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 ممخص بالمغة العسبية
 عبد الواسع حمند غالب الغشينياألستاذ املشازك الدكتوز 

، مركياتيـ كما كردت في سننوثـ البحث الركاة الذم قاؿ فييـ اإلماـ  أبك داكد )لـ يسمعكا(  عرض
ث مف شيخو الذم ركل عنو كمراده مف ذلؾ أف كؿ راًك لـ يسمع الحدي، ككاف عددىـ أحد عشر راكيان 

ماـ كاإل، ق( َُٔشعبة بف الحجاج )ت كجاء قكلو مثؿ قكؿ أئمة النقد ك دكف شيكخو اآلخريف،  
كابك حاتـ الرازم ، ق(ِْٔبك زرعة الرازم )ت أك ، ق(ِٔٓكالبخارم )ت، ق(ُِْحمد )ت أ

ي كالبييق، ق(ّٖٓكالدارقطني )ت، ق(َّّكالنسائي )ت، ق(ِٕٗكالترمذم )ت، ق(ِٕٕ)ت
لكنو ، كىذا يدؿ عمى انقطاع السند، فيككف الحديث ضعيفان  ق(.ِٖٔكابف القطاف )ت ، ق(ْٖٓت)

مالغيره  حسنان إف تكبع مف قبؿ راك آخر اتصؿ ذلؾ السند  كصار إما  كقد كاف  صحيحان لغيره. كا 
رتبة  بما يميؽ بيا عمى أحاديثيـكحكمت ، ألكلئؾ الركاة تترجم عمى النحك اآلتي: البحثعممي في 

 حديث كاحد :مستشيدان بأقكاؿ العمماء القدامى كالمعاصريف  كقد بمغ عددىا أحد عشر حديثان، منيا
 أحاديث ضعيفة.ستة ، ك الغيرى ةحسنكأربعة أحاديث صحيح لغيره، 

 ومروياتهم ، لم يسمعواالذين ، الرواة: الكممة االفتتاحية

"THE NARRATORS WHOM ABU DAWOOD ATTRIBUTED THE 
WORD "DID NOT HEAR" TO THEM AND THEIR NARRATIONS 

EXIST IN HIS SUNAN BOOK – CRITICAL STUDY 

Dr. Abdul-Wase' M. Ghaleb Al-Gushimi 

Summary 
This research handles the narrators whom Abu Dawood attributed the word 

"Did not hear" to them and their narrations exist in his Sunan book, then 

mentioning their narrations as in his book which amount to eleven narrators, 

meaning that each narrator did not hear the Hadith from his direct Sheikh other 

than his other sheikhs. Most of Hadith Scholars agreed to him regarding that 

including Imams: Shu'bah Ibn Al-Hajjaj (d. 160 A.H), Imam Ahmed bin Hanbal (d. 

241 A.H), Al-Bukhari (256 A.H), Abu Hatem Al-Razi (277 A.H), Al-Tirmidhi (279 

A.H), Al-Nasaei (303), Abu Zur'ah Al-Razi (d. 269), Al-Daraqutni (358 A.H), Al-

Bayhaqi (458 A.H), and Ibn Al-Qattan  (d. 628 A.H). This indicates the 

disconnection of chain of narrators which in turn makes the Hadith to be weak, but 

if supported by another narrator, this chain of narrator became connected and the 

Hadith became whether Hassan Leghaireh "Good due to others" or Saheeh 

Leghaireh  " Sound due to others". The research handles the biography of those 

narrators and Scholars' opinions about them, giving them their due rank, as well as 

citing old and contemporary scholars' sayings and opinions regarding this. These 

Ahadith amount to eleven Hadith including one Saheeh Leghaireh": Sound due to 

others Hadith, four Hassan Leghaireh "Good due to others" and six weak Hadiths  

Keywords: Chain of Narrators – Those who did not hear – Their Narrations  
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 املقدمة:
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو 

 أما بعد: ... أجمعيف
فإف السنة النبكية ىي المصدر الثاني لمتشريع، كقد ىيأ اهلل ليا رجاالن يذبكف 
عنيا افتراء المفتريف، كانتحاؿ المبطميف  حتى استباف الصحيح مف السقيـ كاتضحت 

ريؽ، ككصمت إلينا سميمة نقية، كلقد كاف لمكتب الستة منزلة عظيمة عند معالـ الط
العمماء بما حكتو مف األحاديث الصحيحة؛ مما جعؿ بعض العمماء يطمؽ عمييا اسـ 
الصحاح؛ كقد بذؿ أصحاب ىذه الكتب جيكدان عظيمة في انتقائيا كتمييز صحيحيا مف 

لـ يدعكا كسيمة مف كسائؿ التثبت كالتيقف ك   ،سقيميا كالكالـ عمى رجاليا جرحا كتعديالن 
 إال سمككىا.  

كاف مف أكسع العمماء معرفة بحديث كمف ىؤالء العمماء اإلماـ أبك داكد الذم 
عظيمة في انتقاء كفقيو كعممو كمتكنو، ككاف ناقدان كبيران، كقد قاـ بجيكد  رسكؿ اهلل 

دة في كصؼ الرجاؿ، فتارةن يطمؽ سننو، كالكالـ عمى أسانيدىا كمتكنيا، ك لو أقكاؿ عدي
)مجيكؿ(، كمرةن لفظ )منكر(، كأخرل )لـ  عمى بعضيـ لفظ )ضعيؼ(، كتارة لفظ

يسمع(، كغير ذلؾ مف األكصاؼ، فرأيت أف يككف بحثي دراسة أحد ىذه األلفاظ كىي 
لفظ )لـ يسمع(، كأسميتو )الركاة الذيف قاؿ عنيـ لـ يسمعكا كمركياتيـ في سنف أبي داكد 

 دراسة نقدية(. –
 أىمية البحث:

 تكمف أىمية البحث في اآلتي:
مف الكتب الستة التي جمعت السنف كاألحكاـ إذ ىي  سنف أبي داكدمكانة  -ُ

كقد نالت القبكؿ مف الناس كافة فصارت  التي تيـ المسمـ في دينو كدنياه،
 .حكمان بيف فرؽ العمماء كطبقات الفقياء عمى اختالؼ مذاىبيـ
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طالقو األلفاظ المناسبة عمى الركاة عناية  -ِ أبي داكد بعمـ الجرح كالتعديؿ، كا 
 صيانةن لمسنة النبكية، كمعرفة الصحيح منيا مف الضعيؼ .

دراسة الرجاؿ الذيف قاؿ عنيـ في سننو )لـ يسمعكا ( كمعرفة مف كافقو أك  -ّ
 خالفو في ىذا اإلطالؽ.

 :خطة البحث
 المحددات العامة للبحث:: أولً 
 كف البحث مف مقدمة، كتمييد، كمبحثيف، كخاتمة.يتك
ففييا تعريؼ مكجز بمكانة أبي داكد كسننو عند العمماء كعنايتو بعمـ  المقدمة أما

  الجرح كالتعديؿ.  
 ففيو تعريؼ بمصطمح عدـ السماع.وأما التمهيد 

 وأما المبحثان فهما:
 التعريؼ بأبي داككد، كسننو، كمنيجو فييا.: المبحث األول

 الركاة الذيف قاؿ فييـ لـ يسمعكا ك مركياتيـ.المبحث الثاني: 
 اإلجراء العملي للبحث:: ثانياً 

ضمنت ىذا البحث الركاة الذيف قاؿ فييـ )لـ يسمعكا( في سننو، كاتبعت فيو 
  :الخطكات اآلتية

اء. -  رتٍَّبتي أسماءىـ عمى نسؽ حركؼ الًيجى
تعديؿ كذكرت قكؿ أبي داكد فييـ، مف كتب الجرح كال، ترجمت ليؤالء الركاة –

زتو بأقكاؿ العمماء.  كعزَّ
استعرضٍت أحاديث ىؤالء الركاة في سنف أبي داكد، كخرَّجتيا مف أمات كتب  -

الحديث  كدرستي أساًنيدىا، كحكمت عمى كؿ حديث بما يميؽ بو رتبة مستًشيدان بأقكاؿ 
 كر المتابعات كالشكاىد .العمماء المتقدميف كالمعاصريف، ثـ عززت ىذه األحكاـ بذ

 كختمت البحث بخاتمة ذكرت فييا أىـ النتائج. -
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 متهيد: 
أم عدـ سماع الراكم ممف حدث عنو مباشرة، إما لككنو : المراد بعدـ السماع

 عاصره كلـ يثبت المقيا بينيما أك أنو لـ يسمع منو مباشرة، بؿ كاف بينيما كاسطة. 
 كىناؾ قرائف تدؿ عمى ذلؾ منيا:

أك تصريح أحد أئمة الجرح ، تصريح الراكم ممف ركل عنو بعدـ السماع -ُ
 كالتعديؿ بذلؾ. 

كذلؾ كأف يقكؿ: نيبئت، أك  أف تأتي الركاية بصيغة تدؿ عمى عدـ السماع -ِ
دِّثتي  أك بمغني، فإف ذلؾ يدؿ عدـ السماع  ممف ركل  ،بالبناء لممجيكؿ ،حي
 .عنو

قاؿ ابف رجب: "فإف كاف الثقة  ت التقاؤىما،الكسائط بيف راكييف لـ يثب ذكر -ّ
يركم عٌمف عاصره أحيانان كلـ يثبت لقيو لو، ثـ ييدخؿ أحيانا بينو كبينو 

 .(ُ)كاسطة فيذا يستدؿ بو ىؤالء األئمة عمى عدـ السماع منو
  

                                                 

 . ُِٗ/ُشرح عمؿ الترمذم البف رجب الحنبمي  ((ُ
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 : املبحث األول
 التعسيف بأبي داوود, وسييه, وميهجه فيها

 التعريف به: أوال:
ماـ الثبت سيد الحفاظ سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير ىك اإل أبو داود:

نسبة إلى بمد سجستاف، كىي ناحية ، بف شداد بف عمرك بف عمراف األزدم السجستاني
ذىب بعضيـ إلى أف سجستاف اسـ لمناحية كأف اسـ مدينتيا زرنج ك ، كبيرة ككالية كاسعة
، كىي جنكبي ىراة كأرضيا كميا رممة (ِ) ثمانكف فرسخان  ،عشرة أياـ (ُ) كبينيا كبيف ىراة

سبخة كالرياح فييا ال تسكف أبدان، كال تزاؿ شديدة تدير رحييـ كطحنيـ كمو عمى تمؾ 
 .(ّ)الرحى

،ككاف أحد مف رحؿ، كطاؼ (ْ)كلد ىذا اإلماـ الجميؿ سنة اثنتيف كمائتيف 
 حجازييف...بالبالد كجمع كصنَّؼ ككتب عف العراقييف، كالخراسانييف، كالشامييف كال

 كىك أحد حفاظ اإلسالـ، كمف أكسع العمماء معرفة بحديث رسكؿ اهلل  .(ٓ) كغيرىـ
 كفقيو كعممو كمتكنو كرجالو. 

كقد أثنى عميو العمماء فقاؿ أبك بكر الخالؿ :"أبك داكد سميماف األشعث، اإلماـ 
، كبصره بمكا ضعيا أحده في المقٌدـ في زمانو رجؿه لـ يسبقو إلى معرفتو بتخريج العمـك

 .(ٔ)قدـ"زمانو، رجؿ كرع مي 

                                                 

 .ّٗٔ/ٓ( ىراة بالفتح مدينة عظيمة مشيكرة مف أميات مدف خراساف معجـ البمداف (ُ
 .ُُٖ/ُكـ، الفقو اإلسالمي كأدلتو ٓ,ْْٓـ =  (ْْٓٓ( أمياؿ أك )ّ) ( الفرسخ:(ِ
 . َُٗ/ّ( معجـ البمداف (ّ
 .َِْ/ُّ، سير أعالـ النبالء ُِٕ/ِ، تذكرة الحفاظ ّّٔ/ُُتيذيب الكماؿ  ْ))

 .ٓٓ/ ٗ ( تاريخ بغداد(ٓ
 . ٕٓ/ٗ( تاريخ بغداد (ٔ
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أحمد بف محمد بف ياسيف الًيركم :"سميماف بف األشعث أبك داكد  كقاؿ
، كاف مف فرساف الحديث لحديث رسكؿ اهلل كعممو، كعممو، كسنده، في أعمى (ُ)السيجزم

 .(ِ)درجة النسؾ كالعفاؼ كالصالح كالكرع، ككاف مف فرساف الحديث"
مغنا أفِّ أبا داكد كاف مف العمماء حتى إف بعض األئمة قاؿ: "كب كقاؿ الذىبي:

كاف أبك داكد يشبو أحمد بف حنبؿ في ىديو كدلو كسمتو، ككاف أحمد يشبو في ذلؾ 
براىيـ  ككيع، ككاف ككيع يشبو في ذلؾ بسفياف، كسفياف بمنصكر، كمنصكر بإبراىيـ، كا 

في  ف ابف مسعكد يشبو بالنبي كا بعمقمة، كعمقمة بعبد اهلل بف مسعكد، كقاؿ عمقمة:
 .(ّ)ىديو كدلو كسمتو"

كصمى ، مات أبك داكد ألربع عشرة بقيت مف شكاؿ سنة خمس كسبعيف كمائتيف
 .(ْ) بف عبد الكاحد الياشمي بالبصرةاعميو عباس 
 سننو ومنهجو فيها : ثانيا:

تعد سنف أبي داكد مف أىـ كتب اإلسالـ، كقد احتمت المرتبة الثالثة بعد 
لصحيحيف  كقد صنفيا عمى األبكاب الفقيية كركز فييا عمى األحكاـ الفقيية دكف ا

 كبالمكرر، تكرار حديث دكف (ََْٖكعدد أحاديثيا )، الفضائؿ كالرقاؽ كالقصص
، ( حديثان، كقد بيف منيجو فييا بقكلو :"ذكرت فيو الصحيح كما يشبيو كيقاربوِْٕٓ)

س في كتاب  السنف الذم صنفتو عف رجؿ كلي كما كاف فيو مف كىف شديد بينتو...
ذا كا كمما لـ أذكر فيو  ...ف فيو حديث منكر بينت أنو منكر متركؾ الحديث شيء، كا 

 كبعضيا أصح مف بعض".، شيئان فيك صالح
                                                 

( السجزم : بكسر السيف الميممة، كسككف الجيـ، كفي آخرىا الزام، ىذه النسبة إلى سجستاف، قاؿ ابف (ُ
 َٖ/ٕماككال : ىذه النسبة عمى غير قياس، األنساب لمسمعاني 

 .ٖٓ/ٗ( تاريخ بغداد (ِ
 . ُِٖ/ِرة الحفاظ ( تذك(ّ
 .ُِٖ/ِ، تذكرة الحفاظ ّٕٔ/ُُ( تيذيب الكماؿ (ْ



 

  
َِٕ 

7 

ف مف األحاديث في كتابي )السنف( ما ليس  كقكلو في الرسالة المذككرة أيضان:" كا 
 .(ُ) بمتصؿ، كىك مرسؿ"
فقاؿ الخطابي:" كتاب السنف ألبي داكد ، ماء عمى سننو ثناءن حسنان كقد أثنى العم

كتابه شريؼ، لـ يصنؼ في عمـ الديف كتاب مثمو، كقد رزؽ القبكؿ مف الناس كافة، 
فصار حكمان بيف فرؽ العمماء، كطبقات الفقياء، عمى اختالؼ مذاىبيـ، فمكؿ فيو ًكٍرده 

، كعميو معكؿ أىؿ العراؽ، كأىؿ مصر، كبالد المغرب، ككثير مف مدف  كمنو ًشٍربه
 بفأقطار األرض، فأما أىؿ خراساف فقد أكلع أكثرىـ بكتابي محمد بف إسماعيؿ كمسمـ 

الحجاج، كمف نحا نحكىما في جمع الصحيح عمى شرطيما في السبؾ كاالنتقاد، إال أف 
 .(ِ) كتاب أبي داكد أحسف رصفان كأكثر فقيان"

  

                                                 

 . َّ ( رسالة أبي داكد ألىؿ مكة ص(ُ
 .ٔ/ُ( معالـ السنف (ِ
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 املبحث الثاىي: 
 ريً قال فيهه )مل يسنعوا( ومسوياتههالسواة ال

ركل اإلماـ أبك داكد عف بعض الركاة الذيف قاؿ فييـ لـ يسمعكا، كعددىـ أحد 
 عشر راكيان، كىـ عمى النحك اآلتي :

إبراىيـ بف يزيد بف شىريؾ التيمي، أبك أسماء الككفي، كاف مف العباد،  -
كىل عىف: أنس بف مالؾ، ك  أبي عائشة الحارث بف سكيد، ثقة، إال أنو يرسؿ كيدلس، رى

كعف عائشة ، كأبيو يزيد بف شىًريؾ، كعىٍمرك بف ميمكف األىكًدمٌ  ،كعبدالرحمف بف أىبي ليمى
ٍرعىة: بف منصكراأـ المؤمنيف مرسؿ، قاؿ إسحاؽ   عف يحيى بف مىًعيف: ثقة، كقىاؿ أبك زي

 . (ُ)مرجئ، ثقة
 .(ِ)"صالح الحديث" كقاؿ أبك حاتـ:
 .(ّ)قة إال أنو يرسؿ كيدؿ""ث كقاؿ ابف حجر:

 ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف عائشة رضي اهلل عنيا قاؿ فيو: 
عن أبي , حدثنا محمد بن بشار, ثنا يحي, وعبد الرحمن  قال: ثنا سفيان -ُ

" قّبلها ولم "أن النبي  :م التيمي عن عائشة رضي اهلل عنهاروق, عن إبراىي
 .(ْ)يتوضأ"

  

                                                 

، كالمرجئ: مف يقكؿ بأف ُٕٔ/ُ، تيذيب التيذيب ِِّ/ِ، تيذيب الكماؿ ٗٔ -ٖٔ/ُ( تقريب التيذيب (ُ
 .ٓٔٓ/ّ بف يزيد الخالؿ بف محمد بف ىاركفألحمد  :اإليماف قكؿ، انظر السنة

 . ُْٓ/ِ( الجرح كالتعديؿ (ِ
 (.ٓٗ( تقريب التيذيب ص )(ّ
 (.ُٖٕ)برقـ  ،ْٗ/ُ( سنف أبي داكد، كتاب الطيارة  باب الكضكء مف القبمةْ)



 

  
ِِٕ 

7 

  تخريج الحديث:
، (ٓ)، كالدارقطني(ْ)كالنسائي ،(ّ)، كالترمذم(ِ)كعبدالرزاؽ ،(ُ)رجو أحمدأخ
، كميـ  مف طرؽ عف الثكرم، عف أبي ركؽ، عف إبراىيـ التيمي، عف (ٔ)كالبييقي

 رضي اهلل عنيا.
ثـ ، يتكضأ ثـ يقبؿ بعد ما يتكضأ "كاف رسكؿ اهلل  كلفظو عند الدارقطني:

كغيره، كىك مرسؿ، إبراىيـ  (ٖ)ك داكد: "كذا ركاه الفريابيقاؿ أب .(ٕ)يصمي كال يتكضأ"
التيمي لـ يسمع مف عائشة شيئان، مات إبراىيـ التيمي سنة اثنتيف كتسعيف كلو أربعكف 

 .(ٗ)سنة"
ككاف عابدان صابران عمى الجكع ، "مات في سنة اثنتيف كتسعيف كقاؿ ابف حباف:

 .(َُ)الدائـ كقد قيؿ إنو مات في حبس الحجاج"

                                                 

 (.َِٖٖٓ)برقـ  ،َُِ/ٔ( مسند أحمد (ُ
 (.ُُٓ)برقـ  ،ُّٓ/ُ( مصنؼ عبد الرزاؽ (ِ
 (.ٖٔ)برقـ  ،ُّّ/ُا جاء في  ترؾ الكضكء مف القبمة ( سنف الترمذم، كتاب الطيارة باب: م(ّ
 (.ُٓٓ)برقـ  ،ٕٗ/ُ( سنف النسائي الكبرل، كتاب: الطيارة باب: ترؾ الكضكء مف القبمة  (ْ
( سنف الدار قطني، كتاب: الطيارة باب: باب صفة ما ينقض الكضكء كما ركل في المالمسة كالقبمة (ٓ

 (.ُٕ)برقـ  ،ُِْ/ُ
 (.َٔٔ)برقـ  ،ُِٓ/ُالكبرل، كتاب :الطيارة باب: باب الكضكء مف المالمسة ( سنف البييقي (ٔ
 ،ُِْ/ُ( سنف الدارقطني، كتاب : الطيارة باب صفة ما ينقض الكضكء كما ركل في المالمسة كالقبمة  (ٕ

 (. ُٕ)برقـ 
شيء مف ( الفريابي: محمد بف يكسؼ بف كاقد بف عثماف الضبي مكالىـ، ثقة فاضؿ، يقاؿ: أخطأ في (ٖ

 . َُٓ – ُْٗ/ِحديث سفياف، كىك مقدـ فيو مع ذلؾ عمى عبد الرزاؽ، تقريب التيذيب 
 (.ٓٗ(، تقريب التيذيب ص )ُٖٕ)برقـ  ،ْٗ/ُ( سنف أبي داكد، كتاب: الطيارة  باب الكضكء مف القبمة(ٗ

 . ٗٓ/ُ، تذكرة الحفاظ ٕ/ْ( الثقات البف حباف (َُ
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كم عف إبراىيـ التيمي، عف عائشة أف النبي  كقاؿ الترمذم: قبميا كلـ  "كقد ري
كليس يصح ، يتكضأ، كىذا ال يصح أيضان كال نعرؼ إلبراىيـ التيمي سماعان مف عائشة

 .(ُ)في ىذا الباب شيء" عف النبي 
"إبراىيـ التيمي عف أنس في القبمة لمصائـ ال شيء لـ  :فكقاؿ ابف القطا

 .(ِ)يسمعو"
ف كاف مرسالن" كقاؿ النسائي:  .(ّ)"ليس في ىذا الباب أحسف مف ىذا الحديث كا 
"ثقة لكف لـ يسمع مف عائشة كال حفصة فركايتو عنيما فييا  كقاؿ الذىبي:

 .(ْ)رساؿ"إ
"كلـ يركه عف إبراىيـ التيمي غير أبي ركؽ عطية بف الحارث   كقاؿ الدارقطني:

، م  كأبي حنيفة، كاختمفا فيو، فأسنده الثكرم عف عائشةكال نعمـ حدَّث بو عنو غير الثكر 
براىيـ التيمي لـ يسمع مف عائشة، كأسنده أبك حنيفة عف حفصة كال  ،ككالىما أرسمو، كا 
كقد ركل ىذا الحديث معاكية بف ىشاـ، عف الثكرم،  ،مف حفصة، كال أدرؾ زمانيما

كاختمؼ عنو ، صؿ إسنادهفك ، عف أبي ركؽ، عف إبراىيـ التيمي، عف أبيو، عف عائشة
"كاف يقبؿ كىك  عنو بيذا اإلسناد أف النبي : أبي شيبةبف فقاؿ عثماف ، في لفظو

 .(ٓ)كاف يقبؿ كال يتكضأ" صائـ "، كقاؿ عنو غير عثماف أف النبي 
 عدة طرق: وقد ورد الحديث من

                                                 

 . ُّّ/ُاب: ما جاء في ترؾ الكضكء مف القبمة ( سنف الترمذم، كتاب : الطيارة، ب(ُ
 . ُْٓ/ُ( تيذيب التيذيب(ِ
كًء ًمٍف اٍلقيٍبمىًة  سنف النسائي بشرح السيكطي كحاشية السندم، كتاب : الطيارة باب:( (ّ  ،ُُِ/ُتىٍرؾي اٍلكيضي

 (.َُٕ)برقـ 
 . َِّ/ُ( ميزاف االعتداؿ (ْ
ما ينقض الكضكء كما ركل في المالمسة كالقبمة   (  سنف الدار قطني، كتاب :الطيارة باب: صفة(ٓ

 . ُٕٔ/ُ(، تيذيب التيذيب َِ)برقـ  ،ُّٗ/ُ
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عف عركة، عف عائشة، ، عف حبيب، حدثنا األعمش، مف طريؽ ككيعاألولى: 
" قبَّؿ امرأة مف نسائو ثـ خرج إلى الصالة كلـ يتكضأ"، قاؿ عركة: فقمت بي أف الن

، كعبد الحميد (ُ)ىكذا ركاه زائدة: ليا: مف ىي إال أنت؟ فضحكت. قاؿ أبك داكد
كأبك داكد، كالترمذم كالنسائي، كابف  ، عف سميماف األعمش، أخرجيا أحمد،(ِ)الحماني
 .(ّ)بييقيكال كالدار قطني، كأبك يعمى،، ماجة

عدـ سماع حبيب بف أبي ثابت مف عركة، كقد اختمؼ في وعلة ىذا السند: 
كابف ماجة ، )عركة المزني( أـ )عركة بف الزبير(؟ فعند اإلماـ أحمد المراد بعركة ىؿ

 )عركة بف الزبير(.
"كركم عف الثكرم أنو قاؿ: ما حدثنا حبيب إال عف عركة المزني،  قاؿ أبك داكد:

يعني  –، كقاؿ الترمذم: "سمعت محمدان (ْ)يـ عف عركة بف الزبير بشيء"يعني لـ يحدث
، كقاؿ ابف (ٓ)يقكؿ: حبيب بف أبي ثابت لـ يسمع مف عركة بف الزبير شيئان" -البخارم 

                                                 

، تيذيب َّٕ/ُ( زائدة بف قدامة الثقفي، أبك الصمت الككفي، ثقة ثبت، صاحب سنة، تقريب التيذيب (ُ
 . َّٔ/ّالتيذيب 

كرمي باإلرجاء، تقريب التيذيب ( عبد الحميد بف عبد الرحمف الحماني، أبك يحي الككفي، صدكؽ يخطئ (ِ
ُ/ُ/ٓٓٔ  . 

 ،ُْٗ/ُ(، كسنف أبي داكد، كتاب الطيارة، باب الكضكء مف القبمة َٕٖٓ)برقـ  ،َُِ/ٔ( مسند أحمد (ّ
برقـ  ،ُّّ/ُجاء في ترؾ الكضكء مف القبمة  (، سنف الترمذم، كتاب: الطيارة، باب: مإُٗ)برقـ 

(، سنف ُٓٓ)برقـ  ،ٕٗ/ُارة، باب: ترؾ الكضكء مف القبمة (، كسنف النسائي الكبرل، كتاب: الطئٖ)
(، كسنف البييقي الكبرل، َِٓ)برقـ  ،ُٖٔ/ُابف ماجة، كتاب: الطيارة، باب : الكضكء مف القبمة 

، ُِٔ/ْكمسند أبي يعمى  (،َٔٔ)برقـ  ُِٓ/ُ كتاب: الطيارة، باب: باب الكضكء مف المالمسة
 كالمفظ ألبي داكد.

  ُْٗ/ُكد ( سنف أبي دا(ْ
 (. َّْٖ)برقـ  ،ُٖٓ/ٓ( سنف الترمذم (ٓ
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"كسًمعتي أًبي يقكؿ: لـ يصح حديث عائشة في ترؾ الكضكء مف القبمة.  :أبي حاتـ
 .(ُ) عىف عائشةحديث األىعمش عىف حبيب، عف عيركة،  يعنى:

حبيب بف أبي ثابت صدكؽ : سمعت أبي يقكؿ: "قاؿ ابف أبي حاتـ كقاؿ المزم:
 كركل عف عركة حديث المستحاضة كحديث القبمة لمصائـ كلـ يسمع مف عركة.   ثقة 

 .(ِ)"لـ يسمع مف عركة بف الزبير شيئان" كقاؿ الترمذم عف البخارم:
بت مف عركة بف الزبير في غير ىذا لكف أبا داكد أثبت سماع حبيب بف أبي ثا

الحديث حيث قاؿ: "كقد ركل حمزة الزيات عف حبيب عف عركة بف الزبير عف عائشة 
 .(ّ)حديثان صحيحان"

كاف : كالحديث الذم أشار إليو، ركاه الترمذم عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت
، الكارث منيكاجعمو ، كعافني في بصرم، يقكؿ:" الميـ عافني في جسدم رسكؿ اهلل 

 .(ْ)كالحمد اهلل رب العالميف"، سبحاف اهلل رب العرش العظيـ، ال إلو إال اهلل الحميـ الكريـ
، كالمثبت مقدـ عمى النافي"  .(ٓ)كقاؿ العيني "فأبك داكد مثبت، كالثكرم ناؼو

البر: "كال معنى لطعف مف طعف عمى حديث حبيب بف أبي  كقاؿ ابف عبد
لباب، ألف حبيبان ثقة، كال يشؾ أنو أدرؾ عركة كسمع ممف ىك ثابت، عف عركة في ىذا ا

فإف لـ يكف سمعو ، أقدـ مف عركة، فغير مستنكر أف يككف سمع ىذا الحديث مف عركة
عنو فإف أىؿ العمـ لـ يزالكا يرككف المرسؿ مف الحديث كالمنقطع كيحتجكف بو إذا تقارب 

 .(ٔ)اية عف الضعفاء كاألخذ عنيـ"عصر المرسؿ كالمرسؿ عنو، كلـ يعرؼ المرسؿ بالرك 

                                                 

 . ٕٔٓ/ُ( عمؿ الحديث (ُ
 .ُٖٕ/ِ.، تيذيب التيذيب ّّٔ-ّٖٓ/ٓ( تيذيب الكماؿ (ِ
 (. َُٖحديث رقـ )ٓٗ/ُ( سنف أبي داكد، كتاب: الطيارة، باب: باب الكضكء مف القبمة (ّ
برقـ  ،ُٖٓ/ٓالدعكات عف النبي باب: جامع  كتاب: الدعكات عف رسكؿ اهلل  ( سنف الترمذم،(ْ

(َّْٖ .) 
 .ُْْ/ُ( شرح سنف أبي داكد لبدر الديف العيني (ٓ
  ُٕٓ -ُْٕ-ُِ( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد (ٔ
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"كقد ماؿ أبك عمر بف عبد البر إلى تصحيح ىذا الحديث  فقاؿ:  كقاؿ العيني:
صححو الككفيكف كثبتكه لركاية الثقات مف أئمة الحديث لو، كحبيب ال ينكر لقاؤه "عركه 
 "لركايتو عمف ىك أكبر مف عركة كأقدـ مكتان، كقاؿ في مكضع آخر: ال شؾ أنو أدرؾ

 .(ُ)عركة"
صحة ركاية حبيب عف  ل"كيدؿ كالـ أبي داكد عمى أنو ير  كقاؿ أحمد شاكر:

كقد أدرؾ ، عركة  كيؤيده أف حبيب بف أبي ثابت لـ يعرؼ بالتدليس، بؿ ىك ثقة حجة
كابف عمر مات سنة ، كأنس، كابف عباس، كابف عمر، كثيران مف الصحابة، كسمع منيـ

، فقد تكفي بعد التسعيف، ىما أقدـ كفاة مف عركةىػ( ك ٖٔ) كابف عباس سنة، ىػ(ْٕ)
نما صرح مف  سنة أك أكثر"، كقاؿ أيضاى:ّٕىػ(، كعمره ُُٗكحبيب مات سنة ) "كا 

كمكافقة ، صرح مف العمماء بأنو لـ يسمع ىذا الحديث مف عركة تقميدان لسفياف الثكرم
 .البخارم في مذىبو

دليؿ يؤيدىا، كأف أبا داكد  كقد تبيف أف سفياف أرسؿ الكممة إرساالن مف غير
كالبخارم شرطو في الركاية معركؼ، كىك ، خالفو كأثبت صحة ركاية حبيب عف عركة

 .(ِ)شرط شديد، خالفو فيو أكثر أىؿ العمـ"
في إثبات سماع حبيب بف  كاف الخالؼ بيف العمماء نجد أف ما سبؽ ذكره مك 

كمنيـ مف نفي ، بت سماعوفمنيـ أث، بف الزبير أك عدـ سماعواأبي ثابت مف عركة 
 كالمثبت مقدـ عمى النافي.، سماعو

مف طريؽ حاجب بف سميماف، نا ككيع، عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو الثانية: 
 .بعض نسائو، ثـ صمى كلـ يتكضأ، ثـ ضحكت" عف عائشة قالت:" قبَّؿ رسكؿ اهلل 

                                                 

 . ِٕ/ُ، نصب الراية ألحاديث اليداية ُْْ/ُ( شرح سنف أبي داكد (ُ
 . ُّٓ-ُّّ/ُ( تعميؽ أحمد محمد شاكر عمى سنف الترمذم  (ِ
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صكاب عف ككىـ فيو، كال، "تفرد بو حاجب، عف ككيع أخرجيا الدار قطني كقاؿ:
"كاف يقبؿ كىك صائـ"، كحاجب لـ يكف لو كتاب إنما  ككيع بيذا اإلسناد أف النبي 

 .(ُ)كاف يحدث مف حفظو"
"كحاجب ال يعرؼ فيو مطعف، كقد حدَّث عنو النسائي  كرد عميو الزيمعي فقاؿ:

 .(ّ)"ال بأس بو": ، كقاؿ في مكضع آخر(ِ) كقاؿ: ثقة
كحاجب بف سميماف  ح ال مطعف فيو..."كىذا إسناد صحي كقاؿ أحمد شاكر:

 . (ْ)المنبجي، ركل عنو النسائي كقاؿ: ثقة"
، عف ىشاـ بف عركة، عف (ٓ)كقد تابع حاجب في ركايتو عف ككيع "أبك أكيس"

"كاف رسكؿ : فقالت، أبيو عف عائشة: أنيا بمغيا قكؿ ابف عمر: في القبمة في الكضكء
كقاؿ: كال أعمـ حدث بو عف ، جو الدارقطني. أخر يقبؿ كىك صائـ ثـ ال يتكضأ" اهلل 

 .(ٕ)، كذكره ابف أبي داكد"(ٔ)عمي بف عبد العزيزعاصـ بف عمي ىكذا غير عمي بف 
  

                                                 

 ( سنف الدار قطني، كتاب : الطيارة، باب: صفة ما ينقض الكضكء كما ركل في المالمسة كالقبمة(ُ
  (.ٗ، حديث رقـ)ُّٔ/ُ

 .ِْٗ/ُ، ميزاف االعتداؿ َُِ/ ٓ( تيذيب الكماؿ (ِ
 .ٕٓ/ُ( نصب الراية ألحاديث اليداية (ّ
 .ُّْ/ ُ( تعميقو عمى سنف الترمذم (ْ
هلل بف عبد اهلل بف أكيس بف مالؾ، ابف عـ مالؾ، كصيره عمى أختو، صدكؽ ييـ، ( أبك أكيس:  ىك عبد ا(ٓ

 .َِٖ/ٓ، تيذيب التيذيب َٓٓ/ُكضعفو ابف معيف، كابف المديني، كعمرك بف عمي تقريب التيذيب 
ثقة لكنو كاف يطمب عمي التحديث كيعتذر بأنو  ،( عمي بف عبد العزيز البغكم الحافظ المجاكر بمكة(ٔ

 .ُِْ/ْ، لساف الميزاف البف حجراؿ الدارقطني: ثقة مأمكفمحتاج ق
( سنف الدار قطني، كتاب : الطيارة، باب: صفة ما ينقض الكضكء كما ركل في المالمسة كالقبمة (ٕ

 (.َُ، حديث رقـ)ُّٔ/ُ
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"كىذا إسناد صحيح، كأبك أكيس: اسمو عبد اهلل بف عبد اهلل بف  :قاؿ األلباني
أكيس األصبحي، كىك ثقة تكمـ فيو بعضيـ مف قبؿ حفظو، كأنو يخالؼ في بعض 

بف  ديثو، كىك ىنا لـ يخالؼ أحدان؛ بؿ كافؽ ككيعان في ركاية ىذا الحديث عف ىشاـح
 .(ُ)"عركة، كبقية رجالو ثقات

حدثنا ، مف طريؽ البزار، قاؿ: حدثنا إسماعيؿ بف يعقكب بف صبيحالثالثة: 
أعيف، حدثني أبي، عف عبد الكريـ، عف عطاء بف أبي رباح، عف بف  محمد بف مكسى

 .كاف يقبؿ بعض نسائو كال يتكضأ" لنبي "أف ا عائشة:
الجزرم: ثقة جميؿ، قاؿ أبك  "عبدالكريـ ىك أخرجو عبد الحؽ األشبيمي كقاؿ:

إال مف ركاية عائشة، كال  ىذا الحديث ال نعممو يركل عف النبي : -يعني البزا –بكر
نعمـ يركل عف عائشة، إال مف حديث حبيب عف عركة، كمف حديث عبدالكريـ عف 

"كىذا الحديث إسناده حسف، كىك  ، كقاؿ في مكضع آخر:(ِ)اء، عف عائشة"عط
معركؼ مف حديث عبدالكريـ، كمحمد بف مكسى ليس بو بأس، قد احتمؿ حديثو أىؿ 

 .(ّ)العمـ، كال نعمـ فيو مطعنا يكجب التكقؼ عف حديثو"
مف طريؽ محمد بف فضيؿ، قاؿ ثنا الحجاج، عف عمرك بف شعيب عف الرابعة: 

، كأف يتكضأ ثـ يقبؿ كيصمي كال يتكضأ "أف رسكؿ اهلل : ب السيمية عف عائشةزين
 .(ْ)كالدار قطني، كابف ماجة، كربما فعمو بي"، أخرجيا أحمد

                                                 

 . ِِّ/ُ( صحيح سنف أبي داكد (ُ
 ،ْٕٗ/ُ، شرح سنف ابف ماجة لمغمطام ُّْ/ُ( األحكاـ الشرعية (ِ
 . ْٕٗ/ُرح سنف ابف ماجة لمغمطام ( شّ)

(، سنف ابف ماجة، كتاب: الطيارة، باب: باب الكضكء مف القبمة  ِّْْٕ)برقـ  ،ِٔ/ٔ( مسند أحمد (ْ
(، سنف الدار قطني، كتاب: الطيارة، باب: باب صفة ما ينقض الكضكء كما ركل َّٓ)برقـ  ،ُٖٔ/ُ

 (.ِٔ)برقـ  ،ُِْ/ُفي المالمسة كالقبمة 
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كقد ركاه  أرطأة كاف يدلس، "ىذا إسناد ضعيؼ، حجاج ىك ابف قاؿ البكصيرم:
 .(ِ)كىذا سند جيد"": كقاؿ الزيمعي .(ُ)"بالعنعنة

 علتان: وفي ىذا السند
صدكؽ كثير الخطأ كالتدليس، كقد ركاه ىنا بالعنعنة، ، الحجاج بف أرطأةاألولى: 
كقد تابعو األكزاعي عند الدارقطني كىك ، (ّ)"صدكؽ يدلس عف الضعفاء" :قاؿ أبك حاتـ

 .(ْ)ثقة
، (ٓ)ىذه مجيكلة، كال تقـك بيا حجة"" قاؿ الدارقطني:، زينب السيميةواألخرى: 
 .(ٔ)  يعرؼ حاليا""ال كقاؿ ابف حجر:

كليس ىذا بطارح ، "تفرد عنيا ابف أخييا عمرك بف شعيب كقاؿ أحمد شاكر:
ركايتيا بتو، فقد قاؿ الذىبي في آخر الميزاف "فصؿ في النسكة المجيكالت، كما عممت 

، كأنو يذىب إلى أف الجيالة بيف تجعميف مف (ٕ)في النساء مف اتيمت كال مف تركت"
كىذا اإلسناد بكؿ حاؿ ليس أصؿ الباب، ، ت، إذا ركل عنيف ثقةالمستكرات المقبكال

 .(ٖ)عف عركة"، بف أبي ثابتاكلكنو شاىد جيد، أك متابعة حسنة لحديث حبيب 
  

                                                 

 . ّٕ/ُالزجاجة في زكائد ابف ماجة ( مصباح (ُ
 . ّٕ/ُ( نصب الراية (ِ
 ، ُٔٓ/ّ( الجرح كالتعديؿ (ّ
 (  ُّٓ، حديث )َٕ/ِ( سنف الدار قطني (ْ
 (. ِٓ)برقـ  ،ُِْ/ُ( سنف الدار قطني (ٓ
 . ِْٔ/ِ( تقريب التيذيب (ٔ
 .َْٕ /ٕميزاف االعتداؿ  ((ٕ
 . ُّْ/ُ( تعميقو عمى سنف الترمذم (ٖ
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 الحكم على الحديث:
 الحديث بشواىده حسن لغيره.

عمرك بف : أبك إسحاؽ السًَّبيعي: كاسمو عمرك بف عبداهلل بف عبيد، كيقاؿ -
ثقة، ككذلؾ قاؿ : قىاؿ إسحاؽ بف منصكر  عف يحيى بف مىًعيف، شعيرة عبداهلل بف أبي

قىاؿ أبك حاتـ ،النَّسىائي   .(ُ)ثقة: كى
كقىاؿ أحمد بف عىبد اهلل العجمي: ككفي، تابعي ثقة، سمع ثمانية كثالثيف مف 

أصحاب النبي 
، كالشعبي أكبر منو بسنتيف، كلـ يسمع أبك إسحاؽ مف عمقمة شيئان، (ِ)

 . (ّ)مع مف حارث األىعكر إال أربعة أحاديثكلـ يس
 .(ْ)"ثقة مكثر عابد مف الثالثة اختمط بأخرة" كقاؿ ابف حجر:
"مكثر مف التدليس قاؿ أحمد بف حنبؿ: لـ يسمع مف سراقة بف  كقاؿ العالئي:

بف المديني: لـ يمؽ عمقمة كال الحارث بف قيس، كقاؿ أبك حاتـ: لـ يسمع امالؾ، كقاؿ 
كقاؿ أبك زرعة: كال مف ذم الجكشف، كال يصح لو عف   ،إنما رآه رؤية مف ابف عمر

كقاؿ الحافظ أبك بكر البرديجي: سمع أبك إسحاؽ مف الصحابة  ،أنس رؤية كال سماع
عمى ، مف البراء، كزيد بف أرقـ، كأبي جحيفة، كسميماف بف صرد، كالنعماف بف بشير

 .(ٓ)سمرة كال يصح سماعو منو" خالؼ فييما، كعمرك بف شرحبيؿ كركل عف جابر بف
  

                                                 

 ، ِِْ/ٔكالتعديؿ  ( الجرح (ُ
 . ُٕٗ/ِ( الثقات (ِ
 .ّٕٗ/ُ، تقريب التيذيب ُُُ -َُِ/ِِ( تيذيب الكماؿ (ّ
 (. ِّْ( تقريب التيذيب ص)(ْ
 (. ِْٓ( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ص )(ٓ
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 " ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف الحارث األعكر، قاؿ فيو:
حدثنا عبد الوىاب بن نجدة, ثنا محمد بن يوسف الفريابي, عن يونس بن  -ٕ

"يا  :قال رسول اهلل  قال: عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي , أبي إسحاق
 .(ُ)صالة"علي ل تفتح على اإلمام في ال

 تخريج الحديث:
أخرجو البييقي، مف طرؽ عف يكنس بف أبي إسحاؽ، عف أبي إسحاؽ، عف 

 .(ِ)مالحارث، عف عمي، كأكرده النككم  كالمز 
 فيو علتان:إسناده ضعيف و 

"قاؿ شعبة: لـ يسمع أبك إسحاؽ مف الحارث  أنو منقطع، قاؿ البخارم:األولى: 
د: "أبك إسحاؽ لـ يسمع مف الحارث إال أربعة كقاؿ أبك داك ، (ّ)إال أربعو أحاديث"

قىاؿ أحمد بف عىبداهلل العجمي:، (ْ)أحاديث ليس ىذا منيا"  "لـ يسمع أبك إسحاؽ مف كى
 . (ٓ)"الحارث إال أربعة أحاديث

أف الحارث األعكر تفرد بو كىك ضعيؼ ال يحتج بحديثو، كقاؿ واألخرى: 
المديني عف عاصـ كالحارث، فقاؿ: يا "سألت عمي بف  إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني:

قىاؿ أبك بكر بف أىبي خيثمة:، أبا إسحاؽ "سمعت  مثمؾ يسأؿ عف ذا ! الحارث كذاب، كى

                                                 

 (. َٖٗ)برقـ  ،َِّ/ُ( سنف أبي داكد، كتاب: الصالة باب: باب النيي عف التمقيف (ُ
، تحفة األشراؼ (ُٕٖٔ)برقـ  ،َٓٓ/ُ، خالصة األحكاـ  لمنككم ّٕٔ/ْثار ( معرفة السنف كاآل(ِ

 ( . َََُْٔ)برقـ  ،ّٓٓ/ٕ
 . ٕٖٓ/ِ( التاريخ األكسط (ّ
 ( َٖٗ)برقـ  ،َِّ/ُ( سنف أبي داكد (ْ
 . ِْٔ/ٓ( تيذيب الكماؿ (ٓ
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: "الحارث صاحب عمي؟ فقاؿ أبي يقكؿ: الحارث األىعكر كذاب، كقيؿ ليحيى بف مىًعيف:
ٍرعىة:  .(ُ)"ال يحتج بحديثو" ضعيؼ"، كقاؿ أبك زي
قىاؿ أبك حاتـ: قىاؿ النَّسىائي:(ِ)كال ممف يحتج بحديثو"، بقكم "ليس كى ليس " ، كى

، كقاؿ البييقي: "إنو حديث ضعيؼ تفرد بو الحارث األعكر كالحارث غير (ّ)"بالقكم
 .(ٓ)"كالحارث ضعيؼ"، كقاؿ ابف حجر: (ْ)"محتج بو

 :الحكم على الحديث
 إسناده ضعيف.

 مكالىـ الككفي، أبك البىخترم الطائي: سعيد بف فيركز بف أبي عمراف، -
ركل عف أبي سعيد الخدرم، كسمماف الفارسي، كغيرىـ. قىاؿ أبك بكر بف أىبي خيثمة عف 

ٍرعىة يحيى بف مىًعيف،   .(ٔ)زاد أبك حاتـ في قكؿ: صدكؽ"، "ثقة كأبك حاتـ:، كأبك زي
ككذلؾ قاؿ: البخارم كأبك ، كلـ يره، "لـ يدرؾ أبك البخترم عميا كقاؿ شعبة:

كقاؿ أبك حاتـ: لـ ، كقاؿ البخارم أيضا: لـ يدرؾ أبك البخترم سمماف  زرعة كغيرىما
 .(ٕ)يدرؾ أبا ذر، كال زيد بف ثابت، كال رافع بف خديج، كال أبا سعيد الخدرم"

 .(ٖ)"ثقة ثبت فيو تشيع قميؿ كثير اإلرساؿ" كقاؿ ابف حجر:
  ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف أبي سعيد قاؿ فيو :"

                                                 

 .ُْٓ/ِ،  تيذيب التيذيبِْٗ-ِْْ/ ٓ( تيذيب الكماؿ (ُ
 . ٖٕ/ّ( الجرح كالتعديؿ (ِ
 ( ِٗ( الضعفاء كالمتركككف ص)(ّ
 . ْٓٗ/ِ( معرفة السنف كاآلثار (ْ
 . ٕٕٔ/ُ( تمخيص الحبير (ٓ
 . ِّٔ/ُ، تقريب التيذيبّّ- ِّ/ُُ( تيذيب الكماؿ (ٔ
 (. ُّٖ( جامع التحصيؿ في احكاـ المراسيؿ ص)(ٕ
 (. َِْ( تقريب التيذيب ص)(ٖ
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بن عبيد, ثنا إدريس بن يزيد اا أيوب بن محمد الرقي, ثنا محمد حدثن -ٖ
األودي, عن عمرو بن مرة الجملي, عن أبي البختري الطائي, عن أبي سعيد الخدري 

 .(ُ)"ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة "والوسق ستون مختوماً" قال: يرفعو إلى النبي 
 تخريج الحديث:

طني، كالبييقي، كأبك عبيد مف طرؽ عف أخرجو أحمد، كابف خزيمة، كالدار ق
 .(ِ)عف أبي سعيد، إدريس األكدم، عف عمرك بف مرة الجممي، عف أبي البخترم

إسناده ضعيؼ، فيو انقطاع، قاؿ أبك داكد: "أبك البخترم لـ يسمع مف أبي كىذا 
كثير ، كقاؿ ابف حجر: "سعيد بف فيركز بف أبي عمراف الطائي ثقة ثبت، (ّ)سعيد"

"كالكسؽ ستكف مختكما" كىذا  ، كقاؿ شعيب األرنؤكط: "صحيح دكف قكلو:(ْ)"اإلرساؿ
 .(ٓ)إسناد ضعيؼ النقطاعو"

  

                                                 

 (.   ُٗٓٓ)برقـ  ،ْٕٖ/ُلزكاة  كتاب : الزكاة، باب: ما تجب فيو ا ( سنف أبي داكد،(ُ
(،  كسنف الدار َُِّ، حديث رقـ)ّٖ/ْ(، صحيح ابف خزيمة ُُُٖٓ)برقـ  ،ٗٓ/ّ( مسند أحمد (ِ

 (، َِحديث )ٗٗ/ِقطني، كتاب: الزكاة، باب ليس في الخضراكات صدقة 
ألبي عبيد ( كاألمكاؿ ُِٖٕ)برقـ  ،ُُِ/ْكسنف البييقي الكبرل، كتاب : الزكاة، باب مقدار الكسؽ  

ُ/َٖٓ . 
 . ْٕٖ/ُ( سنف أبي داكد (ّ
 . ِّٔ/ُ( تقريب التيذيب (ْ
 (. ُُُٖٓ)برقـ  ،ٗٓ/ّ( تعميؽ أحمد محمد شاكر عمى مسند أحمد (ٓ
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كقد كرد الحديث مف طريؽ عمرك بف يحيى بف عمارة، عف أبيو يحيى بف عمارة 
"ليس فيما دكف خمس  :يقكؿ: قاؿ النبي  بف أبي الحسف، أنو سمع أبا سعيد 

صدقة، كليس فيما دكف خمس أكسؽ  (ِ)دكف خمس ذكد صدقة، كليس فيما (ُ)أكاؽ
 . (ّ)كابف ماجة، كالترمذم، كالنسائي، كأبك داكد، أخرجو البخارم، كمسمـ ،"صدقة

 أنو قاؿ: ، عف رسكؿ اهلل مف حديث جابر بف عبداهلل وللحديث شاىد, 
مف اإلبؿ  كليس فيما دكف خمس ذكد، "ليس فيما دكف خمس أكاؽ مف الكرؽ صدقة

 .(ْ)كليس فيما دكف خمسة أكسؽ مف التمر صدقة"، قةصد
 الحكم على الحديث :

 لغيره. إسناده حسن
بىعي - مكالىـ ركل عف عبداهلل ، أبك الخميؿ البصرم: صالح بف أبي مريـ الضي

ياس بف حرممة، كقيؿ: حرممة  ابفبف الحارث  نكفؿ، كمجاىد كأبي عمقمة الياشمي، كا 
رىـ، كأرسؿ عف أبي قتادة كأبي مكسى، كأبي سعيد،  كغي بف إياس، كمسمـ بف يسار،

                                                 

( أكاؽ: األكاقي جمع أكًقٌية بضـ اليمزة كتشديد الياء ككانت األكقية قديما عبارة عف أربعيف درىما كىي في (ُ
كىك جزء مف اٍثنىٍي عشر جزءان كتختمؼ باختالؼ اصطالح البالد  غير الحديث نصؼ سدس الرطؿ

 .ُٗٗ/ُالنياية في غريب الحديث 
نثةه كال (ِ ( ذكد : الذٍَّكدي مف اإلبؿ : ما بيف الثنتيف إلى التٍِّسع . كقيؿ ما بيف الثَّالًث إلى العىٍشر . كالمٍفظىة ميؤى

 .ِْٔ/ِيب الحديث كاحدى ليا مف لىٍفًظيىا كالنَّعىـ، النياية في غر 
 ،َٗٓ/ِ: ليس فيما دكف خمس أكاؽ صدقة ملسو هيلع هللا ىلص( صحيح البخارم، كتاب: الزكاة، باب: قكؿ النبي (ّ

الزكاة،  (، كسنف أبي داكد، كتابٕٗٗ)برقـ  ،ّٕٔ/ِ(، كصحيح مسمـ، كتاب الزكاة،َُّْ)برقـ 
باب: ما جاء في (، كسنف الترمذم، كتاب: الزكاة، ُٖٓٓ)برقـ  ،ْٕٖ/ُباب: ما تجب فيو الزكاة 

(، كسنف النسائي الكبرل، كتاب: الزكاة، باب: زكاة ِٔٔ)برقـ  ،ِِ/ّصدقة الزرع كالتمر كالحبكب  
(، ُٕٗٗ)برقـ  ،ْٕٓ/ُ( كسنف ابف ماجة، كتاب الزكاة، باب: صدقة اإلبؿ ِِِٓ)برقـ  ،ٖ/ِاإلبؿ 

 كالمفظ لمبخارم .
 (. َٖٗ)رقـ ب ،ٕٓٔ/ِ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب : الزكاة (ْ
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، (ُ)"ثقة" قاؿ ابف معيف كأبك داكد كالنسائي عف أبي الخميؿ:، كسفينة مكلى رسكؿ اهلل 
بف ا"كثقو  كقاؿ ابف حجر:، (ِ)"لـ يسمع مف أبي قتادة األنصارم شيئان" كقاؿ الترمذم:

 .(ّ)"معيف كالنسائي كأغرب بف عبد البر فقاؿ ال يحتج بو
 ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف أبي قتادة قاؿ فيو:" 

,عن مجاىد, عن (ْ)ليث حدثنا محمد بن عيسى  ثنا حسان بن إبراىيم, عن -ٗ
"أنو كره الصالة نصف النهار إل يوم الجمعة  :عن النبي , أبي الخليل, عن أبي قتادة

 .(ٓ)وقال: "إن جهنم ُتسجْر إل يوم الجمعة"
 لحديث:تخريج ا

 .(ٔ)مف طريؽ أبي داكد، كالبييقي، أخرجو ابف عدم
فيو انقطاع، قاؿ أبك داكد: "كىك مرسؿ، إسناده ضعيف لعلتين: األولى:  وىذا

  .(ٕ)مجاىد أكبر مف أبي الخميؿ  كأبك الخميؿ لـ يسمع مف أبي قتادة"
  

                                                 

 ِٕٕ/ِ( تيذيب الكماؿ (ُ
 (. ُٖٗ( جامع التحصيؿ في احكاـ المراسيؿ ص)(ِ
 (. ِّٕ( تقريب التيذيب ص)(ّ
( ليث بف أبي سميـ بف زنيـ، صدكؽ، اختمط جدان، كلـ يتميز حديثو فترؾ، مف السادسة، مات سنة ثماف (ْ

 . ْٖ/ِكأربعيف كمائة، تقريب التيذيب 
برقـ  ،ِّٓ/ُاب : تفريع أبكاب الجمعة، باب: الصالة يـك الجمعة قبؿ الزكاؿ سنف أبي داكد، كت ٓ))

(َُّٖ.) 
 ،ّْٖ/ّ ،(ُِّٖ)برقـ  ،ِٖٕ/ِ، كمعرفة السنة لمبييقي ّّٕ/ِ، ِْٓ/ِ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (ٔ

 (.  ُُُْ)برقـ 
 . ِّٔ/ُ( سنف أبي داكد (ٕ
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: كأرسؿ حجر: "، كقاؿ المزم كابف (ُ)"إف أبا الخميؿ لـ يمؽ أبا قتادة" كقاؿ األثـر
 .(ِ)عف أبي قتادة" -أبك الخميؿ  –

، كىك ليث بف أبي سميـ، قاؿ أحمد :"مضطرب الحديث، ضعؼ راكيوواألخرى: 
"ضعيؼ"، كقاؿ ابف حباف: اختمط  كقاؿ ابف معيف كالنسائي:، كلكف حدث عنو الناس

يثو "يضعؼ حد كقاؿ الجكزجاني:، (ّ)"أيضا ال بأس بو" في آخر عمره كقاؿ ابف معيف:
 .(ْ)ليس بثبت"

"نيى  مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل وللحديث شاىد, 
كالبغكم ، أخرجو البييقي عف الصالة نصؼ النيار حتى تزكؿ الشمس إال يـك الجمعة"،

 .(ٓ)بف محمد، قاؿ: حدثني إسحاؽ بف عبد اهلل، عف سعيد المقبرمامف طريؽ إبراىيـ 
سناده ضعيؼ، فيو ضعي إبراىيـ بف محمد بف أبي يحي أحدىما:  فاف:كا 

 .(ٔ)قاؿ ابف حجر: متركؾ"، األسممي
 .(ٕ)"متركؾ": قاؿ ابف حجر، إسحاؽ بف عبداهلل بف أبي فركة األمكمواآلخر: 

  

                                                 

 . ِِٕ/ّدة في الشرح الكبير البف الممقف ( البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكار (ُ
 . َِْ/ْ، تيذيب التيذيب َٗ/ ُّ( تيذيب الكماؿ (ِ
 . ّٔٓ/ِ( المغني في الضعفاء لمذىبي (ّ
 (. ُٗ( أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني ص )(ْ
(، كسنف البييقي الكبرل، كتاب صالة الجمعة، باب: ذكر البياف أف ِٗٔ)برقـ  ،ّٔ/ُ( مسند الشافعي (ٓ

النيي مخصكص ببعض األياـ دكف بعض فيجكز لمف حضر الجمعة أف يتنفؿ إلى أف يخرج اإلماـ ىذا 
(، كشرح السنة لمبغكم، كتاب : صالة الجمعة  باب: الرخصة في الصالة كقت ِِْْ)برقـ  ،ْْٔ/ِ

 .ِّٗ/ّالزكاؿ يـك الجمعة 
 . ُٖٓ/ُ، تيذيب التيذيب ُْٖ/ِ، تيذيب الكماؿ ٓٔ/ُ( تقريب التيذيب (ٔ
 . ّٖ/ُ( تقريب التيذيب (ٕ
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 الحكم على الحديث:
 بعض رواتو. وضعف, ضعيف لعدم السماعإسناده 

الد الشامي الحمصي، كيقاؿ: الرحبي، أبك خ ،ثكر بف يزيد بف زياد الكىالعي -
كالبراء بف عبد الرحمف، كبسر بف عيبىيد اهلل ، بف أىبي عياض البىٍصًرمٌ اركىل عىف: أباف 

كحبيب بف عيبىيد الرحبي، كحصيف الحبراني،  ، بف حنيفة الصنعانياالحضرمي، كجنادة 
كراشد بف سعد المقراتي  ، بف المياجر بف خالد بف الكليداكخالد ، كخالد بف معداف
 كرجاء بف حيكة .

 كقاؿ ابف سعد:، "ثكر بف يزيد ثقة" عف يحيى بف مىًعيف:، قىاؿ عىباس الدُّكًرمُّ 
قىاؿ محمد بف عكؼ، "كاف ثقة في الحديث" قىاؿ أبك حاتـ: كالنَّسىائي:، كى "صدكؽ  "ثقة". كى

 .(ِ)"ثقة ثبت إال أنو يرل القدر" كقاؿ ابف حجر:، (ُ)حافظ"
 احدان عف رجاء بف حيكة قاؿ فيو:"ركل لو أبك داكد حديثان ك 

بن خالد الدمشقي, المعنى قال: ثنا احدثنا موسى بن مروان, ومحمود  -٘
الوليد, قال محمود: أخبرنا ثور بن يزيد, عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن 

في غزوة تبوك فمسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة قال: "وضأت النبي  ،(ّ)شعبة
 .(ْ)"وأسفلهما

  

                                                 

 . ُُٓ/ُ، تقريب التيذيبّّ/ِ، تيذيب التيذيب ِْٕ-ُْٖ/ْ( تيذيب الكماؿ (ُ
 (.ُّٓ( تقريب التيذيب ص) (ِ
( اسمو كراد، بتشديد الراء، الثقفي، أبك سعيد، أك أبك الكرد، الككفي، كاتب المغيرة، كمكاله، ثقة  مف (ّ

 . ُُِ/ُُالتيذيب ، تيذيبِِٖ/ِالثالثة، تقريب التيذيب 
 (.ُٓٔ)برقـ  ،َٗك/ُ( سنف أبي داكد، كتاب: الطيارة، باب: المسح عمى الخفيف (ْ
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 تخريج الحديث :
، كالدارقطني، ماجة كابف، أخرجو أحمد، كالبخارم في التاريخ الكبير، كالترمذم

الجميع مف طرؽ ، كابف الجاركد، كالخطيب البغدادم، كأبك نعيـ، كالبييقي  كابف الجكزم
عف الكليد بف مسمـ، عف ثكر بف يزيد، عف رجاء بف حيكة، عف كاتب المغيرة، عف 

، ابف أبي يحيى أخبرنا: الشافعي كقاؿ، (ُ)مسح أعمى الخؼ كأسفمو  أف النبي المغيرة 
 .(ِ)ٍبًف شيٍعبىةى" عف كاتب المغيرة عف المغيرة، عف رجاء بف حيكة، عف ثكر بف يزيد

 إسناده ضعيف للعلل اآلتية:وىذا 
فيو انقطاع، قاؿ أبك داكد: "كبمغني أنو لـ يسمع ثكر ىذا الحديث مف األولى: 

ًديثي : كقاؿ الدارقطني، (ْ). كقاؿ أحمد: "كال أرل الحديث يثبت"(ّ)اء بف حيكة"رج "كىحى
يكىة الًَّذم ًفيًو ذىكىر أىعمىى الخيؼِّ كأىسفىمىوي ال يىثبيتي  كاهي عىف ، رىجاًء بًف حى ًؾ رى ألىٌف ابف الميبارى

ثىكًر بًف يىًزيد ميرسىالن"
، حديث المغيرة.. "كضعؼ الشافعي في القديـ كقاؿ البييقي:، (ٓ)

كفيو كجو مف الضعؼ، كىك أف الحفاظ يقكلكف :لـ يسمع ثكر ىذا الحديث مف رجاء بف 
 .(ٔ)"حيكة

                                                 

، كالتاريخ الصغير ُٖٔ/ٖ(، كالتاريخ الكبير لمبخارم ُِِِٖ)برقـ  ،ُِٓ/ْ( مسند اإلماـ أحمد (ُ
كأسفمو، ، كسنف الترمذم، كتاب: الطيارة، باب: ما جاء في المسح عمى الخفيف : أعاله ِّٕ/ُ
 = =ُّٖ/ُكسنف ابف ماجة، كتاب: الطيارة، باب في مسح أعمى الخؼ كأسفمو  (،ٕٗ)برقـ  ،ُِٔ/ُ

(، كسنف الدار قطني، باب الرخصة في المسح عمى الخفيف كما فيو كاختالؼ الركايات َٓٓ)برقـ 
(، ُِٖٔ)حديث رقـ َِٗ/ُ(، كالسنف الكبرل لمبييقي، باب كيؼ المسح عمى الخفيفٔ)برقـ  ،ُٓٗ/ُ

، ابف الجاركد ُّٓ/ِ، تاريخ بغداد ُٕٔ/ٓ، كحمية األكلياء ّٗٓ/  ُكالعمؿ المتناىية البف الجكزم 
 .ّٔ/ُفي المنتقى 

 .ّٗٔ/ُلمماكردم في فقو الشافعي الحاكم ((ِ
 .َٗ/ُ(  سنف أبي داكد (ّ
 . ُّٓ/ِد ُ( تاريخ بغد(ْ
 .ُُُ/ٕلمدار قطني  العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية( (ٓ
 . ُِٓ/ِ( معرفة السنف كاآلثار (ٔ
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 .كأبك زرعة، كالدارقطني، كالترمذم، أنو مرسؿ، كقد أعمو بذلؾ البخارم الثانية:
"كىذا حديث معمكؿ لـ يسنده عف ثكر بف يزيد غير الكليد بف  قاؿ الترمذم:

ليس بصحيح : أبا زرعة ك محمد بف إسماعيؿ عف ىذا الحديث؟ فقاال سألتك ، مسمـ
دثِّتي عف كاتب المغيرة  عف رجاء بف حيكة، قاؿ: ركل ىذا عف ثكر، ألف ابف مبارؾ حي

 . (ُ)كلـ يذكر فيو المغيرة" مرسؿ عف النبي 
"كركاه عبد الرحمف بف ميدم، عف ابف المبارؾ، عف ثكر   كقاؿ الدارقطني:

كقاؿ ابف ، (ِ)مرسالن" عف النبي ، عف كاتب المغيرة، تي عف رجاء بف حيكةقاؿ: حٌدث
حجر: "قاؿ األثـر عف أحمد: إنو كاف يضعفو كيقكؿ: ذكرتو لعبد الرحمف بف ميدم 

دِّثتي عف رجاء عف كاتب المغيرة كلـ يذكر المغيرة، ، فقاؿ: عف ابف المبارؾ عف ثكر، حي
كؿ: حدثني بو عف ابف المبارؾ كما حدثني الكليد قاؿ أحمد: كقد كاف نعيـ بف حماد يق

دِّثتي ، بف مسمـ بو عف ثكر فقمت لو: إنما يقكؿ ىذا الكليد فأما ابف المبارؾ فيقكؿ: حي
فأخرج إلي ، فقاؿ لي نعيـ: ىذا حديثي الذم أسأؿ عنو، كال يذكر المغيرة، عف رجاء

يس بالقديـ عف المغيرة، كتابو القديـ بخط عتيؽ فإذا فيو ممحؽ بيف السطريف بخط ل
فجعؿ يقكؿ لمناس بعد كأنا ، فأكقفتو عميو كأخبرتو أف ىذه زيادة في اإلسناد ال أصؿ ليا

 .(ّ)اضربكا عمى ىذا الحديث" أسمع:
عنعنة الكليد بف مسمـ، كمع أنو صرح بالتحديث عند أحمد كالترمذم، إال الثالثة: 

أف يصرح بالتحديث في كؿ طبقات السند  فيمـز منو، (ْ)أنو كاف كثير التدليس كالتسكية
 كلـ يفعؿ.

                                                 

 (. ْٓ)برقـ  ،ُٖ/ُ، عمؿ الترمذم الكبير ُِٔ/ُ( سنف الترمذم (ُ
 . َُُ/ٕ( العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية (ِ
 . ُْٕ/ُ( تمخيص الحبير (ّ

 .ِٖٗ/ِتقريب التيذيب  (ْ)
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 الحكم على الحديث:
 .ضعيف  إسناده

، قاؿ النككم: "ضعيؼ، ضٌعفو أىؿ الحديث، ممف نٌص عمى ضعفو البخارم
 .(ُ)كأبك زرعة الرازم، كالترمذم، كآخركف، كضٌعفو أيضان الشافعي في كتابو القديـ"

في المسح عمى ظاىرم الخفيف  تةالثابكىك كذلؾ مخالؼ لألحاديث الصحيحة 
 : كمنيا ،دكف الباطف
  "رأيت رسكؿ اهلل  قاؿ: عف عركة بف الزبير، عف المغيرة بف شعبة  -

أخرجو البخارم في التاريخ الكبير، كالتاريخ الصغير، ، يمسح عمى الخفيف ظاىرىما"
 .(ّ)كقاؿ: "حديث حسف"، كأخرجو الترمذم، (ِ)""كىذا أصح كقاؿ:

قاؿ: لك كاف الديف بالرأم لكاف أسفؿ الخؼ أكلى بالمسح مف  مي كعف ع -
أخرجو أبك داكد، كالدار ، يمسح عمى ظاىر خفيو" كقد رأيت رسكؿ اهلل ، أعاله

قاؿ  ،(ْ)عف عبد خير، عف عمي عف أبي إسحاؽ، قطني، كالبييقي، كالبغكم مف طرؽ
 .(ٓ)"إسناده صحيح" ابف حجر:
كاسمو يزيد بف مالؾ بف عبداهلل بف : بي سىٍبرةخيثمة بف عبدالرحمف بف أ -

كعمي بف أبي طالب، ، ألبيو كلجده صحبة، ركل عف أبيو، ذؤيب بف الجعفي الككفي
ٍيرة، كابف عمر، كابف عمرك، كابف عباس كعائشة، كعدم بف ، كالبراء بف عازب، كأبي ىيرى

                                                 

 .ُُٓ/ُ( المجمكع شرح الميذب (ُ
 . ِّٖ/ُخ الصغير ، كالتارئُٖ/ٖ( التاريخ الكبير (ِ
 (.ٖٗ)برقـ  ،ُٓٔ/ُ(  سنف الترمذم (ّ
(، ْ،حديث رقـ )َِْ/ُ(، كالدار قطني في سننو ُِٔ)برقـ  ،َٗ/ُ( أخرجو أبك داكد في سننو (ْ

، مف طرؽ عف أبي إسحاؽ، ْْٔ/ُ(، كالبغكم في شرح السنة ُِِٗ)برقـ  ،ِِٗ/ُفي سننو الكبرل 
 عف عبد خير، عف عمي . 

 .ُْٖتمخيص الحبير/ ( (ٓ
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سحاؽ بف منصكر، ، كغيرىـ مف الصحابة كالتابعيف. قاؿ إكالنعماف بف بشير ، حاتـ
كقاؿ ابف حجر: "ثقة ككاف ، (ُ)"ثقة، ككذلؾ قاؿ النَّسىائي" عف يحيى بف مىًعيف:

 .(ِ)يرسؿ"
 ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف عائشة، قاؿ فيو:" 

عن طلحة, عن  عن منصور, ,ثنا شريك, حدثنا محمد بن الصباح البزاز -ٙ
أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها  عن عائشة قالت: "أمرني رسول اهلل , خيثمة
 .(ّ)شيئاً"

 تخريج الحديث:
 أخرجو ابف ماجة، كأبك يعمى، كالطبراني مف طرؽ عف شريؾ، عف منصكر،

 . (ْ)عف خيثمة  ،عف طمحة
"أمرني رسكؿ اهلل أف أدخؿ امرأة عمى زكجيا لـ تقبض مف  كلفظ الطبراني:

 عف منصكر متصؿ اإلسناد إال شريؾ". "لـ يرك ىذا الحديث :ميرىا شيئا"، ثـ قاؿ
  :ضعيف لعلتينوىذا إسناد 

  

                                                 

 .ِّٕ -َّٕ/ٖ(  تيذيب الكماؿ (ُ
  ِٕٕ/ُ( تقريب التيذيب (ِ
برقـ  ،ْٕٔ/ُ(سنف أبي داكد، كتاب : النكاح، باب في الرجؿ يدخؿ بامرأتو قبؿ أف ينقدىا شيئا  (ّ

(ُِِٖ .) 
(، ُِٗٗ) برقـ ،ُْٔ/ُ( سنف ابف ماجة، كتاب: النكاح، باب الرجؿ يدخؿ بأىمو قبؿ أف يعطييا شيئا (ْ

(، كالمعجـ ُْْٖ)برقـ  ،ِّٓ/ِ(، كمعجـ الطبراني األكسط  ِِْٔ)برقـ  ،ٖٖ/ٖكمسند أبي يعمى 
 ( .َُٖ) برقـ  ،ّٖ/ُالصغير لو 
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كقاؿ ابف ، (ُ)قاؿ أبك داكد :"كخيثمة لـ يسمع مف عائشة"، فيو انقطاعاألولى: 
 .(ِ)"ينظر في سماعو مف عائشة رضي اهلل عنيا" القطاف:

كؽ فيو شريؾ بف عبد اهلل النخعي، قىاؿ يعقكب بف شىٍيبىة:" شىًريؾ صدواألخرى: 
قىاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني:يثقة س ، "شىًريؾ سيء الحفظ ئ الحفظ جدان"، كى

قىاؿ عبدالرحمف بف أىبي حاتـ:، مضطرب الحديث مائؿ" "سألت أبا زرعة عف شىًريؾ  كى
 .(ّ)كاف كثير الخطأ، صاحب كىـ، كىك يغمط أحيانا" يحتج بحديثو؟ قاؿ:

اكر رحمو اهلل في تعميقو عمى" مختصر كقاؿ األلباني: "كقد اثبت الشيخ أحمد ش
 .(ْ)سمع عميان عند البخارم في "التاريخ" -خيثمة بف عبدالرحمف  –المنذرم " بأنو 

فال يبعد سماعو مف عائشة، كالمعاصرة في ىذا كافية، قمت: كىك كما قاؿ، 
كلكنو كاف عميو أف يذكر العمة القادحة فيو، كىي مخالفة الثقات لشريؾ مع سكء 

 .(ٓ)"حفظو
كمخالفة الثقات لشريؾ إذ أنيـ يثبتكف تقديـ المير أك الصداؽ قبؿ الدخكؿ 

 كيستدلكف عمى ذلؾ باآلتي:، بالمرأة
عف ابف عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ: لما تزكج عمي فاطمة قاؿ لو رسكؿ  -

، أخرجو أبك داكد، "أعطيا شيئان" قاؿ ما عندم شيء قاؿ "أيف درعؾ الحطمية؟" اهلل 
عف ، عف أيكب، مف طرؽ عف سعيد بف أبي عركبة، كابف حباف، كأبك يعمى، لنسائيكا

 .(ٔ)عكرمة بو
                                                 

  ْٕٔ/ُ( سنف أبي داكد (ُ
 .ُْٓ/ّ( تيذيب التيذيب (ِ
 .ُْٕ/ُِ( تيذيب الكماؿ (ّ
 . ُٓ/ّ( التاريخ األكسط (ْ
 ُِٕ/ِ( ضعيؼ سنف أبي داكد (ٓ
برقـ  ،ْٔٔ/ُسنف أبي داكد، كتاب: النكاح، باب في الرجؿ يدخؿ بامرأتو قبؿ أف ينقدىا شيئا ( (ٔ

 ،ّّّ/ّ(، كسنف النسائي الكبرل، كتاب : النكاح، باب: تحمة الخمكة كتقديـ العطية قبؿ البنآُِِ)
برقـ  ،ّٔٗ/ُٓ(، كصحيح ابف حباف ِّْٗ)برقـ  ،ِّٖ/ْ(، كمسند أبي يعمى ٖٔٓٓ)برقـ 

(ْٔٗٓ.) 
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 الحكم على الحديث:
ألحاديث ل مخالؼ كما أنوبسبب النقطاع وضعف بعض رواتو,  ضعيف,إسناده 

جبران لخاطرىا كىك الصحيحة التي تثبت تقديـ الصداؽ أك بعضو قبؿ الدخكؿ بالمرأة 
 .الناس كافةالمعركؼ عند 

ف أنس عى كاسمو: رافع األشجعي مكالىـ الككفي، ركل ، سالـ بف أبي الجعد -
كزياد بف لبيد األىٍنصاًرٌم، ، ، كجابر بف عىبداهللكثكباف مكلى رسكؿ اهلل  ،بف مالؾ

، كسالـ بف عىبداهلل بف عيمىر، كسبرة بف أىبي الفاكو، كسممة بف نعيـ بف مسعكد األشجعي
 ف السٍِّمط. كشيرىٍحًبيؿ ب

ٍرعىة، قىاؿ إسحاؽ بف منصكر عف يحيى بف مىًعيف ، (ُ)"ثقة" كالنَّسىائي:، كأبك زي
كقاؿ أبك سعيد العالئي :"كثير اإلرساؿ عف كبار الصحابة كعمر، كعمي، كعائشة، كابف 

كلـ يمؽ عائشة، كقاؿ أبك ، لـ يمؽ بف مسعكد قاؿ بف المديني:، مسعكد، كغيرىـ 
بي الجعد عف عمر، كعثماف كعمي مرسؿ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: لـ زرعة: سالـ بف أ

كسئؿ ابف معيف عف سالـ بف أبي الجعد عف ، يمؽ ثكباف بينيما معداف بف أبي طمحة
كعب بف مرة البيرم فقاؿ: ىك مرسؿ قد أدخؿ شعبة بينيما شرحبيؿ بف السمط، كقاؿ 

كقاؿ غيره: لـ يسمع مف ، سمطلـ يسمع سالـ بف أبي الجعد مف شرحبيؿ بف ال أبك داكد:
كلـ يدرؾ عمرك بف  ،وأـ سممة، كقاؿ أبك حاتـ: سالـ بف أبي الجعد أدرؾ أبا أمام

عنبسة كيحدث ىذا الحديث في المعتؽ عف رجؿ، عف عمرك بف عنبسة، كلـ يدرؾ أبا 
 .(ِ)الدرداء، كلـ يدرؾ ثكباف"

 فيو:ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف شرحبيؿ بف السمط قاؿ 

                                                 

 .ُّّ – َُّ/َُ( تيذيب الكماؿ ُ)
 (. ُٕٗ( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ص )(ِ
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عمر, قال ثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, عن سالم بن أبي بن حدثنا حفص -ٚ
, أو مرة بن كعب :حدثنا حديثاً (ُ)الجعد, عن شرحبيل بن السمط أنو قال لكعب بن مرة

"وأيما امرئ أعتق مسلما", وأيما  فذكر معنى معاذ إلى قولو: سمعتو من رسول اهلل 
يما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إل كانتا فكاكو من النار امرأة أعتقت امرأة مسلمة زاد "وأ

 .(ِ)يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامو"
 تخريج الحديث:

أخرجو ابف أبي شيبة، كالطيالسي، كأحمد، كالنسائي، كابف ماجة، كالبييقي، 
 .(ّ)الجميع مف طرؽ، عف سالـ بف أبي الجعد عف شرحبيؿ بف السمط، أنو قاؿ لكعب

، "سالـ لـ يسمع مف شرحبيؿ إسناد ضعيؼ، فيو انقطاع، قاؿ أبك داكد:ا كىذ
 .(ْ)مات شرحبيؿ بصفيف"

كىذا إسناد ضعيؼ " كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقو عمى مسند اإلماـ أحمد:
 .(ٓ)كشرحبيؿ"النقطاعو بيف سالـ 

، كقد تكبع مف طريؽ عبد اهلل بف أبي الجعد، حيث قاؿ: دىعىا شرحبيؿ بف السمط
سمعت : فقاؿ، كاحذر حدِّثني عف رسكؿ اهلل : أك كعب بف مرة  فقاؿ ،مٌرة بف كعب

                                                 

 . ّْ/ِ( كعب بف مرة، كيقاؿ : مرة بف كعب السممي صحابي، سكف البصرة ثـ األردف، تقريب التيذيب (ُ
 (.ّٕٔٗ)برقـ  ،ِْٓ/ِ( سنف أبي داكد، كتاب: العتؽ، باب: أم الرقاب أفضؿ (ِ
برقـ  ،ِِٓ/ِمسند أبي داكد الطيالسي (، ُِِّٔ، حديث رقـ)ُُٖ/ّأبي شيبة ( مصنؼ ابف (ّ

(، سنف النسائي الكبرل، كتاب العتؽ، باب: فضؿ العتؽ ََُٖٗ)برقـ  ،ِّٓ/ْ(، مسند أحمد ُِْٗ)
(، ِِِٓ)= =رقـ ، حديثّْٖ/ِ(، سنف ابف ماجة، كتاب العتؽ،باب: العتؽّْٖٖ)برقـ  ،َُٕ/ّ

 (.َُِٖٗ)برقـ  ،ِِٕ/َُتاب: العتؽ، باب فضؿ إعتاؽ النسمة كفؾ الرقبة سنف البييقي الكبرل، ك
 . ِْٓ/ِ( سنف أبي داكد (ْ
  ِّٓ/ْ( تعميؽ شعيب األرنؤكط عمى مسند أحمد (ٓ
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، "مف اعتؽ امرأن مسممان أعتقو اهلل بكؿ عضك منو عضكان مف النار يقكؿ: رسكؿ اهلل 
 .(ُ)كمف اعتؽ امرأة مسممةن أعتؽ اهلل بكؿ عضك منيا عضكان منو مف النار"

 بف أبي الجعد لـ يصرح بالسماع مف كىذه المتابعة ضعيفة، ألف عبد اهلل
نما قاؿ: دعا شرحبيؿ بف السمط.   شرحبيؿ، كا 

 ان:وللحديث شاىد
قاؿ: "أيما امرئ مسمـ أعتؽ أمرأن  عف النبي  مف حديث أبي أمامو  األول:

كأيما امرئ مسمـ أعتؽ ، مسممان كاف فكاكو مف النار، يجزم كؿ عضك منو عضكان منو
تا فكاكو مف النار يجزم كؿ عضك منيما عضكان منو، كأيما امرأةو امرأتيف مسممتيف كان

 .مسممةو أعتقت امرأةن مسممةن كانت فكاكيا مف النار يجزم كؿ عضك منيا عضكان منيا"
عف سالـ بف أبي ، سفياف بف عيينة، عف حصيفأخرجو الترمذم مف طريؽ 

 .(ِ)"ىذا حديث حسف صحيح غريب مف ىذا الكجو" ، كقاؿ:الجعد
"أيما رجؿ أعتؽ امرأ مسمما  :قاؿ النبي  مف حديث أبي ىريرة  اآلخر:و 

  .استنقذ اهلل بكؿ عضك منو عضكا منو مف النار"
فانطمقت بو إلى عمي بف حسيف فعمد عمي بف حسيف : قاؿ سعيد بف مرجانة

رضي هلل عنيما إلى عبد لو قد أعطاه بو عبد اهلل بف جعفر عشرة آالؼ درىـ أك ألؼ 
 .(ّ)فأعتقو" دينار

 الحكم على الحديث:
 إسناده حسن لغيره.

                                                 

 (. ُِّ)برقـ  ،ُُّ/ ُ( مسند ابف المبارؾ (ُ
 (. ُْٕٓ)برقـ  ،ُُٕ/ْ( سنف الترمذم، كتاب: العتؽ، ما جاء في فضؿ مف أعتؽ  (ِ
 (. ُِّٖح)ُٖٗ/ِأخرجو البخارم في صحيحو، كتاب : العتؽ، باب ما جاء في العتؽ كفضمو  ( (ّ
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سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كىب بف عمرك بف عائذ بف عمراف بف  -
القرشي المخزكمي، أبك محمد المدني سيد التابعيف، كلد لسنتيف مضتا مف ، مخزـك

لؾ، خالفة عيمىر بف الخطاب، كقيؿ: ألربع سنيف، ركل عف أيبي بف كعب، كأنس بف ما
كالبراء بف عازب، كبصرة بف أكثـ األىٍنصاًرٌم، كبالؿ مكلى أبي  ،مف طريؽ ضعيؼ

مطعـ، كحساف بف ثابت،  كعتاب بف أسيد،  ابفبكر، كجابر بف عىبداهلل، كجبير 
قىاؿ  كغيرىـ، قىاؿ قتادة: "ما رأيت أحدنا قط أعمـ بالحالؿ كالحراـ مف سىًعيد بف الميسىيَّب، كى
"طفت األرض كميا في طمب العمـ، فما لقيت أعمـ مف  ف مكحكؿ:ع، محمد بف إسحاؽ

قىاؿ عمي بف المديني: "ال أعمـ في التابعيف أحدنا أكسع عمما مف سىًعيد  ابف الميسىيَّب، كى
بف الميسىيَّب"
(ُ). 

"أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار مف كبار الثانية اتفقكا عمى  كقاؿ ابف حجر:
 .(ِ)راسيؿ كقاؿ بف المديني ال أعمـ في التابعيف أكسع عمما منو"أف مرسالتو أصح الم

 ركل لو أبك داكد حديثاي كاحدان عف عتاب بف أسيد قاؿ فيو :"
عن عبدالرحمن بن  حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط, ثنا بشر بن منصور, -ٛ

 اهلل "أمر رسول : عتاب بن أسيد قال إسحاق, عن الزىري, عن سعيد بن المسيب عن
 .(ّ)أن يخرص العنب كما يخرص النخل, وتؤخذ زكاتو زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمرا"

 تخريج الحديث:
عبدالرحمف بف أسحاؽ، مف طرؽ عف  ،أخرجو، النسائي، كابف خزيمة، كالبييقي

أمر عتاب بف أسيد أف  رسكؿ اهلل "أف : سعيد بف المسيبأخبرني الزىرم، عف 

                                                 

 . ّٕ – ٔٔ/ُُ( تيذيب الكماؿ (ُ
 (. ُِْ( تقريب التيذيب ص)(ِ
 .( َُّٔ)برقـ  ،َْٓ/ُ( سنف أبي داكد، كتاب الزكاة، باب في خرص العنب  (ّ
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ص النخؿ ثـ تؤدم زكاتو زبيبان كما تؤدم زكاة النخؿ تمران، قاؿ: يخرص العنب كما يخر 
 .(ُ)في النخؿ كالعنب"  فتمؾ سنة رسكؿ اهلل

"سعيد لـ يسمع مف عتاب  قاؿ أبك داكد:، فيو انقطاع, إسناده ضعيف وىذا
 .(ِ)شيئان"

انقطاعو ظاىر ألف : لـ يدركو، كقاؿ المنذرم :(ّ) كقاؿ ابف حجر:" قاؿ ابف قانع
يـك  -سنة ثالث عشرة- لد سعيد بف المسيب في خالفة عمر، كمات عتاب بف أسيدمك 

 .(ْ)"مات أبك بكر 
محمد بف صالح التمار كابف خزيمة"، مف طريؽ ، كالدار قطني، كأخرجو الترمذم

قاؿ في  أف رسكؿ اهلل : عف ابف شياب، عف سعيد بف المسيب، عف عتاب بف أسيد
 .(ٓ)ص النخؿ ثـ تؤدل زكاتو كما تؤدل زكاة النخؿ تمرا"زكاة الكـر :" تخرص كما يخر 

سناده ضعيؼ كقد ركل ابف جريج ، ىذا حديث حسف غريب" قاؿ الترمذم:، كا 
كسألت محمدان عف ىذا الحديث ، ىذا الحديث عف ابف شياب عف عركة، عف عائشة

                                                 

 ،َُٗ/ٓؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى الصدقة، كتاب: الزكاة، باب استعماؿ آمف السنف ( المجتبى(ُ
(، كسنف البييقي الكبرل، كتاب : الزكاة، ُِّٕ)برقـ  ،ُْ/ْ(، كصحيح ابف خزيمة ُِٖٔ)برقـ 

برقـ  ،َُُٕ/ّ(، كاألمكاؿ ألبي عبيد ِِٕٓ)برقـ  ،ُِِ/ْباب: باب كيؼ تؤخذ زكاة النخؿ كالعنب 
 ( كالمفظ لمبييقي.ُٕٖٗ)

 ( . َُْٔ)برقـ  ،َْٓ/ُ( سنف أبي داكد (ِ
( ابف قانع، عبد الباقي بف قانع صاحب المعجـ في الصحابة، مشيكر، ضعفو البرقاني، كقاؿ : رأيت (ّ

البغداديف يكثقكنو، قاؿ أبك بكر الخطيب: ال أدرم لماذا ضعفو البرقاني فقد كاف ابف قانع مف أىؿ العمـ 
 (.َٕر في آخر عمره، المختمطيف لمعالئي ص)كالدراية، كرأيت عامة مشايخنا يكثقكنو كلكنو تغي

  ّٖٕ/ِ( تمخيص الحبير (ْ
(، سنف الدار قطني، كتاب: ْْٔ)برقـ  ،ّٔ/ّ( سنف الترمذم، كتاب: الزكاة، باب ما جاء في الخرص  (ٓ

، صحيح ابف (ُٗ)برقـ  ،ُّّ/ِالزكاة، باب: في قدر الصدقة فيما أخرجت األرض كخرص الثمار 
 (ُِّٔ)برقـ  ،ُْ/ْخزيمة
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كحديث ابف المسيب عف عتاب بف أسيد أثبت ، ابف جريج غير محفكظ: فقاؿ حديث
 .(ُ)"صحكأ

 .(ِ)محمد بف صالح التمار، قاؿ ابف حجر: "صدكؽ يخطئ": قمت: كفيو
 الحكم على الحديث:

 . بعض رواتوضعيف لالنقطاع وضعف إسناده 
رعة، قاؿ ابف أبي حاتـ:" كسألتي أًبي ؛ ركاهي عىبدي اهلًل بفي نافع ، كأبا زي عىف حًديثو

، عف سًعيًد بًف الميسيِّبً عف ميحٌمًد بًف صاًلح التمار، عًف الزُّىرً ، الصائغ عف عتاب ، مِّ
ركاهي ، ىذا خطأه : فقاال، ، أمره أف يخرص العنب كما يخرصي التمربف أسيد: أفَّ الٌنًبٌي 

أمر عتاب بف أسيد. قاؿ  أفَّ الٌنًبٌي : عف سًعيد، عبدي الٌرحمًف بفي ًإسحاؽ، عًف الزُّىًرمِّ 
ـي: عًف : أًبي ، عف سًعيًد بًف الميسيًِّب قاؿالصحيح ًعنًدم، كالٌموي أعم كاف يخرص : الزُّىًرمِّ

 .(ّ)كذا ركاهي بعض أصحاب الزُّىًرمٌ ، العنب كما يخرص التمر
بىير بف مطعـ بف نكفؿ القرشي - النكفمي المكي، ، عثماف بف أبي سميماف بف جي

بف  كسىًعيد بف جبير، كابف عمو سىًعيد بف محمد ،ركىل عىف حمزة بف عىبداهلل بف عيمىر
 كشعيب بف خالد الخثعمي، كصفكاف بف أمية بف خمؼ. ، جبير بف مطعـ

ككذلؾ قاؿ إسحاؽ بف منصكر ، "ثقة قاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ عىف أبيو:
عف يحيى بف مىًعيف  كأبك حاتـ  كمحمد بف سعد، كيعقكب بف شىٍيبىة

كقاؿ ابف ، (ْ")
 .(ٓ)"ثقة مف السادسة" حجر:

                                                 

 . ّٔ/ّ( سنف الترمذم (ُ
 . ٕٖ/ِ( تقريب التيذيب (ِ
 . ُِّ/ُ( عمؿ ابف أبي حاتـ (ّ
 .ّٖٓ – ّْٖ/ُٗ( تيذيب الكماؿ (ْ
 (. ّْٖ( تقريب التيذيب ص)(ٓ
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 كاحدان عف صفكاف بف أمية، قاؿ فيو:" ركل لو أبك داكد حديثان 
حدثنا محمد بن عيسى, حدثنا ابن علية, عن عبدالرحمن بن إسحاق, عن  -ٜ

كنت آكل : قال, عبدالرحمن بن معاوية, عن عثمان بن أبي سليمان, عن صفوان بن أمية
 .(ُ)"أدن العظم من فيك فإنو أىنأ وأمرأ" فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال:  مع النبي

 تخريج الحديث:
أخرجو أحمد، كالحاكـ، كالطبراني مف طرؽ عف عبد الرحمف بف إسحاؽ، عف 

 .(ِ)عف صفكاف بف أمية، عبدالرحمف بف معاكية، عف عثماف بف أبي سميماف
 : إسناد ضعيف لعلتين وىذا

، (ّ)قاؿ أبك داكد: "عثماف لـ يسمع مف صفكاف كىك مرسؿ"، فيو انقطاعاألولى: 
أمية بف  بفعف صفكاف  -أم عثماف بف أبي سميماف  -كقاؿ ابف حجر: "كأرسؿ

 .(ْ)خمؼ"
"ليس  قاؿ النسائي:، ضعؼ عبدالرحمف بف معاكية بف الحكيرثواألخرى: 

 .( ٔ)أبك الحكيرث ليس يحتج بحديثو" كقاؿ يحي بف معيف:"، (ٓ)بثقة"
، ـ:" صحيح اإلسنادكقاؿ األلباني: "ثـ غفؿ عف ىذا كمو مف غفؿ، فقاؿ الحاك

 .(ٕ)"يككافقو الذىب
                                                 

 (.ّٕٕٗ)برقـ  ،ّٕٕ/ِ(  سنف أبي داكد، كتاب: كتاب، باب في أكؿ المحـ  ُ)
برقـ  ،ُِٔ/ْ(، مستدرؾ الحاكـ ّْٖٕٔ) برقـ ،ْٔٔ/ٔ(، ُّْْٓ)برقـ  ،َُْ/ّ( مسند أحمد (ِ

 (. ُُٖٕ)برقـ  ،ُُِ/ْ(، كالمعجـ الكبير لمطبراني َُّٕ)
 (.ّٕٕٗ)برقـ  ،ّٕٕ/ِ(  سنف أبي داكد ّ)

 . َُِ/ٕ( تيذيب التيذيب (ْ
 ( .ٖٔ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي ص)(ٓ
 . ُْٓ/ُٕ( تيذيب الكماؿ (ٔ
 . ُِٖ/ٓ( سمسمة األحاديث الضعيفة (ٕ
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كالحديث كرد مف طريؽ عبدالكريـ أبك أمية، عف عبداهلل بف الحارث بف نكفؿ. 
فجاء صفكاف  فدعا نفران مف أصحاب رسكؿ اهلل ، قاؿ:" زكجني أبي في إمارة عثماف

أىنأ  قاؿ:" انيسكا المحـ نيسان، فإنو ، فقاؿ: إف رسكؿ اهلل ركىك شيخ كبي، بف أمية
  ".أشيى كأمرأ كأمرأ، أك

. كفي إسناده عبدالكريـ بف أبي المخارؽ  (ُ)أخرجو أحمد، كالدارمي، كالترمذم
 كقد تكمـ بعض أىؿ العمـ فيو  منيـ:، "ال نعرفو إال مف حديث عبدالكريـ قاؿ الترمذم:

 .(ّ) "ضعيؼ" . كقاؿ ابف حجر:(ِ)أيكب السختياني مف قبؿ حفظو"
فقد ركل مسمـ في مقدمة ، المعركؼ عف أيكب أنو اتيمو بالكذب" كقاؿ األلباني:

بإسناده الصحيح عف معمر قاؿ:" ما رأيت أيكب اغتاب أحدان قط إال عبد  (ْ)صحيحو
 .(ٓ)الكريـ، فإنو ذكره فقاؿ رحمو اهلل: كاف غير ثقة"

 الحكم على الحديث:
 بعض رواتو.وضعف  ضعيف لالنقطاع إسناده 

قتادة بف عزيز بف عىٍمرك السدكسي، أبك الخطاب  قتادة بف دعامة بف -
كقاؿ أبك  "ثقة"، قاؿ إسحاؽ بف منصكر عف يحيى بف معيف: البصرم، ككاف  أكمو.

"لـ يصح لو سماع مف أبي  كقاؿ البرديجي: "قتادة مف أعمـ أصحاب الحسف"، زرعة:
 ؿ أبك حاتـ:كقا، كلـ يسمع مف الشعبي  كال مف عركة بف الزبير"، سممة بف عبدالرحمف

                                                 

(، كسنف الدارمي كتاب: األطعمة، باب: فيمف استحب اف ينيس ُّّٓٓ)برقـ  ،ََْ/ّمسند أحمد  ((ُ
(، كسنف الترمذم، كتاب: األطعمة، باب: ما جاء أنو قاؿ : ََِٕ)برقـ  ،ُْْ/ِالمحـ كال يقطعو
 (. ُّٖٓ)برقـ  ،ِٕٔ/ْانيسكا المحـ نيسا

 .ِٕٔ/ْ(  سنف الترمذم (ِ
  .ُِٔ/ُ( تقريب التيذيب (ّ
 . ُِ/ُ( صحيح مسمـ (ْ
 . ُِٗ/ٓ( سمسمة األحاديث الضعيفة (ٓ
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كمعقؿ ، كأرسؿ عف أبي مكسى، كعائشة، كأبي ىريرة ،"قتادة عف أبي األحكص مرسؿ
 .(ِ)"ثقة ثبت" كقاؿ ابف حجر:، (ُ)بف يسار"

"أحد المشيكريف بالتدليس كىك أيضا يكثر مف اإلرساؿ عف مثؿ  كقاؿ العالئي:
دة سمع مف أحد مف النعماف بف مقرف، كسفينة كنحكىما قاؿ أحمد بف حنبؿ: ما أعمـ قتا

 .(ّ)إال مف أنس بف مالؾ" أصحاب النبي 
 ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف أبي رافع قاؿ فيو :"

عن قتادة عن أبي رافع, , ثنا عبد األعلى, ثنا سعيد, حدثنا حسين بن معاذ -ٓٔ
 "إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن قال: عن أبي ىريرة: أن رسول اهلل 

 .(ْ)ذلك لو إذن"
 تخريج الحديث:

كالبغكم مف ، كالبييقي، كالبخارم في األدب المفرد، كالطحاكم، أخرجو أحمد
  .(ٓ)عف قتادة عف أبي رافع عف أبي ىريرة، بف أبي عركبةاعف سعيد طرؽ 

 .فيو انقطاع، إسناده ضعيؼكىذا 

                                                 

 .ُّٓ/ٖ( تيذيب التيذيب (ُ
 (. ّْٓ( تقريب التيذيب ص)(ِ
 (. ِٓٓ-ِْٓ( جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ص)(ّ
 (. َُٗٓ)برقـ  ،ٕٗٔ/ِ( سنف أبي داكد، كتاب: األدب، باب في الرجؿ يدعى أيككف ذلؾ إذنو (ْ
(، كشرح َُٕٓ)برقـ  ،ّٗٔ/ُ(، كالبخارم في األدب المفرد ََُٕٗ)برقـ  ،ّّٓ/ِ ( مسند أحمد(ٓ

(، كسنف البييقي الكبرل، كتاب األشربة كالحد فييا، باب ُٕٖٓ)برقـ  ،ِٓٓ/ْمشكؿ اآلثار لمطحاكم 
برقـ  ،ِٖٓ/ُِ(، كشرح السنة لمبغكم َُْٕٓ)برقـ  ،َّْ/ٖالرجؿ يدعى أيككف ذلؾ إذنا لو 

(ُِّّ .) 
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 (ِ)ف أبي رافع"سمعت أبا داكد يقكؿ: قتادة لـ يسمع م :(ُ)قاؿ أبك عمي المؤلؤم
"سمعت أبي يقكؿ:" قاؿ شعبة :لـ يسمع قتادة مف أبي : ، كقاؿ عبداهلل بف أحمد(ّ)شيئا"

 .(ْ)رافع شيئان"
قتادة لـ يسمع مف أبي رافع كأنو : كقاؿ ابف حجر: "كقاؿ أبك داكد في السنف

ال ففي صحيح البخارم تصريح بالسماع منو"  .(ٓ)يعني حديثا مخصكصان كا 
حدثنا محمد بف إسماعيؿ ، البخارم: حدثني محمد بف أبي غالبكقد جاء عند 

 أف أبا رافع حدثو، أنو سمع أبا ىريرة ، حدثنا معتمر سمعت أبي يقكؿ :حدثنا قتادة
إف رحمتي ، "إف اهلل كتب كتابان قبؿ أف يخمؽ الخمؽ يقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل : يقكؿ

 .(ٔ)سبقت غضبي فيك مكتكب عنده فكؽ العرش"
 قاؿ:  مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهللث شاىد وللحدي

  كالبييقي، كأبك داكد، أخرجو البخارم في األدب المفرد، "رسكؿ الرجؿ إلى الرجؿ إذنو"
 . (ٕ)كمحمد بف سيريف، مف طريؽ حماد بف سممة كحبيب الشييد

                                                 

، قىاؿى أىبيك حدث عف أبي داكد السجستاني بالسنفأبك عمي المؤلؤم البصرم، محمد بف أحمد بف عمرك،  ( (ُ
دى ًعٍشًرٍيفى  مىى أىًبي دىاكي ، قىٍد قرأى ًكتىابى )السُّنىف( عى ًميٍّ المٍُّؤليؤمُّ كىافى ييدعىى  عيمىرى اليىاًشًمٌي: كىافى أىبيك عى سىنىةن، كى

دى، سي  .َِٗ/ِٗر أعالـ النبالءكىرَّاؽ أىًبي دىاكي
 .ِِٓ/ِ( أبك رافع المدني :  نفيع الصائغ، نزيؿ البصرة، ثقة ثبت، مشيكر بكنيتو، تقريب التيذيب (ِ
 . ٕٗٔ/ِ( سنف أبي داكد (ّ
 (. ُُِْرقـ ) ِٖٓ/ُ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد (ْ
 (.ُُٕٓ. كالحديث عند البخارم برقـ )ُّٓ/ٖ( تيذيب التيذيب (ٓ
 ،ِْٕٓ/ٔ( صحيح البخارم، كتاب : التفسير، باب قكؿ اهلل تعالى } بؿ ىك قرآف مجيد، في لكح محفكظ {(ٔ

 (.ُُٕٓ) برقـ 
(، سنف أبي داكد، كتاب : األدب، باب في َُٕٔ)برقـ  ،ّٗٔ/ُ( األدب المفرد، باب دعاء الرجؿ إذنو (ٕ

رل لمبييقي، كتاب األشربة كالحد (، السنف الكبُٖٗٓ)برقـ  ،ٕٗٔ/ِالرجؿ يدعى أيككف ذلؾ إذنو  
 (.ُْْٕٗ)برقـ  ،َّْ/ٖفييا، باب الرجؿ يدعى أيككف ذلؾ إذنا لو 
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 .(ُ)كىذا سند صحيح عمى شرط مسمـ"كقاؿ األلباني: "
 :يثالحكم على الحد

  حسن لغيره إسناد الحديث
مخرمة بف بكير، بف عبداهلل األشج، القرشي، أبك المسكر المدني، مكلى بني  -

، ركل عف أبيو بكير بف عىبداهلل بف األشج القرشي، كعامر بف عىبداهلل بف الزبير،  مخزـك
ر قىاؿ أبك طالب سألت أحمد بف حنبؿ عف مخرمة بف بكير، فقاؿ: ىك ثقة، كقاؿ أبك بك

كتاب  وكقع إلي يقكؿ:مخرمة بف بكير  :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ :بف أبي خيثمة
 ،مخرمة بف بكير ضعيؼ :كقاؿ عباس الدكرم عف يحيى بف معيف ،أبيو كلـ يسمعو

 ، كلـ يسمعو منو ،كحديثو عف أبيو كتاب
كقاؿ  ،كىك حديث الكتر كاحدان  ال حديثان إلـ يسمع مف أبيو  :كقاؿ أبك داكد

أتيت مخرمة  :ليس بو بأس كقاؿ سعيد بف أبي مريـ عف خالو مكسى بف سممة :ئيالنسا
 .(ِ)فقمت حدثؾ أبكؾ قاؿ لـ أدرؾ أبي كلكف ىذه كتبو

 .(ّ) صدكؽ كركايتو عف أبيو كجادة مف كتابو"كقاؿ ابف حجر:" 
 ركل لو أبك داكد حديثان كاحدان عف أبيو قاؿ فيو :"

عن أبيو, عن , ثنا ابن وىب  عن مخرمة, حدثنا محمد بن سلمة المرادي-ٔٔ
يصلي  عمرو بن سليم الزرقي, قال :سمعت أبا قتادة األنصاري يقول: رأيت رسول اهلل 

وقال أبو داود: لم يسمع  فإذا سجد وضعها"., بنت أبي العاص على عنقو وللناس وأمام
 .(ْ)مخرمة من أبيو إل حديثاً واحداً 

                                                 

 . ُٖ/ٕ( إركاء الغميؿ (ُ
 .ِّٓ- ِّْ/ِٕ( تيذيب الكماؿ (ِ
 (.ِّٓ( تقريب التيذيب ص)(ّ
 ( ُٗٗ)برقـ  ،َّْ/ُ( سنف أبي داكد، كتاب: الصالة باب العمؿ في الصالة (ْ
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 تخريج الحديث:
 .(ُ)مف طريؽ أبي داكد، كالطبراني، كأبك عكانة، ـالحديث أخرجو مسم

 وللحديث طرق ورد بها:
عمرك بف سميـ عف  ، عف عامر بف عبداهلل بف الزبير، مف طريؽ مالؾاألولى: 

كاف يصمي كىك حامؿ أمامو بنت  الزرقي عف أبي قتادة األنصارم "أف رسكؿ اهلل 
ذا قاـ زينب بنت رسكؿ اهلل كألبي العاص بف الربيع بف عب د شمس فإذا سجد كضعيا كا 

 .  (ِ)أخرجيا مالؾ، كأحمد، كالبخارم، كأبك داكد، كالنسائي، كالبييقي، حمميا
مف طريؽ سعيد المقبرم، حدثنا عمرك بف سميـ، حدثنا قتادة، أخرجيا األخرى: 

 .(ّ)أحمد، كالبخارم، كمسمـ كأبك داكد
 الحكم على الحديث:

 إسناد الحديث صحيح لغيره.
  

                                                 

(، كمسند ّْٓ)برقـ  ،ّٖٓ/ُكتاب: الصالة،  باب: جكاز حمؿ الصبياف في الصالة ( صحيح مسمـ، (ُ
 ( َُْ)برقـ  ،َُٓ/ُ، كالمعجـ األكسط لمطبراني ْٗٔ/ُأبي عكانة 

 ،ُّْ/ُ(، صحيح البخارم ِِٕٕٓ)برقـ  ،ِٓٗ/ٓ(، كمسند أحمد َُْ)برقـ  ،َُٕ/ُمكطأ مالؾ (  (ِ
(،، سنف ُٕٗ، حديث ) َّْ/ُ، سنف أبي داكد(ّْٓ)برقـ  ،ّٖٓ/ُ( صحيح مسمـ ْْٗ)برقـ 

 (، كالمفظ لمبخارم.ُّّٓ)برقـ  ،ُُّ/ ِ(، سنف البييقي الكبرل ُِٓ)برقـ  ،ُٖٗ/ُالنسائي الكبرل 
(، صحيح مسمـ َٓٔٓ)برقـ  ،ِِّٓ/ٓ(، صحيح البخارم ِِّٕٔ)برقـ  ،َّّ/ٓ( مسند أحمد (ّ

 (.ُٖٗ)برقـ  ،َّْ/ُ(، سنف أبي داكد ّْٓ، حديث )ّٖٓ/ُ
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 خلامتةا
 كفييا أىـ نتائج البحث:

 تكصمت في البحث إلى اآلتي:
كمف أكسع العمماء معرفةن بحديث ، أف أبا داكد كاف أحد حفاظ اإلسالـ .ُ

كفقيو، كعممو، كمتكنو، كرجالو، كقد ظير ذلؾ جميان مف انتقائو  رسكؿ اهلل 
صره كنقده لمسند كالمتف، كثناء عمماء ع ،ألحاديث سننو كبياف  منيجو فييا

 عميو .
المراد بعدـ السماع عدـ سماع الراكم عمف حدَّث عنو، إما لككنو عاصره  .ِ

كلـ يثبت لقيو لو كالسماع منو، أكأنو لـ يسمع منو مباشرة بؿ كاف بينيما 
 كاسطة. 

منيـ تسعة ركاة لـ ، عدد الركاة الذيف قاؿ فييـ )لـ يسمعكا( أحد عشر راكيان  .ّ
نيـ مطمقان، ككافقو عمى ذلؾ العديد مف يسمعكا مف شيكخيـ الذيف حدثكا ع

كالنسائي كأبك ، كالترمذم، العمماء أمثاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  كالبخارم
كابف القطاف  ، كشعبة بف الحجاج، كالبييقي، كالدار قطني، كأبك حاتـ، زرعة

كمنيـ راكياف أثبت سماعيما في بعض األحاديث، كخالؼ ابف ، كالعجمي
بات سماع قتادة بف دعامة السدكسي مف أبي رافع حجر أبا داكد في إث

ال ففي صحيح  -أم أبك قتادة لـ يسمع  -"كأنو: قائالن  حديثا مخصكصان كا 
البخارم تصريح بالسماع منو" كما تقدـ ذكره في البحث، بينما أبك داكد 

 ينفي سماعو مطمقان. 
، عنوإف إطالؽ لفظ عدـ السماع يدؿ عمى االنقطاع بيف الراكم كالمركم  .ْ

كىذا لـ يكف السبب الكحيد في ضعؼ األسانيد بؿ ىناؾ عمؿ أخرل تضاؼ 
 إلييا.

الصحيحة لغيرىا حديثان كاحدان، كأربعة أحاديث حسنة األحاديث  بمغ عدد .ٓ
 كستة أحاديث ضعيؼ. لغيرىا
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 املساجع واملصادز
تحقيؽ  (،ىػٖٓ)ت أبك محمد عبد الحؽ اإلشبيمي: األحكاـ الشرعية الكبرل .ُ

 ـ.ََُِ-ىػُِِْ ،الرياض ،عبد اهلل حسيف بف عكاشة، مكتبة الرشدأبك 
(، ىػِٗٓ)ت الجكزجاني بف يعقكب أحكاؿ الرجاؿ، أبك إسحاؽ إبراىيـ .ِ

 .ىػَُْٓ، بيركت ،تحقيؽ صبحي البدرم السامرائي مؤسسة الرسالة
محمد فؤاد : تحقيؽ، (ىػِٔٓ)ت محمد بف إسماعيؿ البخارم: األدب المفرد .ّ

 .ـُٖٗٗ–ىػَُْٗ ،ّط ،بيركت ،ار البشائر اإلسالميةد، عبد الباقي
عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم، أبك  األنساب: .ْ

 ،عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره ، تحقيؽ:ىػ(ِٔٓتسعد )
 .ـُِٔٗ-ىػُِّٖ، ُط ،مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد

ابف  :ج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخري .ٓ
الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم 

مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف  تحقيؽ: ،ىػ(َْٖت)
-ىػُِْٓ، ُط ،السعكدية، الرياض ،دار اليجرة لمنشر كالتكزيع ،كماؿ

 .ـََِْ
 ق(،ِٔٓت) بي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم: أللتاريخ الصغيرا .ٔ

، ُط، القاىرة ،كدار التراث، جمب ،دار الكعي، محمكد إبراىيـ زايد، تحقيؽ
 ـ.ُٕٕٗ-ىػُّٕٗ

دار الكتب ، تحقيؽ محمد أزىر، محمد بف إسماعيؿ البخارم، التاريخ الكبير .ٕ
 ، ب.ت.بيركت ،العممية
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ت بف أحمد بف ميدم الخطيب تاريخ بغداد أبك بكر أحمد بف عمي بف ثاب .ٖ
دار الغرب  ،الدكتكر بشار عكاد معركؼ ، تحقيؽ:ىػ(ّْٔتالبغدادم )
 .ـََِِ-ػىػُِِْ، ُط، اإلسالمي

جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد : تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ .ٗ
المكتب ، تحقيؽ عبد الصمد شرؼ الديف ،ىػ(ِْٕتالرحمف المزم )

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ، ِط ،مةكالدار القيٌ ، اإلسالمي
دراسة  (،ىػْٖٕ)ت الذىبي محمد بف أحمد بف عثماف، تذكرة الحفاظ  .َُ

-ىػُُْٗ، ُط ،لبناف، دار الكتب العممية بيركت، كتحقيؽ: زكريا عميرات
 ـ.ُٖٗٗ

تحقيؽ:  (،ىػِٖٓ: أحمد بف عمي بف حجر العسقالني)تتقريب التيذيب .ُُ
-ىػُُْٗ، ُط ،بيركت ،مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العممية

 ـ.ُٖٗٗ
: أحمد بف عمي بف حجر تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .ُِ

 ،السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني، المدينة المنكرة: تحقيؽ، سقالنيعال
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖ

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل : التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد .ُّ
مصطفى بف أحمد : تحقيؽ ،ىػ(ّْٔتبد البر النمرم )بف محمد بف ع

 ،كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية م،العمكل كمحمد عبد الكبير البكر 
 ىػ.ُّٖٔ، المغرب

مجمس دائرة المعارؼ  أحمد بف عمي بف حجر العسقالني،: تيذيب التيذيب .ُْ
 .ىػُِّٔ، ُط ، اليند، النظامية
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دالرحمف أبك الحجاج المزم يكسؼ بف الزكي عب: تيذيب الكماؿ .ُٓ
 ،بيركت ،مؤسسة الرسالة، تحقيؽ د. بشار عكاد معركؼ، ،ىػ(ِْٕت)
 ـ.َُٖٗ–قََُْ، ُط

صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف : جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ .ُٔ
حمدم عبد تحقيؽ:  ،ىػ(ُٕٔتكيكمدم بف عبد اهلل الدمشقي العالئي )

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٕ، ِطبيركت،  ،، عالـ الكتبالمجيد السمفي
 محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي :الجامع الصحيح المختصر .ُٕ

، ّط ،اليمامة، دار ابف كثير، د. مصطفى ديب البغا: تحقيؽ (،ىػِٔٓت)
 ـ.ُٕٖٗ–ىػَُْٕ

محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر  أبك الجرح كالتعديؿ، .ُٖ
دار إحياء التراث  ،ىػ(ِّٕتي حاتـ )التميمي، الحنظمي، الرازم ابف أب

 ـ.ُِٓٗ-ىػَُُّٕ، ُط ،بيركت  ،العربي
عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم  :الحاكم في فقو الشافعي .ُٗ

، ُط ،دار الكتب العممية ،ىػ(َْٓتالبغدادم، الشيير بالماكردم )
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْ

 بف أحمد بف نعيـ أحمد بف عبد اهلل ألبيحمية األكلياء كطبقات األصفياء،  .َِ
 ،دار الكتب العممية، ىػ(َّْتإسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )

 .ىػَُْٗ، ُط ،بيركت
محيي الديف يحيى بف  :خالصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ .ُِ

حققو كخرج أحاديثو: حسيف إسماعيؿ  تحقيؽ: ،ىػ(ٕٔٔتشرؼ النككم )
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُط ،بيركت ،لبناف، مؤسسة الرسالة ،الجمؿ
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سميماف بف األشعث : رسالة أبي داكد ألىؿ مكة كغيرىـ في كصؼ سننو .ِِ
 ،دار العربية: محمد الصباغ الناشر: ، تحقيؽىػ(ِٕٓت) السجستاني

 .ـََُِ ،بيركت
: محمد ناصر سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة .ِّ

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ، الرياض، دار المعارؼ، ق(َُِْت) الديف األلباني
: تحقيؽ ىػ(،ِّٕت) محمد بف يزيد بف ماجة القزكيني: سنف ابف ماجو .ِْ

 ب.ت. بيركت. ،دار الفكر، محمد فؤاد عبد الباقي
محمد : تحقيؽ، ىػ(ِٕٓت) : سميماف بف األشعث السجستانيسنف أبي داكد .ِٓ

 ب.ت. ،دار الفكر، محيي الديف عبد الحميد
 ف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقيأحمد ب: سنف البييقي الكبرل .ِٔ

مكة  -محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز : تحقيؽ ىػ(،ْٖٓت)
 ـ.ُْٗٗ –ق ُُْْ، المكرمة

محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، ، سنف الترمذم .ِٕ
أحمد محمد شاكر كآخركف، شركة مكتبة : تحقيؽ، ىػ(ِٕٗتأبك عيسى )
 .ـُٕٓٗ-ىػُّٓٗ، ِط ،مصر ،صطفى البابي الحمبيكمطبعة م

، ىػ(ّٖٓتأحمد بف ميدم الدارقطني ) بف : عمي بف عمرسنف الدارقطني .ِٖ
، بيركت ،دار المعرفة، السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني: تحقيؽ
 ـ.ُٔٔٗ–قُّٖٔ

عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد : سنف الدارمي .ِٗ
خالد ، فكاز أحمد زمرلي: ىػ(، تحقيؽِٓٓتالتميمي السمرقندم )الدارمي، 

 ق.َُْٕ، ُبيركت ط ،السبع العممي دار الكتاب العربي
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، ىػ(َّّت) النسائي أبكعبد الرحمف أحمد بف شعيب :سنف النسائي الكبرل .َّ
 ،ُط ،بيركت، سيد كسركم حسف، عبد الغفار سميماف البندارم د.: تحقيؽ
 ـ.ُُٗٗ–قُُُْ

 تحقيؽ ،ىػ(ْٖٕت) محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي: ـ النبالءسير أعال .ُّ
 ـ.ُُٗٗ–قُُُْ ،ُط ،بيركت ،مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤكط

بك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم أ: شرح السنة .ِّ
 ،المكتب اإلسالمي، تحقيؽ كتخريج شعيب األرنؤكط ،ىػ(ُٔٓتالشافعي )

 ق. ََُْ، ُط ،بيركت
سنف أبي داكد أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف  شرح .ّّ

 تحقيؽ أبي المنذر ،ىػ(ٖٓٓت) يبدر الديف العين يالحنف يحسيف الغيتاب
-ىػَُِْ، ُط ،الرياض ،مكتبة الرشد، بف إبراىيـ المصرماخالد 
 ـ.ُٗٗٗ

عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىالمي،  :شرح عمؿ الترمذم .ّْ
الدكتكر ىماـ عبد  تحقيؽ: ،ىػ(ٕٓٗت، ثـ الدمشقي، الحنبمي )البغدادم
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ُط ،األردف ،الزرقاء، مكتبة المنار ،الرحيـ

بك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف : أشرح مشكؿ اآلثار .ّٓ
ىػ(، تحقيؽ ُِّتسممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم )

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖ ،بيركت ،الرسالة مؤسسة، شعيب األرنؤكط
 ،ىػ(ّْٓتمحمد بف حباف البستي ) :صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف .ّٔ

–قُُْْ، ِط ،بيركت ،تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة
 ـ.ُّٗٗ
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أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف  :صحيح ابف خزيمة .ّٕ
. محمد مصطفى د ،ىػ(ُُّتصالح بف بكر السممي النيسابكرم )

 ـ.َُٕٗ–ىػَُّٗ، بيركت ،المكتب اإلسالمي، األعظمي
، مؤسسة غراس لمنشر محمد ناصر الديف األلباني :صحيح أبي داكد .ّٖ

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ ،ُط، الككيت، كالتكزيع
 ،ْط، دار الصٌديؽ ،محمد ناصر الديف األلباني: صحيح األدب المفرد .ّٗ

 ىػ.ُُْٖ
: تحقيؽ ىػ(،ُِٔت) م النيسابكرممسمـ بف الحجاج القشير : صحيح مسمـ .َْ

 ب.ت. ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي
النسائي ، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب كف،الضعفاء كالمتركك .ُْ

 ق.ُّٔٗ ،حمب ،دار الكعي، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد ،ىػ(َّّت)
تحقيؽ (، ىػٕٗٓت) الجكزمعبد الرحمف بف عمي  :الضعفاء كالمترككيف .ِْ

 ق.َُْٔ ،بيركت ،دار الكتب العممية، عبد اهلل القاضي
، مؤسسة ىػ(َُِْت) محمد ناصر الديف األلباني :ضعيؼ أبي داكد .ّْ

 .قُِّْ ،ُط، الككيت ،غراس لمنشر كالتكزيع
 ،ىػ(ْٕٔتإبراىيـ بف عمي الشيرازم ) : ألبي إسحاؽطبقات الفقياء .ْْ

 ـ.َُٕٗ ،لبناف ،بيركت ،تحقيؽ: إحساف عباس، دار الرائد العربي
أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر : عمؿ الحديث .ْٓ

فريؽ مف  (، تحقيؽ:ىػِّٕتالتميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )
خالد بف عبد  .د ،سعد بف عبد اهلل الحميد .الباحثيف بإشراؼ كعناية د

 .ـََِٔ-ىػُِْٕ، ُط ،مطابع الحميضي ،الرحمف الجريسي
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محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ،  عمؿ الترمذم الكبير: .ْٔ
أبك المعاطي ، صبحي السامرائي ، تحقيؽ:ىػ(ِٕٗتالترمذم، أبك عيسى )

 ،مكتبة النيضة العربية، عالـ الكتب ،محمكد خميؿ الصعيدم، النكرم
 ىػ.َُْٗ، ُط ،بيركت

 الجكزمف عمي عبد الرحمف ب: العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية .ْٕ
إدارة العمـك األثرية، فيصؿ آباد، ، إرشاد الحؽ األثرم، تحقيؽ (،ىػٕٗٓت)

 .ـُُٖٗ-ىػَُُْ، ِط، باكستاف
عمر بف أحمد بف ميدم الدار قطني : العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية .ْٖ

، دار طيبة، د. محفكظ الرحمف زيف اهلل: تحقيؽ كتخريج ق(ّٖٓت)
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ ،ُالرياض، ط

عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف ألبي : العمؿ كمعرفة الرجاؿ .ْٗ
دار  ،: كصي اهلل بف محمد عباستحقيؽ ،ىػ(ُِْتأسد الشيباني )

 ـ.ََُِ-ىػُِِْ، ِط ،الرياض، الخاني
حمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف م: عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد .َٓ

قي، العظيـ آبادم حيدر، أبك عبد الرحمف، شرؼ الحؽ، الصدي
 ق.ُُْٓ، ِبيركت، ط ،دار الكتب العممية ،ىػ(ُِّٗت)

الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي )الشَّامؿ لألدٌلة الشَّرعيَّة كاآلراء المذىبيَّة كأىـٌ  .ُٓ
أ.د. كىٍىبىة بف : النَّظريَّات الفقييَّة كتحقيؽ األحاديث النَّبكيَّة كتخريجيا(

ٍيًميٌ   ب.ت. ،دمشؽ ،سكريَّة ،فكردار ال ،مصطفى الزُّحى
عبداهلل بف عدم بف عبداهلل بف محمد أبك أحمد : الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ .ِٓ

 ،بيركت ،دار الفكر ،يحيى مختار غزاكم: تحقيؽ ،ىػ(ّٓٔتالجرجاني )
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٗ، ّط
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 ،دار الفكر ىػ(،ِٖٓت: ألحمد بف عمي بف حجر العسقالني )لساف الميزاف .ّٓ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ُط ،بيركت

عبد : تحقيؽ ىػ(،َّّت) أحمد بف شعيب النسائي: المجتبى مف السنف .ْٓ
-قَُْٔ، ِط، حمب ،مكتب المطبكعات اإلسالمية، الفتاح أبك غدة

 ـ.ُٖٔٗ
 ،ىػ(ٕٔٔتمحيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ) :المجمكع شرح الميذب .ٓٓ

 ب.ت.، دار الفكر
د اهلل الدمشقي صالح الديف أبك سعيد خميؿ بف كيكمدم بف عب: المختمطيف .ٔٓ

عمي عبد ، د. رفعت فكزم عبد المطمب: تحقيؽ، ىػ(ُٕٔتالعالئي )
 .ـُٔٗٗ ،ُط، القاىرة ،مكتبة الخانجي ،الباسط مزيد

عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، : المراسيؿ .ٕٓ
، تحقيؽ شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني ،ىػ(ِّٕتالرازم ابف أبي حاتـ )

 ىػ.ُّٕٗ، ُط ،بيركت ،الرسالةمؤسسة 
 محمد بف عبداهلل أبك عبداهلل الحاكـ النيسابكرم: المستدرؾ عمى الصحيحيف .ٖٓ

 ،دار الكتب العممية ،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيؽ ،ىػ(َْٓت)
 .ـَُٗٗ–قُُُْ ،ُط ،بيركت

سميماف بف داكد أبك داكد الفارسي البصرم ، مسند أبي داكد الطيالسي .ٗٓ
، الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي: تحقيؽ ،ىػ(َِْت) الطيالسي

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ُط، ىجر لمطباعة كالنشر
مسند أبي عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني  .َٔ

، ُط بيركت، ،، دار المعرفةتحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي ،ىػ(ُّٔت)
 ق.ُُْٗ
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د بف حنبؿ الشيباني أحمد بف محم: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .ُٔ
 ب.ت. ،القاىرة ،، مؤسسة قرطبةىػ(ُِْت)

دار ، ىػ(َِْت: ألبي عبداهلل محمد بف إدريس الشافعي )مسند الشافعي .ِٔ
 ب.ت.، بيركت ،الكتب العممية

محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، كلي : مشكاة المصابيح .ّٔ
المكتب ، لديف األلبانيمحمد ناصر ا: تحقيؽ ،ىػ(ُْٕتالديف، التبريزم )

 ـ.ُٖٓٗ–قَُْٓ ،ّط ،بيركت ،اإلسالمي
حمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف أ: مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو .ْٔ

تحقيؽ  ،ىػ(َْٖتسميـ بف قايماز بف عثماف البكصيرم الكناني الشافعي )
 ق. َُّْ، بيركت، دار العربية، محمد المنتقى الكشناكم

 بف أبي شيبة عبد اهلل بف محمد :آلثارالمصنؼ في األحاديث كا .ٓٔ
 ،ُط ،الرياض ،تحقيؽ  كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد ىػ(،ِّٓت)

 ىػ.َُْٗ
عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني : مصنؼ عبد الرزاؽ .ٔٔ

المكتب ، حبيب الرحمف األعظمي: تحقيؽ ،ىػ(ُُِتالصنعاني )
 ق.َُّْ، ِ، طبيركت ،اإلسالمي

حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب : شرح سنف أبي داكد  معالـ السنف .ٕٔ
محمد ، أحمد محمد شاكر، تحقيؽ، ىػ(ّٖٖتالبستي المعركؼ بالخطابي )

 ـ.َُٖٗ-قََُْ ،بيركت ،دار المعرفة، حامد الفقي
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير الطبراني : المعجـ األكسط .ٖٔ

عبد المحسف بف  ، طارؽ بف عكض اهلل بف محمد: تحقيؽ، ىػ(َّٔت)
 ق.ُُْٓ، القاىرة ،دار الحرميف، إبراىيـ الحسيني
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شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم : معجـ البمداف .ٗٔ
 ـ.ُٓٗٗ، ِط ،بيركت ،رصاددار  ، ىػ(ِٔٔت)

المعجـ األكسط، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير الطبراني  .َٕ
عبد المحسف بف  ، اهلل بف محمدطارؽ بف عكض : تحقيؽ ،ىػ(َّٔت)

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓ، القاىرة ،دار الحرميف، إبراىيـ الحسيني
: تحقيؽ، لمطبراني سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني :المعجـ الكبير .ُٕ

 ِط ،المكصؿ ،مكتبة العمـك كالحكـ، حمدم بف عبد المجيد السمفي
 ـ.ُّٖٗ–قَُْْ

، أحمد بف دريس الشافعيمعرفة السنف كاآلثار عف اإلماـ محمد بف إ .ِٕ
دار ، سيد كسركم حسف، تحقيؽ ،ىػ(ْٖٓتالحسيف بف عمي البييقي )

 ـ.ُُٗٗ-قُُِْ، ُط، بيركت ،الكتب العممية
عبد اهلل بف عمي بف الجاركد النيسابكرم : المنتقى مف السنف المسندة .ّٕ

 ،مؤسسة الكتاب الثقافية، عبد اهلل عمر الباركدم تحقيؽ ،ىػ(َّٕت)
 ـ.ُٖٖٗ–ىػَُْٖ ،ُط ،بيركت

مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني : مكطأ اإلماـ مالؾ .ْٕ
دار إحياء التراث العربي، ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيؽ ،ىػ(ُٕٗت)

 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٔ ،لبناف ،بيركت
 محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي: ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .ٕٓ

معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد  تحقيؽ الشيخ عمي محمد ىػ(،ْٖٕت)
 ـ.ُٓٗٗ، بيركت ،دار الكتب العممية المكجكد،

جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف : نصب الراية ألحاديث اليداية .ٕٔ
مؤسسة الرياف لمطباعة ، تحقيؽ محمد عكامة ،ىػ(ِٕٔتمحمد الزيمعي )
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، ُط ،السعكدية ،جدة ،دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ،لبناف، بيركت ،كالنشر
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ

غريب الحديث كاألثر مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف  النياية في .ٕٕ
محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير 

المكتبة ، محمكد محمد الطناحي، طاىر أحمد الزاكم ىػ(، تحقيؽَٔٔت)
 .ـُٕٗٗ -ىػُّٗٗ بيركت، ،العممية

 

 

 

 

 


	01 الواجهة العربية
	04
	011 الرواة الذين قالوا المصحح علميا

