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 الضعيفةمقدمة لبحث األحاديث 

 . احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 ... أما بعد

ي ال شك وال ريب أن من أعظم األعامل التي يتقرب هبا اإلنسان إىل ربه هو  الودفاع عون سونة النبوف

 . صىل اهلل عليه وسلم

 عليوه الصوالة والسوالم تتفق ن معي عىل أن سنة النبي -أخي القارئ وأنِت يا أختاه  -وأعتقد أنك 

 . كثريوامل ض عة والباطلة اليشء ال الضعيفة قد دخل فيها من األحاديث

، لكثورة انتاوارها بوني املجتمو ضوعي(  هواا احلوديث ) حتى إن ال احد منا قد يتعجب إذا قيول لوه

بول ، بل حتى عىل مست ى بعض الدعاة بل وحتى خطبواء املسواجد، رجاهلم ونسائهم صغارهم وكبارهم

 . وحتى بعض القن ات التي خيرج فيها برامج دينية أو إذاعات إسالمية

 . ولكن أكثر الناس ال ياعرون، يل خطر قادموهاا االنتاار دل

 الضووعيفة أن أمجوو  األحاديووث -وهلل احلموود  -حرصووت وعووىل موودى عوودة سوون ات ، هلوواا وذا 

 . وامل ض عة التي كثر انتاارها بني الناس يف هاا العرص

 .  وحاولت ترتيبها عىل طريقة مناسبة وسهلة لكي يتيرس ملن اطل  عليها أن يتعرف عليها بدون ماقة

  . من باب الت ثيق) وحرصت عىل أن أذكر الكتاب الاي أخات منه احلديث

فقود يورى ، أن العلامء جيتهودون يف احلكوم عوىل احلوديث !أختاه والبد أن تعلم أخي القارئ وأنِت يا

ولكني هنوا يف هواه املواكرة حرصوت ضعي(، وبعضهم يراه أنه ليس بضعي( هاا العامل أن هاا احلديث 
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 . هاضعيفاألحاديث التي ذهب أكثر املحققني من أهل العلم باحلديث إىل تعىل أن أذكر 

ولويس     والقصود منهوا هو  أنوه مل يثبوت.... )أو ال يصو  أوضوعي( أقو ل هوااا احلوديث  أحيانا  

 . اصطالح خاص أقصد منه أمر معني

  لا وملاذا انترشت هاه األحاديث؟ ولعل سائال    يق

 منهاا فاجل ابا إن هنا  عدة أسباب

 . وعدم املعرفة هبا الضعيفة اجلهل باألحاديث الصحيحة و. 1

 . التعصب للمااهب وللرجال والعادات. 2

 . أن تك ن هاه األحاديث من ضمن املناهج الدراسية التي يدرسها الطالب والطالبات. 3

 . أن تت اجد هاه األحاديث يف اجلرائد واملجالت. 4

 وإذا سومعها العاموة قبل هوا ألن الواي ذكرهوا هو ، قد يواكرواابعض خطباء املساجد والدعاة . 5

  . الداعية فالن)

 ضعي(. متيز بني الصحي  وال القراءة يف الكتب التي ال. 6

 . عدم سؤال العلامء عن تلك األحاديث التي يسمعها اإلنسان. 7

 . التساهل لدى بعض ال عاظ ورسده لتلك األحاديث لكي يؤثر يف الناس. 8

 ..... ريها من األسبابوغ. 9

 املراجع التي رجعت هلا يف إخراج هذا البحث املتواضع:

 . لأللباين الضعيفة السلسلة. 1
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 . اجلام  له. ضعي( 2

 . املقاصد احلسنة للسخاوي. 3

 . كا( اخلفا ومزيل اإللباس للعجل ين. 4

 . التمييز. 5

 . األرسار املرف عة. 6

 . الف ائد املجم عة للا كاين. 7

 . وإرشاف عيل حسن، ملجم عة من الباحثني الضعيفة امل س عة يف األحاديث. 8

 . فت  الباري البن حجر. 9

 . املنار املني( البن القيم. 10

 . الغامز. 11

 . الرتماي لأللباين. ضعي( 12

 . النسائي له. ضعي( 13

 . ابن ماجه له. ضعي( 14

 . أيب داود له. ضعي( 15

 . إرواء الغليل له. 16

 . م ارد الظمآن له. ضعي( 17

 . لؤلؤ املرص علا. 18
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 . الق ل املبني ملاه ر حسن. 19

 . خالصة الكالم للن وي. 20

 . ليس بحديث اجلد احلثيث يف بيان ما. 21

 . يص  فيه حديث التحديث بام ال. 22

 . جنة املرتاب أليب إسحاق احل يني. 23

 . امل ض عات البن اجل زي. 24

 . ناهية لهالعلل املت. 25

 . تنزيه الرشيعة للكتاين. 26

 . الن اف  العطرة. 27

 . جمم ع الفتاوى البن تيمية. 28

 . القاعدة اجلليلة له. 29

 . بعض رسائل العقيدة لألشقر. 30

 . وغريها من الكتب التي هي م ج دة يف ثنايا البحث. 31

وما جتده من صو اب فهو  ، ص ابهالاي خطأه أكثر من ، هاا جهد واحد من البرش الضعفاء وختاما  

وواهلل إين حرصوت عوىل ، وما رأيت من خطأ فه  من نفيس األّمارة ومن الاويطان، من فضل اهلل وت فيقه

 . قدر استطاعتي عىل أن تك ن هاه املاكرة نافعة للجمي 

واستغفر اهلل من كل خلل أو تقصري. 
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 ة يف اللباسضعيفأحاديث 

رواه الطوااين يف  «قالا احلمد هلل الاي وارى ع ريت ومجلني يف عبوادة جديدا   كان إذا لبس ث با  » -1

 . فيه أب  داود األعمى وه  مرتو   ا5/119) قال يف املجم ، األوسط

وما استجد عبد ث با بدينار أو نص( دينار فحمد اهلل حني يلبسه إال مل يبلغ ركبته حتى يغفر  ..» -2

  ضعي(.سليامن بن داود املنقري وه    ا5/119) املجم  قال يف، رواه الطااين يف األوسط»له

يد وفيه عبيد، رواه البزار والطااين «اعتم ا تزدادوا حلام» -3 ويف إسناد ، وه  مرتو ، اهلل بن أيب ُحم

فويض   5/120) املجمو . وبقيه رجاله ثقات، الطااين عمران بن متام ضعفه أب  حاتم بحديث غري هاا

 .  1/555) القدير

رواه الطوااين يف األوسوط عون شويخه  «إين مّلا صعدت إىل السامء رأيت أكثور املالئكوة معتموني» -4

  ضعي(.وه    ا5/120) قال اهليثمي املجم ، مقدام بن داود

وفيوه   ا5/120) قوال يف املجمو ، رواه الطوااين «عليكم بالعامئم فإاا سيام املالئكوة معتموني» -5

 . نياجمه لقال الدارقط، عيسى بن ي نس

وأورده ابون اجلو زي يف امل ضو عات ، رواه الطوااين وال يصو  «أعروا النساء يلزمن احلجوال» -6

 .  1/559) يف فيض القدير، ه والكالم معناهضعيفانظر يف ت، وضعفه السي طي

 املجموو  ضووعي(.وفيووه سووعيد بوون يرسووة وهوو  ، رواه الطووااين «مل يكوون لووه إال قمووي  واحوود» -7

(5/121  . 

  .«قالا إىل أنصاف س قها؟ قال اا يا رس ل اهلل كي( رأيت، ائتزروا كام رأيت املالئكة تأتزر» -8
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وثقووه ابوون معووني ، وفيووه املثنووى بوون الصووباح، رواه الطووااين يف األوسووط  ا5/123) قووال يف املجموو 

 . حتى قيل إنه مرتو ، وضعفه أُحد ومجه ر األئمة

فأقبل رجل من قريش خيطر يف  عليه الصالة والسالم د النبيكنا عن»قالا ريض اهلل عنه  عن بريد -9

قال يف  «هاا ممن ال يقيم اهلل له وزنا ي م القيامة ! قالا يا بريدة ،ي صىل اهلل عليه وسلمفلام قام النب، حله له

  ضعي(.رواه البزار وفيها ع ن بن عامرة وه    ا5/125) املجم 

رواه البوزار   ا5/128) قال يف املجم  «ء إىل اهلل البياضإن اهلل خلق اجلنة بيضاء وأحب يش» -10

 . وفيه هاام بن زياد وه  مرتو 

  ا5/130) قال يف املجم  «وكل ذي ث ب شهرة، فإياكم واحلمرة، إن الايطان حيب احلمرة» -11

  ضعي(.وفيه أب  بكر اهلا  وه  ، رواه الطااين يف األوسط

رواه   ا5/132) قوال يف املجمو  «ال يودخل اجلنوة إال نظيو(فإنوه ، اإلسالم نظي( فتنظفو ا» -12

  ضعي(.وفيه نعيم بن م رع وه  ، الطااين يف األوسط

رواه الطوااين يف األوسوط   ا5/135) قوال يف املجمو  «اط وا ثيابكم ترج  إليهوا أرواحهوا» -13

 . وه  وضاع، وفيه عمري بن م سى بن وجيه

، رواه الطوااين يف الكبوري واألوسوط  ا5/136) يف املجم  قال «انتضل ا واخا شن ا حفاة» -14

  ضعي(.اهلل بن سعيد بن أيب سعيد املقاي وه   وفيه عبد  انتضل ا) بدل  متعددوا) إال أنه قال

، والرتمواي  11/88) داود رواه أبو  «فرق ما بيننوا وبوني املرشوكنيا العامئوم عوىل القالنوس» -15

وهو  كوام   2/1244) قال األلبواين يف املاوكاة، وإسناده ليس بالقائموقال الرتمايا هاا حديث غريب 
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 .  405ص ) وضعفه أيب داود 2029ص) سنن الرتمايضعي( قال وانظرا 

 «من السنة إذا جلوس الرجولا أن خيلو  نعلوه فليضوعهام بجنبوه»ا س ريض اهلل عنهقال ابن عبا -16

 .  ع ن -11/132) رواه أب  داود

، كوريم حيوب الكورم، نظيو( حيوب النظافوة، إن اهلل طيب حيب الطيب»سيبا قال سعيد بن امل -17

فقوالا ، قوال فواكرت ذلوك ملهواجر بون مسوامر، وال تاوبه ا بواليه د، فنظفو ا أفنيوتكم، ج اد حيب اجل د

  حتفوه -8/67) رواه الرتمواي «مثلوه عليوه الصوالة والسوالم حدثني عامر بن سعد عون أبيوه عون النبوي

 . ويقال ابن إياس، وخالد بن إياس يضع(، يبوقالا هاا حديث غر

، فإن معوك مون ال يفوارقكم إال عنود الغوائط وحوني يفلو الرجول إىل أهلوه، إياكم والتعري» -18

ال نعرفه إال مون هواا ، وقالا هاا حديث غريب  حتفه -8/68) رواه الرتماي «فاستحي كم وأكرم هم

 . ال جه

وعليوه ث بوان  عليوه الصوالة والسوالم رجول عوىل النبويمور »قوالا ريض اهلل عنوه  عن ابن عمر -19

  عوو ن -11/81) رواه أبوو  داود «عليووه الصووالة والسووالم فلووم يوورد عليووه النبووي، فسوولم عليووه، أُحووران

 .  334ص) الرتمايضعي( و  403ص) أيب داودضعي( والرتماي وضعفه األلباين يف 

 ...ما أواري به ع ريت وأجتمل به يف جل يتمن لبس ث با  جديدا  فقالا احلمد اهلل الاي كساين » -20

 .  291، 290ص) سنن ابن ماجهضعي( رواه ابن ماجة وضعفه األلباين يف  «

رواه ابون ماجوة وضوعفه  «أعورض اهلل عنوه حتوى يضوعه متوى وضوعه، من لبس ثو ب شوهرة» -22

 .  292ص) سنن ابن ماجهضعي( األلباين يف 
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وضوعفه األلبواين   ع ن املعبو د -11/97) رواه أب  داود «إن اهلل ال يقبل صالة رجل مسبل» -23

 .  405ص) اودديف ضي( أيب 

وقالا عنبسة بن   44، 12/43) رواه البغ ي «كان إذا استجد ث با  جديدا  لبسه ي م اجلمعة» -24

 .  )ضعي( الرُحن عبد

وسونده   7/204) رواه ابون عودي «فليسورتج  فإاوا مصويبة، إذا انقط  شس  نعل أحودكم» -25

  ضعي(.

ويف سوندها حيوي   5/278) أورده اخلطيوب، م ض ع «تعاهدوا نعالكم عند أب اب املساجد» -26

 . كابة ابن معني وقال وغريها مرتو ، بن هاشم السمسار

 

 

|  |  | 
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 تص  يف األذكار والقرآن أحاديث ال

 :الرتغيب والرتهيب لأللباينضعيف من كتاب 

 .  897) م ض ع «الة القل ب ذكر اهللصقالة وإن صق يشءإن لكل » -1

 .  190ضعي( ) «كثروا ذكر اهلل حتى يق ل ا جمن نأ» -2

ضوعي(  «ذكر اهلل خونس وان نيسو الوتقم قلبوهإن الايطان واض  خطمه عىل قلب ابن آدم فإن » -3

(904  . 

 .  925( )ضعي «قالا أكثر من ق ل ال إله إال اهلل؟ رس ل اهلل جددوا إيامنكم قال ا كي( يا» -4

 .  926ضعي( ) «مفتاح اجلنة شهادة أن ال إله إال اهلل» -5

قالا التكبري والتهليل والتسوبي  ؟ هن يا رس ل اهلل استكثروا من الباقيات الصاحلات قيلا وما» -6

 .  946ضعي( ) «واحلمد هلل وال ح ل وال ق ة إال باهلل

 .  958ضعي( ) «كل أمر ذى بال ال يبدأ فيه بحمد اهلل فه  أجام» -7

وهو   «كل خطبة لويس فيهوا تاوهد فهوي كاليود اجلواماء»قال األلباينا وقد ص  احلديث بلفظا  -8

 .  959) خمرج يف الصحيحة

 .  960ضعي( ) «إن الرس ل دخل عىل صفية وبني يدهيا أربعة آالف ن اه تسب  هبن» -9

 .  970ضعي( ) «اهلم الح ل وال ق ة إال باهلل دواء من تس  وتسعني داء أيرسهن» -11

من لزم االستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجا  ومن كول ضويق خمرجوا  ورزقوه مون حيوث ال » -11

 .  1002ضعي( ) «حيتسب
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 .  1004ضعي( ) «إن للقل ب صدأ كصدأ النحاس وجالؤها االستغفار» -12

 .  1053ضعي( ) «ذاكر اهلل يف الغافلني بمنزلة الصابر يف الفارين» -13

 .  1060ضعي( )« خري الاكر اخلفي وخري الرزق ما يكفي» -14

 .  250ضعي( )« اللهم أجرين من النار سب  مرات بعد الصب  وبعد املغرب» -15

ضوعي( « من صىل عيل حني يصب  عرشا  وحوني يميسو عرشوا  أدركتوه شوفاعتي يو م القياموة» -16

(396  . 

 :يف القرآن

 .  975ضعي( )« حما عنة ذن ب مخسني سنة    اهلل احدقل ه) من قرأ كل ي م مائه مره» -17

 .  977) انظر «ءا أمان من الفقر فال يص  منه يشكل ما جاء يف س رة ال اقعة وإا» -18

 . ءال يص  منه يش« جاء يف س رة الدخان وان قارئها يستغفر له سبع ن أل( ملك كل ما» -19

 .  860) جدا  ضعي( « ا أعطي السائلنيمن شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل مم» -21

« من قرأ القرآن وعمل بوه الوبس والوده تاجوا  يو م القياموة ضو ءه أحسون مون ضو ء الاومس» -21

 .  861ضعي( )

 .  873ضعي( )« ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إال لقي اهلل أجام» -21

 .  874) م ض ع«  ...جاء عيل ابن أيب طالب ياتكي س ء حفظة فأرشده الرس ل إىل» -22

 .  877ضعي( )«  ....إن هاا القرآن نزل بحزن» -23

 .  889ضعي( )« إذا زلزت تعدل نص( القرآن» -24
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 .  890ضعي( )« إذا جاء نرص اهلل والفت  تعدل رب  القرآن» -25

 .  891ضعي( )« تعدل أل( آية التكاثرهلاكم أ» -26

كثرة الكالم بغري ذكر اهلل قس ة للقلب وإن أبعد الناس من  ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل فإن» -27

 .  1718ضعي( )« اهلل القلب القايس

 .  1720ضعي( )« كل كالم ابن ادم عليه ال له إال أمر بمعروف أو اي عن منكر أو ذكر اهلل» -28

 

 

 

|  |  | 
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 الت حيد

، إن إبلويس قوالا أهلكوت النواس بالوان بف، فأكثروا منها، واالستغفار، عليكم بال إله إال اهلل» -1

« فلام رأيت ذلوك أهلكوتهم بواأله اء وهوم حيسوب ن أاوم مهتودون، وأهلك ين بال إله إال اهلل واالستغفار

 .  3795) اجلام ضعي( 

 .  108) املاكاة –ضعي( « ال جتالس ا أهل القدر وال تفاحت هم» -2

 النو اف  –ضوعي( « قر يف القلب وصوّدقه العمولليس اإليامن بالتمني وال بالتحيل ولكن ما و» -3

(1597  . 

 .  22) الضعيفة –« ت سل ا بجاهي فإن جاهي عند اهلل عظيم» -4

 .  923) الضعيفة ،ال تص ، * تسمية املالئكة بالكروبني

« قوالا أكثوروا مون قو ل ال إلوه إال اهلل؟ قيلا يا رس ل اهلل وكي( نجّدد إيامننوا، جّددوا إيامنكم» -5

 .  896) الضعيفة السلسلة –ي( ضع

 .  143ص ) الغامز، ال أصل له« عليكم بدين العجائز» -6

 .  182ص) الغامز، ال يص « ليس عىل أهل ال إله إال اهلل وحاة يف قب رهم» -7

 .  6351) اجلام ضعي( « ال يمسأل ب جه اهلل إال اجلنة» -8
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 األخالق

فوإذا غضوب ، وإنوام تطفوا النوار باملواء، لق مون النواروإن الايطان خ، إن الغضب من الايطان» -1

 .  1510) اجلام ضعي( ، رواه أُحد« أحدكم فليت ضأ

، وحورم أشوياء فوال تنتهك هوا، وفرض فرائض فوال تضويع ها، إن اهلل حد حدودا  فال تعتدوها» -2

 اجلام ضعي(  -اكم رواه احل «فاقبل ها وال تبحث ا عنها، وتر  أشياء من غري نسيان ولكن رُحة  منه بكم

(1597  . 

وإن اهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ، كام قسم بينكم أرزاقكم، إن اهلل تعاىل قسم بينكم أخالقكم» -3

 .  1625) اجلام ضعي(  -رواه أُحد  «وال يعطي الدين إال من أحب، ال حيب

 .  10/288) امل س عة ضعي(، «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» -4

 .  651) الن اف . من كالم بعض السل( «د ال يس داحلس » -5

 .  2688) اجلام ضعي(  - «حبك اليشء يعمي ويصم» -6

ضوعي( ، رواه أبو  داود« فوإن احلسود يأكول احلسونات كوام تأكول النوار احلطوب، إياكم واحلسد» -7

 .  21197) اجلام 

 .  634) الضعيفة «خللقإنكم ال تسع ن الناس بأم الكم فليسعهم منكم بسط ال جه وحسن ا» -8

 العلوول املتناهيووة -ال يصوو  « إن العبوود إذا كوواب تباعوود عنووه امللووك موويال  موون نووتن مووا جوواء بووه» -9

(1292 .  

 .  6258) اجلام ضعي(  «ال تظهر الاامتة ألخيك فريُحه اهلل ويبتليك» -10
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قيولا ، قوالا نعوم؟ قيولا يكو ن بخويال  ، قوالا نعوم؟ قيلا يا رس ل اهللا أيك ن املؤمن جبانوا  » -11

 .  1921) كا( اخلفاء، ال يص « قالا ال؟ يك ن كاابا  

 .  1749ضعي( )« يطب  املؤمن عىل كل خله غري اخليانة والكاب» -12

 .  1385ضعي( )« من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور» -13

 .  1494ضعي( )«  ....تق ل نا إن أحسن الناس أحسنا ةال تك ن ا إمع» -14

 

 

|  |  | 
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 باب العلم

 .  10) اجلام ضعي(  .«آفة العلم النسيان» -1

 .  125) اجلام ضعي(  -رواه ابن عدي « اتق ا زّلة العامل وانتظروا فيأته» -2

 .  147) اجلام ضعي( ، رواه الدارمي مرسال  « أجرأكم عىل الفتيا أجرأكم عىل النار» -3

 .  90) تاكرة امل ض عات ،ال يص  «اختالف أمتي رُحة» -4

 .  906) _اجلام  ضعي(  _م ض ع  «اطلب ا العلم ول  بالصني» -5

قال ابن اجلو زي « من حفظ عىل أمتي أربعني حديثا ينتفع ن هبا بعثه اهلل ي م القيامة فقيها عاملا  » -6

 الغوامز.  1/119) العلول البون اجلو زي. والن وي والودارقطني والسومه ديا ال يصو  يف البواب يشء

 .  220، 203ص )

 ال يص  «وأول ما ينزع من أمتي، وأول ما ينسى، يا أبا هريرة تعّلم الفرائض فإنه نص( العلم» -7

 .  1/137) العلل

 ابون ماجوةضوعي(  ،جودا  ضوعي(  «فه  أحق هبوا، حيثام وجدها، الكلمة احلكمة ضالة املؤمن» -8

(912  . 

 .  41) ابن ماجةضعي(  -م ض ع  «ابدفقيه واحد أشد عىل الايطان من أل( ع» -9

 .  7) ابن ماجةضعي(  ضعي(. «أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، العلم ثالثة آية حمكمة» -10

 .  2324) الن اف  ضعي(. ، من نظر يف كتاب أخيه بغري إذنه فكأنام ينظر يف النار» -11

ال « اد العلوامء عوىل موداد الاوهداءي زن ي م القيامة مداد العلامء ودمواء الاوهداء فوريج  مود» -12
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 .  1/561كا( ) يص 

 .ال يص  قال الرتماي والزركيش وابن حجورا ال أصول لوه «علامء أمتي كأنبياء بني إرسائيل» -13

 .  145الغامز ص )

 .  551) الضعيفة «من قلدَّ علام  لقي اهلل ساملا  » -14

  . 1798ضعي( )« لعن رس ل اهلل من جلس وسط احللقة» -15

 

 

|  |  | 
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 باب الدعاء

   1710) اجلام ضعي(  -م ض ع  «إن اهلل تعاىل حيب امللحني يف الدعاء» -1

 .  3001) اجلام ضعي(  - «الدعاء سالح املؤمن» -2

 .  2/521) جنة املرتاب -ال تص   -أحاديث مس  ال جه باليدين بعد الدعاء  -3

   3303) الضعيفة سلسةال «إذا أحب اهلل عبدا ابتاله ليسم  ترضعه» -4

   669) الرتمايضعي(  «الدعاء مخ العبادة» -5

 اقتضاء الرصاط املستقيم. قال ابن تيميه ال أصل له« ت سل ا بجاهي؛ فإن جاهي عند اهلل عظيم» -6

(2/415 .  

وعافنوا قبول ، وال هتلكنوا بعواابك، اللهوم ال تقتلنوا بغضوبك»كان إذا سم  ص ت الرعود قوالا  -7

 .  4421) اجلام ( ضعي «ذلك

 .  1071) الرتغيبضعي( « سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدع ة يا» -8

اللهم رب السم ات السب  ورب العرش العظويم كون   جوارا  مون »دعاء اخل ف من السلطان  -9

 .  1356ضعي( )«  ...رش فالن

 . جدا  عي( ض« إذا دخلتهم عىل مريض فمره أن يدع  لك فان دعاءه كدعاء املالئكة» -10

 

|  |  | 
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 الفتن وأرشاط الساعة

 .  1186) الن اف  ضعي(، - «الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقضها» -1

 .  236) الغامز ص، ال يص  «ال تكره ا الفتن فإاا تبني» -2

 أو هرموا  ، أو مرضوا  مفسودا  ، أو غنوى مطغيوا  ، ما تنتظرون إال فقرا  منسيا  ، بادروا باألعامل سبعا  » -3

 - رواه الرتمواي «والساعة أدهى وأمرّ ، أو الدجال فإنه رٌش غائب منتظر أو الساعة، أو م تا  جمهزا  ، مفنّدا  

 .  2315) اجلام ضعي( 

 

 

|  |  | 
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 باب اجلنة والنار

ضوعي( ، رواه الرتمواي «إن يف اجلنة مائة درجة ل  أن العاملني اجتمع ا يف إحوداهن ل سوعتهم» -1

 .  1901) اجلام 

 .  21) انظرا اجلنة والنار لألشقر ص. قاله السي طي. مل يثبت حديث يف حتديد مكان النار -2

قوال  «فوإذا هو  مون ثغور حو راء ضوحكت يف وجوه زوجهوا؟ فقيلا ما هواا، سط  ن ر يف اجلنة» -3

 .  96) اللؤلؤ –الاهبي باطل 

 .  4280) اجلام ضعي( ، م ض ع «كنس املساجد مه ر احل ر العني» -4

ثم أوقد عليها أل( سنة حتوى ابيضوت ثوم أوقود عليهوا ، أوقد عىل النار أل( سنة حتى اُحّرت» -5

 .  2125) اجلام ضعي( ، رواه الرتماي «فهي س داء مظلمة كالليل املظلم، أل( سنة حتى اس دت

، ال يصو « ال يدخل منه إال من حوافظ عوىل صوالة الضوحى، إن يف اجلنة باب يقال له الضحى» -6

 .  1/468) ل البن اجل زيالعل

ز يا مؤمن كاد ن ر  يطفاتق ل النار لل» -7  .  2474) اجلام ضعي(  ضعي(، «هلبي مؤمنا جم

 .  1446) اجلام ضعي(  «إن الرجل إذا نزع ثمرة من اجلنة عادت مكااا أخرى» -8

 الرتغيبضعي(  «إن أدنى أهل اجلنة منزلة لينظر يف ملكه ألفي سنة يرى أقصاها كام يرى أدناه» -9

(2185  . 

 الرتغيووبضووعي( « خلووق اهلل جنووة عوودن بيووده فقووالا تكلمووي فقالووتا قوود أفلوو  املؤمنوو ن» -10

(2192  . 
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ضعي( « فإن اجلنة ال خطر هلا هي ورب الكعبة ن ر يتألأل ورحيانه هتتز؟ أال هل مامر للجنة» -11

 .  2195) الرتغيب

 .  2207) الرتغيبضعي( « فيخر ما يا بني يديك انك لتنظر إىل الطري يف اجلنة فتاتهيه» -12

 .  2226) الرتغيبضعي( « ل  أن ح راء بزفت يف بحر لعاب ذلك البحر من عاوبة ريقها» -13

 الرتغيوبضوعي( « إن أفضل أهل اجلنة منزلوة مون ينظور إىل وجوه اهلل تعواىل كول يو م مورتني» -14

(2246  . 

 

 

|  |  | 



 
22 

 الزكاة واحلج

 باب الزكاة:

 .  87) اجلام ضعي(  -ال يص  « ال تأكلها الزكاة، اجتروا يف أم ال اليتامى» -1

 .  822) العلل املتناهية «ليس يف اخلرضوات زكاة» -2

 .  398) ابن ماجةضعي(  .«ليس يف املال حق س ى الزكاة» -3

  :باب احلج والعمرة ومكة

 .  420/ 1) كا( اخلفاء -ال يص   «ضعي( احلج جهاد كل » -1

 .  1907) اجلام ضعي( « إن قا إسامعيل يف احِلجر» -2

 . 97الغامز ص . ال يص  «حتج ا حج ا قبل أن ال» -3

 .  211) ةضعيفال –ضعي(  «غفر له ما تقدم من ذنبه، من أهّل من املسجد األقىص بعمرة» -4

ال  «وال سوعديكقوال اهلل ال لبيوك ، إذا حج الرجل بامل من غري حله فقالا لبيك اللهوم لبيوك» -5

 .  1/89) يص  كا( اخلفاء

 . ال يص  فيه يشء – «الدعاء مستجاب بني احلجر واملقام» -6

 .  2/575) العلل. ال يص  «احلجر األس د يمني اهلل يف األرض يصاف  هبا عباده» -7

 .ضوعي(.  655) ابن ماجوهضعي(  «املنافقني أام ال يتضلع ن من زمزم إن آية ما بيننا وبني» -8

  .1125) اإلرواء

 .  694) الرتغيبضعي(  «يغفر للحاج وملن استغفر للحاج» -9
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 .  719) الرتغيبضعي(  «النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهلل بسبعامئة» -10

 .  723) الرتغيبضعي( « من طاف بالبيت مخسني مرة خرج من ذن بة كي م ولدته أمه» -11

قالا ما يقبل منها رف  ولو ال ؟ مى كل سنه فنحسب أاا تنق هاه اجلامر التي تر !يا رس ل» -12

 .  749) الرتغيبضعي( « ذلك لرأيتم ها مثل اجلبال

 

 

|  |  | 
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 متفرقات

  :الصرب باب

   102) اجلام ضعي(  «أفضل العبادة انتظار الفرج» -1

 :باب السنة والبدعة 

 .  326) ةضعيفال، جدا  ي( ضع «من متسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد» -1

 النبي: باب الصالة عىل

 .  1821) اجلام ضعي(  -رواه الرتماي  «عيل صالة إن أوىل الناس يب ي م القيامة أكثرهم» -1

  ضعي(.وه   -ابن السني  «من نيس أمرا  فليصل عيل فإنه سياكره» -2

 الن اف  -ضعي(  «كرين بخريوليقل ذكر اهلل من ذ إذا طنت إذن أحدكم فلياكرين وليصل عيل» -3

(138  . 

 القضاء: باب

احلمد هلل الواي وفوق رسو ل اهلل ……قالا بكتاب اهلل ؟ أرسل معاذ إىل اليمن وقال بام تقل» -1

 .  234) الرتمايضعي( « ……

 .  200) الف ائد املجم عة -ال أصل له  «حكمي عىل ال احد حكمي عىل اجلامعة» -2

 املال: باب

 .  2434) اجلام ضعي( سعيد بن منص ر مرسال   رواه «ر الرزق يف التجارةتسعة أعاا» -1

 .  1436) بل قاعدة فقهية الن اف ، ليس بحديث «كل قرض جر نف  فه  ربا» -2



 
25 

 اجلار: باب

 .  1/392) اخلفاء كا( ضعي(، «اجلار إىل أربعني دار» -1

 .  598) الن اف  ضعي(، «اجلار قبل الدار» -2

 هبا: ما يتعلق يوم اجلمعة و

 .  1749) اجلام ضعي( ، أب  داود رواه «إن جهنم تسّجر إال ي م اجلمعة» -1

 .  2100) الن اف  ضعي(، «اختا جرسا  إىل جهنم من ختطى رقاب الناس ي م اجلمعة فقد» -2

 األضحية: باب

الغووامز ،  44ص)متييوز الطيوب  -حوديث صوحي   قوال ابون العوريبا لويس يف فضول األضوحية -1

   .41ص)

 .  74) الضعيفة «عظم ا ضحاياكم فإاا عىل الرصاط مطاياكم» -2

 .  254) الرتمايضعي( «  ....لك بكل شعرٍة من األضحية حسنة» -3

 باب النية:

 .  227ص)الغامز ، ال يص  «نية املؤمن خري من عمله» -1

 األيام والشهور والسنني: باب فضائل

، ال يص  يف هاا الباب يشء، عاش راء واإلنفاق عليهم هل يفما ورد من فضل الت سي  عىل األ -1

 .  146ص)الغامز ، وابن اجل زي  123ص  املنار املني() قاله ابن القيم

 بالودعاء يو م العيودا واألعياد إال ما ورد عن بعض السول( مل يص  حديث يف التهنئة بالاه ر -2
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الغوامز . ذلك يشء فلم يص  من عليه الصالة والسالم أما عن الرس ل، وكان ا يتبادل اا، تقبل اهلل منكم

 .  86ص)

  :(2) متفرقات

 .  1250) اجلام ضعي(   امرؤ القيس صاحب ل اء الاعراء إىل النار» -1

احلوديث هبواا اللفوظ منكور والصو اب  «ال تدخل املالئكة بيت فيه ص رة وال كلب وال جنب» -2

 .  30) أيب داودضعي(   جنب) بدون زيادة

 .  1265) الضعيفة –ضعي(  «من سرت ع رة فكأنام استحيا م ؤدة يف قاها» -3

 كاووو( اخلفووواء. يصووو  ال .«صوووبعك يف أذنيوووكأإذا أردت أن تسوووم  خريووور الكووو ثر فضووو  » -4

(1/110  . 

 .  872) الضعيفة «فإن قزح من أسامء الايطان، ال تق ل ا ق س قزح» -5

 .  6283) اجلام ضعي(  «جتربةال حليم إال ذو عثرة وال حكيم إال ذو » -6

 .  119ص )الغامز . ال يص  «سيد الق م خادمهم» -7

 .  122ص)الغامز . ال يص  يشء يف مدح العزوبة أو ذمها «رشاركم عزابكم» -8

ه، قاله ابن حجر يف الفتواوى ضعيفكل طرقه  «اخللق كلهم عيال اهلل وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» -9

 .  1/458) كا( اخلفاء، احلديثية

   19الغامز ص) .كل ما ورد يف فضل األبدال ال يص  منه يشء -10

 .  1/204) تنزيه الرشيعة. كل ما ورد يف فضل العقل وما يتعلق به فال يص  منه يشء -11
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 .  36) الضعيفة «حب ال طن من اإليامن» -12

عاد املريض إال بعد ثالث» -13  .  146) الضعيفة «ال يم

الغوامز ص ) وال تصو  أيضوا  ، ال يص  ويف رواية فليصل عويل «أذن أحدكم فليؤذنإذا طنت » -14

34  . 

الغوامز ) .ال يص  بل ذكوره بعضوهم يف امل ضو عات «ارُح ا غني ق م افتقر وعاملا  بني جهال» -15

   39ص 

ة ابن قال العالم  53) اجلد يف احلثيث. ليس بحديث« نآإن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقر» -16

 . كام الفتاوى لسامحتهريض اهلل عنه ن  بازا ثبت من ق ل عثام

 .  229) الن اف  –ال يص   «من لعب بالاطرنج فه  ملع ن» -17

   1796) اجلام ضعي( « إن الناس دخل ا يف دين اهلل أف اجا  وسيخرج ن منه أف اجا» -18

 .  505) اجلام ضعي(  _ن عدي رواه اب« فإنه يطفا النار، إذا رأيتم احلريق فكاوا» -19

 الضوعيفة –ضوعي(  «إنكم تدع ن ي م القيامة بأسوامئكم وأسوامء آبوائكم فأحسون ا أسوامئكم» -20

(5460 .  

 .  876) اجلام ضعي(  -رواه الطااين  «أرشف املجالس ما استقبل به القبلة» -21

 .  887) اجلام ضعي(  -رواه الرتماي  «أصدق الرؤيا باألسحار» -22

 .  6308) اجلام ضعي(  «وال صغرية م  اإلرصار، ال كبرية م  االستغفار» -23

فتقودوا، األخفيواء، أحب عبادا اهلل إىل اهلل تعاىلا األتقياء» -24 وإذا شوهدوا مل ، الواين إذا غواب ا مل يم
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 .  162) اجلام ضعي(  -رواه أب  نعيم  «أولئك أئمة اهلدى و مصابي  العلم، يمعرف ا

م ضو ع رواه  «وكوالم أهول اجلنوة عوريب، والقورآن عوريب، ألين عوريب، ب ا العرب لوثالثأح» -25

 .  173) اجلام ضعي(  -الطااين 

 .  182) اجلام ضعي(  -رواه ابن عدي « احرتس ا من الناس بس ء الظن» -26

 .  1658) اجلام ضعي(  -رواه أُحد  «إن اهلل تعاىل ليعجب من الااب ليست له صب ة» -27

دح الفاسق يف األرض» -28  .  1746) اجلام ضعي(  _رواه البيهقي  «إن اهلل تعاىل يغضب إذا مم

كل األحاديث يف الديك باطلة إال حديثا إذا سمعتم صياح فاسأل ا اهلل من فضله فإاا رأت  -29

 .  367) ملكا فه  صحي ، اجلد احلثيث

 . «يك فإنه ي قظ للصالةالتسب ا الد»اهلل السعدا وكالك حديث  قال الايخ عبد

قوالاإذا كوان ؟ إذا فعلت أمتي مخس عرشه خصلة حل هبا البالء قيلا وما هوي يوا رسو ل اهلل» -30

والزكاة مغرما؛ وأطواع الرجول زوجتوه؛ وعوّق أموه؛ وبوّر صوديقه؛ وجفوا أبواه؛ ، املغنم دوال واألمانة مغنام

 .  608) اجلام ضعي( «  ....وارتفعت األص ات يف املساجد

 .  184) الرتمايضعي( « والس ا ، والنكاح، والتعطر، أرب  من سنن املرسلنيا احلياء» -31

 املقاصود احلسونة -ضوعي( « ازهد يف الدنيا حيبك اهلل؛ وازهد فويام عنود النواس حيبوك النواس» -32

(93  . 

 ص)كوام يف اجلود احلثيوث ، بل من كالم بعض السل( -ليس بحديث  «خري األم ر أوسطها» -33

54  . 
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إن مون عبوادي ال يصولحه إال الفقور؛ ولو   ...........قال معاذا بم أقل يا رس ل اهلل قوالا» -34

 .  595) الااره  2/233) جام  العل م البن رجب -ال يص   «أغنيته ألفسده ذلك

 اجلوام ضوعي(  «املنبت ال أرضا قط  وال ظهر أبقي إن هاا الدين متني فأوغل فيه برفق فإن» -35

(2022  . 

 .  46) اجلد احلثيث، ليس بحديث «أنا أفص  من نطق بالضاد» -36

 اللؤلوؤ -م ض ع  «ارُح ا من الناس ثالثةاعزيز ق م ذل؛ وغني ق م افتقر؛ وعاملا بني جهال» -37

 .  39ص)

 .  211ص) اللؤلؤ ..ال أصل له« ناك  اليد ملع ن» -38

اللؤلووؤ ) وليسووت بحووديث، آيووه وهوواا خطووأبعووض النوواس يظنهووا « األقربوو ن أوىل بوواملعروف» -39

 .  41ص

إين رأيت البارحة عجبا  رأيت رجال  من أمتي قد احت شوته مالئكوة العوااب فجواءه وضو ءه » -40

 .  3086) اجلام ضعي( «  ....فاستنقاه من ذلك

 .  353ص) اجل اب الكايف، 216الغامز ص، ال يص  «من عاق فك( فامت مات شهيد» -41

   4) الضعيفة «كام تأكل البهائم احلايش،  املسجد يأكل احلسناتاحلديث يف» -42

 .  408) كا( اخلفاء -كل األحاديث يف التختم بالعقيق ال تص   -43

 .  362) اجلام ضعي(  «ادفن ا دمائكم وأشعاركم وأضفاركم ال تلعب هبا السحرة» -44

  163الغامز ص . له ابن حجرقا -مل يثبت حديث يف تعيني ي م لق  األظافر أو كيفيته  -45
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-2/165) امل ض عات« نعمة حمس د فان كل ذي، استعين ا عىل إنجاح ح ائجكم بالكتامن» -46

166  . 

 .  66) اللؤلؤ املرص ع –ليس بحديث « تفكر ساعة خري من عبادة سنة» -47

عوىل اهلل الكيس من دان نفسه وعمول ملوا بعود املو ت والعواجز مون اتبو  نفسوه ه اهوا ومتنوى » -48

 .  4305) اجلام ضعي(  – «األماين

 .  99) الف ائد املجم عة ضعي(. «من مل هيتّم بأمر املسلمني فليس منهم» -49

 .  611) الضعيفة «وال ندم من استاار، ما خاب من استخار» -50

 .  3727) اجلام ضعي(  «علم ا أبنائكم السباحة والرمي» -51

 .  1151) املقاصد احلسنة «جرهمن عّزى مصابا  فله مثل أ» -52

 .  760) الضعيفة «املؤمن كّيس فطن حار» -53

 .  442) األرسار «املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء» -54

 املدينة النوبية:

 .  770) منكر جدا  « غبارها شفاء من كل داء» -1

 .  1/384) انظر« ألكل من الاجر أحد ال يص  منه يشءاحلث عىل ا» -2

 .  772ضعي( ) «إن جبل احد عىل باب من أب اب اجلنة» -3

 .  773ضعي( )« أحد ركن من أركان اجلنة» -4

 :متفرقات 
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 .  1109) م ض ع« التاجر الصدوق حتت ظل العرش ي م القيامة» -1

 م ضو ع م قو ف« فو ق سوبعة اذرع نو دي يوا أفسوق الفاسوقني إىل أيون، إذا رف  الرجول بنواء  » -2

(1181  . 

 .  500) جدا  ضعي(  «أل( عتيق من النار  600)  يف كل مجعههلل» -3

 .  513ضعي( )« إن اهلل ليدرأ بالصدقة سبعني بابا  من ميتة الس ء» -4

ضعي( « النظر سهم مسم م من سهام إبليس من تركها خمافتي أبدلته أيامنا جيد حالوته يف قلبه» -5

 .  1194) جدا  

 .  2/215) ءفيه يشالنهي عن سب الاغ ث ال يص   -6

 .  1664ضعي( )« من نظر إىل مسلم نظرة خييفه فيها بغري حق أخافه اهلل ي م القيامة» -7

إال ، ما من أمره مسلم خيال امرءا مسلام  يف م ض ع تنتهك فيه حرمته وينتق  فيه من عرضوه» -8

 .  1700ضعي( ) «خاله اهلل يف م طن حيب فيه نرصته

  :قصص ال تصح

 .  76-75) حتاير املسلمني. حتى تناثر الدود من جسده باملرض ب عليه السالم ابتىل أي أن اهلل -1

 .  76) حتاير املسلمني ......ثم تزوجها، أحد القادة وأنه عاق زوجةن عليه السالم صة سليامق -2

 . 110) تاكرة امل ض عات ......إىل األرض قصة هاروت وماروت م  الزهرة وهب طها -3

 

|  |  | 



 
32 

 باب النكاح والطالق

 .  44) اجلام ضعي( ، رواه أب  داود« أبغض احلالل إىل اهلل الطالق» -1

ا طلقهوا؛ قوالاإين أحبهوا فقال صىل اهلل عليه وسلمجاء رجل قالاإن امرأيت ال تدف  يد المس » -2

 .  2/372) امل ض عات« قالا فاستمت  هبا

 .  185) عاملصن . ليس بحديث «الطالق يمني الفساق» -3

 .  2/202) تنزيه الرشيعة. ال يص « الطالق هيتز منه العرش» -4

 .  3714) اجلام ضعي(  – «عف ا تع( نسائكم» -5

 .  71) انظر الغامز ص. ال يص  «ختريوا لنطفكم فإن العرق دّساس» -6

قوال   14) الضوعيفة السلسوةضوعي(  «إياكم وخرضاء الدمن املرأة احلسوناء يف املنبوت السو ء» -7

 .  1/320) كا(. الدارقطنيا ال يص  من وجه

، ال يص  « ..ومن تزوج امرأة ملاهلا مل يزده اهلل إال فقرا  ، من تزوج امرأة لعزها مل يزده اهلل إال ذال» -8

 .  136ص )الف ائد املجم عة 

الف ائود ص ، باطول «إذا جام  أحدكم زوجتوه فوال ينظور إىل فرجهوا فوإن ذلوك يو رث العموى» -9

143 . 

 

|  |  | 
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 النساء

 . قال السي طيا باطل ال أصل له  يعني النساء) «شاورهن وخالف هن» -1

 .  1502) الن اف  -ضعي(  «للمرأة سرتان القا والزوج» -2

 .  1561) الن اف  -باطل - «ل ال النساء لعبد اهلل حق عبادته» -3

 .  1631) الن اف  –ضعي(  «ليس للنساء سالم وال عليهن سالم» -4

 

 

|  |  | 
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 رمضان والصيام

 اجلام ضعي(  -رواه اخلطايب « وآخره عتق من النار، وأوسطه مغفرة، أول شهر رمضان رُحه» -1

(2135  . 

ضوعي( . جداضعي( « ل  يعلم العباد ما يف رمضان لتمنت أمتي أن تك ن السنة كلها رمضان» -2

 .  1/302) الرتغيب

 .  1178) الن اف  –ضعي(  «رمضان عىل الاه ر فضل اجلمعة يف رمضان كفضل» -3

 .  4395) اجلام ضعي( « اللهم بار  لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان» -4

وإن  من أفطر ي ما  يف رمضان يف غري رخصة رخصوها اهلل لوه؛ مل يقوض عنوه صويام الودهر كلوه؛» -5

 .  5462) اجلام ضعي(   صامه

 .  6096) اجلام ضعي(   2/148) تنزيه الرش يعه ضعي(. «اى عن ص م عرفه بعرفه» -6

« كتب اهلل له مائة أل( شهر رمضان فيام س اه، من أدر  رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيرس»-7

 .  1/294) الرتغيبضعي( م ض ع 

 .  103ص )الف ائد املجم عة . ال يص  «ال تق ل ا رمضان فإن رمضان اسم من أسامء اهلل» -8

ال يصو  يف  «رن الصائما الكاب والنميمة والغيبة والنظرة باوه ة واليموني الكاذبوةمخس يفط» -9

 .  111ص)الف ائد املجم عة . هاا الباب يشء

 اجلووام ضووعي( « إن شووهر رمضووان معلووق بووني السووامء واألرض؛ ال يرفوو  إال بزكوواة الفطوور» -10

(1886  . 
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مني مون رمضوان وسولم رمضوان   كان يعلمنا إذا دخل رمضان أن يقو ل أحودنا اللهوم سول» -11

  .«وتسلمه منى متقبال

 .  3504) اجلام ضعي(  «ص م ا تصح ا» -12

 .  510) أيب داودضعي( « كان إذا أفطر قالا اللهم لك صمت وعىل رزقك أفطرت» -13

 .  5972) اجلام ضعي(  «ن م الصائم عبادة» -14

س لا إن هاتني صامتا عام أحل اهلل وأفطرتا عوىل فقال الر، قصة املرأتني اللتني وقعتا يف الغيبة» -15

 .  519) الضعيفة «…ما حّرم اهلل 

 .  12/11) امل س عة ضعي(. «أحب عبادي إ  أرسعهم فطرا  » -16

« إن اجلنووة لتبخوور وتووزين موون احلوو ل إىل احلوو ل لوودخ ل شووهر رمضووان فتوواز احلوو ر العووني» -17

 .  594) الرتغيبضعي( . م ض ع

 الرتغيووبضووعي(  ..م ضوو ع« ينظوور إىل تنافسووكم فيووه فووأروا اهلل موون أنفسووكم خووريا  إن اهلل » -19

(492  . 

أل( عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق اهلل بعدد كل   600) إن هلل يف كل ليلة من رمضان» -20

   598) الرتغيبضعي( « من مىض

 .  600) الرتغيبعي( ض« ذاكر اهلل يف رمضان مغف ر له وسائل اهلل فيه ال خييب» -21

 .  1/319) الرتغيبضعي(  انظر «ء ال يص  منه يشءكل ما ورد يف فضل صيام األربعا» -22

والصحي  بلفظ ليس مون   642) الرتغيبضعي(  ...شاذ« ليس من أم بر أم صيام أم سفر» -23
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 . الا الصيام يف السفر

 .  643) الرتغيبضعي(   الصائم يف السفر كاملفطر يف احلرض» -24

 الرتغيوبضوعي(  ..م ضو ع« رمضان باملدنية خري من أل( رمضان فيام س اها من البلودان» -25

(1/382  . 

 

 

|  |  | 
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 باب السرية

وقوال لوه ، يف الواهاب للعمورة فوأذن لوه عليوه الصوالة والسوالم أن عمر استأذن عوىل الرسو ل» -1

 .  630) ابن ماجةضعي(  «أرشكنا يف دعائك وال تنسنا الرس ل صىل اهلل عليه وسلما

 .  249) اجلام ضعي( « أدبني ريب فأحسن تأديبي» -2

 .  117ص) الغامز. ال يص  ،«ما ورد أن سبابة الرس ل كانت أط ل من ال سطى» -3

، قال ابن اجل زيا ال يص  يف هواا يشء «ما ورد أن الرس ل يسم  ي م اجلمعة من يصيل عليه» -4

 .  157ص )الغامز 

 . التحديث. ال يص  فيه يشء ،«قلم أظفاره ويق  شاربه كل مجعهكان ي» -5

رواه ابون السوني وال يصو   «فحسن خلقي كان إذا نظر يف املرآة قالااللهم كام أحسنت خلقي» -6

 .  4458) اجلام ضعي( يف هاا الباب يشء 

ثوم التفوت  ،ثم وض  شفتيه عليه وبكوى طو يال  ، احلجر عليه الصالة والسالم استقبل الرس ل» -7

 .  1111) االرواء. جداضعي(  «فقال لها يا عمر ههنا تسكب العاات، فإذا عمر بن اخلطاب يبكي

، ثوم قوال كول، أخا بيد رجل جماوم فأدخله معه يف القصوعة عليه الصالة والسالم أن الرس ل» -8

 .  776) ابن ماجةضعي( ضعي(  «ثقة باهلل وت كال  عىل اهلل

وقال ابن كثريا « 1/61) كا( اخلفاء -ال تص   عليه الصالة والسالم لنبيقصة إحياء أب ي ا -9

 .  28الغامز ص ) .حديث منكر

 .  1/311) كا( اخلفاء. ال يص  فيه يشء «أن الرس ل خمل ق من ن ر اهلل» -10
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 .  331) الضعيفة ال يص  .«أنا ابن الابيحني» -11

يصو  منوه  كول هواا كواب وال «فعول ذلوك لبس اخلرقة عند الص فية وزعمهم أن الرسو ل» -12

 . 174الغامز ص . يشء

 .  86) تاكرة امل ض عات «ل ال  ملا خلقتم األفال » -13

 .  527)الن اف   -ال تص   -قصة تسليم الغزالة عىل الرس ل  -14

 .  214) التحديث -ال تص   «قصة العنكب ت واحلاممتني يف الغار» -15

اام وع دته إىل املدينة بعد ما رأى الرس ل يف املنام ثم ملا وصل املدينة قصة ذهاب بالل إىل ال» - 16

 .  395) األرسار –ال تص  «  ....أذن هبا

 .  6/333) ارواء «خرجت من نكاح وما خرجت من سفاح» -17

 . ال يص  من ذلك يشء كام بني ذلك ابن كثري والانقيطي «كل ما ورد يف حياة اخلرض» -18

 .  1/193) امل ض عات، ال يص  منه يشء «يف لقاء الرس ل باخلرض كل ما ورد» -19

 . 231الغامز ص ، ال أصل له «ولدت يف زمن امللك العادل» -20

 .  4517) اجلام ضعي(  –م ض ع  «كان يأخا من حليته من عرضها وط هلا» -21

 .  169) اللؤلؤ، ال تص ، قصة مصارعة الرس ل أليب جهل -22

  228) الغوامز –ال تصو  ، ملوا قودم الرسو ل املدينوة « .......طلو  البودر علينوا قصة إناوادا» -23

 .  598) الضعيفة

 .  2299) كا( اخلفاء –ال يص   «كان إذا اغتّم أخا بلحيته ينظر فيها» -24
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 باب الصحابة

 وهواا كثوري يف كتوب األحاديوث، ريض اهلل عنه  عيل) أكثر ما كاب عىل أحد من هاه األمة عىل -1

. وذلك من جهوة الوروافض قوبحهم اهلل، ريض اهلل عنه   احلسن واحلسني) وامل ض عة، وكالك الضعيفة

 .  1/267 - 1/258) انظر العلل

ملا قابل جعفر بن أيب طالب عائدا  مون احلباوة التزموه  عليه الصالة والسالم ما ورد أن الرس ل» -2

 .  1116) أيب داودضعي(  «وقّبل ما بني عينيه

وقوال ابون .  306ص) املنوار املنيو(. م ضو ع «إن عبد الرُحن بن عو ف يودخل اجلنوة حبو ا  » -3

 . 146الغامز ص . اجل زيا ال يص  يف ذلك يشء

ليس من كال م الرس ل بل  «ما فضلكم أب  بكر بكثرة صاله وال ص م ولكن بيشء وقر يف قلبه» -4

 .  1/110) تبييض الصحيفة -من كالم بكر املزين 

 .  1/558) كا( اخلفاء. ال يص  «امن منّا أهل البيتسل» -5

 .  66) الضعيفة ..م ض ع «أصحايب كالنج م بأهيم اقتديتم اهتديتم» -6

 كاو( اخلفواء –ال تصو  . قصة عويل يف أنوه ُحول بواب خيوا ومل يسوتط  ُحلوه أربعو ن رجوال  » -7

(1168  . 

 .  1/307) امل ض عات «ويتجىل أليب بكر خاصة، إن اهلل يتجىل للناس عامة» -8

مر ن ح يف ق مه ما فنيت» -9  «وإن عمر حسنة مون حسونات أيب بكور، ل  حدثتكم بفضائل عمر، عم

 .  444) اللؤلؤ
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نادي مناد ي م القيامةا غض ا أبصاركم حتى متر فاطمة بنت النبي» -10  .  428) املتناهية«  ...يم

 

 

|  |  | 
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 باب الطعام والرشاب

 .  804) أيب داود -ضعي( «  ض ء قبله وال ض ء بعدهبركة الطعام ال» -1

 .  703) ابن ماجةضعي(  0ضعي(  «من أكل يف قصعة فلحسها استغفرت له القصعة» -2

 .  980) الضعيفة .ال يص  .«اخلع ا نعالكم عند الطعام فإاا سنة مجيلة» -3

 .  270)الن اف   –ضعي(  «أمرنا بتصغري اللقمة» -4

 .  23ص)الغامز  -ال يص   «عامأبردوا بالط» -5

 

 

|  |  | 
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 باب الصالة

 «عودلت لوه عبوادة ثنتوي عرشوة سونة، مل يتكلم بينهن بس ء، من صىل ست ركعات بعد املغرب» -1

 .  289) ابن ماجهضعي(  - جدا  ضعي( 

 .  137) اجلام ضعي(  «اثنان فام ف قهام مجاعة» -2

 .  186ص )الغامز ، جاء من طرق وال يص  منها يشء «من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة» -3

 .  1/258) ضعفه الن وي يف خالصة الكالم « ...أول ال قت رض ان اهلل» -4

 .  4/115) رشح مسلم. ما ورد يف وض  اليد عىل الرسة ال يص  منه يشء -5

 .  128ص )الغامز . ما ورد يف فضل الصالة بخاتم وأاا مضاعفة ال يص  منه يشء -6

ال ، ما ورد يف صالة الرغائب وصالة ي م عاشو راء وإحيواء ليلوة العيود وصوالة نصو( شوعبان -7

 . 232الغامز ص ، قاله ابن اجل زي، يص  من ذلك يشء

   1/409) اخلالصة، قال البيهقيا ال يص  فيه يشء «أن الرس ل سجد عىل ك ر عاممته» -8

 .  190) ابن ماجهضعي(   1/337) اخلفاءال تص  كا(  –« بسم اهلل يف بداية التاهد» -9

 .  24) م ارد الضمآنضعي( « إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإليامن» -10

، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، ثالثة ال يقبل اهلل هلم صالةا إمام ق م وهم له كاره ن» -11

 .  248)  غاية املرامضعي( ) «وأخ ان متضاربان

 .  104) أيب داودضعي( منكر هباا اللفظ  «إن اهلل ومالئكته يصل ن عىل ميامن الصف ف» -12

إن   »997) قال الايخ عبد اهلل السعدا يغني عنه حديث الااء بن عازب أخرجه ابون ماجوه وغوريه
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 . وه  صحي  وجاء عن غري الااء« اهلل ومالئكته يصل ن عىل الص( األول

ا رأيت الرس ل يصيل حاو الركن األس د والرجال يصل ن بوني يديوه قال املطلب بن وداعة» -13

 .  928/  2) الضعيفة ،مضطربضعي(  «ما بينه وبينهم سرتة

 .  377اإلرواء ضعي( )« إذا قام أحدكم يصيل فال يمس  احلىص فإن الرُحة ت اجهه» -14

 العلول،   منوه يشءكل موا ورد يف ذلوك ال يصو «فضل الصالة بس ا  عىل الصالة بال س ا » -15

(1/336   

 الرتغيوبضعي( ، ال يص «  ......اللهم إين أسألك بحق السائلني»دعاء الاهاب للمسجدا  -16

(1/112  . 

 الضوعيفة ،باطول ال يصو  «من مل تنهه صالته عن الفحاواء واملنكور مل يوزدد مون اهلل إال بعودا  » -17

(2/985  . 

 .  104) أيب داودضعي(  «هلل وأدامهاكان يق ل إذا قامت الصالة أقامها ا» -18

 .  953) الضعيفة «. …إذا نام العبد يف سج ده باهى اهلل به مالئكته » -19

 .  4821) اجلام ضعي(  «ل  خا  قلب هاا خاعت ج ارحه» -20

 .  2349) الن اف  «من عالمات الساعة التداف  عىل اإلمامة» -21

فإنه جياب رجل مون الصو( الواي ، مل جيد فمرجة أمامه كل ما ورد يف أن الداخل للمسجد إذا -22

 .  922) الضعيفة .ال يص  من ذلك يشء. أمامه

 اجلوام ضوعي( ، م ضو ع «مل يموت قلبوه يو م متو ت القلو ب، من قام ليلتي العيدين حمتسبا  » -23
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(5742  . 

 .  201) اإلرواء ضعي(، «ال تفق  أصابعك وأنت يف الصالة» -24

 تنقوي  الكوالم. قوال ابون حجورا لويس لوه إسوناد ثابوت« ر املسجد إال يف املسجدال صاله جلا» -25

 .  262ص)

 .  884) أيب داودضعي( « ال يقبل اهلل صالة رجل مسبل» -26

الف ائود ، ال يصو  يف هواا املعنوى يشء « ....صالة احلفظا صول ليلوة اجلمعوة أربو  ركعوات» -27

 .  61ص )املجم عة 

 .  1/330) كا( اخلفاء، ضعفه الن وي .«ن ي تر ب احدةاى عن البترياء أ» -28

 .  143) اللؤلؤ املرص ع، ليس بحديث «حتية البيت الط اف» -29

معواطن ، احلوامم، قارعوة الطريوق، املقواة، املجوزرة، اى عن الصالة يف سبعة م اطنا املزبلوة» -30

  0  287) اإلرواء ضعي(، «ف ق الكعبة، اإلبل

 .  1/369) كا(، ال أصل له قاله الن وي« من الدم -من قدر الدرهم تعاد الصالة » -31

 .  258ضعي( )« است وا تست ي قل بكم ومتاس ا تراُح ا» -32

 .  276ضعي( ) «من سد فرجة يف الص( غفر له» -33

 .  230ص) ال يص  الق ل املبني  من عمر ميارس الصف ف فله أجران» -34

مس عرشه عق به؛ مخس يف الدنيا وثالث عند املو ت؛ وثوالث من هتاون بالصالة ع قب بخ» -35

 .  461ص) حديث باطل الق ل املبني  ....يف القا؛ وثالث عند خروجه من القا
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 .  222ص) املبني الق ل، ال أصل له« إن اهلل ال ينظر إىل الص( األع ج» -36

الف ائود املجم عوة ، ال يص  «رمن مج  بني صالتني بدون عار فقد أتى بابا  من أب اب الكبائ» -37

 .  36ص )

 ضوعفه النو وي يف اخلالصوة «أن حتريك اإلصب  يف التاوهد أشود عوىل الاويطان مون احلديود» -38

(1/429  . 

قالوه النو وي يف . ال يص  منوه يشء، كل ما ورد يف أن الرس ل سلم تسليمة واحدة يف الصالة -39

 .  1/446) اخلالصة

 دا وقد ضع( هاه األحاديث عيل بن املديني وأب  جعفر العقييل وابن عبداهلل السع قال الايخ عبد 

 . وإنام ثبتت التسليمة ال احدة عن بعض الصحابة، الا

قوال النو ويا اتفوق  «إذا أحدث وقد قعد يف آخر صوالته قبول أن يسولم فقود جوازت صوالته» -40

 .  1/449) صةاخلال. وقال العلامءا ليس يف الفصل يشء صحي ، احلفاظ عىل ضعفه

أي يتحو ل  «يعني النافلوة، أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو شامله يف الصالة» -41

 .  1/474) ضعفه الن وي يف اخلالصة، عن مكانه إذا أراد أن يصيل النافلة

 ومن قرأ، ذلك من الااهدين فليقلا وأنا عىل [8)) َأَلْيَس اهللَّم بَِأْحَكِم احْلَاكِِمنَي    ]التنيا من قرأ» -42

ِيَي املَْْ َتى    ]القيامةا ْ )) َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَدهم  اومن قرأ، فليقلا بىل [40)) َأَليَْس َذلَِك بَِقاِدٍر َعىَل َأْن حيم

ْؤِمنم َن    ]املرسالتا  .  1/502) ضعفه الن وي يف اخلالصة «فليقلا آمنا باهلل [50يم

، ضوعفه الودارقطني والبيهقوي والنو وي «إشارة تفهم عنه فليعود صوالتهمن أشار يف صالته » -43

 .  1/511) اخلالصة
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 .  1/525) ضعفه الن وي «ال يقط  الصالة يشء وادرؤوا ما استطعتم» -44

 .  1/527) ضعفه الن وي «التصل ا خل( النائم واملحدث» -45

 .  6208) اجلام ضعي(  «ال تدع ا ركعتي الفجر ول  طردتكم اخليل» -46

 ابون ماجوهضوعي(  «من صىل بوني املغورب والعاواء عرشوين ركعوة بنوى لوه اهلل بيتوا يف اجلنوة» -47

(288  . 

 . الرتمايضعي(  .« اإلخالص) و  الكافرون) كان يقرأ يف ركعتي بعد املغرب» -48

  :يف باب األذان ةضعيفأحاديث 

 .  1/484) كا( اخلفاء، تثبتال ، فيام يقال بعد األذان «والدرجة الرفيعة»زيادةا  -1

 .  294) اللؤلؤ املرص ع - ال تثبت «الصالة خري من الن م»عند ق له  «صدقت وبررت»ق لا  -2

 ال تصو  انظورا أخطواء املصولنيا ماوه ر حسون .«مس  العينني باإلهبامني عند تاهد املوؤذن» -3

 .  40ص) والف ائد املجم عة  457ص)

   1377) اجلام ضعي( ، رتمايرواه ال «من أذن فه  يقيم» -4

 .  33) الرتمايضعي(  «ال يؤذن إال مت يضء» -5

إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفور  اككول مون أكلوه » -6

 . الرتمايضعي(  «والاارب من رشبه

  . 167) الرتغيبضعي( « من أذن سب  سنني حمتسبا  كتب اهلل له براءة من النار» -7

 منها:، ةضعيفالدعاء الوارد بعد األذان فيه ألفاظ 



 
47 

   172) الرتغيبضعي( « واجعلنا يف شفاعته» -1

   172) الرتغيبضعي( « صل عىل حممد وأعطه سؤله» -2

 .  171) الرتغيبضعي( « وارض عني رضا  ال سخط بعده» -3

 .  2295) كا( اخلفاء «املسجد بيت كل تقي» -4

 .  276ضعي( )« ويرف  قبل اإلمام إنام ناصيته بيد شيطان الاي خيفض» -5

 .  290ضعي( )« إيا  وااللتفات يف الصالة فإن االلتفات يف الصالة هلكة» -6

 .  297ضعي( )« االختصار يف الصالة راحة أهل النار» -7

 .  402ضعي( )« الضحى غفرت له ذن به وإن كانت مثل زبد البحر من حافظ عىل شفعة» -8

 .  240ضعي( )« من سعادة ابن آدم استخارته ربه» -9
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 باب الطهارة

 اجلوام ضوعي(  -رواه الرتمواي « إن لل ض ء شيطانا  يقوال لوه ال هلوان فواتق ا وسو اس املواء» -1

(1970  . 

 .  1/87) الرتغيبضعي( . ال أصل له« ال ض ء عىل ال ض ء ن ر عىل ن ر» -2

لِلهووا اهلل يوو م القيامووة بالنووارخّللوو ا بووني أصووابعكم ال» -3  اجلووام ضووعي( ، رواه الوودارقطني « خيم

(2846  . 

 .  1/234) خالصة الكالم. كل ما ورد يف حتديد مدة احليض ال يص  منه يشء -4

ما بال أق ام معنوا ال حيسون ن ) أن الرس ل صىل الصب  فقرأ الروم فالتبس عليه فلام صىل قالا» -5

 .  41) النسائيضعي(  «ا القران أولئكالطه ر فإنام يلبس علين

 .  959) الضعيفة –ضعي(  .«ال ض ء مما خرج وليس مما دخل» -6

  1/195) زاد املعوواد. كوول مووا ورد يف مسوو  الرقبووة وأاووا أمووان موون الغوول ال يصوو  منهووا يشء -7

 .  1/465) واملجم ع للن وي

 .  1/108) خالصة الكالمضعفه الن وي يف  «كان إذا ت ضأ أدار املاء عىل مرفقيه» -8

وال   باطول. ).كل ما ورد من الدعاء أثناء ال ض ء عند غسل اليود يقو لا اللهوم بويض وجهوي -9

  31الف ائود املجم عوة ص ) ،وقرر ذلكا الن وي وابن حجر وابن الصالح وابن القويم. يص  فيه يشء

 .  378ص )  ضعي(حكم احلديث ال) وانظر رسالة  1338) العلل البن اجل زيو

 .  96) ابن ماجهضعي(   ال ترسف ول  كنت عىل ار جار» -10
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الايطان ، اخلبيث املخبث، اللهم إين أع ذ بك من الرجس النجس» كان إذا دخل اخلالء قالا -11

 .  59) ابن ماجةضعي(  ضعي(. «الرجيم

 .  1/149) ضعفه الن وي يف خالصة الكالم «كان إذا دخل اخلالء غطى رأسه» -12

ابن ضعي(  ضعي(. «احلمد هلل الاي أبعد عني األذى وعافاين»كان إذا خرج من اخلالء قالا  -13

 .  60) ماجة

 .  152) ماجة ابنضعي(  ضعي(. «من ت ضأ عىل طهر فله عرش حسنات» -14

 .  4) أيب داودضعي(  «كان إذا دخل اخلالء وض  خامته» -15

   395/1) كام قرره احلافظ يف الفت . ص  منه يشءكل ما ورد يف النهي عن الب ل قائام ال ي -16

 .ال يصو  منوه يشء. أي الواي يسوخن يف الاومس -كل ما ورد يف النهوي عون املواء املاومس  -17

 .  1/69خالصة الكالم ) . 25الف ائد املجم عة ص )

 كل ما ورد يف أن التيمم رضبتان ال يص  منه يشء كوام قورره احلوافظ ابون حجور يف التلخوي  -18

(1/151  . 
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 الان ب

 .  1452) اجلام ضعي(  «إن الرجل ليحرم الرزق بالانب يصيبه» -1

   83) اجلد احلثيث ،ال يص « برش القاتل بالقتل ول  بعد حني» -2

بل الصحي  أنه ق ل ال بن مسوع د « ال يص  من كالم الرس ل ..الغناء ينبت النفاق يف القلب» -3

 . يف إغاثة اللهفانكام قاله ابن القيم 

قوال ابون حجورا سونده   5205) الرتموايضوعي( « عري أخاه بانب مل يمت حتوى يعملوه من» -4

 .  3/277) امل ض عات  489) ؛ وقال ابن اجل زيا ال يص ضعي( فه    489) منقط  كام يف البل  

ي كول موا يف معنواه قوال السوخاو «ل  أغتسل الل طي بامء البحر؛ مل جييء يو م القياموة إال جنبوا  » -5

 . باطل

   .1509)الن اف   –ال يص   – «لعن اهلل املغني واملغنى له» -6

 .  166ص )الغامز ، ال يص  «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» -7

 .  3230) كا( اخلفاء، ال يص  «زيرا  -يمسخ الل طي يف قاه خن» -8

 .  611) الف ائد املجم عة «نممن مأل عينيه من احلرام مأل اهلل عينيه من مجر جه» -9
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