املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
فهذه جمموعة من أحكام الشيخ العالمة سليمان بن انصر العلوان  -وفقه هللا لكل خري ودفع عنه
كل ضري  -على بلوغ املرام كامال من أوله إىل آخره حديثا وأثرا ،وكذلك كتاب التوحيد ،وحصن
املسلم ،واألربعني النووية جبميع ما فيه من أحاديث وآاثر ،وقد تلقيتها عن الشيخ مع جمموعة من
اإلخوة يف سجن الطرفية ابلقصيم يف سنة  1311هـ عرب حفرة يف األرض معدة خلروج املاء ،وقد
ألقيت عليه مجيع بلوغ املرام إال أحاديث يسرية ،واختصرت يف هذه األوراق احلديث فذكرت طرفا منه
مما يدل عليه.
وقد أذن لنا الشيخ يف نشر ما أماله علينا من أحكامه على أحاديث تلك الكتب اليت أملينا على
الشيخ أطراف أحاديثها وما فيها من اآلاثر  -ومل يراجعها  ،-فلم ندع شيئا من ذلك إال وقرأان طرفا
منه على الشيخ ،فما كان من خطأ فهو من الناقل أقرب منه من املنقول عنه.
تعجب منها.
وقد كان الشيخ  -حفظه هللا  -آية يف احلفظ واالتقان ،ولنا معه قصص يف هذا يُ ُ
وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم.
قاله
معمر بن راشد
يف يوم الثالاثء احلادي عشر من رمضان
سنة مثان وثالثني وأربعمائة وألف
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ألاربعون النووية

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
فهذه أحكام شيخنا اإلمام العالمة :سليمان بن انصر العلوان على األربعني النووية وزايدات ابن
رجب عليها ،ومامل أذكره هنا فإن الشيخ قال فيه :صحيح.
واحلمد هلل رب العاملني.
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احلكم

طرف احلديث
( .12من ُحسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه).
( .11اتق هللا حيثما كنت ،وأتبع السيئة.)...
( .11اي غالم :إين أعلمك كلمات.)...

ضعيف.
ضعيف.
صحيح عند الرتمذي ،ضعيف عند أمحد.

( .22الرب :حسن اخللق( ،)...جئت تسأل عن صحيح ،وعن وابصة بن معبد ضعيف.
الرب واإلمث.)...
( .21أوصيكم بتقوى هللا)...

صحيح ،وتزول جهالة الراويني اجملهولني بتصحيح
الرتمذي هلما.

( .21لقد سألت عن عظيم ،وإنه ليسري.)...

ضعيف.

( .13إن هللا تعاىل فرض فرائض فال.)...

ضعيف.

( .11ازهد يف الدنيا حيبك هللا ،وازهد فيما .)...منكر.
( .12ال ضرر وال ضرار).

ضعيف.

( .11لو يعطى الناس بدعواهم.)...

معلول ،وإن كان معناه صحيحا.

( .11إن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ.)...

ضعيف.

تج بتفرده.
( .31ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا .)...معلول ،تفرد به نعيم بن محاد ،وال ُحي ُّ
( .32قال هللا تعاىل :اي ابن آدم! إنك ما.)...

ضعيف.

شرا من بطن.)...
( .32ما مأل آدمي وعاء ًّ

معلول عند الرتمذي وأمحد كما أعله أبو حامت.

واحلمد هلل رب العاملني.
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حصن املسلم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
فهذه أحكام الشيخ العالمة :سليمان بن انصر العلوان حفظه هللا على حصن املسلم.
وقد مت عرض مجيع الكتاب على الشيخ ،فما كان قول الشيخ فيه :صحيح ،فال أذكره هنا
اختصارا إال ملناسبة ،وما كان غري ذلك من أحكام الشيخ :أذكره.
فجميع األحاديث اليت ال أذكرها هنا فهي صحيحة.
واحلمد هلل رب العاملني.
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طرف احلديث
(أال أنبئكم خبري أعمالكم.)....

احلكم
ضعيف.

ضعيف.
(ما جلس قوم جملسا.)....
أذكارالاستيقاظ من النوم
صحيح دون (العلي العظيم) فهي شاذة.
( .2ال إله إال هللا وحده ال شريك له.)...
صحيح دون قوله( :وأذن يل بذكره).
( .1احلمد هلل الذي عافاين يف جسدي.)...
دعاء لبس الثوب
فيه لني.
( .5احلمد هلل الذي كساين.)...
الدعاء ملن لبس ثوبا جديدا
هذا من قول الصحابة ،صحيح.
( .2تبلي وخيلف هللا تعاىل).
( .1البس جديدا ،وعش محيدا ،ومت شهيدا) .معلول.
ما يقول إذا وضع ثوبه
ضعيف.
( .1بسم هللا).
دعاء دخول الخالء
صحيح دون (بسم هللا) ،فهي شاذة.
( .13بسم هللا ،اللهم إين أعوذ بك من.)...
الذكرقبل الوضوء
ضعيف.
( .12بسم هللا).
الذكربعد الفراغ من الوضوء
ضعيف.
( .13اللهم اجعلين من التوابني.)...
الذكرعند الخروج من املنزل
معلول.
( .11بسم هللا ،توكلت على هللا.)...
( .12اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل .)...رجاله ثقات ،لكنه مرسل الشعيب ،ومل يسمع من
أم سلمة.
الذكرعند دخول املنزل
ضعيف.
( .11بسم هللا وجلنا.)...
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دعاء الخروج من املسجد
الصحيح فقط( :اللهم إين أسألك من فضلك).
( .21بسم هللا ،والصالة والسالم.)...
أذكارألاذان
صحيح دون قوله( :إنك ال ختلف امليعاد) ،فهي
( .25اللهم رب هذه الدعوة التامة ،والصالة
شاذة.
القائمة ،آت حممدا الوسيلة والفضيلة.)...
دعاء الاستفتاح
ضعيف ،وصح عن عمر مرفوعا.
( .21سبحانك اللهم وحبمدك.)...
( .11أعوذ ابهلل من الشيطان :من نفخه ونفثه ضعيف.
ومهزه).
دعاء الجلسة بين السجدتين
كال احلديثني فيهما نظر ،وال أبس ابلعمل هبما.
( .31رب اغفر يل ،رب اغفر يل).
( .31اللهم اغفر يل ،وارمحين ،واهدين.)....
دعاء سجود التالوة
ضعيف.
( .53سجد وجهي للذي خلقه.)...
فيه لني.
( .51اللهم اكتب يل هبا.)...
ألاذكار بعد السالم من الصالة
كل ما ورد صحيح دون قراءة سورة اإلخالص.
( .11أستغفر هللا.)...
( .12ال إله إال هللا وحده ال شريك له.)...
( .11ال إله إال هللا وحده ال شريك له.)...
( .11سبحان هللا ،واحلمد هلل.)...
 .23قراءة اإلخالص ،والفلق ،والناس.
 .21قراءة آية الكرسي.
( .22ال إله إال هللا وحده ال شريك له )...عشر ضعيف.
مرات بعد صالة املغرب والصبح.
( .21اللهم إين أسألك علما انفعا.)...

ضعيف.
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 .25قراءة آية الكرسي.

أذكارالصباح واملساء
ضعيف ،واحملفوظ :دبر كل صالة ،وعند النوم.

 .21قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني.

خمتلف يف صحته ،وأقرب األقوال فيه أنه معلول،
واحملفوظ أن املعوذتني تقرآن عند النوم وهذا اثبت
يف الصحيحني(.)1

( .13اللهم إين أصبحت أشهدك.)...

ضعيف.

( .11اللهم ما أصبح يب من نعمة.)...

ضعيف.

( .12اللهم عافين يف بدين.)...

ضعيف.

( .11حسيب هللا ال إله إال هو.)...

الصحيح أنه موقوف وله حكم الرفع.

( .15اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات صحيح ،وآخره( :وأن أقرتف على نفسي)...
شاذة.
واألرض ،رب كل شيء ومليكه.)...
( .11أصبحنا وأصبح امللك هلل رب العاملني .)...ضعيف.
( .12ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك ال أبس إبسناده ،وليس مقيدا أبذكار الصباح
وله احلمد ،وهو على كل شيء قدير )...عشر واملساء(.)2
مرات ،أو مرة عند الكسل.
( .15اللهم إين أسألك علما انفعا.)...

ضعيف.

ضعيف.
( .11اللهم صل وسلم على نبينا دمحم.)...
أذكارالنوم
ليست خاصة عند النوم ،بل وقتها من غروب
 .131قراءة آخر البقرة.
الشمس إىل الفجر.
ضعيف.
 .113قراءة سورة السجدة.
الدعاء إذا تقلب ليال
ضعيف.
( .112ال إله إال هللا الواحد القهار.)...
( )1يراجع الشيخ يف هذا احلديث تثبتا.
( )2فائدة :يقول الشيخ :قول( :حييي ومييت) يف مجيع األحاديث شاذة.
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دعاء قنوت الوتر
صحيح ،واحلديث مطلق ليس يف قنوت الوتر.
( .111اللهم اهدين فيمن هديت.)...
صحيح اثبت عن عمر من قوله.
( .111اللهم إايك نعبد.)...
الذكرعقب السالم من الوتر
صحيح ،دون (رب املالئكة والروح) فهي ضعيفة.
( .111سبحان امللك القدوس.)...
دعاء الهم والحزن
( .123اللهم إين عبدك ،ابن عبدك ،ابن أمتك ،ضعيف ،جاء من طريق فضيل بن مرزوق وهو
ٍ
عدل يف صدوق عن أيب سلمة اجلهين عن القاسم بن عبد
انصييت بيدك،
يف حكمكٌ ،
ماض َّ
قضاؤك ،أسألك بكل اس ٍم هو لك ،مسيت به الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود ،ورجاله ثقات غري
نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من أيب سلمة فإنه ال يعرف.
خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب.)...
دعاء الكرب
فيه ضعف يسري.
( .121اللهم رمحتك أرجو.)...
ضعيف.
( .123ال إله إال أنت سبحانك.)...
دعاء من خاف ظلم السلطان
جاء مرفوعا وموقوفا ،والصواب املوقوف على ابن
( .121اللهم رب السماوات السبع.)...
مسعود.
( .113هللا أكرب ،هللا أعز من خلقه مجيعا .)...الصواب أنه من قول ابن عباس.
دعاء قضاء الدين
( .111اللهم اكفين حباللك عن حرامك .)...ضعيف.
ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا
ضعيف.
( .133ما من عبد يذنب ذنبا.)...
تهنئة املولود له وجوابه
من قول احلسن.
( .135ابرك هللا لك يف املوهوب لك.)...
دعاء املريض الذي يأس من حياته
صحيح موقوفا على أيب هريرة.
( .152ال إله إال هللا وهللا أكرب.)...
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الدعاء للميت في الصالة عليه
معلول ابإلرسال.
( .152اللهم اغفر حلينا وميتنا.)...
موقوف على ابن عباس وإسناده ال أبس به.
( .151اللهم عبدك وابن أمتك.)...
الدعاء للفرط في الصالة عليه
موقوف على أيب هريرة.
( .113اللهم أعذه من عذاب القرب).
(اللهم اجعله فرطا.)...

هذه أقاويل عن بعض السلف.

من قول احلسن ،وعلقه البخاري يف صحيحه.
( .111اللهم اجعله لنا فرطا ،وسلفا ،وأجرا).
دعاء التعزية
هذا من كالم الفقهاء.
( .112أعظم هللا أجرك ،وأحسن عزاءك.)...
الدعاء عند إدخال امليت القبر
موقوف على ابن عمر ،ورفعه معلول.
( .111بسم هللا وعلى سنة رسول هللا).
دعاء الرعد
( .111سبحان الذي يسبح الرعد حبمده رواه البخاري يف األدب املفرد موقوفا على ابن
الزبري ،وجاء عن عامر بن عبد هللا بن الزبري يف
واملالئكة من خيفته).
املوطأ وهو الصحيح.
من أدعية الاستسقاء
الصحيح إرساله.
( .121اللهم اسق عبادك.)...
دعاء رؤية الهالل
( .125هللا أكرب ،اللهم أهله علينا ابألمن ضعيف ،وروي موقوفا بسند صحيح عن عبد هللا
واإلميان ،والسالمة واإلسالم ،والتوفيق ملا حتب بن الزبري عند ابن أيب شيبة.
ربنا.)...
الدعاء عند إفطارالصائم
ضعيف معلول.
( .121ذهب الظمأ وابتلت العروق.)...
( .122اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل ليس من قوله عليه الصالة والسالم ،ورواه ابن
ماجه من قول عبد هللا بن عمرو بن العاص ،وهو
شيء أن تغفر يل).
ضعيف.
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الدعاء قبل الطعام
ضعيف ،فيه :علي بن زيد بن جدعان.
( .121من أطعمه هللا الطعام فليقل.)...:
الدعاء عند الفراغ من الطعام
( .113احلمد هلل الذي أطعمين هذا ورزقنيه .)...يف إسناده لني.
الدعاء إذا أفطرعند أهل بيت
ضعيف ،من رواية معمر عن اثبت.
( .113أفطر عندكم الصائمون.)...
دعاء من رأى مبتلى
( .113احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك به .)...ضعيف.
كفارة املجلس
( .111سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله ضعيف ،وال يصح عن النيب ^ يف ذلك شيء،
إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك).
وروي عن بضعة عشر صحابيا ،وال يبعد أن
تكون هذه األحاديث حسنة مبجموعها.
ما يعصم هللا به من الدجال
( .111من حفظ عشر آايت من أول سورة صحيح ،ورواية (من آخرها) شاذة.
الكهف.)...
دعاء الخوف من الشرك
( .231اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك .)...ضعيف.
الدعاء ملن قال :بارك هللا فيك
صحيح من قول عائشة.
( .233وفيك ابرك هللا).
دعاء كراهية الطيرة.
ضعيف.
( .235اللهم ال طري إال طريك.)...
دعاء الركوب
معلول.
( .231بسم هللا ،احلمد هلل.)...
دعاء دخول القرية أو البلدة
ضعيف.
( .231اللهم رب السماوات السبع.)...
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دعاء دخول السوق
ضعيف.
( .231ال إله إال هللا وحده ال شريك له.)...
دعاء املقيم للمسافر
ال أبس به.
( .211زودك هللا التقوى ،وغفر ذنبك.)...
ما يقول من أتاه أمريسره أو يكرهه
( .211كان النيب ^ إذا أاته األمر يسره .)...ضعيف.
فضل الصالة على النبي ^
علي) .فيه خالف قوي ،وقد صح مرسال عن احلسن
( .221البخيل من ذكرت عنده فلم يصل َّ
مرفوعا ،وهذا شاهد قوي حلديث علي املذكور يف
الباب.
علي إال رد هللا علي فيه ضعف يسري ،وكان ابن تيمية يشدد يف مساع
( .221ما من أحد يسلم َّ
يزيد بن عبد هللا بن قسيط من أيب هريرة ،لكن
روحي حىت أرد عليه السالم).
أثبت البخاري له السماع ،لكن تفرد يف هذا
احلديث :أبو صخر محيد بن زايد به.
ما يقول املسلم إذا زكي
( .212اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون ،واغفر يل ما هذا من قول بعض السلف ،روي عن عدي بن
ال يعلمون ،واجعلين خريا مما يظنون).
أرطاة قال( :كان الرجل من أصحاب النيب ^
إذا زكي قال )...رواه البخاري يف األدب املفرد.
الدعاء يوم عرفة
ضعيف ،وال يصح إال مرسال.
( .212خري الدعاء دعاء يوم عرفة.)...
ما يفعل من أتاه أمريسره
أمر يسره أو يُسر ضعيف ،والصحيح أنه ورد عن أنس وعلي أهنم
( .232كان النيب ^ إذا أاته ٌ
يسجدون من فعلهم.
به خر ساجدا شكرا هلل تبارك وتعاىل).
ما يقول عند الذبح أو النحر
(اللهم منك ولك) شاذة.
( .231بسم هللا وهللا أكرب ،اللهم منك.)...
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ما يقول لرد كيد مردة الشياطين
معلول ،أعله البخاري وابن منده.
( .232أعوذ بكلمات هللا التامات.)...
الاستغفار والتوبة
( .253من قال :أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إسناده ضعيف ،وأقوى شيء ما جاء عند احلاكم
إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ،غفر هللا له .)...وابن مسعود مرفوعا ،يقوهلا ثالاث.
فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
ضعيف.
( .213إن أفضل الدعاء :احلمد هلل.)...
( .215الباقيات الصاحلات :سبحان هللا.)...

ضعيف.

كيف كان النبي ^ يسبح؟
( .211رأيت النيب ^ يعقد التسبيح بيمينه).

صحيح ،ولفظ (بيمينه) شاذة.

واحلمد هلل رب العاملني.
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كتاب التوحيد

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
فهذه أحكام شيخنا اإلمام العالمة :سليمان بن انصر العلوان على كتاب التوحيد لإلمام دمحم بن
عبد الوهاب رمحه هللا ،أتى فيها على أحاديث وآاثر الكتاب مجيعها ،وما تركته فإن الشيخ قال فيه:
صحيح .أما ما دون املرفوع فسأذكره هنا صحيحا كان أو ضعيفا ،فلم أترك إال الصحيح املرفوع ،وما
كان صحيحا وللشيخ تعليق عليه أذكره هنا.
وقد كانت الطبعة اليت قرأانها على الشيخ هي اليت يف كتاب اجلامع للمتون العلمية.
واحلمد هلل رب العاملني.
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كتاب التوحيد
احلكم

طرف احلديث
 .1قال ابن مسعود( :من أراد أن ينظر إىل .)...جيد ،وصله الطرباين.
باب 1
( .2قال موسى :اي رب! علمين شيئا أذكرك .)...معلول ضعيف.
 .1وللرتمذي( ...قال هللا تعاىل :اي ابن آدم .)...ضعيف.
باب 3
ضعيف.
( .3أخوف ما أخاف عليكم الشرك.)...
باب 6
( .5أن النيب ^ رأى رجال يف يده حلقة .)...معلول ابالنقطاع.
 .1وله :عن عقبة بن عامر مرفوعا( :من تعلق معلول.
متيمة؛ فال أمت هللا له ،ومن تعلق ودعة.)...

معلول ابالنقطاع ،عُ ْذوةُ مل يسمع من حذيفة.
 .2والبن أيب حامت عن حذيفة (أنه رأى.)...
باب 7
معلول ابلوقف ،ذكره الدارقطين يف العلل.
( .1إن الرقى والتمائم والتولة شرك).
( .1من تعلق شيئا؛ ُوكل إليه).

( .13اي رويفع! لعل احلياة تطول بك.)...

ضعيف.
ال أبس به.

 .11وعن سعيد بن جبري قال( :من قطع متيمة موقوف ،وهو صحيح.
من إنسان؛ كان كعدل رقبة).
 .12وله :عن إبراهيم قال( :كانوا يكرهون صحيح ،رواه وكيع وغريه.
التمائم كلها من القرآن وغري القرآن).
باب 9
( .11دخل اجلنة رجل يف ذابب ،ودخل النار ليس له أصل من قول النيب ^ ،وليس هو
رجل يف ذابب ،قالوا :وكيف ذلك اي رسول هللا؟
ٌ
حديث طارق عن النيب ^ ،إمنا رواه أمحد يف
قال :مر رجالن على قوم هلم صنم ال
الزهد من قول سلمان.
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جيوزه.)1()...
باب 13
 .13روى الطرباين إبسناده (أنه كان يف زمان النيب ضعيف ،فيه ابن هليعة.
منافق يؤذي املؤمنني ،فقال بعضهم.)...
^ ٌ
باب 11
معلول ،أعله اإلمام دحيم وكثري من احلفاظ.
( .15إذا أراد هللا تعاىل أن يوحي ابألمر.)...
باب 11
 .11ويف الصحيح عن ابن عباس  يف منقطع.
قول هللا تعاىل﴿ :وقَالُوا ََل تَ َذر َّن ه
آِلَتَ ُك ْم َوََل
ُ
َ
وث َويَعُو َق َونَ ْس ًرا﴾
اعا َوََل يَغُ َ
تَ َذ ُر َّن َودًّا َوََل ُس َو ً
قال :هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح.)...

( .12إايكم والغلو؛ فإمنا أهلك من كان قبلكم
الغلو).

( .11إن من شرار الناس من تدركهم.)...
( .11اللهم ال جتعل قربي وثنا يُعبد.)...

( .23لعن رسول هللا ^ زائرات القبور.)...

معلول ،رواه أمحد وابن خزمية ،والصواب أنه عن
الفضل بن عباس ،راجع ابن خزمية كتاب احلج
علة هذا احلديث (.)2122( )2112
باب 19
ال أبس به ،وإن تفرد به عاصم بن أيب النجود.
باب 02
مرسل ،وله طريق آخر عند أمحد ال أبس به.
معلول؛ ألن مداره على أيب صاحل.

باب 01
 .21وعن علي بن احلسني ( أنه رأى فيه جهالة ،وله طرق أخرى يقوي بعضه بعضا،
ويتقوى ابحلديث الذي قبله.
رجال جييء إىل فرجة كانت عند قرب.)...

( )1قال الشيخ سليمان العلوان يف شرح صحيح البخاري( :رواه أمحد يف كتاب الزهد من طريق أيب معاوية عن األعمش ،ورواه أبو
نُعيم يف احللية عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي ،وهذا إسناده صحيح).
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باب 00
( .22وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني .)...ضعيف مرفوعا ،وهو اثبت عن عمر عند
الدارمي.
باب 03
رفعه معلول ،والصحيح أنه موقوف على جندب.
( .21حد الساحر ضربةٌ ابلسيف).

 .23ويف صحيح البخاري عن جباله بن عبدة ليس عند البخاري وإمنا هو عند أيب داود وهو
قال( :كتب عمر بن اخلطاب  .)...:صحيح.
 .25وصح عن حفصة ( أهنا أمرت إسناده صحيح.
بقتل جارية هلا سحرهتا ،ف ُقتلت).
صحيح موقوفا.
 .21وكذلك صح عن جندب.
ٌ
باب 02
فيه جهالة.
( .22إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت).
 .21قال عوف( :العيافة :زجر الطري.
والطرق :اخلط خيط ابألرض).
واجلبت :قال احلسن( :رنة الشيطان).

هذا احلديث كله اتبع للذي قبله ،وفيه جهالة.
(رنة الشيطان) ،الصواب( :أنه الشيطان)؛ ألن
الشيخ نقلها من تفسري ابن كثري ،واستمر اخلطأ.

 .21وللنسائي من حديث أيب هريرة( :من عقد ضعيف.
عقدة مث نفث فيها ،فقد سحر ،ومن سحر.)...
باب 01
( .13من أتى عرافا فسأله عن شيء ،فصدقه؛ مل (فصدقه) ليست يف مسلم ،وهي يف رواية أمحد،
وهي صحيحة.
تقبل له صالة أربعني يوما).
( .11من أتى كاهنا ،فصدقه مبا يقول.)...

معلول ابالنقطاع.

 .12وأليب يعلى بسند جيد عن ابن مسعود...

ال أبس إبسناده.

( .11ليس منا من تطري ،أو تطري له.)...

ال أبس إبسناده.

 .13ورواه الطرباين يف األوسط إبسناد حسن...

ال أبس إبسناده.

 .15وقال ابن عباس يف قوم يكتبون (أاب جاد) ،إسناده صحيح ،رواه عبد الرزاق (.)11135
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وينظرون يف النجوم( :ما أرى من فعل ذلك.)...
باب 06
معلول ابإلرسال.
( .11هي من عمل الشيطان).
(ابن مسعود يكره هذا كله).
( .12أحسنها الفأل ،وال ترد مسلما.)...

صحيح.
باب 07
معلول ،عروة مل تثبت له صحبة(.)1

( .11الطرية شرك ،الطرية شرك ،وما منا إال ،إسناده صحيح ،وقوله( :وما منا إال ولكن)...
مدرج قد نبه عليها أبو عيسى الرتمذي يف جامعه.
ولكن هللا يذهبه ابلتوكل).
( .11من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك .)...ضعيف.
ضعيف.
( .33إمنا الطرية ما أمضاك أو ردك).
باب 01
ضعيف.
( .31ثالثةٌ ال يدخلون اجلنة.)...
باب 32
مضطرب.
( .32من أحب يف هللا ،وأبغض يف هللا.)...
باب 31
( .31إن من ضعف اليقني أن ترضي الناس .)...ضعيف جدا.
الصحيح وقفه على عائشة.
( .33من التمس رضا هللا بسخط الناس.)...
باب 33
( .35أن رسول هللا ^ سئل عن الكبائر .)...الصحيح :موقوف على ابن عباس.
باب 32
 .31قال علقمة( :هو الرجل تصيبه املصيبة ،إسناده صحيح اثبت عن ابن مسعود ،ذكره
البخاري.
فيعلم أهنا من عند هللا؛ فريضى ويسلم).
( .32إذا أراد هللا بعبده اخلري؛ عجل له.)...

ضعيف.

( .31إن عظم اجلزاء مع عظم البالء ،وإن هللا

ذكرمها الرتمذي إبسناد واحد ،أي :هذا احلديث

( )1الصواب :عروة بن عامر بدل عقبة بن عامر.
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والذي قبله.
تعاىل إذا أحب قوما ابتالهم ،فمن رضي.)...
باب 31
ضعيف.
( .31أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم.)...
باب 37
إسناده صحيح.
( .53يوشك أن تنزل عليكم حجارة.)...
 .51وعن عدي بن حامت( :أنه مسع النيب ^ ضعيف(.)1
يقرأ هذه اآلية.)...
باب 31
( .52ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا .)...ضعيف.
 .51وقال الشعيب( :كان بني رجل من.)...

ضعيف.

ضعيف.
 .53وقيل( :نزلت يف رجلني اختصما.)...
باب 39
( .55أنه رأى رجال انتفض ملا مسع حديثا .)...إسناده صحيح.
( .51وملا مسعت قريش رسول هللا ^ يذكر .)...صحيح.
باب 21
خمتلف فيه ،وابن
 .52قال ابن عباس يف اآلية( :األنداد هو مداره على شبيب بن بشر وهو
ٌ
الشرك ،أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء معني يقول( :صاحل) ،وأبو حامت يقول( :لني
يف ظلمة الليل ،وهو أن تقول :وهللا ،وحياتك اي احلديث) ،فاحلديث فيه لني خفيف قابل
فالن ،وحيايت .وتقول :لوال كليبة هذا؛ ألاتان للتحسني ،وتساهلنا فيه ألنه موقوف ،ولو كان
اللصوص ،ولوال البط يف الدار.)...

مرفوعا ملا صححناه.

( .51من حلف بغري هللا؛ فقد كفر ،أو أشرك).

ليست عن عمر بل هو عن ابن عمر ،وهو
معلول.

( .51ال تقولوا :ما شاء هللا وفالن.)...

منقطع معلول.

( )1حىت حديث حذيفة ،واملوقوف معلول ،وحىت حديث ابن عباس املوقوف ضعيف ،والعمل عند اجلمهور عليه.
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باب 20
معلول.
( .13ال حتلفوا آبابئكم ،من حلف ابهلل.)...
باب 23
معلول.
 .12عن قتيلة (أن يهوداي أتى النيب ^.)...
( .11أن رجال قال للنيب ^ :ما شاء هللا ضعيف ،فيه األجلح الكندي ،ضعفه أمحد وأبو
وشئت ،فقال :أجعلتين هلل ندا؟! ما شاء هللا .)...حامت والنسائي وأبو داود.
باب 22
( .13قال هللا تعاىل :يؤذيين ابن آدم ،يسب .)...وعند مسلم أيضا.
باب 27
 .15عن ابن عمر ودمحم بن كعب وزيد بن أسلم حديث ابن عمر إسناده جيد ،وقد رواه ابن جرير
وغريه ،ورواية دمحم بن كعب وزيد وقتادة كلها
وقتادة...
معلولة.
باب 29
( .11ملا تغشاها آدم؛ محلت ،فأاتمها إبليس .)...ضعيف.
باب 12
( .12من سأل ابهلل؛ فأعطوه ،ومن استعاذ .)...إسناده صحيح.
باب 11
ضعيف.
( .11ال يسأل بوجه هللا إال اجلنة).
باب 19
 .11وعن عبادة بن الصامت أنه قال البنه( :اي مضطرب.
بين! إنك لن جتد طعم اإلميان حىت تعلم.)...
( .23إن أول ما خلق هللا القلم ،فقال له.)...:

ضعيف.

ضعيف.
( .21فمن مل يؤمن ابلقدر خريه وشره.)...
باب 61
صحيح ،وجاء حنوه يف مسلم.
( .22ثالثة ال يكلمهم هللا ،وال يزكيهم.)...
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باب 63
رجل صحيح رواه أبو داود.
 .21ويف حديث أيب هريرة أن القائل ٌ
عاب ٌد....
باب 62
( .23اي رسول هللا! هنكت األنفس ،وجاع .)...ضعيف.
باب 66
(بشماله) شاذة ،والصحيح بيده األخرى.
( .25يطوي هللا السماوات يوم القيامة.)...
( .21مالسماوات السبع واألرضون السبع.)...

هذا حمتمل للتحسني لكن فيه تفرد.

( .22مالسماوات السبع يف الكرسي.)...

مرسل ضعيف.

( .21مالكرسي يف العرش إال كحلقة.)...

ضعيف ،وله طرق كثرية قد يقوي بعضها بعضا.

( .21بني السماء الدنيا واليت تليها.)...

موقوف وله حكم الرفع.

( .13هل تدرون كم بني السماء واألرض؟.)...

ضعيف مضطرب وفيه جهالة.

مت احلكم على مجيع كتاب التوحيد حديثا وأثرا آخر يوم اجلمعة  1311/3/1هـ
واحلمد هلل رب العاملني.
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بلوغ املرام

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:
فهذه أحكام شيخنا اإلمام العالمة :سليمان بن انصر العلوان على بلوغ املرام ،أتى فيها على
أحاديث وآاثر الكتاب مجيعها ،وما تركته فإن الشيخ قال فيه :صحيح.
وقد ألقى فضيلة الشيخ هذه األحكام سنة  1311هـ ،وقال( :هذه انسخة ملا قبلها).
وقد كنا نقرأ على فضيلة الشيخ أحاديث بلوغ املرام من كتاب سبل السالم ،طبعة :بيت األفكار
الدولية ،الطبعة الثانية.

واحلمد هلل رب العاملني.
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كتاب الطهارة
باب املياه
احلكم

طرف احلديث
( .1إن املاء ال ينجسه شيء ،إال ما غلب.)...

ضعيف.

( .3إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث).

صحيح.

ويف لفظ (مل ينجس).

موقوف على ابن عمر عند الدارقطين وغريه.

( .5ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو.)...

صحيح.

وأليب داود (وال يغتسل فيه من اجلنابة).

شاذة.

( .1هنى رسول هللا ^ أن تغتسل املرأة.)...

معلول.

( .2أن النيب ^ كان يغتسل بفضل.)...

معلول.

وألصحاب السنن (اغتسل بعض أزواج.)...

معلول.

( .1طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب.)...

صحيح.
(أوالهن ابلرتاب) شاذة.

ويف لفظ له (فلريقه).

شاذة ،واحلمل فيها على علي بن مسهر.

وللرتمذي (أخراهن أو أوالهن ابلرتاب).

شاذة ،تفرد هبا دمحم بن سريين عن أيب هريرة.

( .1إهنا ليست بنجس ،إمنا هي من الطوافني صحيح ،وزاد أبو داود( :والطوافات) وهي زايدة
حسنة.
عليكم).
( .11أحلت لنا ميتتان ودمان ،فأما امليتتان .)...ضعيف مرفوعا ،صحيح موقوفا.
( .12إذا وقع الذابب يف شراب أحدكم.)...

صحيح.

وزاد (وإنه يتقي جبناحه الذي فيه الداء).

شاذة ،وجاءت من وجه آخر عند أمحد وابن
ماجه عن أيب سعيد إبسناد قوي.

( .11ما قُطع من البهيمة  -وهي حية  .)...-معلول ابإلرسال.
باب آلانية
ضعيف ،وقد رواه ابن حبان من حديث عائشة
( .12دابغ جلود امليتة طهورها).
وهو معلول أيضا.
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( .11مر النيب ^ بشاة جيروهنا فقال :لو أخذمت ضعيف.
إهاهبا ،فقالوا :إهنا ميتة ،فقال :يطهرها املاء (فقالوا :إهنا ميتة ،فقال :يطهرها املاء والقرظ)
شاذة.
والقرظ).
باب إزالة النجاسة وبيانها
ضعيف.
( .23خطبنا النيب ^ مبىن ،وهو على.)...
 .21قالت خولة( :اي رسول هللا :فإن مل يذهب ضعيف ،رواه أبو داود ومل خيرجه الرتمذي.
الدم؟ قال :يكفيك املاء وال يضرك أثره).
باب الوضوء
 .11وأليب داود يف رواية( :إذا توضأت فيها نظر.
فمضمض).
( .12أن النيب ^ كان خيلل حليته يف الوضوء) .ضعيف ،ال يصح يف هذا الباب شيء.
( .11إن النيب ^ أتى بثلثي مد ،فجعل.)...

شاذة ،واحلديث صحيح.

النيب ^ أيخذ ألذنيه ماء غري.)...
( .11رأى َّ

معلول ،واحملفوظ رواية مسلم.

( .32إذا توضأمت فابدؤوا مبيامنكم).

صحيح ،هذا لفظ ابن ماجه ،ولفظ أيب داود:
(إذا توضأمت وإذا لبستم) ،واقتصر الرتمذي
والنسائي على ذكر اللباس.

( .33ابدأوا مبا بدأ هللا به).

أصل األمر شاذ ،واحملفوظ لفظ اخلرب.

( .35كان النيب ^ إذا توضأ أدار املاء.)...

ضعيف.

( .31ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه).

ضعيف ،ال يثبت فيها شيء.

وللرتمذي عن سعيد بن زيد.

ضعيف.

وأيب سعيد.

ضعيف.

( .32رأيت رسول هللا ^ يفصل بني.)...

ضعيف.
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( .53رأى النيب ^ رجال ويف قدمه مثل.)...

معلول(.)1

( .52ما منكم من أحد يتوضأ ،فيسبغ.)...

صحيح.

وزاد (اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من .)...معلول ابالنقطاع.
باب املسح على الخفين
معلول.
 .53ولألربعة عنه إال النسائي (أن النيب.)...
( .51بعث رسول هللا ^ سرية ،فأمرهم.)...

ضعيف ،فيه انقطاع.

 .51وعن عمر  موقوفا ،وعن أنس
مرفوعا( :إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه.)...

حديث عمر معلول ،وحديث أنس أعله احلاكم
قال( :هذا شاذ مبرة).

( .13أنه رخص للمسافر ثالثة أايم.)...

ضعيف.

ضعيف.
( .11اي رسول هللا :أمسح على اخلفني؟.)...
باب نو اقض الوضوء
ضعيف.
( .15أن النيب ^ قبَّل بعض نسائه ،مث.)...
( .12قال رجل :مسست ذكري ،أو قال.)...:

فيه لني.

( .11من أصابه قيء أو رعاف ،أو قلس ،أو ضعيف ،قال الشيخ :هكذا لفظ ابن ماجه:
مذي ،فليتوضأ ،مث لينب على صالته ،وهو( .)...فلينصرف فليتوضأ).
( .21من غسل ميتا فليغتسل ،ومن محله.)...

ضعيف.

( .22أن ال ميس القرآن إال طاهر).

معلول ابإلرسال.

( .23أن النيب ^ احتجم وصلى ،ومل يتوضأ).

ضعيف.

( .25العني وكاء السه ،فإذا انمت العينان.)...

ضعيف.

 .21وهذه الزايدة يف هذا احلديث عند أيب داود ضعيف.
من حديث علي دون قوله( :استطلق الوكاء).
 .22وأليب داود أيضا عن ابن عباس...

ضعيف.

( .21أييت أحدكم الشيطان يف صالته.)...

فيه لني.

( )1مالحظة :قال احلافظ( :أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي) ،والنسائي مل خيرجه.
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 .21وللحاكم عن أيب سعيد مرفوعا( :إذا جاء ضعيف.
أحدكم الشيطان فقال :إنك أحدثت.)...
باب آداب قضاء الحاجة
( .13كان رسول هللا ^ إذا دخل اخلالء .)...معلول.
 .15وزاد أبو داود عن معاذ ( واملوارد) .ضعيف.
 .11وألمحد عن ابن عباس (أو نقع ٍ
ضعيف.
ماء).
 .12وأخرج الطرباين النهي عن قضاء احلاجة ....ضعيف.
كل و ٍ
احد منهما ضعيف ،يف نسخة (رواه وصححه ابن السكن)،
( .11إذا تغوط الرجالن فليتوار ُّ
عن صاحبه ،وال يتحداث ،فإن هللا ميقت على مكان قول احلافظ( :رواه أمحد وصححه ابن
السكن).
ذلك).
( .12من أتى الغائط فليسترت).

ضعيف ،ومل يروه أبو داود ،وحديث عائشة إمنا
رواه عن أيب هريرة.

( .11غفرانك).

ضعيف.

( .13أتى النيب ^ الغائط ،فأمرين أن آتيه .)...صحيح.
وزاد أمحد والدارقطين (ائتين بغريها).

شاذة.

( .15هنى أن يستنجى بعظم.)...

ضعيف.

( .11استنزهوا من البول ،فإن عذاب القرب منه) .معلول.
 .12وللحاكم (أكثر عذاب القرب من البول).

معلول.

( .11علمنا رسول هللا ^ يف اخلالء).

ضعيف.

( .11إذا ابل أحدكم فلينثر ذكره ثالث مرات).

ضعيف.

( .133أن النيب ^ سأل أهل قباء فقالوا .)...:ضعيف.
وصححه ابن خزمية من حديث أيب هريرة مل يروه من حديث أيب هريرة ،إمنا رواه من حديث
عومي بن ساعدة ،وهو ضعيف (.)11
 بدون ذكر احلجارة.
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باب الغسل وحكم الجنب
صحيح.
( .132إذا جلس بني شعبها األربع ،مث.)...
وزاد مسلم( :وإن مل ينزل).

شاذة ،وإن كان املعىن صحيحا من حديث عائشة
عند مسلم.

 ( .133كان رسول هللا ^ يغتسل من.)...

ضعيف.

 .135وعن أيب هريرة  - يف قصة مثامة معلول ،واحملفوظ من فعله وليس من أمر النيب
بن أاثل ،عندما أسلم  -وأمره النيب ^...

^.

( .132من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت.)...

ضعيف.

( .131كان رسول هللا ^ يقرئنا القرآن.)...

ضعيف(.)1

( .131إذا أتى أحدكم أهله ،مث أراد أن.)...

صحيح.

زاد احلاكم( :فإنه أنشط للعود).

شاذة.

( .113كان رسول هللا ^ ينام وهو جنب).

معلول.

( .111كان رسول هللا ^ إذا اغتسل من صحيح.
اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ،مث يفرغ بيمينه على (مث غسل رجليه) شاذة ،وقد أشار مسلم إىل
مشاله ،فيغسل فرجه ،مث يتوضأ ،مث أيخذ املاء .)...شذوذها.
( .111إين امرأة ُّ
أشد شعر رأسي ،أفأنقضه .)...صحيح.
ويف رواية( :واحليضة؟).

شاذة.

( .113إين ال أحل املسجد حلائض وال جنب) .ضعيف.
( .115كنت أغتسل أان ورسول هللا ^.)...

صحيح.

وزاد ابن حبان( :وتلتقي أيدينا).

مدرجة.

( .111إن حتت كل شعرة جنابة ،فاغسلوا .)...ضعيف.
 .112وألمحد عن عائشة  حنوه.

ضعيف ،ولكن جاء حنوه عند أمحد وأيب داود عن

( )1للشيخ رسالة يف قراءة اجلنب للقرآن منشورة يف جملة احلكمة بعنوان (حكم قراءة اجلنب للقرآن).
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علي ،وإسناده قوي.
باب التيمم
 .123وعن علي عند أمحد (وجعل الرتاب .)...ال أبس به.
( .122التيمم ضربتان :ضربة للوجه ،وضربة .)...الصواب وقفه على ابن عمر ،ورفعه ضعيف.
( .121الصعيد وضوء املسلم ،وإن مل جيد.)...

ضعيف.

( .125خرج رجالن يف سفر ،فحضرت.)...

معلول ابإلرسال.

 .121وعن ابن عباس  يف قوله عز موقوف على ابن عباس ،ورفعه ضعيف.
ضى أ َْو َعلَى َس َفر﴾...
وجلَ ﴿ :وإه ْن ُكنتُ ْم َم ْر َ
( .122انكسرت إحدى زندي فسألت.)...

ضعيف جدا.

 .121وعن جابر  - يف الرجل الذي ضعيف.
شج فاغتسل فمات ( :-وإمنا كان يكفيه( .)...أن يتيمم) شاذة.
ضعيف.
( .121من السنة أن ال يصلي الرجل.)...
باب الحيض
ضعيف.
أسود يُعرف.)...
دم ٌ
( .113إن دم احليض ٌ
( .111ولتجلس يف مركن ،فإذا رأت صفرة .)...معلول.
( .112كنت أستحاض حيضة كثرية.)...

معلول.

( .111امكثي قدر ما كانت حتبسك.)...

صحيح.

ويف رواية للبخاري (وتوضئي لكل صالة).

شاذة.

وهي أليب داود وغريه من وجه آخر.

شاذة.

( .113كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد.)...

صحيح.
(بعد الطهر) معلولة.

( .112يف الذي أييت امرأته وهي حائض.)...

معلول ابلوقف.

( .111أليس إذا حاضت املرأة مل تصل.)...

ذكر مسلم إسناده ،ومل يذكر لفظه.

( .133ما حيل للرجل من امرأته وهي.)...

ضعيف.

( .131كانت النفساء تقعد على عهد.)...

ضعيف.
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( .151والسجدة إمنا هي الركعة).

كتاب الصالة
باب املو اقيت
هذه من كالم الراوي ،وهي صحيحة إليه غري
مرفوعة.

 .151واحلكم الثاين عند الشافعي من حديث ضعيف.
أيب هريرة بسند ضعيف ،وزاد (إال يوم اجلمعة).
 .152وكذا أليب داود عن أيب قتادة حنوه.

ضعيف.

( .151الشفق احلمرة).

الراجح وقفه.

رواه الدارقطين وصححه ابن خزمية.

الصواب :وصحح ابن خزمية وغريه وقفه.

( .113الفجر فجران :فجر حيرم الطعام.)...

الراجح وقفه.

 .111وللحاكم من حديث جابر حنوه...

معلول ابإلرسال.

( .112أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها).

ضعيف ،ومل يروه الرتمذي هبذا اللفظ.

( .111أول الوقت رضوان هللا ،وأوسطه.)...

ضعيف.

( .115ال صالة بعد الفجر إال سجدتني).

ضعيف.

ويف رواية عبد الرزاق (ال صالة بعد طلوع.)...

ضعيف.

 .111ومثله للدارقطين عن عمرو بن العاص ضعيف.
.
( .112صلى رسول هللا ^ العصر ،مث دخل صحيح دون قوله( :فقلت :أفنقضيهما إذا فاتتا؟
بييت ،فصل ركعتني ،فسألته ،فقال :شغلت .)...قال :ال) ،فهي شاذة.
ُ
 .111وأليب داود عن عائشة رضي هللا تعاىل ...فيه نظر.
باب ألاذان
( .111طاف يب  -وأان انئم رجل فقال .)...:صحيح.
وزاد أمحد يف آخره قصة قول بالل يف أذان...

ضعيف.

 .121وللنسائي (أمر النيب ^ بالال).

فيها نظر.

( .123رأيت بالال يؤذن أتتبع فاه ههنا.)...

صحيح دون قوله( :وإصبعاه يف أذنيه).
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والبن ماجه (وجعل إصعبيه يف أذنيه).

ضعيف.

وأليب داود (لوى عنقه ملا بلغ حي على.)...

رجاله ثقات ،وإسناده قوي.

 .125وعن أيب حمذورة (أن النيب ^.)...

ضعيف.

( .113مجع النيب ^ بني املغرب والعشاء.)...

صحيح.

وزاد أبو داود (لكل صالة).
ويف رواية له (ومل يناد يف واحدة منهما).

فيهما نظر.

( .112أن بالال أذن قبل الفجر ،فأمره.)...

ضعيف.

( .111اي رسول هللا :اجعلين إمام قومي.)...

معلول هبذا اللفظ.

( .111إذا أذنت فرتسل ،وإذا أقمت.)...

ضعيف.

( .111ال يؤذن إال متوضئ).

ضعيف.

( .112املؤذن أملك ابألذان ،واإلمام أملك .)...ضعيف.
فيه نظر.
 .111وللبيهقي حنوه عن علي من قوله.
باب شروط الصالة
ضعيف.
( .115إذا فسا أحدكم يف الصالة.)...
( .111ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار).

معلول ابإلرسال ،وله شاهد عند الطرباين من
حديث قتادة وال أبس به ،يتقوى هذا هبذا.

( .111أتصلي املرأة يف درع ومخار بغري إزار .)...الصحيح وقفه.
( .233كنا مع النيب ^ يف ليلة مظلمة.)...

ضعيف.

( .231ما بني املشرق واملغرب قبلة).

معلول ،وقد صح عن عمر موقوفا.

 .231وأليب داود :من حديث أنس  :جيد.
(كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل.)...
( .233األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام) .معلول ابإلرسال.
ضعيف.
( .235هنى أن يصلَّى يف سبع مواطن.)...:
( .231إذا وطئ أحدكم األذى خبفيه.)...

ضعيف.
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( .211كان يل من رسول هللا ^.)...

ضعيف.

باب سترة املصلي
( .212لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه صحيح دون قوله( :من اإلمث) مل ترد يف
من اإلمث لكان أن يقف أربعني خريا له من .)...الصحيحني وال غريه.
ووقع يف البزار من وجه آخر (أربعني خريفا).

شاذة.

 .221وله عن أيب هريرة حنوه دون (الكلب).

بل هو يف مسلم بذكر الكلب.

 .222وأليب داود والنسائي عن ابن عباس...

معلول ابلوقف.

( .223إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء.)...

ضعيف.

ضعيف.
( .225ال يقطع الصالة شيء ،وادرؤوا.)...
باب الحث على الخشوع في الصالة
( .221إذا قام أحدكم يف الصالة فال ميسح .)...ضعيف.
وزاد أمحد( :واحدة أو دع).

ضعيف.

 .213ويف الصحيح عن معيقيب حنوه...

صوابه :ويف الصحيحني.

 .211وللرتمذي وصححه (إايك وااللتفات يف ضعيف.
الصالة ،فإنه هلكة ،فإن كان ال بد ففي التطوع).
باب املساجد
( .211قاتل هللا اليهود ،اختذوا قبور أنبيائهم .)...صحيح.
وزاد مسلم( :والنصارى).

اثبتة ،وقد صحت من حديث علي.

( .233إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد ،فيه نظر ،وقد صح هني النيب ^ عن البيع
فقولوا له :ال أربح هللا جتارتك).
والشراء يف املسجد عند أمحد والرتمذي من
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
( .235ال تقام احلدود يف املساجد ،وال.)...

ضعيف.

( .251ما أُمرت بتشييد املساجد).

معلول ابإلرسال.

( .252عرضت علي أجور أميت ،حىت.)...

ضعيف.
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باب صفة الصالة
( .253إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء .)...صحيح.
والبن ماجه إبسناد مسلم( :حىت تطمئن).

فيه نظر.

 .255ومثله يف حديث رفاعة بن رافع عند أمحد مجيع رواايت احلديث صحيحة.
وزايدة( :فإن كان معك قرآن فاقرأ وإال فامحد هللا
وابن حبان (حىت تطمئن قائما).
وكربه وهلله) فيها لني ،وسيأيت شاهد هلا برقم
وألمحد (فأقم صلبك حىت ترجع العظام).
وللنسائي وأيب داود من حديث رفاعة بن رافع (.)222
(إهنا ال تتم صالة أحدكم.)...
وأليب داود (مث اقرأ أبم الكتاب ومبا شاء هللا).
والبن حبان (مث مبا شئت).
( .252وجهت وجهي للذي فطر.)...

صحيح.

ويف رواية له( :إن ذلك يف صالة الليل).

ال توجد يف مسلم ال صحيحة وال ضعيفة،
وجاءت عند الرتمذي يف صالة الفريضة.

( .251سبحانك اللهم وحبمدك ،وتبارك امسك ،معلول ابالنقطاع ،وقد صح عن عمر من وجه
آخر أخرجه الدارقطين.
وتعاىل جدك ،وال إله غريك).
( .213أعوذ ابهلل السميع العليم.)...

ضعيف.

معلول من رواية أيب اجلوزاء عن عائشة ومل يسمع
( .211كان رسول هللا ^ يستفتح الصالة
ابلتكبري والقراءة :بـ﴿احلمد هلل رب العاملني﴾ .)...منها.
( .215صليت مع النيب ^ فوضع يده اليمىن

ضعيف ،وقد ثبت من وجه آخر دون (يده على
صدره).

( .211ال صالة ملن مل يقرأ أبم القرآن).

صحيح.

ويف رواية البن حبان والدارقطين (ال جتزئ.)...

ضعيف.

ويف رواية أخرى ألمحد وأيب داود والرتمذي...

ضعيف.

( .212أن النيب ^ وأاب بكر وعمر كانوا.)...

صحيح.

على يده اليسرى على صدره).
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ويف أخرى البن خزمية (كانوا يسرون).

ضعيف.

( .211إذا قرأمت الفاحتة فاقرءوا بسم هللا.)...

معلول ابلوقف.

( .223كان رسول هللا ^ إذا فرغ.)...

ضعيف.

( .222جاء رجل إىل النيب ^ فقال :إين.)...

فيه لني ،وهو شاهد للرواية السابقة (،)255
يقوي بعضها بعضا.

 .221وللطرباين من حديث ابن مسعود (يدمي ضعيف.
ذلك).
( .212أن النيب ^ كان إذا ركع فرج بني

معلول ،فيه انقطاع بني هشيم وعاصم بن كليب،
قاله اإلمام أمحد.

( .211رأيت رسول هللا ^ يصلي مرتبعا).

معلول.

أصابعه ،وإذا سجد ضم أصابعه).

( .213أنه رأى النيب ^ يصلي ،فإذا كان .)...صحيح.
 .211وألمحد والدارقطين من وجه آخر وزاد :ضعيف.
(وأما يف الصبح فلم يزل يقنت حىت فارق الدنيا).
( .213علمين رسول هللا ^ كلمات.)...

صحيح ،دون (قنوت الوتر) فهي شاذة.

وزاد الطرباين والبيهقي( :وال يعز من عاديت).

صحيح ،وهي عند أيب داود.

زاد النسائي من وجه آخر يف آخره( :وصلى .)...ضعيف.
( .215كان رسول هللا ^ يعلمنا دعاء.)...

ضعيف.

( .211إذا سجد أحدكم فال يربك كما.)...

ضعيف.

( .212رأيت النيب ^ إذا سجد وضع.)...

ضعيف.

فإن لألول شاهدا من حديث ابن عمر...

موقوف على ابن عمر.

 .211وللنسائي( :كنا نقول قبل أن يفرض ضعيف.
علينا.)...
وألمحد (أن النيب ^ علمه التشهد ،وأمره.)...

ضعيف.
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( .132اي رسول هللا :أمران هللا أن نصلي.)...

صحيح.

وزاد ابن خزمية فيه( :فكيف نصلي عليك.)...

ضعيف.

( .135صليت مع النيب ^ ،فكان يسلم.)...

صحيح دون (وبركاته) وهي شاذة يف املوضعني.

( .111من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة.)...

صحيح.

وزاد فيه الطرباين (و﴿قُ ْل ُه َو َّ
َحد﴾).
اَّللُ أ َ

ضعيف.

( .113أن النيب ^ قال ملريض صلى على .)...معلول ابلوقف.
باب سجود السهو وغيره من التالوة والشكر
 .115ويف رواية ملسلم (يكرب يف كل سجدة .)...وقد رواها البخاري.
 .111وأليب داود :فقال( :أصدق.)...

ضعيف ،واحملفوظ لفظ الشيخني.

ويف رواية له( :مل يسجد حىت يقنه هللا تعاىل.)...

ضعيف.

( .112أن النيب ^ صلى هبم ،فسها.)...

معلول ،وقد صح احلديث دون قوله( :مث تشهد).

 .123وألمحد وأيب داود والنسائي من حديث ضعيف.
عبد هللا بن جعفر مرفوعا( :من شك.)...
( .121إذا شك أحدكم ،فقام يف.)...

ضعيف.

( .122ليس على من خلف اإلمام سهو.)...

ضعيف.

( .121لكل سهو سجداتن بعدما يسلم).

ضعيف.

( .121فضلت سورة احلج بسجدتني).

مرسل ،وهو إىل خالد صحيح.

 .121ورواه أمحد والرتمذي موصوال...

ضعيف.

( .113اي أيها الناس :إان منر ابلسجود.)...

صحيح ،ورواية مالك معلولة ابالنقطاع.

( .111كان النيب ^ يقرأ علينا القرآن ،فإذا مر ضعيف ،وقد جاء يف الصحيحني بدون ذكر
التكبري.
ابلسجدة كرب وسجد وسجدان معه).
( .112أن النيب ^ كان إذا جاءه خرب.)...

ضعيف.

( .111سجد النيب ^ فأطال السجود.)...

ضعيف.
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( .113أن النيب ^ بعث عليا إىل اليمن.)...

ضعيف ،وقد جاء احلديث يف البخاري بغري ذكر
السجود.

( .111من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يومه.)...

صحيح.

وللرتمذي حنوه...

معلول.

وللخمسة عنها( :من حافظ على أربع.)...

معلول.

( .133رحم هللا امرأ صلى أربعا قبل العصر).

معلول.

( .131صلوا قبل املغرب.)...

صحيح.

ويف رواية البن حبان (أن النيب ^ صلى.)...

معلولة.

( .131إذا صلى أحدكم الركعتني قبل.)...

معلول.

( .132صالة الليل مثىن ،فإذا خشي.)...

صحيح.

وللخمسة ،وصححه ابن حبان بلفظ( :صالة معلول ،واحلديث حمفوظ دون لفظة (النهار).
الليل والنهار مثىن).
( .131الوتر حق على كل مسلم.)...

معلول ،والراجح وقفه.

( .151أن رسول هللا ^ قام يف شهر.)...

ضعيف.

( .152إن هللا أمدكم بصالة هي خري.)...

ضعيف.

 .151وروى أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه ضعيف ،وقد جاء حنوه يف املسند من حديث
عمرو بن العاص عن أيب بصرة الغفاري ،وسنده
عن جده حنوه.
قوي (.)22221
( .153الوتر حق ،فمن مل يوتر فليس منا).

فيه لني.

وله شاهد ضعيف عن أيب هريرة ...

ضعيف.

( .151أوتروا اي أهل القرآن؛ فإن هللا وتر حيب فيه نظر ،والصواب ما رجحه الرتمذي ()353
يعين :الوتر ليس حبتم كهيئة الصالة املكتوبة،
الوتر).
ولكن سنة سنها رسول هللا ^.
( .111ال وتران يف ليلة).

فيه نظر.
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( .112كان رسول هللا ^ يوتر بسبح اسم ربك صحيح.
األعلى).
رواه أمحد وأبو داود والنسائي وزاد (وال يسلم إال معلولة.
يف آخرهن).
( .115من انم عن الوتر أو نسيه.)...

فيه نظر ،وله طريق جيد عند أيب داود يف سننه.

( .112إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت.)...

ضعيف.

( .123ما رأيت رسول هللا ^ يصلي.)...

وقد رواه البخاري أيضا.

( .121صالة األوابني حني ترمض الفصال).

صحيح ،مل يروه الرتمذي ،وإمنا رواه مسلم.

( .122من صلى الضحى اثنيت عشرة.)...

ضعيف.

( .121دخل رسول هللا ^ بييت فصلى الضحى ضعيف.
مثاين ركعات).
( .113من مسع النداء فلم أيت فال صالة.)...

الصحيح وقفه على ابن عباس.

( .112إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ،فإذا كرب فكربوا ،صحيح دون قوله( :وال تكربوا حىت يكرب)( ،وال
تركعوا حىت يركع)( ،وال تسجدوا حىت يسجد).
وال تكربوا حىت يكرب ،وإذا ركع فاركعوا.)...
( .113وال تؤمن امرأة رجال ،وال أعرايب.)...

ضعيف.

( .115أنه انتهى إىل النيب ^ وهو راكع.)...

صحيح.

وزاد أبو داود فيه (فركع دون الصف ،مث.)...

غري حمفوظة.

( .112ال صالة ملنفرد خلف الصف).

صحيح ،ولكن هذا حديث علي بن شيبان،
هكذا رواه أمحد وغريه.

وزاد الطرباين يف حديث وابصة (أال دخلت.)...

ضعيف.

( .111صالة الرجل مع الرجل أزكى من.)...

ال أبس به.

 .333وعن أم ورقة (أن النيب ^ أمرها أن .)...ضعيف.
( .331صلوا على من قال :ال إله إال هللا.)...

ضعيف.

( .333إذا أتى أحدكم الصالة ،واإلمام.)...

ضعيف.
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باب صالة املسافر واملريض
صحيح.
( .335أول ما فرضت الصالة ركعتني.)...
زاد أمحد( :إال املغرب فإهنا وتر النهار.)...

معلولة.

( .331أن النيب ^ كان يقصر يف السفر.)...

معلول ،والراجح وقفه على عائشة.

( .332إن هللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه.)...

صحيح.

ويف رواية (كما حيب أن تؤتى عزائمه).

شاذة.

( .313أقام النيب ^ تسعة عشر يوما.)...

صحيح.

ويف رواية أليب داود (سبع عشرة).

صحيحة.

ويف أخرى (مخس عشرة).

ضعيف.

( .312أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصالة).

معلول.

( .311كان رسول هللا ^ إذا ارحتل.)...

صحيح.

ويف رواية للحاكم يف األربعني إبسناد صحيح...

معلولة.

وأليب نعيم يف مستخرج مسلم (كان إذا كان .)...معلولة.
( .315ال تقصروا الصالة يف أقل من أربع.)...

الصحيح وقفه على ابن عباس.

( .311خري أميت الذين إذا أساؤوا استغفروا .)...ضعيف.
وهو يف مرسل سعيد بن املسيب عند البيهقي هذا مرسل فيه لني.
خمتصرا.
( .311عاد النيب ^ مريضا يصلي على.)...

معلول ابلوقف.

( .311رأيت النيب ^ يصلي مرتبعا).

معلول ابلوقف.

باب الجمعة
معلول.
( .323من أدرك ركعة من صالة اجلمعة.)...
( .321من تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب .)...ضعيف.
( .313صلى النيب ^ العيد مث رخص يف.)...

جيد.

( .311فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو .)...صحيح.
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ويف رواية ملسلم (وهي ساعة خفيفة).

هذه رويت ابملعىن ،والصحيح (أشار بيده
يقللها).

( .311هي ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن .)...معلول.
 .333ويف حديث عبد هللا بن سالم عند ابن معلول ابلوقف.
ماجه.
 .331وعن جابر عند أيب داود والنسائي...

معلول.

( .332مضت السنة أن يف كل أربعني.)...

ضعيف.

( .331أن النيب ^ كان يستغفر للمؤمنني .)...ضعيف.
( .335اجلمعة حق واجب على كل مسلم .)...صحيح.
وأخرجه احلاكم من رواية طارق املذكور عن...

ضعيف.

( .331ليس على مسافر مجعة).

ضعيف.

( .332كان رسول هللا ^ إذا استوى.)...

ضعيف.

وله شاهد من حديث الرباء عند ابن خزمية.

فيه نظر.

( .331شهدان اجلمعة مع النيب ^ فقام.)...

حسن.

باب صالة الخوف
صحيح.
 .331عن صاحل بن خوات ...
ووقع يف املعرفة البن منده عن صاحل بن خوات ...شاذة.
( .351أن النيب ^ صلى بطائفة.)...

معلول ،وهو يف مسلم دون قوله( :مث سلم).

( .355أن النيب ^ صلى صالة اخلوف.)...

صحيح.

ومثله عند ابن خزمية عن ابن عباس.

فيه نظر ،وله شاهد يف مسلم من حديث ابن
عباس.

( .351صالة اخلوف ركعة على أي وجه كان).

ضعيف.

 .352وعنه مرفوعا (ليس يف صالة اخلوف .)...ضعيف.
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باب صالة العيدين
( .351الفطر يوم يفطر الناس ،واألضحى .)...معلول.
( .313كان رسول هللا ^ ال يغدو.)...

صحيح.

ويف رواية معلقة...

فيها نظر.

ووصلها أمحد...

فيها نظر.

( .311كان رسول هللا ^ ال خيرج.)...

فيه نظر.

( .311كان النيب ^ ال يصلي قبل العيد .)...حسن.
سبع يف األوىل.)...
( .311التكبري يف الفطر ٌ

معلول.

( .323كان رسول هللا ^ إذا كان يوم.)...

صحيح.

 .321وأليب داود عن ابن عمر حنوه.

معلول.

( .321من السنة أن خيرج إىل العيد ماشيا).

ضعيف.

ضعيف.
( .323أهنم أصاهبم مطر يف يوم عيد.)...
باب صالة الكسوف
صحيح.
( .321اخنسفت الشمس على عهد.)...
ويف رواية ملسلم (صلى حني كسفت.)...

معلولة.

 .321وعن علي  مثل ذلك.

معلول.

 .313وله عن جابر ( صلى.)...

معلول.

 .311وأليب داود عن أيب بن كعب (صلى.)...

ضعيف.

( .312ما هبت الريح قط إال جثا.)...

ضعيف.

 .311وعنه (أنه صلى يف زلزلة ست).

صحيح.

ضعيف.
وذكر الشافعي عن علي بن أيب طالب مثله...
باب صالة الاستسقاء
 .312وللدارقطين من مرسل أيب جعفر الباقر ...معلول ابإلرسال.
( .311أن النيب ^ كان إذا رأى املطر.)...

صحيح ،وهو من أفراد البخاري ومل خيرجه مسلم.
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( .312أن النيب ^ دعا يف االستسقاء.)...

ضعيف.

( .311خرج سليمان  يستسقي ،معلول ،أعله احلاكم وأمحد وليس هو عنده يف
فرأى منلة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها .)...املسند.
باب اللباس
( .533أحل الذهب واحلرير إلانث أميت .)...معلول ابالنقطاع.
( .531إن هللا حيب إذا أنعم على عبده نعمة أن صحيح ،وقد أعله احلافظ البيهقي ،وهو موجود
يف مسند أمحد.
يرى أثر نعمته عليه.)...
كتائب الجنائز
( .535أكثروا من ذكر هادم اللذات :املوت) .أعله الدارقطين ابإلرسال.
( .532املؤمن ميوت بعرق اجلبني).

صحيح ،له طريق متصل عند النسائي.

( .531اقرؤوا على مواتكم يس).

ضعيف.

( .522ال تغالوا يف الكفن فإنه يسلب سريعا).

معلول.

( .521لو مت قبلي لغسلتك).

معلول.

( .523أن فاطمة  أوصت.)...

ضعيف.

 .522وعن أيب هريرة  يف قصة املرأة صحيح.
اليت كانت تقم املسجد ،فسأل عنها.)...
وزاد مسلم :مث قال( :إن هذه القبور مملوءة.)...

مدرجة.

( .521أن النيب ^ كان ينهى عن النعي).

معلول.

( .515كان رسول هللا ^ يكرب على.)...

ضعيف جدا.

( .511كان رسول هللا ^ إذا صلى على .)...معلول ،ومل يروه مسلم.
 .532وعن سامل عن أبيه ( أنه رأى معلول.
النيب ^ وأاب بكر وعمر وهم ميشون أمام.)...
( .531إذا وضعتم مواتكم يف القبور فقولوا .)...:معلول ابلوقف ،واملوقوف صحيح.
( .532كسر عظم امليت ككسره حيا).

معلول.
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 .531وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة (يف ضعيف.
اإلمث).
(ورفع.)...
 .553وللبيهقي عن جابر حنوه وزاد ُ
( .552أن النيب ^ صلى على عثمان.)...

معلول.
ضعيف.

( .553كانوا يستحبون إذا سوي على.)...

ضعيف.

وللطرباين حنوه من حديث أيب أمامة مرفوعا...

ضعيف.

( .555كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها).

صحيح.

 .551زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود...

معلول.

( .551لعن رسول هللا ^ النائحة واملستمعة).

ضعيف.

( .511ال تدفنوا مواتكم ابلليل إال أن.)...
وأصله يف مسلم لكن قال( :زجر أن يقرب.)...

ضعيف ،ورواية مسلم هي احملفوظة.

( .511مر رسول هللا ^ بقبور املدينة.)...

ضعيف.

 .511وروى الرتمذي عن املغرية  حنوه معلول.
لكن قال( :فتؤذوا األحياء).
كتاب الزكاة
( .525إذا كانت لك مائتا درهم  -وحال .)...معلول ابلوقف.
( .522ليس يف البقر العوامل صدقة).

الراجح وقفه.

( .521من ويل يتيما له مال؛ فليتجر له وال .)...ضعيف.
وله شاهد مرسل عند الشافعي.

ضعيف.

( .513أن العباس سأل النيب ^ يف.)...

ضعيف.

( .513ال أتخذوا يف الصدقة إال من هذه.)...

معلول.

( .515فأما القثاء والبطيخ والرمان.)...

ضعيف.

( .511أمران رسول هللا ^ :إذا خرصتم فخذوا ضعيف ،وقد صح عن عمر موقوفا ،رواه احلاكم
وغريه.
ودعوا الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع).
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( .512أمر رسول هللا ^ :أن ُخيرص.)...

معلول ابالنقطاع.

( .511أن امرأة أتت النيب ^ ومعها ابنة.)...

معلول.

 .511وعن أم سلمة ( أهنا كانت معلول ابالنقطاع.
تلبس أوضاحا من ذهب ،فقالت.)...:
( .513كان رسول هللا ^ أيمران أن خنرج .)...ضعيف.
( .512أن رسول هللا ^ قال  -يف كنز وجده صحيح ،ومل خيرجه ابن ماجه ،وإمنا رواه أبو داود
وأمحد بنحوه.
رجل يف خربة  :-إن وجدته يف قرية.)...
( .511أن رسول هللا ^ أخذ من املعادن معلول ابإلرسال ،ومل يروه أبو داود هبذا اللفظ،
وإمنا رواه بلفظ( :أقطع لبالل )...احلديث.
القبلية الصدقة).
باب صدقة الفطر
 .515والبن عدي والدارقطين إبسناد ضعيف ...ضعيف.
باب صدقة التطوع أي النفل
معلول.
( .133أميا مسلم كسا مسلما ثواب على.)...
( .131تصدقوا .فقال رجل :اي رسول هللا.)...

ال أبس به.

( .113ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة.)...:

معلول.

( .111أن رسول هللا ^ كان يعطي عمر .)...صحيح ،وقد رواه البخاري.
كتاب الصيام
صحيح ،وله حكم الرفع.
( .111من صام اليوم الذي يُشك فيه.)...
( .111إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه.)...

صحيح.

وملسلم (فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثني).

فيها نظر؛ ألن ابن عمر ثبت عنه يف الرواايت
الصحيحة أنه إذا حال دون منظره غيم أو قرت
أصبح صائما.

( .122أن أعرابيا جاء إىل النيب ^.)...

معلول.
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( .121من مل يبيت الصيام قبل الفجر.)...

معلول ابلوقف.

( .121قال هللا عز وجل :أحب عبادي.)...

معلول.

( .113من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل ،صحيح ،هو موجود هبذا اللفظ يف األدب عند
البخاري يف صحيحه ( )1352وفيه لفظ
فليس هلل حاجةٌ يف أن يدع طعامه وشرابه).
(اجلهل).
( .113أول ما كرهت احلجامة للصائم.)...

معلول.

( .115أن النيب ^ اكتحل يف رمضان.)...

ضعيف.

( .111من نسي وهو صائم ،فأكل.)...

صحيح.

وللحاكم (من أفطر يف رمضان انسيا.)...

معلول.

معلول.
( .112من ذرعه القيء فال قضاء عليه.)...
باب صوم التطوع
( .131أمران رسول هللا ^ أن نصوم من .)...معلول.
باب ما نهي عن صومه
صحيح.
( .131ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها.)...
زاد أبو داود (غري رمضان).

رواته ثقات ،وحيتمل أن تكون مدرجة.

( .155إذا انتصف شعبان فال تصوموا).

معلول.

( .151ال تصوموا يوم السبت إال فيما.)...

معلول.

( .152أن رسول هللا ^ كان أكثر ما يصوم ضعيف.
من األايم يوم السبت ،ويوم األحد.)...
( .151أن النيب ^ هنى عن صوم يوم.)...

ضعيف.

باب الاعتكاف وقيام رمضان
( .111السنة على املعتكف أن ال يعود مريضا ،صحيح دون قوله( :السنة) ،فإهنا مدرجة ممن دون
وال يشهد جنازة ،وال ميس امرأة وال يباشرها .)...عائشة.
( .112ليس على املعتكف صيام إال أن.)...

معلول ابلوقف.
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 .111قال يف ليلة القدر( :ليلة سبع وعشرين).

معلول ابلوقف ،والوقف صحيح.

( .123اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين) .معلول.
كتاب الحج
باب فضله وبيان من فرض عليه
( .121على النساء جهاد؟ قال :نعم.)...

صحيح دون قوله( :والعمرة).

( .123أتى النيب ^ أعرايب فقال.)...:

معلول ابلوقف.

وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف.

ضعيف.

( .125احلج والعمرة فريضتان).

ضعيف.

( .121قيل :اي رسول هللا :مالسبيل؟ قال .)...:ضعيف.
ضعيف.

وأخرجه الرتمذي من حديث ابن عمر...

( .113أميا صيب حج ،مث بلغ احلنث ،فعليه .)...املرفوع معلول ،واملوقوف صحيح.
( .112أن النيب ^ مسع رجال يقول :لبيك .)...الراجح وقفه.
باب املو اقيت
( .115أن النيب ^ وقت ألهل العراق.)...

معلول.

وأصله عند مسلم من حديث جابر  ...معلول.
ويف صحيح البخاري (أن عمر هو الذي.)...

صحيح.

 .111وعند أمحد وأيب داود والرتمذي...

ضعيف.
باب إلاحرام

( .113أن النيب ^ جترد إلهالله واغتسل).

ضعيف.

( .231املدينة حرام ما بني عري إىل ثور).

صحيح ،وقد رواه البخاري بلفظ (املدينة حرم ما
بني ع ْري إىل كذا).
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باب صفة الحج ودخول مكة
( .231أن النيب ^ كان إذا فرغ.)...

ضعيف.

( .232أنه كان يقبل احلجر األسود.)...

الصحيح وقفه ،وال يصح مرفوعا.

( .212ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس).

معلول.

( .211أرسل النيب ^ أبم سلمة ليلة.)...

معلول.

( .221إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم.)...

ضعيف.

( .211خطبنا رسول هللا ^ يوم الرؤوس فقال :فيه جهالة ،وقد صح من غري هذا الوجه عند
أمحد رمحه هللا.
أليس هذا أوسط أايم التشريق؟).
كتاب البيوع
باب شروطه وما نهي عنه
( .231أن النيب ^ سئل :أي الكسب.)...

معلول.

( .235إذا اختلف املتبايعان وليس بينهما.)...

معلول.

( .231أن فأرة وقعت يف مسن ،فماتت فيه .)...صحيح.
وزاد أمحد والنسائي( :يف مسن جامد).

معلولة.

( .253إذا وقعت الفأرة يف السمن.)...

ضعيف.

( .251سألت جابرا  عن مثن.)...

صحيح.

والنسائي وزاد (إال كلب صيده).

شاذة.

( .211هنى رسول هللا ^ عن بيعتني يف بيعة) .صحيح.
وأليب داود (من ابع بيعتني فله أوكسهما أو .)...معلول.
وبيع ،وال شرطان يف .)...صحيح.
( .212ال حيل ٌ
سلف ٌ
وأخرجه يف علوم احلديث من رواية أيب حنيفة...

ضعيف.

ومن هذا الوجه أخرجه الطرباين يف األوسط...

ضعيف.

( .211هنى رسول هللا ^ عن بيع العرابن).

ضعيف.
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( .213ابتعت زيتا يف السوق ،فلما.)...

معلول ،واملرفوع منه اثبت يف الصحيحني.

( .212أن النيب ^ هنى عن احملاقلة واملزابنة معلول ،وأصله يف الصحيحني دون قوله( :وعن
الثنيا إال أن تعلم) ،وقد جاء يف مسلم النهي عن
واملخابرة ،وعن الثنيا ،إال أن تعلم).
الثنيا دون (إال أن تعلم).
( .222من فرق بني والدة وولدها فرق هللا.)...

معلول.

( .221أمرين رسول هللا ^ أن أبيع.)...

معلول.

( .221ال تصروا اإلبل والغنم ،فمن ابتاعها .)...صحيح.
(وردها معها.)...
ويف رواية له علقها البخاري َّ

فيها نظر.

( .222من اشرتى حمفلة فردها فلريد معها.)...

صحيح.

وزاد اإلمساعيلي (من متر).

جاءت يف البخاري عن ابن مسعود.

( .221من حبس العنب أايم القطاف.)...

معلول.

( .213اخلراج ابلضمان).

معلول.

( .211أن النيب ^ أعطاه دينارا ليشرتي.)...

ال أبس به.

وقد أخرجه البخاري يف ضمن حديث...

اثبت ،وقد ساقه البخاري بنصه.

وأورد الرتمذي له شاهدا من حديث حكيم...

ضعيف.

( .212أن النيب ^ هنى عن شراء ما يف.)...

ضعيف.

( .211ال تشرتوا السمك يف املاء ،فإنه غور).

معلول ابلوقف.

( .213هنى رسول هللا ^ أن تباع مثرة.)...

املرفوع ضعيف ،والصواب وقفه على ابن عباس.

وأخرجه أبو داود يف املراسيل لعكرمة.

ضعيف.

وأخرجه أيضا يف املراسيل موقوفا على...

إسناده قوي.

( .215هنى عن بيع املضامني واملالقيح).

ضعيف.

( .211ومن أقال مسلما بيعته أقال هللا عثرته).

صحيح ،ومل ترد لفظة (بيعته) عند البخاري ،وإمنا
وردت عند ابن حبان من وجه آخر ،ويف إسناده
نظر.
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باب الخيار
( .211البائع واملبتاع ابخليار حىت يتفرقا.)...

صحيح.

فيها نظر.
ورواه الدارقطين وابن خزمية وابن اجلارود...
باب الربا
معلول.
( .211الراب ثالثة وسبعون اباب ،أيسرها.)...
( .211هنى عن بيع احليوان نسيئة).

معلول.

( .133إذا تبايعتم ابلعينة ،وأخذمت أذانب.)...

معلول.

وألمحد حنوه من رواية عطاء ،ورجاله ثقات.

معلول.

( .131من شفع ألخيه شفاعة ،فأهدى له .)...معلول.
( .131أن النيب ^ أمره أن جيهز جيشا ،يف إسناده نظر ،وله طريق أخرى من حديث ابن
فنفدت اإلبل ،فأمره أن أيخذ على قالئص جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
الصدقة ،قال :فكنت آخذ البعري ابلبعريين .)...وله طريق أخرى عند البيهقي وسنده ال أبس به.
( .131هنى بيع الكالئ ابلكالئ ،يعين.)...

ضعيف.

باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار
( .111هنى عن بيع العنب حىت يسود.)...

معلول.

باب السلم والقرض والرهن
( .111ال يغلق الرهن من صاحبه الذي.)...

معلول.

( .121كل قرض جر منفعة فهو راب).

ضعيف جدا.

وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند...

ضعيف.

صحيح.
وآخر موقوف عن عبد هللا بن سالم عند...
كتاب التفليس والحجر
( .122من أدرك ماله بعينه عند رجل قد .)...صحيح.
ورواه أبو داود ومالك من رواية أيب بكر...

ضعيف.

ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر...

يف الصحيحني دون ذكر (املوت) ،وهذه الزايدة
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منكرة.
فيه لني.

( .121يل الواجد حيل عرضه وعقوبته).

( .125أن رسول هللا ^ حجر على معاذ .)...الصواب إرساله.
ت على النيب ^ يوم أحد.)...
( .121عُر ْ
ضُ

صحيح.

ويف رواية للبيهقي (فلم جيزين ومل يرين بلغت).

شاذة.

( .121ال جيوز المرأة عطية إال إبذن زوجها).

معلول.

أمر يف ماهلا.)...
ويف لفظ (ال جيوز للمرأة ٌ

معلول.
كتاب الصلح

( .113الصلح جائز بني املسلمني.)...

ضعيف.

وقد صححه ابن حبان من حديث أيب هريرة.

فيه لني ،واملعىن صحيح.

( .112ال حيل المرئ أن أيخذ عصا أخيه بغري ال أبس بسنده.
طيب نفس منه) .رواه ابن حبان واحلاكم يف رواه احلاكم من حديث ابن عباس.
صحيحهما.
كتاب الحوالة والضمان
( .111مطل الغين ظلم ،وإذا أُتبع أحدكم.)...

صحيح.

ويف رواية ألمحد (ومن أحيل فليحتل).

مروية ابملعىن ،واللفظ لفظ الصحيحني.

( .113تويف رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ،يف إسناده كالم ،واحملفوظ ما عند النسائي وغريه
مث أتينا به رسول هللا ^ ،فقلنا :تصلي عليه؟ من طريق م ْعمر عن الزهري عن أيب سلمة عن
فخطا خطى مث قال :أعليه دين؟ فقلنا :ديناران ،جابر حنوه دون قوله( :حق الغرمي وبرئ منها
امليت).
فانصرف ،فتحملها أبو قتادة فأتيناه.)...
ضعيف.

( .111ال كفالة يف حد).

كتاب الشركة
( .112قال هللا تعاىل :أان اثلث الشريكني.)...

معلول.
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( .111أنه كان شريك النيب ^ قبل البعثة .)...معلول ابالضطراب.
( .111اشرتكت أان وعمار وسعد فيما نصيب فيه انقطاع بني أيب عبيدة وأبيه ،وهذا االنقطاع
مغتفر عند مجع من أهل احلديث.
يوم بدر).
كتاب إلاقرار
له طريقان عند ابن حبان ،أحدمها مرتوك ،واآلخر
( .135قل احلق ولو كان مرا).
معلول.
كتاب العارية
معلول.
( .131على اليد ما أخذت حىت تؤديه).
( .132أد األمانة إىل من ائتمنك ،وال ختن .)...ضعيف.
( .131قال يل رسول هللا ^ :إذا أتتك رسلي هذا احلديث هبذا اللفظ فيه نظر ،وقد صح عند
فأعطهم ثالثني درعا .قلت :اي رسول هللا :أعارية أمحد بلفظ (العارية مؤداة اي رسول هللا؟ قال:
مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال :بل عارية مؤداة) .نعم).
( .131أن النيب ^ استعار منه دروعا.)...

ضعيف.

وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس.

ضعيف.
كتاب الغصب

( .151أن النيب ^ كان عند بعض نسائه .)...صحيح.
والرتمذي ومسى الضاربة عائشة وزاد( :فقال .)...معلولة ،واملعىن اثبت أبسانيد أخرى.
( .152من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم.)...

معلول.

( .151إن رجلني اختصما إىل رسول هللا.)...

معلول ابإلرسال.

معلول.
وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة....
كتاب الشفعة
( .155قضى رسول هللا ^ ابلشفعة يف .)...صحيح.
ويف رواية الطحاوي( :قضى النيب ^.)...

فيها نظر.
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( .151جار الدار أحق ابلدار).

معلول.

( .151اجلار أحق بشفعة جاره ،ينتظر هبا.)...

ضعيف.

( .151الشفعة كحل العقال).

ضعيف.

وزاد (وال شفعة لغائب).

ضعيف.
كتاب القراض

( .113ثالث فيهن الربكة ،البيع إىل أجل.)...

ضعيف.

كتاب املساقاة وإلاجارة
( .112قال هللا عز وجل :ثالثة.)...

مل يروه مسلم ،إمنا أخرجه البخاري.

( .111أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه).

ضعيف.

( .123من استأجر أجريا فليسم له أجرته).

ضعيف.

كتاب إحياء املوات
( .122من أحيا أرضا ميتة.)...

معلول.

( .123ال ضرر وال ضرار).

معلول.

وله من حديث أيب سعيد مثله ،وهو يف املوطأ معلول ابإلرسال ،ومل يروه ابن ماجه من حديث
أيب سعيد.
مرسل.
( .125من أحاط حائطا على أرض فهي له).

معلول.

( .121من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا .)...ضعيف.
( .121أن النيب ^ أقطع الزبري حضر فرسه ،ضعيف ،واالقطاع له أصل عن النيب ^ ،وقد
فأجرى الفرس حىت قام ،مث رمى بسوطه.)...

أقطع الزبري أرضا كما يف البخاري.

( .121غزوت مع النيب ^ فسمعته يقول :معلول ،واحلديث ورد بلفظ (املسلمون) ،ومل يرد
الناس شركاء يف ثالث :يف الكأل ،واملاء ،والنار) .بلفظ (الناس).
كتاب الهبة
( .115ال حيل لرجل مسلم أن يعطي.)...

ال أبس به.
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( .112وهب رجل لرسول هللا ^ انقة.)...

القول إبرساله قوي.

( .113هتادوا حتابوا).

ال أبس به ،وله شواهد.

( .111هتادوا ،فإن اهلدية تسل السخيمة).

ضعيف.

( .111من وهب هبة فهو أحق ما مل يثب معلول ،والصواب وقفه على عمر ،وإسناده إىل
عمر صحيح.
عليها).
كتاب الفرائض
صحيح.
( .131ال يتوارث أهل ملتني).
وأخرجه احلاكم بلفظ أسامة.

معلول.

وروى النسائي حديث أسامة هبذا اللفظ.

شاذة.

( .133إن ابن ابين مات ،فما يل من مرياثه .)...معلول.
( .135أن النيب ^ جعل للجدة السدس .)...فيه لني.
( .131اخلال وارث من ال وارث له).

فيه نظر.

( .131إذا استهل املولود ُورث).

رواه أبو داود من حديث أيب هريرة وسنده جيد،
ومل يروه من حديث جابر ،وحديث جابر رواه
الرتمذي ،وهو معلول.

( .131ليس للقاتل من املرياث شيء).

ضعيف.

( .111الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع .)...معلول.
معلول ابإلرسال.

( .112أفرضكم زيد بن اثبت).

كتاب الوصايا
( .111إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه .)...صحيح.
ورواه الدارقطين من حديث ابن عباس.

ضعيف.

( .112إن هللا تصدق عليكم بثلث أموالكم .)...ضعيف.
وأخرجه أمحد والبزار من حديث أيب الدرداء.

ضعيف.

وابن ماجه من حديث أيب هريرة .

ضعيف.
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كتاب الوديعة
ضعيف.
( .111من أودع وديعة فليس عليه ضمان).
كتاب النكاح
( .121كان رسول هللا ^ أيمران ابلباءة .)...ال أبس به ،ويشهد له ما بعده.
( .125إذا خطب أحدكم املرأة.)...

صحيح.

وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث دمحم...

ضعيف.

( .122جاءت امرأة إىل رسول هللا ^.)...

صحيح.

وأليب داود عن أيب هريرة قال( :ما حتفظ؟.)...

ضعيف.

( .121أعلنوا النكاح).

ضعيف.

( .121ال نكاح إال بويل).

خمتلف فيه ،والصواب إرساله.

وروى اإلمام أمحد عن احلسن عن عمران بن معلول.
حصني مرفوعا (ال نكاح إال بويل وشاهدين)(.)1
( .113أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها.)...

معلول.

( .112الثيب أحق بنفسها من وليها.)...

صحيح.

ويف لفظ (ليس للويل مع الثيب أمر ،واليتيمة .)...معلول.
( .111ال تزوج املرأة املرأة ،وال تزوج املرأة.)...

معلول ابلوقف.

( .113هنى رسول هللا ^ عن الشغار) والشغار آخره مدرج من قول انفع.
أن يزوج...
( .115أن جارية بكرا أتت النيب ^.)...

معلول ابإلرسال.

( .111أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول.)...

معلول.

( .112أميا عبد تزوج بغري إذن مواليه.)...

معلول.

( .111ال ينكح احملرم وال يُنكح).

صحيح.

( )1هذا احلديث سقط من نُسخيت ،ونبه عليه الشيخ ،وأماله علينا من وراء اجلدار.

51

ضعيف.

وزاد ابن حبان (وال ُخيطب عليه).

( .133تزوج النيب ^ ميمونة وهو حمرم).

إسناده صحيح ،ووهم فيه ابن عباس(.)1

( .135لعن رسول هللا ^ احمللل واحمللل له).

صحيح.

ويف الباب عن علي ،أخرجه األربعة إال النسائي.

ضعيف(.)2

باب الكفاءة والخيار
( .131العرب بعضهم أكفاء بعض ،واملوايل .)...منكر.
وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل...

ضعيف.

( .151خريت بريرة على زوجها حني عتقت).

صحيح.

ويف رواية عنها (كان حرا).

معلول.

وصح عن ابن عباس عند البخاري...

هذا هو احملفوظ.

( .152اي رسول هللا :إين أسلمت.)...

معلول.

( .151أن غيالن بن سلمة أسلم وله عشر .)...معلول.
( .153رد النيب ^ ابنته زينب على.)...

معلول.

( .155أن النيب ^ رد ابنته زينب على.)...

ضعيف.

( .151أسلمت امرأة فتزوجت ،فجاء.)...

ضعيف.

( .152تزوج رسول هللا ^ العالية من بين.)...

ضعيف.

( .151أميا رجل تزوج امرأة فدخل هبا.)...

اثبت عن عمر.

 .151وروى سعيد أيضا عن علي حنوه ،وزاد ...معلول.
باب عشرة النساء
( .111ملعون من أتى امرأة يف دبرها).

معلول.

( )1بعد حديث ( )133سقط يف نسخة بيت األفكار الدولية ،يؤخذ من النسخ األخرى.
( )2وكذلك بعد حديث (.)135
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( .112ال ينظر هللا إىل رجل أتى رجال أو.)...

معلول ابلوقف.

( .115إن شر الناس عند هللا منزلة.)...

له علة.

( .111اي رسول هللا :ما حق زوج أحدان عليه؟ رجاله كلهم ثقات ،لكن أعله الدارقطين
ابإلرسال.
قال :تطعمها إذا أكلت وتكسوها.)...
معلول.

( .122اي رسول هللا :إن يل جارية.)...

( .121كنا نعزل على عهد رسول هللا ^ ،صحيح دون قوله( :ولو كان ...إىل آخر
والقرآن ينزل ،ولو كان شيئا ينهى عنه لنهاان عنه احلديث) فإهنا من قول سفيان ،جاء موضحا عند
ُ
مسلم.
القرآن).
باب الصداق
( .113من أعطى يف صداق امرأة سويقا.)...

معلول ابلوقف.

( .112زوج النيب ^ رجال امرأة خبامت من .)...منكر.
( .111ال يكون املهر أقل من عشرة دراهم).

ضعيف.

( .115أن عمرة بنت اجلون تعوذت من.)...

ضعيف.

باب الوليمة
( .112إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأهتا).

صحيح.

وملسلم (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا .)...صحيح دون قوله( :عرسا.)...
( .111شر الطعام طعام الوليمةُ :مينعها من .)...ورواه البخاري أيضا.
( .111طعام الوليمة أول يوم حق ،وطعام.)...

ضعيف.

وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.

ضعيف ،ورواه ابن ماجه من حديث أيب هريرة
وهو ضعيف.

( .113إذا اجتمع داعيان فأجب أقرهبما.)...

فيه نظر.

باب القسم بين الزوجات
( .1332كان رسول هللا ^ يقسم لنسائه .)...معلول ابإلرسال.
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( .1331من كانت له امرأاتن فمال إىل.)...

معلول.

( .1331كان رسول هللا ^ إذا صلى.)...

ومل يتفرد به مسلم بل رواه البخاري أيضا.

كتاب الطالق
باب الخلع
( .1312أن امرأة اثبت بن قيس أتت النيب ^ رواه البخاري وأشار إىل تعليله ابإلرسال ،وأورده
فقالت :اي رسول هللا :اثبت بن قيس ما أعيب عن ابن عباس بسند متصل دون قوله( :وطلقها
عليه يف خلق وال دين ،ولكين أكره الكفر .)...تطليقة) فهذه اللفظة مل تثبت عن النيب ^.
معلولة ابإلرسال ،ومل تثبت موصولة.

ويف رواية له (وأمره بطالقها).

وأليب داود والرتمذي وحسنه (أن امرأة اثبت .)...معلولة.
 .1311ويف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه...

ضعيف.

 .1313وألمحد من حديث سهل بن أيب...

ضعيف.

باب أحكام الطالق
( .1315أبغض احلالل إىل هللا الطالق).

معلول ابإلرسال.

( .1311أنه طلق امرأته وهي حائض.)...

صحيح.

ويف رواية ملسلم (مره فلرياجعها مث ليطلقها.)...

(أو حامال) هذه اللفظة فيها نظر.

(وحسبت تطليقة).
ويف رواية أخرى للبخاري ُ

رجاله ثقات ،ويف املعىن تفصيل.

ويف رواية أخرى (قال عبد هللا بن عمر.)...

عند أيب داود وهي معلولة (.)2115

( .1311أُخرب رسول هللا ^ عن رجل.)...

معلول.

( .1311طلق أبو ركانة أم ركانة ،فقال له.)...

معلول.

ويف لفظ ألمحد (طلق أبو ركانة امرأته يف.)...

معلول.

وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه...

معلول.

( .1323ثالث جدهن جد ،وهزهلن جد .)...:معلول.
ويف رواية البن عدي من وجه آخر ضعيف...

معلول.
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( .1321ال جيوز اللعب يف ثالث :الطالق .)...ضعيف.
( .1321إن هللا تعاىل وضع عن أميت اخلطأ .)...معلول.
( .1321ال طالق إال بعد نكاح ،وال عتق .)...معلول.
معلول.

 .1322وأخرج ابن ماجه عن املسور...

( .1321رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حىت فيه نظر ،وقد صح عن علي موقوفا ،وحيتمل أن
يكون له حكم الرفع.
يستيقظ ،وعن الصغري ،حىت يكرب ،وعن.)...
 .1313عن عمران بن حصني (أنه سئل.)...

صحيح.

وزاد الطرباين يف رواية (ويستغفر هللا).

رجاله ثقات.
كتاب إلايالء

( .1312آىل رسول هللا ^ من نسائه.)...

معلول ابإلرسال.

كتاب الظهار
( .1311أن رجال ظاهر من امرأته ،مث وقع .)...معلول ابإلرسال.
ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس.

كذلك معلول ابإلرسال.

( .1312دخل رمضان فخفت أن أصيب.)...

معلول ابإلرسال.

كتاب اللعان
( .1331إين امرأيت ال ترد يد المس.)...

معلول.

وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس ...فيه نظر.
( .1333أميا امرأة أدخلت على قوم من.)...

معلول.

( .1335من أقر بولده طرفة عني فليس له .)...ضعيف.
كتاب العدة وإلاحداد
( .1331أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض).

معلول.

( .1353ال ُحتد امرأة على ميت فوق.)...

صحيح.

وأليب داود والنسائي من الزايدة (وال ختتضب ،)...معلول كال الروايتني.
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وللنسائي (وال متتشط).
( .1351جعلت على عيين صربا ،بعد أن.)...

ضعيف.

( .1351ال تُلبسوا علينا سنة نبينا ،عدة أم الولد صحيح دون قوله( :سنة نبينا) ،فهذه اللفظة غري
حمفوظة.
إذا تويف عنها سيدها أربعة أشهر وعشر).
( .1351طالق األمة تطليقتان ،وعدهتا.)...

اثبت موقوفا ،ضعيف مرفوعا.

وأخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه...

ضعيف.

( .1351ال حيل المرئ يؤمن ابهلل.)...

معلول.

( .1311امرأة املفقود امرأته حىت أيتيها البيان).

منكر.

( .1311ال خيلون رجل ابمرأة إال مع ذي حمرم) .وقد رواه مسلم.
حامل حىت تضع وال غري .)...فيه لني.
( .1313ال تُوطأ ٌ
وله شاهد عن ابن عباس يف الدارقطين.

فيه نظر.

 .1315وعن ابن مسعود عند النسائي.

تكلم فيه النسائي.

وعن عثمان عند أيب داود.

ضعيف.
كتاب الرضاع

( .1322ال حيرم من الرضاع إال ما فتق.)...

معلول.

( .1321ال رضاع إال يف احلولني).

الصحيح أنه موقوف.

( .1323ال رضاع إال ما أنشز العظم.)...

ضعيف.

( .1321هنى رسول هللا ^ أن تسرتضع.)...

ضعيف.

كتاب النفقات
( .1313اي رسول هللا :ما حق زوجة أحدان .)...معلول.
( .1312كفى ابملرء إمثا أن يضيع من يقوت).

ضعيف ،والصحيح (وعن عبد هللا بن عمرو).

وهو عند مسلم بلفظ (أن حيبس عمن ميلك .)...هذا هو احملفوظ.
( .1311يف احلامل املتوىف عنها زوجها.)...

احملفوظ وقفه.

( .1313اليد العليا خريٌ من اليد السفلى ،ويبدأ تقول املرأة :أطعمين ،أو طلقين .هبذا اللفظ
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أحدكم مبن يعول ،تقول املرأة :أطعمين ،أو معلول ،وقد رواه البخاري ،وبني يف آخره أنه
مدرج من قول أيب هريرة.
طلقين).
 .1311وعن عمر ( أنه كتب إىل .)...صحيح بطرقه وشواهده.
كتاب الحضانة
( .1311أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم.)...

ضعيف.

( .1312أن النيب ^ قضى يف ابنة محزة.)...

صحيح.

هذا مروي ابملعىن ،واحملفوظ ما قبله.
وأخرجه أمحد من حديث علي ...
كتاب الجنايات
باب القصاص
( .1311من قتل عبده قتلناه ،ومن جدع.)...

معلول.

ويف رواية أيب داود والنسائي بزايدة (ومن.)...

معلول.

( .1311ال يُقاد الوالد ابلولد).

مضطرب.

( .1132من قُتل يف عميا أو رميا حبجر.)...
( .1131إذا أمسك الرجل الرجل وقتله.)...

( .1131أن النيب ^ قتل مسلما مبعاهد.)...

معلول ابإلرسال.
املرسل أصح.
ضعيف.

باب الديات
( .1112أن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة ،فإنه معلول ،وأصل الكتاب اثبت ،وقد قضى عمر به
كما جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح.
قود ،إال أن يرضى أولياء املقتول ،وإن يف.)...
( .1111دية اخلطأ أمخاسا عشرون حقة.)...

معلول ابلوقف.

وأخرجه األربعة بلفظ (وعشرون بين خماض).

معلول ابلوقف.

وأخرجه ابن أيب شيبة من وجه آخر موقوفا.
( .1111من تطبب  -ومل يكن ابلطب.)...

معلول ابلوقف(.)1
معلول.

( )1سقط يف حديث ( )1115يضاف من النسخ األخرى.
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( .1123عقل أهل الذمة نصف عقل.)...

صحيح.

وللنسائي (عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت.)...

ضعيف.

ظ مثل عقل .)...خمتلف فيه ،وحتسينه حمتمل.
( .1121عقل شبه العمد مغل ٌ
معلول ابإلرسال.

رجل رجال على عهد.)...
( .1122قتل ٌ

باب قتال أهل البغي
( .1121هل تدري اي ابن أم عبد كيف.)...

ضعيف جدا.

وصح عن علي من طرق حنوه موقوفا.

اثبت عن علي.
باب قتال الجاني

( .1111من قتل دون ماله فهو شهيد).

احلديث متفق على صحته.

( .1113قضى رسول هللا ^ َّ
أن حفظ.)...

معلول.

باب قتل املرتد
( .1111ال أجلس حىت يُقتل ،قضاء هللا.)...

صحيح.

ويف رواية أليب داود (وكان قد استتيب قبل ذلك) .فيها نظر ،واملعىن صحيح.
كتاب الحدود
باب حد الزاني

( .1135أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم) .الراجح وقفه على علي ،وهو صحيح موقوفا.
روجيل ضعيف.)...
( .1131كان يف أبياتنا ٌ

معلول ابإلرسال.

( .1131من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط .)...معلول.
( .1153أن النيب ^ ضرب وغرب.)...

الصواب وقفه.

( .1152ادفعوا احلدود ما وجدمت هلا مدفعا).

ضعيف.

وأخرجه الرتمذي واحلاكم من حديث عائشة...

ضعيف.

ورواه البيهقي عن علي ...

ضعيف.

( .1151اجتنبوا هذه القاذورات اليت هنى.)...

أعله الدراقطين ابإلرسال.
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باب حد السرقة
 .1151ويف رواية ألمحد (اقطعوا يف ربع.)...

مروي ابملعىن ،ولفظ الشيخني هو املعتمد.

( .1111ليس على خائن وال منتهب.)...

له طريقان معلوالن.

( .1113ال قطع يف مثر وال كثر).

معلول.

( .1115أُيت رسول هللا ^ بل ٍ
ص.)...

ضعيف.

 .1111وأخرجه احلاكم من حديث أيب هريرة ...معلول ابإلرسال.
وأخرجه البزار أيضا.

ضعيف.

( .1112ال يغرم السارق إذا أقيم عليه احلد).

ضعيف.

( .1111هال كان ذلك قبل أن أتتيين به؟).

ضعيف.

( .1123جيء بسارق إىل النيب ^.)...

ضعيف.

 .1121وأخرج من حديث احلارث...

ضعيف.

باب حد الشارب وبيان املسكر
( .1121ال تقام احلدود يف املساجد).

ضعيف.

( .1112إن هللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم
عليكم).

ضعيف ،وقد صح موقوفا على ابن مسعود ،فقد
رواه البخاري معلقا.

باب التعزير وحكم الصائل
( .1115أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم.)...

ضعيف جبميع رواايته.

( .1111تكون فنت ،فكن فيها عبد هللا.)...

ضعيف.

ضعيف.
وأخرج أمحد حنوه عن خالد بن عرفطة.
كتاب الجهاد
( .1111اي رسول هللا :على النساء جهاد؟ .)...صحيح دون (العمرة).
 .1111وألمحد وأيب داود من حديث...

ضعيف.

( .1113أان برئ من كل مسلم يقيم بني.)...

معلول ابإلرسال.

( .1112ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو).

له طرق كثرية ،وله طريق صحيح ،صححه أبو
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زرعة.
( .1235اقتلوا شيوخ املشركني واستبقوا.)...

معلول.

( .1231ال تغلوا فإن الغلول انر وعار.)...

ضعيف.

( .1212أن النيب ^ نصب املنجنيق على .)...إىل مكحول صحيح ،وضعيف إىل النيب ^.
ووصله العقيلي إبسناد ضعيف عن علي.

ضعيف.

( .1213أن رسول هللا ^ قتل يوم بدر.)...

إىل سعيد صحيح ،وال يصح إىل مرسال.

( .1211إن القوم إذا أسلموا أحرزوا.)...

ضعيف.

( .1223قسم رسول هللا ^ يوم خيرب.)...

صحيح.

وأليب داود (أسهم لرجل ولفرسه ثالثة أسهم .)...فيه نظر ،وهو مروي ابملعىن ،واملعىن صحيح.
( .1223كنا نصيب يف مغازينا العسل.)...

صحيح.

وأليب داود (فلم يؤخذ منه اخلمس).
( .1221من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر.)...

فيه نظر.

(جيري على املسلمني بعضهم).
ُ .1222

ضعيف.
ضعيف.

(جيري على املسلمني أدانهم).
ُ .1221

( .1221ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا .)1()...صحيح.
زاد ابن ماجه من وجه آخر (وجيري عليهم مل يروه ابن ماجه ،وعنده بلفظ (وجيري على
املسلمني أدانهم) ،وفيه عبد هللا بن عياش ،وفيه
أقصاهم).
كالم.
( .1211غزوان مع رسول هللا ^ خيرب.)...

ال أبس به.

كتاب الجزية والهدنة
( .1211أن النيب ^ أخذها.)...

صحيح.

وله طريق يف املوطأ فيها انقطاع.

معلولة.

( )1تنبيه :يف نسخيت :سقط قوله( :ويف الصحيحني).
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ضعيف ،وقد صح عن ابن عباس موقوفا ،رواه
البخاري يف صحيحه معلقا.

( .1211اإلسالم يعلو وال يعلى).

( .1231هذا ما صاحل عليه دمحم بن عبد هللا احملفوظ ما رواه البخاري ،وليس عنده (على وضع
احلرب عشر سنني) ،فإهنا شاذة.
سهيل بن عمرو :على وضع احلرب عشر.)...
كتاب السبق والرمي
( .1235أن النيب ^ سابق بني اخليل ،وفضل ال أبس به ،دون قوله( :وفضل )...فإهنا غري
حمفوظة.
القرح يف الغاية).
ضعيف.
( .1232من أدخل فرسا بني فرسني.)...
كتاب ألاطعمة
( .1251هنى رسول هللا ^ يوم خيرب عن حلوم ويف لفظ للبخاري (ورخص )...صحيح ،صوابه
أن يقول املؤلف :ويف لفظ البخاري.
احلمر األهلية ،وأذن يف حلوم اخليل).
( .1253هنى رسول هللا ^ عن قتل أربع.)...

له علة.

 .1251وعن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ...

ضعيف.

( .1252هنى رسول هللا ^ عن اجلاللة.)...

معلول ،وقد صح من وجه آخر عن ابن عمر وابن

( .1251حنران على عهد رسول هللا ^.)...

عباس عن النيب ^.
صحيح.

كتاب الصيد والذبائح
( .1221ذكاة اجلنني ذكاة أمه).

ضعيف.

( .1223املسلم يكفيه امسه ،فإن نسي أن.)...

الصواب وقفه على ابن عباس.

وأخرجه عبد الرزاق إبسناد صحيح إىل...
وله شاهد عند أيب داود يف مراسيله بلفظ...

صحيح(.)1
ضعيف.

( )1يف نسخيت خطأ مطبعي ،صوابه( :إبسناد صحيح إىل ابن عباس موقوفا) ،بدل (مرفوعا).
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كتاب ألاضاحي
صحيح.
( .1225أن النيب ^ كان يضحي.)...
ويف لفظ (مسينني).

فيه نظر.

وأليب عوانة يف صحيحه (مثينني).

فيه نظر.

( .1222من كان له سعة ومل يضح.)...

معلول ابلوقف.

( .1211أمران رسول هللا ^ أن نستشرف .)...معلول ،والصواب وقفه على علي.
كتاب العقيقة
( .1213أن النيب ^ عق عن احلسن.)...

معلول ابإلرسال.

 .1215وأخرج ابن حبان من حديث أنس حنوه .معلول.
( .1211أن رسول هللا ^ أمرهم أن يُعق.)...

صحيح.

فيه نظر.
 .1212وأخرج أمحد واألربعة عن أم كرز...
كتاب ألايمان والنذور
صحيح.
( .1212وإذا حلفت على ميني فرأيت.)...
ويف رواية أليب داود (فكفر عن ميينك مث.)...

رجاله ثقات ،وحيتمل أن يكون روي ابملعىن.
معلول ابلوقف.

( .1211من حلف على ميني فقال.)...:
 .1211وعن عائشة يف قولهَ﴿ :لَّ ي َؤ ه
اَّللُ صحيح موقوفا ،ضعيف مرفوعا.
اخ ُذ ُك ُم ه
ُ
ه َّ
ِف أ َْْيَانه ُك ْم﴾ قالت( :هو قول الرجل.)..:
ِبلل ْغ هو ه َ
إدراج األمساء ضعيف.
( .1212إن هلل تسعة وتسعني امسا.)...
صنع إليه معروف فقال.)...
( .1211من ُ
( .1133كفارة النذر كفارة ميني).

ضعيف.
صحيح.

وزاد الرتمذي فيه (إذا مل يسمه).

ضعيف.

( .1132من نذر نذرا مل يسم ،فكفارته.)...

الصحيح أنه موقوف.

( .1135نذرت أخيت أن متشي إىل بيت.)...

صحيح.

وألمحد واألربعة فقال( :إن هللا تعاىل ال.)...

ضعيف.
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رجل على عهد رسول هللا.)...
( .1132نذر ٌ
وله شاهد من حديث كردم عند أمحد.

( .1113اي رسول هللا :إين نذرت يف.)...
وزاد البخاري يف رواية (فاعتكف ليلة).

صحيح.
فيه كالم ،واملعتمد على حديث اثبت.
صحيح.

فيها نظر.
كتاب القضاء
باب أحكام القضاء

( .1111القضاة ثالثة :اثنان يف النار.)...

حسن بطرقه.

( .1111إذا تقاضى إليك رجالن فال.)...

فيه نظر.

 .1112وله شاهد عند احلاكم من حديث...

واهي.

( .1111كيف َّ
تقدس أمةٌ ال يؤخذ من.)...

حسن.

 .1123وله شاهد من حديث بريدة عند البزار .فيه نظر.
ضعيف.

( .1122يُدعى ابلقاضي العادل يوم.)...

شاذة.

وأخرجه البيهقي ولفظه (يف مترة).

سنده قوي.

( .1123من واله هللا شيئا من أمور.)...

( .1125لعن رسول هللا ^ الراشي واملرتشي ال أبس به ،ومل يروه أح ٌد من أهل السنن إال
الرتمذي.
يف احلكم).
( .1122قضى رسول هللا ^ أن اخلصمني .)...ضعيف.
باب الشهادات
( .1113ال جتوز شهادة خائن وال خائنة.)...

ال أبس به.

 .1113أن النيب ^ قال لرجل( :ترى.)...

ضعيف.

باب الدعاوى والبينات
( .1112لو يُعطى الناس بدعواهم الدعى.)...

صحيح.

وللبيهقي إبسناد صحيح (البينة على املدعي .)...معلول.
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( .1131أن رجلني اختصما يف دابة وليس .)...معلول ابإلرسال.
( .1132من حلف على منربي هذا بيمني .)...ضعيف.
( .1133أن رجلني اختصما يف انقة ،فقال .)...ضعيف.
( .1135أن النيب ^ رد اليمني على.)...

ضعيف.

كتاب العتق
فيه لني ،وله شاهد.
( .1131وأميا امرئ مسلم أعتق امرأتني.)...
( .1131وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة.)...

معلول.

 .1152وهلما عن أيب هريرة (وإال قوم عليه .)...السعاية مدرجة على الصحيح.
( .1153من ملك ذا رحم حمرم فهو حر).

معلول.

( .1151الوالء حلمة كلحمة النسب.)...

معلول.

وأصله يف الصحيحني بغري هذا اللفظ.

هذا هو احملفوظ.

( .1111إذا كان ألحداكن مكاتب ،وكان .)...معلول.
( .1112يودى املكاتب بقدر ما عتق منه.)...
( .1113أميا ٍ
أمة ولدت من سيدها فهي.)...

معلول.
ضعيف ،والصواب أنه من قول عمر.

ضعيف.
( .1115من أعان جماهدا يف سبيل هللا.)...
كتاب ألادب
صحيح.
( .1122ليسلم الصغري على الكبري.)...
ويف رواية ملسلم (والراكب على املاشي).

متفق عليها.

(جيزئ عن اجلماعة إذا مروا أن.)...
ُ .1121

ضعيف.

( .1123ال تبدؤوا اليهود وال النصارى.)...

هذا حديث أيب هريرة.

فيه نظر.
( .1121ال يشربن أحدكم قائما).
كتاب البر والصلة
معلول ابلوقف ،واملوقف صحيح.
(.1115رضا هللا يف رضا الوالدين.)...
( .1111من دل على خري فله مثل أجر فاعله) .الصواب :أيب مسعود.
( .1113من استعاذكم ابهلل فأعيذوه ،ومن صحيح ،ورواه أبو داود والنسائي وأمحد إبسناد
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سألكم ابهلل فأعطوه ،ومن أتى إليكم معروفا .)...صحيح.
كتاب الزهد والورع
خمتلف فيه ،ولكن ال أبس به.
( .1111من تشبه بقوم فهو منهم).

( .1111كنت خلف النيب ^ يوما فقال .)...صحيح عند الرتمذي ،ضعيف عند أمحد(.)1
( .1333اي رسول هللا :دلين على عمل إذا .)...ضعيف جدا.
( .1332من حسن إسالم املرء تركه.)...

معلول ابإلرسال.

( .1331ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه).

معلول ابالنقطاع.

( .1333كل ابن آدم خطاء ،وخري.)...

ضعيف.

وقليل فاعله).
( .1335الصمت حكمةٌ ،

ضعيف ،وذكر النيب ^ فيه غلط ،والصواب ما

رواه احلاكم وغريه من حديث أنس أنه من قول
لقمان احلكيم.
كتاب مساوئ ألاخالق
( .1331إايكم واحلسد ،فإن احلسد أيكل .)...ضعيف.
والبن ماجه من حديث أنس حنوه.

ضعيف.

( .1311إن أخوف ما أخوف عليكم.)...

معلول.

( .1323ال ُمتار أخاك ،وال متازحه.)...

ضعيف.

( .1325خصلتان ال جيتمعان يف مؤمن.)...:

ضعيف.

ضار مسلما ضاره هللا ،ومن.)...
( .1322من َّ

ضعيف.

( .1321ليس املؤمن ابلطعان ،وال اللعان.)...

معلول ابلوقف.

( .1312من كف غضبه كف هللا عنه عذابه).

ضعيف جدا.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند...

ضعيف.

( .1311ال يدخل اجلنة خب ،وال خبيل.)...

ضعيف.

( )1هذا احلديث مل يكن عليه حكم يف نسخيت للبلوغ ،وأخذته من كالم الشيخ على األربعني النووية اليت عرضناها عليه ،فهو من
أحاديثها.
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( .1315طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب.)...

ضعيف.

( .1312العجلة من الشيطان).

ضعيف.

( .1311الشؤم سوء اخللق).

ضعيف.

( .1333من عري أخاه بذنب ،مل ميت حىت.)..

ضعيف.

( .1332كفارة من اغتبته أن تستغفر له).

مرتوك.

( .1331أبغض الرجال إىل هللا األلد اخلصم) .ورواه البخاري.
كتاب مكارم ألاخالق
 .1353وعن ابن مسعود  قال :قال صوابه (وعن أيب مسعود).
رسول هللا ^( :إن مما أدرك الناس.)...
( .1351من رد عن عرض أخيه ابلغيب.)...

فيه لني.

 .1353وألمحد من حديث أمساء بنت يزيد...

ضعيف.

( .1351أكثر ما يُدخل اجلنة تقوى هللا.)...

ال أبس به.

( .1351إنكم ال تسعون الناس أبموالكم.)...

ضعيف.

( .1313املؤمن مرآة أخيه املؤمن).

فيه لني.

( .1312اللهم كما حسنت خلقي فحسن .)...فيه نظر ،وقد صح عن عائشة.
كتاب الذكر والدعاء
( .1313ما عمل ابن آدم عمال أجنى له .)...معلول.
( .1311ما قعد قوم مقعدا مل يذكروا هللا.)...

ضعيف.

( .1323الباقيات الصاحلات :ال إله إال هللا .)...ضعيف.
( .1322اي عبد هللا بن قيس :أال أدلك.)...

صحيح.

زاد النسائي (ال ملجأ من هللا إال إليه).

صحيح من حديث أيب هريرة.

 .1323وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ...

ضعيف.

 .1325وللرتمذي عن أيب هريرة رفعه (ليس .)...فيه نظر.
( .1322إن ربكم حيي كرمي ،يستحي من .)...ضعيف ،وقد صح موقوفا على سلمان ،رواه
أمحد.
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( .1321كان رسول هللا ^ إذا مد يديه.)...

ضعيف.

وله شواهد منها :عند أيب داود من حديث...

ضعيف ،وشواهده كلها ضعيفة.

( .1321إن أوىل الناس يب يوم القيامة.)...

ضعيف.

( .1311اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين ،فيه لني ،وألفاظ احلديث اثبتة يف الصحيحني من
غري وجه.
وغلبة العدو ،ومشاتة األعداء).
( .1311اللهم انفعين مبا علمتين ،وعلمين.)...

ال أبس به.

 .1313وللرتمذي من حديث أيب هريرة حنوه ،ضعيف.
وقال يف آخره( :وزدين علما ،احلمد هلل على.)...
انتهى عرضنا جلميع أحاديث البلوغ وحكم شيخنا العالمة العلوان يف ليلة السبت السابع عشر
من ربيع الثاين سنة ثالث وثالثني وأربعمائة وألف من اهلجرة على صاحبها الصالة والسالم ،وذلك يف
سجن الطرفية ابلقصيم ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وهذه أبيات يف ختمنا للبلوغ عرضتها
على الشيخ ،وهي:
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحانه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد قه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
احلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد هلل ُجميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداعي
ـالم ُم ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبال
مث الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالةُ والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

مت حبم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هللا يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافظ العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان

ـامشي دمحما
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب اهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ـحيحنا البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ يف األحك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ْ
تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
يف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتةٍ قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية الزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول القائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

ـذمت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود احلائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب حف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرةٍ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ُاهبم مغلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ علينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وربُّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فوقنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدينا

قلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
ـارحم إهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخنا والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائال
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

واجع ْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ريب دائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا موفَّـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

قال ذلك وكتبه
معمر بن راشد
واحلمد هلل رب العاملني
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