
  

  

  

  

  

  

الحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ 
إرواء الظمآن بتعلیالت (من سلسلة  الثانیةفھذه المجموعة  وصحبھ أجمعین

العلوان بن عبد اهللا المنتقاة من دروس العالمة سلیمان بن ناصر ) العلوان
  . وأن یبارك في شیخنا وعلمھ ثبتھ اهللا أسأل اهللا أن ینفع بھا

  

  جمع فریق فتاوى العلوان

@al3lawan70   
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 الحدیث في یزید النَّاس بعض ، )ھمُّ ُأ ُھْتَدَلَو ِمْوَیَك َعَجَر قُسْفَی ْمَلَو ثُفْرَی ْمَلَف جََّح ْنَم( -  101
 ھي نعم ، أحدھما في وال حیحینالصَّ في لیست اللفظة ھذه )ِھوِبِنُذ ْنِم َعَجَر(: یقول زیادة

 وما قال ما وبیان ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي بلفظ أیًضا متعبدون نحن لكن صحیح والمعنى ةشاذَّ لكنَّھا تَیِوُر
  . بھ ینطق لم وما بھ نطق

  

  .ضعیف )ةاَمَیالِق َمْوَی ِھِتبََّحَأ َنْیَبَو ُھَنْیَب اُهللا قَ رََّف ُهَدَلوَ َو ٍداِلَو َنْیَب َقرََّف ْنَم( الوارد األثر - 102
  

اَرْخَم ٍقْیِض لُِّك ْنِمَو ًجاَرَف مٍَّھ لُِّك ْنِم ُھَل اُهللا َلَعَج اَرَفْغِتاالْس َمِزَل ْنَم: ( حدیث - 103  ْنِمَو ًج
  . یصح وال ضعیف )ةَیاِفَع ٍءَالَب لُِّك

  

 بن المنذر حدثنا: قال ، الرزاق عبد حدثنا: قال تعالى اهللا رحمھ أحمد اإلمام مسند في -  104
 نَدَع ْنِم ُجُرْخَی: (قال  النبي عن ، عباس ابن عن ، منبھ بن وھب عن ، األفطس النعمان

 صحیح إسناده وھذا )مُھَنْیَبَو يِنْیَب ْنَم ُرْیَخ ْمُھ ُھلَ ْوُسَروَ  اَهللا َنْوُرُصْنَی اًفلْ َأ رَ َشَع اَتَناْث نَیْبَأ
 رحمھ معین ابن اإلمام ُھَقثََّو األفطس النعمان بن والمنذر ، ثقات كلھم ورجالھ  اهللا لرسول

  . أحد یجرحھ ولم تعالى اهللا
  

 أسماء أبي عن ، قالبة أبي عن ، اءذَّالحَ  خالٍد عن ، سفیان عن ، الرزاق عبد حدیث -  105
 رُ ْیِصیَ  َال مَُّث ، ةَفیْ ِلَخ ابُن مُھلُُّك ةَثَالَث مُكَزْنَك َدْنِع ُلِتَتْقَی: (قال  النبي أنَّ ، ثوبان عن ، الرحبي

 ، مْوَق تلُھیْق ْمَل الً ْتَق مُكَنْوُلُتْقَیَف ، قرِ ْشالَم لِقَب ْنِم دْوالسُّ اتاَیالرَّ ُجُرْخَت مَُّث ، مُھْنِم ادً اِحَو الَِّإ
 اهللاِ  ُةَفْیِلخَ  ُھنَِّإَف ، جْلالثَّ ىَلعَ  ًواْبَح ْوَلَو وُهُعاِیَبَف وُهُمُتْیَأرَ  اَذِإَف: قال ُھَتْیِسَن ًئاْیَش رَكَذَو: قال
 أحمد اإلمام ولكن ، منھم واحد في فَلُیخَت ال أثبات وكلھم ، اظُحفَّ كلھم رجالھ وھذا) ّيِدْھالَم

 اإلمام وكان،  ةمكَّ في سفیان عن ، الرزاق عبد روایة من ھألنَّ وذلك ، أنكره تعالى اهللا رحمھ
 في عنھ مرویاتھ من جعلھ الرزاق عبد أحادیث من شیًئا استنكر كلما تعالى اهللا رحمھ أحمد
  . مكة

  

  . معلول لكنھ داود أبو رواه) َكلَ َو َكْنِم اَذَھ مَُّھاللَّ( الذبح عند الوارد الحدیث - 106
  

 اَم ِلْثِم ىَلَع اَنَك ْنَم ْمُھ: اَلَق اهللا؟ وَلُسَر اَی ْمُھ ْنَم: َلْیِق( الترمذي عند الواردة الروایة -  107
 بن الرحمن عبد طریق من جاءت ھاألنَّ ، ضعیفة ةشاذَّ روایة وھذه). يابِ َحْصأَ َو مْوالَی ِھْیَلَع اَنَأ



 وھو عفاءالضُّ في العقیلة عند الفلسطیني وتابعھ الحفظ سيء وھو،  اإلفریقي أنعم بن زیاد
  . النبي علیھ كان ما مثل على كانوا من ھم الجماعة نَّأ: صحیح والمعنى ، ضعیف

  

دیث في شاذة اللفظة ھذه) اًرْشَع وَنُدَمْحَتَو اًرْشَع ٍةَالَص لُِّك ِرُبُد ْيِف وَنُحبَِّسُت( زیادة - 108  ح
  . علي

  

 ْيِف اُهللا ُمُھَرخَِّؤُی ىتََّح: (داود أبو زاد) اهللا ُمُھَرخَِّؤُی ىتََّح َنْوُرخََّأَتَی ٌمْوَق الَزَی َال( حدیث - 109
  . وضعیفة شاذة الروایة وھذه) ارالنَّ

  

لم روى - 110 ي مس حیحھ ف يالن نَّأ: ص ال  ب  ودُعَی ْنَأ اَدَرَأ مَُّث ُھَلْھَأ مُكَدَحَأ ىَتَأ اَذِإ(: ق
ذه ، )ِدْوَعْلِل ُطَشْنَأ ُھنَِّإَف(: والحاكم خزیمة ابن زاد .)اًءْوُضُو اَمُھَنْیَب أضََّوَتَیْلَف ادة ھ  ، ةشاذَّ الزی

دیث فروى،  غندر وخالفھ ، ُشعبة عن، الفراھیدي إبراھیم بن مسلم طریق من جاءت  عن الح
 الحارث بن خالد أیًضا وخالفھ ، ُشعبة في الناس أوثق ھو وغندر ، الزیادة ھذه یذكر ولم شعبة

ذه یذكر ولم شعبة عن الحدیث فروى ادة ھ ذلك ، الزی  ، األحول عاصم عن رواه شعبة عن ك
 ولم ، عن أبي المتوكل عن  أبي سعید الخدري عن النبي  األحول عاصم عن جماعة هاورو
  . الزیادة ھذه وایذكر

  

 الَ (: قال  بيالنَّ أنَّ  ، عبادة عن ، ربیع بن محمود عن ، الزھري عن معمر روایة -  111
 اظفَّالُح ألنَّ ، مسلم في وھي ةشاذَّ) اًداِعَصَف: (لفظة )اًداِعصَ َف ابتَ الِك ِةحَ اِتَفِب أرَ ْقَی ْمَل ْنَمِل َةَالَص
  . شاذة لفظة ھي معمر ذكر ما منھم دٌ واح یذكر ولم،  الزھري عن الحدیث ھذا واَوَر قد

  

 وفي) اَھِتْقَوِل ُةَالالصَّ: (قال أفضل؟ العمل أي ُسئل  النبي أنَّ: الصحیحین في جاء - 112
  . شاذة الروایة ھذه لكن )اَھِتْقَو ِلوََّأ ْيِف ُةَالالصَّ(: الحاكم عند روایة

  

ھر - 113 و ش ھ روى ول د عن د عب ن الحمی رام ب و بھ عیف ھ و ، ض ذي وھ ادة زاد ال ي الزی  ف
ل مجيء قصة في عمر ابن حدیث ال ، جبری ذه )رِمَتْعَتَو جَُّحَت ْنَأَو(: ق ادةالزِّ ھ  طریق من ی
ذكر ولم الحّج ذكر ھأنَّ: وابالصَّ ، تقبل ال منكرة الزیادة وھذه شھر رة ی ذا ، العم  من ُةجَُّح وھ
 عن بھرام بن الحمید عبد طریق من جاءت ولو ، ضعیفة وایةالرِّ وھذه ، العمرة بوجوب یقول
  . شھر

  



 ، ّيالبخار دعن الضریر خازم بن محمد معاویة وأبي ، النسائي عند زید بن ادحمَّ زیادة - 114
 )ةَالَص لُِّكِل يِئضََّوَتَو(:  قال ،الحیض حدیث في عائشة عن ، أبیھ عن ، عروة بن ھشام عن

ذه ادةالزِّ ھ اذَّ ی د ، ةش دیث روى فق ك الح ي مال ن أالموطَّ ف ھ وع یخان رواه طریق ي الش  ف
ھ عن ، عروة بن ھشام عن الحفاظ أكابر الحدیث وروى ، صحیحیھما م ، عائشة عن ، أبی  ول

ذكر ٌدوا ی نھم ح ادة م ذه )ةَالَص لُِّكِل يِئضََّوَتَو(: زی ادة ھ م من ألنَّ ، ةشاذَّ الزی ذكرھا ل  أوثق ی
  . ذكرھا ممن وأضبط

  

 أبو الحدیث ھذا روى )ةَجَرَد َنْیِرْشِعَو ٍسْمَخِب ّذالَف ِةَالَص ىَلَع لُضْفَت ةاَعَمالَج ُةَالَص( - 115
ین معلول الخبر وھذا )ةَالَف ْيِف ٌةَالَصَو(: وزاد ، ُسننھ في داود ة: بعلت د ھأنَّ: األولى العل  رواه ق
ھ یتفرد مل ھأنَّ إلى ُسننھ في داود أبو وأشار ، الضریر خازم بن محمد معاویة أبو ھ ، ب د تابع  عب

ر أنَّ: الثاني األمر ، مقبول غیر الواحد عبد ومن معاویة أبي من درَُّفالتَّ وھذا ، الواحد  في الخب
  . ذكرھا ممن وأضبط أوثق یذكرھا لم ومن ، ةشاذَّ زیادة فھي الزیادة ھذه بدون ّيالبخار

  

 ْيِف َنمَُّیالتَّ ُھُبِجْعُی اَنَك: (عائشة حدیث في شعبة عن الفراھیدي إبراھیم بن مسلم زیادة - 116
رَّ ، ةشاذَّ) ِھاِكَوِسَو: (لفظة داود أبي عند الزیادة ھذه). "ِھاِكَوِسَو" ِهِرْوُھَطَو ِھِلجَُّرَتَو ِھِلعَُّنَت  دتف

  .وھي شاذة  الحفاظ وخالفھ الفراھیدي بھ
  

ّح - 117 وف ال یص ث الكس ل أحادی ا إالَّ ك ن عبَّمنھ دیث اب حِّ ح ة وال یص ح اس وعائش
  . غیرھما البخارّي

  

ابت مرة واحدة قراءة المعوذات ثالث مرات في أذكار الصباح والمساء ضعیف والثَّ  - 118
  . فقط المعوذتین )دَحَأ اُهللا َوُھ ْلُقوبدون (

  

رواه أحمد من حدیث ابن  )ي المسجد الحرام بمائة ألف صالةالصالة فِ (حدیث  - 119
  . الزبیر وإسناده جید

  

) منكر مداره على عمر بن أبي خثعم ، من صلى بعد المغرب ست ركعاتحدیث ( -  120
  . ضعفھ أبو عیسى ، وقال البخارّي بأن عمر منكر الحدیث فحدیثھ مطروح

  



) ضعیف رواه الشافعّي في األم مرسًال وال تجعلھا ریًحااللھم اجعلھا ریاحا حدیث ( -  121
  . )اللھم إني أسألك خیرھا وخیر ما فیھا . .ویغني عنھ: (

  

  . حدیث أبا ذر الطویل في عدد األنبیاء رواه ابن حبان وغیره وھو: منكر -  122
  

  . ضعیف) تقدموھا وال اقریًش قدموا( حدیث - 123
  

 واآلخر منكر أحدھما أزرقان ملكان یأتیھ ثم( ونكیر منكر فیھ الذي مشھورال الحدیث -  124
 اهللا رحمھ الترمذي عنھ قال الحدیث وھذا وجماعة وأحمد الترمذي رواه )فیجلسانھ نكیر

 منكر أتقول اهللا رحمھ أحمد لإلمام قیل ولكن واحد غیر استغربھ وقد غریب حسن تعالى
 تصحیحھ وإلى الخبر ھذا تقویة إلى یمیل تعالى اهللا رحمھ أحمد اإلمام كأن نعم قال ونكیر؟

 اإلمام ألن العلماء من وكجماعة كالسفاریني یصححھ أنھ العلماء من واحد غیر لھ عزا ثمَّ ومن
  . ونكیر منكر أقول نعم قال ؟ ونكیر منكر أتقول لھ قیل أحمد

  

 ثمن عن وسلم علیھ اهللا صلى رسول نھى( جابر عن الزبیر أبي عن معقل حدیث -  125
 عبید بن معقل روایة من ألنھ الحفاظ من واحد غیر الخبرین ھذین أعلَّ  وقد) والكلب السنور

  . اهللا عبید بن معقل أحادیث من أشبھ لھیعة ابن أحادیث من وھي الزبیر أبي عن اهللا
  

 وبعض) المالئكة علیكم وصلت األبرار طعامكم وأكل الصائمون عندكم أفطر( حدیث -  126
 الصحة إسناده ظاھر الخبر ھذا ، الزیادة لھذه ًأصل وال) عنده فیمن اهللا وذكركم( یزید الناس

 یتفق یكاد ولذلك یصححونھ األسانید ظواھر إلى ینظرون والذین ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة
 إشكال ال ھذا الجماعة رجال من ثبت ثقة َمْعَمر ضعیف خبر وھو تصحیحھ على المتأخرون

 ولكن إمامتھ في نزاع ال ثبت ثقة الُبَناِني وثابت الُبَناني ثابت عن رواه أنھ اإلشكال وإنما فیھ
 وأتى بالمنكرات أتى بصري وثابت منھم البصریین وخاصة العراق أھل عن روى إذا َمْعَمر

 وغیره المدیني بن علي ضعفھ قد ثابت طریق لھ ولیس یصح وال منكر الخبر فھذا بالعجائب
  . الحفاظ من

  

 الموقوف حتى موقوفا وال مرفوعا یصح ال ضعیف) لھ شرب لما زمزم ماء( حدیث - 127
 في جاء وھذا) طعم طعام( غیره الباب في ولكن كالم إسناده وفي الفاكھي عند معاویة عن جاء

 األحادیث من ذلك غیر الباب وفي الطیالسي داوود أبو رواه) سقم وشفاء( مسلم اإلمام صحیح



 وعن بةالصحا عن كثیرة آثار العلم أھل من وغیره الفاكھي وأورد زمزم ماء فضل على الدالة
 واالستشفاء والتروي منھ واالستقاء شربھ فضل في زمزم ماء فضل في تابعیھم وعن التابعین

  . ذلك ونحو بھ
  

 أیوب ألن معلول وھذا أیوب عن معمر روایة من) كلھ اتركوه أو كلھ احلقوه( حدیث -  128
  . تصحیحھ على فتتابعوا المتأخرین بظاھره اغتر وقد كالم فیھ العراقیین عن ومعمر عراقي

  

ألََْن ُیْطَعُن ِفي َرْأِس َأَحِدُكم ِبِمْخَیط ِمْن َحِدْید ِخْیٌر َلُھ ِمْن َأْن َیَمسَّ اْمَرَأًة َال َتِحلُّ ( حدیث -  129
 وغیره شیبة أبي بنا عند جاء كما وقفھ والصواب معلول ولكنھ وغیره الطبراني رواه ھذا) َلُھ

  . صاحب قول فھو
  

 وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن الجھني خالد بن زید عن عطاء حدیث من الترمذي عند -  130
 أبو رواه) اًما كان لھ مثل أجره غیر أنھ ال ینقص من أجر الصائم شیئً صائ فطر من( قال

 عطاء أن العلة وھذه دقیقة علة لھ معلول أنھ والصواب صحیح حسن حدیث ھذا وقال عیسى
 بن زید عن عطاء المدیني بن علي اإلمام قال َثمَّ ومن الجھني خالد بن زید من سماعھ یثبت لم

  . مرسل خالد
  

 أحادیث من وھو الحفاظ باتفاق منكر حدیث ھذا) ربا فھو نفع جر قرض كل( حدیث -  131
 قاعدة من مأخوذ ھو ولكن ضعفھ على ومتفق أسامة أبي بن الحارث رواه حدیث وھذا البلوغ

  ) .ربا فھو نفع جر قرض كل(
  

  . شيء ذلك من یصح وال طرق لھ) الفتان أمن الجمعة یوم مات من( حدیث - 132
  

 وسلم علیھ اهللا صلى رسول عن لھ أصل ال ھذا) مكرھم أمن قوم لغة تعلم من( حدیث - 133
 أمر وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن وغیره الترمذي عند وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن ثبت إنما
  . صحیح حدیث وھذا آمنھم ال إني وقال الیھود لغة یتعلم أن زید

  

 حدیث من جاء وقد سننھ في داود أبو رواه الخبر ھذا) غفل فقد الصید تتبع من( حدیث -  134
 الصحة من شيء لھ المعنى كان وإن ضعیفان وكالھما ھریرة أبي حدیث من وجاء عباس ابن

.  



  

  . ضعیف) ألبیك ومالك أنت( حدیث - 135
  

 صلى النبي عن یصح ال منكر خبر ھذا) صالة سبعین تعدل رمضان في صالة( حدیث -  136
  . وسلم علیھ اهللا

  

 ولكن ثقات ورجالھ) منا فلیس شاربھ من یأخذ لم من( السنن أھل عند حدیث ورد -  137
  . االنقطاع وھي خفیة علة لھ معلول الخبر ھذا أن الصواب

  

 معلولة وكلھا طرق ولھ ضعیف حدیث ھذا) التام بالنور ِمَلبالظُ  المشائین بشر( حدیث -  138
  . المسمى األجر تحدید دون صحیح المعنى ھذا الجملة في ولكن شيء ذلك من یصح وال

  

 میمون بن محمد روایة من الحدیث ھذا) أربًعا العصر قبل صلى امرًءا اهللا رحم( حدیث -  139
 العلل في حاتم أبي ابن ذكر وقد تفرُّد فیھ معلول الخبر وھذا عمر ابن عن جده عن مھران بن

 عند جاء الحفاظ من وغیره زرعة أبو ذكره ھذا" ذا عنك دع" قال الطیالسي داود أبي عن
 علي عن ضمرة بن عاصم عن الَسِبِعي إسحاق أبي روایة من وجماعة داود وأبو الترمذي

 وھذا) أربًعا العصر قبل یصلي وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول كان( قال عنھ اهللا رضي
 سمع وقد الحدیث أھل عند ثقة ھو جامعھ في الترمذي قال كما ضمرة بن وعاصم جید حدیث

  . قولھ من ال وسلم علیھ اهللا صلى النبي فعل من األربع صحَّت إًذا جید ھذا فالحدیث علي عن
  

 أدخلتھ حتى لصاحبھا شفعت آیة ثالثون( ھریرة أبي عن الجشمي عباس حدیث - 140
 سمع ما عباس أن یرى البخاري أن وذلك الناس من كثیر یعلمھا ال قد خفیة علة لھ ھذا) الجنة

  . معلول بأنھ الحدیث عن تقول الخفیة العلل من فھذا ھریرة أبو من
  

 المتأخرون إسناده بظاھر اغتر) بالنار فبشره مشرك رجل بقبر مررت حیث( حدیث -  141
 النبي عن الزھري روایة من وأنھ مرسال إال یصح ال أنھ على األوائل اتفق بینما فصححوه

 وال وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن سالم عن الزھري عن ذكره ھم منومن وسلم علیھ اهللا صلى
  . الخبر ھذا في عمر ابن لذكر أصل

  



 كانت ھل اهللا رسول یا رجل قال یونس دعاء األعظم اهللا اسم على أدلكم ھل(  حدیث -  142
 مسلم فأي المؤمنین ننجي وكذلك الغم من ونجیناه تعالى قولھ تسمع ألم فقال خاصة لیونس

 وال منكر الخبر ھذا) الشھید أجر أعطي ذلك مرضھ في فمات مرة أربعین فرض في بھا دعا
  . تفسیره في تعالى اهللا رحمھ كثیر ابن إلیھ أشار وقد یصح

  

 لم ومن فلیجب النداء سمع من: (قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن عباس ابن حدیث - 143
 أكابر وقفھ رجح وقد عباس ابن على وقفھ الراجح الخبر ھذا) عذر من إال لھ صالة فال یجب

  . الحفاظ
  

) الوحي بركة حرمت المنكر عن والنھي بالمعروف األمر األمة تركت إذا( حدیث - 145
  . منكر

  

 مالك رواه اإلرسال وعلتھ معلول)  یعنیھ ال ما تركھ المرء إسالم حسن من(  حدیث -  146
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 ابن على وقفھ والراجح معلول الخبر ھذا)  شبرمة عن حج ثم نفسك عن حج(  حدیث -  147
  . الحفاظ وأكابر والدارقطني أحمد اإلمام ذلك إلى ذھب كما عباس

  

  . ضعیفة كلھا المحاریب في وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن الواردة األحادیث - 148
  

 الفالة في كالحلقة للعرش بالنسبة الكرسي أن في الواردان مسعود وابن ذر أبي حدیث -  149
  . معلوالن

  

 عن عقَّ لما لفاطمة قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن عنھ اهللا رضي علي عن ُرِويَ  - 150
 في یصح وال ضعیف الخبر ھذا) فضة شعره بزنة وتصدقي رأسھ احلقي فاطمة یا( الحسن
 أن أراد فإذا بالصدقة التعبد ُیشرع ال ھذا فعلى وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول عن شيء الباب

 فھذا الشعر عن الصدقة یتقصد أما نفقتھ علیھ اهللا ویخلف أجرھا فلھ عامة صدقة یتصدق
  . وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن یثبت وال ضعیف ھنا والدلیل دلیل إلى یحتاج

  



 ركعتین صلى ثم الشمس تطلع حتى مصاله في جلس من( أنس عن ظالل أبي حدیث -  151
 العلماء بین خالف أعلم ال بل ضعیف الخبر ھذا) تامة تامة تامة وعمرة حجة كأجر لھ كان

 اإلمام تقریًبا عصر من الحدیث ھذا في والتقویة التصحیح نشئ إنما تضعیفھ في األوائل
 وضعفھ ضعفھ عیسى أبو ولذلك أحد إلیھ یذھب لم المنذري اإلمام قبل كان من وأما المنذري

 إًذا تامة تامة تامة وعمرة حجة أجر لھ أن شيء الباب ھذا في یصح وال الحفاظ من واحد غیر
 لكن أصل ضمن مندرجة الصالة كانت وإن الفضائل في ھذا نقول أن یصح ال مقید أجر ھذا

 عند ذر أبي حدیث األول الحدیث وفي الباب حدیثان أصل ضمن ھنا یندرج لم الثواب
 أول من لي صلِّ آدم یابن تعالى اهللا قال( قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن وصححھ الترمذي

 في عبسة بن عمرو حدیث الثاني الدلیل األول الدلیل ھذا) آخره أكفك ركعات أربع النھار
 الصالة عن أمسك ثم الفجر صلِّ ثم( قال وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن مسلم اإلمام صحیح

 أي) صلِّ ثمَّ( فقولھ) محظورة مشھودة الصالة فإن صلي ثم ترتفع حتى الشمس تطلع حتى
 وسلم علیھ اهللا صلى النبي بین فقد) محظورة مشھودة الصالة فإن( الشمس طلوع بعد

 ثابت فھو الجلوس وأما أصل ضمن مندرجة الصالة إًذا الشمس طلوع بعد الصالة مشروعیة
 كان( قال َسُمرة بن جابر حدیث من مسلم اإلمام صحیح في جاء فقد فیھ إشكال ال مسلم في

 ھذا) حسًنا الشمس تطلع حتى الفجر صلى إذا مصاله في یجلس وسلم علیھ اهللا صلى رسول
 ضعیف الخبر فھذا) تامة تامة تامة وعمرة حجة كأجر لھ( األجر عن فقط الكالم فیھ إشكال ال

  . الفضائل في كان ولو بھ نحتج ال فإًذا
  

 وقد منكرة كلھا الھجرة بعد حجتین حج وسلم علیھ اهللا صلى النبي أن الواردة األحادیث -  152
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 عنھ قال معلول لكنھ وغیره أحمد رواه الحدیث )السعي شدة من لیدور مئزره وإن والمروة

  . إضطراب إسناده في تعالى اهللا رحمھ البر عبد ابن اإلمام
  

 خبر ھذا رمضان غیر في صدقتین تعدل رمضان في الصدقة أن في الوارد الحدیث -  154
  . غیرھا في منھا أفضل رمضان في الصدقة أن في نزاع ال لكن منكر

  

 وإسناده الترمذي رواه) ..فأنكحوه وخلقھ دینھ ترضون من جاءكم من: (حدیث - 155
  . ضعیف



  

  . ضعیف ) التوابون الخطائین وخیر خطاء آدم بني كل:( حدیث - 156
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 15) رواه ما ال یقل عن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاھرینال حدیث ( – 164
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