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 (())األحاديث الواردة يف تعجيل الزكاة

 )مجعًا وخترجيًا ودراسة(

 صاحل بن عبد اهلل بن شديد الصياح 

ملدينة: ا       امعة اجملمعةج         الدراسات اإلسالمية  ةكلي            احلديث قسم: 

 اجملمعة         

 الدولة: اململكة العربية السعودية

 s.alsayah@mu.edu.sa: الربيد االلكرتوني

 ملّخص الدراسة

ن الزكاة وقصة تعجيل العباس ب يدرس البحث مدى صحة األحاديث الواردة يف تعجيل

سألة، هلم يرد  البا  حوهلا، هي  األصل لل عبداملطلب هلا، واليت تتحدث األحاديث الواردة يف

حتيا جزم بضعفيا بعض العل اء، وشكك بص وقديف البا  سوى قصة تعجيل العباس، 

ويف  البا  و ضعف مجيع األحاديث الواردة يفلبيان مدى صحة أهكان هذا البحث آخرون، 

ومنيج البحث  ديث، وصوالً إىل احلكم علييا.. ومن أهداف البحث: بيان حال هذه األحاالقصة

ث مسندة، م نتائج البحث: ورود ستة أحادياملستخدم هو املنيج االستقرائ  النقدي. ومن أه

لو ختالثة طرق الجاء من ثوالسادس ري صريح، غصحيح واخلامس أربعة منيا ثبت ضعفيا، 

 نيا صرحية، البا ، صح منيا سمسة، أربعة ممثانية أحاديث مرسلة يف توردك ا  من مطعن.

، وجود له لثامن هالوأما اال تصح، السابع هي  وأما املرسل السادس وواخلامس غري صريح، 

 لزكاة. العباس ل قصة تعجيل ق ثبتتمبج وع ما سبو .وإمنا هو وهم ممن ذكره

يت يبنى علييا احلكم يف بابيا، وال يت تعترب أصالدراسة األحاديث ال ومن أهم التوصيات:

 الشرع .

 صدقة. #لفناأس #العباس بن عبد املطلب # الزكاة #تعجيل الكلمات املفتاحية:
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 ((Hadith in the acceleration of Zakat))

 ((A recent Study)) 

 Saleh Bin Abdullah Bin Shadid Al Sayah

Abstract: 
: This research studies the degree of mentioned Hadith in acceleration 

of Zakat and the story of acceleration of Al Abass Bin Abdul Mutlib، 

which reflects all the mentioned Hadeeth، and the sole originality of 

the matter، and there is only a story of the acceleration of Al Abass، 

and some of scientists decided their weakness and others mentioned 

their doubt about accuracy، and this research is to identify the degree 

of the accuracy or weakness of all mentioned Hadith in the sector and 

in the story. The objectives of the research: Identification the status 

of these Hadeeth، to access to the judgment. The used method of the 

research is the critical inductive approach. The important outcomes 

of the research: mentioned six Hadeeth، weakness was proved for 

four of them، and the fifth one is proper unfrank، and the sixth one 

was come from three ways، no one free from doubt. Also، eight 

Hadith were mentioned at the sector، five of them were accurate، four 

of them frank، and the fifth one is non-frank، but the sixth and seventh 

ones were weak، and the eighth one has no existence، but it was from 

the illusion by the narrator، and regarding to all what mentioned، the 

story of acceleration of the story of Zakat acceleration of Al Abass 

was proved.  

The important recommendations: Study Hadith that deemed 

original at its sector، and the legal judgment is relied upon it. 

Key words: Acceleration # Zakat # Al-Abbas Bin Abdul-Muttalib # 

Our predecessors # Charity. 
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ــة ــ ــ ـــ ــ ــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ  الـ

ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من  إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه

هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلــــل فال هادي له، وأشـــهد أن ال إله إال اهلل وحــده ال شــريك 

َا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اهللََّ   َح ََّ ُتَقاتِِه له، وأشــهــد أن حمــمـدًا عــبـــده ورســـولــــــــه ﴿َيا َأهيه

ْسلُِموَن﴾ (.1) َوالَ ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأنتُم مه  

َا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَل ََ ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْهُ  اَم ِرَجاالً ﴿َيا َأهيه

 .(2) َتَساءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَليُْكْم َرقِيبًا﴾َكثرًِيا َونَِساء َواتَُّقوْا اهللََّ الَِّذي 

َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديًدا ( ُيْصلِْح َلُكْم َأْعامَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم 07) ﴿َيا َأهيه

 (3) ﴾َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد فاَز َفْوزًا َعظِيامً 

 ، وبيان املقبول من املردود، هو الغايةةمن الضعيف ةالصحيح األحاديث فإن معرفة :أما بعد

علامء هذا الفن، للعمل بالصحيح واجتناب  إليهعلم احلديث، واهلدف الذي سعى من  القصوى

 املردود.

 حاديثأل، أحببت أن أديل بدلوي يف خدمته من خالل دراسة األمرولتلكم األمهية الكبرية هلذا 

 (.ألحاديث الواردة يف تعجيل الزكاةا) :وهي تعترب أصل يف باهبا، ،ةمهم

 مشكلة البحث:  

ال إ للزكاة هي األصل الوحيد يف هذا الباب، ريض اهلل عنه قصة تعجيل العباس بن عبد املطلب

فقد  ،أو أهنا ال تصح نظر اهذه القصة فيهأحاديث أنه قد جاء عن بعض األئمة الكبار ما يشري إال أن 

اهلل عليه  أن النبي صىل :ويروى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال أدري أثبت أم ال" :قال الشافعي
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د تضعيف أمح ونقل ابن القيم يف كتابه الفروسية .(1)"مال العباس قبل أن حتلوسلم تسلف صدقة 

: حديث عيل وروى ":الوارد يف الباب، فقال ابن القيم ريض اهلل عنه حنبل حلديث عيل بن أيب طالب

أن العباس سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتل، فرخص له يف ذلك. 

مذهبه  . هذا مع أنبيشءليس ذلك  :سمعت أبا عبد اهلل ذكر له هذا احلديث فضعفه. وقال :األثرموقال 

 .(2)"جواز تعجيل الزكاة

  .(3)"وال جيوز إخراج الزكاة إال بعد حلول احلول، وخرب العباس ال يثبت" :وقال ابن املنذر

 فام مدى للزكاة. ريض اهلل عنه يف قصة تعجيل العباس بن عبد املطلب رواياتردت عدة وقد و

 ؟اوما أقوال العلامء والنقاد يف بيان حاهل ؟وما هي األحاديث الواردة يف الباب؟ األحاديث تلك ةصح

 .-إن شاء اهلل تعاىل-هذا ما يرمي البحث إىل بيانه، وكشفه  ؟وما احلكم النهائي عليها

 أه ية البحث: 

 . باهباهي األصل الوحيد يف  اديثحأأنه يتناول  -1

 من حيث الصحة أو الضعف. اإىل دراسة علمية دقيقة توضح حاهلهذه األحاديث حاجة  -2

 .ا متعلقة بأداء الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي الزكاةأهن -3

 أهداف البحث:  

 مجع األحاديث الواردة يف الباب ودراستها دراسة حديثية. .1

ات بعد مجع وإحصاء كل الطرق واملتابع صحة أو ضعفًا،األحاديث حتقي َ احلكم النهائي عىل  .2

 والقرائن املتعلقة باحلديث.

 من حيث القبول والرد. امجع أقوال العلامء والنقاد يف بيان حاهل .3
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 منيج الدراسة والتوثيق:  

يف  مثل األول، ويتالنقدياملنهج االستقرائي -بعون اهلل-املنهج املتبع يف هذا البحث سيكون 

ها ودراستها، العلمي يف فحص النقدمجع املادة العلمية بدقة وشمول، والثاين يف استعامل أساليب 

ولة اإلجياز مع حما مع اعتامد الطرق العلمية يف النقل والتوثي َ للنصوص املنقولة، ونحو ذلك.

 واالختصار لكون املجالت العلمية تشرتط لتحكيم البحوث عددًا حمددًا من الصفحات.

 بموضوع البحث. دراسة خاصةبعد البحث والتحري مل أجد  :الدراسات السابقة 

 ك ا يل بحثني، وخامتةمو ،مقدمة (يشت ل البحث على :خطة البحث ،):  

 مشكلة البحث، وأمهية البحث، وأهداف البحث، ومنهج ) :وتشتمل عىل :املقدمة

 الدراسة والتوثي َ، والدراسات السابقة، وخطة البحث(.

 وهيه ستة مطالب ،لواردة يف تعجيل الزكاة(ااملسندة األحاديث ) :األول املبحث:   

 حديث أيب رافع ريض اهلل عنه. :املطلب األول

 حديث طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه. :املطلب الثاين

 حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه.   :املطلب الثالث

 .  امريض اهلل عنهحديث عبد اهلل بن عباس  :املطلب الرابع

 حديث عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه. :املطلب اخلامس

 حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. :املطلب السادس

  البمط سبعةجيل الزكاة(. وهيه املراسيل الواردة يف تع) :املبحث الثان:  

 مرسل عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة، وعطاء بن أيب رباح. :املطلب األول

 مرسل احلسن بن مسلم املكي. :املطلب الثاين

 مرسل احلكم بن عتيبة.   :املطلب الثالث

 مرسل حبيب بن أيب ثابت.   :املطلب الرابع

 مرسل يزيد أيب خالد. :املطلب اخلامس
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 ة.عامَ ة بن دِ تادَ مرسل قَ  :املطلب السادس

 مرسل موسى بن طلحة. :املطلب السابع

 النتائج والتوصيات.وتشتمل عىل أهم  :اخلامتة 

 .املصادر واملراجع 

*************************** 
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 املبحث األول()

 (لزكاةاألحاديث املسندة الواردة يف تعجيل ا) 

   :وفيه ستة مطالب، هي

 عنه: املطلب األول: حديث أب  راهع رض  اهلل  

  .(1)أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط من طري َ إسحاق األزرق -

 .(2)قطني يف السنن من طري َ أيب داود الطياليس والدار -

  .(3)وابن عساكر يف تاريخ دمش َ من طري َ نرص بن مزاحم -

 صىل بعث نبي اهلل "ثالثتهم عن رشيك، عن إسامعيل املكي، عن سليامن األحول، عن أيب رافع قال:

لعباس، س بن عبد املطلب، فأغلظ له ااهلل عليه وسلم عمر بن اخلطاب ساعياً عىل الصدقة، فأتى العبا

فأتى عمر النبي صىل اهلل عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلم: يا عمر، أما 

 . "علمت أن عم الرجل صنو أبيه، إن العباس كان أسلفنا صدقته للعام عام أول

 إسامعيل املكي، وال عن إسامعيل إال مل يرو هذا احلديث عن سليامن األحول إال"وقال الطرباين عقبه:

 ."رشيك، تفرد به: إسحاق األزرق

 .(4)"سليامن مل يسمع من أيب رافع"قال الدارقطني:

 قلت: وإسناده ضعيف ، فيه ثالث علل: 

كثريًا، تغري  طئخيك بن عبد اهلل النخعي الكويف القايض: متكلم فيه، ومل يتابع، وهو صدوق، يْ رَشِ  - 1

  .(5)حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة، كام قاله ابن حجر
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 .(1)إسامعيل بن مسلم املخزومي املكي: متف َ عىل ضعفه. قاله الذهبي -2

 سليامن األحول مل يسمع من أيب رافع، قاله الدارقطني. -3

 . (2)"إسناده ضعيف"وقد قال احلافظ ابن حجر:

صوصية كان ذا خ -القبطي موىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم-أن أبا رافع  ينبغي أن يالحظومما 

إسالم العباس وسلم، فلام برشه ب بالعباس، فقد كان غالماً وعبداً للعباس، فوهبه للنبي صىل اهلل عليه

 .(3)عتقهأ

********************** 

 رض  اهلل عنه: املطلب الثان : حديث طلحة بن عبيد اهلل  

 .(4)أخرجه البزار يف مسنده  من طري َ حممد بن محران -

  .من طري َ يوسف بن خالد(0)، وابن عدي يف الكامل(6) عجمامل، ويف (5)يعىل يف مسنده وأبو -

 .(8)والدارقطني يف سننه من طري َ احلسن بن زياد -

صىل اهلل عليه  -كلهم عن احلسن بن عامرة، عن احلكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة أن النبي 

يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إىل مال فتعجلنا من "قال: -وسلم 

 . "العباس صدقة ماله لسنتني

باس  عليه وسلم تعجل من العأن رسول اهلل صىل اهلل"ولفظ البزار وابن عدي:واللفظ للدارقطني. 

 ."كان يعجل صدقة العباس بن عبداملطلب بسنتني"ولفظ أيب يعىل:. "صدقة سنتني
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 عن احلكم، وحبيب بن أيب ثابت . "وزاد يوسف بن خالد يف روايته رجالً، فقال

 .(1) كام قاله ابن حجرقلت: إسناده ضعيف جدًا، فمدار احلديث عىل احلسن بن عامرة، وهو مرتوك. 

 ، ومن أقواهلم يف ذلك: ريض اهلل عنه  وقد اتف َ النقاد عىل عدم صحة حديث ابن مسعود

وهذا احلديث ال نعلم رواه إال احلسن البجيل، وهو احلسن بن عامرة، واحلسن قد "قال البزار عقبه: -

 ."سكت أهل العلم عن حديثه

الراوي عنه، يوسف بن خالد ليس البالء فيه من احلسن، والبالء من "وقال ابن عدي عقبه: -

 ."السمتي، فإنه ضعيف

 . "اختلفوا عىل احلكم يف إسناده، والصحيح عن احلسن بن مسلم، مرسل"وقال الدارقطني عقبه: -

وسئل عن حديث موسى بن طلحة، عن أبيه: أن النبي صىل اهلل "ويف العلل  ضعفه ،فقد جاء فيه: -

أيب  ال: يرويه احلسن بن عامرة، عن احلكم، وحبيب بنعليه وسلم تعجل يف صدقة العباس سنتني. فق

بن جبري، عن موسى بن طلحة، عن أبيه. واختلف فيه عىل احلكم، فرواه احلجاج بن اثابت، وحكيم 

بن عدي، عن عيل. قاله إسامعيل بن زكريا عنه. وخالفه إرسائيل فرواه ادينار، عن احلكم، عن حجية 

ن حجر العدوي، عن عيل. ورواه العزرمي، عن احلكم، عن عن احلجاج بن دينار، عن احلكم، ع

 مقسم، عن ابن عباس.

 .(2)"ورواه الثوري، عن منصور، عن احلكم، عن احلسن بن يناق مرسال. وهو أشبهها بالصواب

 ويالحظ يف كالم اإلمام الدارقطني ما ييل: 

ية إرسائيل حلديث حجر يف روا-أنه جعل احلكم واحدًا، وهو احلكم بن عتيبة. بينام احلكم  -1

رصح باسمه وأنه احلكم بن جحل، وليس احلكم بن عتيبة، ومل يرش الدارقطني هلذا  -العدوي

ذا وقع واحلكم ه"االختالف يف اسم احلكم، ويظهر أن السبب يف هذا ما ذكره ابن امللقن ، حيث قال:
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ال ابن جحل وهو ثقة، كام قيف رواية الدارقطني غري منسوب، ونسبه الرتمذي يف روايته فقال: ابن 

  .(1)"معني يف رواية

 وال أدري عن أثر هذا التفري َ بني الراويني عند الدارقطني.

.ورواه الثوري، عن منصور، عن احلكم، عن احلسن بن يناق مرسالً. وهو ."قول الدارقطني: -2

 ."أشبهها بالصواب

يذكر أحد قط أن الثوري رواه عن  فاملعروف أن احلديث من رواية هشيم عن منصور بن زاذان، ومل

منصور، ومل أجده بعد البحث، وأظنه سهوًا أو تصحيف، ألن الدارقطني تكلم عىل هذا احلديث يف 

 أكثر من موضع ومل يذكر رواية الثوري إال يف هذا املوضع فقط.

صور نكام أن الثوري ال يروي عن منصور بن زاذان ومل يسمع منه، فقد قال يعقوب بن سفيان عن م

  .(2)"ثقة ثقة، روى عنه هشيم وشعبة، ومل يسمع منه الثوري"بن زاذان:ا

ذكر ومل ي ،-وسيأيت خترجيه-ختالف عىل احلكم بن عتيبة أنه روي عنه مرسالً . من وجوه اال3

هذا احلديث إنام يرويه احلفاظ عن منصور، "الدارقطني هذا الوجه، وقد ذكره ونبه عليه البزار، فقال:

 .(3)"بن عتيبة مرسالً  عن احلكم

 .(4)البيهقيوممن ضعف هذا احلديث أيضًا:  -

الدارقطني من طري َ موسى بن طلحة: أن  وعند"ظ ابن حجر يف فتح الباري ، قال:وكذا احلاف -

ا مرسل، صدقة ماله سنتني. وهذالنبي صىل اهلل عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس 

  . (5)"الدارقطني أيضًا موصوالً بذكر طلحة فيه. وإسناد املرسل أصح ورواه

********************** 
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 مسعود رض  اهلل عنه حديث عبد اهلل بن :املطلب الثالث:  

 .(1)احلسن بن حييىمن طري َ ،  أخرجه البزار يف مسنده -

 .(2)، من طري َ حممد بن منذر واخلرائطي يف مساوئ األخالق -

 .أمحد بن داود املكيمن طري َ (5)، وابن عدي يف الكامل(4)ويف األوسط ،(3)الكبري والطرباين يف -

 .(6)من طري َ أيب حاتم الرازي ،ابن عساكر يف تاريخ دمش َو -

عن  ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،عن منصور ،عون ، عن حممد بن ذكوانبن حممد  :كلهم عن أيب عون

 أن النبي صىل اهلل عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتني .  ": عبد اهلل

صىل اهلل  قال رسول اهلل ":. ولفظ الطرباين"عم الرجل صنو أبيه":وهذا لفظ لبزار. ولفظ اخلرائطي

إن عم الرجل صنو أبيه، وإن النبي صىل اهلل عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامني  :عليه وسلم

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعث عمر عىل ":ابن عساكر يف تاريخ دمش َ. ولفظه عند "يف عام

الصدقة ساعيا وأمره أن يقبضها من أهلها ويضعها يف حقها وأن عمر أتى العباس فأغلط له فقال له 

  ."النبي صىل اهلل عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه وإنا تعجلنا صدقة العباس

 س اإلسناد.وابن عدي ساق كل لفظ عىل حدة، بنف

 :ال البخاريق":وسنده ضعيف جدًا، ففيه حممد بن ذكوان. قال الذهبي يف ترمجته يف ميزان االعتدال

حممد بن ذكوان، عن منصور، منكر احلديث.  :ليس بثقة. وقال أيضاً  :منكر احلديث. وقال النسائي

 .(0)"ضعيف :وقال الدارقطني
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  :وجهنيوقد توبع حممد بن ذكوان متابعة ناقصة، من 

أيب  ثاممة بن عبيدة، عن عبداهلل :فقد أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمش َ، من طري َ أيب خليفة -1

 .(1)عبدالرمحن، عن أبيه، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبداهلل

ابعات، فثاممة بن عبيدة متف َ عىل ضعفه، قال عنه ابن أيب توسنده ضعيف جدًا، فاليصلح يف امل

هو منكر  :يقول ذلك. سمعت أيب يقولأيب املديني  ونسبه إىل الكذب، سمعت  ضعفه عيل بن":حاتم

 .(2)"احلديث

 :قال ،من طري َ هبلول بن عبيد ،(4)وابن عساكر يف تاريخ دمش َ ،(3)وأخرجه اآلجري يف الرشيعة -2

ال ":لموسقال رسول اهلل صىل اهلل عليه  :عن عبد اهلل قال ،عن علقمة  ،عن إبراهيم  ،حدثنا األعمش 

جل صنو إن عم الر ،ومن سب العباس فقد سبني  ،فمن آذى العباس فقد آذاين  ،تؤذوين يف العباس 

 ."أبيه

 :قال أبو حاتم":وسنده غاية يف الضعف، فبهلول متف َ عىل ضعفه، ومنهم من كذبه، ويف لسان امليزان

ونس احلديث. وقال ابن ييرسق  :ليس بيشء. وقال ابن حبان :ضعيف احلديث ذاهب. وقال أبو زرعة

روى أحاديث موضوعة. وقال أبو  :من أهل فارس منكر احلديث. وقال احلاكم :يف تاريخ الغرباء

 .(5)"أسقطه أمحد، وابن معني وأبو خيثمة :روى موضوعات. وقال حممود بن غيالن :سعيد البقال

  :ومن أقواهلم يف ذلك ،وقد اتف َ النقاد عىل عدم صحة حديث ابن مسعود

؛ ثعن حدي ،وأبا زرعة ،سألت أيب"فقال:زرعة عن هذه الرواية،  فقد سأل ابن أيب حاتم أباه وأبا -

أن  :عن عبد اهلل ،عن علقمة ،عن إبراهيم ،عن منصور ،عن حممد بن ذكوان ،رواه أبو عون الزيادي

ىل النبي إ فشكا عمر ،فأتى العباس فمنعه ،النبي صىل اهلل عليه وسلم استعمل عمر عىل الصدقات
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نا من عباس وإنا تعجل ،عم الرجل صنو أبيه :فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم ،صىل اهلل عليه وسلم

 صدقة ماله.

ه أن النبي صىل اهلل علي ،عن احلسن بن مسلم بن يناق ،عن احلكم ،إنام هو منصور ،هو خطأ :فقاال

 .(1)"وسلم بعث عمر مرسل وهو الصحيح

مد بن وحم ،عن احلكم بن عتيبة مرسالً  ،احلديث إنام يرويه احلفاظ عن منصورهذا ":وقال البزار -

 .(2)"ذكوان هذا لني احلديث قد حدث بأحاديث كثرية مل يتابع عليها

وهذا الذي أشار إليه النسائي أنه عن  "فقال:ونقل ابن عدي عن النسائي نكارة هذا احلديث،  -

 ."عن منصور غري ابن ذكوان هذامنكر احلديث، ألن هذا ال يرويه : منصور

وسئل عن حديث علقمة، عن عبد "جاء يف العلل، وصحح املرسل، الدارقطني يف العلل وضعفه  -

اهلل: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعث عمر ساعيًا، فأتى العباس فغلظ له، فقال له: أما علمت أن 

ر، عن إبراهيم، عن علقمة. وهو وهم. عم الرجل صنو أبيه. فقال: يرويه حممد بن ذكوان، عن منصو

 .(3)"والصحيح، عن منصور عن احلكم عن احلسن بن مسلم بن يناق مرسالً 

 .(4)"ويف إسناده حممد بن ذكوان وهو ضعيف":ابن حجراحلافظ وقال  -

********************** 

 اعباس رض  اهلل عني حديث عبد اهلل بن :املطلب الرابع :  

عن  ،كمعن احل ،عن حممد بن عبيد اهلل ،، من طري َ النعامن بن عبد السالم سننه أخرجه الدارقطني يف

ى العباس فأت :قال ،عمر ساعيا -صىل اهلل عليه وسلم  -بعث رسول اهلل  ":عن ابن عباس قال ،مقسم
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 :قال ،أخربهف -صىل اهلل عليه وسلم  -فخرج إىل النبي  ،فأغلظ له العباس :قال ،يطلب صدقة ماله

  .(1)"إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام املقبل :-صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل فقال 

 .(2) قال ابن حجروحممد بن عبيد اهلل العرزمي مرتوك، كام 

، وابن عساكر يف (4)وابن سمعون الواعظ يف األمايل ،(3)سننه فقد أخرجه الدارقطني يف :لكنه توبع

 به. طري َ مندل بن عيل، عن عبيداهلل بن عمر، عن احلكم،، من (5)تاريخ دمش َ

 بعث عمر عىل الصدقة فرجع وهو -صىل اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  :":ولفظه عند الدارقطني

ت أن عم يا عمر، أما علم :إنه منعني صدقته، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :يشكو العباس فقال

 ."لفنا صدقة عامني يف عامإن العباس أس ؟الرجل صنو أبيه

لعباس، ال تؤذوين يف ا :عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، قال":ولفظه عند ابن سمعون، وابن عساكر

 ."فإن عم الرجل صنو أبيه

 ."حممد بن عبيداهلل :عن عبيداهلل بن عمر، وإنام أراد :كذا قال ":قال الدارقطني عقبه

عىل حممد بن عبيد اهلل العرزمي وهو مرتوك، كام تقدم. فإسناد احلديث ضعيف جدًا، فمداره  :قلت

وذكر  ابن حجر أن مندل بن عيل رواه عن احلكم، بال واسطة، وهو خالف الروايات التي وقفت 

ورواه الدارقطني أيضا من حديث العرزمي، ومندل بن عيل، عن ":عليها، فقال يف التلخيص احلبري

، والصواب عن احلكم، عن لقصة، ومها ضعيفان أيضاً احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس يف هذه ا

 .(6)"احلسن بن مسلم بن يناق مرسالً 

 العرزمي فقط. مدار احلديث عىلالذي جعل  -الساب َ-وكالمه خالف كالم الدارقطني 
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مندل ضعيف احلديث، أنا ":، بل واهي احلديث، فقد قال البخاري(1) هومندل بن عيل متف َ عىل ضعف

 . "مرتوكان :بن عيل وأخيه مندل حبان عن -عنه رواية يف– الدارقطني وقال. "ال أكتب حديثه

  :ابن عباس هذاالنقاد حديث  ضعفوقد 

وسئل عن حديث حجية بن عدي، عن عيل: أن النبي صىل اهلل عليه ":الدارقطنيعلل جاء يف  -

قال حممد .و.؛ يرويه احلكم بن عتيبة، واختلف عليهوسلم: تعجل صدقة العباس. فقال: هو حديث 

بن عبيد اهلل العرزمي، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وكلها وهم. والصواب ما رواه منصور، 

 .(2)"اق مرسالً، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم عن احلكم، عن احلسن بن ين

 .(3)وضعفه البيهقي -

ويف الدارقطني أيضًا من حديث ابن عباس أن النبي صىل اهلل عليه وسلم: "وقال احلافظ ابن حجر: -

بعث عمر ساعيًا فأتى العباس فأغلظ له، فأخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقال: إن العباس قد 

 . (4)"له العام والعام املقبل. ويف إسناده ضعفأسلفنا زكاة ما

********************** 

 رض  اهلل عنه. املطلب اخلامس: حديث عل  بن أب  طالب 

، وسأكتفي هنا بذكر خالصته، فقد جاء هذا احلديث عن عيل بن أيب (5)قد كتبت فيه بحثَا خاصاً 

 من ثالثة طرق، هي: ريض اهلل عنه طالب

 أيب البخرتي، عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.األول: طري َ  -
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 ر العدوي، عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.جْ الثاين: طري َ ُح  -

 الثالث: طري َ حجية بن عدي، عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه. -

 . (1)"حديث عيل يف إسناده مقال "فقد قال احلافظ ابن حجر:وال ختلو هذه الطرق من كالم، 

لكن األول والثاين يظهر قوهتام، وأما الثالث فيظهر عدم صحته فهو معل، وبمجموعها يتقوى احلديث، 

ويكون حسنًا لغريه يف أقل أحواله. وأما ما جاء عن اإلمام أمحد بن حنبل يف تضعيف حديث عيل، فهو 

 حممول عىل الطري َ الثالث، وهو الطري َ املعل. 

********************** 

 

 ض  اهلل عنهحديث أب  هريرة ر :السادس املطلب:  

يل، وخالد منع ابن مج :بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عمر عىل الصدقة، فقيل":ونص احلديث

ما ينقم  :بن الوليد، والعباس عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

اهلل، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه، وأعتاده يف  ابن مجيل إال أنه كان فقريًا، فأغناه

 ."يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه :سبيل اهلل، وأما العباس فهي عيلَّ ومثلها معها، ثم قال

وهو حديث متف َ عىل صحته،  ،واللفظ ملسلم، (3)صحيحه ، ومسلم يف(2)صحيحه أخرجه البخاري يف

 وخمرج يف أكثر كتب السنة.

يا عمر أما شعرت أن عم  :وأما العباس فهي عيلَّ ومثلها معها، ثم قال":وموضع الشاهد منه قوله

 سولتعجل منه الرريض اهلل عنه . ألن العباس "فهي عيلَّ ومثلها معها":. فقوله"الرجل صنو أبيه

 ":ظختالف الرواة يف هذه اللفظة، فقد جاءت بلفزكاة سنتني. لكن يشكل عليه ا صىل اهلل عليه وسلم

وا ختالف واختلف، وقد تكلم أهل العلم عىل هذا اال. وهو لفظ مشكل أيضاً "فهي عليه ومثلها معها
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ية كالمه وألمه،  ابن حجر يف فتح البارياحلافظ كالمهم  وميز وفحص يف توجيهه، وقد مجع وخلص

 :فهي عليه صدقة ومثلها معها: قوله":ابن حجر قال، ثم أذكر كالم بعض األئمة بعده، أذكره أوالً 

هلل صدقة، فعىل الرواية األوىل يكون صىل ا :كذ،ا يف رواية شعيب ومل يقل ورقاء وال موسى بن عقبة

ي فه :عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته، ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فاملعنى

صدقة ثابتة عليه، سيصدق هبا ويضيف إليها مثلها، كرمًا. ودلت رواية مسلم عىل أنه صىل اهلل عليه 

لعم صنو إن ا :فهي عيل. وفيه تنبيه عىل سبب ذلك وهو قوله :وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله

عل َ بالذمة، كام الزكاة تتاألب. تفضيالً له وترشيفًا. وحيتمل أن يكون حتمل عنه هبا، فيستفاد منه أن 

واية األصل رواية عيّل، ور :بأن -بني رواية عيل، ورواية عليه-هو أحد قويل الشافعي. ومجع بعضهم 

 :يلع :معنى قوله :عليه مثلها إال أن فيها زيادة هاه السكت. حكاه ابن اجلوزي عن ابن نارص. وقيل

ورد ذلك رصحيًا فيام أخرجه الرتمذي أي هي عندي قرض ألنني استسلفت منه صدقة عامني، وقد 

وغريه من حديث عيل، ويف إسناده مقال، ويف الدارقطني من طري َ موسى بن طلحة، أن النبي صىل 

إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتني. وهذا مرسل، وروى  :اهلل عليه وسلم قال

 الدارقطني أيضًا من حديث أصح. وعند طلحة فيه. وإسناد املرسلالدارقطني أيضا موصوالً بذكر 

ىل بعث عمر ساعيًا فأتى العباس فأغلظ له، فأخرب النبي ص :بن عباس أن النبي صىل اهلل عليه وسلما

إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام املقبل. ويف إسناده ضعف.  :اهلل عليه وسلم، فقال

ع نحو هذا، وإسناده ضعيف أيضا، ومن حديث بن وأخرجه أيضًا هو والطرباين من حديث أيب راف

مسعود أن النبي صىل اهلل عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتني، ويف إسناده حممد بن ذكوان، 

وهو ضعيف، ولو ثبت لكان رافعاً لإلشكال، ولرجح به سياق رواية مسلم عىل بقية الروايات. وفيه 

دت يف وقت غري الوقت الذي بعث فيه عمر ألخذ الصدقة، إن قصة التعجيل إنام ور :رد لقول من قال

وليس ثبوت هذه القصة يف تعجيل صدقة العباس ببعيد يف النظر بمجموع هذه الطرق واهلل أعلم. 

و كان واستبعد ذلك بأنه ل ،املعنى استسلف منه قدر صدقة عامني، فأمر أن يقاص به من ذلك :وقيل

عىل -ليه ع :عمر بأنه ال يطالب العباس، وليس ببعيد. ومعنىوقع لكان صىل اهلل عليه وسلم أعلم 
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أي الزمة له، وليس معناه أنه يقبضها، ألن الصدقة عليه حرام، لكونه من بني  :-التأويل األول

كان ذلك قبل حتريم الصدقة عىل بني هاشم،  :هاشم، ومنهم من محل رواية الباب عىل ظاهرها، فقال

 :هقيفهي له، بدل عليه. وقال البي :عن أيب الزناد عن ابن خزيمة بلفظويؤيده رواية موسى بن عقبة 

 :بن حبان، وقيلاالالم هنا بمعنى عىل لتتف َ الروايات. وهذا أوىل، ألن املخرج واحد، وإليه مال 

رها إنه أخ :معناها فهي له، أي القدر الذي كان يراد منه أن خيرجه، ألنني التزمت عنه بإخراجه، وقيل

ني إنه كان استدان ح :العام إىل عام قابل، فيكون عليه صدقة عامني، قاله أبو عبيد. وقيل عنه ذلك

 :فادى عقيالً وغريه، فصار من مجلة الغارمني، فساغ له أخذ الزكاة. وأبعد األقوال كلها قول من قال

يؤدي  كاة بأنكان هذا يف الوقت الذي كان فيه التأديب باملال، فألزم العباس بامتناعه من أداء الز

 .(1)"ضعف ما وجب عليه، لعظمة قدره وجاللته

 وأما العباس عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فهي: يف خرب ورقاء":وقال ابن خزيمة  يف صحيحه -

 أما العباس بن عبد املطلب فهي له ومثلها معها. وقال :عيل، ومثلها معها. وقال يف خرب موسى بن عقبة

أما العباس بن عبد املطلب عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فهي عليه  :محزة يف خرب شعيب بن أيب

يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء  ،"فهي له ومثلها معها":صدقة ومثلها معها. فخرب موسى بن عقبة

أي فهي له عيل. فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أيب محزة، فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها 

وحمال  عليه يعني له، وله يعني عليه، :له عيل. ما بينت يف غري موضع من كتبنا أن العرب تقول فهي

عده عبد املطلب صدقة قد وجبت عليه يف ماله، وبابن أن يرتك النبي صىل اهلل عليه وسلم للعباس 

ا ضترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه، والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غريه أي

فكيف صدقة نفسه، والنبي صىل اهلل عليه وسلم، قد أخرب أن املمتنع من أداء صدقته يف العرس واليرس 

يعذب يوم القيامة يف يوم مقداره مخسني ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها يف موضعها يف هذا 

صدقة قد  هالكتاب، فكيف يكون أن يتأول عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يرتك لعمه صنو أبي

وجبت عليه ألهل سهامن الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصاهلا إىل مستحقيها هذا ما ال يتومهه عندي 
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فهي له، وقوله فهي عيل، ومثلها معها أي إين قد استعجلت منه  :عامل، والصحيح يف هذه اللفظة قوله

ة يل ومثلها معها أي صدقصدقة عامني، فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس ع

ثانية عىل ما روى احلجاج بن دينار، وإن كان يف القلب منه عن احلكم عن حجية بن عدي، عن عيل 

ل عبد املطلب سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبابن بن أيب طالب، أن العباس 

 .(1)"أن حتل فرخص له يف ذلك

هذا وارد يف باب تعجيل الزكاة، ففي  ريض اهلل عنه أيب هريرةوكذا الدارقطني يرى أن حديث  -

هذا يف  ، ثم ذكر حديث أيب هريرة"باب تعجيل الصدقة قبل احلول"السنن عقد الدارقطني بابًا سامه

 .(2)أول الباب

 هذا وارد يف باب تعجيل الزكاة، فقد قال يف ريض اهلل عنه وكذا البيهقي يرى أن حديث أيب هريرة -

 ثابت هوج من هريرة أيب حديث يف املعنى هذا ورد وقد":-عيل حديث ساق أن بعد–الكربى   السنن

املراد  وقد يكون". ثم ساق البيهقي حديث أيب هريرة هذا، وذكر االختالف يف لفظه، ثم قال:"عنه

ية ورقاء أوىل وروا ،بقوله: فهي عليه: أي عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، ليكون موافقًا لرواية ورقاء

  .(3)"بالصحة ملوافقتها ما تقدم من الروايات الرصحية باالستسالف والتعجيل

ام روي من وتعتضد هذه الرواية ب":وقال العالئي يف كتاب التنبيهات املجملة عىل املواضع املشكلة -

صىل  -إىل النبي عّجل صدقته  -ريض اهلل عنه  -أن العباس ":-ريض اهلل عنه  -غري وجه، عن عيل 

سلة، فهذه عدة طرق مر"قال:ثم  ثم ساق الروايات املوصولة واملرسلة يف الباب  -اهلل عليه وسلم 

يعتضد بعضها ببعض، ويعتضد هبا املسند املتقدم، وينتهي احلديث هبا إىل درجة الصحة القوية، وبنّي 
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ها . وأن رواية شعيب التي أخرج"فهي عيل ومثلها معها أن الصحيح يف حديث أيب هريرة رواية مسلم

 .(1)"ال يصح تأويلها املتقدم فال وجه هلا. واهلل سبحانه أعلم "فهي عليه صدقة البخاري

فهذه النقول عن هؤالء األئمة هي نصوص ظاهرة كافية يف تفسري حديث أيب هريرة بقصة  :قلت

 غاية اإلشكال. ، بل يفتعجيل العباس للزكاة، وإال لكان حديثه مشكال
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 املبحث الثاني()

 املراسيل الواردة يف تعجيل الزكاة() 

   :مطالب، هي وفيه سبعة

 ء بن أب  رباحيد اهلل بن أب  مليكة، وعطامرسل عبد اهلل بن عب :املطلب األول 

 .رمحي ا اهلل

ليكة، حدثنا حجاج، عن ابن أيب م :أخربنا هشيم، قال :قال ،يف فضائل الصحابة بن حنبل أخرجه أمحد

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعث عمر بن اخلطاب عىل الصدقات  :أيب رباحابن وعطاء 

، فانطل َ (2)حتى كان بينهام :قال ،العباس (1)فتجهمه :فأتى عىل العباس فسأله صدقة ماله قال"قال:

يا عمر أما  :فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلمعمر إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فشكا العباس 

  .(3)"علمت أن الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا تعجلنا صدقة العباس العام عام أول

نا حجاج، أخرب :حدثنا هشيم، قال :حدثني يعقوب قال :قال ،وأخرجه خمترصًا الطربي يف التفسري

يا عمر أما علمت أن عم  ":وسلم قال لعمرأن رسول اهلل صىل اهلل عليه  :عن عطاء، وابن أيب مليكة

 .(4)"الرجل صنو أبيه

 ويف إسناده نظر من عدة أوجه:

صدوق، كثري اخلطأ ":قال عنه ابن حجرمتكلم يف حفظه، ففيه حجاج بن أرطاة النخعي،  -1

  .(5)"والتدليس

 ومل يرصح بالسامع هنا. كام أنه مدلس،  -2

                                                           



 

- 229 - 
 

وهي أنه قد جاء أيضاً عن حجاج، عن احلكم بن عتيبة، مرسالً، وهو أقوى وأصح،  ؛وعلة أخرى -3

 وسيأيت بيانه، فقد يكون هذا اضطرابًا وسوء حفظ من حجاج، واهلل أعلم.

 كام أن مرسالت عطاء بن أيب رباح تكلم النقاد فيها: -4

ذ ثري، كان عطاء يأخمرسالت جماهد أحب إيل من مرسالت عطاء بك"قال حييى بن سعيد القطان: -

 .  (1)"عن كل رضب

وقال يعقوب بن سفيان  -. (2)"مرسالت سعيد بن جبري أحب إيل من مرسالت عطاء"وقال أيضًا: -

حدثني الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: مرسالت سعيد بن املسيب أصح "الفسوي:

املرسالت يشء أضعف من مرسالت  املرسالت، ومرسالت إبراهيم النخعي ال بأس هبا، وليس يف

احلسن وعطاء بن أيب رباح فإهنام يأخذان عن كل أحد. قال يعقوب: كان عيل خالف أمحد بن حنبل يف 

 .(3)"هذا

عيد يقول: مرسالت س -يعني أمحد بن حنبل-سمعت عمي أبا عبد اهلل  "وقال حنبل بن إسحاق: -

سن وعطاء فليس هي كذلك، بل هي أضعف بن املسيب صحاح، ال يرى أصح من مرسالته، وأما احل

 . (4)"املرسالت، ألهنام كانا يأخذان عن كل

مرسالت سعيد بن املسيب صحاح ال نرى أصح من ":-يف رواية امليموين-وقال أمحد أيضًا  -

مرسالته. وأما احلسن وعطاء فليس هي بذاك. هي أضعف املراسيل كلها فإهنام كانا يأخذان عن 

قلت أليب داود: مراسيل عطاء أحب إليك أو مراسيل جماهد؟ "بو عبيد اآلجري:وقال أ -. (5)"كل

 . (6)"قال: مراسيل جماهد، عطاء كان حيمل عن كل رضب
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وذكر الرتمذي أيضاً كالم حييى بن سعيد القطان يف أن بعض املرسالت أضعف "وقال ابن رجب: -

ق، واألعمش، والتيمي، من بعض. ومضمون ما ذكر عنه تضعيف مرسالت عطاء، وأيب إسحا

وحييى بن أيب كثري والثوري، وابن عيينة، وأن مرسالت جماهد وطاوس وسعيد بن املسيب ومالك 

أحب إليه منها. وقد أشار إىل علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل رضب، يعني أنه كان يأخذ عن 

 . (1)"الضعفاء وال ينتقي الرجال

 بن أيب رباح:قلت: لكن هناك من قّوى مراسيل عطاء 

اسيل بعد ذكره قول أمحد بن حنبل يف تضعيف مر-فقد سب َ آنفًا قول يعقوب بن سفيان الفسوي  -

 بأن ابن املديني خيالفه يف هذا. -أيب رباحابن عطاء 

احلسن  وليس"وكذا ذكر البيهقي أن الشافعي يأخذ بمراسيل عطاء بن أيب رباح برشوط، فقال: -

التابعني، وإن كان بعضهم أقوى مرسالً منهام أو من أحدمها، وقد قال وابن سريين بدون كثري من 

الشافعي بمرسل احلسن حني اقرتن به ما يعضده. وقال بمرسل طاوس، وعروة، وأيب أمامة بن سهل، 

وعطاء بن أيب رباح، وعطاء بن يسار، وابن سريين، وغريهم من كبار التابعني، حني اقرتن به ما أكده، 

أقوى منه، كام قال بمرسل ابن املسيب يف النهي عن بيع اللحم باحليوان، وأكده بقول  ومل جيد ما هو

الصدي َ؛ وبأنه روي عن وجه آخر مرسالً. وترك عليهم من مراسيلهم ما مل جيد معه ما يؤكده، أو وجد 

 .(2)"ما هو أقوى منه

  لم املك .مرسل احلسن بن مس :املطلب الثان 

 أخربنا حييى بن حييى، :قال (4)، وابن زنجويه يف األموال(3)فضائل الصحابةأخرجه أمحد بن حنبل يف 

عتيبة،  أخربنا منصور، عن احلكم بن :حدثنا هشيم، قال :( قاالبن حييى حييىو، بن حنبل  أمحد) كالمها
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بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عمر بن اخلطاب عىل الصدقات،  :عن احلسن بن مسلم املكي، قال

فانطل َ عمر  :فتجهمه العباس، وكان بينهام كالم، قال :فأتى عىل العباس فسأله صدقة ماله، قال :قال

ه فقال له رسول اهلل صىل اهلل علي :إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فشكا العباس إليه، قال

ام عام أما علمت يا عمر، إن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس الع":وسلم

 ..واللفظ ألمحد"أول

 .(1)من طري َ أمحد وأخرجه أبو بكر الشافعي يف الفوائد الشهري بالغيالنيات

عن منصور، عن احلكم، عن  :كان هشيم يزيد يف إسناد هذا احلديث":وقال أبو عبيد يف األموال

 .(2)"مسلم. حدثت بذلك عنه، وال أحفظه منهابن احلسن 

 وسب َ كالم الدارقطني يف ترجيحه. املكي صحيح.وإسناده إىل احلسن بن مسلم 

 يبة.  مرسل احلكم بن عت :املطلب الثالث 

وابن زنجويه  ،(5)، وابن أيب شيبة يف املصنف(4)، وابن سعد يف الطبقات(3)أخرجه أبو عبيد يف األموال -

 .من طري َ حجاج بن أرطاة(6)يف األموال

 (9)، والبالذري يف أنساب األرشاف(8)املعرفة والتاريخ، والفسوي يف (0)وأخرجه ابن سعد يف الطبقات -

 .من طري َ إسامعيل بن خليفة أيب إرسائيل املالئي
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عبد العزيز  حدثني حممد بن :قال ،وأخرجه عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف زوائده عىل فضائل الصحابة -

 .(1)حدثنا برش بن الرسي، عن أيب عوانة :قال

سلم بعث أن النبي صىل اهلل عليه و":أبو عوانة( عن احلكم بن عتيبةوحجاج، وأبو إرسائيل، ) ثالثتهم

اخلطاب ساعيا فأتى العباس فسأله صدقته فأغلظ له، فأتى النبي صىل اهلل عليه وسلم فشكا ابن عمر 

هلل بن ا . واللفظ لعبد"يا عمر إن عم الرجل صنو أبيه، إنا كنا تعجلنا صدقة ماله» :ذلك إليه فقال

حلكم، عن منصور، عن ا :كان هشيم يزيد يف إسناد هذا احلديث":وقال أبو عبيد عقبه أمحد بن حنبل.

 ."عن احلسن بن مسلم. حدثت بذلك عنه، وال أحفظه منه

 وإسناده إىل احلكم صحيح.

 ثابت.   مرسل حبيب بن أب  :املطلب الرابع 

عن حبيب  حدثنا عبد العزيز بن سياه، :عبيد اهلل، قالحدثنا  :قال ،أخرجه الفسوي يف املعرفة والتاريخ

يا  :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بعث عمر عىل الصدقة، فمنعه العباس. فقال عمر":أيب ثابتابن 

يا ابن اخلطاب أليس قد علمت أن عم الرجل صنو أبيه.  :رسول اهلل إن العباس منع الصدقة. فقال

  .(2)"صدقت :قال

 إىل حبيب بن أيب ثابت.وإسناده صحيح 

 لد.مرسل يزيد أب  خا :املطلب اخلامس 

خلطاب أن عمر بن ا ":أخربين يزيد أبو خالد: عن ابن جريج، قال: قال ،أخرجه عبد الرزاق يف املصنف

تها قبل أدي :أد زكاة مالك، وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم أمر بذلك، فقال العباس :قال للعباس

دق قد أداها ص :للنبي صىل اهلل عليه وسلم، فقال النبي صىل اهلل عليه وسلمذلك، فذكر ذلك عمر 

  .(3)"قبل
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 خالد. وإسناده صحيح إىل يزيد أيب

وأبو خالد شيخ ابن جريج مل يتضح يل من هو، وقد تكلم عليه ابن حجر يف عدد من كتبه، فقال يف 

 .  (1)"وإال فمجهول، من السادسة. د أبوخالد: شيخ البن جريج، حيتمل أن يكون الداالين؛ "التقريب:

أبو خالد الداالين، األسدي، الكويف: اسمه يزيد بن عبد الرمحن، صدوق، "وقد قال عن الداالين:

 .  (2)"4خيطىء كثريًا، وكان يدلس، من السابعة.

ذكر بن جريج. اأبو خالد: عن عبد اهلل بن أيب سعيد املدين، عن حفصة. وعنه "وقال يف تعجيل املنفعة:

أبو أمحد احلاكم يف الكنى: أن اسمه يزيد، وقيل: عثامن. وساق احلديث الذي أخرجه أمحد من طريقني، 

إحدامها: من رواية حجاج بن حممد، عن ابن جريج، أخربين يزيد أبو خالد. واألخرى: من رواية أيب 

ل: يب عاصم، فقاعاصم، عن ابن جريج، عن عثامن أبى خالد. وقد أخرجه البخاري يف التاريخ عن أ

 .  (3)"عن أبى خالد، ومل يسمه. ورويناه يف الغيالنيات من طري َ حجاج بن حممد غري مسمى أيضاً 

د ، شيخ ابن أبو خال":-"موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص"يف كتابه -وقال أيضًا 

 . (4)"جريج: ال يعرف اسمه، وال نسبه، وال حاله
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 عامة.قتادة بن د مرسل :املطلب السادس 

، وابن سعد يف الطبقات -(2)ومن طريقه الطربي يف التفسري-(1)أخرجه عبد الرزاق يف التفسري

عن قتادة  ،عن معمر :عبد الرزاق، حممد بن محيد( قاال) عن حممد بن محيد، كالمها(3)الكربى

وثالث أصلهن واحد وكان بني عمر بن اخلطاب  ،صنوان النخلة التي يكون يف أصلها نخلتان "قال:

أمل تر  ،ا نبي اهللي :فجاء عمر النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال ،وبني العباس قول فأرسع إليه العباس ،

اهلل إن عم  يرمحك :فقال ،فأردت أن أجيبه فذكرت مكانه منك فكففت عنه ،وفعل يب ،عباسًا فعل يب

 .الرزاق. واللفظ لعبد "الرجل صنو أبيه

 هبم مابني العباس وعمر بن اخلطاب، وإناموإسناده صحيح إىل قتادة. لكن مل يذكر تعجيل الزكاة، وأ

 ذكرهتا هنا لداللتها عىل أصل القصة.

يى بن سعيد كان حي"ومراسيل قتادة ضعفها حييى بن سعيد القطان، قال أمحد بن سنان الواسطي قال:

شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤالء قوم حفاظ؛ القطان ال يرى إرسال الزهري وقتادة 

 . (4)"كانوا إذا سمعوا اليشء علقوه

حدثنا  :حدثنا ابن عبد األعىل قال :أخرجه الطربي يف التفسريقالوجاء عن معمر بإهبام من حدثه، 

 .(5)، به..أنه كان بني عمر بن اخلطاب وبني العباس قول :حدثني رجل :ثور، عن معمر قالابن حممد 
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 ة.مرسل موسى بن طلح :املطلب السابع 

يث قد روى الدارقطني من حد"فقال:،  ذكره القرطبي يف املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم

لنا من العباس ص":قال -صىل اهلل عليه وسلم  -أن النبي  :طلحةابن موسى  دقة إنا كنا احتجنا فتعجَّ

 .(1)"ماله سنتني

أن النبي  :ويف الدارقطني من طري َ موسى بن طلحة "فقال:،  حجر يف فتح الباريوذكره احلافظ ابن 

إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتني. وهذا مرسل، وروى  :صىل اهلل عليه وسلم قال

مل أجد يف سنن الدارقطني  :قلت .(2)"الدارقطني أيضاً موصوالً بذكر طلحة فيه. وإسناد املرسل أصح

ومل أجد  .(3)جرالبن حإحتاف املهرة العلل إال املوصول فقط، وسب َ بيانه وخترجيه، وكذا مل أجده يف  وال

 أحدًا أخرجه أو ذكره، وأظنه ومهًا، واهلل أعلم.
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 ل الزكاة:خالصة مبحث املراسيل الواردة يف تعجي 

مخسة، أربعة منها رصحية، وهي مراسيل: )احلسن بن  -إىل من أرسله-أن املراسيل ثامنية، صح منها  -

ح، يزيد أيب خالد(. ومرسل قتادة بن دعامة صحيومسلم، واحلكم بن عتيبة، وحبيب بن أيب ثابت، 

اء بن وعطلكن مل يذكر تعجيل الزكاة.  وأما املرسل السادس والسابع، وهي مرسل ابن أيب مليكة، 

 أيب رباح، فهي ضعيفة.

 وهم، فالوجود له. ، فقد ذكره القرطبي وابن حجر، ولعلهوأما الثامن، وهو مرسل موسى بن طلحة

وإن –ختالف خمارجها وتعدد بلداهنا، وماسبقها من مرفوعات الشك بأن هذه املراسيل، باعتبار او -

، صحة أصل قصة العباس يف تعجيله للزكاةتدل عىل  -من حيث الثبوت أو الداللة متكلم فيها كان

-فاإلرسال أسلوب رواية معترب عند املتقدمني، وهو حجة باتفاق أهل العلم، وأهل احلديث 

ثقات الذين لل من كبار التابعني اإذا توفرت رشوطه عندهم ، خاصة إذا كان املِرِس  -الخيتلفون يف ذلك

الصحابة ريض اهلل عنهم، كمراسيل سعيد بن املسيب أو أكثر وجل رواياهتم عن  ال يروون إال عن ثقة

 وابن سريين وغريمها. 

تكلم عن االحتجاج باملراسيل وتصحيحها بكالم هو  -يف رشح علل الرتمذي-واحلافظ ابن رجب 

وكذا رشوط تصحيحه التي هي  أمجع وأتم وأدق وأوجز من تكلم عنها، وبنّي رشوط قبول املرسل،

وقد  "أنقل بعضًا مما قاله ملخصًا ، فقد قال: -وتعلقه ببحثنا-تفاق وإمجاع، وألمهية كالمه حمل ا

استدل كثري من الفقهاء باملرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن اإلمام أمحد، وهو قول 

 أيب حنيفة وأصحابه، وأصحاب مالك أيضًا، وحكي االحتجاج باملرسل عن أهل الكوفة، وعن أهل

ل أيب سليامن، وأيب حنيفة، وصاحبيه. وقاابن العراق مجلة، وحكاه احلاكم عن إبراهيم النخعي، ومحاد 

أبو داود السجستاين يف رسالته إىل أهل مكة: وأما املراسيل فقد كان حيتج هبا العلامء فيام مىض، مثل: 

أمحد بن  تابعه عىل ذلكسفيان الثوري، ومالك بن أنس واألوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، و

حنبل وغريه. قال أبو داود: فإذا مل يكن مسند ضد املراسيل، ومل يوجد مسند، فاملراسيل حيتج هبا، 

وليس هو مثل املتصل يف القوة، انتهى. وأعلم أنه ال تنايف بني كالم احلفاظ، وكالم الفقهاء يف هذا 
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كان مرسالً، وهو ليس بصحيح، عىل  الباب، فإن احلفاظ إما يريدون صحة احلديث املعني إذا

طريقتهم، النقطاعه وعدم اتصال إسناده إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادهم صحة 

ذلك املعنى الذي دل عليه احلديث، فإذا عضد ذلك املرسل قرائن تدل عىل أن له أصالً قوي الظن 

رائن. وهذا هو التحقي َ يف االحتجاج باملرسل بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من الق

 عند األئمة كالشافعي وأمحد وغريمها مع أن يف كالم الشافعي ما يقتيض صحة املرسل حينئذ.

 وقد سب َ قول أمحد يف مرسالت ابن املسيب: صحاح. ووقع مثله يف كالم ابن املديني، وغريه.

 هلل بن مسعود عن أبيه هو منقطع، وهو حديثقال ابن املديني يف حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد ا

 ثبت.

قال يعقوب بن شيبة: إنام استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أيب عبيدة عن أبيه يف املسند، يعني يف 

 احلديث املتصل، ملعرفة أيب عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه مل يأت فيها بحديث منكر.

. ثم ساق ابن رجب كالم الشافعي بتاممه ثم عل َ  "فهونحن نذكر كالم الشافعي وأمحد يف ذلك بحرو

 وهو كالم حسن جدًا، ومضمونه: أن احلديث املرسل يكون صحيحا، ويقبل برشوط:"عليه بقوله:

منها يف نفس املرِسل، وهي ثالثة: أحدمها: أن ال يعرف له رواية عن غري مقبول الرواية، من جمهول  -أ

ن خيالف احلفاظ إذا أسند احلديث فيام أسندوه، فإن كان ممن خيالف أو جمروح. ثانيهام: أن ال يكون مم

احلفاظ عند اإلسناد مل يقبل مرسله. ثالثها: أن يكون من كبار التابعني فإهنم ال يروون غالبًا إال عن 

صحايب، أو تابعي كبري، وأما غريهم من صغار التابعني ومن بعدهم فيتوسعون يف الرواية عمن ال 

، وأيضا فكبار التابعني كانت األحاديث يف وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم تقبل روايته

فانترشت يف أيامهم األحاديث املستحيلة، وهي الباطلة املوضوعة، وكثر الكذب حينئذ. فهذه رشائط 

 من يقبل إرساله.

 له أصالً.  ته، وأنوأما اخلرب الذي يرسله، فيشرتط لصحة خمرجه وقبوله: أن يعضده ما يدل عىل صح
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والعاضد له أشياء: أحدها، وهو أقواها: أن يسنده احلفاظ املامونون من وجه أخر عن النبي صىل اهلل 

 اعليه وسلم بمعنى ذلك املرسل، فيكون دليالً عىل صحة املرسل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذ

 هو ظاهر كالم الشافعي.

عن عامل يروي عن غري من يروي عنه املرسل األول، فيكون  والثاين: أن يوجد مرسل آخر مواف َ له

ذلك دليالً عىل تعدد خمرجه، وأن له أصالً بخالف ما إذا كان املرسل الثاين ال يروي إال عمن يروي 

 عنه األول، فإن الظاهر أن خمرجها واحد، ال تعدد فيه. وهذا الثاين أضعف من األول.

يوافقه ال مسند وال مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كالم والثالث: أن ال يوجد يشء مرفوع 

الصحابة، فيستدل به عىل أن للمرسل أصالً صحيحًا أيضًا، ألن الظاهر أن الصحايب إنام أخذ قوله 

 عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.

 والرابع: أن ال يوجد للمرسل ما يوافقه، وال مسند، وال مرسل، وال قول صحايب لكنه يوجد عامة

أهل العلم عىل القول به، فإنه يدل عىل أن له أصالً، وأهنم مستندون يف قوهلم إىل ذلك األصل. فإذا 

وجدت هذه الرشائط دلت عىل صحة املرسل، وأن له أصالً، وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون 

 املتصل يف احلجة.  

يؤخذ من  -ج به، وغري حمتج بهمن تقسيم املراسيل إىل صحيح حمت-وهذا املعنى الذي ذكره الشافعي 

كالم غريه من العلامء، كام تقدم عن أمحد وغريه بتقسيم املراسيل إىل صحيح، وضعيف، ومل يصحح 

أمحد املرسل مطلقًا، وال ضعفه مطلقًا، وإنام ضعف مرسل من يأخذ عن غري ثقة. وكان أمحد يقوي 

 رجب رمحه اهلل تعاىل.   انتهى كالم ابن(1)."مراسيل من أدرك الصحابة ، فأرسل عنهم

********************** 
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 اخلامتة

بعد هذه الدراسة املفصلة، نخلص إىل أنه قد جاء ستة أحاديث مسندة، وثامنية أحاديث مرسلة يف 

  :الباب، بياهنا وحاهلا كام ييل

هلل بن اأيب رافع، وعبد ) :فأربعة منها ثبت ضعفها، وهي أحاديث :فأما الستة أحاديث املسندة -

 وطلحة بن عبيد اهلل(، ريض اهلل عنهم مجيعًا. ،وعبد اهلل بن عباس ،مسعود

وأما حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه فهو يف الصحيحني وغريمها، وهو صحيح غري رصيح، لكن 

قي، ، كام أشار إليه الدارقطني، والبيهللزكاة ريض اهلل عنه الراجح أنه متعل َ بقصة تعجيل العباس

 . وغريمها

وأما حديث عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، فهو أقوى األحاديث الرصحية يف الباب، وقد جاء عنه 

 أقل يف لغريه اً من ثالثة طرق، الخيلو كال منها من كالم ومطعن، لكن بتعاضدها يكون احلديث حسن

 .أحواله

احلسن ) :رصحية، وهي مراسيلمخسة، أربعة منها  -إىل من أرسله-فصح منها  :وأما املراسيل الثامنية -

واحلكم بن عتيبة، وحبيب بن أيب ثابت، يزيد أيب خالد(. ومرسل قتادة بن دعامة صحيح،  ،بن مسلم

 لكن مل يذكر تعجيل الزكاة. 

 .يب مليكة، وعطاء بن أيب رباح، فهام ضعيفانوهي مرسل ابن أ ،وأما املرسل السادس والسابع

 لحة، فقد ذكره القرطبي وابن حجر، وهو وهم، فالوجود له.وأما الثامن، وهو مرسل موسى بن ط

ومن وجوه التقوية والتصحيح املعتربة: أن التصحيح وقع من حيث جمموع الطرق والروايات  -

والقرائن احلافة هبا: وهذا ذكره احلافظ ابن حجر عند دفاعه عن أحاديث البخاري التي انتقدت عليه، 

ه يصحح بمجموع ما اجتمع من روايات وقرائن؛ ربام ال تقوى فقد كشف أن من منهج البخاري أن

إن أخرج صاحب الصحيح الطري َ الناقصة؛ وعلله الناقد "بمفردها عىل ذلك: قال احلافظ ابن حجر:

بالطري َ املزيدة؛ تضمن اعرتاضه دعوى انقطاع فيام صححه املصنف، فينظر إن كان ذلك الراوي 

من روى عنه إدراكًا بينًا، أو رصح بالسامع إن كان مدلسًا من صحابيًا أو ثقة غري مدلس قد أدرك 
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طري َ أخرى، فإن وجد ذلك اندفع االعرتاض بذلك، وإن مل يوجد وكان االنقطاع فيه ظاهرًا، 

فمحصل اجلواب عن صاحب الصحيح: أنه إنام أخرج مثل ذلك يف باب ماله متابع وعاضد، أو ما 

 .(1)"التصحيح وقع من حيث املجموعحفته قرينة يف اجلملة تقويه، ويكون 

 احلسن  عنهريض اهلل الصحيح، وحديث عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وبناء عىل حديث أيب هريرة -

د وت وصحة قصة تعجيل العباس للزكاة، وق، واملراسيل األربعة الصحيحة الرصحية، أرى ثبلغريه

نظر بمجموع ببعيد يف ال -صدقة العباسيف تعجيل -وليس ثبوت هذه القصة "قال احلافظ ابن حجر:

 .(2)"هذه الطرق واهلل أعلم

أمحد  ماماإل وأما بخصوص التضعيف املطل َ؛ فلم أجد من قال به سوى ابن املنذر، وأما تضعيف -

حلديث عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه فهو خمصوص بطري َ معني من طرق حديث عيل بن أيب طالب، 

وأما تشكك الشافعي؛ فيظهر أنه تأكد من ثبوته فيام بعد، فقد ذكره بعد ذلك بدون تشكيك، 

ليه ع صىل اهلل-فاحل َ الذي يف أمواهلم إذا قدموه قبل حمله أجزأهم، وأصل ذلك: أن النبي "فقال:

 .(3)"تسلف من العباس صدقة عام قبل أن حتل -وسلم

عي يف باهبا للوصول للحكم الرش دراسة األحاديث النبوية التي تعترب أصالً  :ومن أهم التوصيات

 الصحيح.

أسأله و وأشكره عىل ما أنعم به عيّل من إَتام هذا البحث، -سبحانه وتعاىل-ويف اخلتام أمحد اهلل 

 .أمجعني آله وأصحابهعىل التوفي َ والقبول. وصىل اهلل، وسلم، وبارك عىل نبينا حممد و

  ************************ 
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 املصادر واملراجع()

إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )املتوىف: 

والسرية، بإرشاف د زهري بن نارص النارص، النارش: جممع هـ(، حتقي َ: مركز خدمة السنة 852

 م 1994 -هـ  1415ومركز خدمة السنة )باملدينة(، الطبعة: األوىل،  -امللك فهد 

هـ(، حتقي َ: 319اإلقناع البن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف: 

 هـ 1478اجلربين، النارش: )بدون(، الطبعة: األوىل، عبد العزيز ابن الدكتور عبد اهلل 

 -هـ(، النارش: دار املعرفة 274األم، الشافعي حممد بن إدريس املطلبي القريش املكي )املتوىف: 

 م1997هـ/1417بريوت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النرش: 

هـ(، 380ملتوىف: أمايل ابن سمعون الواعظ، ابن سمعون الواعظ، حممد بن أمحد البغدادي )ا

، الطبعة: لبنان -حتقي َ: الدكتور عامر حسن صربي، النارش: دار البشائر اإلسالمية، بريوت 

 م 2772 -هـ  1423األوىل، 

هـ(، حتقي َ 251األموال البن زنجويه، محيد بن خملد بن قتيبة املعروف بابن زنجويه )املتوىف: 

فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الدكتور: شاكر ذيب فياض، النارش: مركز امللك 

 م 1986 -هـ  1476السعودية، الطبعة: األوىل، 

هـ(، املحق َ: 224األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )املتوىف: 

 بريوت. -خليل حممد هراس، النارش: دار الفكر. 

هـ(، حتقي َ: سهيل 209اَلُذري )املتوىف: أنساب األرشاف، أمحد بن حييى بن جابر بن داود البَ 

 .م 1996 - هـ 1410 األوىل،: الطبعة بريوت، –زكار، ورياض الزركيل،النارش: دار الفكر 

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكبري، ابن امللقن رساج الدين أبو 

هـ(، املحق َ: مصطفى أبو الغيط 874حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي )املتوىف: 

، السعودية-الرياض -وعبد اهلل بن سليامن ويارس بن كامل، النارش: دار اهلجرة للنرش والتوزيع 

 م2774-هـ1425الطبعة: االوىل، 
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هـ(، 048تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حممد بن أمحد بن عثامن بن الذهبي )ت 

 م 2773املحق َ: الدكتور بشار عواد معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 

هـ(، املحق َ: عمرو بن غرامة 501 تاريخ دمش َ، عيل بن احلسن بن هبة اهلل ابن عساكر )املتوىف:

 م 1995 -هـ  1415العمروي، النارش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، عام النرش: 

تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، املحق َ: د. إكرام 

 م.1996ألوىل ـ اهلل إمداد احل َ، النارش: دار البشائر ـ بريوت، الطبعة: ا

 تفسري الطربي = جامع البيان يف تأويل القرآن

هـ(، النارش: دار الكتب 211تفسري عبد الرزاق، عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاين )املتوىف: 

، سنة بريوت، الطبعة: األوىل -العلمية، حتقي َ: د. حممود حممد عبده، النارش: دار الكتب العلمية 

 هـ1419

هـ(، املحق َ: حممد 852التهذيب، أمحد بن عيل بن حممد بن حجر العسقالين )املتوىف: تقريب 

 1986 - 1476سوريا، الطبعة: األوىل،  -عوامة، النارش: دار الرشيد 

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن عيل بن بن حجر العسقالين )املتوىف: 

لطبعة: مرص، ا -ن بن عباس بن قطب، النارش: مؤسسة قرطبة هـ(، حتقي َ: أبو عاصم حس852

 م1995هـ/1416األوىل، 

التنبيهات املجملة عىل املواضع املشكلة، خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي )املتوىف: 

هـ(، املحق َ: مرزوق بن هياس آل مرزوق الوهراين، النارش: اجلامعة اإلسالمية باملدينة 061

 هـ1478ذواحلجة -رجب - 27السنة  ،87و  09املنورة، الطبعة: العددان 

هـ(، النارش: مطبعة دائرة 852هتذيب التهذيب، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )املتوىف: 

 هـ1326املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: الطبعة األوىل، 
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بن وسف، أبو احلجاج، مجال الدين اهتذيب الكامل يف أسامء الرجال، يوسف بن عبد الرمحن بن ي

هـ(، املحق َ: د. بشار عواد معروف، 042الزكي أيب حممد القضاعي الكلبي املزي )املتوىف: 

 .م1987 – 1477بريوت، الطبعة: األوىل،  -النارش: مؤسسة الرسالة 

املحق َ: أمحد هـ(، 317جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد الطربي )املتوىف: 

 م 2777 -هـ  1427حممد شاكر، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

بن  = صحيح البخاري، حممد من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه اجلامع املسند الصحيح املخترص

إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، املحق َ: حممد زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق 

النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 

 هـ1422

هـ(، النارش: 320دريس الرازي )املتوىف: اجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم عبد الرمحن بن حممد بن إ

-يبالعر الرتاث إحياء دار اهلند، –بحيدر آباد الدكن  -طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية 

 م1952 هـ 1201 األوىل،: الطبعة بريوت،

ديوان الضعفاء واملرتوكني وخل َ من املجهولني وثقات فيهم لني، حممد بن أمحد بن عثامن از 

 -هـ(، املحق َ: محاد بن حممد األنصاري، النارش: مكتبة النهضة احلديثة 048توىف: الذهبي )امل

 م 1960 -هـ  1380مكة، الطبعة: الثانية، 

رسالة اإلمام أيب بكر البيهقي إىل اإلمام أيب حممد اجلويني، أمحد بن احلسني بن عيل ، أبو بكر البيهقي 

راس بن خليل مشعل، النارش: دار البشائر اإلسالمية، هـ(، املحق َ: أبو عبيد اهلل ف458)املتوىف: 

 م.2770 -هـ 1428الطبعة: األوىل 

 

هـ(، حققه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد 385السنن ، عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني )املتوىف: 

لبنان،  -املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م 2774 -هـ  1424الطبعة: األوىل، 
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هـ(، املحق َ: حممد عبد القادر عطا، 458السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي )ت 

 م 2773 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  -النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

هـ(، 425قاين )املتوىف: سؤاالت الربقاين للدارقطني رواية الكرجي عنه، أمحد بن حممد الرب

طبعة: الهور، باكستان، ال -املحق َ: عبد الرحيم حممد أمحد القشقري، النارش: كتب خانه مجييل 

 هـ1474األوىل، 

رشح علل الرتمذي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، 

الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد، النارش: مكتبة هـ(، املحق َ: 095ثم الدمشقي، احلنبيل )املتوىف: 

 م.1980 -هـ 1470األردن، الطبعة: األوىل،  -الزرقاء  -املنار 

هـ(، املحق َ: الدكتور عبد 367الرشيعة، حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجري البغدادي )املتوىف: 

الرياض/السعودية، الطبعة: الثانية،  -سليامن الدميجي، النارش: دار الوطن ابن اهلل بن عمر 

 م 1999 -هـ  1427

 صحيح البخاري = اجلامع املسند الصحيح املخترص 

 صحيح مسلم = املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل

هـ(، املحق َ: إحسان 237الطبقات الكربى، حممد بن سعد بن منيع املعروف بابن سعد )املتوىف: 

 م 1968بريوت، الطبعة: األوىل،  -صادر عباس، النارش: دار 

هـ(، رتبه عىل كتب 209علل الرتمذي الكبري، حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، )املتوىف: 

يل حممود خل ،أبو املعاطي النوري  ،اجلامع: أبو طالب القايض، املحق َ: صبحي السامرائي 

 1479وت، الطبعة: األوىل، بري -مكتبة النهضة العربية  ،الصعيدي، النارش: عامل الكتب 

هـ(، حتقي َ: بإرشاف 320العلل، البن أيب حاتم عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي )املتوىف: 

وعناية د/سعد ابن عبد اهلل احلميد و د/خالد بن عبد الرمحن اجلرييس، النارش: مطابع احلمييض، 

 م 2776 -هـ  1420الطبعة: األوىل، 
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هـ(، حتقي َ: 385العلل الواردة يف األحاديث النبوية، عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني )املتوىف: 

 -هـ  1475األوىل الرياض، الطبعة:  -حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، النارش: دار طيبة 

 م.1985

 

 -فة رفتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، النارش: دار املع

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1309بريوت، 

 وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن باز.

هـ(، املحق َ: د. ويص اهلل حممد عباس، 241فضائل الصحابة، أمحد بن حممد بن حنبل )املتوىف: 

 م.1983 – 1473بريوت، الطبعة: األوىل،  -ؤسسة الرسالة النارش: م

هـ(، حققه: حلمي 354الفوائد )الغيالنيات(، حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم الشافعي )املتوىف: 

السعودية/الرياض، الطبعة: األوىل،  -كامل أسعد عبد اهلادي، النارش: دار ابن اجلوزي 

 هـ.1410

هـ(، حتقي َ: عادل 365أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين )املتوىف:  الكامل يف ضعفاء الرجال، أبو

وىل، لبنان، الطبعة: األ-بريوت -عيل حممد معوض، النارش: الكتب العلمية -أمحد عبد املوجود

 م.1990هـ1418

هـ، حققه: 320مساوئ األخالق ومذمومها، حممد بن جعفر بن حممد اخلرائطي )املتوىف: 

 م. 1993-هـ 1413النارش: مكتبة السوادي، جدة، الطبعة: األوىل،  مصطفى بن أبو النرص،

هـ(، 292مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أمحد بن عمرو بن عبد اخلال َ البزار )املتوىف: 

: األوىل، املدينة املنورة، الطبعة -املحق َ: حمفوظ الرمحن زين اهلل،، النارش: مكتبة العلوم واحلكم 

 م(.2779م، وانتهت 1988)بدأت 
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املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، مسلم بن 

هـ(، املحق َ: حممد فؤاد عبد الباقي، 261احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت. –النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

هـ(، املحق َ: حسني سليم أسد، 370املسند، أليب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى املوصيل )املتوىف: 

 م.1984 – 1474دمش َ، الطبعة: األوىل،  -النارش: دار املأمون للرتاث 

هـ(، املحق َ: كامل 235املصنف، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم )املتوىف: 

 1479الرياض، الطبعة: األوىل،  -لنارش: مكتبة الرشد يوسف احلوت، ا

هـ(، املحق َ: حبيب الرمحن األعظمي، 211املصنف، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )املتوىف: 

 1473بريوت، الطبعة: الثانية،  -اهلند، املكتب اإلسالمي -النارش: املجلس العلمي

هـ(، املحق َ: إرشاد احل َ األثري، 370وصيل )املتوىف: املعجم، أبو يعىل أمحد بن عيل بن املثُنى ، امل

 هــ.1470فيصل آباد، الطبعة: األوىل،  -النارش: إدارة العلوم األثرية 

هـ(، املحق َ: طارق بن عوض 367املعجم األوسط، سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين )املتوىف: 

 القاهرة -عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، النارش: دار احلرمني  ،اهلل بن حممد 

هـ(، املحق َ: محدي بن 367املعجم الكبري، الطرباين سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري )املتوىف: 

 القاهرة، الطبعة: الثانية. -عبد املجيد السلفي دار النرش: مكتبة ابن تيمية 

هـ(، املحق َ: 200ان بن جوان الفاريس الفسوي، )املتوىف: املعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفي

 م 1981 -هـ 1471أكرم ضياء العمري، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، 

هـ(،  656 - 508املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )

م بزال، حممود إبراهي -يوسف عيل بديوي  -أمحد حممد السيد  -حققه: حميي الدين ديب ميستو 

وىل، بريوت(، الطبعة: األ -بريوت(، )دار الكلم الطيب، دمش َ  -النارش: )دار ابن كثري، دمش َ 

 م 1996 -هـ  1410
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موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، حققه وعل َ عليه: 

محدي عبد املجيد السلفي، صبحي السيد، جاسم السامرائي، النارش: مكتبة الرشد للنرش 

 م. 1993 -هـ  1414اململكة العربية السعودية،الطبعة: الثانية،  -والتوزيع، الرياض 

هـ(، حتقي َ: عيل 048ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )املتوىف: 

هـ  1382لبنان، الطبعة: األوىل،  -حممد البجاوي، النارش: دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت 

 م 1963 -

 

 

 

 


