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 انسحٍى انسمحن اهلل تعى
 وأجمؿ الحراـ وفصؿ. والبياف القرآف أنزؿ الذي العالميف رب هلل الحمد

 قػو ا  المعصػـو اهلل رسػوؿ سيدنا عمى والسالـ والصالة. فالميزا ووضع الحالؿ
 حائد الحقيقة سبيؿ قاصد لكؿ الحسنة األسوة وىو. والخطيئة الخطأ مف وفعالا 
 .باإلحساف واألتباع والصحب واآلؿ. الدنيئة الخصاؿ عف

 :تعد أيا
 ثبػػت حػػديث أو وسػػنة قطعيًّػػا  ثبػػت قػػرآف: نوعػػاف اإلليػػ  الػػوح  فػػ ف

 ومػا. عميػو يجمػع لػـ مػا مجػاؿ  فيػو فمالجتيػاد الظػف دخمػو وما ا وظّنيًّ  قطعيًّا
 وبعػض فيػو  اختمفػوا مػا ومنو ثبوتاا  عميو اتفقوا ما منو ظنًّا الحديث مف ثبت

 عميػػو الكػػالـ تػػرؾ وبعضػػو عميػػو  بػػالكالـ الحفػػاظ بعػػض لػػو تعػػرض الحػػديث
 لػيس وبعضػو  حولػو المقػاؿ اسػتوعبوا بعضػو: عميػو تكممػوا وما. أمره لظيور
 أوجػػػو ويشػػػرح األطػػػراؼ  يجمػػػع موعػػػب  كػػػالـ إلػػػى النػػػاظر فاحتػػػاج. كػػػذلؾ

 .إنصاؼ عيف عف بالترجيح يصرح ثـ ا ختالؼ 
 المخرجػوف  عمييا تكمـ حديثية  مسألة ف  الكتابة إلى جذبن  ما ىذا

 المرفوعػة األحاديث ف " الفطر زكاة ف  الدقيؽ ذكر: " وى . يستوعبوا لـ لكف
 فػ  اختمفػوا الفقيػاء إف إذ وسػمـ  وآلو عميو تعالى اهلل صمى النب  سيدنا إلى

 الػػدقيؽ ثبػػوت إلػػى التػػرجيح كفػػة مالػػت فػػ ذا الفطػػرة  فػػ  الػػدقيؽ إخػػراج جػػواز
ػػا ذا السػػنة  بػػدليؿ إخراجػػو جػػواز الػػراجح كػػاف مرفوعا  ثبوتػػو عػػدـ إلػػى مالػػت وا 
ػػا  ثػػـ بػػالموقوؼ  ثػػـ المرفػػوع  األثػػر بضػػعيؼ ثابتاػػا إخراجػػو جػػواز كػػاف مرفوعا
 الثػان  وعمػى أصػالا  الػدقيؽ يكػوف األوؿ فعمػى. فحسػب بالقياس أو بالقياس 
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 .البدؿ أو بالقيمة يكوف الثالث وعمى غيره  كثبوت ليس لكف كذلؾ يكوف
 :المسألة ىذه عمى الكالـ إلى سبؽ وقد
: كتابػو فػ   (ىػػٛ٘ٗت) البييق  الحسيف بف أحمد أبوبكر اإلماـ -ٔ
 تسػػو    ضػػعيفة أوجػػو مػػف وروي: )قػػاؿ ثػػـ  حػػديثيف ذكػػر الكبػػر   السػػنف
 .يذكرىا ولـ  (ٔ)اىػ(ذكرىا

 تنقػػػػػيح: كتابػػػػػو فػػػػػ   (ىػػػػػػٗٗٚت) عبػػػػػداليادي ابػػػػػف الحػػػػػافظ -ٕ
 .أحاديث ثالثة ذكر  (ٕ)التحقيؽ

 البدر: كتابو ف   (ىػٗٓٛ ت) الممقف ابف أو النحوي ابف الحافظ -ٖ
 .عمييما وتكمـ  حديثيف ذكر  (ٖ)الكبير الشرح أحاديث تخريج ف  المنير

 التمخيص: كتابو ف   (ىػٕ٘ٛت) حجر ابف اإلسالـ شيخ الحافظ -ٗ
 .النحويّ  ابف ذكره ما ذكر  (ٗ)الكبير الرافع  أحاديث تخريج ف  الحبير

 شػرح األوطػار نيػؿ: كتابػو فػ   (ىػػٕٓ٘ٔت) الشػوكان  القاض  -٘
 .تعالى اهلل رحميـ حجر وابف النحوي ابف ذكره ما ذكر  (٘)األخبار منتقى

 الحػػػؽ شػػػرؼ: (ٙ)داود أبػػػ  سػػػنف شػػػرح المعبػػػود عػػػوف صػػػاحب -ٙ
                                                           

 (.  ٕٚٔوٛٙٔ/ٗ)الكبر  البييق  سنف (ٔ)

 (.  ٖٔٔؤٕٔوٚٓٔ/ٖ)عبداليادي  بف التحقيؽ تنقيح (ٕ)

 (.  ٕٖٙ-ٖٓٙ/٘)المنير البدر (ٖ)

 (.  ٖٙ٘وٖ٘٘/ٕ)الحبير التمخيص (ٗ)

 (.  ٕٓٗوٜٖٕ/ٗ)األوطار نيؿ (٘)

 (.  ٖٔ/٘)المعبود عوف (ٙ)
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ا النحوي ابف ذكره ما ذكر  (ىػٜٕٖٔت) آبادي العظيـ  .  أيضا
: فػالجواب  !إليػو غيػرؾ سػبقؾ فيمػا بػدلو تدل  بالؾ ما: قيؿ ف ف      
 يشػػيروا لػػـ فييػػا حػػديثيف ولتػػركيـ المسػػألة  عمػػى الكػػالـ يسػػتوعبوا لػػـ ألنيػػـ
 واهلل. وتخريجػػو عميػػو لمعثػػور الحفػػاظ بعػػض يوفػػؽ لػػـ الحػػديثيف أحػػدو  إلييمػػا 
 .السبيؿ سواء إلى واليادي الموفؽ
 األحادٌررث يف انفطررس شكرراج يف انرردقٍق ذكررس):  عنوانػػو والبحػػث 
 مباحػث وخمسػة وتمييػد مقدمػة فػ  وىو  (ودزاظح وختسٌج مجع ادلسفىعح
 :وفيارس وخاتمة

 .البحث وخطة ا ختيار سبب فييا: ادلقديح -ٔ
 . فقييًّا الفطر زكاة أحكاـ ف : انتًهٍد -ٕ
 زكػاة فػ  الػدقيؽ فػ  عنيما اهلل رض  عباس ابف حديث: األول ادلثحث -ٖ

 .الفطر
 زكاة ف  الدقيؽ ف  عنو اهلل رض  ثابت بف زيد حديث :انثانً ادلثحث -ٗ

 .الفطر
 يؽالػدق فػ  عنيمػا اهلل رضػ  اهلل عبد بف جابر حديث: انثانث ادلثحث -٘
 .الفطر زكاة ف 
 زكػاة فػ  الػدقيؽ فػ  عنػو اهلل رضػ  ىريػرة أبػ  حػديث :انساتع ادلثحث -ٙ

 .الفطر
 زكػاة فػ  الػدقيؽ ف  عنو اهلل رض  سعيد أب  حديث: اخلايط ادلثحث -ٚ

 .الباب ىذا ف  األحاديث وتقوية. الفطر



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٔٓ 
 

 .البحث نتائج فييا: اخلامتح -ٛ
 .الموضوعات وفيرس درالمصا وفيرس األحاديث فيرس: انفهازض -ٜ

 وسػػمـ وآلػػو عميػػو تعػػالى اهلل صػػمى وبنبيػػو أسػػأؿ  الكػػريـ تعػػالى واهلل 
 .قدير ش ء كؿ عمى إنو. العمؿ صالح يتقبؿ وأف الزلؿ  ل  يغفر أف أتوسؿ
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 متهٍد
 :انفطس شكاج أحكاو يف

: وقيػؿ شػعباف  فػ  اليجػرة  مػف الثانيػة السػنة ف  شرعت الفطر زكاة 
 ىػذا فػ  فرضػت الزكػاة إف: وقيػؿ الزكػاة  قبػؿ بيػوميف  دالعيػ قبػؿ رمضػاف ف 

ػػا  العػػاـ  بػػأف األخيػػر واعتػػرض. مكػػة فػػ  بػػؿ: وقيػػؿ تسػػع  سػػنة: وقيػػؿ أيضا
 .(ٔ)الصالة إ  بمكة يفرض لـ الصواب
ًها -1 

ْ
ك
ُ
 : أقواؿ أربعة فيو :ح

: الثػػػان .  (ٕ)والجميػػػور وأحمػػػد  ومالػػػؾ  الشػػػافع   قػػػاؿ وبػػػو فػػػرض : األوؿ
 وابػػف األصػػـ  قػػاؿ وبػػو مؤكػػدة  سػػنة: الثالػػث. (ٖ)حنيفػػة أبػػو ؿقػػا وبػػو واجػػب 
 فػػػ  مالػػػؾ إلػػػى ونسػػػب أمػػػره  آخػػػر فػػػ  وداود وأشػػػيب  المبػػػاف  وابػػػف عميػػة 
 فػرض أنيػا والصواب. (٘)سعد بف قيس إلى ونسب خير  فعؿ: الرابع. (ٗ)رواية

                                                           

 سػبؿ( ٕٙٚ/ٔ)األثػر عيػوف( ٜٚ/ٔ)األسماع إمتاع( ٕٛٓ/ٔ)المدنية المواىب: انظر (ٔ)
 اإلسػالم  الفقو( ٜ٘/ٖ)البناية( ٜٕٙٔ/ٗ) المفاتيح مرقاة( ٛ٘/ٕٔ) والرشاد اليد 
 (.  ٖٕ٘ٓ/ٖ)وأدلتو

 (.  ٜٕٛ/ٔ)البديعة المعان ( ٗٓٔ/ٙ)وعالمجم( ٜٚ/ٖ)المغن : انظر (ٕ)

 (.  ٖٕٔ/ٔ)ا ختيار: انظر (ٖ)

( ٓٗ/ٕ)المجتيػػػػػد بدايػػػػػة( ٛ٘/ٚ)مسػػػػػمـ عمػػػػػى النػػػػػووي شػػػػػرح( ٗٓٔ/ٙ)المجمػػػػػوع (ٗ)
( ٓٙ٘/ٖ)البخػػاري عمػػى بطػػاؿ ابػػف شػػرح( ٕٙٙص) الجػػرار السػػيؿ( ٗ٘ٔ/ٖ)الػػذخيرة
 (.  ٗٛ/ٖ)الساري إرشاد

 (.  ٕٖٔ/ٗٔ)التمييد: انظر (٘)
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 .واجب فرض

 ابػػف وسػنف  (ٔ)داود أبػ  سػػنف ففػ  بيػذا  الػػنص ورد :حكًتهرا -2 
 بػػف مػػرواف طريػػؽ مػػف  (ٗ)الحػػاكـ ومسػػتدرؾ  (ٖ)الػػدارقطن  وسػػنف  (ٕ)ماجػػو
ػػَدِفّ   عبػػدالرحمف بػػف َسػػيرار عػػف الخػػو ن   يزيػػد أبػػ  عػػف محمػػد   عػػف الصر
 اهلل َرُسػػوؿُ  َفػػَرَض : »قػػاؿ عنيمػػا  تعػػالى اهلل رضػػ  عبػػاس ابػػف عػػف عكرمػػة 
ػاِئـِ  ُطْيػَرةا  اْلِفْطػرِ  َزَكاةَ  َوَسّمـَ  َوَآِلوِ  َعَمْيوِ  َتَعاَلى اهلل َصّمى  َوالررَفػِث  المرْغػوِ  ِمػف ِلمصر
ػاَلةِ  َقْبػؿَ  َأدراَىػا َمػفْ  ِلْمَمَساِكيِف  َوُطْعَمةا   َبْعػدَ  َأدراَىػا َوَمػفْ  َمْقُبوَلػة   َزَكػاة   َفِيػ َ  الصر
اَلةِ   . «الّصَدَقاتِ  ِمف َصَدَقة   َفِي َ  الصر

                                                           

 حػػدثنا: قػػاؿ( ٗ٘وٖ٘/ٖ-ٜٓٙٔح)الفطػػر زكػػاة بػػاب الزكػػاة كتػػاب: داود أبػػ  سػػنف (ٔ)
 مػػرواف حػػدثنا: قػػا  السػػمرقندي  عبػػدالرحمف بػػف وعبػػداهلل الدمشػػق   خالػػد بػػف محمػػود

 .خالد بف محمود طريؽ مف سيج ء كما الحاكـ اإلماـ ورواه. بو

 عبػداهلل حدثنا: قاؿ( ٜٖ/ٖ-ٕٚٛٔح)الفطر صدقة باب الزكاة كتاب: ماجو ابف سنف (ٕ)
 .  بو مرواف حدثنا: قا  األزىر  بف وأحمد ذكواف بف بشير بف أحمد بف

 بػػػف محمػػد أبػػو حػػدثنا: قػػاؿ( ٔٙ/ٖ-ٕٚٙٓح)الفطػػػر زكػػاة كتػػاب: الػػدارقطن  سػػنف (ٖ)
 فػ  التػدويف فػ  وىػو. بػو مػرواف ثنػا   بدمشؽ العنس  عتيؽ بف إبراىيـ ثنا   صاعد
 . العنس  عتيؽ بف إبراىيـ عف حاتـ أب  ابف ؽطري مف معمقاا( ٕٔٓ/ٗ)قزويف أخبار

 محمػد بػف أحمد الحسف أبو أخبرن : قاؿ( ٛٙ٘/ٔ-ٛٛٗٔح)الزكاة كتاب: المستدرؾ (ٗ)
 ثنػػا الدمشػػق   خالػػد بػػف محمػػود ثنػػا أبػػ   ثنػػا اإلسػػماعيم   ميػػراف بػػف إسػػماعيؿ بػػف

 (.  ٖٛٔ/ٙ لمعين  داود أب  سنف شرح)القوؿ ف  الفحش: محركاا والرفث. بو مرواف
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  (ٖ)النحػػوي وابػػف (ٕ)الحػػاكـ وصػػححو مجػػروح  فػػييـ لػػيس: (ٔ)الػػدارقطن  قػػاؿ

 . (ٙ)مفمح وابف (٘)قدامة وابف (ٗ)المنذري وحسنو

  (ٛ)الفطر صدقة  (ٚ)الفطر زكاة: اسماا عشريف ليا أحصيت :أمساؤها -3
  (ٕٔ)رمضػاف صػدقة  (ٔٔ)رمضػاف زكػاة  (ٓٔ)الرءوس صدقة  (ٜ)الرءوس زكاة

                                                           

 (.  ٔٙ/ٖ)الدارقطن  سنف (ٔ)

 (.  ٛٙ٘/ٔ)الحاكـ مستدرؾ (ٕ)

 (.  ٛٔٙ/٘)المنير البدر (ٖ)

 (.  ٜٔٙ/٘)المنير البدر (ٗ)

 (.  ٓٛ/ٖ)المغن  (٘)

 (.  ٕٕٛ/ٗ)الفروع (ٙ)

 (.  ٜٗٛح)مسمـ صحيح( ٖٓ٘ٔح)البخاري صحيح: انظر. السنة ف  صح ا سـ ىذا (ٚ)

 (.  ٜٗٛح)مسمـ

 (.    ٕٜٛح)مسمـ صحيح( ٕٔ٘ٔح)البخاري صحيح: انظر. السنة ف  صح ا سـ ىذا (ٛ)

 (.    ٕٜٛح)مسمـ

 فػ  العمػـو جػامع(  ٜٕ٘/ٚ)حيػاف ألبػ  المحيط البحر( ٗٔ/ٗ)الوجيز المحرر: انظر (ٜ)
 (.  ٕٙ/ٖ) الفنوف اصطالحات

 شػػرح( ٖٙ/ٗ)القػػدير فػػيض( ٗٛ/ٖ)السػػاري إرشػػاد( ٚٓٔ/ٜ)القػػاري عمػػدة: انظػػر (ٓٔ)
 (.  ٕٙٔ/ٕ) الموطأ عمى الزرقان 

 (.    ٖٕٔٔح)البخاري صحيح: انظر. السنة ف  صح ا سـ ىذا (ٔٔ)

 (.    مكررٜٗٛح)مسمـ صحيح: انظر. السنة ف  صح ا سـ ىذا (ٕٔ)
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ٕٖٔٗ 
 

 زكاة  (ٗ)البدف صدقة  (ٖ)البػََدف زكػاة  (ٕ)الصػـو صػدقة  (ٔ)الصػـو زكػاة
  (ٜ)النفوس زكاة  (ٛ)النفس زكاة  (ٚ)الرأس صدقة  (ٙ)الرأس زكاة  (٘)األبداف
 صدقة  (ٕٔ)الفطرة زكاة  (ٔٔ)الرقاب زكاة  (ٓٔ)النفوس صدقة  (ٜ)النفوس
 . (ٔ)الفطرة  (ٖٔ)الفطرة

                                                           

 مسػػػػػػػند( ٓٛ٘ٔح)النسػػػػػػػائ  سػػػػػػػنف: انظػػػػػػػر. الصػػػػػػػحابة عػػػػػػػف ورد ا سػػػػػػػـ ىػػػػػػػذا (ٔ)
 (.  ٜٕٖٔح)أحمد

 البييقػػػ  سػػػنف( ٕٕٙٔح)داود أبػػػ  سػػػنف: انظػػػر. الصػػػحابة عػػػف ورد ا سػػػـ ىػػػذا (ٕ)
 (.  ٛٙٔ/ٗ)ر الكب

 (.  ٖٛ٘/ٕ)عابديف ابف حاشية: انظر (ٖ)

 (.  ٖٛٛ/ٔ)المطالب أسنى عمى الرمم  حاشية: انظر (ٗ)

 المالكيػػػة وكتػػػب( ٚٓٔ/ٜ)القػػػاري عمػػػدة( ٕٖٛ/ٗٔ)عبػػػدالبر  بػػػف التمييػػػد: انظػػػر (٘)
 .  ا سـ بيذا تسمييا

 (.  ٜٙ/ٕ)الصنائع بدائع( ٖٔٔ/ٔ)البداية شرح اليداية: انظر (ٙ)

 (.  ٖٛ٘/ٕ)عابديف ابف حاشية( ٚٓٔ/ٔ)السرخس  أصوؿ: انظر (ٚ)

 (.  ٖٜٖ/ٓٔ)لمعمران  البياف: انظر (ٛ)

 (.  ٕٗٔ/ٕ)الموطأ عمى الزرقان  شرح: انظر (ٜ)

 (.  ٖٚٙ/ٖ)الباري فتح: انظر (ٓٔ)

 (.  ٖٛٗ/ٕ)والتحصيؿ البياف: انظر (ٔٔ)

 (.  ٙٛ/ٖ)الساري إرشاد( ٖ٘ٓ/ٖ)المحتاج تحفة: انظر (ٕٔ)

( ٖٜٔ/ٔ)الحكػػاـ درر عمػػى الشػػرنبالل  حاشػػية( ٖٗٔص)لمكمػػوذان  اليدايػػة: انظػػر (ٖٔ)
 (.  ٖٛٛ/ٔ) الدىاف  بف النظر تقويـ
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ٕٖٔ٘ 
 

 وصػدقة الػنفس  صػدقة: يجػوز أطمقػوه مػا قياس وعمى: (ٕ)الفقير قاؿ
 . الرقاب صدقةو  الصياـ  وزكاة الصياـ  وصدقة األبداف 
 مسػمـ كػؿ عمػى: (ٖ)الجميػور: قػو ف لمعممػاء :جترة يرن عهى  -4 
 عػف يزيػد صػاعاا مالػؾ إخراجيا عمى قادر وأنثى ذكر وفقير غن  وكبير صغير
 . وليمة يوماا عيالو وقوت قوتو

 النصػػػاب  مالػػػؾ مسػػػمـ كػػػؿ عمػػػى: (٘)المالكيػػػة وبعػػػض  (ٗ)والحنفيػػػة
ف األصػمية الحػوائج عػف فػاض مػا الحنفيػة عنػد ىنػا بالنصاب والمقصود  لػـ وا 

. الباديػة أىػؿ دوف الحضػري عمػى تجػب أنيا: (ٙ)غريب قوؿ وىناؾ. نامياا يكف
ػا: (ٚ)غريػب آخػر وقػوؿ  مػف عمػى: وقيػؿ فقػط  صػاـ مػف عمػى تجػب أنيػا أيضا

                                                           

 جمػػع: الفقيػػر قػػاؿ. وغيرىمػػا( ٖٚٗ/ٔ)الػػدوان  الفواكػػو( ٖٜٔ/ٔ)الحكػػاـ درر: انظػػر (ٔ)
 .  عميو أطمع لـ ىكذا أسمائيا

 .  الباحث ىو بالفقير المقصود (ٕ)

 أولػػػػػػػػ  مطالػػػػػػػػب( ٜٓٔ/ٖ)المحتػػػػػػػػاج نيايػػػػػػػػة( ٓٙص)خميػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػرمخت: انظػػػػػػػػر (ٖ)
 (.  ٗٓٔ/ٕ)النيى

 (.  ٜٙ/ٕ)الصنائع بدائع: انظر (ٗ)

 (.  ٖٙٙ/ٕ)الجميؿ مواىب: انظر (٘)

( ٕٛٗ/ٚٔ)والتحصػػػػيؿ البيػػػاف( ٕٗٙ/ٖ)ا سػػػتذكار( ٔٗ/ٕ)المجتيػػػد بدايػػػة: انظػػػر (ٙ)
 (.  ٕٗٔ/ٙ)المجموع

 (.  ٜٕٛ/ٔ)البديعة المعان ( ٜٚ/ٖ)المغن : انظر (ٚ)
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ٕٖٔٙ 
 

 .(ٔ)والصـو الصالة أطاؽ
: خػالؼ ففيػو القمػح أو البػر إ  شػ ء  كػؿ مػف صػاع :يقدازها -5 
ػػا  صػػاع أنػػو  يػػر  (ٕ)الجميػػور  (ٗ)الحنبميػػة وبعػػض والثػػوري (ٖ)والحنفيػػة أيضا
 الزبيػب فػ  روايػة (ٙ)حنيفػة أبػ  وعػف صػاع  نصػؼ يرونو (٘)المالكية وبعض
 . كالقمح بجوازىما القوؿ عمى وسويقو القمح ودقيؽ. صاع نصؼ

 مػف يػـو آخػر شمس غروب األوؿ: أقواؿ لمعمماء :وجىتها وقت -6 
 قػوؿ وىػو الفطػر  عيد يـو فجر طموع والثان   (ٚ)الجميور قوؿ وىو رمضاف 
                   (ٓٔ)ثػػػػػػػػور وأبػػػػػػػػ  والميػػػػػػػػث(ٜ)القػػػػػػػػديـ فػػػػػػػػ  والشػػػػػػػػافع  (ٛ)حنيفػػػػػػػػة أبػػػػػػػػ 

                                                           

 اإلمػػػاـ أف( ٖٚٓ/ٔ) الحقػػػائؽ تبيػػػيف فػػػ  وذكػػػر(. ٜٕٛ/ٔ)البديعػػػة المعػػػان : انظػػػر (ٔ)
 .  الصغير ماؿ ف  الفطرة يوجب لـ الحسف بف محمد

( ٕٛٔ/ٙ)المجمػػػػػػػوع( ٜٓٔ/ٖ)العممػػػػػػػاء حميػػػػػػػة( ٖٗ/ٕ)المجتيػػػػػػػد بدايػػػػػػػة: انظػػػػػػػر (ٕ)
 (.  ٖٗٛ/ٕ)المبدع

 (.  ٖٕٚوٕٕٚ/ٕ)الرائؽ البحر: انظر (ٖ)

 (.  ٖٗٔ/ٙ)المجموع( ٜٚٔ/ٖ)اإلنصاؼ( ٖٙٛ/ٕ)المبدع: انظر (ٗ)

 (.  ٖٙٙ/ٕ)الجميؿ مواىب: انظر (٘)

 (.  ٖٗٙ/ٕ)عابديف ابف حاشية( ٗٔٔؤٖٔ/ٖ)السرخس  مبسوط: انظر (ٙ)

 كشػػػػػػػاؼ( ٓٔٔ/ٖ)المحتػػػػػػػاج نيايػػػػػػػة( ٘ٓ٘/ٔ)لمػػػػػػػدردير الكبيػػػػػػػر الشػػػػػػػرح: انظػػػػػػػر (ٚ)
 (.  ٕٔ٘/ٕ)القناع

 (. ٗٚ/ٕ)الصنائع بدائع: انظر (ٛ)

 (.    ٖٖٓ/ٔ)الميذب( ٜٚٗ/ٕ)الوسيط: انظر (ٜ)

 (.  ٜٛ/ٖ)المغن : انظر (ٓٔ)
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ٕٖٔٚ 
 

  (ٖ)الشػافعية عنػد قػوؿ وىو معاا الوقتاف والثالث  (ٕ)مالؾ عف ورواية (ٔ)وداود
 طمػػوع والرابػػع  (٘)الحنبميػػة عنػػد وروايػػة (ٗ)المالكيػػة بعػػض وقػػوؿ  (ٖ)الشػػافعية
 الغػػروبيف بػػيف مػػا والخػػامس  (ٙ)المالكيػػة عنػػد قػػوؿ وىػػو العيػػد  يػػـو الشػػمس
 عنػد قوؿ وىو الفطر  يـو شمس وغروب رمضاف مف يـو آخر شمس غروب
 يػـو زواؿ إلػى رمضػاف مػف يػـو آخػر شمس غروب مف والسادس  (ٚ)المالكية
ا المالكية عند قوؿ وىو العيد   .(ٛ)أيضا

 قبػؿ يجػوز األوؿ: ؿأقػوا لمعممػاء :وجىتها وقت قثم تعجٍهها -7 
 والثػان   (ٓٔ)الحنفيػة وبعػض ومالػؾ (ٜ)أحمػد قػوؿ وىػو يػوميف  أو بيػـو العيد

                                                           

 (.  ٕٛٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٔ)

 (.  ٘ٓ٘/ٔ)الدسوق  حاشية: انظر (ٕ)

 (.  ٕٚٔ/ٙ)المجموع( ٜٛٗ/ٕ)الوسيط( ٕٚٔص)الشافع  الفقو ف  المباب: انظر (ٖ)

 (.  ٜٕٕ/ٕ)خميؿ عمى الخرش : انظر (ٗ)

 (.  ٕٗٔ/ٗ)الفروع: انظر (٘)

 (.  ٙٚص)الفقيية القوانيف: انظر (ٙ)

 (.  ٚٙٔص)األميات جامع: انظر (ٚ)

 (.  ٖٚٙ/ٕ)الجميؿ مواىب: انظر (ٛ)

 (.  ٕٗٗ/ٔ)اإلرادات منتيى شرح: انظر (ٜ)

 (.  ٗٚ/ٕ)الصنائع بدائع: انظر (ٓٔ)
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ٕٖٔٛ 
 

 العشػػر فػػ  قيػػؿ والثالػػث أيػػاـ  ثالثػػة (ٕ)قػػوؿ فػػ  وأحمػػد(ٔ)قػػوؿ فػػ  مالػػؾ رأ 
 األخيػر النصػؼ فػ  قيػؿ والرابػع  (ٖ)الحنفيػة بعض قوؿ وىو قبميا    األواخر

 ف  قيؿ والخامس  (٘)الحنفية وبعض (ٗ)الحنبمية بعض قوؿ وىو رمضاف  مف
 الحنفية وبعض (ٙ)الشافعية قوؿ وىو آخره  إلى منو ليمة أوؿ مف رمضاف ف 

  (ٛ)الحنبميػػػة وبعػػػض (ٚ)بػػو المفتػػػى الصػػحيح أنػػػو بعضػػػيـ رجػػح بػػػؿ الحنفيػػة
  (ٜ)الشػػػافعية بعػػػض حكػػػاه منػػػو  ليمػػػة أوؿ دوف رمضػػػاف فػػػ  قيػػػؿ والسػػػادس
 والثػامف  (ٓٔ)حنيفػة أبػ  قػوؿ وىو وقبميا  سنتو ف  رمضاف قبؿ قيؿ والسابع

 بعػد قيػؿ والتاسػع  (ٔٔ)الشػافعية بعػض حكػاه فقػط  سػنتو ف  رمضاف قبؿ قيؿ

                                                           

 الشػػػػػػػػرح( ٗٔ٘/ٔ)الطالػػػػػػػػب كفايػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى العػػػػػػػػدوي( ٖٖٔ/ٕ)النػػػػػػػػوادر: انظػػػػػػػػر (ٔ)
 (.  ٛٓ٘/ٔ)الكبير

 (.  ٖٛ٘/ٕ)الخرق  مختصر عمى الزركش : انظر(ٕ)

 (.  ٖٔٔ/ٔ)الحقائؽ تبييف( ٔٔٔ/ٖ)السرخس  مبسوط: انظر (ٖ)

 (.  ٜٓ/ٖ)المغن : انظر (ٗ)

 (.  ٜ٘ٔ/ٔ)الحكاـ درر( ٔٔٔ/ٖ)السرخس  مبسوط: انظر (٘)

 (.  ٔٗٔ/ٖ)المحتاج نياية( ٖٚٙ/ٖ)البياف( ٕٗٔوٕٛٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٙ)

 (.  ٖٚٙ/ٕ)المختار الدر: ظران (ٚ)

 (.  ٖٛ٘/ٕ)الخرق  مختصر عمى الزركش : انظر (ٛ)

 (.  ٕٛٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٜ)

 (.  ٘ٓ٘/ٖ)البناية( ٖٔٔ/ٔ)الحقائؽ تبييف: انظر (ٓٔ)

 (.  ٕٛٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٔٔ)
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ٕٖٜٔ 
 

  (ٕ)المالكية عند ورواية (ٔ)الظاىري داود قوؿ وىو العيد  يـو فجر طموع

 آخػر شػمس غػروب بعػد قيػؿ والعاشػر  (ٖ)الحنفيػة مػف زيػاد بػف الحسف وقوؿ
 .(ٗ)يةالمالك عند رواية وىو رمضاف  مف يـو

 إلػى قضػاء   أداءا  تجػزئ أنيػا عمػى العمـ أىؿ عامة :وقتها آخس -8 
 (ٙ)الحنفيػػة عنػػد وأداء  (٘)الجميػػور عنػػد قضػػاء تكػػوف وبعػػده العيػػد  يػػـو آخػػر
 وداود (ٚ)زيػاد بػف الحسػف وقػاؿ العمػر  فػ  موسػعاا تجػب ألنيػا المعتمد  عمى

 وابػف النخعػ  وجػوز. دالعيػ اإلماـ يصم  أف إلى تأخيرىا يجوز  : (ٛ)الظاىري
 بعػد عنػدىما وقتيا آخر أف يعن    ىذا لكف. العيد يـو عف تأخيرىا (ٜ)سيريف
 .أعمـ تعالى واهلل العيد  يـو بعد
 

                                                           

 (.  ٕٗٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٔ)

 (.  ٕٕٚ/ٖ)واإلكميؿ التاج( ٚٙٔص)األميات جامع( ٙٚص)الفقيية القوانيف: انظر (ٕ)

 (.  ٗٚ/ٕ)الصنائع بدائع: انظر (ٖ)

 (.  ٕ٘ٔ/ٗ)األوطار نيؿ( ٜٕ٘/ٖ)واإلكميؿ التاج( ٛ٘ٔ/ٖ)الذخيرة: انظر (ٗ)

 (.  ٙ٘ٔ/ٖ)الذخيرة: انظر (٘)

( ٕٔٚ/ٕ)الرائػػؽ البحػػر وفػػ (. ٖٛ٘/ٕ)المختػػار الػػدر( ٗٚ/ٕ)الصػػنائع بػػدائع: انظػػر (ٙ)
 .   قضاء العيد يـو بعد اجاإلخر  أف رجح اليماـ ابف أف

 (.  ٙٚٗ/ٔ)لمطحاوي العمماء اختالؼ مختصر: انظر (ٚ)

 (.  ٕٗٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٛ)

 (.  ٕٗٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٜ)
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ٕٖٕٓ 
 

 إىل اإلخرسا  وقرت ادلتصرد  فٍه ٌقٍى تهد ين نقهها حكى -9 
 عنػد الصحيح الراجح وىو مطمقاا  يجوز   األوؿ: أقواؿ ذلؾ ف  لمعمماء :آخس

 فػػال نحوىمػػا أو أحػػوج أو ألقػػارب إ  الكراىػػة مػػع يجػػوز والثػػان   (ٔ)الشػػافعية
 مسػػافة دوف يجػػوز والثالػػث  (ٖ)الحنبميػػة وبعػػض (ٕ)الحنفيػػة قػػوؿ وىػػو يكػػره 
 دوف مطمقاػا يجػوز والرابػع  (٘)والحنبميػة (ٗ)المالكيػة قػوؿ وىػو أكثػر    القصر
 . (ٙ)الشافعية بعض قوؿ وىو كراىة 

 وجػػػوز  (ٚ)المػػػاؿ زكػػػاة إلػػػييـ تػػػدفع مػػػف ىػػػـ :إليػػػو تػػػدفع مػػػف -ٓٔ 
 أىػؿ إلػى الفطػر زكػاة تػدفع أف عنػو المشػيور فػ  يوسؼ أب  غير (ٛ)الحنفية
 دفعيػا (ٓٔ)قػوؿ فػ  المالكيػة ومنػع. الكراىػة مػع ذلؾ يجوز (ٜ)وبعضيـ الذمة 
 وبعػػض. والغريػػب والمجاىػػد الرقػػاب وفػػ  والغػػاـر والمؤلفػػة عمييػػا العامػػؿ إلػػى

                                                           

 (.  ٕٖٕؤٖٕ/ٕ)الروضة( ٕٕٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٔ)

 (.  ٚ٘ٔ/ٔ)لمميدان  المباب( ٖ٘ٓ/ٔ)الحقائؽ تبييف: انظر (ٕ)

 (.  ٕٔٓ/ٖ)اإلنصاؼ: انظر (ٖ)

 (.  ٚٙٙ/ٔ)الصاوي مع الصغير الشرح( ٕٓ٘ؤٓ٘/ٔ)الكبير الشرح: انظر (ٗ)

 (.  ٖٕٙ/ٕ)القناع كشاؼ( ٕٕٙ/ٗ)الفروع( ٕٓٓ/ٖ)اإلنصاؼ: انظر (٘)

 (.  ٕٕٔ/ٙ)المجموع( ٕٛٔص)المباب: انظر (ٙ)

 (.  ٖٛٗ/ٔ)اإلرادات منتيى شرح( ٗٙص)التنبيو: انظر (ٚ)

 (.  ٕٓٔ/ٔ)ا ختيار( ٔٔٔ/ٖ)السرخس  مبسوط: انظر (ٛ)

 (.  ٜٖٙ/ٕ)عابديف ابف حاشية: انظر (ٜ)

 (.  ٚٓٔ/ٕ)الجميؿ منح( ٛٓ٘/ٔ)الكبير الشرح: انظر (ٓٔ)
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 .والمساكيف الفقراء عمى يقصرىا (ٔ)الشافعية
: (ٕ)فالشػافعية: خػالؼ ذلػؾ فػ  :ينهرا خترس  انتً األصناف -11 
 وبعػػض العشػػر  فييػػا يجػػب التػػ  أي المعشػػرة األقػػوات مػػف يخػػرج أنػػو عمػػى

 إخػراج يجيز وبعضيـ إخراجيما  يجوز فال والحمص العدس يستثن  الشافعية
 و  لمباديػة  األقػط يجيػز وبعضػيـ يجيػزه    وبعضػيـ  (ٖ)واألقػط والمبف الجبف
 .الخبز و  السويؽ و  الدقيؽ عندىـ يجزئ

 القمػػح: أصػػناؼ ثمانيػػة مػػف معشػػر مػػف يخػػرج أنػػو عمػػى: (ٗ)والمالكيػػة 
 األقط  عمييا ويزاد  واألرز والزبيب والتمر (ٙ)والدخف والذرة (٘)والسمت والشعير

                                                           

 (.  ٙٛٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٔ)

 (.  ٖٓٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٕ)

 (.  ٚ٘/ٔ)النياية.بو يطبخ مستحجر يابس مجفؼ لبف ىو فكسر  بفتح: اأَلِقط (ٖ)

 األميػػػػػػػػات جػػػػػػػػامع(ٜٖٖ -ٖٖٚ/ٔ)المقػػػػػػػػدمات(ٕٖٓؤٖٓ/ٕ)النػػػػػػػػوادر: انظػػػػػػػػر (ٗ)
( ٖٛٗ/ٔ)الػػػػدوان  الفواكػػػػو( ٙٚص)الفقييػػػػة القػػػػوانيف( ٚٙٔ/ٖ)الػػػػذخيرة(ٛٙٔص)

 (.  ٘ٓ٘/ٔ)الدسوق  حاشية مع الكبير الشرح

 لػو يكػوف يكػاد   أو قشػر لػو لػيس أبػيض الشػعير مػف ضػرب فسػكوف  بضـ: السُّْمت (٘)
 (.  ٖٛٛ/ٕ)النياية( ٖٜ/ٖ)المغة سمقايي. الحنطة مف نوع ىو وقيؿ قشر 

 منيػا  أصػغر وىػو الػذرة يشػبو حػب الػواو  بفػتح الجػاَوْرس ىو فسكوف  بضـ: الدُّْخف (ٙ)
 مػػػػف ُعشػػػػب ّ  نبػػػػات(: ٕٙٚص)الوسػػػػيط المعجػػػػـ وفػػػػ (. ٜٚص) المنيػػػػر المصػػػػباح
يًّا ينبت السمسـ كحب أممس صغير حبو النرِجيمّيات  .  ومزروعاا َبرِّ
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 ىػػاغير  اقتػػاتوا فػػ ف اقتاتوىػػا إذا ىػػذا  (ٔ)العمػػس: المالكيػػة بعػػض وزاد األقػػط 
 بعػػػض عنػػػد التسػػػعة وجػػػود عػػػدـ بشػػػرط اقتػػػاتوه ممػػػا يخرجػػػوف فػػػ نيـ دونيػػػا

 يجػػزئ و . قػػو ف بريعػػو عنػػدىـ الػػدقيؽ وفػػ  يشػػترط    والمعتمػػد المالكيػػة 
 .القيمة إخراج يجيز (ٕ)المالكية وبعض. الخبز

 داـ مػػا عمييػػا المنصػػوص الخمسػػة مػػف يخػػرج أنػػو عمػػى: (ٖ)والحنبميػػة 
 مػػػع بمػػػده قػػػوت وبعضػػػيـ مطعػػػـو  مكيػػػؿ كػػػؿ يػػػزيج وبعضػػػيـ عمييػػػا  قػػػادراا

 فيػو وجػد فمػا ا قتيػات مػع والثمػرة الحػب اعتبػر وبعضيـ غير    المنصوص
 ويجػوز. والثمػرة والحػب ا قتيػات مػع المكيػؿ يزيػد وبعضػيـ إخراجػو  جاز ىذا

 يجػػزئ و . يجػػوز   أنػػو أحمػػد عػػف روايػػة وىنػػاؾ والسػػويؽ  الػػدقيؽ عنػػدىـ
                                                           

 يكػػوف كمػػاـ  أو قشػػر فػػ  منػػو حبتػػاف تكػػوف جيػػد البػػر مػػف ضػػرب تػػيف بفتح: الَعَمػػس (ٔ)
 المعجػػػػـ وفػػػػ (. ٕٙٚ/ٙٔ)العػػػػروس تػػػػاج. العمػػػػس لمعػػػػدس ويقػػػػاؿ. الػػػػيمف بناحيػػػػة
 أىؿ طعاـ وىو قشرة ف  ثالث أو منو حبتاف تكوف البر مف ضرب(: ٕٔٙص)الوسيط
 .  صنعاء

 الخرش ( ٛٓ٘/ٔ)دويالع حاشية( ٙٛٗ/ٕ)والتحصيؿ البياف( ٖٕٖ/ٔ)الكاف : انظر (ٕ)
 الكراىػة مػع تجػزئ طوعاا القيمة دفع فيمف قو ف المالكية وعند(. ٕٓٔ/ٗ) خميؿ عمى
 مختصػػػػػر عمػػػػػى الخرشػػػػػ  شػػػػػرح( ٖ٘ٗ/ٔ) الػػػػػدوان  الفواكػػػػػو: انظػػػػػر. تجػػػػػزئ و 

 (.  ٛٓ٘/ٔ) الربان  الطالب كفاية عمى العدوي حاشية( ٕٕٗ/ٕ)خميؿ

 الشػػػرح( ٔ٘ٔص)العػػدة( ٘ٛ/ٖ)مغنػػ ال( ٗٗٔوٖٗٔص)لمكمػػوذان  اليدايػػة: انظػػر (ٖ)
( ٜٕ٘/ٕ)الخرقػػ  عمػػى الزركشػػ ( ٖٕٙ -ٜٕٕ/ٗ) الفػػروع( ٖٙٙؤٙٙ/ٕ)الكبيػػر
( ٖٗٗوٕٗٗ/ٔ) اإلرادات منتيػى شػرح( ٕٛٔ -ٜٚٔ/ٖ)اإلنصػاؼ( ٖٗٛ/ٕ)المبدع
 (.  ٖٕ٘/ٕ)القناع كشاؼ
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ٕٖٕٖ 
 

 .القيمة إخراج بجواز (ٔ)رواية أحمد وعف. الخبز
 دقيقػو بػو ويمحػؽ بػر أصػناؼ أربعػة مػف يخػرج أنػو عمػى: (ٕ)والحنفية 
 باعتبػػار غيرىػػا ويجػػوز وتمػػر  وزبيػػب  دقيقػػو  بػػو ويمحػػؽ وشػػعير وسػػويقو 
 . القيمة إخراج جواز عندىـ والمعتمد. القيمة

 .(ٖ)والثوري عبدالعزيز بف وعمر البصري الحسف ووافقيـ
 وأدلػة المبسػوطة  الفقػو كتػب مكانيػا كثيػرة  أخػر  ؿمسػائ الباب وف  

 إلى ننتقؿ أف وآف. منشورة مبسوطة فييا المختمؼ المسائؿ تمؾ ف  فريؽ كؿ
 :   الفطر زكاة ف  الدقيؽ ذكر أحاديث عمى الكالـ

                                                           

 (.  ٕٚٙوٖٕٙ/ٗ)الفروع: انظر (ٔ)

 (.  ٕٗٔؤٖٕ/ٔ)ا ختيار( ٖٚوٕٚ/ٕ)الصنائع بدائع: انظر (ٕ)

 (.  ٗٗٔ/ٙ)المجموع: انظر (ٖ)
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ٕٖٕٗ 
 

 :األول ادلثحث
  عنهًا تعاىل اهلل زضً عثاض تن عثداهلل حدٌث

 :انفطس شكاج يف اندقٍق يف
 :حلدٌثا نص: أولا 

ػػمت إخػػراج بػػاب: )(ٔ)صػػحيحو فػػ  خزيمػػة ابػػف الحػػافظ اإلمػػاـ قػػاؿ  السُّ
 عبػاس  ابػف خبػر صػحّ  أو حفظو  دونو ومف ُعيينة ابف كاف إف الفطر صدقة
 بػف نصػر حػدثنا  ...  اهلل  شػاء إف كفايػةا  عقبػة بػف موسى خبر ف  ف ف وا  

 عباس  بفا عف سيريف  بف محمد عف ىشاـ  حدثنا عبداألعمى  حدثنا عم  
 ِمفْ  َصاعاا َرَمَضافَ  َزَكاةَ  ُنَؤدِّيَ  َأفْ  َوَسمرـَ  َعَمْيوِ  اهلل َصمرى اهلل َرُسوؿُ  َأَمَرَنا: »قاؿ

ِغيرِ  َعفِ  َطَعاـٍ   وأحسبو  «ِمْنوُ  ُقِبؿَ  ُسْمتاا َأدر  َمفْ  َواْلَمْمُموِؾ  َواْلُحرِّ  َواْلَكِبيرِ  الصر
 .اىػ(«ِمْنوُ  ُقِبؿَ  َسِويقاا َأدر  َوَمفْ  ِمْنُو  ُقِبؿَ  َدِقيقاا َأدر  َوَمفْ : »قاؿ

 َصػػَدَقةَ  ُنْعِطػػ َ  َأفْ  ُأِمْرَنػػا»: )(ٕ)المػػتف فػػ  فقػػاؿ الػػدارقطن   رواه وقػػد 
ِغيرِ  َعفِ  َرَمَضاَف   ُبػرًّا َأدر  َمػفْ  َطَعاـٍ  ِمفْ  َصاعاا  َواْلَمْمُموِؾ  َواْلُحرِّ  َواْلَكِبيرِ  الصر

 ُسػْمتاا َأدر  َوَمػفْ  ِمْنػُو  ُقِبؿَ  َزِبيباا َأدر  َوَمفْ  ِمْنُو  ُقِبؿَ  َشِعيراا َأدر  َوَمفْ  ِمْنُو  ُقِبؿَ 
 َسػػِويقاا َأدر  َوَمػفْ  ِمْنػُو  ُقِبػؿَ  َدِقيقاػا َأدر  َوَمػػفْ : »قػاؿ وأحسػبو: قػاؿ  «ِمْنػوُ  ُقِبػؿَ 
 .اىػ(« ِمْنوُ  ُقِبؿَ 
 

                                                           

 (.  ٛٛ/ٗ)خزيمة ابف صحيح (ٔ)

 (.  ٖٚ/ٖ)الدارقطن  سنف (ٕ)
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ٕٖٕ٘ 
 

ا
ا
 :احلدٌث ختسٌج: ثانٍ

 :حكماا أو صراحة مرفوعاا أخرجو الحديث ىذا 
 عبداألعمى  حدثنا عم   بف نصر حدثنا: قاؿ  (ٔ)صحيحو ف  خزيمة ابف -ٔ

: عنيمػا تعػالى اهلل رضػ  عباس ابف عف سيريف  بف محمد عف ىشاـ  حدثنا
 .بو
 أبػػو حػػػدثنا إسػػماعيؿ  بػػف الحسػػيف حػػدثنا: قػػاؿ  (ٕ)سػػننو فػػ  الػػدارقطن  -ٕ

: عبػاس ابػف عف سيريف  بف مدمح عف ىشاـ  حدثنا الثقف   حدثنا األشعث 
 . بو
 أبػػػو أخبرنػػػا: قػػػاؿ  (ٖ)سػػػننو فػػػ  البييقػػػ  أخرجػػػو الػػػدارقطن  طريػػػؽ مػػػف -ٖ

 بػف عمػ : الفقيػر قػاؿ بػو : الحػافظ عمػر بف عم  أخبرنا السمم   عبدالرحمف
 . الدارقطن  ىو عمر
 حػػدثنا يحيػػى  حػػدثنا: قػػاؿ  (ٗ)المخمِّصػػيات فػػ  كمػػا المخمِّػػص  أبوطػػاىر -ٗ

 محمد  عف قرة  حدثنا ىاشـ  بن  مولى أبوسعيد حدثنا العالء  بف عبدالجبار
 .بنحوه بو : عباس ابف عف

                                                           

 إخػراج بػاب رمضػاف فػ  الفطػر صػدقة أبػواب جمػاع الزكػاة كتػاب: خزيمػة ابف صحيح (ٔ)
 (.  ٛٛ/ٗ( )ٕ٘ٔٗح) الفطر صدقة السمت

 (.  ٖٚ/ٖ()ٜٕٔٓح)الفطر زكاة كتاب: الدارقطن  سنف (ٕ)

 مػف يخػرج قػاؿ مػف بػاب الفطػر زكػاة أبػواب جمػاع الزكػاة كتػاب: الكبػر  البييق  سنف (ٖ)
 (.  ٛٙٔ/ٗ) صاع نصؼ الفطر صدقة ف  الحنطة

 (.  ٖٙٚ/ٔ()ٖٔٙح: )الُمَخمِِّصيرات (ٗ)
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 ىػاروف  بػف يزيػد ثنػا المثنػى  بػف محمػد حدثنا: قاؿ  (ٔ)مسنده ف  البزار -٘
: بالبصػرة عبػاس ابػف خطبنػا: قػاؿ الحسػف  عػف   ػػ الطويػؿ يعنػ  ػػ حميد أبنا

 .بمعناه فذكره
 :وقوفاام وأخرجو: الفقير قاؿ 

 ابػف عػف ىشػاـ  أنػا النضر  حدثنا: قاؿ  (ٕ)األمواؿ كتاب ف  زنجويو ابف -ٙ
 .الدارقطن  لفظ مف قريب بمفظ بو: عباس ابف عف سيريف 

 حػػػػدثنا بشػػػػار  بػػػػف محمػػػػد حػػػػدثنا: قػػػػاؿ  (ٖ)صػػػػحيحو فػػػػ  خزيمػػػػة ابػػػػف -ٚ
 لفػظ مػف قريب بمفظ بو: عباس ابف عف محمد  عف أيوب  حدثنا عبدالوىاب 

 .طن الدارق
 ذكػر إلػى اضػطررت ولػذا فيو  الدقيؽ بذكر لمحديث التخريج ىذا: تنبيو       
 الػدقيؽ فييػا يػذكر لػـ التػ  األخػر  طرقػو أما الدقيؽ  فييما موقوفيف طريقيف

 .ىنا أخرجيا فمـ
 
 

                                                           

 مسػػند مػػف المطبػػوع فػػ  عميػػو أقػػؼ ولػػـ  (ٜٛٓح()ٖٓٗ/ٔ)األسػػتار كشػػؼ فػػ  كمػػا (ٔ)
 .  البزار

ف صػاع مػف ينقص أف يستحب   كاف مف باب الصدقة كتاب :زنجويو  بف األمواؿ (ٕ)  وا 
 (.  ٕٛٗٔص( )ٜٖٕٛ) برًّا كاف

 إخػراج بػاب رمضػاف فػ  الفطػر صػدقة أبػواب جمػاع الزكػاة كتػاب: خزيمػة ابف صحيح (ٖ)
 (.  ٜٛ/ٗ( )ٕٚٔٗح) الفطر صدقة ف  األطعمة جميع
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٕٚ 
 

ا
ا
 :ادلسفىع خصميح اتن ظند دزاظح: ثانث

 شػاـ ى حػدثنا عبػداألعمى  حػدثنا عمػ   بػف نصػر حدثنا:)(ٔ)قولو وىو 
نمػا. اىػػ(عبػاس ابػف عػف سػيريف  بػف محمػد عػف  السػند ىػذا دراسػة اختػرت وا 

ف البػزار وسػند المرفػوع فػ  إسػناد أعمى أنو األوؿ: ألمريف  إ  خماسػيًّا كػاف وا 
 أنو والثان  ىػ ٕٓ٘ مات خزيمة ابف وشيخ ىػٕٕ٘ سنة مات البزار شيخ أف

 ابػف ألف الصػحيحب مخػتّص  كتػاب ف  وىو دراستو يستغرب و  صريح  مرفوع
 .سمؼ كما (ٕ)(عباس ابف خبر صح إف: )قاؿ خزيمة

  (ٗ)األزدي َعْمػرو  أبػو  (ٖ)ُصػيباف بػف عمػ ّ  بػف نصػر بف عم ّ  بف نصر= ٔ
 . البصري  (٘)الجيضم 

 ُعيينػة  وابػف جعفر  بف ومحمد عبداألعمى  بف عبداألعمى: عف رو 
 . ىـوغير  ُخزيمة  وابف الستة  األئمة: عنو ورو . وغيرىـ

                                                           

 (.  ٛٛ/ٗ) خزيمة ابف صحيح (ٔ)

ػا  روايتػو فػ  صػحتو ىعمػ بو القوؿ خزيمة ابف عمؽ (ٕ)  أطمػؽ الموقػوؼ فػ  لكػف مرفوعا
مػا األظيػر  وىػو تقػدـ بما اكتفى أنو ف ما بو  ا ستد ؿ مػا موقوفاػا  يصػححو أنػو وا   وا 

 .  سيج ء كما با نقطاع ضعفو عمى بو ا ستد ؿ يسوغ أنو

 (.  ٔٙ٘ص التيذيب تقريب) الياء وسكوف الصاد بضـ: ُصْيباف (ٖ)

 أزد إلػى نسػبة مشػددة  مكسػورة ميممػة داؿ بعػدىا الػزاي وسكوف اليمزة حبفت:اأَلْزِديّ  (ٗ)
 (.  ٙٗ/ٔ)المباب. سبأ مف عربية قبيمة الغوث بف

 جيضػـ إلػى نسػبة المػيـ  وكسػر الضػاد وفػتح اليػاء وسػكوف الجيـ بفتح: الَجْيَضِم ّ  (٘)
 (.  ٖٚٔ/ٔ)  المباب. األزد مف بطف عوؼ  بف
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ٕٖٕٛ 
 

 وقػػاؿ. ثقػػة: (ٖ)ِخػػرَاش وابػػف  (ٕ)والنرسػػائ   (ٔ)أبوحػػاتـ قػػاؿ: فيػػو الحفػػاظ أقػػواؿ
 وقػػاؿ. جمػػيعيـ عنػػد ثقػػة ىػػو: (٘)قاسػػـ بػػف مسػػممة وقػػاؿ. حجػػة: (ٗ)الػػذُّىم 
 ابػػف وقػػاؿ. (ٚ)الثقػػات فػػ  ِحّبػػاف ابػػف وذكػػره. ورضػػيو بػػأس  بػػو مػػا: (ٙ)أحمػػد
. اآلخػػر ربيػػع فػػ    ىػػػٕٔ٘: وقيػػؿ   ىػػػٕٓ٘ سػػنة مػػات. ثبػػت ثقػػة: (ٛ)حجػػر
 .(ٜ)ُخزيمة وابف الستة لو أخرج
 أبومحمػػػد شػػػراحيؿ  ابػػػف: وقيػػػؿ محمػػػد  بػػػف عبػػػداألعمى بػػػف عبػػػداألعمى= ٕ

 .البصري  (ٓٔ)السراِم  القرش   وأبوىماـ 
. وغيػرىـ إسػحاؽ  وابػف الطويػؿ  وحميػد حسػاف  بف ىشاـ: عف رو  

 . يرىـوغ المدين   وابف راىويو  وابف عم   بف نصر: عنو رو 
                                                           

  (.  ٔٚٗ/ٛ)والتعديؿ الجرح (ٔ)

 (.   ٜٖٔ/٘ٔ)بغداد تاريخ( ٔٚص)النسائ  شيوخ تسمية (ٕ)

 (.   ٜٖٔ/٘ٔ)بغداد تاريخ (ٖ)

 (.       ٕٜٖؤٜٖ/٘ٔ)بغداد تاريخ (ٗ)

 (.   ٖٔٗ/ٓٔ)التيذيب تيذيب (٘)

 (.  ٔٚٗ/ٛ)والتعديؿ الجرح (ٙ)

 (.   ٕٛٔ/ٜ)حباف ابف ثقات (ٚ)

 (.  ٔٙ٘ص)التيذيب تقريب (ٛ)

( ٛٚ/ٕ)الحفػػاظ تػػذكرة( ٖٓٗ/ٓٔ)التيػػذيب تيػػذيب( ٖ٘٘/ٜٕ)الكمػػاؿ تيػػذيب: انظػػر (ٜ)
 مغػان ( ٜٖٔ/ٕ)الكاشػؼ( ٖٖٔ/ٕٔ) النػبالء أعػالـ سػير( ٖٕٔص) الحفاظ طبقات
 (.  ٙٔٔ/ٖ)األخيار

 (.   ٜ٘/ٕ)المباب. قريش مف لؤي بف سامة إلى نسبة وميـ بميممة: السام  (ٓٔ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٕٜ 
 

 :الحفاظ أقواؿ
 ويعقػػػػوب  (ٖ)والعجمػػػػ   (ٕ)وأبوزرعػػػػة  (ٔ)معػػػػيف ابػػػػف قػػػػاؿ: وثقػػػػو مػػػػف -ٔ

. وضػاح وابػف نميػر ابػف عػف األخيػر ونقمػو ثقػة : (٘)خمفػوف وابػف  (ٗ)الفسوي
 . لو والضبط الحديث ف  اإلتقاف أىؿ مف: (ٙ)المشاىير ف  حباف ابف وقاؿ
 صػالح: (ٛ)أبوحػاتـ وقػاؿ. بػأس بػو لػيس: (ٚ)النسائ  قاؿ: صدوقاا رآه مف -ٕ

 . الحديث
 بعػد (ٜ)الثقػات فػ  حبػاف ابف قاؿ: حفظ سوء أو ببدعة ذكره مع وثقو مف -ٖ

 يػر  كػاف: (ٓٔ)أحمػد وقػاؿ. إليو داعية غير قدريًّا الحديث ف  متقناا كاف: ذكره
ػا (ٕٔ)أحمػد وقػاؿ. (ٔٔ)أبوزرعػة قاؿ وكذا. القدر  ففيػو حفظػو مػف كػاف مػا: أيضا

                                                           

 (.    ٖٛ/ٗ)الدوري رواية معيف بف يحيى تاريخ (ٔ)

 (.  ٕٛ/ٙ)والتعديؿ الجرح (ٕ)

 (.  ٛٙ/ٕ)العجم  ثقات ترتيب (ٖ)

 (.  ٜٔٔ/ٕ)التاريخ المعرفةو (ٗ)

 (.  ٙٔٗص)الساري ىدي( ٜٙ/ٙ)التيذيب تيذيب: انظر (٘)

 (.  ٜٔٔص)األمصار عمماء مشاىير (ٙ)

 (.  ٕٖٙ/ٙٔ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٚ)

 (.  ٕٛ/ٙ)والتعديؿ الجرح (ٛ)

 (.  ٖٔٔوٖٓٔ/ٚ)حباف ابف ثقات (ٜ)

 (.  ٛٚٔ/ٕ)أحمد بف عبداهلل رواية الرجاؿ ومعرفة العمؿ (ٓٔ)

 (.  ٚٔ٘/ٕ)زرعة ألب  الضعفاء (ٔٔ)

 (.  ٖٙٗص()الحديثية) ألحمد داود أب  سؤا ت (ٕٔ)
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 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٖٓ 
 

 سػورة مثػؿ يػونس حػديث يحفػظ وكػاف بػو بػأس فػال كتابػو مف افك وما تخميط
 .  القرآف مف
 أف عبػداألعمى بػف عبداألعمى يدري كاف ما واهلل: (ٔ)بندار قاؿ: جرحو مف -ٗ
 قػوؿ ونقػؿ  (ٕ)الضػعفاء فػ  العقيمػ  وذكػره. أطػوؿ رجميػو أو أطػوؿ طرفيػو أف

 فػػ  لقويبػػا يكػػف لػػـ: (ٖ)سػػعد ابػػف وقػػاؿ. بنػػدار وقػػوؿ القػػدر يػػر  كػػاف أحمػػد
 .الحديث
 ابػف قػوة فػ  ىو ما نعـ : (ٗ)قائالا  سعد ابف كالـ الذىب  اإلماـ تأوؿ :الترجيح
 رمػ  لكف صدوؽ وىو الكتب ف  بو احتجوا: (٘)اإلسالـ تاريخ ف  وقاؿ. عمية
  (ٜ)والنػبالء  (ٛ)والميػزاف  (ٚ)فيػو تكمػـ ومف  (ٙ)المغن  ف  ونحوه. بالقدر رم 

 لكنػو. الصػحيح قسػـ مػف حديثػو أف الحػاؿ تقػرر: األخيػر ف  وزاد  (ٜ)والنبالء

                                                           

 (.  ٖٔ٘/ٕ)ا عتداؿ ميزاف( ٛ٘/ٖ)العقيم  ضعفاء: انظر (ٔ)

 (.ٛ٘/ٖ)العقيم  ضعفاء (ٕ)

 (.  ٜٕٓ/ٚ)سعد ابف طبقات (ٖ)

 (.  ٜٔٔص)ردىـ يوجب   بما فييـ المتكمـ ثقاتال (ٗ)

 (.  ٖٜٓ/ٗ)اإلسالـ تاريخ (٘)

 (.  ٖٗٙ/ٔ)المغن  (ٙ)

 (.  ٗٔٔص)موثؽ وىو فيو تكمـ مف (ٚ)

 (.  ٖٔ٘/ٕ)ا عتداؿ ميزاف (ٛ)

 (.  ٖٕٗ/ٜ)النبالء أعالـ سير (ٜ)
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ٕٖٖٔ 
 

: فقػاؿ (ٕ)الكاشػؼ فػ  كمػو ىػذا وخػالؼ. ينكػر مػا لػو يػأت : قػاؿ (ٔ)الحفاظ ف 
 ابػف وقػاؿ.الكتػب فػ  حديثػو ثقػة: فقػاؿ (ٖ)الثقػات رسػالة وف  قدري  لكنو ثقة
 ولعمػو مبػيف غيػر مػردود جػرح ىػذا: (٘)فقػاؿ سػعد ابف كالـ ورد. ثقة: (ٗ)حجر
 .كميـ األئمة بو احتج وقد القدر بسبب

ف. سػعد ابػف كػالـ فػ  الكػالـ اإلمامػاف ىذاف كفانا: الفقير قاؿ   كػاف وا 
 فػػ  لذاتػػو حسػػناا الصػػدوؽ حػػديث كػػوف مػػف اسػػتقر لمػػا مخالفاػػا الػػذىب  كػػالـ

 فػػ  كالمػػو بقرينػػة التوثيػػؽ قصػػد أنػػو عمػػى كالمػػو حمػػؿ يمكػػف لكػػف األصػػؿ 
 والعقيمػ . عميػة بػفا قػوة فػ  ىػو مػا: وبقولػو فػييـ  المػتكمـ والثقػات الكاشؼ

 غيػػر أنػػو بػػيف حػػيف حبػػاف ابػػف ىػػذا فصػػؿ وقػػد. بالقػػدر القػػوؿ لعمػػة ذكػػره إنمػػا
 سػمع ولعمػو مجمػؿ جػرح بنػدار وكالـ. غيره وخالفو متشدد العقيم  ثـ داعية 
 فنقمػو واحػد حػديث بسبب قالو أنو أو تساىالا  منو فرأ  المذاكرة حاؿ ف  منو

 مقالتػو رد فعميػـ ففػ  القػروف  عبػر لحفاظا قالو ما خالؼ وقد. مجمالا  الراوي
 .كممتو عف واإلعراض رؤيتو وترؾ

 قػوؿ ويوافقػو تخمػيط  ففيػو حفظػو مف كاف ما: أحمد قوؿ إ  يبؽ فمـ 
 عميو أنكر إذا الصدوؽ أو الثقة ألف يضره    وىذا. ينكر ما لو يأت : الذىب 

                                                           

 (.  ٕٚٔ/ٔ)الحفاظ تذكرة (ٔ)

 (.  ٔٔٙ/ٔ)الكاشؼ (ٕ)

 (.  ٜٔٔص)ييـف المتكمـ الثقات (ٖ)

 (.  ٖٖٔص)التيذيب تقريب (ٗ)

 (.  ٙٔٗص)الساري ىدي (٘)
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ٕٖٖٕ 
 

 اإلمػػاـ ولػػ شػػيد وقػػد. التوثيػػؽ عمػػى غيػػره فػػ  حالػػو وبقػػ  فيػػو  ضػػعؼ شػػ ء
 فكيػػؼ الحفػػظ  جيػػد أنػػو يعنػػ  القػػرآف  مػػف كسػػورة يػػونس حػػديث بحفػػظ أحمػػد
 مػف بغيػره قياسػو المػراد كػاف إذا إ !. تخمػيط  ففيػو حفظػو مػف كػاف ما: يقوؿ
 باعتمػاد لعممػو ذلػؾ الػراوي ينقػؿ ولػـ ونحوىمػا عيينػة وابػف القطاف يحيى مثؿ

 الػذي أف ذكػر أو ا  ف نػو: ـالكػال ببقيػة يظيػر المػراد ألف أو عبػداألعمى  توثيؽ
 يعنػ  وىػذا  تخمػيط ىػو: يقػؿ ولػـ بػالتنكير  ىكػذا تخمػيط  فيو حفظو مف رواه
 كػاف أنػو ذكر فمما. حفظو مف رواىا الت  األحاديث ف  تخميط مف وقع ما قمة

 فيمػا التخمػيط قمػة المػراد أف تأكػدنا القػرآف مػف سػورة مثػؿ يػونس حديث يحفظ
 ومثػؿ. عبيػد بػف يػونس عػف حديثػو خػارج تخمػيطال ىػذا لكػف الحفػظ  مف رواه
 حالػػو فػ  ويػذكر ثقػة يبقػى بػؿ الصػدوؽ  إلػى الثقػة مػف بػالراوي ينػزؿ   ىػذا
 األولػى يكوف ولذا. مناكير أو أخطاء أو أوىاـ منو وقع قد أنو عمى تدؿ عبارة
 مػا لػو: الحفػاظ فػ  الػذىب  قػوؿ ويضػاؼ ثقػة : يقػاؿ أف عبػداألعمى حاؿ ف 

 لػو أخػرج. ىػػٜٛٔ سػنة مػات. أعمـ تعالى واهلل ينكر  ما لو ثقة: فيقاؿ ينكر 
 .   (ٔ)خزيمة وابف الجماعة

: عػػف رو . البصػػري  (ٕ)الُقرُدوسػػ  األزدي  أبوعبػػداهلل حسػػاف  بػػف ىشػػاـ= ٖ
                                                           

( ٖٙ٘/٘)التيػػذيب تػػذىيب( ٜٙ/ٙ)التيػػذيب تيػػذيب( ٜٖ٘/ٙ)الكمػػاؿ تيػػذيب: انظػػر (ٔ)
 مغػػػان ( ٕٚٔ/ٔ)الحفػػػاظ تػػػذكرة( ٕٕٗ/ٜ) النػػػبالء أعػػػالـ سػػػير( ٕٕٓص)الخالصػػػة
 (.  ٛ٘ٔ/ٕ)األخيار

 األزد قػػراديس إلػػى نسػػبة الميممػػة الػػداؿ ضػػـو  الػػراء وسػػكوف القػػاؼ بضػػـ: القردوسػػ  (ٕ)
 (.  ٕٗ/ٖ)المباب. إلييـ فنسبت بالبصرة محمة نزلوا
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ٕٖٖٖ 
 

 الحمػاداف : عنػو رو . وغيػرىـ وعكرمة  البصري  والحسف سيريف  بف محمد
 .وغيرىـ وعبداألعمى 

 :الحفاظ أقواؿ
 . ثقة: (ٕ)شيبة أب  بف وعثماف  (ٔ) معيف بف يحيى قاؿ: ثقوو  مف -ٔ

. الحػػديث حسػػف ثقػػة: (ٗ)العجمػػ  وقػػاؿ. الحػػديث كثيػػر ثقػػة: (ٖ)سػػعد ابػػف وقػػاؿ
 . سيريف بف محمد ف  ثقة ىو: (٘)القطاف وقاؿ
 ابػف قػاؿ وكػذا. بػو بػأس  : (ٚ)ومػرة.صػالح: (ٙ)أحمد قاؿ: صدوقاا رآه مف -ٕ

 كاف: حاتـ أبو وقاؿ. بو بأس   صدوؽ: (ٜ)عدي بفا وقاؿ.رواية ف  (ٛ)معيف
 بػػف محمػػد عػػف الحػػديث رفػػع فػػ  يتثبػػت وكػػاف صػػدوقاا حسػػاف بػػف ىشػػاـ كػػاف

 فعمؽ. (ٓٔ)حديثو يكتب: قاؿ فيو   تقوؿ ما: ابنو فقاؿ ىريرة  أب  عف سيريف
                                                           

 ابػػػػف ثقػػػػات: وانظػػػػر( ٖٖص)طيمػػػػاف روايػػػػة الرجػػػػاؿ فػػػػ  معػػػػيف ابػػػػف كػػػػالـ مػػػػف (ٔ)
 (.  ٕٓ٘ص)شاىيف

 (.  ٕٓ٘ص)شاىيف ابف ثقات: انظر (ٕ)

 (.  ٕٔٚ/ٚ)سعد ابف طبقات (ٖ)

 .  (ٕٖٛ/ٕ)العجم  ثقات ترتيب (ٗ)

 (.  ٜ٘ٔ/ٔٔ)الباري فتح( ٛٗٗص)الساري ىدي: انظر (٘)

 (.  ٔٔٗ/ٔ)أحمد بف عبداهلل رواية العمؿ (ٙ)

 (.  ٖٓٙ/ٙ)النبالء أعالـ سير( ٜٓٔ/ٖٓ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٚ)

 (.  ٘٘/ٜ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٛ)

 (.  ٚٔٗ/ٛ)الكامؿ (ٜ)

 (.  ٙ٘/ٜ)والتعديؿ الجرح (ٓٔ)
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ٕٖٖٗ 
 

  ف  قاؿ إذا الرازي أباحاتـ أف التاـ با ستقراء عممت قد: قمت: بقولو الذىب 
 .(ٔ)بحجة ليس عنده أنو ديثوح يكتب رجؿ
 .عميو دمِّر: (ٖ)وقاؿ. يحفظ يكف لـ: (ٕ)شعبة قاؿ: مطمقاا جرحو مف -ٖ
 فيػػو الحفػػاظ بعػػض تكمػـ وقػػد: الفقيػػر قػػاؿ: الشػيوخ بعػػض فػػ  جرحػػو مػف -ٗ

 أىػؿ بعػض وتكمػـ. (ٗ)عطػاء عػف حديثػو فػ  القطػاف يحيى فتكمـ. نسبيًّا كالماا
 ووىيػب زريػع بػف ويزيػد القطػاف منيـ البصري الحسف عف حديثو ف  الحديث
 سػيريف بف ومحمد عكرمة عػف حديثو ف  تكمـ أحداا عممت ومػا. (٘)ُعمية وابف

 .بتضعيفو شذّ  كما بيذا فشذّ . (ٙ)شعبة إ  سيريف

 شػعبة قػوؿ إلػى يمتفػت  : الػذىب  فقػاؿ: شػعبة كػالـ أمػا :والتػرجيح المناقشة
ا وقو ا  عالـ زلة (ٛ)مرة وجعمو. (ٚ)فيو  فػ  فيكفػ  حػاتـ أبػ  كػالـ وأما .مطروحا
 أصػحاب بػو واحػتج توثيقو واستقر القنطرة قفز قد ىشاـ: الذىب  قوؿ رده ف 

                                                           

 (.  ٖٓٙ/ٙ)ءالنبال أعالـ سير (ٔ)

 (.  ٙٔٗ/ٛ()ٔ٘ٔ/ٔ)الكامؿ: انظر (ٕ)

 (.  ٙ٘/ٜ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٖ)

 (.  ٚٛٔ/ٖٓ)الكماؿ تيذيب( ٖٖ٘/ٗ)العقيم  ضعفاء: انظر (ٗ)

 الجػػػػػػػػػػرح( ٕٗٛص)اآلجػػػػػػػػػػري سػػػػػػػػػػؤا ت( ٚٛٔ/ٖٓ)الكمػػػػػػػػػػاؿ تيػػػػػػػػػػذيب: انظػػػػػػػػػػر (٘)
 .  (ٜٗٔؤٖٜ/ٖٓ) الكماؿ تيذيب ىامش( ٙٔٗ/ٛ) الكامؿ( ٙ٘و٘٘/ٜ)والتعديؿ

 (.  ٖٖ٘/ٗ)العقيم  ضعفاء( ٙٔٗ/ٛ)الكامؿ: انظر (ٙ)

 (.  ٛٔٗص)الديواف (ٚ)

 (.  ٜٕٙ/ٗ)ا عتداؿ ميزاف: انظر (ٛ)
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ٕٖٖ٘ 
 

 . (ٔ)رو  ما سعة ف  مغمورة أوىاـ ولو الصحاح

 قػوؿ رده فػ  فيكفػ  سػيريف بف محمد عف حديثو ف  شعبة كالـ وأما
 بػػف ـىشػػا يثبتػػوف أصػػحابنا وكبػػار سػػعيد بػػف يحيػػى كػػاف: المػػدين  ابػػف اإلمػػاـ
 وىشػػاـ: قػػاؿ ثػػـ فصػػحاح  محمػػد عػػف ىشػػاـ أحاديػػث أمػػا: وقػػاؿ. (ٕ)حسػػاف
 مػف سػيريف بػف محمػد عػف أحفػظ أحػد كػاف ما: عروبة أب  ابف وقاؿ. (ٖ)ثبت
 فػال شاذ أنو فتقدـ عكرمة عف حديثو ف  شعبة كالـ وأما. (ٗ)حساف بف ىشاـ
 الحافظ قوؿ فيرده البصري الحسف عف حديثو ف  كالميـ وأما. إليو يمتفت فال
 تكمػـ ممف والقطاف. (٘)الستة الكتب ف  البصري الحسف عف حديثو: حجر ابف
 عػف روايتػو فػ  كالميػـ وأمػا. (ٙ)روايػة فػ  َقِبَمػو الحسػف عػف حديثػو ف  تكمـ
 .دافعاا لو أجد لـ الذي فيو عطاء

 بو واتيمو. (ٚ)الثالثة المرتبة ف  حجر ابف بالتدليس ذكره: بالتدليس جرحو -
 بو

                                                           

 (.  ٕٖٙ/ٙ)النبالء أعالـ سير (ٔ)

 (.ٖٖ٘/ٗ)العقيم  ضعفاء: انظر (ٕ)

 (.   ٘٘/ٜ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٖ)

 (.  ٜٕٔ/ٗ)الدوري رواية معيف ابف تاريخ: انظر (ٗ)

 (.  ٛٗٗص)الساري ىدي (٘)

 (.  ٚٔٗوٙٔٗ/ٛ)الكامؿ( ٖٚٔ/ٕ)لمبخاري األوسط التاريخ: انظر (ٙ)

 (.  ٖٗٙ/ٕ)النكت( ٚٗص)التقديس أىؿ تعريؼ: انظر (ٚ)
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ٕٖٖٙ 
 

 

 جعميػا المدلسػيف مف الثالثة المرتبة: الفقير قاؿ. (ٕ)المدين  وابف  (ٔ)أبوحاتـ 
 مػػػف األئمػػة يحػػػتج فمػػـ التػػػدليس مػػف أكثػػػر مػػف)لػػػػ حجػػر ابػػػف اإلسػػالـ شػػيخ

 مػف ومػنيـ مطمقاا حديثيـ رد مف ومنيـ بالسماع فيو صرحوا بما إ  أحاديثيـ
 جماعة فييـ توقؼ مف وثالثيا: )شيوخو شيخ العالئ  قوؿ واألدؽ. (ٖ)(قبميـ

 مطمقػػا آخػػروف وقػػبميـ بالسػػماع فيػػو صػػرحوا بمػػا إ  بيػػـ يحتجػػوا فمػػـ جماعػػة
 لػػـ لمػػف جعميػػا حجػػر فػػابف. (ٗ)(المتقدمػػة األسػػباب ألحػػد قبميػػا التػػ  كالطبقػػة
 مػف ومػنيـ: قاؿ ثـ. بالسماع فيو صرحوا بما إ ( ب طالؽ ىكذا) األئمة يحتج
 أف أـ السػماع بشػرط حػديثيـ قبؿ الحفاظ بعض أف العبارة ىذه أفمعنى. قبميـ
 المعنػى كػاف إف. بالسػماع  يصػرحوا لػـ أو صػرحوا مطمقاػا حػديثيـ قبؿ معناىا
 كأىؿ أنيـ خالصتو ىذا لكف العبارتيف  بيف التناف  ينتف  المقصود ىو األوؿ
 بشػ ء يحػتج   أنػو عمػى اتفػؽ مػف: حجػر ابػف نػص كمػا وىـ الرابعة المرتبة
 الضػػػعفاء عمػػػى تدليسػػػيـ لكثػػػرة عبالسػػػما فيػػػو صػػػرحوا بمػػػا إ  حػػػديثيـ مػػػف

 بالسػماع  فيػو صػرحوا بما إ  األئمة يحتج لـ والثالثة: الفقير قاؿ. والمجاىيؿ
ف!!. واقعاا  بينيما الفرؽ ىو فما  ىػذا ويرشػح الثػان  المعنػى المقصود كاف وا 

                                                           

 (.  ٛٔ/ٙ)حاتـ أب  ابف عمؿ: انظر (ٔ)

 (.  ٚٗص)التقديس أىؿ تعريؼ( ٙٙٗ/ٔ)التكميؿ( ٖٖ٘/ٗ)العقيم  ضعفاء: انظر (ٕ)

 (.   ٖٔص)التقديس أىؿ تعريؼ: انظر (ٖ)

 (.  ٖٓٔص)التحصيؿ جامع (ٗ)
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ٕٖٖٚ 
 

 فييػػا اختمػػؼ الثالثػػة إف يقػػوؿ كأنػػو( اتفػػؽ مػػف) الرابعػػة فػػ  حجػػر ابػػف قػػوؿ
 مػف: قػاؿ ألنػو أدؽ  العالئػ  وعبارة تماماا  العالئ  لكالـ موافؽ فيو الحفاظ 
 وقػػبميـ بالسػػماع فيػػو صػػرحوا بمػػا إ  بيػػـ يحتجػػوا فمػػـ جماعػػة فػػييـ توقػػؼ
 ىػذا وعمى. بعينو حجر ابف كالـ مف المفيـو الثان  المعنى ىو وىذا. آخروف
 أف الباحػػث عمػػى ويجػػب. تطبيقيػػة غيػػر تنظيريػػة المدلسػػيف فػػ  الثالثػػة تكػػوف
 حػديث قبػؿ مػف قػوؿ فيوافػؽ بالثانيػة أيمحػؽ ليػر  فييػا ذكػر مػف حديث بريعت

 . بالسماع التصريح اشترط مف قوؿ فيوافؽ بالرابعة يمحؽ أـ أىميا 

 عػػػف تدليسػػو ذكػػروا ألنيػػػـ بالثانيػػة يمحػػؽ لكػػػف الثالثػػة  مػػف وىشػػاـ 
 وفػ : التقريػب فػ  فقػاؿ باإلرسػاؿ  ىػذا عػف عبػر حجػر ابف والحافظ الحسف 
 ىػػو ىػػذا. (ٔ)عنيمػػا يرسػػؿ كػػاف قيػػؿ ألنػػو مقػػاؿ وعطػػاء الحسػػف عػػف روايتػػو
 السػتة  الكتػب فػ  الحسػف عػف حديثػو أف وتقدـ بالتدليس  اتيامو ف  السبب
 الحسػػف عػػف وحديثػػو: المػػدين  ابػػف قػػاؿ وقػػد. الصػػحيحيف فػػ  جػػدًّا قميػػؿ لكنػػو

 حػػديث أخػػذ أنػػو يػػروف النػػاس وكػػاف: وقػػاؿ. (ٕ)حوشػػب عمػػى تػػدور عاّمتيػػا
: ىػػو فػػ ذا حوشػػب  ترجمػػة راجعنػػا فممػػا: الفقيػػر قػػاؿ. (ٖ)حوشػػب عػػف الحسػػف
 كاف: (ٔ)سعد ابف قاؿ  (ٗ)البصري الحسف أصحاب كبار مف مسمـ بف حوشب

                                                           

 (.   ٕٚ٘ص)التيذيب تقريب (ٔ)

 (.  ٘٘/ٜ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٕ)

 (.  ٖٖ٘/ٗ)العقيم  ضعفاء: انظر (ٖ)

 (   ٕٛٚص)اآلجري سؤا ت( ٕٓٙ/ٗ)الدوري رواية معيف ابف تاريخ: انظر (ٗ)
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ٕٖٖٛ 
 

 
. فأخطػأ  (ٖ)األزدي وضػعفو. (ٕ)الثقػات فػ  حباف ابف وذكره. اهلل شاء إف ثقة 

 يضػر فػال والصػدوؽ  الثقػة بيف الواسطة أف فباف. صدوؽ: (ٗ)حجر ابف وقاؿ
 احتمػاؿ عمػى األئمػة يحمػؿ سػبب وىػو الثقػات عػف تػدليس ألنو عنو التدليس
 واهلل تطبيقاػػا  الثانيػػة مػػف ىػػذا عمػػى وىشػػاـ. الثانيػػة مػػف ويعػػد المػػدلس حػػديث
 .أعمـ تعالى

   ثقػػة: الػػذىب  قػػاؿ التوثيػػؽ  ىػػو حسػػاف بػػف ىشػػاـ فػػ  المعتمػػد إف 
. (ٙ)الصػػحاح أىػػؿ بػػو احػػتج الثقػػات مػػف: وقػػاؿ. (٘)فيػػو شػػعبة قػػوؿ إلػػى يمتفػػت
 ثقػة: وقاؿ. (ٛ)األئمة بو احتج: حجر ابف وقاؿ. (ٚ)الشأف كبير إماـ ثقة: وقاؿ
 ألنػو مقػاؿ وعطػاء الحسػف عػف روايتػو وفػ  سػيريف ابػف فػ  الناس أثبت مف

                                                           

 (.  ٕٓٚ/ٚ)سعد ابف طبقات (ٔ)

 (.  ٖٕٗ/ٙ)حباف فاب ثقات: انظر (ٕ)

 فػػػ  الػػػذىب  قػػػاؿ وقػػػد(. ٙٙ/ٖ)التيػػػذيب تيػػػذيب( ٕٕٙ/ٔ)ا عتػػػداؿ ميػػػزاف: انظػػػر (ٖ)
 .  أعمـ تعالى واهلل. أصاب فما. ىو مف  يدر : الميزاف

 (.   ٗٛٔص)التيذيب تقريب (ٗ)

 (.  ٛٔٗص)الضعفاء ديواف (٘)

 (. ٓٓٓٔ/ٖ)اإلسالـ تاريخ (ٙ)

 (.  ٜٕٙوٜٕ٘/ٗ)الميزاف (ٚ)

 (.  ٛٗٗص)الساري يىد (ٛ)
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 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٖٜ 
 

 إ  يبػػؽ ولػػـ ذلػػؾ  عمػػى الكػػالـ تقػػدـ: الفقيػػر قػػاؿ. (ٔ)عنيمػػا يرسػػؿ كػػاف قيػػؿ
 فقػط عطػاء عػف روايتػو وف  ثقة: وفي يقاؿ فمذا عطاء عف روايتو ف  كالميـ
 .أعمـ تعالى واهلل مقاؿ 

 الجماعػة لػو أخػرج. ىػػٙٗٔ: وقيػؿ ىػػٛٗٔ: وقيػؿ ىػٚٗٔ سنة مات 
 .    (ٕ)خزيمة وابف
 .مو ىـ األنصاري البصري  أبوبكر ِسيِريف  بف محمد= ٗ

 رضػ  عائشػة والسػيدة عمػر  بػف وعبػداهلل مالػؾ  بػف أنس: عف رو  
 الحػػّذاء  وخالػػد والشػػعب   حسػػاف  بػػف ىشػػاـ: عنػػو رو  .وغيػػرىـ عػػنيـ  اهلل

 وقػاؿ. (ٖ)البشػر مػف أدركػت مػف أصدؽ حدثن : حساف بف ىشاـ قاؿ. وغيرىـ
: وغيػػرىـ (ٚ)زرعػػة وأبػػو (ٙ)والعجمػػ  (٘)معػػيف ابػػف وقػػاؿ. الثقػػات مػػف: (ٗ)أحمػػد

                                                           

 (.  ٕٚ٘ص)التيذيب تقريب (ٔ)

 تػذىيب( ٘ٙٗ/ٔ)التكميػؿ( ٖٗ/ٔٔ)التيذيب تيذيب( ٔٛٔ/ٖٓ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٕ)
 مغػػػػان ( ٜٜٜ/ٖ)اإلسػػػػالـ تػػػػاريخ( ٜٓٗص)الخالصػػػػة( ٕٕٛ/ٜ) التيػػػػذيب تػػػػذىيب
 (.  ٙٚٔ/ٖ)األخيار

( ٕٚٛ/ٖ)دادبغػػػ تػػػاريخ( ٕٓٛ/ٚ)والتعػػػديؿ الجػػػرح( ٜ٘/ٕ)والتػػػاريخ المعرفػػػة: انظػػػر (ٖ)
 (.  ٜٓٔ/ٖ٘) دمشؽ تاريخ

 (.  ٜٓٔ/ٖ٘)دمشؽ تاريخ( ٕٔٛ/ٚ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٗ)

 (.  ٕٔٛ/ٚ)والتعديؿ الجرح (٘)

 (.  ٕٓٗ/ٕ)الثقات ترتيب (ٙ)

 (.  ٕٔٛ/ٚ)والتعديؿ الجرح (ٚ)
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ٕٖٗٓ 
 

 .(ٔ)خزيمة وابف الجماعة لو أخرج. ىػٓٔٔ سنة مات. ثقة
 . العباس أبو عبدالمطمب  بف اسالعب بف عبداهلل سيدنا= ٘

 الياشم   وسمـ  وآلو عميو تعالى اهلل صمى اهلل رسوؿ سيدنا عـ ابف
 أـ أمػػو. عنػػو تعػػالى اهلل رضػػ  األمػػة  حبػػر البحػػر  الِحبػػر القػػرآف  ترجمػػاف
. قػوؿ عمػى سػنيف بػثالث اليجػرة قبػؿ ولػد. الِيالليػة الحػارث بنت ُلبابة الفضؿ
: فقػاؿ لػو دعػا وسػمـ وآلػو عميػو تعػالى اهلل صػمى النبػ  أف: منيا مناقب  ولو
ـر »    (ٕ)«الِحْكَمةَ  َعمِّْموُ  المرُي

ـر »: رواية وف   بالطػائؼ مػات. (ٖ)«الترْأِويؿَ  َوَعمِّْموُ  الدِّيفِ  ِف  َفقِّْيوُ  المرُي

                                                           

 تقريػػػب( ٕٗٔ/ٜ)التيػػػذيب تيػػػذيب( ٖٗٗ/ٕ٘)الكمػػػاؿ تيػػػذيب: مػػػأمور غيػػػر انظػػػر (ٔ)
 أعػػػالـ سػػػير( ٕٚٔ/ٖ٘) دمشػػػؽ تػػػاريخ( ٖٕٛ/ٖ)بغػػػداد اريختػػػ( ٖٛٗص)التيػػػذيب
 (.  ٖٛص)الحفاظ طبقات( ٙٓٙ/ٗ)النبالء

 اهلل رضػ  عبػاس ابػف ذكػر بػاب الصػحابة فضػائؿ كتػاب صػحيحو فػ  البخاري أخرجو (ٕ)
 عكرمػػة عػػف خالػػد عػػف  عبػػدالوارث ثنػػا مسػػدد حػػدثنا: قػػاؿ( ٘ٗٗص ٖٙ٘ٚح)عنيمػػا
 بػػف عبػػداهلل بػػاب المناقػػب كتػػاب الكبػػر  فػػ  النسػػائ  وأخرجػػو بػػو : عبػػاس ابػػف عػػف

: عبػدالوارث ثنا موسى بف عمراف عف( ٕٖٔ/ٚ – ٖٕٔٛح)عنيما اهلل رض  العباس
 .  بمفظو بو

 عػػف حمػػاد ثنػػا عبدالصػػمد حػػدثنا: قػػاؿ( ٕ٘ٔ/٘ – ٕٖٓٔ)مسػػنده فػػ  أحمػػد أخرجػػو (ٖ)
 وأخرجػػو بػػو : عبػػاس ابػػف عػػف جبيػػر بػػف سػػعيد عػػف خثػػيـ بػػف عثمػػاف بػػف عبػػداهلل

. بمفظػو بػو: أبػ  حػدثن  عبدالصػمد بػف عبدالوارث عف( ٕٕٛ/ٔٔ – ٘ٚٓ٘ح)ارالبز 
 (.  ٖٖٔص)التيذيب تقريب: انظر. صدوؽ خثيـ ابف أجؿ مف لذاتو حسف وسنده
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٗٔ 
 

 .   (ٔ)ىػٚٙ أو ٘ٙ: وقيؿ ىػٛٙ سنة
 ا تصػػاؿ أمػػا ثقػػات  الػػرواة أف يتبػػيف الدراسػػة ىػػذه مػػف: الفقيػػر قػػاؿ
 :وا نقطاع
 عبػد وبػيف وعبػداألعمى  نصر وبيف ونصر  خزيمة ابف بيف فالحمقات -1

 عبػػاس ابػػف وبػػيف سػػيريف  بػػف ومحمػػد ىشػػاـ وبػػيف وىشػػاـ  األعمػػى
 ىػذه وسمـ  وآلو عميو تعالى اهلل صمى النب  وسيدنا عنيما اهلل رض 

 .شبية بال متصمة الخمس الحمقات
 تعػػالى اهلل رضػػ  عبػػاس ابػػف اوسػػيدن سػػيريف بػػف محمػػد بػػيف والحمقػػة -2

 :التفصيؿ أواف وىذا وعدمو  السماع ف  خالؼ فييا عنيما

 عنيما اهلل رض  عباس ابف مف سيريف ابف سماع ف  الحفاظ اختمؼ
 :قوليف عمى
 عنيمػا  تعالى اهلل رض  عباس ابف مف سيريف  بف السماع أثبت مف: األوؿ
 :عميو وقفت ما عمى وىـ
 مػف وىو حديث ف  جامعو ف  قاؿ حيث: تعالى اهلل مورح الترمذي اإلماـ -ٔ

 . (ٕ)اىػ(صحيح حديث ىذا: )عباس ابف عف سيريف ابف طريؽ

                                                           

 ألبػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػحابة معرفػػػػػػػػة( ٙٛٔ/ٖ)الغابػػػػػػػػة أسػػػػػػػػد( ٕٔٔ/ٗ)اإلصػػػػػػػػابة: انظػػػػػػػػر (ٔ)
 (.  ٜٜٙٔ/ٖ)نعيـ

(: ٖٔٗ/ٕ)شاكر الشيخ طبعة وف .  بشار.د: ت( ٖٛٙ/ٔ – ٚٗ٘ح)الترمذي جامع (ٕ)
 . صحيح حسف
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 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٕٗ 
 

 مػف (ٔ)حػديثاا صػحيحو فػ  أخػرج حيػث: تعالى اهلل رحمو حباف ابف اإلماـ -ٕ
 .عنيما اهلل رض  عباس ابف عف سيريف بف محمد طريؽ

 حػديثيف المسػتدرؾ كتابػو فػ  أخػرج حيػث: تعػالى اهلل رحمو الحاكـ اإلماـ -ٖ
: وقػاؿ عنيمػا  تعػالى اهلل رضػ  عبػاس ابػف عػف سػيريف بف محمد طريؽ مف
 .(ٕ)ىا(يخرجاه ولـ الشيخْيف شرط عمى صحيح)
 فيػػو سػػنداا (ٖ)المحمّػػى فػػ  صػػّحح حيػػث: تعػػالى اهلل رحمػػو حػػـز ابػػف اإلمػاـ -ٗ
 رآخػ عػف وقػاؿ  (عنيمػا تعػالى اهلل رضػ  عبػاس ابػف عػف سيريف بف محمد)

 .عنيما تعالى اهلل رض  عباس ابف أي (ٗ)اىػ(عنو يكوف إسناد أصح: )كذلؾ
 أحاديػث أربعػة أخػرج حيػث: تعالى اهلل رحمو المقدس  الديف ضياء اإلماـ -٘
: قػاؿ ثػـ عنيمػا  تعالى اهلل رض  عباس ابف عف سيريف بف محمد طريؽ مف
. عبػاس فابػ مػف يسػمع لػـ سػيريف بػف محمد أف: وغيره شعبة عف ُروي وقد)

 بػػػػف عبػػػداهلل عػػػػف (٘)األطعمػػػة فػػػ  الصػػػػحيح فػػػ  البخػػػػاري رو  وقػػػد: قمػػػت
 ابػف عػف سػيريف  ابف عف أيوب  عف زيد  بف حماد عف الحجب   عبدالوّىاب
ؽَ »: قػػػػاؿ عبػػػػاس ـر  َكِتفاػػػػا َوَسػػػػمرـَ  َعَمْيػػػػوِ  اهللُ  َصػػػػمرى النرِبػػػػ ُّ  َتَعػػػػرر  َوَلػػػػـْ  َصػػػػمرى ثُػػػػ

                                                           

 (.  ٓٛٚ/ٚ -ٕٗٗٚح)واألنواع التقاسيـ عمى الصحيح المسند (ٔ)

 (.  ٖٛٓ/ٕ – ٖٓٔٔح( )ٖٓٓ/ٕ – ٖٖٛٓح)المستدرؾ: انظر (ٕ)

 (.  ٕٗٔ/ٙ)المحمى: انظر (ٖ)

 (.  ٕٗٙ/ٙ)المحّمى (ٗ)

 (. ٓٙٙص ٗٓٗ٘ح)البخاري صحيح: انظر (٘)
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ٕٖٖٗ 
 

أْ   .(ٕ)السند ىذا ف  البخاري قوؿ عمى الكالـ يأت  :الفقير قاؿ. (ٔ)اىػ(«َيَتَوضر
 بػف محمػد) بػ الحجة ير  إنو حيث: تعالى اهلل رحمو التركمان  ابف اإلماـ -ٙ

 عػػف (ٖ)الخالفيػػات فػػ  البييقػػ  ذكػػر: قمػػت: )فقػػاؿ  (عبػػاس ابػػف عػػف سػػيريف
 مػف محمػد سػمعيا إنمػا عبػاس ابػف عػف سػيريف ابػف أحاديػث: قػاؿ أنػو شعبة
 سػيريف ابػف ورو : لعبػدالغن  الكمػاؿ وف . عباس ابف مف يسمع ولـ عكرمة
 ابػف أرسػؿ فػ ذا. (ٗ)كالمػو انتيى عكرمة بينيما أف والصحيح عباس  ابف عف

 الحػديث كػاف عكرمػة وىػو ثقػة بينيمػا الواسػطة وكػاف عبػاس ابف عف سيريف
ا  .(٘)اىػ(بو محتجًّ

: البنايػػة تابػػوك فػػ  قػػاؿ حيػػث: تعػػالى اهلل رحمػػو العينػػ  الػػديف بػػدر اإلمػػاـ -ٚ
 ابػف عػف سػيريف ابػف حػدثنا: قػاؿ أنػو شػعبة عػف الخالفيات ف  البييق  ذكر)

 ثقػة بينيمػا وكػاف سػيريف ابػف أرسػؿ ف ذا عكرمة  بينيما أف والصحيح عباس
ا صحيحا الحديث كاف عكرمة وىو  رواية: (ٚ)البييق  قاؿ: )وقاؿ  (ٙ)(بو محتجًّ
 صػاحب قػاؿ مرسمة  ماعني اهلل رض  عباس ابف عف سيريف بف محمد رواية

                                                           

  (.  ٓٙوٜ٘/ٖٔ)المختارة (ٔ)

 .  ٕٓؤٜ ص يأت  (ٕ)

 (.ٜ٘ٗ/ٕ)الخالفيات مختصر: انظر  (ٖ)

 (.  ٜٖٗ/ٕ٘)الكماؿ تيذيب: انظر  (ٗ)

 (.  ٕٙٙ/ٔ)النق  الجوىر (٘)

 (.  ٗ٘ٗ/ٔ)البناية (ٙ)

 (.  ٖٖٛ/ٜ)لمبييق  الكبر  السنف: انظر (ٚ)
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ٕٖٗٗ 
 

 ابػف مػف سػيريف ابف يسمع لـ: المدين  وابف معيف وابف أحمد قاؿ: (ٔ)التنقيح
 رواية مف حديثاا صحيحو ف  البخاري رو  وقد: قاؿ عنيما  اهلل رض  عباس
 .(ٕ)اىػ(عنيما اهلل رض  عباس ابف عف سيريف ابف

 قػاؿ إنػو يػثح تعػالى  اهلل رحمو البخاري اإلماـ إلى الرأي ىذا وُنسب  
 بػف عبػداهلل حػدثنا: )المحػـ وانتشػاؿ الػنيس بػاب األطعمة  كتاب صحيحو  ف 

 اهلل رضػ  عبػاس ابػف عػف محمد  عف أيوب  حدثنا حماد  حدثنا عبدالوّىاب 
ؽَ »: قاؿ عنيما  ـر  َكِتفاػا  وسمـ عميو اهلل صمى اهلل َرُسوؿُ  (ٖ)َتَعرر  َفَصػمرى  َقػاـَ  ثُػ
ػػػأْ  َوَلػػػـْ  : قػػػاؿ عبػػػاس ابػػػف عػػػف عكرمػػػة  عػػػف وعاصػػػـ  أيػػػوب فوعػػػ  «َيَتَوضر
ـر  ِقػػػػْدرٍ  ِمػػػػفْ  َعْرقاػػػػا وسػػػػمـ عميػػػػو اهلل صػػػػمى النرِبػػػػ ُّ  (ٗ)اْنَتَشػػػػؿَ »  َوَلػػػػـْ  َصػػػػمرى ثُػػػػ

ػػأْ   ابػػف عػػف سػػيريف بػػف محمػػد) بطريػػؽ ا حتجػػاج ظػػاىره وىػػذا  (٘)اىػػػ(«َيَتَوضر
 ر الظػػاى فػػ  كالمػػو  نقػػؿ وتقػػدـ (ٙ)المقدسػػ  الضػػياء ىػػذا فيػػـ وقػػد  (عبػػاس
 فػ  (ٚ)كالمػو سػيأت  ألنػو يظيػر مػا عمػى التنقػيح  فػ  عبداليادي ابف وعميو
 سػماعاا سػيريف بػف لمحمػد يػر لػـ مػف كػالـ عمػى اعتػرض حيث السماع  نف 

                                                           

 (.  ٖٛٛ/ٖ)عبداليادي  بف التنقيح: انظر (ٔ)

 (.  ٕٚٗ/ٗ)البناية (ٕ)

 (.  ٙٚ/ٕ)األنوار مشارؽ. بأسنانو العظـ عمى ما أكؿ: تعّرؽ (ٖ)

 (.  ٕٕٓ/ٖ)النياية. المحـ معظـ عنو أخذ إذا العظـ فسكوف  بفتح: َعْرقاا (ٗ)

 (.  ٓٙٙص ٘ٓٗ٘وٗٓٗ٘ح: )البخاري صحيح (٘)

 (.  ٓٙ/ٖٔ)المختارة (ٙ)

 .  ٕٕص يأت  (ٚ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٗ٘ 
 

 أيػوب روايػة مػف حػديثاا صػحيحو فػ  البخػاري رو  وقػد:)قػائالا  عباس ابف مف
 .(ٔ)اىػ(أعمـ فاهلل عباس ابف عف سيريف ابف عف

 :الحفاظ مف غيرىما يـالف ىذا وخالؼ 
 مػف و  عبػاس  ابػف مػف سػماع سػيريف  بػف يصػح  : )(ٕ)بطػاؿ ابػف فقاؿ -
نما عمر  ابف  . اىػ(عباس ابف عف عكرمة برواية الحديث يسند وا 
 :البخاري أفراد عف يتكمـ وىو  (ٖ)الصحيحيف بيف الجمع ف  الحميدي وقاؿ -

 :البخاري
 عبػػاس ابػػف عػػف عكرمػػة عػػف وعاصػػـ أيػػوب عػػف: والثمػػانوف الثػػامف)

ـر  ِقْدرٍ  ِمفْ  َعْرقاا وسمـ عميو اهلل صمى النرِب ُّ  اْنَتَشؿَ »: قاؿ ػأْ  َوَلػـْ  َصمرى ُث   «َيَتَوضر
ؽَ »: قاؿ عباس ابف عف سيريف بف محمد وعف  عميػو اهلل صمى اهلل َرُسوؿُ  َتَعرر
ـر  َكِتفاا  وسمـ ػأْ  َوَلػـْ  َفَصػمرى  َقػاـَ  ثُػ  ابػف عػف ريفسػي بػف لمحمػد ولػيس  «َيَتَوضر
 عكرمػة  رواية عمى ا عتماد أف معناه وىذا. اىػ(ىذا غير الصحيح ف  عباس
ف والشواىد  المتابعات ف  سيريف بف محمد رواية وأف  .تقدمت وا 
 المػتف ىػذا فػ  البخػاري واعتماد:)(ٗ)الفتح ف  حجر ابف اإلسالـ شيخ وقاؿ -

 عكرمػة األوؿ فػ  أدخػؿ الطّباع ابف أف ذكرت وقد. الثان  السند عمى ىو إنما
 مػا إلػى الثػان  السػند بػ يراد أشػار البخاري وكأف عباس  وابف سيريف ابف بيف

                                                           

 (.  ٖٛٛ/ٖ)عبداليادي  بف التنقيح (ٔ)

 (.  ٚٚٗ/ٜ)البخاري صحيح عمى بطاؿ ابف شرح (ٕ)

 (.  ٛٓٔ/ٕ)الصحيحيف بيف الجمع (ٖ)

 (.  ٙٗ٘/ٜ)الباري فتح (ٗ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٗٙ 
 

 البخػاري فػ  لػو وما: قمت. عباس ابف مف يسمع لـ سيريف ابف أف مف ذكرت
 محمػد طريػؽ مػف اإلسػماعيم  أخرجػو وقػد. الحػديث ىذا غير عباس ابف عف
 وابػف سػيريف بػف محمػد بػيف ؿفأدخػ زيػد  بػف حماد عف الطّباع بف عيسى بف

نما. عكرمة عباس  عمػى فػأورده الثانية  األخر  بالطريؽ لمجيئو عنده صحّ  وا 
 . اىػ(سمعو الذي الوجو

 ذكػرىـ يػرد مػف مػع ىػذا عمػى فالبخػاري الختػاـ  وتكمػـ الكالـ ختـ وبو 
 تعػػالى اهلل رضػػ  عبػػاس ابػػف مػػف سػػيريف بػػف محمػػد سػػماع عػػدـ يػػر  ممػػف

 .أعمـ تعالى واهلل عنيما 
 تعػػالى اهلل رضػػ  عبػػاس ابػػف مػػف سػػيريف بػػف محمػػد سػػماع نفػػى مػػف: الثػػان 
 :عنيما

 بػف محمػد قاؿ ش ء كؿ:)الحذاء خالد عف شعبة قاؿ: الحّذاء خالد اإلماـ -ٔ
 المختػػار أيػػاـ لقيػػو عكرمػػة  مػػف سػػمعو إنمػػا عبػػاس ابػػف عػػف ُنبِّْئػػتُ : سػػيريف
 .(ٔ)اىػ(بالكوفة

 سػيريف بػف محمػد أحاديػث: )المػدين  بػفا قػاؿ: الحجػاج بػف شعبة اإلماـ -ٕ
 ولػـ المختػار  أيػاـ لقيػو عكرمػة  مف سمعيا إنما: شعبة قاؿ عباس  ابف عف

 .   (ٕ)اىػ(شيئاا عباس ابف مف يسمع

                                                           

 طبقػات( ٜٚ/ٔٗ)دمشػؽ تػاريخ( ٕٚٛ/ٖ)بغػداد تاريخ( ٕٖٛ/ٖ)األولياء حمية: انظر (ٔ)
 (.  ٜٕٔ/٘) سعد ابف

 (.  ٚٛٔص)حاتـ أب  ابف مراسيؿ( ٓٙص)المدين   بف العمؿ (ٕ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٗٚ 
 

 إنمػا عبػاس  ابػف مػف سيريف ابف يسمع لـ: )قاؿ: معيف بف يحيى اإلماـ -ٖ
 ابػػف مػػف سػػمع سػػيريف ابػػف: لػػو وقيػػؿ  (ٔ)(عبػػاس ابػػف عػػف عكرمػػة مػػف سػػمع

 .(ٕ)اىػ(عكرمة مف سمع   :)قاؿ عباس  
 عبػػػاس ابػػػف مػػػف سػػػيريف ابػػػف يسػػػمع لػػػـ:)قػػػاؿ: المػػػدين  ابػػػف اإلمػػػاـ -ٗ

 .(ٖ)اىػ(شيئاا
 ابػػف مػػف سػػماع عنػػو يجػػ  لػػـ سػػيريف ابػػف:)قػػاؿ: حنبػػؿ بػػف أحمػػد اإلمػػاـ -٘

 فػ  يقػوؿ كػاف عبػاس  ابػف مػف سيريف بف محمد يسمع لـ:)وقاؿ  (ٗ)(عباس
 .(٘)اىػ(عباس ابف فع ُنبِّْئتُ : كميا
 .تحريره سبؽ ما عمى: البخاري اإلماـ -ٙ
 .(ٙ)اىػ(عباس ابف مف يسمع لـ سيريف بف محمد: )قاؿ: البزّار اإلماـ -ٚ
  (ٚ)(شيئاا عباس ابف مف يسمع لـ سيريف بف محمد:)قاؿ: البييق  اإلماـ -ٛ

 ابػػف عػػف سػػيريف ابػػف: )وقػػاؿ  (ٛ)(منػػو يسػػمع ولػػـ عبػػاس ابػػف يمػػؽ لػػـ:)وقػػاؿ

                                                           

 (.  ٕٕٓ/ٗ)الدوري ايةرو  معيف ابف تاريخ (ٔ)

 (.  ٕٖٔؤٕٕ/ٔ)محرز ابف رواية معيف ابف تاريخ (ٕ)

 (.  ٕٙٔ/ٜ)التيذيب تيذيب( ٚٓٔ/ٖ)عبداليادي  بف التحقيؽ تنقيح: انظر (ٖ)

 (.  ٚٛٔص)حاتـ أب  ابف مراسيؿ: انظر (ٗ)

 (.  ٙٛٔص)السابؽ المصدر: انظر (٘)

 (.  ٖٚ/ٔ)الزخار البحر (ٙ)

 (.  ٛٙٔ/ٗ)بييق لم الكبر  السنف (ٚ)

 (.  ٕٙٙ/ٔ)السابؽ المصدر (ٛ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٗٛ 
 

  (ٕ)(مرسمة تكوف عباس ابف عف سيريف ابف روايات:)وقاؿ  (ٔ)(مرسؿ عباس
  (ٖ)(مرسػػػمة عبػػػاس ابػػػف عػػػف سػػػيريف بػػػف محمػػػد روايػػػة: )وقػػػاؿ  (ٕ)(مرسػػػمة
 بالغ ىو إنما منو  سمع و  يمقو لـ مرسؿ  عباس ابف عف سيريف ابف:)وقاؿ
   (٘)(منقطع عباس ابف عف سيريف ابف:)وقاؿ  (ٗ)(بمغو
 .(ٙ)اىػ(الحديث أئمة أكثر قوؿ ف  عباس ابف مف يسمع لـ محمد:)وقاؿ
 الحػديث ىػذا سػيريف ابػف و  الحسػف يسػمع لػـ:)قػاؿ: عبػدالبرّ  ابف اإلماـ -ٜ
 .ندرسو الذي الحديث ىذا يعن . (ٚ)اىػ(عباس ابف مف
 ابػػػػف مػػػػف سػػػػماع سػػػػيريف  بػػػػف يصػػػػح  :)قػػػػاؿ: بطػػػػاؿ ابػػػػف اإلمػػػػاـ -ٓٔ

 .(ٛ)اىػ(عباس
 سػيريف بػف محمد) فيو سند عمى يتكمـ وىو قاؿ: عبداليادي ابف اإلماـ -ٔٔ
 المػدين  وابف أحمد قاؿ انقطاعاا  فيو أف غير ثقات  رجالو(: )عباس ابف عف

                                                           

 (.  ٖٜ/ٕ)واآلثار السنف معرفة (ٔ)

 (.  ٜٕٖ/ٗ)الكبر  السنف (ٕ)

 (.  ٖٖٛ/ٜ)السابؽ المصدر (ٖ)

 (.  ٜٕٔ/ٔ)الراية نصب: انظر (ٗ)

 (.  ٓٙ/ٔ)الدراية: انظر (٘)

 (.  ٜ٘ٗ/ٕ)الخالفيات مختصر: انظر (ٙ)

 (.  ٖ٘ٔ/ٗ)التمييد (ٚ)

 (.   ٚٚٗ/ٜ)البخاري صحيح عمى بطاؿ ابف شرح (ٛ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٗ 
 

 .(ٔ)اىػ(شيئاا عباس ابف مف يسمع لـ سيريف بف محمد: والبييق  معيف وابف
 وابػف سػيريف بػف محمػد بػيف فيمػا منقطػع ىػو:)قػاؿ: النحوي ابف اإلماـ -ٕٔ

 .(ٕ)اىػ(عباس
 مػف سػمع سػيريف ابػف كاف إف حسف إسناد ىذا: )قاؿ: حجر ابف اإلماـ -ٖٔ
 قػػوؿ فػػ  عبػػاس ابػػف مػػف يسػػمع لػػـ:)وقػػاؿ  (ٖ)(عنيمػػا اهلل رضػػ  عبػػاس ابػػف

   (ٗ)(األكثر
 . (٘)اىػ(فمنقطعة عباس ابف عف محمد رواية أما:)وقاؿ
 ابػػف يػػر لػػـ سػػيريف ابػػف فػػ ف مرسػػؿ  وىػػو: )قػػاؿ: اليمػػاـ ابػػف اإلمػػاـ -ٗٔ

 ابػف مػف يسػمع لػـ سػيريف ابػف ألف فمنقطػع  يميػو مػا وأمػا:)وقػاؿ  (ٙ)(عباس
 .(ٚ)اىػ(شيئاا عباس
 :الترجيح

                                                           

  فػػ  نػػص ىػػذا: الفقيػػر قػػاؿ(. ٚٓٔ/ٖ)التنقػػيح: وانظػػر  (ٕ٘ٗ/ٕ)الرايػػة نصػػب: انظػػر (ٔ)
 ذلػػؾ  غيػػر إلػػى يشػػير كػػالـ لػػو تقػػدـ وقػػد السػػماع  نفػػ  ىػػو عبػػداليادي ابػػف رأي أف

 .   وأعمـ أعمى تعالى واهلل. ذاؾ بخالؼ واضح نص ألنو أولى ىنا والذي

 (.  ٖٔٙ/٘)المنير درالب (ٕ)

 (.  ٘٘ٙ/ٗ)العالية المطالب (ٖ)

 (.  ٖٙ٘/ٕ)الحبير التمخيص (ٗ)

 (.  ٖ٘٘/ٖ)الباري فتح (٘)

 (.  ٖٓٔ/ٔ)القدير فتح (ٙ)

 .  تأت  لحكاية ىؤ ء ف  أبوحاتـ يعد أف يمكف: الفقير قاؿ(. ٕٜٕ/ٕ)القدير فتح (ٚ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖ٘ٓ 
 

 عبػاس بػف عبػداهلل مػف سػيريف بػف محمد سماع ف  مختمفوف الحفاظ 
 القػوليف بػيف التػرجيح مػف بػد   الروايػة عمػى ولمحكـ عنيما  تعالى اهلل رض 

 : ق ن وسبيؿ جم  ميزاف عمى الرأييف  بيف والفصؿ
 ابػػف عػػف سػػيريف بػػف محمػػد) لترجمػػة يخػػرج لػػـ الترمػػذي اإلمػػاـ فأمػػا

 أـ لذاتػػػػو أصػػػححو لكػػػف سػػػمؼ  كمػػػا صػػػححو  (ٔ)واحػػػداا حػػػديثاا إ ( عبػػػاس
 ا سػػػتد ؿ  يمتنػػع ا حتمػػػاؿ وعنػػد محػػتمالف  األمػػػراف وشػػواىده   لمتابعاتػػو

 .وشواىده لمتابعاتو صححو أنو وىو أولى األكثر موافقة عمى فعمو فحمؿ
 الطرؽ  مجموع إلى نظر صحيحو ف  الحديث صحح حيف حباف وابف 

 بػف محمػد طريػؽ غيػر مف عباس ابف عف الصحيح ف  خرجاه رواه الذي ألف
 .(ٕ)سيريف
 ترجمػػة أف ظّنػػا فقػػد دلػػيالا  حسػػباه مػػا عمػػى اعتمػػدا والضػػياء والحػػاكـ 

 شػيخ الحافظ ذلؾ وردّ  البخاري  شرط عمى( عباس ابف عف سيريف بف محمد)
 عمػػى واعتمػػد منقطعػة  أنيػػا إلػى أشػػار البخػاري أف فحػػّرر حجػر  ابػػف اإلسػالـ

 ا سػتد ؿ فسػقط الصػحيحيف  بػيف جمعو ف  الحميدي صنيع وىو الموصوؿ 
 .بذلؾ

 بػيف الواسػطة عرفػا حيف ا حتجاج عمى تكمما والعين  التركمان  وابف 

                                                           

 (.  ٖٕٔ/٘)األشراؼ تحفة: انظر (ٔ)

 لبخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيح( ٓٛٚ/ٚ)واألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـالتقا: انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر (ٕ)
 (.  ٖٖٕ٘ؤٖٕ٘و ٖٕٓ٘ح) مسمـ صحيح( ٜٜٚٗو٘ٙٗٗوٖٜٖٓؤٖ٘ٛح
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖ٘ٔ 
 

 وجػود ألف حقيقتو  ف  السماع بعدـ قوؿ وىذا عباس  وابف سيريف بف محمد
ف واسطة  ففػ  عرفاىػا الواسػطة ىػذه أف أما السماع  عدـ عمى نص عرفت وا 
 ابػػف عػػف محمػػد رواه مػػا كػػؿ أف تعنػػ    الواسػػطة معرفػػة ألف: نظػػر كالميمػػا
 يصػػرح لػػـ وىػػو سػػيما و  غيرىػػا  دوف بيػػا فيػػو الواسػػطة فيػػو وأبَيػػـ عبػػاس
 شعبة وكالـ الحذاء و  شعبة بكالـ الواسطة معرفة عمى استد  وألنيما. بذكرىا
 عبػاس  ابػف عػف ُنبِّْئػتُ : محمػد قػاؿ شػ ء كؿ: )الحذاء قاؿ الحذاء  إلى يعود
 حجة ىو النص وىذا. (ٔ)اىػ(بالكوفة المختار أياـ لقيو عكرمة  مف سمعو إنما
 يػدّقؽ لػـ أطمػؽ ومػف بػو  محتج ثقة عكرمة وىو الواسطة بمعرفة قاؿ مف كؿ
 ُنبِّْئػتُ : )سػيريف بػف محمػد فيػو قػاؿ مػا عمى يتكمـ إنو حيث الحذاء  عبارة ف 
 عػف: )يقػوؿ وىو. كانت صيغة بأي عباس ابف عف رواه ما كؿ    (ُأْنِبْئتُ  أو
 (. عباس ابف عف ُنبِّْئتُ : )يقوؿ كما( عباس ابف

 ابػف عػف ُنبِّْئػتُ : كميػا فػ  يقػوؿ كػاف: (ٕ)يقػوؿ أحمػد اإلمػاـ: قيػؿ ف ف
 فػ  وجػد وقػد أحمػد  اإلمػاـ عمػـ ليػوإ وصػؿ مػا بحسػب ىذا: فالجواب. عباس
 ىذا إف ثـ. وغيره الحديث ىذا ومنيا عباس  ابف عف: يقوؿ كاف أنو األسانيد
 ويحتمػؿ سػيريف  بػف محمػد شيخو عف الحذاء أعن  شيخو  عف تمميذ حكاية
 عمػى وأصػروا الواسػطة  معرفػة يعتمػدوا لػـ تػراىـ ولػذا. عميو أمره بعض خفاء

ف الواسػطة  بػذكر يصرح لـ سيريف وابف سيما و  ا نقطاع   فػ  بيػا صػرح وا 

                                                           

 (.  ٕٚٛ/ٖ)بغداد تاريخ: انظر (ٔ)

 (.  ٙٛٔص)حاتـ أب  ابف مراسيؿ: انظر (ٕ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٕ٘ 
 

 أف عمػى قائمػة فالحجػة. روايػة كػؿ فػ  المبيمة ى  أنيا ىذا يعن  فال حديث
 قائػؿ ثقػة واسػطة ثبػوت رأ  ومػف عباس  ابف مف يسمع لـ سيريف بف محمد

 . الرواية يصحح ولكنو الواسطة فيو يذكر لـ فيما با نقطاع
 رحمػة شػاكر محمػد أحمػد الشػيخ لعالمػةا كػالـ: المعاصريف كالـ بق 

 :عميو تعالى اهلل
 أبيػػو عػػف أحمػػد بػػف اهلل عبػػد عػػف  ...  حػػاتـ  أبػػ   بػػف المراسػػيؿ وفػػى:)قػػاؿ
 عػف ُنبِّْئػتُ : كميػا فػ  يقػوؿ عباس  ابف مف سيريف بف محمد يسمع لـ: »قاؿ
 عبػاس ابػف عػف سػيريف بػف محمد أحاديث: »المدين  ابف وعف  «عباس ابف
 مػف سػيريف ابػف يسػمع ولـ المختار  أياـ لقيو عكرمة  مف محمد اسمعي إنما
 سػيريف فػابف بػو  الجػـز عمػى دليػؿ و  بتعميػؿ  لػيس وىذا«. شيئاا  عباس ابف

 صػّحح وقػد. خالفػو يتبػيف حتػى السػماع عمػى فيػو طػويالا  عباس ابف عاصر
 حسػػف: وقػػاؿ  ...  الترمػػذي  رواه والحػػديث عبػػاس  ابػػف عػػف روايتػػو األئمػػة
 عبػاس  ابػف مػف سػيريف ابػف سػماع فػ  الشرح ف  تكممنا وقد  ...  يح صح

 ب سػػػناد فسػػػيأت  منػػػو  سػػػماعو ذلػػػؾ بعػػػد لػػػ  ثبػػػت ثػػػـ سػػػماعو  ورجحنػػػا
 حدثو  عباس ابف أف سيريف بف محمد عف أيوب عف  ...   (ٕٛٛٔ)صحيح
 .  (ٔ)اىػ(قاطع نص وىذا

 :جوانب ف  اهلل رحمو الشيخ مقالة مناقشة: الفقير قاؿ 
 مسػند مػف كميػا النسػخ أف ثبػت إذا لػو يسػّمـ  (قػاطع نػص وىذا:)قولو: وؿاأل 

                                                           

 .  شاكر أحمد بتحقيؽ  الحديث دار ط(ٕٚٗ/ٕ)أحمد مسند ىامش (ٔ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٖ٘ 
 

 المجمػػد محققػػا قػػاؿ حػػيف فػػ  ىػػو  يروييػػا كمػػا العبػػارة ذكػػرت أكثرىػػا أو أحمػػد
 الميمنيػة الطبعػة فػ « حػدث» لفظػة تحّرفت وقد: قمنا: )أحمد مسند مف الرابع
 حجػة لتحريػؼا ىػذا فاتخػذ اهلل رحمػو شػاكر أحمد الشيخ وأخطأ  «حدثو» إلى
 اتخػذ: قػا  حػيف وأخطئا. (ٔ)اىػ(عباس ابف مف سيريف ابف سماع تصحيح ف 

 عنػده كػاف ولػو أصػالا  تحريفاػا عػّده مػا تعػالى اهلل رحمػو ألنػو حجة  التحريؼ
ػػا أكبػػر والشػػيخ متعصػػباا  متعسػػفاا لكػػاف حجػػة جعمػػو ثػػـ تحريفاػػا  ىػػذا  مػػف مقاما

 وىمػا. تحريػؼ وفييػا حجػة  نيػةالميم الطبعة نسخة فاتخذ: يقاؿ أف فالصواب
 .  تعالى اهلل رحمو الشيخ كالـ مف الجانب ىذا عمى الردّ  كفيان  قد

 يصػح وكيػؼ ظػاىر  كبيػر نظػر فيو  (بتعميؿ ليس وىذا:)قولو: الثان  
 مسػػتقر الطريقػػة ىػػذه عمػػى وتضػػعيفيا الروايػػات إعػػالؿ فػػ  ومػػنيجيـ ىػػذا 

 فطالعيػػػا وغيرىمػػػا  ذيالترمػػػ وعمػػػؿ حػػػاتـ أبػػػ  ابػػػف عمػػػؿ ودونػػػؾ  !مترسػػػخ 
 .ىذا بمثؿ أعموه كبيراا عدداا (ٕ)واجد ف نؾ وتصفحيا 
 واقػع حكػى وأحمػد سػبؽ  كما شعبة عف وصمو ما حكى المدين  وابف 
 سػمعت يقػوؿ و ( ُنبِّْئػتُ : )يقػوؿ سػيريف بػف محمػد فوجد تتبعو الذي الروايات

ا السماع عمى الدالة العبارات مف نحوىما و  حدثن  و  : قػاؿ عندما وىو. نصًّ
 !!!.بتعميؿ ليس ىذا: ىذا بعد يقاؿ فكيؼ. واسطة أثبت ُنبِّْئتُ 

                                                           

 .  األرناؤوط ب شراؼ تحقيؽ الرسالة ط(ٕٚ/ٗ)أحمد مسند ىامش (ٔ)

( ٚٙ٘و٘ٓ٘وٚٗٗوٛ٘/ٕ()ٔٓٙوٕٛ٘وٖٗٗ/ٔ)حػػػػػاتـ أبػػػػػ  ابػػػػػف عمػػػػػؿ: انظػػػػػر (ٕ)
 الترمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب( ٖٖٓو ٖٕٔو ٜ٘ٔو ٚٓٔو ٜٙ/ٖ)
 (.  ٖٔٗوٕٕٗٗٗٓوٕٓٓوٛٚٔوٛٓٔوٓٓٔوٓ٘وٜٗص)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖ٘ٗ 
 

 قػوؿ مػف أوضػح دليػؿ وأي: الفقيػر قاؿ  (بو الجـز عمى دليؿ  :)قولو: الثالث
 منػو سػمع ولػو  (ُنّبئػت: )عبػاس ابػف عػف روايات ف  نفسو سيريف بف محمد
 الجػـز عمػى فالػدليؿ. ذلػؾ نحو أو خطبنا أو سمعتو أو أخبرن  أو حدثن  لقاؿ
 إف إذ الحفػػاظ  شػػيادة ثػػـ نفسػػو  سػػيريف بػػف محمػػد كػػالـ مػػف السػػماع بنفػػ 
 .يخفى   كما حجة ىنا كالميـ
 مػػا عميػو بنػى الػػذي دليمػو ىػو ىػػذا  (طػويالا  عبػاس ابػػف عاصػر:)قولػو: الرابػع
 الطويمػػة والمعاصػػرة  (خالفػػو يتبػػيف حتػػى السػػماع عمػػى فيػػو:)قولػػو مػػف بعػػده
 عميػو تعػالى اهلل صػمى اهلل رسػوؿ سػيدنا عاصػروا فالمخضػرموف  دلػيالا  ليست
 عمػى دلػيالا  معاصػرتيـ أحػد يعتبػر فمػـ يػروه  ولػـ منػو يسػمعوا ولػـ وسمـ وآلو

 يتبػيف حتػى: )وقولػو. (ٔ)مرسػمة المخضػرميف روايػات أف عمى ىـ بؿ. السماع
 ظ الحفػا كػالـ ومػف نفسػو سػيريف بف محمد قوؿ مف خالفو تبيف فقد  (خالفو

 .أعمـ  واهلل ىنا  منف ّ  فالسماع
 صػػحيحو  فػػ  الحػػديث ىػػذا أخػػرج حػػيف خزيمػػة ابػػف صػػنيع ىنػػا بقػػ  
. يصػححو لػـ فيػو  (ٕ)(الخبػر صػح إف:)فقػاؿ بصحتو القوؿ عمؽ أنو والجواب

 الػرواة عدالػة اعتبػر خزيمػة ابػف ولعػؿ:)المنيػر البػدر فػ  النحػوي ابػف قػاؿ ثـ
 سيريف بف محمد بيف فيما منقطع ىو عـ ن. غرابتو إلى يمتفت ولـ كذلؾ  وىو

                                                           

 (.  ٓٙٔ/ٗ)المغيث فتح: انظر (ٔ)

 (.  ٛٛ/ٗ)خزيمة ابف صحيح: انظر (ٕ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖ٘٘ 
 

 ىػذا ويػدفع كػذلؾ  السػند فػ  ا تصػاؿ إلى يمتفت ولـ: أي. (ٔ)اىػ(عباس وابف
 .فيو متوقؼ فيو  (الخبر صح إف:)لمباب الترجمة ف  قولو عنو

 إلػػى يمتفػػت ولػػـ أّصػػميا التػػ  قاعدتػػو عمػػى سػػائر ف نػػو حػػـز ابػػف وأمػػا 
ذا:)(ٕ)اإلحكػاـ فػ  قػاؿ الروايػة  أىؿ أصوؿ  أدرؾ قػد العػدؿ الػراوي أف عممنػا وا 
 القبػوؿ  العػدؿ شػرط ألف والسماع  المقاء عمى فيو العدوؿ مف عنو رو  مف

 يقػـو أف إ  منػو  يسػمعو لػـ مػا غيػره إلػى يسػند أف ف  تكذيبو يضادّ  والقبوؿ
 تحريـ ير  أنو عمى يدؿ بظاىره وىذا: الفقير قاؿ. اىػ(فعمو مف ذلؾ عمى دليؿ
 وفعػؿ الروايػات وواقػع واقػع  جػائز ذلػؾ أف حػيف فػ  حديثػو الثقػة ديسن   أف

 بجػرح لػيس الفعػؿ وىػذا. يػدركوه لػـ عمف ويحكوف يرسموف األئمة مف الحفاظ
 األمػر وليس. مقبولة غير عموميا عمى وقاعدتو. التدليس إ  مقرر  ىو كما

 مػف ىنػا ؿالػدلي قػاـ قػد أنػو عمػى. الخطػأ أو الػوىـ أو باإلرساؿ حكـ بؿ تكذيباا
 (.ُنبِّْئتُ :)قولو ف  سيريف بف محمد فعؿ

 عميػو تعػالى اهلل رحمػة سيريف بف محمد سماع لنف  حاصؿ فالترجيح 
 الحمقػػة  ىػػذه فػػ  ثابػػت وا نقطػػاع عنيمػػا  تعػػالى اهلل رضػػ  عبػػاس ابػػف مػػف

 . أعمـ تعالى واهلل منقطع  فالسند
 :والشذوذ العمة حيث مف الحديث دراسة أما 

 واقػػع فػػ  بدقػػة والنػػاظر عنيمػػا  ىػػذا نفػػى الحػػديث صػػحح مػػف فػػ ف

                                                           

 (.  ٖٔٙ/٘)المنير البدر (ٔ)

 (.  ٕٔ/ٕ)حـز  بف األحكاـ أصوؿ ف  اإلحكاـ (ٕ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖ٘ٙ 
 

 :التفصيؿ وىاؾ النف   بيذا الحكـ ف  يتريث الرواية
 :ووقفو الحديث رفع ف  الرواة اختالؼ خالؿ مف العمة وجود إثبات= ٔ
 عنيمػا  تعػالى اهلل رضػ  عبػاس ابػف عػف سػيريف بف محمد رواه الحديث ىذا

 عػػوف  بػػف وعبػػداهلل أيػػوب و    ىشػػاـ: خمسػػة سػػيريف بػػف محمػػد عػػف ورواه
 .وُقّرة وأشعث 

 :ووقفو الحديث رفع ف  واختمفوا عدة  عنو فرواه حساف بف ىشاـ أما -
ػػا رواه مػػف: أو ا   ابػػف أخرجػػو: عبػػداألعمى بػػف عبػػداألعمى -ٔ: مرفوعا

 بػػػف عبػػػدالوىاب -ٕ. الحػػػديث فرفػػػع عنػػػو  عمػػػ  بػػػف نصػػػر عػػػف (ٔ)خزيمػػػة
 أبػ  عػف إسػماعيؿ بػف الحسػيف عػف (ٕ)الػدارقطن  أخرجػو: الثقفػ  عبدالمجيد
ػا مرفػوع فيػو  (ُأمرنا:)قاؿ ألنو الرفع  قرينة الحديث وف  عنو  األشعث . حكما
 .(ٖ)التحقيؽ ف  الجوزي وابف البييق  أخرجو الدارقطن  طريؽ ومف

 بػف ُحميػد عنػو أخرجػو: ُشميؿ بف النضر -ٔ: موقوفاا رواه مف: ثانياا
 أخرجػػػو: المّصيصػػػ  الحسػػػيف بػػػف مػػػدمخ -ٕ. (ٗ)األمػػػواؿ كتػػػاب فػػػ  زنجويػػػو

                                                           

 صػدقة الُسػمت إخػراج بػاب الفطػر صػدقة أبػواب جمػاع الزكاة كتاب خزيمة ابف صحيح (ٔ)
 (.  ٛٛ/ٗ( )ٕ٘ٔٗح) الفطر

 (.  ٖٜ/ٖ()ٜٕٔٓح)الفطر زكاة كتاب الدارقطن  سنف (ٕ)

 مػػف يخػػرج قػػاؿ مػػف بػػاب الفطػػر زكػػاة أبػػواب جمػػاع الزكػػاة كتػػاب الكبػػر  البييقػػ  سػنف (ٖ)
 (.  ٔ٘/ٕ)التحقيؽ( ٛٙٔ/ٗ)صاع نصؼ الفطر صدقة ف  الحنطة

ف صػاع مػف يػنقص أف يسػتحب   كاف مف باب الصدقة كتاب زنجويو  بف األمواؿ (ٗ)  وا 
 (.  ٜٕٗٔوٕٛٗٔ/ٖ( )ٜٖٕٛح)ُبرًّا كاف
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖ٘ٚ 
 

 .عنو ميموف بف عم  عف (ٔ)النسائ 
 .(ٕ)مصنفو ف  ىشاـ عف أخرجو: عبدالرزاؽ -ٖ 
 عنػو عبػدالوىاب عػف بنػدار عػف (ٖ)خزيمػة ابف فرواه السختيان  أيوب وأما -
 .موقوفاا بو
 ابػف عػف النضػر عػف (ٗ)األمواؿ كتاب ف  حميد فرواه عوف بف عبداهلل وأما -

 الصػغير عػف: رمضػاف صػدقة أف نتحدث كنا: قاؿ سيريف بف محمد عف عوف
 منػػو  قبػػؿ بشػػعير جػػاء فػػ ف منػػو  قبػػؿ ببػػر جػػاء إف واألنثػػى  والػػذكر والكبيػػر 

 قبػؿ بسػمت جػاء ومػف منػو  قبػؿ بزبيػب جػاء ومػف منػو  قبػؿ بتمػر جػاء ومف
 ذكػره. منػو قبػؿ بسويؽ جاء ومف منو  قبؿ بدقيؽ جاء ومف: قاؿ وأظنو منو 
 .مقطوعاا ىكذا
 عبػدالرحيـ عػف (٘)المصػنؼ فػ  شػيبة أبػ  ابػف فرواه سوار بف أشعث وأما -
 الفطػر صػدقة فػ  تجػزي: قػاؿ سػيريف بػف محمػد عػف أشػعث عػف سػميماف بف

                                                           

 (.  ٓ٘/٘()ٜٕٓ٘ح)الفطر زكاة مكيمة باب الزكاة كتاب النسائ  سنف (ٔ)

 (.   ٖٖٔ/ٖ()ٚٙٚ٘ح)الفطر زكاة باب العيديف صالة كتاب لرزاؽعبدا مصنؼ (ٕ)

 األطعمػة جميػع إخػراج بػاب الفطػر صدقة أبواب جماع الزكاة كتاب خزيمة ابف صحيح (ٖ)
 (. ٜٛ/ٗ()ٕٚٔٗح) الفطر صدقة ف 

ف صػاع مػف ينقص أف يستحب   كاف مف باب الصدقة كتاب زنجويو  بف األمواؿ  (ٗ)  وا 
 (.ٕٓ٘ٔوٜٕٗٔ/ٖ) (ٕٜٖٕح)ُبرًّا كاف

 تمػر أو شعير مف صاع الفطر صدقة قاؿ مف باب الزكاة كتاب شيبة أب  ابف مصنؼ (٘)
 (. ٜٖٛ/ٕ( )ٖٚٙٓٔح) قمح أو
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖ٘ٛ 
 

: وقػاؿ والػدقيؽ  السػويؽ فػ  وشػؾ والسػمت  والزبيػب والتمػر والشػعير الحنطة
 .مقطوعاا ىكذا ذكره .سواء ىذا كؿ مف
 محمد بف يحيى عف (ٔ)المخمِّص أبوطاىر فرواه لسدوس ا خالد بف قرة وأما -
 بػو عنػو ىاشػـ بنػ  مػولى سعيد أب  عف العالء بف عبدالجّبار عف صاِعد بف

 .مرفوعاا
 رفػػع فػػ  سػػيريف بػػف محمػػد عػػف الػػرواة اخػػتالؼ ىػػو ىػػذا: الفقيػػر قػػاؿ 
ػا  رواه عػوف وابػف موقوفاػا  رواه فػأيوب. ووقفػو الحديث  أشػعث  وكػذا مقطوعا
 عػػوف وابػػف أيػػوب وقفػػو نقػػوؿ أف فيسػػوغ الرفػػع  عػػدـ فػػ  الوقػػؼ بويشػػ وىػػو

. سػيريف بف محمد عمى وأشعث عوف وابف عباس ابف عمى أيوب لكف وأشعث
ػػا رواه وقػػرة  رفعاػػا عنػػو اختمػػؼ حسػػاف بػػف وىشػػاـ. حسػػف عنػػو والسػػند مرفوعا
 فػالكثرة. ومخمػد والنضػر عبػدالرزاؽ ووقفػو وعبػداألعمى  الثقفػ  فرفعػو: ووقفاا
 .الوقؼ جانب ف  ىنا

 :أخر  طرؽ عنيما تعالى اهلل رض  عباس ابف عف ولمحديث 
 رواه عنيمػا  تعػالى اهلل رضػ  عبػاس ابف عف البصري الحسف عف حميد -ٔ
 :جماعة حميد عف
 أب  وابف (ٕ) مسنده  ف  أحمد يزيد عف رواه: مرفوعاا رواه ىاروف بف يزيد -

                                                           

 (.   ٖٙٚ/ٔ-ٖٔٙح)المخمصيات (ٔ)

 (.  ٖٕٖ/٘()ٜٕٖٔح)أحمد مسند (ٕ)
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 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜ٘ 
 

   (ٕ)البزار عنو رواه المثنى بف ومحمد  (ٔ)مصنفو ف  شيبة
 طريقػػػو مػػػف رواه سػػػناف بػػػف وأحمػػػد  (ٖ)النسػػػائ  عنػػػو رواه ُحْجػػػر بػػػف وعمػػػ 

 .(ٗ)الدارقطن 
ػػا رواه يوسػػؼ بػػف سػػيؿ - ػػا مرفوعا  فػػ  شػػيبة أبػػ  ابػػف سػػيؿ عػػف رواه: أيضا

 رواه بكػر أبػ  بػف ومحمػد  (ٙ)أبػوداود عنو رواه المثنى بف ومحمد  (٘)مصنفو
 .(ٚ)البييق  طريقو مف
  (ٜ)الػدارقطن  طريقػو ومػف  (ٛ)النسػائ  رواه: مرفوعاا رواه لحارثا بف خالد -

                                                           

 مػف صػاع نصػؼ قػاؿ مػف الفطػر صػدقة فػ  بػاب الزكػاة كتػاب شيبة أب  ابف مصنؼ (ٔ)
 (.  ٜٖ٘/ٕ()ٖٖٗٓٔح)بر

 (.  ٜٛٓح ٖٓٗ/ٔ)البزار زوائد عف األستار كشؼ: انظر (ٕ)

 فػػػػػ  الصػػػػػدقة عمػػػػػى اإلمػػػػػاـ حػػػػػث بػػػػػاب العيػػػػػديف صػػػػػالة كتػػػػػاب النسػػػػػائ  سػػػػػنف (ٖ)
 (.  ٕ٘/٘()ٖ٘ٔ٘ح) الحنطة باب الزكاة وكتاب( ٜٓٔ/ٖ()ٓٛ٘ٔح)الخطبة

 (.  ٛٛ/ٖ()ٖٕٓٔح)الفطر زكاة كتاب الدارقطن  سنف (ٗ)

 مػف صػاع نصػؼ قػاؿ مػف الفطػر صػدقة فػ  بػاب الزكػاة كتػاب شيبة أب  ابف مصنؼ (٘)
 (.  ٜٖ٘/ٕ()ٖٖٗٓٔح)بر

( ٗٙ/ٖ()ٕٕٙٔح)قمػح مػف صػاع نصػؼ رو  مػف بػاب الزكػاة كتػاب داود أبػ  سنف (ٙ)
 .  األرناؤوط تحقيؽ

 مػػف يخػػرج قػػاؿ مػػف بػػاب الفطػػر زكػػاة أبػػواب جمػػاع الزكػػاة كتػػاب الكبػػر  البييقػػ  سػنف (ٚ)
 (.    ٛٙٔ/ٗ)صاع نصؼ طرالف صدقة ف  الحنطة

 (.  ٓ٘/٘()ٕٛٓ٘ح)الفطر زكاة مكيمة باب الزكاة كتاب النسائ  سنف (ٛ)
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ٕٖٙٓ 
 

 .عنو المثنى بف محمد عف  (ٔ)الدارقطن 
 .مسنده ف  (ٕ)أحمد عنو أخرجو: مرفوعاا رواه سعيد بف يحيى -
  
 وتفّرد  (ٖ)حديثو ف  مسمـ بف عّفاف عنو رواه: موقوفاا رواه سممة بف حماد -

 .بوقفو وتفّرد
 ابػػف مػػف يسػػمع لػػـ الحسػػف أف إ  الطريػػؽ  ىػػذا فػػ  الرفػػع فػػالراجح 
 .وغيرىـ  (ٚ)والبييق   (ٙ)والنسائ   (٘)والبزار  (ٗ)المدين  ابف قاؿ كما عباس
 .وغيرىـ

 :عنيما تعالى اهلل رض  عباس ابف عف رجاء أب  عف أيوب -ٕ
 ُقتيبػة فػرواه: زيد بف حماد عف واختمؼ زيد  بف حماد أيوب عف رواه 

 بف سميماف ورواه. قتيبة عف (ٛ)النسائ  أخرجو موقوفاا  بو زيد بف حماد عف

                                                           

 (.  ٛٛ/ٖ()ٖٕٓٔح)الفطر زكاة كتاب الدارقطن  سنف (ٔ)

 (.  ٖٙٗ/ٖ()ٕٛٔٓح)أحمد مسند (ٕ)

 (. ٕٖص ٛٗح)مسمـ بف عفاف أحاديث  (ٖ)

 (.  ٔ٘ص)المدين  ابف عمؿ (ٗ)

 (.  ٖٓٗ/ٔ)األستار كشؼ: انظر (٘)

 (.  ٜٔٗ/ٕ)الراية نصب: انظر (ٙ)

 (.  ٕٚٙ/ٕ)التيذيب تيذيب: وانظر(. ٛٙٔ/ٗ)الكبر  البييق  سنف (ٚ)

 (.  ٔ٘/٘()ٕٓٔ٘ح)الفطر زكاة مكيمة باب الزكاة كتاب النسائ  سنف (ٛ)
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ٕٖٙٔ 
 

 أب  عف (ٔ)البييق  اإلماـ أخرجو كذلؾ  موقوفاا بو زيد بف حماد عف حرب بف
 إسػماعيؿ عػف الصػفار عبيػد بػف أحمػد عػف عبػداف بػف أحمػد بف عم  الحسف

 عػػف فػػرواه الجػػرّاح بػػف عبػػداهلل وخالفيمػػا. حػػرب بػػف سػػميماف عػػف إسػػحاؽ بػػف
 أبػ  عنػد أيػوب بػف محمػد: الجراح بف عبداهلل عف رواه مرفوعاا  زيد بف حماد
 فػػػ  والضػػػياء  (ٖ)الكبػػػر  فػػػ  والبييقػػػ   (ٕ)موضػػػعيف فػػػ  الحميػػػة فػػػ  ُنعػػػيـ

  (٘)جرجػػػاف تػػػاريخ فػػػ  السػػػيم  حمػػػزة عنػػػد عبػػػدؾ بػػػف ويحيػػػى  (ٗ)المختػػػارة
 أبػ  عػف أيػوب حػديث مػف غريػب:)أبونعيـ وقاؿ. (ٙ)قزويف تاريخ ف  والرافع 
ػا وقػاؿ  (ٚ) (رجاء  إ  راوياػا لػو أعمػـ و  وأيػوب  حمػاد حػديث مػف غريػب:)أيضا
 .مرفوعاا يعن . (ٛ)اىػ(الجراح بف عبداهلل

                                                           

 مػف يخػرج   قػاؿ مػف بػاب الفطػر زكػاة أبواب جماع الزكاة كتاب الكبر  البييق  سنف (ٔ)
 (.   ٚٙٔ/ٗ)صاعاا إ  الفطر صدقة ف  الحنطة

 (.  ٕٕٙ/ٙ()ٕٔ/ٖ)األولياء حمية (ٕ)

 مػف يخػرج   قػاؿ مػف بػاب الفطػر زكػاة أبواب جماع الزكاة كتاب الكبر  البييق  سنف (ٖ)
 (.   ٚٙٔ/ٗ) صاعاا إ  الفطر صدقة ف  الحنطة

 (.  ٓٔ/ٖٔ)المختارة (ٗ)

 (.  ٚٛٗوٙٛٗص)جرجاف تاريخ (٘)

 .  معمقاا( ٕٙٔ/ٖ)التدويف (ٙ)

 (.  ٕٔ/ٖ)األولياء حمية (ٚ)

 (. ٕٕٙ/ٙ)السابؽ المصدر (ٛ)
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ٕٖٕٙ 
 

 وكذا  (ٕ)الجراح بف عبداهلل مف (ٔ)أوثؽ قتيبة ألف الوقؼ  ىنا والراجح 
 عبداهلل وتفرد اجتمعا  إذا فكيؼ ا نفراد  عمى  (ٖ)أوثؽ حرب بف سميماف وكذا

 .فخالفيما الجراح بف عبداهلل

 :عنيما تعالى اهلل رض  عباس ابف عف احرب أب  بف عطاء -ٖ

 :ثالثة عطاء عف رواه  

 عػػف (ٗ)مصػػنفو فػػ  شػػيبة أبػػ  ابػػف أخرجػػو: موقوفاػػا رواه أرطػػأة بػػف حجػػاج -
 قبػػوؿ والػػراجح مقػػاؿ  فيػػو (٘)وحجػػاج بػػو  حجػػاج عػػف سػػميماف بػػف عبػػدالرحيـ

 .يخالؼ ولـ بالتحديث صّرح إذا حديثو

 عػف (ٙ)اآلثػار معػان  شػرح ف  الطحاوي أخرجو: موقوفاا رواه ليمى أب  ابف -

                                                           

 (.   بعدىا وماٜٖ٘/ٛ)التيذيب تيذيب: انظر (ٔ)

 (.  ٜٙٔ/٘)التيذيب تيذيب: انظر (ٕ)

 (.  بعدىا وماٖٙٛ/ٔٔ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٖ)

 صػػاع نصػػؼ قػػاؿ مػػف الفطػػر صػػدقة فػػ  بػػاب الزكػػاة كتػػاب شػػيبة أبػػ  ابػػف مصػػنؼ (ٗ)
 (.  ٜٖٚ/ٕ()ٖٖ٘ٓٔح)رب

( ٛ٘ٗ/ٔ)الميػػػػػػػػػػزاف( ٖٔٔ/ٔ)الكاشػػػػػػػػػػؼ( ٜٙٔ/ٕ)التيػػػػػػػػػػذيب تيػػػػػػػػػػذيب: انظػػػػػػػػػػر (٘)
 (.  ٕ٘ٔص)التقريب

 (.  ٚٗ/ٕ)اآلثار معان  شرح (ٙ)
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ٕٖٖٙ 
 

 ورجالػو بػو  (ٖ)ليمػى أبػ  ابػف عػف (ٕ)عيسى بف يحيى عف (ٔ)عمرو بف محمد
 .ثقة فيو الطحاوي شيخ خال مقاؿ  منيـ واحد كؿ ف  عطاء إلى

 . (ٗ)البزّار أخرجو: مرفوعاا عباد بف يحيى عنو رواه ُجريج ابف -

 

 المتفػػػػؽ فػػػػ  والخطيػػػػب (ٛ)والبييقػػػػ  (ٚ)والعقيمػػػػ  (ٙ)والحػػػػاكـ (٘)والػػػػدارقطن 
 تمميػػذه التصػػحيح ىػػذا وردّ  ذلػػؾ  فػػ  وأخطػػأ الحػػاكـ  وصػػححو  (ٜ)والمفتػػرؽ
 ىكػذا  جػريج ابػف عػف عبػاد بف يحيى بو ينفرد حديث ىذا:)(ٓٔ)فقاؿ البييق  

نما  صػمى النبػ  إلػى مرفوعاا شعيب يف عمرو عف جريج ابف عف غيره رواه وا 

                                                           

 (.  ٖٕٓ/ٗ)بالوفيات الواف : انظر (ٔ)

 (.  ٕٕٔ/ٖ)األخيار مغان : انظر (ٕ)

 (.  ٕٖٓ/ٜ)التيذيب تيذيب: انظر (ٖ)

  (. ٖٖٙ/ٔٔ)البزار مسند (ٗ)

 (.  ٛٙ/ٖ()ٕٗٛٓح)الفطر زكاة كتاب الدارقطن  سنف  (٘)

 (.  ٜٙ٘/ٔ()ٕٜٗٔح)الزكاة كتاب المستدرؾ (ٙ)

 (.  ٙٔٗ/ٗ)العقيم  ضعفاء (ٚ)

 الفطػػر زكػػاة وجػػوب بػػاب الفطػػر زكػػاة أبػػواب جمػػاع الزكػػاة كتػػاب الكبػػر  البييقػػ  سػػنف (ٛ)
 (.  ٕٚٔ/ٗ) البادية أىؿ عمى

 (.ٕٕٙٓ/ٖ)والمفترؽ المتفؽ (ٜ)

 (.  ٕٚٔ/ٗ)الكبر  البييق  سنف (ٓٔ)
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ٕٖٙٗ 
 

 ضػعفو ىػذا (ٔ)السػعدي عبػاد بػف ويحيػى. اىػ(وألفاظ سائر ف  وسمـ عميو اهلل
 خػػالؼ ضػػعفو ومػػع. وغيػػرىـ والػػدارقطن  واألزدي والعقيمػػ  والعجمػػ  أبػػوداود

 ابػف عػف الحػديث ىػذا رووا حػيف وغيرىما (ٕ)عطاء بف وعبدالوىاب عبدالرزاؽ
 تعػالى واهلل جػدًّا  ضػعيؼ الوجػو فيػذا عطػاء    شػعيب بػف عمػرو عف جريج
 .أعمـ

 التقريػػػر ىػػػذا عمػػػى موقوفػػػة عبػػػاس ابػػػف عػػػف عطػػػاء عػػػف والروايػػػة 
 .  والتحرير
 أربعػػة لػػو عبػػاس ابػػف عػػف الحػػديث: مضػػى مػػا خالصػػة: الفقيػػر قػػاؿ 

 :(ٖ)رواة
 ضػعيؼ عنو والرفع مقاؿ  إليو السند وف  الوقؼ  عنو والصحيح: عطاء -ٔ
 .جدًّا

                                                           

 (.   ٚٔٗوٙٔٗ/ٗ)العقيم  ضعفاء: انظر (ٔ)

 تمخػػػيص( ٗٙ/ٖ)الجػػوزي  بػػػف الموضػػوعات( ٚٔٗ/ٗ)العقيمػػػ  ضػػعفاء:لػػػذلؾ انظػػر (ٕ)
 (.  ٖٕٙ/ٔٔ) التيذيب تيذيب( ٕٓٚص) لمذىب  الموضوعات

: ىمػػا فآخػػرا راويػػاف عنيمػػا اهلل رضػػ  عبػػاس ابػػف عػػف لمحػػديث نعػػـ : الفقيػػر قػػاؿ (ٖ)
 العمػ  زيػد عػف الطويػؿ سالـ طريؽ مف( ٗٛ/ٖ)السنف ف  الدارقطن  أخرجو عكرمة 
 وأبوسػػممة . اىػػػ(الحػػديث متػػروؾ الطويػػؿ سػػالـ:)وقػػاؿ عبػػاس  ابػػف عػػف عكرمػػة عػػف

 بػػف عبدالحميػد عػػف الواقػدي طريػؽ مػػف( ٔٚ/ٖ) السػنف فػ  الػػدارقطن  اإلمػاـ أخرجػو
. جػدًّا ضػعيؼ والواقػدي عبػاس  ابػف عف سممة أب  عف أبيو عف أنس أب  بف عمراف
 (.  ٕٓٗؤٜٗ/ٕ)الراية نصب: وانظر. جدًّا ضعيؼ إلييما الطريؽ إذ أذكرىما فمـ
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 .شاذ عنو والرفع صحيح  والسند الوقؼ  عنو والصحيح: أبورجاء -ٕ
 صػػػحيح  الحسػػف إلػػى والسػػػند الرفػػع  عنػػو والصػػػحيح: البصػػري فالحسػػ -ٖ

 فيػو عنيمػا  تعػالى اهلل رض  عباس ابف مف يسمع لـ والحسف شاذ  والوقؼ
 .منقطع

 وسػػنده قػػرة  ورفعػػو أيػػوب  وقفػػو خمسػػة  عنػػو رواه: سػػيريف بػػف محمػػد -ٗ
 ووقفػو. ثالثػة ووقفػو اثنػاف عنػو رفعػو: حسػاف بػف ىشاـ عف واختمؼ حسف 
 .سيريف ابف عمى عوف فواب أشعث

 الوقػػػؼ  جانػػػب فػػػ  ىشػػػاـ روايػػػة فػػػ  الكثػػػرة ألف لموقػػػؼ  فػػػالترجيح 
 غايػػة فػػ  سػػندىا التػػ  أيػػوب روايػػة مقابػػؿ فػػ  حسػػف  سػػندىا قػػرة وروايػػة
 .الصحة
 اهلل رض  عباس ابف عف سيريف بف محمد عف المرفوع رواية ف عالؿ 
 أعمى تعالى واهلل ح والشر  التفصيؿ بيذا ثابت عباس ابف عف أو عنيما تعالى
 .وأعمـ
 بػػف محمػػد عمػػى الػػرواة اخػػتالؼ خػػالؿ مػػف المػػتف فػػ  العمػػة وجػػود إثبػػات= ٕ

 :وتركو الدقيؽ ذكر ف  سيريف
 اختمػؼ وقد سيريف  بف محمد ىو المدروس السند ف  لمحديث الراوي 
 :متنو أو الحديث لفظ ف  عميو الرواة
 قبػؿ دقيقاػا أد  ومػف: قػاؿ وأحسػبو:)الرواية ف  قالوا الدقيؽ ذكروا فالذيف -1
: وىػـ والظػف  والحسػباف الشػؾ عمػى فحممػوه  (منػو قبؿ سويقاا أد  ومف منو

 وابػػف وأيػػوب سػػيريف  بػػف محمػػد عػػف ىشػػاـ عػػف والنضػػر والثقفػػ  عبػػداألعمى
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 . سيريف بف محمد عف وقرة عوف

 محمػد عػف ىشاـ عف وعبدالرزاؽ مخمد رأساا السويؽ و  الدقيؽ يذكر ولـ -2
 .سيريف بف

 فػػػ  قػػػالوا ذكروىمػػػا والػػػذيف والسػػػويؽ  الػػػدقيؽ ذكػػػر فػػػ  الػػػرواة فػػػاختمؼ 
 والسويؽ  الدقيؽ ذكر قد إ  أحسبو   أو قاؿ  أحسبو أو قاؿ  وأظنو: الرواية
 عبػػدالرزاؽ روايػػة ىػػذا شػػاد وقػػد!.نعتمػػدىا  فكيػػؼ شػػّؾ  فييػػا الروايػػة فأصػػؿ
 .  سويؽوال الدقيؽ يذكرا لـ حيف سيريف  بف محمد عف ىشاـ عف ومخمد
 إ  والسػويؽ الػدقيؽ ُيػذكر فمػـ عبػاس ابػف عف البصري الحسف رواية أما 
 والسػويؽ  الػدقيؽ يػذكر فمػـ الحػديث رو  مف كؿ خالفو وقد البزار  رواية ف 

 وىػػو. وغيػػرىـ مسػػمـ بػػف وعفػػاف والنسػػائ  داود وأبػػ  شػػيبة أبػػ  وابػػف كأحمػػد
 كػاف أنو (ٔ)البزار مةترج ف  ذكروا وقد حفظو  مف الحديث ذكر أنو عمى دليؿ

 فػدخؿ ىنػا حصػؿ ىػذا فمعػؿ حفظػو  عمػى اتكػؿ إذا وبخاصػة المتف ف  يخط 
 .أعمـ تعالى واهلل حديث  ف  حديث
 الػدقيؽ ذكػر فييػا يػرد ولػـ مختصػرتاف فيمػا رجاء وأب  عطاء روايتا وأما 

 .والسويؽ
ا  المتف إعالؿ بيذا فثبت: الفقير قاؿ   . أعمـ تعالى واهلل أيضا
 : الحديث عمى الحكـ ف  صةالخال
ػا  معمػوؿ موقوفاا صحيح عنيما اهلل رض  عباس ابف حديث   وأكثػر مرفوعا

                                                           

 (.  ٙ٘٘/ٖٔ)النبالء أعالـ سير( ٓ٘٘/٘)بغداد تاريخ: انظر (ٔ)
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ػػا الحػػديث أف فػػالراجح. الػػدقيؽ يػػذكروا لػػـ الػػرواة  الػػدقيؽ بػػذكر وموقوفاػػا مرفوعا
 صػػح بطرقػػو والحػػديث. معمػػوؿ ضػػعيؼ بسػػنده المػػدروس المفػػظ أف أي. شػػاذ
 الػػػدقيؽ ذكػػػر صػػػح و  رفعػػػو  حيصػػػ ولػػػـ. والسػػػويؽ الػػػدقيؽ ذكػػػر دوف وقفػػػو

 .ووقفاا رفعاا والسويؽ
 حػديث عػف أبػ  وسػألت:) (ٔ)العمػؿ فػ  حػاتـ أبػ  ابف قوؿ ىذا ويؤيد 

 عبػاس ابػف عػف محمد  عف ىشاـ  عف عبداألعمى  عف عم   بف نصر رواه
 َصػاعاا افَ َرَمَضػ زكػاةَ  ُنػَؤدِّيَ  َأفْ  َوَسػمرـَ  َعَمْيػوِ  اهللُ  َصػمرى اهلل َرُسػوؿُ  َأَمَرنػا »: قاؿ
ػػِغير َعػػفِ  َطَعػػاـٍ  ِمػػفْ   ِمْنػػُو  ُقِبػػؿَ  ُسػػْمتاا َأدر  َمػػفْ  والَمْممػػوؾ  والُحػػرِّ  والَكِبيػػر  الصر

 قػػاؿ   « ِمْنػػوُ  ُقِبػػؿَ  َسػػِويقاا َأدر  َوَمػػفْ  ِمْنػػُو  ُقِبػػؿَ  َدقيقاػػا َأدر  َوَمػػفْ : قػػاؿ وأحسػػبو
 ألف:)قائالا  ىذا جرح ابف اإلسالـ شيخ الحافظ فعّمؿ. اىػ(منكر حديث ىذا: أب 
 أي: الفقيػر قػاؿ  (ٕ)اىػػ(األكثػر قػوؿ فػ  عبػاس ابػف مف يسمع لـ سيريف ابف

 واهلل ووقفػػو  ورفعػػو الحػػديث لفػػظ فػػ  ا خػػتالؼ مػػف ظيػػر كمػػا أخػػر  وأمػػور
 .أعمـ تعالى

 
 

                                                           

 (.ٔٓٙوٓٓٙ/ٕ)حاتـ أب   بف الحديث عمؿ (ٔ)

 (.ٖٙ٘/ٕ)الحبير التمخيص (ٕ)
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 : انثانً ادلثحث
 :انفطس شكاج يف اندقٍق يف عنه تعاىل اهلل زضً ثاتت تن شٌد حدٌث

 :ٌثاحلد نص: أولا 
 بػػف أحمػػد حػػدثنا:) السػػنف فػػ  تعػػالى اهلل رحمػػو الػػدارقطن  اإلمػػاـ قػػاؿ

َرْيم  زكريا بف عباد ثنا  الوليد بف عّباد بدر أبو ثنا  الَبَغوي العباس  ثنػا  الصُّ
 َخَطَبَنػا: قػاؿ  ثابػت بػف زيػد عف  ُذَؤيب بف َقِبيصة عف  الزُّىري عف  أرقـ ابف

 ِبِنْصػػؼِ  َفْمَيَتَصػػدرؽْ  ِعْنػػَدهُ  َكػػافَ  َمػػفْ »:  فقػػاؿ  وسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى اهلل َرُسػػوؿُ 
 َأوْ   َدِقيػؽٍ  ِمػفْ  َصػاعٍ  َأوْ   َتْمػرٍ  ِمفْ  َصاعٍ  َأوْ   َشِعيرٍ  ِمفْ  َصاعٍ  َأوْ   ُبر   ِمفْ  َصاعٍ 
 غيػر األلفػاظ وىذه اإلسناد بيذا يروه لـ. «ُسْمتٍ  ِمفْ  َصاعٍ  َأوْ   َزِبيبٍ  ِمفْ  َصاعٍ 

 .(ٔ)اىػ(الحديث وؾمتر  وىو أرقـ  بف سميماف
ا
ا
 :احلدٌث ختسٌج: ثانٍ
 .ىنا مثبت ىو كما الدارقطن  أخرجو -ٔ
 محمػد ثنػا الفقيػو  أبوالوليػد حػدثناه: قػاؿ (ٕ)المسػتدرؾ ف  الحاكـ وأخرجو -ٕ
 عنػده كػاف مػف: )قاؿ أنو إ  بمثمو   بو : الغبري الوليد بف عباد ثنا نعيـ  بف

 .شاىداا أخرجو أنو حاكـال وذكر  (برّ  مف بصاع: )وقاؿ  (طعاـ
 

                                                           

 (.  ٗٛوٖٛ/ٖ()ٕٚٔٔح)الفطر اةزك كتاب الدارقطن  سنف (ٔ)

 بالفوائػػػػد الميػػػػرة إتحػػػػاؼ: وانظػػػػر(. ٔٚ٘/ٔ – ٜٛٗٔح)الزكػػػػاة كتػػػػاب المسػػػػتدرؾ (ٕ)
 (.  ٙٗٙ/ٗ)المبتكرة
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ا
ا
 :اندازقطنً ظند دزاظح: ثانث

 لكػف سػبؽ  كمػا عميو حكـ الدارقطن  ألف لمسند  مختصرة دراسة ىذه 
 :الرواية إعالؿ ف  كالمو عمى زيادة المختصرة الدراسة ىذا خالؿ مف سنر 

 .(ٔ)الَبَغِويّ  العباس  أبو أحمد  بف العباس بف أحمد -ٔ
: عنػو ويػروي وغيرىمػا  الوليػد  بػف وعبػاد ّبة َشػ بف ُعمر: عف يروي 

 سنة مات. الثقات مف كاف: الدارقطن  قاؿ. وغيرىما شاىيف  وابف الدارقطن  
 .(ٕ)ىػٕٕٖ

 .البغدادي (ٖ)الُغَبِريّ  أبوالوليد  الوليد  بف عباد -ٕ
: عنػػو ورو  وغيرىمػػا  زكريػػا  بػػف وعبػػاد ىػػالؿ  بػػف حبػػاف: عػػف رو  

 وقػػاؿ شػػيخ : أبوحػػاتـ قػػاؿ. وغيرىمػػا البغػػوي  بػػاسالع بػػف وأحمػػد ماجػػو  ابػػف
 وقػاؿ  (ٙ)ُوثِّػؽ: الػذىب  وقػاؿ  (٘)الثقػات ف  حباف ابف وذكره  (ٗ)صدوؽ: ابنو

                                                           

 مػػف يمػػد إلػػى نسػػبة النسػػب  يػػاء ثػػـ مكسػػورة واو بعػػدىما والغػػيف البػػاء بفػػتح: الَبَغػػِويّ  (ٔ)
 (.  ٗٙٔ/ٔ)المباب.  وبغشور بغ ليا يقاؿ خراساف

 (.  بعدىا وما ٖٛ٘/٘)بغداد يختار : انظر (ٕ)

 بػف ُغَبػر إلػى نسػبة النسب  ياء ثـ مكسورة راء بعدىا الباء وفتح الغيف بضـ: الُغَبِريّ  (ٖ)
 (.  ٖٗٚ/ٕ) المباب. َيْشُكر مف َغْنـ

 (.  ٛٛ/ٙ)والتعديؿ الجرح (ٗ)

 (.  ٖٙٗ/ٛ)حباف ابف ثقات (٘)

 (.  ٕٖ٘/ٔ)الكاشؼ (ٙ)
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 لتشػدد الػراجح  وىػو. حػاتـ أبػ  ابػف لقػوؿ موافػؽ وىػو  (ٔ)صدوؽ: حجر ابف
 .(ٕ)ماجو ابف لو رو . ىػٕٕٙ: وقيؿ ىػٕٛ٘ سنة مات. حاتـ أب 
َرْيِم ّ  زكريا بف عباد -ٖ  .(ٖ)الصُّ

 يعقػوب: عنػو ورو  أرقػـ  بػف وسػميماف حسػاف  بف ىشاـ: عف رو  
 وقػػاؿ أعرفػػو  لػػـ: (٘)الييثمػػ  قػػاؿ. الوليػػد بػػف وعبػػاد  (ٗ)الُقُموِسػػ ّ  إسػػحاؽ بػػف

. (ٚ)مجيػوؿ: المنػاوي وقػاؿ حػاتـ  أبػ  ابف كتاب ف  ذكراا لو أر لـ: (ٙ)الضياء
 .أعمـ لىتعا واهلل ولسانو  الميزاف فوات مف وىو. (ٚ)مجيوؿ

 .البصري    أبومعاذ أرقـ  بف سميماف -ٗ
 وبقيػػة  الثػػوري : عنػػو ورو  وغيرىمػػا  والحسػػف  الزىػػري : عػػف رو  

                                                           

 (.  ٜٕٔص)التيذيب تقريب (ٔ)

 (.  ٛٓٔ/٘)التيذيب تيذيب: انظر (ٕ)

َرْيِم ّ  (ٖ)  النسػب  يػاء ثػـ مكسػورة مػيـ بعػدىا اليػاء وسكوف الراء وفتح الصاد بضـ: الصُّ
 (.  ٕٔٗوٕٓٗ/ٕ) المباب. قبائؿ مف بطوف عدة ُصَرْيـ  إلى نسبة

 إلػػى نسػػبة النسػػب  ويػػاء مكسػػورة سػػيف ثػػـ واو بعػػدىا والػػالـ القػػاؼ بضػػـ: الُقُموِسػػ ّ  (ٗ)
 عبػػاد عػػف الُقُموسػػ  روايػػة: الفقيػػر قػػاؿ(. ٕ٘/ٖ) المبػػاب. السػػفف حبػػاؿ وىػػ  ُقمُػػوسال

( ٖٖٕ/ٕ -ٕٕٗٔح) واألوسػػط( ٖٕٖ/ٔٔ) الكبيػػر المعجػػـ: فػػ  ىشػػاـ عػػف وعبػػاد
 (.  ٕٛٚ/ٕٔ)والمختارة( ٕٙٔ/ٕ -ٕ٘ٓٔح) والصغير

 (.  ٖٗٔ/ٓٔ)الزوائد مجمع (٘)

 (.  ٜٕٚ/ٕٔ)المختارة (ٙ)

 (.  ٖٕٕ/ٔ)التيسير (ٚ)
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ٕٖٚٔ 
 

 وأبوأحمػد خػراش وابػف (ٕ)والػدارقطن  (ٔ)أبوحػاتـ قػاؿ. وغيرىـ زكريا  بف وعباد
  : (ٖ)أحمػد وقػاؿ بثقػة  لػيس: الفػالس وقػاؿ الحديث  متروؾ: وغيرىـ الحاكـ
: (ٗ)الػػػذىب  قػػػاؿ جػػػـر   الحػػػديث  منكػػػر: مسػػػمـ وقػػػاؿ شػػػيئاا  وحديثػػػ يسػػػو 
 مػف وىػو. ضعيؼ: (٘)قاؿ حيف حجر ابف اإلسالـ شيخ مف أدؽ فكاف متروؾ 

 .(ٙ)والترمذي وأبوداود النسائ  لو أخرج. السابعة الطبقة مف
 اهلل عبػد بػف شياب بف اهلل عبد بف اهلل عبيد بف مسمـ بف محمد الزىري  -٘
 بكػػر  أبػػو الفقيػػو  الزىػػري  القرشػػ . ُمػػّرة بػػف ِكػػالب بػػف ىػػرةزُ  بػػف الحػػارث بػػف

 عمر ابف عف رو . والشاـ الحجاز وعالـ األعالـ  األئمة أحد الحافظ المدن  
 وابف ومالؾ الميث: عنو ورو  وغيرىـ  عنيـ اهلل رض  وأنس سعد بف وسيؿ
 لتػػوجال  عمػى متفػػؽ الحػافظ الفقيػػو: حجػر ابػف قػػاؿ. وغيػرىـ أرقػػـ وابػف عيينػة
تقانو  .(ٛ) الجماعة لو رو . ومائة وعشريف خمس سنة مات. (ٚ)وثبتو وا 

                                                           

 (.ٔٓٔ/ٗ)والتعديؿ الجرح (ٔ)

 (.ٖٕٛ/ٔ)الدارقطن  سنف (ٕ)

 (.ٖٜٖ/ٕ)عبداهلل ابنو رواية أحمد عمؿ (ٖ)

 (.ٙ٘ٗ/ٔ)الكاشؼ (ٗ)

 (.ٜٕٗص)التقريب (٘)

 (.  ٜٙٔو ٛٙٔ/ٗ)التيذيب تيذيب: انظر (ٙ)

 (.  ٙٓ٘ص)التقريب (ٚ)

 (.  ٜٖ٘ص)الخالصة( بعدىا وما٘ٗٗ/ٜ)التيذيب تيذيب: انظر (ٛ)
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 .(ٔ)الُخزَاِع ّ  سعيد  أبو: ويقاؿ إسحاؽ أبو َحْمَحَمة  بف ُذَؤْيب بف َقِبيصة -ٙ
 الزىػػري : عنػػو ورو  وغيرىمػػا  وحذيفػػة  ثابػػت  بػػف زيػػد: عػػف رو 
 وقػػاؿ الحػػديث  كثيػػر مأموناػػا ثقػػة كػػاف: (ٕ)سػػعد ابػػف قػػاؿ. وغيرىمػػا ومكحػػوؿ 
 ابػف قػاؿ وقػد. اليجػرة مف سنة أوؿ وقيؿ الفتح  عاـ وو دتو. ثقة: (ٖ)العجم 
 ٚٛ وقيػؿ قبميػا وقيؿ ىػٙٛ سنة مات. رؤية ولو الصحابة أو د مف: (ٗ)حجر
 .(٘)الجماعة لو رو . ىػٜٙ أو ٜٛ أو ٛٛ أو
 األنصػػػاري الجميػػػؿ الصػػػحاب  سػػػعيد  أبػػػو الضػػػحاؾ بػػػف ثابػػػت بػػػف زيػػػد -ٚ

 ورو  القػرآف  وحفظػة الػوح  كتػاب ومػف الصػحابة  أفػرض الفقيو َرِجّ  الَخزْ 
 خمػس سػنة مػات. وغيػرىـ والقاسػـ المسيب بف وسعيد ذؤيب بف قبيصة عنو

 .(ٙ)بعدىا وقيؿ قبميا وقيؿ وأربعيف
 :الحديث عمى الحكـ: رابعاا

 وعبػػاد المتػػروؾ أرقػػـ بػػف سػػميماف: اثنػػيف فػػ  ثابتػػة غيػػر الػػرواة ثقػػة 
ػػػريم  عاللػػػو شػػػذوذه فػػػ  يكفػػػ  والحػػػديث المجيػػػوؿ  الصُّ  أرقػػػـ ابػػػف تفػػػرد وا 

                                                           

 إلػى نسبة النسب  وياء مكسورة عيف ثـ ألؼ بعدىا الزاي وفتح الخاء بضـ: َزاِع ّ الخُ  (ٔ)
 (.  ٜٖٗ/ٔ) المباب. خزاعة قبيمة

 (.  ٙٚٔ/٘)سعد ابف طبقات (ٕ)

 (.  ٕٗٔ/ٕ)العجم  ثقات ترتيب (ٖ)

 (.  ٖ٘ٗص)التيذيب تقريب (ٗ)

 (.  ٜٖٔوٜٖٓ/٘)اإلصابة( ٖٚٗوٖٙٗ/ٙ)التيذيب تيذيب: انظر (٘)

 (.  بعدىا ومآٜٗ/ٕ)اإلصابة: ظران (ٙ)
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ٕٖٖٚ 
 

 واإلمػاـ. والمػتف السػند بيػذا عنػو  المجيػوؿ الػراوي تفػرد ثػـ بػو جدًّا الضعيؼ
 عنػو المجيػوؿ تفػرد ويضػاؼ المتروؾ  أرقـ ابف بتفرد الحديث أعؿّ  الدارقطن 
ػػا   صػػؼبن: الػػدارقطن  وعنػػد بصػػاع : الحػػاكـ فعنػػد متنػػو فػػ  اختمػػؼ وقػػد أيضا
 .   أعمـ تعالى واهلل. جدًّا ضعيؼ فالحديث ضعؼ  عمى ضعفاا يزيده وىذا صاع 
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ٕٖٚٗ 
 

 :انثانث ادلثحث
  عنهًا تعاىل اهلل زضً عثداهلل تن جاتس حدٌث

 :انفطس شكاج يف اندقٍق يف
 :وختسجيه احلدٌث نفظ: أولا 

 حدثنا: )األوسط المعجـ ف  عميو تعالى اهلل رحمة الطبران  اإلماـ قاؿ
 بػف َغػْوَرؾ عػف حمػاد  بػف الميػث نػا يحيى  بف إسماعيؿ نا موسى  بف دمحم

 بػف جػابر عف أبيو  عف محمد  بف جعفر عف الُجْعِفّ   عبداهلل أب  الِحْصِرِم ّ 
 ُكػػؿِّ  َعَمػػى الِفْطػػرِ  َصػػَدَقةُ »: وسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى اهلل رسػػوؿ قػػاؿ: قػػاؿ عبػػداهلل
 َأوْ  َزِبيػبٍ  الَحْمػَواِء  َوِمػفَ  َصػاع   الشرػِعيرِ  َوِمػفَ  ٍح َقْمػ َأوْ  َدِقيػؽٍ  ِمفْ  ُمدرافِ  ِإْنَسافٍ 
 .أعمـ تعالى واهلل. الطبران  عند إ  عميو أقؼ ولـ. (ٔ)اىػ («َصاع   َصاع   َتْمٍر 
ا
ا
 :انعند دزاظح: ثانٍ
 .الحارث   (ٕ)اإِلْصَطْخِريّ  أبوعبداهلل  موسى  بف محمد -ٔ

سػماعيؿ عمػ   بف بشر: عف رو    العبػاس  بػف ويحيػى  يحيػى بػف وا 
 .محمد بف وأحمد الشيرازي  عبداف بف وأحمد الطبران  : عنو ورو  وغيرىـ 

                                                           

 (.  ٖٖٛ/ٚ()ٗٙٙٚح)األوسط المعجـ (ٔ)

 راء  بعػػدىا الخػػاء وسػػكوف الطػػاء  وفػػتح الصػػاد وسػػكوف اليمػػزة بكسػػر: اإلصػػطخري (ٕ)
 (.   ٜٙ/ٔ)المباب. فارس بالد مف إصطخر إلى نسبة
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ٕٖٚ٘ 
 

 إلػػى الػػدارقطن  وأشػػار  (ٕ)حجػػر ابػػف قػػاؿ وكػػذا  (ٔ)مجيػػوؿ: النجػػار ابػػف قػػاؿ 
 .أعرفو لـ: (٘)الييثم  وقاؿ  (ٗ)البييق  ووافقو  (ٖ)تضعيفو

 .اإلصطخري األْزدي (ٙ)الِكَػْرَماِن ّ  بحر  بف يحيى بف إسماعيؿ -ٕ
 محمػد: عنػو ورو  عمػرو  بػف والكرمػان  حماد  بف الميث: عف رو  

 ووافقػو الػدارقطن   ضعفو. اإلصطخري موسى بف ومحمد ميراف  بف عم  بف
 .(ٚ)البييق 

  .اإلصطخري حماد بف الميث -ٖ
 يصػرح ولػـ غػورؾ عػف ورو  بالسػماع  فصػرح يوسؼ أب  عف رو  
 بػػف إسػػماعيؿ: عنػػو رو . أبويوسػػؼ ىػػو غػػورؾ فعػػ يػػروي والػػذي بالسػػماع 

                                                           

 (.  ٕٚ٘/ٙ)الميزاف لساف: انظر (ٔ)

 (.  ٔٗ٘/ٚ)الميزاف لساف (ٕ)

 (.  ٖٙ/ٖ)ارقطن الد سنف (ٖ)

 (.  ٜٔٔ/ٗ)الكبر  البييق  سنف (ٗ)

 (.  ٚٔٔ/ٛ)الزوائد مجمع (٘)

 مفتوحػػة ومػيـ الػراء وسػكوف أصػح الفػتح وقيػؿ بفتحيػا وقيػؿ الكػاؼ بكسػر: الكرمػان  (ٙ)
 معجػػـ( ٖٜ/ٖ) المبػػاب.  فػػارس شػػرق  كرمػػاف بمػػدة إلػػى نسػػبة نػػوف  ثػػـ ألػػؼ بعػػدىا
 (.  ٗ٘ٗ/ٗ)البمداف

 لسػػػػػػػػاف( ٜٔٔ/ٗ)الكبػػػػػػػػر  البييقػػػػػػػػ  سػػػػػػػػنف( ٖٙ/ٖ)ارقطن الػػػػػػػػد سػػػػػػػػنف: انظػػػػػػػػر (ٚ)
 (.  ٔٛٔ/ٕ)الميزاف
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ٕٖٚٙ 
 

 .(ٔ)البييق  ووافقو الدارقطن   ضعفو. يحيى
 .(٘)السُّْغِديّ  (ٗ)الُجْعِف ّ  عبداهلل أبو  (ٖ)الِحْصِرـ بف (ٕ)ُغوَرؾ -ٗ

 قػػاؿ. القاضػػ  يوسػػؼ أبػػو عنػػو ورو  محمػػد  بػػف جعفػػر: عػػف رو  
 .(ٙ)جدًّا ضعيؼ: الدارقطن 

 بػف الحسػيف بػف العابػديف زيػف عمػ  بػف بػاقرال محمػد بػف الصػادؽ جعفر -٘
 .العموي الياشم  عبداهلل أبو طالب  أب  بف عم 

 ورو . وغيػػرىـ وعػػروة  وعطػػاء    أبيػػو: عػػف رو . ىػػػٓٛ سػػنة ولػػد 
 . وغيرىـ وغورؾ  ومالؾ  وأبوحنيفة  شعبة : عنو

                                                           

 ميػػػػػػػزاف(  ٜٔٔ/ٗ)الكبػػػػػػػر  البييقػػػػػػػ  سػػػػػػػنف( ٖٙ/ٖ)الػػػػػػػدارقطن  سػػػػػػػنف:  انظػػػػػػػر (ٔ)
 (.  ٖٖٚ/ٖ)ا عتداؿ

 عمػػػػػدة: انظػػػػػر. كػػػػػاؼ بعػػػػػدىا الػػػػػراء وفػػػػػتح الػػػػػواو وسػػػػػكوف الغػػػػػيف بفػػػػػتح: غػػػػورؾ (ٕ)
 (.  ٜٛٔ/ٗٔ)القاري

 (.   ٙٓ٘/ٕ)المنتبو تبصير. الراء وكسر الصاد وسكوف أولو بكسر: الحصـر (ٖ)

 سػػعد بػػف ُجْعِفػػ ّ  قبيمػػة إلػػى نسػػبة فػػاء  بعػػدىا العػػيف وسػػكوف الجػػيـ بضػػـ: الجعفػػ  (ٗ)
    (.ٕٗٛ/ٔ) المباب. َمْذِحج مف الَعِشيرة

 تبصػػػير. ُسػػػْغد قبيمػػة إلػػػى نسػػبة داؿ  بعػػػدىا الغػػيف وسػػػكوف السػػيف بضػػػـ: السػػغدي (٘)
 (.   ٖٗٚ/ٕ)المنتبو

 ابػػػػف وقػػػػاؿ(. ٖٓٔ/ٙ)المسػػػػاف( ٖٖٚ/ٖ)الميػػػػزاف: وانظػػػػر( ٖٙ/ٖ)الػػػػدارقطن  سػػػػنف (ٙ)
 .  مجيوؿ(: ٕٙٔ/ٖ القرآف أحكاـ)العرب 
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ٕٖٚٚ 
 

: أبوحػاتـ وقػاؿ  (ٕ)مػأموف ثقػة: معيف ابف وقاؿ  (ٔ)ثقة: الشافع  قاؿ
 وقػػاؿ  (ٗ)النػػاس ثقػػات مػػف ىػػو: عػػدي ابػػف وقػػاؿ  (ٖ)مثمػػو عػػف يسػػأؿ   ثقػػة

 مػػات. (ٙ)ىػذا عمػى يوافقػوا ولػـ وغيػره  سػعد ابػف فيػو وتكمػـ  (٘)ثقػة: النسػائ 
 .البخاري إ  الجماعة لو رو . ىػٛٗٔ سنة
 طالػب  أبػ  بف عم  بف الحسيف بف العابديف زيف عم  بف الباقر محمد  -ٙ
 جػابر : عػف رو . ىػػٓٙ وقيػؿ ىػػٙ٘ سػنة ولػد .العمػوي الياشػم  جعفػر أبو
 والزىػري  جعفػر  ابنو: عنو ورو . وغيرىـ الحنفية  ابف ومحمد عباس  وابف

 مػػات. ثقػػة: (ٜ)حجػػر وابػػف  (ٛ)والعجمػػ   (ٚ)سػػعد ابػػف قػػاؿ. وغيػػرىـ واألعمػػش 
 لػػػػػػو رو . (ٓٔ)ىػػػػػػػٛٔٔ أو ٚٔٔ أو ٙٔٔ أو ٘ٔٔ وقيػػػػػػؿ ىػػػػػػػٗٔٔ سػػػػػػنة

 .الجماعة

                                                           

 (.   ٚٛٗ/ٕ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٔ)

 (.  ٜٕٙ/ٗ)الدوري رواية معيف بف يحيى تاريخ (ٕ)

 (.  ٚٛٗ/ٕ)والتعديؿ الجرح (ٖ)

 (.  ٖٓٙ/ٕ)الكامؿ (ٗ)

 (.  ٗٓٔ/ٕ)ذيبالتي تيذيب: انظر (٘)

 (.  ٗٔٗ/ٔ)الميزاف( ٗٓٔ/ٕ)التيذيب تيذيب: انظر (ٙ)

 (.  ٕٖٗ/٘)سعد ابف طبقات (ٚ)

 (.  ٜٕٗ/ٕ)العجم  ثقات ترتيب (ٛ)

 (.  ٜٚٗص)التقريب (ٜ)

 (.  بعدىا ومآٖ٘/ٜ)التيذيب تيذيب: انظر (ٓٔ)
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ٕٖٚٛ 
 

 وأبػو عبداهلل أبو السمم   األنصاري حراـ  بف عمرو فب عبداهلل بف جابر -ٚ
 شػيد. صػحبة وألبيػو المكثػريف  مػف جميػؿ  صػحاب . محمد وأبو  عبدالرحمف

. غػزوة عشػرة تسػع وسػمـ وآلػو عميػو تعػالى اهلل صػمى النبػ  مػع وغزا العقبة 
 البعيػر ليمػة لػو وسػمـ وآلػو عميػو تعػالى اهلل صػمى النبػ  اسػتغفار مناقبو ومف

ػػػػػػػػػػا   أو ٖٚ وقيػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػٛٚ سػػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػػات. (ٔ)مػػػػػػػػػػرة وعشػػػػػػػػػػريف خمسا
 .(ٕ)ىػٗٚ
 :الحديث عمى الحكـ

سػماعيؿ موسػى بف محمد ضعفاء رواة فثالثة الرواة ثقة أما             بػف وا 
 ا تصػػاؿ وأمػػا الجعفػػ   غػػورؾ جػػدًّا ضػػعيؼ وواحػػد حمػػاد  بػػف والميػػث يحيػػى
 عػػف يػػروي الػػذي ىػػو يوسػػؼ وأبػػو يوسػػؼ  أبػػ  عػػف يػػروي حمػػاد بػػف فالميػػث

                                                           

 اهلل رضػ  لجػابر وسػمـ وآلػو عميػو تعػالى اهلل صػمى اهلل رسػوؿ سػيدنا اسػتغفار حديث (ٔ)
 فضػائؿ كتػاب الكبػر  فػ  النسػائ  أخرجػو مػرة وعشػريف خمساػا البعيػر ليمة عنو تعالى

 -ٜٔٔٛح)عنيمػا اهلل رضػ  حػراـ بف عمرو بف عبداهلل بف جابر فضؿ باب الصحابة
 عنيمػػا اهلل رضػػ  عبػػداهلل بػػف جػػابر مناقػػب بػػاب المناقػػب كتػػاب والترمػػذي( ٖٛٗ/ٚ
-التقاسػػػيـ– صػػػحيحو فػػػ  حبػػػاف بػػػفوا غريػػػب  حسػػػف: وقػػػاؿ( ٗٚٔ/ٙ -ٕٖ٘ٛح)
 جػػابر عػػف الزبيػػر أبػػ  عػػف سػػممة بػػف حمػػاد طريػػؽ مػػف كميػػـ( ٖٛٓ/ٗ( )ٖٛٚٗح)

 .  عنو تعالى اهلل رض 

 (.  ٙٗ٘/ٔ)اإلصابة( ٖٚٓ/ٔ)الغابة أسد: انظر (ٕ)
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 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٚ 
 

 سػاقطة واسػطة فينػاؾ  (ٔ)األسػانيد ف  الموجود ىو ىذا جدًّا  الضعيؼ غورؾ
 أكبػر عمػة فػأي والعمة الشذوذ وأما ضعفيما  عمى حماد بف والميث غورؾ بيف
 بيذا تفردىـ مف أعظـ شذوذ وأي جدًّا  ضعيؼ وواحد ضعفاء ثالثة وجود مف

 . السند بيذا الحديث
 ضػعيؼ فالحػديث. الحػديث ىػذا عػف لصػادؽا جعفر أصحاب كبار وأيف       
   .  أعمـ تعالى واهلل جدًّا 

                                                           

( ٜ٘/ٙ)السػنف معرفة( ٜٔٔ/ٗ)الكبر  البييق  سنف( ٖ٘/ٖ)الدارقطن  سنف:  انظر (ٔ)
 (. ٘/ٕ)المتناىية العمؿ( ٖٗ/ٕ)تحقيؽال( ٘ٓٗ/ٛ) بغداد تاريخ
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 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٛٓ 
 

 :انساتع ادلثحث
 :انفطس شكاج يف اندقٍق يف عنه تعاىل اهلل زضً هسٌسج أتً حدٌث

 
 :وختسجيه احلدٌث نص: أولا 

 تػػػػػاريخ فػػػػػ  عميػػػػػو تعػػػػػالى اهلل رحمػػػػػة عسػػػػػاكر ابػػػػػف اإلمػػػػػاـ قػػػػػاؿ
 الَحِديػد  أبػ  بػف عبػداهلل أبػو نبأناأ المسمـ  بف عم  أبوالحسف أخبرنا:)دمشؽ
 أبػػو أنبأنػػا َمػػْرواف  بػػف عبػػداهلل أبػػو أنبأنػػا السِّْمَسػػار  بػػف الحسػػف أبػػو نبأنػػا

 نبأنػػػا عبػػػدالرحمف  بػػػف سػػػميماف نبأنػػػا القرشػػػ   إبػػػراىيـ بػػػف أحمػػػد عبػػػدالممؾ
 عػػػف َزْبػر  ابػف يعػػن  العػالء بػف عبػداهلل نبأنػا الصنعان   محمد بف عبدالممؾ

 وسػمـ عميػو اهلل صػمى اهلل رسػوؿ سمعت: قاؿ ىريرة  أب  عف حكيـ  فب َحرَاـ
ا َكافَ  َمفْ : »والفطر الجمعة يـو ف  يقوؿ   َفْمَيْرَكػْب  َلػوُ  َفَبػَدا الَمِديَنػةِ  ِمف َخاِرجا
 ُروِجُكـْ ُخػ َقْبػؿَ  َوَقػدُِّموا. َأْجػراا َأْعَظـُ  َفِ نروُ  الُمَصمرى  ِإَلى َفْمَيْمشِ  الَمِديَنةَ  َجاءَ  َفِ َذا
 . (ٔ)اىػ(«َدِقيؽٍ  َأوْ  َقْمحٍ  ِمفْ  ُمدرْيفِ  َنْفسٍ  ُكؿِّ  َعَمى َفِ فر  الِفْطِر  َزَكاةَ 

 .تعالى اهلل رحمو عساكر ابف عند إ  عميو أقؼ ولـ 
ا
ا
 :انعند دزاظح: ثانٍ
ػػَمِم ّ  الحسػف  أبػػو عمػ   بػػف محمػد بػػف الُمسػمـ بػػف عمػ  -ٔ  الدَِّمْشػػِق ّ  (ٕ)السُّ

                                                           

 (.  ٖٗٓ/ٕٔ)دمشؽ تاريخ (ٔ)

َمِم ّ  (ٕ)  (.  ٜٕٔ/ٕ)المباب. مشيورة قبيمة ُسَميـ إلى نسبة الالـ وفتح السيف بضـ: السُّ
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ٕٖٛٔ 
 

 .(ٔ)َرِض ّ الفَ  الشافع 
 أحمػػػد  بػػػف وغنػػػائـ المقدسػػػ   ونصػػػر الحديػػػد  أبػػػ  ابػػػف: عػػػف رو  
 قػػاؿ. وغيػػرىـ عمػػ   بػػف ومكػػ  عسػػاكر  وابػػف السػػمف  : عنػػو ورو . وغيػػرىـ

 .(ٕ)الفجر صالة ف  ساجداا ىػ ٖٖ٘ سنة مات. ثبتاا ثقة كاف: عساكر ابف
 لحسػف ا أبػو الحديػد  أبػ  ابػف محمد  بف عبدالواحد بف أحمد بف الحسف -ٕ

َمِم ّ   .الخطيب القاض  الدمشق  السُّ
 بف عم : عنو ورو . وغيرىـ السمسار  وابف وجده  أبيو : عف رو  
 والػػذىب  عسػػاكر ابػف وصػػفو. وغيػرىـ طػػاوس  وابػػف األكفػان   وابػػف المسػمـ 
 .(ٖ)ىػٖٛٗ سنة مات. بالُمَعدِّؿ

  رو . الدمشػق  الحسػف  أبػو السمسػار  بػف الحسػيف بف موسى بف عم  -ٖ
 سػعد: عنػو ورو . وغيػرىـ مػرواف  بػف عبػداهلل وأبػ  والػدارقطن   أبيو : عف

 كػاف: الكتػان  قػاؿ. وغيػرىـ الكتػان   وعبػدالعزيز الحديػد  أبػ  وابف الزرْنَجان  
 قميػؿ وىػو الػرفض إلػى بو يفض  تشيع فيو: الباج  وقاؿ وتساىؿ  تشيع فيو

 ف نػو سػجية    تقية كاف تشيعو ولعؿ: الذىب  وقاؿ سقـ  أصولو ف  المعرفة
 الجميػؿ الشػيخ: وقػاؿ بػالرفض  زمانػو فػ  الشاـ غمت ولكف الحديث  بيت مف

 أنػػو الحػػداد أبػػوبكر وذكػػر زمانػػو  فػػ  الشػػاـ أىػػؿ مسػػند: وقػػاؿ العػػالـ  المسػػند
                                                           

. الفقػػػو مػػػف الفػػػرائض عمػػػـ أي الفريضػػػة  إلػػػى نسػػػبة والػػػراء الفػػػاء بفػػػتح: الَفَرِضػػػ ّ  (ٔ)
 (.  ٕٕٗ/ٕ)المباب

 (.  ٖٖ-ٖٔ/ٕٓ)النبالء الـأع سير: انظر (ٕ)

 (.  ٙٓ٘/ٓٔ)اإلسالـ تاريخ( ٖٗٗ/ٕ)العبر( ٚٔ/ٖٔ)دمشؽ تاريخ: انظر (ٖ)
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ٕٖٕٛ 
 

 .(ٔ)ىػٖٖٗ سنة مات. ثقة
 عبػداهلل  أبػو مػرواف  بػف عبػدالممؾ بػف عبػدالرحمف بػف إبراىيـ بف محمد -ٗ

 بػف وأحمػد السػجزي  وزكريػا إبػراىيـ  بػف أحمػد: عػف رو . القرشػ  الدمشق 
 وابػػف وتمػػاـ  منػػده  ابػػف: عنػػو ورو . وغيػػرىـ حمػػزة  بػػف يحيػػى بػػف محمػػد

 . جػػػػػػػػواداا مأموناػػػػػػػػا ثقػػػػػػػػة كػػػػػػػػاف: الكتػػػػػػػػان  قػػػػػػػػاؿ. وغيػػػػػػػػرىـ السمسػػػػػػػػار 
 .(ٕ)ىػٖٛ٘ سنة مات
  (ٖ)ُبْسػِريّ ال عبدالممؾ  أبو بكار  بف عبداهلل بف محمد بف إبراىيـ بف أحمد -٘

 عبػدالرحمف  بػف وسػميماف السػرح  ابػف: عف رو . الدمشق  القرش  العامري
 بػػف عبػػداهلل وأبػػو والطبرانػػ   النسػػائ  : عنػػو ورو . وغيػػرىـ مصػػعب  وأبػػ 

 صػػالح  دمشػػق : مسػػممة وقػػاؿ بػػو  بػػأس  : النسػػائ  قػػاؿ. وغيػػرىـ مػػرواف 
. ىػػٜٕٛ سػنة اتم. صدوؽ: حجر وابف الذىب  وقاؿ ثقة : عساكر ابف وقاؿ
 .(ٗ)النسائ  لو أخرج

                                                           

 أعػػػػػػػػالـ سػػػػػػػػير( ٖٓ٘/ٜ)اإلسػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػاريخ( ٕ٘٘/ٖٗ)دمشػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػاريخ: انظػػػػػػػػر (ٔ)
 (.  ٛ٘ٔ/ٖ) الميزاف( ٙٓ٘/ٚٔ)النبالء

 أعػػػػػػػػالـ سػػػػػػػػير( ٕٛٔ/ٛ)اإلسػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػاريخ( ٕٚٔ/ٔ٘)دمشػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػاريخ: انظػػػػػػػػر (ٕ)
 (.  ٜ٘/ٙٔ)النبالء

 (.  ٔ٘ٔ/ٔ)المباب. أرطأة بف بسر إلى نسبة السيف وسكوف الباء بضـ: الُبْسِريّ  (ٖ)

( ٔٔ/ٔ)التيػذيب تيػذيب( ٖٔ/ٖ)دمشؽ تاريخ مختصر(ٚ٘ص)النسائ  شيوخ: انظر (ٗ)
( ٘ٔ/ٔ)لمغمطػػػػػػػػػػاي اإلكمػػػػػػػػػػاؿ( ٚٚص)التيػػػػػػػػػػذيب تقريػػػػػػػػػػب( ٜٛٔ/ٔ) الكاشػػػػػػػػػؼ
 (.  ٖص)الخالصة
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ٕٖٖٛ 
 

 أبػو الدمشػق   (ٔ)الترِميِم ّ  ميموف  بف عيسى بف عبدالرحمف بف سميماف -ٙ
 وبقيػػة  وىػػب  ابػػف: عػػف رو . ىػػػٕ٘ٔ سػػنة ولػػد. شػػرحبيؿ بنػػت ابػػف أيػػوب

 بػػف وأحمػػد وأبػػوداود  البخػػاري : عنػػو ورو . وغيػػرىـ الصػػنعان   وعبػػدالممؾ
 . وغيرىـ إبراىيـ 

 عف الناس أرو  ولكنو الحديث مستقيـ صدوؽ: حاتـأبو  قاؿ 
 يفيـ لـ حديثاا لو وضع رجالا  أف لو حد ف  عندي وكاف والمجيوليف الضعفاء
 ابف وقاؿ  (ٖ)الناس يخط  كما يخط  ثقة: أبوداود وقاؿ  (ٕ)يميز   وكاف
 وقاؿ  (٘)المعروفيف عف رو  إذا ثقة: مرة وقاؿ  (ٗ)بأس بو ليس: معيف
: النسائ  وقاؿ  (ٙ)الضعفاء عف يحدث ولكنو بو بأس  : حمدم بف صالح
 عف رو  إذا حديثو يعتبر: وقاؿ الثقات ف  حباف ابف وذكره  (ٚ)صدوؽ
    ثيرةػػػك يرػػػمناك ففييا والمجاىيؿ الضعفاء عف روايتو فأما المشاىير الثقات

 

                                                           

 (.  ٕٕٕ/ٔ)المباب. قبيمة َتِميـ إلى نسبة بعدىا الميـ وكسر التاء بفتح: الترِميِم ّ  (ٔ)

 (.  ٜٕٔ/ٗ)والتعديؿ الجرح (ٕ)

 (.  ٖٚٔ/ٔٔ)النبالء أعالـ سير: انظر (ٖ)

 (.  ٜٕٔ/ٗ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٗ)

 (.  ٖٓ/ٕٔ)الكماؿ تيذيب: انظر (٘)

 (.  ٖٓ/ٕٔ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٙ)

   (.ٖٓ/ٕٔ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٚ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٛٗ 
 

 صػدوؽ: جػرح ابػف وقػاؿ  (ٕ)ثقػة: الػدارقطن  عػف الحػاكـ وقاؿ  (ٔ)بيا اعتبار
 وىػو. (ٗ)الضػعفاء عػف مكثػر لكنػو ثقػة مفػتٍ : فقػاؿ الػذىب  وخالفو  (ٖ)يخط 
 البخػػػاري لػػػو أخػػػرج. ىػػػػٖٖٕ وقيػػػؿ ىػػػػ ٕٖٕ سػػػنة مػػػات. حالػػػو فػػػ  الوسػػػط
 .واألربعة

ػْنَعاِن ّ  محمػد  أبػو وقيػؿ الزرقػاء أبو محمد  بف عبدالممؾ -ٚ  صػنعاء  (٘)الصر
 .(ٙ)الِحْمَيِريّ  دمشؽ 

 ورو . وغيػػرىـ عثمػػاف  بػػف وَحِريػػز واألوزاعػػ   ر َزْبػػ ابػػف: عػػف رو 
 عمػار  بػف وىشػاـ شريح  بف وحيوة والواقدي  عبدالرحمف  بف سميماف: عنو

 . وغيرىـ

  محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدالممؾ أيػػػػػوب أبػػػػػو ثنػػػػػا زنجويػػػػػو بػػػػػف حميػػػػػد قػػػػػاؿ 
  لػػػػػيس: أبوحػػػػػاتـ وقػػػػػاؿ  (ٚ)األوزاعػػػػػ  أصػػػػحاب مػػػػػف ثقػػػػػة وىػػػػػو الصػػػػنعان 

                                                           

 (.  ٕٛٚ/ٛ)حباف ابف ثقات (ٔ)

 (.  ٕٚٔص)الحاكـ سؤا ت (ٕ)

 (.  ٖٕ٘ص)التقريب (ٖ)

 (. ٕٙٗ/ٔ)الكاشؼ  (ٗ)

ْنَعاِن ّ  (٘)  لػب. بدمشػؽ صػنعاء قريػة إلػى نسػبة األولػى النػوف وسػكوف الصػاد بفػتح: الصر
 (.  ٖٙٔص)المباب

 القبائػؿ أصػوؿ مػف حميػر إلػى نسػبة اليػاء وفتح الميـ وسكوف الحاء بكسر: الِحْمَيِريّ  (ٙ)
 (.  ٖٛص) المباب لب. باليمف

 (.  ٛٓٔوٚٓٔ/ٖٚ)دمشؽ تاريخ: انظر (ٚ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٛ٘ 
 

 الثقػػػات عػػػف تفػػػرد: حبػػػاف ابػػػف وقػػػاؿ  (ٕ)وحديثػػػ يكتػػػب  : وقػػػاؿ  (ٔ)بقػػػوي
 فػ  بالمرضػ ّ  ليس: األزدي وقاؿ. (ٖ)بروايتو ا حتجاج يجوز   بالموضوعات

: حجػر ابػف وقػاؿ  (ٙ)بحجػة ليس: الذىب  وقاؿ  (٘)ُدَحْيـ ولّينو  (ٗ)الحديث ف 
 وابػػف وأبػػوداود النسػػائ  لػػو أخػػرج. ضػعيؼ حالػػو فيػػذا. (ٚ)الحػػديث لػػيف: حجػر
 . ماجو

 عبػػػدالرحمف  أبػػػو أو زبػػػر أبػػػو عطػػػار  بػػػف َزْبػػػر بػػػف العػػػالء بػػػف عبػػػداهلل -ٛ
َبِع ّ   .الدمشق   (ٛ)الرر

. وغيػػرىـ عبػػدالعزيز  بػػف وعمػػر والقاسػػـ  حكػػيـ  بػػف َحػػرَاـ: عػػف رو  
  وعبػػػػػػػػػػدالممؾ مسػػػػػػػػػػمـ  بػػػػػػػػػػف والوليػػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػػراىيـ  ابنػػػػػػػػػػو: عنػػػػػػػػػػو ورو 

 وابػػػف النسػػػائ  وقػػػاؿ الحػػػديث  مقػػػارب: (ٜ)أحمػػػد قػػػاؿ. وغيػػػرىـ الصػػػنعان  

                                                           

 (.  ٛٓٗ/ٕ)المغن : انظر (ٔ)

 (.  ٜٖٙ/٘)والتعديؿ الجرح (ٕ)

 (.  ٖٙٔ/ٕ)المجروحيف (ٖ)

 (. ٕٕٗ/ٙ)التيذيب تيذيب( ٖٗٗ/ٛ)مغمطاي إكماؿ: انظر (ٗ)

 (.  ٕٙٔٔ/ٗ)اإلسالـ تاريخ (٘)

 (.  ٜٙٙ/ٔ)ؼالكاش (ٙ)

 (.  ٖ٘ٙص)التقريب (ٚ)

َبِع ّ  (ٛ)  (.  ٙٔ/ٕ)المباب.  قبيمة األزد ربيعة إلى نسبة والباء الراء بفتح: الرر

 (.  ٚٓٗ/٘ٔ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٜ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٛٙ 
 

 فتشػدد : الفقيػر قػاؿ حديثػو  يكتب: (ٕ)حاتـ أبو وقاؿ بأس  بو ليس: (ٔ)فمعي
  (ٙ)وُدَحػػْيـ  (٘)وأبػػوداود  (ٗ)صػػالح بػػف ومعاويػػة  (ٖ)معػػيف ابػػف وقػػاؿ فتشػػدد 
 ثقػة : (ٓٔ)والػدارقطن   (ٜ)والعجمػ   (ٛ)سفياف بف ويعقوب  (ٚ)عمار بف وىشاـ
 ثقػات مػف :(ٕٔ)حبػاف ابف وقاؿ اهلل  شاء إف ثقة كاف: (ٔٔ)سعد ابف وقاؿ ثقة 

 البخػاري لػو أخػرج. ىػػٗٙٔ سنة مات. فاضالا  خيراا وكاف ومتقنييـ الدمشقييف
 .  واألربعة

 .الدمشق  األنصاري سعد  بف خالد بف حكيـ بف حراـ -ٜ

 عػػػنيـ  تعػػػالى اهلل رضػػػ  وأنػػػس ذر  وأبػػػ  ىريػػػرة  أبػػػ : عػػػف رو  
                                                           

 (.  ٛٓٗ/٘ٔ)السابؽ المصدر: انظر (ٔ)

 (.  ٖٖٛ/ٖٔ)دمشؽ تاريخ: انظر (ٕ)

 .  (ٖ٘ٔص)الدارم  رواية معيف بف يحيى تاريخ (ٖ)

 (.  ٜٔٔ/ٔٔ)بغداد تاريخ: انظر (ٗ)

 (.  ٜٔٔ/ٔٔ)بغداد تاريخ: انظر (٘)

 (.  ٜٔٔ/ٔٔ)بغداد تاريخ( ٜٕٔ/٘)والتعديؿ الجرح: انظر (ٙ)

 (.  ٖٖٛوٕٖٛ/ٖٔ)دمشؽ تاريخ: انظر (ٚ)

 (.  ٖٖٛوٕٖٛ/ٖٔ)السابؽ المصدر: انظر (ٛ)

 (.  ٚٗ/ٕ)الثقات ترتيب (ٜ)

 (.  ٖٕٓص)الحاكـ سؤا ت (ٓٔ)

 (.  ٛٙٗ/ٚ)سعد ابف طبقات (ٔٔ)

 (.  ٖٜٕص)المشاىير (ٕٔ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٛٚ 
 

 . غيرىـو  واقد  بف وزيد ُرَفْيع  بف وزيد َزْبر  ابف: عنو ورو . وغيرىـ

 وذكػره  (ٖ)الثقػات فػ  حبػاف ابػف وذكره ثقة : (ٕ)والعجم   (ٔ)ُدَحْيـ قاؿ
 وقػػػاؿ ثقػػػة : (٘)الػػػدارقطن  وقػػػاؿ  (ٗ)التػػػابعيف ثقػػػات فػػػ  خمفػػػوف ابػػػف وذكػػػره
 لػو أخػرج. (ٛ)فأخطأ مستند بال بعضيـ وضعفو. ثقة: (ٚ)حجر وابف  (ٙ)الذىب 

 . األربعة السنف أصحاب لو
 اختػؼ. الدوسػ  عػامر  أو صػخر بػف داهللعبػ أو عبدالرحمف ىريرة أبو -ٓٔ
 روايػػة  وأكثػػرىـ الصػػحابة أحفػػظ جميػػؿ  صػػحاب . كثيػػراا أبيػػو واسػػـ اسػػمو فػػ 
 لػو دعػا أنػو مناقبػو ومػف الصػفة  وسػكف وخيبػر  الحديبيػة بػيف إسالمو وكاف
 . (ٜ)ينسى أ ّ  وسمـ وآلو عميو تعالى اهلل صمى األعظـ السيد

                                                           

 (.  ٛٔٔ/٘)الكماؿ تيذيب: انظر (ٔ)

 (.  ٜٕٓ/ٔ)الثقات ترتيب (ٕ)

 (.  ٘ٛٔ/ٗ)حباف ابف ثقات (ٖ)

 (.  ٕٓ/ٗ)لمغمطاي اإلكماؿ: انظر (ٗ)

 (.  ٕٓ/ٗ)السابؽ المصدر: انظر (٘)

 (.  ٖٙٔ/ٔ)الكاشؼ (ٙ)

 (.  ٘٘ٔص)التقريب (ٚ)

 (.  ٖٖٕ/ٕ)التيذيب يذيبت: انظر (ٛ)

 أ  عنػػو تعػػالى اهلل رضػػ  ىريػػرة ألبػػ  وسػػمـ وآلػػو عميػػو تعػػالى اهلل صػػمى النبػػ  دعػػاء (ٜ)
 صػمى النبػ  أحكػاـ إف قاؿ مف عمى الحجة باب ا عتصاـ كتاب البخاري أخرجو ينسى
 بػاب الصػحابة فضػائؿ كتػاب ومسمـ( ٖٙٛص()ٖٗ٘ٚح)ظاىرة كانت وسمـ عميو اهلل
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٛٛ 
 

 .(ٔ)ىػٜ٘ أو ىػٛ٘ وقيؿ ىػٚ٘ سنة مات
ا
ا
 :احلدٌث عهى احلكى: ثانث

 تفػرد وقد ضعيؼ  الصنعان  عبدالممؾ سنده ف  ألف ضعيؼ  الحديث 
 .أعمـ تعالى واهلل منكراتو  مف فيذا بو 

 :تػنػبػيػو
 خروجكـ قبؿ أدوا:)بمفظ (ٕ)كتبيـ ف  الحنفية السادة ذكره الحديث ىذا 

 فػ  النظػر أمعنػت لقػد:)البنايػة فػ  العين  اإلماـ قاؿ الحديث ...( فطركـ زكاة
 صػدؽ وقػد: الفقيػر قػاؿ  (ٖ)اىػػ(عميػو وقفػت فمػا الحػديث كتػب مػف كثيػرة كتب

 لػو يتعرض لـ الحديث وىذا عساكر  ابف عند تر  كما غريب الحديث ومصدر
 عميػو تعػالى اهلل رحمػة السػيوط  اإلمػاـ إ  بالػذكر  أعمػـ فيمػا المخػرجيف أحد
 .عمـأ تعالى واهلل  (ٗ)الكبير جامعو ف 
 

                                                           

 بػػف سػػفياف طريػػؽ مػػف( ٜٖٜٔ/ٗ()ٕٜٕٗح)عنػػو اهلل رضػػ  ىريػػرة أبػػ  فضػػائؿ مػػف
 .   عنو اهلل رض  ىريرة أب  عف األعرج عف الزىري عف عيينة

( ٛٙٚٔ/ٗ)ا سػػػػتيعاب( ٘ٛٛٔوٙٗٛٔ/ٗ)نعػػػػيـ ألبػػػػ  الصػػػػحابة معرفػػػػة: انظػػػػر  (ٔ)
 (. ٖٛٗ/ٚ)اإلصابة

 ئعبػػػػدا( ٜٛٗ/ٖ)البنايػػػػة( ٜٕ٘/ٕ)العنايػػػػة( ٖٔٔ/ٖ)لمسرخسػػػػ  المبسػػػػوط: انظػػػػر (ٕ)
 (.  ٕٚ/ٕ)الصنائع

 (.  ٜٛٗ/ٖ)البناية (ٖ)

 (.   ٜٕٓٔٗح()ٜٗ٘/ٛ)العماؿ كنز: انظر (ٗ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٛ 
 

 :اخلايط ادلثحث
  ظعٍد أتً حدٌث

ّ
زِي
ْ
د
ُ
 عنه تعاىل اهلل زضً اخل

 :انفطس شكاج يف اندقٍق يف 
 :احلدٌث نص: أولا 

 بػػف محمػػد أخبرنػػا:)سػػننو فػػ  تعػػالى اهلل رحمػػو النسػػائ  اإلمػػاـ قػػاؿ
 عبػػد بػػف عيػػاض سػػمعت: قػػاؿ عجػػالف ابػػف عػػف سػػفياف  حػػدثنا: قػػاؿ منصػػور

 صػمى اهلل َرُسػوؿِ  َعْيدِ  َعَمى ُنْخِرجْ  َلـْ »: قاؿ ي الخدر  سعيد أب  عف يخبر اهلل 
 َزِبيػٍب  ِمػفْ  َصػاعاا َأوْ  َشِعيٍر  ِمفْ  َصاعاا َأوْ  َتْمٍر  ِمفْ  َصاعاا ِإ ر  وسمـ عميو اهلل
 سفياف  شؾّ  ثـ  «ُسْمتٍ  ِمفْ  َصاعاا َأوْ  َأِقٍط  ِمفْ  َصاعاا َأوْ  َدِقيٍؽ  َمفْ  َصاعاا َأوْ 

 .(ٔ)اىػ(سمت أو دقيؽ: فقاؿ
ا
ا
 :احلدٌث ختسٌج: ثانٍ
 دقيقاػا الحػديث ىػذا فػ  قػاؿ أحػداا أعمـ  :)وقاؿ  (ٕ)النسائ  اإلماـ أخرجو -ٔ

 النسػائ  طريؽ ومف  (ٖ)المشكؿ شرح ف  الطحاوي وعنو. اىػ(عيينة ابف غير
 .(ٗ)التمييد ف  عبدالبر ابف أخرجو

                                                           

 (.  ٕ٘/٘ -ٕٗٔ٘ح)الدقيؽ باب الزكاة كتاب النسائ  سنف (ٔ)

 (.  ٕٗ/ٖ -ٖٕ٘ٓح)الفطر زكاة ف  الدقيؽ باب الزكاة كتاب لمنسائ  الكبر  السنف (ٕ)

 (.  ٖٚوٖٙ/ٜ -ٕٖٓٗح)اآلثار مشكؿ شرح (ٖ)

 (.  ٖٓٔؤٜٕ/ٗ)التمييد (ٗ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٓ 
 

 بمعنػػاه بػػو : سػػفياف أخبرنػػا يحيػػى  بػػف حامػػد حػػدثنا: قػػاؿ  (ٔ)وأبػػوداود -ٕ
 عميػو فػأنكروا: حامػد قػاؿ دقيػؽ  مف صاعاا أو سفياف زاد: الراوي قاؿ وزيادة 
 أبػ  طريؽ ومف. عيينة ابف مف وىـ الزيادة فيذه: أبوداود قاؿ سفياف  فتركو
 .(ٕ)البييق  أخرجو داود
 ثنػػا يزيػػد  بػػف العبػػاس ثنػػا حمػػاد  بػػف إبػػراىيـ حػػدثنا: قػػاؿ  (ٖ)والػػدارقطن  -ٖ

 المػدين  بف عم  لو فقاؿ: الفضؿ أبو قاؿ: وقاؿ بنحوه  بو: عيينة بف سفياف
 .فيو ىو بمى : قاؿ الدقيؽ  ىذا ف  يذكر   أحد محمد  أبا يا: معنا وىو

ػا الػدارقطن  وقاؿ  بػف أحمػد ثنػا الػدقاؽ  أحمػد بػف عثمػاف ثنػا: (ٗ)أيضا
 قصفػن بػو: عيينػة ابػف ثنا الواسط   األزىر بف سعيد ثنا أشرس  بف العباس
 فػػ  الجػػوزي ابػػف أخرجػػو الػػدارقطن  طريػػؽ ومػػف. الػػدقيؽ ذكػػر لكػػف بعضػػو
 .(٘)التحقيؽ
ا
ا
 :انعند دزاظح: ثانث
 الَمكِّػػػ ّ  الجػػػّواز عبػػػداهلل  أبػػػو خالػػػد  بػػػف ثابػػػت بػػػف منصػػػور بػػػف محمػػػد -ٔ

. وغيػرىـ مسػمـ  بػف والوليد يحيى  بف وخالد عيينة  ابف: عف رو . الُخزَاِع ّ 
                                                           

 (.  ٓٙوٜ٘/ٖ -ٛٔٙٔح)الفطر صدقة ف  يؤدي كـ باب الزكاة كتاب داود أب  سنف (ٔ)

 إخػراج يجػزئ قػاؿ مػف بػاب الفطػر زكػاة أبواب جماع الزكاة كتاب الكبر  البييق  سنف (ٕ)
 (.  ٕٚٔ/ٗ)الفطر زكاة ف  الدقيؽ

  (. ٚٚ/ٖ -ٜٜٕٓح)الفطر زكاة كتاب الدارقطن  سنف (ٖ)

 (.  ٛٚ/ٖ -ٕٓٓٔح)السابؽ المصدر (ٗ)

 (.  ٘٘/ٕ)التحقيؽ (٘)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٔ 
 

 قػػػػاؿ. وغيػػػػرىـ الػػػػرازي  حػػػػاتـ وأبػػػػو خزيمػػػػة  وابػػػػف النسػػػػائ  : عنػػػػو ورو 
 النسػائ  وقػاؿ  (ٖ)الثقات ف  حباف ابف وذكره ثقة : (ٕ)والدارقطن   (ٔ)النسائ 

. ىػػٕٕ٘ سػنة مػات. ثقػة: (٘)حجػر ابػف وقاؿ بو  بأس  : (ٗ)آخر موضع ف 
 .النسائ  لو أخرج
 .المّك  ـث الُكوف  الِيالل  محمد  أبو عمراف  أب  بف ُعَيْينة بف سفياف -ٕ

 السػػبيع   إسػػحاؽ وأبػػو عجػػالف  ابػػف: عػػف رو . ىػػػٚٓٔ سػػنة ولػػد 
 المك   منصور بف ومحمد الشافع  : عنو ورو . وغيرىـ عقبة  بف وموسى
 وحفظو  وجاللتو ثقتو عمى مجمع وىو. وغيرىـ الطوس   منصور بف ومحمد
تقانػػػو لتثبتػػػو التزكيػػػة عػػػف مسػػػتغف ىػػػو: الاللكػػػائ  قػػػاؿ حتػػػى  سػػػنة مػػػات. وا 
 . (ٙ)الجماعة لو أخرج. ىػٜٛٔ

 أنػس : عف رو . المدن  مو ىـ القرش  عبداهلل  أبو عجالف  بف محمد -ٖ
 عيينػػػة  ابػػػف: عنػػػو ورو . وغيػػػرىـ عبػػػداهلل  بػػػف وعيػػػاض أسػػػمـ  بػػػف وزيػػػد

 .وغيرىـ وشعبة  والثوري 
 

                                                           

 (.  ٓ٘ص)النسائ  شيوخ (ٔ)

 (.  ٜٜٗ/ٕٙ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٕ)

 (.  ٙٔٔ/ٜ)حباف ابف ثقات (ٖ)

 (.  ٖٕٚص)المشتمؿ المعجـ: انظر (ٗ)

 (.  ٛٓ٘ص)التقريب (٘)

 (.  ٚٔٔ/ٗ)التيذيب تيذيب( ٚٚٔ/ٔٔ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٙ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٕ 
 

 :الحفاظ أقواؿ
  (ٗ)وأبوحػػػاتـ  (ٖ)معػػػيف وابػػػف  (ٕ)وأحمػػػد  (ٔ)عيينػػػة ابػػػف قػػػاؿ: وثقػػػو مػػػف -ٔ

 الواقػػدي وقػػاؿ الثقػػات  مػػف: (ٚ)أبوزرعػػة وقػػاؿ ثقػػة : (ٙ)والنسػػائ   (٘)والعجمػػ 
 .الحديث كثير ثقة: (ٛ)سعد ابف عنو نقؿ فيما
 سػػعيد أحاديػػث عميػػو اختمطػػت: (ٜ)معػػيف ابػػف قػػاؿ: نسػػبيًّا فيػػو تكمػػـ مػػف -ٕ

 أنػػو: القطػػاف عػػف (ٔٔ)العقيمػػ  ونقػػؿ  (ٓٔ)القطػػاف يحيػػى قػػاؿ وكػػذا المقبػػري 
 وابػػف أحمػػد غيػػر وقػػاؿ: (ٕٔ)الػػذىب  وقػػاؿ نػػافع  حػػديث فػػ  حػػديثال مضػػطرب

                                                           

 (.  ٖ٘/ٔ)عبداهلل ابنو رواية أحمد عمؿ: انظر (ٔ)

 (.  ٓ٘/ٛ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٕ)

 (.  ٘ٚٔ/ٖ)الدوري رواية معيف بف يحيى تاريخ (ٖ)

 (.  ٓ٘/ٛ)والتعديؿ الجرح (ٗ)

 (.  ٕٚٗ/ٕ)الثقات ترتيب (٘)

 (.  ٙٓٔ/ٕٙ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٙ)

 (.  ٓ٘/ٛ)والتعديؿ الجرح (ٚ)

 (.  ٖٙ٘ص)التابعيف متمـ سعد ابف طبقات (ٛ)

 (.  ٕٖٗ/ٜ)التيذيب تيذيب: انظر (ٜ)

 (.  ٕٙٛ/ٖ)عبداهلل ابنو رواية أحمد عمؿ: انظر (ٓٔ)

 (.  ٛٔٔ/ٗ)العقيم  ضعفاء (ٔٔ)

 (.  ٕٔٓ/ٕ)الكاشؼ (ٕٔ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٖ 
 

 لػو أخػرج إنمػا: (ٕ)حجػر ابػف فقػاؿ  (ٔ)مسمـ لو أخرج وقد. الحفظ سي : معيف
: (ٗ)الحػاكـ وقػاؿ. ىػذا إلى (ٖ)الحاكـ وسبقو. بو يحتج ولـ المتابعات ف  مسمـ
: (٘)حجػػر ابػػف وقػػاؿ. حفظػػو سػػوء فػػ  أئمتنػػا مػػف المتػػأخروف تكمػػـ: (ٗ)الحػػاكـ
 عميو اختمطت أنو إ  صدوؽ: وقاؿ حفظو  قبؿ مف مقاؿ فيو يورمش صدوؽ
 . (ٙ)ىريرة أب  أحاديث

: (ٛ)السػاج  وقاؿ وسط  صدوؽ: (ٚ)شيبة بف يعقوب قاؿ: صدوقاا رآه مف -ٖ
 وقػػػاؿ. يسػػػيراا إ  مالػػػؾ عنػػػو يحػػػدث لػػػـ الصػػػدؽ أىػػػؿ مػػػف ىػػػو: (ٛ)السػػػاج 
  الحسػػػػػػف  قبيػػػػػػؿ مػػػػػػف حديثػػػػػػو: (ٓٔ)وقػػػػػػاؿ الحػػػػػػديث  حسػػػػػػف: (ٜ)الػػػػػػذىب 

                                                           

 ٜٜٖٔوٜ٘ٛوٜ٘٘وٜٚ٘وٖٗ٘وٓٛٗوٖٗٗوٜٕ ح)مسػػػػػػػػػمـ صػػػػػػػػػحيح: انظػػػػػػػػػر (ٔ)
 (.  ٜٖٕٛوٖٕٕٙو ٘ٛٛٔو ٓٗٛٔبعد  ٜٓٚٔو ٕٓٚٔو ٘ٓٙٔو ٜٜ٘ٔو

 (.  ٕٖٗ/ٜ)التيذيب تيذيب (ٕ)

 عددتػو مػا عمػى ألنيػا دقيقاػا ولػيس عشػر  ثالثػة أنيػا وذكر  (ٖٔٙ/ٕ)المغن : انظر (ٖ)
 .  أعمـ واهلل. عشر خمسة

 (.  ٕٖٓ/ٙ)النبالء أعالـ سير: انظر (ٗ)

 (.  ٛ٘ٗص)الساري ىدي (٘)

 (.  ٜٙٗص)التيذيب تقريب (ٙ)

 (.  ٙٓٔ/ٕٙ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٚ)

 (.  ٙٓٔ/ٕٙ)السابؽ المصدر: انظر (ٛ)

 (.  ٖٔٙ/ٕ)المغن  (ٜ)

 (.  ٖٜٚ/ٖ)اإلسالـ تاريخ (ٓٔ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٗ 
 

  فػػػػػال الصػػػػػحيح رتبػػػػػة يبمػػػػػغ لػػػػػـ إف حديثػػػػػو: (ٕ)وقػػػػػاؿ صػػػػػدوؽ : (ٔ)وقػػػػػاؿ
 .الحسف رتبة عف ينحط
 : تدليسو ف  الكالـ

 (ٗ)الػذىب  وكػذا نػاقالا  (ٖ)العالئػ  بػذلؾ وصػفو التدليس  إلى نسب قد
 (٘)والزركش 
 ممػف يػذكر ولـ الثالثة  المرتبة ف  األخير وجعمو  (ٚ)حجر وابف (ٙ)والبوصيري

  !بػو  وصػفو عػف معاصػروه فػأيف متػأخر وىػو افحبػ ابػف إ  بػو وصػفو ممف
 فػ  لتدليسػو يتعػرض لػـ حجػر ابف الحافظ ألف الثانية  المرتبة أىؿ مف ولعمو
 .والتقريب الساري ىدي

 وحديث المقبري أحاديث عجالف بف محمد بو عيب الذي: الفقير قاؿ :الترجيح
 قاؿ ما ىعم غيرىما  ف  ثقة ىذيف  ف  الحديث حسف يكوف أف فينبغ  نافع 
 عيينػػة وابػػف والعجمػػ  وأحمػد المتشػػدديف  مػػف حػػاتـ وأبػ  كالنسػػائ  وثقػػو مػف

 صػػدوؽ قػػاؿ مػػف كػػالـ ويحمػػؿ المعتػػدليف  مػػف زرعػػة وأبػػ  شػػيبة بػػف ويعقػػوب
                                                           

 (.  ٘ٙٔص)موثؽ وىو فيو تكمـ مف( ٗٗٙ/ٖ)الميزاف( ٖ٘ٙص)الديواف (ٔ)

 (.  ٕٖٓ/ٙ)النبالء أعالـ سير (ٕ)

 (.  ٜٓٔص)التحصيؿ جامع (ٖ)

 (.  ٕٗٔ/ٕ)الصالح ابف عمى النكت (ٗ)

 (.  ٚٗٙ/ٖ)فالميزا (٘)

 (. ٗٔٔ/ٖ)الزجاجة مصباح  (ٙ)

 (.  ٕٗٙ/ٕ)النكت( ٗٗص)التقديس أىؿ تعريؼ (ٚ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜ٘ 
 

 البخػػاري لػػو أخػػرج. أعمػػـ تعػػالى واهلل بسػػببيا  فيػػو تكمػػـ التػػ  األحاديػػث عمػػى
 . واألربعة ومسمـ تعميقاا 

 رو . المكػ  العػامري القرشػ  سػرح  أب  بف دسع بف عبداهلل بف عياض -ٗ
 ورو . وغيػرىـ عػنيـ  تعػالى اهلل رضػ  وجػابر ىريػرة  وأبػ  سعيد  أب : عف
  (ٔ)معػيف ابف قاؿ. وغيرىـ أسمـ  بف وزيد والمقبري  عجالف  بف محمد: عنو

 .الجماعة لو أخرج. ثقة: (ٖ)حجر وابف  (ٕ)والنسائ 
. الخزرجػػ  األنصػػاري (ٗ)الُخػػْدِريّ  سػػناف  بػػف مالػػؾ بػػف سػػعد سػػعيد أبػػو -٘

 بكنيتػو  مشػيور وىػو بأحػد  استشػيد صحاب  وأبوه المكثر  الجميؿ الصحاب 
 مػات. وحفػاظيـ الصػحابة فقيػاء مػف وكػاف بعػدىا  مػا وشيد بأحد  استصغر

 .(٘)ىػ٘ٙ أو ىػٗٙ أو ىػٖٙ وقيؿ ىػ ٗٚ سنة
 ثابػت فيػو  تصػاؿا وأمػا ثقػات  أنيـ وتبيف الرواة  ثقة ى  ىذه: الفقير قاؿ 

 .كميا السند حمقات ف 
ا
ا
 :وانشروذ انعهح حٍث ين احلدٌث دزاظح: زاتع

 إلػػى يػػؤدي اخػػتالؼ  مػػف يخمػػو   أنػػو يػػر  الحػػديث ىػػذا المتأمػػؿ إف 
                                                           

 (.  ٛٓٗ/ٙ)والتعديؿ الجرح: انظر (ٔ)

 (.  ٜٙ٘/ٕٕ)الكماؿ تيذيب: انظر (ٕ)

 (.  ٖٚٗص)التيذيب تقريب (ٖ)

. األنصػػػػػار مػػػػػف قبيمػػػػػة ُخػػػػػْدرة إلػػػػػى نسػػػػػبة الػػػػػداؿ وسػػػػػكوف الػػػػػراء بضػػػػػـ: الُخػػػػػْدِريّ  (ٗ)
 (.  ٕٙٗ/ٔ)بالمبا

 (.  ٘ٙ/ٖ)اإلصابة( ٕٗٔ/٘)الغابة أسد: انظر (٘)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٙ 
 

 :أمور ىذا عمى والدليؿ   وشذوذه إعاللو
 .التخريج ف  ىذا وتقدـ عيينة ابف وىو الدقيؽ  ذكر ف  الراوي شؾ -ٔ
 :الدقيؽ ذكر عمى عنو رواةال اتفاؽ عدـ -ٕ

 داود أبػ  عنػد وروايتػو يحيػى  بػف حامػد فػرواه: ذلػؾ فػ  اختمفػوا فقد 
  والطحػػػػػػاوي النسػػػػػػائ  عنػػػػػػد وروايتػػػػػػو منصػػػػػػور  بػػػػػػف ومحمػػػػػػد والبييقػػػػػػ  

 األزىػر  بػف وسػعيد الػدارقطن   عنػد وروايتػو يزيد  بف وعباس عبدالبر  وابف
ػػػػػػػا  الػػػػػػػدارقطن  عنػػػػػػػد وروايتػػػػػػػو   ابػػػػػػػف عػػػػػػػف ووهر  األربعػػػػػػػة ىػػػػػػػؤ ء أيضا

 .(ٔ)الدقيؽ بذكر عيينة
 الطحػاوي طريقػو ومػف  (ٕ)السػنف فػ  الشػافع  اإلمػاـ: ثالثة وخالفيـ 

  (٘)المسػػػند فػػػ  والحميػػػدي  (ٗ)األمػػػال  فػػػ  والشػػػجري (ٖ)المشػػػكؿ شػػػرح فػػػ 
 عيينػة ابػف عػف فرووه  (ٙ)صحيحو ف  خزيمة ابف عند العالء بف وعبدالجبار

 .   الدقيؽ يذكروا ولـ

                                                           

 .  الحديث تخريج ف  الطرؽ ىذه تخريج تقدـ (ٔ)

 ٖٓٛح)الفطػػػر صػػػدقة فػػػ  جػػػاء مػػػا بػػػاب الزكػػػاة كتػػػاب لمشػػػافع  المػػػأثورة السػػػنف (ٕ)
 (.  ٖٖٔص

 (.  ٖٚ/ٜ -ٕٖٔٗح)اآلثار مشكؿ شرح (ٖ)

  (. ٖٔٙٔح -ٕٚ/ٕ)الخميسية األمال  ترتيب (ٗ)

 (.  ٕٔؤٔ/ٕ -ٜ٘ٚح)الحميدي مسند (٘)

 صػدقة السػمت إخػراج بػاب الفطػر صػدقة أبػواب جمػاع الزكاة كتاب خزيمة ابف صحيح (ٙ)
 (.  ٛٛ/ٗ -ٕٗٔٗح)الفطر



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٚ 
 

 .التخريج ف  ىذا وتقدـ عيينة  ابف عمى الرواة إنكار -ٖ

 كالمػػػو  وسػػػبؽ أبػػػوداود  مػػػنيـ: الػػػدقيؽ ذكػػػر مػػػف بػػػوىـ العممػػػاء حكػػػـ -ٗ
 فػػػػ  قػػػػاؿ والبييقػػػػ   (ٔ)التنقػػػػيح فػػػػ  عبػػػػداليادي وابػػػػف كػػػػذلؾ  والنسػػػػائ 
 غيػػر الػػدقيؽ مػػنيـ أحػػد يػػذكر فمػػـ عجػػالف ابػػف عػػف جماعػػة رواه:)(ٕ)الكبػػر 
 .اىػ(وفترك عميو أنكر وقد سفياف 

 : خاصة عجالف بف محمد عف الحديث رو  مف سفياف مخالفة -٘

 الػدقيؽ ذكػر فػ  عنػو اختمػؼ ثػـ عجالف  بف محمد رواه الحديث ىذا
 : الدقيؽ ذكر دوف ورواه. الدقيؽ بذكر عيينة ابف فتفرد ذكره  وترؾ
 .(ٖ)صحيحو ف  مسمـ عند: إسماعيؿ بف حاتـ -

 .(ٙ)والبييق  (٘)عمىي وأب  (ٗ)داود أب  عند: القطاف يحيى -

 
                                                           

 (.  ٖٔٔ/ٖ)التنقيح (ٔ)

 (.  ٕٚٔ/ٗ)الكبر  البييق  سنف (ٕ)

 التمػػػػػر مػػػػػف المسػػػػػمميف عمػػػػػى الفطػػػػػر زكػػػػػاة بػػػػػاب الزكػػػػػاة كتػػػػػاب مسػػػػػمـ صػػػػػحيح (ٖ)
 (.  ٜٚٙ/ٕ -مكررٜ٘ٛح)يروالشع

 (.  ٜ٘/ٖ -ٛٔٙٔح)الفطر صدقة ف  يؤدي كـ باب الزكاة كتاب داود أب  سنف (ٗ)

 (.  ٕٚٗ/ٕ -ٕٕٚٔح)يعمى أب  مسند (٘)

 فػ  الػدقيؽ إخػراج يجػزئ قػاؿ مػف بػاب الفطػر زكػاة الزكػاة كتػاب الكبػر  البييق  سنف (ٙ)
 (.  ٕٚٔ/ٗ) الفطر زكاة
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٛ 
 

 

 عمػى المسػتخرج فػ  نعيـ وأب  (ٔ)شيبة أب  ابف عند: األحمر أبوخالد -
 .(ٕ)مسمـ

 .(ٖ)صحيحو ف  خزيمة ابف عند: مسعدة بف حماد -

 .(ٗ)األمواؿ ف  زنجويو ابف عند: المبارؾ بف عبداهلل -

 .(٘)المخمصيات ف : معف بف القاسـ -

 عيينػة ابػف ىػو واحػد وخػالفيـ الدقيؽ  ذكر ترؾ عمى اتفقوا الستة فيؤ ء
 :أمريف يثبت فيذا: الفقير قاؿ. تركو ثـ فيو شؾ ثـ فذكره
 .فيو عيينة ابف لوىـ معموؿ عيينة ابف حديث ف  الدقيؽ ذكر -ٔ
 .الثقات مخالفاا بو عيينة ابف لتفرد شاذ عيينة ابف حديث ف  الدقيؽ ذكر -ٕ

ا
ا
 : احلدٌث عهى احلكى: خايع
 .أعمـ تعالى واهلل   ضعيؼ فيو شاذ  معموؿ الدقيؽ بذكر الحديث 

                                                           

 تمػر أو شعير مف صاع الفطر صدقة قاؿ مف باب الزكاة كتاب شيبة أب  ابف مصنؼ (ٔ)
 (.  ٜٖٚ/ٕ -ٖٙ٘ٓٔح)قمح أو

 (.  ٗٙ/ٖ -ٜٕٕٔح)مسمـ صحيح عمى المستخرج المسند (ٕ)

 صػػػػدقة السػػػػمت إخػػػػراج بػػػػاب الفطػػػػر صػػػػدقة الزكػػػػاة كتػػػػاب  خزيمػػػػة ابػػػػف صػػػػحيح (ٖ)
 (.   ٚٛ/ٗ -ٖٕٔٗح)الفطر

ف صػاع مػف يػنقص   أف يسػتحب كاف مف باب الصدقة كتاب زنجويو  بف األمواؿ (ٗ)  وا 
 (.  ٜٕٗٔ/ٖ -ٜٖٕٔح)برًّا كاف

 (.    ٕٕ/ٕ -ٕٜٙح)المخمصيات (٘)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٜٜ 
 

 :انثاب هرا يف األحادٌث تقىٌح
 ويترقػػػى فوقػػػو  ىػػػو بمػػػا ويتقػػػو  بمثمػػػو  يتقػػػو  الضػػػعيؼ الحػػػديث

 فػػ  ويختمفػػوف والحفػػاظ  الفقيػػاء بػػو فيحػػتج  (ٔ)لغيػػره الحسػػف إلػػى بػػالمجموع
   يتقػو  ضػعيؼ أي لكػف. رتبتػو تػدرؾ لـ أـ الحسف أبمغت  ختالفيـ أحاديث

 وجوه مف الحديث ورود مف يمـز  : أبوعمرو الشيخ قاؿ:)كثير ابف اإلماـ قاؿ
 يػػػػزوؿ   مػػػػا فمنػػػػو: يتفػػػػاوت الضػػػػعؼ ألف حسػػػػناا  يكػػػػوف أف...  متعػػػػددة

 والمتػروكيف  الكػذابيف كرواية متبوعاا  أو تابعاا  كونو يؤثر   يعن  بالمتابعات 
 الحػديث روي أو الحفػظ ءس  راويو كاف إذا كما بالمتابعة  يزوؿ ضعؼ ومنو
 أوج إلى الضعؼ حضيض عف الحديث ويرفع حينئذ  تنفع المتابعة ف ف مرسالا 
  .(ٕ)اىػ(الصحة أو الحسف

 المخالفػة مػع التفػرد فيو ثبت الذي الشاذ المعموؿ يتقو  ىؿ: والسؤاؿ
 تقويػة ف  تكمموا لقد. بالمعموؿ  جدًّا الضعيؼ أيتقو  والخطأ   بالوىـ والحكـ
 مػا أمػا. القادحػة العمػة أو الػوىـ أو بالخطػأ الحكػـ فيو يثبت لـ الذي ؼالضعي
 فػ  وىػو لغيػره يشػيد وكيػؼ يكػف   لػـ كػأف وىػو يتقػو  كيؼ الخطأ فيو ثبت
 .لو  يشيد ما إلى حاجة

                                                           

( ٜٕٗ/ٔ)المغيػػث فػػتح( ٗٙص)الغايػػة( ٖٖٗ/ٖ)الزركشػػ  نكػػت: مػػأمور غيػػر انظػػر (ٔ)
 عمػػـو اختصػػار( بعػػدىا ومػػاٛٙٔ/ٕ)والػػدرر اليواقيػػت( ٜٗٔؤٖٜ/ٔ) الػػراوي تػػدريب
 (.  ٘ٛ/ٕ)الزجاجة مصباح( ٕٗص) ئ لمعال  الصحيح النقد( ٓٗص)الحديث

 (.  ٓٗص)الحديث عمـو اختصار (ٕ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٗٓٓ 
 

 وقػػت  فػػ  إليػػو يحتػػاج قػػد الضػػعفاء عػػف الحػػديث:)أحمػػد اإلمػػاـ قػػاؿ
 فيو يدخؿ المشيور   صطالحا مف أعـ ىنا والمنكر .(ٔ)اىػ(منكر أبداا  والمنكر
 .خطؤه ثبت وما أحياناا  الصدوؽ تفرد

 بغيػره  يتقػو    ضػعيؼ فيػو فيو الوىـ ثبت ىنا الخامس الحديث إف
 الثالث والحديث. بو متروؾ لتفرد جدًّا  ضعيؼ الثان  والحديث. غيره يقوِّي و 

 . بو جدًّا ضعيؼ راوٍ  لتفرد جدًّا ضعيؼ
ػا صػحي فػال األوؿ الحديث أما  ذكػر فيػو يصػح و  معمػوؿ  وىػو مرفوعا

 .فيو العمة ظيور مع غيره يقّوي فال مرفوعاا  أو موقوفاا سبؽ كما الدقيؽ
 وىو أحد  يتابعو ولـ الحديث ليف راوٍ  بو تفرد وقد الرابع  الحديث بق 

 .متابع و  لو شاىد و  الشديد  الضعؼ مف نجا الذي الحديث
ا  ابعضي يقوي   األحاديث فيذه  فػ  الػدقيؽ ذكػر: يقاؿ ثـ ومف بعضا

 وآلػو عميػو تعػالى اهلل صػمى النبػ  سػيدنا عػف شػ ء فيػو يصػح   الفطر زكاة
 .وأعمـ أعمى تعالى واهلل. وسمـ

 الفطػػر   زكػػاة فػػ  الػػدقيؽ إخػػراج أجػػاز مػػف اعتمػػدىا كيػػؼ: قيػػؿ فػػ ف
 أف ومعمػـو موضػوعة  غيػر لكنيا ضعفيا عمـ أو صحتيا  ظف ألنو: فالجواب

 فػػ  مسػػائؿ فػػروع بعػػض فػػ  الموضػػوع غيػػر بالضػػعيؼ يسػػتدؿ الفقيػػاء عػػضب
  فػػ ف منكػػر  غيػػر بػػو الفقيػػاء واسػػتد ؿ فقػػط  ضػػعيؼ الرابػػع والحػػديث. الفقػػو
 القيػاس وموافقػة المدينػة أىػؿ وعمػؿ نكيػر دوف بالعمػؿ عنػدىـ الحديث تقوية

                                                           

 (.  ٕٓٔص)المروذي رواية العمؿ (ٔ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٗٓٔ 
 

 فنحػ ومػا األصػوؿ  وموافقػة القػرآف مػف آيػة وموافقػة الجميػور قػوؿ وموافقة
 فيو  تحققت السالفة األغراض مف لغرض صححوه فمعميـ القبيؿ  ىذا مف فيو
ف الدقيؽ إخراج إذ  ولموافقػة ولمعمؿ ولألصوؿ لمقياس موافؽ عميو ينص لـ وا 

 .أعمـ واهلل. الجميور

 :الفطر زكاة ف  الدقيؽ إخراج جواز ف  الفقياء اختمؼ وقد

 وىػػـ الفطػػر  اةزكػػ فػػ  الػػدقيؽ إخػػراج ويجػػزئ يجػػوز أنػػو فريػػؽ فػػرأ  -1
 مػػف حبيػػب وابػػف وأصػػبغ  (ٖ)الزيديػػة وأكثػػر  (ٕ)والحنبميػػة  (ٔ)الحنفيػػة
 وأبػػو  (٘)بريعػػو إخراجػػو بشػػرط عنػػدىـ ثػػاف قػػوؿ ىػػو بػػؿ  (ٗ)المالكيػػة
 .(ٙ)الشافعية مف عبداف وابف األنماط  القاسـ

 الفطػر  زكاة ف  الدقيؽ إخراج يجزئ و  يجوز   أنو آخر فريؽ ورأ  -2

                                                           

 الجػػوىرة( ٖٕٔ/ٔ)ا ختيػػار( ٗٔٔ/ٔ)اليدايػػة( ٖٔٔ/ٖ)لمسرخسػػ  المبسػػوط: انظػػر (ٔ)
 (.  ٖٗٔ/ٔ)النيرة

 رحلشػ النيػ  أول  دقائؽ( ٜٚٔ/ٖ)اإلنصاؼ( ٙٛ/ٖ)المغن ( ٙٔٗ/ٔ)الكاف : انظر (ٕ)
 (.  ٖٗٗ/ٔ)المنتيى

 (.  ٖٗٓ/ٔ)الشريعة أىؿ اختالؼ معرفة ف  البديعة المعان : انظر (ٖ)

 (.  ٜٙٔ/ٖ)الذخيرة( ٕٖٓ/ٕ)والزيادات النوادر: انظر (ٗ)

 (.  ٙٚص)الفقيية القوانيف( ٛٙٔص)األميات جامع: انظر (٘)

 (. ٕٖٔ/ٙ)المجموع( ٕٗٓ/ٙ)العزيز فتح( ٖٚٚ/ٖ)البياف( ٖ٘ٓ/ٔ)الميذب: انظر (ٙ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٕٗٓ 
 

 .(ٖ)أحمد عف ورواية  (ٕ)والمالكية  (ٔ)الشافعية وىـ

 عمػػػى أصػػػؿ  الػػػدقيؽ أف عمػػػى ىػػػو ىػػػؿ اختمفػػػوا اإلخػػػراج جػػػواز رأ  ومػػف
 : قوليف

 .(٘)والحنبمية  (ٗ)الحنفية قوؿ وىو أصؿ  ىو نعـ  األوؿ-ٔ

 عمػػى القيمػػة عمػػى ىػػو أـ البػػدؿ عمػػى أىػػو واختمفػػوا بأصػػؿ  لػػيس والثػػان -ٕ
 :قوليف

 .الزيدية أكثر قوؿ ىوو  البدلية  عمى جائز الدقيؽ-
 .(ٚ)الحنفية وبعض   (ٙ)الزيدي الناصر قوؿ وىو القيمة  عمى جائز والثان -

 .(ٚ)الحنفية

. (ٛ)احتياطاػا معاػا والقيمػة القػدر مراعػاة عمى جائز أنو الحنفية بعض وير 
 .  أعمـ تعالى واهلل

                                                           

 (.  ٖٚٚ/ٖ)البياف( ٕٔٔ/ٖ)العمماء حمية( ٖٖٓ/ٕ)الطالبيف روضة: انظر (ٔ)

 الشػرح( ٙٓ٘/ٔ)الدسػوق  حاشػية( ٙٚص)الفقييػة القوانيف( ٛٙٔ/ٖ)الذخيرة: انظر (ٕ)
 (.   ٙٚٙ/ٔ) الصغير

 (.  ٜٚٔ/ٖ)اإلنصاؼ( ٖ٘ٛ/ٕ)المبدع: انظر (ٖ)

 (. ٕٚ/ٕ)الصنائع بدائع: انظر (ٗ)

 (.  ٙٛ/ٖ)غن الم: انظر (٘)

 (.    ٖٗٓ/ٔ)الشريعة أىؿ اختالؼ معرفة ف  البديعة المعان : انظر (ٙ)

 (.  ٜٖٓ/ٔ)الحقائؽ تبييف: انظر (ٚ)

 (.  ٜٖٓ/ٔ)الحقائؽ تبييف( ٗٔٔ/ٔ)اليداية: انظر (ٛ)
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٖٗٓ 
 

 
 :حرررررررراخلامت

 :النتائج ذكر مف بد فال ختمو  إلى البحث وصؿ
 .الشريعة مسائؿ فروع بعض لتفاصيؿ رضتتع المطيرة السنة -1
 .الفطر زكاة ف  الدقيؽ إخراج مسألة المطيرة السنة لو تعرضت مما -2

 بف عبداهلل أحاديث: ى  المسألة ىذه ف  أحاديث خمسة وردت -3
 تعالى اهلل رض  ثابت بف وزيد وجابر ىريرة وأب  سعيد وأب  عباس
 .عنيـ

 ضعيفاف عنيـ تعالى اهلل رض  ثابت بف وزيد عبداهلل بف جابر حديثا -4
 .جدًّا

 .يتابع ولـ ضعيؼ بو تفرد عنو تعالى اهلل رض  ىريرة أب  حديث -5

 رجع وقد معموؿ  شاذ عنو تعالى اهلل رض  الخدري سعيد أب  حديث -6
 .منو وىـ ألنو عنو راويو

 وىو يصح    عنيما تعالى اهلل رض  عباس بف عبداهلل حديث -7
 .الدقيؽ ذكر بدوف موقوفاا  صح وقد مرفوعاا  معموؿ

 بعضيا يتقو    الت  الضعيفة األحاديث مف الخمسة األحاديث -8
 .ببعض

 ضعفيا عمموا أو ثابتة ظنوىا األحاديث بيذه استدلوا الذيف الفقياء -9
 .الفرع ىذا ف  محتممة أنيا رأوا لكف

 عمى الفطر زكاة ف  الدقيؽ إخراج جواز ف  مختمفوف الفقياء -11
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ذكر الدقيق فى زكاة الفطر فى األجاديث 
 ع وتخريج ودراسةمجالمرفوعة 

ٕٗٓٗ 
 

 .وعدمو الجواز: قوليف

 ف  مختمفوف الفطر زكاة ف  الدقيؽ إلخراج المجيزوف قياءالف -11
 . أقواؿ ثالثة عمى قيمة أو بد ا  أو أصالا  الدقيؽ كوف

  محمد سيدنا عمى تعالى اهلل وصمى وأعمـ أعمى تعالى واهلل
 .وسمـ وصحبو آلو وعمى

 .العالميف رب هلل والحمد
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 :وادلساجع ادلصادز فهسض
 بػف أحمػد الفضػؿ ألب  العشرة  أطراؼ مف المبتكرة ئدبالفوا الميرة إتحاؼ -ٔ

 فيػػد الممػػؾ مجمػػع طبعػػة  (ىػػػٕ٘ٛ المتػػوفى) العسػػقالن  حجػػر بػػف عمػػ 
 النبويػػة والسػػيرة السػػنة خدمػػة ومركػػز بالمدينػػة الشػػريؼ المصػػحؼ لطباعػػة
 والسػػيرة  السػػنة خدمػػة مركػػز: تحقيػػؽ ـ ٜٜٗٔ ىػػػ٘ٔٗٔاألولػػى  بالمدينػػة
 .ناصرال ناصر بف زىير. د ب شراؼ

 يخرجػػو لػػـ ممػػا المختػػارة األحاديػػث مػػف المسػػتخرج أو المختػػارة األحاديػػث -ٕ
 عبدالواحػػػد بػػػف محمػػػد الػػػديف لضػػػياء صػػػحيحييما  فػػػ  ومسػػػمـ البخػػػاري
 ىػػػػٕٓٗٔ الثالثػػػة بيػػػروت خضػػػر دار: طبعػػػة  (ىػػػػٖٗٙالمتػػػوفى)المقدسػػػ 
 .دىيش بف عبداهلل بف عبدالممؾ. د: تحقيؽ ـ ٕٓٓٓ

 عثماف أب  الباىمى  عبداهلل بف مسمـ بف لعفاف  مسمـ بف عفاف أحاديث -ٖ
 أحمد حمزة: تحقيؽ ـ ٕٗٓٓ  القاىرة  الحديث دار طبعة البصر   الصفار
  الزيف

 ا شػبيم  المعػافري العربػ  ابف عبداهلل بف محمد بكر ألب  القرآف  أحكاـ -ٗ
 ة الثالثػ لبنػاف بيروت العممية  الكتب دار طبعة  (ىػٖٗ٘ المتوفى) المالك 
 عبػد محمد: عميو وعمرؽ أحاديثو وخرج أصولو راجع ـ  ٖٕٓٓ  ىػ ٕٗٗٔ
 .عطا القادر

 األندلس  حـز بف أحمد بف عم  محمد ألب  األحكاـ  أصوؿ ف  اإلحكاـ  -٘
 بيػػروت  الجديػػدة  اآلفػػاؽ دار طبعػػة  (ىػػػٙ٘ٗ المتػػوفى) الظػػاىري القرطبػػ 
 .شاكر محمد أحمد الشيخ: تحقيؽ
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 بػف محمػود بػف عبػداهلل الفضػؿ أبػ  الديف لمجد المختار  ؿلتعمي ا ختيار -ٙ
 ىػػػػٖٙ٘ٔ الحمبػػػ  طبعػػػة  (ىػػػػٖٛٙ المتػػػوفى) الحنفػػػ  الموصػػػم  مػػػودود
 .دقيقة أب  محمود الشيخ تعميقات ـ ٖٜٚٔ

 بػػف أحمػػد الشػػياب العبػػاس ألبػػ  البخػػاري  صػػحيح لشػػرح السػػاري إرشػػاد -ٚ
 الكبػػػر  بعػػػةالمط طبعػػػة  (ىػػػػٖٕٜالمتػػػوفى) المصػػػري القسػػػطالن  محمػػػد
 .ىػٖٕٖٔ السابعة  مصر األميرية

 تضػمنو فيمػا األقطػار وعممػاء األمصػار فقيػاء لمذاىب الجامع ا ستذكار -ٛ
 ألبػ  وا ختصػار  باإليجػاز كمػو ذلػؾ وشػرح واآلثار الرأي معان  مف الموطأ
 دار طبعػة( ىػػٖٙٗ المتوفى) القرطب  عبدالبر بف اهلل عبد بف يوسؼ عمر
 محمػػد سػػالـ: تحقيػػؽ ـٕٓٓٓ  ىػػػٕٔٗٔ األولػػى  يػػروتب العمميػػة الكتػػب
 .معوض عم  محمد عطا 

 الجيػؿ دار طبعػة القرطبػ   عبػدالبر  بػف األصحاب معرفة ف  ا ستيعاب -ٜ
 .البجاوي محمد عم : تحقيؽ ـ  ٕٜٜٔ ىػٕٔٗٔ األولى بيروت

 محمػد بػف عمػ  الحسف أب  الديف لعز الصحابة  معرفة ف  الغابة أسد -ٓٔ
 ىػػػٜٓٗٔبيػػروت الفكػػر دار طبعػػة  (ىػػػٖٓٙالمتػػوفى) الجػػزري ثيػػراأل  ابػػف

 .ـٜٜٛٔ
 ابػػف عمػ  بػف أحمػػد الفضػؿ أبػ  لمحػافظ الصػػحابة  تمييػز فػ  اإلصػابة -ٔٔ

 بيروت العممية الكتب دار طبعة  (ىػٕ٘ٛالمتوفى)المصري العسقالن  حجر
 .معوض محمد وعمى الموجود عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ ىػ ٘ٔٗٔ األولى

 محمػد األئمػة لشػمس  (األصػوؿ فػ  الفصػوؿ تمييػد)السرخس  ؿأصو -ٕٔ
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 إحيػاء لجنػة طبعػة  (ىػػٖٛٗ: المتػوفى) السرخسػ  سػيؿ أبػ  بف أحمد بف
 .األفغان  الوفا أب : تحقيؽ اليند  الدكف بحيدرآباد النعمانية المعارؼ

 مغمطػاي الػديف عػالء لمحػافظ الرجػاؿ  أسػماء فػ  الكمػاؿ تيػذيب إكماؿ -ٖٔ
 لمطباعػة الحديثػة الفػاروؽ دار طبعػة  (ىػػٕٙٚ المتػوفى)بكجػريال قمػيج بف

 .إبراىيـ بف وأسامة محمد بف عادؿ: تحقيؽ ـ  ىػٕٕٗٔ األولى  والنشر
 األحػػواؿ مػػف[ وسػػمـ وآلػػو عميػػو اهلل صػػمى] لمنبػػ  بمػػا األسػػماع إمتػػاع -ٗٔ

 تقػ  عبػدالقادر بػف عمػ  بػف أحمػد العبػاس ألبػ  والمتاع  والحفدة واألمواؿ
 األولػى  بيروت العممية الكتب دار طبعة( ىػ٘ٗٛ: المتوفى) المقريزي الديف

 .النميس  الحميد عبد محمد: تحقيؽ ـٜٜٜٔ ىػٕٓٗٔ
 زنجويػػػػػو ابػػػػػف قتيبػػػػػة بػػػػػف مخمػػػػػد بػػػػػف حميػػػػػد أحمػػػػػد ألبػػػػػ  األمػػػػػواؿ  -٘ٔ

 والدراسػػات لمبحػػوث فيصػػؿ الممػػؾ مركػػز: طبعػػة  (ىػػػٕٔ٘المتػػوفى)النسػػائ 
 ذيػب شػاكر. د :تحقيػؽ ـ  ٜٙٛٔ ىػػ ٙٓٗٔ األولػى السػعودية اإلسالمية 

 .فياض
 عمػ  الحسػف أب  الديف لعالء الخالؼ  مف الراجح معرفة ف  اإلنصاؼ -ٙٔ
 ـ ٜ٘٘ٔىػػٖٗٚٔ األولى  (ىػ٘ٛٛالمتوفى) الحنبم  المرداوي سميماف بف

 .الفق  حامد محمد: تحقيؽ
 المصػػػري نجػػػيـ بػػػف الػػػديف لػػػزيف الػػػدقائؽ  كنػػػز شػػػرح الرائػػػؽ البحػػػر -ٚٔ
 .ىػٖٔٔٔاألولى العممية المطبعة طبعة  (ىػٜٓٚوفىالمت)
 الػػديف أثيػػر يوسػػؼ بػػف محمػػد حيػػاف ألبػػ  التفسػػير  فػػ  المحػػيط البحػر -ٛٔ

 صػػػدق : تحقيػػؽ بيػػػروت   الفكػػر دار طبعػػػة  (ىػػػ٘ٗٚالمتػػػوفى) األندلسػػ 
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 .جميؿ محمد

 مسػػعود بػػف بكػػر أبػػ  الػػديف لعػػالء الشػػرائع  ترتيػػب فػػ  الصػػنائع بػػدائع -ٜٔ
 .ـٜٙٛٔ ىػٙٓٗٔ الثانية العممية الكتب دار: طبعة  (ىػٚٛ٘ت)الكاسان 

 محمػد بػف أحمػد بػف محمد الوليد ألب  المقتصد  ونياية المجتيد بداية -ٕٓ
 طبعة  (ىػٜ٘٘المتوفى)الحفيد رشد بابف الشيير القرطب  رشد بف أحمد بف
 .ـٕٗٓٓ ىػٕ٘ٗٔالقاىرة الحديث دار
 بػف عمػر حفػص ألبػ  الكبيػر  الشػرح أحاديػث تخػريج فػ  المنير البدر -ٕٔ

 الريػػػاض اليجػػرة دار: طبعػػة  (ىػػػػٗٓٛت)الممقػػف وابػػف النحػػػوي ابػػف عمػػ 
 و الغػػػيط أبػػػ  مصػػػطفى: تحقيػػػؽ ـ ٕٗٓٓ ىػػػػٕ٘ٗٔ   األولػػػى السػػػعودية
 .كماؿ وياسر سميماف عبداهلل

 العينػى الػديف بػدر أحمػد بػف محمػود محمػد ألبػ  اليدايػة  شػرح البناية -ٕٕ
 ىػػػػٕٓٗٔ األولػػػى بيػػػروت العمميػػػة الكتػػػب دار طبعػػػة  (ىػػػػ٘٘ٛالمتػػػوفى)

 .ـٕٓٓٓ
 الخيػر أبػ  بػف يحيػى الحسػيف ألبػ  الشػافع   اإلمػاـ مذىب ف  البياف -ٖٕ
 المنيػػاج دار طبعػػة  (ىػػػٛ٘٘المتػػوفى) الشػػافع  اليمنػػ  العمرانػػ  سػػالـ بػػف
 .النوري محمد قاسـ: بو اعتنى ـ ٕٓٓٓ ىػٕٔٗٔاألولى جدة
 ألبػ  المسػتخرجة  لمسػائؿ والتعميػؿ لتوجيػووا والشرح والتحصيؿ البياف -ٕٗ

 الغػرب دار طبعة  (ىػٕٓ٘المتوفى) القرطب  رشد بف أحمد بف محمد الوليد
 حجػػػػ  محمػػػػد. د: تحقيػػػػؽ ـ ٜٛٛٔىػػػػػٛٓٗٔ الثانيػػػػة بيػػػػروت اإلسػػػػالم 
 .وآخريف
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 بػف محمػد بػف محمػد الفػيض ألبػ  القػاموس  جػواىر مف العروس تاج -ٕ٘
 المجمػػػس: طبعػػػة  (ىػػػػٕ٘ٓٔالمتػػػوفى) الزبيػػػدي بمرتضػػػى الشػػػيير محمػػػد
 ىػػػٖ٘ٛٔ سػػنة طبعػػو فػػ  بػػدئ بالكويػػت واآلداب والفنػػوف لمثقافػػة الػػوطن 
 .الباحثيف مف مجموعة: تحقيؽ ـ ٕٔٓٓ ىػٕٕٗٔ سنة وانتيى ـ ٜ٘ٙٔ

 المػواؽ يوسػؼ بػف محمػد عبػداهلل ألبػ  خميػؿ  لمختصػر واإلكميؿ التاج -ٕٙ
 األولػػػػػػػى عمميػػػػػػػةال الكتػػػػػػػب دار طبعػػػػػػػة  (ىػػػػػػػػٜٚٛالمتػػػػػػػوفى)الغرنػػػػػػػاط 

 .ـٜٜٗٔىػٙٔٗٔ

 أحمد بف محمد عبداهلل ألب  واألعالـ  المشاىير ووفيات اإلسالـ تاريخ -ٕٚ
 ـ  ٖٕٓٓ األولػػى اإلسػػالم  الغػػرب دار: طبعػػة  (ىػػػٛٗٚالمتػػوفى)الػػذىب 
 .عواد بشار. د: تحقيؽ

 البغػدادي عثمػاف بػف أحمػد بػف عمػر حفص ألب  الثقات  أسماء تاريخ -ٕٛ
 األولػى الكويت السمفية الدار طبعة( ىػٖ٘ٛالمتوفى) اىيفش بابف المعروؼ
 .السامرائ  صبح : تحقيؽ ـ ٜٗٛٔىػٗٓٗٔ

 ألب   (خطأ وىو الصغير التاريخ واجيتو عمى مكتوب) األوسط التاريخ -ٜٕ
 المعرفػة دار: طبعػة  (ىػػٕٙ٘المتػوفى) البخػاري إسماعيؿ بف محمد عبداهلل
 .زايد إبراىيـ محمود: تحقيؽ ـ ٜٙٛٔ ىػٙٓٗٔ األولى بيروت

 السػػػػػػػيم  يوسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف حمػػػػػػػزة القاسػػػػػػػـ ألبػػػػػػػ  جرجػػػػػػػاف  تػػػػػػػاريخ -ٖٓ
 ىػٚٓٗٔ الرابعة بيروت الكتب عالـ دار: طبعة  (ىػٕٚٗالمتوفى)الجرجان 
 .خاف عبدالمعيد محمد. د: تحقيؽ ـ ٜٚٛٔ

 أو األماثػػؿ مػػف حميػػا مػػف وتسػػمية فضػػميا وذكػػر دمشػػؽ مدينػػة تػػاريخ -ٖٔ
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 المعػروؼ الحسػف بػف عمػ  القاسـ ألب  وأىميا  ياواردي مف بنواحييا اجتاز
 ىػػ٘ٔٗٔ األولػى بيػروت الفكػر دار: طبعػة  (ىػػٔٚ٘المتوفى) عساكر بابف

 .العمروي غرامة بف عمر: تحقيؽ ـ ٜٜ٘ٔ
 وتسػمية وواردييػا نزاليػا كبػراء وذكػر بنائيػا وخبر ـ السال مدينة تاريخ -ٕٖ

 البغػدادي الخطيػب ثابػت بػف عم  بف أحمد بكر ألب   (بغداد تاريخ)عممائيا
 ىػػػٕٕٗٔ األولػػى بيػػروت اإلسػػالم  الغػػرب دار: طبعػػة  (ىػػػٖٙٗالمتػػوفى)

 .معروؼ عواد بشار. د: تحقيؽ ـ ٕٕٓٓ
 زكريػػا ألبػػ   (الػدوري محمػػد بػػف عبػاس روايػػة) معػػيف بػف يحيػػى تػاريخ -ٖٖ

 البحػث مركػز: طبعػة  (ىػػٖٖٕالمتػوفى) البغػدادي عػوف بػف معػيف بف يح 
حياء العمم  : تحقيػؽ ـ ٜٜٚٔ ىػػٜٜٖٔ المكرمػة مكػة اإلسػالم  التراث وا 

 .سيؼ نور محمد أحمد. د

 بػػف ليحيػػى  (الػػدارم  عثمػػاف بػػف سػػعيد روايػػة) معػػيف بػػف يحيػػى تػػاريخ -ٖٗ
 ىػػػػ ٓٓٗٔ دمشػػػؽ لمتػػػراث المػػػأموف دار: طبعػػػة  (ىػػػػٖٖٕالمتػػػوفى)معػػػيف
 .سيؼ نور محمد أحمد. د: تحقيؽ

 حجػػػػػػر ابػػػػػػف الػػػػػػديف لشػػػػػػياب المشػػػػػػتبو  بتحريػػػػػػر المنتبػػػػػػو تبصػػػػػػير -ٖ٘
 والترجمػػػة  لمتػػػأليؼ المصػػػرية الػػػدار: طبعػػػة  (ىػػػػٕ٘ٛالمتػػػوفى)العسػػػقالن 

 .النجار عم  محمد ومراجعة البجاوي محمد عمى: تحقيؽ
 الزيمعػ  عمػ  بػف عثماف الديف لفخر الدقائؽ  كنز شرح الحقائؽ تبييف -ٖٙ

 القػػاىرة بػػو ؽ األميريػػة الكبػػر  المطبعػػة طبعػػة  (ىػػػٖٗٚالمتػػوفى) الحنفػػ 
 .ىػٖٖٔٔاألولى
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 عبػدالرحمف بػف يوسػؼ الحجػاج ألبػ  األطػراؼ  بمعرفػة األشػراؼ تحفة -ٖٚ
 القيمػػػػػة والػػػػػدار اإلسػػػػػالم  المكتػػػػػب: طبعػػػػػة  (ىػػػػػػٕٗٚالمتػػػػػوفى)المػػػػػزي
 .   الديف شرؼ عبدالصمد: تحقيؽ ـ ٖٜٛٔ ىػٖٓٗٔالثانية

 رحجػ ابػف محمػد بػف أحمد العباس ألب  المنياج  بشرح المحتاج تحفة -ٖٛ
 ىػػٖٚ٘ٔ مصػر الكبػر  التجاريػة المكتبة: طبعة  (ىػٜٗٚالمتوفى)الييتم 
 .ـٖٜٛٔ

 بػف الػرحمف عبػد الفػرج أبػ  الػديف لجماؿ الخالؼ  مسائؿ ف  التحقيؽ -ٜٖ
 بيػروت العمميػة الكتػب دار طبعػة  (ىػٜٚ٘المتوفى) الجوزي محمد بف عم 
 .فارس ومحمد السعدن  مسعد: تحقيؽ ىػ ٘ٔٗٔ األولى

 محمػػػػد بػػػػف عبػػػػدالكريـ القاسػػػػـ ألبػػػػ  قػػػػزويف  أخبػػػػار فػػػػ  دويفالتػػػػ -ٓٗ
 ىػػػ ٛٓٗٔ بيػػروت  العمميػػة الكتػػب دار: طبعػػة  (ىػػػٖٕٙالمتػػوفى)الرافعػػ 
 .العطاردي عزيزاهلل: تحقيؽ ـ ٜٚٛٔ

  (ىػػٛٗٚالمتػوفى)الػذىب  أحمػد بػف محمػد عبػداهلل ألب  الحفاظ  تذكرة -ٔٗ
 زكريػا: حواشػيو وضػع ـ ٜٜٛٔ ىػٜٔٗٔ األولى العممية الكتب دار: طبعة

 .عميرات
 عبػػػػػػداهلل ألبػػػػػػ    الرجػػػػػػاؿ أسػػػػػػماء فػػػػػػ  الكمػػػػػػاؿ تيػػػػػػذيب تػػػػػػذىيب -ٕٗ

 األولػػػى القػػػاىرة الحديثػػػة الفػػػاروؽ دار: طبعػػػة  (ىػػػػٛٗٚالمتػػػوفى)الػػػذىب 
 .أميف السيد ومجدي غنيـ عباس غنيـ: تحقيؽ ـ ٕٗٓٓ ىػٕ٘ٗٔ

 الشػػػػجري الحسػػػػيف بػػػػف ليحيػػػػى األمػػػػال  الخميسػػػػية  األمػػػػال  ترتيػػػػب -ٖٗ
 أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػديف لمحيػػػػػػػػػ  وترتيبيػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػ ٜٜٗمػػػػػػػػػات
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 ىػػػػٕٕٗٔاألولػػػى العمميػػػة الكتػػػب دار طبعػػػة  (ىػػػػٖٕٙالمتػػػوفى)العبشػػػم 
 .إسماعيؿ حسف محمد تحقيؽ ـ ٕٔٓٓ

  (المدلسػيف طبقػات)بالتػدليس الموصوفيف بمراتب التقديس أىؿ تعريؼ -ٗٗ
 كتبػةم: طبعػة  (ىػػٕ٘ٛت)العسػقالن  حجػر ابػف الػديف شػياب الفضؿ ألب 

 عبػػػداهلل بػػػف عاصػػػـ.د: تحقيػػػؽ ـ ٖٜٛٔ ىػػػػٖٓٗٔاألولػػػى األردف المنػػػار
 .القريوت 

 األولى سوريا الرشيد دار طبعة العسقالن   حجر  بف التيذيب  تقريب -٘ٗ
 .عوامة محمد تحقيؽ ـ ٜٙٛٔ ىػٙٓٗٔ

 الػديف لفخػر نافعة  مذىبية ونبذ ذائعة  خالفية مسائؿ ف  النظر تقويـ -ٙٗ
 طبعػة  (ىػػٕٜ٘المتػوفى)الػدرىراف ابػف شجاع أب  شعيب  فب عم  بف محمد
 بػػف صػػالح. د: تحقيػػؽ ـ ٕٔٓٓ ىػػػٕٕٗٔ األولػػى  الريػػاض الرشػػد مكتبػػة
 .الخزيـ صالح بف ناصر

 ألبػ  والمجاىيؿ  والضعفاء الثقات ومعرفة والتعديؿ الجرح ف   التكميؿ -ٚٗ
 مركػز طبعػة  (ىػػٗٚٚالمتوفى) الدمشق  كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء
 األولى اليمف والترجمة التراث وتحقيؽ اإلسالمية والدراسات لمبحوث النعماف
 .نعماف آؿ سالـ بف محمد بف شادي. د: تحقيؽ ـ ٕٔٔٓ ىػٕٖٗٔ

 ابػف الفضػؿ ألبػ  الكبيػر  الرافعػ  أحاديػث تخػريج ف  الحبير التمخيص -ٛٗ
 تحقيػؽ ـ ٜٜ٘ٔ ىػٙٔٗٔ األولى قرطبة مؤسسة: طبعة العسقالن   حجر
 . قطب عباس حسف

 أحمػد بػف محمد الديف لشمس الجوزي   بف الموضوعات كتاب تمخيص-ٜٗ
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 ـ ٜٜٛٔ ىػػٜٔٗٔاألولػى الريػاض الرشػد مكتبػة طبعػة الذىب   عثماف بف
 .محمد بف إبراىيـ بف ياسر: تحقيؽ

 بػف يوسػؼ عمػر ألبػ  واألسػانيد  المعػان  مػف الموطػأ فػ  لما التمييد -ٓ٘
 األوقػػػػاؼ عمػػػػـو وزارة: طبعػػػػة  (ىػػػػػٖٙٗالمتػػػػوفى) لبرعبػػػػدا ابػػػػف عبػػػػداهلل
 وانتيػ  ـٜٚٙٔ ىػػٖٚٛٔ سنة طبعو ف  بدئ المغرب اإلسالمية والشئوف

 .الباحثيف مف مجموعة: تحقيؽ ـ ٕٜٜٔ ىػٕٔٗٔ منو
 بػف إبػراىيـ اسػحاؽ ألبػ  الشافع   الفقو ف  الشافع  الفقو ف  التنبيو -ٔ٘

 الكتػػػػب عػػػػالـ: طبعػػػػة  (ىػػػػػٙٚٗ: المتػػػػوفى) الشػػػػيرازي يوسػػػػؼ بػػػػف عمػػػػ 
 .ـٖٜٛٔ ىػٖٓٗٔاألولى

 بػف أحمػد بػف محمػد الػديف لشمس التعميؽ  أحاديث ف  التحقيؽ تنقيح -ٕ٘
 الريػػاض السػػمؼ أضػػواء: طبعػػة  (ىػػػٗٗٚ: المتػػوفى) الحنبمػػ  اليػػادي عبػػد

 وعبػػػد اهلل جػػاد بػػف محمػػػد بػػف سػػام : تحقيػػػؽ ـٕٚٓٓ ىػػػٕٛٗٔ األولػػى
 .الخبان  ناصر بف العزيز

 مطبعػػة: طبعػػة العسػػقالن   حجػػر ابػػف الػػديف لشػػياب التيػػذيب  تيػػذيب -ٖ٘
 ىػٕٖٙٔ األولى  اليند النظامية المعارؼ دائرة

 عبػدالرحمف بػف يوسػؼ الحجػاج ألب  الرجاؿ  أسماء ف  الكماؿ تيذيب -ٗ٘
 األولػػى الطبعػػة بيػػروت  الرسػػالة مؤسسػػة: طبعػػة  (ىػػػٕٗٚالمتػػوفى)المػػزي
 .عواد بشار. د: تحقيؽ ـ ٜٓٛٔ ىػٓٓٗٔ

 عبػػػػػػػػػػدالرءوؼ لمحمػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػغير  الجػػػػػػػػػػامع بشػػػػػػػػػػرح التيسػػػػػػػػػػير -٘٘
 الثالثػة الريػاض الشػافع  اإلمػاـ مكتبػة: طبعػة  (ىػػٖٔٓٔالمتػوفى)المنػاوي
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 .ـٜٛٛٔ  ىػٛٓٗٔ
: طبعػػة  (ىػػػٖٗ٘المتػػوفى)البسػػت  حبػػاف بػػف محمػػد حػػاتـ ألبػػ  الثقػػات  -ٙ٘

 .ـٖٜٚٔ ىػٖٜٖٔ األولى الطبعة باليند  العثمانية المعارؼ دائرة

 عيسػػػػػػى بػػػػػػف محمػػػػػػد عيسػػػػػػى ألبػػػػػػ   (الترمػػػػػػذي سػػػػػػنف) الجػػػػػػامع -ٚ٘
 مصػػر الحمبػػ  البػػاب  مصػػطفى مطبعػػة طبعػػة  (ىػػػٜٕٚالمتػػوفى)الترمػػذي
 .وآخريف شاكر محمد أحمد: تحقيؽ ـ ٜ٘ٚٔ ىػٜٖ٘ٔ الثانية 

 المػػػػػػالك  الحاجػػػػػػب بػػػػػػف عمػػػػػػر الػػػػػػديف لجمػػػػػػاؿ   األميػػػػػػات جػػػػػػامع -ٛ٘
 ـ ٜٜٛٔىػػٜٔٗٔ ؽودمشػ بيروت اليمامة طبعة  (ىػٙٗٙالمتوفى)الكردي
 .األخضري األخضر أبوعبدالرحمف حققو
 كيكمػػد  بػػف خميػػؿ الػػديف لصػػالح المراسػػيؿ  أحكػػاـ فػػ  التحصػػيؿ جػامع -ٜ٘

 العربيػػة والػػدار بػػالعراؽ األوقػػاؼ وزارة: طبعػػة  (ىػػػٔٙٚالمتػػوفى) العالئػػ 
 .عبدالمجيد حمدي: تحقيؽ ـ ٜٛٚٔ ىػٜٖٛٔ األولى لمطباعة

 تعالى اهلل صمى اهلل رسوؿ أمور مف المختصر المسند الصحيح الجامع -ٓٙ
 بػف محمػد عبػداهلل ألبػ   (البخػاري صػحيح) وأيامػو وسػننو وسمـ وآلو عميو

 عػف مصػورة) النجػاة طػوؽ دار: طبعػة  (ىػػٕٙ٘المتوفى)البخاري إسماعيؿ
 .ىػٕٕٗٔ األولى( عبدالباق  فؤاد محمد ترقيـ ب ضافة السمطانية

 لمقاضػػػػ   (العممػػػػاء دسػػػػتور)لفنػػػػوفا اصػػػػطالحات فػػػػ  العمػػػػـو جػػػػامع -ٔٙ
 بيػػروت العمميػػة الكتػػب دار: طبعػػة األحمػػدنكري  عبدالرسػػوؿ بػػف عبػػدالنب 
 .فحص ىان  حسف: الفارسية عباراتو عرب ـ ٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ األولى 

 حػػػػػػػاتـ أبػػػػػػػ  بػػػػػػػف عبػػػػػػػدالرحمف محمػػػػػػػد ألبػػػػػػػ  والتعػػػػػػػديؿ  الجػػػػػػػرح -ٕٙ
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 العثمانيػػة ؼالمعػػار  دائػػرة مجمػػس مطبعػػة: طبعػػة  (ىػػػٕٖٚالمتػػوفى)الػػرازي
 .ـٖٜ٘ٔ ىػٕٖٚٔ األولى باليند

 فتػوح بػف محمػد عبػداهلل ألبػ  ومسػمـ  البخػاري الصػحيحيف بيف الجمع -ٖٙ
 بيػروت حػـز ابػف دار: طبعػة( ىػػٛٛٗ المتػوفى) الَحِميػدي الميورق  األزدي
 .البواب حسيف عم . د تحقيؽ ـ ٕٕٓٓ ىػٖٕٗٔ الثانية 

 عثماف بف عم  الديف لعالء ييق  لمب الكبر  السنف عمى النق  الجوىر -ٗٙ
 النظاميػة المعػارؼ دائػرة: طبعػة  (ىػٓ٘ٚالمتوفى) التركمان  ابف الماردين 

 (.لمبييق  الكبر  السنف مع) اليند
 محمػد بػف عمػ  بػف بكػر ألبػ   (القػدوري مختصر شرح) النيرة الجوىرة -٘ٙ

ِبيِديّ  العبادي الحدادي  المطبعػة: طبعة  (ىػٓٓٛالمتوفى) الحنف  اليمن  الزر
 .ىػٕٕٖٔ األولى الخيرية

 تنػػػػوير شػػػػرح المختػػػػار الػػػػدر عمػػػػى المحتػػػػار رد)عابػػػػديف ابػػػػف حاشػػػػية -ٙٙ
: المتػوفى) الحنفػ  الدمشػق  عابػديف ابػف عمػر بػف أمػيف لمحمد  (األبصار
 .ـٕٜٜٔ ىػٕٔٗٔالثانية بيروت الفكر دار: طبعة  (ىػٕٕ٘ٔ

 عرفػة بػف أحمػد بػف محمدل لمدردير الكبير الشرح عمى الدسوق  حاشية -ٚٙ
 .الفكر دار طبعة  (ىػٖٕٓٔ: المتوفى) المالك  الدسوق 

 حمػػزة بػػف أحمػػد العبػػاس ألبػػ  المطالػػب  أسػػنى عمػػى الرممػػ  حاشػػية -ٛٙ
 .اإلسالم  الكتاب دار طبعة  (ىػٜٔٚالمتوفى)األنصاري الرمم 

 عمػار بػف حسػف اإلخػالص ألبػ  الحكػاـ  درر عمػى الشػرنبالل  حاشية -ٜٙ
 . خانة كتب محمد مير طبعة  (ىػٜٙٓٔالمتوفى)بالل الشرن
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 عبػػػػداهلل بػػػػف أحمػػػػد نعػػػػيـ ألبػػػػ  األصػػػػفياء  وطبقػػػػات األوليػػػػاء حميػػػػة -ٓٚ
 دار وصػػورتيا مصػػر السػػعادة مطبعػػة: طبعػػة  (ىػػػٖٓٗالمتػػوفى)األصػػفيان 

 .ىػ٘ٓٗٔ بيروت العرب  الكتاب

 مػدأح الػديف لصػف  الرجػاؿ  أسػماء فػ  الكمػاؿ تيػذيب تػذىيب خالصة -ٔٚ
 ومكتػػب البشػػائر دار: طبعػػة  (ىػػػٖٕٜبعػػد المتػػوفى) الخزرجػػ  عبػػداهلل بػػف

 أبػػ  عبػػدالفتاح: تحقيػػؽ ىػػػ ٙٔٗٔ الخامسػػة حمػػب اإلسػػالمية المطبوعػػات
 .غدة
 العسػقالن   حجػر ابػف الفضػؿ ألب  اليداية  أحاديث تخريج ف  الدراية -ٕٚ

 .المدن  ن اليما ىاشـ اهلل عبد السيد :تحقيؽ بيروت  المعرفة دار: طبعة
 مكة الحديثة النيضة مكتبة طبعة لمذىب   والمتروكيف  الضعفاء ديواف -ٖٚ

 .األنصاري محمد بف حماد تحقيؽ ـ ٜٚٙٔ ىػٖٚٛٔ الثانية
 إدريػػػػس بػػػػف أحمػػػػد الػػػػديف لشػػػػياب  (المػػػػالك  الفقػػػػو فػػػػ ) الػػػػذخيرة -ٗٚ

 ـ ٜٜٗٔ بيػػػروت اإلسػػػالم  الغػػػرب دار طبعػػػة  (ىػػػػٗٛٙالمتػػػوفى)القرافػػػ 
 .بوخبزة ومحمد أعراب وسعيد حج  حمدم: تحقيؽ

: طبعػػة الػػذىب   عبػػداهلل ألبػػ  موثػػؽ  وىػػو فيػػو تكمػػـ مػػف أسػػماء ذكػػر -٘ٚ
 شػػػكور محمػػػد: تحقيػػػؽ ـ ٜٙٛٔ ىػػػػٙٓٗٔ األولػػػى األردف المنػػػار مكتبػػػة

 .الميادين 

 الػذىب   عبػداهلل ألبػ  ردىػـ  يوجػب   بمػا فػييـ المػتكمـ الثقػات الرواة -ٙٚ
: تحقيػؽ ـ ٕٜٜٔ ىػػٕٔٗٔ األولػى بيػروت  سػالميةاإل البشائر دار: طبعة
 .الموصم  إبراىيـ محمد
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 والتعػديؿ  الجػرح فػ  السجسػتان  داود ألبػ  اآلجػري عبيد أب  سؤا ت -ٚٚ
 ىػػٜٜٖٔ المنػورة المدينػة اإلسػالمية بالجامعة العمم  البحث عمادة: طبعة

 .العمري قاسـ عم  محمد: تحقيؽ ـ ٜٜٚٔ
 المعػارؼ مكتبػة: طبعػة والتعػديؿ  الجػرح فػ  رقطن لمػدا الحاكـ سؤا ت -ٛٚ

 بػػػف عبػػػداهلل بػػػف موفػػػؽ. د: تحقيػػػؽ ـ ٜٗٛٔ ىػػػػٗٓٗٔ األولػػػى الريػػػاض 
 .عبدالقادر

 وصػحبو وآلو عميو اهلل صمى) العباد خير سيرة ف  والرشاد اليد  سبؿ -ٜٚ
 دار: طبعػة  (ىػػٕٜٗت)الشػام  الصػالح  يوسػؼ بف محمد لإلماـ  (وسمـ
 أحمػػػد عػػػادؿ: تحقيػػػؽ ـ ٖٜٜٔ ىػػػػٗٔٗٔ األولػػػى بيػػػروت العمميػػػة الكتػػػب

 .معوض محمد وعمى عبدالموجود

 دار: طبعػة  (ىػػٖ٘ٛت)الػدارقطن  عمػر بػف عم  الحسف ألب  السنف  -ٓٛ
 يمػان  ىاشـ اهلل عبد السيد:  تحقيؽ ـ ٜٙٙٔ ىػٖٙٛٔ   بيروت المعرفة
 .المدن 

: طبعػة  (ىػػٕ٘ٚت)السجسػتان  األشعث بف سميماف داود ألب  السنف  -ٔٛ
 األرنػػاؤوط شػػعيب تحقيػػؽ ـ ٜٕٓٓ ىػػػٖٓٗٔ األولػػى العالميػػة الرسػػالة دار

 .قرة كامؿ ومحمد

  (ىػػٖٕٚت)القزوينػ  ماجػو ابػف يزيػد بػف محمػد عبػداهلل ألبػ  السنف  -ٕٛ
 شػػػػعيب تحقيػػػػؽ ـ ٜٕٓٓ ىػػػػػٖٓٗٔاألولػػػػى العالميػػػػة الرسػػػػالة دار طبعػػػػة

 .وآخريف األرنؤوط
  (ىػػٖٖٓت)النسػائ  شػعيب بػف أحمػد لرحمفعبدا ألب  الكبر   السنف -ٖٛ
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. د: تحقيػؽ ـ  ٜٜٔٔ ىػػ ٔٔٗٔ األولى بيروت  العممية الكتب دار: طبعة
 .حسف كسروي وسيد البنداري سميماف الغفار عبد

: طبعػة  (ىػػٛ٘ٗت)البييق  الحسيف بف أحمد بكر ألب  الكبر   السنف -ٗٛ
 .ىػٖٗٗٔ األولى باليند النظامية المعارؼ دائرة
  (ىػػٕٗٓت)الشػافع  إدريػس بػف محمػد عبداهلل ألب   المأثورة  السنف -٘ٛ

 .قمعج  عبدالمعط : تحقيؽ ىػ ٙٓٗٔاألولى بيروت المعرفة دار طبعة
 مؤسسػة: طبعػة  (ىػػٛٗٚت)الػذىب  عبػداهلل ألبػ  النػبالء  أعػالـ سير -ٙٛ

 البػاحثيف مػف مجموعػة: تحقيػؽ ـ ٜ٘ٛٔ ىػػ٘ٓٗٔ الثالثة الطبعة الرسالة
 .األرناؤوط شعيب ب شراؼ

 سػػػػالمة بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد جعفػػػػر ألبػػػػ  اآلثػػػػار  مشػػػػكؿ شػػػػرح -ٚٛ
 ىػػػ٘ٔٗٔ األولػػى بيػػروت  الرسػػالة مؤسسػػة: طبعػػة  (ىػػػٕٖٔت)الطحػػاوي
 .األرناؤوط شعيب: تحقيؽ ـ ٜٜٗٔ

 ابػػف روايػػة مػػنيـ سػػمع الػػذيف النسػػائ  مشػػايخ تسػػمية)النسػػائ  شػػيوخ -ٛٛ
  (ىػػٖٖٓت)النسػائ  شػعيب بػف أحمػد عبػدالرحمف ألبػ   (الياررون  بساـ
 عػػارؼ بػػف حػػاتـ: بيػػا اعتنػػى ىػػػ ٖٕٗٔ األولػػى الفوائػػد عػػالـ دار: طبعػػة
 .العون 

 غيػػر مػػف واألنػواع التقاسػػيـ عمػى الصػػحيح المسػػند) حبػاف ابػػف صػحيح -ٜٛ
 بػػف محمػػد حػػاتـ ألبػػ   (ناقمييػػا فػػ  جػػرح ثبػػوت و  سػػندىا فػػ  قطػػع وجػػود
 ـ ٖٕٔٓ ىػػػٖٖٗٔاألولػػى ـحػػز  ابػػف دار طبعػػة  (ىػػػٖٗ٘ت)البسػػت  حبػػاف
 .دمير آي خالص. د – سونمز عم  محمد.د: تحقيؽ
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 النبػ  عػف الصحيح المسند مف المختصر مختصر) خزيمة ابف صحيح -ٜٓ
 اهلل صػػمى إليػػو موصػػو  العػػدؿ عػػف العػػدؿ بنقػػؿ وسػػمـ وآلػػو عميػػو اهلل صػػمى
 نػػػاقم  فػػػ  جػػػرح و  اإلسػػػناد أثنػػػاء فػػػ  قطػػػع غيػػػر مػػػف وسػػػمـ وآلػػػو عميػػو
 المكتب: طبعة  (ىػٖٔٔت)خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر ألب   (راألخبا

 مصػػػػػطفى محمػػػػػد. د: تحقيػػػػػؽ ـ ٜٓٚٔ ىػػػػػػٜٖٓٔ بيػػػػػروت  اإلسػػػػػالم 
 .األعظم 

 حديثػو عمػى غمػب ومػف الحديث ووضع الكذب إلى نسب ومف الضعفاء -ٜٔ
 وصػاحب عميػو يتابع   ما رو  ومجيوؿ حديثو بعض ف  يتيـ ومف الوىـ
ف إلييػا يػدعوو  فييا يغمو بدعة  ألبػ  مسػتقيمة  الحػديث فػ  حالػو كانػت وا 
 العمميػػة الكتػػب دار: طبعػػة  (ىػػػٕٕٖت)العقيمػػ  عمػػرو بػػف محمػػود جعفػػر
 .قمعج  عبدالمعط . د: تحقيؽ ـ ٜٜٛٔ ىػٛٔٗٔ الثانية

 العمميػػػة الكتػػػب دار: طبعػػػة السػػػيوط   الػػػديف لجػػػالؿ الحفػػػاظ  طبقػػػات -ٕٜ
 .العمماء مف لجنة: النسخة راجع ـ ٜٜٗٔ ىػٗٔٗٔ الثانية

 دار: طبعػػة  (ىػػػٖٕٓت) البصػػري سػػعد بػػف لمحمػػد الكبػػر   الطبقػػات -ٖٜ
 .عباس إحساف: تحقيؽ ـ ٜٛٙٔ األولى الطبعة بيروت صادر

 طبعػة الػذىب   أحمػد بػف محمػد عبػداهلل ألبػ  عبػر  مػف خبر ف  العبر -ٜٗ
 محمػػد ىػػاجر أبػػ  تحقيػػؽ ـ ٜ٘ٛٔ ىػػػ ٘ٓٗٔ األولػػى العمميػػة الكتػػب دار
 .زغموؿ بسيون  بف يدالسع

 أبػ  ترتيػب( ىػػٜٕٚت)الترمػذي عيسػى ألبػ   (المفرد أو) الكبير العمؿ -ٜ٘
 بيػػروت العربيػػة النيضػػة ومكتبػػة الكتػػب عػػالـ دار: طبعػػة القاضػػ   طالػػب
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 والسػيد السامرائ  صبح  السيد: تحقيؽ ـ ٜٜٛٔ ىػٜٓٗٔ األولى الطبعة
 .الصعيدي خميؿ محمد ومحمود النوري المعاط  أب 

 حػػػػاتـ أبػػػػ  بػػػف عبػػػػدالرحمف محمػػػػد ألبػػػ   (الحػػػػديث عمػػػػؿ أو) العمػػػؿ -ٜٙ
: تحقيػؽ ـ ٕٙٓٓ ىػػٕٚٗٔ األولػى الطبعػة ناشر  دوف  (ىػٕٖٚت)الرازي
 .الجريس  خالد. ود الحميد سعد. د: ب شراؼ الباحثيف مف فريؽ
 بػػف أحمػػد عبػػداهلل ألبػػ  أحمػػد  بػػف عبػػداهلل روايػػة الرجػػاؿ ومعرفػػة العمػػؿ -ٜٚ

 ـ ٕٔٓٓ ىػػػٕٕٗٔ الثانيػػة الريػػاض الخػػان  دار: طبعػػة  (ىػػػٕٔٗت)حنبػػؿ
 .عباس محمد بف اهلل وص . د: تحقيؽ

 أحمػػػد بػػػف محمػػػود الػػػديف لبػػػدر البخػػػاري  صػػػحيح شػػػرح القػػػاري عمػػػدة -ٜٛ
 .ىػٖٛٗٔالمنيرية الطباعة إدارة: طبعة  (ىػ٘٘ٛت)العين 

 محمػػػد بػػػف محمػػػد الػػػديف ألكمػػػؿ لممرغينػػػان   اليدايػػػة شػػػرح العنايػػػة -ٜٜ
 عػػف مصػػورة بيػػروت العربػػ  التػػراث إحيػػاء دار: طبعػػة  (ىػػػٙٛٚت)بػػابرت ال

 .قديمة طبعة

 الحػػؽ شػػرؼ عبػػدالرحمف ألبػػ  داود  أبػػ  سػػنف شػػرح المعبػػود عػػوف -ٓٓٔ
 الكتػػػب دار: طبعػػػة  (ىػػػػٜٕٖٔت) آبػػػادي العظػػػيـ أميػػػر بػػػف أشػػػرؼ محمػػػد
 . ىػ٘ٔٗٔ الثانية بيروت العممية

 حجػػر ابػػف الفضػػؿ ألبػػ  بخػػاري ال اإلمػػاـ صػػحيح بشػػرح البػػاري فػػتح -ٔٓٔ
 .ىػٜٖٚٔ السمفية المكتبة: طبعة العسقالن  

 الػػديف لكمػػاؿ لممرغينػػان   اليدايػػة شػػرح الفقيػػر لمعػػاجز القػػدير فػػتح -ٕٓٔ
 التػػراث إحيػػاء دار: طبعػػة  (ىػػػٔٙٛت) اليمػػاـ ابػػف عبدالواحػػد بػػف محمػػد
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 . قديمة طبعة عف مصورة بيروت العرب 
 بػػف محمػػد الخيػػر ألبػػ  لمعراقػػ   الحػػديث ألفيػػة بشػػرح المغيػػث فػػتح -ٖٓٔ

 األولػػػػى مصػػػػر السػػػنة مكتبػػػػة طبعػػػػة  (ىػػػػٕٜٓت) السػػػػخاوي عبػػػدالرحمف
 .عم  حسيف عم : تحقيؽ ـٖٕٓٓ ىػٕٗٗٔ

 شػػمس عبػػداهلل  أبػ  مفػػرج  بػػف محمػد بػػف مفمػػح بػف لمحمػػد الفػروع  -ٗٓٔ
 األولػى الرسػالة مؤسسة طبعة  (ىػٖٙٚ: المتوفى) الحنبم  المقدس  الديف

 .الترك  عبدالمحسف بف عبداهلل: تحقيؽ ـ ٖٕٓٓ ىػٕٗٗٔ
 طبعػة المنػاوي  لمحمدعبدالرءوؼ الصغير  الجامع شرح القدير فيض -٘ٓٔ

 الثانيػػػػة بيػػػػروت المعرفػػػة دار وصػػػػورتيا مصػػػػر الكبػػػر  التجاريػػػػة المكتبػػػة
 .ـٕٜٚٔ ىػٜٖٔٔ

: طبعػة لمػذىب   السػتة  الكتػب فػ  روايػة لػو مػف معرفػة ف  الكاشؼ -ٙٓٔ
 األولػى السػعودية  جػدة القػرآف عمػـو ومؤسسة اإلسالمية لمثقافة قبمةال دار

: النصػوص تخػريج عوامة  محمد محمد: وتعميؽ تقديـ ـ ٕٜٜٔ ىػٖٔٗٔ
 .الخطيب نمر محمد أحمد

 أحمػد بػف عبػداهلل محمػد ألبػ  حنبػؿ  بػف أحمػد اإلماـ فقو ف  الكاف  -ٚٓٔ
  ىػػػػػ ٗٔٗٔ ولػػػػىاأل  العمميػػػػة الكتػػػػب دار: طبعػػػػة  (ىػػػػػٕٓٙت)قدامػػػػة ابػػػػف

 .ـٜٜٗٔ
 عػػػػػدي بػػػػػف عبػػػػػداهلل أحمػػػػػد ألبػػػػػ  الرجػػػػػاؿ  ضػػػػػعفاء فػػػػػ  الكامػػػػػؿ -ٛٓٔ

 األولػػػػػػى  بيػػػػػػروت العمميػػػػػػة الكتػػػػػػب دار طبعػػػػػػة  (ىػػػػػػػٖ٘ٙت)الجرجػػػػػػان 
 معػػوض محمػػد وعمػػ  عبػػدالموجود أحمػػد عػػادؿ: تحقيػػؽ ـٜٜٚٔىػػػٛٔٗٔ
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 أبوسنة الفتاح وعبد

 الػديف حسػاـ بػف المتقػ  لعمػ  واألفعػاؿ  األقػواؿ سنف ف  العماؿ كنز -ٜٓٔ
 الخامسػػػػة الرسػػػػالة مؤسسػػػػة: طبعػػػػة  ( ىػػػػػٜ٘ٚت) الينػػػػدي البرىػػػػانفوري

 .السقا وصفوة حيان  بكري: تحقيؽ ـ ٜ٘ٛٔ ىػ٘ٓٗٔ
 اإلسػػالمية البشػػائر دار طبعػػة العسػػقالن   حجػػر  بػػف الميػػزاف  لسػػاف -ٓٔٔ

 .غدة أب  عبدالفتاح: تحقيؽ ـ ٕٕٓٓ ىػٖٕٗٔ األولى
  (ىػػػٖٛٗت)السرخسػػ  سػػيؿ أبػػ  بػػف دمحمػػ بكػػر ألبػػ  المبسػػوط  -ٔٔٔ
 .ىػٖٖٔٔ مصر السعادة مطبعة: طبعة

 دار: طبعة  (ىػٖٙٗت)البغدادي الخطيب بكر ألب  والمفترؽ  المتفؽ -ٕٔٔ
 آيػدف صػادؽ محمػد. د: تحقيؽ ـ ٜٜٚٔ  ىػٚٔٗٔ األولى دمشؽ القادري
 .الحامدي

 شػػػػعيب بػػػػف أحمػػػػد عبػػػدالرحمف ألبػػػػ   (الصػػػػغر  السػػػػنف) المجتبػػػى -ٖٔٔ
 قػػديما المصػػرية أو الكبػػر  التجاريػػة المطبعػػة: طبعػػة  (ىػػػٖٖٓت)نسػػائ ال

 الثانيػة  حمػب - اإلسػالمية المطبوعػات مكتب وصورىا. ـٖٜٓٔ ىػٖٛٗٔ
 .غدة أب  عبدالفتاح عناية ـ ٜٙٛٔ ىػٙٓٗٔ

 أبػ  بػف عمػ  الحسػف أبػ  الػديف لنػور الفوائػد  ومنبػع الزوائػد مجمع -ٗٔٔ
 .بيروت العرب  الكتاب ردا: طبعة  (ىػٚٓٛت)الييثم  بكر
 شػػرؼ بػػف يحيػػى الػػديف محيػػى زكريػػا ألبػػ  الميػػذب  شػػرح المجمػػوع -٘ٔٔ

 .قديمة طبعة عف مصورة الفكر دار: طبعة  (ىػٙٚٙت)النووي

 ابف مكـر بف محمد الديف لجماؿ عساكر   بف دمشؽ تاريخ مختصر -ٙٔٔ
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 ـ ٜٗٛٔ ىػػػٗٓٗٔاألولػػى دمشػػؽ  الفكػػر دار: طبعػػة  (ىػػػٔٔٚت)منظػػور
 .مراد عبدالحميد ورياض الحافظ مطيع ومحمد النحاس روحية: حقيؽت

  (ىػػٙٚٚت)الجنػدي إسػحاؽ بػف خميػؿ الػديف لضػياء خميػؿ  مختصر -ٚٔٔ
 أحمد: تحقيؽ ـ ٕ٘ٓٓىػٕٙٗٔ األولى  الطبعة القاىرة الحديث دار: طبعة
 .جاد
 عبػػػدالقوي بػػػف لعبػػػدالعظيـ عميػػػو  والكػػػالـ داود أبػػػ  سػػػنف مختصػػػر -ٛٔٔ

 تيميػػػة  ابػػػف ومكتبػػػة المحمديػػػة السػػػنة مكتبػػػة: طبعػػػة  (ٙ٘ٙت)المنػػػذري
 .الفق  حامد ومحمد شاكر محمد أحمد: تحقيؽ
 مؤسسػػة: طبعػػة  (ىػػػٕٖٚت)حػػاتـ أبػػ  ابػػف محمػػد ألبػػ  المراسػػيؿ  -ٜٔٔ

 .قوجان  اهلل نعمة اهلل شكر: تحقيؽ   ىػٜٖٚٔ األولى الطبعة الرسالة

  (ىػػػٗٔٓٔت)القػػاري لعمػػ  المصػػابيح  مشػػكاة شػػرح المفػػاتيح مرقػػاة -ٕٓٔ
 .العطار جميؿ صدق : عميو عمؽ ـ ٜٜٗٔ ىػٗٔٗٔ الفكر دار: طبعة

 عبػػػػداهلل بػػػػف محمػػػػد عبػػػػداهلل ألبػػػػ  الصػػػػحيحيف  عمػػػػى المسػػػػتدرؾ -ٕٔٔ
 ـ ٜٜٓٔ ىػػػٔٔٗٔ األولػػى العمميػػة الكتػػب دار طبعػػة  (ىػػػ٘ٓٗت)الحػػاكـ
 .عطا عبدالقادر مصطفى: تحقيؽ
 الحجػػاج بػػف مسػػمـ الحسػػيف ألبػػ   (مسػػمـ صػػحيح) الصػػحيح المسػػند -ٕٕٔ

 ىػػػٕٔٗٔ األولػػى العربيػػة الكتػػب إحيػػاء دار طبعػػة  (ىػػػٕٔٙت)النيسػػابوري
 .عبدالباق  فؤاد محمد تحقيؽ ـ ٜٜٔٔ

 طبعػػة  (ىػػػٕٔٗت)حنبػػؿ بػػف محمػػد بػػف أحمػػد عبػػداهلل ألبػػ  المسػػند  -ٖٕٔ
 األرنػػػاؤوط شػػػعيب تحقيػػػؽ ـ ٕٔٓٓ ىػػػػٕٔٗٔ األولػػػى الرسػػػالة مؤسسػػػة
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 . وآخريف
  (ىػػٖٚٓت)الموصػم  المثنػى بػف عمػ  بػف أحمد يعمى ألب  المسند  -ٕٗٔ

: تحقيػػؽ ـ ٜٗٛٔ ىػػػٗٓٗٔ األولػػى دمشػػؽ  لمتػػراث المػػأموف دار: طبعػػة
 .أسد سميـ حسيف

 
 عبػػدالخالؽ بػػف عمػػرو بػػف أحمػػد بكػػر ألبػػ   (الزخػػار البحػػر)المسػػند -ٕ٘ٔ
 بػدأت) ولىاأل  المنورة المدينة والحكـ العمـو مكتبة: طبعة  (ىػٕٜٕت)البزار

 بػػف وعػػادؿ اهلل زيػػف الػرحمف محفػػوظ: تحقيػػؽ  (ـٜٕٓٓ وانتيػت ـ ٜٛٛٔ
 .الشافع  عبدالخالؽ وصبري سعد
  (ىػػػٜٕٔت)الحميػػدي القرشػػ  الزبيػػر بػػف عبػػداهلل بكػػر ألبػػ  المسػػند  -ٕٙٔ
 .أسد سميـ حسيف تحقيؽ ـ ٜٜٙٔاألولى السقا دار طبعة

 ـنعػػػػػػػػػي ألبػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػمـ  صػػػػػػػػػحيح عمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتخرج المسػػػػػػػػػند -ٕٚٔ
  ىػػٚٔٗٔ األولػى بيػروت العمميػة الكتػب دار: طبعة  (ىػٖٓٗت)األصبيان 
 .الشافع  إسماعيؿ حسف محمد حسف محمد: تحقيؽ ـ ٜٜٙٔ

 موسػى بػف عيػاض الفضػؿ ألبػ  اآلثػار  صحاح عمى األنوار مشارؽ -ٕٛٔ
 القػػاىرة التػػراث ودار تػػونس العتيقػػة المكتبػػة: طبعػػة  (ىػػػٗٗ٘ت)اليحصػػب 
 .ـٜٛٚٔ

 حبػاف ابػف حػاتـ ألبػ  األقطػار فقياء وأعالـ األمصار عمماء رمشاىي -ٜٕٔ
 المنصػورة والتوزيػع والنشػر لمطباعػة الوفػاء دار: طبعػة( ىػػٖٗ٘ت)البست 
 .إبراىيـ عمى مرزوؽ: تحقيؽ ـ ٜٜٔٔ ىػٔٔٗٔ األولى
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 بػف أحمػد العبػاس ألبػ  ماجػو  ابػف سػنف زوائػد فػ  الزجاجة مصباح -ٖٓٔ
 الثانيػة الطبعػة بيػروت العربيػة دار: طبعػة  (ىػػٓٗٛت) البوصيري بكر أب 

 .الكشناوي المنتقى محمد: تحقيؽ ىػ ٖٓٗٔ
  (ىػػػٖٕ٘ت)شػػيبة أبػػ  ابػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل بكػػر ألبػػ  المصػػنؼ  -ٖٔٔ
 .الحوت يوسؼ كماؿ: تحقيؽ ىػ ٜٓٗٔ األولى الرياض الرشد مكتبة طبعة
: طبعػة  (ىػػٕٔٔت)الحميػري ىماـ بف عبدالرزاؽ بكر ألب  المصنؼ  -ٕٖٔ

 الػػػػرحمف حبيػػػػب: تحقيػػػػؽ ىػػػػػ ٖٓٗٔ الثانيػػػػة بيػػػػروت اإلسػػػػالم  المكتػػػػب
 .األعظم 

 حجػػر ابػػف الفضػػؿ ألبػػ  الثمانيػػة  المسػػانيد بزوائػػد العاليػػة المطالػػب -ٖٖٔ
 ىػػػٜٔٗٔ األولػػى السػػعودية  الغيػػث ودار العاصػػمة دار: طبعػػة العسػػقالن  

 دسػػػعو  بػػػف محمػػػد جامعػػػة فػػػ  عمميػػػة رسػػػالة ٚٔ تحقيػػػؽ وىػػػ  ـ ٜٜٛٔ
 .  الشثري العزيز عبد بف ناصر بف سعد. د: نسقيا

  (ىػػٖٓٙت)الطبرانػ  أحمػد بف سميماف القاسـ ألب  األوسط  المعجـ -ٖٗٔ
 اهلل عػػػػػوض طػػػػػارؽ: تحقيػػػػػؽ ىػػػػػػ ٘ٔٗٔ القػػػػػاىرة الحػػػػػرميف دار: طبعػػػػػة

 .إبراىيـ وعبدالمحسف

 الرومػػػػػػ  عبػػػػػػداهلل بػػػػػػف يػػػػػػاقوت عبػػػػػػداهلل ألبػػػػػػ  البمػػػػػػداف  معجػػػػػػـ -ٖ٘ٔ
 .ـٜٚٚٔ ىػ ٜٖٚٔ بيروت  صادر دار: طبعة  (ػىٕٙٙت)الحموي

 المكتػػب: طبعػػة  (ىػػػٖٓٙت)الطبرانػػ  القاسػػـ ألبػػ  الصػػغير  المعجػػـ -ٖٙٔ
: تحقيػػؽ ـ ٜ٘ٛٔىػػػ٘ٓٗٔ األولػػى  عمػػاف عمػػار ودار بيػػروت اإلسػػالم 

 .أمرير الحاج محمود شكور محمد
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  (ىػػٖٓٙت)الطبرانػ  أحمػد بػف سػميماف القاسػـ ألبػ  الكبير  المعجـ -ٖٚٔ
 ـ ٖٜٚٔ ىػػػٗٓٗٔ الثانيػػة العػػراؽ الموصػػؿ والحكػػـ العمػػـو مكتبػػة: طبعػػة
 .السمف  عبدالمجيد حمدي: تحقيؽ

 القاسػـ ألبػ  النبػؿ  األئمػة شػيوخ أسػماء ذكػر عمػى المشتمؿ المعجـ -ٖٛٔ
 ـ ٜٔٛٔ ىػػػػٔٓٗٔ دمشػػػؽ  الفكػػػر دار: طبعػػػة  (ىػػػػٔٚ٘ت)عسػػػاكر ابػػػف

 .الشياب  سكينة: تحقيؽ
 وذكػػر الضػػعفاء ومػػف والحػػديث العمػػـ أىػػؿ جػػاؿر  مػػف الثقػػات معرفػػة -ٜٖٔ

 صػػػػػػالح بػػػػػػف عبػػػػػػداهلل بػػػػػػف أحمػػػػػػد الحسػػػػػػف ألبػػػػػػ  وأخبػػػػػػارىـ  مػػػػػػذاىبيـ
 الشػياب وزيػادات السػبك  والتق  الييثم  النور ترتيب( )ىػٕٔٙت)العجم 
  ىػػ٘ٓٗٔ األولػى المنورة المدينة الدار مكتبة: طبعة  (العسقالن  حجر ابف

 .البستوي ظيـعبدالع عبدالعميـ: تحقيؽ ـ ٜ٘ٛٔ
 بػف محمػد بػف أحمػد روايػة وغيػره  معػيف بف يحيى عف الرجاؿ معرفة -ٓٗٔ

 تحقيؽ ـ ٜ٘ٛٔ ىػ٘ٓٗٔ األولى دمشؽ العربية المغة مجمع طبعة محرز 
 .بدير وعروة الحافظ مطيع ومحمد القصار محمد
 بكػػر ألبػػ  الشػػافع   طريػػؽ مػػف رويػػت التػػ  واآلثػػار السػػنف معرفػػة -ٔٗٔ

 باكسػػتاف كراتشػػ  اإلسػػالمية الدراسػػات جامعػػة: طبعػػة  (ىػػػٛ٘ٗت)البييقػػ 
 المنصػورة الوفػاء ودار دمشػؽ حمػب الػوع  ودار بيػروت دمشؽ قتيبة ودار

 .قمعج  عبدالمعط . د: تحقيؽ ـ ٜٜٔٔ ىػٕٔٗٔ األولى مصر 
  (ىػػٖٓٗت)األصػفيان  عبػداهلل بف أحمد نعيـ ألب  الصحابة  معرفة -ٕٗٔ
 بػف عػادؿ: تحقيػؽ ـ ٜٜٛٔ ىػػٜٔٗٔ ولػىاأل  الريػاض  الػوطف دار: طبعة
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ٕٕٗٚ 
 

 .العزازي يوسؼ
  (ىػٕٚٚت)الفسوي سفياف بف يعقوب يوسؼ ألب  والتاريخ  المعرفة -ٖٗٔ
 أكػـر: تحقيػؽ ـ ٜٔٛٔ ىػػٔٓٗٔ الثانيػة  بيػروت الرسػالة  مؤسسػة طبعة
 العمري ضياء
 أبػ  الػديف لبػدر اآلثػار  معػان  رجػاؿ أسام  شرح ف  األخيار مغان  -ٗٗٔ

 العمميػػة  الكتػػب دار: طبعػػة  (ىػػػ٘٘ٛت) العينػػ  أحمػػد بػػف حمػػودم محمػػد
 .إسماعيؿ حسف محمد حسف محمد: تحقيؽ ـ ٕٙٓٓ ىػٕٚٗٔاألولى
 دوف  (ىػػػػػٛٗٚت)الػػػػذىب  عبػػػػداهلل ألبػػػػ  الضػػػػعفاء  فػػػػ  المغنػػػػ  -٘ٗٔ

 .عتر الديف نور. د: ناشر تحقيؽ

 بػ أل  (حنبػؿ بػف أحمػد اإلمػاـ فقػو فػ  الخرق  مختصر شرح)المغن  -ٙٗٔ
 مكتبػػػة طبعػػة  (ىػػػػٕٓٙت)المقدسػػ  قدامػػة ابػػػف أحمػػد بػػػف عبػػداهلل محمػػد
 .ـٜٛٙٔ ىػٖٛٛٔالقاىرة
 شػرؼ بػف يحيػى زكريا ألب  الحجاج  بف مسمـ صحيح شرح المنياج -ٚٗٔ

 ىػػػٖٚٗٔ األولػػى بػػاألزىر  المصػػرية المطبعػػة: طبعػػة  (ىػػػٙٚٙت)النػػووي
 .ـٜٕٜٔ

 بػػابف الشػػيير عمػ  بػػف عبػدالرحمف الفػػرج ألبػ  الكبػػر   الموضػوعات -ٛٗٔ
 األولػػػى المنػػػورة  المدينػػػة السػػػمفية المكتبػػػة: طبعػػػة  (ىػػػػٜٚ٘ت)الجػػػوزي
 .عثماف محمد عبدالرحمف: تحقيؽ ـ ٜٙٙٔ ىػٖٙٛٔ

  (ىػػػٛٗٚت)الػػذىب  عبػػداهلل ألبػػ  الرجػػاؿ  نقػػد فػػ  ا عتػػداؿ ميػػزاف -ٜٗٔ
 محمػد عم : تحقيؽ ـ ٖٜٙٔ ىػٕٖٛٔ األولى بيروت  المعرفة دار: طبعة
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ٕٕٗٛ 
 

 .يالبجاو 
 يوسػػػؼ بػػػف عبػػػداهلل الػػػديف لجمػػػاؿ اليدايػػػة  ألحاديػػػث الرايػػػة نصػػػب -ٓ٘ٔ

 ودار بيػػروت والنشػػر لمطباعػػة الريػػاف مؤسسػػة: طبعػػة  (ىػػػٕٙٚت)الزيمعػػ 
: تحقيػؽ ـ ٜٜٚٔ ىػػٛٔٗٔ األولى السعودية جدة اإلسالمية لمثقافة القبمة
 .عوامة محمد
 حجػػػػػػػر  بػػػػػػػف والعراقػػػػػػػ   الصػػػػػػػالح ابػػػػػػػف كتػػػػػػػاب عمػػػػػػػى النكػػػػػػػت -ٔ٘ٔ
 اإلسػػالمية  بالجامعػة العممػ  البحػث عمػػادة: طبعػة  (ىػػٕ٘ٛت)عسػقالن ال

 عميػػر ىػػادي بػػف ربيػػع: تحقيػػؽ ـٜٗٛٔىػػػٗٓٗٔ األولػػى المنػػورة المدينػػة
 .المدخم 

 عبػػداهلل بػػف محمػػد عبػػداهلل ألبػػ  الصػػالح  ابػػف مقدمػػة عمػػى النكػػت -ٕ٘ٔ
 األولػى  الطبعة الرياض  السمؼ أضواء مكتبة: طبعة  (ىػٜٗٚت)الزركش 
 .بالفريج محمد بف العابديف زيف. د: تحقيؽ ـ ٜٜٛٔ ىػٜٔٗٔ

 المبػارؾ السػعادات أبػ  الديف لمجد واألثر  الحديث غريب ف  النياية -ٖ٘ٔ
: المتػوفى) األثيػر ابػف الجػزري الشيبان  الكريـ عبد بف محمد بف محمد بف

 طػاىر: تحقيػؽ ـ ٜٜٚٔ ىػػٜٜٖٔبيروت العممية المكتبة: طبعة  (ىػٙٓٙ
 .الطناح  محمد محمود - الزاو  أحمد
 اهلل صػمى)األخيػار سػيد أحاديػث مػف األخبار منتقى شرح األوطار نيؿ -ٗ٘ٔ

 دار: طبعػة  (ٕٓ٘ٔت)الشػوكان  عمػ  بف لمحمد  (وسمـ وآلو عميو تعالى
 .ـٜٜٗٔ ىػٗٔٗٔ بيروت الفكر

 الفضػؿ ألبػ  البخػاري  صػحيح بشرح الباري فتح مقدمة الساري ىدي -٘٘ٔ
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 .السمفية المكتبة: طبعة  (ىػٕ٘ٛت) لعسقالن ا حجر ابف
  (ىػػٗٙٚت)الصػفدي أيبػؾ بػف خميػؿ الػديف لصػالح بالوفيػات  الواف  -ٙ٘ٔ
 ـ ٕٓٓٓ ىػػٕٓٗٔاألولػى الطبعػة بيػروت  العربػ  التراث إحياء دار: طبعة
 .مصطفى وترك  األرناؤوط أحمد: تحقيؽ

 دمحمػػػػ بػػػػف محمػػػػد حامػػػػد ألبػػػػ  الشػػػػافع   المػػػػذىب فػػػػ  الوسػػػػيط -ٚ٘ٔ
: تحقيػػؽ ىػػػ ٚٔٗٔ األولػػى القػػاىرة السػػالـ دار: طبعػػة  (ىػػػ٘ٓ٘ت)الغزالػػ 
 . تامر محمد محمد   إبراىيـ محمود أحمد

 
 
 
 
 


