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  الرسائل احلسان
  ىف

  بيان األحاديث الضعيفة واملوضوعة ىف رمضان

  دكتور
  أمحد مصطفى متوىل 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلَمد هللا الداعي إىل بابه، املوفِّق من شاء لصوابِه، أنعم بإنزالِ كتابِه، يشتملُ على محكم ومتشـابه،  
نَ ما تشابه منه، وأما الراسخون يف العلم فيقولون آمنا به، أمحده على فأما الَّذَين يف قُلُوم زيغٌ فيتبعو

اهلدى وتيسريِ أسبابِه، وأشهد أنْ ال إِله إالَّ اهللا وحده ال شريك له شهادةً أرجو ا النجاةَ من عقابِه، 
ى اهللا عليه وعلى صـاحبه أيب  وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه أكملُ الناس عمالً يف ذهابه وإيابه، صلَّ

   لَى عثمـانَ شـهيدعو ،ا بِهينالد تقَامتواس نيالد اهللا بِه زي أعمر الَّذلَى عابه، وعبكرٍ أفْضل أصح
ن دارِه ومحرابِه، وعلى علي املشهورِ حبلِّ املُشكلِ من العلوم وكَشف نِقابه، وعلَى آله وأصحابه وم

  . كان أولَى بِه، وسلَّم تسليماً
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أحـاديـثٌ مـعـلـولـةٌ 
  يف الـصـيـامِ
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  أحـاديـثٌ مـعـلـولـةٌ يف الـصـيـامِ
  
١ -  هامإِنْ صرِ وهالد اميص هقْضي ضٍ لَمرلَا مذْرٍ ورِ عغَي نانَ مضمر نا مموي أَفْطَر نم .  

  ) . ٤/١٩٤(البخاري يف صحيحه معلقا ، كتاب الصوم ، باب إذا جامع يف رمضان أخرجه 
  . فذكره …: ويذكر عن أيب هريرة رفعه : وذكره البخاري بصيغة التمريض فقال  
  
، وابن خزمية يف صحيحه ) ١٦٧٢(، وابن ماجة ) ٧٢٣(، والترمذي ) ٢٣٩٦(ووصله أبوداود  
من طريق سفيان الثوري وشعبة كالمها عن حبيب بن أيب ) ٢/٣٧٦(، وأمحد ) ١٩٨٨رقم٣/٢٣٨(

  . ثابت عن عمارة بن عمري عن أيب املطوس عن أبيه عن أيب هريرة 
  
أبو املطـوس  : حديث أيب هريرة ال نعرفه إال من هذا الوجه ، ومسعت حممدا يقول : قال الترمذي  

  . هـ.ا.امسه يزيد بن املطوس وال أعرف له غري هذا احلديث 
  
إن صح اخلرب ، فإين ال أعرف ابن املطـوس ،  ) : ١٩٨٨رقم٣/٢٣٨(قال ابن خزمية يف صحيحه و 

  . هـ.ا.وال أباه 
  
  . هـ.ا.وهو حديث ضعيف ، ال حيتج مبثله ) : ٧/١٧٣(وقال ابن عبدالرب يف التمهيد  
  
 رواتـه  ليس يف: وقال الدارقطين ) : ٧/٢٨حاشية عون املعبود (وقال ابن القيم يف ذيب السنن  

  . جمروح ، وهذه العبارة ال تنفي أن يكون فيهم جمهول ، ال يعرف جبرح وال عدالة 
  
أبو املطوس ، وابن املطوس ، واملطوس تفرد ذا احلديث قال ابن حبان : ويقال يف هذا ثالثة أقوال  
  . هـ.ا.ال جيوز االحتجاج مبا انفرد به من الروايات : 
  
تفرد : وقال البخاري يف التاريخ ) : ٤/١٩١(والفتح ) ٣/١٧١(لتغليق وقال احلافظ ابن حجر يف ا 

  . أبو املطوس ذا احلديث ، وال أدري مسع أبوه من أيب هريرة أم ال 
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االضـطراب  : واختلف فيه على حبيب بن أيب ثابت اختالفا كثريا فحصلت فيه ثالث علل : قلت  

أيب هريرة ، وهذه الثالثة ختتص بطريقة البخاري يف  واجلهل حبال أيب املطوس والشك يف مساع أبيه من
  . هـ.ا.اشتراط اللقاء 

  
ويذكر : " احلديث ضعيف ، وقد أشار لذلك البخاري بقوله ) : ٣٩٦ص(وقال األلباين يف متام املنة  
، وضعفه ابن خزمية يف صحيحه واملنذري والبغوي والقرطيب والذهيب والدمريي فيما نقله املناوي " 
  . ـه.ا.
  
  . هـ.ا.فضعفه البخاري وغريه جبهالة أيب املطوس ) : ٢/٢٨٣(وقال يف الضعيفة  
  
وذا يظهر من جمموع كالم أهل العلم ضعف احلديث ، بل قال كثري من العلماء أن من أفطر يوما  

من رمضان متعمدا فإنه يقضي يوما مكانه ، ومل يقل مبا دل عليه احلديث إال ابن مسعود كما قـال  
  . وبه قال ابن مسعود : لبخاري يف املوضع اآلنف الذكر بعد حديث أيب هريرة ا
  
وقال سعيد بن املسيب والشعيب : وقد ذكر البخاري أيضا من ذهب إىل أنه يقضي يوما مكانه فقال  

  . يقضي يوما مكانه : وابن جبري وإبراهيم وقتادة ومحاد 
  
حلافظ ابن حجر يف الفتح من وصلها ، وكلها تقريبـا  واآلثار اليت ذكرها البخاري عن هؤالء ذكر ا 

  . تصرح بقضاء ذلك اليوم مع االستغفار 
  
فالعلماء جممعون على أنه يقضي يومـا مكانـه   ) : ٦/٢٩٠(بل قال اإلمام البغوي يف شرح السنة  
  . هـ.ا.
  
م بدل يوم وإن والذي عليه أكثر السلف أنه جيزئه يو) : ٧/٢٩(وقال العظيم آبادي يف عون املعبود  

  . هـ.ا.كان ما أفطره يف غاية الطول واحلر وما صامه يف غاية القصر والربد 
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٢ -   بِيإِلَى الن ابِيراَء أَعج   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالْهِلَال َ، قَالَ : فَقَالَ   ص تأَيي رإِن:    أَنْ لَا إِلَه دهشأَت

 أَنَّ إِلَّا اللَّه دهشا   أَتدمحقَالَ   م ، ولُ اللَّهسقَالَ : ر ، معا : نا   أَذِّنْ   بِلَالُ   يوا غَدومصاسِ أَنْ يي النف .  
،  ٢٤٣٤،  ٢٤٣٣(، والنسـائي يف الكـربى   ) ٦٩١(، والترمذي ) ٢٣٤٠(أخرجه أبو داود 

  . ك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس من طريق مسا) ١٦٥٢(، وابن ماجه ) ٢٤٣٦،  ٢٤٣٥
  
ورواية مساك عن عكرمة مضطربة وهلذا ظهر االضطراب يف هذا احلديث ، فمرة يروى موصـوال ،   

  . ومرة مرسال 
  
سـفْيانُ     وروى    فيه اختلَاف ، ابنِ عباسٍ  حديثُ  : وممن رجح الرواية املرسلة اإلمام الترمذي فقال  

  مرسلًا ، وأَكْثَر أَصحابِ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    عن النبِي  عكْرِمةَ    عن    سماك    عن    وغَيره    ي الثَّورِ
  اكمس    نا عوور    اكمس    نةَ    عكْرِمع    بِيالن نع   و هلَيع لَّى اللَّهص لَّملًا  سسرم .  

  
  . مرسل ) : ٢٤٣٦،  ٢٤٣٥(وقال النسائي يف الكربى  
  
  . وسماك إِذَا تفَرد بِأَصلٍ لَم يكُن حجةً : وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص  
  
  ) . ٩٠٧" (اإلرواء " وضعفه الشيخ األلباين يف  
  
ومن أرسله اضبط وأحفظ وأكثـر ممـن   " : ملرام شرحه لبلوغ ا" وقال الشيخ سليمان العلوان يف  

  . هـ.ا.وصله فتعني ذا ترجيح إرساله إال أنه يشهد له حديث ابن عمر السابق 
  : ويقصد الشيخ سليمان العلوان حبديث ابن عمر  
  
   نع  رمنِ عقَالَ   اب   : ولَ اللَّهسر تربالْهِلَالَ فَأَخ اساَءى النرلَّ تص لَّمسو هلَيع ى اللَّه  :   ـهتأَيي رأَن  ،
  هاميبِص اسالن رأَمو هامفَص .  
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واحلـديث إسـناده   : وقال الشيخ سـليمان  ) . ١٧٣٣(، والدارمي ) ٢٣٤٢(أخرجه أبو داود  
  . صحيح 

  
٣ - لَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع ودعسنِ مرِ بامع نقَالَ ع لَّمسو اِء : " هتي الشف موةُ الصارِدةُ الْبنِيمالْغ

 . "  
واحلديث ضعيف فيه ثـالث  )  ٢٩٧ – ٤/٢٩٦( ، والبيهقي يف السنن )  ٧٩٧( رواه الترمذي 

  : علل 
ال أعرف نمـري بـن   ) :  ٨/٤٩٨( نمري بن عرِيب جمهول ، قال أبو حامت يف اجلرح والتعديل  – ١
الصوم يف الشتاء : رِيب إال يف حديث ع .  
عامر الذي ) : ٢/٢٨٩(عامر بن مسعود اجلمحي ليس صحابيا ، قال حيىي بن معني يف تارخيه  – ٢

  . ليس له صحبة " الصوم يف الشتاء " يروي 
  . أن عامر جمهول احلال مل يروِ عنه إال اثنان  – ٣
  
٤ -  نةَ  عفْصح  بِيالن نلَّ  عص لَّمسو هلَيع قَالَ   ى اللَّه:    لَه اميرِ فَلَا صلَ الْفَجقَب اميالص تيبي لَم نم .  

،  ٢٦٥٣،  ٢٦٥٢(، والنسـائي يف الكـربى   ) ٧٣٠(، والترمذي ) ٢٤٥٤(أخرجه أبو داود 
  ) . ٦/٢٨٧(، وأمحد ) ١٧٠٠(، وابن ماجه ) ،  ٢٦٥٥،  ٢٦٥٤

  
لَـا نعرِفُـه     حديثٌ  حفْصةَ  حديثُ  : فوعا وموقوفا ، ورجح الترمذي وقفه فقال واحلديث روي مر 

 هجذَا الْوه نا إِلَّا مفُوعرم.   نع وِير قَدعٍ    وافن  نع    رمنِ عاب   ، لُهقَو   ، حأَص وهو    وِيا رضكَذَا أَيهو
  . هـ.ا.يحيى بن أَيوب    موقُوفًا ولَا نعلَم أَحدا رفَعه إِلَّا    الزهرِي    عن هذَا الْحديثُ 

  
واهللا  –والصواب عندنا موقوف ، ومل يصح رفعه : قال أبو عبد الرمحن : وقال النسائي يف الكربى  

واهللا . عن الزهري غري حمفوظ ألن حيىي بن أيوب ليس بذلك القوي ، وحديث ابن جريج ،  –أعلم 
  . هـ.ا.أعلم 
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لَـا  : فَقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ عن أَبِيـه  ، واختلَف الْأَئمةُ في رفْعه ووقْفه : وقَالَ الْحافظُ في التلْخيصِ  
دبع نع وبنِ أَيى بيحةَ ياينِي رِوعي حا أَصهمرِي أَيأَد   ـنمٍ لَكالس نع رِيهالز نكْرٍ عنِ أَبِي بب اللَّه

 هبأَش قْفالْو . داوو دقَالَ أَبو : هفْعر حصلَا ي . حأَص قُوفوالْم يذمرقَالَ التو . نلَلِ عي الْعقَلَ فنو
وقَـالَ  . حديثٌ فيه اضطراب والصحيح عن ابنِ عمر موقُـوف   وهو، الْبخارِي أَنه قَالَ هو خطَأٌ 

 يائسالن : هفْعر حصي لَمو قُوفوي مدنع ابوالص . دمقَالَ أَحو : ادنالْإِس كي ذَلدنع ا لَهم .  
  
والصحيح وقفه على ابن عمر وعلى حفصه فقـد  : " شرحه لبلوغ املرام " وقال الشيخ العلوان يف  

  . رواه مالك يف املوطأ عن نافع عن ابن عمر به وهذا إسناد صحيح 
  
وأما وقفه على حفصة فقد جاء عند النسائي وغريه من طريق سفيان عن ابن عيينه ومعمر ومجاعـة   

وال يعلـم  .  كلهم يروونه عن الزهري عن محزة عن ابن عمر عن حفصة به وهذا إسناد صـحيح 
  . هـ.ا.حلفصة وابن عمر خمالف من لصحابة 

  
من طريق ابن شهاب عن عائشة ، وهو منقطـع ،  ) ١/٢٨٨(واحلديث جاء عن عائشة عند مالك  

  . أرسله مالك : وهلذا بوب على النسائي يف الكربى على احلديث 
  
عبد اهللا بن عباد عن  تفرد به: عن عائشة وقال الدارقطين ) ١٧٣-٢/١٧٢(وجاء عند الدارقطين  

  . هـ.ا.املفضل ذا اإلسناد ، وكلهم ثقات 
  
شيخ سكن مصر ، يقلب األخبار ) : ٢/١٠(أما عبد اهللا بن عباد هو البصري ، قال عنه ابن حبان  
روى عن املفضل بن فضالة ، عن حيىي بن أيوب ، عن حيىي بن سعيد عن عمرة ، عن عائشة ، عن . 

هذا مقلوب ، إمنا هو عند حيىي . فكره بنحو حديث حفصة : " ... سلم قال النيب صلى اهللا عليه و
فيما يشبه هذا . بن أيوب ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن الزهري ، عن سامل ، عن أبيه ، عن حفصة 

من ) ٢/١٧٣(وجاء عند الدارقطين . هـ.ا.، روى عنه روح بن الرح أبو الزنباغ نسخة موضوعة 
  . سعد ويف سنده الواقدي  حديث ميمونة بنت
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" اإلرواء " مل يذكر رواية ميمونة بنت سـعد عنـد الـدارقطين يف     –رمحه اهللا  –والشيخ األلباين  
)٩١٤ . (  
  
٥ -  نةَ   عريرقَالَ   أَبِي ه:   ولُ اللَّهسقَالَ ر  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَّ  :  صجو زع ي    :قَالَ اللَّهادبع بأَح

  . إِلَي أَعجلُهم فطْرا 
  ! حديثٌ حسن غَرِيب  هذَا  : وقال الترمذي ) . ٢/٣٢٩(، وأمحد ) ٧٠٠(أخرجه الترمذي 

  
  ) ! ٧٢٤٠ح  ١٢/٢٣١(املسند " وصححه الشيخ العالمة أمحد شاكر يف  
  . واحلديث يف سنده قُرةُ بن عبد الرمحن بن حيويل  
  . منكر احلديث جدا : اإلمام أمحد قال  
  . ضعيف احلديث : وقال حيىي بن معني  
  . األحاديث اليت يرويها مناكري : وقال أبو زرعة  
  . ليس بقوي : وقال أبو حامت والنسائي  
  . يف حديثه نكارة : وقال أبو داود  
  . وقد روى له مسلم مقرونا بغريه  
  : تغين عن هذا احلديث ومنها وهناك أحاديث يف فضل تعجيل الفطر  
   نع   ولَ اللَّهسأَنَّ ر دعنِ سلِ بهس  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ   ص:    طْرلُوا الْفجا عرٍ ميبِخ اسالُ النزلَا ي .  
  ) . ١٠٩٨(، ومسلم ) ١٩٥٧(أخرجه البخاري  
  ) : ٤/١٩٨(قال احلافظ ابن حجر يف الفتح  
 ) بِيهنت : (  وِ ثُلُثحر بِنل الْفَجإِيقَاع الْأَذَان الثَّانِي قَب نان ممذَا الزي هثَ فدا أُحة مكَرنع الْمالْبِد نم

ى من يرِيد الصيام وإِطْفَاء الْمصابِيح الَّتي جعلَت علَامةً لتحرِميِ الْأَكْل والشرب علَ، ساعة في رمضان 
وقَد جرهم ذَلك إِلَى أَنْ ، زعما ممن أَحدثَه أَنه للاحتياط في الْعبادة ولَا يعلَم بِذَلك إِلَّا آحاد الناس 

عقْت زنيِ الْوكمتل ةجروب بِدرد الْغعونَ إِلَّا بذِّنؤوا لَا يارور   صـحلُـوا السجعطْر ووا الْفروا فَأَخم
  . هـ.ا.واَللَّه الْمستعانُ ، فَلذَلك قَلَّ عنهم الْخير كَثري فيهِم الشر ، وخالَفُوا السنةَ 
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   نةَ   عيطا ،  :قَالَ   أَبِي عأَن لْتخد    وقرسملَى  وةَ   عشائا  عابِ  : فَقُلْنـحأَص نم لَانجر نِنيمؤالْم ا أُمي
 دمحم  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص     رخـؤيو الْإِفْطَار رخؤي رالْآخلَاةَ ولُ الصجعيو لُ الْإِفْطَارجعا يمهدأَح
يعنِـي ابـن    -عبد اللَّه    :قُلْنا : قَالَ . يعجلُ الْإِفْطَار ، ويعجلُ الصلَاةَ  أَيهما الَّذي: قَالَت . الصلَاةَ 
 ودعسم -  .  قَالَت : ولُ اللَّهسر عنصكَانَ ي ككَذَل  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص.  

  ) . ١٠٩٩(أخرجه مسلم  
  
، ل ما كُرِهت الْحجامة للصائمِ أَنَّ جعفَر بن أَبِي طَالب احتجم وهو صائم أَو: " عن أَنس قَالَ  - ٦

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن بِه رفَقَالَ ، فَم : ذَانه د ، أَفْطَرعب لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن صخر ثُم
  " . وكَانَ أَنس يحتجِم وهو صائم ، حجامة للصائمِ في الْ

  . ولَا أَعلَم لَه علَّة ، كُلّهم ثقَات : ، وقال ) ٢/١٨٢(أخرجه الدارقطين 
  
  : نقال عن ابن عبد اهلادي ) ٤٨١-٢/٤٨٠" (نصب الراية " قال الزيلعي يف  
 يصح االحتجاج به ، ألنه شاذ اِإلسناد واملـنت ،  هذا حديث منكر ، ال" : التنقيح " قال صاحب  

وكيف يكون هذا احلديث صحيحاً ساملاً من الشذوذ ، والعلة ، ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة ، وال هو يف املصنفات املشهورة ، وال يف السنن املأثورة ، وال يف املسانيد املعروفـة ، وهـم   

عرف أحداً رواه يف الدنيا إال الدارقطين ، رواه عن البغـوي عـن   حيتاجون إليه أشد احتياج ، وال ن
عثمان بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد به ، وكل من رواه بعد الدارقطين إمنا رواه من طريقه ، ولو 

ابن أيب " مصنف " أمحد ، و" كمسند " ، وخصوصاً األمهات " كتبهم " كان معروفاً لرواه الناس يف 
  . الطرباين ، وغريمها " معجم" شيبة ، و

  
مث إن خالد بن خملد القطواين ، وعبد اللّه بن املثىن ، وإن كانا من رجال الصحيح ، فقد تكلم فيهما  

منكـر  : وقال ابن سـعد  . له أحاديث مناكري : قال أمحد بن حنبل يف خالد . غري واحد من األئمة 
هو : ومشاه ابن عدي ، فقال . سوء مذهبه كان معلناً ب: وقال السعدي . احلديث ، مفرط التشيع 

  . عندي إن شاء اللّه ال بأس به 
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: سألت أبا داود عن عبد اللّه بن املثىن األنصاري ، فقال : وأما ابن املثىن ، فقال أبو عبيد اآلجري  
طأ رمبا أخ: ، وقال " الثقات " وذكره ابن حبان يف . ليس بالقوي : وقال النسائي . ال أخرج حديثه 

وذكـره  . روى منـاكري  : وقال املوصلي . فيه ضعف ، مل يكن صاحب حديث : وقال الساجي . 
حدثنا احلسني الدارع حـدثنا  : ال يتابع على أكثر حديثه ، مث قال : ، وقال " الضعفاء " العقيلي يف 

، وأصحاب  حدثنا عبد اللّه بن املثىن ، وكان ضعيفاً منكر احلديث: أبو داود مسعت أبا سلمة يقول 
الصحيح إذا رووا ملن تكلم فيه ، فإم يدعون من حديثه ما تفرد به ، وينتقون ما وافق فيه الثقات ، 
وقامت شواهده عندهم ، وأيضاً فقد خالف عبد اللّه بن املثىن يف رواية هذا احلديث عن ثابت ، أمري 

، مث لو سلم " صحيح البخاري "  املؤمنني يف احلديث شعبة بن احلجاج ، فرواه خبالفه ، كما هو يف
صحة هذا احلديث مل يكن فيه حجة ، ألن جعفر بن أيب طالب رضي اللّه عنه قتل يف غزوة مؤتـة ،  

أفطر احلاجم واحملجوم كان عام الفتح، بعد قتل جعفر بن أيب طالـب،  : وهي قبل الفتح ، وحديث 
  . هـ.ا" .صاحب التنقيح " انتهى كالم 

  
إِلَّا أَنَّ في الْمتن ما ينكَر لأَنَّ فيه ، ورواته كُلّهم من رِجال الْبخارِي : حجر يف الفتح قال احلافظ ابن  

  . هـ.ا.وجعفَر كَانَ قُتلَ قَبل ذَلك ، أَنَّ ذَلك كَانَ في الْفَتح 
  
٧ -   نةَ   عريرقَالَ   أَبِي ه:   ولُ اللَّهسقَالَ ر   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   : نم    هعذَر   سفَلَي مائص وهٌء وقَي

  .  استقَاَء فَلْيقْضِ    علَيه قَضاٌء وإِنْ 
، وابـن ماجـه   ) ٣١١٦(، والنسائي يف الكربى ) ٧٢٠(، والترمذي ) ٢٣٨٠(أخرجه أبو داود 

)١٦٧٦ . (  
  
  داوو دقَالَ أَب :قُولُ سلٍ يبنح نب دمت أَحعٌء : ميذَا ش نم سلَي . طَّابِييثَ : قَالَ الْخدأَنَّ الْح رِيدي

 فُوظحم رغَي .  
  
سريِين ابنِ   عن  هشامٍ  لَا نعرِفُه من حديث    حديثٌ حسن غَرِيب  أَبِي هريرةَ    حديثُ  : وقال الترمذي  
  نةَ  عريرأَبِي ه  بِيالن نع   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص   يثدح نإِلَّا م  سوننِ يى بيسو قَالَ    .ع  دمحلَـا  :  م  
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عـن النبِـي    أَبِي هريرةَ  وقَد روِي هذَا الْحديثُ من غَيرِ وجه عن  :  أَبو عيسى    قَالَ  .  أُراه محفُوظًا  
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ ،  صو هادنإِس حصا ي .  

  
  ) : عون املعبود  ٧-٧/٦(وقَالَ الْحافظ شمس الدين ابن الْقَيم رحمه اللَّه يف تعليقه على السنن  
  . ولعلَّته علَّة ، هذَا الْحديث لَه علَّة   
  
  . غَيره وقَفَه عطَاء و، أَما علَّته فَوقْفه علَى أَبِي هريرة  
  
إِذَا قَاَء فَلَـا  : " وأَما علَّة هذه الْعلَّة فَقَد روى الْبخارِي في صحيحه بِإِسناده عن أَبِي هريرة إِنه قَالَ  

  . هـ.ا.والْأَول أَصح  "أَنه يفْطر " ويذْكَر عن أَبِي هريرة : قَالَ " إِنما يخرج ولَا يولج ، يفْطر 
  
  . وقَفَه عطاء : موقوفا على أيب هريرة فبوب بقوله ) ٣١١٨(ورواه النسائي يف الكربى  
  
صلَّى اللَّـه علَيـه    عن النبِي  جده  عن  أَبِيه    عن  عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذَة  – ٨

  .  ليتقه الصائم : عند النومِ وقَالَ  الْمروحِ  بِالْإِثْمد  أَنه أَمر    م وسلَّ
  ) . ٧/٣٩٨(، والبخاري يف التاريخ الكبري ) ٢٣٧٧(أخرجه أبو داود 

  
  . يعنِي حديثَ الْكُحلِ   . حديثٌ منكَر  هو  :  يحيى بن معنيٍ  قَالَ لي   أَبو داود   قَالَ   
  
  يلَعي٢/٤٥٧(وقَالَ الز : ( باحيحِ " قَالَ صقننِ   " التولَيهجـانُ كَـالْممعالن هنابو دبعم ،  ـدبعو

  . هـ.ا.وقَالَ لي أَبو حاتمٍ صدوق ، ضعيف : الرحمنِ بن النعمان قَالَ ابن معنيٍ 
  
في هـذَا الْبـابِ     صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   عن النبِي   ولَا يصح : وقال الترمذي يف موضوع االكتحال  

  . شيٌء 
  

  : وجاء يف مسألة اكتحال الصائم أحاديث 
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٩ -   نع   كالنِ مسِ بقَالَ  أَن:   بِيلٌ إِلَى النجاَء رلَّ جص لَّمسو هلَيع نِـي    :  فَقَالَ  ى اللَّهيع كَتـتاش
  . نعم : أَفَأَكْتحلُ وأَنا صائم ؟ قَالَ 

عن النبِي  حديثٌ لَيس إِسناده بِالْقَوِي ، ولَا يصح  ،  أَنسٍ   حديثُ  : وقال ) . ٧٢٦(أخرجه الترمذي 
  ع لَّى اللَّهص لَّمسو هٌء    لَييابِ شذَا الْبي هكَةَ    .فاتو عأَبو    فعضي .  

  
  . سلمان بن طريف : وابو عاتكة هو طريف بن سلمان ، ويقال  
  
وقال . ليس بثقة : وقال النسائي . منكر احلديث : وقال البخاري . ذاهب احلديث : قال أبو حامت  

منكر احلديث جدا ، ويروي عن أنس ما ال يشبه حديثـه ،  : ابن حبان وقال . ضعيف . الدارقطين 
  . ورمبا روى عنه ما ليس من حديثه 

  
  : حديث آخر 

١٠ -  هدج نع أَبِيه نعٍ عافنِ أَبِي رب اللَّه ديبنِ عب دمحم نع : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
  . يكْتحلُ وهو صائم  كَانَ

  : بلفظ ) ٢٠٠٨(أخرجه ابن خزمية 
نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب ، ونزلت معه ، فدعاين بكحل إمثد ، فاكتحل يف رمضان  

  . إمثد غري ممسك  –وهو صائم 
  
  . أنا أبرأ من عهدة هذا اإلسناد ملعمر : قال ابن خزمية عقب احلديث  
  
وقَالَ في ، هذَا حديثٌ منكَر : وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ عن أَبِيه " : التلخيص " ظ ابن حجر يف قال احلاف 

 دمحم : يثدالْح كَرنم هإن ، ارِيخكَذَا قَالَ الْبو .  
  
  . واألحاديث يف منع االكتحال للصائم ال تثبت كما قرر آنفا  
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)٢( 

انية غري أحاديث رمض
صحيحة منتشرة يف املنتديات 
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  ١أحاديث رمضانية غري صحيحة منتشرة يف املنتديات
  
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني  
حرصا مين على تعميم الفائدة ، و دفاعا عن سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، و نظرا : أخي املسلم  
شتهار بعض األحاديث الضعيفة اخلاصة بشهر رمضان ، رأيت كتابة مجلة من هذه األحاديث مـع  ال

  :ذكر املصادر اليت حكمت بعدم صحتها حىت ال ينسب إىل السنة ما ليس منها وهذه األحاديث هي 
  

  .حديث منكر )) شهر رمضان أوله رمحه و أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار (( حديث : أوال 
  
 ١٦٥/  ١و كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  ١٦٢/  ٢كتاب الضعفاء للعقيلي : نظر أ 

و كتاب سلسلة األحاديث الضـعيفة واملوضـوعة    ٢٤٩/  ١و كتاب علل احلديث البن أيب حامت 
  . ٤/٧٠،  ٢٦٢/  ٢لأللباين 

  
*******  

  
  .حديث ضعيف )) صوموا تصحوا (( حديث : ثانيا 

و  ٣٥٧/  ٢و الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  ٧٥/  ٣ريج اإلحياء للعراقي كتاب خت: أنظر  
و كتاب الفوائد اموعة يف األحاديث  ٤٧٩/  ١كتاب الشذرة يف األحاديث املشتهرة البن طولون 

و كتـاب كشـف    ٥٤٩/  ١و كتاب املقاصد احلسنة للسخاوي  ٢٥٩/  ١املوضوعة للشوكاين 
  . ٤٢٠/  ١و كتاب سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لأللباين  ٥٣٩/  ٢اخلفاء للعجلوين 

  
*******  

  

                                           
  عباس رحيم ١
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)) من أفطر يوما من رمضان من غري عذر والمرض مل يقضه صوم الدهر وإن صامه (( حديث : ثالثا 
  .حديث ضعيف 

  
/  ١و كتاب مشكاة املصابيح حتقيق األلباين  ١٦١/  ٤كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر : أنظر  

و كتـاب العلـل الـواردة يف     ١١٥و كتاب ضعيف سنن الترمذي لأللباين حديث رقـم   ٦٢٦
  . ٢٧٠/  ٨األحاديث للدار قطين 

  
*******  

  
  .حديث ضعيف )) إن هللا عند كل فطر عتقاء من النار (( حديث : رابعا 

  
ديث املوضـوعة  و كتاب الفوائد اموعة يف األحا ١٥٥/  ٢كتاب ترتيه الشريعة للكناين : أنظر  

و كتاب الكشف اإلهلي عن شديد الضعف واملوضوع والواهي للطرابلسـي   ٢٥٧/  ١للشوكاين 
/  ٣و كتاب شعب اإلميـان للبيهقـي    ٩٥٦/  ٢و كتاب ذخرية احلفاظ للقيسراين  ٢٣٠/  ١٢

  . ٤٥٥/  ٢و كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  ٣٠٤
  

*******  
  

العباد مايف رمضان لتمنت أميت أن يكون رمضان السنة كلها ، إن اجلنة لو يعلم (( حديث : خامسا 
  .حديث ضعيف )) اخل ……لتتزين لرمضان من رأس احلول إىل احلول 

  
و ١٥٣/  ٢و كتاب ترتيه الشـريعة للكنـاين    ١٨٨/  ٢كتاب املوضوعات البن اجلوزي : أنظر  

و كتاب جممع الزوائد للهيثمي  ٢٥٤/  ١ كتاب الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة للشوكاين
١٤١/ ٣ .  
  

*******  
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  .حديث ضعيف )) اللهم بارك لنا يف رجب و شعبان و بلغنا رمضان (( حديث : سادسا 

  
و كتاب جممع الزوائـد   ٩٦/  ٣كتاب األذكار للنووي و كتاب ميزان االعتدال للذهيب : أنظر  

  . ٤٣٩٥اين حديث رقم و كتاب ضعيف اجلامع لأللب ١٦٥/  ٢للهيثمي 
  

*******  
  

اللهم لك صمت و على : (( حديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول عند اإلفطار : سابعا 
  . حديث ضعيف )) رزقك أفطرت 

  
و كتـاب تلخـيص    ١١٢٦حديث رقم  ٣٢٧/  ١كتاب خالصة البدر املنري ألبن امللقن : أنظر  

و كتاب  ١٧٢و كتاب األذكار للنووي ص  ٩١١يث رقم حد ٢٠٢/  ٢احلبري للحافظ ابن حجر 
  .  ٤٣٤٩و كتاب ضعيف اجلامع لأللباين حديث رقم  ١٥٦/  ٣جممع الزوائد للهيثمي 

  
*******  

  
هذه األحاديث ذه األلفاظ غري صحيحة ، ومن باب النصيحة لألمة مت بياـا ، ويف األحاديـث    

  .الصحيحة ما يغـين عن الضعيف 
  
لم و احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على سيد املرسلني و على آلـه و صـحبه   و اهللا أع 

  . أمجعني 
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)٣( 

 وقفة 

 مع بعض األحاديث الضعيفة 
اليت كثر تداوهلا بني الناس يف 

  رمضان
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  ٢وقفة مع بعض األحاديث الضعيفة اليت كثر تداوهلا بني الناس يف رمضان
   
األحاديث الضعيفة أردت التنبيه عليها لكثرة تداوهلا بني النـاس يف رمضـان   هذه وقفة مع بعض  

  :مع ضعفها أو كوا موضوعه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ونسبتها إىل النيب 
  
رواه البزار والطرباين ويف سـنده  ) اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان : ( حديث  -١ 

وقد بـين  . وضعفه النسائي ، وابن حبان . منكر احلديث : البخاري زائدة بن أيب الرقاد ، قال عنه 
  ) .تبيني العجب مبا ورد يف رجب ( بطالنه ابن حجر يف 

  
 ٣٤٤٧رواه الترمـذي  ) اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة واإلسـالم  : ( حديث  -٢ 

عثمـان  :  إسناده عند الطرباين يف: وقال اهليثمي . ضعيف : ويف سنده سليمان بن سفيان . وضعفه 
يذكر عن : وقال . يف أسانيد طرق هذا احلديث لني : وقال ابن القيم . بن إبراهيم احلاطيب ضعيف 

  .ليس يف هذا الباب حديث مسند : أيب داود يف بعض نسخه أنه قال 
  
ق مـن  أن أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخره عت: وذكر فيه .. أظلكم شهر عظيم : ( حديث  -٣ 

مع األسف كثريا ما نسمع من اخلطباء من . وهو معروف حبديث سلمان الفارسي . إخل ) ... النار 
إن صح : رواه ابن خزمية وقال . جيعل خطب هذا الشهر يف شرح هذا احلديث مع أنه حديث باطل 

يف ويف سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، وسعيد بن املسيب مل يسـمع منـه ، و  . اخلرب 
  .إسناده اضطراب ويف متنه نكارة 

  
رواه أبـو  ) لو يعلم العباد ما يف رمضان لتمنت أميت أن يكون رمضان السنة كلها : ( حديث  -٤ 

إن : وقـال   ١٨٨٦وأخرجه ابن خزمية . يف سنده جرير بن أيوب ضعيف : وقال  ٩/١٨٠يعلى 
  .صح اخلرب 

                                           
  . ٣٦-٣١عبداحملسن بن علي احملسن ، ص: رياض اجلنان يف رمضان ، إعداد   ٢
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والطرباين وأبو نعيم واحلاكم ، وهو حديث  ٢/٣٨٠أخرجه أمحد ) صوموا تصحوا : ( حديث  -٥ 

  .ضعيف 
  
رأيت رجالً من أميت يلهث .. إين رأيت البارحة عجبا : ( حديث عبدالرمحن بن مسرة الطويل  -٦ 

رواه الطرباين بإسنادين يف أحدمها ) فجاءه صيامه فسقاه وأرواه . عطشا كلما ورد حوضا منع وطُرد 
: ( انظر .  اآلخر خالد بن عبدالرمحن املخزومي ، وكالمها ضعيف سليمان بن أمحد الواسطي ، ويف

  .وضعفه ابن رجب )  ٨/١١٩إحتاف السادة املتقني 
  
ذكـره  ) الصائمون ينفخ من أفواههم ريح املسك ، ويوضع هلم مائدة حتت العرش : ( حديث  -٧ 

  .وضعفه ابن رجب وغريه  ١/١٨٢السيوطي يف الدر املنثور 
  
: إن اجلنة لتزخرف وتنجد من احلول إىل احلول لدخول رمضان فتقول احلول العني : ( حديث  -٨ 

رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه الوليـد  ) يا رب ، اجعل لنا يف هذا الشهر من عبادك أزواجا 
  .بن الوليد القالنسي ، وهو ضعيف 

  
،  ٧٨٤أخرجه ابن خزمية والترمـذي   )الصائم إذا أُكل عنده صلت عليه املالئكة : ( حديث  -٩ 

  . ١٣٣٢انظر الضعيفة . ، وهو حديث ضعيف  ١٦٦٦، والطيالسي  ١٧٤٨وابن ماجه 
  
،  ٨٨٦، وابن حبان  ٢/٣٢٩أخرجه أمحد ) أحب العباد إىل اهللا أعجلهم فطرا : ( حديث  -١٠ 

ضـعيف ،  ، ويف سنده قرة بن عبدالرمحن حيوئيـل وهـو    ١٧٣٢، والبغوي  ٤/٢٣٧والبيهقي 
يزال الناس : ( وضعفه ، وجاء عند البخاري ومسلم  ٧٠٠، والترمذي  ٢٠٦٢وأخرجه ابن خزمية 
  ) .خبري ما عجلوا الفطر 
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وعزاه للبيهقـي   ٩٢٩٣أورده السيوطي يف اجلامع الصغري ) نوم الصائم عبادة : ( حديث  -١١ 
. لدين العراقي والبيهقي والسـيوطي  وضعفه زين ا. ورمز له بالضعف من طريق عبداهللا بن أيب أوىف 

  . ٤/٣٢٢، وإحتاف السادة  ٤/٢٤٨انظر الفردوس 
  
) رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر : ( حديث  -١٢ 

  .ويف سنده أسامة بن زيد العدوي ضعيف ، ومعناه صحيح  ١٦٩٠رواه ابن ماجه 
  
أخرجـه  ) آلخرة يف مجاعة يف رمضان فقد أدرك ليلة القـدر  من صلى العشاء ا: ( حديث  -١٣ 

وهو مرسل من كالم ابـن املسـيب ،    ١/٣٢١وذكره مالك بالغًا . األصبهاين وأبو موسى املديين 
فهـو  . ويف سنده عقبة بن أيب احلسناء جمهول كما قال ابن املـديين   ٢١٩٥وجاء عند ابن خزمية 

  .ضعيف 
  
العشر اجتنب النساء واغتسل بني األذانني ، وجعـل العشـاء   كان إذا دخلت : ( حديث  -١٤ 

هذا احلديث من أنكر ما رأيت : قال ابن عدي . حديث باطل ، يف سنده حفص بن واقد ) سحورا 
  .وجاء هذا احلديث بعدة أسانيد كلها ضعيفة . له 
  
ئم بعد رمضـان  الصا: ( ، وحديث ) من صام بعد الفطر يوما فكأمنا صام السنة : ( حديث  -١٥ 

  .وهو حديث ضعيف  ٢٤١٤٢ذكره صاحب كرت العمال ) كالكار بعد الفار 
  
 ٣/٤١٦رواه أمحـد  ) من صام رمضان وشوال واألربعاء واخلميس دخل اجلنة : ( حديث  -١٦ 

  .وفيه راوٍ مل يسم ، واحلديث ضعيف على كل حال 
  
: قال ابن معـني  : وقال  ٢٣٧٧اود رواه أبو د) ال تكتحل بالنهار وأنت صائم : ( حديث  -١٧ 

  .هو حديث منكر 
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وعزاه  ٤٣١٢أورده السيوطي يف اجلامع الصغري ) ذاكر اهللا يف رمضان مغفور له : ( حديث  -١٨ 
  .ويف سنده هالل بن عبدالرمحن وهو ضعيف . للطرباين يف األوسط والبيهقي يف الشعب 

  
. وهو مرسل ، ويف سنده منري بن عريب  ٧٩٧رواه الترمذي ) الصوم يف الشتاء : ( حديث  -١٩ 

ضـعيف ومعنـاه   ) الشتاء ربيع املؤمن : ( وهو ضعيف ، وكذلك حديث . مل يوثقه غري ابن حبان 
  .صحيح 

  
أخرجـه  ) استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، وبالقيلولة على قيام الليل : ( حديث  -٢٠ 

  .وسلمة بن وهرام ضعيفان ، فاحلديث ضعيف احلاكم وابن ماجه ويف سنده زمعة بن صاحل 
  
) من أفطر يوما من رمضان من غري عذر مل جيزئه صيام الدهر كله ولـو صـامه   : ( حديث  -٢١ 

مسعـت  : وقـال  . ال نعرفه إال من هذا الوجه : وقال  ٧٢٣، والترمذي  ٢٣٩٦أخرجه أبو داود 
وقال ابـن  ، ال أعرف له غري هذا احلديث يف سنده أبو املطوس و: يقول  -يعين البخاري  -حممدا 

تفرد به أبو املطوس وال أردي أمسع من أيب هريرة أم ال ، وقال الذهيب يف :  ٤/١٦١حجر يف الفتح 
  .ال يثبت : الصغرى 

  
رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلـة  ) اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت : ( حديث  -٢٢ 

وقال . ه عبدامللك بن هارون بن عنترة ضعفه أمحد والدارقطين ويف سند ٢٣٥٨، وأبو داود  ٤٨١
ال يثبت هذا :  ٢/٥١وقال ابن القيم يف زاد املعاد . متروك : وقال أبو حامت . هو كذا : قال حيىي : 

  .احلديث 
  
 ٧١٩رواه الترمـذي  ) احلجامة والقيء واالحـتالم  : ثالثة ال يفطرن الصائم : ( حديث  -٢٣ 

  .جامة تفطر ، والقيء إذا تعمد يفطر ، أما االحتالم فال بل احل. وضعفه 
  
ويف سنده سعد بـن  . وضعفه  ٨٠١رواه الترمذي ) حتفة الصائم الدهن وامر : ( حديث  -٢٤ 

  .طريف ضعيف 
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إن هللا يف كل ليلة ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان آخر ليلة أعتق اهللا بعدد : ( حديث  -٢٥ 

  .ه البيهقي وهو مرسل من كالم احلسن البصري روا) ما مضى 
  
مل أقـف علـى   :  ١/٢٢٥قال األلباين يف مشكاة املصابيح ) خصاء أميت الصيام : ( حديث  -٢٦ 

  .عن مريك أن فيه مقاالً  ١/٤٦١سنده ، لكن نقل الشيخ القاري 
  
وقد أخرجه  .متفق على ضعفه . يف سنده موسى بن عبيدة ) الصوم نصف الصرب : ( حديث  -٢٧ 

  .ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع . ، وأمحد والبيهقي  ١٧٤٥، وابن ماجه  ٣٥١٩الترمذي 
  
من أحياها حمتسبا مل ميت قلبـه يـوم متـوت    : ( ويف لفظ ) . من قام ليلة العيد : ( حديث  -٢٨ 

  .رواه ابن ماجه وفيه بقية مدلس وقد عنعن ، فاحلديث ضعيف ) القلوب 
  
  .أخرجه البيهقي عن ابن شهاب الزهري مرسالً ) ليس يف الصوم رياء : ( حديث  -٢٩ 
  
خري من ألـف  : ( ويف لفظ ) صيام رمضان باملدينة كصيام ألف شهر فيما سواه : ( حديث  -٣٠ 

وأخرجه الطرباين يف الكبري . إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي وقال ) رمضان فيما سواه من البلدان 
: وقال الذهيب يف امليزان . فيه عبداهللا بن كثري وهو ضعيف : وقال اهليثمي . ختارة ، والضياء يف امل
  .إسناد مظلم 

  
. رواه البزار والـديلمي  ) سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو احلجة : ( حديث  -٣١ 

  . ٣/١٤٠وفيه يزيد بن عبدامللك النفيلي وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
  
إن يف السماء مالئكة ال يعلم عددهم إال اهللا فإذا دخل رمضان استأذنوا رم أن ( : حديث  -٣٢ 

 ٣/٣٣٧أخرجه البيهقي يف الشعب ) صالة الترايح  -صلى اهللا عليه وسلم  -حيضروا مع أمة حممد 
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، واملتقي النهدي يف كـرتل العمـال    ٨/٥٨٢وضعفه السيوطي يف الدر املنثور . موقوفًا على علي 
٨/٤١٠ .  
  
 ٣٦٦٨، والترمذي  ٢/٣٠٥أخرجه أمحد ) إن للصائم عنده فطره دعوة ال ترد : ( حديث  -٣٣ 

ويف سنده إسحاق بن عبيداهللا املدين ال يعرف كما قـال   ١٧٥٢، وابن جاه  ١٩٠١، وابن خزمية 
وله شاهد عنـد  . واحلديث ضعفه الترمذي . املنذري ، وقد ضعف احلديث ابن القيم يف زاد املعاد 

ال يكاد يعرف : وقال الذهيب . جمهول : قال عنه ابن املديين . ويف سنده أبو مدلة  ٣/٣٤٥البيهقي 
  .فاحلديث ضعيف . 
  
ينبغي أن يعلم أن األحاديث الضعيفة ال يعمل ا يف الفضائل وال يف األحكـام وال يف  : وهنا تنبيه  

صلى اهللا عليه وسـلم   -ا ثبت عن النيب غريها على الراجح من أقوال أهل العلم ، فنحن متعبدين مب
إال علـى سـبيل البيـان     -صلى اهللا عليه وسلم  -، وال جيوز نسبة احلديث الضعيف إىل النيب  -

ال جيوز ألحد أن يروي :  -رمحه اهللا  -واإليضاح على ضعفه ، بل قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب 
: ( حلـديث  ! أم ال ؟ -صلى اهللا عليه وسلم  -حديثًا إال وهو يعلم هل يصح ذلك عن رسول اهللا 

هذا واهللا أعلم ، وصلى اهللا وسـلم  . رواه البخاري ) من يقل علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار 
  . -صلى اهللا عليه وسلم  -على نبينا حممد 

  
  
 

  


