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 بسم الله الرحمن الرحيم

  

سيئات و  ، نفسناأنعوذ ابهلل من شرور و  ،نستغفرهو  ،نستعينهو  ،إن احلمد هلل حنمده
 ال هللا وحدهإله إ ن الأشهد أو  ،من يضلل فال هادي لهو  ،من يهده هللا فال مضل له ،أعمالنا

 : أما بعد ،رسولهو أشهد أن حممدا عبده و  ،ال شريك له
 ، ابلبالغأمره و  ،أنزل عليه الكتابو  ،للخلق رسوال فإن هللا تعاىل قد بعث حمّمًدا 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿچ: تعاىلو قال تبارك  ،البيانو 

 فقال ،طاعتهبقرهنا و  ،فرض هللا على العباد طاعتهو  ، [44: النحل] چڦ ڤ
أمران و  ، [ ٣٣: حممد] چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ: تعاىل

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : جل وعال ابتباع سنته فقال

جاهد يف هللا و  ،نصح األمةو  ،أدى األمانةو  ،الرسالة قد بّلغ و  ، [80: ]النساء چڀ
 چچ: أنزل عليه ،وأمت نعمته ،هوأعز أمر   ،دينه به فلما أكمل هللا عز وجل،  حق جهاده

 علم النيبف ،[3: املائدة] چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ
 ؟ قالوا«هل بلغت»: فقال يف حجة الوداع، أصحابه عند ذلك فسأل ،أنه مقبوض :
 .(1)«فرب مبّلغ أوعى من سامع , الغائبالشاهد اللهم اشهد فليبلغ » :قال ،نعم

أفضلهم و  ،على خريهم هللا عنهم أمجعني يرض األطهارأصحابه  ، مجع هللاتوفاه ربُّهفلما 
فردع املرتدين ومحى حوزة ،  هرسول طريق هنجو ، فقام أبمر هللا ، أيب بكر الصديق

إىل  لو منعوين عناقًا كانوا يؤدونه»: قالهللا لومة الئم فووقف وقفة من ال خياف يف ، الدين

                                                            

(، و مسلم 1654ح/2/650أخرجه البخاري يف"صحيحه"كتاب احلج، ابب اخلطبة أايم مىن )( 1)
 (.1679ح/3/1307يف"صحيحه"كتاب القسامة، ابب تغليظ حترمي الدماء و األعراض و األموال )
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األمة واختالف  ،لتهخمافة ذهاب مح    مجع القرآنمث ، (1)«لقاتلتهم على منعه  رسول هللا
 .شرح هللا صدر اجلماعة لذلكف ،فيه

عنهم  غوابلّ ف ابطنا ،و اتباع ، ظاهرا و الصحابة ما كانوا عليه من علم  ابعون عنمث أخذ التّ 
: تعاىل م أتباع التابعني قالهسار على منهج، مث  عن رسول هللا هتلقو   ما

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 چ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿٿ  ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

خري الناس قرين مث الذين »: بقوله  الذين وصفهم النيبهم فهؤالء  ،[100: التوبة]
 .(2)«يلوهنم مث الذين يلوهنم

 ، أقرؤواو  ،نصحواو فبّلغوا  ،بعدهم من علماء السنةسلك طريقهم من جاء هكذا و 
 ،مسلمو  ، ريلبخاوأجودها أتليًفا صحيحا ا ،ن أحسنها تصنيًفاكان م  و  ،صنفوا الكتبو 
 ،انمني األتهرت بفاش ،ابن ماجهسنن و  ، سنن النسائيو  ،جامع الرتمذيو  ،سنن أيب داودو 
 حوهلاص نف ف ،يلهاحتص العلماء على حرصو  ،م االنتفاع هباظ  وع   ،انتشرت يف بالد اإلسالمو 

وبعضها يف  ،ملتونن ابعضها يف معرفة ما اشتملت عليه م ،اتليقع ّلقت عليها تعو  ،تصانيف
ا يف ا ألفو ملة كان من مجو  ،يف جمموع ذلك اآلخر بعضهاو  ،ما احتوت عليه من األسانيد

وائد  فراد ز إأو  ،إبفراد زوائد بعض هذه الكتب على بعض عنيتفإهنا  ،كتب الزوائد  ذلك
 .كتب أخرى على هذه الكتب

 فيها ضرب يلأأن  فأحببت ،ىل يوم الناس هذاإ الزال االهتمام هبذه الدواوين قائماو 
 : وأن يكون يل يف تلك الرتكة نصيب فجاء عنوان البحث ، بسهم

 «لحليا زكاةاألربع على الصحيحين في أحاديث زوائد السنن »

                                                            

(، ومسلم يف"صحيحه"كتاب 1335ح/2/507وجوب الزكاة ) أخرجه البخاري يف"صحيحه"كتاب الزكاة، ابب( 1)
 (.1/51/20الزكاة، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا... )

(، و 2/938/2507) أخرجه البخاري يف"صحيحه"كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل أصحاب النيب ( 2)
ب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مسلم يف"صحيحه"كتاب فضائل الصحابة، اب

 (.2533ح/4/1962)
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 : أسباب اختيارهوأهمية الموضوع 
  .الصالةو  ، هي الركن الثالث بعد الشهادتنيف ،مكانة الزكاة يف اإلسالم - 1
لعلماء يها اتمد علفهي األمهات اليت يع ،مكانة هذه الكتب الستة بني كتب السنة - 2

 .األحكاممهمات و  ، لكوهنا مجعت أصول األحاديث
الف ع اختمحيحني اشتمال السنن األربع على أحاديث كثرية زائدة على ما يف الص - 3

ذا هلعل و  ،منها ملردودابول من دراسة لتمييز املقو  بيان ،هي حباجة إىل و  ،ردًّاو درجاهتا قبواًل 
 .البحث يسهم يف ذلك

حيح رد نص صأنه مل ي ذلكمنشأ و , "زكاة احللي"االختالف الشديد يف مسألة – 4
  ، ثبوهتالعلم يفهل اأإمنا وردت أحاديث اختلف و  ، أو ينفيها عنه ،صريح يوجب الزكاة فيه

  .يف داللتها تباينت أقواهلمكما 
تها نظراي دراس ليت سبقاتطبيق قواعده و  ،الرغبة القوية يف ممارسة علم احلديث عمليا - 5

 .يف مرحلة مضت
 : خـطـة الـبحـث

ها  تفصيلو  ،فهارسو  ،خامتةو  ،أحاديث الدراسةو  ،متهيدو  ،البحث من مقدمةيتكون 
 : كالتايل

  .مل فيهخطة العو  ،سبب اختيارهو  ،فيها بيان أمهية املوضوعو : المقدمة

 : يشتمل على ما يليو : التمهيد

 .( أصحاب السنن أ( تراجم موجزة لألئمة األربعة ))
 .املصنفة فيهأهم الكتب و  ،)ب( التعريف بعلم الزوائد

 : أحاديث الدراسة
 على ستهاادر و  ، ( ياحلل كاةز حني يف أحاديث زوائد السنن األربع على الصحي هي )و 

 : النحو التايل
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 : )أ( تنظيم الطرق
جامع  )مث  ، ( سنن أيب داود ) بدأت ابستخراج تلك األحاديث الزائدة من: أوال
 .( ماجةابن سنن  مث ) ،( النسائيسنن  مث ) ،( الرتمذي
 ،لتخريجا يف اأقدمهف ،من طريق املؤلف نفسه هامصادر أبدأ بتخريج الرواايت من : اثنيا

ند عسانيد األ ذلك على طريقة اختصارو  ،مث أحول بقية األسانيد اليت هي أطول عليه
 .احملدثني
ابعة له يف  املتمث ،شيخه تامة ملؤلف الكتاب يفات التابعامل تخريجأقوم ببعد ذلك : اثلثا

  .من فوق شيخه يف اإلسناد إىل الصحايب
ختلف عن صل امل أفمث ،أراعي يف ذلك كله مجع الطرق املتعددة عن الشيخ الواحد: رابعا

 .املتفق فيها
 ،تلفاظ الرواايأة بني ملؤثر أراعي يف ختريج الرواايت عموما العناية ببيان الفروق ا: خامسا

 ،(مبعناه) أو ،(هنحو ب): مثل ،صطالحية اليت تدل على تلك الفروقمع استعمال العبارات اال
  .حنومهاو 

 : ( دراسة اإلسنادب)
 تالف يفمن اخ أراعي ما يكونو  ،إذا كان إسناد املصنف صحيحا أكتفي بذلك: أوال
 .فيةعلة خ وأ ، مع ما صح من طرق أخرى ملعرفة ما قد يعرتيه من شذوذ ،املنتو السند 

 يقتير ىت ح ،اهدهشو و  ،أدرس متابعاته ه ، فإيندونأو حسنا  إسناده فإن كان: اثنيا
 .أو من الضعيف إىل احلسن لغريه ،احلديث من احلسن إىل الصحيح

مجته ما اصر تر ن عنأذكر م ،أو على تضعيفه ،إذا كان الراوي متفق على توثيقه: اثلثا
نني من اثو  ،وخهمن شيأذكر اثنني فقط و  ،اللقبو  ،الكنيةو  ،النسبو  ،من االسم: مييزه

فيد يما  كرأذ  مث ،مع مراعاة من يكون مذكورا من ذلك يف اإلسناد املدروس ،تالميذه
 .رمجتهتنها أحيل على املصادر املستفاد مو  ،أو تضعيفه ،خالصة القول يف توثيقه



8 

 

وال األقأعرض و  ،ما سبقكة له  فأذكر العناصر املميز  ،فيه أما إن كان الراوي خمتلفاً و : رابعا
يف  كالم األئمة  خالصة ذكرمث أ ،ال إخالل مبا له أثر يف حال الراويو  املختلفة فيه دون تكرار

 .مع تعليلي ملا خلصت إليه ،بيان حاله
 : احلكم على احلديث (ـ)ج 

راعيا م ،تهاال رو بيان أحو و  ،دراسة ألسانيدهالأحكم على احلديث من خالل ما سبق من 
 .و علةوذ أما يكون يف احلديث من شذو  ،ما قد يعرتي السند من اتصال أو انقطاع

يف و تنه ، يف م واردةبعد دراسة كل إسناد حديث تفسري األلفاظ الغريبة المث إين أذكر 
طويل أو تغري  نمها مع بيان الراجح في"اة احلليزك"آخر الباب قمت بدراسة فقهية ملسألة

 .إخالل

 .حثلت إليها من خالل البفيها أهم النتائج اليت توصّ و : الخاتمة

 : تشتمل علىو : الفهارس

 ـ فهرس اآلايت.  1
  .اآلاثرو ـ فهرس األحاديث  2
  .ـ فهرس األعالم 3
 .املراجعو ـ فهرس املصادر  4
  .ـ فهرس املوضوعات 5
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 : الدراسات السابقة للموضوع
السالم  عبد/  خالشي كعلم مستقل بذاته فقد ذكر  ابلنسبة لدراسة موضوع الزوائد: أوال
 : ( أن أول من ألف يف الزوائد17)ص"علم زوائد احلديث"يف كتابه علوش

  ."املستدرك على الصحيحني": هـ( يف كتابه405أبو عبد هللا احلاكم )
 ."ننادي ألقوم سالسنن اهلو جامع املسانيد ": هـ( يف كتابه774مث احلافظ ابن كثري )

 ."منبع الفوائدو  جممع الزوائد": من أشهرهاو  ،هـ( يف كتبه807احلافظ اهليثمي )مث 
 ."ةد العشر املساني زوائدباملهرة  إحتاف اخلرية":منهاو ،يف كتبه هـ(840مث احلافظ البوصريي)

  ."نيةالثما ائد املسانيدملطالب العالية بزو ": منها ،هـ( يف كتبه852مث احلافظ ابن حجر )
 .(1)قطلوبغا احلنفيمث احلافظ 

 ."زوائد شعب اإلميان": منها ،هـ( يف كتبه911مث السيوطي )
امن ن الثالقر  أن ظهور علم الزوائد كان يف أواخر خلدون األحدب /يرى الدكتورو 

 : كان من أوائل من مجع يف ذلكو  ،اهلجري
 .هـ(762العالمة مغلطاي بن قليج البكجري احلنفي )

 .علي بن أيب بكر اهليثميمث أبو احلسن نور الدين 
 .مث شهاب الدين أمحد بن أيب بكر الكناين البوصريي

 .مث احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين
 .(2)مث جالل الدين عبد الرمحمن بن أيب بكر السيوطي

                                                            

سبق قلم ألن كتاب قطلوبغا"زوائد سنن الدارقطين"إمنا أخرج فيه زوائد رجال سنن  لعلهعلوش، و الدكتور  كذا قال  (1)
لوبغا ضمن  ( غلط  من عّد كتاب قط301الدارقطين على رجال الكتب الستة، و قد بنّي هو نفسه يف كتابه ص )

 كتب الزوائد يف املتون.
 (.62 -49علم زوائد احلديث )ص( 2)
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 .منهما اجحان الر بي اىلإن شاء هللا تع ،سوف أييت و  ،هذا الرتتيب خمالف للرتتيب األولو 

ف يف قد ألّ ف ،يحنيابلنسبة لدراسة موضوع زوائد السنن األربع على الصحأما : اثنيا
ود على يب داأوائد ز ": كالتايل  يهو فقام ابستخراج الزوائد مث شرحها  ،نذلك ابن امللقّ 

النسائي  زوائد"و ،اودأاب دو الصحيحني : يعين"زوائد الرتمذي على الثالثة"و ،"الصحيحني
يعين "سةى اخلمجة علزوائد ابن ما"و ،الرتمذيو  أاب داودو  ،الصحيحني: يعين"على األربعة

  .بقية اخلمسة من الستة
 ملنه لك"نيلصحيحازوائد السنن على "حفظه هللا صاحل الشامي / كتاب الشيخ:  اثلثا

 .كما بني ذلك يف مقدمة كتابهاإلطالة   ةخشي هايدرس أسانيد
نان العلي امتها "ل، منبعض الرسائأما ما خيص مسألة زكاة احللي فقد أ لفت فيها  رابعا:

 زكاة احلليو" ثيمني،عبن ا" للشيخ زكاة احلليو" لفريح بن صاحل اهلبالل، "بعدم زكاة احللي
، مد الصبيحيبن حم هيم"إلبرازكاة احللي""للشيخ عطية حممد سامل، وعلى املذاهب األربعة

  .ارالطي"للدكتور عبد هللا بن حممد زكاة احللي يف الفقه اإلسالميو"
 
 
 
 
 
 
 

 
 : استخراجهاومنهجي في عد الزوائد 
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: يهليثمال اق ،ضوابط العتبار احلديث من الزوائدن صنف يف علم الزوائد ر م  ذك  
م شاركه ديثمن حو  ، فذكرت فيه ما تفرد به عن أهل الكتب الستة من حديث بتمامه"

  ."فيه زايدةو أو بعضهم  ،فيه
حايب ريق صطأو أحدها من  ،يف الكتب اخلمسة فإن كان احلديث": قال البوصرييو 

ريق طان من كإن  و  ،واحد مل أخرجه إال أن يكون فيه زايدة عند ابن ماجة تدل على حكم
  ."واحدا ملنتلو كان او انفرد ابن ماجة إبخراج طريق منها أخرجته و صحابيني فأكثر 

 : اليةالتيتلخص مما سبق أن احلديث ال يعد من الزوائد إال يف األحوال و 
يق الصحايب من طر  ال ،أن يكون منت احلديث الزائد ال يوجد يف الكتب املزيد عليها أ()

 .ال من طريق غريهو  ،الذي رواه
طريق  لكن منو  ، اأن يكون منت احلديث الزائد قد خ رّج يف الكتب املزيد عليه )ب(

 .صحايب آخر
ال أن إصحايب س المن طريق نفو  ،أن يكون منت احلديث الزائد قد خ رّج يف األصل )ج(

أو  ،طلقملقييد ت من ، نبين عليها حكم جديديف الكتاب املزيد فيه توجد زايدة مؤثرة ي
 .حنو ذلكو لعام  ختصيص

 : طريقتي في استخراج الزوائد

سنن من  مث ،أوال اودمن سنن أيب داحللي  كاةبز  املتعلقة حاديثاألج ا خر ستقمت اب) أ ( 
 .سنن ابن ماجةمن  أخرياو ، سنن النسائي ، مث من الرتمذي 

 من غري تغيري ، بهمحتت ترامجها اليت ذكرها مصنفوها يف كت ) ب ( أذكر تلك األحاديث
  .أو تبديل ،
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 تقديروشكر 
 

أسأله جّل و ،حثذا البأشكره على ما منَّ به عليَّ من إمتام هوأمحد اهلل تعاىل وهذا 

 .رالغفو أو تقصري إنه هو العفو , من خطأقعت فيه وعال أن يعفو عين فيما و

 , لسنةا فقه بقسم لدراسةأن أتاحت يل فرصة ا املدينة العامليةأشكر جامعة  إني ثم 

  .حفظه اهلل حممد خليفة التميمي/  الدكتور على رأسها شيخناو

 ذيال سوايفأشرف زاهر حممد ال / الدكتورالشيخ  بحثالكما أشكر املشرف على 

السداد ويق التوف هلهلل أسأل او ،فجزاه اهلل خريًا ،قراءتهو هذا البحثعلى  تفضل باإلشراف

 ،لعملا هذا شدني يفأشكر مجيع من ساعدني أو أركما  , املسلمنيوأن ينفع به اإلسالم و

 .التسديدوالتوفيق راجيًا هلم من اهلل 

صلى و , وهابنت الأإنك  ،رمحةهب لنا من لدنك و ،ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

 ،الدين ىل يومإإحسان من تبعهم بو ،صحبه أمجعنيوعلى آله و ،على نبينا حممد سلمو اللَّه

  .احلمد هلل رب العاملنيآخر دعوانا أن و
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 :ويشتمل على الـتمـهـيد
لألئمة  موجزة تراجم)أ(ـ 

 .األربعة )أصحاب السنن(
، التعريف بعلم الزوائد )ب(ـ

 .الكتب المصنفة فيه وأهم
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 (1): تـرجـمـة اإلمـام أبـي داود
 أبو داود ،(2)األزدي ،هو سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن عامر

 .هـ(202كان مولده بسجستان سنة )  (3)السجستاين
إىل البالد  ، مث رحل عن شيوخ بلده احلديث أخذ اإلمام أبو داود رمحه هللابدأ 

كان اإلمام أبو داود من ": قال ابن كثري رمحه هللا ،عمره مثانية عشر سنةكان و  ،اإلسالمية
مسع الكثري عن مشايخ و أّلف، و  ،خرّجو  ،صّنفو  ،مجع ،األقاليمو الرحَّالني اجلوَّالني يف اآلفاق 

  . (4)"غري ذلكو  ،خراسانو  ،العراقو  ،اجلزيرةو مصر و  ،البلدان يف الشام
،  طيالسييد الأبو الولو ،  لتبوذكيبن إمساعيل اأبو سلمة موسى  :من أشهر شيوخه

 .ويهإسحاق بن راهو ،  حيىي بن معنيو ،  علي بن املديينو ،  أمحد بن حنبلو 
د الرزاق بن عب ر حممدأبو بكو ،  اللُّؤلؤيأبو علي حممد بن أمحد : من أشهر تالمـيذهو 

ابنه و ،  مذيالرت ى بو عيسأو ،  أبو عبد الرمحن النسائيو ،  رواة السنن عنهمها من و ،  بن داسة
 .أبو بكر بن أيب داود

العلم و  ،وصفه ابحلفظ التامو  ،اتفق العلماء على الثناء على أيب داود: ثناء العلماء عليه
: قال إبراهيم احلريب، (5) غريهو  ،الفهم الثاقب يف احلديثو  ،الدينو  ،الورعو  ،اإلتقانو  ،الوافر

مع إمامته  رمحه هللاكان و ،  (6)"كما ألني لداود عليه السالم احلديد  ،أ لني أليب داود احلديث"
                                                            

(، اتريخ دمشق 1/159(، طبقات احلنابلة )9/55(، اتريخ بغداد )8/282انظر ترمجته يف: الثقات )( 1)
(، البداية و النهاية 13/203(، السري )3/262(، هتذيب الكمال )2/404(، وفيات األعيان )22/191)
 (.1/167(، شذرات الذهب )2/83التهذيب )(، 14/616)

األزد: هذه النسبة إىل أزد شنوءة، بفتح األلف و سكون الزاي و كسر الدال املهملة، و هي قبيلة معروفة ابليمن. ( 2)
 (.3/71(، و لسان العرب )1/18انظر: األنساب )

ت اين: بكسر السني املهملة واجليم وسكون السني الثانية و ( 3) س  ج  فتح التاء املثناة من فوقها و بعد األلف نون، السّ 
 (.2/509(، هتذيب األمساء و اللغات )7/84هذه النسبة إىل سجستان، اإلقليم املشهور، األنساب )

 (.14/616البداية و النهاية ) (4)
 (.2/509هتذيب األمساء و اللغات )( 5)
 (.2/510املصدر السابق )( 6)
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هو من جنباء أصحاب اإلمام و  ،ه يدل على ذلكتاب  ك  و  ،من كبار الفقهاء ،فنونهو يف احلديث 
فذكره  ،وقد عّده الشريازي من الفقهاء ،(1)األصولو سأله عن دقاق املسائل يف الفروع  ،أمحد

 .طبقات الفقهاء يف كتابه

مسند و ،  القدرو ،  املراسيلو ،  املنسوخو الناسخ و ،  كتاب السنن:  من آاثره العلمـية
 ،انتقى أبو داود كتاب السنن من مخسمائة ألف حديثفقد  كتاب السننأما عن   ، مالك

كتبت عن   مسعت أاب داود يقول": قال ابن داسة ،مما جيعل لكتابه قيمة كبرية عند العلماء
يعين كتاب  -تخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ان ،مخسمائة ألف حديث  رسول هللا

هو أدرى و ، قال أبو داود عن كتابه و ،  (2)"مثامنائة حديثو مجعت فيه أربعة آالف  - السنن
أن  ال يضر رجالً و  ،بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ال أعلم شيئاً و ": مبا فيه

تفهمه حينئذ يعلم و تدبره و إذا نظر فيه و  ،ال يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا
عرضه على أمحد بن حنبل و  ،يقال إنه صنفه قدمياو ": قال اخلطيب البغدادي،  (3)"مقداره

قرأه و ملا صنف أبو داود كتاب السنن ": قال حممد بن خملدو ،  (4)"استحسنهو  ،فاستجاده
 .(5)"ال خيالفونهو على الناس صار كتابه ألصحاب احلديث كاملصحف يتبعونه 

شر من شوال سادس ع اليف ،ليلة اجلمعة ،تويف أبو داود رمحه هللا تعاىل ابلبصرة: وفاته
ما ك  ،فاتهو  اتريخ هذا هو املعتمد يفو ،  سبعني سنةو عن ثالث  ،مائتنيو سبعني و سنة مخس 

 ،عساكر ابنو  ،داديلبغكاخلطيب ا  ،تتابع عليه العلماءو  ،نّص عليه تلميذه أبو عبيد اآلجري
 .ابن حجرو  ،الذهيبو  ،املزيو 

 

                                                            

 (.13/215السري ) (1)
 (.8/149أيب طاهر السلفي على سنن أيب داود ) مقدمة( 2)
 (.71رسالة أيب داود إىل أهل مكة )ص( 3)
 (.9/56اتريخ بغداد ) (4)
 (.13/212سري أعالم النبالء )( 5)
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 (1): تـرجـمـة اإلمـام الترمـذي
 ،(3)أبو عيسى السُّل م ي ،بن موسى بن الضَّحَّاك (2)هو حممد بن عيسى بن س و ر ة

مسع خلًقا كثريًا من و  ،طاف البالد": قال املزي رمحه هللا ،(6)الرتّ  م ذي ،(5)البوغي ،(4)الضَّرير
 .(7)"غريهمو  ،احلجازينيو العراقيني و  ،نيياخلرسان

رو ،  قتيبة بن سعيد: من أشهر شيوخه ن سويد بو ،  ويهإسحاق بن راهو ،  علي بن ح ج 
 .حممد بن عبد امللك بن أيب الشواربو ،  املروزي نصر
 بوبحمحممد بن و ،  (املسند)صاحب  الشاشيو  ،اهليثم بن كليب: تالمـيذهمن أشهر و 

  .أبو احلارث أسد بن محدويهو ،  عنه راوي اجلامع املروزي أبو العباس
 

                                                            

(، السري 6/468(، هتذيب الكمال )4/278(، وفيات األعيان )9/153انظر ترمجته يف: الثقات ) (1)
(، مقدمة 2/174(، شذرات الذهب )3/668هتذيب التهذيب )(، 2/154(، تذكرة احلفاظ )13/270)

 (.267حتفة األحوذي )
 (.411بفتح السني و سكون الواو و فتح الراء، كما ضبطه يف"القاموس")ص( 2)
 (.11بضم السني خالًفا ملن قال بفتحها، نسبة إىل بين سليم قبيلة معروفة."الرسالة املستطرفة")ص (3)
(: "اختلف فيه، فقيل: و لد أعمى، و الصحيح أنه أضرَّ يف كربه بعد رحلته 13/270يف"السري")قال الذهيب ( 4)

 وكتابته العلم".
 قال السمعاين: "البوغي، بضم الباء املوحدة، و سكون الواو، و يف آخرها الغني املعجمة، هذه النسبة إىل بوغ،( 5)

 (.2/361)وهي قرية من قرى الرتمذ، على ستة فراسخ". األنساب 
األنساب ، قال السمعاين: "الرتمذي، هذه النسبة إىل بلدة قدمية على طرف هنر بلخ، الذي يقال له: جيحون..."( 6)

(1459.) 
 (.6/468هتذيب الكمال )( 7)
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ما انتفعت  بك أكثر مما : قال يل حممد بن إمساعيل": قال الرتمذي: ثناء العلماء عليه 
مات حممد بن  مسعت عمران بن عالن يقول": قال احلاكم أبو أمحدو ،  (1)"انتفعت  يب

 . (2)"الورعو مل خيلف خبراسان مثل أيب عيسى يف العلم و  ، إمساعيل البخاري
، الشمائل النبوية و ،  اجلامع: صنف اإلمام الرتمذي رمحه هللا تعاىل عّدة كتب منها: كتبه

رضوا و  ،يهالعلماء علأثىن فقد  اجلامع هكتابأما  ،  أمساء الصحابةو ، التاريخ ، و  العلل الكبريو 
فعرضته على علماء  ،صنفت هذا الكتاب": فقال ،به كما أخرب بذلك أبو عيسى نفسه

عرضته على علماء خراسان فرضوا و  ،عرضته على علماء العراق فرضوا بهو  ،احلجاز فرضوا به
 .(3)"من كان يف بيته هذا الكتاب فكأمنا كان يف بيته نيب يتكلمو  ،به

ة تسع سن ،جبت من ر ليلة اإلثنني لثالث عشرة ليلة مض ،رتمذأبو عيسى بتويف : وفاته
،  ئتنيماو عني سبو يف يف سنة ن ،تويف بقرية بوغ: قيلو ،  هو قول العامةو  ،مائتنيو عني سبو 
 .مائتنيو مات بعد الثمانني : قيلو 

  

                                                            

 (.3/669التهذيب )( 1)
 (.3/669املصدر السابق ) (2)
 (.3/669التهذيب )و (، 98ـ  1/97التقييد ملعرفة رواة األسانيد )( 3)
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  (1): تـرجـمـة اإلمـام الـنسـائـي 
نان بن حبر أبو عبد الرمحن  ،اخلرساين ،بن دينار هو أمحد بن ش عيب بن علي بن س 

يشبه أن يكون يف سنة مخس ": فقال ،س ئ ل النسائي عن اتريخ والدتهو  ،ولد بنسا ،النسائي
 .(2)"مائتنيو عشرة 

عمره مخس عشرة و  ،فإنه رحل إىل قتيبة بن سعيد ،بّكر النسائي يف رحلتة لطلب العلم
 ،اجلزيرةو  ،العراقو  ،مصرو  ،احلجازو  ،يف خراسان ،جال يف طلب العلم": قال الذهيب،  سنة

 .(3)"مث استوطن مصر ،الثغورو  ،الشامو 
 أمحد بنو ،  رسويد بن نصو ،  هشام بن عمارو ،  إسحاق بن راهويه: من أشهر شيوخه

 .احلارث بن مسكنيو ،  منيع
من  ديثالب احل من طع مَّر  اإلمام النسائي فأدركه عدد كبريلقد : من أشهر تالميذه

 األسيوطي رن اخلضحلسن باأبو علي و ،  بن السُّينّ   بكر أمحدو أبو ،  ابنه عبد الكرمي: أشهرهم
،  لطحاويا جعفر علي بن أيبو ،  احلافظ الك ناين أبو القاسم محزة بن حممد بن عليو ، 
  .رواة كتاب السنن عنه منهؤالء و 

ن يذكر ى كل مقدم علمعبدالرمحن أبو ": قال أبو احلسن الدارقطين: ثناء العلماء عليه
  ."هبذا العلم من أهل عصره

قد : فقلت ،سألت سعد بن علي الزجناين عن رجل فوثقه": قال احلافظ ابن طاهرو 
 ، الرمحن شرطا يف الرجال أشد من شرط البخاري اي بين إن أليب عبد: فقال ،ضّعفه النسائي

  ".مسلمو البخاري  يمن رجال صحيح  مجاعةفإنه لنيَّ  ؛صدق": قال الذهيب،  (4)"مسلمو 
                                                            

(، تذكرة احلفاظ 14/125(، السري )1/43(، هتذيب الكمال )1/77انظر ترمجته يف: وفيات األعيان )( 1)
(، شذرات الذهب 1/306(، طبقات احلفاظ )1/26(، التهذيب )14/792(، البداية و النهاية )2/194)
 (.11(، الرسالة املستطرفة )ص2/239)

 (.1/45هتذيب الكمال ) (2)
 (.14/127السري )( 3)
 (.23شروط األئمة الستة )ص( 4)
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،  املرتوكنيو الضعفاء و ،  التفسريو ،  الكىنو ،  السنن الكربى من آاثره العلمـية: بهكت
أثىن العلماء على سنن فقد  كتاب السننأما  ،  الليلةو عمل اليوم و ،  خصائص عليو 

بن ابو أمحد أو  ،أبو علي النيسابوريمنهم  ،ةالصحّ  وصف بل منهم من أطلق عليه ،ئياالنس
عبد الغين بن و  ، لفيالسّ  و  ،البغدادي اخلطيبو  ،ابن مندهو  ،أبو احلسن الدارقطينو  ،عدي
كتاب النسائي أبدع الكتب ": شيد الف هريقال ابن ر  ،  (1)غريهمو  ،أبو يعلى اخلليليو  ،سعيد

 ،مسلمو كأن كتابه جامع بني طريقيت البخاري و  ،أحسنها ترصيًفاو  ، املصنفة يف السنن تصنيًفا
ملة فكتاب النسائي أقل الكتب يف اجلو ": قال ابن حجرو ،  (2)مع حظ كبري من بيان العلل

  .(3)"رجاًل جمروًحاو  ،الصحيحني حديثًا ضعيًفا بعد
 ،ثالمثائةو سنة ثالث  ،يف شعبان: قيلو  ،تويف النسائي رمحه هللا تعاىل يف صفر: وفاته
 .(4)األول أصح و ،  قيل مبكةو  ،بفلسطني

  

                                                            

 (.1/481انظر: النكت على كتاب ابن الصالح ) (1)
 (.1/484املصدر السابق ) (2)
 (.1/484املصدر السابق ) (3)
 (.133 - 14/132السري )( 4)
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 : (1)تـرجـمـة اإلمـام ابن ماجه
والدته  كانت،  (4)، أبو عبد هللا ابن ماجه(3)القزويين ،، موالهم(2)هو حممد بن يزيد الربعي

 .مائتنيو سنة تسع 
: قال ابن خلكان ،يف طلب العلم أسوة بغريه من العلماء رمحه هللا تعاىل رحل ابن ماجه

 ،الريو  ،مصرو الشام و  ،مكةو  ،بغدادو  ،الكوفةو  ،البصرةو  ،ارحتل ابن ماجه إىل العراق"
 .(5)"لكتب احلديث

ويد بن سو ،  سرة بن املغلجباو ،  احلافظ الطنافسي علي بن حممد: من أشهر شيوخه
م بن هشاو ،  شيبةأبو بكر بن أيبو ،  حممد بن عبد هللا بن منريو ، حممد بن رمحو ، سعيد
 .عثمان بن أيب شيبةو ، عمار
، طانالق يمن إبراهأبو احلسن علي ابو ،  بن عيسى األهبريحممد : من أشهر تالميذهو 

أبو و  ،لعسكريا هللاعلي بن سعيد بن عبد و ، هم رواة السننو  ،سليمان بن يزيد القزويينو 
 .البغدادي الطيب أمحد بن روح

رفة عمله  ،حمتج به ،عليه متفق ،كبريهو ثقة  ": قال أبو يعلى اخلليلي: ثناء العلماء عليه
 ."ق بهيتعل ماو عارفًا بعلومه  ،كان إماًما يف احلديث": قال ابن خلكانو  ،"حفظو 

  ."هاحلافظ الكبري احلجة املفسر حافظ قزوين يف عصر ": قال الذهيبو 
                                                            

(، 6/568)(، هتذيب الكمال 4/279وفيات األعيان )(، 2/49ظر ترمجته يف: التدوين يف أخبار قزوين للرافعي )نا( 1)
 (.1/164(، شذرات الذهب )14/608(، البداية و النهاية )2/155(، تذكرة احلفاظ )13/277السري )

 الرَّب ع ي: بفتح الراء و الباء املوحدة و بعدها عني مهملة، و هي نسبة إىل ربيعة، و هو اسم لعدة قبائل. وفيات (2)
 (. 4/279األعيان )

سكون الزاي، و كسر الواو، و سكون الياء املثناة من حتتها، و بعدها نون، نسبة إىل الق ز و يين: بفتح القاف، و ( 3)
 (.4/389("معجم البلدان")10/411قزوين، و هي إحدى املدن املعروفة بنواحي أصبهان "األنساب")

 ّده، و قيل: هوم اج ه: بفتح امليم و اجليم و بينهما ألف، و يف اآلخر هاء ساكنة، و هو لقب ألبيه، و قيل: جل( 4)
(، و انظر: هتذيب األمساء و اللغات 2/49اسم أّمه، و رّجح األّول  الرافعي يف التدوين يف أخبار قزوين")

(1/104.) 
 (.4/279وفيات األعيان )( 5)
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قال ،  التاريخو  ،التفسريو ،  السنن: هيو  ،م البن ماجه ثالثة كتبذكر من ترج  : هب  تـ  ك  
من عهد  ،األمصارو رأيت بقزوين البن ماجه اترخيًا على الرجال ": حممد بن طاهر املقدسي

قد أثىن عليه و  ،يعدُّ من أمهات كتب السنةف كتاب السننأما  ،  (1)"الصحابة إىل عصره
من نظر  ،لعمري إن كتاب أيب عبد هللا ابن ماجهو ": قال حممد بن طاهر املقدسي،  العلماء
ال و  ،ترك التكرارو قلة األحاديث و  ،غزارة األبوابو  ،من حسن الرتتيب ، الرجلم مزية فيه عل  

أبو  إال قدر ما أشار إليه ،الرواية عن اجملروحنيو املراسيل و املقاطيع و يوجد فيه من النوازل 
ما واالها من داير اجلبل و فإن له ابلري  ،إن مل يشتهر عند أكثر الفقهاءو هذا الكتاب و  ،زرعة

،  (2)"، وله عندهم طرق كثرية عليه اعتمادهم ،طربستان شأن عظيمو مازندران و قوهستان و 
 .(3)"قليل من املوضوعاتو  ،ما يف الكتاب من املناكري"سننه"إمنا غض من رتبة": الذهيبقال 

قني من شهر ثمان بلاثء دفن يوم الثالو  ،تويف ابن ماجه رمحه هللا يف يوم اإلثنني: وفاته
سبعني و مخس  قيل تويف سنةو  ،ستني سنةو عن أربع  ،مائتنيو سبعني و رمضان سنة ثالث 

  ."األول أصحّ ": قال الذهيب ،مائتنيو 

                                                            

 (.20شروط األئمة الستة )ص (1)
 (.120انظر: التقييد ملعرفة رواة السنن و املسانيد )ص (2)
 (.13/279السري )( 3)
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 : أهم الكتب المصنفة فيهو التعريف بعلم الزوائد)ب(ـ 
فهو  ،يقولون زاد الشيء يزيد ،فمادة )ز ي د( أصل يدل على الفضل: من حيث اللغة

دة: ي قالو  ،أي يزيدون ،هؤالء قوم ز ي ٌد على كذاو  ،زائد رمبا و  ،الّزايدات: أي ،شيء كثري الّزاي 
 .(1)زوائد: قالوا

 ،ذا العلمهلريًفا ين تعمل يذكر من صّنف يف علم الزوائد من املتأخر : من حيث االصطالح
 لتصنيف ختتلفافنون  من ألنه يف احلقيقة فن   ؛إمنا ذكروا ضوابط لعّد احلديث من الزوائدو 

  .فيه مناهج العلماء
من و  ،ذكرت فيه ما تفرد به عن أهل الكتب الستة من حديث بتمامه": قال اهليثمي

 .(2)"فيه زايدةو حديث شاركهم فيه أو بعضهم 
ذكر كل حديث ورد عن صحايب مل خيرجه األصول السبعة  شرطي فيهو ": قال ابن حجرو 
 .(3)"من حديث غريه مع التنبيه عليه أحياانً  ،أو بعضهم ،لو أخرجوهو  ،حديثهمن 

أو أحدها من طريق صحايب  ،فإن كان احلديث يف الكتب اخلمسة": قال البوصرييو 
إن كان من طريق و  ،حكم إال أن يكون فيه زايدة عند ابن ماجة تدل على ،واحد مل أخرجه

 .(4)"...لو كان املنت واحداو  ،إبخراج طريق منها أخرجتهانفرد ابن ماجه و صحابيني فأكثر 
 : يتلخص مما سبق أن احلديث يعد من الزوائد يف األحوال التاليةو 

ن طريق مال  ،اعليه أن يكون منت احلديث الزائد ال يوجد أصاًل يف الكتب املزيد / 1
 .ال من طريق غريهو  ،الصحايب الذي رواه

يق ن من طر لكو  ،االزائد قد خ رّج يف الكتب املزيد عليهأن يكون منت احلديث  / 2
 .صحايب آخر

                                                            

 (.3/40معجم مقاييس اللغة ) (1)
 (.1/29املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي )( 2)
 (.2/23املطالب العالية ) (3)
 (.40مصباح الزجاجة )ص( 4)
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إال أن  ،نفسه صحايبمن طريق الو  ،أن يكون منت احلديث الزائد قد خ رّج يف األصل / 3
 .زايدة مؤثرة ينبين عليها حكم جديد عليه يف الكتاب املزيد

جامع مانع لعلم قد حاول بعض املعاصرين ممن صنف يف علم الزوائد وضع تعريف و 
هو علم يتناول إفراد األحاديث الزائدة يف مصنف ر ويت فيه األحاديث ": فقال ،الزوائد

من حديث بتمامه ال يوجد  ،أو بعضها ،أبسانيد مؤّلفيه على أحاديث كتب األصول الستة
أو من حديث شارك فيه أصحاب  ،أو هو فيها عن صحايب آخر ،يف الكتب املزيد عليها

إاّل أن هذا التعريف مل يسلم من ،  (1)"فيه زايدة مؤثرة عندهو  ،أو بعضهم ،زيد عليهاالكتب امل
 .(2)نقد بعض الباحثني

 ،كان ظهور علم الزوائد يف أواخر القرن الثامن اهلجري:  أهم الكتب املصنفة يف الزوائد
ابن زوائد "فألف (3)هـ( 762) احلنفي كان من أوائل من مجع يف ذلك العالمة مغلطايو 

  .(4)"حبان على الصحيحني

زوائد ": تصانيف عدة منهافألف هـ( 804ظ عمر بن علي بن امللقن )احلافجاء مث 
زوائد أيب داود على "، و شرحها يف أربعة أجزاءو  ،"صحيح مسلم على البخاري

أيب و عين الصحيحني ي -"زوائد الرتمذي على الثالثة"، و شرحها يف جملدينو  ،"الصحيحني
 .(5)شرحه يف ثالثة جملداتو  ،"زوائد ابن ماجه على اخلمسة"، و مل يكملهو  –داود 

                                                            

 (.12علم زوائد احلديث د/خلدون األحدب )ص( 1)
 (.28 -18انظر: علم زوائد احلديث لعبد السالم حممد علوش ) (2)
 الدكتور علوش ذكر أن أول من صنف يف علم الزوائد هو احلاكم أبو عبد هللا، و يليه ابن كثري،سبق يف املقدمة أن ( 3)

 مث اهليثمي، مث البوصريي، مث ابن حجر، مث قطلوبغا احلنفي، مث السيوطي، و خالفه الشيخ خلدون األحدب، فبدأ
وطي، فلم يذكر احلاكم، و ال ابن كثري، مبغلطاي، مث ابن امللقن، مث اهليثمي، مث البوصريي، مث ابن حجر، مث السي

 وال قطلوبغا، و صنيع الشيخ خلدون األحدب هو الصواب، فإن كتاب احلاكم"املستدرك"و كتاب ابن كثري"جامع
 املسانيد و السنن"ال يدخالن يف تصنيف الزوائد ابملعىن الذي جرى عليه مغلطاي و اهليثمي و غريمها، و أما كتاب

 املقدمة بيان وهم الدكتور علوش يف ذلك، و هللا أعلم. قطلوبغا، فقد سبق يف
 (.6/467(، هدية العارفني )538(، طبقات احلفاظ )ص6/116الدرر الكامنة ) (4)
 (.1/510(، البدر الطالع )6/102الضوء الالمع )( 5)
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هـ( فربز يف هذا العلم 807أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي )أعقبه  مث
جممع البحرين يف زوائد "، و"منبع الفوائدو جممع الزوائد ": منها ،أكثر من التأليف فيهو 

بغية الباحث عن زوائد مسند "، و"زوائد البزاركشف األستار عن "، و"املعجمني
موارد الضمآن إىل زوائد ابن "، و"املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي"، و"احلارث

 .(1)"البدر املنري يف زوائد املعجم الكبري"، و"غاية املقصد إىل زوائد املسند"، و"حبان
هـ( فألف يف الزوائد 840البوصريي )مث تاله شهاب الدين أمحد بن أيب بكر الكناين 

مصباح الزجاجة يف زوائد "، و"إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة": منها ،تًباك  
 .(2)"فوائد املنتقي لزوائد البيهقي"، و"ابن ماجه

املطالب العالية ": هـ( فألف852احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين )جاء مث 
، "مسند أمحدو  خمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة"، و"الثمانيةبزوائد املسانيد 

، "زوائد مسند األدب املفرد على الكتب الستة"، و"زوائد مسند احلارث بن أيب أسامة"و
 .(3)"أفراد مسلم على البخاري"، و"زوائد ما يف الكتب األربعة السنن مما هو صحيح"و

زوائد شعب اإلميان "فألف هـ(911جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ) جاءمث 
بغية الرائد "، و"زوائد نوادر األصول للحكيم الرتمذي"، و"للبيهقي على الكتب الستة

يف الذيل على جممع الزوائد")4(.

                                                            

 (.172الرسالة املستطرفة )ص (1)
 (.170املصدر السابق )ص (2)
 (.668ـ 664ـ  2/660اجلواهر و الدرر )( 3)
 (.172(، الرسالة املستطرفة )ص1/574كشف الظنون )(  4)
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 الحديث األول

 زكاة الحليوباب الكنز ما هو 

ثـََنا أَب و َكاِمل: قال أبو داود َْيد  ْبن  مَ و  ,َحدَّ ِث َن احلَارِ َد ابَخالِ  نَّ أَ  ملَْعَن ا ,ةَ ْسَعدَ مح 
ثـَه مْ  أََتْت َرس وَل هللا  َأنَّ اْمَرَأة   ,هِ َعْن َجدِّ  ,بِيهِ أَ  َعنْ  ,َعْن َعْمِرو بِن ش َعْيب   ,ثـََنا ح َسنْين  َحدَّ
  َنِتَها و َمَعَها ابـَْنةن ََلَا و نَي زََكاَة أَتـ ْعطِ » : فقال َلا ,ِمْن َذَهب   َتانِ ِليظَ غَ َمَسَكَتاِن يف َيِد ابـْ

« ؟  ِمْن ََنر   َياَمِة ِسَوارَْينِ يـَْوَم القِ  َماِك هللا بِِ أََيس رُِّك َأْن ي َسوِّرَ » : قَالَ  ,الَ : قَاَلتْ « ؟  َهَذا
ه َما ِإىَل النَِّبِّ : قَالَ  ه َما فَأَْلَقتـْ   .هِ ِلَرس ولِ و ُه َا هلل َعزَّ َوَجلَّ : قَاَلتْ و  َفَخَلَعتـْ

 : تخريج الحديث
احللّي  زكاة ردت يفابب سياق أخبار و ، كتاب الزكاة  "السنن الكربى"أخرجه البيهقي يف

 »: قوله بدل«  افخطفتهم» : إاّل أنّه قال ،مبثله ،( من طريق أيب داود7549ح/4/235)
  .« فخلعتهما

( عن 2478ح/5/39ابب زكاة احللّي )،  كتاب الزّكاة"السنن"أخرجه الّنسائي يفو 
  .بنحوهبه عن خالد بن احلارث  ،إمساعيل بن مسعود

النسائي و  ، ( عن حمّمد بن أيب عدي1260ح/444)ص"األموال"أخرجه أبو عبيد يفو 
  ،بن سليمانا( عن معتمر 2479ح/5/40ابب زكاة احللّي )،  كتاب الزّكاة"السنن"يف

عن  ،علمسني املحعن  إاّل أّن معتمر بن سليمان رواه ،بنحوه به ،املعلمكالمها عن حسني 
  .( مرسالً  عمرو بن شعيب )

( 7065ح/4/85 )ابب الترب واحلليّ ،  كتاب الزّكاة"املصنف"أخرجه عبد الرزّاق يفو 
 .عن املثىن بن الصباح

 "املسند"أمحد يف االمامو  ،(10159ح/2/382)"املصنف"ابن أيب شيبة يف أخرجهو 
اة اتب زكال املكمابب ليس يف  ، كتاب الزّكاة"السنن"الّدارقطين يفو  ،(6939ح/2/208)

 .اة( من طريق حّجاج بن أرط2ح/2/108حىّت ي عتق )
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ابب  ، الزكاة كتاب"اجلامع"الرتمذي يفو  ،(1762ح/3/973)"األموال"ابن زجنويه يفو 
 ، كتاب الزكاة"ةشرح السنّ "البغوي يفمن طريقه و  ،(637ح/2/22ما جاء يف زكاة احللّي )

م عن عمرو بن ثالثته،  ( من طريق ابن هليعة1583ح/6/48احللي )و  ، ابب زكاة الورق
  .مبعناهشعيب 

 : دراسة اإلسناد
د ر يّ هو : أبو كامل -1 محّاد  نعروى  ،لبصريّ ا ،ف ض ي ل بن ح س ني  بن طلحة اجل ح 

البخاري  ( روى لههـ237مات سنة ) ،أبو داودو  ،مسلم عنهو  ،خالد بن احلارثو  ،بن زيدا
 .الّنسائيو  ،أبو داودو  ،مسلمو  ،تعليقا

 : الخالصة
 .(1)ثقة حافظ: أبو كامل

 أبو: يقالو  ،بو عليأ ،ليأو الباه ،بن املبارك الّسامي: ُحَمْيد بن َمْسَعَدة -2
مات  ،و داودأبو  ،ممسل عنهو  ،خالد بن احلارثو  ،محّاد بن زيد روى عن ،البصري ،العّباس
 .اجلماعة إالّ البخاري هـ( روى له244سنة )

قال و ،  ذكره ابن حّبان يف الثقاتو ، "صدوق": قال أبو حامتو ، "ثقة": الّنسائي قال
يد فائدة": (2)إبراهيم بن أ ور م ة  ، "صدوق": ابن حجرو  ، قال الذهيبو  ،"كّل حديث مح 

قول أيب و  –هو معدود من املتشددين و  – توثيق الّنسائي محيد اجتمع يفاحلاصل أنه و 
فإنه س ئل عن مسلم بن  ،أيضاً  تشددمألنه  ،هي ال تقل عن توثيق غريهو  ،صدوق: حامت

  تقل ال قد ،ابلتشدد معروف حامت أبوو ": املعلمي رمحه هللا، قال  صدوق: فقال ،احلجاج
 يف( صدوق) كلمة  أطلق جتده تكاد ال فإنك ،غريه من( ثقة) كلمة  عن منه (صدوق) كلمة
  .(3)"الغالب هو هذا ،وثقه قد غريه جتدو  إال رجل

                                                            

 (، التهذيب2/124)(، الكاشف6/46(، هتذيب الكمال)9/10(، الثقات)7/71اجلرح والتعديل)( 1)
 (.785(، التقريب )ص3/397)

(، تذكرة احلفاظ 6/42ثقة حافظ مفيد بغداد يف زمانه، مات سنة نيف و سبعني و مائتني. انظر: اتريخ بغداد ) (2)
  (.193(، ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح و التعديل )ص2/151)

 (.574( التنكيل )ص3)
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يد فائدة": بقي قول إبراهيم بن أورمة هذه العبارة تعين عند احملدثني و  ،"كّل حديث مح 
هذا  إذا مسعت أصحاب احلديث يقولون": فقد قال اإلمام أمحد ،تضعيف حديث الراوي

أو خطأ من  ،أو دخل حديث يف حديث ،فاعلم أنّه خطأ ،أو فائدة ،احلديث غريب
  .(1)أو ليس له إسناد..." ،احملّدث

لكن و  ،يدف شدفإن كان كالم ابن أورمة جاراًي على اصطالح أهل احلديث فهو تضعي
هو و  ه صحيحم يفخيرج له مسلو  ،مث يوثقه مثل النسائي ،ه خطأأن يكون حديثه كلّ  يبعد

 رابن حجو  ،لذهيباما اتفق عليه  الظاهر أنعليه فو ،  يقول فيه أبو حامت صدوقو  ،شيخه
 .هللا أعلمو ،هو أقل ما يقال فيه

 : الخالصة
 .(2)صدوق: محيد بن مسعدة

 روى عن ،ثمان البصريعأبو  ،ي م يبن ع بـ ي د بن س ل ي م اهل ج  : َخاِلُد بُن الَحاِرث -3
 ع لّ مو  ،مح  ي د الطويل

هـ( 186مات سنة ) ،اهويهر إسحاق بن و  ،اإلمام أمحد: عنهو  ،حسني امل
 .اجلماعة روى له

 : الخالصة
 .(3)خالد الصدق يقال له ,ثقة ثبت: خالد بن احلارث

 ع لّ م املهو : ُحَسْيُن -4
و ان امل بن ا ى عن عبد اللّ رو  ،ريالبص ،الع و ذي ،كت ببن  ذ ك 

 .اجلماعة وى لهر هـ( 145مات سنة ) ،غ ن د رو  ،عنه القطّانو  ،عمرو بن شعيبو  ،بريدة
 .غريهمو  ،طينلّدارقاو  ،سائيالنّ و  ،البزّارو  ،أبو حامتو  ،العجليو  ،ابن معنيو  ،وثّقه ابن سعد

                                                            

 (. 1/408انظر: شرح علل الرتمذي البن رجب ) (1)
 (، التهذيب1/355(، الكاشف )2/309(، هتذيب الكمال )8/197)(، الثقات 3/229اجلرح و التعديل )( 2)
 (.276(، التقريب )ص1/499)
(، التهذيب 1/362(، الكاشف )2/337(، هتذيب الكمال )6/267(، الثقات )3/325اجلرح و التعديل )( 3)

 (.284(، التقريب )ص1/515)
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  ."فيه اضطراب": قال حيىي القطّانو 
 ."ضعيف مضطرب احلديث": قال العقيليو 
وى سفيه  يطعن ملو  ،األئمة على توثيق حسني بن ذكوانالظاهر مما تقدم أن مجهور و 

 هأدخل نيحقيلي ى العرّد علو قد دافع عنه الذهيب و  ،تبعه العقيلي على ذلكو  ،حيىي القطان
 ...ستندمه بال ل فاءقد ذكره العقيلي يف كتاب الضعو ": السري""فقال يف"كتاب الضعفاء"يف

ّعفه ض": ن"مليزاا"قال يفو  ،"قد احتج به صاحبا الّصحيحنيو  ،الّرجل ثقة :إىل أن قال
!. ؟ فكان ماذا ،يرسله ريهغ واحداً  ذكر له العقيلي حديثاً و ": قال ... ، مث.العقيلي بال حّجة

 ."؟! ؟! أمالك ؟! أشعبة فمن ذا الذي ما غلط يف أحاديث
ن الّرواة مضطراب اال لعلّ ": فيه بعدما أورد كالم القطّان"هدي الّساري"قال ابن حجر يفو 
ــ "فقد احتّج به األئّمة ،عنه   .اهـ

 إىل حسني ضطراب   االألنّه لو كان األمر كذلك ملا ن س ب  القطّان   ، نظر كالمه  لكن يف
 ،بت عنهاث -ضطراب اال – إّن ذلك: لكن قد يقالو  ،خرب بهأفهو  ،من شيوخه مث إنه ،املعلم

 قد أشار ابنو  ،ليسريالغلط يغمز الراوي اب فإنه ،القطّان معروف ابلتشّددو  ،قليل جّدا غري أنه
قليل ال  هم عندهالو ن أاحلاصل و ، "ثقة رمبا وهم": إىل قّلة ومهه فقال"التقريب"يف حجر نفسه

 .هللا أعلمو ،يصل به إىل حدٍّ خيرجه عن دائرة االحتجاج

 : الخالصة
 .(1)ثقة: ح َسنْي امل َعلِّم

 ،القرشي الّسهمي ،بن حمّمد بن عبد الّل بن عمرو بن العاص: َعْمرو بن ُشَعْيب -5
 ،بن املسّيب سعيدو  ،أبيه روى عن ،الطّائفي: يقالو  ،أبو عبد الّل املدين: يقالو  ،أبو إبراهيم

قد اختلف فيه و ،  األربعة هـ( روى له118مات سنة ) ،األوزاعيو  ،عنه أيّوب الّسختياينو 
 : اً األئمة اختالفاً كثري 

                                                            

(، امليزان 1/332) (، الكاشف2/178(، هتذيب الكمال )6/206(، الثقات )3/52اجلرح و التعديل ) (1)
 (. 417(، هدي الساري )ص247(، التقريب )ص1/422(، التهذيب )6/345(، الّسري )1/534)
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ت ،إذا روى عنه الثّقات": قال حيىي بن سعيد القطّان   ."ّج بهفهو ثقة حي 
 ،ةده ثقجيه عن إذا كان الرّاوي عن عمرو بن شعيب عن أب": بن راهويه قال إسحاقو 

  ."فهو كأيّوب عن انفع عن ابن عمر
 ،ّنسائيالو  ،بو زرعةأو  ،يعقوب بن شيبةو  ،العجليو  ،علي بن املديينو  ،وثّقه ابن معنيو 

  .ابن عديو  ،الّدارميو 
أاب و  ،إسحاق بن راهويهو  ،علي بن املديينو  ،رأيت أمحد بن حنبل": قال البخاريو 
ما تركه أحد  ،عن جّده ،عن أبيه ،بن شعيب عاّمة أصحابنا حيتّجون حبديث عمروو  ،عبيدة

 . (1)"م ن  الّناس بعدهم: قالمث  ،من املسلمني
مل يرتك و  ، نئذحيح حيصفهو  كشفهو فإذا بّينه  ،مسع من جّده عبد هللا": قال الّدارقطينو 

 ."حديثه أحد من األئمة
  ."حديثه عند الّناس فيه شيء": سفيان بن عيينة قالو 
 ال ا كاانأهّنم عمرو بن شعيبو  ،كان ي عاب على قتادة": قال أبو عمرو بن العالءو 

  ."يسمعان شيئاً إالّ حّداث به
 ،كون حّجة فاليا أن فأمّ  ،إمّنا يكتب حديثه يـ ع ت رب   بهو  ،له أشياء مناكري": قال أمحدو 

الك مو  ،يءب منه شرمبا وجس يف القلو  ،رمبا احتججنا بهو  ،أكتب حديثهأان : قال مرّةو 
عيب شرو بن يث عمأصحاب احلديث إذا شاءوا احتّجوا حبد: قال مرّةو  ،يروي عن رجل عنه
  ."إذا شاءوا تركوهو  ،عن أبيه عن جده

  ."ليس بذاك": قال ابن معنيو 
ال نصف و  ،ال: ؟ قال عمرو بن شعيب عندك حجة: قلت أليب داود": قال اآلجريو 
  ."حجة

                                                            

 (: "أستبعد صدور هذه األلفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى وهم،5/167قال الذهيب يف السري )( 1)
 "ف م ن  الناس بعدهم"، مث ال حيتج به أصال و ال متابعة ؟!"اهـــ.وإالّ فالبخاري ال يعرّج على عمرو، أفرتاه يقول: 
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اع  ضهم مسبع كما أنكر  ،أنكر بعض األئّمة مساع  عمرو بن شعيب من أبيه كما أنه
 .ةئمّ أثبت مساعهما أكثر األو  ،شعيب بن حمّمد من جّده عبد الّل بن عمرو

بد ّده عجيب من قد مسع أبوه شع: مسعت علي بن املديين يقول": قال يعقوب بن شيبة
  ."ه صحيحكتابو عمرو بن شعيب عندان ثقة ": يف موضع آخر قالو  ،"عمروبن اهللا 

: تقل ،لىب: ؟ قال أليس قد مسع من أبيه: ليحىي بن معني قلت": قال ابن أيب خيثمةو 
ن أبيه ع شعيب مرو بنعهم قالوا حني مات لكنّ و  ،قد مسع من أبيه: فقال إهّنم ي نكرون ذلك

  ."عن جّده إمنّا هذا كتاب
: وليق: ال؟ ق ئاً عمرو مسع من أبيه شي: قلت ألمحد": حمّمد بن علي اجلوزجاينقال و 

  ."منه قد مسع نعم أراه: ؟ قال بن عمروافأبوه مسع من عبد هللا : قلت ،حّدثين أيب
 ،هن جدّ عأبيه  عمرو بن شعيب مسع من قال أمحد بن صاحل املصري": وقال ابن شاهني

  ."تلثَـّب  أحاديثه عن أبيه تقوم مقام او  ،ثـ ب تٌ عمرو بن شعيب و  ،كّله مساعو 
وا عليه  ا أنكر إمنّ و  ،تروى عنه الثقا": - فيما نقله عنه ابن أيب حامت -قال أبو زرعة و 

انت عنده حيفة كأخذ صو  ،إمّنا مسع أحاديث يسرية": قال ، مث"كثرة روايته عن أبيه عن جّده
هو و  ،عفاءالضُّ و  ،ن هليعةابو  ،حبَّا بن الصَّ  هي عن املثىنّ عاّمة املناكري تـ ر و ى عنه إمّنا و  ،فرواها

ري أبيه ا روى عن غعنه ممّ  صيبما أقّل ما ن  و  ،إمنّا ت ك لّ م  فيه بسبب كتاب عنده ،ثقة يف نفسه
ثقات  عنه أييت الو": لاقف"السري"يف على كالم أيب زرعة عّلق الذهيب،  عن جّده من املنكر

  ."أيضا مبا ي نكر
 ،"بن حمّمد من عبد الّل بن عمرو قد مسع شعيب": الرتمذي عن البخاري أنّه قالنقل و 

من ضّعفه فإمّنا ضّعفه و : عبد الّل بن عمرو... إىل أن قال شعيب قد مسع من جّدهو ": قالمث 
أّما أكثر أهل احلديث فيحتّجون و  ،ل أنّه حيّدث من صحيفة جّده عبدالّل بن عمروب  من ق  

 .(1)"غريمهاو إسحاق و  ،أمحد منهم ،يثبتونهو حبديث عمرو بن شعيب 

عنه الذين نظروا يف  روى ،عمرو بن شعيب ثقة": قال أبو جعفر أمحد بن سعيد الّدارميو 
                                                            

 (.641ح/2/25اجلامع" )("1)
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مسع أبوه من عبد هللا بن و  ،احتّج أصحابنا حبديثهو  ،احلكمو  ،الّزهريو  ،أيّوب الّرجال مثل
  ."عبد هللا بن عّباسو  ،عبد هللا بن عمرو  ،عمرو

فيه و هذا إسناد صحيح و ": قال البيهقي بعد روايته حلديث يف إسناده عمرو بن شعيبو 
 .(1)"من جّده عبد الّل بن عمرو ،دليل على صّحة مساع شعيب بن حمّمد بن عبد اللّ 

ليس و  ،ال حجة فيهما روى عن أبيه عن جّده و  ،هو ثقة يف نفسه": قال ابن معنيو 
ك ت ب  عبد هللا بن عمرو فكان يرويها   و ج د  شعيب ،هو ضعيف من قبيل أنّه مرسلو  ، مبتصل

عّلق عليه ابن ، "غري أنّه مل يسمعها ،هي صحاح عن عبد هللا بن عمروو  ،عن جّده إرساال
مساعه صّح و  فإذا شهد له ابن معني أّن أحاديثه صحاح غري أنّه مل يسمعها": حجر بقوله

 قال أبو عيسىو "هو أحد وجوه التحّملو  فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة ،لبعضها
  ،إمّنا ضّعفه ألنّه حيّدث عن صحيفة جّده ،من تكّلم يف حديث عمرو بن شعيبو ": الرتمذي

 . (2)"كأهّنم رأوا أنّه مل يسمع هذه األحاديث من جّده
 ،قاتالثّ  مها منغري و سعيد بن املسّيب و  ،إذا روى عمرو عن طاووس": قال ابن حّبانو 

ًبا فإّن ش ع   ،جّده عن ،عن أبيه إذا روىو  ،فهو ثقة جيوز االحتجاج به  ،بد هللاع يلق مليـ 
وَّل  واب أن حي   الصّ و  ،الً فيكون مرس ،فهو ال صحبة له ،إن أراد جبّده حمّمًداو  ،فيكون منقطعا

يوخنا قد كان بعض شو ": ضاأي قالو ، "ته فت رت  كفأّما املناكري يف رواي ،عمرو إىل كتاب الثّقات
 ،حهو صحيف ،يهيسمو  ،إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو يقول

ماع عن جده كر السه ذ قد استربت ما قاله فلم أجد من رواية الثقات املتقنني عن عمرو فيو 
جده  علم أناة ليبعض الرو و  ،إمنا ذلك شيء يقوله حممد بن إسحاقو ، عبد هللا بن عمرو 

إال  ن شعيببرو فليس احلكم عندي يف عم ،فأدرج يف اإلسناد ،امسه عبد هللا بن عمرو
  ."جمانبة ما روى عن أبيه عن جده

 و من األئّمةهو  ، لعمرياقد روى عبيد هللا بن عمر  ،هذا خطأ": تعّقبه الّدارقطين بقولهو 
يف  ستفتاهجل فار عند عبد هللا بن عمرو فجاء كنت :  قال ، عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب

  ."امض معه إىل ابن عّباس فذكر احلديث ،اي شعيب: مسألة فقال يل
 ثنا أبو بكر بن زايد النيسابوري: قال قد أسند ذلك الّدارقطين يف السننو : قال ابن حجر

                                                            

  (.9783ح/5/274"السنن الكربى" ) (1)
 (.322ح/1/353) "جامع الرتمذي"(2)
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رواه و  .(1)ثنا عبيد هللا بن عمر ،ثنا حمّمد بن عبيد قالواو  ،غريهو  ،ثنا حمّمد بن حيىي الّذهلي،
 ."احلاكم أيضا من هذا الوجه

ّده جه عن ن أبيإاّل أنّه إذا روى ع ،عمرو بن شعيب يف نفسه ثقة": قال ابن عديو 
 ،ثقاهتمو  ،لّناسمة اروى عنه أئ": قال أيضاو ، "ألّن جّده حمّمد ال صحبة له ،يكون مرسال

 ي دخلوها يف ه ملإايّ  إاّل أّن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتماهلم ،مجاعة من الضعفاءو 
  ."هي صحيفة: قالو  ،صحاح ما خّرجوا

فإنّه يشبه أن يكون أ ريد  ،إذا قيل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده": قال البيهقيو 
اخلرب حمّمد بن عبد الّل ليست له صحبة فيكون و  ،عن جّده حمّمد بن عبد الّل بن عمرو

صار احلديث و زال اإلشكال  ،عن جّده عبد الّل بن عمرو إذا قال الرّاويو  ، مرسال
 . (2)"موصوال

م عف بعضهضو  ،وثقه اجلمهورو  ،بن شعيب ضعفه انس مطلقا عمرو": قال ابن حجرو 
عن  ن أبيهعمن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته و  ،حسب عن جده ،روايته عن أبيه

 .سنياملدلّ  أابه يف املرتبة الثانية من مراتبو  ، بن شعيب ذكر عمروو ، "جده...
 : يته ألمور رواكلم يفإّّنا ت  و  ,ممّا تقّدم أّن عمرو بن شعيب عدلن يف نفسهيتبني 

 .فيكون منقطًعا ،عدم مساع عمرو بن شعيب من أبيه -1
 .وجود املناكري يف روايته -2
 .فهو منقطع ،عدم مساع شعيب من جّده عبد الّل بن عمرو -3
 .ه صحبةليس لو  ،ألن اجلّد هو حمّمد بن عبد اللّ  ،روايته من قبيل املرسل -4
مل و  ،بيها عن أأخذه ألن روايته عن أبيه عن جّده إمّنا هي صحيفة ،وصفه ابلتدليس -5

 .هذا نوع من التدليسو  ،يبني ذلك يف روايته
 : مبا يلي ما سبقعن  جيابو 

                                                            

 (.209ح/3/51سنن الّدارقطين كتاب البيوع )( 1)
 (.7/522السنن الكربى ) (2)
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ال ق ،عروفبن م من أبيه فلم أجد من نفاه غري هارون أّما مساع عمرو بن شعيب -1
إمّنا  ،شيئا ن أبيهممل يسمع عمرو : بن معروف يقول مسعت هارون": أبو بكر بن أيب خيثمة

د يب بكر بن زايأو  ،نيبن معاو  ،كاإلمام أمحد  ،يثبتونهفاألئّمة ، أما أكثر "وجده يف كتاب أبيه
رو بن ّن عمذلك أب ابن معني علىو  ،استدّل أمحدو ،  بن صاحل املصرياأمحد و  ،النيسابوري

ة فذكر بو زرعأفّصل و ! , ! إنّه مل يسمع من أبيه: حّدثين أيب فكيف يقال عنه: شعيب يقول
  .أخذ صحيفة كانت عندهو  ،أنّه مسع من أبيه أحاديث يسرية

: يعقوبل عة فقابو زر أو  ،فقد برّأه يعقوب بن شيبة ،أّما وجود املناكري يف روايته -2
عامة و " :ةقال أبو زرعو  ،"األحاديث اليت أنكروا من حديثه إمّنا هي لقوم ضعفاء رووها عنهو "

يب الذهو ، "ء...الّضعفاو ة ابن هليعو  ،إمّنا هي عن املثىّن بن الّصّباح ،املناكري تـ ر وى عنه
 من اآلخر   ك أنّ لفهذا يوّضح .. .": قال تعليقا على كالم البن حبان ذكره: "السري"يف

و أ ،ّما منقطعةإ ،جده ه عنأّن روايته عن أبيو  ،األمرين عند ابن حبان أّن عمرًا ثقة يف نفسه
 ،ته وجادةن رواين تكو بعضها جيوز أو  ،ال ريب أّن بعضها من قبيل املسند املّتصلو  ،مرسلة

من أقسام  ن جّدهبيه علسنا مّمن نعّد نسخة عمرو عن أو  ،احتمالو فهذا حمل نظر  ،أو مساعا
تأّمل ي أن ي  فينبغ اكريمن أجل أّن فيها منو  ،م ن أجل الوجادة ،الّصحيح الذي ال نزاع فيه

ني حمّسن األحكامو ، يروى ما عدا ذلك يف السنن و ، يتحايد ما جاء منه منكرا و  ،حديثه
علمت ما و  ،قليالً  خرونآتوّقف فيه و  ،وثّقوه يف اجلملةو  ،فقد احتّج به أئمة كبار ،إلسناده
 ."تركه أّن أحداً 

بن اعلي و  ،محدأمام اإلك  أّما مساع شعيب من جّده عبد هللا فقد أثبته جّل األئمة -3
 ،البيهقيو  ، طينالدارقو  ، الرتمذيو  ،أبو جعفر أمحد بن سعيد الدارميو  ،البخاريو  ،املديين

رجحه و  ،ئمةاألثر هم أكو  ،الصواب مع من أثبت له السماعو  ،ابن حبانو  ،نفاه ابن معنيو 
 ،من معاويةو  ،مروقد ثبت مساع شعيب من جده عبد هللا بن ع": فقال ،"السري"الذهيب يف

 ،بد هللاعر جده يف حج ما علمنا بشعيب أبسا ر يبّ  يتيماو  ،غريهمو  ،ابن عمرو  ،ابن عباسو 
  ."لعّله ولد يف خالفة علي أو قبل ذلكو  ،سافر معهو  ،مسع منهو 
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قال  ،ثاينر هو الالظاه؟  الباقي صحيفةو  ،أم مسع بعضه ،رواه عنهلكن هل مسع كل ما 
م حط كاليه ينعلو  ،هو اجلامع الختالف األقوال فيهو  ،الثاين أظهر عندي": ابن حجر
 ."وأيب زرعة ،الدارقطين

البيهقي و  ،ن عديابو  ،نكما قاله ابن حّبا  (حمّمد بن عبد اللّ )أّما كون اجلّد هو  -4
ن بعبد الّل ) ا هوإمنّ  فقد أجاب عنه ابن حجر أبّن اجلّد املصرّح ابمسه يف أغلب األحاديث

هذا و ": قال ،ن حجره ابمل يرد الّتصريح مبحّمد إاّل يف حديثني فقط فيما وقف عليو  ،(عمرو
يب رواية شعأّن "يزانامل"قد سبقه إىل هذا اجلواب الّذهيب بل ذكر يفو ، "اندر ال ي عّول عليه

  .اابًّ شه مات أنّ كو  ،ألّن حمّمداً قدمي الوفاة ،عن أبيه حمّمد بن عبد هللا مل تصحّ 
حجر  وى ابنفلم أقف على من صرّح بذلك س ،أبيه ابلتدليسو أّما وصف عمرو  -5

لصحيفة بلفظ ا يف اس مفأّما روايته عن أبيه فرمّبا دلّ ": تعريف أهل التقديس""حيث قال يف
مث ، "تقّدمرعة امليب ز فال ريب يف صحتها كما يقتضيه كالم أ ،حّدثين أيب: فإذا قال ،)عن(
تبة احتمل ه املر اب هذأصحو  ،من مراتب التدليس أابه يف املرتبة الثانيةو  ، ذكر عمرًاإنه 

 .األئمة تدليسهم
ذلك بل كألمر  س افلي ،أّما كون روايته عن أبيه عن جده كلها صحيفة أخذها عن أبيهو 

: قولهبلذهيب  ذلك اكما أشار إىل  ،ذاكو بعضها حيتمل هذا و  ،وجادةبعضها و  ،بعضها مساعاً 
أو  ،ادةجو يته روا بعضها جيوز أن تكونو  ،ال ريب أّن بعضها من قبيل املسند املّتصلو "

 .احتمال..."و فهذا حمل نظر  ،مساعا
 : الخالصة

 .(1)صدوق: عمرو بن شعيب
بن اعبد هللا : روى عن ،بن حمّمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاصهو : ُشَعْيُب -6
ذكره ابن  روى له األربعة ،اثبت البناينو ، وابنه عمر : عنهو  ،ابن عّباسو  ،بن العاصاعمر 

 .صدوق: ابن حجرو  ، قال الذهيبو  ،حّبان يف الثقات
                                                            

 (،6/238(، اجلرح و التعديل )3/273(، ضعفاء العقيلي )2/177(، معرفة الثقات )6/342التاريخ الكبري ) (1)
(، هتذيب الكمال 152(، اتريخ أمساء الثقات )ص5/114(، الكامل البن عدي )2/71اجملروحني )

التهذيب (، 244(، جامع التحصيل )ص5/165(، الّسري )3/263(، امليزان )2/78(، الكاشف )5/422)
 (.123(، تعريف أهل التقديس )ص738(، التقريب )ص3/277)
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 : الخالصة
 .(1)صدوق: شعيب

 : الحكم على الحديث
 .معلّ  نها ، إلحسن ظاهر اإلسنادإن كان و ,  ضعيف

خالد أثبت عندان من ": املرسلة عن عمرو بن شعيب قال الّنسائي بعد ذكره لرواية معتمر
مع أن خالًدا قد  ،رّجح رواية املعتمر املرسلة إنهف (2)"حديث معتمر أوىل ابلّصواب[و ] املعتمر

 حّجاجو  ،املعّلم اتبعه املثىن بن الصباححسني و  ،عند أيب عبيد كما  اتبعه حممد بن أيب عدي
عاّمة املناكري تـ ر و ى عن عمرو و ": قال زرعة أاب فإن ،على ضعف فيهم ،ابن هليعةو  ،بن أرطاه

  ."الضُّعفاءو  ،ابن هليعةو  ،بن شعيب إمّنا هي عن املثىّن بن الصَّبَّاح
مما هذا و  ،ا مساعً من روايته من الصحيفة ال كونيقد ف هقد عنعن ،عمرو بن شعيبمث إن 

تجّنب ما نّه ي  عيب أرواية عمرو بن ش ّوونيق الذينقد نّص األئّمة و ،  يقوي جانب الوهم
 .فيها من مناكري

 ،يف احللّي زكاة قال بعض الّناسو ": قال الّشافعي ا فإنه مل يثبت يف هذا الباب شيءأخري و 
ال نعلمه يروى إاّل من وجه واحد إبسناد قد ": أبو عبيد قالو ،  (3)"روى فيه شيًئا ضعيفاً و 

: قال الرتمذي بعد روايته للحديث من طريق ابن هليعةو ،  (4)"حديثاو تكلم الناس فيه قدميا 
 ،ملثىّن بن الصَّبَّاحاو  ،عن عمرو بن شعيب حنو هذا ،بن الصَّبَّاحثىن هذا حديث قد رواه املو "
قال ابن و ، "شيءٌ  ال يصّح يف هذا الباب عن الّنيّب و  ،احلديثابن هليعة ي ض عَّف ان يف و 

                                                            

 (، التهذيب1/488الكاشف ) (،6/437(، الثقات )4/351(، اجلرح والتعديل )4/218التاريخ الكبري ) (1)
 (. 120(، تعريف أهل التقديس )ص438(، التقريب )ص2/175)
 األشراف حتفةيف  أيضا، ولكن ذكره املّزي "الكربى"وال يفما بني املعقوفني غري موجود يف املطبوع من"السنن"،  (2)

(، وابن حجر 2/370(، والّزيلعي يف"نصب الرّاية")2/215وابن عبد اهلادي يف"تنقيح التحقيق")(، 6/309)
 (.1/259يف"الّدراية")

 (.6/141معرفة السنن واآلاثر )( 3)
 (.450األموال )ص( 4)
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 . (1)" ال يثبت منها شيء مرفوع إىل الّنيب يف املسألة أحاديث م ن الطرفنيو ": رجب
 : غريب الحديث

و رة س ك  املو ": قال ابن منظور،  اجلمع مس كٌ و  ،س ك ةتثنية م  : َكَتانَمس اخلالخيل و  ،األس 
ب ل     .(2)"م ـس ك ة العاج واحدهو  ،القرونو  ،م ن الذَّ

ب ل  : س ك ة ابلتحريكامل": قال ابن األثريو  جلود : قيلو  هي قرون األوعالو  ،السُّو ار م ن الذَّ
 .(3)"م س كٌ  اجلمعو  ،دابَّة حبرية

وار: ِسَوارَين س ر  السني و  ،السُّو ار م ن احل ل يّ  معروفو  ،تثنية س  و ر ة مث مجعه و ،  ت ض مُّ و ت ك  أ س 
ت ه  إاّيهو ،  أ س او ر ةو  أ س او ر و ار  إذا أ ل ب س   .(4)س وَّر ت ه السّ 

  

                                                            

 (.191أحكام اخلوامت )ص( 1)
 (.27/332(، و اتج العروس )4/294(، و انظر: الصحاح للجوهري )10/486العرب ) لسان( 2)
 (.4/384(، و انظر: لسان العرب )4/282النهاية )( 3)
  (.2/377(، و النهاية )2/253الصحاح ) (4)
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 الحديث الثاني

ثـََنا ُم َمَّد  ْبن  ِعيَسى: قال أبو داود ن اَثِبت ْبِن ع - ريشِ بَ بن ايـَْعِِن  -ثنا عتاب  ,َحدَّ
ا ْلَبس  أَ  ك ْنت  :  َعْن أ مِّ َسَلَمَة قَاَلتْ  ,َعْن َعطَاء ,َعْجاَلنَ  ََي َرس وَل : ِمْن َذَهب فـَق ْلت   َأْوَضاح 

زن ه و ,هللا  .« ْيَس ِبَكْنزكَِّي فـَلَ ه  فـَز  َكات  َما بـََلَغ َأْن تـ َؤدَّى َز » : ؟ فـََقالَ  َأَكنـْ
 : تخريج الحديث

ة احللي  زكايفردت ابب سياق أخبار و  ، كتاب الزكاة"السنن الكربى"ي يفأخرجه البيهق
  .به ،( من طريق أيب داود7550ح/4/236)

  "السنن" يفلدارقطين او  ،(613ح/23/281) "املعجم الكبري" أخرجه الطرباين يفو 
 "املستدرك" يف احلاكمو  ،(1ح/2/105ما أدى زكاته فليس بكنز ) ابب ،الزكاة كتاب

نز فسري الكتابب  ،كتاب الزكاة  "الكربىالسنن " ي يفعنه البيهقو  ،(1438ح/1/547)
بت بن ( من طريق حمّمد بن مهاجر عن اث7234ح/4/140الذي ورد الوعيد فيه )

 .به بنحوه ،عجالن

 : دراسة اإلسناد
روى  ،ذ ن ةنزيل أ   ،اديالبغد بَّاعأبو جعفر بن الطَّ  ،بن جنيحا: ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى -1

البخاري  هـ( روى له224مات سنة ) ،الّدارميو أبو داود  عنهو  ،عتَّاب بن بشريو  ،مالك عن
 .ابن ماجهو  ،النسائيو  ،أبو داودو  ،تعليقا

 : الخالصة
وصفه أبو  لكن,  (1)ثقة فقيه كان من أعلم الناس حبديث هشيم: ُممد بن عيسى

  .سنيحجر يف املرتبة الثالثة من املدلّ ابن ذكره و  ،الدارقطين ابلتدليسو  ،داود

                                                            

(، جامع 2/209(، الكاشف )6/470(، هتذيب الكمال )9/64(، الثقات )8/38اجلرح و التعديل )( 1)
 (.150(، تعريف أهل التقديس )ص886(، التقريب )ص3/670(، التهذيب )109صالتحصيل )
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 ،ّية بين أمىلو م ،أو أبو سهل ،أبو احلسن ،اجلزري ،بفتح أّوله: َعتَّاب بُن َبِشير -2
نة سمات  ،رعلي بن ح ج  و  ،إسحاق بن راهويه عنهو  ،اثبت بن عجالنو  ،خصيف روى عن

 .ابن ماجهو  ،مسلم سوىاجلماعة  روى له، هـ( 188)
  .الدارقطينو  ،وثّقه ابن معني

أهّنا  إالّ  ما أرىو  ،روى أبخرة أحاديث منكرةو  ،به أبسأرجو أن ال يكون ": قال أمحدو 
  ."م ن قبل خصيف

 ."س بهأرجو أن ال أب": قال ابن عديو ، "ليس به أبس": قال ابن أيب حامتو 
  ."ديثيف احل بذاك ليس هوو  ،راوية خلصيف ،كان صدوقا ثقة إن شاء هللاو ": قال ابن سعدو 

  ."ديثهحنا على ضرب": قال مرّةً و ، "يضّعفونهكان أصحابنا ": قال علي بن املديينو 
رأيت أمحد كّف عن و : قال ، تركه ابن مهدي أبخرة مسعت أمحد يقول": قال أبو داودو 

  .(1)"كذاو عتاب كذا ": فقال ،س ئل مرّةو ، "حديثه
  ."ليس ابلقوي": قال مرّةو  ،"ليس بذاك": قال النسائيو 
 ."غمزه أمحد ،بعضهم ال حيتج بهو  ،ثقة": قال الذهيبو 
  ."صدوق خيطئ": قال ابن حجرو 
ٌل يف نفسهو  صه ما خلّ و  ،ضبطه ن جهةمئّمة إمّنا تكّلم فيه األو  ،الذي يظهر أن ع تَّااًب ع د 

 فهو ال يبلغ ،ئمةذلك لكثرة من غمزه من األو  ،أوىل من توثيق الذهيبابن حجر يف حاله 
 .هللا أعلمو ،درجة الثقة

 : الخالصة
  .(2)صدوق خيطئ: بشريَعّتاب بن 

                                                            

 .(4/483انظر: امليزان )ذكر الذهيب أن هذه العبارة ابالستقراء كناية عّمن فيه لني،  (1)
(، اجلرح و 3/331(، ضعفاء العقيلي )2/481، 1/246(، العلل و معرفة الرجال )7/336الطبقات الكربى ) (2)

(، الكاشف 2/65(، الضعفاء و املرتوكون )5/356(، الكامل )8/522(، الثقات )7/12التعديل )
 (.444(، هدي الساري )ص656(، التقريب )ص3/48(، التهذيب )3/27(، امليزان )1/695)
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أنس،  نروى ع ،ينيةزل أرمن ،مصيأبو عبد هللا احل   ،األنصاري: َعْجاَلَن بُن ُتَثاِب -3
 .ياجلماعة إالّ الرتمذ روى له ،حمّمد بن مح  ريو  ،بقية عنهو  ،عطاءو 

عن  نبن القطاانقل و ، "ليس به أبس": النسائيو  ،قال دحيمو ، "ثقة": قال ابن معني
 .ما سبق ذكره"التهذيب"الذي يفو  النسائي توثيقه

  ."ال أبس به صاحل احلديث": قال أبو حامتو 
  ." أمرهكأنّه مّرض يف  ،؟ فسكت هو ثقة قلت أليب": قال عبد هللا بن أمحدو 
  ."ال يتابع يف حديثه": قال العقيليو 
  .ذكر له ثالثة أحاديث استغرهباو "الضعفاء"أورده ابن عدي يفو 
ه غريه فيما مل يقل": ولهتعّقبه ابن القطّان بقو  ،"ال حيتج به": اإلشبيلي قال عبد احلقو 
فإنه  ،عليه حتامل عقيليهذا من الو ،  ال يتابع على حديثه هناية ما قال فيه العقيليو  ،أعلم

  ."هيكثر ذلك من الّ أنإ ،هفانفراده ال يضر  ،فأما من ع رف هبا ،ميس هبذا من ال ي عرف ابلثقة
ت الفته الثقاالّ خمإضرّه فإّن مثل هذا ال ي ،صدق": بن حجر مؤيًّدا كالم ابن القطانقال ا

  ."فيكون حينئذٍّ شاًذا ،ال غري
ّما من أو  ،فـ نـ ع م لثّقةف ابأّما من ع ر  ": رّده بقولهو لكن الذهيب مل يرتض قول  ابن القطّان 

ث ل  أمحد يتوّقف فيهو  ،و ّثق ث  و  ،م  بة الثقة قّ يه إىل رت نـ ر  فال ،يثصاحل احلد يقولل  أيب حامت م 
  ."ديثصاحل احل": خّلص حاله يف الكاشف بقولهو ، "فتفرُّد هذا ي عّد منكرًا

أنه ليس لثابت بن عجالن  (1)عمدة القاري""العيين يفذكر و ، "صدوق": قال ابن حجرو 
 .رواه البخاري متابعة ال أصالً  ،يف صحيح البخاري سوى حديث واحد

بن او  ،لذهيبا كما قاله  ال يبلغ درجة الثقة صدوق الذي يظهر أن اثبت بن عجالنو 
 .أعلمتعاىل هللا و ،حجر

 : الخالصة
 .(2) صدوق: اثبت بن عجالن

                                                            

(1( )21/134.) 
(، 2/97(، الكامل )5/363)(، بيان الوهم واإليهام 6/125(، الثقات )2/455(، اجلرح والتعديل )1/175ضعفاء العقيلي )( 2)

 (.186التقريب )ص(، 1/266(، التهذيب )1/364) (، امليزان1/282(، الكاشف )1/407هتذيب الكمال )
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ح بن  هو ع ط اء  : َعَطاء -4 روى  ،املّكي ،والهملقرشي ما ،اسم أيب رابح أسلمو  ،أيب ر اب 
 هـ(114)ت سنة ما ،ابن جريجو  ،األوزاعي عنهو  ،رضي هللا عنهما أم سلمةو  ،عائشة عن

 .اجلماعة هـ( روى له115قيل )و 

 : الخالصة
 .(1) ثقة فقيه فاضل كثري اإلرسال: عطاء

 : الحكم على الحديث
 -حيتاج إليه الناس  هو مماو  – د اثبت بن عجالن مبثل هذا احلديثتفرُّ ألن ,  ضعيف

اثبت د أن ينفرد عنه يبع  ف ،له أصحاب كثر عطاء إمام مشهور خاصة أنو  ،على نكارته دليل
من "امليزان"كتابه  هلذا عّده الذهيب يفو  ،الثقات احلفاظ هذا اخلرب دون غريه من أصحابهب

 .(2)مناكريه
: بيهقيقال الو ، "نبن عجال ينفرد به اثبت": بقوله إىل تفّرد اثبت قد أشار أبو داودو 

  ."يتفّرد به اثبت بن عجالن"
كما   ،هامل يسمع من هفإن ؛أم سلمةو هي االنقطاع بني عطاء و  ،يف احلديث عّلة أخرىو 

 . (3)قاله علي بن املديين
د قو  ،"رجاهخيمل و  ، هذا حديث صحيح على شرط البخاري": احلديث قال عنه احلاكمو 

  .سبق أن اثبًتا مل خيرج له البخاري يف األصول
إسناده ": قال العراقيو  ،(5)إسناده ابن دقيق العيدقّوى و ،  (4)صححه ابن القطان كما

قد سبق أن الذهيب جعله ف ؛فيه نظرو ، !!! (6)"صّححه الذهيب": قال أمحد شاكرو  ،"جّيد
                                                            

(، تذكرة 2/21(، الكاشف )5/166(، هتذيب الكمال )5/198(، الثقات )6/330اجلرح و التعديل ) (1)
 (.677(، التقريب )ص3/101(، التهذيب )1/75احلّفاظ )

 (. 1/364امليزان ) (2)
 (.348حتفة التحصيل )ص (3)
 (.3/320الفتح ) : انظر (4)
 (.1/259الدراية ) (5)
 (.6/79تعليق أمحد شاكر على احمللى ) : انظر (6)
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  .من مناكري اثبت بن عجالن
 . أعلمهللاو ،قطاعاالنو  ،من تفّرد اثبت ذكره ضعيف ملا تقدم احلديث أنّ  الذي يظهرف

 : غريب الحديث
ا ل ٌي م ن فضةو  ،مج  ع  و ض ح: أوضاح  ّيت بذلك لبياضها ،هو ح  الو ضح  : قيلو  ،مس 

 .(1)صّ فخ   ،اخل ل خ ال
  

                                                            

 (.7/212(، و اتج العروس )2/636(، و لسان العرب )5/170النهاية ) (1)
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 الحديث الثالث

ثـََنا ُم مَّد  بن  إْدرِيَس الرَّاِزيُّ : قال أبو داود  ,قبن طَارِ ان  الرَّبِيع بنا َعْمر و دَّثحَ  ,َحدَّ
ثنا حيىي بن  أَيُّوبَ  ء َأْخََبَه  عن بَن َعْمرو بن َعطَا  ُم َمَّدَ َأنَّ  ,َفرعن ع بَـْيِد هللا بن َأيب َجعْ  ,َحدَّ

َدَخَل َعَليَّ : فَقاَلتْ   النَِّبّ  َشَة َزْوج َعائِ لىَ عَ َدَخْلَنا : َعْبِد هللا بن َشدَّاد بِن اَلَاِد أَنّه  قَالَ 
: ؟ فـَق ْلت   « َشة  ا ََي َعائِ ا َهذَ مَ » : َقالَ ِرق  فَـ فـََرَأى يف َيَديَّ فـََتَخات  ِمْن وَ   َرس ول  هللا

ينَ تـ ؤَ أَ » : َقالَ  ,َصنَـْعتـ ه نَّ أَتـََزيَّن  َلَك ََي َرس وَل هللا  ,ْو َما َشاَء هللاأَ  ,الَ : ؟ قـ ْلت  « نَّ  زََكاَت  دِّ
 .« ه َو َحْسب ِك ِمَن النَّارِ » : قَالَ 

 : تخريج الحديث
السنن "يف بيهقيعنه الو ، (1437ح/1/547) كتاب الزّكاة"املستدرك"اكم يفأخرجه احل

( من طريق عبد 7547ح/4/235ابب سياق أخبار وردت يف زكاة احللي ) كتاب الزّكاة"الكربى
 .عن حمّمد بن إدريس الرّازي بنحوه ،الرمحن بن محدان اجلالب

كتاب "السنن"ّدارقطين يفالو ،  (1763ح/3/973)"األموال"أخرجه ابن زجنويه يفو 
كالمها عن   ،( من طريق حممد بن هارون أيب نشيط1ح/2/105ابب زكاة احللي ) ،الزكاة

 .به بنحوه ،بن طارق( 1)عمرو بن الربيع
 : دراسة اإلسناد

عن حمّمد بن  ىرو  ،أبو حامت ،نظلير احلبن املنذ: ُمَحمَُّد بُن إْدِريَس الرَّاِزيُّ -1
 ،نده عبدالّرمحولو  ،يّنسائالو  ،أبو داود عنهو  ،طارق عمرو بن الرّبيع بنو  ،عبد هللا األنصاري

 .الّنسائيو  ،أبو داود روى له هـ(277مات سنة )

 : الخالصة
 . (2) حافظ كبري أحد األئّمة: ُممد بن إدريس الرازي

                                                            

 ه، و هللا أعلم.وقع عند ابن زجنويه )عمرو بن طارق( كأنه نسبه إىل جدّ ( 1)
 (، التهذيب2/112(، تذكرة احلّفاظ )6/205(، هتذيب الكمال )7/204(، و )1/349اجلرح و التعديل )( 2)

 (.824(، التقريب )ص3/500)
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 ،وبحيىي بن أيّ  وى عنر  ،مصر نزل ،الكويف: َعْمُرو بُن الرَِّبيع بِن َطاِرق -2
 ،مسلمو  ،لبخاريروى له ا ، هـ(219مات سنة ) ،مسلمو  ،البخاري عنهو  ،الّليث بن سعدو 
 .أبو داودو 

 : الخالصة
 .(1) ثقة: عمرو بن الربيع

 ،أيب حبيب زيد بني ى عنرو  ،أبو العّباس املصري ،الغافقي: يحيى بُن َأيُّوَب -3
هـ( 168)ت سنة ما ،سعيد بن أيب مرميو  ،عبد هللا بن وهب عنهو  ،عبيد هللا بن أيب جعفرو 

 .اجلماعة روى له
: عقوبيزاد  ،"قةث": إبراهيم احلريبو  ،يعقوب بن سفيانو ،  البخاريو  ،ابن معني قال

  ."صاحل": أبو داودو  ،قال ابن معني مرّةً و  ،"حافظ"
 ."صدوق": الساجيو  ،العلل الكبري""كما نقله عنه الرتمذي يف  قال البخاريو 
  ."ليس ابلقوي": قال مرةو  ،"ليس به أبس": قال النسائيو 

 منكراً  اً حديث ن ثقةعأو يروى هو  ،ال أرى يف حديثه إذا روى عنه ثقةو ": قال ابن عديو 
  ."هو عندي صدوق ال أبس بهو  ،فأذكره
 .غريهبروان حديثني مق"صحيحه"أخرج له البخاري يفو  ،ابن حبان يف الثقات ذكرهو 
  ."منكر احلديث": قال ابن سعدو 
يـ و ةو  ،سّيئ احلفظ": قال أمحدو    ."بن أيب أيوب سعيدو  ،هو دون ح 

  ."ال حيتّج بهو حمّل حيىي الّصدق ي كتب حديثه و ": قال أبو حامتو 
و أبقال و ، "طرابيف بعض حديثه اض": قال الدارقطينو ،  ذكره العقيلي يف الضعفاءو  
  ."سأبما حّدث من كتاب فليس به و  ،إذا حّدث من حفظه خيطئ": احلاكمأمحد 

                                                            

(، التقريب 3/270(، التهذيب )5/413(، هتذيب الكمال )8/485(، الثقات )6/233و التعديل ) اجلرح (1)
 (.735)ص
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رابب بها أري يتجنمناكو  ، له غرائب": السري""قال يفو  ،"صاحل احلديث": قال الذهيبو 
هو و فيه  تكلم ذكر من"قال يف كتابهو  ،"هو حسن احلديثو  ،ون حديثهقُّ نـ  يـ  و  ،الصحاح

  ."صدوق": موثق"
اري ه البخباستشهد ": هدي الساري""قال يفو  ،"صدوق رمبا أخطأ": قال ابن حجرو 

 .أحاديث..."يف عّدة 

الذي و  ،رهمأكثه م فيتكلّ و  ،وثّقه بعض األئّمةف ،اختلف فيهاحلاصل أّن حيىي بن أيّوب و 
ن يكون أئق به الالف ،لكثرة من تكلم فيه من جهة حفظه ؛أنه ال يبلغ درجة الثقةيظهر يل 

 .هللا أعلمو ،سن حديثه يف اجلملةيف مرتبة من حي  
 : الخالصة

  .(1)صدوق: حيىي بن أيّوب
 ،أو أمّية ،ةوىل بين كنانم ،قيهكر الفأبو ب ،املصري: ُعَبْيُد الله بن َأِبي َجْعَفر -4

 ،حاقبن إس ّمدحم عنهو  ،حمّمد بن عمرو بن عطاءو  ،الشعيب روى عن ،قيل اسم أبيه يسار
 .هـ( روى له اجلماعة136مات سنة ) ،الّليث بن سعدو 

  ."ثقة": النسائيو  ،أبو حامتو  ،أمحدو  ،قال ابن سعد
هيب ه الذعن قلهن ،"ليس بقويّ ": قال مرّةو  ،"س به أبسلي ،كان يتفّقه": أمحد قالو 

  ."هال أبس ب": قال العجليو ،  ذكره ابن حّبان يف الثقاتو  .امليزان""يف
  ."صدوق موّثق": قال مرةو  ،"الفقيه أحد األعالم": قال الذهيبو 
دي ه"ل يفقاو ، "داكان فقيها عابو  ،إنّه لّينه: قيل عن أمحدو  ،ثقة": قال ابن حجرو 

  ."يثبت عن أمحد تضعيفهمل ": الساري"

                                                            

 (، الكامل7/600)(، الثقات9/127اجلرح و التعديل)(، 391)(، ضعفاء العقيلي1/350الكبري)ي علل الرتمذ( 1)
 (، املغين يف الضعفاء4/362)امليزان (،2/362)(، الكاشف8/5(، السري)8/17(، هتذيب الكمال )7/216)
 اري(، هدي الس1049(، التقريب )ص4/342(، التهذيب )193(، ذكر من تكلم فيه و هو موثق )ص2/509)

 (.473)ص
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مسلم به يف و  ، بخارياحتجاج الو  ،لتوثيق جل األئمة له ؛أّن عبيد هللا ثقة يبدوالذي و 
وفان مها معر و  ،ئيالنساو خاصة أن ممن وثقة أبو حامت و  ،حهعدم وجود من جرّ و  ،صحيحيهما

إن صح ف ،"يليس بقو ": لهما نقله الذهيب عن اإلمام أمحد من قو  أّماو ،  ابلتشدد يف التوثيق
 بيد هللاع أن أو ،هدي الساري""ابن حجر يف قالهكما   ،فلعله يف شيء خمصوص هذلك عن

  .مأعل هللاو ، ي عىن بهو  ،غل ابلفقهتشلكونه ي ،عنده ليس من أعايل الثقات

 : الخالصة
 .(1) ثقة: عبيد هللا بن أيب جعفر

ي د أيب مح    روى عن ،ملدينا ،ريالعام ،القرشي: ُمَحمَُّد بُن َعْمرو بن َعَطاء -5
 ،عفرد بن جد احلميعبو  ،حمّمد بن عجالن عنهو  ،عبد هللا بن شداد بن اهلادو  ،الّساعدي

 .اجلماعة هـ( روى له120مات بعد سنة )
  ."ديثاحل احلص": امتزاد أبو ح ،"ثقة": النسائيو  ،أبو زرعةو  ،أبو حامتو  ،قال ابن سعد

  ."ثقه أبو حامتو ": الكاشف""قال الذهيب يفو 
فقد  ،جلوزيابن ا لكذيف  تبعهو  ،"جمهول": أّما قول الّدارقطين، "ثقة": قال ابن حجرو 

ه ّدارقطين رمحمن ال ا وهمٌ غريهم أّن هذو  ،ابن حجرو  ،الذهيبو  ،ابن عبد اهلاديو  ،بنّي البيهقي
  .ند أيب داودّينا عاء مبقد جو  ،فلم يعرفه الدارقطين ،كون حمّمد ن سب إىل جّدهه  سببو  ،هللا

 : الخالصة
 .(2) ثقة: ُممد بن عمرو

                                                            

(، هتذيب الكمال 5/310)(، اجلرح و التعديل2/108الثقات)(، معرفة 2/482معرفة الّرجال )العلل و ( 1)
، 423(، هدي الساري )ص636(، التقريب )ص3/6التهذيب )(،1/79) (، الكاشف3/4(، امليزان )5/30)

 (.462ص
(، 2/207(، الكاشف )2/216التحقيق )(، تنقيح 6/459(، هتذيب الكمال )5/368(، الثقات )8/29)( 2)

 (.884(، التقريب )ص3/662(، التهذيب )4/364امليزان )
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عائشة و عمر  نروى ع ،ملدينوليد ابو الأ ،اللّيثي: َعْبُد الله بن َشدَّاد بِن الَهاِد -6
 كبار نالعجلي م   عّدهو  ،و لد على عهد النيبّ  ،احل ك م بن ع تـ يـ ب ةو  ،رعتمعنه منصور بن املو 

 اجلماعة. روى له هـ(82)ل يوم د ج ي ل سنة ق ت ،كان معدوًدا يف الفقهاءو  ،التابعني الثقات

 : الخالصة
 .(1) ثقة: عبد هللا بن شداد

 : الحكم على الحديث
رضي هللا ألنّه خمالف ملا ثبت عن عائشة ، منكر متَنهلكن و  ,حسنأنه  ظاهر اإلسناد

الّرمحن بن  عن عبد ،مالك من رواية ،صح األسانيدأببل  ،عنها من فعلها بسند صحيح
كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها هلن    أّن عائشة زوج النيب": عن أبيه ،القاسم
 .(2)"فال خترج من حلّيهن الزكاة ،احلليّ 

 هيو  ،(3)غريمهاو  ،ومسلم ،كأمحد  حديثليف تضعيف األئمة ل قد ذكر ابن رجب قاعدةً و 
 .كما هو احلال هنا  ،ما ر وي عنهخيالف عمل الراوي أن يكون 

ل  لعل و   أن له سه إال يف نفإن كان عدالً و فإنه  ،على حيىي بن أيّوب الغافقيه فياحل م 
كما   فظه، ى من حرو  خاصة إذا ،غريهو كاإلمام أمحد   ،ألجلها تكلم فيه بعض األئمة أخطاءً 

  .هامن احلديث فلعل هذا ،هو واضح يف ترمجته
 إن كان و  ،بأيّو  ىي بنقد قيل إّن احلديث من مناكري حيو ": ابن عبد اهلادي ولق ي عززهو 

                                                            

 (،4/160(، هتذيب الكمال )5/80(، اجلرح و التعديل )2/37(، معرفة الثقات )5/115التاريخ الكبري ) (1)
 (. 514(، التقريب )ص2/352(، التهذيب )1/561الكاشف )

يف  البيهقي، و (3/979) األموال ابن زجنويه يفو ، (2/34) ألما يف الشافعي وعنه، (584ح/195)صاملوطأ  (2)
 . (6/139) يف املعرفةو  ،(4/138) السنن

 (.2/796انظر: شرح علل الرتمذي البن رجب، فقد ذكر أمثلة على ذلك )( 3)
  (.2/216تنقيح التحقيق )( 4)
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 ابن أيوب يعين -ليحىي و ": فإنه قال ،الذهيب إىل لكذيف  يشري ،(1)"من رجال الصحيحني

  .(2)"منهاهذا  ،مناكري ،مسلمو  ،مع كونه من رجال البخاري -
سيأيت عن و  ،على شرط الّصحيح -يعين حديث الباب- إسنادهو ": أّما قول ابن حجرو 

أبهنا كانت  ،ميكن اجلمع بينهماو  ،عائشة أهّنا كانت ال خترج زكاة احللّي عن يتامى يف حجرها
عن فيعّكر عليه ما ثبت  ،(3)اهـ"ال ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال األيتامو ترى الزكاة فيها 

عن  ،مالك عن عبد الّرمحن بن القاسم: أعين ،ابلسند السابق أيضا رضي هللا عنها عائشة
ن أموالنا مأًخا يل يتيمني يف حجرها فكانت خترج و  ،كانت عائشة تليين": أبيه أنّه قال

 . (4)"الزكاة
قال و  ،(6)حّسن إسناده النوويو  ،(5)حديث الباب صّححه احلاكم على شرط الشيخنيو 
وافقه ": نقل األلباين تصحيح احلاكم مث قالو ، (7)"هو على شرط مسلم": دقيق العيدابن 

  .بن أيوب قد تقدم أن الذهيب جعل هذا احلديث من مناكري حيىيو  !!"هو كما قاالو  ،الذهيب
 .هللا أعلمو ،ملا تقّدم ،منكر احلديث أنّ  ظاهرالف

 : غريب الحديث

رمبا و ضعت يف أصابع و  ،ك بار ت لبس يف األيديهي خواتيم  و  ،مجع فـ ت خ ة: فـََتَخات
مع أيضا علىو  ،هي خواتيم ال ف ص وص هلا قيلو  ،األرجل  .(8)ف ت اخ جت 

                                                            

  (.2/216تنقيح التحقيق )( 1)
 (.1/343)تنقيح الذهيب ( 2)
 (.2/178التلخيص احلبري )( 3)
 (، و من طريق مالك203، و92(، و عن مالك رواه الشافعي، انظر مسنده )ص587ح/196املوطأ )ص( 4)

 .(3/992)أيضا رواه ابن زجنويه يف األموال 
 (.1437ح1/547املستدرك )( 5)
 (.5/490اجملموع )( 6)
 (.1/259الدراية )( 7)
 (.40 /3(، و لسان العرب )3/366األثري )النهاية البن ( 8)
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 الحديث الرابع

 باب ما جاء في زكاة الحلي
ثـََنا َهنَّادن : قال الرتمذي ثـََنا أَب و م َعا ,َحدَّ َعْن  ,َعْن َأيب َواِئل   ,ِن األْعَمشِ عَ  ,ِويَةَ َحدَّ

يـَْنَب اْمَرَأِة َعْبِد َعْن زَ  ,ْبِد اّللَِّ عَ اْمَرَأِة  يـَْنبَ زَ  َعِن اْبِن َأِخي ,َعْمِرو ْبِن احلَاِرِث ْبِن امل ْصطَِلقِ 
َلْو ِمْن و ْقَن ََي َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ ": َقالَ فَـ  َخطَبَـَنا َرس ول  هللا : قَاَلتْ  ,اّللَِّ ْبِن َمْسع ود  

  ."ةِ ِقَيامَ ال ح ِليِّك نَّ فَِإنَّك نَّ َأْكثـَر  َأْهِل َجَهنََّم يـَْومَ 
 : تخريج الحديث

جر  احليفيتام األو ابب الزكاة على الزوج  ،كتاب الزكاة"صحيحه"يفأخرجه البخاري 
 قة علىالصدو ابب فضل النفقة  ،كتاب الزكاة"صحيحه"مسلم يفو  ،(1397ح/2/533)

ا من ( كالمه1000ح/2/694لو كانوا مشركني ) ،الوالدينو  ،األوالدو  ،الزوجو  ،األقربني
... " :ولهقابن أخي زينب بنحوه دون  عن األعمش به دون ذكر ،طريق حفص بن غياث

نَّم  يـ و م  الق ي ام ة   ل  ج ه  ثـ ر  أ ه   ."ف إ نَّك نَّ أ ك 
يف و  ،به ءحممد بن العالو  ،( عن هناد9200ح/5/380)"الكربى"أخرجه النسائي يفو 

 .آخره قصة
 "نداملس" أمحد يفو  ،(7ح/1/251) "املسند" أخرجه إسحاق بن راهويه يفو 

يف و  (8784ح/4/646) "املستدرك" من طريقه احلاكم يفو  ، (27093ح/6/363)
 .آخره قّصة

( 1834ح/2/399ابب الصدقة على ذي القرابة ) كتاب الزكاة  "نهسن" ابن ماجه يفو 
أحال و  ،اح( عن احلسن بن حممد الصبّ 1835) رقم ديثحو  ،خمتصرًا عن علي بن حممد

 .على الذي قبله
 "الكبري" الطرباين يفو  ،(3211ح/6/30) "املثاينو اآلحاد " ابن أيب عاصم يفو 

 .ن طريق أيب بكر بن أيب شيبة( م726ح/24/285)
 .( من طريق أيب خيثمة4248ح/10/58ابن حبان يف صحيحه )و 
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بن ر أبو بكو  ،ّباحاحلسن بن الصو  ،علي بن حممدو  ،أمحدو  ،إسحاق بن راهويه هم )ت  ستـ  
مد الصّباح بن حم حلسناإاّل أّن  ،( عن أيب معاوية حممد بن خازم به أبو خيثمةو  ،أيب شيبة

 .بن أخي زينب(اعمرو بن احلارث ): قال يف حديثه

 : دراسة اإلسناد
 ،ريكش وى عنر  ،لكويفاأبو السري  ،بن مصعب التميميا ،بن السر يهو ا: َهنَّاُد -1

 .عة سوى البخارياجلما هـ( روى له243مات سنة ) ،أبو داودو  ،مسلم عنهو  ،أيب معاويةو 

 : الخالصة
 .(1) ثقة: هناد

ن عروى  ،هو صغريو  مي  ع   ،الكويف ،ّمد بن خازم الضريرهو حم: أبو معاوية -2
 .اجلماعة ههـ( روى ل195مات سنة ) ،هنادو  ،عنه أمحدو  ،األعمشو  ،هشام بن حسان

 ،يبةبن شا يعقوبو  ،كابن سعد  ،التدليسو  ،اإلرجاءو  ،وصفه بعض األئمة ابلتشيع
 .غريمهاو 

ألن  ،هضبط  و ه دق  صثبت  اإلرجاء فال يضّر بروايته ما دام قدو  ،ببدعة التشيع أّما وصفه
  به. الشيخان اجاحتج مث يكفي ،مدار الرواية عليهما

ابن   جعلهن مث َّ مو  ،اها رو مابلتدليس فال يضرّه أيضا ألنّه قليل جدًّا يف جنب  أّما وصفهو 
ة قلو  ،مامتهميسهم إلتدل هم من احتمل األئمةو  ،حجر يف املرتبة الثانية من مراتب املدّلسني

 .تدليسهم يف جنب ما رووا

 : خالصةال
 .(2) غريهقد يهم يف حديث و ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش : أبو معاوية

                                                            

 (.1025(، التقريب )ص4/285(، التهذيب )2/339(، الكاشف )7/427(، هتذيب الكمال )9/246الثقات )( 1)
(، جامع 4/575(، )3/533(، امليزان )2/167(، الكاشف )6/291(، هتذيب الكمال )7/441الثقات ) (2)

 (.126(، تعريف أهل التقديس )ص840التقريب )ص(، 3/551(، التهذيب )113التحصيل )ص
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ابن  ى عنرو  ،يفد الكو أبو حممّ  ،الكاهلي ،سليمان بن م هران األسدي: اأَلْعَمش -3
 هـ( روى له148مات سنة ) ،وكيعو  ،شعبة عنهو  ،شقيق بن سلمة أيب وائلو  ،أيب أوىف
 .اجلماعة

أبو و  ،بيسيلكراا منهم ،قد وصفه بعض األئّمة ابلتدليسو  ،األعمش متفق على توثيقهو 
 نم فقد جعله كل ،لك ال يضرهلكن ذ ،غريهمو  ،ابن حبانو  ،الدارقطينو  ،النسائيو  ،حامت

 .ابن حجر يف الطبقة الثانيةو  ،العالئي

 : الخالصة
  .(1) لكّنه يدّلس ,عارف ابلقراءة ورع ,ثقة حافظ: األعمش

ضي هللا ر  معاذو عمر  روى عن ،الكويف ،ش ق يق بن سلمة األس دي: َأُبو َواِئل -4
 .اعةروى له اجلم ، (82مات سنة ) ،األعمشو  ،عنه منصور بن معتمرو  ،عنهما

 : الخالصة
 .(2) ثقة خمضرم: أبو وائل

رار ن أيبب: َعْمُرو ْبُن الَحاِرِث ْبِن الُمْصَطِلِق -5 أخو  ،ملصطلقياخلزاعي ا ،ض 
 وى لهر  ،أبو إسحاقو  ،أبو وائل عنهو  ،ابن مسعودو  ، النيب روى عن ،جويرية أم املؤمنني

 .اجلماعة

 : الخالصة
 .(3)صحايب: عمرو بن احلارث

                                                            

(، جامع 1/464(، الكاشف )3/300(، هتذيب الكمال )4/302(، الثقات )2/637املعرفة والتاريخ ) (1)
 (.118(، تعريف أهل التقديس )ص414(، التقريب )ص2/109(، التهذيب )113التحصيل )ص

 (.439(، التقريب )ص1/489(، الكاشف )3/402(، هتذيب الكمال )4/354الثقات ) (2)
 (.732(، التقريب )ص3/261(، التهذيب )2/74(، الكاشف )5/399هتذيب الكمال )( 3)
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عليه و  ،الّسابق رو بن احلارثو عمه: اْبُن َأِخي َزْيَنَب اْمَرَأِة َعْبِد اللَِّه -6
م عنه يف  الكاليأيتسالرتمذي كما  كذا قال  ،عن ابن أخي زينب وهم يكون قول أيب معاويةف

  .احلديث التايل

 : اإلسنادالحكم على الحديث بهذا 
 ،ةمعاوي أبو أخطأ فيه"عن ابن أخي زينب...": إال أن قوله ،رجال إسناده ثقات

 .ن مسعودابرأة ام ارث هو نفسه ابن أخي زينبالصواب ما رواه اجلماعة أن عمرو بن احلو 
وقع عند ": االختالف احلاصل يف إسناد هذا احلديث فقال رمحه هللا قد حّرر ابن حجرو 

ابن عن عمرو بن احلارث  ،عن أيب وائل ،عن األعمش ،عن أيب معاوية ،عن هناد ،الرتمذي
 ،فزاد يف اإلسناد رجال ،عن امرأة عبد هللا ،عن ابن أخي زينب امرأة عبد هللا ،املصطلق

قد حكى و .. .": إىل أن قال، "املوصوف بكونه ابن أخي زينبهو عمرو بن احلارث نفسهو 
أن و  ،البخاري عنه فحكم على رواية أيب معاوية ابلوهمأنه سأل "العلل املفردات"الرتمذي يف

قلت  ،ابن أخي زينبن عمرو بن احلارث الصواب رواية اجلماعة عن األعمش عن شقيق ع
قد أخرجه النسائي من و  ،أخرجه أمحد ،وافقه منصور عن شقيقو : - القائل ابن حجر -

 . (1)اهــــ"طريق شعبة على الصواب فقال عمرو بن احلارث
حلديث ّن األ ؛اب، هو الصو  ما رّجحه الرتمذي موافًقا يف ذلك شيخ ه البخاريفيكون 

 ،د يث ه  ه م  يف  ح  و  ي ة  او  أ ب و م ع  و ": قال الرتمذي ،كما رواه اجلماعة  ،حديث عمرو بن احلارث
ر و ب ن  احل ار ث  : فـ ق ال   ي ز يـ ن ب   ،ع ن  ع م  ر و ب ن   يح  إ منَّ االصَّح  و  ،ع ن  اب ن  أ خ  احل ار ث   ه و  ع ن  ع م 

ي ز يـ ن ب     . تعاىلشاء هللا يت إنابإلسناد اآل ااحلديث صحيحفيكون اهـــــ ، "اب ن  أ خ 
ر يّ  و  يف  أ ض ًحى أ و  ف ط رٍّ إ ىل   خ ر ج  ر س ول  اللَّ  : قال يف الباب ع ن  أ يب  س ع يدٍّ اخل د 

 ص لَّى مث َّ ان ص ر ف  فـ و ع ظ  النَّاس  
ق ة  و امل لصَّد  أَيُـَّها النَّاس  َتَصدَّق وا َفَمرَّ َعَلى »: فـ ق ال   أ م ر ه م  اب 

ْقَن فَِإيّنِ رَأَيـْت ك نَّ َأْكثـََر َأْهِل النَّا  .(2)احلديث «...رالنَِّساِء فـََقاَل ََي َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ

                                                            

 (.3/385فتح الباري ابختصار ) (1)
 (.1393ح/2/531أخرجه البخاري يف"صحيحه"كتاب الزكاة، ابب الزكاة على األقارب... ) (2)
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 الحديث الخامس

ثـََنا َُمْم ود  ْبن  َغْياَلنَ : يُّ ذِ مِ الرتّ  الَ قَ   ,ِن اأَلْعَمشِ عَ  ,َعْن ش ْعَبةَ  ,دَ أَب و َداو   ثـََنادَّ حَ  ,َحدَّ
ْعت  َأاَب َواِئل  حي َدِّث  َعْن َعْمِرو ْبِن احلَ  َعْن  ,اّللَِّ ِد َعبْ يـَْنَب اْمَرَأِة ْبِن َأِخي زَ اِرِث اقَال َسَِ

  .ه  ََنْوَ   َعِن النَِّبِّ  ,زَيـَْنَب اْمَرَأِة َعْبِد اّللَِّ 
ابِن ْمرِو عَ َعْن : فـََقالَ  ,يِثهِ ِهَم يف َحدِ َة وَ وِيَ أَب و م َعاو  ,َهَذا َأَصحُّ ِمْن َحِديِث َأيب م َعاوِيَةَ و 

  .يـَْنبَ زَ حلَاِرِث اْبِن َأِخي ْمرِو بِن اْن عَ عَ  وَ الصَِّحيح  ِإّنََّا ه  و  ,َعِن اْبِن َأِخي زَيـَْنبَ  ,احلَاِرثِ 
 : تخريج الحديث

رمي الدا من طريقهو  ،(1653ح/230)ص"مسنده"أخرجه أبو داود الطيالسي يف
 .(1609ح/1/417ابب أي الصدقة أفضل ) ،كتاب الزكاة"سننه"يف

( من 2582ح/5/97ابب الصدقة على األقارب ) ،كتاب الزكاة"سننه"النسائي يفو 
  .رزوق( من طريق عمرو بن م725ح/24/285)"الكبري"الطرباين يفو ، طريق غندر

ن مرو بع جلميعوقع عند او  ،فيه قصةو  ،دون الزايدة السابقة ،أربعتهم عن شعبة به
  .دون وصفه أبنه ابن أخي زينب ،احلارث

السنن "البيهقي يفو  ،(2463ح/4/107)"صحيحه"أخرجه ابن خزمية يفو 
من المها ك(  7759ح/4/299ابب االختيار يف صدقة التطوع ) ،الزكاةكتاب "الكربى

الوصف  دون ( حلارثعمرو بن ا) : فقالوا ، طريق ابن منري عن األعمش بنحوه دون الزايدة
  .السابق

 : دراسة اإلسناد
 وى عنر  ،زيل بغدادن ،روزيد املأبو أمح ،العدوي موالهم: َمْحُموُد ْبُن َغْياَلَن -1

  مات سنة ،مسلمو  ،البخاري عنهو  ،أيب داود الطيالسيو  ،الفضل بن موسى
 .اجلماعة سوى أيب داود روى له ، هـ(239)

 : الخالصة
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 .(1) ثقة: ُممود بن غيالن
 ،نو ابن ع روى عن ،لبصريا ،الطيالسي ،سليمان بن داود بن اجلارود: َأُبو َداُوَد -2

 .ة سوى البخارياجلماع روى له ، (204مات سنة ) ،أمحد بن الفراتو بندار،  عنهو  ،شعبةو 

 : الخالصة
 .(2)غلط يف أحاديث ,ثقة حافظ: أبو داود

  ،مث البصري لواسطياسطام ب  أبو  ،بن احل جَّاج بن الورد الع ت كي موالهم: ُشْعَبُة -3
 ،لرجالق عن العراابهو أول من فتش و  ،"هو أمري املؤمنني يف احلديث": كان الثوري يقول

 ،عنه غندرو  ،محند الر خ ب يب بن عبو  ،روى عن معاوية بن قرّة ،كان عابداو  ،ذب عن السنةو 
 .روى له اجلماعة ، هـ(160مات سنة ) ،أبو الوليدو 

 : الخالصة
 .(3) ثقة حافظ متقن: شعبة

 .ديث السابقيف احل تقدم يفأبو حمّمد الكو  ،سليمان بن م هران األسدي: اأَلْعَمُش -4

 .سابقاليث دم يف احلدتق خمضرم ثقة ،ش ق يق بن سلمة األس دي: َواِئٍلَأُبو  -5

قدم يف ت ،صحايب: للَِّهَعْبِد ا َأِةْمَرَنَب اَعْمُرو ْبُن الَحاِرِث اْبِن َأِخي َزْي -6
 .احلديث السابق

 : الحكم على الحديث بهذا اإلسناد
 .صحيح

                                                            

(، التهذيب 2/246(، الكاشف )7/53الكمال )(، هتذيب 13/89)(، اتريخ بغداد9/202الثقات)( 1)
 (.925(، التقريب )ص4/36)

(، التقريب 2/90(، التهذيب )1/458(، الكاشف )3/272(، هتذيب الكمال )8/275الثقات ) (2)
 (.406)ص

 (.436(، التقريب )ص2/166(، التهذيب )1/485(، الكاشف )3/387(، هتذيب الكمال )6/446الثقات ) (3)
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  .(1)ضعفها، لشدة منها شيء وفي الباب أحاديث أخرى ال يصّح

إن المرأيت حليًا من عشرين ":  للنيبقلت : قال عبد هللا بن مسعود  عن -1
(، 3ح/2/108)"سننه"الدارقطين يف أخرجه ,«فََأدِّ زكاته نصف مثقال » : قال ،مثقاالً 

ال ": قال حيىيو  ،"هو مرتوك": قال أمحد ،فيه حيىي بن أيب أنيسة ؛إسناده ضعيف جداو 
الّصواب أنه مرسل و  ،ورفع هذا احلديث وهم ،حيىي مرتوك": الدارقطين قالو  ،"يكتب حديثه

 .(2)"موقوف
زوجي خفيف ذات  نّ إو  ،يل حليا إنّ : فقالت  النيبأن امرأة أتت  أيضاً   عنهو  -2

 هأخرج ,« نعم »: ؟ قال أفيجزي عين أن أجعل زكاة احللي فيهم ،ن يل بين أخإو  ،اليد
 ،عن عبد هللا ،يمالصواب عن إبراهو  ،هذا وهمقال: "(، و 6ح/2/108)"سننه"يفالدارقطين 

 ."هذا مرسل موقوف
الصحيح من هذه "د ذكره لرواايت امرأة ابن مسعود رضي هللا عنهما: قال البيهقي بعو 

عن زينب الثقفية  ،عن عمرو بن احلارث (3)الرواايت يف قصة امرأة عبد هللا ما يف الصحيحني
فيه أهنا و  فذكر احلديث، « لو من حليكنو  تصدقن »: قالن رسول هللا أ ،عبد هللا امرأة

بين أخيت أيتام و  ،أضع صدقيت يف بين أخي أيتام أجتزئ عين أن رسول هللا سل  : قالت لبالل
أجر و  ,أجر القرابة أخَبها أن َلا أجرين»: قال  هللاأن رسول و  ،يف حجري

 . (4)«الصدقة

                                                            

  (.214-2/213حتقيق أحاديث التعليق مع تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي )( انظر: 1)
 (.5/158( انظر: علل الدارقطين )2)
 (.1000ح/2/694(، و مسلم يف صحيحه )1397ح/2/533( أخرجه البخاري يف صحيحه )3)
 (.2/470( خمتصر خالفيات البيهقي )4)
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 عليناو   النَّيب   ع ل ى خاليتو  أ ان دخلت: تق ال   رضي هللا عنها أمساء بنت يزيد عن -3
 هللا يسوركما َأن ختافا أما »: فـ ق ال   ،ال فـ ق ل ن ا"؟ زََكاته تعطيان »: لنا فـ ق ال   ،ذهب من أسورة
الطرباين و  ،(27655ح/6/461)"املسند"أمحد يف أخرجه، « زََكاته أدَي ََنر من أسورة

بن صهيب الواسطي أبو  علي بن عاصم إسناده يف، و (431ح/24/170)"الكبري"يف
  .(1)هو ضعيفو  ،احلسن التيمي موالهم

بطوق فيه سبعون   أتيت رسول هللا": قالت رضي هللا عنها فاطمة بنت قيسعن  -4
ثالثة أرابع و  ،فأخذ منه مثقاالً  ،خذ منه الفريضة ،اي رسول هللا: فقلت ،مثقااًل من ذهب

قيل امسه  ،أبو بكر اهلذيل إسنادهيف (، 2ح/2/106سننه")"أخرجه الدارقطين يف، "مثقال
أبو بكر اهلذيل ": قال الدارقطين، (2)هو مرتوكو  ،قيل روحو لمى بضم املهملة بن عبد هللا س  

 ،(3) هو مرتوك أيضاً و  ،اتبعه عباد بن كثري الثقفي البصري. وقد "مل أيت به غريهو  ،مرتوك
عنه و  ،(2/41)"طبقات احملدثني أبصبهان"أخرجه من هذا الطريق أبو الشيخ األصبهاين يف

 . (5/108)"أخبار أصبهان"رواه أبو نعيم يف
أخرجه ، « يف احللي الزكاة »: قال النيب أن  رضي هللا عنها عنها أيضاً و  -4

، مشهور الكويفميمون أبو محزة األعور القصاب فيه و (، 4ح/2/107)"سننه"الدارقطين يف
  .(4)ابن معنيو  ،تركه أمحد، بل ضعيفبكنيته، وهو 

 

                                                            

(، الضعفاء و 5/191(، الكامل )2/113اجملروحني )(، 76(، ضعفاء النسائي )ص82( ضعفاء البخاري )ص1)
 (.3/173(، هتذيب التهذيب )5/167(، ميزان االعتدال )2/195املرتوكني البن اجلوزي )

(، الكامل 1/359(، اجملروحني )46(، ضعفاء النسائي )122(، أحوال الرجال )ص124( ضعفاء البخاري )ص2)
 (.1120(، التقريب )ص4/498) (، التهذيب7/334(، ميزان االعتدال )3/321)

(، اجملروحني 6/84(، اجلرح و التعديل )3/140(، ضعفاء العقيلي )74(، ضعفاء النسائي )ص1/75( ضعفاء البخاري )3)
 (.1/516(، املغين يف الضعفاء )2/75(، الضعفاء و املرتوكني البن اجلوزي )4/333(، الكامل )2/166)

هتذيب (، 6/412(، الكامل )3/5(، اجملروحني )4/187لعقيلي )(، ضعفاء ا108( ضعفاء البخاري )ص4)
 (.990(، التقريب )ص4/200التهذيب )
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 فقه أحاديث الباب
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 ،شهورينلني مى قو عل ،حديثا يف زكاة احللي املباح املستعملو ، اختلف العلماء قدميا
 : كما يلي  بياهنماو 

 : القول األول
ابن و  ،ابن عباسو ، بن اخلطاب  عمر   إذا بلغ النصاب ذهب إىل وجوب زكاة احللي

سعيد بن و رضي هللا عنهم ،  أبو موسى األشعريو ،  عبد هللا بن عمرو بن العاصو مسعود ، 
 ،جابر بن زيدو عمر بن عبد العزيز ، و  ،الزهريو  ،جماهدو  ،ابن سريينو  ،عطاءو  ،جبري

أمحد يف و الشافعي يف قول ، و ،  إليه ذهب أبو حنيفةو  ،الظاهري داودو  ،احلسن بن صاحلو 
 . (1)حزم ابن  و رواية ، 

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ: قوله تعاىل: األول

 ڳ ڳ گ ڳ گ گ گ ک ک ک ڑک ژ ڑ

[ ،  ٣٥ – ٣٤: التوبة]  چڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱڳ
 ،من احلقوق غريهاو  ،الفضة عدم إخراج ما جيب فيهما من زكاةو إن املراد بكنز الذهب : قالوا

فمن ادعى خروج احللي  ،مل ختصص شيئًا دون شيء ،الفضةو اآلية عامة يف مجيع الذهب و 
  .(2)املباح من هذا العموم فعليه الدليل

يف الرقة و »: فيهو حديث أنس بن مالك ملا وجهه أبو بكر الصديق إىل البحرين : اثنيا
 .(3)«فليس فيها شيء إال أن يشاء ربا , مائةو فإن مل تكن إال تسعني  ,ربع العشر

ال فضة و ما من صاحب ذهب »: قال رسول هللا : قال حديث أيب هريرة : اثلثا
ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من َنر فأمحي عليها يف 

                                                            

(، 3/138(، اإلنصاف )2/121(، روضة الطالبني )407-2/406(، بدائع الصنائع )2/192املبسوط ) (1)
  (.2/17(، معامل السنن )77-6/76(، احمللى )3/45اإلشراف البن املنذر )

 . (4/303القرآن للجصاص )( أحكام 2)
   .( يف حديث طويل1384ح/2/527( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم )3)
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احلديثان عامان يف الذهب و : قالوا، (1)احلديث« ظهرهو جبينه و َنر جهنم فيكوى با جنبه 
ال دليل على إخراجه من هذا و  ،فضةو ي ابلذهب صاحب ذهب حلّ  املت  و ، الفضة و 

  .(2)العموم
عبد هللا بن و  ، أم سلمةو حديث كلٍّّ من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، : رابعا  

 .(3)اليت سبق خترجيها يف أحاديث الدراسة ، شداد بن اهلاد رضي هللا عن اجلميع
 .(4)«أبس بلبس احللي إذا أعطيت زكاته ال»: عن عائشة رضي هللا عنها قالت: خامسا
إذا بلغ »: فقال ،أن امرأته سألته عن حلي هلا: عن عبد هللا بن مسعود : سادسا

 .(5)«نعم: أضعها يف بين أخ يل يف حجري ؟ قال: مائيت درهم ففيه الزكاة ، قالت
 . (6)«بناتهو أنه كان يزكي حلي نسائه »: عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : سابعا
سعيد بن و عطاء، و جماهد، و س، و طاو و ما روي من آاثر عن التابعني كإبراهيم النخعي، : اثمنا
 .(7)رمحهم هللا يف إثبات الزكاة يف احللي املباح الزهريو ، ابن سريينو جابر بن زيد، و املسيب، 
 .(8)املسبوك جبامع أن اجلميع نقدو قاسوا احللي على املسكوك، : اتسعا

 : القول الثاني
أمساء بنت أيب و  ،ابن عمرو ذهب إىل عدم وجوب الزكاة يف احللي جابر بن عبد هللا، و 

                                                            

 ( يف حديث طويل.2/680/987يف صحيحه كتاب الزكاة، ابب إمث مانع الزكاة ) رواه مسلم (1)
 (.6/80احمللى ) (2)
  (.42،و37،و20انظر: )ص (3)
 .(139/ 4)البيهقي (، و 107 /2)الدار قطين يف السنن (، و 601)ص األموال رواه أبو عبيد يف (4)
(، 107 /2)الدارقطين يف السنن (، و 4/83(، و عبد الرزاق يف املصنف )601ص )رواه أبو عبيد يف األموال  (5)

 (4/139) البيهقيو 
البيهقي (، و 107 /2)الدار قطين (، و 3/154(، و ابن أيب شيبة )4/83عبد الرزاق يف املصنف )( 6)

(4/139.) 
 (.3/154( وما بعدها، وابن أيب شيبة )4/84(، و املصنف لعبد الرزاق )602)ص األموال انظر:   (7)
  (.2/454) ( أضواء البيان8)
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سعيد و عمرة بنت عبد الرمحن و هو قول الشعيب، و رضي هللا عنهم،  ،عائشةو  ،بكر الصديق
هو أظهر و ، إليه ذهب مالك بن أنسو ، احلسنو ، قتادةو ، القاسم بن حممدو بن املسيب، 
هو مذهب أيب و ، إسحاق ابن راهويه و  يف الراجح عنه ، أمحد بن حنبلو  ، قويل الشافعي

 .(1) أيب ثورو ، عبيد

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
 .(2)«ليس يف احللي زكاة»: قال أن النيب  ،عن جابر : أوال
َي  »: فقال رسول هللا قال : قالت  امرأة عبد هللا بن مسعودعن زينب : اثنيا

 .(3)«لو من حليكنو تصدقن  معشر  النساء

لو و تصدقن  »: احلديث يوجب بظاهره أنه ال زكاة يف احللي لقوله للنساءو .. ".: قال ابن العريب
 .(4)"لو كانت الصدقة فيه واجبة ملا ضرب املثل به يف صدقة التطوعو ، «من حليكن

  أن عائشة زوج النيب »: عن أبيه ،عن عبد الرمحن بن القاسم ما رواه مالك: اثلثا
 .(5)«فال خترج من حليهن الزكاة ، هلن احللي ، كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها

جواريه و أنه كان حيلي بناته »: عن عبد هللا بن عمر ،ما رواه مالك أيضا عن انفع: رابعا
 .(6)«من حليهن الزكاةالذهب مث ال خيرج 

ال تزكيه حنوا من مخسني و  ،هنا كانت حتلي بناهتا الذهبأ»عن أمساء بنت أيب بكر: خامسا

                                                            

(، و اجملموع للنووي 2/56(، األم )1/286(، الكايف يف فقه املدينة البن عبد الرب )1/211املدونة )( 1)
معامل  (،3/45(، اإلشراف )1/608(، و األموال )3/138(، و اإلنصاف )4/220(، و املغين )5/492)

  .(110-2/100عالم املوقعني )إ(، 2/17السنن اخلطايب )
(، و 2/374صب الراية )ن( وحكم عليه ابلبطالن، انظر: 6/193أخرجه البيهقي يف معرفة السنن و اآلاثر ) (2)

 (.3/294(، و إرواء الغليل )210-2/209تنقيح التحقيق )
 ( .48سبق خترجيه، انظر: احلديث الثالث )ص (3)
 .(2/25و انظر شرح معاين اآلاثر )(، 3/130)عارضة األحوذي ( 4)
 يف السنن البيهقي، و (3/979) األموال ابن زجنويه يفو ، (2/34) ألما يف وعنه الشافعي ،(1/250) املوطأ (5)

 . (6/139) يف املعرفةو  ،(4/138)
  (.4/138) البيهقي يف السنن(، و 603و أبو عبيد يف األموال )ص ، (1/250) ( املوطأ6)
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 . (1)«ألفا
 : كما استدلوا ابلقياس:  سادسا

 ،المعجبامع االست ، غريمهاو الياقوت و الفضة على اللؤلؤ و قاسوا احللي من الذهب  / أ
  .الفضةو فكذلك احللي من الذهب  ،حيث إن الثاين ليس فيه زكاةو 

الفضة و بني الترب و  ،السبب يف اختالفهم تردد شبهة بني العروضو ": قال ابن رشد ب /
اللتني املقصود منهما املعاملة يف مجيع األشياء ، فمن شبَّهه ابلعروض اليت املقصود منها 

املقصود منها املعاملة هبا أوال الفضة اليت و من شبهه ابلترب و املنافع أوال قال ليس فيها الزكاة ، 
ين مها ذالفضة الو املقصود أن احللي املستعمل تردد بني شبهه ابلترب و ،  (2)"قال فيه الزكاة
ب شبهه ابألمثان قال فيه فمن غلَّ  ،االستعمالو بني املتاع الذي هو للقنية و  ،أصل األمثان

 . (3)قال ليس فيه زكاة ،ومن غلب شبهه ابملتاع ،الزكاة
 ، ة لالستعمالاملعد باحةأخريا قاسوا احللي املباح املعد لالستعمال على الثياب املو  ج /

  .األمتعة اليت ال جتب فيها الزكاة ابالتفاقو ، فيكون كسائر األاثث 
أحد و ، هو من أئمتهاو القاسم بن سالم  أبو عبيد استدلوا بوضع اللغة ، قالكما : سابعا

 ،«إذا بلغت الرقة مخس أوراق ففيها ربع العشر»: يف الصدقة فقوله أما سنته و ": فحوهلا
فلم يقل إذا  ،أعرض عن ذكر ما سواهاو ، ابلصدقة الرقة من بني الفضة  رسول هللا  فخصّ 

ال نعلم هذا االسم يف الكالم و  ،لكنه اشرتط الرقة من بينهاو  ،بلغت الفضة كذا ففيها كذا
قال ابن و ، (4)"الورق املنقوشة ذات السكة السائرة يف الناساملعقول عند العرب يقع إال على 

إذ اسم الورق يف لغة  ،ابب ذكر الدليل على أن الزكاة غري واجبة على احللي": خزمية رمحه هللا
 .(5)العرب الذين خوطبنا بلغتهم ال يقع على احللي الذي هو متاع ملبوس"

                                                            

  (.4/138) البيهقي يف السنن(، و 3/154بن أيب شيبة )ال املصنف (1)
  (.1/257) ( بداية اجملتهد البن رشد2)
  (.66ص )( زكاة احللي للشيخ عطية سامل 3)
  (.3/288(، والقاموس احمليط )4/1564(، و انظر: الصحاح للجوهري )606)ص  ( األموال أليب عبيد4)
  (.4/34)( صحيح ابن خزمية 5)
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 : بيهامناقشة المانعين لزكاة الحلي ألدلة موِج

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ: قوله تعاىل: أوال

ألن اآلية  ،إن احللي من الكنز املوجبون قال[ ، ٣٥ – ٣٤:التوبة] چژ ڑ
أبن إطالق الكنز على احللي  املانعونمن أخرج احللي املباح فعليه الدليل، فرد و عامة ، 

تنفق  اليت من شأهنا أن ، الفضةو إمنا املقصود من اآلية الذهب  ،املتخذ لالستمتاع بعيد
 .(1) چ ڎ ڎ چ: بدليل قوله تعاىل

إن هذا احلديث عام  املانعونقال « ...ال فضةو ما من صاحب ذهب »: حديث: اثنيا
 غريه من النصوصو  مث إن هذا احلديث ،اخلاص مقدم على العامو  ،حديث احللي خاصو 

 فلما أبيح ، قيلت حني كان التحلي ابلذهب حمرما على النساء الواردة يف التحرمي ، إمنا
  (2)سقطت عنه الزكاة  التحلي به

قد قال الرتمذي بعد روايته و ، أبنه ضعيف املانعونأجاب عنه  "السوارين"حديث: اثلثا
لو  و ": على فرض صحته قال أبو عبيدو ، "شيء ال يصح يف هذا الباب عن النيب ": له

من ذلك على أن يقوله المرأة  كانت الزكاة يف احللي فرضًا كفرض الرقة ما اقتصر النيب 
لكان هذا كسائر الصدقات الشائعة املنتشرة و  ،خيصها به عند رؤيته احللي عليها دون الناس

قد كان احللي من فعل الناس يف آابد و لفعلته األئمة بعده ، و  ،سنتهو عنه يف العامل من كتبه 
 . (3)"شيء من كتب صدقاهتم دهر فلم نسمع له ذكرا يفال

كذلك و , لضعفاب املانعونحكم عليه  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهحديث : رابعا
  .رضي هللا عن اجلميعوعئشة ، أم سلمةقالوا يف حديثي 

ابلرد لعدم  املانعونمن آاثر فقد أجاب عنها  املوجبونأما ما استدل به : خامسا
احتج من رأى اجياب و ": صالحيتها لالحتجاج ، قال ابن حزم مع أنه يقول بوجوب الزكاة

لو مل يكن إال هذه ": قال يف موضع آخرو ، "الزكاة يف احللي آباثر واهية ال وجه لالشتغال هبا
 .(4)اآلاثر ملا قلنا بوجوب الزكاة يف احللي..."

                                                            

  (.1/299)فقه الزكاة للقرضاوي (، و 2/489أحكام القرآن البن العريب )( 1)
 (.2/455)أضواء البيان  (،4/140)( السنن الكربى 2)
 (. 3/12و املغين )(، 607)ص ( األموال 3)
 (.99 و 6/97)( احمللى 4)
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 : مانعيها مناقشة الموجبين لزكاة الحلي ألدلة
ن يف سنده إنه حديث ابطل ال أصل له أل املوجبون، قال حديث جابر : أوال
 .إمنا يروى عن جابر من قوله ، فهو موقوفو ضعفاء ، و جماهيل 
هذا احلديث دليل صريح املوجبون  قال، «...تصدقن ولو من حليكن» :حديث: اثنيا

لو ( يف احلديث فهي و أما ذكر ) و  ،األمر للوجوب إذا مل يتبني له صارفو  ،ألنه أمر ،لنا
 أتويل إن: فقالوا املانعونرد ، ال جتب فيه الزكاة و  ،لدفع توهم أن احللي من احلوائج األصلية

لو ما و : أي، «لو من حليكنو »: الحتمال أن يكون معىن قوله ،احلديث ليس كما قلتم
إذ جيوز أن يكون واجبًا على  ،هذا ال يدل على وجوب الزكاة يف احلليو  ،تيسر من حليكن

 .(1)"يؤديه من احلليو  ،اإلنسان يف أمواله األخر
لي بنات أخيها يتامى كن يف ما ورد عن عائشة من عدم إخراج الزكاة عن ح: اثلثا
إمنا هو  ،إن عدم إخراجها زكاة حلي األيتام: لزكاة بقوهلمل املوجبونأجاب عنه ، حجرها

 ،فتواها بدون معارضو عليه يبقى العمل حبديثها ، و ال زكاة على اليتيم ،  إذ ،ملكان اليتيم
أو أهنا كانت  ،كالدين مثال  ، قد يكون عدم إخراجها للزكاة عن احللي لعلة ماو ، قالوا أيضا

قد روي هذا الوجه عن و حتصيها عليهن حىت إذا بلغن أخربهتن ليتولني إخراجها أبنفسهن ، 
ضعف وجه هذا االحتمال ي  و  ،اليتيم ال يف خصوص احلليبعض السلف يف عموم مال 

فاملانع من  ،أبن عائشة ترى وجوب الزكاة يف أموال اليتامى املانعون رد ذلك، (2)االستدالل
 .(3)ال كونه مال يتيمة ،إخراجها الزكاة كونه حليا مباحا على التحقيق

قال ، جواريه و من عدم إخراجه زكاة حلي نسائه ،  ما ورد عن ابن عمر : رابعا
 قد أجاب عن ذلكو اململوك ال زكاة عليه ، و  ،إن املانع له كون اجلواري مملوكات له املوجبون
ألنه ثبت عنه أنه كان ال يزكي حلي بناته مع أنه كان يزوج  ،أبهنا دعوة مردودة املانعون

                                                            

 (.3/224)( حتفة األحوذي 1)
  (.61)صعطية سامل للشيخ ( زكاة احللي 2)
  (.2/448)( أضواء البيان 3)
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ال يزكي ذلك احللي ، فيكون تركه لزكاته و  ،أبربعمائةالبنت له على ألف دينار حيليها منها 
 .(1)لكونه حليا مباحاً على التحقيق

قال ف ،ليكاة احلز التابعني من عدم وجوب و ، وي عن بقية الصحابةأما ما ر  و : رابعا
بل  ،حيحةغري ص واكمدع أبن املانعون فأجاب !!إهنا معارضة مبا هو أقوى منها املوجبون
  .الصحيح والعكس ه

ألنه  ،فهو فاسد ،أبنه يف مقابلة النص املوجبون فقالأما ما يتعلق ابلقياس : خامسا
أبن هذا القياس الذي استدللنا به إمنا  املانعونقد أجاب و يفضي إىل إبطال العمل ابلنص ، 

مل نعتمد عليه و  ، آاثر أسقطت الزكاة عن احللي املعد لالستعمالو  ذكرانه مرجحًا لنصوصٍّ 
  .(2) هذه املسألةوحده يف 

 : الترجيح
املانعني  قول   أنّ  مهللا أعلو فالذي يبدو ،مناقشتهاو أدلة الطرفني  بعضا من بعد عرضو 

 : لألسباب التالية ، أرجحو  لوجوب الزكاة يف احللي أوىل
يح يف أمر رعي صحشليل ما مل يرد د ، أن األصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية: أوال

لزكاة على وجوب ائلون بإمنا اعتمد القاو  ،احللي مل يرد فيها دليل صريح صحيحزكاة و  ،معني
 .على املقصودعيفة ال يصلح مثلها لالحتجاج نصوص عامة ، أو ض

عدا للنماء وجبت فيه أو م   ،فما كان ماال انميا ،أن وجوب الزكاة يدور على النماء: اثنيا
االنتفاع به زينة و قتىن لالستعمال، ألنه ي   ،للنماءال معدًا و احللي ليس مااًل انميًا و ، الزكاة 

فأخذ بعموم األلفاظ يف إجياب الزكاة يف فأما أبو حنيفة ": املالكي مجاال ، قال ابن العريبو 
إن قصد التملك ملا أوجب الزكاة يف أما علماؤان فقالوا و ، غريه و مل يفرق بني حلي و ، النقدين
الفضة و كذلك قصد قطع النماء يف الذهب   ،الزكاةهي ليست مبحل إلجياب و  ،العروض

ختصيص و  ،فإن ما أوجب ما مل جيب يصلح إلسقاط ما وجب ،ابختاذمها حليا يسقط الزكاة
                                                            

 (.2/448)أضواء البيان  (1)
  .، و انظر لزاما ما بعدها(86ص)البراهيم بن حممد الصبيحي زكاة احللي ( 2)
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الفضة إىل قسمني أحدمها و ... مث قسم الذهب ": قال ابن القيم رمحه هللاو ،  (1)"مشلو ما عم 
إىل ما و  ،حنوهاو السبائك و ففيه الزكاة كالنقدين  ،التكسبو التجارة به و ما هو معد للثمنية 

آالت السالح اليت جيوز استعمال مثلها و التجارة كحلية املرأة و هو معد لالنتفاع دون الربح 
 .(2)"فال زكاة فيه

الذي أرجحه بعد هذا املعرتك الفقهي أن قول املانعني و ": قال القرضاوي حفظه هللا
 ،(3)هو الذي يوافق املبادئ العامة يف وعاء الزكاةو ىل ، أو و لوجوب الزكاة يف احللي أقوى 

أو الذي من شأنه  ،هي نظرية الوجوب يف املال النامي ابلفعلو جيعل هلا نظرية مطردة اثبتة و 
متاع شخصي هلا يشبع حاجة و خبالف احللي املباح للمرأة املعتاد ملثلها ، فإنه زينة  ، أن ينمى

قد راعى اإلسالم هذه و  ،التجملو هي الرغبة يف التزين و  ،عليهامن حوائجها اليت فطرها هللا 
 .(4)"احلريرو فأابح هلا من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب  ، احلاجة الفطرية

 ،املاسو لؤ ي اللؤ  حلوجب الزكاة يفستبعد يف حكم الشريعة اإلسالمية أن ال ت  ي  : اثلثا
ادة معظم عى هبا تحلتاليت  ،الفضةو مث توجبها يف حلي الذهب  ،غريها من اجلواهر الثمينةو 

 .النساء ، إن مل نقل كلهن
أسقطوا الزكاة يف املواشي العاملة يف  ،الذين أوجبوا الزكاة يف احللي املعد لالستعمال: رابعا
هي مسألة و  ،جتب فيه الزكاة الرصدو ذ للنماء مع أن جنسها إذا اخت   ،حنوهاو احلرث و السقي 

 .(5)فكيف يفرق يف احلكم بني متماثلني ،مشاهبة متاماً ملا حنن فيه
 لكانت و  ،لناس اأن الزكاة لو كانت فرضاً كفرض الرقة النتشر حكمها بني : خامسا

                                                            

  (.919/ 2)( أحكام القرآن البن العريب 1)
  (.143/ 3)بدائع الفوائد : نظرا و (،110/ 2)( إعالم املوقعني 2)
 ،الضرائب يف األموال اليت تفرض عليها الضرائب كلمة يستعملها رجال املالية و:  الوعاء"قال الشيخ القرضاوي:  (3)

أو  املطرح ويف بعض البالد العربية األخرى كسوراي يستخدمون بدهلا، هذا هو املصطلح الشائع يف مصر و
 (.292/ 1)املصدر"فقه الزكاة 

 املصدر السابق. (4)
 .(2/100(، وأعالم املوقعني )3/12املغين، ) (5)
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األئمة من بعده ، و لفعله اخللفاء و  ،هديه و كسائر الصدقات الشائعة املعلومة من سنته 
، ابلرغم من  جند له أثرا يف شيء من كتب الصدقاتمل و احلال أننا مل نسمع له ذكرًا ، و 

 .(1)وشدة حاجتهم إىل معرفة احلكم فيه ،اختالفهم يف هذا األمر
ألن احلكمة الرابنية  ،موافق حلكمة الشرع الذي نزل من لدن حكيم خبريأنه : سادسا

املرأة لزوجها مما ألن تزين و  ،لئال تكلف ما ال تطيق ،لباسهاو اقتضت أنه ال زكاة يف زينة املرأة 
إن من أمجل ما تتزين به و  ،هذا من مقاصد الشرع بيقنيو  ،يدعوا إىل بقاء الرابطة الزوجية

 .(2)فلو وجبت فيه الزكاة لرمبا صرفها عن التحلي به ،املرأة احللي
الفضة و لذهب احلي  ة يفعلى أن القائلني بعدم وجوب الزكا ، يف اخلتام ينبغي التنبيهو 

 : بشروطقيدوا ذلك 
فإنه جتب فيه الزكاة  ، فلو استعملت املرأة حليا حمرما ، أن يكون مباحا: الشرط األول

 (3)إمجاعا
الكنز وجبت فيه و فلو اختذته لالدخار  ، التجملو أن تتخذه املرأة للتزين : الشرط الثاين

 .(4) أيضا الزكاة
فمىت  ،ال خيالءو أن تستعمله املرأة يف حدود املعتاد بدون إسراف : الشرط الثالث

 .(5)جتاوزت احلد املعتاد وجب عليها فيه الزكاة
 

 
 

                                                            

 (.22-2/21السيل اجلرار ) (1)
 .( 86ص) البرهيم الصبيحي زكاة احللي  (2)
 (. 2/608(، و املغين )2/121روضة الطالبني ) (3)
 (. 6/36اجملموع للنووي ) (4)
 (. 4/116معامل السنن ) (5)
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 : الخاتمة
لظاهرة عمه انره على أشكو  ،املنةو فله سبحانه الفضل  ،اإلعانةو احلمد هلل على التوفيق 

 .الباطنةو 
 ريبهامن غ بيان شيءاحللي، و أحاديث زكاة  بعض ختريج يف ختام هذه الرحلة معو 

 فمن صواابً   يكفإنّ  ،وقف على قدمي هو  ، قد استوى على ساقيه ، ها هو البحث  قهها فو 
  .ملنانالعظيم ار هللا أستغفو ،  من الشيطانو ، وإن يك  غري ذلك فم ين  إحسانهو توفيق هللا 

 : قد توصلت إىل مجل نتائج أراها جديرة ابلتسجيل منهاو 
ال  ،احلسن وأحيكمون على اإلسناد ابلصحة  حني ،نقادهو أئمة احلديث أن : أوال

بين على اعتبار م ،فهم راجحو  ،بل هلم نظر اثقب ،ثقة رواته و  ،يكتفون ابلظاهر من اتصاله 
كثرية ال هي  و ، "القرائن"بـهي اليت يعرب عنها علماء احلديث و  ،يف اإلسناد أخرى معان 

ال  ،بل كل رواية يقوم هبا ترجيح خاص ،إىل مجيع الرواايت ال ضابط هلا ابلنسبةو ، تنحصر 
احلافظ ابن  ، قالالرجال  علمو ، الذي أكثر من النظر يف العلل  ،خيفى على املمارس الف ط ن

 ،قوة حبثهمو  ،شدة فحصهمو  ،يتبني عظم موقع كالم األئمة املتقدمني، هبذا التقرير و ": حجر
 .(1)"التسليم هلم فيهو  ،مبا يوجب املصري إىل تقليدهم يف ذلك ؛تقدمهمو  ،صحة نظرهمو 

ب عن ا البايف هذ ال يصحّ و ": مثال الرتمذين قول هو مبين على ما سبق ، فإو : اثنيا
 ى علملعبل هو مبين  ليس جزافا من القول ، -يعين ابب زكاة احللي و  -" شيءٌ  الّنيّب 

لنظر يف معان اإب ، املشي من وراء هؤالء النقاد ، فليس لنا سوى قد مت استقراءٍّ و جم ، 
 .أحكامهم لزومو ،  تواليفهم
د ، فاعتم اهأو ينفيه عن ،فيها  يوجب الزكاة نص   يف مسألة زكاة احللي أنه مل يرد: اثلثا

غري  ةأو أدلة صرحي إما على أدلة صحيحة غري صرحية ، –املانعون و املوجبون  –الفريقان 
 .صحيحة

                                                            

 (.2/726النكت ) (1)
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مذهب  هوو ،  ة احلليعنهم هو عدم زكا الثابت  و  ، املنقول من عمل الصحابةأن : رابعا
 .اجلمهور من أهل العلم

  .زكاةفيه ال التجارة ، فإنه جتبو التكسب و عد للنماء أن احللي إذا أ  : خامسا
نوا  دوَّ و  ،فيضاً اً مستة حبثوجدت أن الفقهاء األفاضل حبثوا املسائل الفقهية الفرعي: سادسا

  .فجزاهم هللا عنا خري اجلزاء ، كبرية حسب و سعهمو صغرية  كل
يد ر ي بل إن الكلّ  ، النصوص من أئمة الفقه يقصد خمالفة   أنه ليس هنالك أحدٌ : سابعا

 .مراد النص ما و سعه ذلك حتقيق
ت  صّل على ُمّمدو , اجعل عملنا يف رضاك و , اللهم وفقنا َلداك  سبحانك  ,باكجم 

 نأآخر دعواَن و  ,أتوب إليك و أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك  , حبمدكو الّلهم 
 .آمني احلمد هلل رب العاملني
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 اآلثارواألحاديث فهرس 

 الصفحة طرف الحديث

يَن زََكاَت نَّ   42 ............................................................ أَتـ َؤدِّ

 55 ...................... بطوق فيه سبعون مثقاال  من ذهب أتيت رسول هللا 

 58 ............................................ إذا بلغ مائيت درهم ففيه الزكاة

 54 ........................... أما ختافا َأن يسوركما هللا أسورة من ََنر أدَي زََكاته

 59 ........................................ كان حيلي بناته وجواريهابن عمر   أن

 59 ............................................ كانت حتلي بناتا الذهبأَساء   أن

 59 ............. كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها  أّن عائشة زوج النب 

 58 ........................... كان يزكي حلي نسائه وبناته  عبد هللا بن عمرو أن

 54 .................................. إّن يل حليا, وإّن زوجي خفيف ذات اليد

 25 ................................................. أََيس رُِّك َأْن ي َسوَِّرِك هللا ِبَِما
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 4 ............................................ خري الناس قرين مث الذين يلوهنم

 54 .................................................... فََأدِّ زكاته نصف مثقال
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 58 ...................................... أبس بلبس احللي إذا أعطيت زكاته ال
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 3 ........................................ اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب

  .............................. 3لو منعوين عناق ا كانوا يؤدونه إىل رسول هللا 

 58 ...................................................... ةيف احللي الزكاليس 
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َْيد بن َمْسَعَدة  26 .......................................................... مح 
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 53 .................................................................... ش ْعَبة  
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 المصادر والمراجع فهرس

 
 القرآن الكرمي . -
ـ(، حتقيق على حممد ه543أحكام القرآن الكرمي أليب بكر حممد ين عبد هللا بن العريب )ت  -

 هـ.1394البجاوي ط: عيسى البايب احلليب وشركاه، 
لكتاب العريب اهـ(، الناشر دار 370بن علي اجلصاص )ت أحكام القرآن أليب بكر أمحد  -

 هـ.1335
دار الراية،  (287ت)اآلحاد و املثاين، أليب بكر أمحد بن عمرو، املشهور اببن أيب عاصم  -

 حتقيق ابسم فيصل اجلوابرة. 1411ط.األوىل 
 1412، ط.ة املعارف( مكتب795أحكام اخلوامت، أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب )ت -

 حتقيق د. عبد هللا بن حممد الطريقي.
 الطباعة التابعة لوقفو ( مطابع مديرية النشر 321أحكام القرآن، أليب جعفر أمحد بن حممد )ت -

 حتقيق د. سعد الدين  أوانل. 1416الداينة الرتكي، ط.األوىل 
لرسالة، ط.األوىل ة ا( مؤسس259أحوال الرجال، أليب إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين )ت -

 حتقيق صبحي البدري السامرائي. 1405
تب اإلسالمي : املكطباين إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد انصر الدين األل -

 هـ.1399
هـ(، حتقيق أيب 318ت اإلشراف على مذاهب العلماء، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر ) -

 هـ.1426دار املدينة محاد صغري أمحد حنيف ط: 
ه(، عامل الكتب 1393يف إيضاح القرآن ابلقرآن حملمد األمني الشنقيطي، )ت أضواء البيان -

 بريوت.
 .1973إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، دار اجليل،  -
 .1393ية األم، أليب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، ط.الثان -
قيق حت 1406األوىل ( دار الكتب العلمية، ط.224أليب عبيد القاسم بن ساّلم )ت األموال، -

 حممد خليل هرّاس.
ات اإلسالمية، ( مركز األمري فيصل للبحوث والدراس251األموال، حلميد بن زجنويه )ت -

 حتقيق د. شاكر ذيب فياض. 1406ط.األوىل 
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 1396.األوىل نية، طلعثمادائرة املعارف ا األنساب، أليب سعيد عبد الكرمي بن حممد السمعاين، -
 بتحقيق املعلمي اليماين.

بن  يلعأليب احلسن  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، -
 لفقي.اسليمان املرداوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق حممد حامد 

( عامل 595، )ت حلفيذالوليد حممد بن أمحد بن رشد ا بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أليب -
 حتقيق علي انيف بقاعي. 1407الكتب، ط.األوىل 

 1419هجر، ط.األوىل  ( دار774البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )ت -
 حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي.

ط.   -ريوت ب -ريب اب العالدين الكاساين، دار الكتبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، لعالء  -
 .1982الثانية 

هـ( طبعة دار الكتاب 1250البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع حملمد بن علي الشوكاين )ت -
 االسالمي القاهرة .

 دبن حمم ن عليبن القطان الفاسي أيب احلسالالوهم واإليهام يف كتاب األحكام،بيان  -
 حتقيق د. احلسني آيت سعيد. 1418دار طيبة، ط.األوىل  (628)ت

يق جمموعة من ة، حتقهلداياتج العروس من جواهر القاموس، حملمد مرتضى احلسيين الزبيدي، دار ا -
 احملققني.

السلفية، ط.األوىل  ( الدار385اتريخ أمساء الثقات، البن شاهني أيب حفص عمر بن أمحد )ت -
 ائي.حتقيق صبحي السامر  1404

 وي.( دار الفكر، حتقيق السيد هاشم الند256التاريخ الكبري، للبخاري )ت -
 ب العلمية.( دار الكت463اتريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت -
ـ(، حتقيق ه571 اتريخ مدينة دمشق أليب القاسم علي بن احلسن املعروف اببن عساكر )ت -

ر وي ط  هـ.1415: دار الفكر حم  ب الدين الع م 
( 1353ت)كفوري ملبار احتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي،  أليب العال حممد بن عبد الرمحن  -

 .1410دار الكتب العلمية، ط.األوىل 
حتقيق عبد الصمد  1403حتفة األشراف مبعرفة األطراف، للمزي، املكتب اإلسالمي، ط.الثانية  -

 شرف وغريه.
 .1419يب، دار الكتب العلمية، ط.األوىل تذكرة احلفاظ، للذه -
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حتقيق د. أمحد  1414ة تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس، البن حجر، ط.الثاني -
 بن علي سري املباركي.

قيق أيب األشبال حت 1416تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، دار العاصمة، ط.األوىل  -
 صغري أمحد شاغف الباكستاين.

( 629لبغدادي )تاالغين  ن عبدالتقييد ملعرفة الرواة والسنن واملسانيد، البن نقطة أبيب بكر حممد ب -
 حتقيق كمال يوسف احلوت. 1408دار الكتب العلمية، ط.األوىل 

 التلخيص احلبري، البن حجر، حتقيق عبد هللا هاشم اليماين. -
لعلمية، دار الكتب ا (،744اهلادي )ت تنقيح حتقيق أحاديث التعليق، حملمد بن أمحد بن عبد -

 حتقيق أمني صاحل شعبان 1419ط.األوىل 
 .1996ط.األوىل  فكر،هتذيب األمساء واللغات أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، دار ال -
 1416األوىل هتذيب التهذيب، أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر، مؤسسة الرسالة، ط. -

 هيم الزيبق.حتقيق وعادل مرشد، وإبرا
سالة، سة الر ، مؤسهتذيب الكمال يف أمساء الرجال، أليب احلجاج مجال الدين يوسف املزي -

 حتقيق د. بشار عواد معروف. 1418ط.األوىل 
ة املعارف العثمانية، ( مطبعة دائر 354الثقات، أليب حامت حممد بن حبان التميمي البسيت )ت -

 ط.األوىل.
 لعالئياكلدي راسيل، لصالح الدين أيب سعيد خليل بن كيجامع التحصيل يف أحكام امل -

 حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي. 1417( عامل الكتب، ط.الثالثة 761)ت
 -2قيق بشار عواد. بتح 1998دار الغرب اإلسالمي، ط.الثانية  -1جامع الرتمذي الرتمذي،  -

 ر.بتحقيق أمحد شاك 1398مصطفى ابيب احلليب وأوالده، ط.الثانية 
 يب البغا.دحتقيق مصطفى  1407اجلامع الصحيح، للبخاري، دار ابن كثري، ط.الثالثة  -
 .لعلميةكتب ااجلرح والتعديل، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، دار ال -
 ليمين.ا هاشم هللا الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، البن حجر، دار املعرفة، حتقيق عبد -
هـ( 852ت)سقالين ر العالكامنة يف أعيان املائة الثامنة أليب الفضل أمحد بن علي بن حجالدرر  -

 طبعة دار اجليل بريوت .
قيق حممد شكور بن حت 1406ذكر من تكلم فيه وهو موثق، للذهيب، مكتبة املنار، ط.األوىل  -

 حممود احلاجي.
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، سالميب اإلتاين، املكترسالة أيب داود ألهل مكة يف وصف السنن، أليب داود السجس -
 حتقيق د. حممد بن لطفي الصّباغ. 1417ط.الرابعة 

( دار 1345 )تلكتايناالرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، حملمد بن جعفر  -
 ين.حتقيق حممد املنتصر بن حممد الزمزمي الكتا 1414البشائر اإلسالمية ط.

ط.األوىل  المية،ر اإلسال يوجب ردهم، للذهيب، دار البشائالرواة الثقات املتكلم فيهم مبا  -
 حتقيق حممد إبراهيم املوصلي. 1412

 .1405ة  ثانيروضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط. ال -
ط.األوىل ية، ة النبو ملديناعطية حممد سامل، مكتبة دار الرتاث، لزكاة احللي على املذاهب األربعة  -

  ه1408
 حتقيق خليل مأمون شيحا. 1416سنن ابن ماجة، دار املعرفة، ط.األوىل  -
 اس وعادل السيد.حتقيق عّزت عبيد الدعّ  1418سنن أيب داود، دار ابن حزم، ط.األوىل  -
 1417لقلم، ط.الثانية ( دار ا255سنن الدارمي، أبيب حممد عبد عبد هللا بن عبد الرمحن  )ت -

 مصطفة ديب البغا. حتقيق د.
 شم اليماين.( دار احملاسن، حتقيق عبد هللا ها385سنن الدراقطين، لعلي بن عمر )ت -
 ر.(، دار الفك458السنن الكربى أليب بكر أمحد بن احلس ني البيهقي )ت  -
د الغفار  سليمان حتقيق عب 1411السنن الكربى للنسائي، دار الكتب العلمية، ط.األوىل  -

 وسيد كسروي حسن.البنداري 
 .1418سنن النسائي، دار املعرفة، ط.الرابعة  -

 اعة.حققه مج 1406سري أعالم النبالء، للذهيب، مؤسسة الرسالة، ط.الرابعة، 
ـ(، حتقيق حممود ه1250السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حملمد بن علي الشوكاين ) -

 .هـ1405إبراهيم زايد ط: دار الكتب العلمية 
 ية.لعلمشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد الدمشقي، دار الكتب ا -
حتقيق  1403انية ( املكتب اإلسالمي، ط.الث516شرح السنة، للحسني بن مسعود البغوي )ت -

 شعيب األرنؤوط وحممد زهري الشاويش.
ملالح، ط.األوىل ر ا( دا795شرح علل الرتمذي، لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت -

 حتقيق نور الدين عرت. 1398
حتقيق  1416ثة ( ط.الثال321شرح معاين اآلاثر، أليب جعفر أمحد بن حممد الطحاوي )ت -

 حممد زهري النّجار.
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هلجرة، ط.الثانية  ( دار ا507شروط األئمة الستة، أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي )ت -
 حتقيق طارق السعود. 1408

هـ(، حتقيق أمحد عبد 393اح اتج اللغة وص حاح العربية إلمساعيل بن محّاد اجلوهري )تالصح -
 هـ.1376الغفور عطّار ط: دار العلم للماليني 

حتقيق شعيب  1418صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة  -
 األرنؤوط.

ملكتب اإلسالمي، ( ا311ي النيسابوري )تصحيح ابن خزمية أيب بكر حممد بن إسحاق السلم -
 .1412ط.الثانية 

 1412وىل ( دار احلديث، ط.األ161صحيح مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت -
 حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي.

 رامي زايد.حتقيق حممود إب 1396الضعفاء الصغري، للبخاري، دار الوعي، ط.األوىل  -
الكتب العلمية، ط  ( دار261جعفر حممد بن عمرو العقيلي املكي )تالضعفاء الكبري، أليب  -

 حتقيق د. عبد املعطي أمني قلعجي. 1418الثانية 
ار الكتب د( 579توزي )الضعفاء واملرتوكني، أليب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجل -

 حتقيق عبد هللا القاضي. 1406العلمية ط.األوىل 
حتقيق حممود  1369، ألمحد بن شعيب النسائي، دار الوعي، ط.األوىل الضعفاء واملرتوكني -

 إبراهيم زايد.
طبعة  هـ(902توي )الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخا -

 دار مكتبة احلياة بريوت .
بن حممد  بد هللاعمد حمطبقات أمساء احملدثني ممن قدم أصبهان من الصحابة والتابعني، أليب  -

الغفور عبد احلق  حتقيق عبد 1412( مؤسسة الرسالة، ط.الثانية 369املعروف أبيب الشيخ )ت
 البلوشي.

ط األوىل  علمية،تب الطبقات احلفاظ، أليب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الك -
1403. 

تب دار الك  -2  دار صادر بريوت. -1( 230الطبقات الكربى، أليب عبد هللا حممد بن سعد )ت -
 حتقيق حممد عبد القادر عطا. 1410العلمية، ط.األوىل 

: دار إحياء الرتاث هـ(، ط543عارضة األحوذي بشرح سنن الرتمذي البن العريب املالكي )ت  -
 هـ.1415العريب 
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 . السلفي، حتقيق حمفوظ الرمحن زين هللا1405علل الدراقطين، دار طيبة، ط.األوىل  -
قيق محزة ديب حت 1406العلل الكبري، أليب عيسى الرتمذي، مكتبة األقصى، ط.األوىل  -

 مصطفى.
حتقيق وصي هللا  1408العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد، املكتب اإلسالمي، ط.األوىل  -

 عباس.
 .1413علم زوائد احلديث، د. خلدون األحدب، دار القلم، ط.األوىل  -
 .1415، عبد السالم حممد علوش، دار ابن حزم، ط.األوىل علم زوائد احلديث -
 . 1400فتح الباري، البن حجر العسقالين، املطبعة السلفية، ط.الثانية  -
 .1419سة القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوزاابدي، مؤسسة الرسالة، ط.الساد -
المية، ة اإلسثقافقبلة للالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الست، للذهيب، دار ال -

 حتقيق حممد عوامة، وأمحد حممد منر اخلطيب. 1413ط.األوىل 
 .1407األوىل الكايف يف فقه أهل املدينة، البن عبد الرب، دار الكيب العلمية، ط. -
لفكر، ط.الثالثة ا( دار 365الكامل يف ضعفاء الرجال، أليب أمحد عبد هللا ابن عدي، )ت -

 تار غزاوي.حتقيق حيىي خم 1409
 هـ 1402لفكر هـ( طبعة دار ا1067كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون حلاجي خليفة )  -
دار صادر،  (711لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور )ت -

 .1410ط.األوىل 
أشرف على  1416وىل لسان امليزان، البن حجر العسقالين، دار إحياء الرتاث العريب، ط.األ -

 .1406الثالثة ت، ط.حتقيقه حممد عبد الرمحن املرعشلي. وكذا طبعة مؤسسة األعلمي للمطبوعا
 فة.هـ(، ط: دار املعر 490املبسوط أليب بكر حممد بن أمحد الس ر خسي )ت  -
 د.حتقيق حممود إبراهيم زاي 1412اجملروحني، البن حبان، دار املعرفة،  -
يق حممد جنيب املطلعي هـ(، حتق676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت اجملموع شرح املهذب  -

 ط: مكتبة اإلرشاد.
بة دار الرتاث، حتقيق ( مكت456احمللى ابآلاثر، ابن حزم أليب حممد علي بن أمحد بن حزم )ت -

 أمحد شاكر.
ي )ت  -  هـ.1415لعلمية اهـ(، ط: دار الكتب 179املدونة الكربى ملالك بن أنس األص ب ح 
ب العلمية، ط.األوىل ( دار الكت405املستدرك، أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم )ت -

 حتقيق مصطفى عبد القادر عطا. 1411
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 ( دار املعرفة.204مسند أيب داود  سليمان بن داود الطيالسي )ت -
حتقيق  1412وىل .األ( مكتبة اإلميان، ط238مسند إسحاق بن إبراهيم بن راهويه احلنظلي )ت -

 د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي.
 ( مؤسسة قرطبة.141مسند اإلمام أمحد )ت -
 مسند الشافعي، دار الكتب العلمية. -
 اليشهمر.فحتقيق  1959مشاهري علماء األمصار، البن حبان، دار الكتب العلمية،  -
حتقيق كمال  1406األوىل ( مؤسسة الكتب الثقافية، ط.840مصباح الزجاجة، للبوصريي )ت -

 يوسف احلوت.
كتبة ( م235بة )تاملصنف يف األحاديث واآلاثر، أليب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شي -

 حتقيق كمال يوسف احلوت. 1409الرشد، ط.األوىل 
مي، ط.الثانية ( املكتب اإلسال211املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )ت -

 الرمحن األعظمي.حتقيق حبيب  1403
حتقيق  1419ألوىل ، ط.ااملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، البن حجر، دار العاصمة -

 جمموعة من الباحثني.
، حتقيق حامد الفقي، ( دار املعرفة388معامل السنن، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب )ت -

 هبامش خمتصر املنذري لسنن أيب داود.
 ( دار الفكر.626ن، ايقوت بن عبد هللا احلموي )تمعجم البلدا -
 1404الثانية، كم، ط.واحل املعجم الكبري أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، مكتبة العلوم -

 حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي.
 1411.األوىل ( دار اجليل، ط395معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس )ت -

 سالم حممد هارون.حتقيق عبد ال
لدار ابملدينة املنورة، ( مكتبة ا261معرفة الثقات، أليب احلسن أمحد بن عبد هللا العجلي )ت -

 حتقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي. 1405ط.األوىل 
 1411لوعي، ط.األوىل ا( دار 458معرفة السنن واآلاثر، أليب بكر أمحد بن احلني البيهقي )ت -

 ملعطي أمني قلعجي.حتقيق د. عبد ا
لدار ابملدينة املنورة، ا( مكتبة 277املعرفة والتاريخ، أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي )ت -

 حتقيق د. أكرم ضياء العمري. 1410ط.األوىل 
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قدسي ابن قدامة امل ن أمحد بهللااملغين شرح خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ملوفَّق الدين أبيب حممد عبد  -
 .احللو الفتاح حممد الرتكي وعبد حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن 1412ط.الثانية ( هجر، 620)ت

أيب الزهراء حازم  قحتقي 1418املغين يف الضعفاء، للذهيب، دار الكتب العلمية، ط.األوىل  -
 القاضي.

ار الكتب ديثمي، ر اهلاملقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي، نور الدين علي بن أيب بك -
 حتقيق سيد كسروي. 1413علمية، ط.األوىل ال
م حتقيق د. هشا 1420ة ( دار ابن اجلوزي، ط.اللثاني197املوطأ لعبد هللا بن وهب القرشي )ت -

 بن إمساعيل الصيين.
 نجار.مد الميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهيب، دار املعرفة، حتقيق علي حم -
 ار احلديث.( د762عبد هللا بن يوسف الزيلعي )تنصب الراية، جلمال الدين أيب حممد  -
حتقيق د. ربيع بن  1408النكت على كتاب ابن الصالح، البن حجر، دار الراية، ط.الثانية  -

 هادي عمري.
ار الكتب د (606ت)ثري النهاية يف غريب احلديث واألثر، أليب السعادات املبارك بن حممد بن األ -

 صالح بن حممد بن عويضة. حتقيق 1418العلمية، ط.األوىل 
تبة الكليات األزهرية، ( مك1250نيل األوطار شرح منتقى األخبار، حملمد بن علي الشوكاين )ت -

 حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، ومصطفى حممد اهلواري.
عرفة، ار املدطبعة و هدي الساري، البن حجر العسقالين، الطبعة السلفية، مع فتح الباري.  -

 حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، وحمب الدين اخلطيب.هـ، 1397بريوت، 
 .1413هدية العارفني، إلمساعيل ابشا البغدادي، دار الكتب العلمية  -
ن خلكا مدن حمبوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين أمحد  -

 دار صادر، حتقيق د. إحسان عباس. (681)ت
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