
  األحاديث المردودة الواردة في المواقع والمنتديات اإللكترونية

  وبدائلها من األحاديث الصحيحة والحسنة إن وجد
   )١(إبراهيم أحمد عامر الكرد

  مقدمة

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

خاتمــــة الرســــاالت ، وجعلهــــا  ρلقــــد مــــن اهللا تعــــالى علــــى البشــــرية برســــالة خــــاتم النبيــــين محمــــد 

  .هداية للبشرية ورحمة للعالمين السماوية،

واجتبى رسوله الكريم ليبين للناس ما نزل إليهم، وبهذا جاء التالزم بين الكتـاب والسـنة، مشـكالن 

  .بذلك المصدر الرئيس للتشريع اإلسالمي

ع منعـت وقد قامت األمـة مـن عهـد الصـحابة ومـن تـبعهم إلـى يومنـا هـذا بتكـوين مـنهج دقيـق رفيـ

، محققـين بهـذا المـنهج العلمـي السـليم صـحيح الحـديث  ρالمغرضين والمنافقين مـن العبـث بسـنة الحبيـب 

  .من مردوده ةمن سقيمة، ومقبول

وٕان من نعمة اهللا أن قيض للسنة من علماء هذه األمة من يذب عنها، لتظل حركة هذه األمة 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ [: قوله تعالىثباتا على الحق، وقياما على الكتاب والسنة، وليظل  ْلنَا الذِّ  ]إِنَّا نَْحُن نَزَّ
  .أمال معقودًا، وواقعًا مشهودا ، }٩:الحجر{

، والعمـل علـى مـا يسـهل  Υاهللا  الصـالح، ومـنهجهم وسـعيهم لنيـل رضـا وسيرًا على خطى سـلفنا

أوعى وترتيب أندى، جاء هذا البحث على المسلمين معرفة دينهم، ويوضح لهم سبيله بشكل أجلى وعمق 

لجمع األحاديث المردودة والتي قد  خبـرت مـن خـالل السـنين التـي عملـت بهـا فـي قاعـة التخـريج والبحـث 

بمكتبــة الجامعــة اإلســالمية بغــزة شــدة انتشــارها بــين النــاس مــن خــالل ســؤالهم عنهــا، ومــع الســنين ودخــول 

يقهـــا ال ألهـــل قطـــاع غـــزة بفلســـطين فقـــط، بـــل إلـــى العـــالم الشـــبكة العنكبوتيـــة زاد الـــبالء بهـــا إذ وجـــدت طر 

بأسره، وزاد جمعي لها وبينت في دراسة الحكم عليها، حتى جمعت فيها ملفًا ضخم الصفحات تمنى علي 

بعــض أحبــائي بإخراجــه ليكــون بــين يــدي المســلمين، ولكــن التســويف كــان يقعــد بــي كــل مــرة، حتــى جــاء 

فعزمت النية على جمع ما اشتهر منهـا، ) ات الواهية على اإلسالمخطر الرواي(مؤتمر كلية أصول الدين 

فـي انتقــاء األكثــر شـهرة مــن خــالل عـدد نتــائج البحــث عـن كــل واحــد ) Google( مسـتعينا بمحــرك البحــث

منها، ولوال ضيق صفحات البحـث والتحديـد فيـه بعـدد معـين ألوردت كـل مـا جمعتـه خـالل تلـك السـنوات، 

بتفصيل واسـع ، لكـن كمـا ذكـرت َقيـُد البحـث منـع مـن ذلـك فاسـتكفيت مـن ذلـك  ولبينت للقارئين سبب رده

  .باإلشارة إلى من حكم عليه من علمائنا الكرام، ليتسنى لمن أراد االستزادة أن ينظر فيها

وقد قدمت للبحث بمقدمة رأيتها لزاما علي، من بيان حكم االحتجاج بالحديث الضعيف، خاصـة 

يب والترهيب، إذ هي مستند الناشرين لألحاديـث الضـعيفة مـن المعاصـرين فـي في فضائل األعمال والترغ

الغالـــب، وبينـــت كـــذلك أشـــهر مظـــان األحاديـــث المـــردودة الورقيـــة إذ أن أغلـــب مـــا ينشـــر إلكترونيـــا يعتمـــد 

                                                            
 .ماجستير في الحديث وعلومه ) ١(



عليها، فكـان التنبيـه عليهـا سـًدا لهـذا البـاب، ثـم شـرعت فـي بيـان تلـك األحاديـث مرتبـة علـى الموضـوعات 

لعثور عليها، وجهدت في بيان البدائل من الصحيح أو الحسن لما لمسته من حاجة السائلين عن ليسهل ا

  .تلك األحاديث المردودة لبدائل عنها في موضوعها

أن يعـــذرني فيمـــا قـــد يظهـــر مـــن أخطـــاء أو هفـــوات، وأن يكتـــب لـــي مـــن يريـــد  Υســـائال المـــولى 

أن أتقدم بالشـكر الجزيـل لكـل مـن أعـان وسـاهم فـي نصيحتي، وأنا له من الشاكرين، وأخيرا ال يسعني إال 

  .اللهم آمين      إخراج هذا البحث سائال المولى عز وجل أن يجعله خالصا لوجه، 

  المبحث األول

  أسباب وضع الحديث وحكم االحتجاج بالحديث الضعيف
ق كثيـــرة هـــي األســـباب التـــي حملـــت بعـــض النـــاس علـــى اخـــتال :أســـباب وضـــع الحـــديث: المطلـــب األول

كالتقرب إلـى اهللا بوضـع الحـديث ترغيبـا للنـاس فـي الخيـرات أو تـرهيبهم مـن فعـل المنكـرات،  )٢( األحاديث

أو إفساد الدين على أهله وتشكيكهم فيه، أو االنتصار لمذهب، أو الرغبة في التكسب أو التزلف للحكـام، 

لى الكذب من غير تعمد له، أو أن يقصد به الشهرة ومحبة الظهور، لكن هنالك أسباب دفعت أصحابها إ

غلبـــة الزهـــد والعبـــادة علـــى بعـــض النـــاس حتـــى جعلـــتهم يغفلـــون عـــن الحفـــظ والتمييـــز، : ولعـــل مـــن أهمهـــا

لكـن اهللا هيـأ ألئمـة  .وضياع الكتب أو احتراقها ممن يعتمد عليها، أو اختالط العقـول فـي أواخـر األعمـار

وبـين مـا ال يصـح، وعلـى ضـوء تلـك المعرفـة   ρالحديث ملكة يميزون بها بين ما يصح أن ينسب للنبـي 

من األئمة النقاد مع خشيتهم من التبـاس األمـر علـى مـن بعـدهم هبـوا لوضـع عالمـات يعـرف بهـا ضـعف 

  . الحديث أو وضعه، ويميز بن صحيحه وغيره

اختلـف العلمـاء  :)٣(عبـد الكـريم الخضـير لشـيخقـال ا :حكـم االحتجـاج بالحـديث الضـعيف: المطلب الثاني

  :قبول الحديث الضعيف في األحكام، وفضائل األعمال على ثالثة آراءفي 

أن يكـون ضـعفه غيـر شـديد، وأال يوجـد فـي البـاب غيـره، وأال : أنه يعمـل بـه مطلقـا بشـرطين :الرأي األول

يكون ثمة ما يعارضه، ويعلل أصحاب هذا الرأي قولهم بأن الحديث الضعيف لمـا كـان محـتمال لإلصـابة 

ء قــوي جانــب اإلصــابة فــي روايتــه فيعمــل بــه، كمــا أن مــن حجــتهم أنــه أقــوى مــن رأي ولــم يعارضــه شــي

  .الرجال

ويعلــل أصــحاب هــذا الــرأي قــولهم بــأن الحــديث . أن الحــديث الضــعيف ال يعمــل بــه مطلقــا: الــرأي الثــاني

الضــعيف إنمــا يفيــد الظــن المرجــوح واهللا عــز وجــل قــد ذم الظــن فــي غيــر مــا آيــة مــن كتابــه، كمــا أن فــي 

  .ألحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عن الضعيفا

وهـم جمهـور العلمـاء ال يحتجـون بالضـعيف فـي األحكـام مـن الحـالل والحـرام ويحتجـون بـه  :الرأي الثالـث

                                                            
 .١/٣١٦، وفتح المغيث ١/٣٣٢، وتدريب الراوي ٩٩مقدمة ابن الصالح بتحقيق عتر ص: أنظر) (٢

، وقد اقتصرت على قوله لكون الكتاب في أصله رسالة دكتوراه ٢٧٦-٢٥٠الحديث الضعيف وحكم االحتجاج به ص) (٣

هذا الموضوع وفصل فيه تفصيال علميا دقيقا، ولكون التفصيل وتناول أقوال تم مناقشتها، ولكونه من أوسع من تناول 

 .العلماء مما يستلزم عددا كبيرا من الصفحات يمنع قيد البحث منه



هـذا القـول بـأن الحـديث الضـعيف  )٤( ووجـه ابـن حجـر الهيتمـي. في فضائل األعمـال والترغيـب والترهيـب

إن كــان صــحيحا فــي نفــس األمــر فقــد أعطــى حقــه مــن العمــل بــه، وٕاال لــم يترتــب علــى العمــل بــه مفســدة 

  .  تحليل وال تحريم وال ضياع حق للغير

  :واشترط القائلون بهذا القول ستة شروط هي

 .بالكذب، ومن فحش غلطهأن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين  .١

أن يكــون الضــعف منــدرجا تحــت أصــل عــام فيخــرج مــا يختــرع بحيــث ال يكــون لــه أصــل معمــول بــه  .٢

  .أصال

 .، بل يعتقد االحتياط ρأال يعتقد عند العمل به ثبوته، لئال ينسب إلى النبي  .٣

 .أن يكون موضوع الحديث الضعيف في فضائل األعمال .٤

 .أال يعارض حديثا صحيحا .٥

 .سنية ما يدل عليه أال يعتقد .٦

أن ال يشتهر ذلك لـئال يعمـل المـرء بحـديث ضـعيف فيشـرع مـا لـيس : فقال وهذا الشرط زاده ابن حجر .٧

 .بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحه

   : )٥(المناقشات والترجيح 

  :بعد عرض األقوال الثالثة ومن قال بها وما احتج به كل فريق، نالحظ ما يلي

أن الرأي األول المروي عن األئمـة األربعـة لـيس فيـه نصـوص مـن كالمهـم إال مجـرد إلزامـات، والزم  :أوالً 

ـ إن صـح اإلمـام أحمـد وهـو المذهب ليس بمذهب كما هو مقرر في علم األصول، اللهم إال ما روي عـن 

قد روي عنه  كالم مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصواب، إذ ليس له دليل يقطع العذر، على أنه –عنه 

غيره، وقـد حققـت رأيـه فـي المسـألة جريـا علـى قواعـد الحنابلـة، مـع أن شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وابـن القـيم 

  .وابن عالن حملوا كالمه على الحسن

ما ذكره الشيخ أحمد بن محمد الصديق أن جميع األئمة يحتجون بالحديث الضعيف، فيـه نظـر، إذ  :ثانياً 

وٕان مــن : وأمــا قولــه. جــاج بالضــعيف فــي األحكــام فقــط، أو مطلقــا وهــم كثــرتقــدم ذكــر مــن ال يــرى االحت

األحاديث التي أخذ بها األئمة فيها الضعيف والمنكر والساقط، فحـق ال مـراء فيـه، ومـن طـالع كتـب الفقـه 

بــأن هــذا مــذهبهم، فجمــيعهم يأخــذ : وأمــا قولــه.   عــرف ذلــك، ولــم يســلم مــن هــذا حتــى كبــار فقهــاء األمــة

لضعيف فغيـر صـحيح، ألن مجـرد اسـتداللهم بأحاديـث ضـعيفة ال يلـزم منـه أنهـم يحتجـون بهـا، بالحديث ا

ألنه يلزم على قولـه أنهـم يحتجـون باألحاديـث الموضـوعة لوجودهـا فـي كتـب الفقـه، وممـا يسـتدل بـه علـى 

قـــولهم  –مـــن غيـــر بحــث وتثبـــت عــن درجتـــه  –أن الفقهــاء ال يحتجـــون بالضــعيف وٕان أوردوه فـــي كتــبهم 

  .هذا حديث ضعيف: نما يرد بعضهم على بعض ويفند قولهحي

أن الرأي الثالث المروي عن جمهور العلماء وهو التفريق بين أحاديث الفضائل والترغيـب والترهيـب  :ثالثاً 

ثــــم عــــن االســــتدالل . وأحاديــــث األحكــــام فيــــه التفريــــق بــــين المتمــــاثالت، وٕاذ الكــــل شــــرع متســــاوي األقــــدام
                                                            

 .٢٠فتح  المبين في شرح األربعين ص)  (٤

 .٣٠٥-٢٩٥الحديث الضعيف وحكم االحتجاج به لعبد الكريم الخضير ص) (٥



كــان المــراد بــه إثبــات اســتحبابها، فاالســتحباب حكــم شــرعي، كمــا هــو معلــوم،  بالضــعيف فــي الفضــائل إن

. واألحكــام الشــرعية ال تثبــت إال بــدليل صــحيح أو حســن، وال يجــدي فيهــا الضــعيف حتــى علــى رأي هــؤالء

وٕان كان المراد به إثبات ما هو ثابت بدليل صحيح، أو قاعدة من قواعد الشرع، فوجـود الضـعيف وعدمـه 

  .سيان

ما ذكره النووي وتبعه مال علي القاري من االتفاق على قبول الضعيف في الفضائل دون األحكـام،  :اً رابع

  :فيه نظر ألمرين

أن غير النووي والقاري نقل الخالف في المسـألة، كالسـخاوي، والسـيوطي وغيرهمـا، قـال الشـبرخيتي   - أ

الحـديث الضـعيف ال يعمـل بـه إن : في ذكر االتفاق نظر، ألن ابـن العربـي قـال: في شرح األربعين

وٕاذا نقل عالم اإلجماع ونقل آخر النزاع قدم ناقل النزاع ألنه مثبت له، وناقل اإلجماع ناف . مطلقا

يجوز في ناقل النزاع أن يكون قـد غلـط فيمـا أثبتـه مـن : وٕاذا قيل. للنزاع، والمثبت مقدم على النافي

ونـافي النـزاع غلطـه أجـوز، فإنـه قـد يكـون : لـه الخالف، إمـا لضـعف اإلسـناد، أو لعـدم الداللـة، قيـل

فــي المســألة أقــوال لــم تبلغــه، أو بلغتــه وظــن ضــعف إســنادها، وكانــت صــحيحة عنــد غيــره، أو ظــن 

عدم الداللة وكانت دالة، فكل ما يجـوز علـى المثبـت مـن الغلـط يجـوز علـى النـافي، مـع زيـادة عـدم 

  .العلم بالخالف

الخـالف فيهـا مشـهور، : أن النووي متساهل في نقل اإلجماع، فكثيرا ما ينقل اإلجمـاع علـى مسـألة   -  ب

بــل قــد يكــون قــد نقلــه بنفســه، واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة جــدا مــن كــالم النــووي وغيــره، وهــو مــا حــدا 

 ال يهابهــا طالــب الحــق، وال   وأمــا دعــوى اإلجمــاع فهــي مــن الــدعاوى التــي : بالشــوكاني أن يقــول

 .تحول بينه وبين مراده منه

الشـروط التـي اشـترطها أصـحاب الـرأي الثالـث لقبـول الضـعيف فـي الفضـائل صـعبة التطبيـق، ال  :خامساً 

  .لها باالً      تكاد تتوافر في مثال واحد، ولذلك نجد كثيرا من العلماء يخرقها، وال يلقي 

متمــرس المــتمكن، وهــل كــل النــاس ال يســتطيع تطبيــق هــذه الشــروط إال العــالم ال :وبعــد هــذا كلــه

  .كذلك؟؟
تســاهل جمهــور المســلمين علمــاء وخطبــاء ومدرســين : فهــذا القــول ضــعيف ونتائجــه ســيئة، ومنهــا

وغيــرهم فــي روايــة األحاديــث الضــعيفة والعمــل بها،وعــدم البحــث فــي رجالهــا ودرجتهــا، محتجــين بأنهــا فــي 

لألحاديث الصحيحة التي جاءت تحذر من  فضائل األعمال، وهذا أمر خطير جدا، وفيه مخالفة صريحة

 عنــي حــدث مــن: "مــا رواه مســلم فــي مقدمــة صــحيحه: التحــديث إال بعــد التثبــت مــن صــحة الحــديث، منهــا

ال يحدث أحد إال عن ثقـة، : قال العلماء: ، قال ابن العربي )٦( "الكاذبين أحد فهو كذب، أنه يرى بحديث

  .أنه كذبفإن حدث عن غير ثقة، فقد حدث بحديث يرى 

كما أن التحديث من غير بحث وتثبت يوقع الشخص فـي الكـذب ويـدل عليـه حـديث أبـي هريـرة، 

اعلــم أنــه لــيس : وقــال اإلمــام مالــك". كفــى بــالمرء كــذبا أن يحــدث بكــل مــا ســمع: " ρقــال رســول اهللا : قــال

ان فـــي وقـــال ابـــن حبـــ. يســلم رجـــل حـــدث بكـــل مـــا ســـمع، وال يكــون إمامـــا أبـــدا وهـــو يحـــدث بكـــل مــا ســـمع

                                                            
 .١/٨مقدمة صحيح مسلم )  (٦



وهـو غيـر عـالم بصـحته،   ρفضل ذكر إيجاب دخول النار لمن نسـب الشـيء إلـى المصـطفى : صحيحه

  ".من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار: "ثم روى عن أبي هريرة حديثا

وأقــوال العلمــاء فــي هــذا البــاب كثيــرة جــدا، عــالوة علــى مــا جرتــه آراء المتســاهلين مــن إيغــال فــي 

اديث الضعيفة، بل الموضوعة التـي صـارت سـببا لوجـود كثيـر مـن الطوائـف المبتدعـة التـي مـن إيراد األح

خاللها يصلون على مقاصـدهم السـيئة، إذ مـن الطبيعـي أن ال يجـدوا مـا يؤيـد بـدعهم فـي كتـاب اهللا وسـنة 

  .الشريفالصحيحة، مع علمهم بعدم رواج هذه البدع ما لم تستند إلى أدلة منسوبة إلى الشرع   ρرسوله 

ومــن خـــالل مـــا تقـــدم يتـــرجح الـــرأي الثـــاني، وهــو عـــدم األخـــذ بالحـــديث الضـــعيف مطلقـــا، ال فـــي 

  .التفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود :األحكام وال في غيرها، لما يلي

 .ألن الضعيف ال يفيد إال الظن المرجوح، والظن ال يغني من الحق شيئا .١

 .ج به من ترك البحث عن األحاديث الصحيحة واالكتفاء بالضعيفةلما ترتب على تجويز االحتجا .٢

لمــا ترتــب عليــه مــن نشــوء البــدع والخرافــات، والبعــد عــن المــنهج الصــحيح، لمــا تتصــف بــه األحاديــث  .٣

الضــعيفة غالبــا مــن أســاليب التهويــل والتشــديد بحيــث صــارت مرتعــا خصــبا للمتصــوفة، فصــدتهم عــن 

 .دين اهللا الوسط

رد الحديث الضعيف بالكلية، بل يمكن ان يعمل به في غير مجـال االحتجـاج، وليس معنى هذا 

وذلــك بتــرجيح معنــى علــى غيــره، فيمــا إذا عــرض نــص يحتمــل لفظــه معنيــين دون تــرجيح بينهمــا، وورد 

  .حديث ضعيف يرجح أحدهما، فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفا

  المبحث الثاني

  ردودة الواردة في المواقع اإللكترونية ومظانها الورقيةاألحاديث الم
مــن أهــم المؤلفــات فــي األحاديــث الضــعيفة والموضــوعة مرتبــة علــى الحــروف  :مظانهــا: المطلــب األول

  :الهجائية، ما يلي

  .اآلثار المرفوعة في األخبار الموضوعة، لعبد الحي اللكنوي .١

 .عبد اهللا الحسين بن إبراهيم الجورقانياألباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ألبي  .٢

 .إتقان ما يحسن من األخبار الدائرة على األلسن، لنجم الدين الغزي العامري .٣

 .األحاديث التي ال أصل لها في كتاب اإلحياء،لتاج الدين السبكي .٤

 .األحاديث القدسية الضعيفة والموضوعة، ألبي عبد اهللا أحمد العيسوي .٥

 .سالم ابن تيميةأحاديث القصاص، لشيخ اإل .٦

أحاديـــث مختـــارة مـــن موضـــوعات الجورقـــاني وابـــن الجـــوزي، للحـــافظ محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان  .٧

 .الذهبي

 .أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ألبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي .٨

 .األحاديث الموضوعة في األحكام المشروعة، ألبي حفص عمر بن بدر الموصلي .٩

 .يث االعتبار، لعلي رضا بن عبد اهللا بن علي رضااإلخبار بما فات من أحاد .١٠

 .األربعون الودعانية الموضوعة، ألبي نصر محمد بن علي بن ودعان الموصلي .١١



 .الموضوعات الكبرى، للمال علي القاري: األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة، وهو .١٢

 .أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، لمحمد درويش الحوت .١٣

 .الصحيفة بأصول األحاديث الضعيفة، لمحمد عمرو عبد اللطيف تبييض .١٤

 .تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، للحافظ ابن حجر العسقالني .١٥

 .التحديث بما قيل ال يصح فيه حديث، لبكر بن عبد اهللا أبو زيد .١٦

 .تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، لجالل الدين السيوطي .١٧

 .الموضوعة على سيد المرسلين، لمحمد البشير األزهريتحذير المسلمين من األحاديث  .١٨

 .تخريج األحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، ألبي محمد عبد اهللا بن يحيى الغساني .١٩

، لمحمــد بــن طــاهر بــن القيســراني )أطــراف أحاديــث كتــاب المجــروحين البــن حبــان(تــذكرة الحفــاظ،  .٢٠

 .المقدسي

المنثـــورة فـــي األحاديـــث المشـــهور، لمحمـــد بـــن بهـــادر  الآللـــئ: التـــذكرة فـــي األحاديـــث المشـــتهرة، أو .٢١

 .الزركشي

 .تذكرة الموضوعات، لمحمد بن طاهر الفتني الهندي .٢٢

 .ترتيب الموضوعات البن الجوزي، للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .٢٣

 .التعقبات على الموضوعات، لجالل الدين السيوطي .٢٤

 .د بن عمرو عبد اللطيفتكميل النفع بما لم يثبت به وقف وال رفع، لمحم .٢٥

تمييـــز الطيـــب مـــن الخبيـــث فيمـــا يـــدور علـــى ألســـنة النـــاس مـــن الحـــديث، لعبـــد الـــرحمن بـــن الـــديبع  .٢٦

 .الشيباني

 وعة، ألبي الحسن بن عراق الكنانيتنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموض .٢٧

 .دمشقيالتنكيت واإلفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة، البن همات ال .٢٨

  
 

 .التهاني في التعقب على موضوعات الصغاني، ألبي اليسر عبد العزيز بن الصديق الغماري .٢٩

بـــن االجـــامع المصـــنف ممـــا فـــي الميـــزان مـــن حـــديث الـــراوي المضـــعف، ألبـــي اليســـر عبـــد العزيـــز  .٣٠

 .الصديق الغماري

 .الجهد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، ألحمد بن عبد الكريم العامري الغزي .٣١

 .المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب البن بدر الموصلي، ألبي إسحاق الحويني جنه .٣٢

 .حسن األثر فيما فيه ضعف واختالف من حديث وخبر وأثر، لمحمد بن السيد درويش الحوت .٣٣

 .خاتمة سفر السعادة، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي .٣٤

 .سن بن محمد الصغانيالدر الملتقط في تبين الغلط، ألبي الفضائل الح .٣٥

 .الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة، لجالل الدين السيوطي .٣٦

 .ذيل الآللئ المصنوعة، لجالل الدين السيوطي .٣٧



 .رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة، للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي .٣٨

 .سلسلة األحاديث التي ال أصل لها، سليم الهاللي .٣٩

 .الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، لمحمد ناصر الدين األلبانيسلسلة األحاديث  .٤٠

 .الشذرة في األحاديث المشتهرة، لمحمد بن طولون الصالحي .٤١

ضعيف األدب المفرد، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، وضعيف سنن ابن ماجة، وضعيف سنن  .٤٢

 .الدين األلباني أبي داود، وضعيف سنن الترمذي، وضعيف سنن النسائي،لمحمد ناصر

 .العلل المتناهية في األحاديث الواهية، ألبي الفرج ابن الجوزي .٤٣

 .الغماز على اللماز في األحاديث المشتهرة، لنور الدين أبي الحسن السمهوردي .٤٤

 .الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني .٤٥

 .بن يوسف الكرمي الحنبليالفوائد الموضوعة في األحاديث الموضوعة، لمرعي  .٤٦

 .القصاص والمذكرين، ألبي الفرج ابن الجوزي .٤٧

 .الكشف اإللهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي، لمحمد السندروسي .٤٨

 .كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إلسماعيل العجلوني .٤٩

 .دين السيوطيالآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة، لجالل ال .٥٠

 .اللؤلؤ المرصوع فيما ال أصل له أو بأصله موضوع، ألبي المحاسن محمد بن خليل القاوقجي .٥١

 .المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح، لعبد المتعال الجبري .٥٢

 .المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، للمال علي القاري .٥٣

بــن بــدر اشــيء فــي هــذا البــاب، ألبــي حفــص عمــر ال يصــح : المغنــي عــن الحفــظ والكتــاب بقــولهم .٥٤

 .الموصلي

 .المغير على األحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، ألحمد الغماري .٥٥

 .المقاصد الحسنة في األحاديث المشتهرة على األلسنة، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي .٥٦

 .المنار المنيف في الصحيح والضعيف، البن قيم الجوزية .٥٧

 .لفرج ابن الجوزيالموضوعات، ألبي ا .٥٨

 .النافلة في األحاديث الضعيفة والباطلة، ألبي إسحاق الحويني .٥٩

 .النخبة البهية في األحاديث المكذوبة على خير البرية، لمحمد األمير الكبير المالكي .٦٠

 .نصيحة الداعية في اجتناب األحاديث الضعيفة والواهية، مجموعة من طلبة العلم .٦١

 .المشتهرة، لمحمد بن أحمد بن جار اهللا الصعدي اليمنيالنوافح العطرة في األحاديث  .٦٢

  .الوضع في الحديث، لعمر بن حسن فالته .٦٣

علمــا بــأن هنالــك الكثيــر مــن الكتــب تحتــوي العديــد مــن األحاديــث المــردودة والباطلــة، وقــد جمــع 

مسـرد عـام فيـه : " وفيه يقـول" كتب حذر منها العلماء"الكثير منها الشيخ سليمان حسن مشهور في كتابه 

مـن أشـهر و .. كتب حـوت أخبـارًا ال يحـل ألحـد أن ينقـل منهـا حرفـا حتـى يتثبـت ويسـأل عنهـا أو يفحصـها

الــروض الفــائق فــي المــواعظ والرقــائق للحــريفيش، وروض الريــاحين فــي حكايــات الصــالحين : هــذه الكتــب



تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبيـاء والمرسـلين، ( ألبي السعادات اليافعي، وكتب أبي الليث السمرقندي كـ

هـل النـار، وقـرة العيـون ومفـرح القلـب وبستان العارفين، ودقائق األخبار في بيان ذكر أهل الجنـة وأحـوال أ

، والــدرر الفــاخرة فــي كشــف علــوم اآلخــرة ألبــي حامــد الغزالــي، والكبــائر المكــذوب علــى اإلمــام )المحــزون

الـــذهبي، والفـــردوس للـــديلمي، وذخـــائر العقبـــى فـــي مناقـــب ذوي القربـــى للمحـــب الطبـــري، والعـــروس ألبـــي 

لمجموعــة المباركـة للــرواس، ودقـائق األخبــار فـي ذكــر الفضـل الحسـيني، والــديات ألبـي مالــك الدمشـقي، وا

الجنــة والنـــار لعبـــد الـــرحيم القاضـــي، ومـــن وصـــايا الرســول لطـــه عفيفـــي، والـــدعاء المســـتجاب ألحمـــد عبـــد 

الجــواد، مســرد عــام فيــه كتــب ألئمــة ثقــات وعلمــاء أخيــار حــوت أخبــارًا ال بــد مــن الفحــص عنهــا قبــل النقــل 

  . )٧( ..."منها

  :األحاديث المردودة الواردة في المواقع اإللكترونية وبدائلها: المطلب الثاني

  :اإليمان والتوحيد والدين

 جماعة في األنصار من رجل بيت في اهللا رسول مع كنا:  قال عباس ابن عن τ جبل بن معاذ عن .١

 أتعلمـون:   ρ اهللا رسـول فقـال حاجـة؟ إلـيّ  ولكـم بالـدخول لـي أتـأذنون.. المنزل أهل يا:  منادِ  فنادى

 عمـر فقـال تعـالى اهللا َلَعَنه اللعين إبليس هذا:  اهللا رسول فقال أعلم ورسوله اهللا:  فقالوا المنادي؟ من

 مـن أنـه علمـت أمـا.. عمـر يـا مهـالً :  النبـي فقـال أقتلـه؟ أن اهللا رسـول يـا لـي أتـأذن:  τ الخطاب بن

 واسـمعوا يقـول مـا عنـه فـافهموا، مـأمور فإنـه البـاب لـه افتحـوا لكـن المعلـوم؟ الوقـت يـوم إلي الُمنَظرين

 أعــور شـيخ هــو فـإذا علينــا فـدخل البـاب لــه َففُـِتحَ :  عنهمــا اهللا رضـي عبـاس ابــن قـال يحــدثكم مـا منـه

 الثــور كشـفتي وشــفتاه الخنزيـر كأنيــاب خارجـة وأنيابــه ،الكبيـر الفــرس كشـعر شــعرات سـبع لحيتــه وفـي

.. محمـد يـا عليـك السـالم:  فقـال المسـلمين جماعـة يـا علـيكم السـالم.. محمـد يـا عليـك السـالم:  فقال

 اهللا إلــى وترجــع تتــوب أن لــك هــل:  ُمــّرة أبــا يــا النبــي قــال ثــم ....المســلمين جماعــة يــا علــيكم الســالم

 يـوم إلـى كـائن هـو بمـا القلـم وَجـفّ  األمـر ُقِضـيَ  قد اهللا رسول يا:  فقال الجنة؟ لك أضمن وأنا تعالى

، واصـــطفاك وَخّصـــكَ  فيهـــا الجنـــة أهـــل وخطيـــب المرســـلين األنبيـــاء ســـيد جعلـــك مـــن فســـبحان القيامـــة

 صـدقت وقـد عنـه أخبرتـك مـا آخـر وهـذا، مطـرود شـقي وأنا النار أهل وخطيب األشقياء سيد يوجعلن

  . )٨( فيه

: قـــال اإليمـــان؟ مـــا: فقـــال جبريـــل فأتـــاه للنـــاس، يومـــا بـــارزا  ρ النبـــي كـــان: قـــال هريـــرة، أبـــي عـــن :بديلـــه

: فقــال ...اإلســالم مــا: قــال. »بالبعــث وتــؤمن ورســله وبلقائــه، وكتبــه، ومالئكتــه، بــاهللا تــؤمن أن اإليمــان«

  . )٩( »دينهم الناس يعلم جاء جبريل هذا«

  :الفتن وأشراط الساعة والبعث والجنة والنار

 فيهـا يأتيـه كـان مـا سـاعةٍ  فـي  ρ النبـي إلـى جبريـل جـاء: قـال مالـك بـن أنـس عن الرقاشي يزيد روى .١

                                                            
 .بتصرف يسير ٢١٣ -١٩٧/ ٢كتب حذر منها العلماء ) (٧

كذب ظاهر البيان، ومن عالماته مخالفة الصحيح الثابت من كون الشيطان يبيت على الخيشوم، وعرض التوبة على ) (٨

 .الشيطان وهو من الملعونين

 .١/١٩/٥٠صحيح البخاري ) (٩



 الســاعة فــي جئتُــكَ  محمــد يــا: فقــال))  اللــون متغيــر أراك مــالي: ((  ρ النبــي لــه فقــال اللــون، متغّيــر

 وأن حــق، النــار أن و حــق، جهــنم أن يعلــم لمــن ينبغــي وال فيهــا، تــنفخ أن النــار بمنــافخ اهللا أمــر التــي

 ِصـف جبريـل يـا(( : ρ النبـي فقـال .يأمنهـا حتى عينه تقرّ  أنْ  أكبر اهللا عذاب وأن حق، القبر عذاب

 عليهـا أوقـد ثـم فـاْحَمّرت، سـنة ألـف عليهـا أوقـد جهـنم خلـق لّمـا تعـالى اهللا إن نعـم،: قـال )) جهـنم لي

 وال لهبهـــا ينطفـــئ ال ُمظلمـــة ســـوداء فهـــي فاْســـَوّدت، ســـنة ألـــف عليهـــا أوقـــد ثـــم فاْبَيّضـــت، ســـنة ألـــف

  )١٠( ..حّرها من آخرهم عن الدنيا أهل الحترق منها ُفِتحَ  إبرة ُخْرم أن لو بالحق، بعثك والذي.جمرها

 نعـــالن لـــه مـــن عـــذابا النـــار أهـــل أهـــون إن«:  ρ اهللا رســـول قـــال: قـــال بشـــير، بـــن النعمـــان عـــن :بديلـــه

 ألهــونهم وٕانــه عــذابا منــه أشــد أحــدا أن يــرى مــا المرجــل، يغــل كمــا دماغــه منهمــا يغلــي نــار، مــن وشــراكان

  . )١١( »عذابا

  

 يـــوم النـــار أهـــل مـــن الـــدنيا أهـــل بـــأنعم يـــؤتى: "  ρ اهللا رســـول قـــال: قـــال مالـــك، بـــن أنـــس عـــنو 

: فيقـول قـط؟ نعـيم بـك مـر هـل قـط؟ خيـرا رأيـت هـل آدم ابن يا: يقال ثم صبغة، النار في فيصبغ القيامة،

  . )١٢( .."رب يا واهللا ال،

منامي غلبني النعاس ورأيت في : يقول الشيخ أحمد: وصية الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي وفيها .٢

أبلغ الناس أن يوم القيامة قريب وقريبًا ستظهر في السماء نجمة :  ρوقال  الرسول الكريم و أتى إلي 

وبعد ذلك ال يقبل اهللا التوبة من أحد  وتقترب الشمس من رؤوسكم قاب قوسين أو أدنى... واضحةً 

  ) .١٣...." (ويرفع القرآن من األرض إلى السماء... وستقفل أبواب السماء

  :ضائل القرآن واألدعية واألذكارف

 يصـــحب وال المدينـــة إلـــى الشـــام بـــالد مـــن يتـــاجر  ρ النبـــي عهـــد علـــى رجـــل كـــان: قـــال τ أنـــس عـــن .١
                                                            

ألستاذ الدكتور حسام الدين عفانة في كتابه فتاوى يسألونك ، قال ا٥٩ح ٧٠ذكره السمرقندي في تنبيه الغافلين ص) (١٠

 ).٣/٤٧٢/١٣٠٦السلسلة الضعيفة (موضوع بهذا السياق والتمام : حديث مكذوب، وقال األلباني:  ١٢/٦٨

 .١/١٩٦/٢١٣صحيح مسلم ) (١١

 .٤/٢١٦٢/٢٨٠٧صحيح مسلم ) (١٢

هذه وصية من المدينة : (الحرم النبوي الشريف بعنوان اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم: قال ابن باز) (١٣

ولقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات ).... المنورة، عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف

فتري زعم هذا الم...متعددة تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر، وتروج بين الكثير من العامة، وفي ألفاظها اختالف

ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية، وبينت ... في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل

للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة األخيرة ترددت في الكتابة عنها؛ لظهور 

. أن بطالنها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة بطالنها وعظم جرأة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن

ولكن أخبرني كثير من اإلخوان أنها قد راجت على كثير من الناس، وتداولوها بينهم، وصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك 

أحد، ومن  حتى ال يغتر بها  ρرأيت أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنها؛ لبيان بطالنها، وأنها مفتراة على رسول اهللا 

ولقد . تأملها من ذوي العلم واإليمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح، عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة

سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية عن هذه الوصية، فأجابني بأنها مكذوبة على الشيخ أحمد، 

 ).١١٣، والباعث على إنكار البدع والحوادث ص٢٠بدع صالتحذير من ال...(وأنه لم يقلها أصالً 



 فصــاح فــرس علــى لــص لــه عــرض الشــام مــن راجــع هــو فبينمــا... تعــالى اهللا علــى منــه تــوكالً  القوافــل

. نفســك أريــد وٕانمـا مــالي، المـال: اللــص لـه فقــال بمــالي شـأنك: لــه وقـال التــاجر، فوقـف قــف: بالتـاجر

 الســماء إلــى رأســه ورفــع ركعــات أربــع فصــلى. لــك بــدا مــا افعــل: قــال. أصــلي حتــى أنظرنــي: لــه فقــال

 وجهـك بنور أسألك يريد، لما فعاالً  يا معيد، يا مبدئ يا المجيد، العرش ذا يا ودود، يا ودود يا: يقول

 التــي برحمتــك وأســألك خلقــك، جميــع علــى بهــا قــدرت التــي بقــدرتك وأســألك عرشــك، أركــان مــأل الــذي

 رآه فلمــا حربــة، بيــده بفــارس وٕاذا. مــرات ثــالث أغثنــي، مغيــث يــا أنــت، إال إلــه ال شــيء، كــل وســعت

: للتــاجر الفــارس وقــال قتــيال، فرســه عــن فــأرداه طعنــه منــه دنــا فلمــا نحــوه ومضــى التــاجر تــرك اللــص

 حـدث، أمـر: فقلنـا قعقعـة السماء ألبواب سمعنا األولى دعوت لما.. الثالثة السماء من ملك أني اعلم

 مـن: ينـادي  υ جبريـل فهبط!  الثالثة، دعوت ثم شرر، ولها السماء أبواب ففتحت الثانية، دعوت ثم

 أغاثـه شـدة كل في بدعائك دعا من أن اهللا عبد يا واعلم. قتله يوليني أن اهللا فدعوت المكروب؟ لهذا

 أسـماءه اهللا لقنـك لقد(( :   ρ المصطفى فقال فأخبره،  ρ النبي إلى التاجر جاء ثم. عنه وفرج اهللا

 الصالة أفضل عليه الكريم الرسول صدق)) أعطى بها سئل وٕاذا أجاب، بها دعي إذا التي الحسنى

   . )١٤( والتسليم

 ال العظـيم، الحلـيم اهللا إال إلـه ال: " الكـرب عنـد يقـول كـان ، ρ اهللا نبي أن: عباس ابن عن:   )١٥(بديله 

  ." الكريم العرش ورب األرض ورب السماوات رب اهللا إال إله ال العظيم، العرش رب اهللا إال إله

 تمنــع... يــس ســورة اهللا غضــب تمنــع... الفاتحــة ســورة )))١٦(عشــر تمنــع عشــرة: ((  ρ الرســول قــال .٢

... الملك سورة الفقر تمنع... الواقعة سورة القيامة يوم أهوال تنمع... الدخان سورة القيامه يوم عطش

 ســورة المــوت عنــد الكفــر تمنــع... الكــافرون ســورة الخصــومة تمنــع... الكــوثر ســورة القبــر عــذاب تمنــع

 .الوسواس تمنع... الناس سورة الحسد تتمنع... الفلق سورة النفاق تمنع... اإلخالص

 غفـر حتـى لرجل شفعت آية، ثالثون القرآن، من سورة إن :قال أنه ، ρ النبي عن هريرة، أبي عن :بديله

  .)١٧( ] تبارك الذي بيده الملك [: وهي له،

 وظلمـة ريـح، غشيتنا إذ واألبواء، الجحفة، بين  ρ اهللا رسول مع أسير أنا بينا: قال عامر، بن عقبة عنو 

 بهمـا تعـوذ عقبـة، يـا«: ويقـول النـاس، بـرب وأعـوذ الفلـق، بـرب بـأعوذ يتعـوذ  ρ اهللا رسـول فجعل شديدة،

  . »بمثلهما متعوذ تعوذ فما

                                                            
، والاللكائي في كرامات األولياء من ٢٣ح ٢٧، وفي مجابو الدعوة ص٣٠أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف ص) (١٤

وليس في أي منها .٣١٤- ٧/٣١٣، وذكرها ابن حجر في اإلصابة في ترجمة أبي معلق األنصاري ١٥٤طريقه ص

سنده ضعيف فيه : ١٥٤، قال الدكتور أحمد سعد حمدان محقق كرامات األولياء ص ρعن النبي  الزيادة المذكورة

 .ثالثة أشخاص لم أجد لهم تراجم

 ).٢/١٧١/١٨٢٥صحيح الترغيب والترهيب (وصححه شعيب األرناؤوط، واأللباني  ٢٥٦٨ح ٤/٣٤٤مسند أحمد ) (١٥

 .ثابتهالحديث بهذه الصيغة ليس له أصل، لكن بعض معانيه ) (١٦

صحيح الترغيب والترهيب (وحسنه لغيره شعيب األرناؤوط، وكذا األلباني  ٧٩٧٥ح ١٣/٣٥٣مسند أحمد ) (١٧

٢/٩٠/١٤٧٤.( 



 زيــارة درهــم آالف بأربعــة التصــدق كلــه القــرآن قــراءة وهــي أشــياء بخمســة تــأتي أن إال تــنم ال علــي يــا( .٣

 تعلـم أمـا(  ρ فقـال اهللا رسـول يـا ذلـك وكيـف علـي قـال) الخصـوم إرضـاء بالجنـة مكانـك حفظ الكعبة

 بأربعـة تصـدقت فقـد مـرات أربـع الفاتحـة قـرأت وٕاذا كلـه القـرآن قرأت فقد أحد اهللا هو قل قرأت إذا أنك

 كـل علـى وهـو ويميت يحي الحمد وله الملك له له شريك ال وحده اهللا إال إله ال قلت وٕاذا درهم آالف

 مـرات عشـر العظـيم العلـي بـاهللا إال قـوة وال حول ال قلت وٕاذا الكعبة زرت فقد مرات عشر قدير شيء

 إليــه وأتــوب القيــوم الحــي هــو إال إلــه ال الــذي العظــيم اهللا أســتغفر قلــت وٕاذا الجنــة فــي مكانــك حفظــت

  . )١٨( )الخصوم أرضيت فقد مرات عشر

 فـي القـرآن ثلـث يقـرأ أن أحـدكم أيعجـز«: ألصحابه  ρ النبي قال: قال ، τ الخدري سعيد أبي عن :بديله

 )١٩( »القـرآن ثلـث الصـمد الواحـد اهللا«: فقال اهللا؟ رسول يا ذلك يطيق أينا: وقالوا عليهم ذلك فشق »ليلة؟

.  

 شـيء كـل علـى وهـو الحمـد ولـه الملـك له له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال: قال من: "  ρوقال 

  . )٢٠( " إسماعيل ولد من أنفس أربعة أعتق كمن كان مرار عشر قدير،

 "بـاهللا إال قـوة وال حـول ال الجنة، كنوز من هي كلمة أعلمك أال قيس، بن اهللا عبد يا : " ρوقال 
)٢١( .  

 ينبغــي كمــا الحمــد لــك رب يــا: قــال اهللا عبــاد مــن عبــدا أن حــدثهم  ρ اهللا رســول أن عمــر ابــن عــن .٤

 يـا وقـاال السماء إلى فصعدا يكتبانها كيف يدريا فلم بالملكين فعضلت سلطانك ولعظيم وجهك لجالل

 مـاذا: عبـده قـال بمـا أعلـم وهـو وجـل عـز اهللا قـال نكتبهـا، كيـف نـدري ال مقالـة قـال قد عبدك إن ربنا

 فقـال سـلطانك، وعظـيم وجهـك لجـالل ينبغـي كمـا الحمـد لـك رب يـا: قـال إنـه رب يـا: قـاال عبدي قال

 . )٢٢( بها فأجزيه يلقاني حتى عبدي قال كما اكتباها: لهما وجل عز اهللا

: رأسه من الركعة قال ، فلما رفع ρكنا يوما نصلي وراء النبي : " عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال :بديله

: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبـا مباركـا فيـه، فلمـا انصـرف، قـال: ، قال رجل وراءه"سمع اهللا لمن حمده 

  .  )٢٣( »رأيت بضعة وثالثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول«: أنا، قال: قال» من المتكلم«

 الحمـد لـك ربنا: " قال الركوع من رأسه رفع إذا  ρ اهللا رسول كان: قال الخدري، سعيد أبي عنو 

                                                            
لم يرد في كتاب من كتب الحديث المعتمدة، بل هو من األحاديث : " ٢٦/٣٢٩قال ابن باز في مجموع فتاواه ) (١٨

هذا الحديث ال أصل له، بل هو من الموضوعات، من "  ٤/٤٦٣مة ، وجاء في فتاوى اللجنة الدائ"الموضوعة المكذوبة

وصايا علي كلها : " ٤٠٥، وقال القاري في األسرار المرفوعة ص"كذب بعض الشيعة كما نبه على ذلك أئمة الحديث

 ".موضوعة سوى الحديث األول وهو يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ال نبي بعدي

 .٦/١٨٩/٥٠١٥البخاري صحيح ) (١٩

 .٤/٢٠٧١/٢٦٩٣صحيح مسلم ) (٢٠

 .٨/١٢٥/٦٦١٠صحيح البخاري ) (٢١

ضعيف (ضعيف : ، وقال األلباني"ضعيف: "١٣قال السقاف في تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن ص) (٢٢

 ).٩٦١:حديث رقم ١/٢٤١الترغيب والترهيب

 .١/١٥٩/٧٩٩صحيح البخاري ) (٢٣



 لـك وكلنـا العبد، قال ما أحق والمجد، الثناء أهل بعد، شيء من شئت ما وملء واألرض، السماوات ملء

  .  )٢٤( " الجد منك الجد ذا ينفع وال منعت، لما معطي وال أعطيت، لما مانع ال اللهم: عبد

 الـرجيم الشـيطان مـن العلـيم السـميع بـاهللا أعـوذ الـرجيم الشـيطان من العليم السميع باهللا أعوذ: من قال .٥

 الغيــب عــالم هــو إال إلــه ال الــذي اهللا هــوثالثــا،  الــرجيم الشــيطان مــن العلــيم الســميع بــاهللا أعــوذثالثــا 

 العزيز المهيمن المؤمن السالم القدوس الملك هو إال إله ال الذي اهللا هو الرحيم الرحمن هو والشهادة

 يسـبح الحسـنى األسـماء لـه المصـور ئالبـار  الخـالق اهللا هو. يشركون عما اهللا سبحان المتكبر الجبار

 مــات وٕاذا !ملــك ألــف ٧٠ عليــه يصــلى قالهــا مــن الحكــيم العزيــز وهــو واألرض الســماوات فــي مــا لــه

   )٢٥(شهيداً  يصبح قرأها؛ قد وكان

 وأنـا عبـدك، وأنـا خلقتنـي أنت، إال إله ال ربي أنت اللهم: تقول أن االستغفار سيد: "  ρ النبي عن :بديله

 بـذنبي لـك وأبـوء علـي، بنعمتـك لـك أبـوء صـنعت، ما شر من بك أعوذ استطعت، ما ووعدك عهدك على

 أن قبل يومه من فمات بها، موقنا النهار من قالها ومن«: قال"  أنت إال الذنوب يغفر ال فإنه لي، فاغفر

 أهــل مــن فهــو يصــبح، أن قبــل فمــات بهــا، مــوقن وهــو الليــل مــن قالهــا ومــن الجنــة، أهــل مــن فهــو يمســي،

  . )٢٦( »الجنة

 مـن فرغـت فلمـا المقـام خلـف أصـلي وأنـا جبرائيـل علـيّ  نـزل وسـلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال .٦

 اهللا يــدعون عــنهم الــدنيا مــن خرجــت إذا شــيئا ألمتــي علمنــي حبيبــي وقلــت تعــالى اهللا دعــوت الصــالة

 ويصــومون اهللا رســول محمــد وأنــك اهللا إال إلــه ال يشــهدون أمتــك ومــن جبريــل فقــال، لهــم فيغفــر تعــالى

 بهــذا اهللا يــدعون ثــم شــهر كــل مــن عشــر والخــامس عشــر والرابــع عشــر الثالــث البــيض الثالثــة أيــام

 بهــذا المــوت وملــك وأصــعد أهــبط الــدعاء هــذا بقــوة محمــد يــا وأنــا العــرش حــول مكتــوب فإنــه الــدعاء

 أمتــك مــن قــرأ ومــن وأركانهــا الكعبــة أســتار علــى مكتــوب الــدعاء وهــذا المــؤمنين أرواح يقــبض الــدعاء

 خلقـه عـن وغنـاه الفّجـار مـوت ومـن األكبـر الفـزع يـوم أمينـا مـن ويكـون القبر عذاب يأمن الدعاء هذا

 محمـد على اهللا صلى الرحيم الرحمن اهللا بسم( .القيامة يوم شفيعه وأنت يحتسب ال حيث من ويرزقه

 أنــت إال إلــه ال اهللا أنــت ســبحانك المهــيمن المــؤمن أنــت إال إلــه ال اهللا أنــت ســبحانك الطــاهرين وآلــه

 الحـي أنت إال إله ال اهللا أنت سبحانك العليم السميع أنت إال إله ال اهللا أنت سبحانك الرحيم المصور

 ســبحانك المتعــال الشــهيد أنــت إال إلــه ال اهللا أنــت ســبحانك المجيــب القريــب أنــت إال إلــه ال ....القّيــوم
)٢٧( . 

 سـمكاب أدعـوك إني اللهم : السماء إلى  υ عيسى رفع عندما جبريل جناح باطن على مكتوب دعاء .٧

 وأدعــوك ؛ الــوتر العظــيم باســمك أدعــوك و ؛ الصــمد باســمك األحــد اللهــم أدعــوك و ؛ األعــز الواحــد

                                                            
 .١/٣٤٧/٤٧٧صحيح البخاري ) (٢٤

ضعيف : (هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وضعفه األلباني: وقال ٥/٣٢/٢٩٢٢أخرجه الترمذي ) (٢٥

 ).١/٨٢٦/٥٧٣٢الجامع الصغير 

 .٨/٦٧/٦٣٠٦صحيح البخاري ) (٢٦

 .لم أعثر عليه) (٢٧



. فيــه أمســيت مــا و أصــبحت مــا عنــي تكشــف أن كلهــا أركانــك بــه ثبــت الــذي المتعــال الكبيــر باســمك

 بنـي يـا:   ρ قال و .السماء الى عبدي رفعا أن جبريل إلى تعالى اهللا فأوحى ؛  υ عيسى ذلك فقال

 هتـزا إال فيه بإخالص عبد بهن دعاه ما ؛ بيده نفسي الذي فو الكلمات بهذه ربكم سلوا المطلب عبد

 آجـل و دنيـاه عاجـل فـي سـؤاله أعطيته و بهن له استجبت قد اشهدوا: لمالئكته اهللا قال إال و العرش

 .)٢٨( آخرته

 أنـك أشـهد أنـي أسـألك إنـي اللهـم: يقـول رجـال سـمع  ρ اهللا رسـول: رجال يقـول  ρسمع رسول اهللا  :بديله

 سـألت لقـد«: فقـال أحـد، كفـوا لـه يكـن ولـم يولـد، ولـم يلـد، لـم الذي الصمد األحد أنت، إال إله ال اهللا، أنت

  . )٢٩( »أجاب به دعي وٕاذا أعطى، به سئل إذا الذي باالسم اهللا

 قـد امـرأه علـى الـدعاء بهـذا دعـي ولـو،  ألفـاق مجنـون علـى الـدعاء بهـذا دعـي لـو  ρ اهللا رسول قال .٨

 بهــذا دعــي ولــو، لــذابت الحديــد صــفائح علــى الــدعاء بهــذا دعــي ولــو،  عليهــا اهللا لســهل عليهــا عســر

 مـا لـه اهللا غفـر جمعـة ليلـة اربعين رجل بها دعي ولو، عليه يمشى حتى لجمد جار ماء على الدعاء

 الملـك الـرحيم انـت الـرحمن انـت اهللا انـت اللهـم الـرحيم الرحمن اهللا بسم: ربه وبين األدميين وبين بينه

 المجيـد الحميـد والبـاطن الظاهر واألخر األول المتكبر الجبار العزيز المهيمن المؤمن السالم القدوس

 الغفــور الشــكور الــرحيم الــرؤوف الصــادق العلــيم العظــيم العلــى القــديم الشــهيد الــودود المعيــد ئالمبــد

 يشـأن يلـ صـلحأو  منـي وتقبـل على وتب....الجالل ذو الحفيظ الرقيب المتين القوة ذو الحكيم العزيز

 ولساني ويدى وجهي وصن خلقك جميع عن وجهك بكرم وأغنني رزقي يف علي ووسع أموري ويسر

 علـى وانـت اقـدر وال وتقـدر اعلـم وال تعلـم فانـك ومخرجـا فرجـا أمـري مـن يل واجعل غيرك مسألة عن

 . )٣٠( نالراحمي ارحم يا برحمتك قدير يءش كل

 اهللا باسـم«: قـال »نعـم«: فقـال اشـتكيت؟ محمـد يـا: فقـال  ρ النبي أتى جبريل، أن سعيد، أبي عن :بديله

  .  )٣١( »أرقيك اهللا باسم يشفيك اهللا حاسد، عين أو نفس كل شر من يؤذيك، شيء كل من أرقيك،

: مـرار سبع عنده فقال أجله يحضر لم مريضا، عاد من: " قال ، ρ النبي عن عباس، ابن عنو 

  .  )٣٢( " المرض ذلك من اهللا اهـــعاف إال فيك،ـــــيش أن مـــــالعظي العرش رب مــــالعظي اهللا ألــــأس

 بالتحيـة ويخصـك، السـالم يقرئـك السـالم، محمـد يـا فقـال  ρ النبـي أتـى:  واإلكـرام  υ جبريـل إن قيل .٩

 خطايــاه وتكــون الــدعاء بهــذا يــدعو عبــد مــن مــا، محمــد يــا الشــريف الــدعاء.هــذا أوهبــك وقــد، واإلكــرام

 إال، واألرضـيين السـماوات بـوزن، األمطـار قطـر و، األشـجار أوراق وعدد، البحار أمواج مثل وذنوبه

                                                            
، وهو مذكور في ٤٧/٤٧٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٣/٣٠٨/٦١٩٥أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ) (٢٨

 . ٢/٣٢٠، وتنزيه الشريعة٢/٢٩٣، والآللئ المصنوعة ٣/١٧٠الموضوعات البن الجوزي :  الموضوعات

 ).٢/١٣٠/١٦٤٠صحيح الترغيب والترهيب (، وصححه األلباني ٢/٧٩/١٤٩٣سنن أبي داود ) (٢٩

، ٢/٢٩٤لئ المصنوعة ، والآل٣/١٧٦، والموضوعات البن الجوزي )٢/١٩٧/٧٨١السلسلة الضعيفة (موضوع ) (٣٠

 .٢/٣٢٠وتنزيه الشريعة 

 .٤/١٧١٨/٢١٨٦صحيح مسلم )  (٣١

 ).٢/١٠٠٥/٥٧٦٦صحيح الجامع الصغير (، وصححه األلباني ٣/١٨٧/٣١٠٦سنن أبي داود )  (٣٢



 الجنـة حيطـان علـى ومكتـوب، العرش حول مكتوب الدعاء هذا، محمد يا له كله ذلك تعالى اهللا غفر

 تفـتح الـدعاء وبهـذا، بـه وأصـعد الـدعاء هـذا ببركة بالوحي أنزل محمد يا أنا فيها ما وجميع ،.وأبوابها

 ظهـــر الـــدعاء بهـــذا، عنـــه تعـــالى اهللا رضـــى الخطـــاب بـــن عمـــر وقـــال....،القيامـــة يـــوم الجنـــة.أبـــواب

 اهللا فرزقنـي كثيـرة مـراراً  القـرآن نسـيت، عنـه تعـالى اهللا رضـى عفـان بـن عثمان وقال واإليمان اإلسالم

 أن أردت كلمــا. عنــه تعــالى اهللا رضــي الصــديق بكــر أبــو ســيدنا وقــال الــدعاء هــذا ببركــة القــرآن حفــظ

 وجهـــه اهللا كـــرم طالـــب أبـــى بـــن علـــى ســـيدنا وقــال الـــدعاء هـــذا أقـــرأ، المنـــام فـــي  ρ النبـــي إلـــى أنظــر

 ببركــة الكفــار علــى ينصــرني تعــالى اهللا وكــان الــدعاء هــذا أقــرأ، الجهــاد فــي أشــرع كلمــا، عنــه ورضــي

 ونيــة قلــب بــإخالص الــدعاء هــذا قــرأ مــن، محمــد يــا جبريــل لــي قــال  ρ اهللا رســول ســيدنا قــال ...هــذا

 ذنوبـه كانـت ولـو قبـره فـي الميـت ذلـك تعـالى اهللا يعـذب ال قبـر علـى أو موضـعه مـن لـزال جبـل على

 أجـر لـه يكـون للمـؤمنين وعلمـه الـدعاء هـذا تعلـم مـن وكـل األعظـم اهللا أسـم فيـه ألن، بلغـت مـا بالغـة

 النعـيم مـن لـه تعـالى اهللا أعـد مـا يـرى حتـى يموت وال الشهداء أرواح مع روحه وتكون اهللا عند عظيم

 تعـالى اهللا فنسـأل تعـالى اهللا شاء إن كثيراً  خيراً  تجد األوقات سائر في الدعاء هذا قراءة فالزم. المقيم

 ىــــــعل والسـالم والصـالة قـدير يشـاء مـا علـى إنـه، لطاعتـه والمسلمين يوفقنا وأن، قراءته على اإلعانة

 إلــه ال: الـدعاء.الــدين يـوم إلــى والتـابعين وصــحبه آلـه وعلــى محمـد ســيدنا أجمعـين قــــــــــــــالخل رفـــــــــــأش

 األولــين آبائنــا ورب ربنــا، اهللا إال إلــه ال اليقــين العــدل اهللا إال إلــه ال المبــين قــــــــــــالح كـــــــــــــالمل اهللا إال

 ويميـت يحيـى الحمـد ولـه الملـك لـه. لـه شـريك ال وحده اهللا إال إله ال الظالمين من كنت إني سبحانك

 بربوبيتـه إقـراراً  اهللا إال إلـه ال قـدير شـيء كـل علـى وهـو المصـير وٕاليـه الخيـر بيـده يمـوت ال حي وهو

   )٣٣( .....لعظمته خضوعاً  اهللا سبحان

 ال وحـده اهللا إال إلـه ال: فقـال الليـل، مـن تعـار مـن: " قـال  ρ النبـي عن الصامت، بن عبادةعن   :بديله

 واهللا اهللا، إال إلـه وال اهللا، وسـبحان هللا، الحمـد قـدير، شـيء كـل علـى وهـو الحمـد، ولـه الملـك لـه له، شريك

 قبلـت وصـلى توضـأ فـإن لـه، اسـتجيب دعـا، أو لـي، اغفـر اللهـم: قـال ثـم بـاهللا، إال قوة وال حول وال أكبر،

  .  )٣٤( " صالته

 وٕان لــه، غفــر إليــه، وأتــوب القيــوم، الحــي هــو إال إلــه ال الــذي اهللا أســتغفر: قــال مــن : " ρوقــال 

  .  )٣٥( "الزحف من فر قد كان

  . )٣٦( الرحمن القرآن وعروس عروس شيء لكل  .١٠

                                                            
هذا الثواب المزعوم المرتب على هذا الدعاء لم يرد مثله في الشرع : " ٧/٢٦٥ال أصل له، وجاء في فتاوى يسألونك ) (٣٣

كما   ρوعلى رسوله  Υفهذا دجل وكذب وافتراء على اهللا   ρحتى للقرآن الكريم وال لألدعية النبوية الثابتة عن النبي 

فمن المعلوم أنه لم يثبت ال في الكتاب وال في ] بحق عزرائيل وقبضته: [أن هذا الدعاء فيه من األمور الباطلة كقوله

 ".السنة تسمية ملك الموت بعزرائيل وٕانما هذا من اإلسرائيليات

 .٢/٥٤/١١٥٤صحيح البخاري ) (٣٤

 ).٢/١٢٥/١٦٢٢والترهيب  صحيح الترغيب(وصححه األلباني  ٢/٨٥/١٥١٧سنن أبي داود ) (٣٥

 ).٣/٥٢٦/١٣٥٠السلسلة األحاديث الضعيفة (منكر ) (٣٦



 آخرهـا إلـى أولهـا مـن الـرحمن سـورة علـيهم فقـرأ أصـحابه، على  ρ اهللا رسول خرج: قال جابر عن :بديله

 قولــه علــى أتيــت كلمــا كنــت مــنكم، مــردودا أحســن فكــانوا الجــن ليلــة الجــن علــى قرأتهــا لقــد: فقــال فســكتوا،

  . )٣٧( الحمد فلك نكذب ربنا نعمك من بشيء ال: قالوا} تكذبان ربكما آالء فبأي{

 ثقيـل َجوشـن َوَعَلْيـهِ  غزواتـه بْعضِ  في وُهو  ρ النبيّ  على جبرئيل به هبط َوقد:   )٣٨( الجوشن دعاء .١١

 لـكَ  أمـان فهو ءاالّدع هذا واقرأ الجوَشنْ  هذا اخلع: لكَ  ويقُول الّسالم يقرئك رّبك محّمد يا: فقال المُه،

 كفنـــه علـــى كتبـــه َمـــنْ  انّ  َفضـــله ُجملـــة وِمـــنْ  المقـــام يســـْعه ال بمـــا َفضـــله ذكـــر فـــي أطـــال ثـــمّ  وَالّمتـــك،

 ليلــة تعــالى اهللا رزقــه َرمضــان شــهر أّول فــي خاِلصــة بنّيــة بــه دعــا وَمــنْ  بالّنــار ُيعّذبــه أن اهللا اســتحى

 شــهر فــي بــه دعــا َوَمــن لــه، ثــوابهم َوَجَعــلَ  َوُيقّدســونه اهللا يســّبحون ملــك ألــف َســبعين لــه َوخلــق القــدر،

 َمَلكــين بــه تعــالى اهللا ووّكــل الَجّنــة لــه وأوجــب الّنــار علــى َجســده تعــالى اهللا حــّرم مــّرات ثــالث رمضــان

ــه الخبــر آخــر وفــي َحياتــه، طــول اهللا أمــان فــي َوكــانَ  المعاصــي ِمــن يحفظانــه :   υ الُحســين قــال اّن

 أعّلمــه وأن كفنـه علــى أكتبـه وأن وتعظيمـه الــّدعاء هـذا بحفـظ  υ طالــب أبـي ابـن علــيّ  أبـي أوصـاني

 . )٣٩( اَالعظم االسم وفيه اْسم ألف وُهو عليه، واحّثهم أهلي

 وقنـا حسـنة، اآلخـرة وفـي حسـنة، الـدنيا فـي آتنـا ربنـا اللهـم«: يقـول  ρ النبـي كـان: قـال أنـس، عـن :بديله

  .  )٤٠( »النار عذاب

: يقـول بهـا يـدعو دعـوة أكثر كان: قال أكثر،  ρ النبي بها يدعو كان دعوة أي أنسا قتادة سألو 

 يــدعو أن أراد إذا أنــس وكــان: قــال »النــار عــذاب وقنــا حســنة، اآلخــرة وفــي حســنة الــدنيا فــي آتنــا اللهــم«

  .  )٤١( فيه بها دعا بدعاء يدعو أن أراد فإذا بها، دعا بدعوة

ـاه اهللا : دعاء كنز العرش .١٢ لتفريج الهمـوم والكـروب، ووقـاه اهللا مـن كـل مكـروٍه مـا علـم ومـاال يعلـم، ونجَّ

والشـرط  اهللا عنـه، نزلـت بـه مـن حيـث ال يحتسـب، وال يـدعوا بـه مبتلـى إالَّ فـرَّجالواقعِة التي  تعالى من
                                                            

 ).٢/٩١٤/٥٢٣٨صحيح الجامع الصغير (، وحسنه األلباني ٥/٢٥٢/٣٢٩١سنن الترمذي ) (٣٧

 ).١٠/٢٨٥، وتهذيب اللغة لألزهري ٦/٣٧العين للخليل بن أحمد . (اسم الحديد الذي يلبس من السالح: الجوشن) (٣٨

ال يجوز اقتناؤه، وال العمل به، وال تصديق ما ذكر فيه، وذلك لألمور : "٢٤/٢٤٠ء في فتاوى اللجنة الدائمةجا) "(٣٩

فيه : ثانيا. ليس له سند معروف، ولم يخرجه أحد من علماء الحديث المعتبرين، ولم يعز إلى أحد منهم: أوال: اآلتية

ه وقت الصبح أو وقت العشاء، خص بصالح األعمال، من قرأه وحمله عند خروجه من منزل:(كذب كثير، مثل قوله

لقراءة كتب اهللا، وهذا من أبطل   معادلة=    = فجعل قراءته ). وكأنما قرأ التوراة واإلنجيل والزبور والقرآن العظيم

قصرا  ويعطيه اهللا بكل حرف يقرأه زوجين من الحور العين، ويبني له: (الباطل، فإن كتب اهللا ال يعدلها شيء، ثم قال

وهذا كذب ظاهر، ) إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد: في الجنة، ويعطيه اهللا مثل ثواب أربعة من األنبياء عليهم السالم

يعطيه اهللا مثل ثواب المؤمنين والمؤمنات من الجن : (قال) ٢: (وفي صفحة. فإن ثواب األنبياء ال يناله أحد غيرهم

. ثم زاد الكذب فيما بعدها من الصفحات) طيه اهللا ثواب تسعمائة ألف شهيدواإلنس من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، ويع

إن هذا الدعاء ينفع للمحبة والقبول، وعقد األلسنة، ومقابلة الحاكم واألمراء والسالطين، : (يقول) ٥(وفي صفحة : ثالثا

ة لصرف الناس عن ، ويظهر أنه من وضع الشيع)إلخ.. ولدفع جميع آالت الحديد والرصاص، ولقضاء الحوائج

 "الكتاب والسنة

 .٦/٢٨/٤٥٢٢صحيح البخاري ) (٤٠

 .٤/٢٠٧٠/٢٦٩٠صحيح مسلم ) (٤١



وُيقـرأ لكـل نيـة تريـدها ثـالث مـرات إلـى أن َيقضـي اهللا الحاجـة بكرمـه  فيه المداومة عليه مرة كـل يـوم،

فـال  وشرح هذا الكنز ما فيه تتكسَُّر األقالم، وكلَّت األنامُل وما انتهت إلـى وصـِف العجائـب، .وفضله

بسم اهللا الرحمِن الرحيِم وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي  :وهذا هو تتركه أبدًا لتصل إلى كلَّ مراد تريده

 أستغفُر اَهللا العظيَم الذي ال إله إال هـو الحـيَّ القيُّـوَم بـديعَ  * ρالعظيم ال إله إال اهللا محمٌد رسوُل اهللا 

  )٤٢( ....ذنوِب َستـَّاَر العُيوِب مقلِّبَ السماواِت واألرِض وما بينهما غفَّـاَر ال

  

 عنـد نحـن بينمـا: ( قال عنهما اهللا رضى عباس ابن عن: الكريم القرآن نسيان من يعاني من كل إلى .١٣

 مــن القـرآن هـذا تفلــت، أنـت بـأبي:  فقـال عنــه اهللا رضـى طالـب أبـي بــن علـي جـاءه إذ  ρ اهللا رسـول

 اهللا ينفعـك كلمـات أعلمـك أفـال، الحسـن أبا يا:   ρ اهللا رسول له فقال، عليه أقدر أجدني فما صدري

 قـال، فعلمنـي اهللا رسـول يـا أجـل:  قـال ؟ صـدرك فـي تعلمـت مـا ويثبـت، علمتـه من بهن وينفع، بهن

 فيها ءاوالدع، مشهودة ساعة فإنها اآلخر الليل ثلث في تقوم أن استطعت فإن، الجمعة ليلة كان إذا:

، الجمعـة ليلـة تـأتي حتـى:  يقـول)  ربـي لكـم أسـتغفر سـوف: (  لبنيه يعقوب أخي قال فقد، مستجاب

 الركعـة فـي تقـرأ:  ركعـات أربـع فصـل، أولهـا فـي فقـم تسـتطع لـم فإن، أوسطها في فقم تستطع لم فإن

 الثالثة الركعة وفي، الدخان وحم الكتاب بفاتحة الثانية الركعة وفي، يس وسورة الكتاب بفاتحة األولى

 فرغـت فـإذا، الفصل وتبارك الكتاب بفاتحة الرابعة الركعة وفي، ) السجدة(  تنزيل والم الكتاب بفاتحة

 واســتغفر، النبيــين ســائر وعلــى وأحســن علــى وصــل، اهللا علــى الثنــاء وأحســن اهللا فاحمــد التشــهد مــن

 أبـدا المعاصـي بتـرك ارحمنـي اللهـم: (  قـل ثـم، باإليمـان سـبقوكوإلخوانك الـذين  والمؤمنات للمؤمنين

 يـع بـد اللهـم، عنـي يرضـيك فيمـا النظـر حسـن وارزقنـي، يعنينـي ال مـا أتكلـف أن وارحمني أبقيتني ما

   )٤٣(...واالرض السموات

  :التوبة والمواعظ والرقاق

 فمضـــى كـــريم يـــا: خلفـــه النبـــي فقـــال كـــريم يـــا: يقـــول أعرابيـــا ســـمع إذا الطـــواف فـــي  ρ النبـــي بينمـــا .١

 النبــي إلــى األعرابــي فالتفــت كــريم يــا:  خلفــه النبــي فقــال كــريم يــا: وقــال الميــزاب جهــة الــى االعرابــي

 قـدك ورشـاقة وجهـك صـباحة لـوال واهللا ؟أعرابيـا لكـوني بـي تهـزأأ القـد رشيق يا، الوجه صبيح يا: وقال

ــا نبيــك تعــرف أمــا: وقــال النبــي فتبســم وســلم والــه عليــه اهللا صــلى محمــد حبيبــي الــى لشــكوتك  أخــا ي

 بالتحيـــة ويخصـــك الســـالم يقرئـــك الســـالم محمـــد يـــا: لـــه وقـــال النبـــي علـــى جبريـــل فهـــبط.... العـــرب؟

 والفتيـل والكثيـر القليـل على نحاسبه فغداً  ،كرمنا وال حلمنا يغرنه ال لألعرابي قل:  لك ويقول واالكرام

: االعرابـي فقال شاء إن يحاسبك نعم:  قال اهللا؟ رسول يا ربي يحاسبني او: األعرابي فقال والقطمير

 قـال العـرب؟ اخـا يـا ربـك تحاسـب مـاذا وعلـى:   ρ النبـي فقـال ألحاسـبنه حاسبني إن، وجالله وعزته

 حاســبته معصــيتي علــى حاســبني وٕان مغفرتــه علــى حاســبته ذنبــي علــى ربــي حاســبني إن:  االعرابــي

                                                            
وليس ألحد أن يسن للناس نوعا من األذكار واألدعية : "٢٢/٥١١لم أعثر عليه، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) (٤٢

 ".غير المسنون ويجعلها عبادة

 .٧/٣٨٧سلسلة األحاديث الضعيفة (موضوع ) (٤٣



 جبريـل فهـبط لحيتـه بتلـتا حتـى النبـي فبكـى: كرمـه على حاسبته بخلي على حاسبني وٕان عفوه على

 حملة الهيت فقد بكائك من قلل محمد يا لك ويقول السالم يقرئك السالم، محمد يا:  وقال النبي على

  .  )٤٤( " الجنة في رفيقك فإنه نحاسبه وال يحاسبنا ال االعرابي ألخيك وقل تسبيحهم عن العرش

 يـدنى: " يقـول سـمعته: قـال النجـوى؟ فـي: يقـول ، ρ اهللا رسـول سـمعت كيـف عمـر البن رجل قال: بديله

: فيقـول تعـرف؟ هـل: فيقـول بذنوبـه، فيقـرره كنفـه، عليـه يضـع حتى وجل، عز ربه من القيامة يوم المؤمن

 .."حسـناته صـحيفة فيعطـى اليوم، لك أغفرها وٕاني الدنيا، في عليك سترتها قد فإني: قال أعرف، رب أي
)٤٥(  .  

 قـال المـوت حضـره فلمـا نفسـه علـى يسرف رجل كان: " قال ، ρ النبي عن ، τ هريرة أبي عنو 

 عـذابا ليعـذبني ربـي علـي قـدر لـئن فـواهللا الـريح، في ذروني ثم اطحنوني، ثم فأحرقوني، مت أنا إذا: لبنيه

 هــو فــإذا ففعلــت، منــه، فيــك مــا اجمعــي: فقــال األرض اهللا فــأمر ذلــك، بــه فعــل مــات فلمــا أحــدا، عذبــه مــا

  .  )٤٦( "له فغفر خشيتك، رب يا: قال صنعت؟ ما على حملك ما: فقال قائم،

 ،يزول ال وملكي وسلطاني موجود سلطاني دام ما سلطان ذي من تخف ال ادم ابن يا: حديث قدسي .٢

 من قتكلوخ جلكأ من كلها االشياء وخلقت تنفذ ال مملوءة خزائني دامت ما الرزق فوات من تخف ال

 فـــي تخـــالفني لـــم فـــان رزق غلـــي ولـــك فريضـــة عليـــك لـــي ءيشـــ كـــل يطعـــك طـــاعتي فـــي فســـر اجلـــي

 لـك قسـمته بمـا تـرض لـم وان قلبـك ارحـت لـك قسـمت بمـا رضـيت وان،رزقـك فـي اخالفـك لـم فريضتي

 مـا اال منهـا ينالـك وال البريـة فـي الوحـوش كـركض فيهـا تـركض الدنيا عليك سلطنأل وجاللي فوعزتي

 .)٤٧(مذموما عندي وكنت لك قسمته

 هــو مــن إلــى تنظــروا وال مــنكم، أســفل مــن إلــى انظــروا«:  ρ اهللا رســول قــال: قــال هريــرة، أبــي عــن :بديلــه

، وأمــا األحاديــث القدســية الثابتــة فكثيــرة وقــد جمــع   )٤٨( "علــيكم اهللا نعمــة تــزدروا ال أن أجــدر فهــو فــوقكم،

  .الشيخ أبو عبد اهللا العدوي )٤٩( بعضها

.. الــرحم مــن تنفــر لــئال.. بغشــاء وجهــك وغشــيت.. أمــك بطــن فــي جعلتــك آدم ابــن يــا: حــديث قدســي .٣

                                                            
قريبًا من مضمونه، حكم عليه العراقي في المغني عن ) ٤/١٤٩(ال أصل له، وقد أورد الغزالي حديثًا في  إحياءه ) (٤٤

وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت : "، قال ابن تيمية"لم أجد له أصالً : "بقوله) ٤/١٤٩(حمل األسفار 

 ).٢٦/١٢٢وى مجموع الفتا" (الميزاب ونحو ذلك، فال أصل له

 .٤/٢١٢٠/٢٧٦٨صحيح مسلم ) (٤٥

 .٤/١٧٦/٣٤٨١صحيح البخاري ) (٤٦

روح البيان في .." (يا ابن آدم: ومن الكلمات التي نقلها كعب األحبار عن التوراة: "قال إسماعيل حقي اإلستانبولي) (٤٧

قرب المسالك المعروف ، وذكره أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي في بلغة السالك أل)٥/٥٧تفسير القرآن 

وهذا ): "١٢/٦٥(، وجاء في فتاوى يسألونك لحسام الدين عفانة )٤/٧٨٦(بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 

 ".الحديث رغم شهرته ليس له أصل في كتب السنة النبوية

 .٤/٢٢٧٥/٢٩٦٣صحيح مسلم ) (٤٨

أبو عبد اهللا مصطفى بن العدوي المصري، دار الصحيح المسند من األحاديث القدسية، : وقد سمى ما جمعه منها) (٤٩

 .الصحابة للتراث



 عــن ومتكــأ يمينــك عــن متكــأ لــك وجعلــت.. الطعــام رائحــة تؤذيــك لــئال أمــك ظهــر إلــى وجهــك وجعلــت

 فـي والقعـود القيـام وعلمتـك.. فالطحـال شـمالك عن الذي وأما.. فالكبد يمينك عن الذي فأما.. شمالك

 أن باألرحــام الملــك إلــى وأوحيــت.. مــَدتك تمــت أن فلمــا ؟ غيــري ذلــك علــى يقــدر فهــل.. أمــك بطــن

.. تســـعى قـــدم وال.. تـــبطش يـــد وال، تقطـــع ســـن لـــك ال.. جناحـــك مـــن ريشـــة علـــى فأخرجـــك، يخرجـــك

.. الصيف في وبارداً . الشتاء في حاراً .. خالصاً  لبناً  يجريان أمك صدر في رقيقين عرقين لك فأنبعث

 ظهـرك قـويَ  فلمـا.. ترقـد حتـى يرقـدان وال.. تشـبع حتـى يشـبعان فـال.. أبويـك قلـب فـي محبتـك وألقيت

.. أجبتـك دعـوتني إن.. هـذا ومـع.. منـي تسـتحي ،ولم،خلواتـك فـي بالمعاصـي بـارزتني.. أزرك واستد

  )٥٠( ...قبلتك إليَ  تبت وٕان.. أعطيتك سألتني وٕان

 بطـن فـي خلقـه يجمع أحدكم إن"  المصدوق الصادق وهو  ρ اهللا رسول حدثنا: قال اهللا، عبد عن :بديله

 الملـك يرسـل ثـم ذلـك، مثـل مضـغة ذلـك فـي يكـون ثـم ذلـك، مثل علقة ذلك في يكون ثم يوما، أربعين أمه

 غيـره إلـه ال الـذي فـو سعيد، أو وشقي وعمله، وأجله، رزقه، بكتب: كلمات بأربع ويؤمر الروح، فيه فينفخ

 بعمـل فيعمـل الكتـاب، عليـه فيسبق ذراع، إال وبينها بينه يكون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن

 عليـه فيسـبق ذراع، إال وبينها بينه يكون ما حتى النار، أهل بعمل ليعمل أحدكم وٕان فيدخلها، النار، أهل

 . )٥١( فيدخلها الجنة، أهل بعمل فيعمل الكتاب،

 عمـا أسـألك جئـت:  اهللا رسـول يـا:  فقـال  ρ اهللا رسول إلى أعرابي جاء:  قال τ الوليد بن خالد عن .٤

. النـاس أعلـم أكـون أن أريـد:  قـال. لـك بـدا عمـا سـل:   ρ اهللا رسـول فقـال واآلخـرة الـدنيا فـي يغنينـي

 تكـن قانعـاً  كـن:   ρ:  فقـال. النـاس أغنـى أكـون أن أريـد:  قال. الناس أعلم تكن اهللا تقا  ρ:  فقال

:  قال. المطاع والشح الخلق سوء:   ρ قال ؟ تعالى اهللا عند أعظم سيئة أي:  قال ....الناس أغنى

 مـا:  قـال. الـرحم وصـلة الخفيـة الصـدقة:   ρ قـال ؟ واآلخـرة الـدنيا فـي الـرب غضـب يسكن الذي ما

 . )٥٢( والمصائب البالء على الدنيا في الصبر:   ρ قال ؟ القيامة يوم جهنم نار يطفئ الذي

                                                            
فإن كثيرًا من األحاديث الواهية والمكذوبة والقصص والخرافات أخذت : "١٤/٤٩ال أصل له جاء في فتاوى يسألونك ) (٥٠

 - اإللكتروني وعلى شبكات الهاتف المحمول باإلضافة للبريد  -اإلنترنت  - طريقها للنشر على الشبكة العنكبوتية 

يا ابن آدم جعلتك في : حديث: ومطبوعات مختلفة، وأذكر أمثلة منها ليحذرها القراء، فمن هذه المكذوبات - اإليميل 

 ..".بطن أمك

 .٤/٢٠٣٦/٢٦٤٣صحيح مسلم ) (٥١

وجدت بخط الشيخ : قال الشيخ جالل الدين السيوطي رحمه اهللا تعالى: ١٦/١٢٧/٤٤١٥٤جاء في كنز العمال) (٥٢

قصدت مصر أريد طلب العلم من اإلمام أبي : الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال شمس

حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة، ثم عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده عن 

سل عما : ائلك عما في الدنيا واآلخرة، فقال لهإني س: فقال  ρجاء رجل إلى النبي : مشايخه إلى خالد بن الوليد قال

عدم عزو صاحب كنز العمال : ، وكما نرى في هذا النقل من المؤاخذات..."أحب أن أكون! يا نبي اهللا: بدا لك، قال

الحديث إلى مصدر من مصادر السنة المعتبرة والرجال المذكورون في السند بعد الرجوع إلى تراجمهم في كتب الرجال 

وكان صدوًقا في نفسه لكنه يروي : " ٣/٢٠٠د إال ترجمة المستغفري فقط، قال الذهبي في تذكرة الحفاظلم أج

 ".الموضوعات في األبواب وال يوهيها



  ρ اهللا رســول    يكــن لــم: قــال إذ يحــدثنا، عمــرو، بــن اهللا عبــد مــع جلوســا كنــا: قــال مســروق، عــن :بديلــه

  . )٥٣(»أخالقا أحاسنكم خياركم إن«: يقول كان] ١٤:ص[ وٕانه متفحشا، وال فاحشا

 . )٥٤( عفوي جنب في فتعاظمها معصية أتى عبد على غضبي أحد على غضبت ما:حديث قدسي .٥

: قـال تعالى اهللا وٕان لفالن، اهللا يغفر ال واهللا: قال رجال أن"  حدث ، ρ اهللا رسول أن جندب، عن :بديله

  .  )٥٥( "عملك وأحبطت لفالن، غفرت قد فإني لفالن، أغفر ال أن علي يتألى الذي ذا من

 طمــع مــا العقوبــة، مــن اهللا عنــد مــا المــؤمن يعلــم لــو«: قــال ، ρ اهللا رســول أن هريــرة، أبــي عــنو 

  .  )٥٦( »أحد جنته من قنط ما الرحمة، من اهللا عند ما الكافر يعلم ولو أحد، بجنته

  :المناقب والمثالب
 فبعثـه،  ρ النبـي يخـدم وكـان، أسـلم الـرحمن عبـد بن ثعلبة له يقال األنصار من فتى أن:  جابر عن .١

 أن وخـاف، النظر إليها فكرر تغتسل األنصاري امرأة فرأى، األنصار من رجل بباب فمر، حاجة في

، يومــاً  أربعــين  ρ النبــي ففقــده والمدينــة مكــة بــين جبــاال فــأتى، وجهــه علــى هاربــاً  فخــرج، الــوحي ينــزل

 إن محمـد يـا:  فقـال  ρ النبـي علـى نـزل  υ جبريـل أن ثـم، وقلـى ربـه ودعـه:  قـالوا التـي األيام وهي

  ρ النبـي فقـال نـاري مـن بـي يتعـوذ الجبـال هـذه بـين أمتـك مـن الهارب إن:  ويقول السالم يقرئك ربك

 ربي مغفرة:  قال ؟ تشتهي ما:  قال .....عبدالرحمن بن بثعلبة فأتياني انطلقا سلمان ويا، عمر يا: 

 بقــراب لقينــي هــذا عبــدي أن لــو لــك:  ويقــول الســالم يقرئــك ربــك إن محمــد يــا:  فقــال جبريــل فنــزل ؛

 صـلى فلما، وتكفينه بغسله فأمر، نفسه ففاضت،  ρ النبي فأعلمه مغفرة بقرابها لقيته خطيئة األرض

 أطــراف علــى تمشــي رأينــاك اللّــه َرُســولَ  َيــا:  لــه قيــل دفنــه فلمــا أناملــه أطــراف علــى يمشــي جعــل عليـه

 نـزل مـن أجنحـة كثـرة مـن األرض علـى قـدمي أضـع أن قـدرت مـا بـالحق بعثنـي والذي:  قال، أناملك

  . )٥٧( لتشيعه المالئكة من

 أمثالهـا عشـر فلـه بالحسـنة جـاء مـن: وجـل عـز اهللا يقـول: "  ρ اهللا رسـول قـال: قـال ذر، أبي عن: بديله

 تقـرب ومـن ذراعـا، منـه تقربـت شـبرا منـي تقـرب ومـن أغفر أو مثلها سيئة فجزاؤه بالسيئة جاء ومن وأزيد،

 يشـرك ال خطيئـة األرض بقـراب لقينـي ومـن هرولـة، أتيتـه يمشـي أتـاني ومـن باعـا، منه تقربت ذراعا مني

  )٥٨("مغفرة بمثلها لقيته شيئا بي

 بهـم ورفقـي لهـم انتظـاري عنـي المدبرون يعلم لو داود يا: فقال  υ داود إلى اهللا أوحى: حديث قدسي .٢

 بالمدبرين إرادتي هذه داود يا لمحبتي أوصالهم ولتقطعت إلي شوقا لماتوا معاصيهم ترك إلى وشوقي

                                                            
 .٨/١٣/٦٠٣٥صحيح البخاري ) (٥٣

، قال عبد القادر ٢/٤٥٢، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ١٠/٨٠أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء ) (٥٤

 ).١٦٧اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية ص" (الحديث ضعيف: "ألرناؤوطا

 .٤/٢٠٢٣/٢٦٢١صحيح مسلم ) (٥٥

 .٤/٢١٠٩/٢٧٥٥صحيح مسلم ) (٥٦

 .٢/٢٨٤، وتنزيه الشريعة ٢/٢٥٩، والآللئ المصنوعة ٣/١٢٢الموضوعات البن الجوزي ) (٥٧

 .٤/٢٠٦٨/٢٦٨٧صحيح مسلم ) (٥٨



 . )٥٩( علي بالمقبلين فكيف عني

 أحدكم من إليه، يتوب حين عبده بتوبة فرحا أشد هللا: "  ρ اهللا رسول قال: قال مالك بن أنسعن  :بديله

 في فاضطجع شجرة، فأتى منها، فأيس وشرابه، طعامه وعليها منه فانفلتت فالة، بأرض راحلته على كان

 شــدة مــن قــال ثــم بخطامهــا، فأخــذ عنــده، قائمــة بهــا، هــو إذا كــذلك هــو فبينــا راحلتــه، مــن أيــس قــد ظلهــا،

 رسـول سـمعت: قـال مالـك، بـن أنـس ، وعـن  )٦٠( "الفرح شدة من أخطأ ربك، وأنا عبدي أنت اللهم: الفرح

 فيـك كـان مـا علـى لـك غفـرت ورجـوتني دعـوتني مـا إنـك آدم ابـن يـا: وتعالى تبارك اهللا قال: يقول  ρ اهللا

 لو إنك آدم ابن يا أبالي، وال لك، غفرت تنياستغفر  ثم السماء عنان ذنوبك بلغت لو آدم ابن يا أبالي، وال

  .  )٦١( "مغفرة بقرابها ألتيتك شيئا بي تشرك ال لقيتني ثم خطايا األرض بقراب أتيتني

 يسـأله عمـا يريـد أن،   υأريـد أن يقـذف بـه فـي النـار جـاءه جبريـل  عنـدما:  υعظـم توكـل إبـراهيم  .٣

: لجبريـل  υفقـال .  Υ مـاذا يريـد إبـراهيم مـن جبريـل أن يبلـغ اهللا:يبلغـه إلـى ربـه ؟ أي يسـأله جبريـل 

 . )٦٢( )سؤالي علمه بحالي يغني عن: (وفي رواية) سؤالي علمه بحالي حسبي من(

 ربكــم وقــال{: قــرأ ثــم »العبــادة هــو الــدعاء إن«:  ρ اهللا رســول قــال: قــال بشــير بــن النعمــان عــن: بديلــه

  .  )٦٣( }لكم أستجب ادعوني

 .  )٦٤( "عليه يغضب اهللا يدعو ال من: "  ρ اهللا رسول قال ، τ هريرة أبو قالو 

 إليــه فنظــر τ يالغفــار  ذر أبــو عليهــا أقبــل إذ عنــده هــو فبينمــا  υ جبريــل أتــى أنــه  ρ اهللا رســول عــن .٤

 أبا إن بالحق بعثك والذى ،نعم:  قال ذر؟ أبى أسم أتعرفون اهللا أمين يا: اهللا رسول فقال،  υ جبريل

 المالئكـة وتعجب مرتين يوم كل يف به يدعو بدعاء ذلك وٕان األرض، يف منه السماء يف أعرف ذر

 مـرتين؟ يـوم كـل يفـ بـه تـدعو دعـاء ذر أبـا يـا: ρ اهللا رسـول   فقـال دعائه، عن واسأله به فادع منه

 وأنـا إلهامـاَ  إياهـا ربـى يألهمنـ أحـرف عشـرة يهـ وٕانمـا بشـر مـن سـمعته مـا يوأمـ أبـى فداك نعم: قال

 بتلــك أدعــو ثــم مليــاَ  وأكبــره، مليــاَ  وأحمــده مليــاَ  اهللا فأســبح القبلــة أســتقبل مــرتين يــوم كــل يفــ بــه أدعــو

 يقينـا وأسـألك نافعـا، علمـا وأسـألك خاشـعا، قلبـا وأسـألك دائما، إيمانا أسألك انى اللهم( :كلمات العشر

، العافيــة دوام وأســألك، العافيــة تمــام وأســألك، بليــة كــل يفــ العافيــة وأســألك قيمــا، دينــا وأســألك صــادقا،

                                                            
ولم يعلق عليه العراقي، وابن الجوزي في  ٤/٣٢٦ه الغزالي في إحياء علوم الدينلم أقف له على إسناد، وذكر ) (٥٩

، وذكره أبو " υقيل أوحى اهللا تعالى إلى داود " ولم يجزم به ٤٣٨، وابن القيم في روضة المحبين ص١/٣٤التبصرة

 .٤٩٤الفتح في المستطرف ص

 .٤/٢١٠٤/٢٧٤٧صحيح مسلم ) (٦٠

 ).٢/٧٩٩/٤٣٣٤صحيح الجامع الصغير (نه األلباني وحس ٥/٤٤٠/٣٥٤٠سنن الترمذي ) (٦١

وما يروى أن الخليل : ١/١٨٣وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ١/٧٤/٢١سلسلة األحاديث الضعيفة (ال أصل له ) (٦٢

ليس له إسناد معروف وهو باطل بل " حسبي من سؤالي علمه بحالي " سل قال : لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل

 ".حسبي اهللا ونعم الوكيل : " ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قالالذي 

 ).٢/١٢٧/١٦٢٧صحيح الترغيب والترهيب (، وصححه األلباني ٢/١٢٥٨/٢٨٢٨سنن ابن ماجة ) (٦٣

 ).٦/٣٢٣/٢٦٥٤سلسلة األحاديث الصحيحة (وصححه األلباني  ١/٤٩١المستدرك ) (٦٤



 بالحق بعثك والذى محمد يا:  υ جبريل قال. )الناس عن الغنى وأسألك، العافية على الشكر وأسألك

 تــراب عــدد أو البحــر زبــد مــن أكثــر كانــت وٕان ذنوبــه غفــرت إال الــدعاء بهــذا أمتــك مــن أحــد يــدعو ال

 لـــه واســـتغفر الجنـــان، إليـــه اشـــتاقت إال الـــدعاء هـــذا قلبـــه وفـــى أمتـــك مـــن أحـــد اهللا يلقـــى وال األرض،

 . )٦٥( شئت باب أي من أدخل اهللا ولى يا: المالئكة فنادته الجنة أبواب له وفتحت المكان،

 يا«: قال ثم منكبي، على بيده فضرب: قال تستعملني؟ أال اهللا، رسول يا: قلت: قال ذر، أبي عن :بديله

 عليـه الـذي وأدى بحقهـا، أخـذها مـن إال وندامة، خزي القيامة يوم وٕانها أمانة، وٕانها ضعيف، إنك ذر، أبا

  .  )٦٦( »فيها

 أظلــــت وال الغبــــراء، أقلــــت مــــا: " يقــــول  ρ اهللا رســــول ســــمعت: قــــال عمــــرو، بــــن اهللا عبــــدوعــــن 

  .  )٦٧( " ذر أبي من أصدق رجل من الخضراء،

 مـرة، مائـة يـوم فـي وبحمـده، اهللا سـبحان: قـال مـن: " قـال  ρ اهللا رسـول أن:  τ هريـرة أبـيوعن 

  .  )٦٨( "البحر زبد مثل كانت وٕان خطاياه، حطت

  :الصالة واألذان

 القبـر فـي ٣و المـوت حـين ٣و حياتـه أثنـاء ٦ عقوبـة عشـرة بخمـس اهللا عاقبـه الصالة في تهاون من .١

 بــــتذه، هــــــلدعائ اهللا يسـتجيب ال،عمـره فـي البركـة اهللا يمحـق:  الـدنيا فـي العقوبات : القيامة يوم ٣و

  . )٦٩( ...األرض على المخلوقات جميع تمقته، الصالح عالمات وجهه من

 الشـرك وبـين الرجـل بـين إن«: يقـول  ρ النبـي سـمعت: يقـول ،اً جـابر  سمعت: قال سفيان، أبي عن: بديله

  . )٧٠( »الصالة ترك والكفر

                                                            
،  وجاء في كنز العمال ١/٤٥٠/١٨٣٠، والديلمي في الفردوس٣/٤٠ذكره الحكيم الترمذي في نوادر األصول) (٦٥

حدثنا أبو همام الدالل عن : حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال: قال الحكيم الترمذي في نوادر األصول: "٢/٦٧٨/٥٠٥٥

أنه "،  ρعن رسول اهللا  τبن أبي طالب إبراهيم بن طهمان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي 

- ١/١٠٧، وذكره اللكنوي في اآلثار المرفوعة في األخبار الموضوعة..."، فبينا هو عنده إذ أقبل أبو ذر υأتاه جبريل 

١٠٨. 

 .٣/١٤٥٧/١٨٢٥صحيح مسلم ) (٦٦

الصغير  صحيح الجامع(، وحسنه لغيره شعيب األرناؤوط، وصححه األلباني ١١/٧٠/٦٥١٩مسند أحمد ) (٦٧

٢/٩٧١/٥٥٣٤.( 

 .٨/٨٦/٦٤٠٥صحيح البخاري ) (٦٨

، وقال الذهبي في ٢/٤٣١/١٩٣٤أخرجه إسماعيل بن محمد األصبهاني الملقب بقوام السنة في الترغيب والترهيب ) (٦٩

محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار ركب على أبي بكر بن زياد حديثا باطال في ترك : ٣/٦٥٣الميزان 

اللسان والحافظ الذهبي في  = = هذا الحديث قد نبه أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في: قال ابن بازالصالة،  

فتاوى نور (  ρالميزان وغيرهما على أنه موضوع وال صحة له، بل هو موضوع من األحاديث المكذوبة على النبي 

 .باطل هذا الحديث: ٤/٤٦٩، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة )٦/١٠٣على الدرب 

 .١/٨٨/٨٢صحيح مسلم ) (٧٠



  :األخالق والبر والصلة

 . )٧١( األمهات أقدام تحت الجنة .١

: فقــال أستشــيرك، جئــت وقــد أغــزو أن أردت اهللا، رســول يــا: فقــال ، ρ النبــي إلــى جــاء جاهمــة أن :بديلــه

  . )٧٢( »رجليها تحت الجنة فإن فالزمها،«: قال نعم،: قال »أم؟ من لك هل«

 مـا عمـر لـه فقـال ثنايـاه بـدت حتـى ضـحك رأينـاه إذ جـالس  ρ اهللا رسـول بينـا قـال τ أيضـاً  أنس عن .٢

 يـا أحـدهما فقال العزة رب يدي بين جثيا أمتي من رجالن قال وأمي أنت بأبي اهللا رسول يا أضحكك

 رب يــا قــال شــيء حســناته مــن يبــق ولــم بأخيــك تصــنع كيــف اهللا فقــال أخــي مــن مظلمتــي لــي خــذ رب

 أن النـاس يحتـاج عظـيم ليـوم ذلـك إن قـال ثـم بالبكاء  ρ اهللا رسول عينا وفاضت أوزاري من فليحمل

 ذهـــب مـــن مـــدائن أرى رب يـــا فقـــال فرفـــع فـــانظر بصـــرك ارفـــع للطالـــب اهللا فقـــال أوزارهـــم مـــن يحمـــل

 أعطـى لمـن قال هذا شهيد ألي أو هذا صديق ألي أو هذا نبي ألي باللؤلؤ مكللة ذهب من وقصورا

 قـد إنـي رب يـا قـال أخيك عن بعفوك قال بماذا قال تملكه أنت قال ذلك يملك ومن رب يا قال الثمن

  . )٧٣( الجنة وأدخله أخيك بيد فخذ اهللا قال عنه عفوت
 اهللا زاده إال مظلمـة عـن رجل عفا وال مال، من صدقة نقصت ما: "  ρ النبي عن هريرة، أبي عن: بديله

  .  )٧٤( "اهللا رفعه إال هللا عبد تواضع وال عزا، بها

  .)٧٥(الناس أخالق من العفو يأخذ أن  ρ نبيه اهللا أمر«: قال الزبير، بن اهللا عبد عنو 

 هــــــــقوم ضربه األنبياء، من نبيا يحكي ، ρ النبي إلى أنظر كأني: اهللا عبد قال ،قال شقيقوعن 

  .  )٧٦( »يعلمون ال فإنهم لقومي اغفر اللهم«: ويقول وجهه عن الدم يمسح وهو فأدموه،

  : خالصة البحث

الحديث الضعيف ال يحتج به على اإلطالق، فال يثبت بـه حكـم شـرعي، وال فضـيلة خلقيـة، وال يفسـر  -

بـــه كتـــاب اهللا، والتفريـــق بـــين الفضـــائل واألحكـــام تفريـــق بـــين المتـــاثالت، إذ الكـــل شـــرع، ومـــا اشـــترطه 

فــي الفضــائل مــن الشــروط صــعبة التطبيــق ال تكــاد تتــوافر فــي مثــال  بعــض العلمــاء للعمــل بالضــعيف

  .واحد

خاصــة فضــائل ( -يجــب علــى كــل مســلم أراد الكتابــة فــي أي فــن مــن الفنــون، وأراد أن يكتــب حــديثا  -

أال يثبتـه إال بعـد التأكـد   -) األعمال أو الترغيب والترهيب إذ عليهـا مـدار أغلبيـة األحاديـث المـردودة
                                                            

 ).٢/٥٩/٥٩٣سلسلة األحاديث الضعيفة (موضوع : قال األلباني) (٧١

 ).١٩٥تحقيق حقوق النساء في اإلسالم ص(، وصححه األلباني ٦/١١/٣١٠٤سنن النسائي ) (٧٢

المغني عن وقال في . ، وتعقبه الذهبي بقوله عباد ضعيف وشيخه ال يعرف٤/٥٧٦أخرجه الحاكم في مستدركه ) (٧٣

أخرجه الخرائطي في مكارم األخالق والحاكم وقال صحيح اإلسناد وكذا أبو يعلى الموصلي : " ٦٥٩حمل األسفارص

 .٢/٧١/١٤٦٩ضعيف الترغيب والترهيب (ضعيف جدا : وقال األلباني"  خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حبان

 ).١/١٩٩/٨١٤صحيح الترغيب والترهيب (األلباني وصححه شعيب األرناؤوط، وكذا  ١٢/١٣٩/٧٢٠٦مسند أحمد ) (٧٤

 .٦/٦٠/٤٦٤٣صحيح البخاري ) (٧٥

 .٤/١٧٥/٣٤٧٧صحيح البخاري ) (٧٦



خــالل النظــر فــي األحاديــث التــي تــم إيرادهــا فــي البحــث يالحــظ ورودهــا جميعــا فــي  مــن ثبوتــه، ومــن

مظــان األحاديــث المــردودة مــا خــال مــا لــيس لــه أصــل، ممــا يســتوجب علــى الباحــث أو الناشــر البحــث 

 . فيها ابتداء والتأكد من عدم ورود حديثه فيها

ومـــا ال أصـــل لهـــا، أخـــذت طريقهـــا  إن كثيـــرًا مـــن األحاديـــث الواهيـــة والمكذوبـــة والقصـــص والخرافـــات، -

أنـه صـار مـن السـهولة بمكـان التأكـد مـن صـحة أي  Υللنشر على الشبكة العنكبوتية ومـن فضـل اهللا 

، وذلــك بمراجعــة كتــب أهــل العلــم المختصــة فــي ذلــك، وهــي كثيــرة ومنشــورة  ρحــديث منســوب للنبــي 

نية بإشراف أهل العلم تقوم بتخريج على شبكة اإلنترنت، كما أنه يوجد عدد كبير من المواقع اإللكترو 

الـــدرر الســـنية، وموقـــع إســـالم ويـــب، : األحاديـــث النبويـــة وتبيـــين الحكـــم عليهـــا، وأخـــص بالـــذكر موقـــع

 .وملتقى أهل الحديث

أقتــرح علــى الجامعــة اإلســالمية بغــزة ممثلــة فــي كليــة أصــول الــدين أن تــدعم مشــروعا يقــوم بــه بعــض  -

ف وعلومـه لتخــريج األحاديـث الــواردة فـي كتــب التفسـير والفقــه أسـاتذتها المختصـين فــي الحـديث الشــري

وغيرهــا مــن التخصصــات، والبــدء بهــا واحــدًا تلــو اآلخــر حســب األهميــة والشــهرة، أو اســتكمال صــنيع 

الشـــيخ األلبـــاني فـــي سلســـلتيه، مـــع االســـتفادة مـــن الوســـائل اإللكترونيـــة المعاصـــرة إلخراجهـــا فـــي حلـــة 

 .قشيبة

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -

اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية، زين الدين محمـد المنـاوي، شـرح محمـد منيـر النقلـي، تحقيـق عبـد القـادر  -

 .األرناؤوط وطالب عواد، دار ابن كثير بيروت

اآلثار المرفوعة في األخبار الموضوعة، محمد عبد الحي اللكنوي، تحقيق محمد بسيوني زغلول مكتبة الشرق  -

 .دبغدا

 .إحياء علوم الدين وفي هامشه المغني عن حمل األسفار، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة بيروت -

األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة، علي المال الهروي القاري، تحقيـق محمـد الصـباغ، مؤسسـة الرسـالة  -

 .بيروت

وجــود وعلــي معــوض، دار الكتــب اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، ابــن حجــر العســقالني، تحقيــق عــادل عبــد الم -

 .هـ١٤١٥ ١العلمية بيروت ط

الباعــث علــى إنكــار البــدع والحــوادث، أبــو القاســم شــهاب الــدين عبــد الــرحمن المقدســي المعــروف بــابن شــامة،  -

 .م١٩٧٨ ١تحقيق عثمان عنبر، دار الهدى القاهرة، ط

 .م١٩٨٨ ١إحياء التراث العربي ط البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق علي شيري، دار -

بلغــة الســالك ألقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير، أبــو العبــاس الخلــوتي الشــهير  -

 .بالصاوي، دار المعارف

 ١تــاريخ بغــداد، أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، تحقيــق بشــار معــروف، دار الغــرب اإلســالمي بيــروت ط -

 .م٢٠٠٢

 .م١٩٩٥القاسم علي بن عساكر، تحقيق عمرو العمروي، دار الفكر بيروت تاريخ دمشق، أبو  -



 ١التبصــرة بــأحوال المــوتى وأمــور اآلخــرة، جمــال الــدين أبــو الفــرج بــن الجــوزي، دار الكتــب العلميــة بيــروت ط -

 .م١٩٨٦

 .هـ١٤١٢ ١التحذير من البدع، عبد العزيز بن باز، الرئاسة العامة إلدارات البحوث الرياض، ط -

 .م١٩٩٥ ٢ج أحاديث وآثار كتاب في ظالل القرآن لسيد قطب، علوي السقاف، دار الهجرة طتخري -

 .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق نظر الفريابي، دار طيبة -

كتــب التــدوين فــي أخبــار قــزوين، عبــد الكــريم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي، تحقيــق عزيــز اهللا العطــاردي دار ال -

 .م١٩٨٧العلمية بيروت 

 .م١٩٩٨ ١تذكرة الحافظ، محمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العلمية بيروت ط -

الترغيــب والترهيــب، إســماعيل بــن محمــد التيمــي الملقــب بقــوام الســنة، تحقيــق أيمــن شــعبان دار الحــديث القــاهرة  -

 .م١٩٩٣ ١ط

 ٣دي، تحقيق يوسف بديوي، دار ابن كثير بيـروت طتنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين، أبو الليث السمرقن -

 .م٢٠٠٠

تنزيــه الشــريعة المرفوعــة عــن األخبــار الشــنيعة الموضــوعة، نــور الــدين علــي بــن عــراق الكنــاني، تحقيــق عبــد  -

 .م١٣٩٩ ١الوهاب عبد اللطيف وعبد اهللا الغماري دار الكتب العلمية بيروت ط

مــد بـن عيســى الترمــذي، تحقيـق بشــار معــروف، دار الغــرب الجـامع الكبيــر وهــو المعـروف بســنن الترمــذي، مح -

 .م١٩٩٨اإلسالمي بيروت 

جــامع المســانيد والســنن الهــادي ألقــوم ســنن، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر، تحقيــق عبــد الملــك بــن دهــيش دار  -

 .م١٩٩٨ ٢خضر بيروت على نفقه المحقق، ط

 .م١٩٩٧ ١المسلم الرياض ط الحديث الضعيف وحكم االحتجاج به، عبد الكريم الخضير، دار -

حقوق النساء في اإلسالم وحظهن من اإلصالح المحمدي العـام، محمـد رشـيد رضـا، تعليـق األلبـاني، المكتـب  -

 .هـ١٤٠٤اإلسالمي بيروت 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم احمد بن مهران األصبهاني، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر  -

١٩٧٤. 

 .إسماعيل حقي الحنفي أبو الفداء، دار الفكر بيروتروح البيان،  -

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء مـن فقههـا وفوائـدها، محمـد ناصـر الـدين األلبـاني مكتبـة المعـارف الريـاض  -

 .م٢٠٠٢في عدة سنوات آخرها  ١ط

المعــارف سلســلة األحاديــث الضــعيفة والموضــوعة وأثرهــا الســيئ فــي األمــة، محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، دار  -

 .م١٩٩٢ ١الرياض ط

ســنن ابــن ماجــة، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن يزيــد بــن ماجــة القزوينــي، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء  -

 .الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي

 .سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن االشعث، تحقيق محمد عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت -

ئي، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة مكتــب المطبوعــات ســنن النســا -

 .م١٩٨٦ ٢اإلسالمية حلب ط

 .هـ١٤٢٢، ١صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة ط -

 .٥ف الرياض طصحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعار  -



 .صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت -

 .الصحيح المسند من األحاديث القدسية، مصطفى العدوي المصري، دار الصحابة للتراث -

 .صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث بيروت -

 .ضعيف الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف الرياض -

 . ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي بيروت -

 .فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتيب أحمد الدويش، رئاسة إدارة البحوث الرياض -

،  مكتبــة دنــيس الضــفة الغربيــة والمكتبــة العلميــة القــدس ١عفانــة، ط فتــاوى يســألونك، حســام الــدين بــن موســى -

 .م٢٠٠٩وحتى  ٢٠٠٦وطبع في سنوات متعددة من 

 .م١٩٧٨فتح المبين لشرح األربعين، شهاب الدين بن حجر الهيتمي دار الكتب العلمية بيروت  -

ن، مكتبـة السـنة مصـر، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، محمد بن عبـد الـرحمن السـخاوي، تحقيـق علـي حسـي -

 .م٢٠٠٣، ١ط

بسيوني زغلول دار الكتب العلميـة : الفردوس بمأثور الخطاب، شيرويه بن شهردار أبو شجاع الديلمي، تحقيق -

 .م١٩٨٦ ١بيروت ط

 .م١٣٥٦ ١فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المناوي، المكتبة التجارية الكبرى مصر ط -
 

المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، محمد بن علـي الحـارثي أبـو طالـب  قوت القلوب في معاملة -

 .م٢٠٠٥ ٢المكي، تحقيق عاصم الكيالي دار الكتب العلمية بيروت ط

 ..م١٩٩٥ ١كتب حذر منها العلماء، مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعي الرياض، ط -

اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة، أبــو القاســم هبــة اهللا بــن كرامــات األوليــاء وهــو المجلــد التاســع مــن شــرح أصــول  -

 .م٢٠٠٣ ٨الحسن الاللكائي تحقيق أحمد الغامدي، دار طيبة السعودية ط

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عـالء الـدين بـن قاضـي خـان الشـاذلي الشـهير بـالمتقي الهنـدي، تحقيـق  -

 .م١٩٨١ ٥بكري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة بيروت ط

الآللـــيء المصـــنوعة فـــي األحاديـــث الموضـــوعة، جـــالل الـــدين الســـيوطي، تحقيـــق صـــالح عويضـــة دار الكتـــب  -

 .م١٩٩٦ ١العلمية بيروت ط

 .م١٩٩٣ ١مجابو الدعوة، البن ابي الدنيا، تحقيق زياد حمدان، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط -

مـــن صـــحيح البخـــاري، شـــمس الـــدين محمـــد الســـفيري   ρالمجـــالس الوعظيـــة فـــي شـــرح أحاديـــث خيـــر البريـــة  -

 .م٢٠٠٤ ١الشافعي، حققه أحمد فتحي، دار الكتب العلمية بيروت ط

مجمـــوع الفتـــاوى، تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس بـــن تيميـــة الحرانـــي، تحقيـــق عبـــد الـــرحمن قاســـم، مجمـــع الملـــك فهـــد  -

 .م١٩٩٥السعودية 

 .يز بن باز، جمعه وطبعه محمد الشويعرمجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز، عبد العز  -

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين، جمـع وترتيـب فهـد السـليمان دار الـوطن ودار  -

 .ه١٤١٣الثريا الطبعة األخيرة 

 .المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص، أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري، دار المعرفة بيروت -

 ١فـــي كـــل فـــن مســـتطرف، شـــهاب الـــدين محمـــد  األبشـــيهي أبـــو الفـــتح، عـــالم الكتـــب بيـــروت طالمســـتطرف  -

 .هـ١٤١٩



 ١المســــند، أحمــــد بــــن حنبــــل، تحقيــــق شــــعيب األرنــــاؤوط وعــــادل مرشــــد وآخــــرون، مؤسســــة الرســــالة بيــــروت ط -

 .م٢٠٠١

ابن الصـالح، معرفة أنواع علوم الحديث والمشهور بمقدمة ابن الصالح، عثمان بن عبـد الـرحمن والمعـروف بـ -

 .م١٩٨٦تحقيق نور الدين عتر، دار الفكر سوريا، 

المغنــي عــن حمــل األســفار فــي األســفار فــي تخــريج مــا فــي اإلحيــاء مــن األخبــار، أبــو الفضــل زيــن الــدين عبــد  -

 ..م٢٠٠٥ ١الرحيم بن الحسين العراقي، دار ابن حزم بيروت ط

من عثمــان، المكتبــة الســلفية بالمدينــة المنــورة الموضــوعات، جمــال الــدين بــن محمــد الجــوزي، تحقيــق عبــد الــرح -

 .م١٩٦٦ ١ط

نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، مطبوع ملحقـا بكتـاب سـبل السـالم، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني،  -

 .م١٩٩٧، ٥تحقيق عصام الصبابطي و عماد السيد، دار الحديث القاهرة، ط

 .هـ١٢٨٣، المطبعة الكاستلية مصر نزهة المجالس ومنتخب النفائس، عبد الرحمن الصفوري -

النكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح، أحمــد بــن علــي العســقالني، تحقيــق ربيــع المــدخلي، عمــادة البحــث العلمــي  -

 .م١٩٨٤، ١بالسعودية ط

نــوادر األصــول فــي أحاديــث الرســول، محمــد بــن علــي الحكــيم الترمــذي تحقيــق عبــد الــرحمن عميــرة دار الجيــل  -

 .بيروت

محمــد عبــد القــادر عطــا، مؤسســة : ي األحاديــث المشــتهرة، محمــد بــن أحمــد اليمــاني، تحقيــق النــوافح العطــرة فــ -

 .م١٩٩٢ ١الكتب الثقافية بيروت ط

 .م١٩٩٥ ١هواتف الجنان، ابن أبي الدنيا تحقيق محمد الزغلي، المكتب اإلسالمي بيروت، ط -
 


