
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 

    

وهو كتاب ذا فائدة  ،ويظهر االمر جليا ملن يستقرأ كتابه الصحيح ،واستعمل فيه منهج االمالء ،الف ابن خزيمة كتابه 

فاشرتط اخراج ما  ،ال يستغني عنه طالب العلم ال سيام ملن يبحث عن الزيادة يف الصحيح عىل ما يف الصحيحني ،علمية

وقد اشتمل الكتاب عىل احاديث ضعيفة ايضا  ،اتصل سنده بنقل العدل عن العدل موصوال اىل النبي صىل اه عليه وسلم

وتكاد ال توجد االحاديث الواهية او التي فيها ضعف  ،ة واحلسنةاال ان نسبتها ضئيلة جدا اذا قورنت باالحاديث الصحيح

وجيدر القول اىل ان اي  ،النه ال يستحل التمويه عىل طلبة العلم بذكر خرب غري صحيح ؛وقد بني علل بعضها ،شديد اال نادرا

ومل يقدم املتن  ،ومل  يعله ،رشيطة  ان يكون ابن خزيمة مل يتوقف فيه ،فهو صحيح عنده ،حديث يوجد يف صحيح ابن  خزيمة

وكذا  ،وهي االحاديث التي ضعفها ،إال يف مواضع ،عىل السند، وقد التزم ابن خزيمة برشطه الذي وضعه يف اول الكتاب

 االحاديث التي صدر املتن عىل السند والتي توقف  فيها  واه اعلم.

Summary: 
 Thousand Ibn Khuzaymah book، and used the approach dictation، and it appears it is 

clear to those who extrapolated the right book، a book instructive، indispensable 

seeker of knowledge، particularly for those looking for an increase in the right on what 

in the correct، Vastrt bring out what contact Sindh transfer of justice Justice connected 

to the Prophet، peace be upon him، the book has included the talk also weak، but the 

percentage is very small when compared to the right and good with talk، and barely 

talk flimsy or where very weak، but there are no rare، has been among the ills of some 

of them; for he does not intimate with camouflage students of science news is not true 

remembrance، and it must be said that any talk of there in a true son Khuzaymah، it is 

true he has، provided that the son Khuzaymah did not stop it، and did not Aolh، did 

not provide tenderloin on Sindh، has committed itself to Ibn Khuzaymah police، who 

put it in the first the book، however، in several places، the chatter that weakness، as 

well as conversations Metn released on bond and that stops them، and God knows 

best.  



  

احلمد ه رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث ر ة للعاملني وعىل اله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين   

                                                                                                                                                                      وبعد..                                                                                                                       

مجعا  تعترب السنة النبوية املصدر الثاين من مصادر الترشيع يف االسالم، فقد نالت عناية متميزة من الباحثني عىل مر العصور

ولذلك فقد هيأ اه أئمة حفا ا اجتهدوا يف مجع  ،ورشحا وحتقيقا منذ القرن االول لإلسالم حتى عرصنا احلارض

واملسانيد والسنن، واجلوامع واملعاجم واملصنفات، ومن اولئك الذين اجتهدوا يف مجع  ،االحاديث واالثار يف الصحا 

 .الصحيح امام االئمة  ابن خزيمة ر ه اه

من هنا تأيت امهية  ،قد اشتمل صحيح ابن خزيمة عىل كثري من االحاديث الضعيفة التي بني عللها االمام ابن خزيمةو 

 .املوضوع

 .أمهية املوضوع: يمكن تلخيص أمهية البحث يف األمور اآلتية

 .أمهية علم العلل يف حياتنا اليومية كمسلمني هدفنا احلفاظ عىل سنة رسول اه  .1

 .األئمة احلفاظ ودقة تعاملهم مع الرواياتمعرفة منهج  .2

 للمكانة الكبرية التي حيتلها صحيح ابن خزيمة من بني املؤلفات. .3

 :منهــــج البحث

 .ذكرت احلديث كام أورده ابن خزيمة سندًا ومتناً  .1

فانتقل اىل كتاب اخر من كتب  ،ترمجت  لرجال االسناد من تقريب التهذيب ملعرفة درجة الرجل اال من مل اجد له ترمجة .2

 الرتاجم.

 ختريج احلديث مرتب حسب الوفاة ثم أذكر اسم الكتاب والباب ورقم احلديث للرجوع اليه بسهولة. .3

 ذكرت تعليل ابن خزيمة يف دراسة احلديث للوقوف عىل دقة تعليله. .4

 خطة البحث:

أما  ،قسمت البحث اىل مقدمة ومبحثني وخامتة وذكر املصادر ،اقتضت مادة البحث ان تكون عىل النحو اآليت 

و املبحث  ،ابن خزيمة ومنهجه يف التعليل:أما املبحث األول ،املقدمة فقد بينت فيها موضوع البحث وامهيته ومنهجي فيه

 حه يف كتاب الزكاة... دراسة االحاديث التي أعلها ابن خزيمة يف صحي :الثاين

 .واسأله ان يكون خالصا لوجهه الكريم، انه ويل ذلك والقادر عليه،ويف اخلتام أسأل اه أن أكون قد وفقت يف عميل

 



 
 

    

 ،فألف كتابه الصحيح ،ي وسارعوا خلدمة سنة النب ،ان ابن خزيمة من العلامء األفذاذ الذين شمروا سواعد اجلد      

إال ان النا ر يف كتابه  ،واشرتط عىل نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل موصوال إليه صىل اه عليه وسلم

وبعد  (1)وتكاد ال توجد االحاديث الواهية او التي فيها ضعف شديد إال نادرا  ،جيد انه يشتمل عىل احاديث ضعيفة ايضا

واعل بعضها إذ قال:" املخترص من املخترص من  ،تبني انه توقف يف تصحيح بعض االحاديث ،تتبع اقواله يف كتابه الصحيح

وال  ،ن غري قطع يف اثناء االسنادم بنقل العدل عن العدل موصوال اليه  ،عىل الرشط الذي ذكرنا  املسند عن النبي

اما لشك يف سامع راٍو ممن فوقه خربا، او راٍو ال  ،جر   يف ناقيل االخبار، إال ما نذكر ان يف القلب من بعض االخبار شيئا

ال  ،حبذكر خرب غري صحي ،فنبني ان يف القلب من ذلك اخلرب، فإنا ال نستحل التمويه عىل طلبة العلم ،نعرفه بعدالٍة وال جر 

 تعليل يف منهجه عىل القف ميويل شد  –فهذا الكالم من ابن خزيمة ر ه اه   (2)فيغرت به بعض من يسمعه " ،نبني علته

 .    نقاط بعدة ذلك خمترص،وسأبني بشكل احلديث

 . يتوقف يف تصحيح  حديث من ال يعرف بعدالة وال جر ، إذ قال:" ان ثبـــــــــت 1

 .            (3)اخلرب فاين ال اعرف السائب موىل ام سلمة بعدالة وال جر ..."    

 . (4)اجه"فيستدرك ذلك كقوله:" خرب  اد بن زيد غري   متصل االسناد غلطنا يف اخر ،.  يورد احلديث ثم يتبني له ضعفه2

نقل السيوطي عن ابن حجر قوله:"  ،او انه ليس عىل  رشطه ،تقديم املتن عىل السند، وهذا اشارة منه اىل ضعف احلديث .3

 تقديم احلديث عىل السند يقع 

 .                  (5)إذا كان يف السند من فيه مقال..." ،البن خزيمة

               

                                                           
   22مقدمة صحيح ابن خزيمة ملحمد مصطفى االعظمي ص:  (1)

هـ(، حتقيق: حممد مصطفى 311أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ) صحيح ابن خزيمة، (2)

  3/186 :بريوت –األعظمي، املكتب اإلسالمي 

 3/92املصدر نفسه:  (3)

   1/26املصدر نفسه:  (4)

طبعة حمققة اعتنى هبا مكتب التحقيق يف دار احياء الرتاث العريب، (، هـ911عبد الر ن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )تدريب الراوي،  (5)

  404(: ص2001 -هـ 1421)1بريوت، ط



  

ألين  ،"انا استثنيت صحة هذا اخلرب :، ان كانت بالعنعنة ممن ال حيتمل تدليسه عنده، إذ قال(1). رده لرواية املدلسني4   

 .                                 (2)خائف ان يكون حممد بن اسحاق مل يسمعه من حممد بن مسلم وانام دلسه عنه"

"ولست :وقوله( 3)"ثقة" :ذلك تعديله لعمرو بن عطاء بن ايب اخلوار،  أذ قال عنه.  نقد الرجال جرحا وتعديال، ومثال 5  

وقد  اكتفيت هبذا  ،. وجتد له اقواال اخرى منثورة يف ثنايا هذا الكتاب(4)اعرف عيل بن ايب الصلت وال من اي  البالد هو..."

. وجيدر القول اىل ان اي حديث يوجد يف (6)اوسع واكثر  مما ذكرت  (5)وإال فان الكالم عن منهجه ،حتى ال يطول البحث

ومل يقدم املتن عىل السند، وقد  ،ومل  يعله ،رشيطة  ان يكون ابن خزيمة مل يتوقف فيه ،فهو صحيح عنده ،صحيح ابن  خزيمة

وكذا االحاديث التي  ،وهي االحاديث التي ضعفها ،مواضعإال يف  ،التزم ابن خزيمة برشطه الذي وضعه يف اول الكتاب

 .صدر املتن عىل السند والتي توقف  فيها  واه اعلم

 

                                                           
، والتحقيق أنه التدليس عند املحدثني انواع: تدليس االسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية، و تدليس العطف، وتدليس السكوت (1)

اإلسناد، والثاين: تدليس الشيوخ. ويتفرع عىل األول تدليس العطف، وتدليس احلذف، وأما تدليس ليس لنا إال قسامن:  األول: تدليس 

التسوية، فيدخل يف القسمني، فتارة يصف شيوخ السند بام ال يعرفون به من غري إسقاط فيكون تسوية الشيوخ، وتارة يسقط الضعفاء، 

لون: جوده فالن، يريدون ذكر من فيه من األجواد، وحذف األدنياء ينظر النكت فيكون تسوية السند، وهذا يسميه القدماء: جتويدا، فيقو

 -هـ1428)1الوفية بام يف رش  االلفية، برهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعي، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، مكتبة الرشد نارشون، ط

أهل احلديث والفقه إىل أن التدليس جر ، وأن من عرف  . وقد اختلف العلامء يف قبول رواية املدلس فذهب فريق من1/451م(: 2007

به ال يقبل حديثه مطلقا، وقيل يقبل، وذهب اجلمهور إىل قبول تدليس من عرف أنه ال يدلس إال عن ثقة كابن عيينة، وإىل رد من كان يدلس 

احلديث، عبد احلق بن سيف الدين بن سعد عن الضعفاء وغريهم حتى ينص عىل سامعه بقوله سمعت أو حدثنا أو أخربنا. مقدمة يف أصول 

-هـ1406)2لبنان، ط  -(، حتقيق: سلامن احلسيني الندوي، دار البشائر االسالمية،بريوت 1052البخاري الدهلوي احلنفي ت )

 46-45م(: ص 1986

 1/71صحيح ابن خزيمة: (2)

 1/101املصدر نفسه: (3)

 2/212املصدر نفسه: (4)

رسالة تناولت احلديث عن منهج ابن خزيمة منها االمام ابن خزيمة ومنهجه يف كتابه الصحيح، للدكتور عبد العزيز شاكر هناك اكثر من (5)

(، منهج ابن خزيمة يف قبول الرواية يف صحيحه، للدكتور صفاء جعفر علوان، جملة 2001) 1 دان الكبييس، دار ابن حزم، بريوت،ط

 (.2011اب )كلية العلوم االسالمية، كلية االد

اململكة العربية  -ينظر مناهج املحدثني، سعد بن عبد اه احلميد، اعتنى به ابو عبيدة ماهر صالح آل مبارك، دار علوم السنة،الرياض (6)

 .133-129م(: ص1999 -هـ 1420)1السعودية، ط



 
 

    

 .(2)النيسابورى (1)حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر إمام  األئمة أبو بكر السلمي اسمه ونسبه:

  مولده:

 .(3))ولد يف شهر صفر سنة ثالث وعرشين ومائتني بنيسابور(

  طلبه للعلم:

واشتهر  ،وطلب العلم فكتب الكثري ،ورحل اىل االفاق يف احلديث ،كان ابن خزيمة بحرا من بحور العلم طاف البالد     

 ،.اما سامعه فقد سمع بنيسابور يف صغره(4)وكتابه الصحيح من انفع الكتب ،اسمه وانتهت اليه االمامة واحلفظ بخراسان

روى عنه خلق من الشام واجلزيرة ومرص وواسط فجمع اشتات العلوم، وويف رحلته بالري وبغداد والبرصة والكوفة و

وأبو عمرو أ د بن املبارك  ،وحممد بن عبد اه بن عبد احلكم شيخه ،الكبار منهم البخاري ومسلم خارج الصحيح

 .(6))ما قلدت احدا منذ بلغت ستة عرش سنة( :،قال عن نفسه(5)وإبراهيم بن أبى طالب وغريهم  ،املستمىل

. وقد تناولت ترمجة هذا العامل ابحاث (7)ودفن يف داره ثم جعلت مقربة ،تويف ر ه اه سنة احدى عرشة وثالثامئة وفاته:

 .افاضت يف ترمجته لذا اقترصت عىل هذه الرتمجة خشية االطالة ،(8)ورسائل

                                                           
ليم العربية بالوالء(1) (، حتقيق: الدكتور ـه771الكربى، تاج الدين عيل بن عبد الكايف السبكي)، ينظر طبقات الشافعية نسبة اىل قبيلة بني س 

 3/110(: ـه1413) 2حممود حممد الطناحي، الدكتور عبد الفتا  حممد احللو، دار هجر، ط 

هـ(، حتقيق: جمموع من املحققني بإرشاف شعيب 748ينظر سري اعالم النبالء، شمس الدين ايب عبد اه حممد بن ا د بن قايامز الذهبي )ت  (2)

أبو بكر بن أ د بن حممد بن عمر طبقات الشافعية، و ،14/365م(:  1985- ـه1405) 1، طبريوت –االرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

بريوت،  -، حتقيق: الدكتور احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب هـ(851ي، تقي الدين ابن قايض شهبة )األسدي الشهبي الدمشق

 .1/99(: 1407)1ط

 .3/109طبقات الشافعية الكربى:  (3)

إحياء الرتاث العريب، هـ(، حتقيق: عيل شريي، دار 774البداية والنهاية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرَش الدمشقي )ت ينظر  (4)

 .11/170(: م 1988 -هـ  1408)1ط

 .3/110: ينظر: طبقات الشافعية الكربى (5)

 .11/170البداية والنهاية: (6)

 .3/112: طبقات الشافعية الكربى(7)

(. منهج ابن 2001) 1االمام ابن خزيمة ومنهجه يف كتابه الصحيح، للدكتور عبد العزيز شاكر  دان الكبييس، دار ابن حزم، بريوت، ط (8)

 (.2011خزيمة يف قبول الرواية يف صحيحه، للدكتور صفاء جعفر علوان، جملة كلية العلوم االسالمية، كلية االداب )



  

قال ابن فار : عل  العني والالم اصول ثالثة صحيحة، وذكرها ثم قال: العلة املرض  ،تطلق عىل عدة معان:العلة لغة     

 .(1)عل  املريض يعل  علة  فهو عليل:قال ابن االعرايب ،وصاحبها معتل

فهي عبارة عن أسباب خفية قادحة يف صحة احلديث،  ،بمعنى فن خاص من فنون املصطلح العلة يف اصطال  أهل احلديث:

 .(2)مع أن  اهره السالمة منها، ويتطرق ذلك إىل اإلسناد الذي رجاله ثقات، اجلامع رشوط الصحة من حيث الظاهر 

أو نقول: العلة يف اصطال  أئمة احلديث: عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت عىل احلديث فأثرت فيه، أي: قدحت يف 

 .(3) صحته

وأما باملعنى العام فتطلق العلة عىل كل سبب جار  قاد  يف صحة احلديث او هي األمر القاد  يف احلديث سواء كان 

 (4) اهرا أم خفيا.

قال ابن الصال : )قد يطلق اسم العلة عىل غري ما ذكرناه من باقي األسباب القادحة يف احلديث املخرجة له من حال 

امنعة من العمل به عىل ما هو مقتَض لفظ "العلة" يف األصل؛ ولذلك نجد يف كتب احلديث الصحة إىل حال الضعف. ال

الكثري من اجلر  بالكذب والغفلة وسوء احلفظ، ونحو ذلك من أنواع اجلر ، وسمى الرتمذي النسخ علة من علل 

ن أرسل احلديث الذي أسنده احلديث. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة عىل ما ليس بقاد  من وجوه اخلالف نحو إرسال م

  .(5)الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح عىل ما هو صحيح معلول، كام قال بعضهم: من الصحيح ما هو شاذ( 

ولعل من املمكن ان  ،وال يسعني املقام  ذكرها ،بل اهنا تطلق عىل معان اخرى ،فالعلة ليست مقصورة عىل ما سبق ذكره

 وهي كل امر ي شكل او ي ستغرب يف احلديث، سواء كان يف السند او يف املتن  اهرا او خفيا.،بان العلة بتعريفها العام :نقول

                                                           
هـ(، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، )هـ 395فار  بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني )معجم مقاييس اللغة، أ د بن (1)

 .4/12م(:1979 -1399

معرفة أنواع علوم احلديث، و ي عرف بمقدمة ابن الصال ، عثامن بن عبد الر ن، أبو عمرو،تقي الدين املعروف بابن الصال  ينظر  (2)

 .90: صم(1986 -هـ 1406، )بريوت –سوريا، دار الفكر املعارص  -هـ(، حتقيق: نورالدين عرت، دار الفكر643)ت

 .27-2/26توضيح األفكار:  (3)

هبة )ت  ينظر: (4) ،وتيسري 229 -228:ص، دار الفكر العريب هـ(1403الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث،حممد بن حممد بن سويلم أبو ش 

، وعلم علل 126(:ص م2004-هـ1425)10، طمكتبة املعارف ،أبو حفص حممود بن أ د بن حممود طحان النعيميمصطلح احلديث، 

 .10-9:ص ه بن حممد عبا ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورةوّص ااحلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية، 

 .93مقدمة ابن الصال : ص (5)



 
 

    

 ،ككتاب ابن خزيمة هذا ،رتط مجع الصحيح يف كتبهملن يبحث عمن اش ،ان صحيح ابن خزيمة ال يستغني عنه طالب العلم

بنقل العدل عن العدل  ،خمترص املخترص من املسند الصحيح عن النبي  ":الذي اشرتط اخراج ما اتصل سنده إذ قال

 (1)" -بمشيئة اه تعاىل  -من غري قطع يف أثناء اإلسناد وال جر  يف ناقيل األخبار التي نذكرها  موصوال إليه 

ومن تلك االلفاظ التي استعملها  ،ولكن عند النظر يف صحيحه جتد ان هناك احاديث ضعيفة عللها ابن خزيمة  ر ه اه

فإن حبيب بن أيب ثابت مدلس، ومل أقف هل سمع حبيب هذا اخلرب  ،" كان يف القلب من هذا اإلسناد َشء  ،لتعليل احلديث

 (2)من حممد بن عيل أم ال؟

، وقد يورد احلديث ثم يتبني له (3)" لو صحت هذه اللفظة يف هذا اخلرب":واحيانا يسوق احلديث ثم يعله للفظة فيه فيقول

، ومن الفا ه لتعليل احلديث (4)طنا يف اخراجه"فيستدرك ذلك كقوله:" خرب  اد بن زيد غري   متصل االسناد غل ،ضعفه

 (5)ألين خائف ان يكون حممد بن اسحاق مل يسمعه من حممد بن مسلم وانام دلسه عنه" ،"انا استثنيت صحة هذا اخلرب

وقد يتوقف يف  ،(6)"فاين كنت ال أعرف حييى بن أيب سليامن بعدالة وال جر ":جلهالة راو فيه فيقول ؛وقد يعل احلديث

 .(7) " ان صح اخلرب" او يقول: " ان ثبت اخلرب":احلديث لشكه فيه فيقول

 :احلديث االول

 ،(8)حدثنا برش بن آدم قال ابن خزيمة:    

                                                           
 .1/45 صحيح ابن خزيمة: (1)

 .1/259املصدر نفسه:  (2)

 .1/214املصدر نفسه:  (3)

 1/26املصدر نفسه:  (4)

 1/71صحيح ابن خزيمة: (5)

 .2/780املصدر نفسه: (6)

 1/203املصدر نفسه: (7)

(، تقريب التهذيب، أبو ـه254مات سنة ) برش بن آدم ابن يزيد البرصي أبو عبد الر ن ابن بنت أزهر السامن صدوق فيه لني من العارشة(8)

 -ـه1428)6طسوريا،  -هـ(، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد 852الفضل أ د بن عيل بن حممد بن أ د بن حجر العسقالين ت )

 .(675برقم ) 123م(: ص2007



  

، عن جابر بن عبد اه، أن (3)، عن عمرو بن دينار(2)، حدثنا حممد بن مسلم يعني الطائفي(1)حدثنا منصور بن زيد املوصيل 

 .(4) وال زرعه إذا كان أقل من مخسة أوسق" ،قال: " ليس عىل الرجل املسلم زكاة يف كرمه رسول اه 

 ختريج احلديث: 

، من (7)،وعنه البيهقي(6)من طريق عمرو بن دينار عن جابر وايب سعيد اخلدري، واخرجه احلاكم (5)ابن خزيمة اخرجه     

  .عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اه  به ،عن حممد بن مسلم الطائفي ،طريق سعيد بن أيب مريم

 دراسة احلديث: 

فقال: " هذا احلديث مل يسمعه  عمرو بن دينار من جابر". ويف اسناده حممد بن مسلم  احلديث أعله املصنف باالنقطاع      

 ،فاسقط الواسطة بني عمرو (8)وقد تكلموا فيه  قال احلافظ ابن حجر:" صدوق خيطىء من حفظه" ،يسء احلفظ ،الطائفي

عن جابر بن عبد اه قال: "  ،عن غري واحد ، عمرو بن دينار قال: سمعتهأخربين ،ابن جريجوجابر   والصحيح  ما رواه 

                                                           
منصور بن زيد بن أيب خداش املوصيل رحل، وكتب الكثري، وروى عن: املعاىف بن عمران، وحممد بن مسلم الطائفي، وعيسى بن يونس، (1)

مس الدين أبو عبد اه شومجاعة روى عنه، نسيبه عبد اه بن عبد الصمد بن أيب خداش، ومبارك بن عبد اه النصيبي، تاريخ االسالم، 

 5/466(: 2003)1حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب االسالمي، ط هـ(،748حممد بن أ د بن عثامن بن ق اْيامز الذهبي ت )

 (.418برقم)

صدوق خيطىء حممد ابن مسلم الطائفي واسم جده سو  وقيل سوسن بزيادة نون يف آخره وقيل بتحتانية بدل الواو فيهام وقيل مثل حنني (2)

 (.6293برقم ) 474(، التقريب ص ـه190سنة)من حفظه من الثامنة مات 

 (5024برقم) 396(، التقريب صـه126مات سنة ) عمرو ابن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم ثقة ثبت من الرابعة(3)

حتقيق: حممد مصطفى هـ(، 311أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )صحيح ابن خزيمة، (4)

 (.  2304برقم ) 4/36م(، كتاب الزكاة، باب اجياب الصدقة يف الزبيب: 1970هـ1390بريوت ) -االعظمي، املكتب االسالمي 

 (.2305برقم)املصدر نفسه والصفحة نفسها (5)

بريوت،  -املستدرك عىل الصحيحني، ابو عبد اه حممد بن عبد اه احلاكم النيسابوري، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية (6)

 (.1460برقم) 1/558(،كتاب الزكاة، 2009) 4ط

ردي اخلراساين، السنن الكربى،(7) ْوجإ حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مكتبة هـ(، 458أبو بكر البيهقي )أ د بن احلسني بن عيل بن موسى اخل رْس 

 ال َشء يف الثامر واحلبوب حتى يبلغ كل صنف منها مخسة أوسق: بابم(، كتاب الزكاة، 1994-هـ 1414)3مكة املكرمة، ط -دار الباز 

 (.7472برقم) 4/215

 .474تقريب التهذيب  ص(8)



 
 

    

هذا "هذا هو  قال ابن خزيمة: (1)وليس فيام دون مخسة أوسق من احللو صدقة" ،ليس فيام دون مخسة أوسق من احلب صدقة

 ،فإسناد احلديث ضعيف (2)وابن جريج أحفظ من عدد مثل حممد بن مسلم" ،ال رواية حممد بن مسلم الطائفي ،الصحيح

واه اعلم،   ،فيه حممد بن مسلم الطائفي يسء احلفظ فاسقط الواسطة بني عمرو وجابر، وهذا ما تبني من خالل الدراسة

 صىل اه عليه وسلم أنه من طريق أيب الزبري، عن جابر بن عبد اه، عن رسول اه (3)وقد ورد احلديث يف صحيح مسلم 

قال: "ليس فيام دون مخس أواق من الورق صدقة، وليس فيام دون مخس ذود من اإلبل صدقة، وليس فيام دون مخسة أوسق 

 من التمر صدقة".

  :احلديث الثاين

، (6)قال: سمعت إدريس األودي (5)حدثنا حممد بن عبيد الطنافيس (،4)قال ابن خزيمة: حدثنا عبد اه بن سعيد األشج      

، (8)حدثنا حممد بن عبيد، عن إدريس األودي، عن عمرو بن مرة ،(7)يذكر، وحدثنا حممد بن عبد اه بن املبارك املخرمي

 .(10)" ليس فيام دون مخسة أوساق زكاة" :عه قاليرف ،عن أيب سعيد ،(9)عن أيب البخرتي

                                                           
هـ(، حتقيق: حبيب الر ن األعظمي، املجلس 211املصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين )املتوىف: (1)

 4/139هـ(، كتاب الزكاة، باب ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة: 1403)2بريوت، ط  -العلمي، اهلند يطلب من املكتب اإلسالمي 

 (.2306برقم ) 4/37إجياب الصدقة يف الزبيب إذا بلغ مخسة أوسق: زيمة، كتاب الزكاة، باب (، وصحيح ابن خ7250برقم)

 املصدر نفسه والصفحة نفسها.(2)

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اه صىل اه عليه وسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  (3)

 برقم 380(، ص 2005 -1426) 1هـ(، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، حتقيق: حممد حممد تامر، مؤسسة املختار، القاهرة، ط261)

(980) 

 (.3354رقم) 288ه(، التقريب ص257سعيد بن حصني الكندي أبو سعيد األشج الكويف، ثقة،من صغار العارشة مات سنة)عبد اه ابن (4)

 برقم 463(، التقريب ص 204حممد ابن عبيد بغري إضافة ابن أيب أمية الطنافيس الكويف األحدب ثقة حيفظ من احلادية عرشة مات سنة )(5)

(6114.) 

 (.296برقم) 99عبد الر ن األودي ثقة من السابعة التقريب ص ادريس بن يزيد ابن (6)

 (.6045رقم) 458هـ(، التقريب ص255حممد ابن عبد اه ابن املبارك املخرمي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ من احلادية عرشة مات سنة)(7)

األعمى، ثقة عابد كان ال يدلس، ورمي باإلرجاء من اخلامسة ابن عبد اه ابن طارق اجلميل، املرادي، أبو عبد اه الكويف  عمرو ابن مرة(8)

 (.5112برقم) 401هـ(، التقريب  ص118مات سنة )

 229(، التقريب ص 83سعيد ابن فريوز أبو البخرتي ابن أيب عمران الطائي موالهم، الكويف، ثقة ثبت كثري اإلرسال من الثالثة مات سنة )(9)

 (.2380) برقم

 (. 2310برقم) 4/38صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب، ذكر مبلغ الوسق: (10)



  

 ختريج احلديث:

 ،(4)و اخرجه ا د ،عن ادريس االودي  به ،من طريق حممد بن عبيد ،(3)وعنه البيهقي ،(2)، وابو داود(1)اخرجه ابو عبيد     

من طريق يعىل  (8)والدار قطني ،(7)واخرجه ا د  ،.. به.حدثنا ادريس االودي ،من طريق وكيع (6)، وابو يعىل(5)والنسائي

 عن ايب   البخرتي... به  ،عن عمرو بن مرة ،عن ادريس االودي ،بن عبيد

 :دراسة احلديث

، وهو كام قال فمن قبله اعله ابو داود (9)... أبا البخرتي ال أحسبه سمع من أيب سعيد"احلديث اعله ابن  خزيمة  فقال: "     

وال ابا ذر، وال ابا  ،وابو حاتم الرازي اذ قال:" ابو البخرتي مل يدرك عليا ،(10)البخرتي مل يسمع من ايب سعيد"فقال:" ابو 

                                                           
 580بريوت، ص -(، حتقيق: خليل حممد هرا ، دار الفكرـه224االموال، ابو عبيد القاسم بن سالم بن عبدالله اهلروي البغدادي ت)(1)

 (.1425) برقم

، حتقيق: حممد عبدالعزيز هـ(275بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين )أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن سنن ايب داود، (2)

 (.1559)برقم 253ص: الزكاة فيه جتب ما باب الزكاة، كتاب ،(2010)4ط بريوت، –اخلالدي،دار الكتب العلمية 

 (.7427برقم) 4/204السنن الكربى، كتاب الزكاة، باب مقدار الوسق:(3)

عادل مرشد، وآخرون إرشاف، د عبد اه بن عبد  -مسند أ د بن حنبل، ا د بن حنبل بن عبد اه الشيباين، حتقيق: شعيب األرناؤوط (4)

 (. 11564برقم) 18/115م(: 2001 -هـ  1421)1املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط

، حتقيق:حسن عبد املنعم شلبي، أرشف عليه، شعيب هـ(303النسائي )أبو عبد الر ن أ د بن شعيب بن عيل اخلراساين، السنن الكربى، (5)

(، كتاب الزكاة، باب القدر 2001 -هـ  1421) 1، طبريوت –األرناؤوط، قدم له، عبد اه بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 

 –(. والسنن الصغرى، ابو عبد الر ن النسائي، حتقيق: خليل بن مامون شيحا، دار املعرفة 2277برقم) 3/30الذي جتب فيه الصدقة: 

 (.2485برقم) 499(، كتاب الزكاة، باب القدر الذي جتب فيه الصدقة: ص200 7 -1428)1، طبريوت

حتقيق: حسني سليم أسد، دار  هـ(،307أبو يعىل أ د بن عيل بن املث نى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي، املوصيل )أيب يعىل،  مسند(6)

 (. 1925برقم) 2/412م(: 1984 –هـ 1404) 1، طدمشق –املأمون للرتاث 

 (.11930برقم) 18/416املسند:(7)

، حتقيق: شعيب هـ(385أ د بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي الدار قطني )أبو احلسن عيل بن عمر بن سنن الدار قطني، (8)

 -هـ  1424) 1ن، طلبنا –االرناؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اه، أ د برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 (.1925برقم) 2/484(،كتاب الزكاة، باب ليس يف اخلرضاوات صدقة:2004

 .4/38صحيح ابن خزيمة: (9)

 .253سنن ايب داود: ص  (10)



 
 

    

وهذا ما تبني من خالل الدراسة واه  ،فتبني ان احلديث اسناده ضعيف  النقطاعه كام قال ابن خزيمة  (1)سعيد اخلدري"

 اعلم.

 :احلديث الثالث

عن  ،(6)عن عروة ،(5)،  عن ابن شهاب(4)، أخربنا ابن جريج(3)، حدثنا عبد الرزاق(2)حدثنا حممد بن حييى قال ابن خزيمة:

حني يطيب أول الثمر  (7)يبعث ابن رواحة فيخرص النخل ،أهنا قالت وهي تذكر شأن خيرب: " كان رسول اه  ،عائشة

أمر باخلرص  وإنام كان رسول اه  ،ثم خيري اليهود بأن يأخذوها بذلك اخلرص أم يدفعه اليهود بذلك ،قبل أن تؤكل

 . (8)لكي حتىص الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق"

 

 

                                                           
، حتقيق: شكر اه نعمة اه هـ(327أبو حممد عبد الر ن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم )املراسيل، (1)

 (.271برقم) 76(، ص 1397) 1، طبريوت –قوجاين، مؤسسة الرسالة 

مات سنة  حييى ابن عبد اه ابن خالد ابن فار  ابن ذؤيب الذهيل النيسابوري ]الزهري[ ثقة حافظ جليل من احلادية عرشةحممد ابن (2)

 (.6387برقم) 480(، التقريب ص ـه258)

اسعة مات سنة عبد الرزاق ابن مهام ابن نافع احلمريي موالهم أبو بكر الصنعاين ثقة حافظ مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري من الت(3)

 (.4064برقم) 335هـ(، التقريب ص211)

ه(، التقريب 150) عبد امللك ابن عبد العزيز ابن جريج األموي موالهم املكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة(4)

 (.4193برقم) 344ص 

ابن احلارث ابن زهرة ابن كالب القرَش الزهري ]وكنيته[ أبو بكر الفقيه حممد ابن مسلم ابن عبيد اه ابن عبد اه ابن شهاب ابن عبد اه (5)

 (.6296برقم) 474(، التقريب ص 125احلافظ متفق عىل جاللته وإتقانه ]وثبته[، وهو من رؤو  الطبقة الرابعة مات سنة)

 367ه(، التقريب ص 94مشهور من الثالثة مات سنة)بن الزبري ابن العوام ابن خويلد األسدي أبو عبد اه املدين ثقة فقيه عروة ا(6)

 (.4561برقم)

وخرص النخلة حرز ما عليها من التمر، واصله القول بالظن ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلنا أي ان شئتم اخذتم عىل خرصنا (7)

او نقصان. ينظر النهاية يف غريب احلديث واعطيتمونا نصيبنا، وان شئتم اخذنا الكل نحن واعطيناكم نصيبكم أي ال بخس فيه بزيادة 

حتقيق: طاهر أ د هـ(، 606جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري )، واألثر

 2/22م(: 1979 -هـ 1399، )بريوت –املكتبة العلمية  حممود حممد الطناحي، -الزاوى 

 (. 2315برقم) 4/41صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب وقت بعثة االمام اخلارص خيرص الثمر: (8)



  

 :يج احلديثختر

، (4)عبيدوأخرجه ابو ،عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة به(3)، والدار قطني (2)،وعنه ا د (1)اخرجه عبد الرزاق 

واخرجه  عن ابن جريج قال اخربت عن ابن شهاب عن عروة  به من طريق حجاج بن حممد (6)،وعنه البيهقي (5)وابو داود

 .اخربنا ابن جريج، عن ابن شهاب، انه بلغه عن عروة  به (8)من طريق حممد بن بكر (7)ا د

 .عبد الرزاق، وحجاج بن حممد، وحممد بن بكر، عن ابن جريج قال اخربت عن ابن شهاب فذكره -ثالثتهم

ن أيب هريرة. ع ،عن ابن املسيب ،عن الزهري ،رواه صالح بن أيب األخرض وذكر الدار قطني االختالف فيه فقال:" 

 .                              ، ومل يذكرا ابا هريرة "(9)عن النبي  ،عن سعيد ،عن الزهري ،وعقيل ،ومعمر ،وأرسله مالك

 دراسة احلديث:

احلديث اسناده ضعيف منقطع اعله ابن خزيمة فقال: "اين خائف ان يكون ابن جريج مل يسمع هذا اخلرب من ابن        

، وقال الرتمذي: (11)عن حييى بن معني: " ابن جريج ليس بَّشء يف الزهري" ،، وقال عثامن بن سعيد الدارمي(10)شهاب"

 ،، ومما يؤيد انقطاعه ان ابن جريج قال يف رواية ايب عبيد(12)جريج غلط "سالت حممدا)يعني البخاري(فقال:" حديث ابن 

                                                           
 (.7219برقم) 4/128املصنف، كتاب الزكاة، باب متى خيرص: (1)

 (.25305برقم) 42/184مسند ا د بن حنبل: (2)

 (.2052برقم) 3/52الثامر: سنن الدار قطني، كتاب الزكاة، باب يف قدر الصدقة فيام اخرجت االرض وخرص (3)

 (.1438برقم) 582االموال: ص (4)

 (. 2413برقم) 547(، يف كتاب البيوع، باب يف اخلرص: ص 1606برقم) 263سنن ايب داود، كتاب الزكاة، باب متى خيرص التمر: ص  (5)

 (.7440رقم) 4/207السنن الكربى، كتاب الزكاة، باب خرص التمر:(6)

 (.25306برقم) 42/184مسند ا د بن حنبل: (7)

 (.5760برقم) 440هـ(، التقريب ص204عثامن البرصي صدوق قد خيطىء من التاسعة مات سنة ) ابن عثامن الربساين أبو حممد ابن بكر(8)

 .3/52سنن الدار قطني: (9)

 .4/40صحيح ابن خزيمة: (10)

أبو زكريا حييى بن معني بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الر ن املري بالوالء، البغدادي  تاريخ ابن معني رواية عثامن الدارمي،(11)

 (.13برقم) 43: صدمشق –هـ(، حتقيق: د. أ د حممد نور سيف،دار املأمون للرتاث 233)

ْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي ) (12) قيق: السيد صبحي السامرائي، حت هـ(،279علل الرتمذي الكبري،، أبو عيسى حممد بن عيسى بن س 

 .105 -104(: ص 2008 -ـه1429)1، طبريوت –وابو املعاطي النوري، وحممود حممد خليل، عامل الكتب 



 
 

    

وهذا يدل عىل وجود انقطاع بينه وبني من  ،اخربت عن ابن شهاب ،واالمام ا د، وابو داود كام تقدم يف ختريج احلديث

 واه اعلم.،وكان ابن خزيمة حمقا يف تعليله ،روى عنه

  :احلديث الرابع

، عن ربيعة (2)، حدثنا عبد العزيز وهو ابن حممد الدراوردي(1)حدثنا حممد بن حييى، حدثنا نعيم بن  اد :قال ابن خزيمة

، أخذ من معادن القبيلة الصدقة، وأنه أقطع ، عن أبيه، أن رسول اه (4)، عن احلارث بن بالل(3)وهو ابن أيب عبد الر ن

مل يقطعك لتحجزه عن النا ، مل يقطعك إال  إن رسول اه <بالل بن احلارث العقيق أمجع، فلام كان عمر قال لبالل: 

 .(5)قال: فقطع عمر بن اخلطاب للنا  العقيق >لتعمل

  :ختريج احلديث

عن ربيعة بن ايب عبد  ،عن عبد العزيز بن حممد ،من طريق نعيم بن  اد ،(8)والبيهقي، (7)واحلاكم ،(6)اخرجه ابو عبيد    

                                                         .عن احلارث بن بالل  به ،الر ن

جده، أن رسول اه كثري بن عبد اه بن عمرو بن عوف املزين، عن أبيه، عن من طريق  (10)، وابو داود(9)واخرجه ا د 

 صىل اه عليه وسلم أقطع بالل بن احلارث املزين معادن القبلية: جلسيها وغورهيا... احلديث.

                                                           
نعيم ابن  اد ابن معاوية بن احلارث اخلزاعي، ابو عبد اه املروزي، نزيل مرص، صدوق خيطىء كثريا فقيه عارف بالفرائض من العارشة (1)

 (.7166برقم) 529(، التقريب ص ـه288)مات سنة 

 339ه(، التقريب ص186عبد العزيز ابو حممد اجلهني، موالهم، املدين، صدوق كان حيث من كتب غريه فيخطى... من الثامنة مات سنة) (2)

 (.4119برقم)

ابيه فروخ ثقة فقيه مشهور قال ابن سعد: كانوا يتقونه ربيعة ابن أيب عبد الر ن التيمي، ابو عثامن املدين، املعروف بربيعة الرأي، واسم (3)

 (.1911برقم ) 199(، التقريب صـه136ملوضع الراي، من اخلامسة مات سنة)

 .(1013برقم) 143ابن احلارث املزين مدين، مقبول من الثالثة: التقريب ص احلارث ابن بالل(4)

: صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب  ذإكرإ (5) ادإنإ ن  امْل ع 
ةإ مإ ق  د   الصَّ

 (.2323برقم) 4/44أ ْخذإ

 .368االموال: ص (6)

 (.1467برقم) 1/561املستدرك عىل الصحيني، كتاب الزكاة: (7)

(، وكتاب احياء املوات، باب من اقطع قطيعة او حتجر ارضا: 7637برقم) 4/256السنن الكربى، كتاب الزكاة، باب زكاة املعدن: (8)

 .(11824رقم) 6/246

 (.2785برقم) 5/7مسند ا د بن حنبل:(9)

 .(3062برقم) 493سنن ايب داود، كتاب اخلراج واالمارة والفيء، باب يف اقطاع االرضني:ص  (10)



  

 دراسة احلديث: 

ومل  ،وإال فلني احلديث ،يعني حيث يتابع (1)ألجل احلارث بن بالل قال ابن حجر: "مقبول" ؛احلديث اسناده ضعيف     

وهذا  ،ومسلم بالدراوردي ،اجد له متابعا،  مع ان احلديث صححه احلاكم إذ قال: " قد احتج البخاري بنعيم بن  اد

كذا قال، والبخاري مل حيتج بنعيم عىل سبيل االستقالل، انام  (3)ووافقه الذهبي  (2)ومل  خيرجاه" ،حديث صحيح االسناد

ابن خزيمة للحديث يف صحيحه توقف يف احلكم عليه لشك وقع يف قلبه من اتصال ، وبعد اخراج (4)روى عنه مقرونا بغريه

، وهذا الشك يف حمله فالصواب يف هذا احلديث هو (5)االسناد اذ قال:" ان صح اخلرب فان يف القلب من اتصال هذا االسناد"

، (6)املزين معادن القبلية..." احلديث اقطع بالل بن احلارث ما رواه مالك عن ربيعة عن غري واحد من علامئهم ان النبي 

يُّ (7)فيه من هو جمهول ،واسناد هذا احلديث ضعيف
افإعإ "ليس هذا مما يثبته أهل احلديث رواية، ولو  :، وهو مرسل ق ال  الشَّ

. فال (8)فيه". إال إقطاعه فأما الزكاة يف املعادن دون اخلمس فليست مروية عن النبي  أثبتوه مل يكن فيه رواية عن النبي 

 واه اعلم.(9)يصح احلديث موصوال

 

 

                                                           
 .143تقريب التهذيب ص (1)

 .1/561املستدرك عىل الصحيحني:  (2)

 .املصدر نفسه والصفحة نفسها(3)

حتقيق:  هـ(،742عبد الر ن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي، الكلبي، املزي )يوسف بن  هتذيب الكامل،(4)

 .29/466م(: 1980-هـ1400)1بريوت، ط –الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

 .4/44صحيح ابن خزيمة:(5)

دار  -حتقيق: بشار عواد معروفهـ(، رواية حييى بن حييى الليثي االندليس، 791مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املوطا،  (6)

(.، وسنن ابو داود يف، كتاب اخلراج واالمارة والفيء، باب اقطاع 668برقم) 1/339م(: 1997 -هـ 1417)2الغرب االسالمي، ط

 (.3063برقم) 494االرضني: ص

 هم.وهو قوله عن غري واحد من علامئهم فال يدرى من  (7)

هـ(، دار 204االم، أبو عبد اه حممد بن إدريس بن العبا  بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي، القرَش، املكي )(8)

 2/46(: م1990-ـه1410م(، ) -املعرفة: بريوت )د

م(: 1985 -هـ1405)2، طبريوت –، املكتب اإلسالمي هـ(، ارشاف زهري الشاويش1420حممد نارص الدين األلباين ) ارواء الغليل،(9)

3/311. 



 
 

    

 احلديث اخلامس:

، عن عون (3)، عن أشعث(2)، حدثنا حفص يعني ابن غياث(1)حدثنا عيل بن سعيد بن مرسوق الكندي:قال ابن خزيمة    

فجعلها يف فقرائنا، وكنت غالما  ،فأخذ الصدقة من أغنيائنا ،عن أبيه قال: " قدم علينا مصدق النبي  ،(4)بن أيب جحيفة

 .                                                                                       (6)" (5) يتيام فأعطاين منه قلوصا

  :ختريج احلديث

 .عن عون بن ايب جحيفة به ،عن اشعث ،، وابن خزيمة من طريق حفص بن غياث(7)اخرجه الرتمذي    

واشعث بن سوار مل ينفرد  ،عن عمر بن عيل بن عطاء بن مقدم املقدمي، حدثنا اشعث بن سوار  به (8)واخرجه ابن خزيمة

.."  .ساعيا عىل الصدقة ،ال: " بعث رسول اهعن ابن ايب جحيفة عن ابيه ق ،برواية هذا احلديث انام تابعه االعمش

 واه اعلم. ،ومل يرص  بالسامع فال فائدة من متابعته ،وقد عنعنه ،، واالعمش مدلس(9)احلديث.   رواه البيهقي 

  :دراسة احلديث

 .(10)احلديث حسنه الرتمذي فقال: "حديث ايب جحيفة حديث حسن"      

                                                           
 .(4738برقم) 379(، التقريب ص ـه249عيل ابن سعيد ابن مرسوق الكندي، الكويف، صدوق، من العارشة مات سنة)(1)

(، ـه194) الثامنة مات سنةحفص ابن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي أبو عمر الكويف القايض ثقة فقيه تغري حفظه قليل يف اآلخر من (2)

 (.1430برقم) 169التقريب ص

(، التقريب ص ـه136) أشعث ابن سوار الكندي النجار األفرق األثرم صاحب التوابيت قايض األهواز ضعيف من السادسة مات سنة(3)

 (.524برقم) 114

 .(1952برقم) 408عون ابن أيب جحيفة السوائي، الكويف، ثقة، من الرابعة، التقريب ص (4)

: القلوص من النوق الشابة، وهي بمنزلة اجلارية من النساء، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، ابو نرص اسامعيل بن  اد الفارايب، حتقيق(5)

 .3/1054م(: 1987-ـ ه1407)4بريوت، ط -ا د عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني

 (.2362برقم) 4/64اعطاء اليتامى من الصدقة: ، باب صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة(6)

 حتقيق: الدكتور مصطفى الذهبيسنن الرتمذي، ابو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، (7)

 (.649برقم) 3/25م(، كتاب الزكاة، باب ما جاء ان الصدقة تؤخذ من االغنياء: 2005 -ـه1426دار احلديث، القاهرة ) 

 (.2379برقم) 4/74الزكاة، باب االمام املصدق بقسم الصدقة: صحيح ابن خزيمة، كتاب (8)

 (.13140رقم) 7/14السنن الكربى، كتاب قسم الصدقات، باب من قال الخيرج صدقة قوم منهم من بلدهم: (9)

 .3/25سنن الرتمذي: (10)



  

الجل اشعث بن  ؛لكن اسناد احلديث ضعيف (1)اخلرب فان يف النفس من اشعث بن سوار..."وقال ابن خزيمة: "ان ثبت 

 ، (2)سوار قال ابن سعد: "كان ضعيفا يف حديثه"

، وقال ابو (5)وقال العجيل: "ضعيف يكتب حديثه" ،(4)"ضعيف احلديث":،وقال االمام ا د(3)وقال ابن معني: "ضعيف"

وتبني ان مدار احلديث   ،(8)، وقال الدار قطني: "ضعيف"(7)ن: "فاحش اخلطأ كثري الوهم"، وقال ابن حبا(6)زرعة: " لني "

 عليه فتحصل مما تقدم ان اشعث بن سوار ضعيف، ضعفه اجلمهور، ولعل هذا ما وقع يف نفس ابن خزيمة واه اعلم.                        

  :احلديث الساد 

 (10)، حدثنا أبو احلسن النرض بن إسامعيل(9)رافعحدثنا حممد بن  قال ابن خزيمة:

                                                           
 . 4/74صحيح ابن خزيمة: (1)

 –املعروف بابن سعد، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  الطبقات الكربى، ابو عبد اه حممد بن سعد بن منيع البرصي(2)

 (.259برقم) 341م(:/1990-ـه1410)1، طبريوت

مكة  -تاريخ ابن معني رواية الدوري، ابو زكريا حييى بن معني، حتقيق: ا د حممد نور سيف، مركز البحث العلمي واحياء الرتاث االسالمي (3)

 (.3230برقم) 4/80م(: 1979 -ـه1399)1طاملكرمة، 

 (.1146) برقم 1/494م(: 2001-ـه1422)2الرياض، ط ،العلل ومعرفة الرجال، ا د بن حنبل، حتقيق: ويص اه بن حممد، دار اخلاين(4)

املدينة  -ظيم البستوي، مكتبة الدار، حتقيق: عبد العليم عبد العهـ(261أبو احلسن أ د بن عبد اه بن صالح العجىل الكوىف )معرفة الثقات، (5)

 (.109برقم ) 232م(: ص 1985 -ـه1405)1املنورة، ط

دار املعارف هـ(، 327أبو حممد عبد الر ن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم )اجلر  والتعديل، (6)

 (.978برقم) 2/272م(: 1952 -ـه1271)1دار احياء الرتاث العريب، ط -العثامنية، اهلند

هـ(، حتقيق: 354بان التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني، حممد بن حبان بن أ د بن ح(7)

 (.102برقم) 1/171(: ـه1396)1حلب، ط -حممود ابراهيم زايد، دار الوعي 

 .1/259 قيق: عبد الرحيم حممد القشقري، جملة اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة:حت الضعفاء واملرتوكني، عيل بن عمر الدار قطني،(8)

 (.5876برقم) 448(، التقريب صـه245حممد ابن رافع القشريي، النيسابوري، ثقة عابد، من احلادية عرشة مات سنة )(9)

 526(، التقريب صـه204لعله النرض بن شميل الامزين، ابو احلسن النحوي، البرصي، نزيل مرو ثقة ثبت من كبار التاسعة مات سنة)(10)

اسامعيل،ومما يؤيد ذلك ان مجيع من ترجم له ذكر ان حممد بن رافع من تالميذه، وابو قرة من  (، ولعله تصحف اىل النرض بن7135رقم)

شيوخه، وكنيته ابو احلسن، وعند رجوعي اىل ترمجة النرض بن اسامعيل، وجدت ان كنيته ابو املغرية، ومل اجد احدا ذكر حممد بن رافع من 

ينظر هتذيب الكامل  يضا ان احلافظ الذهبي قال ابو قرة تفرد عنه النرض بن شميل.تالميذه، وال ايب قرة من شيوخه، ومما يؤيد ذلك ا

، وميزان االعتدال، شمس الدين أبو عبد اه حممد بن أ د بن عثامن بن ق اْيامز الذهبي، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار 29/382-382

 (.10531برقم) 4/564م(: 1963 -هـ  1382)1، طلبنان –املعرفة للطباعة والنرش، بريوت 



 
 

    

قال: سمعت سعيد بن املسيب، عن عمر بن اخلطاب قال ذكر يل قال: يقول: "إن األعامل تتباهى، فتقول  (1)عن أيب فروة 

 .(2) الصدقة أنا أفضلكم"

 ختريج احلديث:

،من طريق النرض بن شميل عن ايب قرة قال سمعت سعيد بن املسيب  به لكن وقع يف (4)،وعنه البيهقي(3)اخرجه احلاكم      

 املستدرك )قرة(، وهو وهم واه اعلم.           

 :دراسة احلديث

انه ابا قرة  وليس  (6)وتبني ،(5)احلديث اعله ابن خزيمة فقال: "ان صح اخلرب فاين ال اعرف ابا فروة بعدالة وال جر "       

 ،، لكن اسناد احلديث ضعيف(7)و صححه احلاكم فقال:" هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه" ،ايب فروة

وهو حديث موقوف فتعليل ابن خزيمة للحديث هو  ،(8)وابن حجر، فقاال: "جمهول" ،فيه ابو قرة جهله احلافظان الذهبي

  الصواب واه اعلم.  

  

                                                           
(، 8315رقم) 627مل اجد له ترمجة هبذا االسم، ولعله ابو قرة االسدي، الصيداوي، من اهل البادية جمهول من السادسة التقريب ص (1)

ن شميل". فتصحف اىل ايب فروة ومما يؤيد ذلك ان ابا حاتم الرازي قال:" ابو قرة االسدي، سمع سعيد بن املسيب، روى عنه النرض ب

 (. 2111برقم) 9/427اجلر  والتعديل:

 (.2433برقم ) 4/95صحيح ابن خزيمة: (2)

 (. 1518برقم) 1/576املستدرك عىل الصحيحني، كتاب الزكاة:(3)

احاديثه، خمتار ا د الندوي، شعب االيامن، ابو بكر ا د بن احلسني البيهقي، حتقيق: عبد العيل عبد احلميد حامد، ارشف عىل حتقيقه وختريج (4)

 (.3058برقم) 5/34م(: 2003-ـه1423)1الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي، اهلند، ط -مكتبة الرشد 

 .4/95صحيح ابن خزيمة:  (5)

فتصحف اىل ايب فروة ومما يؤيد ذلك ان ابا حاتم الرازي قال:" ابو قرة االسدي، سمع سعيد بن املسيب، روى وتبني ذلك من خالل ترمجته،  (6)

 (. 2111برقم) 9/427عنه النرض بن شميل". اجلر  والتعديل:

 .1/576املستدرك عىل الصحيحني: (7)

 627: ص تقريب التهذيب ،4/564ميزان االعتدال: (8)



  

                                                                               احلديث السابع:

، عن أبيه (3)، عن ابن بريدة(2)، عن األعمش(1)حدثنا حممد بن عبد اه املخرمي، حدثنا أبو معاوية قال ابن خزيمة:      

 .               (4) "ما خيرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها حليي سبعني شيطانا"  قال: قال رسول اه

  :ختريج احلديث

 (12)، والبيهقي (11)، واحلاكم(10)، والطرباين(9)، والروياين(8)، والبزار(7)، وابن زنجويه(6)، وا د(5)اخرجه ابو عبيد      

 .مجيعهم من طريق ايب معاوية حدثنا االعمش عن ابن بريدة عن ابيه به

  :دراسة احلديث

، وهو كام قال (13)احلديث اعله ابن خزيمة فقال:" ان صح اخلرب فاين ال اعلم هل سمع االعمش من ابن بريدة ام ال "        

حدثنا ،" حدثنا ابو معاوية :دة، قال االمام ا دفقد رص  ابو معاوية الرضير بعدم سامع االعمش هذا اخلرب من ابن بري

                                                           
معاوية الرضير الكويف عمي، وهو صغري ثقة احفظ النا  حلديث االعمش، وقد هيم يف حديث غريه من كبار التاسعة حممد بن خازم ابو (1)

 (.5841برقم) 445(، التقريب صـه195مات سنة)

سليامن بن مهران االسدي، الكاهيل، ابو حممد الكويف، االعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من اخلامسة مات (2)

 (.2616برقم) 242(، التقريب صـه147نة)س

 (. 2538برقم) 238ه(، التقريب ص105سليامن بن بريدة بن احلصيب االسلمي املروزي، قاضيها، ثقة، من الثامنة مات سنة)(3)

 (.2457برقم) 4/105للمتصدق ومنع الشياطني اياه:  صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب ذكر رضبة النبي(4)

 (.904برقم) 239ص االموال:(5)

 (.22962برقم) 38/60مسند ا د بن حنبل: (6)

األموال، أبو أ د  يد بن خملد بن قتيبة املعروف بابن زنجويه، حتقيق: الدكتور شاكر ذيب، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات (7)

 (.904برقم) 239م(: ص1986 -هـ  1406) 1اإلسالمية، السعودية، ط

 1البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أ د بن عمرو بن عبد اخلالق البزار حتقيق: حمفوظ الر ن زين اه، )حقق األجزاء من مسند (8)

املدينة  -( مكتبة العلوم واحلكم 18(، وصربي عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 17إىل  10(، وعادل بن سعد )حقق األجزاء من 9إىل 

 (.4456برقم) 10/328م(: 2009م 1988) 1املنورة، ط

وياين، حتقيق: أيمن عيل أبو يامين، مؤسسة قرطبة (9)  (.18برقم) 1/68(: 1416)1، ط القاهرة –مسند الروياين، أبو بكر حممد بن هارون الرُّ

 (.1034) رقم 1/307املعجم االوسط: (10)

 (.1521) برقم 1/577املستدرك عىل الصحيحني، كتاب الزكاة: (11)

 (.7819) برقم 4/314السنن الكربى، كتاب الزكاة، باب كراهية البخل والشح واالقتار: (12)

 . 4/105صحيح ابن خزيمة: (13)



 
 

    

، وجزم البخاري بذلك كام نقله الرتمذي (1)االعمش، عن ابن بريدة عن ابيه، قال ابو معاوية: وال اراه سمعه منه..."

فاحلديث اسناده ضعيف ، (3)، وابن بريدة هو سليامن ابن بريدة كام قال البزار(2)فقال:" االعمش مل يسمع من ابن بريدة"

وهذا ما   ،وكان ابن خزيمة وافق غريه من العلامء يف تعليله ،ومل يسمعه من ابن بريدة ،وقد عنعنه ،منقطع االعمش مدلس

 تبني من خالل الدراسة واه اعلم.           

 احلديث الثامن: 

، عن (5)، عن األعمش، عن أيب إسحاق(4)ثنا وكيعحدثنا حممد بن عبد اه بن املبارك املخرمي، حد قال ابن خزيمة:      

فقال: يا رسول اه دلني عىل عمل يدخلني اجلنة قال: " تقول العدل وتعطي  ،كدير الضبي قال: جاء رجل إىل النبي 

 الفضل" قال: يا رسول اه، فإن مل أستطع. قال: "فهل لك من إبل؟" قال: نعم قال: "فاعهد إىل بعري من إبلك وسقاء،

 . (6)وال ينخرق سقاؤك حتى جتب لك اجلنة "  ،فإنه ال يعطب بعريك ؛فانظر إىل أهل بيت ال يرشبون الامء إال غبا

  :ختريج احلديث

 ،(9)، والبغوي(8)، وابن ايب عاصم(7)اخرجه الطياليس     

                                                           
 .38/60مسند ا د بن حنبل: (1)

 (.30برقم) 386علل الرتمذي الكبري: ص (2)

 .10/328مسند البزار: (3)

 (.7414برقم) 544(، التقريب ص 196سفيان الكويف ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات سنة )وكيع ابن اجلرا  ابن مليح الرؤايس أبو (4)

سنة عمرو ابن عبد اه ابن عبيد ويقال عيل ويقال ابن أيب شعرية اهلمداين أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرة مات (5)

 (.5065برقم) 399(، التقريب صـه129)

بًّا: ح ابن خزيمة، كتاب الزكاة:صحي(6)
 (.2503برقم ) 4/125باب اجياب اجلنة بسقي الامء من ال جيد الامء إإالَّ غإ

، مرص –مسند أيب داود الطياليس، أبو داود سليامن بن داود بن اجلارود الطياليس، حتقيق: الدكتور حممد بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر (7)

 (.1458برقم) 2/699(: 1999 -هـ 1419) 1ط

اآلحاد واملثاين، أبو بكر بن أيب عاصم وهو أ د بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين حتقيق: الدكتور باسم فيصل أ د اجلوابرة، دار  (8)

 (.2729برقم) 5/199(، 1991 – 1411)1،طالرياض –الراية 

حتقيق: حممد األمني بن حممد اجلكني، مكتبة دار  هـ(،317بن شاهنشاه البغوي ) أبو القاسم عبد اه بن حممد بن عبد العزيزمعجم الصحابة، (9)

 .5/164م(: 2000 -هـ  1421)1، طالكويت –البيان 



  

اتى اعرايب  :قال ،اسحاق، عن كدير الضبي، مجيعهم من طرق عن ايب (3)، والبيهقي(2)، وابو نعيم(1)ومن طريقه ابن قانع 

 ،، وهذا يوهم انه صحايباال يف رواية البغوي، وابن قانع فقد جاء فيها ان كدير الضبي اتى النبي  ...احلديث.النبي

 وهو ليس صحابيا كام سيايت يف دراسة احلديث.         

                                                   دراسة احلديث:                                             

 احلديث فيه علتان:                                                                                              

، وقد ورد ترصيح (4)االوىل: االنقطاع وهبذا اعله ابن خزيمة اذ قال:" لست اقف عىل سامع ايب اسحاق هذا اخلرب من كدير"

طياليس حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، قال: ايب اسحاق بالسامع كام يف رواية ال

سمعت كديرا الضبي، قال أبو إسحاق وسمعته منه من مخسني سنة قال شعبة: وسمعته أنا من أيب إسحاق، منذ أربعني سنة 

: وسمعته أنا من أيب داود منذ أكثر أو أكثر قال أبو داود: وسمعته أنا من شعبة من مخس أو ست وأربعني سنة قال أبو برش

من مخسني سنة قال أبو حممد: وسمعته من يونس منذ سبعني سنة قال الشيخ أبو نعيم: سمعته منذ ست وسبعني سنة قال: 

فقال: يا رسول اه، أخربين بعمل يدخلني اجلنة قال: قل العدل وأعط الفضل" قال: فإن مل أطق ذلك؟  أتى رجل النبي 

طعم الطعام وأفش السالم" قال: فإن مل أطق ذلك أو مل أستطع؟ قال: "فهل لك من إبل؟" قال: قال: نعم، قال: قال: "فأ

"فانظر بعريا من إبلك وسقاء وانظر أهل بيت ال يرشبون الامء إال غبا فاسقهم فإنك لعلك أن ال ينفق بعريك وال ينخرق 

              ( 5)رباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح".سقاؤك حتى جتب لك اجلنة". وقال اهليثمي: "رواه الط

                                                               

                                                           
، حتيقق: صال  بن سامل املرصايت، هـ(351أبو احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي )معجم الصحابة، (1)

 .2/384هـ(: 1418) 1املدينة املنورة، ط -اء األثرية مكتبة الغرب

 -هـ  1419)1الرياض، ط -معرفة الصحابة، أبو نعيم أ د بن عبد اه األصبهاين،حتقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنرش(2)

 (.5904برقم) 5/2412(، 1998

 (.3102برقم) 5/64(. وشعب االيامن: 7809برقم) 4/312السنن الكربى، كتاب الزكاة، باب ماورد يف سقي الامء: (3)

 .4/125صحيح ابن خزيمة: (4)

هـ(، حتقيق: حسام الدين القديس،مكتبة القديس، 807أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي) جممع الزوائد ومنبع الفوائد، (5)

 .3/132م(:1994هـ،  1414القاهرة،)



 
 

    

كديرالضبي  :وقد انكر االمام ا د ذلك قال ابو داود: قلت ال د ،الثانية: احلديث مرسل فان كديرا الضبي ليس صحابيا

ونقل السيوطي  ،(2)وقال ابن ايب حاتم:  "سمعت ايب يقول: كدير الضبي... ال نعلم له صحبة" ،(1)له صحبة فقال ال..."

عن املنذري انه قال:" رواته رواة الصحيح اال ان كديرا تابعي فاحلديث مرسل وتوهم ابن خزيمة ان له صحبة فاخرجه يف 

وهيم من عده صحابيا فقال:" كدير الضبي شيخ اليب اسحاق، وهم من عده صحابيا ، وذهب الذهبي اىل ت(3)صحيحه" 

وهذا ما تبني من خالل  ،فتحصل مما تقدم ان  علة احلديث االرسال (4)قواه ابو حاتم، وضعفه البخاري، والنسائي"

 الدراسة واه اعلم.                            

  

                                                           
ْستاين، حتقيق: أيب معاذ طارق بن عوض اه بن حممد، مسائل (1) جإ اإلمام أ د رواية أيب داود السجستاين، أبو داود سليامن بن األشعث الس 

 .1/410م(: 1999 -هـ  1420) 1مرص،ط —مكتبة ابن تيمية

 .178املراسيل: ص(2)

 .2/223د(:  -)م بريوت –، دار الكتب العلمية ـ(ه911عبد الر ن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )اخلصائص الكربى، (3)

 .3/410ميزان االعتدال: (4)



  

 بعد احلمد ه الذي اعانني عىل اكامل هذا البحث، تبني يل من خالل هذه الدراسة مايايت:

                                                                  0. تبني ان هناك عددا كافيا من االحاديث التي اعلها ابن خزيمة يف صحيحه تصلح رسالة ماجستري او دكتوراه1

                                                            0الدنى شك يف االسناد ،. ان ابن خزيمة يتوقف يف التصحيح2

وبيان احواهلم، وقد احتج  ،. وجدت ابن خزيمة اماما ناقدا غري مقلد متمكنا بقواعد اجلر  والتعديل ونقد الرجال3

 0وهو امام األئمة  ،وكيف ال ،بأقواله بعض العلامء

                              0. تبني يل من خالل البحث انه اصاب يف تعليل مخسة احاديث 4

 وحديثا اعله بعلة مل تكن فيه واه اعلم.                                              ،وحديثني توقف فيها ،. وجدت حديثا مل جيزم بضعفه5

وقد التزم برشطه إال يف مواضع االحاديث التي ضعفها او التي قدم املتن عىل االسناد او  ،. اشرتط اخراج ما اتصل سنده6

 0وقف فيها واه اعلمالتي ت

وهذا شان    كثري من العلامء حينام يصنف الواحد  ،. انه قد يورد احلديث  ثم يتبني له ضعفه فيستدرك ذلك بتعليل احلديث7

 0والتنسيق؛ النه ال يستحل التمويه عىل طلبة العلم ،منهم كتابا ال يزال يتعهده بالزيادة واحلذف

 هذه اهم النتائج التي خرجت هبا بعد اخلوض يف هذا البحث، واه اعلم وارحم، واحلمد ه اوال واخرا.
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تعريف اهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس، ابن حجر العسقالين حتقيق: الدكتور عاصم بن عبدالله القريويت، . 9

 م(.1983 – هـ1403،)1عامن، ط -النارش مكتبة املنار

ّي،  . هتذيب الكامل،10 ز 
إ
مؤسسة  ،حتقيق: الدكتور بشار عواد معروفأبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد امْل
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