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 يرالشكر كالتقد
ىَئَِ " :فقاؿ جٌؿ في عبله ،كجازل المعرضيف بالٌزكاؿ ،الحمد هلل الذم كافأ الشاكريف بالدكاـ     

ًۡ إِنَّ َغَذاِِب لََشِديد   ۖۡ َوىَئَِ َؽَفۡرُت ًۡ زِيَدَُُّؾ
َ
ًۡ ََل  ،كأيصمّْي كأسمـ عمى خير الشاكريف ،1"َشَهۡرُت

ماـ العارفيف  مىفٍ " :، كالقائؿ2"ال يشكر اهلل ،مف ال يشكر الناس" :القائؿ ػػػ عميو الصبلة كالسبلـ ػػػ ،كا 
نىعى  ـٍ  صى كفنا ًإلىٍيكي ٍكا حتى لو فىاٍدعيكا تيكىاًفئيكنىوي  ما تىًجديكا لـ فىًإفٍ  فىكىاًفئيكهي، مىٍعري ـٍ  تىرى  . 3"كىافىٍأتيميكهي  قد أىنَّكي
الذم تفضؿ  ،4يؿ عمكافالدكتكر خالد خم :إلى أستاذم الفاضؿ ،فأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير     

كمف  ،كعمى كؿ ما أسداه لي مف نصح كعكف ،مشككرا بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة
رشادات  . كنفع بعممو اإلسبلـ كالمسمميف ،فبارؾ اهلل فيو ،تكجييات كا 

فضيمة  ،أعضاء لجنة المناقشة ،إلى أصحاب الفضيمة ،كما أتقدـ بجزيؿ الشكر الخالص     
ٍيف ا عميٌ ملتفضمي ،6منتصر األسمر :، كفضيمة الدكتكر5عكدة عبد اهلل :رالدكتك  بقبكؿ  مشككرى

فبارؾ اهلل  ،لمبمكغ بيذا العمؿ إلى األسمى ،كتقديـ المبلحظات كالنصائح ،مناقشة ىذه الرسالة
 . اهلل عني كعف اإلسبلـ كأىمو كؿ خير اكجزاىم ،فييما
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 ،ي الفاضؿالمربٌ  ،إلى أستاذم كمعممي ،كامتناني كما كيطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ شكرم     
 ،كراجع رسالتي ،ككقتو ،بجيده الذم تكـر عميٌ  ،1ىماـ حسف سمـك :فضيمة الشيخ ،كالشيخ العالـ

 . كجزاه اهلل كؿ خير ،فبارؾ اهلل لنا فيو ،كأسدل لي الٌنصح كالتكجييات ،كىٌذبيا ،كنٌقحيا
دكاترة كأساتذة الشريعة في جامعة النجاح  ،فاضؿاألكما أتقدـ بكؿ الشكر إلى أساتذتي      

 . فبارؾ اهلل فييـ أجمعيف ،عمى كؿ ما قدمكه لي مف عمـ ،الكطنية
في سبيؿ إنجاح ىذا العمؿ  ،يد العكف لي إلى كؿ مف مدٌ  ،كما كأتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف     

 . فجزاىـ اهلل خيرا أجمعيف ،المتكاضع
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 رارػػػػػاإلق
 :العنكاف تحمؿ التي الرسالة مقدـ أدناه المكقع أنا
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 أك عممية درجة ةأيٌ  لنيؿ قبؿ مف ـقدٌ يي  لـ منيا جزء أم أك ككؿ، الرسالة ىذه فٌ كا   كرد، حيثما إليو
 .أخرل بحثية أك تعميمية مؤسسة ةأيٌ  لدل بحثي أك عممي لقب

 

Declaration 

 

unless otherwise referenced. Is the, The work provided in this thesis, 

researcher's own work and has not been submitted from anywhere else for 

any other degree or qualification. 

 

                                                             :Student's nameاسـ الٌطالب: 
 :Signature                                                                     التػػػٌػػػػػػػكقيػػػػػػػػػػػػػػػػع:
                                                                           :Dateالتػػػػاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ:

     
 
 
 
 



 خ
 

 فيرس المكضكعات
 الصفحت  المـــــــــــوضــــــــــــــــوع

 ت اإلىداء
 ث الشكر كالتقدير

 ح اإلقػػػػرار
 خ كعاتفيرس المكض

 ص الممٌخص
 2 :المقدمة
 4 دّْراسةأىمية ال

 5 راسةمشكمة الدّْ 
 6 أسباب اختيارم ليذا المكضكع

 7 راسةأىداؼ الدّْ 
 7 ابقةالدراسات السَّ 

 9 راسةمنيجي في ىذه الدّْ 
 11 راسةخطة الدّْ 
 13  القاضػػػػػػػػػػػي التمييػػػػدم  عصػػػػػػػػػػػػػػػر الفصؿ
 14 تمييد 

 14 :حياة القاضي بيف فترتيف :المبحث األكؿ
 14 األمكية الخبلفة نياية :حياتو مف األكلى الفترة :األكؿ المطمب
 17 (ىػ132) عاـ العباسية الخبلفة بداية :حياتو مف الثانية الفترة :الثاني المطمب
 19 :العباسي العصر في السياسية الحالة :الثاني المبحث
 19 الدكلة ىيبة إرجاع
 19 المناسب المكاف في المناسب الرجؿ كضع

 19 الكزير لقب استحداث
 20 الصاـر العقكبات قانكف إلغاء

 20 العرب نفكذ تضاؤؿ
 21 العصبية ظيكر

 22 :العباسي العصر في االجتماعية الحالة :الثالث المبحث
 22 المجتمع كأجناس فئات



 د
 

 23 كالثراء الترؼ
 24 الخاص الزم

 24 كالمبلىي الميك مجالس
 25 :العباسي العصر في كالثقافية العممية الحالة :الرابع المبحث
 25 العمماء ميزانيَّة
 25 التخصُّص طابع ظيكر
 26 كالسنة القرآف تعمـ عمى الناس انكباب
 26 األـ ىك النبكم الحديث
 26 العممية المعاىد
 27 التدكيف انتشار
 28 الترجمة ظيكر
 29 ةالعمميٌ  المراكز
 29 الكرؽ استخداـ
 30 :العباسي العصر في الدينية الحالة :الخامس المبحث
 30 متأصّْؿ بشكؿ الفرؽ انتشار
 31 المذاىب اختبلؼ
 32 الزُّىد ظيكر
 33 يكسؼ أبي القاضي حياة األكؿ الفصؿ
 34 :كالكفاة كالنشأة كالمكلد االسـ :األكؿ المبحث
 34 اسمو
 34 كنشأتو مكلده
 36 أكالده
 36 عبادتو
 37 كفاتو
 37 مكتو مرض في أقكالو مف

 38 فيو الرؤل
 39 :النعماف حنيفة أبي اإلماـ كصحبتو لمعمـ طمبو :الثاني المبحث
ؿ الحديث  39 مطمبو أىكَّ



 ذ
 

 39 ليمى أبي ابف شيخو مع
 40 حنيفة أبي مع

 42 لو كمبلزمتو حنيفة بأبي عبلقتو
 45 وذاكرت كقكة ذكاؤه

 47 مع ابف إسحاؽ
 48 المقبرة إلى المحبرة مف

 48 دائما النية تجديده
 49 :العممية كمكانتو فييا برع التي عمكمو :الثالث المبحث
 49 :فييا برع التي العمكـ :األكؿ المطمب

 49 الفقو
 50 القضاء

 51 أصكؿ الفقو
 52 الحديث الشريؼ

 52 االقتصاد
 53 ر كالمغازميى سّْ ال

 53 كالببلعة النحك عمـ
 53 القرآف بخمؽ قاؿ مف عمى كرده الكبلـ لعمـ كرىو

 54 الفاحش كرىو لمغناء
 54 :لو العمماء كتقدير، العممية مكانتو :الثاني المطمب

 54 مكانتو العممية
 55 تقدير العمماء لو

 57 المذىب في مكانتو
 58 :كتالميذه شيكخو :الرابع المبحث
 58  عنيـ ركل الذيف شيكخو :كؿاأل المطمب
 60  عنو رككا الذيف تبلميذه :الثاني المطمب
 62 :مؤلفاتو :الخامس المبحث
 62 :إلينا كصمت التي مؤلفاتو :األكؿ المطمب

 62 "اآلثار" كتاب :أكال



 ر
 

 63 "األكزاعي سير عمى الرد" كتاب :ثانيا
 63 "ليمى أبي كابف حنيفة أبي اختبلؼ" كتاب :ثالثا
 63 "الخراج" كتاب :رابعا

 64  إلينا تصؿ لـ التي المؤلفات :الثاني المطمب
 66 النبكم كالحديث يكسؼ أبك الثاني  القاضي الفصؿ
 67 :كالتعديؿ الجرح ميزاف في يكسؼ أبك القاضي :األكؿ المبحث
 67 :كمطاعنيـ يكسؼ، أبا جٌرحكا الذيف :األكؿ المطمب

 67 فيو كأقاكيمو القاضي، يف المبارؾ ابف رأم :أكال
 68 ركايتو رد مف األئمة بعض عف نقؿ ما :ثانيا
 69 تكذيبو شبية :ثالثا

 70 :األقكاؿ ىذه مناقشة :الثاني المطمب
 70 يكسؼ أبي في األئمة أقكاؿ مناقشة :أكال
 73 تكذيبو شبية مناقشة :ثانيا

 75  يكسؼ ألبي المكثّْقكف :الثالث المطمب
 77  الترجيح :رابعال المطمب
 80 الرأم أىؿ مدرسة في إماما ككنو مع الركاية عمى اعتماده كثرة :الثاني المبحث
 82 :المصطمح عمـ في بعض آرائو :الثالث المبحث
 82 منو كمكقفو يكسؼ أبي عند الشاذ الحديث مفيكـ :األكؿ المطمب
 84  اآلحاد أخبار مف مكقفو :الثاني المطمب
 84   الصحابي قكؿ مف مكقفو :ثالثال المطمب
 86 "الخراج" بكتاب الثالث التعريؼ الفصؿ
 87  الخراج كتاب عف مقدمة :األكؿ المبحث
 89  الكتاب تأليؼ إلى الدافع :الثاني المبحث
 91 :الكتاب كتراجـ كتحقيقات طبعات :الثالث المبحث
 91  الكتاب طبعات :األكؿ المطمب

 92 الطبعات ىذه مف استنادر  في عميو اعتمدنا ما
 93 األخرل المغات إلى الكتاب ترجمات :الثاني المطمب
 94 :(الخراج) الكتاب بعنكاف التعريؼ :الرابع المبحث



 ز
 

 94  الٌمغكم التعريؼ :األكؿ المطمب
 95 لمخراج  االصطبلحي التعريؼ :الثاني المطمب
 97 يكسؼ أبي عند الخراج
 98  ابالكت محتكل :الخامس المبحث
 104 :كالحاضر الماضي في الخراج كتاب أىمية :السادس المبحث
 104 الخراج لكتاب كالعممي الزمني السبؽ :األكؿ المطمب
 105 :الخراج كتاب مكانة :الثاني المطمب

 105 الماضي في الخراج كتاب أىمية :أكال
 106 الحاضر في الخراج كتاب أىمية :ثانيا

 107 الخراج كتاب في يكسؼ أبي لقاضيا الرابع  منيج الفصؿ
 108  الكتاب مقدمة في منيجو :األكؿ المبحث
 112 :الخراج كتاب فصكؿ في يكسؼ أبي القاضي منيج :الثاني المبحث
 112 :األحاديث عرض في منيجو :األكؿ المطمب
 112 الكتاب مسائؿ في عمييا يكسؼ أبك يعتمد لـ الركايات ىذه بعض :األكؿ الكجو
 113 مشيكرة كانت الركايات ىذه بعض :الثاني الكجو
 113 متصؿ إسناد ذكرىا التي الركاية في لو يككف ال أف :الثالث الكجو
 114 آخر مكاف في يسندىا ثـ مكاف، في سناد بدكف الركاية يذكر أف :الرابع الكجو
 114 مخالفيو ركاية مف لككنيا إسناد بدكف الركاية يذكر أف :الخامس الكجو

 115 :رأيو عمى االستدالؿ في منيجو :الثاني المطمب
 115 بالدليؿ ييدٌعمو ثـ الرشيد، ىاركف سؤاؿ في رأيو يذكر أف :األكؿ األسمكب
 115 رأيو يبيف أف دكف األدلة يذكر أف :الثاني األسمكب
 116 عمييا معقبا األدلة يذكر أف :الثالث األسمكب
 116 بذلؾ عمـ لو مف يسأؿ كاف دليؿ لديو فيكك  ال عندما :الرابع األسمكب
 مف ػػػ دلةاأل يعرض ثـ المسألة، في كنصائح اقتراحات يقدـ أف :الخامس األسمكب
 اقتراحو تؤيد التي ػػػ األفعاؿ أك األقكاؿ

117 

 118 دليؿ دكف رأيو يعرض أف :السادس األسمكب
 كالسمؼ الصحابة قكاؿكأ كالحديث اآلية بيف التكفيؽ في منيجو :الثالث المطمب

  المسائؿ عمى االستدالؿ في
118 



 س
 

 إذا النقؿ كتقديمو كالنقؿ، العقؿ بيف يكسؼ أبي القاضي مزاكجة :الرابع المطمب
 العقؿ مع تعارض

120 

 123 الفقياء منيج مف أكثر الكتاب في المحٌدثيف منيج اتباعو :الخامس المطمب
 124 الخراج كتاب في دةالكار  األسانيد الخامػػس  دراسة الفصػػؿ
 125 تمييد

 126 الخراج كتاب في الصحيحة األسانيد :المبحث األكؿ
 154 األسانيد الحسنة في كتاب الخراج :المبحث الثاني
 156 األسانيد الضعيفة في كتاب الخراج :المبحث الثالث
 177 األسانيد شديدة الضعؼ في كتاب الخراج :المبحث الرابع
 185 :األسانيػػػػػػػد المػػرسمػػػػػػة :سالمبحث الخام

 185 اإلسناد صحيحة المراسيؿ :األكؿ المطمب
 191 اإلسناد حسنة المراسيؿ :الثاني المطمب
 191 اإلسناد ضعيفة المراسيؿ :الثالث المطمب
 199 الضعؼ شديدة المراسيؿ :الرابع المطمب

 202 راجالفصؿ السادس تخريج األحاديث الكاردة في كتاب الخ
 203 تمييد

 203  الصحيحة األحاديث تخريج :المبحث األكؿ
 242  الحسنة األحاديث تخريج :الثاني المبحث
 251  الضعيفة األحاديث تخريج :الثالث المبحث
 273  الضعؼ شديدة الضعيفة األحاديث تخريج :الرابع المبحث

 281 :اجالخر  كتاب في المرسمة األحاديث تخريج :المبحث الخامس
 303 :الخراج كتاب في المسندة غير األحاديث تخريج :المبحث السادس

 303 عند أبي يكسؼ المسندة غير الصحيحة األحاديث :األكؿ المطمب
 306 عند أبي يكسؼ األحاديث الحسنة غير المسندة :المطمب الثاني

 307 عند أبي يكسؼ المسندة غير الضعيفة األحاديث :الثاني المطمب
 308 الخاتمة

 308 نتائج الدراسة
 309 تكصيات الدراسة



 ش
 

 311 الفيارس العامة
 312 القرآنيػػػػػػػػة اآليات ػػػػػػرسػػػػػػػػػػفيػػػػػ
 313 النبكيػة األحاديػػػػػث رسػػػػػػػػػػػفي

 318 األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ػػػػػرسػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػػػ
 329 الميعػٌرؼ بيا ػػفماكفيرس األ

 330 ػريبةػالغػػػػػػػػػ الكممات ػػػػرسػػػػػػػػفي
 333 كالمراجع المصادر رسػػػػػػػػػػفي

Abstract  b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ص
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 ممٌخص ال

 :في قسميف المكضكعى تناكلت ىذه الٌدراسة 
 ،السياسية ،ت عصره مف نكاح أربعفتناكلى  ،كاف الحديث فيو عف القاضي أبي يكسؼ :األكؿ     

 ،كنشأتو ،كمكلده ،مف حيث نسبو ،ثـ كاف التفصيؿ عف حياتو ،كالدينية ،كالثقافية ،كاالجتماعية
 . كطبقتو ،كمؤٌلفاتو ،كمكانتو العممية ،تبلميذهك  ،كشيكخو ،كطمبو العمـ ،ككفاتو
 ،القكؿ في عدالتو كحٌققت ،ت الٌدراسة الحديث عف جيكده في الحديث الٌنبكم الشريؼثـ تناكلى      
ت مكقؼ ثـ عرضى  ،عمييـ بالحجة كالبرىاف كردٌدت ،أسباب تضعيؼ بعض العمماء لحديثو تكبٌينى 

كفي  ،محديث الشاذو لالقكؿ في تعريف ففٌصمت ،صطمحالقاضي أبي يكسؼ مف مسائؿ في عمـ الم
 ثـ فٌصمىت ،رأيو فيو كأكضحت ،تعريؼ القاضي أبي يكسؼ لخبر اآلحاد ثـ عرضىت ،مكقفو منو

 . القكؿ عنو في حجٌية قكؿ الصحابي
ت ،فكانت مف نصيب كتاب الخراج :أما الثاني       ،مف جكانب عٌدةىذه الدراسة و كالذم عرضى

 طبعاتل كعرضىت ،و لكتابتوكفي الٌدكافع التي دفعت مؤلف ،قكؿ ابتداء في التعريؼ بوال ففٌصمىت
ج ػػػ عنكاف القكؿ في معنى الخرا ثـ فٌصمىت ،كترجماتو إلى المغات األخرل ،وكتحقيقات ،الكتاب

 . أىمية الكتاب في الماضي كالحاضر كبٌينىت ،محتكيات الكتاب الكتاب ػػػ، ثـ عرضىت
منيجو في  فبٌينىت ،ؿ منيج القاضي أبي يكسؼ في كتابوانتقمىت الدراسة لمتفصي بعد ذلؾ     

أٌنو كاف يتبع منيج  كأثبتىت ،كفي التكفيؽ بيف األدلة المختمفة ،عرض األحاديث كاالستدالؿ بيا
 . أكثر مف منيج الفقياء ،المحٌدثيف



 ض
 

 ،نيد القاضي أبي يكسؼ في الكتابأسا فدرسىت ،كانت الٌدراسة الٌنقدية لكتاب الخراج ،كختاما     
ت شديدة  كأسانيد ،كأسانيد ضعيفة ،حسنةأسانيد ك  ،إلى أسانيد صحيحة ،يا حسب درجاتياكقٌسمى

حسنة، كأسانيد مرسمة ضعيفة، كأسانيد مرسمة كأسانيد مرسمة  ،صحيحةكأسانيد مرسمة  ،الضعؼ
 . شديدة الضعؼ

ت ،تمؾ األسانيداألحاديث التي ركاىا أبك يكسؼ ب ثـ درسىت      القكؿ  كحٌققىت ،يا مف مظانّْيافخرَّجى
 ،أحاديث ضعيفةك  ،حسنةأحاديث ك  ،إلى أحاديث صحيحة ،يا حسب درجاتياكقٌسمىت ،في درجاتيا

 . أحاديث ضعيفة شديدة الضعؼ، كأحاديث مرسمةك 
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 ةػػدمػػقػػالم
سيدنا محمد بف عبد  ،بلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميفالحمد هلل رب العالميف ، كالصبلة كالس     

 :، كبعد. . . اهلل ، كعمى آلو كصحبو كالتابعيف ، كمف سمؾ سبيميـ بإحساف إلى يـك الديف
فكؿ عمـ يرتفع بقدر  ،عمـ الحديث النبكم الشريؼ ،كأرفعيا منزلة ،ـ العمكـ مكانةفإف مف أعظ     

عميو أفضؿ الصبلة كأتـ  ،ص حديث رسكؿ اهلل الكريـفكيؼ إذا كاف ىذا االختصا ،اختصاصو
 . التسميـ
دكا كقعٌ  ،فأسسكا أركانو ،كقد اختص اهلل عز كجؿ ىذه األمة الكريمة المعطاءة بيذا العمـ     
في  ،حتى صارت أمة اإلسبلـ يضرب بيا المثؿ ،فكا فيو التصانيؼ الكثيرة كالمتنكعةكصنٌ  ،قكاعده

فجعمكا ليذا  ،بؿ بتكطيد العمـ لخدمتو ،ب فقطليس بالح ،يس تراث قائدىاكتقد ،احتراـ كبلـ نبييا
 . كيتنامى جيبل بعد جيؿ ،العصكر س عمى مرٌ درَّ يي  ،التراث العذب عمما منفردا

كتأكيؿ  ،كتحريؼ الغاليف ،نفكا عنو انتحاؿ المبطميف ،كقد ىيأ اهلل عز كجؿ ليذ العمـ رجاالن      
ينفكف عنو تحريؼ  ،"يرث ىذا العمـ مف كؿ خمؼ عدكلو :ة كالسبلـقاؿ عميو الصبل ،الجاىميف
 . 1كتأكيؿ الجاىميف" ،كانتحاؿ المبطميف ،الغاليف
كا فضحٌ  ،مكا بياكٌ كعظـ األمانة التي كي  ،كأعباء السفر ،فتحمؿ ىؤالء العمماء مكابدة الميالي     

كا عنيا ما كيذبٌ  ،كا سنة رسكليـكؿ ىذا ليخدم ،كىجركا لذات فراشيـ ،ككىبكا أعمارىـ ،بحياتيـ
 :ػػػ رحمو اهلل ػػػ الشافعي اإلماـقاؿ  ،ان ال عكج فييا كال أمت ،حتى كصمت إلينا نقية صافية ،استطاعكا

 ،صمى اهلل عميو كسمـ صحاب النبيأفكأني رأيت رجبل مف  ،"إذا رأيت رجبل مف أصحاب الحديث
      كؿ الخير نافجزاىـ اهلل عنا كعف سنة رسكل ،2ا الفضؿ"نيىـ حفظكا لنا األصؿ فميـ عم ،جزاىـ اهلل خيرا

كأبمغيـ مرتبة  ،فيـ اهلل عز كجؿ بفضائؿ جمةفقد شرٌ  ،كلعظـ األمانة التي حمميا أىؿ الحديث
كىدـ بيـ كؿ بدعة  ،أركاف الشريعة 3"كقد جعؿ اهلل تعالى أىمو :يقكؿ الخطيب البغدادم ،رفيعة

                                                           
محمد عبد القادر عطا، ) مكة المكرمة، مكتبة دار  :، تحقيؽي الكبرلسنف البييق :البييقي، أبك بكر أحمد بف حسيف - 1

ـ (، كتاب الشيادات، باب الرجؿ مف أىؿ الفقو يسأؿ عف الرجؿ مف أىؿ الحديث فيقكؿ كفكا عف 1994 -ىػ 1414الباز، 
األلباني، انظر،  ، كصححو10/209، 20700حديثو ألنو يغمط أك يحدث بما لـ يسمع أك أنو ال يبصر الفتيا، حديث رقـ 

محمد ناصر الديف األلباني، )بيركت، المكتب اإلسبلمي،  :، تحقيؽمشكاة المصابيح :العمرم، محمد بف عبد اهلل الخطيب
 .1/82، 248ـ(، حديث رقـ 1985 – 3ط
، )بيركت، شعيب األرناؤكط ، كمحمد نعيـ العرقسكسي :، تحقيؽسير أعالـ النبالء :الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد - 2

 .60-10/59ىػ(، 1413 – 9مؤسسة الرسالة، ط
 .أم أىؿ الحديث - 3
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أنكارىـ  ،توكالمجتيدكف في حفظ ممٌ  ،توكالكاسطة بيف النبي كأمٌ  ،ميقتوفيـ أمناء اهلل مف خ ،شنيعة
ككؿ فئة تتحيز إلى ىكل  ،كحججيـ قاىرة ،كمذاىبيـ ظاىرة ،كآياتيـ باىرة ،كفضائميـ سائرة ،زاىرة

كالسنة  ،فإف الكتاب عدتيـ ،سكل أصحاب الحديث ،أك تستحسف رأيا تعكؼ عميو ،ترجع اليو
ليو نسبتيـ ،ـكالرسكؿ فئتي ،حجتيـ يقبؿ منيـ  ،كال يمتفتكف إلى اآلراء ،ال يعرجعكف عمى األىكاء ،كا 

إذا  ،كأكعية العمـ كحممتو ،يف كخزنتوحفظة الدٌ  ،كىـ المأمكنكف عميو كالعدكؿ ،ما رككا عف الرسكؿ
 ،كمنيـ كؿ عالـ فقيو ،فما حكمكا بو فيك المقبكؿ المسمكع ،اختمؼ في حديث كاف إلييـ الرجكع

م كىـ الجميكر  ،كخطيب محسف ،كقارئ متقف ،كمخصكص بفضيمة ،كزاىد في قبيمة ،واـ رفيع نبيٍ كا 
كعمى اإلفصاح بغير مذاىبيـ ال  ،ككؿ مبتدع باعتقادىـ يتظاىر ،كسبيميـ السبيؿ المستقيـ ،العظيـ
كال يفمح مف  ،ال يضرىـ مف خذليـ ،كمف عاندىـ خذليـ اهلل ،مف كادىـ قصمو اهلل ،يتجاسر

كؿ ىذا كغيره  ،1كبصر الناظر بالسكء إلييـ حسير" ،المحتاط لدينو إلى إرشادىـ فقير ،تزليـاع
 . ببركة حديث رسكؿ اهلل الكريـ عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ

درس الفقو فكاف  ،برز إماـ عالـ فقيو ػػػػ حممة الكحي النبكم الكريـ اء ػػػػمكمف بيف ىؤالء العظ     
حتى صار  صمى اهلل عميو كسمـ كالـز سنة الحبيب ،و حتى صار بعممو قاضيافييد كاجت ،ابو إمام

 . صاحب أبي حنيفة النعماف ،"أبك يكسؼ القاضي" :الفقيو القاضي المحدث اإلماـإنو  ،ثاحدّْ مي 
 ،بؿ كاف أحد أعمدتو كأركانو ،فيككاف مف أعياف المذىب الحن ،في الفقو اإلماـبرز ىذا      

لـ تفتو سنة الرسكؿ  ،ىذاكؿ لكنو مع  ،كاف قاضيا في زمانو يشار إليو بالبناف ،و كقدرهكلعظـ مكانت
ف كاف عمما في مدرسة أىؿ الرأم ،عميو السبلـ  قاؿ يحيى ،كاف أكثر أىؿ الرأم حديثاقد ف ،حتى كا 

  ، فكاف شيخنا يستعيف3كال أثبت مف أبي يكسؼ" ،"ليس في أصحاب الرأم أكثر حديثا :2بف معيفا 

                                                           
محمد سعيد خطي  :، تحقيؽشرؼ أصحاب الحديث :الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت البغدادم - 1

 .1/9اكغمي، )أنقرة، دار إحياء السنة النبكية(، 
ماـ الجرح كالتعديؿ، ىك أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف الغطفان - 2 ماـ المحٌدثيف، كا  ي مكالىـ البغدادم، حافظ مشيكر، كا 

تاريخ اإلسالـ  :ق(، ككاف حنفٌي المذىب انظر، الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد233-158عاش في الفترة ما بيف )
 -ىػ 1407 – 1عربي، طعمر عبد السبلـ تدمرم، )لبناف، بيركت، دار الكتاب ال :، تحقيؽككفيات المشاىير كاألعالـ

محمد عكامة، )جدة، مؤسسة عمك، دار  :، تحقيؽكالكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، 17/409ـ(، 1987
، كابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي 2/376، 6250ـ(، ترجمة رقـ 1992 -ىػ 1912 – 1القبمة لمثقافة كالنشر، ط

  .1/597، 7651ـ(، ترجمة رقـ 1986 -ىػ 1406 – 1ار الرشيد، ط، )سكريا، دتقريب التيذيب :العسقبلني
عمي معكض، كعادؿ عبد المكجكد،  :، تحقيؽميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد - 3

 .7/272ـ(، 1995 – 1)بيركت، دار الكتب العممية، ط
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"إذا  :1قاؿ عبداهلل بف المبارؾ ككما ،كىذا خير ما يكاجو بو القاضي ابتبلءه ،باألثر في القضاء
 . 2ابتميت بالقضاء فعميؾ باألثر"

، كلو 3اه عمماء الحديث حافظاحتى سمٌ  ،كاف القاضي أبك يكسؼ مف ركاة الحديث المكثريف     
" جممة مف األحاديث يركييا بسنده الخراجو "كفي كتاب ،ركل فيو األحاديث بسنده ،"اآلثاركتاب "
 . ككاف إسناده في كثير منيا عاليا ،أيضا
ككاف لو باع طكيؿ  ،كأشيرىا ينتقي مف األحاديث أجكدىابؿ كاف  ،كلـ يكف شيخنا حاطب ليؿ     

 ،كلفتات جميمة في عمكـ الحديث ،لو جيكد قيمة تككان ،كقكاعد نقد الركاية ،في عمكـ الحديث
األكؿ  حتى استحؽ بجدارة لقب المحدث ،كعظيـ منزلتو في ىذا العمـ ،اإلماـذا إلى قدر ى تكحي

 . عند األحناؼ
كعمى  ،الشريؼ كعمكمو النبكم تتركز عمى جيكده في الحديثػػػ بعكف اهلل ػػػ كدراستي ىذه      

براز ،كدراستو كنقده نقدا حديثيا ،كتابو الخراج راسة األسانيد التي كاف كد ،ثعمى أنو محدّْ  صاحبو كا 
كتخريج األحاديث  ،كضعيفة ،كحسنة ،إلى أسانيد صحيحة ،كتقسيميا حسب درجاتيا ،يركم بيا
مع إلحاقيا بحكـ مختصر لكؿ حديث  ،حسب درجة صحتيا أك ضعفيايا كتقسيم ،الكاردة فيو

  . ؽفّْ كى كاهلل المي  ،...ذلؾ إلى يحتاج

 

 راسةد  أىمية ال
 الشخص، كمف عظمة مف طبيعة المكضكع الذم تعالجو ،اسة أىميتياتكتسب ىذه الدر      
كشيخا جميبل مف مؤسسي  ،ما في الفقومى فيي تناكلت عى  ؛تحدث عنون فالذي الكتابعظمة ك  ،ةتكمكان

                                                           
ق(، 181-118بارؾ بف كاضح الحنظمي، عاش في الفترة ما بيف )ىك أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف الم :ابف المبارؾ - 1

 :، تحقيؽتيذيب الكماؿ :ككاف عالما جكادا، ثقة ثبتا، عابدا زاىدا، ككاف حجة في عمـ الحديث، انظر، المزم، أبك الحجاج
، الكاشؼ :ي، كالذىب16/5، 3520ـ(، ترجمة رقـ 1980 -ىػ 1400 – 1بشار عكاد معركؼ، )بيركت، مؤسسة الرسالة، ط

 .1/320، 3570، ترجمة رقـ  تقريب التيذيب :، كانظر، ابف حجر1/591، 2941ترجمة رقـ 
سيد عباس الجميمي، )بيركت، مؤسسة  :تحقيؽ ،الشمائؿ المحمدية كالخصائؿ المصطفكية :الترمذم، محمد بف عيسى - 2

  .1/354ىػ(، 1412 – 1الكتب الثقافية، ط
االنتقاء في فضائؿ الثالث األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل  :يكسؼ النمرمابف عبد البر، أبك عمر  - 3

 .1/172، )بيركت، دار الكتب العممية(، عنيـ
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لكف  ،كتناكلت كتابا ىاما مف جممة كتبو ،ثي مدرسة الرأمدّْ حى ككاحدا مف أشير مي  ،الحنفيٌ  ذىبالم
 ،بضاعتو الحديثية الدراسةت فيذه المرة تناكلى  !عند ذكره أك الحديث عنو ألكؼكالم عمى غير العادة

لجانب الحديثٌي ت افأبرزى  ،كمركياتو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،مف جيكد لو في عمكـ الحديث
 :جماؿ أىمية ىذه الدراسة في اآلتي، كيمكف إ. . . في شخصٌيتة الفقيٌية

 . ا عف سنتوكتنقيحا كذبِّ  ،اءت خدمة لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـج ىذه الدراسة فإ :أكال     
كأكضحت آراءه  ،في الحديث النبكم وكمركياتيكسؼ  يالقاضي أبنيا جمعت جيكد إ :ثانيا     

 . كنظراتو في عمـ المصطمح
ككجو  ،فيو فونت منيج مؤلّْ كبيَّ  ،كتاب الخراج مف ناحية حديثية ىذه الدراسة عرضت :ثالثا     

 . حديثاللو عمى رأيو مف خبلؿ الداست
مف خبلؿ بحث مكاضيع اقتصادية مف  ،ف ىذه الدراسة ربطت بيف الحديث كاالقتصادإ :رابعا     

 . ناحية حديثية
إلى عمكـ الحديث  تيـنظر ك  ،الحديث النبكم فيأىؿ الرأم  بعض نت بضاعةنيا بيَّ إ :خامسا     

 . كخدمتيـ لو ،كمصطمحو
فبعد أف برز الحديث عف ككنو  ،اإلماـفي الحديث عف ىذا العمـ  ككنيا فكرة جديدة :سادسا     

 . تأتي ىذه الدراسة لتتحدث عنو عمى أنو المحدث الحافظ ،الفقيو المجتيد
 ،إلى مثؿ ىذه الدراسة ،ة خاصة، كالدراسات الحديثيَّ حاجة المكتبة اإلسبلمية عامة :سابعا     

 . مف قبؿرس دٍ فيي لـ تي 

 

 الدراسة مشكمة
 :التالية األسئمة عف اإلجابة في ،الدراسة مشكمة تكمف
 ؟ .مف ىك القاضي أبك يكسؼ -1     
 ؟ .كالتعديؿ الجرح ميزاف في يكسؼ أبي القاضي منزلة ما -2     
 ؟ .الحديث عمـ في يكسؼ أبي القاضي آثار ما -3     
 ؟ .كالحاضر الماضي في الخراج كتاب ما أىمية -4     
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 ؟ ."الخراج" كتابو في يكسؼ أبك القاضي بعواتٌ  الذم المنيج ما -5     
 ؟ .كما مدل صحتيا ،ما حجـ األحاديث التي اعتمد عمييا القاضي في كتابو -6     
 ؟ .أكىاىا ىي كما ،يكسؼ أبي القاضي عف األسانيد أصح ما -7     
 كتابو في يركييا كاف التي األحاديث في الصحة يمتـز يكسؼ أبك القاضي كاف ىؿ -8     

 . ؟"الخراج"
 ؟ .الحديثية الناحية مف" الخراج" كتاب منزلة ما -9     

 

 المكضكع م ليذاأسباب اختيار 
ني أتكؽ شكقا لخدمة ىذا النبع العذب نٌ إحيث  :سنة رسكؿ اهلل عميو السالـلخدمة  :أكال     

 ،عمى سنة رسكلنا الكريـ ػػكباهلل االستعانة ػ ػػسة ػخصكصا بعد كؿ ىذه اليجمات الشر  ،المعطاء
 . عميو أفضؿ الصبلة كالتسميـكعمى شخصو الكريـ 

 السابقة يث كانت الدراساتح :عدـ كجكد دراسة مستكفاة كشاممة في ىذا المجاؿ :ثانيا     
اديثو أك حتى كلـ تكتب دراسة كاحدة عف أح ،أك عمى فقيو كاجتياداتو ،ة أبي يكسؼز عمى سير تتركَّ 

كانت تعرضو عمى أنو كتاب  ،كالدراسات التي تناكلت كتاب الخراج ،جيكده في عمـ الحديث
نت كلـ تمفت االنتباه إلى األحاديث التي زيٌ  ،اقتصاد ػػػ كما سنذكر عند عرضنا لمدراسات السابقة ػػػ

 . ىذا الكتاب
 . الماضي كالحاضر فيأىمية كتاب الخراج  :ثالثا     
ككف ىذا الكتاب تناكؿ  :محاكلة التكفيؽ كالتقريب بيف عمـ الحديث كعمـ االقتصاد :رابعا     

 . مسائؿ تتعمؽ باالقتصاد بالدرجة األكلى
أف المشيكر بيف العامة  خصكصا :محاكلة التقريب بيف أىؿ الرأم كأىؿ الحديث :خامسا     

أف بضاعتيـ مزجاة في حديث رسكليـ ك  ،عف المشكاة النبكية بعيدكفأف أىؿ الرأم  ،كالمتعمميف
 . تمؾ المزاعـ دليبل كبرىانا عمى ردٌ  كانت دراستي ىذهف ،الكريـ عميو السبلـ
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مف خبلؿ بياف مكقفو مف بعض  :ثد  حى مي  تقريب ىذا الفقيو إلى الناس عمى أنو راكو  :سادسا     
مف خبلؿ مناس؛ تقريبيا لك  ،كجمع مركياتو في الحديث النبكم ،المسائؿ المتعمقة بعمـك الحديث

 . عرض كتحقيؽ األسانيد التي ركل بيا أحاديثو
إلى  ،كلفتو انتباىي :استجابة لتكجيو أستاذم المشرؼ الدكتكر خالد عمكاف حفظو اهلل :سابعا     

 . أف ىذا المكضكع لـ يتناكلو أحد مف قبؿ

 

 أىداؼ الدراسة
كتخريج  ،دراسة األسانيد التي فيومف خبلؿ  :ة بحتةدراسة كتاب الخراج دراسة حديثيٌ  .1

 . األحاديث التي ركاىا أبك يكسؼ فيو
بؿ فقيو فتح  ،ال عمى أنو فقيو فقط :ث الحافظلفت األنظار إلى ىذا العمـ الفقيو المحد    .2

 . فجمع بيف الفقو كاألثر ،اهلل عميو مف أنكاره
 ،في شخصو ،ىذه الجكانبمتمثمة  :ة القاضي أبي يكسؼبياف جكانب ىامة مف حيا .3

 . كعممو ،كعصره
مف خبلؿ بياف رأيو في جممة  :كعمكمو النبكم لحديثافي  جيكد القاضي أبي يكسؼبياف  .4

 . جيكده في خدمة ىذا العمـ العظيـ فكبيا ،مف عمـك الحديث
كتقسيـ ىذه األسانيد إلى  :دراسة األسانيد التي ركل بيا أبك يكسؼ الركايات المرفكعة .5

 . كضعيفة ،كحسنة ،أسانيد صحيحة
كتقسيـ ىذه الركايات حسب  ،تيابياف درجك  :تخريج الركايات المرفكعة في كتابو )الخراج( .6

مجمبل حكما  ،كمف ثـ الحكـ عمى الركاية ،1الكتب التسعةكبياف مكاقعيا في  ،درجة صحتيا
 . ممخصا

 

 الدراسات السابقة
كلـ  ،ناحية حياتو كسيرتو فقط لكف مف ،يكسؼ يفيف الترجمة لمقاضي أبالمؤلّْ  بعضتناكؿ      

 ػػػ ؾٌ حى كلـ يتناكؿ كتابا مف كتبو يعرضو عمى المً  ،يكتب عف ركاياتو أك حتى بضاعتو في الحديث
                                                           

 .ىذا منيج الدراسة، فإف لـ أجد ىذه الركايات في الكتب التسعة، فإني أبيف أماكف كركدىا مف غيرىا - 1
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ة أبي يكسؼ كلـ أجد في سير  ،ػػيا ػتم مف أىميكّْ قى كيي  ،كىذا ما يزيد الحاجة إلى مثؿ ىذه الدراسة
 . لمحمد زاىد الككثرم :"كسؼ القاضيأبك ي اإلماـحسف التقاضي في سيرة " :سكل دراسة مستقمة

 ،عدد مف المعاصريف فيو فقد كتب ،كمنيج القاضي أبي يكسؼ فيو ،"كتاب الخراج"كأما عف      
فبحثكا في ىذا الكتاب تحت  ،ة عمى االقتصاد فقطكتاب الخراج كانت منصبَّ  عفإال أف كتابتيـ 
 ،كلـ يتطرقكا إلى الحديث ،لج مكاضيع اقتصاديةزكا عمى ككف ىذا الكتاب يعاكركٌ  ،مظمة ىذا العمـ

فيك كتاب عظيـ في الحديث  ،أك حتى اإلشارة إلى أف ىذا الكتاب كما أنو كتاب في االقتصاد
مف ك  ،يكسؼ الكثير مف بضاعتو الحديثية ككتاب كضع فيو القاضي أبك ،عمكموالنبكم الشريؼ ك 

 :ىذه الدراسات
 الرزاؽ عبد ألحمد :"الخراج كتابو خالؿ مف يةكالمال االقتصادية يكسؼ أبي آراء" .1

أك باألحرل  ،كىذا الكتاب تناكؿ آراء أبي يكسؼ في مسائؿ ذات صمة باالقتصاد :مصطفي
، كغيرىا مف األمكر ذات . . . كاألرض ،كاإلجارة ،مف حيث البيكع ،االقتصاد اإلسبلمي

ف كاف فييا اختبلؼ بيف الفقياء ،الصمة إال أف المؤلؼ اكتفى  ،كبعض ىذه األمكر كا 
 كتكلى طباعتو كنشره ،كقد طبع ىذا الكتاب في لبناف ،بعرض رأم القاضي أبي يكسؼ

 . بمدينة بيركت ،كالنشر لمتكزيع المطبكعات شركة
 مف الرشيد ىاركف عيد في االسالمية لمدكلة االقتصادية الحياة في يكسؼ أبي رأم" .2

فة لنيؿ يا المؤلّْ تٍ مى كىذه الدراسة قدَّ  :ةسن أبك فيمي أحمد لعصمة :"الخراج كتاب خالؿ
 ،قسـ التاريخ اإلسبلمي كالحضارة ،بمكة المكرمة ،درجة الماجستير في جامعة أـ القرل

  . كأشرؼ عمييا الدكتكر حساـ الديف السامرائي ،ق(1406 – 1405لمعاـ الدراسي )
 ية كما يراىا القاضي أبكة اإلسبلمالحياة االقتصادية في الدكل كقد عرضت ىذه الرسالة     
، كغيرىا مف مسائؿ ...كالغنائـ ،كالجزية ،زكاةكال ،كالمقاسمة ،ؼكظَّ مف حيث الخراج المي  ،يكسؼ

كقد طبعت ىذه  ،يكسؼ ككما يراىا أبك ،رة ىاركف الرشيدفي فت ،االقتصاد في الدكلة اإلسبلمية
 . اف لمنشر كالتكزيعسسة الريَّ كتكلى طباعتيا كنشرىا مؤ  ،في مدينة بيركت ،الرسالة في لبناف

تناكلت آراء القاضي أبي ك  ،لخراج مف ناحية اقتصادية بحتةكتاب ا اعرضت ،ففياتاف الدراستا     
 . سائؿ ذات تخصص في ىذا المجاؿ فقطيكسؼ في م
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 الدراسة ي في ىذهمنيج
كذلؾ مف  :الستقرائي، ثـ ااريخيالتىذه الدراسة المنيج ؿ مف األكَّ  في الشؽ  ت بعٍ اتٌ  :أكال     
 . جمع نظراتو كآرائو في عمـك الحديث مف بيف ثنايا كتبوك  ،كحياتو التفصيؿ في سيرة أبي يكسؼخبلؿ 
كذلؾ  :بطريقة التحميمي ،ت المنيج االستقرائيبعٍ دراسة اتٌ الالثاني مف  ثـ في الشؽ   :ثانيا     

كمف ثـ بياف األسانيد الكاردة  ،منيجوكبياف  ،كدراستو دراسة حديثية ،الخراج مف خبلؿ عرض كتاب
كجمع األحاديث التي ركاىا القاضي أبك  ،كتقسيميا حسب درجتيا مف الصحة أك الضعؼ ،فيو

 . الكتبكتخريجيا مف  ،فيو يكسؼ
 :ت المنيج التاليأما عف منيجي في دراسة األسانيد فقد اتبعٍ  :ثالثا     

عند أكؿ  ،ة كاحدة في الدراسةمرٌ  ػػػػ حا كتعديبلجر ػػػػ  اإلسنادترجـ لرجاؿ كاف منيجي أف أي  -1
 . ذكر فيو اسـ الراكممكاف يي 

 كتفيكأ ،ي ال أترجـ لوفإنٌ  ،لو فيو الذم تيرجـ اإلسنادر الراكم مرة أخرل في غير إذا تكرَّ  -2
 . عف ذلؾ فإف الراكم يككف ثقة فإف سكتُّ  ،جتو عند الحاجةر إلى دباإلشارة  قطف

 :كتفي بالترجمة لو مف الكتب التاليةفإني أ ،أك تضعيفو عمى تكثيقو فؽإذا كاف الراكم متٌ  -3
كتيذيب  ،البف حجركتيذيب التيذيب  ،كالكاشؼ لمذىبي ،)تقريب التيذيب البف حجر

 . الكماؿ لممزم(
)الجرح  :الكتب التالية ،فإني أضيؼ إلى ما سبؽ ،فيو اأما إذا كاف الراكم مختمف -4

حتى أخرج برأم  ،، كغيرىا(. . . اف االعتداؿ لمذىبيكميز  ،كالتعديؿ البف أبي حاتـ
 . اإلسنادكفي النياية في الحكـ عمى  ،أنتيجو سبيبل في الحكـ عميو

تو، مَّ ، كأكتفي فقط ببياف عً اإلسنادفي دراسة األسانيد الضعيفة فإني ال أترجـ لكؿ رجاؿ  -5
ف كاف فيو عمتيف أك أكثر فإنّْ  ي أبينيا كذلؾ، مع العمـ فإف كاف فيو عمة كاحد أبينيا، كا 

 . ياتفيو عمة غير ذلؾ لذكر  تكامبل، كلك كجد اإلسناد تقد درسأٌنني 
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 :أما عف منيجي في التخريج فكاف اآلتي :رابعا     
فبل أنتقؿ في تخريج الحديث إلى  ،بعضياأك في  ،إذا كاف الحديث في الكتب التسعة -1

جو مف ديث في الكتب التسعة فإني أخرّْ فإذا لـ يكف الح ،ألمر يستدعي ذلؾغيرىا إال 
 . غيرىا مف كتب السنة

ثـ الكتب التي ركتو عف  ،نفسو اإلسنادبـ الكتب التي ركتو قدّْ فإني أي  ،عند تخريج الحديث -2
 . اإلسنادمبينا االختبلفات التي في  ،ثـ أذكر الشكاىد التي لمحديث ،نفسو الصحابيٌ 

ذا  ،تابعيف أك ثبلثة حسب الحاجةمكتفي بأفإني  ،ف لمحديث أكثر مف متابعةإذا كا -3 كا 
 . فإني أكتفي بشاىديف أك ثبلثة أيضا حسب الحاجة ،كاف لو أكثر مف شاىد

 :أما عف منيجي في الحكـ عمى الحديث :خامسا     
ثـ أذكر  ،سناده ػػػدراستنا إلدرجة إسناده ػػػ عمى ما حققناه في  ،كنت أذكر عند كؿ حديث -1

 . درجة الحديث
فبل أذكر ألحد مف العمماء حكما لو ػػػ  ،كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىماإذا  -2

 كثّْؽ الحكـ عمىي أي فإف لـ يكف في أحدىا فإنٌ  ،ة أحاديث ىذيف الكتابيف ػػػبصحٌ  متسميـل
 ما كغالبا ،فإف لـ أجد فإف أجتيد في الحكـ عميو ،الحديث بأقكاؿ العمماء إف كجدت

 . ـ أكتشؼ عمة مف شذكذ أك نكارةأعطيو حكـ إسناده ما ل
كـ العمماء  -3 األحاديث التي ىي ليست في كتاب الخراج، فإٌني أذكر عند تخريجيا حي

 عمييا، مف غير دراسة ليا . 
عزك مراعيا  :تباع األسمكب العممي في تكثيؽ المعمكمات بشكؿ عممي دقيؽا  :سادسا     

 . يؿ كما يقتضي البحث العمميكضع عبلمات الترقيـ كالتشكك  ،األقكاؿ ألصحابيا
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 الدراسة خطة
كىي عمى  ،كخاتمة ،فصكؿ ستةك  ،متمييدفصؿ ك  ،مقدمة :مف دراسةالىذه تتككف خطة      

 :النحك التالي
 

 :، كفيويػػػػػػػػػالقاض رػػػػػػػػػػػػعص :التمييػػػػدم الفصؿ
 حياة القاضي بيف فترتيف  :األكؿالمبحث 
  العباسي العصر في السياسية الحالة :ثانيال المبحث
  العباسي العصر في االجتماعية الحالة :الثالث المبحث
  العباسي العصر في كالثقافية العممية الحالة :الرابع المبحث
  العباسي العصر في الدينية الحالة :الخامس المبحث

 

 :، كفيويكسؼ أبي القاضي حياة :األكؿ الفصؿ
   كالكفاة النشأةك  كالمكلد االسـ :األكؿ المبحث
  النعماف حنيفة أبي اإلماـ صحبتوك  لمعمـ طمبو :الثاني المبحث
  العممية كمكانتو ،فييا برع التي عمكمو :الثالث المبحث
  كتبلميذه شيكخو :الرابع المبحث
 فاتومؤلٌ  :الخامس المبحث

 

 :، كفيوالنبكم كالحديث يكسؼ أبك القاضي :الثاني الفصؿ
   كالتعديؿ الجرح ميزاف في يكسؼ أبك يالقاض :األكؿ المبحث
  الرأم أىؿ مدرسة في إماما ككنو مع الركاية عمى هاعتماد كثرة :الثاني المبحث
  المصطمح عمـ في هأثر  :الثالث المبحث

 

 :، كفيو"الخراج" بكتاب التعريؼ :الثالث الفصؿ
  الخراج كتاب مقدمة عف :األكؿ المبحث
  الكتاب ليؼتأ إلى الدافع :الثاني المبحث
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  الكتاب كتراجـ كتحقيقات طبعات :الثالث المبحث
  (الخراج) الكتاب بعنكاف التعريؼ :الرابع المبحث
  الكتاب محتكل :الخامس المبحث
 كالحاضر الماضي في الخراج كتاب أىمية :السادس المبحث

 

 :، كفيوالخراج كتاب في يكسؼ أبي القاضي منيج :الرابع الفصؿ
  الكتاب مقدمة في منيجو :األكؿ المبحث
  الخراج كتاب فصكؿ في يكسؼ أبي القاضي منيج :الثاني المبحث

 

 :، كفيودراسة األسانيد الكاردة في كتاب الخراج :الخامػػس الفصػػؿ
 األسانيد الصحيحة في كتاب الخراج :األكؿ المبحث

 األسانيد الحسنة في كتاب الخراج :المبحث الثاني
 نيد الضعيفة في كتاب الخراجاألسا :المبحث الثالث
 األسانيد شديدة الضعؼ في كتاب الخراج :المبحث الرابع

  األسانيد المرسمة :المبحث الخامس
 

 :، كفيوالخراج كتاب في الكاردة األحاديث تخريج :الفصؿ السادس
 تخريج األحاديث الصحيحة :المبحث األكؿ
 تخريج األحاديث الحسنة :المبحث الثاني
 تخريج األحاديث الضعيفة :لثالمبحث الثا

 تخريج األحاديث الضعيفة شديدة الضعؼ :المبحث الرابع
 ألحاديث المرسمة في كتاب الخراجتخريج ا :المبحث الخامس
 تخريج األحاديث غير المسندة في كتاب الخراج :المبحث السادس
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 مدالتمييالفصؿ 

 ي ػػػػػػػػػػػػػػر القاضػػػػػػػػػػػػػعص
 :باحثسة مكفيو خم

 حياة القاضي بيف فترتيف:  المبحث األكؿ

 الحالة السياسية في العصر العباسي:  المبحث الثاني

 الحالة االجتماعية في العصر العباسي:  المبحث الثالث

 الحالة العممية كالثقافية في العصر العباسي:  المبحث الرابع

 الحالة الدينية في العصر العباسي:  المبحث الخامس
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 :تمييد
في الفترة ما  ،ةالعباسي خبلفةكبدايات ال ،ةعاش القاضي أبك يكسؼ في نياية الخبلفة األمكيَّ      
ىذه الفترة شيدت في  خاصة كأفٌ  ،عمى حياتو ككاف ليذه الفترة تأثير قكم ،ىػ(182 – 113بيف )

إلى  ،األمكييف في دمشؽفقد كاف فييا انتقاؿ الخبلفة مف  ،ايتيا تغييرا لمخبلفة االسبلميةبد
 . كما صحب ذلؾ مف أحداث ،العباسييف في بغداد

 

 حياة القاضي بيف فترتيف:  األكؿالمبحث 
خصكصا أف  ،توصقؿ شخصي، كفي أثرىا في حياتو فترةككاف لكؿ  ،فترتيفبت حياة القاضي مرَّ      
 . أبناء اإلسبلـ الكائنيف آنذاؾكالتي انعكست عمى  ،كشكميا كطابعيا المنفرد ،سماتيا الخاصة فترةلكؿ 
كبداية  ،ػػػ 1ىشاـ بف عبد الممؾ مف خبلفة ػػػنياية العصر األمكم  :في فترتافكتتمثؿ ىاتاف ال     

 . 2خبلفة ىاركف الرشيدإلى منتصؼ  ،العصر العباسي

 

 :نياية الخالفة األمكية :مف حياتواألكلى  فترةال :المطمب األكؿ
كالذم تكلى الخبلفة في  ،لخميفة األمكم ىشاـ بف عبد الممؾسؼ في عيد اكلد القاضي أبك يك      

 . 3بداية الدعكات المنادية بإسقاط الدكلة األمكية ىذه الفترةككانت  ،ىػ(125 – 105الفترة ما بيف )
 

                                                           
ممؾ بف مركاف القرشي األمكم الدمشقي، كلد بعد السبعيف، كاستخمؼ في شعباف سنة خمس ىك أبك الكليد ىشاـ بف عبد ال - 1

كمئة، ككاف لو مف العمر يكمئذ اربع كثبلثكف سنة، ككاف فيو حمـ كأناة، كبقي في الخبلفة إلى أف مات في ربيع اآلخر، سنة 
، البداية كالنياية :إسماعيؿ بف عمر القرشي ابف كثير، أبك الفداء ،خمس كعشريف كمائة، كلو أربع كخمسكف سنة، انظر

 .5/351، 162، ترجمة رقـ سير أعالـ النبالء :، كالذىبي9/351)بيركت، مكتبة المعارؼ(، 
ىك أمير المؤمنيف ىاركف الرشيد بف  الميدم محمد بف المنصكر بف عباس بف عبد المطمب القرشي الياشمي، كلد سنة  - 2

بالخبلفة بعد مكت أخيو مكسى اليادم سنة سبعيف كمائة، بعيد مف أبيو الميدم، كمات سنة  ست كأربعيف كمائة، كبكيع لو
 .10/213، البداية كالنيايةثبلث كتسعيف كمائة، انظر، ابف كثير، 

حمادم الساحمي، )بيركت، دار  :، تحقيؽسقكط الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسية :انظر، الثعالبي، عبد العزيز - 3
صدر اإلسالـ كالدكلة  :فما بعدىا، كانظر، شعباف، محمد عبد الحي محمد – 192ـ(، ص1995 – 1ب اإلسبلمي، طالغر 

 .فما بعدىا – 184ـ(، ص1987، )بيركت، األىمية لمنشر كالتكزيع، األمكية
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خذ سمطاف أفقد  ،1مكية الضعؼ في خبلفة الكليد بف يزيد بف عبد الممؾأدرؾ الخبلفة األ     
 ،رةححزاب المتناكصراع بيف األ ،مف فسادو  الكليدلما عرؼ عف حكـ  ،كم يؤذف بالسقكطمالبيت األ

، لكٌنو سيرعات ما مات 2الممؾ عبد بف الكليد بف يزيدجاء بعده ،كمائة كعشريف ست سنةا قيًتؿكلمٌ 
الذم دخؿ في صراعو شديدو مع الخكارج في ، 3مركاف بف محمد في نفس العاـ، ليأتي مف بعده

  . 4صؿ كاليمف كالحجازالمك 
كحاكؿ ىؤالء المعارضكف إسقاط الدكلة  ،ت في ىذه الفترة المعارضة ضد الحكـ األمكماشتدٌ      
 ،(كالية العيد)كما انقسـ البيت األمكم عمى نفسو بسبب نظاـ  ،ة بكؿ ما أكتكا مف قكة كبأساألمكيٌ 

نقساـ العرب في الدكلة اإلسبلمية إلى ت سياسة األمكييف إلى اكأدَّ  ،كتكلية العيد ألكثر مف كاحد
ة مريرة في الكاليات اإلسبلمية بيف العيد األمكم حركبا أىميٌ  ت نياياتكشيد ،(ةكيمنيَّ  ،ةقيسيَّ )

 . 5ة أضعفت الدكلة األمكيةة كاليمنيَّ القيسيَّ 
  ف ينتصرأ استطاع بذكائو ،ساف(افي )خر  العباسية قيادة الدعكة 6كلما تكلى أبك مسمـو الخرساني     

                                                           
بكه لـ يمكنو أف ىك أبك العباس الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ، كلد سنة تسعيف، فمما احتضر أ - 1

يستخمفو ألنو صبي، فعقد ألخيو ىشاـ كجعؿ ىذا كلي العيد مف بعد ىشاـ، فتسمـ األمر عند مكت ىشاـ في ربيع االخر سنة 
خمس كعشريف كمائة، ككاف فاسقا، شريبا لمخمر، منتيكا حرمات اهلل عز كجؿ، أراد الحج ليشرب فكؽ ظير الكعبة، فمقتو 

 :فقتؿ في جمادل االخر سنة ست كعشريف كمائة، انظر، السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر الناس لفسقو، كخرجكا عميو
 .1/250ـ(، 1952 -ىػ 1371 – 1محمد محيي الديف عبد الحميد، )مصر، مطبعة دار السعادة، ط :، تحقيؽتاريخ الخمفاء

ممقب بالناقص لككنو نقص الجند مف أعطياتيـ، ىك يزيد بف الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف، أبك خالد األمكم الدمشقي، ال - 2
تكٌثب عمى الخبلفة كتـ لو ذاؾ، كقتؿ ابف عمو الكليد، كلكٌنو لـ يمتع بالخبلفة، كمات في سابع ذم الحجة مف سنة ست 

 . 8/311، تاريخ اإلسالـكعشريف كمائة، فكانت خبلفتو ستة أشير ناقصة، انظر، الذىبي : 
ف بف محمد بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية، كيعرؼ بمركاف الحمار ىك أبك عبد الممؾ مركا - 3

كبمركاف الجعدم، آخر خمفاء بني أمية، كلد بالجزيرة في سنة اثنتيف كسبعيف، ككاف مركاف بطبل شجاعا، داىية رزينا جبارا، 
ؿ سنة ثنتيف كثبلثيف كمائة كقد جاكز الستيف،انظر، ابف يصؿ السير بالسرل، كال يجؼ لو لبد، دٌكخ الخكارج بالجزيرة، كقت

 .7/74، 17، ترجمة رقـ سير أعالـ النبالء :، كالذىبي10/46، البداية كالنياية :كثير
 – 2، )بيركت، دار التراث، طتاريخ الرسؿ كالممكؾ )تاريخ الطبرم( :انظر، الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير - 4

 .7/231ىػ(، 1387
 -ىػ 1421، )القاىرة، دار الفكر العربي، دراسات في تاريخ الدكلة العباسية :ر، الفقي، عصاـ الديف عبد الرؤكؼانظ - 5

 .14-9ـ(، ص2002
ىك األمير عبد الرحمف بف مسمـ بف يسار الخرساني، صاحب الدعكة، كىاـز جيكش الدكلة االمكية، كالقائـ بإنشاء الدكلة  - 6

 .6/48، سير أعالـ النبالء :مكؾ في االسبلـ، ككاف ذا شأف عجيب، كنبأ غريب، انظر، الذىبيالعباسية، كاف مف اكبر الم
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 ،كأخذت رايات العباسييف السكداء تسير باتجاه العراؽ ،مكييف ىناؾاأل يكال 1عمى نصر بف سيار
 الجيش كالتي آلت بدخكؿ ،ككقعت المعارؾ بيف الجيشيف ،الذم كاف مشغكال بحرب الخكارج

، ثـ 2ؿبقيادة أبي سممة الخبل ،ةلى النكر حككمة بني العباس السريٌ إ تظير ك  ،الككفة العباسي
 ظمتك  ،شمالي العراؽ (الزاب)ت بو عمى قحتى الت ،تجيت الجيكش لمقضاء عمى محمد بف مركافا

 . 3(ىػ132)تطارده حتى لقي حتفو في أكاخر سنة 
بؿ ظير عمييـ طابع  ،لـ يكف اىتماـ الخمفاء بالتعميـ كالثقافة ،ىذه الفترة مف الدكلة األمكيةفي      

، كالذم يدؿ عمى ذلؾ أف 4يبة الخبلفة لضعؼ أخبلقيـ كسكء تصرفاتيـحتى ضعفت ى ،يكالمَّ  بّْ حي 
مييا أمية بني شيكخأف بعض   سبب كاف ما :العباس بني إلى عنيـ الممؾ زكاؿ عقيب ئؿسي  ،كىميحصى

 مف فيئسكا ،رعيتنا فىظىمىٍمنىا ،يمزمنا تىفىقده كاف ما تفقدً  عف ًبمىذَّاًتنىا شيًغٍمنىا إنا" :قاؿ ؟ممككـ زكاؿ
ٌمٍكا ،خراجنا أىؿ عمى كتحكمؿ ،ًمنَّا الراحة كتمنكا ،صافناإن  بيكتي  فخمىتٍ  ،ضياعنا كخربت ،عنا فىتىخى

كافآ ،بكزرائنا ككثقنا ،أمكالنا  كتأٌخرى  ،عنا عمميا أىٍخفىٍكا دكننا أمكران  كىأىٍمضٍكا ،منافعنا عمى مرافقيـ ثىري
طىمىبنىا ،حربنا عمى معيـ ظافركافت ،أعادينا كاستدعاىـ ،لنا طاعتيـ فزالت ،جندنا عطاء  ناأعداء كى
 . 5"ممكنا زكاؿ أسباب أٍككىدً  مف عنا األخبار استتار ككاف ،أنصارنا لقمة عنيـ فعجزنا
"لقد دالت دكلة بني أمية حيف  :يقكؿ الدكتكر القرضاكم في حديثو عف آخر العيد األمكم     
المؤىبلت ما يمكنيـ مف مقاكمة عكامؿ  ككليى األمر فييا أمراء ضعفاء ال يممككف مف ،شاخت

 . 6كاف يسمى مركاف الحمار" ،حتى إف آخر خمفائيـ مركاف بف محمد ،الضعؼ في نظاـ الحكـ
                                                           

ىك أبك الميث نصر بف سيار المركزم، نائب مركاف بف محمد، خرج عميو أبك مسمـ الخرساني، كحاربو فعجز عنو نصر  - 1
بساكة، سنة إحدل كثبلثيف كمئة، كقد كلي إمرة كاستصرخ بمركاف غير مرة، فبعد عف نجدتو، جاءه المكت عمى حاجة، فتكفي 

 .5/463، 209، ترجمة رقـ سير أعالـ النبالء :خراساف عشر سنيف، ككاف مف رجاؿ الدىر سؤددا ككفاءة، انظر، الذىبي
مف كقع ىك أبك سممة حفص بف سميماف الخبلؿ اليمداني، كزير أبي العباس السفاح ػػػ أكؿ خمفاء بني العباس ػػػ، كىك أكؿ  - 2

عميو اسـ الكزير كشير بالكزارة في دكلة بني العباس، كلـ يكف مف قبمو يعرؼ بيذا النعت، انظر، ابف خمكاف، أبك العباس 
 .2/195إحساف عباس، )لبناف، دار الثقافة(،  :، تحقيؽكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :شمس الديف أحمد بف محمد

 .458-7/353، الممكؾتاريخ الرسؿ ك  :انظر، الطبرم - 3
، )القاىرة، مكتبة الدكلة العباسية -الدكلة العربية  -الجاىمية  :العاـ التاريخ اإلسالمي :انظر، حسف، عمي إبراىيـ - 4

 .4/323ـ(، 1963 – 3النيضة، ط
يد، محمد محيي الديف عبد الحم :تحقيؽ ،مركج الذىب كمعادف الجكىر :المسعكدم، أبك الحسف عمي بف الحسيف - 5

 .3/158)مصر، دار الرجاء(، 
 .102ـ(، ص2006 – 2، )القاىرة، دار الشركؽ، طتاريخنا المفترل عميوالقرضاكم، يكسؼ:  - 6
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كانت بؿ  ،كلـ يكف لمعمماء عظيـ األثر ،لـ يكف انصباب الناس عمى التعميـ  في ىذه الفترة     
 . 1الببلد ُـّ تعي في ىذه الفترة االضطرابات السياسية كالفكرية 

نو لما انتيت الدكلة إذ إ ،2ةيكسؼ العمميٌ  يأبالقاضي لـ يكف ليذه الفترة كثير األثر عمى حياة      
لف لذلؾ  ،ةكلـ يكف عمره قد تجاكز التاسعة عشر  ،ى العمـ في الحمقاتاألمكية كاف ما يزاؿ يتمقٌ 

 . العصر العباسي في حياتو حديثنا عف سكؼ يككف جؿبؿ  ،نكلي ىذه المرحمة اىتماما كبيرا

 

 .ىػ(132بداية الخالفة العباسية عاـ ) :تومف حياالثانية  فترةال :المطمب الثاني
 ،بغداد لتككف مدينة السبلـ 3فاختار أبك جعفر المنصكر ،ـاتخذ العباسيكف العراؽ مقران لخبلفتي     

 ،الحضارةك جت بالحياة فابتي ،سكاؽاألك  كالقصكر الفخمة ،مئات المساجد كالًقباب كشيدكا فييا
 . 4دباءبالعمماء كاألك 

 عُّ ، كالتي كانت تشي 5مف الخبلفة العباسية (العصر األكؿ)عاش القاضي أبك يكسؼ في      
 ،عطياتيـكازدادت أي  ،ف األمكاؿ تدفقت عمى المسمميف في ىذا العصرحيث إ ،ة كالنشاطبالحيكيٌ 

ككاف  ،ركاكالعبيد الذيف اشتي  ،خذكا في الحركبأي  اء الذيفكاألرقٌ  ،مبكاككثر المستخدمكف الذيف جي 
كاتجو  ،فانصرؼ بعضيـ نحك العمـ كأنتج الخير الكثير ،السكاف في حالة مف الرفاىية كالرخاء

إف الحضارة اإلسبلمية قد بمغت أكجيا في العصر  :، حتى قيؿيـ نحك العمراف كشيدكا األبنيةبعض
 . 6العباسي

                                                           
 .فما بعدىا – 197، صصدر اإلسالـ كالدكلة األمكيةانظر، شعباف،  - 1
ا يكسؼ القاضي، كنحف نتكمـ عنو عمى نقصد ىنا، أف أبا يكسؼ في ىذه الفترة كاف ما يزاؿ يتمقى العمـ، كلـ يكف بعد أب - 2

أنو محٌدث عالـ قاضي، كاحد أعياف المذىب الحنفي، فالذم ييمنا مف سيرتو كحياتو، ما كاف لو صمة بعممو كدعكتو، كليس 
 .تمقيو العمـ، مع تقديرنا ليذا العنصر في صقؿ شخصيتو، كتككيف عقميتو النيرة

خمفاء بني العباس، كلد في سنة  ثانياهلل بف عباس القرشي العباسي، بف عبد ىك أبك جعفر عبد اهلل بف محمد بف عمي  - 3
تاريخ اإلسالـ ككفيات  :خمس كتسعيف، كمات سنة ثماف كخمسيف كمائة، كلو مف العمر أربعا كستيف سنة، انظر، الذىبي

 .9/465، المشاىير كاألعالـ
 .7/421، تاريخ الرسؿ كالممكؾ :انظر، الطبرم - 4
 132كالذم امتدت فترتو ما بيف ) :العصر العباسي األكؿ :مماء التاريخ عصكر الدكلة العباسية إلى ثبلثة عصكرقسـ ع - 5
كامتد ىذا العصر ما  :ىػ(، كالعصر العباسي الثالث334 – 232كامتدت فترتو ما بيف ) :ىػ(، كالعصر العباسي الثاني232 –

ـ(، 2005 -ىػ 1426)القاىرة، دار الفجر لمتراث،  :لتاريخ اإلسالميا :ىػ(، انظر، الصبلبي، عمي محمد656 – 334بيف )
1/475. 
 .1/10ـ(، 2000 -ىػ 1421 – 6، )المكتب اإلسبلمي، طالتاريخ اإلسالمي ػ الدكلة العباسية :انظر، شاكر، محمكد - 6
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العمرانية كالعممية مع ظيكر العباسييف دكر كبير في ازدىار الحركة  كاف لمعكامؿ التي ظيرت     
 . 1الحركة العممية كاالجتماعية ثر غير قميؿ في نمكّْ ككاف ليذه العكامؿ أ ،كاالجتماعية

كاف لو  لكننا سنتناكؿ فقط ما ،في ىذا العصرالدكلة العباسية أجمع  جكانبلف نتطرؽ إلى ك       
ابتدأت مف خبلفة كالتي  ،كانت في العصر العباسي األكؿكالتي  ،لعمميةااتصاؿ بحياة القاضي 

 ػػكسكؼ نتناكؿ ػ ،ىػ(182 – 132ما بيف )أم الفترة  ،خبلفة ىاركف الرشيد منتصؼكحتى  ،احالسفَّ 
 ،السياسية ،العصر الذم عاش فيو القاضي أبك يكسؼ مف نكاح أربع ،فصؿفي ىذا ال ػػبإذف اهلل ػ

 . كالدينية ،لعمميةكا ،كاالجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/3(، 10، )لبناف، بيركت، دار الكتاب العربي، طضحى اإلسالـ :انظر، أميف، أحمد - 1
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 اسية في العصر العبٌ ياسيَّ حالة الس  ال:  ثانيلا بحثالم
 ،اإلماـكتمقب الخميفة بمقب  ،في ىذا العصر انتقمت عاصمة الخبلفة مف الشاـ إلى العراؽ     

 . 1لممسمميف مى اعتبار أنو نائبع ،كارتدل بردة النبي صمى اهلل عميو كسمـ
  

 :لدكلةبة اإرجاع ىي
 ،بعد الضعؼ الذم لحؽ بيا أكاخر العيد األمكم ،استطاع العباسيكف أف يعيدكا ىيبة الدكلة     
 سياسةن  العالـ ساست ،الدكؿ كبار مف دكلة ىذه أف ػػػ الخير عممتػػػ  كاعمـ" :2ىطقى قٍ الطّْ ابف يقكؿ 

 أك رىبةن  يطيعكنيا كالباقكف ،ان تدين يطيعكنيا كصمحاؤىـ الناس أخيار فكاف ،كالممؾ بالديف ممزكجةن 
 . 3سنة" ستمائة حدكد كالممؾ الخبلفة فييا مكثت ثـ ،رغبةن 

 
 :كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب

كالذم كاف سببا في  ،ما فعمو األمكيكف في آخر عيدىـ ،تدارؾ العباسيكف في بداية ظيكرىـ     
ككانكا يتعاىدكف  ،ناسب في المكاف المناسبفالعباسيكف كانكا يضعكف الرجؿ الم ،إنياء عيدىـ

 . 4كالتي تحثيـ فييا عمى إصبلح شأنيـ مع الرعية ،كالتيـ بالكتب كالرسائؿ
 

 :استحداث لقب الكزير
كلككف الدكلة اإلسبلمية في العصر العباسي قد  ،5مف المؤازرة كالمعاكنة ،يعكد لفظ الكزارة     

عمى الييكؿ  (الكزير)استحدث العباسيكف لقب  ،مف الحضارةكبمغت أكجيا  ،بمغت ذركتيا مف الرقيٌ 

                                                           
 .99، )عماف، األىمية لمنشر كالتكزيع(، صمختصر التاريخ اإلسالمي :انظر، عكده، محمد عبد اهلل، كآخركف - 1
ىك محمد بف عمي بف محمد ابف طباطبا العمكٌم، أبك جعفر، المعركؼ بابف الطقطقي: مؤرخ بحاث ناقد، مف أىؿ  - 2

 .6/283ـ(، 1980 – 5لعمـ لممبلييف، ط، )بيركت، دار ااألعالـ :المكصؿ، انظر، الزركمي، خير الديف
 .1/50، )ببل دار نشر(، الفخرم في اآلداب السمطانية :طباطا، محمد بف عمي بف الطّْقطىقىى ابف - 3
مظير الحجي، )سكريا، دمشؽ، منشكرات كزارة  :، تقديـ كتعميؽنثر الدرر :انظر، اآلبي، أبك سعيد منصكر بف الحسيف - 4

 .2/67ـ(، 1990 -ىػ 1417الثقافة السكرية، 
 .5/282(، 1، )بيركت، دار صادر، طلساف العرب :انظر، ابف منظكر، محمد بف مكـر اإلفريقي - 5
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فكاف لكؿ خميفة كزراء يقكمكف بأعماؿ الخبلفة في كؿ  ،ػػػ1ػ كلعميـ كرثكىا عف الفرسػػالخبلفي 
 . 2فكانت الكزارة ىي السمطة التنفيذية لتشريعات الخبلفة ،ككاف لكؿ كزير رجالو كأعكانو ،المجاالت

فكاف كؿ  ،لعصر العباسي األكؿ يخافكف عمى أنفسيـ مف بطش الخمفاء بيـكاف الكزراء في ا     
 . 4عمى يد المنصكر (3أبك الجيـ)منيـ يتجنب أف يسمى كزيرا بعد أف مات 

 
 :إلغاء قانكف العقكبات الصاـر

العقكبات الصارمة التي ظيرت في أكاخر العيد األمكم  ،ألغى العباسيكف في ىذا العصر     
 حتى ،أك القتؿ حتى المكت ،أك السجف ،أك الطرح خارج المجمس ،كالجمد ،كالضرب ،بأساليب عدة

 . 6"بالجرائـ إليٌ  لتقدمكا ،لمعفك حبي الناس عرؼ لك" :لشدة حممو قاؿ 5ف المأمكفإ
 

 :تضاؤؿ نفكذ العرب
ى جا حتكظؿ ىذا التضاؤؿ متدرّْ  ،ؿ نفكذ العرب في العصر العباسي األكؿ في السياسةتضاءى      

مف الكصكؿ إلى أعمى المراتب  كالترؾ كتمكف الكثير مف الفرس ،ياسياختفى نفكذىـ في العمؿ الس
اؿ ق ،7مما أثار غضب العامة ،كارتكبكا الكثير مف أعماؿ الشغب ،فأصابيـ الغركر ،كالمناصب

                                                           
صحيح أف ىذا المقب مصطمح قرآني، كرد ذكره في القرآف الكريـ عمى لساف مكسى عميو السبلـ، إال أف المسمميف لـ  - 1

 .مف كانكا يفعمكف ذلؾ يككنكا يستعممكنو في أنظمة الحكـ، بؿ إف الفرس
 .83، صدراسات في تاريخ الدكلة العباسية :انظر، الفقي - 2
ىك العبلء بف مكسى بف عطية، أبك الجيـ الباىمي، تكفى في أكؿ سنة ثماف كعشريف كمائتيف، انظر، الخطيب البغدادم،  - 3

 .12/240، 6690قـ ، )بيركت، دار الكتب العممية(، ترجمة ر تاريخ بغداد :أبك بكر أحمد بف عمي
، (7، )القاىرة، مكتبة النيضة، طتاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي :انظر، حسف، حسف إبراىيـ - 4
2/209. 
ىك أبك جعفر المأمكف عبد اهلل بف ىاركف الرشيد العباسي القرشي الياشمي، ككاف مكلده في ربيع األكؿ سنة سبعيف  - 5

بلفة سنة ثماف كتسعيف كمائة، كاستمر في الخبلفة عشريف سنة كخمسة أشير، كتكفي سنة ثماني عشرة كمائة، كتكلى الخ
 .10/274، البداية كالنيايةكمائتيف، كلو مف العمر نحك مف ثماف كأربعيف سنة، انظر، ابف كثير، 

 .15/232، تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ :الذىبي - 6
 .2/122، تاريخ بغداد :لبغدادمانظر، الخطيب ا - 7
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 مف العرب اسـ كسقط ،اإلسبلـ كممة افترقت :العباس بني دكلة في المؤرخكف قاؿ" :السيكطي
 . 1"عظيمة دكلة ليـ كصارت ،األتراؾ ثـ الديمـ كاستكلت ،الديكاف في األتراؾ كأدخؿ ،لديكافا

فقدكا امتياز السمطة ػػػ أم العرب ػػػ "أنيـ  :محمكد حسيفالدكتكر  كلعؿ السبب في ذلؾ كما يراه     
طراد التكليد كة بإالمتماسثـ امتياز العنصر النقي كالعصبية  ،السياسية بسبب قياـ الدكلة العباسية

 . 2حتى فقد عرب الجيؿ الرابع صفات آبائيـ عرب الجيؿ األكؿ" ،كالتيجيف
 

 :ظيكر العصبية
ككاف التحيز لبني ىاشـ كأتباعيـ إلى أبعد  ،ظيرت العصبية في ىذا العصر بشكؿ مممكس     
 ،يفيف ربطكا ذلؾ بالدّْ خصكصا أف العباسي ،ج لياكخدـ ىذا األمر الدكلة العباسية كثيرا كركَّ  ،الحدكد

ػ منبثقا عف ػػكالمتمثميف ببني ىاشـ  ػػفجعمكا الكالء لمعباسييف ػ ،فك كيٌ مى كساعدىـ في ذلؾ الشيعة كالعى 
  . 3الديف

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 .259-1/258، تاريخ الخمفاء :السيكطي - 1
 – 1، )مصر، دار الفكر العربي، طالعالـ اإلسالمي في العصر العباسي :محمكد، حسيف أحمد، كالشريؼ، أحمد إبراىيـ - 2

 .231ـ(، ص1966
ـ(، 1927 -ىػ 1346 – 2المصرية، ط، )مصر، القاىرة، دار الكتب عصر المأمكف :انظر، رفاعي، أحمد فريد - 3
1/75-78. 
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 لة االجتماعية في العصر العباسيالحا:  لثثاال بحثالم
كعبلقة ىذه الطبقات  ،يفطبقات المجتمع مف حيث الجنس كالدّْ  :ة االجتماعيةكنقصد بالحال     

 ،ككصؼ الببلط كمجالس الحكاـ ،اتيـريٌ كحياة األفراد كحي  ،كبياف أحكاؿ األسرة ،ببعضيا البعض
كما فييا مف أثاث  ،ككصؼ المنازؿ ،ىةزٍ كأماكف النُّ  ،كالمكائد كالحفبلت ،كذكر األعياد كالمكاسـ
 . 1كما إلى ذلؾ مف مظاىر المجتمع ،كطعاـ كشراب كلباس

 
 :ت كأجناس المجتمعفئا

حيث اتسعت  ،كأمـ شتى ،ةر يمف أجناس كث اكاف المجتمع اإلسبلمي في ىذا العصر مككن      
يقكؿ  ،ف في دكلة اإلسبلـ كتحت لكائواخمك ككثر مع ذلؾ الدٌ  ،ككثرت الفتكحات ،الببلد اإلسبلمية

ي ػػػ كانت مككنة مف أمـ "إف المممكة اإلسبلمية في ىذا العصر ػػػ يعني العصر العباس :أحمد أميف
كما  ،كفارس ،كالعراؽ ،كجزيرة العرب ،كالشاـ ،فقد كاف مف أجزائيا المغرب ػػػ حينا ػػػ كمصر ،مختمفة

 ،ككميا خضعت لمجزء اإلسبلمي ،ككانت ىذه األمـ تختمؼ فيما بينيا كؿ االختبلؼ ،كراء النير
 . 2كتككنت منيا جميعا مممكة كاحدة"

 ،(ةكخاصٌ  ،ةعامٌ ) ،إلى قسميف امسَّ مقى  كاف الشعب في ىذا العصر أفيرل شكقي ضيؼ      
 ،ؤسعيشكف حياة البي فكانكا ي ،ةكأما العامٌ  ،ىـ المسيطركف عمى الحكـ كاالقتصادة ككانت الخاصٌ 

ة فكاف غالب العامٌ  ،ككاف األغنياء يعيشكف عمى أكتاؼ الفقراء ،نظرا لظيكر الطبقات بيف المجتمع
مف العبد بيف فئات المجتمع  رّْ نؾ لف تستطيع كقتئذ تمييز الحي حتى إ ،عبيد كالفقراءيعيشكف عيشة ال

  . 3العادم
فينة كاألخرل تسدد ديكف فمف المعمكـ أف الدكلة العباسية كانت بيف ال ،كىذا الكبلـ غير دقيؽ     

 لما" :دمقاؿ الخطيب البغدا ،5(كالرشيد 4الميدم)خاصة في عيد  ،العامة مف خزينة الخميفة
                                                           

 .1/529، تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي :انظر، حسف - 1
 .1/5، ضحى اإلسالـ :أميف - 2
 .51(، ص13، )القاىرة، دار المعارؼ، طالعصر العباسي األكؿ :انظر، ضيؼ، شكقي - 3
اهلل المنصكر بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب، ثاني ىك أبك عبد اهلل محمد الميدم بف عبد  - 4

الخمفاء العباسييف، كلد سنة سبع كعشريف كمائة، كاستخمؼ يـك مات المنصكر سنة ثماف كخمسيف كمائة، ككاف جكادا ممدحا 
، تاريخ بغداد :را، انظر، الخطيب البغدادممميح الشكؿ، محببا إلى الرعية، حسف اإلعتقاد، تتبع الزنادقة كأفنى منيـ خمقا كثي

 .1/271، تاريخ الخمفاء :، كالسيكطي5/391، 2917ترجمة رقـ 
 .3/249، )بيركت، عالـ الكتب(، أخبار القضاة :انظر، ككيع، محمد بف خمؼ بف حياف - 5
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 ،المكالي عمى ففرقت ػػػ خزينة الدكلة ػػػ بعينيا الخزانة بتمؾ أمر ،الميدم إلى الخبلفة أفضت
 . 1"كالخدـ ،كالغمماف
 كعشريف ستةن  كاحدة ساعة في فرؽ أنو عنو جاءفقد  ،جكادان  ،الكـر في مسرفان  المأمكفككاف      
 . 2درىـ ألؼ ألؼ
ف كانت الطبقات قد ظيرت فع      فقد شعر الناس بعد مكت المنصكر  ،فقبؿ زمف الميدم ،بلكا 

ـ كسعة يكتطمعكا لحياة فييا النع ،بعد أف سئمكا اإلفراط في الجد كاالقتصاد ،بشيء مف الراحة
كالذم يعتبر جسر العبكر بيف حياة الجد كالعمؿ كالجفاؼ  ،فكجدكا ذلؾ في الخميفة الميدم ،الماؿ

 . 3النعيـ في عصر الرشيد كمف بعدهكحياة الترؼ ك  ،في عصر المنصكر
 

 :الترؼ كالثراء
 ،فقد ظير عميو نكع مف الترؼ ،ىمف أصناؼ شتٌ  انككٌ كلككف المجتمع في ىذا العصر مي      

فكؿ  ،تكارث الحضارات بيف األمـلنتيجة  ،ةة بيف طبقة المجتمع الخاصٌ خاصٌ  ،كالثراء ،كالحضارة
 . 4ر االىتماـ بالممبس كالعطكرككثر في ىذا العص ،ة أخذت مف أختيامٌ أي 

كما نتج عف ذلؾ مف  ،كارتفاع مستكل المعيشة ،غمب عمى ىذا العصر طابع الرأسماليةك      
كظيرت الطبقة الكسطى التي كاف أفرادىا يعممكف عند الحكاـ  ،امتبلؾ الحكاـ الثركات الخيالية

 . 5كاألمراء كاألغنياء
إال أنو قد زاؿ في عيد ىاركف  ،في بداية الخبلفة العباسية لي أف ىذا األمر كاف م يبدككالذ     
 ،أف ىاركف الرشيد أرسؿ كتبا إلى كالتو يحثيـ فييا عمى ترؾ الميك ،كالذم يدؿ عمى ذلؾ ،الرشيد

 . 6كيأمرىـ بالنظر في شؤكف الناس
 

                                                           
 .5/393، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 1
 .15/230، تاريخ اإلسالـ :انظر، الذىبي - 2
 .1/107، ضحى اإلسالـ :انظر، أميف - 3
 .50-44، صالعصر العباسي األكؿ :انظر، ضيؼ - 4
 .220، صالعالـ اإلسالمي في العصر العباسي :انظر، محمكد كالشريؼ - 5
 .3/284، مركج الذىب :انظر، المسعكدم - 6
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 :الزم الخاص
فكاف األغنياء ليـ  ،ب غناىاكؿ فئة حس ،زىايا الخاص الذم يميّْ يُّ كاف لكؿ فئة مف فئات المجتمع زً 

، 1، كلمقضاة لبسيـ الخاص، كىكذااب لبسيـ الذم يميزىـ عف غيرىـتٌ ككاف لمكي  ،لبسيـ الخاص
 أدب فييـ فإف ،الكتاب بزم تزٌيكا ،بني يا" :أف رجبل قاؿ البف لو ينصحو ،كالذم يدؿ عمى ذلؾ

 . 2"الٌسكقة كتكاضع ،الممكؾ
 أكؿ ىك يكسؼ أبك" :قاؿ ابف سمعكف ،لقضاء غٌير لباس القضاةف أبا يكسؼ لما تكلى احتى إ     
 ىذا إلى عمييا ىـ التي الييئة ىذه إلى العمماء لباس غير مف أكؿ ،القضاة بقاضي دعي مف

 . 3"الزماف
دة ككاف لمسيّْ  ،يٌ مً فبدأ ترصيع لباسيف بالجكاىر كالحي  ،كتطكر لباس النساء في ىذا العصر     

كالجكاىر زينة  يٌ مً كاتخاذ الحي  ،ر لباس النساءكُّ دكر كبير في تط ػػػ اركف الرشيدزكج ى ( ػػػ4زبيدة)
 . 5كلباسا

 
 :يك كالمالىيمجالس المٌ 

ككثر  ،كأماكف الفرجة عمى الحيكانات ػػػ ال سيما بيف العامة ػػػ ،في ىذا العصر المبلىي تكثر      
أما  ،خاصة عف الميدم المنتظر ،لغيبيةكالحديث عف األمكر ا ،استماع الناس لمحكايات الخرافية

 . 6كاألمكر الشكمية التي تدؿ عمى غناىـ ،كالعمراف ،يدفكانكا مكلعيف بالصَّ  ،األغنياء

 

 
                                                           

ـ محمد ىاركف، )القاىرة، مكتبة الخانجي، ، تحقيؽ عبد السبلالبياف كالتبياف :انظر، الجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر - 1
 .114/ 3ـ(، 1960 - 2ط
 .1/19، )ببل دار نشر(، عيكف األخبار :ابف قتيبة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم - 2
 .1/137، )ببل دار نشر(، أمالي ابف سمعكف :ابف سمعكف، أبك الحسف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ البغدادم - 3
عمو أـ العزيز زبيدة بنت جعفر بف المنصكر العباسية الياشمية القرشية، كانت أحب  ةىاركف الرشيد كابن ىي زكجة - 4

الناس إلى الرشيد، ككانت ذات حسف باىر، كجماؿ طاىر، ككاف ليا مف الماؿ كالخير كالديانة كالصدقة كالبر شيء كبير، 
 .2/314، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :، كابف خمكاف10/271، البداية كالنياية :انظر، ابف كثير

 .225-224، صالعالـ اإلسالمي في العصر العباسي :انظر، محمكد كالشريؼ - 5
 .55-54، صالعصر العباسي األكؿ :انظر، ضيؼ - 6
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 مية كالثقافية في العصر العباسيالحالة العم:  رابعال بحثالم
 :الطقطقىكؿ ابف يق ،ز بدعمو لمعمـ كالعمماءكتميَّ  ،كـكؿ بعصر العمـ العصر العباسي األسى اتَّ      

 كبضائع ،قائمة فييا العمكـ أسكاؽ ،المكاـر جمة ،المحاسف كثيرةػػػ أم الدكلة العباسية ػػػ  دكلة كانت"
 كالحرمات ،عامرة كالدنيا ،رةئدا فييا كالخيرات ،معظمة فييا الديف كشعائر ،نافقة فييا اآلداب
"العصر الذىبي لمحضارة اإلسبلمية  :الشيخ القرضاكم سماه فٌ حتى إ ،1محصنة" كالثغكر ،مرعية

 . 2ببل نزاع"
 

 :ة العمماءميزانيَّ 
اإلنفاؽ ككاف األغنياء يتنافسكف في  ،كاف لمعمماء في ىذا العصر ميزانية خاصة مف الدكلة     

 ،يغدقكف عمى العمماء ،كالقكاد ،كالكالة ،كالكزراء ،"كاف الخمفاء :يقكؿ شكقي ضيؼ ،عمى العمماء
 . 3كالمغنيف" ،شعراءكال ،كاألطباء

يقكؿ  ،خاصة ىاركف الرشيد ،كيجزلكف ليـ العطاء ،كف العمماءمُّ ككاف الخمفاء العباسيكف يجً      
 كالكتاب كالقضاة كالقراء كالفقياء كالشعراء العمماء مف خميفة باب عمى يجتمع لـ" :الطقطقىابف 

 إلى كيرفعو ،صمة أجزؿ منيـ احدك  كؿ يصؿ ككاف ،الرشيد باب عمى اجتمع ما كالمغنيف كالندماء
 . 4"درجة أعمى

 
 :صظيكر طابع التخص  

ككانت  ،فكاف لكؿ أىؿ بمد عمـ خاص يشتيركف بو ،صظير في ىذا العصر طابع التخصُّ      
"امتزجت التقاليد الثقافية  :، يقكؿ الدكتكر حسيف محمكد5ىذا العمـ يتعممكاكفكد الناس تأتي إلييـ ل

                                                           
 .1/55، الفخرم في اآلداب السمطانية :الطقطقىابف  - 1
 .105، صتاريخنا المفترل عميو :القرضاكم - 2
 .46، صالعصر العباسي األكؿ :ؼضي - 3
 .1/73، الفخرم في اآلداب السمطانية :الطقطقىابف  - 4
 .6-1/5، ضحى اإلسالـ :انظر، أميف - 5
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أف الحياة الفكرية قد شيدت  ،كمعنى ىذا ،بالتقاليد الثقافية العربية ،إلسبلميةالمكركثة لمشعكب ا
 . 1ة تكليد كامتزاج"عمميٌ 

  
 :انكباب الناس عمى تعمـ القرآف كالسنة

كالحديث  ،فقد أسرع الناس في تعمـ القرآف الكريـ ،نا جامعا بيف الناسكنظرا لككف اإلسبلـ ديٍ      
إلييا مف كؿ  ككاف الناس يأتكف ،كلة العباسيةفي أرجاء الدٌ مؽ التعميـ كانتشرت ح ،النبكم الشريؼ

ـ لغة إلى تعمُّ  ،"أسرع مف أسممكا مف الشعكب المفتكحة جميعا :يقكؿ شكقي ضيؼ ،بكٍ دب كصى حى 
فمـ يمض نحك قرف حتى أخذت العربية تسكد في كؿ أنحاء  ،كالحديث النبكم الشريؼ ،القرآف الكريـ

 . 2ف بقي عمى دينو القديـ"بؿ أيضا بيف غيرىـ ممٌ  ،ما بيف المسمميف كحدىـال سيٌ  ،العالـ اإلسبلمي
 

 :الحديث النبكم ىك األـ
كبدأ االىتماـ بأقكاؿ الصحابة  ،نشأت العمكـ الدينية في ىذا العصر في ظبلؿ الحديث النبكم     

كبدأ عمماء  ،(ثاني اليجرمال)ف تدكينا عاما في مطمع القرف كَّ كبدأ الحديث النبكم يدى  ،كآثارىـ
كنكع  (سانيدالمى )بأقداميا في ىذا العصر، كظيرت  طٌ كبدأت مرحمة التدكيف تخي  ،الحديث باالنتشار

كمع ازدىار الحديث ازدىر معو  ،كبدأت عمكـ الحديث تتضح معالميا ،جديد لتدكيف الحديث النبكم
 . 3فتكسعكا في االستنباط ،أيدم العمماءب الحديث النبكم مف نظرا لقير  ،ع االجتيادكسَّ كتى  ،الفقو
 

 :المعاىد العممية
فكاف األستاذ يستند عادة  ،بابكمعاىد كبرل لتعميـ الش ،الكبرل كانت المساجد ساحات العمـ     

 ،ككاف التبلميذ يسمعكف كيكتبكف ،ثـ يأخذ في إلقاء محاضرتو أك إمبلئيا ،إلى أسطكانة في المسجد

                                                           
 .246، صالعالـ اإلسالمي في العصر العباسيمحمكد كالشريؼ،  - 1
 .90، صالعصر العباسي األكؿ :ضيؼ - 2
 .129-126انظر، المصدر السابؽ، ص - 3
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ر مف نكع مف العمكـ في ما كاف في المسجد أكثر مف حمقة ألكثبَّ كلري  ،اصةـ حمقة خمٍ ككاف لكؿ عً 
 . 1، كىكذاثدّْ حى كغيرىا لمي  ،كأخرل لمفسر ،فحمقة لفقيو ،كقت كاحد

 ،الكسائي مسجد فرأيت ،بغداد كردت" :قاؿ حيث ما حكاه األخفش ،كلعؿ ما يدؿ عمى ذلؾ     
 ،متسمَّ  ،سعداف كابف ،كاألحمر ،اءالفرَّ  يديو كبيف ،قعدك  صبلتو مف انفتؿ فمما ،الغداة خمفو يتفصمَّ 

 . 2"جميعيا في خطأتو بجكابات فأجاب ،مسألة مائة عف كسألتو
كبدأت المعاىد كالمراكز العممية باالنتشار في أرجاء  ،ضكجمـ في ىذا العصر بالنُّ بدأ العً      
كبدأ العمماء  ،المكتبات الخاصة كالعامة كانتشرت ،ػ الكتاتيبػػػ إلى جانب المساجد ػػفظيرت  ،الببلد

 . 3كظير طابع الرحمة في طمب العمـ بشكؿ مكسع عف ذم قبؿ ،بالتعميـ
 

 :دكيفالتٌ  انتشار
 :يقكؿ الدكتكر حسف محمكد ،ظ التراث العربي كاإلسبلميفً كحي  ،في ىذا العصر التدكيف انتشر     

 .4و"شيد تدكيف التراث العربي كمٌ  ،ليجرمكنياية القرف الثالث ا ،ؿ"إف العصر العباسي األكٌ 
فقد  ،الحديث النبكم الشريؼ ،كمف أكؿ العمكـ التي سارع المسممكف بتدكينيا في ىذا العصر     

عصر إال أف ىذا الخبلؼ قد حسـ في  ،اختمفت اآلراء حينا بيف الصحابة في مسألة تدكيف السنة
 . 5لعباسي األكؿفي العصر ا كاستقر الرأم عمى تدكينو ،التابعيف
ف كاف فيو لبس بداية األمر      ذلؾ ألف المعمكـ أف عمر بف  ،إال أنو منطقي ،كىذا الكبلـ كا 

ذكر عبد فقد  ، أنو لـ يدكف منيا شيئاإالٌ  ،دكف السنةأراد تأكؿ مف  كاف رضي اهلل عنو الخطاب
صمى  اهلل رسكؿ حابأص فاستشار ،السنف يكتب أف أراد الخطاب بف عمر أف" :الرزاؽ في مصنفو
 كقد يكما صبحأ ثـ ،شيرا فييا اهلل يستخير فطفؽ ،يكتبيا أف عميو فأشاركا ،ذلؾ فياهلل عميو كسمـ 

                                                           
 .101-100، صالعصر العباسي األكؿ :يؼانظر، ض - 1
 -ىػ 1411 – 1، )بيركت، دار الكتب العممية، طمعجـ األدباء :ياقكت الحمكم، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي - 2

 .3/385ـ(، 1991
 .70-4/49، ضحى اإلسالـ :انظر، أميف - 3
 .259، صالعالـ اإلسالمي في العصر العباسي :محمكد كالشريؼ - 4
 .2/106، ضحى اإلسالـ :انظر، أميف - 5
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ني ،السنف كتبأ أف أريد كنت إني :فقاؿ ،لو اهلل عـز  فأكبكا ،كتبا كتبكا قبمكـ كانكا قكما ذكرت كا 
ني ،اهلل كتاب كترككا عمييا  . 1"بداأ بشيء اهلل كتاب ألبس ال كاهلل كا 
كم  ،2كباألخص زمف عمر بف عبد العزيز ،كابتدأ تدكيف السنة فعميا في عصر التابعيف      فقدر ري

 كؿ إلى فبعث ،دفترا دفترا فكتبناىا ،السنف بجمع العزيز عبد بف عمر أمرنا" :أنو قاؿ 3عف الزىرم
 . 4"دفترا سمطاف عمييا لو أرض
 شرع" :الذىبي اإلماـ قاؿ ،كؿ كاسع في العصر العباسي األكؿانتشر بش إال أف تدكيف السنة     
 في ذلؾ كثر ثـ ،العربية كتصنيؼ ،الفركع كتأليؼ ،السنف تدكيف في ػػػ أم كبار التابعيف ػػػ الكبار
 . 5"المغات في لفكاكأ التصانيؼ ككثرت ،الرشيد أياـ
 

 :ظيكر الترجمة
ف المسمميف أخذكا عمـك حيث إ ،ظيكر الترجمةب ،ىذا العصر عف غيره مف العصكر زى تميَّ      

كقد أنفقكا األمكاؿ الضخمة في الحصكؿ عمى كتب  ،كاستفادكا مما عند اآلخريف مف عمكـ ،غيرىـ
كغيره ػػػ، ليؤتكىـ  6كبعثكا كفكدا إلى ببلد الركـ ػػػ كحنيف بف إسحاؽ ،كالفمؾ ،كاليندسة ،الرياضيات

 . 7كفرائد المصنفات ،بطرائؼ الكتب

                                                           
حبيب الرحمف األعظمي، )بيركت،  :، تحقيؽمصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني - 1

 .11/257، 20484ىػ(، باب كتاب العمـ، حديث رقـ 1403 – 2المكتب اإلسبلمي، ط
الحافظ العبلمة،  اإلماـالعزيز بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية،  ىك الخميفة الخامس أبك حفص عمر بف عبد - 2

المجتيد الزاىد، العابد السيد، أمير المؤمنيف حقا، كالخميفة الزاىد الراشد، أشج بني أمية، ككاف مف أئمة االجتياد، كمف الخمفاء 
 .5/114، 48رقـ  ، ترجمةسير أعالـ النبالء :الراشديف رحمة اهلل عميو، انظر، الذىبي

كالفقيو العمـ،  حافظ  اإلماـأبك بكر محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب القرشي الزىرم،،  اإلماـىك  - 3
 :، كابف حجر، أحمد بف عمي أبك الفضؿ العسقبلني26/419، 5606، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :زمانو، انظر، انظر، المزم

 .9/395، 734ـ(، ترجمة رقـ 1984 -ىػ  1404 – 1، دار الفكر، ط، )بيركتتيذيب التيذيب
ىػ(، 1398، )بيركت، دار الكتب العممية، جامع بياف العمـ كفضمو :ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم - 4
1/76. 
 .1/160(، 1ط، )بيركت، دار الكتب العممية، تذكرة الحفاظ :الذىبي، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد - 5
ىك حنيف بف إسحاؽ العبادم النصراني، عبٌلمة كقتو في الطب، ككاف بارعا في لغة اليكناف، عٌرب كتبا عدة، كلو  - 6

 .12/492، سير أعالـ النبالء :تصانيؼ عدة مات سنة ستيف كمئتيف، انظر، الذىبي
 .340-1/339ـ(، 1978 -ىػ 1398، ، )بيركت، دار المعرفةالفيرست :انظر، ابف النديـ، محمد بف إسحاؽ - 7
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 ،حتى بمغت ذركتيا في العصر العباسي ،كلعؿ ىذا ما أسيـ في تككف الحضارة اإلسبلمية     
كقد مضكا في  ،كف بما لدل األمـ المفتكحة مف ثقافات متباينة"أخذ العرب يممٌ  :يقكؿ شكقي ضيؼ
 . 1كنيض التعميـ حينئذ نيضة كاسعة" ،كنيا كينقمكنيا بكؿ مكادىا إلى لغتيـىذا العصر يتقصٌ 

 
 :المراكز العممية

كتركزت  ،كبدأت تتبمكر أماكف العمـك في الببلد ،بدأت المراكز العممية في الببلد تردد أصداءىا     
ككاف لكؿ مكاف تبلميذ  ،(كمصر ،كالحجاز ،العراؽ)كىي  ،أماكف رئيسة ةالممتقيات العممية في ثبلث

 ،كاف العراؽ ،ىـ ىذه المراكز الثبلثإال أف أ ،كعرؼ كؿ مركز بطريقة كمنيج تميزه عف غيره ،كثر
  . 2نظرا لككف العراؽ بؤرة الخبلفة اإلسبلمية آنذاؾ

 
 :استخداـ الكرؽ

 ،ككاف مف أىـ أسباب بمكغ الحركة العممية غايتيا مف النيضة الكاسعة في ىذا العصر     
الجمكد كالقراطيس  كبدأ الناس يكتبكف عمى ،منذ مطمع العصر العباسي عـٌ إذ أخذ يى  ،استخداـ الكرؽ

كتكظيؼ  ،كبدأ العناية في ىذا العصر باقتناء المكتبات ،المصنكعة بمصر مف كرؽ البردل
 ،ـكمككانت مجالس الخمفاء ساحات لمعمـ كالع ،حتى صارت الكتب مادة أساسية لممعرفة ،اقيفالكرٌ 

  . 3كساحات لممناظرة ،كممتقى العمماء

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .98، صالعصر العباسي األكؿ :ضيؼ - 1
 .85-4/73، ضحى اإلسالـ :أميف ،انظر - 2
 .104-103، صالعصر العباسي األكؿ :ضيؼ - 3
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 ينية في العصر العباسيلحالة الد  ا:  خامسالمبحث ال
كنجحت الدعكة اإلسبلمية نجاحا كبيرا  ،ردانتشر اإلسبلـ في العصر العباسي األكؿ بشكؿ مطَّ      

 ،كالعمماء ،كالكالة ،ز فيو كؿ جيكد الخمفاءر لمعصر العباسي األكؿ أف تتركَّ دّْ كقي  ،في ىذا العصر
فما كاد العصر  ،ر القرف الثالث اليجرمحتى آخك  ،كسمـمنذ أياـ النبي صمى اهلل عميو  ،كالدعاة

 . 1مي قد اكتسب صبغة إسبلمية كاضحةحتى كاف المشرؽ اإلسبل ،العباسي األكؿ ينقضي
 كثيرة دكلة كانت" :فقاؿ ،أثناء حديثو عف الدكلة العباسية الطقطقىده ابف كىذا األمر أكٌ      

 فييا الديف كشعائر ،نافقة فييا اآلداب كبضائع ،قائمة فييا العمكـ أسكاؽ ،المكاـر ةجمٌ  ،المحاسف
 . 2محصنة" كالثغكر ،مرعية كالحرمات ،عامرة كالدنيا ،رةئدا فييا كالخيرات ،معظمة

 
 :3ؿانتشار الفرؽ بشكؿ متأص  

 ،كالمعتزلة ،يعة بكثير مف فرقيافانتشرت الشّْ  ،انتشرت الفرؽ في ىذا العصر بشكؿ قكم     
يعة فالشّْ  ،ليا دينيٌ  ـ كجكدىا بتأصيؿ جذرمٌ دعّْ ككانت كؿ فرقة تي  ،كغيرىـ ،4كالمرجئة ،كالقدرية

اء في الخبلفة مف أبن ػػكما يزعمكف ػ ػػكىذا يعني أحقيتيا ػ ،سب بالرسكؿ الكريـ عميو السبلـعي النَّ تدَّ 
كىـ  ،ال البنت أك ابف العـ ،يف يكرث العـبأف الدّْ  ،ف ردكا عمييـإال أف العباسيي ،عميـ العباس

فقد  ،كأما المعتزلة ،كف فمف جية البنتأما العمكيٌ  ،يمحقكف بالنسب مف الرسكؿ مف جية الكلد
حتى  ،إال أنيا سرعاف ما تدخمت فييا ،ظيرت ابتداء عمى أنيا فرقة دينية ال دخؿ ليا في السياسة

ألزمكا ف الخمفاء حتى إ ،كسرعاف ما كاف ليـ النفكذ السياسي ،كانكا يسمكف أنفسيـ )أىؿ العدؿ(
بؿ ظيركا  ،قبؿ الخبلفة العباسيةقد ظيركا ػػػ بيذا المقب ػػػ فمـ يككنكا  ،كأما أىؿ السنة ،الناس بآرائيـ

                                                           
 .226-225، صالعالـ اإلسالمي في العصر العباسيانظر، محمكد كالشريؼ،  - 1
 .1/55 ،الفخرم في اآلداب السمطانية :الطقطقىابف  - 2
صارت اعتقادات كؿ فرقة كاضحة جمية، كلـ يعد الغمكض الذم كاف يسكد عمى الفرؽ  نقصد ىنا، أنو في ىذا العصر - 3

 .أكؿ ما نشأت، كصارت كؿ فرقة تؤٌصؿ لمعتقداتيا مف مصادر التشريع، القرآف كالسنة
اة، كبرز كجياء نتشار، فصار لكؿ فرقة أتباع كدعلـ نقصد ىنا بداية الظيكر، إذ كاف ظيكرىـ قبؿ ذلؾ، كلكننا نقصد اال - 4

 .باسميا لكؿ فرقة تتحدث
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كىذا ما جعؿ الخبلؼ  ،ؾ بالكتاب كالسنةكأصبح يطمؽ عمى مف تمسَّ  ،ة فعؿ عمى المعتزلةفييا كردَّ 
 . 1كالذيف تمثمكا في الحكـ آنذاؾ ،يكبر بينيـ كبيف المعتزلة

 
 :اختالؼ المذاىب

نظرا لكثرة األمـ  ،كىذا أمر طبيعي ،اختمفت ميكؿ الناس كمذاىبيـ في العصر العباسي     
 2عباس بف الٌمو عبد بف عميٌ  بف محمد قاؿ" :يقكؿ ابف قتيبة ،الداخمة في الدكلة اإلسبلمية آنذاؾ

 أبي بف عميٌ  شيعة فيناؾ ،ـكسكادى الككفة أما :تكجيييـ كأراد لمدعكة اختارىـ حيف ،الدعكة لرجاؿ
 ،القاتؿ اهلل عبد تكف كال ،المقتكؿ الٌمو عبد كف :كتقكؿ ،3بالكؼٌ  تديف ةفعثمانيٌ  ،البصرة كأما ،طالب
 ،الشاـ أىؿ كأما ،النصارل أخبلؽ في كمسممكف ،كأعبلج كأعراب ،مارقة 5ةفحركريٌ  4الجزيرة كأما
 أىؿ كأما ،متراكمان  كجيبلن  ،راسخة لنا عداكة ،مركاف بني كطاعة ،سفياف أبي آؿ إال يعرفكف فميس
 ،الكثير العدد ىناؾ فإف ،بخراساف عميكـ كلكف ،كعمر بكر أبك عمييما غمب فقد ،كالمدينة مكة

 . 6إلخ"...فارغة كقمكبنا ،سميمة كصدكران  ،الظاىر كالجمد
كانت شعائر الديف ك  ،يف اإلسبلميعصر إال أنو كاف الكالء لمدّْ لمع كثرة األمـ في ىذا اك      

 ،نيا اتخذت شكؿ الرابط بيف العناصر المختمفةحتى إ ،الطابع العاـ ليذا المجتمع اإلسبلمي ىي
 . 7فامتزجت فيما بينيا بيذا المزج الركحي

 
                                                           

 .134-2/125، تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي :انظر، حسف - 1
ىك أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عىبد اهلل بف عباس بف عبدالمطمب القرشي الياشمي المدني، أبك الخبلئؼ مف بني  - 2

، تيذيب الكماؿ :باس، كىك كالد أبي العباس السفاح، كأبي جعفر المنصكر، مات سنة أربع كعشريف كمئة، انظر، المزمالع
 .9/316، 589، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر26/153، 5485ترجمة رقـ 

 .أم الكؼ عف القتاؿ كعدـ االشتراؾ فيو - 3
مف ىذه  128، كانظر، ص201ة، انظر، القاضي أبك يكسؼ: كتاب الخراج، صالجزيرة الفراتيٌ يقصد بالجزيرة ىنا،  - 4

 الرسالة.
ىـ الخكارج، كأكؿ مف سماىـ حركرية عمي رضي اهلل عنو، نسبة إلى قرية قرب الككفة يقاؿ ليا حركراء،  :الحركرية - 5

مصطفى  :، تحقيؽف المعاني كاألسانيدالتمييد لما في المكطأ م :انظر، ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم
 .23/321ىػ(، 1387العمكم، كمحمد البكرم، )المغرب، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، 

 .1/88، عيكف األخبار :ابف قتيبة - 6
 .89، صالعصر العباسي األكؿ :ضيؼ - 7
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 :ىدظيكر الز  
 ،نظرا لمظركؼ الصعبة التي كانكا يعيشكنيا ،خاصة بيف العامة ،ظير في ىذا العصر الزىد     

اظ دائما ما يركزكف عمى عٌ ككاف الكي  ،في ىذا العصر يمتحـ بالقصص لمعبرة كالعظة عظككاف الكى 
ػػػ أم العامة ػػػ "كانكا  :يقكؿ شكقي ضيؼ ،كنبذ الزيؼ الدنيكم الزائؿ ،خركمٌ التذكير بالنعيـ األي 

 ،تيااؼ كانقباض عف االستمتاع بالحياة كممذَّ كتقشُّ  ،ؿ كعبادةكميا تبتُّ  ،يحيكف حياة زىد خالصة
 . 1رمدم الذم ال يزكؿ"انتظارا لما عند اهلل مف النعيـ السَّ  ،كانصراؼ عف كؿ نعيـ فييا

كء عمى طنا الضُّ نككف قد سمَّ  ،كبيذا ،أىـ سمات العصر العباسي األكؿ ،كانت ىذه السمات     
يتو قؿ شخصأنو كاف ليا أثر كبير في صى  شؾٌ كال  ،أبي يكسؼ اإلماـاة في عصر أىـ مناحي الحي

ف إذ إ ،كالفكرية ،كالعممية ،البيئية ،كالكثير مف جكانب حياتو ،كطبيعة تفكيره ،ةكميكلو الدينيٌ  ،ةالعمميٌ 
 . ة لتبادؿ التأثر كالتأثير بينيمااكىذا مدع ،اإلنساف ابف بيئتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .85، صالعصر العباسي األكؿ :ضيؼ - 1
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 الفصؿ األكؿ
 يكسؼ حياة القاضي أبي

 :كفيو خمسة مباحث

 كالمكلد كالنشأةاالسـ :  المبحث األكؿ

 النعماف حنيفة أبي اإلماـ كصحبتو لمعمـ طمبو:  المبحث الثاني

 العممية كمكانتو فييا برع التي عمكمو:  المبحث الثالث

 كتالميذه شيكخو:  المبحث الرابع

 مؤلفاتو:  المبحث الخامس
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 1االسـ كالمكلد كالنشأة كالكفاة:  المبحث األكؿ
 

 :اسمو
بجير بف معاكية بف قحافة بف نفيؿ بف سدكس  بفبف إبراىيـ بف حبيب بف سعد  ىك يعقكب     

بف عبد مناؼ بف أبي أسامة بف سحمة بف سعد بف عبد اهلل بف قرادة بف ثعمبة بف معاكية بف زيد ا
كأكبر أصحاب أبي  ،، مف أىؿ الككفة2ثبف الغكث بف بجيمة األنصارم القاضي الفقيو المحدّْ ا

 . حنيفة
 

 :كنشأتو مكلده
 ،في الككفة ،عمى القكؿ الراجح 3(مف اليجرة ثالث عشرة كمائة)كلد القاضي أبك يكسؼ سنة      

ث فيحفظ خمسيف كستيف ككاف يحضر المحدّْ  ،عرؼ بالحفظ لمحديثككاف يي  ،كنشأ في طمب العمـ
 . مفتفقو كغمب عميو الرأ ،ثـ لـز أبا حنيفة النعماف ،فيقـك فيممييا عمى الناس ،حديثا
ترجع إلى  يكسؼ أصكال عربية يبألفقد ذكر ابف األثير  ،عربي األصؿكيبدك أف أبا يكسؼ      

ػػػ  ومُّ كأي  ،4المعركؼ بسعد بف حبتة ،بف بحيرػػػ سعد  يكسؼ أبي جدٌ " :فقاؿ عيد النبكة كالصحابة
حبة ليا ػػػ األكسي عكؼ بف عمرك بنى مف مالؾ بنت حبتةأـ سعد بف عكؼ حبتة ػػػ  :أم  ،صي

 . 5"أحد يـك استصغر ممف كىك ،رأسو عمى كمسح ،عميو كبىرَّؾ لو فدعا ،النبي إلى بو جاءىت
                                                           

، كالسمعاني، أبك سعيد 14/255، تاريخ بغداد :، كالخطيب البغدادم183-10/180، نيايةالبداية كال :انظر، ابف كثير - 1
 :، كككيع4/432ـ(، 1998 – 1عبد اهلل عمر الباركدم، )بيركت، دار الفكر، ط :، تحقيؽاألنساب :عبد الكريـ بف محمد

، سير أعالـ النبالء :، كالذىبي6/378 ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :، كانظر، ابف خمكاف3/254، أخبار القضاة
مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات  :، كطاش زاده، أحمد بف مصطفى8/193، األعالـ :، كالزركمي8/535

 .2/212ـ(، 1985 -ىػ 1405 – 1، )لبناف، بيركت، دار الكتب العممية، طالعمـك
 .7/330، )بيركت، دار صادر(، قات الكبرلالطب :ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد البصرم - 2
 .4/433، األنساب :السمعاني - 3
ىك الصحابي الجميؿ سعد بف بجير بف معاكية، كىك الذم يقاؿ لو سعد بف حبتة، حميؼ لبني عمرك بف عكؼ، استصغر  - 4

أبك الفضؿ أحمد بف عمي  يـك أحد، كنزؿ الككفة كمات بيا، كصمى عميو زيد بف أرقـ فكبر عميو خمسا، انظر، ابف حجر،
ـ(، 1992 -ىػ 1412 – 1عمي محمد البجاكم، )بيركت، دار الجميؿ، ط :، تحقيؽاالصابة في تمييز الصحابة :العسقبلني
 .6/52، الطبقات الكبرل :، كابف سعد3/48، 3132ترجمة رقـ 

عادؿ الرفاعي، )لبناف، بيركت، دار  :يؽ، تحقأسد الغابة في معرفة الصحابة :ابف األثير، عز الديف أبي الحسف الجزرم - 5
 .2/404ـ(، 1996 -ىػ 1417 – 1إحياء التراث العربي، ط
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فكاف أبك حنيفة يتعاىد أبا يكسؼ  ،ككاف لو حانكت ضعيؼ ،فقيرا جدا يكسؼ كالد أبيكاف      
 :عف نفسو يقكؿ أبك يكسؼ محدثا ،ككاف يعطيو الماؿ بيف الفينة كاألخرل ،ئةائة بعد مابالدراىـ م

فانصرفت  ،فجاء أبي يكما كأنا عند أبي حنيفة ،الحاؿ رثُّ  ؿّّ قً "كنت أطمب الحديث كالفقو كأنا مي 
كأنت تحتاج إلى  ،ف أبا حنيفة خبزه مشكمٌ إرجمؾ مع أبي حنيفة ف فَّ ال تمدى  ،يا بني :فقاؿ ،معو

فجعمت  ،ة كسأؿ عنيدني أبك حنيففتفقَّ  ،آثرت طاعة أبيك  ،فقصرت عف كثير مف الطمب ،المعاش
الشغؿ  :قمت ؟ما شغمؾ عنا :قاؿ لي ،ؿ يكـ أتيتو بعد تأخرم عنوفمما كاف أكَّ  ،أتعاىد مجمسو

فنظرت  ،استمتع بيذه :ة كقاؿرَّ صي  ليَّ إفمما انصرؼ الناس دفع  ،جمستثـ  ،كطاعة كالدم ،بالمعاش
ذا نفذت ىذه ف :يفإذا فييا مائة درىـ فقاؿ ل الحمقة فمما مضت مدة  فمزمت ،عممنيأالـز الحمقة كا 

ككاف  ،كال أخبرتو بنفاذ شيء ،كما أعممتو نحمة قط ،ثـ كاف يتعاىدني ،مائة أخرل ليَّ إيسيرة دفع 
 . 1ىا حتى استغنيت كتمكلت"در بنفاخبى و يي كأنٌ 

يفة فيجمس عمى حمقة أبي حن فكاف يمرُّ  ،ثياب ارإلى قصَّ  ومٌ فأسممتو أي  ،مات أبكه كىك صغير      
فكاف يخالفيا في ذلؾ  ،اركتذىب بو إلى القصَّ  ،و فتأخذ بيده مف الحمقةو تتبعفكانت أمٌ  ،يياف

يتيـ ليس لو شيء  إف ىذا صبيٌ  :ا طاؿ ذلؾ عمييا قالت ألبي حنيفةفممٌ  ،كيذىب إلى أبي حنيفة
نؾ قد أفسدتو عميَّ  ،طعمو مف مغزليإال ما أي   ،عمـ العمـىا ىك ذا يت ،اسكتي يا رعناء :فقاؿ ليا ،كا 

 . إنؾ شيخ قد خرفت :فقالت لو ،3بدىف الفستؽ في صحكف الفيركزج 2كسيأكؿ الفالكذج
صغير "كاف أبك يكسؼ  :4القاسـ بف رزيؽقاؿ  ،صغير البنية ،كاف أبك يكسؼ نحيؿ الجسـ     
 . 5"يكاد يغرؽ في فراشو ،الجثة

 
                                                           

 .14/244، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 1
ميدم المخزكمي،  :، تحقيؽمعجـ العيف :، انظر، الفراىيدم، الخميؿ بف أحمدمع العسؿىك لباب القمح  :الفالكذج - 2

براىيـ السامرائي، )د محمد  :، تحقيؽتيذيب المغة :، كاألزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد8/317ار كمكتبة اليبلؿ(، كا 
 .15/243ـ(، 2001 – 1عكض مرعب، )بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط

انظر، البيركني، أبك الريحاف محمد بف كانكا يضعكف فيو المأككالت عند تقديميا،  ىك حجر أزرؽ صمب، :الفيركزج - 3
 :ىك ضرب مف األصباغ، انظر، ابف منظكر :، كقاؿ ابف منظكر1/72، )ببل دار نشر(، الجماىر في معرفة الجكاىر :حمدأ

 .2/345، لساف العرب
 .لـ أقؼ لو عمى ترجمة - 4
 .2/213، مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك :طاش زاده - 5
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 :أكالده
 اعمِّ  ككاف ،ذككر الكلد مف عشرة لو اتبن ةكعشر  بنيف ؛ عشرعشريفل أبك يكسؼ أبا كاف     

 جدهل صمى اهلل عميو كسمـ النبي لدعكة كذلؾ؛ رجبل ربعيفأل اكجدِّ  ،رجبل ربعيفأل كخاال ،ربعيفأل
 عمى رضعي  فيمف كافك  ،صمى اهلل عميو كسمـ اهلل رسكؿ أصحاب مف ككاف ،(حبتة بف سعد)

 دعاصمى اهلل عميو كسمـ  النبي فأ يقاؿ حيث ،(عمر كابف ،خديج بف رافع) مع أحد يكـ اهلل رسكؿ
 إلى سعد بجدم تيأي " :، قاؿ أبك يكسؼ2"1رأسو عمى كمسح ،كمالو ككلده نسمو أكثر الميـ" :فقاؿ لو

 ،الساعة إلى فينا المسحة فتمؾ ،برأسو كمسح لو فاستغفر ،الخندؽ يكـ صمى اهلل عميو كسمـ النبي
 . 3"المسحة تمؾ مف دىفأ فكأنو ،يوإل نظرت إذا يكسؼ أبك كاف :يكسؼ ابنو قاؿ
 

 :عبادتو
: "كاف 4سماعو قاؿ ابف ،يكسؼ عمى منزلة عالية مف الكرع ككثرة العبادة كككاف القاضي أب     

: 7احكنقؿ عف محمد بف الصبٌ  ،6"5في كؿ يكـ مائتي ركعة ،ما كلي القضاءأبك يكسؼ يصمى بعد
 . 8ككاف يسرد الصكـ" ،: "كاف أبك يكسؼ رجبل صالحا7احالصبٌ 

                                                           
لى أبي يكسؼ، كلـ أجدىا في غيره، انظر، الصيمرم، أبك عبد اهلل الحسيف بف ىذه القصة، أخرجيا الصيمرم بإسناده إ - 1

 .، كرجاليا كميـ ثقات1/97ـ(، 1985 -ىػ 1405 – 2، )بيركت، عالـ الكتب، طأخبار أبي حنيفة كأصحابو :عمي
 .3/228، األنساب :انظر، السمعاني - 2
 .1/97، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 3
أحد الثقات، مف أصحاب أبي  اإلماـك عبد اهلل محمد بف سماعة بف عبد اهلل بف ىبلؿ بف ككيع بف بشر التميمي، ىك أب - 4

الجكاىر المضيئة في  :يكسؼ، كىك الذم كتب عنو كتاب النكادر، انظر، ابف أبي الكفاء، أبك محمد عبد القادر القرشي
 .2/58، 189رقـ  ، )كراتشي، مير محمد كتب خانة(، ترجمةطبقات الحنفية

ىذه الركاية مكضكعة، ذلؾ ألف الذم ركاىا عف ابف سماعة، محمد بف أحمد بف الصمت، المعركؼ بمحمد بف عطية،  - 5
، كقاؿ 1/284، 554، ترجمة رقـ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :"كذاب كضاع"، انظر، الذىبي :كىك كضاع، قاؿ الذىبي

دائرة المعرفة النظامية ػ اليند ػ،  :، تحقيؽلساف الميزاف :أحمد بف عمي العسقبلني "كذاب"، انظر، ابف حجر، :ابف حجر
 .1/269، 829ـ(، ترجمة رقـ 1986 -ىػ 1406 – 3)بيركت، مؤسسة األعممي لممطبكعات، ط

 .1/293، تذكرة الحفاظ :الذىبي - 6
، صاحب كتاب "السنف"، ثقة متفؽ عمى تكثيقو بيف ىك أبك جعفر محمد بف الصباح الدكالبي البغدادم البزاز، مكلى مزينة - 7

، ترجمة تيذيب الكماؿ :بيف أئمة الحديث، كمات في آخر المحـر سنة سبع كعشريف كمئتيف، كقد جاكز السبعيف، انظر، المزم
 .25/388، 5298رقـ 

 .6/300، لساف الميزاف :ابف حجر - 8
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 :كفاتو
ف كٍ خمى أياـ لخمس  ،أكؿ كقت الظير في ،في خبلفة ىاركف الرشيد ،1جافرٍ مات أبك يكسؼ بجي       

 ،(سنة كفكستسبع ) كلو مف العمر ،2(مف اليجرة اثنتيف كثمانيف كمائة)سنة  مفربيع األكؿ  مف
 . 4يدةزب بقرب بغداد 3خرٍ بكى  قريش مقابر في كدفف،(ست عشرة سنة)ككاف لو في القضاء  ،(سنة

. 
 ،كخسارة كبيرة استشعرىا العامة كالعمماء ،ككاف لفقد أبي يكسؼ كقع أليـ عمى قمكب الناس     

 م بعضيـ بعضان بأبي يكسؼ رحموعزّْ "ينبغي ألىؿ اإلسبلـ أف يي  :يكـ جنازتو 5اـقاؿ عباد بف العكٌ 
 . 6اهلل "
 

 :أقكالو في مرض مكتومف 
 ،جدد تكبتو ،ػ أنو عند مكتوػػي عمى اهلل أحدا زكٌ ؾ كال ني ػ نحسبو كذلػػكمف عبلمات القبكؿ      

 حراما فرجا أطأ لـ أني تعمـ نؾإ الميـ" :فقاؿ في سكرات مكتو ،ـ نعـ اهلل عميوكأظير شيئا مف عظي
 . 7"أعمـ كأنا قط حراما درىما آكؿ لـ أني تعمـ نؾإ الميـ ،أعمـ كأنا قط
إال ما في  ،الناس 8ي قد رجعت عف كؿ ما )أفتيت بو(شيدكا أنٌ ا" :ككاف مما قالو كىك مريض     

 بو حكمت حكـ في أجر لـ يأنٌ  تعمـ نؾإ الميـ" :، كقاؿ أيضا9كاجتمع عميو المسممكف" ،كتاب اهلل
                                                           

 .2/538، تاريخ الطبرم :برمىي إحدل المدف الشييرة في إيراف، انظر، الط :جيرجاف - 1
كفيات األعياف كأنباء أبناء  :(، إال أف األكؿ أصح، انظر، ابف خمكافاثنيف كسبعيف كمئةكقيؿ غير ذلؾ، فقيؿ سنة ) - 2

عبد اهلل الحمد، )الرياض، دار  :، تحقيؽتاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ :، كانظر، الربعي، محمد بف عبد اهلل6/388، الزماف
 .1/412ىػ(، 1410 – 1، طالعاصمة

 .7/23، تيذيب المغة :اسـ سيكؽو ببىٍغدىادى، انظر، األزىرم كىٍرخ: - 3
 .5/290، )ببل دار نشر(، مغاني األخيار :العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد - 4
لًكبلبي الكاسطي، المحدث أبك سيؿ عباد بف العكاـ بف عيمىر بف عىبد اهلل بف المنذر بف مصعب بف جندؿ ا اإلماـىك  - 5

، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :ككاف نبيبل مف الرجاؿ في كؿ أمره مات ببغداد، مات سنة ست كثمانيف كمئة، انظر، المزم
 .11/104، 5799، ترجمة رقـ تاريخ بغداد :، كالخطيب البغدادم14/140، 3089

 .12/503، تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ :الذىبي - 6
 .14/255المصدر السابؽ،  - 7
 .ىكذا 1/293، تذكرة الحفاظ :ىذه الجممة، لكني كجدتيا في الذىبي دكفىي في تاريخ جرجان - 8
 – 3محمد عبد المعيد خاف، )بيركت، عالـ الكتب، ط :، تحقيؽتاريخ جرجاف :الجرجاني، أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ - 9

 .1/487ـ(، 1981 -ىػ 1401
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 جعمت عميٌ  شكؿأي  ما ككؿ ،نبيؾ كسنة كتابؾ كافؽ بما الحكـ في اجتيدت كلقد ،متعمدا عبادؾ بيف
 . 1"يعممو كىك الحؽ عف يخرج كال ،أمرؾ يعرؼ ممف كاهلل معند ككاف ،كبينؾ بيني حنيفة أبا
 
 :ؤل فيوالر  

 بمغني :ػػػ الكرخي كىك ػػػ 3معركؼلي قاؿ  :، قاؿ2شجاعما ركاه ابف  ،كمما جاء في الرؤل فيو     
 ،فجئتو :قاؿ ،أعممتني مات فإذا ،منزلو تأتي أف فأحب ،عمتو مف ثقيؿ عميؿ يكسؼ أبا أف بمغني
 آتي أف أدرؾ ال :فقمت ،أخرجت قد يكسؼ أبي جنازة إذا ،الرقيؽ دار ببا إلى صرت فحيف

 ،يسترجع كجعؿ عميو ذاؾ فاشتد ،فأخبرتو معركفا أتيت ثـ ،الناس مع عميو فصميت ،فأخبره معركفا
 فإذا ،الجنة دخمت كأني رأيت :فقاؿ ؟جنازتو مف فاتؾ ما عمى أسفؾ كما ،محفكظ أبا يا :لو فقمت
 ألبي :فقالكا ؟ىذا لمف :فقمت ،أمره كتـ كستكره أبكابو قتمٌ كعي  ،صصٌ كجي  شرفو كتـ ،نىبي  قد قصر
 كبأذل ،ذلؾ عمى كحرصو الخير الناس بتعميمو :فقالكا ؟ىذا ناؿ كبـ :ليـ فقمت ،القاضي يكسؼ
 . 4"لو الناس

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .14/254، تاريخ بغداد :مالخطيب البغداد - 1
ىك الفقيو أبك عبد اهلل محمد بف شجاع البغدادم الحنفي، أحد األعبلـ، كيعرؼ بابف الثمجي، ككاف صاحب تعبد كتيجد  - 2

تيذيب  :كتبلكة مات ساجدا في صبلة العصر، عاش خمسا كثمانيف سنة، كمات سنة ست كستيف كمئتيف، انظر، المزم
 .12/379، سير أعالـ النبالء :، كالذىبي9/195، 345، ترجمة رقـ الكماؿ

ىك أبك محفكظ معركؼ بف فيركز الكرخي، الصالح المشيكر، ككاف مشيكرا بإجابة الدعكة، كلو قصص كثيرة، انظر، ابف  - 3
 .5/231، 729، ترجمة رقـ كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ابف خمكاف

 .261-14/260، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 4
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 حنيفة النعماف أبي اإلماـطمبو لمعمـ كصحبتو :  المبحث الثاني
كيتعيدىا بيف  ،ككاف يتتبع حمؽ العمماء ،صغرهبك يكسؼ بطمب العمـ مف رؼ القاضي أعي      

كقد ذكرنا سابقا كيؼ أف أباه كاف  ػػػكضيؽ عيشو  ،عمى الرغـ مف صعكبة حالو ،الحيف كاآلخر
كجؿ إال أف اهلل عز  ػػػ 1أمو أيضا منعو اكلتكلما مات أبكه ح ،يحاكؿ ثنيو عف مجمس أبي حنيفة

 . لو أسبابو فييأ ،كتب لو العمـ
نيؼ )لمعمـ كاف سنة أف طمب القاضي  فذكر ،ذكر خبلؼ ذلؾ (ابف تعزم بردم) إال أف     

 . مى مقربة مف العشريف أك تجاكزىاأم أف عمره يككف ع ،2( ػػػ يعني بعد المئة ػػػكثالثيف
القاضي كبيف أـ  ،بيف أبي حنيفةلما أسمفنا مف القصة التي كقعت  ،ىذا خطأفي نظرم أف ك      
 ،مف قبؿ لو كما ذكرناه مف منع أبيو ،أبي حنيفة مسككيؼ أنيا حاكلت ثنيو عف مج ،يكسؼ أبي

 ،يو العمـ كاف عمى مراحؿككيؼ أف تمقٌ  ،يكسؼ في تمقي العمـ تدرج القاضي أبي كفيما يأتي بياف
 . فأبي حنيفة النعما اإلماـ صحبتوكمف ثـ  ،ثـ مع شيخو ابف أبي ليمى ،مبتدئا بالحديث

 
 :ؿ مطمبوكَّ الحديث أى 

كىك ما  ،مو لمناسفكاف يتعمـ الحديث كيعمّْ  ،موكاف الحديث الشريؼ أكؿ ما طمبو القاضي كتعمٌ      
 :كقاؿ ابف سعد 3الحاؿ" رثٌ  ؿّّ قً مي  ناكأ كالفقو الحديث أطمب "كنت :قاؿ أبك يكسؼ ،يزاؿ صغيرا

  . 4الناس" عمى فيممييا فيقكـ ،حديثا كستيف خمسيف فيحفظ ،ثالمحدٌ  يحضر "كاف
 

 :مع شيخو ابف أبي ليمى
 ،الككفي األنصارم الرحمف عبد أبك ،ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمدىك  :ليمى أبي ابفك      

 في حنيفة أبي لئلماـ نظيرا كافك  ،(كسبعيف ؼنيٌ ) سنة كلد ،كقاضييا الككفة مفتي ،اإلماـ العبلمة

                                                           
 .35انظر، ص - 1
، )مصر، كزارة النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة :ابف تغرم بردل، أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ األتابكي - 2

 .2/107الثقافة كاإلرشاد القكمي(، 
 .14/244، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 3
 .7/330، الطبقات الكبرل :ابف سعد - 4



  41 
 

 سنة بالككفة يتكفٌ ك  ،كأعماليا الككفة عمى العباس لبني كليو ـث ،أمية لبني القضاء كليك  ،الفقو
 . 1(سنة كسبعيف اثنتيفمف العمر ) بمغ قدك  ،(كمائة كأربعيف ثماف)

الشيخ د قصى  ،منوظ كثيرا فً كحى  ،الحديث النبكم الشريؼالقاضي أبك يكسؼ  طمببعد أف ف     
حتى صار  ،ككاف مف أنبغ تبلميذه ،القضاءأحكاـ  كيأخذ عنو ،ليتعمـ منو الفقومحمد بف أبي ليمى 
، كركم عنو أنو 2ككاف أكؿ مف نكدم بيذا المقب ،مف الخمفاء عمى التكالي ةقاضي القضاة لثبلث

 فقييا رأيت ما يفإنٌ  ،ليمى أبي كابف حنيفة أبي مف ليٌ إ أحبٌ  أجمسو مجمس الدنيا في كاف "ما :قاؿ
 . 3ليمى" أبي ابف مف خيرا قاضيا كال ،حنيفة أبي مف أفقو

العقؿ  ذا ،كيرل فيو التمميذ النشيط ،ةـ فيو العمـ كالفطانكيتكسٌ  ،وككاف ابف أبي ليمى يحبٌ      
 ،كنت أختمؼ إلى ابف أبي ليمى" :قاؿ أبك يكسؼ رحمو اهلل ،ككاف عنده صاحب منزلة ،منيرال

يطمب مف كجو أبي  ،شكؿ عميو شيء مف المسائؿ أك القضاءككاف إذا أي  ،ككانت لي عنده منزلة
 . 4"حنيفة

 
 :مع أبي حنيفة

 أئمة كأحد العراؽ فقيو ،الككفي مكالىـ التيمي ثابت بف النعماف اإلماـىك  :كأبك حنيفة     
 أىؿ أفقو،المتنكعة المذاىب أصحاب ئمةاأل كأحد ،العمماء أركاف كأحد ،االعبلـ كالسادة ،االسبلـ
كمات  ،يـمن سبعة عف ركلك  ،عددا مف الصحابة لكرأ ،الصحابة عصر أدرؾ ،زمانو في األرض

 . 5كمائة خمسيف سنة

                                                           
، الطبقات الكبرل :، كابف سعد9/268، تيذيب التيذيب، كابف حجر: 6/310، ير أعالـ النبالءس :انظر، الذىبي - 1
6/358. 
الكتبة األزىرية لمتراث، ، )مصر، أبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :انظر، الككثرم، محمد زاىد - 2

 .16ص ـ(،2002
 .1/100، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 3
 .471ق(، ص1311 ،، )اليند، حيدر أباد الدكف، دائرة المعارؼ العثمانيةمناقب أبي حنيفة :لمكي، المكفؽ بف أحمدا -4
، كالخطيب 29/417، 6439، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :، كالمزم10/107، البداية كالنياية :انظر، ابف كثير - 5

 .1/168، 163، ترجمة رقـ تذكرة الحفاظ :ي، كالذىب13/323، 7297، ترجمة رقـ تاريخ بغداد :البغدادم
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 عميو كغمب وفتفقٌ  ،عمافأبي حنيفة النٌ  اإلماـمجمس  ،شيخو ابف أبي ليمىبعد  أبك يكسؼ لـز     
  . 1الحديث جفاكذكر ابف سعد أنو بعد أف لحؽ بأبي حنيفة  ،الرأم
 ،ـ بوغير مسمَّ  ،(غمب عميو الفقو كجفا الحديث) : نومف أ ،ي طبقاتوإال أف ما نقمو ابف سعد ف     

الفقو كالحديث  أىؿ فٌ ى إحتٌ  ،قؿ عنو مف اىتمامو بالحديثكيتعارض مع ما ني  ،بؿ غير صحيح
 ،يكسؼ أبك عمينا قدـ "لما :قاؿ ،2ىبلؿ بف يحيىفقد ركل  ،و مف أىموكميـ يدعي أنٌ  ،تنازعكا عميو

 بو أكلى أنو كزعـ ،فريؽ كؿ هكتكالٌ  ،جميعا الرأم ابكأصح الحديث أصحاب بابو عمى اجتمع
 ،جميعا الفريقيف مف كاهلل أنا :ليـ فقاؿ ،الناس عمى فأشرؼ ،اآلخر الفريؽ مف عميو كبالدخكؿ

 فأم ،مسألة عف اسأؿ ذا أنا كىا ،مياتقدٌ  بو يتبيف بمعنى إال ،األخرل عمى فرقة ـقدٌ أي  كلست
 فقاـ ،ىشمو حتى فمضغو ،خاتمي أخذ رجؿ :فقاؿ يده في كاف خاتما فأخرج ،دخؿ أصابيا الفريقيف
 كمنيـ ،كاف كما مصكغا يعيده أف عميو :قاؿ مف فمنيـ ،فاختمفكا ناحية كؿ مف الحديث أصحاب

 صمحؾأ :فقمت ،أصحابي بيف مف قمت ،ػػػ يعني ىبلؿ ػػػ ذلؾ أنا رأيت فمما ،نقصو ما عميو :قاؿ
 كال ،يمسكو أف صاحبو يشاء أف إال ،الذىب مف مصكغا قيمتو حبولصا كعميو ،الياشـ ليذا ىك ،اهلل

 ما :فقاؿ ،صحابيأ كأدخؿ كأدخمني ،كأدناني ،يكسؼ أبك بنيفصكٌ  ،شيء ىاشمو عمى يككف
 . 3قمرا" ستصير :قاؿ ،ىبلؿ :قمت ؟اسمؾ
 جفا كاف غمب عميو أحد األمريف حتىفمك  ،أف أىؿ الفقو كأىؿ الحديث تنازعكا فيو فالشاىد     

ذكره ما  ،كأنو جمع بينو كبيف الفقو ،عمى أنو صاحب حديث كالذم يدؿٌ  ،اآلخر لما تنازع فيو أحد
 أبي في تقكؿ "ما :فقاؿ لو ،عف أىؿ العراؽ 4المزني اإلماـأف رجبل سأؿ  ،الخطيب البغدادم

                                                           
 .7/330، الطبقات الكبرل :انظر، ابف سعد - 1
ىك ىبلؿ بف يحيى البصرم الحنفي الفقيو، صاحب أبي يكسؼ  المعركؼ بيبلؿ الرأم، ضعيؼ، ذكره ابف حباف في  - 2

إذا انفرد"، انظر، ابف حباف، محمد بف "كاف يخطئ كثيرا عمى قمة ركايتو، ال يجكز االحتجاج بو  :كتاب المجركحيف، كقاؿ
 – 1محمكد إبراىيـ زايد، )حمب، دار الكعي، ط :، تحقيؽالمجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف :حباف التميمي

 .3/87، 1151ق(، ترجمة رقـ 1396
 .1/103، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 3
، صاحب التصانيؼ،  اإلماـرك بف إسحاؽ أبك إبراىيـ المزني المصرم، الفقيو ىك إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ بف عم - 4

أخذ عف الشافعي، ككاف زاىدا عالما مجتيدا مناظرا محجاجا، غكاصا عمى المعاني الدقيقة، صنؼ كتبا كثيرة، ككاف مجاب 
شيبة، أبك بكر بف أحمد بف محمد  الدعكة، كلد سنة خمس كسبعيف كمائة، كتكفي سنة أربع كستيف كمائتيف، انظر، ابف قاضي

 .1/58ىػ(، 1407 – 1الحافظ عبد العميـ خاف، )بيركت، عالـ الكتب، ط :، تحقيؽطبقات الشافعية :بف عمرا
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 أكثرىـ :قاؿ ؟الحسف بف فمحمد :قاؿ ،لمحديث أتبعيـ :قاؿ ؟يكسؼ فأبك :قاؿ ،دىـسيٌ  :فقاؿ ؟حنيفة
 . 1قياسا" أحدثيـ قاؿ ؟فزفر :قاؿ ،تفريعا
ركايتو لمحديث  كاف يرل البعض أفٌ  ،ككثرة اىتمامو بو ،كلسعة عممو بالحديث الشريؼ     

 اختمفت ،الحديث كتبت ما ؿ"أكٌ  :قاؿ أحمد بف حنبؿ ،عو في الفقوغمب عمى تطمٌ قد  ،كاىتمامو بو
 . 2كمحمد" حنيفة أبي مف ثيفالمحدٌ  إلى ؿأميى  ككاف ،يكسؼ فكتبت عنو أبي إلى

 ،إال أف أبا حنيفة الحظ ذلؾ ،ثنيو عف مجمس أبي حنيفة لضيؽ حالو حاكؿ كالد أبي يكسؼ     
 ،حاكلت أمو ثنيو عف مجمس أبي حنيفة ،كلما مات أبكه ،ده بالماؿ بيف الفينة كاألخرلفكاف يتعيٌ 

يذىب إلى ك  ،وأف أبا يكسؼ كاف يخالؼ أمر أمّْ  إال ،ت مع أبي حنيفة بشأف كلدىات كتجادلى كذىبى 
 . 4صاحب أبا حنيفة بعدىا سبع عشرة سنةقد ك  ،3مجمس أبي حنيفة

كعمى المداكمة عمى حضكر  ،ـ مف أبي حنيفةكاف أبك يكسؼ شديد الحرص عمى التعمٌ      
 ،ةمشادٌ  احتى كقعت بينيم ،إال أنو كاف يمنعو مف ذلؾ الحياء مف شيخو ابف أبي ليمى ،مجمسو

كنت أختمؼ " :قاؿ أبك يكسؼ رحمو اهلل ،كلحؽ بأبي حنيفة ،فانتيز أبك يكسؼ عمى إثرىا الفرصة
 ،شكؿ عميو شيء مف المسائؿ أك القضاءككاف إذا أي  ،ككانت لي عنده منزلة ،إلى ابف أبي ليمى

فكقع  ،نوككاف يمنعني الحياء م ،ككنت أحب أف أختمؼ إلى أبي حنيفة ،يطمب مف كجو أبي حنيفة
  . 5"كاختمفت إلى أبي حنيفة كلزمتو ،ت عنوفاغتنمت ذلؾ كاحتبس ،بيني كبينو سبب ثقمت عميو

 
 :عالقتو بأبي حنيفة كمالزمتو لو

كعبلقة التمميذ الذم  ،كاالحتراـ بٌ فقد كانت عبلقة الحي  ،أما عف عبلقة أبي يكسؼ بأبي حنيفة      
كقاؿ في مدح  ،ذكر شيخو بالخير حتى بعد مكتوككاف دائما ي ،يشعر بعظـ فضؿ شيخو عميو

 . 6سا"مدرّْ  لنا ككاف ،نأتيو فكنا ،فيما أكتي قد رجبل حنيفة أبك "كاف :شيخو
                                                           

 .14/246، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 1
 .537-8/536، سير أعالـ النبالء :الذىبي - 2
 .، كقد ذكرنا القصة بتماميا عند الحديث عف نشأة أبي يكسؼ245-14/244، تاريخ بغداد :انظر، الخطيب البغدادم - 3
 .12/499، تاريخ اإلسالـ :انظر، الذىبي - 4
 .471ص :مناقب أبي حنيفةالمكي:  -5
 .3/258، أخبار القضاة :ككيع - 6
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يدعك في دبر كؿ صبلة لشيخو بالرحمة  نو كافحتى إ ،أبك يكسؼ شديد الكفاء لشيخو ككاف     
 ،1لو" كاستغفرت حنيفة ألبي اهلل كتدع إال ،غيرىا كال قط صبلة يتصمَّ  "ما :ككاف يقكؿ ،كالمغفرة

 كألبي كلكالدم لي اغفر الميـ :صمكاتو دبر في يقكؿ يكسؼ أبك "كاف: 2حرممة بف كقاؿ عميٌ 
 . 3حنيفة"
أف زكجتو شكتو  كىي ،ة طريفةقصٌ  ييذكر ،كحرصو عمى مجمسو ،كفي شدة مبلزمتو لشيخو     

 :، قاؿ4بشر بف الكليدفقد ركل  ،بلزمتو ليامف أنو يبلـز مجمسو أكثر مف م ،إلى شيخو أبي حنيفة
أف أبا يكسؼ كاف ال يغيب عف  :فحكت امرأتو القديمة ،كاف عيالي يدخمكف عمى عياؿ أبي يكسؼ"

 :قالت ،كشكيت مف اإلقبلؿ اإلماـفذىبت إلى  ،إال في بعض الميالي ،ليبلن كال نياران  اإلماـمجمس 
األياـ حتى  فمـ تمرٌ  ،الدنيا لكـ أضعاؼ ما ترجكنوإنما ىي أياـ قبلئؿ كستفتح  :فكعظني كقاؿ

إنما أعرؼ أف لي سبعمائة  ،ال أعرؼ الجميع :فقاؿ ؟فسألت أبا يكسؼ عف مقدار ما يممؾ ،تحتفي 
 . 5"كثبلثمائة فرس ،بغؿ ركابيف مف ذىب

درس  خشية أف يفكتو ،كلـ يحضر جنازتو ،لـ ينشغؿ بدفنو ،ا مات أبكهذكر أف أبا يكسؼ لمٌ كيي      
 ،كتركتو عمى الجيراف كاألقارب ،فمـ أحضر جنازتو ،"مات أبي :فقد ركل أبك يكسؼ فقاؿ ،شيخو

 . 6ي"ما ال تذىب حسرتو عنّْ  اإلماـخشية أف يفكتني مجمس مف 
                                                           

 .1/100، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 1
ضاة ببغداد في أياـ ىاركف الرشيد بعد مكت محمد بف الحسف، ككاف ىك عمي بف حرممة التيمي الككفي، كلي قضاء الق - 2

مف أصحاب أبي حنيفة كأبي يكسؼ، كقد حدث عف أبي يكسؼ، ككاف مقدما في العمـ، حسف المعرفة، كقد حمؿ عنو العمـ 
 .11/415، 6291، ترجمة رقـ تاريخ بغداد :كثير، كلو حديث صالح كأخبار، انظر، الخطيب البغدادم

 .3/258، أخبار القضاة :كيعك  - 3
العبلمة المحدث الصادؽ قاضي العراؽ، أبك الكليد بشر بف الكليد بف خالد الكندم الحنفي، كلد في حدكد  اإلماـىك  - 4

الخمسيف كمئة، كلي القضاء لمميدم، ككاف إماما كاسع الفقو كثير العمـ صاحب حديث كديانة كتعبد قيؿ كاف كرده في اليـك 
سير أعالـ ككاف يحافظ عمييا بعد ما فمج كاندؾ، كمات في انظر، الذىبي ذم القعدة سنة ثماف كثبلثيف كمئتيف،: مئتي ركعة 

 .7/80، 3518ترجمة رقـ  تاريخ بغداد، :، كالخطيب البغدادم10/673، النبالء
سناد ىذه الركاية غير بشر ، كلـ أجدىا في غيره، ما لـ يذكر صاحب الكتاب مف إ213/  2، مفتاح السعادة :طاش زاده 5 -
 .بف الكليدابشر 

، كىذه القصة لـ أجد ليا ركاية في غير ىذا الكتاب، كقد عزاىا مؤلفو إلى شجاع بف 2/213، مفتاح السعادة :طاش زاده - 6
أبك الحسف شجاع بف محمد بف سيدىـ بف عمرك بف حديد بف عسكر المدلجي المصرم المقرئ  اإلماـبف محمد، كىك 

مقرئ ثقة، كلد سنة ثماف كعشريف كخمس مئة كقرأ القراءات، كأخذ العربية، كتكفي في ربيع اآلخر سنة احدل  المالكي، إماـ
بشار  :، تحقيؽمعرفة القٌراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار :كتسعيف كخمس مئة، انظر، الذىبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد

 .2/575، 532ىػ(، ترجمة رقـ 1404 – 1سة الرسالة، طعكاد، كشعيب األرنؤكط، كصالح عباس، )بيركت، مؤس
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كال يضيع لحظة  ،ال يتكانى عف طمبو ،يكسؼ شديد الحرص عمى طمب العمـ كاف القاضي أبك     
 كال يفارؽ شيخو حتى في أسكأ ،يفةأبي حن س مجمس شيخوف يقدّْ ككا ،مف عمره دكف طرؽ بابو

 كال ،فطر في فارقوأ ال ،سنة عشرة سبع حنيفة أبا "صحبت :كم عنو أنو قاؿفقد ري  ،الظركؼ
 ،كمؾ تعطيو حتى بعضو يعطيؾ ال ،شيء "العمـ :، ككاف كثيرا ما يقكؿ1مرض" مف إال أضحى
 . 2غرر" عمى كنت ،البعض إعطائو مف ؾكمٌ  أعطيتو إذا كأنت
 ،الثناء عمى شيخو ،كاف آخر ما نطقو في الدنيا ،حنيفة أبي يكسؼ لشيخو أبي بّْ كلشدة حي      

 في أجر لـ أني تعمـ إنؾ يـ"المٌ  :قاؿ في اليكـ الذم مات فيوف ،ظـ قدرهكبياف عً  ،كتزكيتو كمدحو
 ما ككؿ ،نبيؾ كسنة تابؾك كافؽ بما الحكـ في اجتيدت كلقد ،متعمدا عبادؾ بيف بو حكمت حكـ

 كال يخرج عف الحؽ ،ف يعرؼ أمرؾككاف عندم كاهلل ممٌ  ،جعمت أبا حنيفة بيني كبينؾ ،شكؿ عميٌ أي 
 .3يعممو" كىك
مو حتى أنو كاف يفضّْ  ،ككاف يممس فيو الفيـ كالعمـ ،وجمٌ كيي  ككاف أبك حنيفة يحب أبا يكسؼ     

 أبك يمينو كعف ،يكما حنيفة أبا "رأيت :، قاؿ4نيفةأبي حبف  حمادفقد ركل ،عمى غيره مف تبلميذه
 كال زفر،  أفسده إال ،قكال يكسؼ أبك يقكؿ فبل ،مسألة في يتجادالف ، كىما5زفر يساره كعف ،يكسؼ

 يده حنيفة أبك رفع ،فالمؤذّْ  فأذَّ  فمما ،الظير كقت إلى ،يكسؼ أبك أفسده إال ،قكال زفر يقكؿ كال
 ألبي كقضى :قاؿ ،يكسؼ أبك فييا بمدة رئاسة في تطمع ال :فقاؿ ،زفر فخذ عمى بيا فضرب
 مف يرل لما ،بي ييعنى حنيفة أبك "كاف :ثا عف نفسو، قاؿ أبك يكسؼ محدّْ 6زفر" عمى يكسؼ

يعني تبلميذ أبي  ػػػ فييـ كاف "ما :8مالؾ أبي بف ، كقاؿ عمار7ـ"التعمٌ  عمى كحرصي حضكرم
                                                           

 .42/61، كتاريخ اإلسالـ، 1/100، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 1
 .6/384، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ابف خمكاف - 2
 .14/254، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 3
ماف بف ثابت، كاف عمى مذىب أبيو، ككاف مف الصبلح كالخير عمى قدـ ىك أبك إسماعيؿ حماد بف أبي حنيفة النع - 4

 .2/205، 204، ترجمة رقـ كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :عظيـ، تكفي سنة ست كسبعيف كمائة، انظر، ابف خمكاف
بيف العمـ كالعبادة، ككاف  ىك أبك اليذيؿ زفر بف اليذيؿ بف قيس بف سميـ بف قيس العنبرم، الفقيو الحنفي، كاف قد جمع - 5

كفيات األعياف كأنباء أبناء  :مف أصحاب الحديث، ثـ غمب عميو الرأم، كىك قياس أصحاب أبي حنيفة، انظر، ابف خمكاف
 .6/387 الطبقات الكبرل، :، كابف سعد2/317، 243، ترجمة رقـ الزماف

 .1/102، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 6
 .14/244، تاريخ بغداد :ادمالخطيب البغد - 7
، 6007، ترجمة رقـ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :ىك عمار بف أبي مالؾ عمرك بف ىاشـ الجنبي، انظر، الذىبي - 8
 .4/274، 773، ترجمة رقـ لساف الميزاف :، كابف حجر5/203
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 عمميما نشر وكلكنٌ  ،ليمى أبي ابف كال حنيفة أبك كرذي  ام يكسؼ أبك لكال ،يكسؼ أبي مثؿ ػػحنيفة ػ
 أبي زمف في يكسؼ أبك "مرض :أنو قاؿ 2كم عف محمد بف الحسف الشيباني، كري 1قكليما" كبثٌ 
 عمى يده كضع ،عنده مف خرج فمما ،معو كنحف حنيفة أبك فعاده ،منو عميو خيؼ مرضا ،حنيفة
 . 4"3األرض إلى كأكمأ ،عمييا مف أعمـ فإنو ،الفتى ىذا يمت إف :كقاؿ ،بابو عتبة
 ،كمكث بعد ذلؾ في القضاء مثميا ،صاحب شيخنا أستاذه أبا حنيفة أكثر مف سبع عشرة سنة     

صحبت أبا حنيفة سبع  :: "سمعت أبا يكسؼ يقكؿ5يبشر بف غياث المريسقاؿ  ،أك قريبا مف ذلؾ
فما مكث بعد  ،أجمى إال أف اقترب ظفٌ كما أ ،الدنيا سبع عشرة سنة ت عميٌ ثـ انصبٌ  ،عشرة سنة

 . 6ذلؾ إال شيكرا حتى مات"
 

 :قكة ذاكرتوذكاؤه ك 
بؿ  ،عجبيـدلي بفيمو مف الحديث عمى شيكخو فيي ككاف يي  ،يكسؼ فطنا ذكيا كاف القاضي أبك     
 يكسؼ أبا سمعت :قاؿ الكليد بف بشر ركل ،ما لفت أنظارىـ إلى أمر غاب عنيـ فمـ يعقمكهلربٌ 

 الذم لحديثؾ :فقمت ؟ىذا قمت أيف مف :لي فقاؿ ،فييا فأجبتو مسألة عف 7األعمش "سألني :يقكؿ
 يجتمع أف قبؿ الحديث ىذا ألحفظ إني ،يعقكب يا :لي فقاؿ ،الحديث لو ذكرت ثـ ،أنت حدثتناه

                                                           
 .1/99، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 1
الحسف الشيباني، حضر مجمس أبي حنيفة سنيف ثـ تفقو عمى أبي يكسؼ كصنؼ الكتب ىك أبك عبد اهلل محمد بف  - 2

الكثيرة كنشر عمـ أبي حنيفة رحمو اهلل تعالى، مات بالرم سنة سبع كثمانيف كمائة كىك ابف ثماف كخمسيف، انظر، الشيرازم، 
 ـ(،1970العربي، إحساف عباس، )لبناف، بيركت، دار الرائد  :، تحقيؽطبقات الفقياء :أبك إسحاؽ

ميزاف  :الذىبي : عيؼ متيـ بالكذب، انظر ترجمتو فيىذه الركاية ضعيفة، ذلؾ مف أجؿ سميماف بف عمراف، كىك ض - 3
 .3/305، 3497، ترجمة رقـ االعتداؿ في نقد الرجاؿ

 .6/382، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ابف خمكاف - 4
ث بف أبي كريمة المريسي، المتكمـ، شيخ المعتزلة، أخذ عف أبي يكسؼ القاضي الفقو، ىك أبك عبد الرحمف بشر بف غيا - 5

كركل الحديث عنو، إال أنو اشتغؿ بالكبلـ، كحيكي عنو أقكاؿ شنيعة، كمذاىب مستنكرة، أساء أىؿ العمـ قكليـ فيو بسببيا، 
، ترجمة كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ف خمكاف، كاب10/281، البداية كالنياية :ككٌفره أكثرىـ ألجميا، انظر، ابف كثير

 .1/277، 115رقـ 
 .14/255، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 6
أبك محمد سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي األعمش، حافظ، عارؼ بالقراءات، كرع، كثير الركاية، انظر،  اإلماـىك  - 7

 .196-4/195، 386 ، ترجمة رقـتيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر
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 كالعمـ الفقو أطمع قد يكسؼ أبك "كاف: 2، كقاؿ الخريبي1اآلف" حتى تأكيمو عرفت فما ،بكاؾأ
 . 3شاء" كيؼ يتناكلو ،عابلاطٌ 

 بف الحجاج : "كاف4قاؿ حفص بف غياث ،الذاكرة قكمٌ  ،الحفظ متيفكاف القاضي أبك يكسؼ ك      
 يعقكب إلى الناس قاـ الحجاج قاـ فإذا ،يسألو ػػػ يكسؼ أبكػػػ  يعقكب ككاف ،عمينا يممي ال 5أرطاة
 في فاعتؿٌ  ،يكسؼ أبي مع : "حججنا7المؤلؤم زياد بف ، كقاؿ الحسف6قمب" ظير عف عمييـ فأممى
 ،محمد أبي حديث خذكا :لنا فقاؿ ،يعكده 8عيينة بف سفياف فأتاه ،ميمكف بئر فنزلنا ،طريؽال في

 األربعيف عمينا فردٌ  ،لكـ ركل ما خذكا :يكسؼ أبك لنا قاؿ سفياف قاـ فمما ،حديثا ربعيفأ لنا فركل
 . 9فره"بس كشغمو ،كعمتو ،كضعفو ،ونّْ سً  عمى ،حفظا حديثا
دكف أف يكتب شيئا  ،فيحفظ كؿ ما يسمع ،كاف يجمس مجمس الحديث ،حفظو كذكائو لقكةك      

ليس لو  :، أم10بحث" لو كليس الحديث "حسف :يكسؼ أبي قاؿ يحيى بف معيف عف ،مما سمع
 . كتاب يكتب فيو الحديث

 
 

                                                           
 .1/102، أخبار أبي يكسؼ كأصحابو :الصيمرم - 1
القدكة أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف داكد بف عامر اليمداني الشعبي الككفي، كاف عابدا ناسكا، انظر،  اإلماـىك الحافظ  - 2

 .1/337، 320، ترجمة رقـ تذكرة الحفاظ :الذىبي
 .12/499، تاريخ اإلسالـ :الذىبي - 3
ىك أبك عمر حفص بف غياث بف طمؽ بف معاكية بف مالؾ النخعي الككفي، قاضي الككفة، كخمىؼ أبا يكسؼ قضاء  - 4

، 7/56، 1415، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :بغداد، ككاف مف اسخى العرب، مات سنة أربع كتسعيف كمائة، انظر، المزم
  .1/297، 279، ترجمة رقـ تذكرة الحفاظ :كالذىبي

العبلمة مفتي الككفة، كأحدا األعبلـ الفقياء،  اإلماـبك أرطاة الحجاج بف أرطاة بف ثكر بف ىبيرة النخعي الككفي، ىك أ - 5
 .7/68، 27، ترجمة رقـ سير أعالـ النبالء :، كالذىبي5/420، 1112، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم

 .3/255، أخبار القضاة :ككيع - 6
أبك عمي المؤلؤم، مكلى األنصار، أحد أصحاب أبي حنيفة الفقيو، كقاضي الككفة بعد حفص بف  ىك الحسف بف زياد - 7

 .7/314، 3827، ترجمة رقـ تاريخ بغداد :غياث، انظر، الخطيب البغدادم
، مف  - 8 ىك أبك محمد سفياف بف عيينة بف أبي عمراف ميمكف اليبللي الككفي المكي، إماـ ثقة حجة مكثر، محدث الحـر
، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :ؤكس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة ثماف كتسعيف كلو إحدل كتسعكف سنة، انظر، المزمر 

 .1/262، 249، ترجمة رقـ تذكرة الحفاظ :، كالذىبي11/177، 2413
 .101-1/100، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 9

 .3/255، أخبار القضاة :ككيع - 10
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 :مع ابف إسحاؽ
 العبلمة ،المطمبي القرشي خيار فب يسار بف إسحاؽ بف محمد بكر أبكىك  :كابف إسحاؽ     
 ،بالمدينة مالؾ بف أنس كرأل ،ثمانيف سنة كلد ،العمـ بحكر كأحد،النبكية السيرة صاحب ،الحافظ

  . 1بعدىا كيقاؿ كمائة خمسيف سنة ماتك 
نو كاف يتأخر أك يتغيب أحيانا عف حتى إ ،ـ منيـليتعمٌ  ،ب كفكد العمماءيكسؼ يترقٌ  كاف أبك     

 ليسمع القاضي يكسؼ أبك "مضى :رحمو اهلل قاؿ الشافعي ،مف أجؿ ذلؾأبي حنيفة  مجمس شيخو
 أبك لو قاؿ أتاه فمما ،أياما حنيفة أبي بمجمس كأخؿَّ  ،غيره مف أك إسحاؽ بف محمد مف المغازم
ف ،إماـ ؾإنٌ  :يكسؼ أبك لو فقاؿ ؟جالكت راية صاحب كاف مف ،يكسؼ أبا يا :حنيفة  تمسؾ لـ كا 
 كاف أييما تدرم ال فإنؾ ؟2أحد أك بدر كقعة أكؿ أيما كاف ،المئل رؤكس عمى كاهلل لتؾسأ ،ىذا عف
 . 3عنو" فأمسؾ ،اآلخر قبؿ كاف
 
 
 

                                                           
، 15، ترجمة رقـ سير أعالـ النبالء :، كالذىبي413-24/405، 5057، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :مزمانظر، ال - 1
7/33.  
ىذه القصة غريبة، فكيؼ بإماـ كأبي حنيفة، ثـ ال يعرؼ أم الغزكتيف أكال، بدر أـ أحد، لكني ذكرتيا ىنا ألستشيد منيا  - 2

 .عمى مبلزمتو البف إسحاؽ
حسف التقاضي في  :، إال أف الككثرم تعقبو في كتابو383-6/382، ألعياف كأنباء أبناء الزمافكفيات ا :ابف خمكاف - 3

، كبيف ضعؼ ىذه الركاية، ككيؼ اف ىذه الركاية مردكدة سندا كمتنا، فأما سندا، فقد ذكرىا أبك بكسؼ القاضي اإلماـسبرة 
كضع الكذب كاتضح الخطأ، إذ أف ىذه القصة مف ركاية ابف خمكاف دكف إسنادىا، ألنو حذؼ السند، كالسند لك ذكره لكشؼ م

محمد بف المقرئ، المعركؼ بالنقاش، كىك مشيكر بالكذب، كأما متنا، فؤلف أبا حنيفة عالـ إماـ في السير، كقد كاف يدرس 
أفيخفى ذلؾ  تبلميذه "السير الصغير"، ثـ إف العامة يعممكف متى كانت مكقعة بدر، كمتى كانت أحد، كأييما سبقت األخرل،

اختمفت إلى أبي  :"كاف أبك يكسؼ يقكؿ :عمى عالـ إماـ مثؿ أبي حنيفة النعماف...، كذكر الككثرم الركاية الصحيحة، فقاؿ
حنيفة في التعمـ منو، كلكف كاف ال يفكتني سماع الحديث مف المشايخ، فقدـ محمد بف إسحاؽ صاحب المغازم الككفة، 

أ عمينا كتاب المغازم، فأجابنا إلى ذلؾ، فتركت االختبلؼ إلى أبي حنيفة، كأقمت عمى محمد بف فاجتمعنا إليو كسألناه بأف يقر 
لـ يكف  :قمت ؟يا يعقكب ما ىذا الجفاء :إسحاؽ أشيرا حتى سمعت الكتاب منو، فمما فرغت رجعت إلى أبي حنيفة، فقاؿ لي

يا يعقكب، إذا رجعت إليو  :المغازم منو، فقاؿ لي ذاؾ، كلكف قدـ محمد بف إسحاؽ المديني ىا ىنا فاشتغمت بسماع كتاب
دعنا مف ىذا يا أبا حنيفة، فكاهلل ما أقبح بالرجؿ  :فقمت لو ؟فسمو مف كاف في مقدمة طالكت؟ كعمى يدم مف كاف راية جالكت

ب السنة ، كقد بحثت عف ىذه الركاية في كت43-40فبل يعرفو"...، انظر ص ؟يدعي العمـ فيسأؿ أبدر كانت قبؿ أـ أحد
 .ككتب السير كالتراجـ فمـ أجدىا
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 :مف المحبرة إلى المقبرة
بؿ كاف يطمب العمـ  ،لحظة عف طمبو في أمٌ  لـ يتكاف ،يكسؼ عمى طمب العمـ يكلشدة حرص أب

 ،العمة شديد كىك يكسؼ أبي عمى "دخمت :أنو قاؿ 1إبراىيـ بف الجراح كم عففقد ري  ،كىك يحتضر
 فينجك ندرس ،بذلؾ بأس كال :قاؿ ؟الحاؿ ىذه مثؿ في :قمت ؟مسألة في تقكؿ ما ،إبراىيـ يا :فقاؿ
 ،أخطأت :قاؿ ،راكبا :قمت ؟ماشيا أك راكبا ترمييا أف ،الجمار رمي في أفضؿ ماأيٌ  :قاؿ ثـ ،ناج بو

 ،عنده تقؼ ال مما كانت إف :فقاؿ ،عنؾ اهلل رضي فييا قؿ :لو قمت ،أخطأت :قاؿ ،ماشيا :قمت
ف ،لتنحيؾ أسرع ألنو ،راكبا ترمييا أف فاألفضؿ  ترمييا أف فاألفضؿ ،عنده مما تقؼ كانت كا 

 "فما :كزاد الدارم عمى ذلؾ فقاؿ ،2عنده" مف قمت ثـ ،لدعائؾ كأغزر ،لتمكنؾ أشد ألنو ،ماشيا
ذا ،عميو الصراخ سمعت حتى ،داره باب بمغت  . 3تعالى" اهلل رحمو ،مات قد ىك كا 
 

 :دائما النية هتجديد
ككاف يأمر تبلميذه كصحبو  ،تو هلل عز كجؿ في طمب العمـد نيٌ رحمو اهلل يجدٌ  أبك يكسؼكاف      

ذا شابت  ،فإذا لمس القبكؿ شكر اهلل ،تو مف مجمسوممس صدؽ نيٌ ككاف يى  ،بإخبلص النية هلل كحده كا 
 يكسؼ أبا سمعت :يقكؿ أبي سمعت :قاؿ 4شكابإ بف فقد ذكر عمي ،يستغفر اهلل نيتو شائبة كاف

 حتى أقـ لـ إال ،أتكاضع أف فيو أنكم قط مجمسا أجمس لـ فإني ،اهلل بفعمكـ أريدكا قكـ "يا :يقكؿ
 . 5افتضح" حتى أقـ لـ إال ،أعمكىـ أف فيو أنكم قط مجمسا أجمس كلـ ،أعمكىـ

 
 

                                                           
تفقو عمى قاضي القضاة  ىك إبراىيـ بف الجراح بف صبيح التميمي المازني المركزم الككفي، تكلى قضاء مصر ثـ عزؿ، - 1

أبي يكسؼ، كسمع منو الحديث، كىك آخر مف ركل عنو، ككاف داىية عالمان، تكفي بمصر سنة سبع عشرة كمائتيف، انظر، 
 .1/36، 13، ترجمة رقـ الجكاىر المضيئة في تراجـ الحنفية :، كابف أبي الكفاء15/52، تاريخ اإلسالـ :يالذىب

 .1/101، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 2
 .1/59، )ببل دار نشر(، الطبقات السنية في تراجـ الحنفية :الدارم، تقي الديف بف عبد القادر التميمي - 3
عمي بف إشكاب بف إبراىيـ بف الحٌر بف عبٌلف العامرٌم البغدادٌم، محدث فاضؿ متقف، مات في شكاؿ  ىك أبك الحسف - 4

، كتاريخ اإلسالـ، 12/352، سير أعالـ النبالء :سنة إحدل كستيف كمئتيف، كلو بضع كثمانكف سنة، انظر، الذىبي
20/135. 

 .3/258، أخبار القضاة :ككيع - 5
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 كمكانتو العممية التي برع فيياعمكمو :  المبحث الثالث
 

 :العمكـ التي برع فييا :المطمب األكؿ
 ،ككاف لو أثر في أكثر مف مجاؿ ،ىفبرع في عمكـ شتٌ  ،عمى أبي يكسؼ ػػػ عز كجؿػػػ فتح اهلل      

أخذت الفرائض كمسائؿ " :قاؿ أبك يكسؼ ،معارفيـ كعمكميـكتنكع  ،ػػػ فيما نرل ػػػ لكثرة شيكخوكذلؾ 
 . 2"1كالنحك عف رجؿ حاذؽ في مجمس ،في مجمس اإلماـعف  الحيض
كبعضيا في  ،كأخرل في الفقو ،فبعضيا في الحديث ،كيدؿ عمى ذلؾ كثرة مؤلفاتو كتنكعيا     

عف مؤلفاتو في مبحث  ػػػ بإذف اهلل ػػػ يككف الحديثكسكؼ  ،ر، كغيرىايى كأخرل في السّْ  ،االقتصاد
 . عف عمكمو التي برع فييا ىناالحديث إال أف  ،3خاص مستقؿ

 
 :الفقو
 ،ػػػ 4ف الحقابيٌ ػ كما سيتػػحتى بمغ درجة االجتياد المطمؽ  ،كاف شيخنا فقييا مف الدرجة األكلى     

قاؿ  ،بي حنيفةميذ فييا ألككاف أعمـ التبل ػػػمدرسة أىؿ الرأم  ػػػة ككاف ينتمي إلى المدرسة الحنفيٌ 
 :مالؾ أبي بف عماركقاؿ ، 5"أصحابو أعمـ إنو :يكسؼ أبي عف يقكؿ حنيفة أبك كاف" :ابف كثير

 كال حنيفة أبك ذكر ما يكسؼ أبك لكالك  ،يكسؼ أبي مثؿػ ػػبي حنيفة ػ يعني أصحاب أػػ فييـ كاف ما"
 . 6"عمميما كبث ،قكليما نشر ىك كلكنو ،ليمى أبي بفا

                                                           
ال ىذا مستحيؿ غير ممكف، بؿ قصد ىنا لـ يقصد أبك يكسؼ  - 1 مف قكلو )في مجمس(، أنو أخذ النحك في جمسة كاحدة، كا 

أنو كاف يتمقى النحك في مجمس آخر غير مجمس أبي حنيفة، كيدؿ عمى ذلؾ أنو عطفيا عمى األكلى ػػػ أم عمى مجمس أبي 
 .حنيفة ػػػ، كمعمـك أنو ظؿ يتعمـ الفقو مف أبي حنيفة سبع عشرة سنة

 .215/  2 :مفتاح السعادة :اش زادهط 2 -
 .66انظر، ص - 3
.61-60انظر، ص - 4
 .10/180، البداية كالنياية :ابف كثير - 5
 .14/245، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 6
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كنو أحد عدُّ فقد كانكا يي  ،ركانوبؿ كمف أعمدتو كأ ،كاف أبك يكسؼ مف أعياف المذىب الحنفيٌ      
كمحمد بف  ،أبك يكسؼك  ،أبك حنيفة) :كيعنكف بيـ ،كأحد العمماء الثبلث ،أصحاب المذىب

 . 1(الحسف
 ،مالؾ اإلماـبينو كبيف ففي مناظرة  ،با لمحؽ أينما كافبٌل طى  ،نصفا في عممومي أبك يكسؼ كاف ك      

 تمؾ مف بو استدعى بما مالؾ احتجٌ  ،الخضركات كزكاة الصاع مسألة في ،الرشيد بحضرة بالمدينة
 الخمفاء زمف في يءش فييا يخرج الخضركات يكف لـ كبأنو ،كأسبلفيـ آبائيـ عف المنقكلة يعافالصٌ 

كىذا إنصاؼ منو رضي  ،2رجعت كما لرجع رأيت ما صاحبي رأل لك :يكسؼ أبك فقاؿ ،الراشديف
 . اهلل عنو
كمف الفتكل  ،بؿ كاف يأخذ مف القكؿ أصكبو ،ذىب شيخوبا لممتعصٌ لـ يكف أبك يكسؼ ك      
حتى أف البعض اعتبر أنو لـ يسمؾ مسمؾ  ،ككاف يخالؼ المذىب في كثير مف األمكر ،ياأصحٌ 

 كاف" :، كقاؿ ابف عبد البر3"الفركع في إال صاحبيو مسمؾ يسمؾ يكف لـ" :قاؿ ابف حباف ،صاحبيو
 . 4"لةالمسأ بعد لةأالمس في حياناأ خالفو ربما ككاف ،حنيفة أبي مذىب عميو الغالب

 
 :القضاء

لثبلثة مف  تكلى القضاء فقد ،في القضاء ظـ عمموكعً  ،يكسؼ في الفقو كلشيرة القاضي أبي     
ككاف  ،ه القضاءؿ مف كالٌ كاف الميدم أكٌ ك ، 5(ثـ ىاركف الرشيد ،كابنو اليادم ،الميدم) ،الخمفاء

ككاف يقاؿ لو  ،(قاضي القضاة) ،قبكىك أكؿ مف لي  ،نده حظيا مكيناككاف ع ،وجمٌ مو كيي كرٌ شيد يي الرٌ 
كيقاؿ إنو أكؿ مف  ،ألنو كاف يستنيب في سائر األقاليـ التي يحكـ فييا الخميفة ،قاضي قضاة الدنيا

ا مكبين ،ال يتميز أحد عف أحد بمباسو ،ككاف ممبكس الناس قبؿ ذلؾ شيئا كاحدا،اءر لباس العممغيٌ 

                                                           
حسف ىاني  :، تحقيؽدستكر العمماء أك جامع العمـك في اصطالحات الفنكف :انظر، القاضي نكرم، عبد النبي األحمد - 1

 .4/124ـ(، 2000 -ىػ 1421 – 1ص، )لبناف، بيركت، دار الكتب العممية، طفح
 .181-10/180، البداية كالنياية :انظر، ابف كثير - 2
 -ىػ 1395 – 1السيد شرؼ الديف أحمد، )دار الفكر، ط :تحقيؽ الثقات، :ابف حباف، أبك حاتـ محمد بف حباف التميمي - 3

 .7/645ـ(، 1975
 .1/173،  االنتقاء في فضائؿ الثالث األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ :ابف عبد البر - 4
 .6/379، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :انظر، ابف خمكاف - 5
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و ال نٌ إف ،كؿ مف ىذا :فقيؿ لو ،2فيركزج في صحف 1إذ أتى بفالكذج ،د الرشيدىك ذات يكـ عن
مالؾ  :فقاؿ ،فتبسـ ،ىذا الفالكذج :فقاؿ ؟كما ىذا يا أمير المؤمنيف :فقاؿ ،يصنع في كؿ كقت

ػ قصة أمو مع ػػفقص عميو القصة  ،لتخبرني :فقاؿ ،أبقى اهلل أمير المؤمنيف ،ال شيء :فقاؿ ؟تتبسـ
 . 3العمـ ينفع كيرفع في الدنيا كاآلخرة إفٌ  :فقاؿ ،ػػػ كالتي ذكرناىا سابقا ،ةأبي حنيف

جعمو قاضي القضاة  ،ه القضاءحتى أنو لما كالٌ  ،كاف الخميفة ىاركف الرشيد يجمو إجبلال كبيرا     
 عمـأ ال" :ابف عبد البر قاؿ ،إذ جعؿ لو نكابا في أرجاء الببلد ينكبكف عنو ،في الدكلة اإلسبلمية

 . 4يكسؼ" أبا إال ،غربمال إلى شرؽمال مف ،اآلفاؽ في القضاء تكلية إليو كاف قاضيا
أم  ،عتمد بالدرجة األكلى عمى الرأميرل أف القضاء ي يكسؼ ػػػ رحمو اهلل ػػػ كاف القاضي أبكك      

ككاف يرل  ،ػػػكىك الذم يعتمد عميو الحنفية بشكؿ رئيس في مذىبيـ  ػػػ كالقياس االجتياد كاالستنباط
 يؿ كلـ الرأم في نظر مف" :قاؿ أبك يكسؼ ،مف أف يمي القضاء دٌ فبل بي  ،أف مف تعمـ الرأم

 . 5"المبيف الخسراف ىك ذلؾ ،كاآلخرة الدنيا خسر فقد ،القضاء
 عمى العمماء حكمو مجمس في يحضر كاف"فقد  ،كلشيرتو في القضاء ،كلعظـ مكانتو في الفقو     

 فيتناظركف ،الناس أثناء في مجمسو يحضر ككاف ،شابا كاف حنبؿ بف أحمد فإ حتى ،طبقاتيـ
 . 6"يحكـ ذلؾ مع كىك ،كيتباحثكف

 
 :أصكؿ الفقو

 محمد بف طمحة، قاؿ ؼ فيوككاف أكؿ مف صنٌ  ،برع القاضي أبك يكسؼ في عمـ أصكؿ الفقو     
 عصره أىؿ كافقو ،حنيفة أبي صاحب كىك ،ؿالفض ظاىر ،األمر مشيكر يكسؼ أبك" :7جعفر بف

                                                           
 .37ىك لباب القمح بمعاب النحؿ، كقد سبؽ تفسيرىا ص - 1
 .37ىك حجر أزرؽ صمب، كقد سبؽ تفسيرىا ص - 2

 .، حيث أف أبا يكسؼ ييحٌدثيا عف نفسو10/180، البداية كالنياية :يركييا ابف كثير في كتابوالقصة  - 3
عبد القادر  :، تحقيؽشذرات الذىب في أخبار مف ذىب :ابف العماد العكرم، عبد الحي بف أحمد بف محمد الحنبمي - 4

 .1/300ىػ(، 1406 – 1األرنؤكط، كمحمكد األرنؤكط، )دمشؽ، دار ابف كثير، ط
 .14/249، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 5
 .10/181، البداية كالنياية :ابف كثير - 6
ىك طمحة بف محمد بف جعفر أبك القاسـ الياشمي القاضي البصرم، كاف يدعك إلى االعتزاؿ، كضعفو األزىرم، كقاؿ  - 7

ة إحدل كتسعيف كمائتيف، كمات في سنة ثمانيف كاف معتزليا داعية، يجب اف ال يركل عنو، كلد أكؿ سن :الحسف بف الخبلؿ
، 4908ترجمة رقـ  تاريخ بغداد، :، كالخطيب البغدادم3/212، 957، ترجمة رقـ لساف الميزاف :كثبلثمائة، انظر، ابف حجر

9/351. 
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 الكتب كضع مف ؿكأكٌ  ،كالقدر ،ياسةكالرّْ  ،كالحكـ ،العمـ في النياية ككاف ،زمانو في أحد يتقدمو كلـ
 قطارأ في حنيفة أبي عمـ كبثٌ  ،كنشرىا ،المسائؿ كأممى ،حنيفة أبي مذىب عمى الفقو أصكؿ في

 . 1"األرض
، ذلؾ في كتاب كلو األحناؼ، مذىب عمى الفقو أصكؿ في الكتب ؼألٌ  مف أكؿ يكسؼ أبكف     

 أك اسمو، إال منو يصمنا كلـ قد،في  الكتاب ىذا أف إال ،(أصكؿ الفقو عمى مذىب أبي حنيفةسٌماه )
 في ألؼ مف أكؿ ػػػ معمكـ ىك كما ػػػ الشافعي اإلماـ يبقى كلذلؾ منو، كتبيـ في األئمة نقمو ما

 . كتبو إلينا ككصمت الفقو أصكؿ
 

 :الحديث الشريؼ
 ولدرجة أن ،تعممو إلىكالمسارعة  ،رؼ القاضي أبك يكسؼ باىتمامو بالحديث النبكم الشريؼعي      

سرعاف ما تكجو صكب الحديث النبكم  ،ؿكبدأت فيو أىمية التحمٌ  ،ـأكؿ ما أتيحت لو الفرصة لمتعم
 ،ليككف قاضيا ،عدىا إلى الفقوتكجو ب ،ثـ لما بمغ فيو مف العمـ كالحفظ ما بمغ ،الشريؼ دكف غيره

فعميؾ  ،"إذا ابتميت بالقضاء :كقد قاؿ ابف المبارؾ ،كأحسب أف ىذا مف تكفيؽ اهلل تعالى لو
 ،نصيبو مف الحديث النبكم الشريؼ حتى استكفى ،كلـ يباشره ،ـ يتعمـ الفقو، فأبك يكسؼ ل2باألثر"

 ف اىتمامو بالحديثكع ،بضاعة القاضي أبي يكسؼ في الحديثعف ػػػ بإذف اهلل ػػػ كسكؼ نتحدث 
 . في فصؿ كامؿ مف ىذه الرسالة بإذف اهلل

 
 :االقتصاد

 ،فقد آتاه اهلل فيـ االقتصاد االسبلمي ،عمـ االقتصاد أبك يكسؼ مف أكثر العمكـ التي برع فييا     
 :ككاف يقكؿ ،(الخراج)كلو في ذلؾ كتاب  ،هي عصر فيما قكيا جعمو مف أقكل رجاؿ االقتصاد ف

 ال التي ،العافية نعمة :كالثانية ،بيا إال نعمة تتـ ال التي ،اإلسبلـ نعمة :فأكليا :ثبلثة النعـ رؤكس"
 . 3"بيا إال العيش يتـ ال التي ،الغنى نعمة :كالثالثة ،بيا إال الحياة تطيب

                                                           
 .246-14/245، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 1
  .1/354 ،الشمائؿ المحمدية كالخصائؿ المصطفكية :أبك داكد - 2
 .384-6/383، كفيات األعياف كأنباء أياـ الزماف :ابف خمكاف - 3
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 :ر كالمغازمس يال
 ،1ف إسحاؽكقد ذكرنا قصتو سابقا مع اب ،كالمغازم عمـ السّْير ،كمف جممة عمكـ أبي يكسؼ     

 . منويرة ككيؼ أنو غاب فترة عف مجمس أبي حنيفة ليسمع السّْ 
 

 :حك كالبالعةعمـ النٌ 
 ،كعالـ الفقو ،كىك عالـ الحديث كيؼ ال ! ،ف ألبي يكسؼ مف عمـ النحك نصيب كافركا     

ى حت ،حك بشكؿ خاصكالنٌ  ،فكاف ال بد أف يتعمـ المغة بشكؿ عاـ ،كعالـ التفسير ،كعالـ األصكؿ
أخذت الفرائض كمسائؿ الحيض عف " :قاؿ أبك يكسؼ ،كيتضح مراد النص لديو ،يستقيـ فيمو

 . 2"كالنحك عف رجؿ حاذؽ في مجمس ،في مجمس اإلماـ
 

 :كرده عمى مف قاؿ بخمؽ القرآف ـ الكالـكرىو لعم
 أبكؿ قا ،ككاف يرل أف العمـ فيو جيؿ ،يكسؼ يكره مف العمكـ عمـ الكبلـ كاف القاضي أبك     

 يصمّْ ني  ال" :يقكؿ يكسؼ أبا سمعت: 4مالؾ أبي بف الحسف، كقاؿ 3"جيؿ بالكبلـ العمـ" :يكسؼ
 سمعت :الكليد بف بشر، كقاؿ 5"الكبلـ مف شيئا استحمى مف يفمح كال ،مخمكؽ القرآف قاؿ مف خمؼ
 الحسفؿ ، كقا6"عمـ كالكبلـ بالخصكمة كالجيؿ ،جيؿ كالكبلـ بالخصكمة العمـ" :يقكؿ يكسؼ أبا
 ،كمجادلة مراء تعاطى كلـ كيؼ قاؿ مف ،اهلل كبلـ القرآف" :يقكؿ يكسؼ أبا سمعت :مالؾ أبي بف

 :قاؿ مف خمؼ ىصمٌ يي  كال ،الكبلـ مف شيئان  استحمى مف يفمح كال ،المبرح كالضرب الحبس استكجبت
 . 7"مخمكؽ القرآف

                                                           
 .48-47انظر، ص - 1

 .215/  2 :مفتاح السعادة :طاش زاده 2 -
 .14/253، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 3
ع الركاية، كاف أبك ىك أبك مالؾ الحسف بف أبي مالؾ، تفقو عمى أبي يكسؼ القاضي، ثقة في ركايتو، غزيز العمـ، كاس - 4

الجكاىر المضيئة في طبقات  :يكسؼ يشبيو بحمؿ حمؿ ألكثر ما يطيؽ، تكفي سنة أربع كمائتيف، انظر، ابف أبي الكفاء
 .1/202، مغاني األخبار :، كالعيني1/204، 503، ترجمة رقـ الحنفية

 .8/538، سير أعالـ النبالء :الذىبي - 5
 .8/539المصدر السابؽ،  - 6
 .12/502، تاريخ اإلسالـ :ذىبيال - 7
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 :الفاحش كرىو لمغناء
 1الزىرمُّ  سعد بف إبراىيـفقد ركل  ،ينكر عمى مف سمعوككاف  ،الغناء كاف أبك يكسؼ يكره     
 كضيع منكـ ما ،األغاني ىذه في المدينة أىؿ يا أمركـ أعجب ما :القاضي يكسيؼ أبك لي قاؿ :قاؿ
 مف يىظيري  ما منو فظير ،الًغناء أيسمع أحدان  :كقمت فغضبتي  :قاؿ  ؟عنيا ينحاش شريؼ كال

 مف المحصنة كيىقذؼ ،امرأتىوي  كيطمّْؽ ،صبلتو أحدىيـ فيترؾ ًكرى الميس يشربكف الذيف ،ىؤالء سيفيائكـ
 عميو فردَّده ،حسنان  ًجرمان  لو اختار ثـ ،جيدان  شعران  اختار ،آخر مف ىذا فأيف ،بربّْو ري كيكفي  ،جاراتو
وي  فأطربىوي   ييحرٍ  كلـ ،قطعتني :القاضي يكسؼ أبك قاؿ ؟الرَّغائب كأعطى الجرائـ عف فعفا ،كأبيجى
 . 2"جكابان 

 

 :كتقدير العمماء لو ،مكانتو العممية :المطمب الثاني
 

 :مكانتو العممية
يـ كانكا حتى أنٌ  ،مكنوكنو كيعظٌ ككانكا يجمٌ  ،عظيـ في قمكب العمماء كاف ألبي يكسؼ محؿٌ      

 حدثني" :يقكؿ يكسؼ أبي عف حدث ذاكاف إ ،3صالح بف عميفيذا  ،رةييقكلكف فيو األلقاب الكث
 ركـخبٌ  :قاؿ كقد ،يكما لمستمميو الكليد بف بشر، كقاؿ 4"العمماء كسيد ،القضاة كقاضي ،اءالفقي فقيو
 . 5"مثمو رأيت ما فإني ،تفخمو الأ ،تعظمو ال"أ :فقاؿ ،يعقكب ركـخبٌ 

                                                           
ىك أبك إسحاؽ إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ القرشي الزٍُّىًرٌم المدني، ثقة مف كبار العمماء، كلد  - 1

 :ثقة، مات سنة ثنتيف أك ثبلث كثمانيف كمئة، انظر، المزم :سنة ثماف كمئة، قاؿ أحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف، كالعجمي
 .1/107، 217، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر2/88، 174، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ

 .1/330، )ببل دار نشر(، الجكىرة في نسب النبي كأصحابو العشرة :البرم، محمد بف أبي بكر األنصارم - 2
صٌكاـ النيار، قٌكاـ لميؿ، كثير ىك عمي بف صالح بف حي اليمداني الككفي، أخك الحسف بف صالح، كىما تكأماف، كاف  - 3

 :ثقة، مات سنة إحدل كخمسيف كمئة، انظر، المزم :القراءة في القرآف، قاؿ أحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف، كالنسائي
 .7/292، 561، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر20/464، 4084، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ

 .1/100، بوأخبار أبي حنيفة كأصحا :الصيمرم - 4
 .1/100المصدر السابؽ،  - 5
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 :قاؿ فعف القاسـ بف رزيؽ ،إال أنو كاف كاسع العمـ ،نحيؿ العظـ ،كمع ككنو صغير الجسـ     
لك شاء اهلل  :كقمت ،فتحيرت ،فأخذ في الكبلـ ،اد يغرؽ في فراشويك ،"كاف أبك يكسؼ صغير الجثة

 . 1أف يجعؿ العمـ في جكؼ طير لفعؿ"
 أبي بف الحسفكاف ألبي يكسؼ حظ مف الحفظ، شيد لو بذلؾ بعض مف عرفو، فقد ركل      
 حديث مف ،الفقو حديث في معاكية أبي إلى نختمؼ كنا" :قاال ، أنيما2الكليد بف كعباس ،مالؾ

 تترككفأ :فقاؿ ،بمى :قمنا ؟عندكـ القاضي يكسؼ أبك ليسأ :معاكية أبك لنا فقاؿ ،ةأرطا بف الحجاج
 ،عمينا يممي كالحجاج ،يحفظ يكسؼ أبك فكاف ،الحجاج إلى نختمؼ كنا ؟عني كتكتبكف يكسؼ أبا
 . 3"يكسؼ أبي حفظ مف كتبنا خرجنا فإذا

 ما العمـ رئاسة مف يكسؼ أبك بمغ" :اإلماـ الذىبي كاف ىاركف الرشيد يبالغ في إجبللو، قاؿك      
 يكسؼ أبا سمعت: 4الجكزجاني سميماف أبك، قاؿ ...إجبللو في يبالغ شيدالرٌ  ككاف ،عميو مزيد ال

 ميرأ يا نعـ قمت ؟منيما أحسف رأيت ىؿ فقاؿ ،يقبميما تافدرٌ  يده كفي الرشيد عمى دخمت :يقكؿ
 . 5"بيما شأنؾ كقاؿ ليٌ إ بيما فرمى ،فيو ىما الذم الكعاء :قمت ؟ىك كما قاؿ ،المؤمنيف

 
 :تقدير العمماء لو

كأكثر الناس عمما بقدر  ،ككاف يعرؼ قدره كمنزلتو مف العمـ ،و كيحترموكاف أستاذه يجمٌ      
 زمف في يكسؼ أبك مرض" :الحسف بف محمد قاؿ ،فكيؼ إذا كاف معممو أبا حنيفة ،مواإلنساف معمّْ 

 كضع ،عنده مف خرج فمما ،معو كنحف حنيفة أبك فعاده :قاؿ ،منو عميو خيؼ مرضا حنيفة أبي

                                                           
 .2/213، مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك :طاش زاده - 1
الحجة أبك الفضؿ، العباس بف الكليد بف نصر الباىمي النرسي البصرم، كاف متقنا صاحب حديث،  اإلماـىك الحافظ  - 2

 .11/27، ر أعالـ النبالءسي :مات سنة سبع كثبلثيف كمئتيف، انظر، الذىبي
 .1/101، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 3
مكسى بف سميماف أبك سميماف الجكزجاني، صاحب أبي يكسؼ، كاف محبكبا إلى أىؿ الحديث،  :العبلمة الفقيو اإلماـىك  - 4

، سير أعالـ النبالء :يعرض عميو المأمكف القضاء فامتنع، كلو كتب يركييا عف القاضي أبي يكسؼ، انظر، الذىب
محمد خير يكسؼ،  :، تحقيؽتاج التراجـ في طبقات الحنفية :، كابف قطمكبغا، أبك الفداء زيف الديف قاسـ السكدكني10/194

 .1/398ـ(، 1992 -ىػ 1413 – 1)سكريا، دمشؽ، دار القمـ، ط
 .8/538، سير أعالـ النبالء :الذىبي - 5
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، ككاف 1"األرض إلى كأكمأ ،عمييا مف أعمـ وفإنٌ  ،الفتى ىذا يمت إف :كقاؿ ،بابو عتبة عمى يديو
 . 2نو أعمـ أصحابوبأ يصفو
كالسبب  ،يكـب تتكاثر فيو يكما بعد ككانت كفكد الطبٌل  ،اسعةشيرة ك  يكسؼ كاف لمجمس أبي     

ـى  :لو قيؿأنو  ،الصباح بف محمدكم عف فقدر ري  ،كبراعتو فيو ،تميزه في الفقو ،في ذلؾ  تكتب لـٍ  ل
 ىشيما فتركت ،أحسنيا فمـ مسألة فسألت ،ىشيـ مجمس مف يكما انصرفت ألنى" :قاؿ ؟3ىشيـ عف

 . 4"يكسؼ أبا كلزمت
 حنبؿ بف أحمد فإ حتى ،طبقاتيـ ىعم العمماء حكمو مجمس في يحضركاف  ،كلشيرة مجمسو     
 . 5يحكـ ذلؾ مع كىك كيتباحثكف فيتناظركف ،الناس أثناء في مجمسو يحضر ككاف ،شابا كاف
ىذا ما جعؿ بعض أىؿ الحديث ينقمكف  كلعؿٌ  ،كاف أبك يكسؼ إماما في مدرسة أىؿ الرأم     
 عمينا ممى"أ :6عمراف أبي ابفقاؿ  ،كانكا ينافحكف عنو ،انييفإال أف العمماء المخمصيف الربٌ  ،عميو
 ،الحسف أبا يا :رجؿ لو فقاؿ ،الناس مف حفبل مجمسو ككاف ،يكسؼ أبك أنبأ :فقاؿ 7الجعد بف عمي

 مثمو يريد فأ ينبغي ال ما بذلؾ رادأ نوأ الجعد بف عمي قمب في كقع فكأنو قاؿ ؟يكسؼ أبا تذكرأ
 ثـ ،حار كماء 8بأشناف فمؾ فاغسؿ ،سؼيك  أبا تذكر اف ردتأ ذاإ :عمي لو فقاؿ ،يكسؼ بأبي
 . 9"مثمو رأيت ما كاهلل :قاؿ

                                                           
 .4/432 األنساب، :السمعاني - 1
 .10/180، البداية كالنياية :ابف كثير - 2
أبك معاكية ىشيـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي الكاسطي، بخارم األصؿ، كثير الركاية لمحديث، كلد  اإلماـىك  - 3

 في أكؿ سنة خمس كمائة، كتكفي ببغداد سنة ثبلث كثمانيف كمائة، في خبلفة ىاركف كىك يكمئذ بف تسع كسبعيف سنة، كدفف
 .7/313 الطبقات الكبرل، :، كابف سعد30/272، 6595، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :في مقابر الخيزراف، انظر، المزم

 .647-7/646، الثقات :ابف حباف - 4
 .10/181، البداية كالنياية :ابف كثير - 5
دادم، الفقيو المحدث الحافظ، كلد العبلمة شيخ الحنفية، أبك جعفر أحمد بف أبي عمراف مكسى بف عيسى البغ اإلماـىك  - 6

، سير أعالـ النبالء :في حدكد المئتيف، كأخذ عف أصحاب أبي يكسؼ، كتكفي في المحـر سنة ثمانيف كمئتيف، انظر، الذىبي
13/334. 

ماـ البخارم اإلماـىك أبك الحسف عمي بف الجعد بف عيبىيد الجكىرم البغدادم، كلد سنة أربع كثبلثيف كمئة، كىك شيخ  - 7 ، كا 
 :متقف في عمـ الحديث، سمع منو كبار األئمة، كتكفي سنة ثبلثيف كمئتيف، كقد استكمؿ ستا كتسعيف سنة، انظر، المزم

 .20/341، 4034، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ
 .4/121، تيذيب المغة :شيء كالصابكف، تيغسىؿ بو األيدم عمى أىثىر الطعاـ، انظر، األزىرم :األىٍشناف - 8
 .1/102، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :لصيمرما - 9
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 :مكانتو في المذىب
 ،مطمؽالمجتيد ال :الطبقة األكلى:  1(أك طبقات ،أربعة أقساـ) قٌسـ الفقياء الطبقات إلى          

 :الطبقة الثالثةك  ،أك في مذىب إماـ غيره ،مجتيد في مذىب إماموال :الطبقة الثانيةك  ،مطمؽال
 . مجتيد في مسألة منو أك مسائؿال :الطبقة الرابعةك  ،جتيد في نكع مف العمـمال

كمف  ،طبقة المجتيد في المذىب :كىي ،عند أكثرىـ (الطبقة الثانية)سؼ في أبك يك  اإلماـك      
 ،2ابف أبي الكفاء في كتابو "الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفية" ،الذيف ذكركه في ىذه الطبقة

 . كغيرىـ ،4كالبركتي في كتابو "قكاعد الفقو" ،3كتابو "الطبقات السنية في تراجـ الحنفية" كالدارم في
. 

نما رأل أنو كصاحب ،يكسؼ مف الطبقة الثانية كأب اإلماـرفض أف يككف  ،ىمكمإال أف الدٌ        وكا 
 :لوكعمؿ ذلؾ بقك  ،المجتيد المطمؽطبقة كىي  ،(الطبقة األكلى)محمد بف الحسف الشيباني مف 

نما عد مذىب أبي حنيفة مع أنيما  ،مع مذىب أبي يكسؼ كمحمد رحميـ اهلل تعالى كاحدا ،"كا 
كلتدكيف  ،لتكافقيـ في ىذا األصؿ ،مخالفتيما غير قميمة في األصكؿ كالفركع ألفٌ  ،مجتيداف مطمقاف

 . 5مذاىبيـ جميعا في المبسكط كالجامع الكبير"
كاستدؿ عمى ذلؾ بما  ،يكسؼ مجتيدا مطمقا يالقاضي أب عف ككف ،6كقد دافع أيضا الككثرم     
 . كبمكانة القاضي كسعة عممو ،يكسؼ يكلو أبك حنيفة نفسو عف القاضي أبكاف يق
طبقة المجتيديف في  ػػأف القاضي أبا يكسؼ لـ يكف مف الطبقة الثانية ػ ،كالذم يترجح لنا     

كذلؾ ألف  ،ػػػطبقة المجتيد المطمؽ "المستقؿ" ػػػ (الطبقة األكلى)بؿ كاف مف أكابر  ػػالمذىب ػ
حتى قيؿ  ،كتأسيس ركائزه ،القاضي أبا يكسؼ كاف لو دكر كبير في تقعيد قكاعد المذىب الحنفي

، كحتى 7كبث قكليما" ،كلكنو نشر عمميما ،"لكال أبك يكسؼ ما ذكر أبك حنيفة كال ابف أبي ليمى :فيو

                                                           
محمد ناصر الديف  :، تحقيؽصفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي :انظر، الحراني، أبك عبد اهلل أحمد بف حمداف النمرم - 1

 .1/16ىػ(، 1397 – 3األلباني، )بيركت، الكنب اإلسبلمي، ط
 .2/558، فيةالجكاىر المضيئة في طبقات الحن :انظر، ابف أبي الكفاء - 2
 .1/11، الطبقات السنية في تراجـ الحنفية :الدارم - 3
ـ(، 1986 -ىػ 1407 – 1، )كراتشي، الصدؼ ببمشرز، طقكاعد الفقوانظر، البركتي، محمد عميـ اإلحساف المجددم،  - 4

 .569.1/568-1/568ـ(، 1986
 .40-39ىػ(، ص1404 – 2ئس، ط، )عماف، دار النفااالنصاؼ في بياف أسباب االختالؼ :الدىمكم، كلي الديف - 5
 .24-23، صأبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :انظر، الككثرم - 6
 .1/99، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 7
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كاهلل تعالى  ،1ني األعبلـ الثبلث في المذىب الحنفيثا " :العمماء دستكرصاحب كتاب "ه كحتى عدٌ 
 . أعمـ

 2ذهػػػػكخو كتالميػػػشي:  رابعالمبحث ال
إال أف ىذه الكتب لـ  ،كخوعف تبلميذ أبي يكسؼ كشي استفاضت كتب التراجـ بالحديث     

ال ك  ،بؿ كاف لو في كؿ كتاب شيكخ كتبلميذ مختمفكف ،كؿ شيكخو كتبلميذه في محؿ كاحد تستقص
فاستقصى كؿ  ،كجمع أطاؿ كاستفاضقد  3إال أف الككثرم ،تجد كؿ مف ركل عنو في مكاف كاحد

كسكؼ يككف أكثر اعتمادنا في  بيـ عمى حسب حركؼ المعجـ،كرتٌ  ،هذككؿ تبلمي ،شيكخ القاضي
  . عميو ػػبؿ جمو ػ ػػىذا المبحث ػ

 

 :الذيف ركل عنيـشيكخو  :المطمب األكؿ
كمف ثـ  ،كتعمـ منو أحكاـ القضاء ،ػ عمى يد شيخو ابف أبي ليمىػػكما أسمفنا  ػػػأبك يكسؼ تفقو      

 ،أقكاىـحتى كاف أنجب تبلميذه ك  ،تشرب منو الرأم كالفقوك  ،كالزمو ،تفقو بشيخو كأستاذه أبي حنيفة
 . مف بعده ،كالرجؿ األكؿ في مذىبو

كأخذ عنيـ  ،حديثبؿ ركل عنيـ ال ،ـ منيـ الفقولـ يتعمٌ  ،يفخر آ شيكخاإال أف ألبي يكسؼ      
ف عمى كىـ مرتٌبك  ،أحصاىـ الككثرم كقد ،(مائة كخمسيف شيخا)ا ك قد تجاكز  ،ركىـ كيث ،ثراأل

 :حركؼ المعجـ
سرائيؿ ،حكيـ بف كاألحكص ،(سميماف) الشيباني إسحاؽ كأبك عياش، أبي بف أباف       أبي بف كا 

سماعيؿ ،يكنس إسحاؽ سماعيؿ ،لبجميا المياجر إبراىيـ بف كا  سماعيؿ ،أمية بف كا   ،خالد أبي بف كا 
سماعيؿ سماعيؿ ،عمية بف كا   اهلل عبد بف بكر أبك ،بشر بف كبياف ،عتبة بف كأيكب ،مسمـ بف كا 

 بف كالحجاج ،الكمبى يحيى جناب كأبك ،الممؾ عبد جرير كابف ،الثمالي حمزة أبك كثابت ،اليذلي

                                                           
 . 4/124، دستكر العمماءانظر، القاضي نكرم:  - 1
 سير أعالـ النبالء، :، كالذىبي4/432، األنساب :، كالسمعاني14/242، تاريخ بغداد :انظر، الخطيب البغدادم - 2
حسف  :، كالككثرم5/286، مغاني األخبار :، كالعيني12/497، كتاريخ اإلسالـ، 293-1/292، كتذكرة الحفاظ، 8/536

 .18-17، صأبك يكسؼ القاضي اإلماـالتقاضي في سيرة 
جـ فيو لمقاضي كجمع فيو كؿ نكاحي حياتو ىك محمد بف زاىد الككثرم، كقد أفرد القاضي أبا يكسؼ بكتاب، تر  :الككثرم - 3

 .(أبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة العممية كالشخصية، كأسماه )
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 ،ميسرة ابف الممؾ عبد بف كالحسف ،دينار بف كالحسف ،حي بف كالحسف ،عثماف بف كحريز ،ةأرطا
 ،ميمكف بف عمرك بف كحصيف ،السممى الرحمف عبد بف كحصيف ،عمارة بف عمي بف كالحسف
 كالسرل ،مسافر بف كركح ،ىند أبي بف كداكد ،الرحمف عبد بف كخصيؼ ،سفياف أبي بف كحنظمة

 يحيى بف كسعيد ،مسمـ بف كسعيد ،المرزباف بف كسعيد ،عركبة بيأ بف كسعيد ،إسماعيؿ بفا
 ،األعشى ميراف بف كسميماف ،التيمي كسميماف ،العبلء بف سفياف كأبك ،عيينة بف كسفياف ،المخمي
 كعاصـ ،النجكد أبي بف كعاصـ ،الرحمف عبد بف كطارؽ ،يحيى بف كطمحة ،حرب بف كسماؾ
 بف اهلل عبد كأخكه عمر، بف هللا كعبيد ،عمى بف اهلل كعبد ،المقبرم سعيد بف اهلل كعبد ،األحكؿ
 ،حميد أبي بف اهلل كعبيد ،المدني الكليد بف اهلل كعبد ،كاقد بف اهلل كعبد ،المحرر بف اهلل كعبد ،عمر
 الرحمف كعبد ،المسعكدم اهلل عبد بف الرحمف كعبد ،ثابت بف الرحمف كعبد ،رائطة أبي بف كعبيد

 ،عجبلف بف كعطاء ،السائب بف كعطاء ،اهلل دعب بف كعتبة ،ميسرة بف الممؾ كعبد ،معمر بفا
 بف ميمكف بف كعمرك ،المياجر بف كعمرك ،عثماف بف كعمرك ،دينار بف كعمرك ،كثير بف كالعبلء
 قيس بف كغيبلف ،اهلل عبيد بف كغالب ،نافع بف كعمر ،عمارة بف يحيى بف كعمرك ميراف

 ابف ككامؿ ،مسمـ بف كقيس ،ربيعال بف كقيس ،خميفة بف كفطر ،مرزكؽ بف كالفضؿ ،اليمداني
 ،سعيد بف كمجالد ،مغكؿ بف كمالؾ ،أنس بف كمالؾ ،سميـ أبي بف كليث ،سعد بف كالميث ،العبلء
 بف كمحمد ،الكمبي السائب بف كمحمد ،حميد أبي بف كمحمد ،المغازم صاحب إسحاؽ بف كمحمد
 ،العرزمي اهلل ديعب بف مدكمح ،شعيب بف عمرك بف اهلل عبد بف كمحمد ،طمحة بف كمحمد ،سالـ

 ،معشر كأبك ،طريؼ ابف كمطرؼ ،الحزامي كمسمـ ،كداـ بف كمسعر ،عمقمة بف عمرك بف كمحمد
 بف مكلى كنافع ،معبد بف كمسيرة ،خميفة ابف كالمنياؿ ،المعتمر بف كمنصكر ،مقسـ بف كمغيرة
 بف كالكليد ،األسدم ءككرقا ،ثابت بف كالنعماف اهلل عبد نجيح أبي بفاك  ،طريؼ بف كنصر ،عمر

 ،األنصارم سعيد بف كيحيى ،أنيسة أبي بف كيحيى ،سعيد بف كىشاـ عركة بف كىشاـ ،عيسى
 كيكنس ،زياد أبي بف كيزيد ،خالد أبك كيزيد سممة بف عمرك بف كيحيى ،التميمي اهلل عبد بف كيحيى

 ػ لبمدافا كسائر كالعراؽ الحجاز رجاؿ مف العمـ حممة مف كغيرىـ ،إسحاؽ أبي بفا
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 :عنو تالميذه الذيف رككا :المطمب الثاني
 ،كجمسكا كتعممكا في حمقاتو ،كنقمكا عنو الفقو ،رككا عنو الحديث ،ثركاف ألبي يكسؼ تبلميذ كي      

 : 1كىـ كما ذكرىـ الككثرم مرتٌبيف عمى حركؼ المعجـ ،ككانكا أكثر مف تسعيف تمميذا
براىيـ ،قاضيال المازني الجراح بف إبراىيـ      براىيـ ،الطيالسي سممة بف كا   بف يكسؼ بف كا 
 كأحمد  ػػػ العمـ مف قماطر ثبلثة عنو كتب ػػػ حنبؿ بف كأحمد ،معبد بف إبراىيـ كأبك ،البخمي فميمك 

سحاؽ ،الحافظ منيع بف كأحمد ،السككني عيسى بف محمد بفا سحاؽ ،الكندم فرات بف كا   أبي بف كا 
سماعيؿ ػػػ سحنكف قبؿ مالؾ مذىب مدكف ػػػ الفرات بف كأسد ،إسرائيؿ  ،حنيفة أبي بف حماد بف كا 

سماعيؿ  بف كبشر ،البصرل الخفاؼ مكسى بف كبشار ،النيسابكرم سعيد بف كأشرؼ ،الفضؿ بف كا 
 أبى يزيد بف كبشر ،الكندم كليد بف كبشر ،المعمى بف ركبش ،المريسي الرحمف عبد أبك غياث
 يحيى بف كجعفر ،المركزم سعد بف كتكبة ،يكسؼ أبى ختأ بفا بكر كأبك ،النيسابكرم األزىر
 بف زياد بف كالحسف ،المؤلؤم زياد بف كالحسف ،النيسابكرم عمى بكأ أيكب بف كالحسف ،البرمكي
 ،مسير بف كالحسف ،مالؾ أبي بف كالحسف ،شبيب بف كالحسف ،حساف أبك الزيادم حماد بف عثماف

 بف كالحسيف ،صفيانياأل حفص بف كالحسيف ،إشكاب دادمالبغ الحر بف إبراىيـ بف كالحسيف
 الخطاب كأبك ،صبيح بف كخالد ،المخارؽ بف بشر بف كحياف ،دليؿ بف كحماد ،الفرد كحفص ،الكليد
 اليركم الربيع بف كسعيد ،الخكارزمي رشيد بف كداكد ،البخمي أيكب بف كخمؼ ،يكسؼ أبى كاتب
 ،الكساني سميماف بف كشعيب ،مخمد بف كشجاع ،زاحـم بف كسيؿ ،الحكيـ بف كسكرة ،يزيد أبك

 غانـ بف عمر بف اهلل كعبد ،الطكسي العباس كأبك ،الكليد بف كعباس ،البخمي إبراىيـ بف كشقيؽ
 ،ميدل بف الرحمف كعبد ،مسير بف الرحمف كعبد ،العمرل اهلل عبد بف الرحمف كعبد ،العريني
 بف كعصاـ ،فركة بف كعرـز ،حكيـ بف كعثماف ،حظالجا بحر بف كعثماف ،الرازم بشر بف كعبدكس
 حجر بف كعمي ،ػػػ المشيكرة الجعديات صاحب ػػػ الحافظ الجكىرم الجعد بف كعمي ،البخمي يكسؼ

 ،صبيح بف كعمي ،الجرجاني صالح بف كعمي ،خشـر بف كعمي ،الككفي حرممة بف كعمي ،المركزم

                                                           
 .20، صأبي يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :انظر، الككثرم - 1
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 الممؾ عبد بف كعمار ،الطكسي المسمـ بف كعمي ،المديني بف كعمي ،القرظي عمركس بف كعمي
 ،الناقد محمد فب كعمرك ،الحراني عمرك أبي بف كعمرك ،حماد بف كعمر ،المركزم اليقظاف أبك

 كالفضؿ ،يكسؼ أبى مكلى اهلل عبد بف كفرج ،اليركم نصر بف كفرات ،األعصؼ الكليد بف كعمر
 ،أسد بف كقتيبة ،العرني الحكـ فب كالقاسـ ،عياض بف كالفضيؿ ،غانـ بف كالفضؿ ،حاتـ بفا

 ،يكسؼ أبى كاتب جعفر أبك القصير خالد بف بكر بف كمحمد ،سكينة أبى بف إبراىيـ بف كمحمد
 ،الخرساف رجاء أبى بف كمحمد ،الرازم الحنظمي خالد بف كمحمد ،الشيباني الحسف بف كمحمد
 بف كمخمد ،المصرفي سرمال بف عمرك بف كمحمد ،الصباح بف كمحمد ،التميمي سماعة بف كمحمد
 ،الجكزجاني سميماف بف كمكسى ،المركزم عمر أبك كالمكجو ،الرازم منصكر بف كالمعمى ،خالد
 كىشاـ ،الجراح بف كككيع ،يالبخم الكريـ عبد بف كنصر ،نجدة أبي كابف ،األنصارم مكسى كأبك

 أبى كاتب معداف بف ـكىشا ،الرازم اهلل عبيد بف كىشاـ ،الطيالسي الكليد كأب الممؾ عبد بفا
 بف كالييثـ ػػػ الكقؼ أحكاـ صاحب ػػػ الرأم بيبلؿ المعركؼ البصرل الرأيي يحيى بف كىبلؿ ،يكسؼ
 بف كيحيى ،معيف بف كيحيى ،الصمد عبد بف كيحيى ،آدـ بف كيحيى ،مكسى بف كالييثـ ،خارجة
 ،أبيو عف يكسؼ بىأل (ثاراآل) كتاب راكم ،القاضيابف أبي يكسؼ  يكسؼك  ،النيسابكرم يحيى
              . حنيفة أبي عف األخذ في يكسؼ أبا شارؾ مف كفييـ ،سكاىـ ككثير
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 فػػاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلٌ :  الخامس المبحث
 ،قدمنيا في كالكثير  ،بعضيا كصؿ إلينا ،لمؤلفاتسؼ ػػػ رحمو اهلل ػػػ العديد مف ايك  لمقاضي أبي     

 في بعضياك  ،بعضيا في الحديثفكاف  ،العمكـ كثير مفكاف ألبي يكسؼ السبؽ في التأليؼ في ك 
كبعضيا في أصكؿ الفقو ػػػ كقد ذكر طمحة بف محمد أنو أكؿ  ،ريى في المغازم كالسٌ  بعضياك  ،الفقو

 . لعمكـ، كغيرىا مف ا. . . كمنيا في أدب القضاة كأخبارىـ ػػػ1مف أٌلؼ في أصكؿ الفقو

 

 :مؤلفاتو التي كصمت إلينا :كؿالمطمب األ 
 

 :"اآلثار"كتاب  :أكال
 اعتمد التي األحاديث مف طائفة كيضـ ،عند أكثر العمماء "مسند أبي حنيفة"كيسمى أيضا      
 فتاكل مف أخرل مجمكعة إلى باإلضافة ،كفتاكل أحكاـ مف استنبطو ما بعض في حنيفة أبك عمييا

 . كالعراؽ الككفة اءفقي مف ،التابعيف
كمف ثـ ركل  ،فرتبو عمى المسائؿ كاألبكاب الفقيية ،ىك كتاب جمع بيف الفقو كالحديثك      

كيركييا عف أبي يكسؼ ابنو  ،حنيفةككميا كاف يركييا عف شيخو أبي  ،األحاديث التي فييا بسنده
 . يكسؼ
بباب في  كانتيى ،بتدأ بباب الكضكءا ،كميا في الفقو ،(تسعة كثالثيف بابا)كىذا الكتاب حكل      

 . الذبائح كالجبف
كما بيف أقكاؿ أبي  ،كمقطكع ،مكقكؼك  ،ما بيف مرفكع ،ا( حديث1067كقد حكل ىذا الكتاب )     
 ،ثـ التابعيف ،أقكاؿ الصحابةبثـ  ،حاديث المرفكعة إف كجدتككاف غالبا ما يبدأ الباب باأل ،حنيفة

 . ثـ قكؿ المذىب
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 ،نيةنعماال المعارؼ إحياء لجنةكطبعتو  ،أبك الكفا األفغاني :الشيخ ،ؽ ىذا الكتابكقد حقٌ      
 . ( صفحة274مككف مف ) ،في مجمد كاحد ،باليند ،آباد حيدرب

 

 :"عمى سير األكزاعي ردٌ ال"كتاب  :ثانيا
بك فيو القاضي أ ردٌ  ،كأحكاـ الحركب إال أنو أشبو بككنو في فقو الجياد ،كىك كتاب فقيي     

 . الذم رد فيو عمى أبي حنيفة ،األكزاعي في كتابو )السير( اإلماـيكسؼ عمى 
ياه بباب المستأمف يسمـ أنك  ،ابتدأه بباب قسمة الغنائـ ،(سبعة كثالثيف بابا)كحكل ىذا الكتاب      

 . كيخرج إلى دار اإلسبلـ كقد استكدع مالو
ثـ يمحقو  ،الباب قكؿ أبي حنيفة في المسألة ةترجمفكاف يكرد بعد  ،كأما عف منيجو في الكتاب     

كيرجح بيا قكؿ أبي  ،كيرد بيا عمى األكزاعي ،ثـ يكرد ما بمغو مف أدلة في المسألة ،بقكؿ األكزاعي
 . حنيفة
 ،النعمانية المعارؼ إحياء لجنةكطبعتو  ،أبك الكفا األفغاني :الشيخ ،كقد حقؽ ىذا الكتاب     
 . ( صفحة135مككف مف ) ،في مجمد كاحد ،باليند ،الدكف آباد بحيدر

 

 :"اختالؼ أبي حنيفة كابف أبي ليمى"كتاب  :ثالثا
أبك حنيفة كابف ) ،عرض فيو مؤلفو بعض المسائؿ التي اختمؼ فييا شيخاهي ،كىك كتاب فقييٌ      

ف خالؼ رأم شيخيو ،القكليف ثـ يرجح أحد ،كيناقشيا ،(أبي ليمى  . أك يرجح رأيو كا 
 ،ابتدأه بمسألة الغصب ،اختمؼ فييا شيخاه (كثالثيف مسألة اخمس)حكل ىذا الكتاب كقد      

 . ياه بمسألة الحدكدأنك 
 ،النعمانية المعارؼ إحياء لجنة كطبعتو ،األفغاني الكفا أبك :الشيخ ،الكتاب ىذا حقؽ كقد     
 . صفحة( 226) مف مككف ،كاحد مجمد في ،باليند ،الدكف آباد بحيدر

 

 :"الخراج"كتاب  :ارابع
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ليعرضو  ،ككضع فيو مؤلفو عقمو ،حكل جممة مف العمكـ ،كاقتصاد ،كفقو ،كىك كتاب حديث     
كىك إلى يكمنا ىذا مف أىـ  ،كرفع ذكره كاشتير ،القبكؿزؽ ري  ،فكاف كتابا بألؼ كتاب ،سعمى النا

 . العمكـ كثير مفالمراجع في 
حديث عنو كسكؼ أفرد ال ،الكتاب مكضكع رسالتي ككف ىذا ،كلف أتحدث عف ىذا الكتاب ىنا     

 . 1في فصؿ مستقؿ بعكف اهلل

 

 :المؤلفات التي لـ تصؿ إلينا :المطمب الثاني
فقد ضاع معظـ ما  ،يكسؼ القاضي أبي كتبف ال يصؿ إلينا كؿ ر اهلل ػػػ عز كجؿ ػػػ أقدٌ      
مو األئمة كالقميؿ مما نق ،أسماءىا يا سكلكلـ نعرؼ عن ،كتناثر عبر األجياؿ كالسنيف كاندثر ،كتب

 . أك إلى بعض مؤلفاتو ،مما اقتبسكه منيا كأسندكه إلى أبي يكسؼ ،في ثنايا سطكر مؤلفاتيـ
فأشاركا إلى  ،عف أبي يكسؼ ـكقد تحدث العمماء عف مجمكعة مف الكتب في خضـ حديثي     

 ،كاألمالي األصكؿ في الكتب مف ؼيكس كألبي" :قاؿ ابف النديـ ،كآثاره العممية وجممة مف مؤلفات
 كتاب ،الحدكد كتاب ،البيكع كتاب ،الفرائض كتاب ،الصياـ كتاب ،اةالزك كتاب ،الصبلة كتاب
 ركاه ،مبلءإ يكسؼ كألبي ،كاالستبراء الغصب كتاب ،كالذبائح الصيد كتاب ،الكصايا كتاب ،الككالة
 اختبلؼ كتاب ،يكسؼ أبك عوفرٌ  مما كتابا (ثيفكثبل ستة) عمى يحتكم ،القاضي الكليد بف بشر

 ،الجكامع كتاب، 2الرشيد إلى الخراج في رسالتو كتاب ،أنس بف مالؾ عمى الرد كتاب ،األمصار
 . 3"بو المأخكذ كالرأم ،الناس اختبلؼ فيو ذكر ،كتابا (أربعيف) عمى يحتكم خالد بف ليحيى ألفو

غير الكتب السابقة التي ذكرىا ابف  ،نالمقاضي لـ تصم كتبا أخرل ،كقد ذكر بعض العمماء     
 :4كىذه الكتب ىي ،النديـ

                                                           
 .91انظر، ص - 1
 .والخراج، كيطمؽ عميو رسالة الخراج إلى الرشيد نظرا ألف ىاركف الرشيد طمب منو تأليفىك كتاب  - 2
 .1/286، الفيرست :ابف النديـ - 3
ضحى  :، كأميف8/193، األعالـ :، كالزركمي32، أبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :انظر، كالككثرم - 4

 3محمد التكنجي، )سكريا، دمشؽ، دار الفكر، ط :، تحقيؽأسماء الكتب :رياض ، كزاده، عبد المطيؼ محمد2/200، اإلسالـ
محمد عبد الحفيظ المناصير،  :، تحقيؽالخراج :كالقاضي أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ .1/54ـ(، 1983 -ىػ 1403 –
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 . "أصكؿ الفقو عمى مذىب أبي حنيفة"كتاب  -1
 . "أدب القاضي"كتاب  -2
 . "المبسكط"كتاب  -3
 . "المخارج في الحيؿ"كتاب  -4
 . "المطائؼ"كتاب  -5
 ،م ذكرناه سابقا ليس ىك المسندىذا عمى اعتبار أف كتاب اآلثار الذ ،"أبي حنيفة اإلماـمسند " -6

 . 1مع أف معظـ العمماء الذيف أشاركا إليو ذكركه عمى أنو مسند أبي حنيفة
 ،كالتي كاف فقدىا حسرة عمى العمـ كأىمو ،فيذه جممة ما عممنا مف كتب القاضي أبي يكسؼ      

 . يعلكف قدر اهلل أف تض ،كيقتفى أثرىا ،حتفى بيالـ تفقد لكانت مراجع يي إذ لك 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 :كالخراج، 40(، صـ2009 -ىػ 1430 – 1عبد العزيز الدكرم، )عماف، دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، ط :تقديـ
 .10-9ـ(، ص1999 -ىػ 1420طو سعد، كسعد محمد، )مصر، المكتبة األزىرية لمتراث،  :تحقيؽ

 .8/193، األعالـ :انظر، الزركمي - 1
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 الفصؿ الثاني
 القاضي أبك يكسؼ كالحديث النبكم

 
 :كفيو ثالثة مباحث

 كالتعديؿ الجرح ميزاف في يكسؼ أبك القاضي:  األكؿ المبحث

 الرأم أىؿ مدرسة في إماما ككنو مع الركاية عمى اعتماده كثرة:  الثاني المبحث

 المصطمح عمـ في أثره:  الثالث المبحث
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 ك يكسؼ في ميزاف الجرح كالتعديؿالقاضي أب:  المبحث األكؿ
كقد  ،حوكمنيـ مف جرٌ  ،قوفمنيـ مف كثٌ  :اختمفت أنظار عمماء الحديث في القاضي أبي يكسؼ     

ىك طبيعة النزاع الذم كاف آنذاؾ بيف أىؿ  ،يككف سبب بعض ما كرد في أبي يكسؼ مف تجريح
 . الرأم كأىؿ الحديث

 ،كنعرض حججيـ ،حيف ألبي يكسؼكؼ نعرض في ىذا المبحث ػػػ بإذف اهلل ػػػ قكؿ المجرٌ كس     
 . كبعد ذلؾ نرجح أحد القكليف ،كنعرض حججيـ أيضا ،قيف لوثـ نعرض قكؿ المكثٌ 

 

 :كمطاعنيـ ،حكا أبا يكسؼجرٌ الذيف  :المطمب األكؿ
 ،بالكذب بعضيـو يمبؿ كاتٌ  ،بالضعؼ رمكهك  ،ركاية أبي يكسؼ ذىب بعض العمماء إلى ردٌ      

 . ر منوحذّْ ف شيخو ػػػ كما سيأتي مف قكليـ ػػػ كاف يي إذ إ ،خصكصا فيما يركيو عف شيخو أبي حنيفة
كنبيف مستندىـ في  ،كنذكر أقكاليـ ،كؿ مف جٌرح أبا يكسؼ ػػػ بإذف اهلل ػػػ كسكؼ نذكر     

 :ثـ نناقش قكليـ فيو ،تجريحيـ لو

 

 :كأقاكيمو فيو ،في القاضي رؾرأم ابف المبا :أكال
حتى  ،بؿ كاف يطعف في دينو كعدالتو ،كاف ابف المبارؾ مف أشد الرافضيف لركاية أبي يكسؼ     

 فسألو أف رجبل جاء إلى ابف المبارؾ :كالذم يدؿ عمى ذلؾ ،نو كاف ال يرل جكاز الصبلة خمفوإ
 أبي خمؼ صميت كنت إف :لو فقاؿ ،فخالفؾ يكسؼ أبا سألت قد" :لو فقاؿ ،فييا فأفتاه مسألة عف

 . 1"عدىافأ تحفظيا صمكات يكسؼ
أك حتى  ،لدرجة أنو كاف يستثقؿ ذكره أمامو ابف المبارؾ عمى القاضي أبي يكسؼكاشتد نكير      

 نيإ" :قاؿ ابف المبارؾ ،أف يجمس في مجمس يقاؿ فيو قكؿ ألبي يكسؼ ككاف ال يحبٌ  ،في مجمسو
 . 2"يكسؼ بيأ ذكر فيو مجمسا الستثقؿ

                                                           
 .، كالركاية صحيحة، كؿ رجاليا ثقات14/257، تاريخ بغداد :انظر، الخطيب البغدادم - 1
 .كؿ رجاليا ثقات، كالركاية صحيحة، 14/256المصدر السابؽ،  - 2
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 مف أخرٌ  ف"أل :كم عنو أنو قاؿفقد ري  ،الركاية عف أبي يكسؼ ككاف ابف المبارؾ ال يستحؿٌ      
  أركم أف مف الي أحبٌ  ،سحيؽ مكاف في الريح بي تيكم أك ،الطير فتخطفني ،األرض إلى السماء

 
 . 2كلـ يصح ذلؾ عف ابف المبارؾ ،1"ذلؾ عف

التي فحكاىا الطعف في القاضي أبي يكسؼ ك  ،لكثير مف األقكاؿا ؾقؿ عف ابف المبار كقد ني      
ػػػ خشية  كلف نستقصي كؿ ىذه األقكاؿ ،تو عمى كجو الخصكصكفي ركاي ،عمى كجو العمكـ

 . كيكفي منيا ما أسمفنا لتدؿ عمى مكقؼ ابف المبارؾ منو ،اإلطالة أك التكرار ػػػ

 

 :ركايتو ما نقؿ عف بعض األئمة مف ردٌ  :ثانيا
 ،كلك أعممنا النظر ،ما يدؿ ظاىره عمى رد ركاية أبي يكسؼ ،نقؿ عف بعض أئمة الحديث     

لرأينا أف ىؤالء األئمة لـ يككنكا يقصدكف رد  ،كحممنا بعض األقكاؿ عمى بعض ،كدققنا التأمؿ
أك تمخيصيا دكف أف تككف مقصكدة في  ،بؿ كاف قصدىـ مجرد ذكر األقكاؿ التي قيمت فيو ،ركايتو

 . تياذا
مع ككف ابف معيف ف ،ابف معيف :تضعيؼ ألبي يكسؼمف األئمة الذيف نقؿ عنيـ عبارات ك      

بف أبى قاؿ ا ،إال أف البعض ركل عنو أنو كاف يرد ركاية أبي يكسؼ ،3مف أعياف المذىب الحنفي
 . 6كلـ يصح ذلؾ عنو ،5"ال يكتب حديثو :سألت يحيى بف معيف عف أبى يكسؼ فقاؿ: "4مريـ
 اإلماـ ،أمير المؤمنيف في الحديث ،كمف األئمة الذيف نقمت عنيـ عبارات مف ىذا القبيؿ     

كم عف ،1"ترككه" :حيث قاؿ في أبي يكسؼ ،البخارم رحمو اهلل  أنو قاؿ في أبي 2يزيد بف ىاركف كري
                                                           

 .14/257، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 1
كىك ضعيؼ، انظر، ابف عدم، أبك  :ىذه الركاية ضعيفة، ألف الذم يركييا عف ابف المبارؾ ىك )عمي بف ميراف الرازم( - 2

 -ىػ 1409 – 3ر، طيحيى مختار غزاكم، )بيركت، دار الفك :، تحقيؽالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :أحمد عبد اهلل الجرجاني
 :، كابف حجر5/191، 5957ترجمة رقـ  ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، :، كالذىبي5/202، 1353ـ(، ترجمة رقـ 1988

 .4/264، 731، ترجمة رقـ لساف الميزاف
 .3انظر، ص - 3
 :حفظو، كقاؿ ابف حبافىك أبك بكر بف عبد اهلل بف أبي مريـ الغساني الحمصي، ضعفو أحمد بف حنبؿ كغيره مف قبؿ  - 4

كلـ أسمع أحدا مف أصحابنا يذكر لو اسما، انظر،  ،حتى استحؽ الترؾ ،يحدث بالشيء كييـ كيفحش ،ىك ردمء الحفظ
 .7/64، 25، ترجمة رقـ سير أعالـ النبالء :الذىبي

 .14/258، تاريخ بغداد :، كالخطيب البغدادم7/145، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ابف عدم - 5
 .ىذه الركاية ضعيفة، ألف الذم يركييا عف ابف معيف ىك ابف أبي مريـ، كىك ضعيؼ - 6



  69 
 

 مذمكـ حنيفة أبي صاحب يكسؼ أبك :4الساجي زكرياكقاؿ  ،3عنو" الركاية تحؿ ال " :يكسؼ أبي
 . 7الفاسقيف مف فاسؽ يكسؼ أبك: 6إدريس بف اهلل عبد، كقاؿ 5ئمرج
كاستند إلى الركايات السابقة التي  ،القاضي أبا يكسؼ في كتابو الضعفاء يميقى كذكر العي      

 . 8ذكرناىا عف ابف المبارؾ كابف معيف

 

 :شبية تكذيبو :ثالثا
 :مبارؾ البف قيؿفقد  ،ذب فيما يقكؿنقؿ بعض األئمة عف ابف المبارؾ أنو كاف يرل فيو الك     
 . 9"كذبأ أييما قؿ كلكف ،مـأع أييما تقؿ ال" :قاؿ ؟محمد أـ عمـأ يكسؼ أبك

 أبا سمعت" :قاؿ ،دحيـ ما ركاه أبك ،كيبدك أف مستند ابف المبارؾ في اتياـ القاضي بالكذب     
 مف تعجبكف الأ :يقكؿ النعماف سمعت" :نعيـ كقكؿ أبي ،10"عميٌ  يكذب يكسؼ أبك :يقكؿ حنيفة
 . 11"أقكؿ ال ما عمي يقكؿ! يعقكب

 

                                                                                                                                                                          
 .8/397السيد ىاشـ الندكم، )دار الفكر(،  :، تحقيؽالتاريخ الكبير :البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ - 1
في الحديث، تكفي في خبلفة المأمكف، ىك أبك خالد يزيد بف ىاركف بف زاذم بف ثابت السممي الكاسطي، حافظ متقف إماـ  - 2

، 7016، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :سنة مائة كتسع كتسعيف، كىك ابف سبع أك ثماف كثمانيف سنة كأشير، انظر، المزم
32/261. 

 .14/258، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 3
ماـ الحافظ أبك يحيى زكريا بف يحيى بف عبد الرحمف بف بحر الض اإلماـىك  - 4 بي البصرم الساجي، محدث البصرة، كا 

 .2/709، 727، ترجمة رقـ تذكرة الحفاظ :العمؿ، مات سنة سبع كثبلث مائة، كقد قارب التسعيف، انظر، الذىبي
 .14/257، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 5
زعافرم الككفي، ثقة فقيو عابد، مات سنة ىك أبك محمد عىبد اهلل بف إدريس بف يزيد بف عبد الرحمف بف قحطاف األىكًدٌم ال - 6

 ، 14/293، 3159 :ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ، :اثنتيف كتسعيف، كلو بضع كسبعكف سنة، انظر، المزم
 .14/257، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 7
قمعجي، )بيركت، دار عبد المعطي أميف  :، تحقيؽالضعفاء الكبير :انظر، العقيمي، أبك جعفر محمد بف عمر بف مكسى - 8

 .4/438، 2071ـ(، ترجمة رقـ 1984 -ىػ 1404 – 1المكتبة العممية، ط
 .، كالركاية صحيحة، كؿ رجاليا ثقات145-7/144، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ركاه ابف عدم - 9

  .7/145المصدر السابؽ،  - 10
محمكد إبراىيـ زايد، )القاىرة، دار الكعي،  :تحقيؽ ،التاريخ األكسط :ركاه البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ - 11

تاريخ  :، كذكرىا الخطيب البغدادم2/230، 2408ـ(، ركاية رقـ 1977 -ىػ 1937 – 1كحمب، مكتبة دار التراث، ط
 ،7/145، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :، كابف عدم14/258، بغداد
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 :األقكاؿىذه  مناقشة :المطمب الثاني
 

 :مناقشة أقكاؿ األئمة في أبي يكسؼ :أكال
ال يمكف  :يضعفكف أبا يكسؼػػػ خاصة ابف المبارؾ ػػػ إف السبب الذم جعؿ مف بعض األئمة      

كالذم جعؿ أىؿ  ،ى آنذاؾ بيف أىؿ الحديث كأىؿ الرأمإال أف يككف السبب العاـ الذم ظير كتفشَّ 
 :الطبرم جرير بف محمد قاؿ ،كيطعنكف في ركايتيـ كيردكنيا ،الحديث ينقمكف عمى أىؿ الرأم

 مع ،كاألحكاـ الفركع كتفريعو ،عميو الرأم غمبة أجؿ مف ،الحديث أىؿ مف قـك حديثو "كتحامى
 .1القضاء" كتقمده ،السمطاف صحبة
 ،ما ركاه عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ،ككنو مف مدرسة الرأم ،أف سبب رد ركايتولذم يؤيد كا     
 يركل فأ ينبغي ال ،حنيفة أبى أصحاب مف كلكف ،صدكؽ :فقاؿ يكسؼ أبى عف أبي "سألت :قاؿ
 ،ؿ رد الركاية بككنو مف أصحاب أبي حنيفة، فمع أنو صدكؽ ػػػ في نظره ػػػ إال أنو عمٌ 2شيء" عنو
 أىؿ سائر ماكأ ،ػػػ يعني أبا يكسؼ ػػػ كيكثقو عميو يثنى معيف بف يحيى " كاف :ؿ ابف عبد البركقا

 . 3كأصحابو" حنيفة ألبى كاألعداء فيـ الحديث
 ،كتكٌليو القضاء لعدد منيـ ،كالسبب اآلخر ىك ما بمغو مف المنزلة المقربة مف الخمفاء كاألمراء     

أك يتيمو  ،عض األئمة ػػػ كابف المبارؾ ػػػ يحمؿ في نفسو شيئا منومما جعؿ ب ،كعمى فترات متبلحقة
 . 4كمعمـك أف ابف المبارؾ كاف أشد المبتعديف عف السبلطيف ،بالتمٌمؽ كالمداىنة لؤلمراء

                                                           
 .6/379، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ابف خمكاف - 1
 -ىػ 1371 – 1، )بيركت، دار إحياء التراث العربي، طالجرح كالتعديؿ :ابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف الرازم - 2

 .9/201ـ(، 1952
 .1/173، االنتقاء في فضائؿ الثالثة األئمة الفقياء :ابف عبد البر - 3
 .1/278، تذكرة الحفاظ :انظر، الذىبي - 4
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أقكاؿ العمماء الذيف يكثقكف  مف ذكر العينيكما  ،ما أسمفناه مف قكؿ الطبرم ،كالذم يؤيد ذلؾ     
 مما "فظير :فقاؿ ،ثـ رد أقكاؿ الجارحيف بأف ىذا تحامؿ منيـ كحسد ،و ثقةح أنكرجٌ  ،أبا يكسؼ

 . 1كحسدىـ" ،عميو المحيطيف تحامؿ ذكرنا
فابف  ،ثـ عمى فرض صحتو فيك غير مفٌسر ،كأما ما نقؿ عف ابف معيف فمـ يصح عنو أكال     

مثؿ ىذا التجريح ال يككف ك  ،)ال يكتب حديثو( :بؿ اكتفي بقكلو ،معيف لـ ييفسّْر جرحو ألبي يكسؼ
 ابف مثؿ قكؿ ذلؾ في يكفي ال أنو بذلؾ يريدكف ،مفسرا إال الجرح يقبؿ ال" :قاؿ الجزائرم ،معتبرا
 . 2"ضعفو سبب بياف غير مف ،(ضعيؼ ىك) :مثبل معيف
ف كانت جاءت عنو ىذه الركاية التي تفيد رد ركاية القاضي أبي يكسؼ ػػػ       ،ثـ إف ابف معيف ػػػ كا 

فقد ذكر ابف عدم، كالخطيب  ،بؿ كتصحيحيا ،تفيد قبكؿ ركايتو ،فقد جاءت عنو ركايات كثيرة
، 3"يكسؼ أبى مف ثبتأ كال ،حديثا أكثر أحد مأالر  أصحاب في ليس" :البغدادم عف ابف معيف قكلو

 . 4"بحث لو كليس الحديث حسف" :في مكضع آخر كقاؿ عنو
 :5كلٌخصيا بقكلو ،ت التي كثؽ فييا ابف معيف أبا يكسؼكقد جمع الخطيب البغدادم الركايا     

"، كجاء عنو أحاديث عنو كتبنا كقد ،إلييـ كيميؿ الحديث أصحاب يحب القاضي يكسؼ أبك كاف"
 . "الثقات عف حدث إذا ثقة" :كعنو أنو قاؿ ،أنو كثقو
بد مف النظر في لكنو كاف يرل أنو ال ،كاف يكثؽ أبا يكسؼ ،أف يحيى بف معيف ،كالذم يظير     

ككثرة ترحالو  ،شيكخونظرا لما أسمفناه مف كثرة  ،كىذا أمر طبيعي ،الركاية شيكخو الذيف ركل عنيـ
 . ـفبلبد مف التثبت في حاؿ مف يركم عني ،كمف كاف حالو كيذا الحاؿ ،كتطكافو بالببلد

 ،يكسؼ أبي عف كتبت" :أنو لما تثبت مف الركاية التي ركاىا عنو قاؿ ،كالذم يدٌؿ عمى ذلؾ     
 ،عنو ككتبنا ،كثيرا الحديث أصحاب إلى يميؿ القاضي يكسؼ أبك كاف" :كقاؿ ،6"عنو ثأحدّْ  كأنا

                                                           
 .5/288، خبارمغاني األ :العيني - 1
عبد الفتاح أبك غدة، ) حمب، مكتبة المطبكعات  :، تحقيؽتكجيو النظر إلى أصكؿ األثر :الجزائرم، طاىر الدمشقي - 2

 .1/281ـ (، 1995 -ىػ 1416 – 1ط .اإلسبلمية
 .14/259، تاريخ بغداد :، كالخطيب البغدادم7/145، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ابف عدم - 3
 .2/255، ار القضاةأخب :ككيع - 4
 .259-14/255، تاريخ بغداد :انظر، الخطيب البغدادم - 5
 .14/259المصدر السابؽ،  - 6
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 أف مف أنبؿ يكسؼ أبك" :فقاؿ ،نو رد تيمة الكذب عنوتى إ، ح1"عنو يكتبكف الناس يزؿ كلـ
 . 2"يكذب
قاؿ  ،ابف معيف في القاضي كيبدك أف تكثيؽ ابف معيف ألبي يكسؼ كاف ىك المشيكر مف رأم     

 بف كعمي ،حنبؿ بف كأحمد ،معيف بف يحيى يختمؼ كلـ، ...حافظا عالما فقييا كاف" :ابف خمكاف
 . 3"النقؿ في ثقتو في المديني
إذ كيؼ يقكؿ البخارم  ،فبل يمكف التسميـ بو ،البخارم عف أبي يكسؼ "ترككه" اإلماـكأما قكؿ      

 يكسؼ أبك" :النسائي اإلماـلذم كثٌقو جيابذة عمـ الحديث  فقاؿ كىك ا ،في أبي يكسؼ )ترككه(
، كأكثر العمماء يحتجكف بركاية 5"صدكؽ :يكسؼ أبك: "حنبؿ بف أحمد اإلماـ، كقاؿ 4"ثقة القاضي

 . بركاية أبي يكسؼ
أبي  ضعيؼيمكف االعتماد عميو في تفبل  ،يمي ألبي يكسؼ في كتابو الضعفاءكأما ذكر العق     
ع أنو إماـ حجة متفؽ م، 6ذكر في كتابو الكثير مف الثقات، كعمي بف المديني العقيميألف  ،يكسؼ

 قاؿ حتى ،كعممو بالحديث عصره أىؿ أعمـ ،إماـ ثبت ثقة" :عمى تكثيقو، قاؿ فيو ابف حجر
 منو أتعمـ كنت :عيينة بفا شيخو فيو كقاؿ ،المديني بف عمي عند إال نفسي استصغرت ما :البخارم

 . 7"لمحديث خمقو اهلل كأف :النسائي كقاؿ ،مني يتعمـ مما أكثر
كعمى قكؿ ابف  ،فيوثـ إف العقيمي استند في تضعيفو ألبي يكسؼ عمى أقكاؿ ابف المبارؾ      
 . كقد فصمنا القكؿ في ىذه األقكاؿ سابقا ،معيف

                                                           
 .9/201، الجرح كالتعديؿ :ابف أبي حاتـ - 1
 .14/259، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 2
 .6/379، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ابف خمكاف - 3
محمكد إبراىيـ زايد، )حمب،  :، تحقيؽتسمية مف لـ يرك عنو غير رجؿ كاحد :د الرحمف أحمد بف شعيبالنسائي، أبك عب - 4

 .1/124ىػ(، 1369 – 1)حمب، دار الكعي، ط
 .260- 14/255، تاريخ بغداد :انظر، الخطيب البغدادم - 5
 .3/235، 1237، ترجمة رقـ الضعفاء الكبير :انظر، العقيمي - 6
 .1/403، 4760، ترجمة رقـ ذيبتقريب التي :ابف حجر - 7
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تي كال ،عمى أبي يكسؼ ب التي جعمت مف بعض األئمة يتحامؿيمكف أف نىجمؿ األسباك      
 ،عميو الرأم غمبة أجؿ مف ،الحديث أىؿ مف قـك حديثو كتحامى" :أجمميا ابف جرير الطبرم بقكلو

 . 1القضاء" كتقمده ،السمطاف صحبة مع ،كاألحكاـ الفركع كتفريعو

 

 

 :فيذه األسباب ىي
بيف أىؿ الرأم كأىؿ الحديث صراع كائف كمعمكـ أف  :أنو كاف مف أعالـ مدرسة الرأم :أكال     
 :فقاؿ يكسؼ أبى عف أبى "سألت :قاؿ ،ما ركاه عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿكيدؿ عمى ذلؾ  ،آنذاؾ

، فمع أنو صدكؽ ػػػ في نظره 2شيء" عنو يركل فأ ينبغي ال ،حنيفة أبى أصحاب مف كلكف ،صدكؽ
 معيف فب يحيى " كاف :كقاؿ ابف عبد البر ،ؿ رد الركاية بككنو مف أصحاب أبي حنيفةػػػ إال أنو عمٌ 

 حنيفة ألبى كاألعداء فيـ الحديث أىؿ سائر ماكأ ،ػػػ يعني أبا يكسؼ ػػػ كيكثقو عميو يثنى
 . كىذا السبب جعؿ مف بعض أىؿ الحديث يتكقفكف في ركاية أبي يكسؼ ،3كأصحابو"

يتحاسد كىذا أمر  ،خاصة ىاركف الرشيد ،فأبك يكسؼ كاف مقربا مف الخمفاء :الحسد :ثانيا     
  :كيدؿ عمى ذلؾ ما ذكره العيني عف أبي يكسؼ فقاؿ بعد أف ذكر األدلة عمى ذلؾ ،لناسعميو ا
 . 4كحسدىـ" ،عميو المحيطيف تحامؿ ذكرنا مما "فظير
مر جعؿ مف أئمة الحديث يردكف كىذا األ :أف أبا يكسؼ كاف يركم عف الضعفاء :ثالثا     
 مف كليس ،أصناؼ يكسؼ كألبي" :عدم قاؿ ابف ،بؿ مف أجؿ مف ركل عنو ،ليس بسببو ،ركايتو

 ،5كغيره عمارة بف الحسف :مثؿ ،الكثير الضعفاء عف يركل نوأ الإ ،منو حديثا أكثر مالرأ أصحاب
ذا ،مسندا راخب فيو كجد إذا ،األثر أىؿ كيتبع ،صحابوأ يخالؼ ما كثيرا كىك  ،ثقة عنو ركل كا 

 . 6"كبركاياتو بو بأس فبل ،ثقة عف ىك كيركل
                                                           

 .6/379، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 1
 .9/201، الجرح كالتعديؿابف أبي حاتـ:  - 2
 .1/173، االنتقاء في فضائؿ الثالثة األئمة الفقياء :ابف عبد البر - 3
 .5/288، مغاني األخبار :العيني - 4
 .الفصؿ الخامس مف ىذه الرسالة ، فيكسكؼ يتضح ذلؾ جميا عند دراسة األسانيد - 5
 .7/145، االنتقاء في فضائؿ الثالثة األئمة الفقياء :ابف عبد البر - 6
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 :مناقشة شبية تكذيبو :ثانيا
ذلؾ ألف الركايات الثبلث التي تفيد تكذيب أبي  ،بو ـفغير مسمَّ  ،يكسؼ بالكذب بيأكأما اتياـ      
 :اسيء فيميأي  بقيةكال ،غير صحيح أحدىا :يكسؼ

 

  :فالركاية األكلى
ك مردكد كى ،بف إسماعيؿ الطبرم حمزةالذم ركاىا عنو  ألف ،مردكدة التي نقمت عف أبي دحيـ     

 "كذبو :كقاؿ فيو ،ر في لساف الميزاففقد ذكره ابف حج ،تيـ بالكذبمبؿ ك  ،عند المحدثيف
 . 1"الدارقطني

 

   :فاخرتاأل فكأما الركايتا
 ،التي نقمت عف ابف المبارؾ صحيحةفالركاية  ،فكؿ ركاتيا ثقات ،امييداسنإفبل إشكاؿ في      

 عف شيخو ،2البخارم اإلماـكقد ركاىا  ،صحيحة أيضا كالركاية الثانية التي نقمت عف أبي نعيـ
بؿ البخارم كاف  ،ككؿ رجالو ثقات أثبات ،صحيح اإلسنادفيذا  ،نعيـ عف أبي ،الجنيد بف عيسى

ف كاف لـ يذكرىا في صحيحو ،أحد ركاتيا  . بؿ ركاىا في التاريخ األكسط ،كا 
أك أف أبا  ،ابابأف أبا يكسؼ كاف كذٌ  كؿا بالقممييعاالعتماد ال يمكف  ،ىاتيف الركايتيفلكف      

 :ىي عمى كجييفك  ،ف أبا يكسؼ كٌذابقطعية الداللة في أفيي غير  ،حنيفة كاف يرل فيو الكذب

 

 :كىذا مستبعد لعدة أمكر ،أف تككف بمعنى الكذب :كؿالكجو األ 
مو عمى ى فضَّ حت ،أبا يكسؼ حبٌ كىك الذم كاف يي  ،كيؼ يقكؿ أبك حنيفة ذلؾ في تمميذه :أكال     
 . 3"يكسؼ أبك فييا بمدة رياسة في يطمع ال" :حتى قاؿ فيوك  ،ة تبلميذهبقيٌ 

                                                           
 .2/358، 1455، ترجمة رقـ لساف الميزافابف حجر،  - 1
 .2/230، 2408، ركاية رقـ التاريخ األكسط :البخارم - 2
 .1/102، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 3
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حنيفة لتمميذه أبي يكسؼ بالكذب ػػػ يعارض الكثير مف  فإف ىذا القكؿ ػػػ اتياـ أبي :ثانيا     
بؿ ككاف  ،ػػاألقكاؿ التي كاف يثني عميو فييا ػػػ كالتي ذكرناىا في المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ ػ

 يعني حنيفة أبك كاف" :قاؿ أبك يكسؼ ،كأكاله عناية أكثر مف بقية تبلميذه ،مو عمى بقية تبلميذهيقدّْ 
 . 1التعمـ" عمى كحرصي حضكرم مف يرل لما ،بي

 ،كرعو ػػػ كما أسمفنا ػػػك كىك الذم تكاترت األقكاؿ في زىده  كيؼ يكذب رجؿ مثؿ أبي يكسؼ :اثالث     
  كىذا أمر تثبت فيو العدالة ،في العمـ كالفقو كاالستقامة نتو كاستفاضت بيف العمماء كالعامةاشتيرت مكاك 

 مف أنبؿ يكسؼ "أبك :ابف معيفقاؿ  ،ما كرد مف ركايات تنفي الكذب عف أبي يكسؼ :رابعا     
َِ " :قاؿ تعالى ،عمى كذب أبي يكسؼكال يكجد دليؿ كاحد  ،2يكذب" أف ْ ةُۡرَهَٰ ٔا اتُ َْ ًۡ إِن كُۡو  ُؾ
ًۡ ُنِ  . 3"َصَِٰدؼِيَ  ُت

 

 :أف ال تككف بمعنى الكذب :الكجو الثاني
قاؿ  ،كىذا ىك البلئؽ برجؿ بمقاـ أبي يكسؼ كمكانتو ،قد يككف الكذب ىنا بمعنى الخطأ     
 الكذب ضد أف كما ،الصكاب ضد ككنو في يشبيو ألنو ،الخطأ بمعنى يجيء الكذب" :العيني
 ،4"يعمـ ال كالمخطئ ،كذب يقكلو الذم أف يعمـ الكاذب ألف ،كالقصد النية حيث مف كافترقا ،الصدؽ
 . اإلشكاؿ زكؿكبيذا ي

 

 :ألبي يكسؼ قكفالمكث   :المطمب الثالث
قاؿ ابف عبد  ،كيقبمكف الركاية عنو ،كف القاضي أبا يكسؼأكثر عمماء الجرح كالتعديؿ يقكٌ      
 العبلمة المجتيد اإلماـ" :، كقاؿ الذىبي عنو5"ديثالح كثير ككاف ،حافظاأبك يكسؼ كاف " :البر

 . 2"ثقة القاضي يكسؼ أبك" :، كقاؿ النسائي1"القضاة قاضي ،المحدث
                                                           

 .14/244، تاريخ بغداد :لبغدادمالخطيب ا - 1
 .14/259، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 2
 .64سكرة النمؿ، اآلية  - 3
، )لبناف، بيركت، دار إحياء التراث العربي(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم  :العيني، بدر الديف محمكد بف أحمد - 4
3/28. 
 .1/172، األئمة الفقياء االنتقاء في فضائؿ الثالثة :ابف عبد البر - 5
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 ،الحديث طمبت ما أكؿ" :يقكؿ فقد كاف ،بؿ ىك مف شيكخو ،3حنبؿ بف أحمد اإلماـ لوكعدٌ      
 أبك" :عنو في مكضع آخر "، كقاؿالناس عف فكتبنا بعد طمبنا ثـ ،القاضي يكسؼ أبي إلى ذىبت
كىذه األقكاؿ تدحض ما سمؼ مف  ،"الحديث في منصفا كاف" :"، كقاؿ في غيرىاصدكؽ :يكسؼ
 . أحمد بف حنبؿ في رد ركايتو اإلماـقكؿ 
 ككاف، 4الحجر في ىشاـ حديث إال ،شيء يكسؼ أبي عمى أجد ما" :كقاؿ عمي بف المديني     

 . 5"صدكقا
 أحد عف ركمأ فأ أرل ال" :يقكؿ حيث كاف 6الناقد عمرك ،يكسؼ كاية أبيكمف الذيف قبمكا ر      
: 8السبيعي يكنس بف عيسى، كقاؿ 7"سنة صاحب كاف فإنو ،يكسؼ أبك إال الرام أصحاب مف
 كثير صدكؽ يكسؼ أبك" :10)الفبلس( عمي بف عمرك، كقاؿ 9"الحديث يحفظ كاف يعقكب"

                                                                                                                                                                          
 .8/535، سير أعالـ النبالء :الذىبي - 1
محمكد إبراىيـ زايد، )حمب،  :، تحقيؽتسمية مف لـ يرك عنو غير رجؿ كاحد :النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب - 2

 .1/124ىػ(، 1369 – 1دار الكعي، ط
 .260- 14/255، تاريخ بغداد :انظر، الخطيب البغدادم - 3
"أف عبد اهلل بف جعفر الزبير أتى فقاؿ  :ىذا الحديث يركيو أبك يكسؼ عف ىشاـ بف عركة يحدث عف أبيو، كالحديث ىك - 4

ف عميا يريد أف يأتي عثماف فيسألو أف يحجر عمي فقاؿ لو الزبير فأنا شريكؾ في البيع فأتى عمي  إني ابتعت بيعا بكذا ككذا كا 
كذا ككذا فاحجر عميو فقاؿ الزبير أنا شريكو في ىذا البيع فقاؿ عثماف كيؼ أحجر عمى عثماف فقاؿ لو إف بف جعفر ابتاع 

باب المفمس كالمحجكر عميو، حديث رقـ  ،، كتاب البيكعمصنؼ عبد الرزاؽرجؿ في بيع شريكو الزبير، أخرجو عبد الرزاؽ، 
السيد عبد اهلل ىاشـ المدني،  :، تحقيؽسنف الدارقطني :، الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر البغدادم8/267، 15176

باب في المرأة تقتؿ إذا  ،ـ(، كتاب عمر رضي اهلل عنو إلى أبي مكسى األشعرم1966 -ىػ 1386)بيركت، دار المعرفة، 
، كتاب الطيارة، باب ذكر األخبار التي يتفرؽ بيا الكمب سنف البييقي الكبرل :، كالبييقي4/231، 96ارتدت، حديث رقـ 

 .6/61، 1118ه عمى طريؽ االختصار، حديث رقـ عف غير 
 .14/255، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 5
ىك عمرك بف محمد بف بكير بف سابكر الناقد، أبك عثماف البغدادم الحافظ، كاف إماما في الحديث، مات في ذم الحجة  - 6

 .22/213، 4442ـ ، ترجمة رقتيذيب الكماؿ :سنة اثنتيف كثبلثيف كمائتيف، انظر، المزم
 .14/253، تاريخ بغداد :، كالخطيب البغدادم7/145، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ابف عدم - 7
ىك عيسى بف يكنس بف أىبي إسحاؽ السبيعي، حفيد أبي إسحاؽ السبيعي، كأخك يكنس السبيعي، كىك إماـ حافظ مكثر  - 8

 .23/62، 4673، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :المزملركاية الحديث، مات أكؿ سنة إحدل كتسعيف كمائة، انظر، 
 .14/258، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 9

المجكد الناقد، أبك حفص الباىمي البصرم الصيرفي الفبلس، حفيد  اإلماـىك عمرك بف عمي بف بحر بف كنيز، الحافظ  - 10
سكر في ذم القعدة سنة تسع كأربعيف كمائتيف، انظر، المحٌدث بحر بف كنيز السقاء، كلد سنة نيؼ كستيف كمائة، كمات بالع

  .11/470، سير أعالـ النبالء :الذىبي
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كقاؿ ابف ، 3"حديثو يكتب" :حاتـ أبك كقاؿ، 2"لمحديث قكـال تبعأ يكسؼ أبك" :المزني كقاؿ، 1"الغمط
، 5"متقنا شيخا كاف" :ػػػ مع تشدده المعركؼ ػػػكقاؿ ابف حباف ، 4كبركاياتو" بو بأس"ال  :ابف عدمٌ 

 . 7"متقنا كاف" :كقاؿ السمعاني، 6"الحسف بف محمد مف أقكل ىك" :الدارقطنيكقاؿ 
 عمى يأخذكا فأ األمة عمى كليس ،األمة عمى يأخذ فأ يكسؼ ألبي" :8إسحاؽ بف شعيبكقاؿ      
ككأف شعيب كاف يرل أف الحؽ ألبي يكسؼ عمى مف نازعو في  ،9"باآلثار لعممو ،يكسؼ أبي عمى

مما  ،ـ عمى أبي يكسؼكثرة التيجٌ أنو كاف يشعر كيممس  كيبدك ،طعف في ركايتوأك  ،التوفي عد
 . القكؿىذا دفعو إلى 

 

 :رجيحالتَّ  :المطمب الرابع
فو كأف مف ضعٌ  ،كاف ألبي يكسؼ عمى مف نازعو في قبكؿ ركايتو أف الحؽٌ  ،يتضح مما سبؽ     

 . إليو ال تدعمو فيما ذىببؿ كاف يستند إلى أقكاؿ  ،امغة في قكلولـ تكف لديو الحجة الدٌ 
جمؿ القكؿ في ني  ،كبعد تمحيص ألقكاؿ العمماء ،طكؿ تأمؿ كتدقيؽك  ،كعناء بحث طكؿ كبعد     
 :قكؿفن ،كمرتبتو مف الجرح كالتعديؿ ،يكسؼأبي 
إال أنو كاف يركم عف  ،ككانت ركايتو صحيحة ،في نفسوثبتا  ،إف أبا يكسؼ كاف عدال     

 الإ ،منو حديثا أكثر مالرأ أصحاب مف كليس ،أصناؼ يكسؼ كألبي" :قاؿ ابف عدم  ،الضعفاء
 ،صحابوأ يخالؼ ما كثيرا كىك ،10كغيره عمارة بف الحسف :مثؿ ،الكثير الضعفاء عف يركل نوأ

                                                           
 .14/260، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 1
 .1/293، تذكرة الحفاظ :الذىبي - 2
 .12/501، تاريخ اإلسالـ :الذىبي - 3
 .7/145، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ابف عدم - 4
 .7/645، اتالثق :ابف حباف - 5
 .14/260، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 6
 .1/285، األنساب :السمعاني - 7
ىك شعيب بف إسحاؽ بف عبد الرحمف بف عىبد اهلل بف راشد القرشي األيمىًكم، أبك محمد الدمشقي، أصمو بصرم ككاف  - 8

، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :سنة، انظر، المزميذىب مذىب أبي حنيفة، مات سنة تسع كثمانيف كمائة، كلو إثنتاف كسبعكف 
2742 ،12/501. 

 .7/145، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ابف عدم - 9
 كسكؼ يتضح ذلؾ جميا عند دراسة األسانيد، في الفصؿ الخامس مف ىذه الرسالة . - 10
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ذا ،مسندا راخب فيو كجد إذا ،األثر أىؿ كيتبع  بو بأس فبل ،ثقة عف ىك كيركل ،ثقة عنو ركل كا 
 . 1"كبركاياتو

يجب النظر فيمف ركل عنو أبك لكف  ،أف ركاية أبي يكسؼ صحيحة ،فخبلصة رأم ابف عدم     
ال فمردكدة ،الركاية مقبكلةف ،فإف اتضح قبكليـ ،أك ركل عف أبي يكسؼ ،يكسؼ ليس مف أجؿ  ،كا 

 . أك ركل عف القاضي أبي يكسؼ ،بؿ مف أجؿ مف ركل عنو ،أبي يكسؼ
 كلـ، آخركف فوكضعٌ ، جماعة قوفكثٌ  فيو اختمفكا" :فقاؿ ،ح الشيخ األلباني بعدـ ضعفوكقد صرٌ      
 حسف ،يكسؼ بكأ لقاضيا" :فقاؿ ،و حسف، كصرح في مكاف آخر بأف حديث2"ضعفو لي يتبيف

 كثير كاف :الفبلس كقاؿ ،ترككه :البخارم قاؿ) :كقاؿ ،"الضعفاء" في الذىبي أكرده، ...الحديث
 . 3"أعمـ كاهلل ،فيو األقكاؿ أعدؿ ىك ىذا، الفبلس قكؿ كلعؿ :قمت ،(صدكقا الغمط
يصفو  ةفمرٌ  ،كالبد مف اإلشارة إلى أف الشيخ األلباني قد اضطرب في حديثو عف أبي يكسؼ     
لكف الذم ييمنا  ،كفي غيرىا يصفو بأف حديثو حسف ،4كمرة أخرل يصفو بالضعؼ ،ـ الضعؼبعد

 . يمكف أف نستشؼ منيا عدـ تضعيفو ألبي يكسؼ ،أف الشيخ األلباني بجممة قكلو
يو ػػػ كىذا الرأم ػػػ الذم خمصنا إل ،كبيذا نككف قد أجممنا القكؿ في عدالة أبي يكسؼ كضبطو     
 لسنا" :قاؿ أبك حاتـ ،حكا ركايتوكصحٌ  ،قكا أبا يكسؼرأم الذم استند إليو العمماء الذيف كثٌ ىك ال
ف ،إنساف في بالقدح يحيؼ ممف كال ،ويستحمٌ  ماال عاعالرٌ  يكىـ ممف  نعطى بؿ ،مخالفا لنا كاف كا 
 زفرا ناأدخم ،كالجرح العدالة مف يستحقو كاف ما إنساف كؿ في كنقكؿ ،فيو كاف مما وحظٌ  شيخ كؿ
 في يشبييما ال مف كأدخمنا ،األخبار في عدالتيما مف عندنا فتبيٌ  لما ،الثقات بيف يكسؼ كأبا

 . 5"بو االحتجاج يجكز ال مما عندنا صح مما ،الضعفاء

                                                           
 .7/145، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ابف عدم - 1
زىير الشاكيش، )بيركت، المكتب  :، إشراؼالغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ إركاء :األلباني، محمد ناصر الديف - 2

 .5/273ـ(، 1985 -ىػ 1405 – 2اإلسبلمي، ط
، )المممكة العربية السعكدية، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة :األلباني، محمد ناصر الديف - 3

 .8/144ـ(، 1992 -ىػ 1412 – 1السعكدية، الرياض، دار المعارؼ، ط
 :، حيث قاؿ في أبي يكسؼ11/434، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة :انظر، األلباني - 4

 ."فيو ضعؼ مف قبؿ حفظو"
 .7/646، الثقات :ابف حباف - 5
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فرأل فيو الضبط  ،ياصكمحٌ  ،كىذا دليؿ عمى أف أبا حاتـ قد اختبر ركايات أبي يكسؼ     
إشارة إلى أف ىناؾ مف حاؼ عمى أبي يكسؼ بسبب ىذا  يحيؼ(، )كال ممف :ثـ إف قكلو ،كالعدالة
 . النزاع

ؿ بً فمف قى  ،نككف قد أعممنا كؿ األقكاؿ التي نقمت عف األئمة في أبي يكسؼ ،كبيذا الرأم      
 . كاهلل أعمـ ،ردىا لؤلسباب التي ذكرناىا سابقاإنما ىا فكمف ردَّ  ،لعدالتو كضبطوركايتو فإنما قبميا 
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 أمكاية مع ككنو إماما في مدرسة أىؿ الرٌ كثرة اعتماده عمى الرٌ :  المبحث الثاني
ع لحديث كثير التتبٌ  ،عالما بالحديث ،في السنةبيف أىؿ الرأم زا مبرٌ أبك يكسؼ كاف شيخنا      

 ،1نة"كصاحب س ،"أبك يكسؼ صاحب حديث :قاؿ يحيى بف معيف ،رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
"كاف أبك يكسؼ أتبعيـ ػػػ يعني  :، كقاؿ المزني2"كاف عند أبي يكسؼ حديث كثير" :كقاؿ ابف سعد

 . 3أىؿ الرأم كتبلميذ أبي حنيفة ػػػ لمحديث"
كصفا لو في  ذكرت ،أف كثيرا مف الكتب التي ترجمت لو ،الكبلـىذا كالذم يشيد لصدؽ      

، 4حافظا كاف :بقكلو ابف عبد البر كصفوكقد  ،حديثولكثرة كذلؾ نظرا  ،ترجمتو عمى أنو محدث
 . 5أنو كاف يحفظ عشريف ألؼ حديث منسكخ :افكذكر الحضٌ 

 ،أحمد بف حنبؿ أكؿ ما طمب الحديث اإلماـكاف  ،يكسؼ في الحديث النبكم يكلسعة عمـ أب     
 ،ؼ فكتبت عنو"أكؿ ما كتبت الحديث اختمفت إلى أبي يكس :قاؿ أحمد بف حنبؿ ،إنما طمبو عنده

 . 6ثـ اختمفت بعد إلى الناس"
 ،بؿ كاف ميتما أيضا بالدراية ،لـ يكف عمـ أبي يكسؼ في الحديث متكقفا عمى الركاية فقط     
سمعت  :قاؿ بشر بف الكليد ،ككاف يغكص في أعماقو ليخرج الآللئ المكنكنة ،الحديثب الفقوكربط 

لحديثؾ  :قمت ؟مف أيف قمت ىذا :فقاؿ لي ،تو فيياسألني األعمش عف مسألة فأجب :أبا يكسؼ يقكؿ

                                                           
ىػ(، 1401 – 3لعممية، ط، )بيركت، دار الكتب اطبقات الحفاظ :أبك الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر :السيكطي - 1
1/128. 
 .7/330، الطبقات الكبرل :ابف سعد - 2
 .10/180، البداية كالنياية :ابف كثير - 3
 .1/172، االنتقاء في فضائؿ الثالث األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ :ابف عبد البر - 4
 .5/289، مغاني األخيار :العيني - 5
 .12/498، تاريخ اإلسالـ :الذىبي - 6
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إني ألحفظ ىذا الحديث قبؿ أف يخرج  ،يا يعقكب :فقاؿ لي ،ثـ ذكرت الحديث ،الذم حدثتناه أنت
 . 1فما عرفت تأكيمو حتى اآلف" ،أبكاؾ
فجمع بيف طريقة أىؿ الرأم في  ،يـ بالحديثيمف الفقياء الذيف أيدكا فق أبك يكسؼف     
كما كثرة شيكخو  ،كتدعيـ رأيو بالحجة كالبرىاف ،كطريقة أىؿ الحديث في الركاية ،اطاالستنب

 . باحثا عف الدليؿ ،با لمحديثبٌل إال ألنو كاف طى  كتبلميذه
كفي  ،فقياءعكف أنو أقرب إلييـ مف الثكف يدَّ كاف المحدٌ  الحديثبكلشدة اىتماـ أبي يكسؼ      

إذ لك لـ يكف مشيكرا بالحديث لما نازع  ،بر دليؿ عمى ذلؾأك 2عف ىبلؿ صة التي ذكرنا سابقاالق
 . أىؿ الفقو فيوأىؿ الحديث 

 ،مف الكتب التي غمب عمييا طابع الحديثفو ألَّ ما  ؿ عمى مكانة أبي يكسؼ في الحديثما يدمك      
 . حديثكالذم لـ يخؼ فيو طابع ال ،(ثاراآلكعمى رأسيا كتاب ) ،جميا في كؿ كتبو ذلؾ حتى ظير

سكاء  ،( الدليؿ الكافي عمى باعو الطكيؿ في عمـ الحديثعمى سير األكزاعي الردٌ كفي كتابو )     
أـ في منيجو  ،كما حكاه مف عمـك تتصؿ اتصاال عضكيا بعمـ الحديث ،أكاف في مضمكف الكتاب

 . الداؿ عمى براعة مؤلفو في عمـ الركاية كالدراية
مة في بؿ كاف لو لفتات قيٌ  ،مجرد الركايةا عمى منصبٌ  كلـ يكف عمـ أبي يكسؼ في الحديث     

حتى أنو سبؽ بعض مف  ،ككانت لو آراء تكتب بماء الذىب في عمـ المصطمح ،عمكـ الحديث
و في ئار آبعض عف ػػػ بإذف اهلل ػػػ كسكؼ نتحدث  ،فيو كاصتخصٌ ك  ،ي زمانو بعمـ الحديثاشتيركا ف

 . الرسالةالمبحث التالي مف ىذه في  ،عمـك المصطمح
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/102، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الصيمرم - 1
 .41انظر، ص - 2
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 حػػػفي عمـ المصطم بعض آرائو:  الثالث المبحث
بؿ كاف لو  ،د الركايةيكسؼ في الحديث النبكم الشريؼ عمى مجرٌ  يلـ يقتصر عمـ القاضي أب     

 ،كفي مراتب الحديث ،ككانت لو لفتات قيمة في قكاعد نقد الركاية ،باع طكيؿ في عمـ المصطمح
كفيما يأتي بياف  ،ثيفحاديث التي ىي محؿ نزاع بيف المحدّْ اع مف األشركط األخذ ببعض األنك ك 

 . لذلؾ

 

 :مفيـك الحديث الشاذ عند أبي يكسؼ كمكقفو منو :المطمب األكؿ
أبك يكسؼ في خضـ رده فقد قاؿ  ،يرد القاضي أبك يكسؼ الحديث الشاذ كغيره مف العمماء     
ياؾ كالشاذ منو" ،تعرفو العامة"فعميؾ مف الحديث بما  :األكزاعي اإلماـعمى  ، كقاؿ في مكضع 1كا 
 . 2"كالشاذ مف الحديث ال يؤخذ بو" :آخر
 ،"كالركاية تزداد كثرة :إال أف القاضي أبا يكسؼ ينفرد بتعريؼ لمحديث الشاذ بما يفيـ مف قكلو     

 ،كشاذ الحديث فإياؾ ،كال يكافؽ الكتاب كال السنة ،كال يعرفو أىؿ الفقو ،كيخرج منيا ما ال يعرؼ
س األشياء فقً  ،ةكما يكافؽ الكتاب كالسنٌ  ،كما يعرفو الفقياء ،كعميؾ بما عميو الجماعة مف الحديث

ف جاءت بو الركاية" ،فميس عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،فما خالؼ القرآف ،عمى ذلؾ  . 3كا 
 

 القرآف يخالؼ الذم الحديث :لحديث الشاذ عند أبي يكسؼ بأنوكعميو يمكف تعريؼ ا
 . بو يعممكف أك الفقياء يعرفو كال ،النبكية كالسنة ،الكريـ

 

                                                           
أبك الكفا األفغاني، )اليند، حيدر آباد الدكف،  :، تحقيؽالرد عمى سير األكزاعي :القاضي أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ - 1

 .24ص (،1ة إحياء المعارؼ النعمانية، طلجن
 .105صالمصدر السابؽ،  - 2
 .31المصدر السابؽ، ص -3
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 :كلمعمماء في الحديث الشاذ قكالف
 ،"الشاذ مف الحديث :قاؿ الشافعي :ىك مخالفة الثقة لمف ىك أكثؽ منو :الحديث الشاذ :أكال     

كم مخالفا "الحديث الشاذ ما ري  :مىمك ، كقاؿ الدٌ 1فيشذ عنيـ كاحد فيخالفيـ" ،أف يركل الثقات حديثا
 . 2لما ركاه الثقات"

في  فشذٌ  ،الثقات إال أنو خالؼ غيره مف ،فدؿ مجمكع قكليـ عمى أف الحديث الشاذ راكيو ثقة     
كىذا التعريؼ ىك حاصؿ  ،ركاية الحديث عف مجمكع الثقات الذيف اشترككا معو في ركاة الحديث

 . 3الشاذيث الحدثيف في تعريؼ المحدّْ اصطبلح 
 ،"الشاذ :قاؿ الحاكـ :مف انفرد بركايتو راك كاحد :يرل بعض العمماء أف الحديث الشاذ :ثانيا    

، كقاؿ الحافظ أبك 4كليس لو أصؿ بمتابع لذلؾ الثقة" ،ىك الحديث الذم يتفرد بو ثقة مف الثقات
ثقة  ،بذلؾ شيخ يشذٌ  ،كاحد سنادإما ليس لو إال  :الشاذ ،الحديث"كالذم عميو حفاظ  :يعمى الخميمي

 . 5كاف أك غير ثقة"

                                                           
براىيـ المدني،  :تحقيؽ ،الكفاية في عمـ الركاية :الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي - 1 أبك عبد اهلل السكرقي، كا 

 .1/141)المدينة المنكرة، المكتبة العممية(، 
سمماف الحسيني الندكم،  :، تحقيؽحديثمقدمة في أصكؿ ال :الدىمكم، عبد الحؽ بف سيؼ الديف بف سعد اهلل البخارم - 2

 .1/53ـ(، 1986 -ىػ 1406 – 2)لبناف، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، ط
عبد الفتاح أبك  :، قدـ لوشرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر :انظر، مبل عمي  القارم، نكر الديف أبك الحسف - 3

الباعث الحثيث شرح  :، كشاكر، أحمد1/336، بيركت، دار األرقـ (، محمد نزار، كىيثـ نزار تميـ، ) لبناف :غدة، تحقيؽ
 .180-1/179، ) ببل دار نشر (، اختصار عمـك الحديث

نكر الديف  :، تحقيؽعمـك الحديث ) مقدمة ابف الصالح ( :ابف الصبلح، أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم - 4
 .1/76ـ (، 1977ىػ 1397عتر، ) بيركت، دار الفكر المعاصر، 

محمد سعيد عمر  :، تحقيؽاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث :أبك يعمى الخميمي، الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد القزكيني - 5
 .1/176ىػ(، 1409 – 1إدريس، )الرياض، مكتبة الرشد، ط
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إذ أف المحدثيف ال يركف العمؿ  ،ثيفيككف قد كافؽ المحدّْ  ،جانبال اكالقاضي أبك يكسؼ في ىذ     
كاف مفرده مخالفان أحفظ إف " :قاؿ النككم ،بؿ يعتبركنو مف الضعيؼ غير المحتمؿ ،بالحديث الشاذ
 . 2ال يحتج بو" ،"ما شذ بو الثقة :أحمد شاكرقاؿ ، ك 1"امردكد اكاف شاذ ،منو كأضبط

 
 :مكقفو مف أخبار اآلحاد :المطمب الثاني

فمـ ينقمو جمع عف جمع كما في  :ىك الحديث الذم قصر عف درجة التكاتر :حديث اآلحاد     
سكاء  ،"ىك الخبر الذم لـ تبمغ نقمتو في الكثرة مبمغ الخبر المتكاتر :النككم اإلماـقاؿ  ،المتكاتر

التي ال  ،عدادإلى غير ذلؾ مف األ ،أك خمسة ،أك أربعة ،أك ثبلثة ،أك اثنيف ،كاف المخبر كاحدا
ىك ما قصر  ،"خبر اآلحاد :، كقاؿ الخطيب البغدادم3ز المتكاتر"تشعر بأف الخبر دخؿ بيا في حيٌ 

 . 4كلـ يقطع بو العمـ كاف ركتو الجماعة" ،عف صفة التكاتر
 كأنيا يثبت بيا ،في الديف حجو اكيرل أني ،اآلحاد بك يكسؼ يقبؿ أخبارككاف القاضي أ     

 ،كعزاه إلى كتابو األمالي ،السرخسي عف القاضي أبي يكسؼ قكال اإلماـفقد نقؿ  ،الحدكد كاألحكاـ
أف خبر الكاحد فيو ػػػ أم في الحدكد ػػػ  ،في األماليػػػ رحمو اهلل ػػػ كم عف أبي يكسؼ "ري  :فقاؿ
 . 5حجة"
الذيف يركف  ،ياءقلمحدثيف كالفمذىب امكافؽ ل أبي يكسؼ في قبكؿ خبر الكاحد اإلماـمذىب ف     

"أجمع أىؿ العمـ مف أىؿ  :قاؿ ابف عبد البر ،كيكجبكف العمؿ بمقتضاىا ،الحجة بأخبار اآلحاد
يجاب ،في جميع األمصار ػػػ فيما عممت ػػػ عمى قبكؿ خبر الكاحد العدؿ ،الفقو كاألثر  ،العمؿ بو كا 

مف لدف  ،عمى ىذا جميع الفقياء في كؿ عصر ،أك إجماع ،ف أثركلـ ينسخو غيره م ،إذا ثبت
 . 6شرذمة ال تعد خبلفا" ،كطكائؼ مف أىؿ البدع ،إال الخكارج ،الصحابة إلى يكمنا ىذا

 

                                                           
 .1/5(، ، )ببل دار نشرالتقريب كالتيسير في أصكؿ الحديث :النككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ - 1
 .1/180، الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث :أحمد شاكر - 2
 .1/108، تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر :الجزائرم - 3
 .1/17، الكفاية في عمـ الركاية :الخطيب البغدادم - 4
 .1/333، )بيركت، دار المعرفة(، أصكؿ السرخسي :السرخسي، أبك بكر محمد بف أحمد بف أبي سيؿ - 5
 .1/2، التمييد: ابف عبد البر - 6
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 :مكقفو مف قكؿ الصحابي :الثالثالمطمب 
ليس لو ك  ،ما عمـ أنو قالو اجتيادامحابي ػػػ اختمفت أنظار العمماء في االحتجاج بقكؿ الص     

 . ما بيف مؤيد لحجيتو كما بيف ناؼ لياحكـ المرفكع ػػػ 
 ،أنو كاف مف أشد المؤيديف لؤلخذ بقكؿ الصحابيكيظير مف خبلؿ صنيع أبي يكسؼ      

 عميو ى رسكؿ اهلل صمى اهللإذ أنو إذا لـ يجد حديثا مرفكعا إل :كتطبيقو لذلؾ في كتبو كاضح جميٌ 
استدؿ  ففي كتابو الخراج ،المسألة رأيو في ليككف دليبل عمى ،فإنو كاف يكتفي بقكؿ الصحابي كسمـ
كابف أبي ليمى رحميما اهلل  ،"كقد كاف أبك حنيفة :قاؿ ،بةاحزكاة ما يخرج مف البحر بقكؿ الص عمى

كأما أنا فإني  ،زلة السمؾألنو بمن ،حر ػػػ شيءليس ًفي شيء مف ذلؾ ػػػ فيما يخرج مف الب :يقكالف
ألنا قد ركينا فيو حديثا عف عمر رىًضيى اهللي  ،كأربعة أخماسو لمف أخرجو ،أرل ًفي ذلؾ الخمس

ٍنوي   . 1كلـ نر خبلفو" ،فاتبعنا األثر ،ككافقو عميو عبد اهلل بف عباس ،عى
أف قكؿ ك  ،مذىبا لوعمى أف ذلؾ كاف  فعؿ القاضي أبي يكسؼمف العمماء  بعضكاستدؿ      

بعض "أرل أبا يكسؼ يقكؿ في  :الكرخي رحمو اهلل اإلماـقاؿ  ،عمى القياس عنده ـالصحابي مقدٌ 
فيذه داللة بينة مف  ،كذلؾ األثر قكؿ كاحد مف الصحابة ،ي تركتو لؤلثرالقياس كذا إال أنٌ  :مسائمو

 . 2مذىبو عمى تقديـ قكؿ الصحابي عمى القياس"
 
 
 
 
 
 

                                                           
دَّثىًني الحسف بف عمارة عف عمرك بف دينار عف  :قاؿ أبك يكسؼ :، كالركاية ىي293، صالخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1 "حى

مىى البحر فكتب إليو ًفي عنبرة  طاكس عف عبد اهلل بف عباس أف عمر بف الخطاب رىًضيى اهللي عىٍنوي استعمؿ يعمى بف أمية عى
مىى الساحؿ يسألو عنيا كعما فييا، فكتب إليو عمر إنو سيب مف سيب اهلل فييا كفيما أخرج اهلل جؿ ثناؤه مف  :كجدىا رجؿ عى

 .ذلؾ رأيي :كقد قىاؿى عبد اهلل بف عباس :البحر الخمس، قىاؿى 
 .2/105، أصكؿ السرخسي :السرخسي - 2
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 كتاب الخراج مة عفمقد  :  لمبحث األكؿا
كأجاب  ،ةة كاجتماعيٌ تناكؿ فيو القاضي أبك يكسؼ مسائؿ ماليٌ  ،ىك كتاب فقييٌ  كتاب الخراج     

تتناكؿ بمجمكعيا  كالتي ،ىاركف الرشيد اسيعبٌ ييا إليو الخميفة الكجٌ  ،عف مجمكعة مف األسئمة
كلكنو  ،اسمو الخراج "كتاب الخراج :يقكؿ أحمد أميف ،مكر المالية كاالقتصادية لمدكلةتنظيـ األ

 . 1يبحث في الكاقع في أىـ أبكاب مالية الدكلة"
 ،قرآفكقد أيد القاضي أبك يكسؼ آراءه في المسائؿ التي تناكليا في ىذا الكتاب باألدلة مف ال     
ؿ ىذا ك ،رأيو كال يألكبكاف يجتيد  ئافإف لـ يجد مف ذلؾ شي ،التابعيفؿ الصحابة ك كأقكا ،كالسنة

 . ف رأم الشارع في تمؾ األمكريبيكت ،بغية الكصكؿ إلى الحؽ
مف أىميا  ،عف غيره مف الكتب التي كتبت في ىذا المجاؿ بأمكر كثيرة كتميز كتاب الخراج     
ـ الحمكؿ في كثير مف كقدٌ  ،التي كاف يكجييا لمخميفة ؿالنصائح كاإلرشادات المتعمقة بالما تمؾ

دارتيا  . كمنيج سميـ ،بأسمكب سيؿ كؿ ذلؾ ،المشاكؿ المتعمقة بالدكلة كا 
كجعمكه مرجعا يعتمدكف عميو  ،كتمقتو األمة بالقبكؿ ،ح ىذا الكتاب الكثير مف العمماءكقد امتد     

يتميز كتاب الخراج  :رجـ الكتاب إلى المغة التركية ػػػػػػ مت2يقكؿ الدكتكر عمي أكزاؾ ،في أمكر الدكلة
 :3اآلتيذكر منيا  ،عف غيره مف كتب الخراج األخرل بخصائص

 . نو اشتمؿ عمى تكصيات إصبلحية لمخميفةإ :أكال     
                                                           

 .2/201، ضحى اإلسالـ :أميف - 1
ـ، 1932ىك تركي المكلد كالنشأة، كلد بقرية طكغانمر، التابعة لمديرية فتحية، في كالية مكغبل سنة  :الدكتكر عمي أكزاؾ - 2

كىك متخصص بعمـ التفسير، كبالمغة العربية، ككاف لو العديد مف الكتب كالمؤلفات، كقد ترجـ كتاب الخراج إلى المغة التركية، 
(، مكقع الدكتكر عبد الغفار http://www.dralsherif.net/NewsItem.aspx?SectionID=7&RefID=421انظر،)

 .ـ(2010/ يناير / 10الشريؼ، نشر بتاريخ )
 .4ص كالتي كتبيا الدكتكر محمد المناصير، ،كتاب الخراجمقدمة انظر،  - 3

http://www.dralsherif.net/NewsItem.aspx?SectionID=7&RefID=421
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كيداكم كؿ  ،كاالجتماعية ،كالسياسية ،كالمالية ،نو يتناكؿ الكثير مف المشاكؿ اإلداريةإ :ثانيا     
 . لمشاكؿ بما يناسبيا مف األحكاـ الشرعية كاالجتيادات العقميةىذه ا
حاكؿ أف  ،ىك أنو حينما أراد أف يبني حكما جديدا :ة بالغةا ذا أىميٌ نو سمؾ طريقا جديدن إ :ثالثا     

أك مف سيدنا عمر رضي اهلل  ،يحصؿ عمى عمؿ حكمو مف سيدنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
أك مف  ،فإف لـ يحصؿ عمى شيء مف السنة ،اعدة في كؿ مشكمة كاجيياؽ ىذه القكطبٌ  ،عنو

 . ثـ يجتيد رأيو ،اعتمد عمى آراء أبي حنيفة كابف أبي ليمى ،تطبيقات عمر
 ،كمصدرا عزيزا في إنشاء الدكلة ،كاف كتاب الخراج ألبي يكسؼ منبعا عظيما ،مف أجؿ ذلؾ     

 . إداريا كماليا
 ،قد تمحؽ بالثالثة ،إال أنني أضيؼ عميو ميزة رابعة ،ي أكزاؾ جميؿ جداالو الدكتكر عمكما ق     

 :كىي ،ال أنني أحببت أف أفردىاإ
كاآلثار  ،ما حكاه ىذا الكتاب مف األحاديث المسندة المتصمة بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ     

 كأئمة ،ة التابعيفكالنصكص التأصيمية ألئم ،المسندة المتصمة بالصحابة رضكاف اهلل عنيـ أجمعيف
 . ابف أبي ليمى اإلماـحنيفة ك  كأب اإلماـكعمى رأسيـ  ،المذاىب

خاصة  ،يعتبر مستكدعا لتراث القاضي أبي يكسؼ في الحديث النبكم الشريؼ فيذا الكتاب     
كأقكاؿ  ،ف أبا يكسؼ ذكر في ىذا الكتاب الكثير مف األحاديثإإذ  ،في المسائؿ المالية كاالقتصادية

 . ككاف يسندىا إلى قائميا ،الفقو كآراء أئمة ،حابة كالتابعيفالص
أدرجيا تحت  ،أف أبا يكسؼ ابتدأ كتابو بجممة مف األحاديث ،ا يدؿ عمى كبلمنا ىذامكم     

ف كاف بعيدا عف مكضكع الكتاب فيذا العنكاف ،(الترغيبعنكاف )  ،إال أف االفتتاح بو خير ،كا 
كافتتاح  ،فاالبتداء بقكلو بركة ،رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـخاصة كأف صاحب ىذا الكبلـ ىك 

 . الكتاب بحديثو نكر
زة عمى العمؿ بما في لتككف محفّْ  ،ذكر ىذه األحاديث في الكتاب ثـ إف صاحب كتاب الخراج     
رغيب فييا ت ،أحاديث حسنة ػػػ أم لياركف الرشيد ػػػ "كتبت لؾ :قاؿ أبك يكسؼ ،ب فيورغّْ كتي  ،الكتاب

مىى ما سألت عنو  . 1مما تريد العمؿ بو إف شاء اهلل" ،كتحضيض عى

                                                           
 .87، صتاب الخراجك :القاضي أبك يكسؼ - 1
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إذ لك لـ يكف ىذا الكتاب  ،كال ننسى أف ىذه الميزة ػػػ أحاديث الكتاب ػػػ ىي مقصكد رسالتنا ىذه     
كما برز في  ،لكف ىذا الكتاب برز في الحديث ،ما تعرضنا لدراستو دراسة حديثيةل ،كتاب حديث

 . ا برز في االقتصادككم ،الفقو
 ،ؼخير ما ألَّ  فيك ،بكضكح لمف يقرأ ىذا الكتابيكسؼ يتجمى  يإف عمـ أب :كالحؽ أف نقكؿ     

بؿ حكل عمكما يتفرع عنيا جممة  ،حكل أكثر مف عمـ كيؼ ال كىك كتابه  ،كأجكد ما أخرج لمناس
 . مف العمكـ

 افع إلى تأليؼ الكتابالدٌ :  انيالمبحث الث
ف ألٌ  ،كسؼ دافعو في تأليفو ىذا الكتابأبك ي ؼً خٍ لـ يي       ؼ ىذا الكتاب ليككف أثرا لو في فيك كا 
قاؿ أبك  ،لطمب أمير المؤمنيف ىاركف الرشيدفو تمبية إال أف أبا يكسؼ ألٌ  ،كبعد كفاتو ،حياتو
ًفي جباية يعمؿ بو  ،"إف أمير المؤمنيف ػػػ أيده اهلل تعالى ػػػ سألني أف أضع لىوي كتابا جامعا :يكسؼ

نما يجب عميو النظر فيو كالعمؿ بو، كغير ذلؾ م1راج ، كالعشكر كالصدقات كالجكاليالخ ما أراد ، كا 
مىى ػػ كفؽ اهلل تعالى أمير المؤمنيف، كالصبلح ألمرىـ ػبذلؾ رفع الظمـ عف رعيتو ، كسدده كأعانو عى

، ا سألني عنو مما يريد العمؿ بوم بيف لىوي ، كسممو مما يخاؼ كيحذر ػػػ كطمب أف أي ى مف ذلؾما تكلٌ 
 . 2"كقد فسرت ذلؾ كشرحتو ،ه كأشرحور كأفسٌ 
طمب أمير المؤمنيف ىاركف جابة لاستكاف  ،ذا الكتاببأف تأليؼ ى في كتابوح صرٌ  فأبك يكسؼ     
ًإلىى  "ىذا ما كتب بو أبك يكسؼ :قكلوما سطر بو الكتاب  ؿف أبا يكسؼ كاف أك إحتى  ،الرشيد

 . 3ف ىاركف الرشيد"أمير المؤمني
 ،(ق170سنة ) كاف قد بعث برسالة إلى أبي يكسؼ ،ذلؾ أف أمير المؤمنيف ىاركف الرشيد     

 . 4فرد عميو أبك يكسؼ بيذا الكتاب ،كبعض ما يتعمؽ بو مف مسائؿ ،يسألو عف الخراج

                                                           
، معجـ العيف :أىؿ الذمة الذيف تحكلكا مف أرض إلى أرض، انظر، الفراىيدم :ىي جمع جالية، كالجالية :الجكالي - 1
6/181. 
 .76، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
  .76ص :المصدر السابؽ - 3
 .44ص :المصدر السابؽ - 4
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عف أمكر  ف أمير المؤمنيف سألوألذلؾ  ،ككاف رد أبي يكسؼ عمى أمير المؤمنيف ردا حكيما     
فأجابو أبك يكسؼ بدستكر شامؿ  ،كما إلى ذلؾ ،كقسمة الغنائـ ،كبيت الماؿ ،ةذات عبلقة بالدكل

 . كالرعية ،ف الدكلةتضمٌ  ،لمببلد
نو الكثير مف أحاديث الكعظ بؿ ضمٌ  ،أبي يكسؼ مقتصرا عمى مكضكع الخراج كلـ يكف ردٌ      

فنصحو أف يجمس لمنظر في مظالـ الرعية  ،منيفكذكر فيو جممة مف النصائح ألمير المؤ  ،كاإلرشاد
حتى ينتيي الكالة  ،كينكر عمى الظالـ ،يسمع فيو مف المظمكـ ،مجمسا كاحدا في الشير أك الشيريف

بالجمكس لمظالـ  ،ى اهلل عز كجؿ يا أمير المؤمنيفبت ًإل"فمك تقرَّ  :قاؿ أبك يكسؼ ،عف ظمـ رعيتيـ
مىى الظالـ ،تسمع فيو مف المظمكـ ،كاحدارعيتؾ ًفي الشير أك الشيريف مجمسا  رجكت أف  ،كتنكر عى

تَّى يسير ذلؾ  تككف ممف احتجب عف حكائج رعيتوال ، كلعمؾ ال تجمس إال مجمسا أك مجمسيف حى
 ،كيأمؿ الضعيؼ المقيكر جمكسؾ كنظرؾ ًفي أمره ،فيخاؼ الظالـ كقكفؾ ،ًفي األمصار كالمدف

 . 1كيكثر دعاؤه" ،فيقكل قمبو
فأبرؽ مف  ،فيبدك أف أبا يكسؼ انتيز الفرصة في طمب أمير المؤمنيف لو بتأليؼ الكتاب     

فياركف الرشيد ما كاف سؤالو إال  ،كال أبمغ مف دعكة في مقاـ العمؿ ،خبللو برقيات الكعظ كاإلرشاد
الدكلة كصمـ عمى تطبيقو ػػػ خاصة في المسائؿ المتعمقة بمالية  ،كبحث عنو ،ألنو أراد الحؽ كالعدؿ

كلفت نظره إلى أمكر غير  ،ككجو النصائح العامة ألمير المؤمنيف ،ػػػ فانتيز أبك يكسؼ ىذه الفرصة
   . تمؾ األمكر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .381، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
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 طبعات كتحقيقات كتراجـ الكتاب:  ثالثالمبحث ال
لى عدة رجـ إكتي  ،ؽحقّْ ؽ الكتاب أكثر مف مي قَّ كحى  ،بع أكثر مف مرةطي ف ،دت طبعات الكتابدتع     
إذ لك كاف  ،كعمى مكانة مؤلفو ،ظـ كتاب الخراجفإنما يدؿ عمى عً  ،كىذا إف دؿ عمى شيء ،لغات

 . كلما كاف لو كؿ ىؤالء المحققيف ،لما كاف لو كؿ ىذه الطبعات ،كتابا عاديا ليس لو اعتبار
لكتاب إلى ا اتجمكعف تر  ، ػػػ عف طبعات الكتابكسكؼ نتحدث في ىذا المبحث ػػػ بإذف اهلل     

 . المغات األخرل

 

 :طبعات الكتاب :المطمب األكؿ
 

 :1طبع كتاب الخراج عدَّة طبعات أىميا
 . ـ(1906طبع في ركمو سنة ) :أكال
 . ـ(1921طبع في فرنسا سنة ) :ثانيا
 . ق(1302ًفي مطبعة بكالؽ سنة )طيبع  :ثالثا
 :كألكثر مف دار نشر ،طبع ًفي مصر أكثر مف مرة :رابعا

 . ـ(1932كمرة أخرل سنة ) ،ـ(1927سنة ) ،المطبعة السمفية ،ي اٍلقىاًىرىةطبع ف -1

                                                           
، 6طو سعد، كسعد محمد، ص :تحقيؽك ، 69صتحقيؽ الدكتكر محمد المناصير، ، كتاب الخراج مقد مات انظر، - 1
 .، كتابع طبعات الكتاب في دكر النشر كالتكزيع21محمد البنا، ص :تحقيؽك 
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طو عبد الرؤكؼ  ،كحققو كؿ مف ،ـ(1999 –ق 1420سنة ) ،المكتبة األزىرية لمتراث -2
 . كسعد حسف محمد ،سعد

 –ق 1398سنة ) ،الدكتكر محمد إبراىيـ البنا ،كحققو ،طبعتو دار اإلصبلح لمنشر كالتكزيع -3
 . ـ(1978

 –ق 1430سنة ) ،دار كنكز المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،بع في األردفطي  :مساخا
 . الدكتكر عبد العزيز الدكرم ،كقدـ لو ،الدكتكر محمد عبد الحفيظ المناصير ،كحققو ،ـ(2009
 :طبع ىذا الكتاب في لبناف لداريف مف دكر النشر :سادسا
 . ـ(2009سنة ) ،ؽكالعرا ،في لبناف ،طبعتو منشكرات الجمؿ -1
 . ـ(1979 –ق 1399سنة ) ،طبعتو دار المعرفة -2

بيد أف  ،أك كقؼ العمماء مف قبمنا عمييا فسطركىا في كتبيـ ،ىذه الطبعات ىي التي كقفنا عمييا
كؿ طبعات بلماـ اإلعمى  ةقدر الكذلؾ لعدـ  ،أك التعرؼ عمييا ،رؤيتيا ىىناؾ طبعات أخرل لـ يتسنَّ 

 . كحصر طبعات الكتاب متعذر لذلؾ ،كمنتشرة في أرجاء العالـ ،كثيرةفدكر النشر  ،الكتاب
كالزمانية )السبؽ في التأليؼ( ػػػػ مما جعؿ دكر  ،كىك قيمة ىذا الكتاب ػػػ العممية ،كأمر آخر     

 . النشر الكثيرة تسارع في نشر ىذا الكتاب
عمى  كداللة ،ىتماـ بيذا الكتابفما ذكرناه مف طبعات الكتاب يكفي لبياف اال ،كعمى كؿ حاؿ     

 . جاء العالـر انتشاره في أ

 

  :ما اعتمدنا عميو في دراستنا مف ىذه الطبعات
 ،الذم حققو الدكتكر محمد المناصير ،ىك كتاب الخراج ،الكتاب المعتمد في ىذه الرسالة     

المعرفة العممية لمنشر دار كنكز  ،عماف ،كالذم طبع في األردف ،كتقديـ الدكتكر عبد العزيز الدكرم
 . ـ(2009 –ق 1430سنة ) ،كالتكزيع
 ،ىي التي سكؼ نعتمدىا ػػػ بإذف اهلل ػػػ في دراسة كتاب الخراج دراسة حديثية ،فيذه الطبعة      

  . صرؼ إلى ىذه الطبعةفيي  ،دكف ذكر المحقؽ ،فإذا ما أطمقنا القكؿ )كتاب الخراج(
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لكننا سكؼ نذكر  ،ث طبعات تككف مساعدة لنا في دراستناإال أننا سكؼ نستعيف أيضا بثبل     
  :كىذه الطبعات ىي ،دفعا لمشبية أك الخطأ ،في كؿ مرة نستعيف فييا باسـ المحقؽ

 . ـ(1978 –ق 1398سنة ) ،كطبعتو دار اإلصبلح ،الدكتكر محمد البنا الطبعة التي حققيا -1
 ،كطبعتو المكتبة األزىرية لمتراث ،عد محمدكس ،الدكتكر طو سعد :كؿ مف الطبعة التي حققيا -2

 . ـ(1999 –ق 1420سنة )
 . ـ(2009سنة ) ،كبغداد ،في كؿ مف بيركت ،طبعتو منشكرات الجمؿ -3
 
 

 :جمات الكتاب إلى المغات األخرلتر  :المطمب الثاني
منيـ مف أف مف ترجمو كاف كثير  ،فت لبلنتباهكالبٌل  ،رجـ إلى أكثر مف لغةتي  ،كتاب الخراج     

ف دؿ  ،غير المسمميف فإنما يدؿ عمى أف ىذا الكتاب يعتبر مرجعا ىاما في عمـ  ،عمى شيء ذلؾكا 
 :1كمف ترجمات الكتاب ،االقتصاد

مى  ،رجـ كتاب الخراج إلى الفرنسيةتي  :أكال  . ـ(1921سنة ) ،كطبع ًفي باريس ،)فانياف( وكتىٍرجى
 :ًفي أىيَّاـ الدكلة العثمانية ،ركية )أربع مىرَّات(ٍرجـ ىىذىا كتاب ًإلىى المُّغىة التتي  :ثانيا

مىة لكتاب اٍلخراج -1 كدىة ًفي مكتبة )إستانبكؿ( ،الى يعمـ مف ترجميا ،تىٍرجى  ،كىًىي مخطكطة مىٍكجي
 . (3271تىحت رقـ )

مىة كتاب اٍلخراج ألبي ييكسيؼ -2 مَّد أىفىٍنًدم( ،تىٍرجى  ،ق( 1113سنة ) ،أعدىىا )ردكسمي زادة ميحى
 . (572 -571تىحت رقـ ) ،مخطكطة مكجكدىة ًفي مكتبة )أسعد أىفىٍنًدم(كًىي 

مىة كتاب ا -3 كدىة ًفي  ،د عىطاء اهلل(لؤلستاذ )محمٌ  ،ٍلخراج ألبي ييكسيؼتىٍرجى كىًىي مخطكطة مىٍكجي
اًمعىة إستانبكؿ(  . (4652تىحت رقـ ) ،مكتبة )جى

  . ترجـ الدكتكر )عمي أكزاؾ( ىذا الكتاب إلى المغة التركية -4

                                                           
 .5، صلكتاب الخراجانظر، مقدمة طو سعد، كسعد محمد، في تحقيقيما  - 1
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فيذا الكتاب  ،كىي كثيرة مقارنة مع حجـ الكتاب ،1مجمكعة مف طبعات الكتاب كترجماتوفيذه      
كمف الترجمة  ،مف اىتماـ دكر النشر الكثير لقي فقد كمع ىذا ،(صفحة 220لـ يتجاكز متنو اؿ )

 . ة لغاتإلى عدٌ 
أك  ،درسكا ىذا الكتاب مف الذيف فكؿ مف سبؽ ،ىذهكىذا يجعؿ الحاجة ماسة إلى دراستنا      
ركزكا ف ،ليككف ىذا الكتاب مصدرا ليـ كلغيرىـ في عمـ االقتصادإنما فعمكا ذلؾ  ،أك ترجمكه ،حققكه

إال ما كاف مف الدكتكر محمد  ،كىاجي رّْ خى أك يي  ،فمـ يدرسكىا ،ديثاحكأىممكا جانب األ ،عمى االقتصاد
لكف دكف أف  ،ركل األحاديث مف كتب السنففقد أشاركا إلى بعض مف  ،كالدكتكر البنا ،المناصير

 . كباهلل التكفيؽ ،مفيذا دكر  ،يحكمكا عمى ىذه األحاديث
 

 التعريؼ بعنكاف الكتاب )الخراج(:  رابعالمبحث ال
 

 :التعريؼ المغكم :ؿالمطمب األك
 
 :أىميا ،خراج في المغة يطمؽ عمى عدة معافال

 . 2خرج"اسـ لما يي  :"الخراج :ابف منظكر قاؿ :يطمؽ الخراج عمى كؿ ما ييخرج :أكال     
رىاجً  :قاؿ األزىرمٌ  :ةمَّ الخراج بمعنى الغى  :ثانيا      ارىجى فبلفه غبلمىو إذا  :كيقاؿ ،الغىمَّة :"معنى الخى خى

مَّى بينو كبيف عىممًو" ،اتفقا عمى ضريبة يريدُّىا العبد عمى سيّْدًه كؿَّ شير كيككف ميخى
، كقاؿ ابف 3

ظَّفىو سيّْدينا عيمى  :، كقاؿ الزبيدم4الغمة" :الخراج "معنى :منظكر رىاجي الذم كى ٌطاًب "كأىٌما الخى ري بفي الخى
ألىنو أىمىرى ًبًمساحًة السَّكىاًد كدىٍفًعيا  ،فًإف مىعناه الغىمَّةي أىيضان  ،عمىى السَّكاد كأىٍرًض الفىٍيءً  رضي اهلل عنو

مَّ  رىاجان  ،ة ييؤىدُّكنىيا كيؿَّ سىنىةو ًإلى الفىبلًَّحيف الذيف كانيكا فيو عمى غى ـٌ ًقيؿى بعدى ذلؾ لمببلًد  ،كلذلؾ سيمّْي خى ث

                                                           
ب ذكرىا المحققاف، كترجمات أخرل لـ يذكراىا، انظر، مقدمة طو سعد، كسعد محمد، في يكجد ترجمات أخرل لمكتا - 1

 .فما بعدىا – 5، صلكتاب الخراجتحقيقيما 
 .2/251، لساف العرب :ابف منظكر - 2
 .7/26، تيذيب المغة :األزىرم - 3
 .2/252، لساف العرب :ابف منظكر - 4
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كا عمىٍيو عمى أىراًضيًيـ ٍمحان ككيظّْؼى ما صكًلحي ٍت صي رىاًجيَّةه  :التي افتيًتحى ظيفةى أىشبىيىًت  ،خى ألىف تمؾ الكى
كفى  رىاًج الذم أيٍلًزـى الفىبلَّحي ٍممى  ،كىك الغىمَّةي  ،الخى راًج الغىمَّةي"ألىف جي ٍعنىى الخى ةى مى

1 . 
: ، قاؿ ابف األثير2"الخراج بالضماف" :كعمى ىذا المعنى يككف قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ     

 . 3عبدا كاف أك أمة أك ممكا" ،ما يحصؿ مف غمة العيف المبتاعة :"يريد بالخراج
قيؿ  ،اإلتاكة تؤخذ مف أمكاؿ الناس :"كالخراج :قاؿ ابف منظكر :الخراج بمعنى الجزية :ثالثا     

 . 4ألنو كالغمة الكاجبة عمييـ" ،خراج :لمجزية التي ضربت عمى رقاب أىؿ الذمة
ۡم تَۡس " :كأصمو في قكلو تعالى :الخراج بمعنى األجر :رابعا     

َ
ًۡ َررۡ    َٔ أ ُٓ  ا فََخَراُج َرّبَِم َرۡي ۖۡ يُ

َٰزِؼِيَ  َٔ َرۡيُ ٱىرَّ ُْ ۡو " :كقكلو تعالى ،5"َو َٓ ى  َػ ن ََنَۡػُو لََم َررًۡ ا ََعَ
َ
ًۡ َشّد   أ ُٓ َِ َِا َوَبۡي َِ ، 6"اََتَۡػَو ةَۡي

جعبلن نخرجو مف  أم :(")خرجان( ك )خراجا :، كقاؿ الزمخشرم7جا يعني أجرا"اخر " :قاؿ الطبرم
 . 8أمكالنا"
تدكر حكؿ المعنى كميا  (؛كاألجر ،الجزية ،الغمة ،يخرج)ما  :لمخراج ةفيذه المعاني المغكي     
كاألجر( يتحقؽ معنى  ،كالجزية ،ذلؾ أف في كؿ مف )الغمة ،(اسـ لكؿ ما يخرجكالذم ىك ) ،األكؿ

                                                           
 .5/509مجمكعة مف المحققيف، )دار اليداية(،  :، تحقيؽتاج العركس مف جكاىر القامكس :الزبيدم - 1
، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديث، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ اإلماـركاه  - 2

ٍبدنا ،، كتاب البيكع، بىاب ًفيمىٍف اٍشتى سنف أبي داكد :حديث حسف، كأبك داكد :كقاؿ األرنؤكط ،40/272، 24224 رىل عى
ٍيبنا، حديث رقـ  دى ًبًو عى مىوي ثيَـّ كىجى ، كتاب البيكع، بىاب ما جاء ًفيمىٍف يىٍشتىًرم سنف الترمذم :، كالترمذم3/284، 3508فىاٍستىٍعمى

ٍيبنا، حديث رقـ  يىٍستىًغمُّوي ثيَـّ يىًجدي ًبًو عى ًحيحه، كغيرىـ، :، كقاؿ3/581، 1285اٍلعىٍبدى كى ًديثه حىسىفه صى حديث  :كقاؿ األلباني حى
 .5/158، 1315، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :حسف، انظر، األلباني

طاىر الزاكم، كمحمكد الطناحي،  :، تحقيؽالنياية في غريب األثر :ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم - 3
  .2/20ـ(، 1979 -ىػ 1399)بيركت، المكتبة العممية، 

 .2/252، لساف العرب :ابف منظكر - 4
 .72سكرة المؤمنكف، اآلية  - 5
 .94سكرة الكيؼ، اآلية  - 6
 .18/43ـ(، 1405، )بيركت، دار الفكر، جامع البياف في تأكيؿ القرآف :الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير - 7
حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التنزيؿ،  الكشاؼ عف :الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي - 8

 .2/697عبد الرزاؽ الميدم، )بيركت، دار إحياء التراث العربي(،  :، تحقيؽالمعركؼ بػ )الكشاؼ(
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")الخراج( ك )الخرج( ما يحصؿ مف  :فيكميقاؿ ال ،إخراج الماؿ مقابؿ أمر معيف ،أم ،اإلخراج
  . 1كلذلؾ أطمؽ عمى الجزية" ،غمة األرض

 

 :حي لمخراجالتعريؼ االصطال :المطمب الثاني
ذلؾ أف فيو إعماال لكؿ المعاني  ،مرتبط تماما بالمعنى المغكم إف المعنى االصطبلحي لمخراج     

ؼ الفقياء الخراج كقد عرٌ  ،(كالجزية ،الغٌمة) :كىما ،كباألخص المعنييف الثاني كالثالث ،المغكية
 :بجممة مف التعريفات

 . 2"عنيا تؤدل حقكؽ مف األرض قابر  عمى كضع ما ىك :الخراج" :قاؿ الماكردم     
 رضي عمر كضع كما ،أرض عمى تكضع التي المعينة الكظيفة ىك :الخراج" :كقاؿ الجرجاني     
 . 3"العراؽ سكاد عمى عنو اهلل

 . 4"الخراج غالب في الضريبة عمى األرض" :الشككاني اإلماـقاؿ ك      
"كؿ  :قاؿ السمرقندم في تعريؼ الخراج ،بط الفقو اإلسبلمي مصطمح الخراج باألرضقد ر ف     

فإنو يضع الجزية عمى  ،اإلماـكتركت عمى أيدم أربابيا كمف عمييـ  ،أرض فتحت عنكة كقيرا
 . 5كالخراج عمى أراضييـ إذا أسممكا أك لـ يسممكا" ،أعناقيـ إذا لـ يسممكا

كالدكتكر سعد محمد  ،دفقد عرفو الدكتكر طو سع ،كعمى ىذا المعنى سار محققك كتاب الخراج     
ـً  :بقكليـ ٍنذي اأٍلىيَّاـ األكلى ًلئٍلًٍسبلى ة عمى  :كتعني ،"اٍلخراج لىٍفظىة عرفت مي كضى الضريبة السنكية اٍلمىٍفري

                                                           
، )بيركت، المكتبة العممية(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي :الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي المقرم - 1
1/166. 
، )بيركت، دار األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية :الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم - 2

  .1/166ـ(، 1985 -ىػ 1405الكتب العممية، 
جماعة مف العمماء، )لبناف، بيركت،  :ضبطو كصححو التعريفات، :الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ - 3

 .1/98ـ(، 1983 -ىػ 1403 – 1لكتب العممية، طدار ا
، )بيركت، دار فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير :الشككاني، محمد بف عمي بف محمد - 4

 .3/493الفكر(، 
 .1/320ـ(، 1984 -ىػ 1405 – 1، )بيركت، دار الكتب العممية، طتحفة الفقياء :السمرقندم، عبلء الديف - 5
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فىاًكيىة احب األىٍرض اإلقطاعية ،اأٍلىرىاًضي الًَّتي تزرع حبكبا كنخيبل كى  ،يىٍدفىعيىا اٍلمزىاًرع لممقطع صى
خزانىة الدكلة بعد استقطاع ميٍختىمؼ المصركفات"ليؤدييا بدكره ًإلىى 

1 . 

 

 :2كمعنى خاص ،معنى عاـ :ء معنيافكلمخراج في اصطالح الفقيا
 ،كصرفيا في مصارفيا ،ىك األمكاؿ التي تتكلى الدكلة أمر جبايتيا :المعنى العاـفالخراج ب     

 . بغض النظر عف طبيعة ىذه األمكاؿ
عمى األرض  اإلماـأك )الضريبة( التي يفرضيا  ،ىك طبيعة :الخاص الخراج بالمعنىك      

 . الخراجية النامية

 

 :كالمعنى االصطالحي لمخراج ،كبيذا يتضح معنا العالقة الكثيقة بيف المعنى المغكم
 ففي المعنى العاـ ،ألف الخراج عمى كبل المعنييف )العاـ كالخاص( يتحقؽ فيو معنى اإلخراج      

سكاء أكاف مف  ،كفي المعنى الخاص إخراج مف األرض ،لجيب أك بيت الماؿإخراجي لمماؿ مف ا
 . أك مف ريعيا ،ثمرىا

 

 :الخراج عند أبي يكسؼ
 فأما الفيء يا أمير المؤمنيف" :فقاؿ ،ؼ الخراج بتعريؼ خاصفقد عرٌ  أما القاضي أبك يكسؼ     

لؾ بجممة مف اآليات كالركايات ذأبك يكسؼ كعمؿ ، 3خراج األرض ، كاهلل أعمـ" ،فيك الخراج عندنا
 . التي جاء فييا الفيء بمعنى الخراج

ال عمى سبيؿ  ،اـ بعض أنكاعو عمى سبيؿ التمثيؿقد ذكر مف الع أف القاضي أبا يكسؼ كيبدك     
ف فسٌ  ،الحصر إال أنو في التطبيؽ سار عمى ما ىك أعـ مف  ،ر الخراج بالفيء في ىذا النصفيك كا 

كسألو جممة  ،فياركف الرشيد طمب منو أف يؤلؼ كتابا في الخراج ،يثبت ذلؾ كمحتكل الكتاب ،ذلؾ

                                                           
 .3طو سعد، كسعد محمد، ص :، تحقيؽكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 – 2، )الككيت، دار السبلسؿ، طالمكسكعة الفقيية الككيتية :بالككيت –انظر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  - 2

  .19/52ىػ(، 1427
 .139، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
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معظميا يدخؿ  ،(فصالثالثة كثالثيف كالذم حكل ) ،كالتي كاف نتيجتيا كتاب الخراج ،مف األسئمة
 . في تعريؼ الخراج

 ما ىك في الحقيقة إال سؤاال مف أسئمة م عرؼ بو القاضي أبك يكسؼ الخراجفالفيء الذ     
 . كبالتالي جزء مف تعريفو ،فيك جزء مف كؿ الكتاب ،كفصبل مف فصكؿ الكتاب ،الرشيد
 ،ألف الفقياء ربطكا الخراج باألرض ،الفقياء فالخراج عند أبي يكسؼ أعـٌ مما ىك عميو عند     

فأدخؿ في مكضكع  ،مف األرض أعـٌ  أما أبك يكسؼ فقد سار في محتكيات الكتاب عمى ما ىك
 . ، كغير ذلؾكالزكاة ،كالفيء ،كالغنائـ ،كالجزية ،را كثيرة مع األرضالخراج أمك 

 
 
 
 
 

 باػػػػػػكل الكتػػػػػػػػػحتمي :  المبحث الخامس
ف كاف صمب مكضكعو عف الخراج      مف العمـك الكثير إال أنو جمع  ؛كمالية الدكلة ،كتاب الخراج كا 

 يتناكؿ مكاضيع اقتصادية ،تحديدككتاب فقو بال ،فيذا الكتاب كتاب اقتصاد بالدرجة األكلى ،كالمعارؼ
 . كيبيف رأم الشارع الحنيؼ فييا ،كيناقشيا ،تكما يندرج تحتيا مف تفريعا ،كلةتتعمؽ بمالية الد

المذىب  أبك يكسؼح فييا فأغمب مسائؿ الكتاب رجٌ  ،في الغالب كتاب فقو حنفيٌ  كىذا الكتاب     
 . ما يصؿ إليو اجتياده فييا كيذكر ،ئؿ يخالؼ رأم مذىبولكنو كاف في كثير مف المسا ،الحنفيٌ 
بأسمكب أبك يكسؼ ، عرضيا 1(فصال كثالثة كثالثيفك) ،ىذا الكتاب عمى مقدمة احتكلكقد      

إذ ال يخفى أف منيج الفقياء كاف غالبا ما يعتمد عمى  ،أقرب إلى منيج المحدثيف منو إلى الفقياء
كاف يستشيد عمى قكلو  ففي كؿ مسألة ،لكتاب عمى األثرىذا ا كلكف أبا يكسؼ اعتمد في ،الرأم

 . كمف ثـ يدلي بدلكه في المسألة ،المقطكعة أك ،المكقكفة باألحاديث المرفكعة أك

                                                           
، أما 189، صلكتاب الخراج(، كىذا مف تصرؼ المحققيف، كما فعؿ البنا عند تحقيقو فصبل 34في بعض الكتب ) - 1

 .(فصبل 33األصؿ فيك )
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سألت يا أمير فكاف كثيرا ما يبتدئ بقكلو ) ،كعرض أبك يكسؼ كتابو بأسمكب السؤاؿ كالجكاب     
را ذلؾ بما صدّْ مي  ،كيبدأ بعدىا بالجكاب كبياف رأيو ،الرشيدثـ يذكر سؤاؿ ىاركف  ،(...المؤمنيف عف

ثـ عف شيخيو أبي  ،ثـ عف التابعيف ،ثـ ما أثر عف الصحابة ،ثر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـأي 
 . حنيفة كابف أبي ليمى

لـ يجد  فإذا ،انتقؿ إلى ما يميو ،فإذا لـ يجد شيئا مف األكؿ ،يبتر ككاف غالبا ما يمتـز بيذا الت     
ؿ الصحابة أك اقك أر المسألة بصدٌ  ،في المسألة ػػػ بإسناده ػػػ قكال عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 . ، كىكذافؿ التابعياقك أفب فإف لـ يجد ،عمميـ
 

 :فكانت عمى النحك التالي كأما عف تفصيؿ محتكيات الكتاب
ثـ بدأ بمكعظة  ،تأليؼ ىذا الكتابعرض فييا دافعو في  ،مقدمة نافعةابتدأ أبك يكسؼ كتابو ب     

كحفظ ما  ،كينصحو فييا بمبادرة األعماؿ ،ره فييا باهلليذكّْ  ىاركف الرشيدبميغة ألمير المؤمنيف 
ب فييا أمير رغّْ يي  رض جممة مف األحاديثثـ عى  ،استحفظو اهلل عز كجؿ كاسترعاه مف الرعية

   . كجؿ فيو كتطبيؽ ما شرعو اهلل عز ،المؤمنيف عمى العمؿ بما سأؿ
بصكرة  ،دةبدأ أبك يكسؼ باإلجابة عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة أمير المؤمنيف عمى حً ثـ      

كقد بمغت أسئمة  ،ي جباية اإليرادات كصرؼ النفقاتمقترحا أنجح األساليب كأعدليا ف ،تفصيمية
 :1كحاصميا ما يمي ،(تسعة كعشركف سؤاالالرشيد )

أف  ،الخراج كجبايتو السؤاؿ عف :أال كىك ،يؼ الكتابكالذم ىك سبب تأل ،السؤاؿ الرئيس -1
 . 2يؤلؼ لو كتابا في ذلؾ

 . ؟3ككيؼ يقسـ ذلؾ ،الغنائـ ًإذىا أصيبت مف العدك ةالسؤاؿ عف قسم -2
كما  ؟كجزية رؤكسيـ م كاف أىمو عكممكا بو ًفي خراجيـكما الذ ،السؤاؿ عف أمر السكاد -3

ٍنوي فرض كىؿ يجرم ًفي شيء منو  ؟و عمييـ ًفي ذلؾكاف عمر بف الخطاب رىًضيى اهللي عى
 . ؟4كما الحكـ ًفي الصمح منو كالعنكة ؟صمح

                                                           
 .54-51، صكتاب الخراجىذه األسئمة ذكرىا أبك يكسؼ في كتابو، كقد أسبقيا بقكلو )سألت(، كقد جمعيا المناصير في  - 1
 .76انظر مقدمة الكتاب، ص - 2
 .121الغنائـ(، ص انظر، فصؿ )في قسمة - 3
 .153انظر، فصؿ )ما عمؿ بو في السكاد(، ص - 4
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، كما كاف جرل عميو الصمح فيما صكلح عميو عف أمر الشاـ كالجزيرة كفتكحيما السؤاؿ -4
 . ؟1أىمو منيما

 . ؟2ما الحكـ ًفي ذلؾ ،أسممكا عمى أنفسيـ كأرضيـ ،السؤاؿ عف أىؿ الحرب -5
أك صكلح عمييا أىميا ، كفي بعض قراىا أرض  ،التي افتتحت عنكة السؤاؿ عف األراضي -6

 . ؟3، ما الصبلح فيياكال بناء ألحد ،كثيرة ال يرل عمييا أثر زراعة
 . 4السؤاؿ عف حد أرض العشر مف حد أرض الخراج -7
 . 5السؤاؿ عما يخرج مف البحر مف حمية كعنبر -8
ـى أخرجكا منيا بعد الشرط  ؟كفيياككيؼ كاف الحكـ جرل فييـ  ،السؤاؿ عف نجراف كأىميا -9 كًل

 . ؟6كما السبب ًفي ذلؾ ؟الذم كاف شرط عمييـ
ككيؼ ينبغي أف يعامؿ  ؟كالخيؿ ،كالغنـ ،كالبقر ،ًفي اإلبؿ السؤاؿ عما يجب فيو الصدقة -10

 . ؟7مف كجب عميو شيء مف الصدقة ًفي كؿ صنؼ مف ىذه األصناؼ
 . 9تنقع الماءكمكاضع مس ،8السؤاؿ عف بيع السمؾ ًفي اآلجاـ -11
 . 10السؤاؿ عف المزارعة ًفي األرض البيضاء بالنصؼ كالثمث -12
 . 11ينضب عنيا الماء ،السؤاؿ عف الجزائر التي تككف ًفي دجمة كالفرات -13

                                                           
 .191انظر، فصؿ )في أرض الشاـ كالجزيرة(، ص - 1
 .273انظر، فصؿ )في إسبلـ قـك مف أىؿ الحرب كأىؿ البادية عمى أرضيـ كأمكاليـ(، ص - 2
 .275انظر، فصؿ )في مكات األرض ًفي الصمح كالعنكة كغيرىا(، ص - 3
 .291، فصؿ )حد أرض العشر مف أرض الخراج(، صانظر - 4
 .292انظر، فصؿ )في ما يخرج مف البحر(، ص - 5
 .294انظر، فصؿ )قصة نجراف كأىميا(، ص - 6
 .305انظر، فصؿ )ًفي الصدقات(، ص - 7
مىة،  :اآلجاـ - 8  فيو يكثر الماء كاف إذا ،الماء مف مكانو في السمؾ بيع، كالمعنى: الممٌتؼ الكثير الشجركاألجمة: جمع أجى
، كابف فارس، أبك الحسف أحمد بف فارس 2/1045(، 1، )ببل دار نشر، طجميرة المغة :، انظر، بعمبكي، رمزم منيرشجرال
ـ(، 1999 -ىػ 1420 – 2عبد السبلـ محمد ىاركف، )لبناف، بيركت، دار الجيؿ، ط :، تحقيؽمقاييس المغة :بف زكرياا
1/65. 
 .331ع السمؾ ًفي اآلجاـ(، صانظر، فصؿ )ًفي بي - 9

 .333انظر، فصؿ )ًفي إجارة األرض البيضاء كذات النخؿ كالشجر(، ص - 10
 .340انظر، فصؿ )ًفي الجزائر ًفي دجمة كالفرات كالغركب(، ص - 11
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مىى دجمة ،التي تتخذ ًفي دجمة 1السؤاؿ عف الغركب -14 كفييا  ،كفي ممر السفف التي تمر عى
 . 2نفع كضرر

تَّى أضرٌ عمى طريؽ العامة 3السؤاؿ عف نير حافتاه صارا كبسا -15  ذلؾ بمنازؿ قكـ مف ، حى
، ًفي حاؿ أنيـ كأضر ذلؾ بغير كاحد ًفي منازليـ ،فعؿ كاؿ أك أمير أك مف غير فعمو

ىذا  أيككف لئلماـ أف يأمرىـ بطـٌ  ؟، ما القكؿ ًفي ذلؾًفي ىبكط كشدةيدخمكف منازليـ 
 . ؟4كنقضو ًإذىا رفع إليو

، يأخذ مف دجمة أك الفرات، أرادكا أف يكركه أك يحفركه ،السؤاؿ عف نير بيف قكـ خاصة -16
 . ؟5فكيؼ الحفر عمييـ

فينفجر مف ماء  ،فيسقي منو حرثو كنخمو كشجره ،السؤاؿ عف الرجؿ يككف لىوي النير الخاص -17
 . ؟6، ىؿ يضمفمف أرضو ًإلىى أرض غيره فيغرقيا فيسيؿ الماء ،نيره ًفي أرضو

ًفي  8كالشفة ،لمحرث كالماشية ،بار كالقنى كالعيكفما احتفر مف اآل 7السؤاؿ عف حريـ -18
 .9المفاكز

كأسقطت الجزية  ًفي أمكاليـ ، كلـ ضكعفت عمييـ الصدقةتغمب السؤاؿ عف نصارل بني -19
ا ينبغي أف يعامؿ بو أىؿ الذمة جميعا ًفي جزية الرؤكس كالخراج كعمٌ  ؟عف رءكسيـ

 . ؟10كالمباس كالصدقات كالعشكر
ع كالكنائس ًفي المدف كاألمصار حيف ككيؼ تركت ليـ البيى  ،ةلذمٌ السؤاؿ عف أمر أىؿ ا -20

 . ؟1ككيؼ ترككا يخرجكف بالصمباف ًفي أياـ عيدىـ ؟افتتح المسممكف البمداف كلـ تيدـ
                                                           

 .1/642، لساف العرب :الماء الجارم(، انظر، ابف منظكر :جمع غرب، كىك الماء الذم يسيؿ )أم الغركب: - 1
 .344ر، فصؿ )ًفي الجزائر ًفي دجمة كالفرات كالغركب(، صانظ - 2
 .6/190، لساف العرب :، كابف منظكر10/48، تيذيب المغة :طمُّؾ الحفرة بالتراب، انظر، األزىرم :الكبس - 3
 .345انظر، فصؿ )ًفي القنى كاآلبار كاألنيار كالشرب(، ص - 4
 .346ص الفصؿ السابؽ،انظر،  - 5
 .354لسابؽ، صانظر، الفصؿ ا - 6
7
.5/31، تيذيب المغة :ىك ما دخؿ فيو كشممو، انظر، األزىرم :حريـ الشيء-
ٍمرتىيا خالطىي ما  :الشفو - 8  :، كقد عٌرفو أبك يكسؼ بقكلو2/935، جميرة المغة :، انظر، بعمبكيمف الماشية سكاده  حي

 .347، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ :نظرالشرب لبني آدـ، كالبيائـ، كالنَّعـ، كالدكاب"، ا :"كالشفو عندنا
 .357انظر، فصؿ )ًفي القنى كاآلبار كاألنيار كالشرب(، ص - 9

 .400انظر، فصؿ )ًفي شأف نصارل بني تغمب كسائر أىؿ الذمة كما يعاممكف بو(، ص - 10
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 ،سكابً ًإذىا أخذكا ًفي شيء مف الجنايات كحي  عارة كالفسؽ كالتمصصالسؤاؿ عف أمر أىؿ الدَّ  -21
كالذم يجرم عمييـ مف الصدقة أك مف غير  ؟سىؿ يجرم عمييـ ما يقكتيـ ًفي الحب

 . ؟2كما ينبغي أف يعمؿ بو فييـ ؟الصدقة
ًإذىا أخذكا مف الماؿ كالمتاع  ،الخميفة ًفي األمصار مىعى المصكص ةالسؤاؿ عما يصيبو كالٌ  -22

 . 3كالسبلح كغير ذلؾ
ـ قد كثركا ًفي ، كأني5اؽبٌ ًفي كؿ بمد مف العبيد كاإلماء األًإلىى الكالة  4السؤاؿ عما يرفع -23

 . 6الحبس ًفي كؿ مصر كمدينة كليس يأتي ليـ طالب
أف ًفي يد قاضي  :ب بو الكالي كصاحب البريد إليوككت ،عنده كاستقرٌ  بمغوالسؤاؿ عما  -24

قد  ،كثيرا ًفي السنة ئناكأف غمة ذلؾ تبمغ شي ،فييا نخؿ كشجر كمزارع ،البصرة أرضيف كثيرة
مىى الكاحد منيـ ألفا كألفيف ،رىا ًفي أيدم ككبلء مف قبموصيٌ  كليس  ،كأكثر كأقؿ ،يجرم عى

 . 7كأف القاضي كككبلءه يأكمكف ذلؾ ،أحد يدعي فييا دعكل
مىى القضاة كالعماؿ األرزاؽ لجر أم كجو تي عف السؤاؿ  -25  . ؟8عى
فيمر  ،يخرج مف ببلده يريد الدخكؿ ًإلىى دار اإلسبلـ ،السؤاؿ عف رجؿ مف أىؿ الحرب -26

مىى طريؽ أك غير طريؽ مف مسالح 9بمسمحة خرجت كأنا أريد  :فيقكؿ ،ؤخذفيي  ،المسمميف عى
مىى نفسي كأىمي ككلدم  ،إني رسكؿ :أك يقكؿ ،أف أصير ًإلىى ببلد اإلسبلـ أطمب أمانا عى

 . ؟10كما الذم ينبغي أف يعمؿ بو ًفي أمره ؟ؽصدَّ ؽ أك ال يي صدَّ يي 

                                                                                                                                                                          
 .440انظر، فصؿ )في الكنائس كالبيع كالصمباف(، ص - 1
 .463التمصص كالجنايات، كما يجب فيو مف الحدكد(، صانظر، فصؿ )في أىؿ الدعارة ك  - 2
 .541انظر، فصؿ )ًفي الحكـ ًفي المرتد عف اإلسبلـ(، ص - 3
 .في بعض النسخ ىكذا )يرفع(، كفي غيرىا )يدفع( - 4
 ، كابف9/265، تيذيب المغة :ىـ العبيد الياربكف مف أسيادىـ مف غير خكؼ كال كد عمؿ، انظر، األزىرم :األٌباؽ - 5

 .10/3، لساف العرب :منظكر
 .544انظر، فصؿ )ًفي الحكـ ًفي المرتد عف اإلسبلـ(، ص - 6
 .545، ص(اإلسبلـ عف المرتد ًفي الحكـ ًفي) فصؿانظر،  - 7
ف كاف في بعض النسخ مدرجا تحت 548ألحؽ المحقؽ )محمد المناصير(، ىذا السؤاؿ بالفصؿ السابؽ، انظر، ص - 8 ، كا 

 .عنكاف )فصؿ(
 .2/488، لساف العرب :المكضع، انظر، ابف منظكر :لمسمحةا - 9

 .550انظر، فصؿ )في مف مر بمسالح اإلسبلـ مف أىؿ الحرب كما يؤخذ مف الجكاسيس(، ص - 10
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 . 1ؿ الحرب أك مف المسمميفة أك أىالسؤاؿ عف الجكاسيس يكجدكف كىـ مف أىؿ الذمٌ  -27
 ؟دعكاأـ يقاتمكف مف غير أف يي  ،دعكف ًإلىى اإلسبلـ قبؿ الحربأيي  ،رؾالسؤاؿ عف أىؿ الشٌ  -28

 ؟كعف أىؿ البغي مف أىؿ القبمة كيؼ حربيـ ؟كما السنة ًفي دعائيـ كقتاليـ كسبي ذرارييـ
الحكـ ًفي أمكاؿ مف  كما ؟كىؿ يدعكف ًإلىى اإلسبلـ كالدخكؿ ًفي الجماعة قبؿ أف يكقع بيـ

 . ؟2ظفر بو منيـ كذريتو
كما الحكـ ًفي  ؟، كيؼ يقاتمكف قبؿ أف يدعكاحاربكا السؤاؿ عمف خالؼ مف أىؿ القبمة ًإذىا -29

 ؟3أمكاليـ كنسائيـ كذرارييـ كما أجمبكا بو ًفي عسكرىـ
كال بما ليا فص فكعنك  ،فكؿ ىذه األسئمة أجاب عمييا القاضي أبك يكسؼ في كتابو الخراج     

في تأليؼ كتابو كفؽ ىذه  كمف ثـ سار ،جعؿ ىذه األسئمة محاكر كتابو قدف ،يتفؽ مع كؿ سؤاؿ
 . المحاكر
ف كانت       كما يتعمؽ  ،تندرج ضمف مسائؿ االقتصاد في أغمبياكمما يبلحظ أف ىذه األسئمة كا 

 . 4تتعمؽ بالدكلة ييةبؿ كانت أسئمة فق ،عبلقة لو باالقتصادإال أف بعضا منيا ال  ،بو مف أمكر
فقد  ،ألحاديثكقد حكل كتاب الخراج ػػػ غير ما ذكرناه مف أسئمة كفصكؿ ػػػ عمى جممة مف ا     

ركاىا ( اديثح أربعة كثالثيفك مائة ) منيا ،(حديثا كاثنيف كأربعيفمائة ركل أبك يكسؼ في كتابو )
الفصؿ األخير مف الرسالة  كىذا ما سكؼ نكضحو في ،غير مسندة( أحاديث ثمانيةك) ،بإسناده

 . بعكف اهلل
كقد  ،كأقكاؿ األئمة كالتابعيف ،طكعةحكل الكثير مف األحاديث المكقكفة كالمق اكالكتاب أيض     

 ،كتاب حديث كفقو ،مما يجعؿ ىذا الكتاب ،اكبير  ابمغت ركايات أبي يكسؼ في ىذا الكتاب عدد
 . مالؾ اإلماـكىك مف ىذا الكجو يشبو مكطأ 

 
 

                                                           
 .554انظر، الفصؿ السابؽ، ص - 1
 .557انظر، فصؿ )ًفي قتاؿ أىؿ الشرؾ كأىؿ البغي ككيؼ يدعكف(، ص - 2
 .609ص الفصؿ السابؽ،انظر،  - 3
 .(29 28، 26، 18، 16، 15كاألسئمة ) - 4
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 كتاب الخراج في الماضي كالحاضرأىمية :  سادسالمبحث ال
كالمكانة  ،مكتابالعممي لالزمني ك كىما السبؽ  :يفخراج في أمريف رئيستكمف أىمية كتاب ال     

 .ػػػ أىمية الكتاب في كبل األمريفكسكؼ نفصؿ ػػػ بإذف اهلل  ،العظيمة لمكتاب في الماضي كالحاضر

 

 :لكتاب الخراج كالعممي نيالسبؽ الزم :المطمب األكؿ
أليؼ في في الت ؽ أبا يكسؼ أحده بإذ لـ يس ،ؼ في ىذا المجاؿلّْ أكؿ كتاب أي  كتاب الخراج     
"ىك  :، كيقكؿ الدكتكر البنا1"لـ يؤلؼ أحد مف أىؿ طبقتو مثيؿ ىذا الكتاب" :قاؿ الككثرم ،الخراج

 2الكتب مف بعده في التصنيؼ فيو"كقد تتالت  ،ؼ في مكضكعونّْ أكؿ كأشير كتاب صي 
في  ؼلَّ كاعتمد عميو مف أى  ،في مكضكعوفكتاب الخراج ألبي يكسؼ كاف لو السبؽ في التأليؼ      

كجو  ،أف أمير المؤمنيف ىاركف الرشيد :عمى ذلؾ كالذم يدؿُّ  ،الخراج بعد القاضي أبي يكسؼ
                                                           

 .32، صأبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :الككثرم - 1
ق 1398محمد إبراىيـ البنا، )دار اإلصبلح،  :، تحقيؽكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ األنصارم - 2
 .19ـ(، ص1978 –
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كمالية  ،تحدث عف الخراجي كانت بمجمميا تكالت ،األسئمة ػػػ التي ذكرناىا سابقا ػػػ إلى أبي يكسؼ
الكتفى أمير  ،قبؿ ذلؾ فمك كاف في الخراج كتاب ،الخراجؼ كتابا في لّْ ؤى ثـ طمب منو أف يي  ،الدكلة

أك الستشاره في جممة مف محتكيات الكتاب  ،ؼ أبا يكسؼ بتأليؼ الكتابمَّ كلما كى  ،المؤمنيف بو
 . دكف أف يطمب منو تأليؼ كتاب ،السابؽ

ق( 203 -)ت  رشيٌ ؼ يحيى بف آدـ القي فألَّ  ،1كقد تكالت التآليؼ بعد أبي يكسؼ في الخراج     
أسماه فقد ألؼ كتابا ك ق( 224 –عبيد القاسـ بف سبلـ )ت ، ثـ أبك 2كتابا أسماه )الخراج(

 . ثـ تكالت التآليؼ مف بعدىـ ،3)األمكاؿ(

 

 

 :مكانة كتاب الخراج :يالثان بالمطم
ما ذكرنا سابقا ػػػ مف مكانة  كؿ فٌ إإذ  ،عف الذكر أك التعريؼ ةفغنيٌ  كتاب الخراج نةمكاأما      

كترجع القيمة "، كتاب الخراج"كباألخص أشيرىا كأعظميا  ،كعممو ػػػ يصب في مؤلفاتو ،يكسؼ يأب
 :4أىميا ،ممية لكتاب الخراج إلى عدة أمكرالع

 . لؼ ًفي مىٍكضيكعوؿ كتاب أي أىنو أكَّ  :أكال     
اةلم اقىاًضين  كاف فوأف مؤلّْ  :ثانيا       ،كالدكلة ،كىذا معناه أنو كاف عمى اطّْبلع بقضايا األمة ،قيضى
الذم كاف يرجع إليو كيسألو أسئمة في صمب  ،ا مف الخميفة ىاركف الرشيدألنو كاف قريبن  ،كالحكـ
 . الكاقع
 ،كغيرىاالطبعات ػػػ التي ذكرناىا ػػػ  لما طبع كؿ ىذه ،تاب الخراج بيذه األىميةكلك لـ يكف ك     

 كؿ ىذا االىتماـ مف التحقيؽ كلما أكاله العمماء ،كلما ترجـ كؿ ىذه الترجمات إلى أكثر مف لغة
لـ يؤلؼ مثمو  :"لك قمنا :قاؿ الككثرم ،كعمؿ الرسائؿ العممية ،كلما أكاله طمبة العمـ بالدراسة ،كالنقؿ

                                                           
 .19محمد البنا، ص :، تحقيؽالخراجكتاب  :انظر، القاضي أبك يكسؼ - 1
 .ىػ1384 – 2طبع ىذا الكتاب في مصر، المطبعة السمفية، ط - 2
ىػ، تحقيؽ: أبك أنس سيد رجب، 1428 – 1طبع ىذا الكتاب، في الرياض، دار الفضيمة، كفي مصر، دار اليدل، ط - 3

 .أبك إسحاؽ الحكيني :كتقديـ
 .4طو سعد، كسعد محمد، ص :تحقيؽ ،كتاب الخراج :انظر، القاضي أبك يكسؼ - 4
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بالكتب التي ألفت في ىذا الباب اعترؼ  كقارنو ،فمف طالع الكتاب ،يفػػػ كتاب الخراج ػػػ لـ نكف مغال
 . 1كتستخرج كنكزه كخفاياه" ،كعميو شركح تبرز خباياه ،بذلؾ
 ،ة العصركذلؾ حسب طبيع ،كتختمؼ ىذه األىمية لكتاب الخراج بيف الماضي كالحاضر     
 :كفيما يمي بياف ذلؾ ،إلى الكتاباجة الدكلة كالناس سب حكح

 

  :أىمية كتاب الخراج في الماضي :أكال
ذلؾ أف  ،لؾمة الكتاب تثبت ذكمقدٌ  ،أشبو بالدستكر االقتصادم لمدكلة كاف كتاب الخراج     

"يعمؿ بو ًفي جباية الخراج ،  :ؿ طمبو بقكلوكعمٌ  ،أف يؤلّْفو مف أبي يكسؼ ىاركف الرشيد مف طمب
 . 2كالعمؿ بو" ،ب عميو النظر فيوكالجكالي ، كغير ذلؾ مما يج ،كالصدقات ،كالعشكر
فيك إنما أراد  ،إشارة إلى سمطة الدكلة :(كالعمؿ بو ،مما يجب عميو النظر فيو) :إف قكلوف     

مؿ بيا كيككف الع ،لتككف الدكلة عمى بصيرة فيما تعمؿ بو ،إجابة لؤلسئمة التي كجييا ألبي يكسؼ
 . منبثقة عف الشرع الحنيؼ

 

  :خراج في الحاضرأىمية كتاب ال :ثانيا
 تخٌصصكبعد استحداث  ،صاتكازدادت التخصٌ  ،رت العمكـكقد تطكٌ  ػػػأما في الكقت الحاضر      

فقد أصبح كتاب الخراج مرجعا معتمدا في  ،( في الجامعات كالمعاىد العمميةاالقتصاد اإلسالمي)
أك  ،مي دكف أف يقرأفي االقتصاد اإلسبل صى كال يعقؿ أف طالبا تخصَّ  ،قسـ االقتصاد اإلسبلمي

 . ىذا الكتاب مف شيئايطالع 
كقد ذكرنا في مقدمة الكتاب جممة  ،رسائؿ الجامعية حكؿ كتاب الخراجكقد تعددت الدراسات كال     
 . 3مما يؤكد كبلمنا كيدؿ عميو ،منيا
 
 

                                                           
 .32، صأبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :الككثرم - 1
 .76، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .8-7انظر، ص - 3
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 الفصؿ الرابع
 يكسؼ في كتاب الخراج يمنيج القاضي أب

 :كفيو مبحثاف

 الكتاب مقدمة في منيجو:  األكؿ حثالمب

 الخراج كتاب فصكؿ في يكسؼ أبي القاضي منيج:  الثاني المبحث
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 منيجو في مقدمة الكتاب:  كؿالمبحث األ 
 ،ظـ كاتبيا كحكمتوعف عً  ُـّ تني  ،ككممات بميغة ،لةمة جز بمقدّْ  افتتح أبك يكسؼ كتاب الخراج     
كأنو لـ  ،كعمى جرأتو في قكؿ الحؽ ،ؿ عمى مكانتو عند الخميفةكتد ،ظير سعة عممو الشرعيٌ كتي 

تدؿ عمى أنو لـ يكف يحابي أحدا  رسالة الخراج ػػػأم "كمقدمتيا ػػػ  :يقكؿ الككثرم ،يكف يحابي أحدا
 . 1في الحؽ"

برسكؿ  كاقتداء ،ؼ ىذه المقدمة العظيمة بالبسممة اقتداء بالقرآف الكريـكقد استيؿ أبك يكس       
ككؿ عمؿ لـ يبدأ بالبسممة  ،بتدئ األقكاؿ كاألعماؿ بالبسممةحيث كاف ي ،اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

   .فيك أبتر

 

 :فعرض فييا ثالثة أمكر ،ثـ شرع بذكر المقدمة
فابتدأ  ،كأنو كاف طمبا مف ىاركف الرشيد ،تأليؼ الكتاب إلىبيف أبك يكسؼ الدافع  :كؿاأل      

 . 2ًإلىى أمير المؤمنيف ىاركف الرشيد" ب بو أبك يكسؼ"ىذا ما كت :قكلوذلؾ ب

                                                           
 .32-31، صأبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :الككثرم - 1
 .76، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
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كقد حكت ىذه  ،كتذكيره باهلل عز كجؿ ،الرشيد ثـ بدأ بكعظ أمير المؤمنيف ىاركف :ثانيال     
 :المكعظة ما يمي

إنما ىك تقميد مف  فيو مف منصب كجاهىك ما  كأفٌ  ،ره بأف المعطي ىك اهلل عز كجؿذكٌ  -1
ال  ،رجإف حفظو أي  ،اهلل عز كجؿ إف اهلل  ،"يا أمير المؤمنيف :قاؿ أبك يكسؼ ،ندـأثـ ك كا 

 . 1"كعقابو أشد العقاب ،ثكابو أعظـ الثكاب ،دؾ أمران عظيمان ػػػ كلو الحمد ػػػ قد قمٌ 
فإنؾ ًإذىا  ،ر عمؿ اليكـ ًإلىى غد"ال تؤخٌ  :فقاؿ ،سكيؼحثو عمى مبادرة األعماؿ كعدـ التٌ  -2

فإنو ال عمؿ بعد  ،فبادر األجؿ بالعمؿ ،مؿإف األجؿ دكف األ ،فعمت ذلؾ أضعت
 . 2"األجؿ

ذا نظرت ًإلىى أمريف :فقاؿ ،فمتكف دائما ىدفو ،ره بأف اآلخرة خير كأبقىذكٌ  -3 أحدىما  ،"كا 
مىى أمر الدنيا ،كاآلخر لمدنيا ،لآلخرة   3"فإف اآلخرة تبقى كالدنيا تفنى ،فاختر أمر اآلخرة عى

با بيف يدم اهلل عز حاسى كأنو سيقؼ مي  ،حسابمة مف اآليات في تذكيره بالعرض جم -4
ف اهلل سائمؾ عما أنت فيو :ثـ قاؿ أبك يكسؼ بعدىا ،فميعد ليذا السؤاؿ جكابا ،كجؿ  ،"كا 

 . 4!" فانظر ما الجكاب؟ ،كعما عممت بو
ني أكصيؾ يا أمير المؤمنيف :فقاؿ ،عيـأف يضيٌ مف ره كحذٌ  ،ة خيراثـ أكصاه بالرعيٌ  -5  "كا 

مىى  اعي المضيع، فإف الرٌ ...ا استرعاؾكرعاية م ،اهلل بحفظ ما استحفظؾ يضمف ما ىمؾ عى
فيستكفي  ،تؾع رعيٌ ضيّْ ، فاحذر أف تي ...مما لك شاء رده عف أماكف اليمكة بإذف اهلل ،يديو
نٌ  ،كيضيعؾ بما أضعت أجرؾ ،يا حقيا منؾربٌ   . 5ـ البنياف قبؿ أف ينيدـ"ما يدعَّ كا 

ديميا كالثاني يي  ،عمةزيؿ النٌ فإف األكؿ يي  ،كرعمى الشٌ و كحثٌ  ،ره مف الظمـ كالجكرحذٌ  -6
ر أىؿ الثقة كالخير كاستعانتو بغي ،"كجكر الراعي ىبلؾ الرعية :قاؿ أبك يكسؼ ،كيزيدىا

                                                           
 .77المصدر السابؽ، ص - 1
 .78، صالمصدر السابؽ - 2
 .79-78، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .81المصدر السابؽ، ص - 4
 .84-82المصدر السابؽ، ص - 5
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َـّ ما آتاؾ اهلل يا أمير المؤمنيف مف النعـ بحسف مجاكرتيا ،ىبلؾ لمعامة كالتمس  ،فاستت
 . 1"ة بالشكر عميياالزياد

 :فقاؿ ،(أحاديث الترغيبعنكنيا بػ ) ،متو بجممة مف األحاديثتـ أبك يكسؼ مقد  خ :ثالثال     
مىى ما سألت عنو ،"ككتبت لؾ أحاديث حسنة مما تريد العمؿ بو إف شاء  ،فييا ترغيب كتحضيض عى

 . 2اهلل"
إلى النبي صمى ما بيف حديث مرفكع  ،3(ركاية ثالثا كخمسيفكقد بمغ مجمكع ىذه الركايات )      

 . عمى التابعيمقطكع ك  ،عمى الصحابي كمكقكؼ ،اهلل عميو كسمـ
سبعة كعشريف ) ،( مرفكعا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـحديثا كعشريف ثمانية)فركل      
ال تزكؿ كىك حديث " ،في المقدمة دكف أف يسنده ذكره (اكاحد ا)حديثك ،ركاىا بإسناده منيا (احديث

بؿ  ،لحديث لـ يجمعو مع تمؾ األحاديثفيذا ا ،4"...ؿ عف أربعقدما عبد يـك القيامة حتى يسأ
 . ذكره في مكعظتو لياركف الرشيد

 ،كعمر ،بكر يأب) :كقكفا عمى صحابة رسكؿ اهلل( ماحديث عشرسبعة كمف ىذه األحاديث )     
 . ركاىا بإسناده ،(كعمي ،كعثماف
( مقطكعة أحاديث ثمانية) ،ابو أيضاا أبك يكسؼ في مقدمة كتكمف جممة األحاديث التي ذكرى     

 . معظميا في سيرة عمر بف عبد العزيزك  ،ركاىا أبك يكسؼ بإسناده ،التابعيف فع

 

 : 5عمى النحك التاليالتي كعظ بيا الرشيد ب أبك يكسؼ ىذه الركايات كقد رتٌ 
 . 1ابتدأ باألحاديث المرفكعة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ :أكال     

                                                           
 .85المصدر السابؽ، ص - 1
 .87المصدر السابؽ، ص - 2
أبي  اإلماـرل زادت ببلغا مف ببلغات ىذا العدد ىك لمكتاب المعتمد مف تحقيؽ، محمد المناصير، لكف النسخ األخ - 3

(، انظر، القاضي أبك ركاية 54"كبمغنا عف مكحكؿ في تفسيره..."، فصار الرقـ ) :يكسؼ عف مكحكؿ، قاؿ أبك يكسؼ
، ككتاب الخراج، 17طو سعد، كسعد محمد، ص :، تحقيؽككتاب الخراج، 37محمد البنا، ص :، تحقيؽكتاب الخراج :يكسؼ

 .9(، ص2009كرات الجمؿ، )لبناف، بيركت، منش
 .سيأتي في فصؿ الحؽ تخريج أحاديث ىذا الكتاب كاممة ػػػ بإذف اهلل ػػػ - 4
ال فقد ركل بيف المرفكعة، ركايتيف مكقكفتيف، كركاية مقطكعة، كببلغ - 5 ػػػ عمى ما  اىذا في الغالب األعـ لترتيب الكتاب، كا 

 .ت ركايات مف األنكاع الثبلثة بيف بعضيا البعضذكرناه مف كجكد نسخ تركم ىذا الببلغ ػػػ، كتخمم
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 ،حديد الخمفاء الراشديفكبالتٌ  :ثـ عرض بعدىا األحاديث المكقكفة عمى الصحابة :ثانيا     
 :ميا عمى النحك التاليكقسٌ 

 ،بيا عمر بف الخطاب رضي اهلل عنويكصي  ،أ بكصايا أبي بكر رضي اهلل عنوابتد -1
 . 2ركاىا بإسناده (ركايات ثالثفعرض ) ،عمى الخبلفةتعينو 

ىي أيضا في أمكر الخبلفة ك  ،الومٌ لكالتو كعي  ثـ عرض كصايا عمر رضي اهلل عنو -2
 . 3ركاىا بإسناده (ركايات عشرفذكر ) ،كالحكـ

 
 ،مف نصائحو كمكاعظو4(فيركايت)فذكر  ،ؿ إلى نصائح عثماف رضي اهلل عنوثـ انتق -3

مكقكفة عمى كالثانية  ،5إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ركاىا بإسناده األكلى مرفكعة
 . 6يرتوس تتحدث في ،عثماف

 ثالثفذكر ) ،بف أبي طالب رضي اهلل عنو يانتقؿ ليركم نصائح عم ثـ بعد عثماف -4
 . 7عنو ركاىا بإسناده (ركايات

 خمسفركل ) :في سيرة الخميفة الخامس عمر بف عبد العزيز ثـ انتقؿ إلى الركايات :ثالثا     
 . 8شؤكف الببلد كالعباد كفي حكمتو في إدارة ،بإسناده في سيرة عمر بف عبد العزيز( ركايات
ذلؾ أف أبا يكسؼ  ،ترتيب حكيـ ميو أبك يكسؼ في ترتيب األحاديثكىذا الترتيب الذم سار ع     

لتككف تنبييا لو  ،كالتي حممت طابع الكعظ كالتذكير ،اديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـابتدأىا بأح
 . عمى ما ىك فيو مف المسؤكلية

                                                                                                                                                                          
 .102-87، صكتاب الخراج :انظر، القاضي أبك يكسؼ - 1
 .106-102، صالمصدر السابؽانظر،  - 2
 .113-106انظر، المصدر السابؽ، ص - 3
، 51البنا، ص ، تحقيؽكتاب الخراج، كنسخة 114، صكتاب الخراجىذا لمنسخة المعتمدة مف كتاب القاضي أبك يكسؼ،  - 4

كتاب  :كلكف، في بعض النسخ لـ تذكر إال ركاية كاحدة مف كصايا عثماف، كىي الركاية المرفكعة، انظر، القاضي أبك يكسؼ
  .19، منشكرات الجمؿ، صككتاب الخراج، 25طو سعد، كسعد محمد، ص :، تحقيؽالخراج

 .اية المرفكعة عف عثماف رضي اهلل عنوىذه الركاية مرفكعة، لكف ذكر ليا مقدمة، ثـ انتقؿ إلى الرك  - 5
 .114، صكتاب الخراج :انظر، القاضي أبك يكسؼ -6
 .116-114انظر، المصدر السابؽ، ص - 7
 .120-116انظر، المصدر السابؽ، ص - 8
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فآؿ بيـ الحاؿ  ،كتككمكا عميو ،عرفكا حؽ اهلل في رعيتيـمف أناس  ثـ ذكر لو خمسة نماذج     
 ،كلينتيج نيجيـ ،حذكىـ فميحذي  ،رفعكا أمتيـ كرعيتيـ إلى األسمىك  ،كنشركا الفضيمة ،إلى أف عدلكا

 (كعميٌ  ،كعثماف ،كعمر ،أبي بكر)"كأشار أبك يكسؼ في كتابو إلى سيرة  :قاؿ الدكتكر المناصير
لى فضائميـ ،رضي اهلل عنيـ مما يعتبر قدكة لكؿ أمير  ،مبينا جكانب مف سمككيـ كأقكاليـ ،كا 

كالذم لـ يكف  ،ف جانبا مف سيرة عمر بف عبد العزيزثـ بيٌ  ،احب خراجأك  ص ،أك كاؿ ،لممؤمنيف
 . 1كالعدؿ" ،كالقسـ بيف الناس ،المظالـ إلى أىميا و إال ردٌ ىمٌ 
 
 

 في فصكؿ كتاب الخراج يكسؼ يمنيج القاضي أب:  المبحث الثاني
 

 :منيجو في عرض األحاديث :األكؿالمطمب 
فكاف يركم األحاديث التي يستدؿ فييا  ،اإلسنادب (الخراج)التـز أبك يكسؼ في كتابو  :أكال     

 . كقد ظير ىذا المنيج جميا في كؿ كتابو ،إلى قائمييابأسانيده 
 ،كالمكقكفة ،بؿ ركل المرفكعة ،كعة فقطتابو عمى األحاديث المرفلـ يقتصر في ك :ثانيا     

 . ، كغير ذلؾ مف أنكاع الحديثكالببلغات ،كالمقطكعة
كأحاديث أخرل غير  ،بؿ ركل أحاديث صحيحة ،ة في إيراده لؤلحاديثالصحٌ لـ يمتـز  :ثالثا     
 . كمف أسند فقد أحاؿ ،لكنو أسندىا كميا ،2ذلؾ
 ،ر صيغ التحمؿ بشتى ألكانيااتكر  لخراج يممس بكؿ كضكحا مركايات في كتابع لالمتتبّْ  :رابعا     

 اكمف الركايات م ،(أخبرني ،حدثني) :كقكلو ،جاءت بصيغة التصريح بالسماع ام ففيو مف الركايات
كمف الركايات ما جاء بصيغة  ،(أف ،قاؿ ،عف) :كقكلو ،جاءت بصيغة العنعنة أك ما يقكـ مقاميا

     .ؿكغير ذلؾ مف صيغ التحمٌ  ،(عف بعض شيكخنا ،عف رجؿ ،بمغنا) :تدؿ عمى االنقطاع كقكلو
ف ا :خامسا في الكتاب عدد قميؿ مف  كردإال أنو  ،منيجا لو في كتابو اإلسنادلتـز كأبك يكسؼ كا 

                                                           
 .50، صالمصدر السابؽ - 1
 .كما سيتضح ذلؾ جميا في الفصؿ األخير مف ىذه الرسالة - 2
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كقد  ،ذكر مقارنة بحجـ الركايات المذككرة في الكتابكىك عدد ضئيؿ ال يكاد يي  ،دكف إسنادالركايات 
  :لـ يسندىا ػػػ عمى خمسة كجكه ػ التياختمفت ىذه الركايات ػػ

 

 :عمييا في مسائؿ الكتاب لـ يعتمد أبك يكسؼالركايات ىذه بعض  :الكجو األكؿ
عمييا في إثبات حكـ أك  لـ يعتمدألنو  ،دكف إسنادأبك يكسؼ في كتابو بعض الركايات  ذكر     
م ذكرناه سابقا في لحديث الذكما فعؿ في ا ،بؿ ذكرىا عمى سبيؿ االستئناس ال االستدالؿ ،نفيو

 ."ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حتى يسأؿ عف أربع" :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،مقدمة الكتاب
كمثؿ  ،مف سف سنة حسنة كاف لىوي أجرىا" :ككما في ذكره لقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ     

ة سيئة كاف عميو كزرىا أجر مف عمؿ بيا مف غير أف ينتقص مف أجكرىـ شيء ، كمف سف سن
ىكذا ركم لنا عف نبينا  :ذكرىا ثـ قاؿ ،"ككزر مف عمؿ بيا مف غير اف ينتقص مف أكزارىـ شيء

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
1 . 

 
 :كانت مشيكرة بعض ىذه الركايات :الكجو الثاني

قكلو عند الحديث عف  كما في ،يركييا بإسنادىاأف إلى لـ يحتج  لككف ىذه الركايات مشيكرةك      
ََ " :اآلية ِي ًۡ َوََل ََيُِدوَن ِِف  َوٱَّلَّ ِٓ اَ َر إََِلۡ َْ  َۡ ٌَ ًۡ ُُيِتَُّٔن  ِٓ ٌَِ َؼۡتيِ  ََ يَمَٰ اَر َوٱۡۡلِ َُّٔءو ٱدلَّ َتَت

 ًۡ َ ئَُق َخاَ ث  ِّ ُصُدورِِْ ٌَ ۚٞ َو ًۡ َرَصاَصث  ِٓ ِ ٔۡ ََكَن ة
َ ًۡ َول ِٓ ُُفِص

َ
ى أ ْ َوُيۡؤثُِروَن ََعَ وتُٔا

ُ
ٓ أ ا ُشحَّ  ٌَّ

ۡفيُِدَٔن  ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ ْوَلىئَِم 
ُ
، فككف ىذه 3"فيذا فيما بمغنا ػػػ كاهلل أعمـ ػػػ لؤلنصار" :قاؿ ،2"َنۡفِصِّۦ فَأ

 . أمر مشيكر اآلية في األنصار
مَّى  :قاؿف ،يث عف أخذ الجزية مف الكثنييفكمنو ما ذكره عند الحد      "كال نعمـ أف رىسيٍكؿ اهلًل صى

مىٍيوً  مَّـى  اهللي عى سى ا مف عبدة األكثاف مف أخذك  كال أحدا مف الخمفاء مف بعده ،كال أحدا مف الصحابة ،كى
رىسيٍكؿ اهلًل  ىكما سب ،النساء كالذرارمٌ  ىفإذا ظير عمييـ سب ،ـ أك القتؿ، إنما ىك اإلسبلالعرب جزية

مَّـى يكـ حنيف ذرارمٌ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نما فعؿ  ،عنيـ بعد كأطمؽ عنيـ ثيَـّ عفا ،ىكازف كنساءىـ صى كا 
                                                           

 .305، صالخراجكتاب  :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .9سكرة الحشر، اآلية  - 2
 .139، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
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ألنو مشيكر  ركه بإسنادفيذا الفعؿ مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ ي ،1"ذلؾ بأىؿ األكثاف منيـ
  . مف فعمو صمى اهلل عميو كسمـ

سىمَّـى  :ككما في قكلو عند الحديث عف أسارل بدر      مىٍيًو كى مَّى اهللي عى "كقد فدل رىسيٍكؿ اهلًل صى
 . 2ل يكـ بدر فمـ يككنكا رقيقا"األسار 

 

 :أف ال يككف لو في الركاية التي ذكرىا إسناد متصؿ :الكجو الثالث
مما يدفعو إلى أف يركييا  ،الظاىر أف أبا يكسؼ كاف يفعؿ ذلؾ إذا لـ يكف عنده إسناد لمركاية     

مَّـى "كقد بمغنا أف رىسيٍكؿ  :كما فعؿ عند قكلو ،)بمغنا( :كأف يقكؿ ،دكف إسناد سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اهلًل صى
مىى شيء منيا خراجا" ،شرفكضع عمييا العي  ،افتتح فتكحا مف األرض العربية ، فمـ 3كلـ يجعؿ عى

لما ذكرىا  ،ليا إسناد عنده، فمك كاف 4أيضا دكف أف يسندىا في مكضع آخركقد ذكرىا  ،ىنا ايسندى
 . في غيرىا كما فعؿأك ألسندىا في مكاف آخر  ،بقكلو بمغنا

مـ أف يتعمد أرضا لمسمـ أك ذمي بذلؾ لييمؾ حرثو فييا ، س"كال يحؿ لم :كما فعؿ عند قكلوك      
مَّـى عف الضرار ، كقد قىاؿى  ،يريد بذلؾ اإلضرار بو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ممعكف ) :فقد نىيىى رىسيٍكؿي اهلًل صى

 . 5("ممعكف ،مف ضار مسمما أك غيره
 

 :ثـ يسندىا في مكاف آخر ،في مكاف سنادإدكف أف يذكر الركاية  :الكجو الرابع
 ،سناد أكالإفقد أكرده مف غير  ،يث الغامديةكما فعؿ في حد ،فيذا كجو مف أكجو االختصار    

مَّـى لما أتتو الغامدية :قاؿ أبك يكسؼ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أمر  ،فأقرت عنده بالزنا ،"كقد بمغنا أف النبي صى
، ذكره ىكذا غير 6عمييا كدفنت" ىلناس فرجمكا ، ثيَـّ أمر بيا فصمكأمر ا ،ا فحفر ليا ًإلىى الصدربي
  . 7ثـ أسنده فيما بعد ،داسنإ

                                                           
 .285، صالمصدر السابؽ - 1
 .287المصدر السابؽ، ص - 2
 .261، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .291المصدر السابؽ، ص - 4
 .355المصدر السابؽ، ص - 5
 .493، صالمصدر السابؽ - 6
 .296لسابؽ، صالمصدر ا - 7
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 :لككنيا مف ركاية مخالفيو دكف إسنادأف يذكر الركاية  :الكجو الخامس
 ،مف أدلة المخالفيفدكف إسناد إذا كانت أبي يكسؼ أنو كاف يذكر الركاية  الظاىر مف صنيع     

"ككانكا  :قاؿ ،لما تكمـ عف القائميف بكراىية المزارعة ،كمف ذلؾ عند الحديث عف حكـ المزارعة
مَّ  جكف ًفي المزارعة بالثمث كالربعيحت مَّـى بحديث جابر عف رىسيٍكؿ اهلًل صى سى مىٍيًو كى أنو كره  :ى اهللي عى

 . 1المزارعة بالثمث كالربع"
قىاؿى رىسيٍكؿ  :"فمف رأل أف ال يستتاب فيقكؿ :قاؿ ،يثو عف حكـ قتؿ المرتدكمف ذلؾ عند حد     

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فمـ يسندىا ألف رأيو كاف في أف يستتاب 2("ؿ دينو فاقتمكهمف بدٌ ) :اهلًل صى
نما عرض ىذا الدليؿ ليبيف حجة القائم ،المرتد  . بعدـ االستتابة يفكا 

 :االستدالؿ عمى رأيو جو فيمني :المطمب الثاني
نظرا  كىذا أمر طبيعي ،عمى األحاديث تنكعت أساليب القاضي أبي يكسؼ في االستدالؿ     

كيمكف  ،سائؿ التي عالجيا في ىذا الكتابكنظرا لكثرة الم ،لكثرة الركايات التي ركاىا في كتابو
 :التالية نقاطإجماؿ أساليب القاضي أبي يكسؼ في الكتاب بال

 

 :يؿدٌعمو بالدلثـ يي  ،أف يذكر رأيو في سؤاؿ ىاركف الرشيد :سمكب األكؿاأل
ثـ  ،سؤاؿ أمير المؤمنيف ففيك غالبا ما يجيب ع ،سمكب ىك النيج الغالب في الكتابكىذا األ     

 . د قكلويعرض ما لديو مف األدلة التي تؤيّْ 
"كتفسير بئر  :فقاؿ ،بئر العطفك  ،حما ذكره مف تفسير بئر الناض ،كمف أمثمة ىذا األسمكب     

ىي بئر الماشية التي يسقي منيا الرجؿ  :كبئر العطف ،يا التي يسقى منيا الزرع باإلبؿأن :الناضح
ثـ عرض  ،3سقى منيا الزرع باإلبؿ فيي بئر ناضح"ككؿ بئر يي  ،ي منيا الزرعالماشية كال يسق

 . الركايات التي تؤيد ذلؾ

                                                           
 .335، صالمصدر السابؽ - 1
 .533المصدر السابؽ، ص - 2
 .357، كتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
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"أما ما سألتى عنو يا أمير المؤمنيف  :فقاؿ ،عمؿ بو في السكاد( ه في فصؿ )ماكمنو ما ذكر      
كما كاف عمر بف  ؟كجزية رؤكسيـ ،كما الذم كاف أىمو عكممكا بو ًفي خراجيـ ،مف أمر السكاد

الحكـ ًفي  كما ؟كىؿ يجرم ًفي شيء منو صمح ؟الخطاب رىًضيى اهللي عىٍنوي فرضو عمييـ ًفي ذلؾ
 . رض الركايات التي تدعـ ذلؾ، ثـ بدأ بع1مر افتتح السكاد عمى آخره"فإف ع ؟الصمح منو كالعنكة

 
 :ف رأيويذكر األدلة دكف أف يبي   أف :األسمكب الثاني
  :كذلؾ في أمريف

ج إلى أك ال تحتا ،ال تحتاج إلى دقة في االستنباط :عندما تككف األحاديث كاضحة :أكال     
في مسألة مفاجأة  ما ذكره كمف ذلؾ ،اكاضح اى ظاىر بؿ كاف المعن ،إعماؿ عقؿ حتى يحصؿ الفيـ

مىى العدك كىـ غارٌ  "فأما :فقاؿ ،العدك بالغارة مَّـى  ،كفاإلغارة عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فقد بمغنا أف النبي صى
مىى بني المصطمؽ كىـ غارٌ  مىى الماء يسقيكبعضيـ  ،كففعؿ ذلؾ ، أغار عى  تبنككاف جكيرية  ،عى

 . في ذلؾ بإسنادهثـ ذكر ركايات أخرل  ،2ذ يكمئذ ، كانت ًفي الخيؿ"الحارث ممف أخ
كالذم يظير أف أبا يكسؼ كاف يفعؿ ذلؾ عندما تككف  :عندما تككف المسألة تكقيفية :ثانيا     

سيـ الخمس الذم يخرج مف ما ذكره عند تق كمف أمثمة ذلؾ ،ال دخؿ لبلجتياد فييا ،المسألة تكقيفية
 :بقكلوثـ اكتفى بعد ذلؾ  ،3أف يعرض الركايات في ذلؾ كابو في بياف كيفية تقسيميااف جفك ،الغنائـ

كما أجمبكا بو مف المتاع  ،مما أصاب المسممكف مف عساكر أىؿ الشرؾ "فعمى ىذا تقسـ الغنيمة
ؿ في ذلؾ4كالسبلح كالكراع كغير ذلؾ"   . ، كلـ ييفصّْ

 

  :يابا عميمعق  ة أف يذكر األدلٌ  :األسمكب الثالث

                                                           
 .153، صالمصدر السابؽ - 1
 .560، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .126انظر، المصدر السابؽ، ص - 3
 .132المصدر السابؽ، ص - 4
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فمف ذلؾ ما ذكره مف  ،بةذلؾ عندما تككف المسألة متشعّْ الذم يبدك أف أبا يكسؼ كاف يفعؿ ك      
فكاف يذكر األدلة عمى كيفية فرضيـ  ،فرض أبي بكر كعمر ألصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 . 1ثـ يعرض رأيو ػػػ ما بيف شارح أك معمؿ ػػػ في ذلؾ ،ليـ

 

  :كاف يسأؿ مف لو عمـ بذلؾ يككف لديو دليؿ العندما  :ألسمكب الرابعا
أك لـ تصمو  ،ئاأك بأناس سبقكا أبا يكسؼ كلـ يدرؾ منيـ شي ،كذلؾ في األمكر الخاصة بقكـ     
فأجاب  ،كىك لـ يكف لو سابؽ عمـ بيـ ،أمكر تتعمؽ بأىؿ الشاـ فعند جكابو عكمف ذلؾ  ،رىـأخبا
، كما كاف جرل عميو مف أمر الشاـ كالجزيرة كفتكحيما منيف"كأما ما سألت عنو يا أمير المؤ  :بقكلو

لىوي عمـ بأمر الجزيرة  ،فإني كتبت ًإلىى شيخ مف أىؿ الجزيرة ؟الصمح فيما صكلح عميو أىمو منيما
 عمـ مف عندم ما لؾ جمعت قد، كعافاؾ اهلل حفظؾ :كالشاـ كفتحيما أسألو عف ذلؾ فكتب إلي

، ذلؾ بعمـ يكصؼ مف حديث مف حديث كلكنو ،الفقياء عف توحفظ بشيء كليس ،كالجزيرة الشاـ
، لفارس كطائفة، لمركـ منيا طائفة اإلسبلـ قبؿ كانت الجزيرة إف ،منيـ أحدا إسناده عف أسأؿ كلـ

 كما كنصيبيف، لمرـك الفرات ًإلىى دكنيا فما العيف رأس فكانت ،كعماؿ جند منيا يده ًفي فيما كلكؿ
لى سنجار ًإلىى كدارا مارديف سيؿ ككاف، سلفار  دجمة ًإلىى كراءىا  مارديف كجبؿ، لفارس البرية كا 
 بيف (سرجو حصف) لو يقىاؿي  حصنا كفارس الركـ بيف ما مسمحة ككانت، لمركـ عبديف كطكر كدارا

 . 3ثـ ذكر قكلو" ،فمما تكجو أبك عبيدة بف الجراح كمف معو إلى الشاـ ،2(صيبيفني  كبيف دارا)

 

ػػػ مف  دلةثـ يعرض األ ،أف يقدـ اقتراحات كنصائح في المسألة :األسمكب الخامس
 :قتراحواألقكاؿ أك األفعاؿ ػػػ التي تؤيد ا

ثـ يسكؽ  ،فكاف يعرض حبل لمشكمة مف ىذا القبيؿ ،ةتجمى في األمكر الماليٌ  األسمكب اكىذ     
ي مسألة الحنطة ما عرضو مف نصائح ف فمف ىذا األسمكب ،دلة التي تبيف كجاىة ىذا الرأماأل

"رأيت ػػػ أبقى اهلل أمير المؤمنيف ػػػ أف يقاسـ مف عمؿ  :فقاؿ في ذلؾ ،كالشعير مف أىؿ السكاد
                                                           

 .201، صالمصدر السابؽانظر،  - 1
، :كنيصيبيف ،دارا -2 مىبى  .4/282، تاج العركس :انظر، الزبيدم في الشاـ، قيرل مف قيرل حى
 .191، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
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مىى خي  فعمى خمس  ،2، كأما الدكاليمنو 1يحيف لمسّْ مسى الحنطة كالشعير مف أىؿ السكاد جميعا عى
كال  ،فعمى الربع ،ؿ الصيؼكأما غبل ،فعمى الثمث ،كنصؼ ، كأما النخؿ كالكـر كالرطاب كالبساتيف

ثيَـّ تككف المقاسمات  ،كال يحزر عمييـ شيء منو يباع مف التجار ،يؤخذ بالخرص ًفي شيء مف ذلؾ
مىى أىؿ الخراج ،ًفي أثماف ذلؾ مىى  ،أك يقكـ ذلؾ قيمة عادلة ال يككف فييا حمؿ عى كال يككف عى
مىى أىؿ الخرا، أم ذلؾ كَـّ يؤخذ منيـ ما يمزميـ مف ذلؾثي  ،السمطاف ضرر ج فعؿ ذلؾ اف أخؼ عى

ف كاف البيع كقسمة الثمف بينيـ كبيف السمطاف أخؼ فعؿ ذلؾ بيـ"بيـ ثـ أكرد الركايات التي  ،3، كا 
 . تدعـ ىذه الكجية مف أفعاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 

  :أف يعرض رأيو دكف دليؿ :لسادساألسمكب ا
 ،مف إسنادهعندما ال يككف لديو دليؿ في المسألة يكسؼ  أبككىذا األسمكب غالبا ما يمجأ إليو      

 . فيكتفي برأيو أك رأم شيخو
عمييا  كلـ يكف الشارع قد نٌص  ،حناؼكىذه المسائؿ كانت غالبا مف المسائؿ التي افترضيا األ     

نما أدخميا الشارع تحت أصؿ عاـك  ،بعينيا صراحة ما ذكره أبك يكسؼ عند الحديث  كمف ذلؾ ،ا 
 ،فبرأ مف أحدىما ،"كأيما رجؿ جرح رجبل جرحيف خطأ ًفي مقاـ أك مقاميف :فقاؿ ،عدد الجراحةعف ت

مىى ما فسٌ  4فعمى عاقمة ،كمات مف اآلخر ف كاف  ،لمذم برأ منو 5كال أرش ،رناهالجارح دية النفس عى كا 
إف  :وي اهللي يقكؿكقد كاف أبك حنيفة رىًحمى  ،كال أرش ًفي الذم برأ منو ،عمدا ففيو القصاص ًفي النفس

إف شاء اقتص مما دكف  اإلماـفإف ذلؾ ًإلىى  ،برأ ًفي مكضع يستطاع القصاص فيوكاف الذم 

                                                           
 :، كابف منظكر5/112، تيذيب المغة :الماء الظاىر الجارم عمى كجو األرض، يسيح سيحا، انظر، األزىرم :الٌسيح - 1

 .أم ما سيؽ بالماء الجارم :يكسؼ، كمراد أبي 2/492، لساف العرب
، كيبدك أف 11/254، لساف العرب :ضرب مف العنب بالطائؼ أسكد يضرب إلى الحمرة، انظر، ابف منظكر :كاليالدٌ  - 2

، لساف العرب :السقي، انظر، ابف منظكر :الدكالي :ما سقي، ألنو ألحقيا بالسيح، قاؿ ابف منظكر :قصد القاضي منيا
14/394. 

 .229، صكتاب الخراج :ي أبك يكسؼالقاض - 3
بة، كىـ القىرابة مف ًقبىؿ األب، انظر، األزىرم :العاقمة - 4  لساف العرب، :، كابف منظكر1/158، تيذيب المغة :ىـ العىصى

11/460. 
 .11/279، تيذيب المغة :، كاألزىرم6/284، معجـ العيف :دية الجراحة، انظر، الفراىيدم :األرش - 5
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ف شاء أمر بالقصا ،النفس كمف النفس ، ثـ أكمؿ الحديث في 1"ص ًفي النفس كترؾ ما دكف النفسكا 
 . االفتراضات دكف ذكر دليؿ كاحد مثؿ ىذه

ي االستدالؿ باألحاديث يكسؼ ف يمنيج القاضي أب مت إلييا؛تكصٌ ب التي كانت ىذه األسالي     
 . ككؿ فصكؿ الكتاب ال تعدك أف تككف أسمكبا مف ىذه األساليب ،عمى رأيو

 

في  مؼمنيجو في التكفيؽ بيف اآلية كالحديث كأقكاؿ الصحابة كالس :المطمب الثالث
 :االستدالؿ عمى المسائؿ

اكتفى بأف ك  ،يتكمـ في مدل صحتيادكف أف  كتاب الخراج في كاف أبك يكسؼ يسرد الركايات      
 . ؿ عمى مذىبو في المسألةيستخرج منيا ما يد

فيك لـ يجعؿ كتاب  ،كالسبب في ذلؾ أف أبا يكسؼ كاف ينتقي مف الركايات ما يؤيد رأيو     
ائؿ ر فيو رأيو في مسبؿ سطٌ  ،يعرض مف خبللو الخبلؼ بيف المذاىب ،الخراج كتاب فقو مقارف

 . ثـ عرض الدليؿ الذم يدعـ رأيو ،كمسائؿ تتعمؽ بالدكلة ،مالية
 ،كبلـ اهلل عز كجؿ فكاف يقدّْـ ،كقد اتبع أبك يكسؼ منيجا كاضحا في استداللو عمى المسائؿ     

 . ثـ الصحابة ثـ غيرىـ ،عميو كسمـثـ كبلـ نبيو صمى اهلل 
يممس بكؿ كضكح أف أبا يكسؼ  ،اب الخراجفي كت تي عرضيا أبك يكسؼفالمتتبع لممسائؿ ال     
، كالفصؿ 2كما فعؿ في الفصؿ األكؿ ،دلةػػػ عمى سكاىا مف األ كجدىاإف قدـ دائما اآليات ػػػ كاف يي 
 . ف الفصكؿما ، كغيرى3الثاني
 ،ابقابعا الترتيب المذككر سمتَّ  ،ا يثبت رأيو باألدلة التي تؤيدهىذا كقد كاف أبك يكسؼ كثيرا م     
َٰ  "أال ترل أف اهلل عز كجؿ يقكؿ ًفي كتابو العزيز:) :فقاؿ ،ا فعؿ في إثبات الجزيةكم ٔاْ  َخّتَّ ُيۡػُط

ۡزَيَث َغَ يَد   ًۡ َصَِٰغُرونَ  ٱۡۡلِ ُْ مَّـى كاف يدعك أىؿ الشرؾ ًإلىى 4(َو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، كأف رىسيٍكؿ اهلًل صى

                                                           
 .487، صكتاب الخراج :ك يكسؼالقاضي أب - 1
 .121، فصؿ في قسمة الغنائـ، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .139المصدر السابؽ، فصؿ في الفيء كالخراج، ص - 3
 .29سكرة التكبة، اآلية  - 4
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ٍنوي حقف دماء أىؿ السكاد فإف أبكا فإعطاء الجزية ، كأف عمر بف ،اإلسبلـ  ،الخطاب رىًضيى اهللي عى
 . 1"كجعميـ ذمة بعد أف ظير عمييـ

ثبل عند تفسيره فم ،خاصة عند شرح الدليؿ ،بيف األدلة كاف كاضحا في كتابو جمعثـ إف ال     
ف أل ،خراج األرض كاهلل أعمـ ،فيك الخراج عندنا "فأما الفيء يا أمير المؤمنيف :قاؿ لمعنى الفيء

ِو ٱۡىُلَرىَٰ ) :اهلل تبارؾ كتعالى يقكؿ ًفي كتابو ْۡ
َ
َۡ أ ٌِ َٰ رَُشِِٔلِۦ  ُ ََعَ فَآَء ٱَّللَّ

َ
ٓ أ ا فَيِيَِّّ َولِيرَُّشِٔل  ٌَّ

 ٞۚ ًۡ ٌُِِؾ ۡغَِِيآءِ 
َ
بِيِو ََكۡ ََل يَُؾَٔن ُدوىََۢة َبۡيَ ٱَۡل َِ ٱلصَّ َسَِٰهِي َوٱةۡ ٍَ

ۡ  ،2(َوَِّلِي ٱۡىُلۡرََبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱل
ٌَِ) :ثـ قىاؿى عز كجؿ ،تَّى فرغ مف ىؤالءحى  ٔاْ  ۡررُِ 

ُ
ََ أ ِي ََ ٱَّلَّ َهَِٰجرِي ٍُ

ۡ ًۡ  لِۡيُفَلَرآءِ ٱل ِٓ ِ َٰل َن ٌۡ
َ
ًۡ َوأ دَِيَٰرِِْ

َِٰدُكٔنَ  ًُ ٱىصَّ ُْ ْوَلىئَِم 
ُ
ۥٓۚٞ أ َ َورَُشَِٔلُ وَن ٱَّللَّ ُ ا َوَيُُِصُ َٰ ِ َورِۡضَن ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ ، ثـ ذكر 3(يَبَۡتُغَٔن فَۡضٗل  

ٍنوي قسمة ما  ،كقد سأؿ ببلؿ كأصحابو :ثـ قاؿ ،اآليات غيرىا مف عمر بف الخطاب رىًضيى اهللي عى
كما تقسـ غنيمة  ضيف بيف الذيف افتتحكىارى اقسـ األى  :، كقالكافاء اهلل عمييـ مف العراؽ كالشاـأ

مف بعدكـ قد أشرؾ اهلل الذيف يأتكف  :، كقىاؿى فأبى عمر ذلؾ عمييـ، كتبل عمييـ ىذه اآليات ،العسكر
كلئف بقيتي ليبمغف الراعيى بصنعاء نصيبيو مف  ،ًفي ىذا الفيء ، فمك قسمتو لـ يبؽ لمف بعدكـ شيء

 ،ثـ ذكر الكثير مف الركايات التي تبيف أف معنى الفيء ىك الخراج، 4"كدمو ًفي كجيو ،ىذا الفيء
 . ركايةكمعنى ال ،فيذا نكع مف التكفيؽ بيف معنى اآلية

ذلؾ أف كبلـ اهلل عز  ،كال عجب في ذلؾ ،يجمع بيف األدلة لتقريب المسألةكاف فأبك يكسؼ      
فقد ذكرنا سابقا أف أبا  أما قكؿ الصحابيك  ،حجة باإلجماع ،كقكؿ نبيو صمى اهلل عميو كسمـ ،كجؿ

 . يكسؼ كاف يرل أف قكؿ الصحابي حجة
عمى أف ىذا الرأم  ف كاضحةك كلت ،يا في كتابوفأبك يكسؼ كاف يستند إلى ىذه األدلة كمّْ  كعميو     

كمنقكال مف قكؿ النبي صمى  ،بؿ كاف مذككرا في كتاب اهلل ،لـ يكف بدعا مف القكؿ الذم صار إليو
 . كمعمكال بو في عصر اإلشراؽ ػػػ عصر الخمفاء الراشديف ػػػ ،اهلل عميو كسمـ

 

                                                           
 .585، صكتاب الخراج :انظر، القاضي أبك يكسؼ - 1
 .7سكرة الحشر، اآلية  - 2
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و النقؿ إذا كتقديم ،مزاكجة القاضي أبي يكسؼ بيف العقؿ كالنقؿ :رابعالمطمب ال
 :تعارض مع العقؿ

أىميا بشدة تمسكو  إال أنو تميز عمى ،يكسؼ كاف إماما في مدرسة أىؿ الرأم مع أف أبا     
كال أثبت  ،"ليس في أصحاب الرأم أكثر حديثا :مما جعؿ ابف معيف يقكؿ فيو ،بالنصكص كاآلثار
 . 1مف أبي يكسؼ"

ما "كسألت يا أمير المؤمنيف ع :فقاؿ ،حربال ما ذكره عند الحديث عما يخرج مف فمف ذلؾ     
، فأما مسفإف فيما يخرج مف البحر مف الحمية كالعنبر الخي  :يخرج مف البحر مف حمية كعنبر

ليس ًفي شيء مف  :كقد كاف أبك حنيفة كابف أبي ليمى ػػػ رحميما اهلل ػػػ يقكالف ،غيرىما فبل شيء فيو
 ،كأربعة أخماسو لمف أخرجو ،مسفإني أرل ًفي ذلؾ الخي  كأما أنا ،ألنو بمنزلة السمؾ ،ذلؾ شيء
فاتبعنا األثر كلـ  ،ككافقو عميو عبد اهلل بف عباس ،كينا فيو حديثا عف عمر رىًضيى اهللي عىٍنوي ألنا قد رى 
 . بما في ذلؾ العقؿ ،فيذا نص كاضح عمى تقديـ النص عمى ما سكاه ،2نر خبلفو"

مف  اإلماـمى ذكر األمكر التي فييا سعة عفبعد أف  ،القطائععند الحديث عف ذلؾ أيضا  كمف     
فإف ىنالؾ ال يقع  ،رض الحجاز كالمدينة كمكة كاليمف"كما كاف مف أ :قاؿاألراضي المفتكحة 

مَّى  ،ر ذلؾكال يحؿ لىوي أف يغيٌ  ،اإلماـكال يسع  ،خراجا كال يحكلو عما جرل عميو أمر رىسيٍكؿ اهلًل صى
سى  مىٍيًو كى مَّـى كحكمو"اهللي عى

3 . 
 الدكتكر قاؿ ،امكيزاكج بيني ،بيف العقؿ كالنقؿ يكازففي كثير مف األحياف  ككاف أبك يكسؼ      
كىنا  ،كيقابؿ النصكص بعضيا ببعض ،"كاف أبك يكسؼ يزاكج بيف دليؿ النص كدليؿ العقؿ :البنا

تاب ػػػ الخراج ػػػ أثر النقؿ "كيظير في الك :، كيقكؿ أحمد أميف4يبدك اجتياد أبي يكسؼ كترجيحاتو"
 . 5كالعقؿ معا"

                                                           
 .7/272، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :الذىبي - 1
 .293-292، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .266-265، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .20محمد البنا، ص :، تحقيؽكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .2/202، ـضحى اإلسال :أميف - 5
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"كقد كاف أبك حنيفة ػػػ رىًحمىوي اهللي  :فقاؿ ،عند حديثو عف تقسيـ الغنائـ ىذا األمرقد تجمى ك      
مىى رجؿ مسمـ :كقىاؿى  ،كلمفرس سيـ ،لمرجؿ سيـ :تعالى ػػػ يقكؿ دَّثىنىا  ،ال أفضؿ بييمة عى كيحتج بما حى

أف عامبل لعمر بف الخطاب رىًضيى  :ف المنذر بف أبي خميصة اليمدانيع عف زكريا بف الحارث
ٍنوي قسـ ًفي ب ٍنوي فسممو ، فرفع ذلؾ ًإلىى عمر رى عض الشاـ لمفارس سيـ كلمراجؿ سيـاهللي عى ًضيى اهللي عى

اءى مف ك  ،كيجعؿ لمفرس سيما كلمراجؿ سيما ،فكاف أبك حنيفة يأخذ بيذا الحديث ،كأجازه ما جى
كليس ىذا  ،وة عميكالعامٌ  ،أف لمفرس سيميف كلمراجؿ سيما أكثر مف ذلؾ كأكثؽ يث كاآلثاراألحاد

مىى كجو التفضيؿ مىى كجو التفضيؿ ما كاف ينبغي أف يككف لمفرس سيـ كلمراجؿ سيـ ،عى  ،كلك كاف عى
مىى أف يككف عدٌ  ،ل بييمة برجؿ مسمـألنو قد سكَّ  كليرغب  ة اآلخر ،ة الرجؿ أكثر مف عدٌ إنما ىذا عى

مىى صاحب الفرسأال ترل أف سيـ الفرس إنما يي  ،ًفي ارتباط الخيؿ ًفي سبيؿ اهللالناس  فبل  ،رد عى
 . 1يككف لمفرس دكنو"

ألنو لك لـ  ،ثـ المكازنة بيف العقؿ كالنقؿ ،كاضح عمى تقديـ النص عمى العقؿ ففيما سبؽ دليؿ     
ألف في ذلؾ ػػػ  ،تيا النصكصبالقسمة التي ذكرى كلـ يرض  ،أبي حنيفة ل رأمى يقدـ النقؿ لكاف رأى 

 . ػػػ تفضيؿ لمبييمة عمى اإلنسافعمى حد فيـ أبي حنيفة 
نما ىي مف أجؿ  ،يادة في القسمة ال تعني التفضيؿف أف الز كبيٌ  ،ثـ لما ناقش ىذا الرأم      كا 
نما قد  ،مع العقؿ كبياف أف النص ال يصطدـ ،كاف ىذا مف باب المكازنة بيف العقؿ كالنص ،ةالعدٌ  كا 

 . يككف ذلؾ عند عدـ فيـ المراد مف النص
لكنيما إذا تعارضا  ،كفي كبلـ أبي يكسؼ السابؽ دليؿ عمى أنو كاف يمزج بيف العقؿ كالنقؿ     

 . فكاف يقدـ النقؿ كما ىك كاضح مف ىذه األمثمة
بؿ كاف يجعؿ  ،ييمؿ العقؿ الك  ،يكسؼ كاف يقدـ النقؿ عمى العقؿ فيمكف القكؿ بأف أبا كعميو     

 . كبياف غامضيا ،كاستخراج أسرارىا كحكميا ،فيـ النصكصدكر العقؿ في 
 :"كقد كاف أبك حنيفة ػػػ رىًحمىوي اهللي ػػػ يقكؿ :قاؿ ،عند حديثو عف إحياء األرض المكات كمف ذلؾ     

 ،فميست لىوي  اإلماـبغير إذف  ، كمف أحيا أرضا مكاتااإلماـمف أحيا أرضا مكاتا فيي لىوي ًإذىا أجازه 
ما  :كقيؿ لي ،كغير ذلؾجارة كاإلكيصنع فييا ما رأل مف اإلقطاع  ،كلئلماـ أف يخرجيا مف يده

                                                           
 .124-123، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
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مَّى اهللي  ،ينبغي ألبي حنيفة أف يككف قد قىاؿى ىذا إال مف شيء اءى عف النبي صى ألف الحديث قد جى
مَّـى أنو قىاؿى  سى مىٍيًو كى فإنا نرجك أف تككف قد  ،( فبيف لنا ذلؾ الشيءفيي لىوي  مف أحيا أرضا مكاتا) :عى

إلحياء ال يككف إال بإذف ا :حجتو ًفي ذلؾ أف يقكؿ :فقمت ؟منو ًفي ىذا شيئا يحتج بو ٍعتى سىمً 
، ككؿ كاحد منيما منع صاحبو ،أرأيت رجميف أراد كؿ كاحد منيما أف يختار مكضعا كاحدا ،اإلماـ

كىك مقر أف ال حؽ لىوي فييا  ،جؿ أف يحيي أرضا ميتة بفناء رجؿأرأيت إف أراد ر  ؟أييما أحؽ بو
ىاىنا فصبل بيف  اإلماـفإنما جعؿ أبك حنيفة إذف  ،تحييا فإنيا بفنائي كذلؾ يضرني ال :فىقىاؿى 

ذا  ،، ككاف ذلؾ اإلذف جائزا مستقيمايايكاف لىوي أف يحيًفي ذلؾ إلنساف  اإلماـ، فإذا أذف الناس كا 
كال الضرار  ،كلـ يكف بيف الناس التشاح ًفي المكضع الكاحد ،كاف ذلؾ المنع جائزا أحدا اإلماـمنع 

ف أحياىا  :إنما رد األثر أف يقكؿ ،س ما قىاؿى أبك حنيفة يرد األثركلي ،كمنعو اإلماـفيو مىعى إذف  كا 
ككف إذنو فصبل لي اإلماـكلكف بإذف  ،فيذا اتباع األثر ،قكؿ ىي لىوي فأما مف ي ،فميست لىوي  اإلماـبإذف 

ضرار بعضيـ ببعض" عمى المكازنة بيف العقؿ  فيذا تطبيؽ عممي، 1فيما بينيـ مف خصكماتيـ كا 
 . كالنقؿ
 ،لتي لـ يكف لو فييا نصخاصة في األبكاب ا ،كقد تجمت األجكبة العقمية عمى بعض المسائؿ     

لك أف الذم أصاب شيئا "ك  :فقاؿ ،مس لمف كاف عميو ديف فادحكمف ذلؾ عندما ناقش مسألة الخي 
لـ يبطؿ ذلؾ   ،كاف عميو ديف فادحك  ،أك النحاس ،أك الرصاص ،أك الحديد ،أك الفضة ،مف الذىب

ست كلـ ينظر مّْ خي  ،مف أىؿ الحرب أال ترل لك أف جندا مف األجناد أصابكا غنيمة ،الخمس عنو
مثاؿ عمى استعماؿ أبي  ، كىذا2كلك كاف عمييـ ديف لـ يمنع ذلؾ مف الخمس" ،أعمييـ ديف أـ ال

 . كالقياس دليؿ يتزاكج فيو العقؿ كالنقؿ ،يكسؼ لمقياس
 

 :ي الكتاب أكثر مف منيج الفقياءثيف فاتباعو منيج المحدٌ  :خامسالمطمب ال
 أبي يكسؼ فيالقاضي كالتي عرضنا فييا منيج  ،المطمب ىك نتاج المطالب السابقةىذا      

 . ككيؼ تناكليا أبك يكسؼ في كتابو ،بعض المسائؿ المتعمقة بالركاية

                                                           
 .278-276، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .135-134المصدر السابؽ، ص - 2
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كالتي  ،ثيف في التأليؼدّْ عمى طريقة المحى  أف أبا يكسؼ قد سار في كتابو يتضح مما سبؽك      
بؿ كاف  ،كىذا الدليؿ ليس مجردا عف السند ،ةكبير  كأ ةصغير  ،ي ذكر الدليؿ عند كؿ مسألةتقتض

 . إلى قائموركيو بإسناده ي
ثـ  ،أحسف في عرض األحاديث التي تناكليا في كتاب الخراجقد كسؼ فإف أبا ي كبالجممة     

 . ثـ أحسف في التكفيؽ بينيا كبيف سائر األدلة ،أحسف في االستدالؿ بيا عمى المسائؿ
 ،فإف تعذر ذلؾ ،تعذر ذلؾثـ إف ما ذكرناه مف أنو كاف يأخذ ابتداء بظاىر األحاديث ما لـ يي      

رسكؿ اهلل ككيؼ أنو جعؿ العقؿ خادما لسنة  ،عميو فحكاىا ا دؿكاف يصرفيا عف ظاىرىا إلى م
   . كاهلل أعمـ ،كبيرا في مدرسة أىؿ الرأمثا فو كاف محدّْ يزيدنا يقينا في أف مؤلّْ  ،صمى اهلل عميو كسمـ
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 سػػؿ الخامػػالفص
 األسانيد الكاردة في كتاب الخراجدراسة 

 :كفيو خمسة مباحث

 الخراج كتاب في الصحيحة األسانيد:  كؿاأل  المبحث

 الخراج كتاب في الحسنة األسانيد:  الثاني المبحث

 الخراج كتاب في الضعيفة األسانيد:  الثالث المبحث

 الخراج كتاب في الضعؼ شديدة األسانيد:  الرابع المبحث

 المػػػرسمػػػػػػػػػػػة األسانيػػػػػػػػػػػػػد:  الخامس المبحث

 

 
 
 
 
 

 :تمييد
ذلؾ أف أبا  ،كاف كتاب الخراج مستكدعا لتراث القاضي أبي يكسؼ في الحديث النبكم الشريؼ     

إال كيذكره  ،كلـ يكف يذكر حديثا ،يكسؼ لـ يكف يرل رأيا إال كيستدؿ عميو بشيء مف األثر
 . كلو في ذلؾ أسباب أكضحناىا فيما مضى ،قميمةأحاديث إال  ،بإسناده
مائة فكجدتيا قد بمغت ) ،تو المرفكعةاسند بيا ركاييد التي كاف أبك يكسؼ يي كقد تتبعت األسان     

كمنيا  كمنيا ضعيؼ، ،كمنيا حسف ،منيا صحيح ،مف غير المكرر (كعشريف إسنادا اكاحدك 
 . كمنيا غير ذلؾ ،مرسؿ
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 ،كضعيؼ ،كحسف ،صحيح : إلى ؛الدرجة كتصنيفيا حسب ،راسة ىذه األسانيدكقد قمت بد     
 . ىا في كتاب الخراجدفي ذلؾ ترتيب األحاديث حسب كرك  متتبعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 في كتاب الخراج األسانيد الصحيحة:  األكؿ بحثالم
كيركم بيا األحاديث المرفكعة  ،يكسؼ في كتابو رىا أبككرّْ سانيد الصحيحة التي يي بمغت األ     

 :نحك التاليكىي عمى ال ،(عشريف إسناداعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ )

 

دَّثىنىا األعمش عف أبي صالح عف أبي  :قاؿ أبك يكسؼ :كؿاأل  اإلسناد عف النبي  سعيد الخدرمحى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 1صى

                                                           
 .90، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
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سعد بف مالؾ بف سناف بف عبيد بف ثعمبة بف  الصحابي المشيكر ىك :أبك سعيد الخدرم     
 . 1مى اهلل عميو كسمـ أحاديث كثيرةحفظ عف رسكؿ اهلل ص ،مشيكر بكنيتو ،الخزرج
قاؿ  ،أبي سعيد الخدرمثقة ثبت سمع مف  ،ككاف السماف الزيات المدنيىك ذى  :أبك صالحك      
ٍرعىة ،ف معيفكقاؿ يحيى ب ،الناس كأكثقيـ مف أجؿٌ  ،ثقة ثقة :أحمد اإلماـ ، 2ثقة :كأبك حاتـ ،كأبك زي

، ..."ثقة ثبت :، كقاؿ ابف حجر3عنو ألؼ حديث"عند األعمش  ،"مف األئمة الثقات :كقاؿ الذىبي
 . 4مف الثالثة مات سنة إحدل كمائة"

أبي إماـ ثقة سمع مف  ،ىك أبك محمد سميماف بف ميراف األسدم الكاىمي األعمش :كاألعمش     
 :كالنسائي ،قاؿ ابف معيف ،ككاف محدث أىؿ الككفة ،لحديثكاف ثقة ثبتا في ا :قاؿ العجمي ،صالح

 ،ات كرععارؼ بالقراء ،"ثقة حافظ :، كقاؿ ابف حجر6، أحد األعبلـ"..."حافظ :كقاؿ الذىبي، 5ثقة
  . 7"مف الخامسة ،لكنو يدلس

سناده متصؿ ،رجالو ثقات ،فيذا إسناد صحيح      فيي محمكلة عمى األعمش  عنعنةا كأمٌ  ،كا 
، قاؿ 8و الجماعة عنوركل ل حتى ،السماع في الشيكخ الذيف أكثر عنيـ مثؿ أبي صالح السٌماف

 كابف ،كإبراىيـ ،عنيـ أكثر لو شيكخ في إال ،التدليس حتماؿا إليو تطرؽ ،عف :قاؿ متى" :الذىبي
 . 9"تصاؿاال عمى محمكلة الصنؼ ىذا عف ركايتو فإف ،السماف صالح كأبي ،كائؿ أبي

                                                           
بك عمر يكسؼ بف ، كانظر، ابف عبد البر، أ3/78، 3198، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 1

ق(، ترجمة رقـ 1412 – 1عمي محمد البجاكم، )بيركت، دار الجيؿ، ط :، تحقيؽاالستيعاب في معرفة األصحاب :عبد اهلل
954 ،2/602. 

 .517-8/513، 1814، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .1/386، 1489، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 3
 .1/203، 1841، ترجمة رقـ ذيبتقريب التي :ابف حجر - 4
 .196-4/195، 386، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 5
 .1/464، 2132، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/254، 5615، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .517-8/513، 1814، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 8
 .3/316، ف االعتداؿ في نقد الرجاؿميزا :الذىبي - 9



 028 
 

حتمؿ األئمة كىـ الذيف ا ،مف المدلسيف 1كقد ذكر ابف حجر األعمش في المرتبة الثانية     
ككانت ركايات  ،العمماء عمى الركايات التي دلس فييا األعمش أك أرسميا كقد نصَّ  ،2تدليسيـ
  . كاهلل أعمـ ،3األعمش عف أبي صالح السمافكلـ يكف مف جممتيا ركاية  ،معدكدة

 

دَّثىًني إسرائيؿ عف أبي إسحاؽ عف ي :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :نيالثا اإلسناد حصيف عف حيى بف الحى
 . 4عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جدتو أـ الحصيف

ثبتت ليا رؤية كصحبة لمنبي  ،سحاؽ األحمسيةىي الصحابية أـ الحصيف بنت إ :أـ الحصيف     
 . 5كركت عنو ،صمى اهلل عميو كسمـ

بف اقاؿ  ،ثقة سمع مف جدتو ،مسي البجميىك يحيى بف الحصيف األح :كيحيى بف الحصيف     
ًعي  . 8"ثقة مف الرابعة" :، كقاؿ ابف حجر7"ثقة" :، كقاؿ الذىبي6ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك حاتـ ،فمى

سمع مف  ،مدلّْسثقة  ،عمرك بف عبد اهلل بف عبيد اليمداني الككفي ىك السبيعي :كأبك إسحاؽ     
أبك  كزاد ،ثقة :كأبك حاتـ ،كالعجمي ،كالنسائي ،بف مىًعيفاك  ،أحمد اإلماـ قاؿ ،يحيى بف الحصيف

، 9كيشبو الزٍُّىًرٌم في كثرة الركاية كاتساعو في الرجاؿ ،كىك أحفظ مف أبي إسحاؽ الشيباني :حاتـ
"ثقة مكثر عابد مف الثالثة اختمط بأخرة مات سنة تسع كعشريف كمائة كقيؿ قبؿ  :كقاؿ ابف حجر

 . 2"بالتدليس مشيكر" :كقاؿ فيو ،مف المدلّْسيف 1، كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة10ذلؾ"

                                                           
ىـ مف احتمؿ األئمة تدليسو، كأخرجكا لو في الصحيح إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل كالثكرم،  :المرتبة الثانية - 1

عاصـ بف  :، تحقيؽطبقات المدلسيف :أك كاف ال يدلس اال عف ثقة، انظر، ابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني
 .1/13ـ(، 1983 -ىػ 1403 – 1هلل القريكتي، )عماف مكتبة المنار، طعبد ا

 .1/33، 55انظر، المصدر السابؽ، ترجمة رقـ  - 2
 .4/195، 386، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 3
 .97، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر8/190، 11970 ، ترجمة رقـاالصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 5

 .4/1931، 4139، ترجمة رقـ األصحاب
 .31/271، 6812، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .2/364، 6155، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 7
 .1/589، 7532، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
 .8/56، 100، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر22/102، 4400، ترجمة رقـ كماؿتيذيب ال :انظر، المزم - 9

 .1/423، 5065، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 10
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سرائيؿ      ثقة  ،ىك أبك يكسؼ الككفي إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي اليمداني :كا 
قاؿ أحمد بف  ،كما أحفظ السكرة مف القرآف ،كنت أحفظ حديث أبي إسحاؽ :كقاؿ ،سمع مف جده

قى  ،إسرائيؿ أثبت في أبي إسحاؽ مف شيباف :كقاؿ يحيى بف معيف ،ثقة :حنبؿ ككفي  :اؿ العجميكى
قىاؿ أبك حاتـ: ثقة صدكؽ مف أتقف أصحاب أبي إسحاؽ ،ثقة كى

إسرائيؿ  :، كقاؿ أبك عيسى الترمذم3
مات سنة ستيف كقيؿ  ،مف السابعة ،تكمـ فيو ببل حجة ،"ثقة :، كقاؿ ابف حجر4ثبت في أبي إسحاؽ

 . ، أم سنة ستيف كمائة5بعدىا"
 كأما مسألة اختبلط أبي إسحاؽ السبيعي فقد رٌدىا الذىبي ،كؿ رجالو ثقات ،فيذا إسناد صحيح     

سرائيؿ ، 6"يختمط كلـ كنسي شاخ" :فقاؿ فيو ايتو إذ كاف يحفظ رك  ،تبلميذ أبي إسحاؽ بومف أتقف كا 
 . كما يحفظ السكرة مف القرآف

شعبة  سحاؽكقد تابع فيو أبا إ ،إال حديثا كاحدا اإلسنادفأبك يكسؼ لـ يرك بيذا  :كأما تدليسو     
 .ليس، كعميو فتدفع عنو شبية التد8، كابف ماجة7أخرجو النسائي ،في الركاية عف يحيى بف الحصيف

يرة عف النبي صمى حدثنا األعمش عف أبي صالح عف أبي ىر  :قاؿ أبك يكسؼ :لثالثا اإلسناد
 . 9اهلل عميو كسمـ

كىذا أشير ما قيؿ  ،الدكسي ىك الصحابي الجميؿ المشيكر عبد الرحمف بف صخر :أبك ىريرة     
مات سنة سبع كقيؿ  ،أكثر الصحابة ركاية لمحديث ،كىك مشيكر بأبي ىريرة ،في اسمو كاسـ أبيو

 . 10بف ثماف كسبعيف سنةاسنة ثماف كقيؿ تسع كخمسيف كىك 

                                                                                                                                                                          
 :ىـ مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ اال بما صرحكا فيو بالسماع، انظر، ابف حجر :المرتبة الثالثة - 1

 .1/13، طبقات المدلسيف
 .1/42، 91المصدر السابؽ، ترجمة رقـ  - 2
 .2/515، 402، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 .1/229، 496، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 4
 .1/104، 401، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .5/326، 6399 ، ترجمة رقـميزاف االعتداؿ في نقدر الرجاؿ :الذىبي - 6
ًة سنف النسائي الصغرل )المجتبى( :النسائي - 7  .7/154، 4192، حديث رقـ اإلماـ، كتاب البيعة، باب اٍلحىضُّ عمى طىاعى
محمد فؤاد عبد الباقي، )بيركت، دار الفكر(،  :، تحقيؽسنف ابف ماجة :ابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني - 8

ًة كتاب الجياد، بىاب   .2/955، 2861، حديث رقـ اإلماـطىاعى
 .98، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

، كابف عبد 7/425، 10674، كترجمة رقـ 4/316، 514، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 10
 .4/1768، 3208، ترجمة رقـ االستيعاب في معرفة األصحاب :البر
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فإذا ما عممنا  ،كأثبتنا صحة ركاية األعمش عف أبي صالح ،اإلسنادكقد سبؽ كأف ترجمنا لبقية      
 . صحيحا اإلسنادفيككف ىذا  ،1أبا صالح سمع مف أبي ىريرة أف
 

دَّثىًني األعمش عف زيد بف كىب عف عبد الرحمف بف عبد رب  :قىاؿى أبك يكسؼ :رابعال اإلسناد حى
 . 3عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 2كالكعبة عف عبد اهلل بف عمر 

 ،أبك محمد القرشي ،ىاشـ بف كائؿ بفىك الصحابي الجميؿ ابف العاص  :عبد اهلل بف عمرك     
 . 4كسبعيف اثنتيف بفا يكمئذ كىك ،كستيف خمس سنة ،بالشاـ مات
كىلثقة  ،ىك العائذم أك الصائدم الككفي :كعبد الرحمف بف عبد رب الكعبة      عبد اهلل  :عىف رى

كىلك  ،مسعكد بف اهلل كعبد ،العاص بف عىٍمرك بف اهلل عىبدك  ،بف عمرا ػػػ  الجيني كىب بف زيد :عىنو رى
كركل لو مسمـ ، العقيمي شداد أىبي بف كعكف ،الشعبي كعامر ،كركايتو عنو في صحيحي مسمـ ػػػ

"ككفي ثقة مف  :، كقاؿ ابف حجر7"كثؽ" :، كقاؿ الذىبي6، كذكره ابف حباف في الثقات5كغيره
 . 8الثالثة"
فقبض  ،بي صمى اهلل عميو كسمـرحؿ إلى الن ،ىك أبك سميماف الجيني الككفي :كزيد بف كىب     

، كقاؿ 9ثقة :قاؿ يحيى بف مىًعيف ،ثقة سمع مف عبد الرحمف بف رب الكعبة ،كىك في الطريؽ
"مخضـر ثقة جميؿ لـ يصب مف قاؿ في حديثو خمؿ مات بعد  :قاؿ ابف حجرك ، 10العجمي ثقة

 . 11الثمانيف كقيؿ سنة ست كتسعيف"

                                                           
 .517-8/513، 1814، ترجمة رقـ يب الكماؿتيذ :انظر، المزم - 1
 اإلماـفي بعض النسخ المطبكعة، عف عبد اهلل بف عمر، كالصكاب عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص، كما أخرجو  - 2

 .أحمد، كأبك داكد
 .100، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .4/192، 4850، ترحمة رقـ اإلصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 4
 .17/251، 3885، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .5/101، 4050، ترجمة رقـ الثقات :ابف حباف - 6
 .1/635، 3252، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 7
 .1/345، 3932، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
 .10/111، 2131، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 9

 .3/368، 781، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :ابف حجر - 10
 .1/225، 2159، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 11
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ما تدليس األعمش فقد احتمؿ األئمة كأ ،كميـ عدكؿ ثقات ذلؾ أف ركاتو ،صحيح اإلسنادفيذا      
كما  كىـ الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ ،فقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلّْسيف ،تدليسو
 . أسمفنا

 
دَّثىًني إسماعيؿ بف أبي خالد عف قيس عف أبي بكر رىًضيى  :قىاؿى أبك يكسؼ :خامسال اإلسناد حى
ٍنوي   . 1عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ اهللي عى
بف عامر بف عمرك عثماف  حافةعبد اهلل بف أبي قالصديؽ  ،ىك  الصحابي الجميؿ :أبك بكر     

خميفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  ،يميبف مرة بف كعب بف لؤم القرشي التبف كعب بف سعد بف تيـ ا
ثنيف في جمادل األكلى كتكفي يكـ اال ،كلد بعد الفيؿ بسنتيف كستة أشير ،كأفضؿ الصحابة ،كسمـ

 . 2بف ثبلث كستيف سنةاكىك  ،سنة ثبلث عشر مف اليجرة
ثقة سمع مف أبي بكر كيقاؿ أف لو  ،ىك أبك عبد اهلل قيس بف أبي حاـز البجمي الككفي :كقيس     
كقد ركل  ،قيس مف قدماء التابعيف :، قىاؿ يعقكب بف شىٍيبىة السدكسي3لكف لـ يثبت لو ذلؾ ،صحبة

أجكد التابعيف إسنادا  :كقاؿ أبك داكد ،كأدركو كىك رجؿ كامؿ ،عىف أبي بكر الصديؽ فمف دكنو
كمف السائب بف  ،قيس بف أىبي حاـز أكثؽ مف الزٍُّىًرمٌ  :كقاؿ يحيى بف مىًعيف ،قيس بف أىبي حاـز

ة بسنيف كثيرة حتى كبر قيس بف أىبي حاـز حتى جاز المئ :قاؿ ،كقاؿ إسماعيؿ بف أىبي خالد ،يزيد
كقاؿ ابف  ،5، كثقكه". . . "تابعي كبير فاتتو الصحبة بمياؿ :، كقاؿ الذىبي4خرؼ كذىب عقمو

"ثقة مف  :، كقاؿ ابف حجر6كمف تكمـ فيو فقد آذل نفسو" ،"أجمعكا عمى االحتجاج بو :القطاف
شرة مات بعد التسعيف الثانية مخضـر كيقاؿ لو رؤية كىك الذم يقاؿ إنو اجتمع لو أف يركم عف الع

 . 7أك قبميا كقد جاز المائة كتغير"
سماعيؿ بف أبي خالد      ثقة سمع مف قيس كأكثر مف الركاية  ،ىك األحمسي مكالىـ البجمي :كا 
كزاد  ،ثقة :كالعجمي ،كأبك حاتـ ،كالنسائي ،كعبد الرحمف بف ميدم ،قاؿ يحيى بف مىًعيف ،عنو

                                                           
 .101، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .4/129، 4820، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 2
 .8/346، 691، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 3
 .24/10، 4896، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .2/138، 4596، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .8/346، 691، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :ابف حجر - 6
 .1/456، 5566، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
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، كقاؿ ابف 1ف خمسة مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـكسمع م ،ككاف رجبل صالحا :العجمي
 . ، أم سنة ست كأربعيف كمائة2"ثقة ثبت مف الرابعة مات سنة ست كأربعيف" :حجر
كأما تغير قيس في  ،بؿ كميـ أعبلـ في ركاية الحديث ،كؿ رجالو ثقات ،فيذا إسناد صحيح     
بؿ كىك الذم أخبر بتغير  ،أعمـ تبلميذه بو فقد كاف مف ،فيك مدفكع بركاية إسماعيؿ عنو ،آخره
 . كىذا يجعمو يعرؼ ماذا يأخذ عنو ،عقمو

 

دَّثىنىا عمرك بف يحيى بف عمارة بف أبي الحسف عف أبيو عف  :قىاؿى أبك يكسؼ :دسساال اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنوي عف رىسيٍكؿ اهلًل صى أبي سعيد الخدرم رىًضيى اهللي عى

3 . 
بي سعيد ثقة سمع مف أ ،ىك األنصارم المازني المدني :يحيى بف عمارة بف أبي الحسف     

 . 6"ثقة مف الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر5"ثقة" :، كقاؿ الذىبي4ثقة :كابف خراش ،قىاؿ النَّسىائي ،الخدرم
 . 6الثالثة"
كقاؿ أبك  ،7صالح :قاؿ يحيى بف مىًعيف ،ثقة سمع مف أبيو كجده :كعمرك بف يحيى بف عمارة     

، كقاؿ ابف 9"ثقة" :، كقاؿ الذىبي8ثقة :كابف نمير ،كالعجمي ،كقاؿ النسائي ،ثقة صالح :أبك حاتـ
 . ، أم بعد الثبلثيف كمائة10"ثقة مف السادسة مات بعد الثبلثيف" :حجر
 . اصحيح اإلسناديككف ىذا فكعميو  ،كأبك سعيد الخدرم صحابي مشيكر سبؽ كأف ترجمنا لو     

 

دَّثىًني ىشاـ بف عركة عف أبيو عف سعيد بف زيد قىاؿى  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :سابعلا اإلسناد قىاؿى  :حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيٍكؿي اهلًل صى

11 . 
                                                           

 .1/254، 543، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر3/69، 439، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/107، 438، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .246، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .31/474، 6889، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .2/372، 6218، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/594، 7612، ترجمة رقـ يب التيذيبتقر  :ابف حجر - 6
 .22/295، 4475، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
 .8/104، 200، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 8
 .2/91، 4252، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 9

 .1/428، 5139، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 10
  .272، صكتاب الخراج :سؼالقاضي أبك يك  - 11
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 ،ىك الصحابي الجميؿ سعيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ بف عبد العزم العدكم :سعيد بف زيد     
سنة خمسيف كقيؿ إحدل كخمسيف مات  ،كمف السابقيف في االسبلـ ،أحد العشرة المشيكد ليـ بالجنة

 . 1كقيؿ سنة اثنتيف كعاش بضعا كسبعيف سنة
ثقة سمع مف  ،ىك أبك عبد اهلل عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم المدني :كعركة     

 ،تابعي ثقةمدني  :قاؿ العجمي ،كىك مجمع عمى تكثيقو ،بف زيد جممة مف الصحابة منيـ سعيد
"ثقة فقيو مشيكر مف الثالثة  :، كقاؿ ابف حجر2ككاف رجبل صالحا لـ يدخؿ في شيء مف الفتف

 . 3مات سنة أربع كتسعيف عمى الصحيح"
كىك كأبيو متفؽ عمى  ،ثقة سمع مف أبيو ،بف الزبير بف العكاـ األسدماىك  :كىشاـ بف عركة     
"ثقة فقيو ربما دلس مف الخامسة  :، كقاؿ ابف حجر4يثثقة إماـ في الحد :قىاؿ أبك حاتـ ،تكثيقو

 . ، أم سنة خمس أك ستة كأربعيف كمائة5مات سنة خمس أك ست كأربعيف كلو سبع كثمانكف"
كاتفاؽ العمماء عمى قبكؿ  ،إلمامة ركاتو ،بؿ كفي أعمى درجات الصحيح ،فيذا اسناد صحيح     

ذلؾ أف ابف حجر ذكره في المرتبة األكلى مف  ،عمماءكأما تدليس ىشاـ فمـ يمتفت إليو ال ،ركايتيـ
 . ، فمـ يمتفت العمماء إلى تدليسيـ7، كىـ الذيف لـ يكصفكا بالتدليس إال نادرا6المدلّْسيف 
ٍنييا عف  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :ثامفال اإلسناد حدَّثىًني ىشاـ بف عركة عف أبيو عف عائشة رىًضيى اهللي عى

مَّ  ـى رىسيٍكؿ اهلًل صى مَّ سى مىٍيًو كى  . 8ى اهللي عى
بعثة بأربع كلدت بعد ال ،ابنة أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنيماىي أـ المؤمنيف  :عائشة     

الفيـ كالعمـ كالحكمة ما لـ  كأكتيت مف ،كانت رضي اهلل عنيا أفقو النساء مطمقاك  ،سنيف أك خمس
 . 1صحيحماتت سنة سبع كخمسيف عمى ال ،مثميامف النساء أحد  يؤت

                                                           
 .3/103، 3263، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 1
 .20/11، 3905، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .1/389، 4561، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .11/44، 89، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :حجر ، كابف30/232، 6585، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/573، 7302، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .1/26، 30، ترجمة رقـ طبقات المدلسيف :انظر، ابف حجر - 6
 .1/13انظر، المصدر السابؽ،  - 7
 .278، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
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أعمـ الناس مف بؿ ككاف  ،عركة مف خالتو عائشةقد سمع ك  ،ىشاـ بف عركة كأبكه ثقتاف ثبتافك      
 . صحيحا اإلسنادىذا يككف ىذا  ى، فعم2بركايتيا

 

ٍنييما  :قاؿ أبك يكسؼ :تاسعال اإلسناد  عفعف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر رىًضيى اهللي تىعىالىى عى
مَّى ـى  رىسيٍكؿ اهلًل صى مَّ سى مىٍيًو كى  . 3اهللي عى

كلد سنة  ،ىك الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنيما :بف عمرا     
ككاف مف أشد الناس  ،العبادلةكأحد  ،كىك أحد المكثريف مف الصحابة ،ثبلث مف المبعث النبكم

 . 4مات سنة ثبلث كسبعيف في آخرىا أك أكؿ التي تمييا ،اتباعا لؤلثر
 ،ثقة ثبت سمع مف أبيو ،ىك  سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم :كسالـ     

سحاؽ بف راىكيو ،قىاؿ أحمد بف حنبؿ ،كسمع منو الزىرم الزٍُّىًرٌم عف سالـ عىف  :أصح األسانيد :كا 
ثبتا عابدا فاضبل "كاف  :، كقاؿ ابف حجر5ثقة ،بف عىبد اهلل مدني تابعي سالـ :كقاؿ العجمي ،أبيو

، أم 6مف كبار الثالثة مات في آخر سنة ست عمى الصحيح" ،كاف يشبو بأبيو في اليدم كالسمت
 . سنة ست كمائة

ثقة  ،ىك أبك بكر محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب القرشي الزىرم :كالزىرم     
 ،لو نحك ألفي حديث :عمي بف المدينيقاؿ  ،كىك إماـ ثقة متفؽ عمى إمامتو ،ثبت سمع مف سالـ

ما رأيت أنص لمحديث مف  :كقاؿ عىٍمرك بف دينار ،ليس فييـ أجكد مسندا مف الزٍُّىًرمٌ  :كقاؿ الرازم
تقانو كىك مف رؤكس الطبقة الرابعة" ،"الفقيو الحافظ :، قاؿ ابف حجر7الزٍُّىًرمٌ   .8متفؽ عمى جبللتو كا 

                                                                                                                                                                          
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر8/16، 11457، ترجمة رقـ لصحابةاالصابة في تمييز ا :انظر، ابف حجر - 1

 .4/1881، 4029، ترجمة رقـ األصحاب
 .20/11، 3905، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
  .306، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ،  - 3
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر4/181، 4837، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 4

 .3/950، 1612، ترجمة رقـ األصحاب
 .3/378، 807، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر10/145، 2149، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/226، 2176، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .9/395، 734، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر26/419، 5606رجمة رقـ ، تتيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
 .1/506، 6296، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
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ات العدكؿ األئمة لتسمسؿ الركاة الثق ،ى درجات الصحةبؿ كفي أعم ،سناد صحيحفيذا إ     
 . بعضيـ بعد بعض

 

دَّثىًني ىشاـ بف عركة عف أبيو عف أبي حميد الساعدم :قىاؿى أبك يكسؼ :العاشر اإلسناد عف  ،حى
 . 1النبي صمى اهلل عميو كسمـ

اـ عف أبيو كقد تقدـ الكبلـ عمى في ركاية ىش ،بؿ كمف أصح األسانيد ،إسناد صحيحىذا      
 . كقد سمع عركة مف أبي حميد الساعدم ،عركة
كالراجح أنو عبد الرحمف  ،مختمؼ في اسمو ،ىك الصحابي المشيكر :كأبك حميد الساعدم     

كتكفي في آخر  ،كسمع منو عدد كبير منيـ عركة ،سمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،بف سعدا
 . 2يةخبلفة معاكية أك أكؿ خبلفة يزيد بف معاك 

 

دَّثىنىا عبيد اهلل بف عمر عف نافع عف عبد اهلل بف عمر :قىاؿى أبك يكسؼ :الحادم عشر اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 3عف عمر عف النبي صى

كاف إسبلمو فتحا  ،الخميفة الثاني لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،ابف الخطابىك  :عمر     
 . 4في ذم الحجة سنة ثبلث كعشريف ككلي الخبلفة عشر سنيف كنصفااستشيد  ،عمى المسمميف

سمع مف عبد اهلل  ،ثقة ثبت متفؽ عمى تكثيقو ،أبك عبد اهلل الفقيو مكلى ابف عمر :نافع ىكك      
ف ال أسمعو ال أبالي أ ،ع يحدث عف ابف عيمىركنت إذا سمعت مف ناف :مالؾ اإلماـبف عمر، قاؿ ا

                                                           
 .318، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ -1
عرفة االستيعاب في م :، كابف عبد البر7/94، 9787، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 2

 .4/1633، 2921ترجمة رقـ  األصحاب،
 .335، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر4/588، 5740، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 4

 .3/1144، 1878ترجمة رقـ  األصحاب،
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"ثقة ثبت فقيو مشيكر مف  :، كقاؿ ابف حجر2"مف أئمة التابعيف كأعبلميـ" :يقاؿ الذىبك  ،1مف غيره
 . 3الثالثة مات سنة سبع عشره كمائة أك بعد ذلؾ"

كىك أبك عثماف عيبىيد اهلل بف عيمىر بف حفص بف عاصـ بف عيمىر بف  :كعبيد اهلل بف عمر     
 :قاؿ يحيى بف سعيد كأحمد بف حنبؿ ،ثقة سمع مف نافع ،الخطاب القرشي العدكم العيمىرم المدني

ٍرعىة ،عيبىيد اهلل بف عيمىر مف الثقات :كقاؿ يحيى بف مىًعيف ،ىك أثبت مف مالؾ في نافع قىاؿ أبك زي  ،كى
قىاؿ النَّسىائي ،ثقة :كأبك حاتـ "ثقة  :، كقاؿ ابف حجر5"فقيو ثبت" :، كقاؿ الذىبي4ثقة ثبت :كى

 . ، أم بعد المائة6عيف"، مف الخامسة مات سنة بضع كأرب...ثبت
لقكة صحة ركاية نافع  ،كفي أعمى درجات الصحيح ،صحيح اإلسنادفمما سبؽ يتضح أف ىذا      

 . كلمكانة ركاية عبد اهلل بف عمر عف أبيو ،كلقكة عبيد اهلل في نافع ،عف ابف عمر

 

دَّثىًني حريز بف عثماف الحمصي عف ح :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر نياثال اإلسناد باف زيد الشرعبي حى
 . 7عف رجؿ غزل مع النبي كسمع منو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

ألف إبياـ  ،ال تؤثر في صحة الركايةىذه صيغة  :عف رجؿ غزل كسمع مف النبي :قكلو     
 بكر قاؿ الخطيب البغدادم عف أبي ،ألف الصحابة كميـ عدكؿ ،أك الجيؿ بو ال يضر ،الصحابي

 مف رجؿ حدثني ،التابعيف مف رجؿ قاؿ إذا :ػػػ حنبؿ بف أحمد يعنيػػػ  اهلل عبد ألبي قمت" :األثـر
 . 8"نعـ :قاؿ ؟صحيح فالحديث ،صمى اهلل عميو كسمـ النبي أصحاب

، قاؿ 9ثقة سمع مف الصحابة ،الشامي الحمصي ىك أبك ًخداش :بيٌ رعى كحباف بف زيد الشَّ      
 . 2الثالثة أخطأ مف زعـ أف لو صحبة""ثقة مف  :، كقاؿ ابف حجر1"شيخ" :الذىبي

                                                           
 .303-29/299، 6373، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :المزم - 1
 .2/315، 5791ترجمة رقـ  الكاشؼ، :الذىبي - 2
 .1/559، 7086ترجمة رقـ  تقريب التيذيب، :ابف حجر - 3
 .7/35، 71، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر19/124، 3668، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/685، 3576، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/373، 4324، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :جرابف ح - 6
 .350، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
 .1/415، الكفاية في عمـ الركاية :الخطيب البغدادم - 8
 .5/336، 1068، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 9
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الرحبي المشرقي أبك عثماف بف جبر بف أحمر بف أسعد اىك  :كحريز بف عثماف الحمصي     
إال أنو يحمؿ  ،صحيح الحديث :أحمد اإلماـ قاؿ ،كركل لو البخارم ،ثقة سمع مف حباف ،الحمصي
لـ يزؿ مف أدركناه  :كقاؿ ابف المديني ،ثقة :بف مىًعيفاكقاؿ  ،ثقة ،ثقة ،ثقة :كقاؿ مرة ،عمى عمي

قىاؿ أبك حاتـ ،مف أصحابنا يكثقكنو كال أعمـ  ،كلـ يصح عندم ما يقاؿ في رأيو ،حسف الحديث :كى
 :قاؿ ابف حجر ،كاف حريز يتناكؿ رجبل ػػػ يعني عميا ػػػ ثـ ترؾ :، كقاؿ أبك اليماف3بالشاـ أثبت منو

نما أخرج لو البخارم لقكؿ أبي اليماف "ثقة لو نحك مائتي  :، كقاؿ الذىبي5 4نو رجع عف النصبإ :كا 
"الحمصي ثقة ثبت رمي بالنصب مف الخامسة مات سنة  :، كقاؿ ابف حجر6حديث كىك ناصبي"

 . 7كلو ثبلث كثمانكف سنة" ػػػ أم بعد المائة ػػػ ثبلث كستيف
 ،د عنو ألنو قد ترؾ ذلؾفمردك  ،كأما اتياـ حريز بالنصب ،رجالو ثقات كؿ ،فيذا إسناد صحيح     

 . كحتى لك ثبت ذلؾ فبل يقدح في ركايتو
 

دَّثىنىا أبك إسحاؽ الشيباني عف يسير بف عمرك السككني  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :عشر لثالثا اإلسناد حى
ـى يقكؿ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 8عف أبي مسعكد االنصارم أك سيؿ بف حنيؼ أنو سمع النبي صى

شيد  ،بف كاىب بف العكيـ بف ثعمبة األنصارم األكسياىك الصحابي الجميؿ  :ؿ بف حنيؼسي     
 . 9كمات سنة ثماف كثبلثيف ،كركل عنو ،كسمع منو ،مع رسكؿ اهلل الكقائع

                                                                                                                                                                          
 .1/306، 895، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 1
 .1/149، 1073، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .5/568، 1175، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 :الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب :عادكه، انظر :ىـ الذيف يبغضكف عميا رضي اهلل عنو ألنيـ نصبكا لو أم :صبأىؿ النٌ  - 4

 .4/277، ج العركستا :، كالزبيدم1/177، )لبناف، بيركت، مؤسسة الرسالة(، القامكس المحيط
 .2/207، 436، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 5
 .1/319، 986، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/156، 1184، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .365، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر3/198، 3529رقـ  ، ترجمةاالصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 9

 .2/662، 1084، ترجمة رقـ األصحاب
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مشيكر  ،ىك الصحابي الجميؿ عقبة بف عمرك بف ثعمبة الخزرجي :كأبك مسعكد األنصارم     
كمات بعد سنة أربعيف عمى القكؿ  ،هلل عميو كسمـ كسمع منومع رسكؿ اهلل صمى ا غزا ،بكنيتو
 . 1الراجح
ككفي لو صحبة بالنبي صمى اهلل عميو  ،بف سيار بف درمكةاىك  :كيسير بف عمرك السككني     
 . 3، كسمع منو كمف جممة مف الصحابة منيـ أبك مسعكد كسيؿ بف حنيؼ2كسمـ
مىٍيماف فيركز الككفي مكلى بني شيباف بف ثعمبة ىك سيمىٍيماف بف :كأبك إسحاؽ الشيباني       ،أىبي سي

قىاؿ أبك حاتـ ،ثقة :كالعجمي ،كالنسائي ،قاؿ يحيى بف مىًعيف ،ثقة سمع مف يسير  ،ثقة صدكؽ :كى
 . ، أم بعد المائة5"ثقة مف الخامسة مات في حدكد األربعيف" :، كقاؿ ابف حجر4صالح الحديث

كأما االضطراب في اسـ الصحابي فبل  ،فكبينيـ صحابيا ،ثقات رجالو كؿ ،سناد صحيحفيذا إ     
 . ذلؾ أف الصحابة كميـ عدكؿ ،يضرٌ 

 

دَّثىنىا األعمش عف عمارة بف عمير أك مسمـ بف  :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر رابعال اإلسناد      حى
 . 6صبيح أبي الضحى عف مسركؽ عف معاذ بف جبؿ

 ،بك عبد الرحمف األنصارم الخزرجي صحابي مشيكرىك الصحابي الجميؿ أ :معاذ بف جبؿ     
مات بالشاـ بمرض الطاعكف  ،ككاف إليو المنتيى في العمـ باألحكاـ كالقرآف ،مف أعياف الصحابة

 . 7سنة ثماني عشرة عف ثماف كثبلثيف سنة

                                                           
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر4/524، 5610، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 1

 .4/1756، 3173، ترجمة رقـ األصحاب
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر9/683، 9359، ترجمة رقـ لصحابةاالصابة في تمييز ا :انظر، ابف حجر - 2

 .4/1583، 2811، ترجمة رقـ األصحاب
 .32/302، 7079، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 .11/444، 2525، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/252، 2568، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .418، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
 .6/136، 8043، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابةابف حجر:  ،انظر - 7
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قاؿ  ،ثقة سمع مف معاذ بف جبؿ ،اليمداني الككفيأبك عائشة بف األجدع اىك  :كمسركؽ     
قىاؿ العجمي ،عف مثموثقة ال يسأؿ  :بف مىًعيفيحيى  "ثقة فقيو  :، كقاؿ ابف حجر1ثقةككفي تابعي  :كى

 . 2عابد مخضـر مف الثانية مات سنة اثنتيف كيقاؿ سنة ثبلث كستيف"
ثقة سمع مف  ،اليمداني الككفي العطار مشيكر بكنيتوىك  :كأبك الضحى مسمـ بف صبيح     

ٍرعىة ،اؿ يحيى بف مىًعيفق ،كسمع منو األعمش ،مسركؽ ، كقاؿ ابف 3ثقة :كالعجمي ،كالنسائي ،كأبك زي
 . 4"ثقة فاضؿ مف الرابعة مات سنة مائة" :ابف حجر

قاؿ أحمد  ،كسمع منو األعمش ،ثقة سمع مف مسركؽ ،ىك التيمي ككفي :كعمارة بف عمير     
قىاؿ ال ،ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك حاتـ ،كيحيى بف مىًعيف ،بف حنبؿا ، 5ككاف خيارا ،ثقة ،ككفي :عجميكى

 . 7"ثقة ثبت مف الرابعة مات بعد المائة كقيؿ قبميا بسنتيف" :، كقاؿ ابف حجر6"ثقة" :كقاؿ الذىبي
. 

في السند في شيخ األعمش كأما االضطراب الذم كقع  ،كؿ رجالو ثقات ،صحيح دسنافيذا إ     
كسمع  ،ذلؾ ألف كمييما ثقة ،ندفبل يضر بصحة الس ؟أك أبك الضحى ،ىؿ ىك عمارة بف عمير

 . ااألعمش منيم

 

دَّثىنىا أباف عف يحيى بف أبي كثير عف أبي قالبة عف  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر خامسلا اإلسناد حى
 . 8الميمب عف عمراف بف حصيف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـأبي 
 ركل ،الكمبي اعيالخز  خمؼ بف عبيد بف نجيد ىك الصحابي الجميؿ أبك :عمراف بف حصيف     
 . 1ثبلث سنة كقيؿ كخمسيف اثنتيف سنة ماتك  ،أحاديث عدةصمى اهلل عميو كسمـ  النبي عف

                                                           
 .27/451، 5902، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/528، 6601، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .10/119، 237، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر27/520، 5931ـ ، ترجمة رقتيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3

10/119. 
 .1/530، 6632، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .21/256، 4193، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/409، 4856، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/409 ،4856، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .496، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
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كركايتو  ،ثقة ركل عف عمراف بف حصيف ،قبلبة أبي عـ ،البصرم الجرميىك  :كأبك الميمب     
، كقاؿ ابف 4"ثقة" :قاؿ الذىبي ،3كذكره ابف حباف في الثقات ،2عنو في مسمـ كفي السنف األربعة

 . 5"الثانية مف ثقة" :حجر
ثقة سمع مف عمو أبي  ،البصرم الجرمي عامر أك عمرك بف زيد بف اهلل عبدىك  :كأبك قالبة     

 بفا كقاؿ،شيئا عنو يرك كلـ عمي عمى يحمؿ ككاف ،ثقة تابعي بصرم :العجمي قاؿ،الميمب
 العجمي قاؿ اإلرساؿ كثير فاضؿ ثقة" :كقاؿ ابف حجر ،7كذكره ابف حباف في الثقات ،6ثقة :خراش

 . 8"الثالثة مف يسير نصب فيو
 :أحمد اإلماـقاؿ  ،ثقة مدلس،اليمامي مكالىـ الطائي نصر أبكىك  :كثير أبي بف كيحيى     
قىاؿ ،الناس أثبت مف كثير أىبي بف يحيى قىاؿ ،الحديث أصحاب مف يعد كاف ،ثقة :العجمي كى  أبك كى
 ثبت ثقة" :كقاؿ ابف حجر ،9بالتدليس يذكر كاف:كقاؿ العقيمي ،ثقة عف إال يحدث ال إماـ :حاتـ
 . 10"الخامسة مف كيرسؿ يدلس لكنو
كركايتو عنو في  ،ثقة سمع مف يحيى بف أبي كثير ،البصرم العطار يزيد بف يزيد أبك :كأباف     
كقاؿ ابف  ،11ثقة :سائيكالن ،مىًعيف بف يحيىكقاؿ  ،المشايخ كؿ في ثبت :حنبؿ بف أحمدقاؿ  ،مسمـ
 . 12"السابعة مف أفراد لو ثقة" :حجر

                                                                                                                                                                          
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر4/705، 6014، ترجمة رقـ االصابة في معرفة الصحابة :انظر، ابف حجر - 1

 .3/1208، 1969، ترجمة رقـ األصحاب
 .34/329، 7656، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .5/414، 5472، ترجمة رقـ الثقات :انظر، ابف حباف - 3
 .2/465، 6861، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 4
 .1/676، 8398، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .5/197، 388، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 6
 .5/2، 3561ترجمة رقـ الثقات،  :انظر، ابف حباف - 7
 .1/304، 3333، ترجمة رقـ يبتقريب التيذ :ابف حجر - 8
 .31/504، 6907، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 9

 .1/6596، 7632، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 10
 .2/24، 134، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 11
 .1/87، 143، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 12
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فقد ذكره ابف حجر في  ،كأما تدليس يحيى بف أبي كثير ،كؿ رجالو ثقات ،ىذا إسناد صحيح     
جكا ليـ في الصحيحيف إلمامتيـ كأخر  ،كىـ مف احتمؿ األئمة تدليسيـ ،المرتبة الثانية مف المدلسيف

  . 1كاكقمة تدليسيـ في جنب ما رك 
 ،مسمـ كغيره اإلماـكقد جاء في ركاية  ،إال حديثا كاحدا اإلسنادثـ إف أبا يكسؼ لـ يرك بيذا      

 . 2ريج الحديثكما سنكضح عند تخ ،بالسماع مف أبي قبلبةيحيى بف أبي كثير تصريح مع ذكر 

 

دَّثىنىا ابف أبي عركبة عف عبد اهلل ال :قاؿ أبك يكسؼ :عشر دسساال اإلسناد داناج عف حضيف حى
ٍنوي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف عمي رىًضيى اهللي عى

3 . 
أمير المؤمنيف أبك الحسف بف أبي طالب بف عبد المطمب بف  ،ىك الصحابي الجميؿ :عمي     

كالخميفة الرابع  ،ابف عـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي
 . 4ليمة السابع عشر مف شير رمضاف سنة أربعيف مف اليجرة قتؿ في ،لممسمميف

ثقة  ،بف المنذر بف الحارث الرقاشي أبك ساساف كىك لقب ككنيتو أبك محمداىك  :كحضيف     
، 6"ثقة" :، كقاؿ الذىبي5تابعي ثقة :كالنَّسىائي ،قاؿ الًعٍجًميٌ  ،ككاف مف أمرائو بصفيف ،سمع مف عمي

 . 7لثانية مات عمى رأس المائة""ثقة مف ا :، كقاؿ ابف حجر6"ثقة"
ٍرعىة ،ثقة سمع مف حضيف ،ىك عبد اهلل بف فيركز الداناج :كعبد اهلل الداناج       ،ثقة :قاؿ أبك زي

قىاؿ النَّسىائي  . 9"ثقة مف الخامسة" :، كقاؿ ابف حجر8ليس بو بأس :كى
ثقة  ،النضر البصرمىك سعيد بف أبي عركبة ميراف اليشكرم مكالىـ أبك  :كابف أبي عركبة     

ٍرعىة ،قاؿ يحيى بف مىًعيف ،سمع مف عبد اهلل الداناج ىك  :، كقاؿ أبك حاتـ10ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك زي
                                                           

 .1/36، 63، ترجمة رقـ قات المدلسيفطب :انظر، ابف حجر - 1
 .228انظر، ص - 2
 .498، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .4/564، 5692، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 4
 .6/555، 1382، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/340، 1140، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/171، 1397، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .15/437، 3485، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 8
 .1/318، 3535، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9

 .11/5، 2327، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 10
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، 1اختمط ػػػ يعني سعيد ػػػ مخرج إبراىيـ سنة خمس كأربعيف كمائة :كقاؿ دحيـ ،قبؿ أف يختمط ثقة
 . 2، مف السادسة". . . ط"ثقة حافظ لو تصانيؼ كثير التدليس كاختم :كقاؿ ابف حجر

ألف أبا يكسؼ  ،يك مدفكعما اختبلط سعيد بف أبي عركبة فكأ ،رجالو ثقات ،سناد صحيحفيذا إ     
كىذا يقتضي أف يككف سمع مف سعيد  ،ؼ كتاب الخراج في خبلفة ىاركف الرشيد ػػػ كما أسمفنا ػػػألٌ 

 . أم قبؿ سنة خمس كأربعيف كمائة ،قبؿ أف يختمط
 اإلماـكلكال ذلؾ لما ركاه  ،قبؿ أف يختمط ،اإلسنادد قد حٌدث بيذا الحديث الذم ركاه بيذا كسعي     

 . 3مسمـ بنفس ىذه الطريؽ
كىـ مف احتمؿ األئمة  ،قد ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيفف :كأما تدليسو     

 سعيد بف أبي عركبة د صٌرحقك  ،إال حديثا كاحدا اإلسنادأبك يكسؼ لـ يرك بيذا ، ك 4تدليسيـ
كما  لنفس الحديث اإلسنادكركل لو مسمـ ىذا  ،عند النسائي كغيرهمف عبد اهلل الداناج  بالسماع 

  . 5سيتضح ذلؾ عند تخريج الحديث

 

دَّثىنىا األعمش عف أبي ظبياف عف أسامة بف زيد عف  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر السابع اإلسناد حى
 . 6النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 ،سمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،بف زيد بف حارثةا ىك الصحابي الجميؿ :أسامة بف زيد     
 . 7كمات في أكاخر خبلفة معاكية بف أبي سفياف ،كسمع منو عدد مف الصحابة

 ،ثقة سمع مف أسامة بف زيد ،ىك حصيف بف جندب بف الحارث الجنبي الككفي :كأبك ظبياف     
ف اب، قاؿ 8الصحيحيفكركاية األعمش عنو في  ،كركايتو عف أبي ظبياف ،كسمع منو األعمش

                                                           
 .4/56، 110، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 1
 .1/239، 2365، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
ٍمًر، حديث رقـ صحيح مسمـ :انظر، مسمـ - 3 دّْ اٍلخى  .3/1331، 1707، بىاب حى
 .1/31، 50، ترجمة رقـ طبقات المدلسيف :انظر، ابف حجر - 4
 .229انظر، ص - 5
 .534، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
 .1/49، 89، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :حجرانظر، ابف  - 7
مصطفى ديب البغا، )بيركت، اليمامة، دار  :، تحقيؽصحيح البخارم :انظر، البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ - 8

ٍيدو إلى اٍلحيريقىاًت مف ـ(، كتاب المغازم، بىاب بىٍعًث النبي صمى اهلل عميو كسمـ أيسىامىةى بف زى 1987 -ىػ 1407 – 3ابف كثير، ط
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ٍرعىة ،كالًعٍجًميٌ  ،مىًعيف "ثقة مف الثانية مات  :، كقاؿ ابف حجر1كالدارقطني: ثقة ،كالنَّسىائي ،كأبك زي
 . 2سنة تسعيف كقيؿ غير ذلؾ"

سناده متصؿ ،رجالو ثقات ،فيذا إسناد صحيح      فيي كالتصريح  عنعنة األعمشما كأ ،كا 
 :بالسماع ألمريف

في  اإلسنادأف ركاية األعمش عف أبي ظبياف لنفس الحديث الذم ركاه أبك يكسؼ بيذا  :األكؿ     
 . الصحيحيف

 ،كىـ مف احتمؿ األئمة تدليسيـ ،أف ابف حجر ذكره في المرتبة الثانية مف المدلسيف :الثاني     
  . فعنعنتيـ كالتصريح بالسماع

 

دَّثىنىا مسعر :قاؿ أبك يكسؼ :عشر ثامفال اإلسناد مي حى  عف أبي عكف عف أبي صالح عف عى
رىًضيى اهللي عىٍنوي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

3 . 
 :ابف مىًعيفقاؿ  ،ثقة سمع مف عمي ،ىك عبد الرحمف بف قيس الحنفي الككفي :أبك صالح     
  . 6الثالثة" "ثقة مف :، كقاؿ ابف حجر5"ثقة" :، كقاؿ الذىبي4ثقة

 ،ثقة سمع مف أبي صالح ،ىك محمد بف عبيد اهلل بف سعيد الثقفي الككفي األعكر :كأبك عكف     
ٍرعىة ،قاؿ يحيى بف مىًعيف "ثقة مف  :، كقاؿ ابف حجر8"سكم" :، كقاؿ الذىبي7ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك زي

 . 9الرابعة"

                                                                                                                                                                          

يىٍينىةى، حديث رقـ  ، كتاب اإليماف، بىاب تىٍحًريـً قىٍتًؿ اٍلكىاًفًر بىٍعدى أىٍف قاؿ الى ًإلىوى ًإالى صحيح مسمـ :، كمسمـ4/1555، 4021جي
 .1/96، 96اهلل، حديث رقـ 

 .6/514، 1355، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/169، 1366، ترجمة رقـ التيذيب تقريب :ابف حجر - 2
 .556، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .17/360، 3937، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/641، 3295، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/349، 3987، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .26/38، 5433مة رقـ ، ترجتيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
 .2/197، 5023ترجمة رقـ  الكاشؼ، :الذىبي - 8
 .1/494، 6103، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9
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 ، قاؿ1ثقة ثبت سمع مف أبي عكف ،ي الككفياليبللأبك سممة بف كداـ بف ظيير ىك ا :كمسعر     
قىاؿ العجمي ،كنا نسمي مسعرا المصحؼ :كقاؿ شعبة ،ثقة :ف معيفكاب ،أحمد اإلماـ قاؿ  ،ككفي :كى
"ثقة ثبت فاضؿ مف السابعة مات سنة ثبلث أك خمس  :، كقاؿ ابف حجر2ثبت في الحديث ،ثقة

 . ، أم بعد المائة3كخمسيف"
 . الو ثقاترج كؿ ،سناد صحيحفيذا إ     

 

دَّثىًني محمد بف طمحة عف حميد عف أنس عف النبي  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر تاسعال اإلسناد حى
 . 4صمى اهلل عميو كسمـ

خادـ رسكؿ اهلل  ،ىك الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ بف النضر األنصارم الخزرجي :أنس     
ت سنة اثنتيف كقيؿ ثبلث كتسعيف مشيكر ما ،كأحد المكثريف مف الركاية عنو ،صمى اهلل عميو كسمـ

 . 5كقد جاكز المائة
قاؿ يحيى بف  ،ثقة سمع مف أنس ،العدكم البىٍصًرمٌ أبك نصر بف ىبلؿ بف ىبيرة اىك  :كحميد     
 . 7، مف الثالثة". . . "ثقة عالـ :، كقاؿ ابف حجر6ثقة :كالنسائي ،كأبك حاتـ ،مىًعيف
عف ثقة ركل  ،مبي القرشييزيد بف ركانة المطَّ  ىك محمد بف طمحة بف :كمحمد بف طمحة     
"ثقة مف السادسة مات في أكؿ خبلفة ىشاـ  :، كقاؿ ابف حجر8ثقة :بف مىًعيفاقاؿ  ،حميد

 .9بالمدينة"

                                                           
 .26/38، 5433، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .10/102، 210ـ ، ترجمة رقتيذيب التيذيب :، كابف حجر27/461، 5906، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2

10/102. 
 .1/528، 6605، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .559، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
االستيعاب في معرفة  :، كانظر، ابف عبد البر1/127، 277، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 5

 ..1/109، معرفة األصحاب
 .7/403، 1542، ترجمة رقـ ماؿتيذيب الك :انظر، المزم - 6
 .1/182، 1563، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .25/421، 5314، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 8
 .1/485، 5983، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9
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 . رجالو ثقاتكؿ  ،سناد صحيحيذا إف     

 

 

دَّثىنىا إسماعيؿ بف أبي خالد عف قيس بف أبي حاـز :قاؿ أبك يكسؼ :العشركف اإلسناد عف  حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى لي رىسيٍكؿ اهلًل صى جرير قىاؿى

1 . 
 . تقدمت ترجمتيماثقة  كبلىماقيس بف أبي حاـز ك  ،الدإسماعيؿ بف أبي خ     
اختمؼ  ،ىك الصحابي الشيير جرير بف عبد اهلل بف جابر بف مالؾ بف نضر البجمي :كجرير     

منيـ قيس بف أبي  ،، كركل عنو عدد غفير2صمى اهلل عميو كسمـ سمع مف النبي ،في كقت إسبلمو
 . 3أبي حاـز

 . صحيحا اإلسنادفيككف ىذا  ،كعميو     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .565، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .1/475، 1138، ترجمة رقـ مييز الصحابةاالصابة في ت :انظر، ابف حجر - 2
 .4/533، 917، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
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 في كتاب الخراج األسانيد الحسنة:  الثاني بحثالم

عشر  اثني) بمغت األسانيد الحسنة التي ركل بيا أبك يكسؼ األحاديث في كتابو الخراج     
 :كىي عمى النحك التالي ،إسنادا(

 

دَّثىًني محمد بف عجالف عف أبي حاـز عف أبي ىريرة عف النبي  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :األكؿ اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 1صى

كركايتو عنو في الكتب  ،ثقة سمع مف أبي ىريره ،ىك سمماف األشجعي الككفي :أبك حاـز     
 :كقاؿ ابف حجر ،4بف حباف في الثقاتاكذكره  ،3ثقة :العجميك  ،كأبك داكد ،معيف،  قاؿ ابف 2الستة
 . 5مات عمى رأس المائة" ،مف الثالثة ،"ثقة

كقاؿ ابف  ،صدكؽ سمع مف أبي حاـز ،أبك عبد اهلل المدني القرشي :كمحمد بف عجالف     
ٍرعىة ،ثقة :كأحمد بف حنبؿ ،عييىٍينىة قىاؿ أبك زي كاستشيد بو البخارم في  ،دكؽ كسطابف عجبلف ص :كى

 :، كقاؿ ابف حجر7"صدكؽ" :، كقاؿ الذىبي6"اإلماـكركل لو في "القراءة خمؼ  ،"الصحيح"
، أم بعد 8مف الخامسة مات سنة ثماف كأربعيف" ،إال أنو اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة ،"صدكؽ

 . بعد المائة
 . فإنو صدكؽ ،محمد بف عجبلف مف أجؿ ،إسناد حسف اإلسنادفيذا      

                                                           
 .89، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .11/259، 2440، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .4/123، 235، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :ابف حجر - 3
 .4/333، 3190، ترجمة رقـ ثقاتال :انظر، ابف حباف - 4
 .1/246، 2479، تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .108-26/102، 5462، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
محمد شككر المياديني، )الزرقاء،  :، تحقيؽذكر أسماء مف تكمـ فييـ كىك مكثؽ :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد :الذىبي - 7

 .1/165، 306ق(، ترجمة رقـ 1406 – 1مكتبة المنار، ط
 .1/496، 6136، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
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دَّثىًني محمد بف إسحاؽ قىاؿى  :الثاني اإلسناد دَّثىًني عبيد اهلل بف المغيرة عف  :قىاؿى أبك يكسؼ: حى حى

 . 1سميماف بف عمرك عف أبي سعيد الخدرم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ
 ،الذم رباهكىك  ،ثقة سمع مف أبي سعيد ،ىك أبك الييثـ العتكارم المصرم :سميماف بف عمرك     

مف  ،" ثقة :، كقاؿ ابف حجر2ثقة :كالعجمي ،بف مىًعيفاقاؿ  ،ككاف في حجره أكصى إليو أبكه بو
 . 3الرابعة"
سمع مف سميماف صدكؽ  ،بائي الًمٍصًرمعيقيب السّْ ىك أبك المغيرة بف مي  :كعبيد اهلل بف المغيرة     

مف  ،"صدكؽ :كقاؿ ابف حجر  5"صدكؽ" :، كقاؿ الذىبي4صدكؽ :قاؿ أبك حاتـ ،بف عمركا
 . ، أم بعد المائة6مات سنة إحدل كثبلثيف" ،الرابعة
سمع مف س مدلٌ صدكؽ  ،المطمبي مكالىـ المدنيأبك بكر بف يسار اىك  :كمحمد بف إسحاؽ     

ىك  :كقاؿ أحمد بف حنبؿ ،ككاف حسف الحديث ،كاف ثقة :قاؿ يحيى بف معيف ،عبيد اهلل بف عمرك
ٍرعىة الدمشقي ،ما رأيت أحدا يتيـ ابف إسحاؽ :ؿ ابف عييىٍينىةكقا ،حسف الحديث قىاؿ أبك زي محمد  :كى

 ،، كقد اختبره أىؿ الحديث. . . خذ عنوتمع الكبراء مف أىؿ العمـ عمى األبف إسحاؽ رجؿ قد اجا
كلو غرائب  ،"كاف صدكقا مف بحكر العمـ :، كقاؿ الذىبي7فرأكا صدقا كخيرا مع مدح ابف شياب لو

، كقاؿ 8كقد صححو جماعة" ،كحديثو حسف ،كاختمؼ في االحتجاج بو ،ستنكرسعة ما ركل تي  في
مف صغار الخامسة مات سنة خمسيف كمائة  ،كرمي بالتشيع كالقدر ،" صدكؽ يدلس :ابف حجر

 . 9كيقاؿ بعدىا"

                                                           
 .92، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
، 364، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر51-12/50، 2554، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
4/186. 
 .1/253، 2599جمة رقـ ، تر تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .162-19/161، 3687، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/687، 3590، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/374، 4342، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .413-24/405، 5057، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
 .2/156، 4718مة رقـ ، ترجالكاشؼ :الذىبي - 8
 .1/467، 5725، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9
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ابف كتدليس  ،قيفكابف اسحاؽ كانا صدك  ،ذلؾ ألف عبيد اهلل بف المغيرة ،فيذا إسناد حسف     
 . إسحاؽ مدفكع بتصريحو بالسماع

 

دَّثىًني سعيد بف مسمـ عف عامر بف :قىاؿى أبك يكسؼ :ثالثال اإلسناد عبد اهلل بف الزبير عف  1حى
ٍنييا  . 2عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،عكؼ بف الحارث عف عائشة رىًضيى اهللي عى

رضيع عائشة رضي اهلل عنيا كابف  ،األزدم سىٍخبىرةبف الطفيؿ بف اىك  :كعكؼ بف الحارث     
كىل ،أخييا ألميا  ،يغكث عبد بف األسكد بف الرحمف كعبد ،عمتو ابف كىك الزبير بف اهلل عىبد عىف رى

ٍيرة كأبي ،معاكية بف كنكفؿ ،مخرمة بف كالمسكر  كعمتو ،الطفيؿ بف الحارث بنت رميثة كأختو ،ىيرى
،صمى اهلل عميو كسمـ النبي زكج سممة كأـ ،م كغيره ػػػػػػ كركايتو عنيا في البخار  المؤمنيف أـ عائشة

كىلك   أىبي بف محمد بف اهلل كعبد ،الزبير بف اهلل عىبد بف كعامر ،االشج بف اهلل عىبد بف بكير :عىنو رى
 عمي ابف كمحصف ،عكؼ بف الرحمف عبد بف سييؿ بف المجيد كعبد ،سحبؿ االسممي يحيى
 كمحمد ،األىٍنصاًرمٌ  الرحمف عبد بف محمد الرجاؿ كأبك ،صيفح بف الرحمف عبد بف كمحمد ،الفيرم

، كركل لو البخارم 4، كذكره بف حباف في الثقات3عركة بف كىشاـ ،الزٍُّىًرمٌ  شياب بف مسمـ بفا
 . 7"مقبكؿ مف الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر6"كثؽ" :، قاؿ الذىبي5كغيره
قاؿ الشيخ  ،ذلؾ ألف البخارم احتج بو ،بو فغير مسمَّـ ،كأما قكؿ ابف حجر فيو أنو مقبكؿ     

 أنو عمى تدؿ قميمة غير مؤاخذاته  حجر ابف لمحافظ (التقريب) كتاب عمى كلنا" :شعيب األرنؤكط
ر لـ اهلل رحمو قىعىتٍ  فقد ،دقيقان  تحريران  الركاة مف قميؿ غير عدد تراجـى  يحرّْ  ييٍستىٍغرىبي  أخطاء فيو لو كى

                                                           
عف عامر عف عبد اهلل بف الزبير، كفي بعضيا عف عامر بف عبد اهلل بف الزبير، كالثاني ىك الصحيح،  :في أكثر النسخ - 1

ضر في ذلؾ، ذلؾ أف كمييما ثقة فأم كاألكؿ تصحيؼ، ألف الذم سمع مف عكؼ ىك عامر بف عبد اهلل بف الزبير، كلكنو ال ي
، إذ ىك الذم ركل 18طو سعد، كسعد محمد، ص :، تحقيؽكتاب الخراج :كاف السند فبل بأس، انظر، القاضي أبك يكسؼ

 .بجعؿ عبد اهلل بف الزبير راك مف ركاة السند اإلسناد
 .93، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .8/149، 303، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر22/441، 4546رجمة رقـ ، تتيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 .3/305، 992، ترجمة رقـ الثقات :انظر، ابف حباف - 4
 .22/441، 4546، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .2/101، 4310، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/433، 5216، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
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ؿ لمف تىذًكرةن  منيا أمثمةو  إيرادً  مف بأسى  كال ،ًمٍثًمو ًمف صدكريىا  أنيا كيرل ،أحكامىو كيعتًمدي  ،عميو ييعىكّْ
 بو احتجَّ  أنو مع ،مقبكؿ :سىٍخبىرة بف الطُّفيؿ بف الحارث بف عكؼ في كقاؿ، ...لمنَّقد قابمةو  غيري 

 . 1"جمع عنو كركل (الثقات) في حباف ابف كذكره ،البخارمُّ 
ف احتج بو ،عكؼ ال يقؿ عف رتبة الحسف كالذم أراه أف حديث      إال أنو لـ  ،ألف البخارم كا 

 :كقد صٌرح بذلؾ الشيخ شعيب األرنؤكط نفسو فقاؿ ،بؿ انتقى لو انتقاء ،يحتج بو عمى اإلطبلؽ
 لو كانتقى ،الثقات في حباف ابف كذكره ،جمع عنو ركل ،الطفيؿ ابف ىك :الحارث بف عكؼ"

 . 2"البخارم
ىك الصحابي الجميؿ أبك بكر عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ القرشي  :بف الزبيركعبد اهلل      

أحد العبادلة كأحد الشجعاف مف  ،أمو أسماء بنت أبي بكر الصديؽ ،كيقاؿ أبك خبيب ،األسدم
كقد  ،3كسمع مف جممة مف الصحابة منيـ عائشة ،سمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،الصحابة
 . نداؿ أف يككف ىك راك مف ركاة السلو عمى احتم ترجمت
ثقة سمع مف  ،ىك أبك الحارث عامر بف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ األسدم المدني :كعامر     
 :كالنسائي ،كقاؿ ابف معيف ،ثقة مف أكثؽ الناس :أحمد اإلماـقاؿ  ،كمف عكؼ بف الحارث ،أبيو
"عابد كبير  :ؿ الذىبي، كقا4تابعي ثقة مدني :كقاؿ العجمي ،ثقة صالح :كقاؿ أبك حاتـ ،ثقة

"ثقة عابد مف الرابعة  :كقاؿ ابف حجر  5اشترل نفسو مف اهلل ست مرات" :قاؿ ابف عيينة ،...القدر
 . ، أم سنة إحدل كعشريف كمائة6مات سنة إحدل كعشريف"

 ثقة سمع مف عامر بف عبد اهلل بف ،المدنيأبك مصعب بف بانؾ اىك  :كسعيد بف مسمـ     
 ،8"ثقة" :، كقاؿ الذىبي7ليس بو بأس :كقاؿ النسائي ،ثقة :أبك حاتـك  ،قاؿ أحمد بف حنبؿ ،الزبير

 . 9"ثقة مف السادسة" :كقاؿ ابف حجر
                                                           

 .1/143، أحمد اإلماـلمسند في تحقيقو  - 1
 .31/237المصدر السابؽ،  - 2
االستيعاب في معرفة  :، كابف عبد البر4/89، 4685، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 3

 .3/904، 1534، ترجمة رقـ األصحاب
 .5/64، 117، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر14/57، 3049، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/523، 2538، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/288، 3099ترجمة رقـ  تقريب التيذيب، :ابف حجر - 6
 .4/73، 143، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر11/62، 2356، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
 .1/444، 1958، ترجمة رقـ الكاشؼ :لذىبيا - 8
 .1/241، 2394، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9
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كاحتج بو  ،كىك تابعي ركل عنو جمع ،مف أجؿ عكؼ بف الحارث ،حسف اإلسنادفيذا      
 . كالذم أراه أف حديثو ال يقؿ عف رتبة الحسف ،البخارم

 

دَّثىنىا محمد بف عمرك عف أبي سممة عف أبي ىريرة عف النبي  :قىاؿى أبك يكسؼ :رابعال إلسنادا حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 1صى

 ،كقيؿ إسماعيؿ ،قيؿ اسمو عبد اهلل ،بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم المدنياىك  :أبك سممة     
"ثقة  :، كقاؿ ابف حجر2ثقة إماـ :زرعة قاؿ أبك ،ثقة سمع مف أبي ىريرة ،كقيؿ اسمو ككنيتو كاحد

 . 3مكثر مف الثالثة مات سنة أربع كتسعيف أك أربع كمائة ككاف مكلده سنة بضع كعشريف"
 ،بف عمقمة بف كقاص الميثي أبك عبد اهلل كيقاؿ أبك الحسف المدنياىك  :كمحمد بف عمرك     

كقاؿ أبك  ،ليس بأحفظ الناس لمحديث ،حرجؿ صال :قاؿ يحيى القطاف ،صدكؽ سمع مف أبي سممة
كقاؿ  ،ثقة :كقاؿ مرة ،ليس بو بأس :كقاؿ النسائي ،صالح الحديث يكتب حديثو كىك شيخ :حاتـ

 حسف ،مشيكر شيخ" :كقاؿ الذىبي ،5كذكره ابف حباف في الثقات ،4لو حديث صالح :ابف عدم
 :كقاؿ ابف حجر، 6"متابعة فالشيخا لو أخرج قد ،عبدالرحمف بف سممة أبي عف مكثر ،الحديث

 . ، أم بعد المائة7مات سنة خمس كأربعيف عمى الصحيح" ،مف السادسة ،"صدكؽ لو أكىاـ
 ،كالذم يراه الباحث أف حديثو في درجة الحسف ،مف أجؿ محمد بف عمرك ،سناد حسففيذا إ     

 . كقد أخرج لو الشيخاف متابعة ،ثقة :كحسبؾ أف النسائي مع تشدده قاؿ عنو

 

 

                                                           
 .95، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .12/127، 536، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر33/370، 7409، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2

12/127. 
 .1/645، 8142، ترجمة رقـ بتقريب التيذي :ابف حجر - 3
 .9/333، 619، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر26/212، 5513، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .7/377، 10518، ترجمة رقـ الثقات :ابف حباف - 5
 .6/283، 8021، ترجمة رقـ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :الذىبي - 6
 .1/499، 6188، ترجمة رقـ ب التيذيبتقري :ابف حجر - 7
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دَّثىًني عبد اهلل بف عمي عف أبي الزناد عف األعرج عف أبي  :قىاؿى أبك يكسؼ :خامسال اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ىريرة عف رىسيٍكؿ اهلًل صى

1 . 
ككاف مف أعمـ  ،ثقة سمع مف أبي ىريرة ،ىك عبد الرحمف بف ىرمز أبك داكد المدني :األعرج     

ليس أحد يحدث عف أبي ىريرة إال عممنا  :قاؿ أبك صالح كاألعرج :سحاؽقاؿ أبك إ ،تبلميذه
ٍرعىة ،كقىاؿ ابف المديني ،أصادؽ ىك أـ كاذب "ثقة ثبت عالـ مف  :، كقاؿ ابف حجر2ثقة :كأبك زي

 . ، أم بعد المائة3مات سنة سبع عشرة" ،الثالثة
ثقة  ،المعركؼ بأبي الزناد ،ف المدنيىك عبد اهلل بف ذككاف القرشي أبك عبد الرحم :كأبك الزناد     

 ،ي أبا الزنادككاف سفياف يسمّْ  ،ثقة :قاؿ أحمد بف حنبؿ ،كىك متفؽ عمى تكثيقو ،سمع مف األعرج
 ،"ثقة فقيو مف الخامسة :كقاؿ ابف حجر 5"ثقة ثبت" :، كقاؿ الذىبي4أمير المؤمنيف في الحديث

 . ، أم بعد المائة6مات سنة ثبلثيف كقيؿ بعدىا"
قاؿ   ،صدكؽ سمع مف أبي الزناد ،ىك أبك أيكب األزرؽ اإلفريقي الككفي :كعبد اهلل بف عمي     

ٍرعىةأبك  كذكره ابف حباف ، 8ليس بو بأس :، كقاؿ ابف معيف7ليس بالمتيف في حديثو إنكار ،فليّْ  :زي
 . 10"صدكؽ يخطئ مف السادسة" :كقاؿ ابف حجر، 9في الثقات

 . كالذم يراه الباحث أف حديثو في درجة الحسف ،جؿ عبد اهلل بف عميمف أ ،د حسففيذا إسنا     

 

 

                                                           
 .97، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .6/260، 569، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر17/467، 3983ترجمة رقـ  تيذيب الكماؿ، :انظر، المزم - 2
 .1/352، 4033، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .14/476، 3253ترجمة رقـ  تيذيب الكماؿ، :انظر، المزم - 4
 .1/549، 2710ترجمة رقـ  الكاشؼ، :الذىبي - 5
 .1/302، 3302، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .15/324، 3437ترجمة رقـ  تيذيب الكماؿ، :انظر، المزم - 7
 .5/285، 561، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 8
 .7/28، 8857ة رقـ ، ترجمالثقات :ابف حباف - 9

 .1/314، 3487، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 10
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دَّثىنىا محمد بف إسحاؽ عف الزىرم عف سعيد بف المسيب  :قىاؿى أبك يكسؼ :سادسال اإلسناد حى
 . 1عف جبير بف مطعـ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كاف مف  ،لقرشي النكفميبف عدم بف نكفؿ بف عبد مناؼ ااىك الصحابي  :جبير بف مطعـ     
أسمـ قبؿ فتح مكة كمات في خبلفة معاكية سنة سبع أك ثماف أك تسع  ،سبأكابر كعمماء النٌ 

 . 2كخمسيف
ثقة سمع مف جبير بف  ،بف حزف بف أبي كىب القرشي المخزكمياىك  :سعيد بف المسيبك      

رفيع الذكر رأس في العمـ "ثقة حجة فقيو  :قاؿ الذىبي، 3فؽ العمماء عمى إمامتوكاتٌ  ،المطعـ
اتفقكا عمى أف  ،مف كبار الثانية ،"أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار :كقاؿ ابف حجر  4كالعمؿ"

مات بعد  ،ال أعمـ في التابعيف أكسع عمما منو :بف المدينياكقاؿ  ،مرسبلتو أصح المراسيؿ
 . 5التسعيف كقد ناىز الثمانيف"

فيككف  ،7، كأف ابف إسحاؽ سمع الزىرم6م سمع مف سعيد بف المسيبفإذا ما عممنا أف الزىر      
 . مف أجؿ محمد بف إسحاؽ فقد كاف صدكقا ،فيككف ىذا حديث حسف

ابف إسحاؽ  كقد صرح ،إال حديثا كاحدا اإلسنادكأما تدليس ابف إسحاؽ فأبك يكسؼ لـ يرك بيذا      
 . 8اهلل إذفكما سنبينيا عند التخريج ب البييقي كغيره دعن في ركايات أخرل مف الزىرم بالسماع فيو

 

دَّثىًني محمد بف إسحاؽ عف نافع عف عبد اهلل بف عمر عف  :قىاؿى أبك يكسؼ :بعالسا اإلسناد حى
 . 9عمر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كقد  ،كقد تقٌدـ آنفا ،كابف إسحاؽ صدكؽ يدلٍّس ،نافع ثقة ثبت مف أكثؽ الناس في ابف عمر     
 . 10افعسمع مف ن
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كقد صٌرح فيو ابف  ،إال حديثا كاحدا اإلسنادفأبك يكسؼ لـ يرك بيذا  ،ما تدليس ابف إسحاؽكأ     
كعمى ىذا  ،1كما سنبيف عند التخريج ،كأبي داكد ،أحمد اإلماـإسحاؽ بالسماع مف نافع في ركاية 

 . فيككف حديثو حسف

 

دَّثىًني مح:قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :ثامفال اإلسناد مد بف إسحاؽ عف عاصـ بف عمر بف قتادة عف حى
ٍنوي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ محمكد بف لبيد عف رافع بف خديج رىًضيى اهللي تىعىالىى عى

2 . 
 ،شيمي المدنياألىٍنصاًرٌم األأبك نعيـ ع بف امرئ القيس بف عقبة بف رافاىك  :محمكد بف لبيد     

، 3كالراجح أنو صحابي صغير ،كاختمؼ في صحبتو ،كسمـ ثقة كلد في حياة النبي صمى اهلل عميو
"صحابي صغير كجؿ ركايتو  :قاؿ ابف حجر، 4منيـ رافع بف خديج ،الصحابة عدد مف سمع مف

 . 5كلو تسع كتسعكف سنة" ،كقيؿ سنة سبع ،مات سنة ست كتسعيف ،عف الصحابة
نصارم المدني، ثقة سمع بف النعماف األكسي األاىك أبك عمر  :كعاصـ بف عمر بف قتادة     

ٍرعىة ،كقاؿ يحيى بف مىًعيف ،مف محمكد بف لبيد "ثقة عالـ  :، كقاؿ ابف حجر6ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك زي
 . 7مات بعد العشريف كمائة" ،بالمغازم مف الرابعة

، كأما تدليسو 8كقد سمع مف عاصـ ،مف أجؿ ابف إسحاؽ فقد كاف صدكقا ،سناد حسففيذا إ     
أحمد  اإلماـفي ركاية مف عاصـ بالسماع فيو صرح قد ك  ،سؼ لـ يرك لو إال حديثا كاحدافأبك يك 

 . 9عند تخريج الحديث كغيره عمى ما سيأتي
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دَّثىنىا محمد بف إسحاؽ عف عبد اهلل بف أبي بكر عف عمرة عف  :قىاؿى أبك يكسؼ :تاسعال اإلسناد حى
 . 1عائشة
ثقة كانت في حجر عائشة  ،بف زرارة األىٍنصاًرٌية المدنية بنت عبد الرحمف بف سعدىي  :رةمى عي      

، كقاؿ 2ثقة ،تابعة ،مدنية :كقاؿ العجمي ،حجة ثقة :قاؿ يحيى بف مىًعيف ،نياكسمعت م ،زكج النبي
 ،"ثقة مف الثالثة :، كقاؿ ابف حجر3أثبت حديث عائشة حديث عمرة كالقاسـ كعركة :كقاؿ سفياف

 . 4كيقاؿ بعدىا" ،ماتت قبؿ المائة
ثقة سمع مف  ،قاضيبف محمد بف عمرك بف حـز األنصارم المدني الاىك  :كعبد اهلل بف أبي بكر     

 ،حديثو شفاء :كقاؿ أحمد بف حنبؿ ،ككاف رجؿ صدؽ ،كاف كثير االحاديث :مالؾ اإلماـقاؿ  ،عمرة
قىاؿ النَّسىائي ،ثقة :كأبك حاتـ ،كقاؿ يحيى بف مىًعيف ، كقاؿ ابف 6"حجة" :، كقاؿ الذىبي5ثقة ثبت :كى

 . 7كىك ابف سبعيف سنة" ،ػػػ أم بعد المائة ػػػمات سنة خمس كثبلثيف  ،"ثقة مف الخامسة :حجر
قد ثبت أنو سمع مف عبد اهلل ك  ،ألف فيو ابف إسحاؽ فقد كاف صدكقا ،إسناد حسف اإلسنادفيذا      

كقد صرح بالسماع في ركاية  ،أما تدليسو فأبك يكسؼ لـ يرك لو إال حديثا كاحداك  ،8بف أبي بكر
 . 9أحمد كما سنذكر الحقا اإلماـ
: قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل  :قاؿ أبك يكسؼ :لعاشرا اإلسناد دَّثىنىا األعمش عف أبي سفياف عف جابر قىاؿى حى

مَّـ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 10صى
مف جابر بف عبد صدكؽ سمع  ،ىك طمحة بف نافع الكاسطي أبك سفياف اإلسكاؼ :أبك سفياف     
كقاؿ يحيى بف  ،ليس بو بأس :كالنسائي ،أحمد بف حنبؿ اإلماـقاؿ  ،كسمع منو األعمش ،اهلل
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 ،إنما ىي صحيفة ،عف جابر ،حديث أبي سفياف :كسفياف بف عيينة ،كقاؿ شعبة ،ال شيء :مىًعيف
"خرج  :الذىبي، كقاؿ 1جاكرت جابرا بمكة ستة أشير :كقاؿ أبك سفياف ،إنما ىك كتاب :كفي ركاية

 . 3"صدكؽ مف الرابعة" :، كقاؿ ابف حجر2لو البخارم مقركنا بآخر"
كأما بالنسبة لما  ،كاف صدكقافإنو  ،سفياف مف أجؿ أبي ،حسف اإلسنادفيككف ىذا  كعمى ىذا     

ألف التحمؿ مف الكتاب  ،الحديثصحة فيذا ال يقدح في  ،قيؿ إف ركايتو عف جابر كانت صحيفة
 . أك كجادة ،أك مكاتبة ،مناكلة كانت ،ياصحيحة بشركط

فقد ذكره ابف  ،فيك ممف احتمؿ األئمة تدليسيـ ،كأما بالنسبة لعنعنة األعمش الذم كاف مدلّْسا     
 . حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف

 

دَّثىنىا محمد بف إسحاؽ عف الزىرم عف يزيد بف ىرمز  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر حادمال اإلسناد حى
 . 4بف عباس عف ابف عباس عف النبي صمى اهلل عميو كسمـااتب ك

كسمع منو  ،ثقة سمع مف ابف عباس ككتب عنو ،ىك المدني مكلى بني ليث :يزيد بف ىرمز     
ٍرعىة ،قاؿ يحيى بف مىًعيف ،الزىرم "ثقة  :كقاؿ ابف حجر، 6كذكره ابف حباف في الثقات، 5ثقة :كأبك زي

 . 7لمائة""ثقة مف الثالثة مات عمى رأس ا
ألف  ،حسف فإسناده عنو إسناد متصؿ ،كقد سبؽ كأف حققنا مف ركاية ابف إسحاؽ عف الزىرم     

 ،إال حديثا كاحدا اإلسنادفأبك يكسؼ لـ يرك بيذا  :لتدليسوكأما بالنسبة ابف إسحاؽ كاف صدكقا، 
كما عند  يزيد منيـ يكنس بف ،في ركاية ىذا الحديث عف الزىرم غير كاحد كقد تابع ابف إسحاؽ

 بف محمد ،صحيح"إسناد  :قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط ،فعمى ىذا الحاؿ يحتمؿ تدليسو ،8النسائي
 إال الحديث حسفي  صدكؽ كىك ،متابعة مسمـ صحيح في كحديثو ،السنف أصحاب لو ركل إسحاؽ
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 غير الشيخيف اؿرج ثقات رجالو كباقي ،غيريه عميو تابعو بؿ ،بو يتفردٍ  لـ لكنو ،عنعف كقد مدلس أنو
 . 1"مسمـ رجاؿ فمف ىرمز، بفً  يزيدى 

 

دَّثىًني محمد بف إسحاؽ عف سعيد بف أبي ىند عف أبي  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر نيلثاا اإلسناد حى
 . 2مرة مكلى عقيؿ بف أبي طالب عف أـ ىانئ بنت أبي طالب

 ،ي صمى اهلل عميو كسمـىي الصحابية الجميمة الياشمية ابنة عـ النب :أـ ىانئ بنت أبي طالب     
 3. كركايتيا عنو في الكتب الستة كغيرىا ،ركت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 ،ثقة سمع مف أـ ىانئ ،مدني مشيكر بكنيتوالىك يزيد  :كأبك مرة مكلى عقيؿ بف أبي طالب     
بف ا، كذكره 6ثة""ثقة مف الثال :، كقاؿ ابف حجر5"ثقة" :، كقاؿ الذىبي4مدني تابعي ثقة :قاؿ العجمي

 . 7بف حباف في الثقاتا
 

 ،كسمع منو محمد بف إسحاؽ ،ثقة سمع مف أبي مرة ،ىك الفزارم مكالىـ :كسعيد بف أبي ىند     
 . 10"ثقة مف الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر9"ثقة مشيكر" :، كقاؿ الذىبي8ثقة :قاؿ العجمي

فأبك تدليسو أما ك  ،كىك صدكؽ ،ألف فيو محمد بف إسحاؽ ،إسناد متصؿ حسف اإلسنادفيذا      
عند مف سعيد بف أبي ىند بالسماع  فيو قد صرحك  ،إال حديثا كاحدا اإلسناديكسؼ لـ يرك لو بيذا 
 . 11كؼ نكضح عند التخريجالطبراني كغيره كما س
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 في كتاب الخراج األسانيد الضعيفة:  الثالث بحثالم
فإف لو  ،حة كحسنةا أف لو أسانيد صحيفكم ،كحاؿ أبي يكسؼ كحاؿ غيره مف ركاة الحديث     

 ،الذيف ركل عنيـ مف جانب بؿ ،إال أف ىذا الضعؼ لـ يكف مف جانبو كما أسمفنا ،أسانيد ضعيفة
كىذه  ،(إسنادا أربعيف) في كتاب الخراج كقد بمغت األسانيد الضعيفة ذات الضعؼ المنجبر

 :عمى النحك التالي األسانيد

 

دَّثىًني يحيى بف سعيد عف أبي الزبير عف طاكس عف  :ييٍكسيؼى رىًحمىوي اهللي  قىاؿى أىبيكٍ  :األكؿ اإلسناد حى
ـى  :معاذ بف جبؿ قىاؿى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيٍكؿ اهلًل صى

1 . 
  :ضعيؼ مف كجييف اإلسنادىذا 
مع مف معاذ بف لـ يس ػػػػ أبك عبد الرحمف بف كيساف اليماني اإلماـ ػػػػ كىك كسأف طا :األكؿ     
بينما ىك مات  ،ق(38أف معاذ بف جبؿ مات سنة ) :كأكبر دليؿ عمى ذلؾ ،بؿ لـ يمتؽ بو ،جبؿ

 ،كقد تتبعت الركاة الذيف ركل عنيـ طاكس ،(سنة 68أم أف بينيما ) ،ق( كربما أبعد106سنة )
قاؿ  ،لعمماءعميو ا كىذا ما نٌص  ،فالكاضح أف طاكس كاف يرسؿ عنو ،فمـ أجد معاذ بف جبؿ بينيـ

 ،، كقد ذكره ابف حجر في طبقات المدلسيف2"أرسؿ ػػػ أم طاكس ػػػ عف معاذ بف جبؿ" :ابف حجر
 . 3كأثبت أنو كاف يرسؿ

صدكؽ  ػػػػ محمد بف مسمـ بف تدرس األسدم مكالىـ المكي ػػػػ كىك الزبير أف أبا :كالثاني     
، كقاؿ ابف 4، ككاف مدلسا كاسع العمـ". . . "حافظ ثقة :قاؿ الذىبي ،كلـ يصرح بالسماع ،مدلّْس
 . 5مف الرابعة مات سنة ست كعشريف" ،"صدكؽ إال أنو يدلس :حجر
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دَّثىًني بعض أشياخنا عف نافع عف ابف عمر :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼ :الثاني اإلسناد عف النبي صمى  ،حى
 . 1اهلل عميو كسمـ

مندرجة في الركاية عف كىي  ،(أشياخنا بعضكذلؾ لكجكد صيغة ) ،منقطع اإلسنادىذا      
كقاؿ  ،2ىك كؿ مف لـ تعرفو العمماء" :"المجيكؿ عند أصحاب الحديث :حقاؿ ابف الصبل ،المجيكؿ
ف ذكر ككاسطة ،"أف يقاؿ )عف رجؿ( أك )عف شيخ( :الجديع إال أنيا إلبياميا أشبيت  ،فيذا كا 

اندراجيا تجت مسمى )المنقطع( في كصح  ،لمتساكم في جيالة الراكم عينا كحاال ،االنقطاع
 . 3التحقيؽ"

ف كانت ركاية نافع عف ابف عمر صحيحة ،فشيخ أبي يكسؼ مجيكؿ      إال أف ىذا ال يدفع  ،كا 
أك لربما كاف ىناؾ أكثر  ،فمربما كاف الراكم الذم لـ يسـ ضعيفا ،االنقطاع الذم خمفتو ىذه الصيغة

 . ركاية فيو ريبمما يجعؿ قبكؿ ىذه ال ،مف راك قد أسقطكا

 

دَّثىًني بعض أشياخنا عف عبد اهلل بف السائب عف عبد اهلل  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :ثالثال اإلسناد ػػػ كحى
ٍنوي  ـى  ػػػيعني ابف مسعكد رىًضيى اهللي عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل صى قىاؿى

4 . 
كالتي أفضت إلى  ،إلى صيغة )حدثني بعض أشياخنا( كذلؾ راجع ،ىذا إسناد ضعيؼ منقطع     

 . كقد سبؽ كأف فصمنا في ضعفيا ،جيالة شيخ أبي يكسؼ
 

دَّثىنىا يزيد بف سناف عف عائذ اهلل بف إدريس عف شداد بف أكس  :قىاؿى أبك يكسؼ :رابعال اإلسناد حى
 . 5عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 :أحمد اإلماـقاؿ  ،كاف ضعيفافقد  ،التميميناف يزيد بف سمف أجؿ سناد ضعيؼ ىذا إ     
 :، كقاؿ أبك حاتـ6ضعيؼ الحديث :كقاؿ ابف المديني ،ليس حديثو بشيءو  :بف مىًعيفاكقاؿ  ،ضعيؼ

                                                           
 .88، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .1/112، الصالحمقدمة ابف  :ابف الصبلح - 2
ـ(، 2007 -ىػ 1428 – 3، )لبناف، بيركت، مؤسسة الرياف، طتحرير عمـك الحديث :الجديع، عبد اهلل بف يكسؼ - 3
2/911. 
 .90، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .91، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .32/155، 7001، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
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مقارب  :كقاؿ البخارم ،يكتب حديثو كال يحتج بو ،ككاف الغالب عميو الغفمة ،محمو الصدؽ :حاتـ
ليس  :كقاؿ مرة ،ضعيؼ متركؾ الحديث :ئيكقاؿ النسا ،ليس بشيء :كقاؿ أبك داكد ،الحديث

 . 2"ضعيؼ مف كبار السابعة مات سنة خمس كخمسيف كلو ست كسبعكف" :، كقاؿ ابف حجر1بثقة

 

دَّثىنىا األعمش عف يزيد الرقاشي عف أنس :قىاؿى أبك يكسؼ :خامسال اإلسناد عف النبي صمى  ،حى
    . 3اهلل عميو كسمـ

ال يكتب حديث  :أحمد اإلماـقاؿ  ،كاف ضعيفا فقد ،الرقاشييد يز  مف أجؿسناد ضعيؼ فيذا إ     
قىاؿ أبك حاتـ ،يزيد الرقاشي صاحب  ،كثير الركاية عف أنس بما فيو نظر ،كاف كاعظا بكاء :كى

"زاىد ضعيؼ مف  :، كقاؿ ابف حجر5" ضعيؼ" :، كقاؿ الذىبي4كفي حديثو ضعؼ ،عبادة
 . 6الخامسة مات قبؿ العشريف"

 

دَّثىًني عبد اهلل بف كاقد عف محمد بف مالؾ عف البراء  :قىاؿى أبك يكسؼ :دساالس اإلسناد بف احى
 . 7عازب عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

ال بأس  :قاؿ أبك حاتـ ،ضعؼفقد كاف فيو  ،فيو ضعؼ مف أجؿ محمد بف مالؾ اإلسنادىذا      
جكز االحتجاج بخبره إذا انفرد "كاف يخطئ كثيرا ال ي :بف حباف في الضعفاء كقاؿاذكره ك ، 8بو

"صدكؽ  :، كقاؿ ابف حجر10" فيو ليف" :، كقاؿ الذىبي9لسمككو غير مسمؾ الثقات في األخبار"
 . 11مف الرابعة" ،يخطئ كثيرا

                                                           
 .11/293، 541، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 1
 .1/602، 7727، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .92، 91، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .69-32/64، 6958، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .2/380، 6277، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/599، 7683، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ف حجراب - 6
 .94، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
 .9/375، 695، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 8
 .2/259، 937، ترجمة رقـ المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف :ابف حباف - 9

 .2/214، 5131، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 10
 .1/504، 6261، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 11
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دَّثىنىا ىشاـ بف سعد عف الضحاؾ بف مزاحـ عف عبد اهلل  :قىاؿى أبك يكسؼ :سابعال اإلسناد بف احى
مَّى اهللي  ـى عباس عف النبي صى مَّ سى مىٍيًو كى  . 1عى

 :ضعيؼ مف كجييف اإلسنادىذا 
كالضحاؾ  ،ف الضحاؾ لـ يمؽ ابف عباسأل ،قطاع الذم بيف الضحاؾ كابف عباساالن :األكؿ      

"لقى  :قاؿ ابف حباف ،كاف يكنى أبك القاسـ أك أبك محمد ،بف مزاحـ اليبللي الخراسانيا :ىك
كمف زعـ أنو لقى  ،صحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـجماعة مف التابعيف كلـ يشافو أحدا مف أ

"كاف شعبة ينكر اف يككف الضحاؾ بف مزاحـ لقي بف  :، كقاؿ ابف عدم2ابف عباس فقد كىـ"
أسمعت  :قمت لو :كقاؿ عبد الممؾ بف ميسرة ،"كثقو أحمد كابف معيف :، كقاؿ الذىبي3عباس قط"

"صدكؽ كثير اإلرساؿ  :قاؿ ابف حجر  4نا ضعيفا"كاف عند :كقاؿ شعبة ،ال :قاؿ ؟مف ابف عباس
 . 5مف الخامسة مات بعد المائة"

قاؿ  ،بف سعد المدني أبك عباد أك أبك سعيدا :كىشاـ ىك ،ىشاـ في مف أجؿ ضعؼ :الثانيك       
كقاؿ يحيى بف  ،ليس ىك محكـ الحديث :كقاؿ مرة ،لـ يكف ىشاـ بف سعد بالحافظ :أحمد بف حنبؿ

قىاؿ  ،ليس بمتركؾ الحديث ،ىشاـ بف سعد صالح :كقاؿ مرة ،ـ بف سعد ضعيؼىشا :مىًعيف كى
ٍرعىة ،حسف الحديث ،جائز الحديث :العجمي قىاؿ أبك زي قىاؿ أبك حاتـ ،شيخ محمو الصدؽ :كى يكتب  :كى
قىاؿ النَّسىائي ،كال يحتج بو ،حديثو  :كقاؿ ابف حجر  7"حسف الحديث" :، كقاؿ الذىبي6ضعيؼ :كى

 . 8أكىاـ كرمي بالتشيع مف كبار السابعة مات سنة ستيف أك قبميا" "صدكؽ لو
 

                                                           
 .96، صكتاب الحراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .6/480، 8683، ترجمة رقـ الثقاتابف حباف،  - 2
 .4/95، 944، ترجمة رقـ الكامؿ في الضعفاء :ابف عدم - 3
 .1/509، 2437، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 4
 .1/280، 2978، ترجمة رقـ التيذيبتقريب  :ابف حجر - 5
 .30/204، 6577ترجمة رقـ  تيذيب الكماؿ، :انظر، المزم - 6
 .2/336، 5964، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 7
 .1/572، 7294، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
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دَّثىًني يحيى بف سعيد عف الحارث بف زياد الحميرم عف أبي  :قىاؿى أبك يكسؼ :ثامفال اإلسناد حى
ـى  عف ذر مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 1النبي صى

الحارث )كالصحيح أنو  ،بيذا االسـإذ ال يكجد راك  ،تصحيؼ :الحارث بف زياد الحميرم :قكلو     
كلـ يرك أبك يكسؼ بيذا  ،ألنو ىك الذم يركم عنو يحيى بف سعيد األنصارم ،(بف يزيد الحضرميا

بف سعيد عف ا، مف طريؽ يحيى 4، كابف أبي شيبة3، كالحاكـ2البييقي ركاه ،إال حديثا كاحدا اإلسناد
أيضا مف طريؽ الحارث بف يزيد  كقد ركاه مسمـ ،عف الحارث بف يزيد الخضرمي عف أبي ذر

 . 5عف ابف حجيرة عف أبي ذرالحضرمي 
بؿ  ،لـ يثبت لو سماع مف أبي ذر ،ىك أبك عبد الكريـ المصرم :كالحارث بف يزيد الحضرمي     

كقاؿ  ،ثقة مف الثقات :قاؿ أحمد بف حنبؿ ،ركاية مسمـ تدؿ عمى أنو سمع منو بكاسطة ابف حجيرة
 .7"ثقة ثبت عابد مف الرابعة مات سنة ثبلثيف" :، كقاؿ ابف حجر6ثقة :النَّسىائيك  ،كأبك حاتـ ،العجمي
 .7ثبلثيف"

                                                           
 .97، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
ب آداب القاضي، باب كراىية اإلمارة ككراىية تكلي أعماليا لمف رأل مف نفسو ضعفا ، كتاسنف البييقي الكبرل :البييقي - 2

  .10/95، 19999أك رأل فرضيا عنو بغيره ساقطا، حديث رقـ 
مصطفى عطا، )بيركت، دار  :، تحقيؽالمستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم - 3

حدثنا أبك العباس محمد بف يعقكب  :، قاؿ الحاكـ4/103، 7019ـ(، حديث رقـ 1990 -ىػ 1411 – 1الكتب العممية، ط
ثنا محمد بف عبد اهلل بف عبد الحكـ ثنا شعيب بف الميث بف سعد حدثني أبي عف يحيى بف سعيد عف الحارث بف يزيد 

 .كلـ يخرجاه اإلسنادصحيح  ىذا حديث :الحضرمي أف أبا ذر رضي اهلل عنو قاؿ، فذكر الحديث، كقاؿ الحاكـ
، المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المشيكر بػ )مصنؼ ابف أبي شيبة( :ابف أبي شيبة، أبك بكر عبد اهلل بف محمد الككفي - 4

ير، باب في االمارة، حديث رقـ ىػ(، كتاب السٌ 1409 – 1مكتبة الرشيد، ط ،: كماؿ يكسؼ الحكت، )الرياض، تحقيؽشيبة(
حدثنا يزيد بف ىاركف قاؿ أخبرنا يحيى بف سعيد أف الحارث بف يزيد الحضرمي أخبره  :ف أبي شيبة، قاؿ اب6/419، 32540

 .أف أبا ذر، فذكر الحديث
محمد فؤاد عبد الباقي، )بيركت،  :، تحقيؽصحيح مسمـ :مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم اإلماـانظر،  - 5

 اإلماـ، قاؿ 3/1457، 1826ارة، باب كراىة االمارة مف غير ضركرة، حديث رقـ دار إحياء التراث العربي(، كتاب اإلم
ًمًؾ بف شيعىٍيًب بف المٍَّيًث حدثني أبي شيعىٍيبي بف المٍَّيًث حدثني المٍَّيثي بف سىٍعدو حدثني يىًزيدي بف أبي حى  :مسمـ ًبيبو عف حدثنا عبد اٍلمى

اًرًث بف يىًزيدى ا ك عف اٍلحى ، فذكر الحديثبىٍكًر بف عىٍمرو ٍيرىةى اأٍلىٍكبىًر عف أبي ذىرٍّ جى ًميّْ عف ابف حي  .ٍلحىٍضرى
 .2/142، 285، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر5/306، 1052، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/148، 1057، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
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كما بيَّنت  ،إذ سقط منو ابف حجيرة بيف الحارث كأبي ذر ،فيو انقطاع بصكرتو فيذا إسناد     
ك بف بىٍكرً  :مسمـ مف طريؽ اإلماـفقد ركاه  ،مسمـ كغيره اإلماـركاية  اًرثً  عف عىٍمرو  يدى يىزً  بف اٍلحى

ٍضرىًميّْ  ٍيرىةى  بفا عف اٍلحى جى  . ذىرٌ  أبي عف اأٍلىٍكبىرً  حي
ثـ بيف أف  ،1"منقطع سند ىذاقاؿ: "ف ،نقطاعالشيخ شعيب األرنؤكط عمى ىذا اال كقد نصَّ      

 . 2يتضح ذلؾ جميا عند تخريج الحديث كسكؼ ،الكاسطة ىي ابف حجيرة

 

دَّثى  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :تاسعال اإلسناد ًني مطرؼ بف طريؼ عف أبي الجيـ عف خالد بف كىباف حى
ـى  :قىاؿى  :عف أبي ذر مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل صى

3 . 
ذكره ابف  ،بف خالة أبي ذرا :كىك ،ى جيالة خالد بف كىبافنظرا إل ،فيو ضعؼ اإلسنادفيذا      

 . 6"مجيكؿ مف الثالثة" :ابف حجر، كقاؿ 5" مجيكؿ" :، كقاؿ الذىبي4حباف في الثقات

 

: قىاؿى  :قىاؿى أبك يكسؼ :عاشرال اإلسناد دَّثىًني بعض أشياخنا عف مكحكؿ عف معاذ بف جبؿ قىاؿى حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيٍكؿي اهلًل صى

7 . 
 :سناد ضعيؼ مف كجييفىذا إ

 ،ثبت لمكحكؿ سماع مف معاذإذ لـ ي ،االنقطاع الذم بيف مكحكؿ كمعاذ بف جبؿ :أكال      
كأبي ىند  ،كأنس ،سمع مف كاثمة :قاؿ أبك عيسى التٍّْرًمًذمٌ  ،أبك عبد اهلل الشامي :كمكحكؿ ىك
 ،إنو لـ يسمع مف أحد مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ إال مف ىؤالء الثبلثة :الدارم كييقاؿ
قىاؿ العجمي قىاؿ ابف خراش ،ثقة :كى قىاؿ أبك حاتـ ،القدرككاف يرل  ،صدكؽ :كى ما أعمـ بالشاـ أفقو  :كى

                                                           
، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفارم رضي اهلل عنو، حديث رقـ د بف حنبؿأحم اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

21513 ،35/404. 
 .209انظر، ص - 2
 .98، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .4/207، 2522، ترجمة رقـ الثقات :انظر، ابف حباف - 4
 .2/430، 2475، ترجمة رقـ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :الذىبي - 5
 .1/191، 1685، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .101ص كتاب الخراج، :القاضي أبك يكسؼ - 7
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"ثقة فقيو كثير اإلرساؿ مشيكر مف الخامسة مات سنة بضع عشرة  :، قاؿ ابف حجر1مف مكحكؿ
 . 2كمائة"

كالتي أفضت إلى جيالة شيخ أبي  ،مف أجؿ الجيالة التي في الصيغة )بعض أشياخي( :ثانيا      
 . يكسؼ

 

دَّثىًني بعض أشياخنا عف ىانئ مكلى عثماف بف عفاف  :بيٍك ييٍكسيؼى قاؿى أى  :عشر حادمال اإلسناد حى
عف عثماف رىًضيى اهللي عىٍنوي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

3 . 
كالتي أفضت  ،التي تركتيا صيغة )بعض أشياخنا(مف أجؿ الجيالة  إسناد ضعيؼ اإلسنادىذا      

 . إلى جيالة شيخ أبي يكسؼ
 

:  :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر نيثاال اإلسناد دَّثىنىا محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف أبيو قىاؿى حى
 . 4سىًمٍعتي عميًّا رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 ،فقد كاف سيء الحفظ ،أبي ليمى عبد الرحمف بف أجؿ محمد بف مف ضعيؼفيو سناد ىذا إ     
ما رأيت أحدا  :كقاؿ شعبة ،ضعيؼ :كقاؿ مرة ،سيء الحفظ مضطرب الحديث :قاؿ أحمد بف حنبؿ

كقاؿ أبك  ،كاف فقييا صاحب سنة صدكقا جائز الحديث :كقاؿ العجمي ،أسكأ حفظا مف أبي ليمى
إنما  ،ال يتيـ بشيء مف الكذب ،شغؿ بالقضاء فساء حفظو ،محمو الصدؽ كاف سيء الحفظ :حاتـ

 ،كاف ردمء الحفظ كثير الكىـ :اؿ الدارقطنيكق ،يكتب حديثو كال يحتج بو ،ينكر عميو كثرة الخطأ
"صدكؽ سيء الحفظ جدا مف  :، كقاؿ ابف حجر5كاف سيء الحفظ ال يتعمد الكذب :كقاؿ الساجي

 . 6السابعة مات سنة ثماف كأربعيف"
 

                                                           
 .28/464، 6168، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/545، 6875، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
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دَّثىًني ابف أبي نجيح عف جابر بف عبد اهلل عف النبي  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :عشر ثالثال اإلسناد حى
 . 1اهلل عميو كسمـصمى 
أبك يسار عبد اهلل بف  :كىك ،فإف ابف أبي نجيح ،ضعيؼ مف أجؿ انقطاع فيو اإلسنادىذا      

يحيى بف  ،قاؿ أحمد بف حنبؿ ،ثقة لـ يسمع مف أحد مف الصحابة ،يسار المكي الثقفي مكالىـ
ٍرعىةقاؿ ك  ،مىًعيف ، 3ره النسائي فيمف كاف يدلسكذك ،مكي ثقة :، كقاؿ العجمي2ثقة :كالنَّسىائي ،أبك زي

"ثقة رمي بالقدر كربما دلس مف السادسة مات سنة إحدل  :، كقاؿ ابف حجر4"ثقة" :كقاؿ الذىبي
 . 5كثبلثيف أك بعدىا"

 

دَّثىنىا مسمـ المالئي عف أنس بف مالؾ عف النبي صمى  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :عشر رابعال اإلسناد حى
 . 6اهلل عميو كسمـ

 ،كر الككفيأبك عبد اهلل بف كيساف األع :كىك ،ضعيؼ مف أجؿ مسمـ المبلئي اإلسنادىذا      
ٍرعىة ،ضعيؼ قىاؿ أبك حاتـ ،ضعيؼ الحديث :قىاؿ أبك زي  ،كىك ضعيؼ الحديث ،يتكممكف فيو :كى

قىاؿ البخارم قىاؿ التٍّْرًمًذمٌ  ،ال أركم عنو ،ذاىب الحديث ،ضعيؼ :كى  :، كقاؿ الذىبي7يضعؼ :كى
 . 9"ضعيؼ مف الخامسة" :، كقاؿ ابف حجر8"كاه"

 

دَّثىنىا الحجاج بف أرطا :بك يكسؼقىاؿى أ :عشر خامسال اإلسناد ة عف نافع عف عبد اهلل بف عمر حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 10عف النبي صى

                                                           
 .201، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .16/215، 3612، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .6/49، 102، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 3
 .1/603، 3020، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 4
 .1/326، 3662، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :انظر، ابف حجر - 5
 .230، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
 .10/122، 249، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر27/530، 5939، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7

10/122. 
 .2/260، 5426، ترجمة رقـ الكاشؼ :بيالذى - 8
 .1/530، 6641، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9

 .231، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
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 :ضعيؼ مف كجييف اإلسنادىذا 
قىاؿ أبك  ،قكمليس بال ،صدكؽ :فقاؿ يحيى بف مىًعي ،أف الحجاج بف أرطاة فيو ضعؼ :األكؿ      كى
ٍرعىة قىاؿ أبك حاتـ ،مدلس صدكؽ :زي دَّثىنىا :فإذا قاؿ ،يكتب حديثو ،يدلس عف الضعفاءصدكؽ  :كى  ،حى

قىاؿ يعقكب بف شىٍيبىة ،فيك صالح ال يرتاب في صدقو كحفظو إذا بيف السماع في  ،كاىي الحديث :كى
"أحد األعبلـ عمى ليف  :، كقاؿ الذىبي1ياءككاف أحد الفق ،كىك صدكؽ ،حديثو اضطراب كثير

 . 3"صدكؽ كثير الخطأ كالتدليس مف السابعة مات سنة خمس كأربعيف" :، كقاؿ ابف حجر2فيو"
 . أنو كاف يدلس كلـ يصٌرح بالسماع :الثاني     

 

دَّثىًني محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف الحكـ  :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر دسالسا اإلسناد حى
ٍنييما عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ   4بف عتيبة عف مقسـ عف عبد اهلل بف العباس رىًضيى اهللي عى

 . فقد كاف صدكقا كثير الخطأ ،ضعيؼ مف أجؿ محمد بف أبي ليمىفيو سناد ىذا إ

 

دَّثىنىا إسرائيؿ بف يكنس عف أبي إسحاؽ عف عاصـ بف  :قاؿ أبك يكسؼ :سابع عشرال اإلسناد حى
ٍنوي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـضمرة عف  عمي رىًضيى اهللي تىعىالىى عى

5 . 
 . كلـ يصرّْح بالسماع ،س كقد عنعفكىك مدلٍّ  ،فيو أبك إسحاؽ السبيعي ألف ،ضعيؼ اإلسنادىذا 

 

دَّثىًني عبد الرحمف بف معمر قىاؿى  :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر ثامفال اإلسناد دَّثىًني يحيى  :حى بف احى
ـى عمارة بف أب مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ي الحسف المازني عف أبي سعيد الخدرم عف رىسيٍكؿ اهلًل صى

6 .   

                                                           
 .5/420، 1112، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/311، 928، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 2
 .1/152، 1119رقـ ، ترجمة تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .233، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .244المصدر السابؽ، ص - 5
 .247، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
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، كقاؿ ابف 1مجيكؿ :قاؿ العقيمي ،ضعيؼ مف أجؿ جيالة عبد الرحمف بف معمر اإلسنادىذا      
كلـ أجد في تبلميذ يحيى بف عمارة مف اسمو عبد  ،قد بحثت عنو فمـ أجده، ك 2مجيكؿ :حجر

 . رحمف بف معمرال

 

دَّثىنىا بعض أصحابنا عف عمرك بف شعيب قىاؿى  :قاؿ أبك يكسؼ :تاسع عشرال اإلسناد كتب  :حى
ٍنوي    3عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعض أمراء الطائؼ ًإلىى عمر بف الخطاب رىًضيى اهللي تىعىالىى عى

 :مف كجييف سناد ضعيؼىذا إ
مد بف بف محىك ا :شعيب بف كعمرك عمر بف الخطاب،أف عمرك بف شعيب لـ يدرؾ  :أكال     

، ركل عنو الثقات فيك ثقة يحتج بو إذا :قاؿ يحيى بف سىًعيد القطافعبد اهلل بف عمرك بف العاص، 
عىٍمرك بف شعيب لو  :، كقاؿ أحمد بف حنبؿو عند الناس فيو شيءكاف حديث :كقاؿ سفياف بف عيينة

نما يكتب حديثو يعت يكتب  :، كقاؿ يحيى بف مىًعيفبر بو، فأما أف يككف حجة فبلأشياء مناكير، كا 
 . 5مات سنة ثماني عشرة كمائة" ،مف الخامسة ،"صدكؽ :، قاؿ ابف حجر4حديثو
فيي في حكـ )بعض أشياخنا(  ،النقطاع الذم خمفتو صيغة الجيالة )بعض أصحابنا(ا :ثانيا     

 . التي فصمنا فييا سابقا
 

دَّثىنىا الحجاج بف أرطاة عف عمرك بف شعيب عف أبيو عف  :أبك يكسؼ قىاؿى  :العشركف اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 6جده ػػػ عبد اهلل بف عمرك بف العاص ػػػ عف النبي صى

 :مف كجييف ضعيؼإسناد  اإلسنادىذا 
 . كاف فيو ضعؼالحجاج بف أرطاة  إف :أكال     
 . ح بالسماعأنو مدلّْس كلـ يصرّْ  :ثانيا     

 

                                                           
 .4/261، 1863، ترجمة رقـ الضعفاء الكبير :العقيمي - 1
 .3/439، 1713، ترجمة رقـ لساف الميزاف :انظر، ابف حجر - 2
 .251، صالخراجكتاب  :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .22/64 ،4385، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر ؛ المزم - 4
 .1/423 ،5050، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
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دَّثىنىا سفياف بف عيينة عف أبي إسحاؽ عف الحارث  :قاؿ أبك يكسؼ :لحادم كالعشركفا اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنوي عف النبي صى عف عمي رىًضيى اهللي تىعىالىى عى

1 . 
 :كجييفمف  ضعيؼىذا إسناد 

 ،رفي الككفيهلل األىعكر اليمداني الخاأبك زىير بف عىبد ا :كىك ،الحارث أجؿ مف :األكؿ     
الحارث  :كقاؿ يحيى بف مىًعيف ،ككاف كذابا ،زعـ الحارث األىعكر :قاؿ أبك إسحاؽ ،ضعيؼ

ٍرعىة ،صاحب عمي ضعيؼ قىاؿ أبك زي قىاؿ أبك حاتـ ،ال يحتج بحديثو :كى كال ممف يحتج  ،ليس بقكم :كى
كرمي  ،"كذبو الشعبي في رأيو :ابف حجر ، كقاؿ2ترؾ الناس حديثو :كقاؿ ابف الميدم ،بحديثو
 . 3بف الزبير"امات في خبلفة  ،كليس لو عند النسائي سكل حديثيف ،كفي حديثو ضعؼ ،بالرفض
كأما مف كذبو فإنما كذبو في  ،كالراجح أنو ضعيؼ ،الحارث األعكر مختمؼ فيو :قاؿ الباحث     
 في الحارث كحديث" :كقاؿ الذىبي ،لؾككبلـ ابف حجر السابؽ يدؿ عمى ذ ،ال في حديثو ،رأيو

 أمره تكىيف عمى كالجميكر ،أمره كقكل بو احتج فقد الرجاؿ في تعنتو مع كالنسائي ،األربعة السنف
 في يكذب كاف أنو كالظاىر ،عنو يركم ثـ يكذبو الشعبي فيذا ،األبكاب في لحديثو ركايتيـ مع

 صالح بف أحمد قاؿ، ك 4"العمـ أكعية مف ككاف فبل النبكم الحديث في كأما ،كحكاياتو ليجتو
 فقد :لو قيؿ ،عميو كأثنى ،عمي عف ركل ما أحسف كما ،أحفظو ما ثقة األعكر الحارث" :المصرم

 . 5"رأيو في كذبو كاف إنما الحديث في يكذب يكف لـ :قاؿ ،يكذب كاف :الشعبي قاؿ
 . كقد تقدمت ترجمتو ،بالسماع كلـ يصرّْح ،ثقة مدلس ،كىك السبيعي ،أف أبا إسحاؽ :الثاني     

 

عف أبي حصيف عف ابف رافع بف خديج عف أبيو عف  :قاؿ أبك يكسؼ :كالعشركف ثانيلا اإلسناد
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيٍكؿ اهلًل صى

6 . 
ذلؾ ألف بعض النسخ تذكر أف ىذا الحديث عف أبي الحصيف عف رافع  ،ىذا إسناد مضطرب     

كالعجيب أف رافعا  ،تذكره عف أبي الحصيف عف ابف رافع عف رافع بف خديج ضياكبع، 1بف خديجا

                                                           
 .308، صالمصدر السابؽ - 1
 .2/126، 248، ترجمة رقـ لتيذيبتيذيب ا :، كابف حجر5/244، 1025، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .1/146، 1029، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .2/172، 1629، ترجمة رقـ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :الذىبي - 4
 .2/127، 248، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :ابف حجر - 5
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كلـ أجد في  ،(، ككميـ غير مكثريف لركاية الحديث4، كأسيد3، كسيؿ2رفاعةكىـ ) ،كاف لو ثبلثة أكالد
فمـ  ،مكا بأبي الحصيفكقد بحثت في تراجـ كؿ مف سي  ،ترجمة أحدىـ أف لو تمميذا اسمو أبك الحصيف

تيف يككف إسناده ضعيفا فعمى الحال ،بؿ كال مف رافع ،مف أحد مف أبناء رافع احد منيـ سماعأجد أل
 ،خديج بف رافع ابف لجيالة ،ضعيؼ إسناد "كىذا :فقاؿ ،الشيخ األلباني اإلسنادكقد ضعؼ  ،لبلنقطاع

 .5يعرؼ(" )ال :كقاؿ ،بأبيو( عرؼ مف )فصؿ في الذىبي ذكره كقد ،يسـ لـ فإنو
كبيف ابف رافع بف  ،بجعؿ )مجاىد( كاسطة بيف أبي الحصيف اإلسنادىذا  6ذكر الطبرانيكقد      

 . 7خديجمعمة السابقة كىي جيالة ابف رافع بف لكىك ضعيؼ أيضا  ،حصيف

 

دَّثىًني محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف  :قاؿ أبك يكسؼ :كالعشركف الثالث اإلسناد حى
 . 8ف النبي صمى اهلل عميو كسمـعمرك بف شعيب عف أبيو عف جده ع

 :مف كجييف ضعيؼ ىذا إسناد
 . سيء الحفظكاف  فقد ،مف أجؿ محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى :أكال     
 . 10ـ يكف مف شيكخوفيك ل، 9لـ يسمع مف عمرك بف شعيب أنو :ثانيا     

 

                                                                                                                                                                          
 .194محمد البنا، ص :، تحقيؽكتاب الخراج :يكسؼ انظر، القاضي أبك - 1
 .9/200، 1914، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :كلـ يرك إال عف أبيو، كلـ يرك عنو إال ابنو عباية، انظر، انظر، المزم - 2
، 3531، ترجمة رقـ االصابة في تمييز الصحابة :كاف صحابيا، إال أنو لـ يرك حديثا عف رسكؿ اهلل، انظر، ابف حجر - 3
3/199. 
 .3/254، 518، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، انظر، المزم - 4
 .8/544، 3989، حديث رقـ سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة :األلباني - 5
الحميد السمفي، حمدم بف عبد  :، تحقيؽالمعجـ الكبير :الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني - 6

 .4/263، 4353ـ(، حديث رقـ 1983 -ىػ 1404 – 2)المكصؿ، مكتبة الزىراء، ط
 .8/544، 3989، حديث رقـ سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة :انظر، األلباني  - 7
 .349، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
 .9/368، 503ترجمة رقـ ، تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 9

 .22/64، 4385، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 10
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دَّثىنىا ىماـ عف القاس :قىاؿى أبك يكسؼ :كالعشركف رابعال اإلسناد عبد     ـ بف عبد الكاحد عف حى
سىًمٍعتي رىسيٍكؿى اهلًل  :اهلل بف محمد بف عقيؿ عف جابر بف عبد اهلل عف عبد اهلل بف أنيس قىاؿى 

ـى يقكؿ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 1صى
 :ثالثة أكجوضعيؼ مف  اإلسنادىذا 
كقاؿ  ،عقيؿ منكر الحديث ابف :قاؿ أحمد بف حنبؿ ،ألف عبد اهلل بف عقيؿ كاف ضعيفا :أكال      

 :كقاؿ العجمي ،كاف ضعيفا :كقاؿ عمي بف المديني ،ابف عقيؿ ال يحتج بحديثو :يحيى بف مىًعيف
قىاؿ أبك حاتـ ،جائز الحديث ،مدني تابعي  ،كال بمف يحتج بحديثو ،ليس بالقكم ،ليف الحديث :كى
 ،كيقاؿ تغير بأخرة ،حديثو ليف"صدكؽ في  :، كقاؿ ابف حجر2ضعيؼ :كقاؿ النَّسىائي ،يكتب حديثو

 . 3بعد األربعيف" ،مف الرابعة مات ،بأخرة
"مقبكؿ مف  :، كقاؿ ابف حجر4يكتب حديثو :أبك حاتـ فيو قاؿ بف عبد الكاحد القاسـأف  :ثانيا      

 بكؿ حديثومتابعة لقفيك بحاجة إلى  ،أم مقبكؿ إذا تكبع حسب اصطبلح ابف حجر، 5مف السابعة"
. 

ثقة  :قاؿ أبك حاتـ ،في حفظو شيءابف يحيى بف دينار البصرم،  كىك ،ـىماأف  :ثالثا     
"ثقة ربما كىـ مف السابعة مات سنة أربع أك خمس  :، كقاؿ ابف حجر6في حفظو شيء ،صدكؽ
 . 7كستيف"

 

مَّى اهللي  :قىاؿى أبك يكسؼ :الخامس كالعشركف اإلسناد دَّثىنىا مالؾ بف أنس أنو بمغو عف النبي صى حى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى  . 8كى

                                                           
 .383، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .16/78، 3543، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .1/321، 3592، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .23/391، 4801ة رقـ ، ترجمتيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/450، 5471، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .30/302، 6602، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/574، 7319، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .365، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
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 ،بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك أبك عبد اهلل األصبحي المدني الفقيواىك  :مالؾ بف أنس     
"إماـ دار  :، كقاؿ ابف حجر1ثقة :بف مىًعيفاقاؿ  ،كمجمع عمى تكثيقو ،إماـ مكثر لركاية الحديث

 . 2ككبير المتثبتيف" ،رأس المتقنيف ،اليجرة
إال  ،مالؾ مف أتباع التابعيف اإلماـألف  ،ألنو معضؿ ،ضعيؼ إلسناداظاىر األمر أف ىذا      

 ،ثقة عف إال يركم ال كمالؾ" :قاؿ ابف عبد البر ،مالؾ ليا خصكصية معينة اإلماـأف ببلغات 
 . 4"قكل سنادإ فيك بمغني مالؾ قاؿ ذا"إ :سفياف كقاؿ، 3"صحاحا إال تكجد لـ تفقدت إذا كببلغاتو
دَّثىنىا بعض أشياخنا عف عركة عف ىشاـ  :قىاؿى أبك يكسؼ :عشركفكال سادسال اإلسناد بف احى

 . 5حكيـ بف حزاـ
كالتي أفضت إلى  ،في الصيغة )بعض أشياخنا(التي سناد ضعيؼ مف أجؿ الجيالة ىذا إ     

 . جيالة شيخ أبي يكسؼ

 

دَّثىنىا ىشاـ بف عركة عف أبيو :قىاؿى أبك يكسؼ :كالعشركف بعساال اإلسناد عف عمر بف الخطاب  حى
رىًضيى اهللي عىٍنوي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

6 . 
كعمر بف الخطاب رضي  ،ضعيؼ مف أجؿ االنقطاع الذم بيف عركة بف الزبير اإلسنادىذا      

قاؿ  ،ؿ كلد بعد كفاتو بست سنكاتب ،بير لـ يسمع مف عمر بف الخطابعركة بف الز ف ،اهلل عنو
 . 7كلد عركة لست سنيف خمت مف خبلفة عثماف :يرممصعب بف عبد اهلل الزب

 

دَّثىنىا بعض المشيخة عف جعفر بف محمد عف أبيو  :قىاؿى أبك يكسؼ :كالعشركف الثامف اإلسناد حى
 . 1عف عبد الرحمف بف عكؼ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
 .27/91، 5728ـ ، ترجمة رقتيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/516، 6425، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .13/188، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد :ابف عبد البر - 3
، )بيركت، دار الكتب العممية(، الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب :ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي اليعمرم المالكي - 4

 .1/22العممية(، 
 .411، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .411، صالمصدر السابؽ - 6
 .20/11، 3905، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
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 :ىذا إسناد ضعيؼ مف كجييف
أبك جعفر بف عمي بف  :كمحمد ىك ،بف عكؼ االنقطاع الذم بيف محمد كعبد الرحمف :أكال     

بؿ أرسؿ  ،إال أنو لـ يسمع مف عبد الرحمف بف عكؼثقة  ،الحسيف بف عمي بف أبي طالب الياشمي
كعبد اهلل  ،كجابر بف عبد اهلل ،كقيؿ إف ركاية محمد عف جميع الصحابة ما عدا ابف عباس ،عنو

"ثقة فاضؿ مف الرابعة  :،  كقاؿ ابف حجر3ثقة  :قىاؿ العجمي ،2بف جعفر بف أبي طالب مرسمةا
 . 4مات سنة بضع عشرة"

 . )بعض المشيخة( كالذم دلت عميو صيغة ،مف أجؿ جيالة شيخ أبي يكسؼ :ثانيا     
دَّثىًني محمد بف اسحاؽ عف محمد بف طمحة عف  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :التاسع كالعشركف اإلسناد حى

 . 5ييا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـأبيو عف عائشة ابنة مسعكد عف أب
 :ثالثة أكجومف  ضعيؼ اإلسنادىذا 
استشيد " :قاؿ ابف حجر ،بؿ أرسمت عنو ،ألف عائشة بنت مسعكد لـ تسمع مف أبييا :أكال     

أبكىا بمؤتة فإف كانت سمعت منو فيي صحابية ألنيا تككف قد أدركت مف حياة النبي صمى اهلل 
 في صنؼ مف عند ذكرا ليا أر كلـ ف كانت أرسمت عنو فتككف ليا رؤيةعميو كسمـ بضع سنيف كا  

ٍعؿى  إف، . . . ضعيؼ إسناده" :كقاؿ الشيخ األرنؤكط، 6"الصحابة  ابف مسعكد عف الحديث ىذا جى
 كما مؤتة في استيشيد قد مسعكدان  فإف ،خطأ ػػػػ أمُّو كالعجماء األسكد، بف مسعكد كىكػػػػ  العجماء

مـ أجد قد بحثت فك ، 7"مكة فتح في كانت إنما المخزكمية كقصة ،مغازيو في نفسو إسحاؽ ابف ذكر
 . ليا ذكر في تراجـ الصحابة

بؿ  ،كىك ابف ركانة القرشي لـ يسمع مف عائشة بنت مسعكد ،أف كالد محمد بف طمحة :ثانيا     
 اإلماـ ركاه ،كاحدا إال حديثا اإلسنادكأبك يكسؼ لـ يرك بيذا  ،8إف الذم سمع منيا ىك ابنو محمد

                                                                                                                                                                          
 .421، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .9/311، 582، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 2
 .26/136، 5478، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 .1/497، 6151، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .471، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .12/464، 2844، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 6
حديث رقـ ، مسند األنصار، حديث أخت مسعكد بف العجماء عف أبييا، أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7

 .إسناده ضعيؼ :، كقاؿ األرنؤكط38/462، 23479
 .12/464، 2844، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 8
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قاؿ ابف  ،، مف طريؽ ابف إسحاؽ عف محمد بف طمحة عف عائشة بنت مسعكد2ابف ماجة، ك 1أحمد
ركل حديثو ابف إسحاؽ عف محمد بف طمحة بف ركانة عف أمو عائشة بنت مسعكد بف " :حجر

 . حفكظ أنو ىك الذم ركاه ال أبكهفعمى ىذا يككف الم ،...3"األسكد عف أبييا
  . كلـ يصرح بالسماع ،يدلس صدكقا فقد كاف ،مف أجؿ محمد بف إسحاؽ :لثاثا     

 
دَّثىًني الحجاج عف زيد بف جبير عف خً  :قاؿ أبك يكسؼ :الثالثكف اإلسناد شؼ بف مالؾ عف حى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 4عبد اهلل بف مسعكد عف النبي صى
 :مف كجييف ضعيؼ اإلسنادىذا 
   . كقد تقدمت ترجمتو ،و ضعؼالحجاج بف أرطاة فيألف  :أكال     
 . لـ يصرح بالسماعك مدلس  ونأل :ثانيا     

 

: قىاؿى  :قاؿ أبك يكسؼ :الثالثكفالحادم ك  اإلسناد دَّثىنىا أشعث عف أبي الزبير عف جابر قىاؿى حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيٍكؿي اهلًل صى

5 . 
 :ىذا إسناد ضعيؼ مف كجييف

 :بف معيفاك  ،أحمد اإلماـقاؿ  ،بف سكار الكندما :كأشعث ىك ،ف أشعث كاف ضعيفاأل :أكال      
ٍرعىة ،ضعيؼ الحديث قىاؿ أبك زي قىاؿ النَّسىائي ،ليف :كى   :، كقاؿ الذىبي6ضعيؼ :كالدارقطني ،كى

 . ، أم بعد المائة8"ضعيؼ مف السادسة مات سنة ست كثبلثيف" :، كقاؿ ابف حجر7"صدكؽ"

                                                           
، مسند األنصار، حديث أخت مسعكد بف العجماء عف أبييا، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

ٍعؿى ىذا الحديث عف مسعكد ابف إسناده ضعيؼ،  :، كقاؿ األرنؤكط38/462، 23479 ابف إسحاؽ مدلّْس كقد عنعف، ثـ إف جى
العجماء ػػػػ كىك مسعكد بف األسكد،  كالعجماء أمُّو ػػػػ خطأ، فإف مسعكدان قد استيشيد في مؤتة كما ذكر ابف إسحاؽ نفسو في 

 .مغازيو، كقصة المخزكمية إنما كانت في فتح مكة
ديكًد، حديث رقـ ، كتسنف ابف ماجة :ابف ماجة - 2 ًة في اٍلحي  .2/851، 2548اب الحدكد، بىاب الشَّفىاعى
 .10/104، 211، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 3
 .477، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .516المصدر السابؽ، ص - 5
 .3/264، 524، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/253، 440، ترمة رقـ اشؼالك :الذىبي - 7
 .1/113، 524، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
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 . كلـ يصرح بالسماع ،كىك محمد بف مسمـ بف تدرس كاف يدلس ،ألف أبا الزبير :ثانيا      

 

دَّثىًني يحيى بف سعيد عف محمد بف يحيى بف حباف  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :الثالثكفك  ثانيال اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل صى عف رافع بف خديج قىاؿى

1 . 
ف كاف ظاىره الصحةىذا إسناد       لكجكد ركايات  ،إال أنو ضعيؼ منقطع ،كؿ رجالو ثقاتك  ،كا 

 ،تجعؿ ىذا الحديث بكاسطة بيف محمد بف حباف ،كغيرىـ ،كالدارمي ،كابف ماجة ،كثيرة عند النسائي
 ،2ثكما سيتضح لنا أثناء تخريج الحدي (كاسع بف حباف)كىذه الكاسطة ىي عمو  ،كرافع بف خديج

 فيو إسناد ىذا" :قاؿ األرنؤكط ،كلـ ينص أحد مف العمماء عمى أف محمد بف حباف قد سمع مف رافع
ٌباف بف يحيى بف محمد بيف انقطاع  رجالو إسناد ىذا" :، كقاؿ الشيخ األلباني3"خديج بف كرافع حى
 . 4"مكصكال جاء قد أنو إال،  كرافع حباف ابف بيف عمنقط لكنو،  ثقات

 

دَّثىنىا الحجاج عف ابف أبي نجيح عف أبيو عف عبد  :قاؿ أبك يكسؼ :الثالثكفك  لثثالا اإلسناد حى
 . 5اهلل بف عباس عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 :مف كجييفسناد ضعيؼ ىذا إ
 . كقد تقدمت ترجمتو ،أف الحجاج بف أرطاة فيو ضعؼ :األكؿ     
 . أنو مدلس كلـ يصٌرح بالسماع :الثاني     

 

دَّثىنىا سفياف بف عيينة عف عبد الممؾ بف نكفؿ عف  :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف رابعال اداإلسن حى
 . 6رجؿ مف المزنييف عف أبيو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
 .518، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .231انظر، ص - 2
 .25/103، 15804، مسند المكييف، حديث رافع بف خديج، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3
 .8/72، 2414، حديث رقـ ميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿإركاء الغ :األلباني - 4
 .557، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .559، صالمصدر السابؽ - 6
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كنتأكد أف  ،ىذه الصيغة إذا لـ نعرؼ الكاسطة :عف رجؿ مف المزنييف عف أبيو :قكلو     
خصكصا كأنو لـ يصرح  ،فتككف ضعيفة ،صحابي المتحمؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

أك  ،)عف رجؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :"أف يقكؿ التابعي الثقة :قاؿ الجديع ،بالسماع
 ،كال يذكر عف ذلؾ الرجؿ أنو سمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كال ينسبو لمصحابة ،)حدثني رجؿ(
ال يمحؽ بالصحابة فإف التابعيف رككا كثيرا عف ك  ،كذلؾ الرجؿ مجيكؿ جيالة مؤثرة ،فيذا مرسؿ

 . 1نظرائيـ كفي التابعيف مف جرح"
كفي البحث في ترجمة عبد الممؾ  ،فعندىا تككف صحيحة ،كأما إذا تبيف لنا مف ىي الكاسطة      

فيككف المتحمؿ عف النبي  ،2ابف عصاـ المزني عفألحد مف المزنييف إال يرك بف نكفؿ نرل أنو لـ ا
ركل حديثو سفياف  :قاؿ المزم ،كقد اشتير ىذا السند عنو ،اهلل عميو كسمـ ىك عصاـ المزنيصمى 

بف عيينة عف عبد الممؾ بف نكفؿ عف ابف عصاـ المزني عف أبيو عف النبي صمى اهلل عميو ا
 . 4كؼ يزداد كضكحا عند تخريج الحديثكىك الذم س ،3كسمـ

 :يفكجيإال أف ىذا السند يبقى ضعيفا ل
مجيكؿ لـ كىك  ،كقيؿ عبد اهلل ،قيؿ اسمو عبد الرحمف ،المزني مجيكؿ أف ابف عصاـ :أكال     

، كقاؿ 5كابف عصاـ لـ يعرؼ كلـ ينسب ،إسناده مجيكؿ :قاؿ عمي بف المديني ،يرك إال عف أبيو
 . 6"ال يعرؼ حالو مف الثالثة" :ابف حجر

، أم أف ركايتو مقبكلة إذا 7مقبكؿ مف الثالثة"" :ابف حجرقاؿ فيو عبد الممؾ بف نكفؿ أف  :ثانيا     
 . إذا تكبع حسب اصطبلح ابف حجر

 

                                                           
 .1/353، تحرير عمـك الحديث :الجديع - 1
 .6/379، 794، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر18/429، 3517، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .20/61، 3927، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 .269انظر، ص - 4
 .12/326، 1600، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 5
 .1/696، 8481، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .1/366، 4226، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
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دَّثىنىا يعمى عف عمارة بف حديد عف صخر الغامدم  :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف خامسلا اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى عف رىسيٍكؿي اهلًل صى

1 . 
 ،ركل عف صخر الغامدم ،مجيكؿكىك  ،ميجى لبى بف حديد اعمارة فيو ألف  ،ىذا إسناد ضعيؼ     

كقاؿ  ،ال يعرؼ :قاؿ أبك زرعة، ك 2ذكره ابف حباف في الثقات ،كلـ يرك عنو غير يعمى بف عطاء
  . 4"مجيكؿ مف الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر3مجيكؿ :كقاؿ ابف السكف ،مجيكؿ :أبك حاتـ

أف  :ألف قاعدة ابف حباف ،تنافي جيمو كأما تكثيؽ ابف حباف لو فبل ،كركاية المجيكؿ ضعيفة     
 . كعمى قاعدتو فإف كثيرا مف المجاىيؿ ثقات ،مف لـ يجرح العدؿ

 

دَّثىًني سماؾ عف عكرمة عف عبد اهلل بف عباس  :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف سادسال اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 5عف النبي صى

أبك المغيرة بف حرب بف أكس بف خالد بف نزار  :كىك ،سماؾألف فيو  ،عيؼض اإلسنادىذا      
كقاؿ  ،مضطرب الحديث :أحمد اإلماـقاؿ  ،مف جية حفظوفيو ضعؼ  ،الذىمي البكرم الككفي

قىاؿ النَّسىائي ،ضعيؼ في الحديث :كقاؿ ابف المبارؾ ،جائز الحديث :العجمي كفي  ،ليس بو بأس :كى
كركايتو عف عكرمة خاصة  ،"صدكؽ :، كقاؿ ابف حجر7حفظو""ثقة ساء  :، كقاؿ الذىبي6حديثو شيء

، أم بعد 8مات سنة ثبلث كعشريف" ،مف الرابعة ،كقد تغير بأخرة فكاف ربما تمقف ،خاصة مضطربة
 . المائة

ابف  كىذه الركاية باألخص مضطربة كما قاؿ ،عف عكرمة اإلسناديركم في ىذا  سماؾك       
 . فاضعي اإلسنادفعمى ىذا يككف ىذا  ،حجر

                                                           
 .562، صاب الخراجكت :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .5/241، 4666ترجمة رقـ  :الثقات :انظر، ابف حباف - 2
 .7/362، 672، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 3
 .1/408، 4841، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .563، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .4/204، 405، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر12/115، 2579، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/465، 2141، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 7
 .1/255، 2624، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
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دَّثىنىا داكد عف عكرمة عف ابف عباس عف النبي  :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف بعساال اإلسناد حى
 . 1صمى اهلل عميو كسمـ

 ،المدني مكالىـ األمكم الحصيف بف سميماف أبك :كىك ،ىذا إسناد ضعيؼ مف أجؿ داكد     
قىاؿ ،الحديث منكرف عكرمة عف ركل ما :المديني ابف عميقاؿ ،ضعيؼ الركاية عف عكرمة  أبك كى

ٍرعىة قىاؿ ،ليف :زي قىاؿ ،بالقكم ليس :حاتـ أبك كى  إال ثقة" :، كقاؿ ابف حجر2بأس بو ليس :النَّسىائي كى
 . 3"السادسة مف ،الخكارج برأم كرمي ،عكرمة في

 

دَّثىنىا يزيد بف أبي زياد عف مجاىد عف عبد اهلل  :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف ثامفلا اإلسناد بف احى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 4عباس عف النبي صى

قاؿ  ،ضعيؼ ،الياشمي مكالىـ الككفيىك ك  ،يزيد بف أبي زياد مف أجؿ ،د ضعيؼىذا إسنا     
بف اكقاؿ  ،كاف مف أئمة الشيعة الكبار :كقاؿ محمد بف فضيؿ ،لـ يكف بالحافظ :أحمد اإلماـ
قىاؿ العجم ،ال يحتج بحديثو :مىًعيف ٍرعىة ،ككاف بأخرة يمقف ،جائز الحديث :يكى قىاؿ أبك زي  ،ليف :كى

قىاؿ أبك حاتـ ،يكتب حديثو كال يحتج بو صدكؽ  ،"شيعي عالـ فيـ :، كقاؿ الذىبي5ليس بالقكم :كى
"ضعيؼ كبر فتغير كصار يتمقف ككاف شيعيا مف  :، كقاؿ ابف حجر6لـ يترؾ" ،ردمء الحفظ

 . بعد المائة ، أم7الخامسة مات سنة ست كثبلثيف"

 

                                                           
 .569ص كتاب الخراج، :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .8/379، 1753، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .1/198، 1779، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :حجر ابف - 3
 .572، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .32/135، 6991، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .2/382، 6305، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/601، 7717، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
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دَّثىًني يحيى بف سعيد عف محمد بف يحيى يعني  :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف تاسعال اإلسناد بف احى
 . 1حباف عف أبي عمرة أنو سمع زيد بف خالد الجيني يحدث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

لـ يرك  ،مجيكؿ ،مكلى زيد بف خالد الجيني :كىك ،أبا عمرةفيو ألف  ،اد فيو ضعؼىذا إسن     
قاؿ ابف ك  ،3ذكره ابف حباف في الثقات، 2بف يحيى غير محمد يرك عنوكلـ  ،بف خالد عف غير زيد

 . 4"مقبكؿ مف الثالثة" :حجر
كأما تكثيؽ ابف حباف لو فبل  ،كركاية المقبكلة ضعيفة مالـ يتابع حسب اصطبلح ابف حجر     

كعمى قاعدتو فإف كثيرا مف المجاىيؿ  ،لـ يجرحمف  أف العدؿ :ألف قاعدة ابف حباف ،تنافي جيمو
 . ثقات

 

دَّثىنىا األعمش عف مجاىد عف ابف عباس عف النبي صمى  :قاؿ أبك يكسؼ :األربعكف اإلسناد حى
 . 5اهلل عميو كسمـ

أبك الحجاج بف جبر ىك امجاىد ك  مجاىد؛ىذا إسناد ضعيؼ منقطع، ألف األعمش لـ يسمع      
قاؿ يحيى  ،ككاف مف أعمـ تبلميذه ،ثقة سمع مف ابف عباس كركل عنو ،المخزكمي مكالىـ المكي

ٍرعىة ،بف مىًعيفا  . 7"ثقة إماـ في التفسير كفي العمـ مف الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر6ثقة :كأبك زي
، ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية ثقة حافظ مدلس ،ىك سميماف بف ميراف الكاىميكاألعمش      

 :شيبة بف يعقكب قاؿإال أف في سماعو مف مجاىد انقطاع، كقد تقدمت ترجمتو،مف المدلسيف، 
 مف األعمش سمع كـ :المديف بف لعمي قمت ،يسيرة أحاديث إال مجاىد عف لؤلعمش يصح ليس"

                                                           
 .573، صاب الخراجكت :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .34/140، 7543، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .5/581، 6378، ترجمة رقـ الثقات :انظر، ابف حباف - 3
 .1/661، 8279، ترجمة رقـ تقريب التيذيبابف حجر،  - 4
 .573، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .27/228، 5783، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/520، 6481، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
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نما ،عشرة مف نحك ىي ،سمعت قاؿ ما إال منيا يثبت ال :قاؿ ؟مجاىد  عف عنده مجاىد أحاديث كا 
 . ضعيفا مى ىذا يككف ىذا اإلسناد، فع1"القتات يحيى أبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في كتاب الخراج الضعؼ شديدةاألسانيد :  الرابع بحثالم

 ،عدد ال بأس بو مف األسانيد الضعيفة غير المنجبرة ،كاف مف جممة أسانيد القاضي أبي يكسؼ     
ك ضعيؼ أك را ،الكذب أك راك متيـ أك منسكب إلى ،كىذه األسانيد إما أف يككف فييا راك منكر الحديث

 :كىي عمى النحك التالي ،(عشر إسنادا ثمانيةكقد بمغت ىذه األسانيد ) ،اشديد اضعف

 

مىٍيًو  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :األكؿ اإلسناد مَّى اهللي عى دَّثىًني أباف بف أبي عياش عف أنس عف النبي صى حى
ـى  مَّ سى  . 2كى
أبك إسماعيؿ البصرم  :كىك ،اف بف أبي عياشذلؾ ألف فيو أب ،ىذا إسناد شديد الضعؼ     

 :كقاؿ أحمد بف حنبؿ ،متركؾ الحديث كىك رجؿ صالح :قاؿ الفبلس ،منكر الحديث ،العبدم

                                                           
 .4/196، 386، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :ابف حجر - 1
 .89، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2



 079 
 

منكر  :كقاؿ ككيع ،ال يكتب عنو :كقاؿ أيضا ،ترؾ الناس حديثو منذ دىر ،متركؾ الحديث
ككذا  ،متركؾ الحديث :ؿ مرةكقا ،ضعيؼ :كقاؿ مرة ،ليس حديثو بشيء :كقاؿ ابف معيف ،الحديث

"متركؾ مف الخامسة مات في حدكد  :، كقاؿ ابف حجر1كأبك حاتـ ،كالدارقطني ،قاؿ النسائي
 . ، أم بعد المائة2األربعيف"

 

دَّثىًني الفضيؿ بف مرزكؽ عف عطية بف سعد عف أبي سعيد  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :الثاني اإلسناد حى
مَّى اهللي  : عف النبي صى ـى  قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى  . 3عى

 :مف ثالثة كجكه شديد الضعؼإسناد ىذا 
 ،بف جنادة أبك الحسف العكفي الجدلي الككفياىك  :كىك ،أف فيو عطية بف سعد :األكؿ     

ٍرعىة ،صالح :بف مىًعيفاكقاؿ  ،ضعيؼ الحديث :أحمد اإلماـقاؿ  ،ضعيؼ قىاؿ أبك زي قىاؿ  ،ليف :كى كى
قىاؿ النَّسىائي ،يثويكتب حد ،ضعيؼ :أبك حاتـ كقاؿ ابف   5"ضعفكه" :، كقاؿ الذىبي4ضعيؼ :كى

 . 6"صدكؽ يخطئ كثيرا ككاف شيعيا مدلسا مف الثالثة مات سنة إحدل عشرة" :حجر
 . أنو مدلّْس كلـ يصرّْح بالسماع :الثاني     
نكر الحديث م ،أبك عبد الرحمف األغر الرقاشي الككفي :ىكك  ،أف الفضيؿ بف مرزكؽ :الثالث     

كيركم عف عطية  ،كاف ممف يخطئ عمى الثقات ،"منكر الحديث جدا :قاؿ ابف حباف ،عف عطية
أف كؿ ما ركل عف  ،كالذم عندم ،فاشتبو أمره ،كعف الثقات األشياء المستقيمة ،المكضكعات

عف  كفيما كافؽ الثقات مف الركايات ،يمزؽ ذلؾ كمو بعطية كيبرأ فضيؿ منيا ،عطية مف المناكير
كفيما انفرد عمى الثقات ما لـ يتابع عميو يتنكب عنيا في االحتجاج  ،األثبات يككف محتجا بو

                                                           
 .1/85، 174، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :ابف حجر :انظر - 1
 .1/87، 142، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .95، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .20/145، 3956، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .2/27، 3820، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/393، 4616، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
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"صدكؽ  :كقاؿ ابف حجر ،1ضعيؼ" :ئؿ يحيى بف معيف عف فضيؿ بف مرزكؽ فقاؿ، كسي ...بيا
 . ، أم بعد المائة2مات في حدكد سنة ستيف" ،مف السابعة ،كرمي بالتشيع ،ييـ

 . كىي التي ذٌميا ابف حباف ،كركايتو ىنا عف عطية :قاؿ الباحث     

 

دَّثىًني محمد بف إسحاؽ عف عبد السالـ عف الزىرم عف محمد  :قىاؿى أبك يكسؼ :الثالث اإلسناد حى
 . 3عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بف جبير بف مطعـ عف أبيوا

منكر  ،كب المدنيني جى بف أبي الا :كىك ،مف أجؿ عبد السبلـ ،شديد الضعؼ اإلسنادىذا      
ٍرعىة ،منكر الحديث :قاؿ عمي بف المديني ،الحديث قىاؿ أبك زي قىاؿ أبك حاتـ ،ضعيؼ :كى شيخ  :كى

يركم عف الثقات ما ال يشبو  :كقاؿ ابف حباف ،ليف الحديث :، كقاؿ أبك بكر البزار4متركؾ الحديث
 :، كقاؿ الذىبي5الحديثمنكر  :كقاؿ الدارقطني ،ثـ غفؿ فذكره في الثقات ،يشبو حديث األثبات

 ،فإنو ذكره في الضعفاء ،بف حباف لو في الثقاتاال يغتر بذكر  ،"ضعيؼ :، كقاؿ ابف حجر6"كاه"
 . 7مف الثامنة"

 

دَّثىنىا الحسف بف عمارة عف الحكـ بف عتيبة عف مقسـ عف عبد  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :الرابع اإلسناد حى
 . 8ا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـاهلل بف عباس رىًضيى اهللي عىٍنييم

 ،منكر الحديث ،أبك محمد الككفي الفقيو :كىك ،ألف فيو الحسف بف عمارة ،تركؾىذا إسناد م     
عف الحكـ سبعيف  ،أفادني الحسف بف عمارة :قاؿ شعبة ،الحكـ باألخص مكضكعة كركايتو عف

كقاؿ أحمد  ،سف بف عمارة فإنو يكذبال يحؿ أف تركم عف الح :كقاؿ مرة ،حديثنا فمـ يكف ليا أصؿ

                                                           
 .2/209، 870، ترجمة رقـ المجركحيف :ابف حباف - 1
 .1/448، 5437، ترجمة رقـ تيذيبتقريب ال :ابف حجر - 2
 .99، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .18/63، 3416، ترجمة رقـتيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .6/218، 612، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 5
 .1/651، 3363، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/355، 4065قـ ، ترجمة ر تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .122، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
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قىاؿ   ،ال يكتب حديثو ،كأحاديثو مكضكعة ،منكر الحديث :كقاؿ مرة ،متركؾ الحديث :بف حنبؿا كى
 ،متركؾ ،ضعيؼ الحديث :كقاؿ الساجي ،متركؾ الحديث :كالدارقطني ،كالنَّسىائي ،كمسمـ ،أبك حاتـ

"متركؾ مف  :، كقاؿ ابف حجر2عفكه""ض :، كقاؿ الذىبي1أجمع أىؿ الحديث عمى ترؾ حديثو
 . ، أم بعد المائة3السابعة مات سنة ثبلث كخمسيف"

 

دَّثىنىا قيس بف الربيع عف محمد بف عمي عف إسحاؽ  :قىاؿى أبك يكسؼ :الخامس اإلسناد بف احى
دَّثىنىا أبك رى  : حى ٍنوي عف النعبد اهلل عف أبي حاـز قىاؿى بي صمى اهلل ىـ الغفارم رىًضيى اهللي تىعىالىى عى

 . 4عميو كسمـ
 :ثالثة كجكهل شديد الضعؼىذا إسناد 

منكر الحديث نيى أحمد بف  فيك ،إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي فركة األمكم مف أجؿ :األكؿ      
قاؿ ك  ،كىك متفؽ عمى ضعفة ،ليس بشيءو  ،ال يكتب حديثو :بف معيفاكقاؿ  ،حنبؿ عف حديثو

 :، كقاؿ الذىبي5كال يحتجكف بحديثو ،ركم أحاديث منكرةي ،كاف إسحاؽ كثير الحديث :المزم
 . ، أم بعد المائة7"متركؾ مف الرابعة مات سنة أربع كأربعيف" :، كقاؿ ابف حجر6ه""تركك 
 ،ليس بشيء :كقاؿ يحيى بف مىًعيف ،ليف :أحمد اإلماـقاؿ  ،أف قيس بف الربيع ضعيؼ :الثاني     

"صدكؽ تغير لما كبر كأدخؿ عميو ابنو ما ليس  :ابف حجر، كقاؿ 8ضعيؼ جدا :كقاؿ ابف المديني
 . ، أم بعد المائة9ليس مف حديثو فحدث بو مف السابعة مات سنة بضع كستيف"

كال مف شيكخ  ،مف تبلميذ إسحاؽ بف عبد اهلل لـ أجدإذ  ،أف محمد بف عمي لـ أجده :الثالث     
   . مف اسمو محمد بف عمي ،قيس بف الربيع

                                                           
 .6/265، 1252، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/328، 1051، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 2
 .1/162، 1265، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .123، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .2/446، 367، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :مزمانظر، ال - 5
 .1/237، 308، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/102، 368، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .24/25، 4903، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 8
 .1/457، 5573، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9
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دَّثىنىا  :قاؿ أبك يكسؼ :دسالسا اإلسناد أبي صالح عف عبد عف إف محمد بف السائب الكمبي حى
 . 1اهلل بف عباس عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كىذه محميا  ،الكمبي عف أبي صالحمحمد بف السائب ألنو مف ركاية  ،متركؾسناد ىذا إ     
قىاؿ أبك جناب الكمبي ،ليس بشيءالكمبي  :بف مىًعيفاقاؿ  ،الكضع عند أكثر العمماء حمؼ أبك  :كى

إذا ركم عىف  ،في الحديث خاصة :كقاؿ المزم ،صالح أني لـ أقرأ عمى الكمبي مف التفسير شيئا
ىك  ،الناس مجمعكف عمى ترؾ حديثو :، كقاؿ أبك حاتـ2ففيو مناكير ،عف ابف عباس أبي صالح

ما  :قاؿ الكمبي عند مكتوك  ،حديثوليس بثقة كال يكتب  :كقاؿ النسائي ،ذاىب الحديث ال يشتغؿ بو
كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل ركل عف أبي  ،بف عباس فيك كذب فبل ترككهاحدثت عف أبي صالح عف 

مات سنة  ،مف السادسة ،كرمي بالرفض ،"متيـ بالكذب :، كقاؿ ابف حجر3صالح أحاديث مكضكعة
 . ، أم بعد المائة4سنة ست كأربعيف"

دَّثىنىا أباف بف أبي عياش عف الحسف البصرم عف أنس  :قاؿ أبك يكسؼ :السابع اإلسناد بف احى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 5مالؾ عف النبي صى

 تقدمتكقد  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ أباف بف أبي عياش ،شديد الضعؼسناد ىذا إ     
 . ترجمتو

 

دَّثىنىا يحيى بف أبي أن :قىاؿى أبك يكسؼ :الثامف اإلسناد يسة عف أبي الزبير عف جابر بف عبد اهلل حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍنييما عف النبي صى رىًضيى اهللي تىعىالىى عى

6 . 
متركؾ  ،أبك زيد الجزرم :كىك ،مف أجؿ يحيى بف أبي أنيسة ،ضعيؼ جداسناد ىذا إ     

ال تحممف عف أخي يحيى  :قاؿ لي زيد بف أىبي أنيسة ،متركؾ الحديث :أحمد اإلماـ قاؿ ،الحديث
                                                           

 .126، صكتاب الخراج :ؼالقاضي أبك يكس - 1
 .25/246، 5234، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .9/157، 268، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 3
 .1/479، 5901، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .240، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .241، صالمصدر السابؽ - 6
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يحيى ابف أىبي أنيسة ضعيؼ ال  :كقاؿ ابف المديني ،ليس بشيء :كقاؿ يحيى بف مىًعيف ،فإنو كذاب
"ضعيؼ مف السادسة مات سنة ست  :، كقاؿ ابف حجر2"تالؼ" :، كقاؿ الذىبي1يكتب حديثو

 . ، أم بعد المائة3كأربعيف"

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :التاسع اإلسناد عبد اهلل بف عمي عف إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي فركة  حى
عف عبد اهلل بف أبي بكر عف عباد بف تميـ عف رجاؿ مف أصحاب رىسيٍكؿ اهلًل عميو الصالة 

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كالسالـ ػػػ فييـ أبك أيكب ػػػ عف رىسيٍكؿ اهلًل صى
4 . 

 . كقد تقدمت ترجمتو ،كىك منكر الحديث ،ركةبف أبي ف مف أجؿ إسحاؽ ،ىذا إسناد منكر     

 

 

دَّثىنىا محمد بف عب :قىاؿى أبك يكسؼ :العاشر اإلسناد بف اد اهلل عف الحكـ بف عتيبة عف مكسى يحى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى طمحة عف عمر بف الخطاب رىًضيى اهللي تىعىالىى عىٍنوي عف النبي صى

5 . 
 العىرزىمي الفزارم سميماف أبي ابف :كىك ،أجؿ محمد بف عبيد اهللمف  ضعيؼ جداىذا إسناد      
 يكتب ال ،بشيءو  ليس :كقاؿ ابف معيف ،حديثو الناس ترؾ :أحمد اإلماـقاؿ  ،متركؾ الحديث ،الككفي
قىاؿ ،حديثو  الحديث متركؾ :الحاكـ كقاؿ ،جدا الحديث ضعيؼ :، كقاؿ أبك حاتـ6بثقة ليس :النَّسىائي كى

 ترؾ عمى النقؿ أىؿ أجمع ،الحديث منكر صدكؽ :الساجي كقاؿ ،النقؿ أئمة بيف عرفوأ خبلؼ ببل
 . 8السادسة" مف "متركؾ :كقاؿ ابف حجر، 7مناكير عنده ،حديثو

 

                                                           
 .11/161، 312، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر31/223، 6789، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :ر، المزمانظ - 1
 .2/361، 6134، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 2
 .1/588، 7508، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .248، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .250، صالخراجكتاب القاضي أبك يكسؼ:  - 5
 .26/41، 5434، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿانظر، المزم:  - 6
 .9/287، 535، ترجمة رقـ تيذيب التيذيبانظر، ابف حجر:  - 7
 .1/494، 6108ترجمة رقـ  تقريب التيذيب،ابف حجر:  - 8
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دَّثىنىا الحسف بف عمارة عف عدم بف ثابت عف أبي حاـز  :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر حادمال اإلسناد حى
مَّ  مَّـعف أبي ىريرة عف رىسيٍكؿ اهلًل صى سى مىٍيًو كى  . 1ى اهللي عى

 .كقد تقدمت ترجمتو ،كىك منكر الحديث ،حسف بف عمارةمف أجؿ ال ،شديد الضعؼىذا إسناد      

 

مىٍيًو  :قىاؿى أبك يكسؼ :الثاني عشر اإلسناد مَّى اهللي عى دَّثىنىا محمد بف إسحاؽ رفعو ًإلىى النبي صى حى
ـى  مَّ سى  .2كى
فركايتو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ،محمد بف إسحاؽ ليس تابعيا ألف ،ىذا إسناد ضعيؼ جدا     

 . معضمة

 

دَّثىًني بعض المشايخ المتقدميف يرفع الحديث ًإلىى النبي  :قىاؿى أبك يكسؼ :الثالث عشر اإلسناد حى
مىٍيًو كسمـ مَّى اهللي عى  . 3صى

 ،)إنو ال إسناد لو( :مثؿ ىذاببؿ يجكز لنا أف نقكؿ عف الحديث الذم يركل  ،ىذا إسناد معضؿ     
 . كبيف أبي يكسؼ ،لبعد الفارؽ بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

دَّثىنىا أبا :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر رابعال اإلسناد بف أبي عياش عف الحسف البصرم عف أبي  فحى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 4ىريرة عف النبي صى

 . كقد تقدمت ترجمتو ،كىك منكر الحديث ،بف أبي عياش فمف أجؿ أبا ،شديد الضعؼىذا إسناد 

 

دَّثىنىا بعض أشياخنا عف ىكذة بف عطاء عف أنس عف  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر خامسال اإلسناد حى
ٍنوي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أبي بكر رىًضيى اهللي عى

5 . 

                                                           
 .351، كتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 1
 .361المصدر السابؽ، ص - 2
 .412، صالمصدر السابؽ - 3
 .425ص ،كتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 4
 .468المصدر السابؽ، ص - 5
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 ،أنس مف اسمو ىكذة كقد بحثت فمـ أجد مف تبلميذ ،اسمو ىكذة بف عطاءال يكجد راك      
د ىك الذم يركم ىذا الحديث عف أنس كما سيتبف معنا عن ألنو ،)ىكد بف عطاء( كالصحيح أنو
 . 1تخريج الحديث

 :لكجيتيف شديد الضعؼ اإلسنادكعميو فيككف ىذا 
 عف يركل ،قمتو عمى الركاية منكر" :، قاؿ ابف حباف2أف ىكد بف عطاء منكر الحديث :األكؿ     
 ،انفرد فيما يحتج ال أف المشاىير عف المناكير أكثر إذا مثمو مف كالقمب ،حديثو يشبو ال ما أنس
 . 3"ضير فبل حديثو مف الثقات كافؽ بما اعتبر فكا  

 . الذم دلت عميو صيغة )بعض أشياخنا( ،جيالة شيخ أبي يكسؼ :الثاني     

 

دَّثىًني الحس :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :عشر سادسال اإلسناد : سىًمٍعتي حى ف بف عمارة عف جرير بف يزيد قىاؿى
مىٍيًو  :أبا زرعة بف عمرك بف جرير يحدث أنو سمع أبا ىريرة يقكؿ مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل صى

ـى  مَّ سى  . 4كى
 :لكجييف ضعيؼ جداسناد ىذا إ
ٍرعىة أبك قاؿ ،ضعيؼ ،البجمي اهلل عبد بف جرير بفا :كىك ،أف فيو جرير بف يزيد :األكؿ       :زي
 . 6"السابعة مف ضعيؼ" :، كقاؿ ابف حجر5الحديث منكر
 . كقد تقدمت ترجمتو ،أف الحسف بف عمارة منكر الحديث :الثاني     

 

دَّثىنىا الحسف قىاؿ :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر سابعال اإلسناد دَّثىًني محمد بف زيد عف عمير مكلى  :حى حى
 . 1سمـآبي المحـ عف النبي صمى اهلل عميو ك 

                                                           
 .280انظر، ص - 1
، 712، ترجمة رقـ لساف الميزاف :، كابف حجر7/94، 9246، ترجمة رقـ ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :انظر، الذىبي - 2
6/201. 
 .3/96، 1170، ترجمة رقـ المجركحيف :ابف حباف - 3
 .469، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .4/551، 919، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/139، 917، ترجمة قـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
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 . كقد تقدمت ترجمتو ،ألف الحسف بف عمارة كاف منكر الحديث ،شديد الضعؼإسناد ىذا      

 

دَّثىنىا الحسف ب :قاؿ أبك يكسؼ :عشر ثامفال اإلسناد دَّثىنىا المنيرحى : حى عبد اهلل  3فب 2ف عمارة قىاؿى
 . 4عف أبيو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 :لكجييف ضعيؼ جداسناد ىذا إ
 :قاؿ ابف الجكزم ،5كجيالة أبيو أيضا ،ضعؼ المنير بف عبد اهلل مع جيالة فيو :كؿاأل      
 . 7"لةاجي كفيو األزدم ضعفو" :كقاؿ ابف حجر ،6"بو يحتج ال ضعيؼ"

 . كقد تقدمت ترجمتو ،بف عمارة منكر الحديثأف الحسف  :الثاني     
 

 األسانيػػػػػػػد المػػرسمػػػػػػة:  الخامس المبحث
يكسؼ عمى مسائمو المنثكرة في كتاب  أبك حاديث التي استدؿ بيا القاضيكاف مف جممة األ     
فمنيا  ،تنكعت في درجاتيا ،(كثالثيف إسنادا كاحدكقد بمغت ىذه األسانيد ) ،أحاديث مرسمة ،الخراج

ما  منياك  ،ضعيفا ما كاف كمنيا ،ما كاف حسنا كمنيا ،إلى مرًسميا اإلسناد مرسبل صحيحما كاف 
 :كىذه األسانيد عمى النحك التالي ،الضعؼ كاف شديد

 

 :اإلسنادالمراسيؿ صحيحة  :المطمب األكؿ
                                                                                                                                                                          

 .577، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
ككتاب ، 241كرات الجمؿ، ص، منشكتاب الخراج :في بعض النسخ )المنير بف عبد اهلل(، انظر، القاضي أبك يكسؼ - 2

، كفي النسخة األصؿ 288محمد البنا، ص :، تحقيؽككتاب الخراج، 219طو سعد، كسعد محمد، ص :، تحقيؽالخراج
 .)المنيب بف عبد اهلل(، كىك خطأ كالصحيح أنو )المنير بف عبد اهلل(

، كفي بقية النسخ )عف(، 388بنا، صمحمد ال :، تحقيؽكتاب الخراجفي النسخة األصؿ بدؿ )عف(، )بف(، ككذلؾ في  - 3
كىك الصحيح، ألف ىذا الحديث محفكظ عف جده ال عف أبيو، بؿ أبك لـ يرك عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، انظر، القاضي 

 .241، منشكرات الجمؿ، صككتاب الخراج، 219طو سعد، كسعد محمد، ص :، تحقيؽكتاب الخراج :أبك يكسؼ
 .581، صالخراجكتاب  :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .4/225، 1040، ترجمة رقـ الكامؿ في الضعفاء :انظر، ابف عدم - 5
عبد اهلل القاضي، )بيركت، دار الكتب  :، تحقيؽالضعفاء كالمترككيف :ابف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي - 6

 .3/142، 3430ىػ(، ترجمة رقـ 1406 – 1العممية، ط
 .6/103، 357رجمة رقـ ، تلساف الميزاف :ابف حجر - 7
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كىذه األسانيد عمى  ،(أسانيد تسعةفي كتاب الخراج ) اإلسنادبمغت األسانيد المرسمة صحيحة      
 :النحك التالي

 

دَّثىًني سفياف بف عيينة  :قىاؿى أبك يكسؼ :ألكؿا اإلسناد عف أيكب عف الحسف عف النبي صمى حى
 . 1اهلل عميو كسمـ

رأل جمعا  ،متفؽ عمى تكثيقوتابعي  ،األنصارمالبصرم  يساربف أبي الحسف اىك  :الحسف     
مرسبلت الحسف  :قاؿ ابف المديني ،كقد قكل العمماء مراسيمو ،يرسؿ ا ما، ككاف كثير 2مف الصحابة

كؿ شيء يقكؿ الحسف قاؿ  :كقاؿ أبك زرعة ،سقط منياإذا ركاىا عنو الثقات صحاح ما أقؿ ما ي
"كاف  :، كقاؿ الذىبي3رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كجدت لو أصبل ثابتا ما خبل أربعة أحاديث

ككاف  ،"ثقة فقيو فاضؿ مشيكر :، كقاؿ ابف حجر4رأسا في العمـ كالعمؿ" ،رفيع الذكر ،كبير الشأف
 . 5كقد قارب التسعيف" ،مات سنة عشر كمائة ،الطبقة الثالثة ىك رأس أىؿك ، ...يرسؿ كثيرا كيدلس

. 
ثقة ثبت سمع مف الحسف  ،تياني البصرمخً ىك أبك بكر بف أبي تميمة كيساف السَّ  :أيكب     

ىك  :قىاؿ أبك حاتـ ،كثير التبلميذ ،ككاف إماما كثير الحديث ،كسمع منو سفياف بف عيينة ،البصرم
قىا ،ثقة ال يسأؿ عف مثمو "ثقة ثبت حجة مف كبار الفقياء  :، كقاؿ ابف حجر6ثقة ثبت :ؿ النَّسىائيكى
 . 7العباد مف الخامسة"

إماـ ثقة حجة  ،بف أبي عمراف أبك محمد اليبللي الككفي المكياىك  :سفياف بف عيينةك      
 :ي، كقاؿ الذىب8ثبت في الحديث :قاؿ العجمي ،كقد اتفؽ األئمة عمى إمامتو كحجة ركايتو ،مكثر

                                                           
 .226، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .6/95، 1216، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .488/2/231، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 3
 .1/322، 1022ترجمة رقـ  الكاشؼ، :الذىبي - 4
 .1/160، 1227ترجمة رقـ  تقريب التيذيب، :ابف حجر - 5
 .3/457، 607، ترجمة رجـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/117، 605، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .11/177، 2413، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 8
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 ،إال أنو تغير حفظو بأخرة ،"ثقة حافظ فقيو إماـ حجة :، كقاؿ ابف حجر1"ثقة ثبت حافظ إماـ"
ػػػ  مات في رجب سنة ثماف كتسعيف ،مف رؤكس الطبقة الثامنة ،ككاف ربما دلس لكف عف الثقات

 . 2كلو إحدل كتسعكف سنة" أم بعد المائة ػػػ
كسفياف بف عيينة فيك  ،ا تدليس الحسف البصرمكأم ،رجالو ثقات ،إسناد صحيح مرسؿ ىذا     

، كسفياف بف عيينة كاف ال 3فالحسف البصرم ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف الدلسيف ،محتمؿ
 . 4كذكره ابف حجر أيضا في المرتبة الثانية مف المدلسيف ،ال يدلس إال عف ثقة

 

دَّثىنىا سفياف بف عي :قىاؿى أبك يكسؼ :ثانيال اإلسناد ينة عف عمرك بف دينار عف النبي صمى اهلل حى
 . 5عميو كسمـ

سمع منو  ،ثقة ثبتتابعي  ،مكالىـ يى حً مى ىك أبك محمد المكي األثـر الجي  :عمرك بف دينار     
ٍرعىة ،كىك أثبت الناس فيو ،سفياف "ثقة ثبت  :، كقاؿ ابف حجر6ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك حاتـ ،قىاؿ أبك زي

 . 7ثبت مف الرابعة"
ألنو كاف اليدلس إال عف  ،كأما تدليس سفياف بف عيينة فيك محتمؿ ،فيذا إسناد صحيح مرسؿ     
 . كىـ الذيف احتمؿ األئمة تدليسيـ ،كقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف ،ثقة

دَّثىنىا األعمش عف إبراىيـ عف مسركؽ عف النبي  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :لثثاال اإلسناد صمى اهلل حى
 . 8عميو كسمـ

سمع مف ثقة  ،عي الككفي الفقيوخى ىك أبك عمراف بف يزيد بف قيس بف األسكد النَّ  :إبراىيـ     
"ثقة إال أنو يرسؿ كثيرا  :قاؿ ابف حجر، 1ذكره ابف حباف في الثقات، 9كسمع منو األعمش ،مسركؽ

 . 2كثيرا مف الخامسة"
                                                           

 .1/449، 2002ترجمة رقـ  الكاشؼ، :الذىبي - 1
 .1/245، 2451، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .1/29، 40، ترجمة رقـ طبقات المدلسيف :ابف حجر - 3
 .1/32، 52المصدر السابؽ، ترجمة رقـ  - 4
 .243، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .22/5، 4360، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/421، 5024، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .307، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
 .2/233، 265، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 9



 089 
 

ثقة  ،ىك سميماف بف ميراف :كاألعمش ،ثقةتابعي  ،ىك ابف األجدع اليمداني :كمسركؽ     
 . في المرتبة الثانية مف المدلسيف حجرفقد ذكره ابف  ،إال أف تدليسو محتمؿ ،مدلس
 . فيذا إسناد صحيح مرسؿ     

 

دَّثىًني ىشاـ بف عركة عف أبيو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ :قاؿى أبك يكسؼ :رابعال اإلسناد  . 3حى
كلد في خبلفة عثماف بف عفاف رضي اهلل  ،عركة كاف تابعيا كأبكه ،كأبكه ثقتافىشاـ بف عركة      
 . صحيحا مرسبل اإلسنادفيككف ىذا  ،كعميو ،كقد تقدمت ترجمتيما ،عنو

 

دَّثىًني سفياف بف عيينة عف عبد الكريـ الجزرم عف زياد  :قىاؿى أبك يكسؼ :الخامس اإلسناد بف احى
 . 4ميو كسمـأبي مريـ عف النبي صمى اهلل ع

، كقاؿ 5ثقة :كالدارقطني ،كالنَّسىائي ،بف مىًعيفاقاؿ  ،ثقةتابعي  ،ىك الجزرم :زياد بف أبي مريـ     
 . 7"السادسة مف ،ثقة" :، كقاؿ ابف حجر6"ثقة" :الذىبي
ثقة ثبت سمع مف زياد بف أبي  ،ىك أبك سعيد بف مالؾ مكلى بني أمية :كعبد الكريـ الجزرم     
كأبك  ،كقاؿ العجمي ،ثبت ثقة :كابف معيف ،أحمد اإلماـقاؿ  ،ع منو سفياف بف عيينةكسم ،مريـ
ٍرعىة "ثقة متقف مف  :، كقاؿ ابف حجر9"حافظ مكثر" :، كقاؿ الذىبي8ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك حاتـ ،زي

 . 10السادسة"

                                                                                                                                                                          
 .2/144، 473، ترجمة رقـ الثقات :انظر، ابف حباف - 1
 .1/95، 270، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .321، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .322المصدر السابؽ، ص - 4
 .3/330، 701، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :، كابف حجر9/510، 2068، يب الكماؿتيذ :انظر، المزم - 5
 .1/412، 1708، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/218، 2061، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .18/252، 3504، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 8
 .1/661، 3430، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 9

 .1/361، 4254، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 10
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ال يدلس إال  كاف أنو إذ ،كأما تدليس سفياف بف عيينة فيك محتمؿ ،إسناد صحيح مرسؿيذا ف     
 . كقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف ،عف ثقة

  
دَّثىنىا عمر بف ذر عف أبي جعفر عف النبي صمى اهلل عميو  :قىاؿى أبك يكسؼ :السادس اإلسناد حى
 . 1كسمـ
سمع  ،تابعي ثقة ،محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب الياشميىك  :أبك جعفر     
كركايتو عف بقية الصحابة  ،(كعبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب ،كجابر بف عبد اهلل ،ابف عباس) مف

مات سنة بضع  ،مف الرابعة ،"ثقة فاضؿ :، كقاؿ ابف حجر3ثقة مدني تابعي :قىاؿ العجمي ،2مرسمة
 . ، أم بعد المائة4بضع عشرة"

 اإلماـقاؿ  ،ثقة ،الككفي بيٌ رىى المى  مدانيٌ رارة اليى ىك أبك ذر بف عبد اهلل بف زي  :كعمر بف ذر     
، كقاؿ ابف 6"ثقة بميغ كاعظ صالح لكنو مرجئ" :، كقاؿ الذىبي5ثقة :كالدارقطني ،كالنَّسىائي ،أحمد
 . 7مف السادسة" ،"ثقة رمي باإلرجاء :حجر
 . فيذا إسناد صحيح مرسؿ     

دَّثىنىا إسماعيؿ بف أ :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :سابعال اإلسناد سًمٍعتي :بي خالد عف قيس بف أبي حاـز قىاؿى حى
ـى  :عدم بف عدم يقكؿ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى سىًمٍعتي رىسيٍكؿى اهلًل صى

8 . 
"قاؿ  :قاؿ ابف حجر ،ثقةتابعي  ،زرمٌ الجى  ندمٌ الكً ركة أبك فى بف عميرة اىك  :دمٌ بف عى  دمٌ عى      

 ،بف مىًعيفا، قاؿ 9و عمر بف عبد العزيز"استعمم ،بؿ ىك تابعي معركؼ :قمت ،لو صحبة :الطبرم

                                                           
 .336، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .9/311، 582، ترجمة رقـ تيذيب التيذيب :انظر، ابف حجر - 2
 .26/136، 5478، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 .1/497، 6151، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .21/334، 4230، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .2/60، 4050ترجمة رقـ  الكاشؼ، :الذىبي - 6
 .1/412، 4893، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .383، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
 .5/269، 6777، ترجمة رقـ اإلصابة في تمييز الصحابة :ابف حجر - 9
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، مف ..."ثقة فقيو :، كقاؿ ابف حجر2"ثقة ناسؾ فقيو" :، كقاؿ الذىبي1ثقة :كالعجمي ،كأبك حاتـ
 . 3الرابعة"
سماعيؿ بف أبي خك        . تقدمت ترجمتيماثقة  كقيس بف أبي حاـز كبلىما ،الدا 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالتصريح عف  كأما ركاية عدم ،فيذا إسناد صحيح مرسؿ     

 . كاهلل أعمـ ،فيك كىـ مف أحد الركاة ،بالسماع
 

دَّثىنىا سفياف بف عيينة عف يزيد بف خى  :قاؿ أبك يكسؼ :ثامفال اإلسناد يفة عف محمد بف عبد صً حى
 . 4عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،الرحمف بف ثكباف

قىاؿ  ،ثقةتابعي  ،بك عىبد اهلل العامرم القرشي المدنيىك أ :محمد بف عبد الرحمف بف ثكباف     
ٍرعىة ،ال يسأؿ عف مثمو ،ىك مف التابعيف :أبك حاتـ  :، كقاؿ ابف حجر5ثقة :كالنَّسىائي ،كقاؿ أبك زي

 . 6"ثقة مف الثالثة"
كسمع منو  ،ثقة سمع مف محمد بف ثكباف ،بف عبد اهلل الكندم المدنياىك  :يفةصً كيزيد بف خى      

 :، كقاؿ الذىبي7ثقة حجة :بف مىًعيفكقاؿ ا ،ثقة :كالنَّسىائي ،اتـكأبك ح ،أحمد اإلماـقاؿ  ،بف عيينةا
 . 9"ثقة مف الخامسة" :، كقاؿ ابف حجر8"ثقة ناسؾ"

ألف ابف حجر ذكره في  ،فيك محتمؿ كأما تدليس سفياف بف عيينة ،إسناد صحيح مرسؿفيذا 
 . كألنو كاف ال يدلس إال عف ثقة ،لذيف احتمؿ األئمة تدليسيـكىـ ا ،المرتبة الثانية مف المدلسيف

 

دَّثىًني سعيد بف أبي عركبة عف قتادة عف النبي صمى اهلل  :قاؿ أبك يكسؼ :التاسع اإلسناد حى
 . 1عميو كسمـ

                                                           
 .19/534، 3887، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .2/16، 3762، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 2
 .1/388، 4543، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .524، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .25/596، 5393، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/492، 6068، ترجمة رقـ ريب التيذيبتق :ابف حجر - 6
 .32/172، 7012، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
 .2/385، 6326، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 8
 .1/602، 7738، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9
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قاؿ يحيى  ،مدلس ثقةتابعي  ،كسي البصرمدي السَّ أبك الخطاب عامة بف قتادة بف دً اىك  :قتادة     
، كذكره ابف 3كىك رأس الطبقة الرابعة" ،يقاؿ كلد أكمو ،"ثقة ثبت :، كقاؿ ابف حجر2ثقة :يفبف مىعً ا

 أحاديثيـ مف األئمة يحتج فمـ ،التدليس مف أكثر مف، كىـ 4حجر في المرتبة الثالثة مف المدلسيف
 . 5بالسماع فيو صرحكا بما الإ

قبؿ  سمع منوأبا يكسؼ  ألفٌ  ،كعإال اف اختبلطو مدف ،كسعيد بف أبي عركبة ثقة اختمط     
 . االختبلط كما أسمفنا

مع ذكر  ،6البخارمكصمو  ،إال حديثا كاحدا اإلسنادأبك يكسؼ لـ يرك بيذا ف :كأما تدليس قتادة     
مف طريؽ  ،11، كالدارمي10، كالترمذم9، كالنسائي8، كأحمد بف حنبؿ7كمسمـ ،تصريح قتادة بالسماع

 اإلسناديذا فعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعميو  ي طمحةعف قتادة عف أنس عف أب سعيد
 . مرسؿصحيح 

 
 :اإلسنادالمراسيؿ حسنة  :المطمب الثاني

                                                                                                                                                                          
 .562، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .23/498، 4848ترجمة رقـ ، تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .1/453، 5518، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .1/43، 92، ترجمة رقـ طبقات المدلسيف :ابف حجر - 4
 .1/13انظر، المصدر السابؽ،  - 5
ـٍ ثى صحيح البخارم :البخارم - 6 ًتًي مىبى اٍلعىديكَّ فىأىقىاـى عؿ عىٍرصى ثنا، حديث رقـ ، كتاب الجياد كالسير، بىاب مف غى ، 2900بلى
3/1116. 
ٍثبىاًت عىذىاًب صحيح مسمـ :مسمـ - 7 نًَّة أك النَّاًر عميو كىاً  ٍقعىًد اٍلمىيًّْت مف اٍلجى ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، بىاب عىٍرًض مى

ًذ منو، حديث رقـ   .4/204، 2875اٍلقىٍبًر كىالتَّعىكُّ
، 16355، مسند المدنييف، حديث أبي طمحة األنصارم، حديث رقـ حنبؿأحمد بف  اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8

26/274. 
عبد الغفار سميماف البندارم ، كسيد كسركم  :، تحقيؽسنف النسائي الكبرل :النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب - 9

اـ بعرصة العدك بعد الغمبة، ـ(، كتاب السير، باب قدر المق1991 -ىػ 1411 – 1حسف، )بيركت، دار الكتب العممية، ط
 .5/199، 8657حديث رقـ 

 .4/121، 1551، كتاب السير، بىاب في اٍلبىيىاًت كىاٍلغىارىاًت، حديث رقـ سنف الترمذم :كالترمذم - 10
فكاز زمرلي، كخالد العممي، )بيركت، دار الكتاب  :، تحقيؽسنف الدارمي :الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف - 11
ثىةن، حديث 1407 – 1لعربي، طا ًة ثىبلى ـى ًباٍلعىٍرصى ىػ(، كتاب السير، بىاب اف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا ظير عمى قـك أىقىا

 .2/292، 2459رقـ 
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كلـ يرك بو أبك  ،(إسناد كاحدال يكجد في كتاب الخراج ألبي يكسؼ إسناد حسف مرسؿ إال )     
 :اإلسنادىك ىذا  اإلسنادك  ،يكسؼ إال حديثا كاحدا

دَّثىنىا محمد بف عجالف عف زيد بف أسمـ عف النبي صمى اهلل عميو  :قاؿ أبك يكسؼ      حى
 .1كسمـ
 ،سمع منو ابف عجبلف ،ثقةتابعي  ،ىك العدكم مكلى عمر بف الخطاب المدني :زيد بف أسمـ     
ٍرعىة ،أحمد اإلماـقاؿ   ،"ثقة عالـ :، كقاؿ ابف حجر2ثقة :كابف خراش ،كالنَّسىائي ،كأبك حاتـ ،كأبك زي
 . 3مف الثالثة" ،اف يرسؿكك

 . رسؿم حسفإسناد فيذا  ،صدكؽ تقدمت ترجمتو :كمحمد بف عجبلف     

 

 :اإلسنادضعيفة المراسيؿ  :لثالمطمب الثا
كىذه األسانيد  ،(عشر إسنادا سبعةبمغت األسانيد المرسمة ضعيفة األسانيد في كتاب الخراج )     

 :عمى النحك التالي

 

: سىًمٍعتي  :ك يكسؼقاؿ أب :األكؿ اإلسناد دَّثىًني إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المياجر عف كائؿ قىاؿى حى
ـى  :الحسف البصرم يقكؿ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل صى

4 . 
 . كقد تقدمت ترجمتو ،عمى تكثيقو الحسف البصرم تابعي ثقة متفؽ     
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ مف أجؿ        ،جمي الككفيالبى كىك  ،مياجرالف إبراىيـ بف إسماعيؿ بكا 

، كقاؿ ابف 6"ضعيؼ" :، كقاؿ الذىبي5ضعيؼ :قىاؿ النَّسىائي ،لـ يذكر لو سماع مف كائؿ ،ضعيؼ
 . 7"ضعيؼ مف السابعة" :ابف حجر

 

                                                           
 .492، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .10/12، 2088، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .1/222، 2117، ترجمة رقـ بتقريب التيذي :ابف حجر - 3
 .100، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .3/33، 418، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/243، 351، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/105، 417، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
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دَّثىًني محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف الحكـ بف عتيبة  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :ثانيال اإلسناد حى
 . 1رجؿ حدثو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف

 :ىذا إسناد مرسؿ ضعؼ مف كجييف
عف )دلت عميو صيغة  كالذم ،جيالة الرجؿ الراكم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ :األكؿ     

بف  الحكـك  ،كقد فصمنا القكؿ فييا مسبقا ،كىذه الصيغة ال تدؿ عمى أنو صحابي ،(رجؿ عف النبي
 . 2مف الصحابة احدلـ يدرؾ أ عتيبة
 . كقد تقدمت ترجمتو ،ف أبي ليمى فيو ضعؼ مف جية حفظوأف محمد ب :الثاني     

دَّثىًني ثابت أبك حمزة الثَّ  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :ثالثال اإلسناد عد عف عف سالـ بف أبي الجى  مانيٌ حى
 . 3النبي صمى اهلل عميو كسمـ

بف اقاؿ  ،ثقةتابعي  ،مكالىـ الككفي عيٌ طفاني األشجى لغى رافع ا ابفىك  :سالـ بف أبي الجعد     
ٍرعىة ،مىًعيف  . 5"ثقة ككاف يرسؿ كثيرا مف الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر4ثقة :كالنَّسىائي ،كأبك زي
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ مف أجؿ       بف أبي صفية اأبك حمزة ىك ك  ،مانيثابت أبك حمزة الثَّ كا 

ٍرعىة ،ليس بشيءو  :ف مىًعيفباقاؿ  ،ضعيؼ ،دينار الككفي قىاؿ أبك زي قىاؿ أبك حاتـ ،ليف :كى ليف  :كى
قىاؿ النَّسىائي ،ال يحتج بو ،يكتب حديثو ،الحديث ، كقاؿ ابف 7"ضعفكه" :، كقاؿ الذىبي6ليس بثقة :كى

 . 8"ضعيؼ رافضي مف الخامسة" :ابف حجر

 

دَّثىنىا محمد بف سالـ عف عامر  :قاؿ أبك يكسؼ :رابعال اإلسناد مَّى اهللي حى الشعبي عف النبي صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى  . 9عى

                                                           
 .225، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .7/114، 1438، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :ظر، المزمان - 2
 .226، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .10/130، 2142، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/226، 2170، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .4/357، 819، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 6
 .1/282، 687، ترجمة رقـ الكاشؼ :يالذىب - 7
 .1/132، 818، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
 .245، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9
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ـ كىك إما ،مجمع عمى تكثيقو تابعي ،أبك عمرك عامر بف شراحيؿ الشعبيىك  :عبيعامر الشَّ      
 . 2"ثقة مشيكر فقيو فاضؿ مف الثالثة" :، قاؿ ابف حجر1مشيكر كثير التبلميذ كالركاية

سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ       ،ىك أبك سيؿ اليمداني الككفيك  ،مد بف سالـمحمف أجؿ  ،كا 
قىاؿ أبك حاتـ ،ضعيؼ :قاؿ أحمد بف حنبؿ ،ضعيؼ قىاؿ  ،منكر الحديث ،ضعيؼ الحديث :كى كى
 . 4"ضعيؼ مف السادسة" :، كقاؿ ابف حجر3ليس بثقة كال يكتب حديثو :النَّسىائي

 

دَّثىًني محمد بف إسحاؽ عف ي :قىاؿى أبك يكسؼ :خامسال اإلسناد حيى بف عركة عف أبيو عف حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىسيٍكؿ اهلًل صى

5 . 
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ ،المشيكرتابعي البف الزبير ىك اعركة       محمد بف مف أجؿ  ،كا 

 . عكلـ يصرح بالسما ،صدكؽ مدلس فقد كاف ،إسحاؽ
 

 .6صمى اهلل عميو كسمـ حدثنا ليث عف طاكس عف النبي :قىاؿى أبك يكسؼ :سادسال اإلسناد
 . كقد تقدمت ترجمتو ،متفؽ عمى تكثيقو تابعي ،ىك ابف كيساف :طاكس     
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ        اإلماـقاؿ  ،ضعيؼ ،بف أبي سميـ بف زنيـكىك ا ،ليثمف أجؿ  ،كا 
ضعيؼ  :كقاؿ أبك حاتـ ،ضعيؼ إال أنو يكتب حديثو :بف مىًعيفاكقاؿ  ،مضطرب الحديث :أحمد

 ،كاف ذا صبلة كصياـ كعمـ كثير ،"فيو ضعؼ يسير مف سكء حفظو :، كقاؿ الذىبي7الحديث
 . 9مف السادسة" ،كلـ يتميز حديثو فترؾ ،"صدكؽ اختمط جدا :، كقاؿ ابف حجر8كبعضيـ احتج بو"

. 

 
                                                           

 .14/28، 3042، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/287، 3092، ترجمة رقـ تقريب التيذيبابف حجر:  - 2
 .25/238، 5231، ترجمة رقـ ؿتيذيب الكما :انظر، المزم - 3
 .1/479، 5898ترجمة رقـ  تقريب التيذيب، :ابف حجر - 4
 .279، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .280، صالمصدر السابؽ - 6
 .24/279، 5017، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 7
 .2/151، 4692، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 8
 .1/464، 5685، ترجمة رقـ ريب التيذيبتق :ابف حجر - 9
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دَّثىنىا ابف أبي ليمى عف عامر الشعبي عف النبي صمى  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :سابعال اإلسناد اهلل حى
 . 1عميو كسمـ

 . كقد تقدمت ترجمتو ،متفؽ عمى تكثيؽتابعي  ،كىك ابف شراحيؿ ،عامر الشعبي     
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ   :مف كجييفكا 

كقد  ،فيو ضعؼ مف قبؿ حفظو ،كىك محمد بف عبد الرحمف ،مف أجؿ ابف أبي ليمى :األكؿ     
 . تقدمت ترجمتو

فابف أبي  ،كمحمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى ،مر الشعبياالنقطاع الذم بيف عا :الثاني     
 . 2ليمى لـ يسمع مف الشعبي

 

دَّثىنىا إسماعيؿ بف مسمـ عف الحسف عف النبي صمى اهلل عميو  :قىاؿى أبك يكسؼ :ثامفال اإلسناد حى
 . 3كسمـ
 . كقد تقدمت ترجمتو ،متفؽ عمى تكثيقوتابعي  :الحسف البصرم     
سناد ىذا        ،ضعيؼ ،المكي إسحاؽ أبكىك ك  ،إسماعيؿ بف مسمـ مف أجؿ ،المرسؿ ضعيؼكا 
 يكتب ال :المديني ابف عميكقاؿ  ،بشيءو  ليس :مىًعيف بفاكقاؿ  ،الحديث منكر :أحمد اإلماـ قاؿ

قىاؿ ،حديثو ٍرعىة أبك كى  :، كقاؿ الذىبي4متركؾ الحديث :كقاؿ النسائي ،الحديث ضعيؼ :زي
 . 6"الخامسة مف الحديث ضعيؼ" :، كقاؿ ابف حجر5"ضعفكه"

 

دَّثىنىا قيس بف الربيع عف بالؿ بف يحيى العبسي رفعو ًإلىى  :قىاؿى أبك يكسؼ :تاسعال اإلسناد حى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 7النبي صى

                                                           
 .333، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .14/28، 3042، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .358، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .3/198، 483، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/249، 408، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/110، 484، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .360، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
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، كقاؿ 1ليس بو بأس :بف مىًعيفاقاؿ  ،صدكؽتابعي  ،ىك الككفي :بالؿ بف يحيى العبسي     
 . 3"صدكؽ مف الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر2"دكؽ"ص :الذىبي

سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ مف كجييف  :كا 
 . كقد تقدمت ترجمتو ،أف قيس بف الربيع ضعيؼ :ألكؿا     
كىك  ،اإلسنادكقد عرؼ الساقط مف  ،االنقطاع الذم بيف قيس بف الربيع كببلؿ العبسي :الثاني     

بإسناده عف  4أخرجو البييقي ،إال حديثا كاحدا اإلسنادألف أبا يكسؼ لـ يرك بيذا  ،سعد الكاتب
فدلت ركاية البييقي  ،د الكاتب عف ببلؿ العبسي مرسبلسععف كبلىما  ،كقيس بف الربيع ،شريؾ

 . عمى االنقطاع
 :فائدة
، 5صالح :كقاؿ أبك حاتـ ،ثقة :قاؿ العجمي ،ثقة ،العبسي أكس بف محمد أبكىك  :سعد الكاتب     
 مف ،تضعيفو في األزدم يصب لـ ،ثقة" :، كقاؿ ابف حجر6"صدكؽ" :، كقاؿ الذىبي5صالح
 . 7"السابعة
دَّثىنىا قيس بف الربيع األى  :قىاؿى أبك يكسؼ :العاشر اإلسناد عف  ليٌ دى عف قيس بف مسمـ الجى  مٌ دً سى حى

 . 8عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،الحسف بف محمد بف الحنفية
قاؿ  ،ثقةتابعي  ،بف أبي طالب أبك محمد الياشمي المدنياك ى :الحسف بف محمد بف الحنفية     

فقيو يقاؿ إنو أكؿ "ثقة  :، كقاؿ ابف حجر9رجاءكىك أكؿ مف كضع اإل ،مدني تابعي ثقة :العجمي
 . 10مف الثالثة" ،رجاءمف تكمـ في اإل

                                                           
 .4/300، 789، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/277، 662، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 2
 .1/129، 786، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 3
 .6/156، 11655، باب ما جاء في حريـ اآلبار، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 4
 .10/254، 2204، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/428، 1823، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/230، 2232، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .419، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
 .6/316، 1273، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 9

 .1/164، 1284، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 10
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سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ       . توكقد تقدمت ترجم ،اضعيففقد كاف  ،قيس بف الربيعمف أجؿ  ،كا 

 

دَّثىنىا عبد الرحمف بف عبد اهلل عف قتادة عف أبي مً  :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر حادمال اإلسناد ز مى جٍ حى
 . 1عف أبي عبيدة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

، ذكره ابف حباف في 2ثقة تابعي ،ىك عامر بف عبد اهلل بف مسعكد اليذلي الككفي :عبيدة أبك     
 . 4"ثقة مف كبار الثالثة" :، كقاؿ ابف حجر3الثقات

سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ مف كجييف  :كا 
 . كقد تقدمت ترجمتو ،مدلس كلـ يصرّْح بالسماع ،كىك ابف دعامة السدكسي ،أف قتادة :األكؿ     
بف عتبة بف عبد اهلل بف مسعكد الككفي اىك ك  ،أف فيو عبد الرحمف بف عبد اهلل :الثاني     

قىاؿ  ،فمما كاف بأخرة اختمط ،كاف ثقة :كقاؿ ابف نمير كغيره ،ثقة :يفقاؿ يحيى بف مع ،المسعكدم كى
كضابطو أف مف سمع منو  ،"صدكؽ اختمط قبؿ مكتو :، كقاؿ ابف حجر5ليس بو بأس :النَّسىائي

 . 6مف السابعة" ،ببغداد فبعد االختبلط
 ،كايتو عنو ضعيفةفتككف ر  ،ألنو لـ يخرج منيا ،يكسؼ سمع منو في بغداد الراجح أف أباك      

 . ألنو سمع منو بعد االختبلط

 

دَّثىنىا محمد بف إسحاؽ عف عطاء عف النبي صمى اهلل  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :عشر ثانيال اإلسناد حى
 . 7عميو كسمـ

"ثقة فقيو  :قاؿ ابف حجر ،ثقةتابعي  ،بف أبي رباح أسمـ القرشي مكالىـ المكياىك  :عطاء     
 . 8مف الثالثة" ،إلرساؿفاضؿ لكنو كثير ا

                                                           
 .424، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .14/61، 3051، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .5/561، 6242، ترجمة رقـ الثقات :انظر، ابف حباف - 3
 .1/656، 8231، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .17/219، 3872، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/344، 3919، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
 .476، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
 .1/391، 4591، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 8
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سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ      لـ يصرح ك  يدلس صدكؽفقد كاف  ،إسحاؽمف أجؿ محمد بف  ،كا 
 . كقد تقدمت ترجمتو ،بالسماع

 

دَّثىًني الحجاج بف أرطاة عف قتادة عف الحسف بف أبي  :عشر ثالثال اإلسناد : حى قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى
 . 1صمى اهلل عميو كسمـ قىاؿى رىسيٍكؿي اهللً  :الحسف قىاؿى 

 . كقد تقدمت ترجمتو ،متفؽ عمى تكثيقوتابعي  ،كىك البصرم ،الحسف بف أبي الحسف     
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ مف كجييف  :كا 

 . كقد تقدمت ترجمتو ،أف الحجاج بف أرطاة فيو ضعؼ :كؿاأل      
 . كلـ يصرح بالسماع ،أنو مدلس :الثاني     

 

: سىًمٍعتي عدم بف عدم عف رجاء  :قاؿ أبك يكسؼ :رعش رابعال اإلسناد دَّثىنىا مسرة بف معبد قىاؿى حى
 . 2بف حيكة النبي صمى اهلل عميو كسمـا

، كقاؿ 3شامي ثقة :كالنَّسىائي ،قاؿ العجمي ،ثقة تابعي ،الكندم الفمسطيني كىك :رجاء بف حيكة     
 . 4"ثقة فقيو مف الثالثة" :كقاؿ ابف حجر

سناد ىذا       كىك  ،مسرة بف معبدكذلؾ مف أجؿ  ،كىك محتمؿ لمتحسيف ،المرسؿ فيو ضعؼكا 
فذكره في  ،فيو ابف حباف اضطرب، ك 5شيخ ما بو بأس :قاؿ أبك حاتـ ،ضعيؼ ،المخمي الفمسطيني

"كاف ممف ينفرد عف الثقات بما ليس مف أحاديث األثبات  :كقاؿ ،، ثـ ذكره قي المجركحيف6الثقات
"صدكؽ  :، كقاؿ ابف حجر8"كثؽ" :، كقاؿ الذىبي7جكز االحتجاج بو إذا انفرد"عمى قمة ركايتو ال ي

 . 9مف الثامنة" ،"صدكؽ لو أكىاـ
                                                           

 .481، صكتاب الخراج :أبك يكسؼ القاضي - 1
 .505، صالمصدر السابؽ - 2
 .9/151، 1890، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 3
 .1/208، 1920، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .27/449، 5900، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .7/524، 11285ترجمة رقـ  الثقات، :ابف حباف - 6
 .3/42، 1095، ترجمة رقـ المجركحيف :ابف حباف - 7
 .2/256، 5389، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 8
 .1/528، 6599، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9
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دَّثىنىا أشعث عف الحسف عف النبي صمى اهلل عميو  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر خامسال اإلسناد حى
 . 1كسمـ
 . كقد تقدمت ترجمتو ،تابعي متفؽ عمى تكثيقو ،كىك البصرم ،الحسف     
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ      كقد  ،ضعيؼفيك  ،مكندكىك ابف سكار ال ،أشعثمف أجؿ  ،كا 

 . تقدمت ترجمتو

 

مىٍيًو  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر سادسال اإلسناد مَّى اهللي عى : قىاؿى صى دَّثىنىا أشعث عف الشعبي قىاؿى حى
ـى  مَّ سى  . 2كى
 . تقدمت ترجمتو كقد ،متفؽ عمى تكثيقوتابعي  ،كىك عامر بف شراحيؿ ،الشعبي     
سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ      كقد تقدمت  ،كاف ضعيفا ،كىك ابف سكار الكندم ،أشعثمف أجؿ  ،كا 

 . ترجمتو

 

دَّثىنىا سماؾ بف حرب عف تميـ بف طرفة عف النبي  :قاؿ أبك يكسؼ :عشر سابعال اإلسناد      حى
 . 3صمى اهلل عميو كسمـ

، 5"ثقة" :، كقاؿ الذىبي4ثقة :قاؿ النَّسىائي ،ثقة تابعي ،الطائي المسميكىك  :تميـ بف طرفة     
 . 6"ثقة مف الثالثة" :كقاؿ ابف حجر

سناد ىذا المرسؿ ضعيؼ      فيو ضعؼ مف  ،كىك ابف حرب الذىمي الككفي ،سماؾمف أجؿ  ،كا 
 . كقد تقدمت ترجمتو ،جية حفظو

 

                                                           
 .519، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .536، صالمصدر السابؽ - 2
 .580، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 3
 .4/331، 804، ترجمة رقـ، تيذيب الكماؿ :نظر، المزما - 4
 .1/279، 674، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 5
 .1/130، 802، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 6
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 :الضعؼ شديدة المراسيؿ :المطمب الرابع
كىذه األسانيد عمى  ،(أسانيد أربعةلمرسمة شديدة الضعؼ في كتاب الخراج )بمغت األسانيد ا     

 :النحك التالي

 

دَّثىًني عبد اهلل بف سعيد بف أبي سعيد المقبرم عف جده  :قىاؿى أىبيٍك ييٍكسيؼى  :األكؿ اإلسناد      حى
 . 1عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

، 2ال بأس بو :قىاؿ النَّسىائي ،ثقة تابعي ،أـ شريؾىك كيساف المدني مكلى  :سعيد المقبرم أبك     
 . 4"ثقة ثبت مف الثانية مات سنة مائة" :كقاؿ ابف حجر، 3كذكره ابف حباف في الثقات

سناد ىذا المرسؿ شديد الضعؼ      ىك أبك ك  ،عبد اهلل بف سعيد بف أبي سعيد المقبرممف أجؿ  ،كا 
جمست إليو مجمسا فعرفت فيو  :اؿ يحيى بف سعيدق ،منكر الحديث ،عباد الميثي مكالىـ المدني

قىاؿ أبك  ،ضعيؼ :بف مىًعيفكقاؿ ا ،متركؾ الحديث ،ر الحديثمنك :أحمد اإلماـ كقاؿ ،الكذب كى
ٍرعىة قىاؿ أبك حاتـ ،ال يكقؼ منو عمى شيء ،ضعيؼ الحديث :زي  :، كقاؿ الذىبي5ليس بقكم :كى
 . 7"متركؾ مف السابعة" :، كقاؿ ابف حجر6"كاه"

 

دَّثىًني عبد اهلل بف المحرر عف الزىرم عف النبي صمى اهلل  :قاؿ أبك يكسؼ :الثاني اإلسناد      حى
 . 8عميو كسمـ

 . كقد تقدمت ترجمتو ،تابعي متفؽ عمى تكثيقو ،ىك محمد بف مسمـ ،الزىرم     

                                                           
 .136، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .24/240، 5008، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 2
 .5/340، 5128، ترجمة رقـ الثقات :انظر، ابف حباف - 3
 .1/463، 5676، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 .15/31، 3305، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/558، 2752، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/306، 3356، ترجمة رقـ، تقريب التيذيب :ابف حجر - 7
 .253، صالخراج كتاب :القاضي أبك يكسؼ - 8
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سناد ىذا المرسؿ شديد الضعؼ      جزرم ىك العامرم الك  ،عبد اهلل بف المحررمف أجؿ  ،كا 
كقاؿ أبك  ،ضعيؼ :بف مىًعيفاكقاؿ  ،ترؾ الناس حديثو :أحمد اإلماـقاؿ  ،متركؾ الحديث ،الحراني

 :،  كقاؿ ابف حجر1منكر الحديث :كقىاؿ البيخاًرمُّ  ،متركؾ الحديث :كالنسائي ،كالدارقطني ،حاتـ
 . 2"متركؾ مف السابعة"

 

دَّثىنىا ا :قىاؿى أبك يكسؼ :الثالث اإلسناد      قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل  :لعالء بف كثير عف مكحكؿ قىاؿى حى
ـى عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 3صى

 . كقد تقدمت ترجمتو ،ثقةتابعي  ،ىك أبك عبد اهلل الشامي ،مكحكؿ     
سناد ىذا المرسؿ شديد الضعؼ      الشامي  الميثيأبك سعد ىك ك  ،العبلء بف كثيرمف أجؿ  ،كا 

كقاؿ عمي بف  ،ليس حديثو بشيء :بف مىًعيفاقاؿ  ،منكر الحديث ،مكلى بني أمية ،الدمشقي
ٍرعىة ،المديني منكر  :كقىاؿ البيخاًرمُّ  ،منكر الحديث :كقاؿ أبك حاتـ ،ضعيؼ الحديث :كأبك زي
 . 5بف حباف بالكضع مف السادسة"ا"متركؾ رماه  :، كقاؿ ابف حجر4الحديث
: قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل  :قاؿ أبك يكسؼ :الرابع اإلسناد      حدثنا الحسف بف عمارة عف الزىرم قىاؿى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 6صى
 . كقد تقدمت ترجمتو ،متفؽ عمى تكثيقوتابعي  ،ىك محمد بف مسمـ ،الزىرم     
سناد ىذا المرسؿ شديد الضعؼ      كقد  ،كر الحديثمنفقد كاف  ،الحسف بف عمارةمف أجؿ  ،كا 

 . تقدمت ترجمتو

 

 
 

                                                           
 .16/29، 3523، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/320، 3573، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 .351، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .22/535، 4584، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 4
 .1/436، 5254، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 5
 .358، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
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 السادس فصؿال
 ألحاديث الكاردة في كتاب الخراجتخريج ا
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 :كفيو ستة مباحث

 الصحيحة األحاديث تخريج:  األكؿ المبحث

 الحسنة األحاديث تخريج:  الثاني المبحث

 الضعيفة األحاديث تخريج:  الثالث المبحث

 الضعؼ شديدة الضعيفة األحاديث جتخري:  الرابع المبحث

 الخراج كتاب في المرسمة األحاديث تخريج:  الخامس المبحث

 الخراج كتاب في المسندة غير األحاديث تخريج:  السادس المبحث

 

 

 

 

 

 

 :تمييد
كأربعيف  اثنيفمائة ك ) ػػػ مف غير المكرر ػػػ أبك يكسؼ في كتابو ركاىابمغت األحاديث التي      
كأجاب مف خبلليا  ،مة في الكتابرض أبك يكسؼ مف خبلليا آراءه في المسائؿ المفصٌ ع ،(حديثا

 :كتفصيميا عمى النحك التالي ،تنكعت ىذه األحاديث في درجاتياكقد  ،عمى أسئمة ىاركف الرشيد

 

 األحاديث الصحيحةتخريج :  األكؿ بحثالم
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مة األحاديث التي ركاىا في ر مف جمكبيصيب ن لؤلحاديث الصحيحة في كتاب الخراجكاف      
كمنيا ما كاف إسناده أقؿ  ،كالمتف اإلسنادمنيا ما ىك صحيح  ،(حديثا خمسيففقد بمغت ) ،كتابو

 :كىذه األحاديث عمى النحك التالي ،إال أف لمحديث طرقا أخرل صحيحة ،مف درجة الصحيح
 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :كؿالحديث األ        اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  أنس عف عياش بيأ بف أباف كحى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  عنو كحط،  صمكات عشر عميو اهلل صمى كاحدة صالة عمي صمى مف" :كى
 . 1"سيئات عشر
كقد تقدمت فقد كاف منكر الحديث،  ،مف أجؿ أباف بف أبي عياش ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      

ك بف مف طريؽ ييكنيسي  ،4صحيحبسند  ،3كالنسائي ،2حمدأ اإلماـأخرجو لكف  ،ترجمتو  بريد عف عىٍمرو
ـى  أبي بفا بريد ٍريى اًلؾو  بف أىنىسً  عف مى ٍيرىةى  أبي كلمحديث شاىد عف ،مى شاىد  كلو ،5أخرجو الدارمي ،ىيرى

 . 6أخرجو ابف أبي شيبة ،الشعبي مرسؿ عف
 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :الثاني الحديث       اهلل عبد عف السائب بف اهلل عبد عف أشياخنا ضبع كحى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  مسعكد ابف يعنيػػػ  مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ػػػ عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  مالئكة هلل إف" :كى

 . 7"السالـ أمتي عف يبمغكني األرض ًفي سياحيف
 أخرجو  ،مف طريؽ آخر 8يث صحيحكالحد ،مف أجؿ جيالة مشايخو ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

                                                           
 .89، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو، حديث أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

سناده حسف :، كقاؿ شعيب األرنؤكط19/57، 11998رقـ   مسمـ، رجاؿ مف كىك ،عمرك بف يكنس جؿأ مف؛ حديث صحيح كا 
 . ثقات رجالو كباقي

ًة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، سنف النسائي الصغرل )المجتبى( :النسائي - 3 بلى ، كتاب السيك، بىاب اٍلفىٍضًؿ في الصَّ
 .3/50، 1297حديث رقـ 

 .صحيح :، كقاؿ األلباني2/1088 ،6359حديث رقـ  ،صحيح الجامع الصغير كزياداتو :انظر، األلباني - 4
، 2772، كتاب الرقائؽ، باب فضؿ الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 5
2/408. 
باب ما أعطى اهلل محمدا صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ  ،، كتاب الفضائبمصنؼ ابف أبي شيبةابف أبي شيبة،  - 6

31785 ،6/325. 
 .90، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 7
، باب تفسير سكرة األحزاب، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيفقاؿ الحاكـ: صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه، انظر، الحاكـ:  - 8

 ،سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، كانظر، األلباني: أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف: 2/456، 3576
 .6/842، 2853ـ(، حديث رقـ 1995 -ىػ 1415 – 1)الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، ط
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 عبد عف زىاذىافى  عف السَّاًئبً  بف المَّوً  عبد عف مف طريؽ سيٍفيىافي  3، كالدارمي2النسائي، ك 1أحمد اإلماـ
 . مىٍسعيكدو  بف المَّوً  عبد

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ثالثالحديث ال       اهللً  رىسيٍكؿ عف سعيد أبي عف صالح أبي عف األعمش حى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  سمعو كأصغى جبيتو كحنا القرف التقـ قد القرف كصاحب أنعـ كيؼ" :قىاؿى  كى
 . 4"تككمنا عميو الككيؿ كنعـ اهلل حسبنا :قكلكا :قىاؿى  ؟نقكؿ كيؼ اهللً  رىسيٍكؿى  يىا قمنا  ،يؤمر متى ينتظر

. 
 أبا ،، كتابع عطية اٍلعىٍكًفيّْ 7الحاكـك ، 6باف، كابف ح5أبك يعمىأخرجو  كالحديث ،صحيح اإلسنادىذا      

 أبا
  

ٍدًرمّْ  سىًعيدو  أىًبي صالح في الركاية عىفٍ   أبي كلمحديث شاىد عف ،9، كالترمذم8أحمد اإلماـأخرجو  ،اٍلخي
ٍيدً  عىفٍ كشاىد آخر  ،1أخرجو النسائي ،رضي اهلل عنو ىريرة ـى  ٍبفً  زى كشاىد  ،2أحمد اإلماـأخرجو  ،أىٍرقى

 . 3أحمد اإلماـأخرجو  ،عىبَّاسو  ٍبفً ا عىفً كشاىد آخر 

                                                           
، 3666، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 1
 ، كقاؿ األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.6/183
ـً عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ ف النسائي الصغرلسنالنسائي:  - 2 ، 3/43، 1282، كتاب السيك، باب السَّبلى

 .1/380، 1205، كتاب المساجد، باب التسميـ عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ كالكبرل
ًة عمى النبسنف الدارميالدارمي:  - 3  .2/409، 2774ي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ ، كتاب الرقائؽ، باب في فىٍضًؿ الصَّبلى
 .90، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 4
، 1084، كتاب الصبلة، باب إباحة تعجيؿ العشاء ككراىية النـك قبميا كالحديث بعدىا، حديث رقـ مسند أبك يعمىأبك يعمى:  - 5
2/339. 
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف: ابف حباف، أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي - 6

ـ(، كتاب األذكار، باب ذكر األمر لمف انتظر النفخ في الصكر أف يقكؿ: 1993 -ىػ 1414 – 2)بيركت، مؤسسة الرسالة، ط
 .3/105، 823حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ، حديث رقـ 

لـ نكتبو مف حديث  :، كقاؿ4/603، 8678اب األىكاؿ، حديث رقـ ، كتاب الفتف، بالمستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 7
 اإلسناد.األعمش عف أبي صالح عف أبي سعيد إال بيذا 

، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8
 .عىٍكفيإسناده ضعيؼ لضعؼ ال :، كقاؿ األرنؤكط18/228، 11696

كًر، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 9 ، 2/260، 2431، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، بىاب ما جاء في شىٍأًف الصُّ
سىفه  :، قاؿ أبك ًعيسىى2/260 ًديثه حى  .ىذا حى
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دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :رابعالحديث ال      دَّثىًني: قىاؿى  إسحاؽ بف محمد حى  عف المغيرة بف اهلل ديعب حى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  الخدرم سعيد أبي عف كعمر  بف سميماف مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى  يستجيز ثيَـّ  ،عدافالسٌ  كحسؾ 5حسؾ عميو ،جينـ 4يرانيٌ ظى  بيف الصراط يكضع" :يقكؿ كى
 . 8"فييا 7منككس كمحتبس،  ناج ثيَـّ  6كمخدكش،  ـمَّ سى مي  فناجو  :الناس
أخرجو  ، مف أجؿ ابف إسحاؽ، فقد كاف صدكقا مدلسا، كقد صرح بالسماع،حسف اإلسنادىذا      
 ، عطاء بف يسار في الركاية عف أبي سعيد كتابع سميماف بف عمر ، ك 10، كابف ماجة9أحمد اإلماـ

  . 1، فالحديث صحيح13أحمد اإلماـ، ك 12، كمسمـ11الخدرم، أخرجو ػػػػ مطكال ػػػػ البخارم

                                                                                                                                                                          
عكا لكـ(، حديث )الذيف قاؿ ليـ الناس إف الناس قد جم :، كتاب التفسير، باب قكلو تعالىسنف النسائي الكبرل :النسائي - 1

 .6/316، 11082رقـ 
، كقاؿ 32/91، 19345، مسند الككفييف، حديث زيد بف أرقـ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

 .حديث صحيح، كىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ عطية :األرنؤكط
حسف لغيره، كىذا إسناد  :األرنؤكط ، كقاؿ8/144، 3008المصدر السابؽ، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ  - 3

 .ضعيؼ لضعؼ عطية
 :كاألزدم، محمد بف أبي نصر الحميدم ،6/85، عمدة القارم :أم عمى كسطيا، انظر، العيني :بيف ظيراني جينـ  - 4

ق 1415 – 1زبيدة محمد سعيد، )مصر القاىرة، مكتبة السنة، ط :، تحقيؽتفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ
 .1/294ـ(، 1995 –
 :ىك بياف خشكنتو، كما عميو مف شكؾ، انظر، األزدم :جمع حسكة كىي شككة حديدة صمبة، كحسؾ السعداف :الحسؾ - 5

 .2/56، مقاييس المغة :كابف فارس ،1/231، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ
تفسير غريب ما في  :، كاألزدم25/130، القارمعمدة  :أم مف الخدش، أم مخمكش ممزكؽ، انظر، العيني :مخدكش - 6

 .1/78، الصحيحيف البخارم كمسمـ
 .5/313، العيف :أم مقمكب، رأسو فكؽ عقبو، انظر، الفراىيدم :منككس - 7
 .93-92، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
أبي سعيد الخدرم، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 9

 .إسناده حسف :، كقاؿ األرنؤكط17/141، 11081
 .2/1430، 4280، كتاب الزىد، بىاب ًذٍكًر اٍلبىٍعًث، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة،  - 10
بّْيىا نىاًظرىةه(، حديث رقـ  )كيجيكهه يىٍكمىًئذو نىاًضرىةه * :، كتاب التكحيد، بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىىصحيح البخارم :البخارم - 11 إلى رى

7001 ،6/2706. 
ٍؤيىًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 12  .1/167، 183، كتاب اإليماف، بىابي مىٍعًرفىًة طىًريًؽ الرُّ
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 13

11127 ،17/202. 
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دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :خامسال الحديث       عف ىريرة بيأ عف سممة أبي عف عمرك بف محمد حى
مَّى النبي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ،ترأ عيف ال ما الصالحيف لعبادم أعددت" :كجؿ عز اهلل يقكؿ: قىاؿى  كى
مىى خطر كال سىًمٍعتي  أذف كال ًُ َنۡفس  ) :شئتـ إف كااقرؤ  ،بشر قمب عى َِ  فََٗل َتۡػيَ ٌّ  ً ُٓ َ ۡرِِفَ ل

ُ
ٓ أ ا ٌَّ

ۡعُي  
َ
ةِ أ ئُنَ  كُرَّ ٍَ ا ََكُُٔاْ َيۡػ ٍَ ِ َۢ ة  ال عاـ مائة ظميا ًفي الراكب سيري لشجرة الجنة ًفي فكا   ،2(َ َزآَء

ُدودٍ  َوِظّوٍ ) :شئتـ إفاقرؤكا  يقطعيا ٍْ ،  فييا كما الدنيا مف خير الجنة ًفي سكط كلمكضع ،(مَّ
َتَُٰع ) :شئتـ إف كااقرؤ  ٌَ ٓ إَِلَّ  ۡنَيا ُة ٱدلُّ َٰٔ َي ا ٱۡۡلَ ٌَ َۗ َو ََِّث َػَلۡد فَاَز ۡدِرَو ٱۡۡلَ

ُ
َِ ٱنلَّارِ َوأ َ زُۡخزَِح َغ ٍَ َػ

 . 4"3(ورِ ٱۡىُغرُ 
، 5أحمد اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح ،مف أجؿ محمد بف عمرك ،حسف اإلسنادىذا      

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ا سممة في الركاية أب ،رىاًفعو  كأىب كتابع ،6كالنسائي  ،8، كالدارمي7أحمد اإلماـأخرجو  ،ىيرى
 
أخرجو  ،تابعو كذلؾ أبك صالحك  ،11، كالترمذم10، كمسمـ9أخرجو البخارم ،اأٍلىٍعرىجً كتابعو أيضا  

 . 3أحمد اإلماـ، ك 2، كمسمـ1البخارم

                                                                                                                                                                          
، 3263 – 8189حديث رقـ  ،صحيح الجامع الصغير كزياداتو :صحيح، انظر، األلباني :قاؿ الشيخ األلباني - 1
، كتاب المستدرؾ عمى الصحيحيف :ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه، انظر، الحاكـ :، كقاؿ الحاكـ2/1360

 .4/628، 8738األىكاؿ، حديث رقـ 
 .17سكرة السجدة، اآلية  - 2
 .185سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 3
 .95، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

 .حديث صحيح، كىذا إسناد حسف :، كقاؿ األرنؤكط15/407، 9649
، كتاب التفسير، باب قكلو تعالى )فمف زحزح عف النار كأدخؿ الجنة فقد فاز(، حديث رقـ نسائي الكبرلسنف ال :النسائي - 6

11085 ،6/317. 
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7

 .عمى شرط مسمـإسناده صحيح  :، كقاؿ األرنؤكط14/421، 8827
 .2/428، 2819، كتاب الرقائؽ، باب مف يدخؿ الجنة ينعـ ال يبؤس، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 8
 .3/1185، 3072كتاب بدء الخمؽ، باب ما جاء في صفة الجنة...، حديث رقـ  صحيح البخارم، :البخارم - 9

ًصفىًة نىًعيمً صحيح مسمـ :مسمـ - 10 نًَّة كى  .4/2174، 2824يىا كىأىٍىًميىا، حديث رقـ ، ًكتىاب اٍلجى
 .5/346، 3196، كتاب التفسير، باب كمف سكرة السجدة، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 11
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 اإلماـ، ك 4مسمـ اإلماـأخرجو  ،رضي اهلل عنو السَّاًعًدمَّ  سىٍعدو  بف سىٍيؿى  كلمحديث شاىد عف     
 . 5أحمد

 

دَّثىًني :أبك يكسؼ قىاؿى  :سادسلالحديث ا       عف األعرج عف الزناد أبي عف عمي بف اهلل عبد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عف ىريرة يأب مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ،  بو كيتقى كرائو مف يقاتؿ 6ةنَّ جي  اإلماـ إنما" :قىاؿى  كى

ف،  أجرا بذلؾ لىوي  فإف كعدؿ اهلل بتقكل أمر فإف  . 7"إثمو فعميو بغيره أتى كا 
خرجو مف أ ،كالحديث صحيح ،فيك صدكؽ ،مف أجؿ عبد اهلل بف عمي ،حسف اإلسنادىذا      

، 11، كأبك داكد10أحمد اإلماـ، ك 9، كمسمـ8البخارم ،طريؽ أبي الزناد عف األعرج عف أبي ىريرة
 . 12كالنسائي

دَّثىًني :أبك يكسؼ قىاؿى  :بعساال الحديث       أبا أف الحميرم زياد بف الحارث عف سعيد بف يحيى حى
مَّى النبي سأؿ ذر مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  خزم القيامة يـك كىي أمانة كىي ضعيؼ أنت: "اؿى فىقى ،  اإلمرة كى

 . 13"فييا عميو ما كأدل ، بحقيا أخذىا مف إال كندامة

                                                                                                                                                                          
(، حديث رقـ  صحيح البخارم، :البخارم - 1 ـي نىٍفسه ما أيٍخًفيى ليـ مف قيرًَّة أىٍعييفو ، 4502كتاب التفسير، بىاب قىٍكًلًو )فبل تىٍعمى
4/1794. 
ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 2 نًَّة كى  .4/2175، 2824، ًكتىاب اٍلجى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .الشيخيف إسناده صحيح عمى شرط :، كقاؿ األرنؤكط16/71، 10017
ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 4 نًَّة كى  .4/1794،  2825، ًكتىاب اٍلجى
، 22826، مسند األنصار، حديث أبي مالؾ عف سيؿ بف سعد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

37/482.  
نة - 6 شرح  :ستتر بو كيتبع  انظر، ابف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ البكرم القرطبيأم ي :جنة اإلماـبمعنى ستر، ك  :جي

، 4/8ـ(، 2003 –ق 1423 – 2أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، )السعكدية، الرياض، مكتبة الرشيد، ط :، تحقيؽصحيح البخارم
 .1/326،تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ :كاألزدم

 .97، صتاب الخراجك :القاضي أبك يكسؼ - 7
 .3/1080، 2797كيتقي ًبًو، حديث رقـ  اإلماـ، كتاب الجياد كالسير، بىاب ييقىاتىؿي مف كىرىاًء صحيح البخارم :البخارم - 8
، حديث رقـ  اإلماـ، كتاب اإلمارة، بىابه ًفي صحيح مسمـ :مسمـ - 9  .3/1471، 1841ًإذىا أىمىرى ًبتىٍقكىل اهلًل كىعىدىؿى كىافى لىوي أىٍجره

، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 10
 .حديث صحيح :، كقاؿ األرنؤكط16/453، 10777

فُّ ًبًو في اٍلعيييكًد، حديث رقـ  اإلماـ، كتاب الجياد، بىاب في سنف أبي داكد :أبك داكد - 11  .3/82، 2757ييٍستىجى
اـً كما يىًجبي عميو، حديث رقـ سنف النسائي :النسائي - 12  .7/155، 4196، كتاب البيعة، ًذٍكري ما يىًجبي ًلئٍلًمى
 .97، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 13
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، كابف أبي 2، كالحاكـ1أخرجو البييقي ،فإف الحارث لـ يسمع مف أبي ذر ،منقطع اإلسنادىذا      
 . 3أبي شيبة

اًرثً ريؽ كميـ مف ط ،5، كأحمد بف حنبؿ4مسمـ اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح       يىًزيدى  بف اٍلحى
ٍضرىًميّْ  ٍيرىةى  بفا عف اٍلحى جى  . ذىرٍّ  أبي عف اأٍلىٍكبىرً  حي

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ثامفالالحديث        عف الحصيف بف يحيى عف إسحاؽ أبي عف إسرائيؿ حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ رأيت :قالت الحصيف أـ جدتو مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  إبطو تحت جعمو قد بثكبو متحفام كى
ف، كأطيعكا كاسمعكا اهلل اتقكا الناس أييا" :يقكؿ كىك  لىوي  فاسمعكا أجدع حبشي عبد عميكـ أمر كا 

 . 6"كأطيعكا
لكف أبا  ،7أحمد اإلماـأخرجو  ،مدلس لـ يصرّْح بالسماع ،ىذا إسناد فيو أبك إسحاؽ السبيعي     

، كابف 8النسائي كما في ركاية ،بت الحجة شعبة بف الحجاجفقد تابعو الثقة الث ،إسحاؽ قد تكبع
ٍيثو  بف اٍلعىٍيزىارً  ،كتابع يحيى في الركاية عف أـ الحصيف ،9ماجة رى فالحديث  ،10أخرجو الترمذم ،حي

 . صحيح

                                                           
ف نفسو ضعفا ، كتاب آداب القاضي، باب كراىية اإلمارة ككراىية تكلي أعماليا لمف رأل مسنف البييقي الكبرل :البييقي - 1

  .10/95، 19999أك رأل فرضيا عنو بغيره ساقطا، حديث رقـ 
كلـ  اإلسنادىذا حديث صحيح  :، كقاؿ4/103، 7019، كتاب األحكاـ، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 2

 .يخرجاه
 .6/419، 32540، كتاب الجياد، باب في االمارة، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 3
كرىةو، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 4 ري مىارىًة ًبغىٍيًر ضى  .3/1457، 1825، كتاب اإلمارة، بىاب كىرىاىىًة اإلًٍ
، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفارم رضي اهلل عو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

21513 ،35/404. 
 .98-97، صالخراج كتاب :القاضي أبك يكسؼ - 6
، 16649، مسند المدنييف، حديث يحيى بف حصيف عف أمو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7

 .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ :، كقاؿ األرنؤكط27/209
ًة سنف النسائي :النسائي - 8  .7/154، 4192، حديث رقـ اإلماـ، كتاب البيعة، باب اٍلحىضُّ عمى طىاعى
 .2/955، 2861، حديث رقـ اإلماـ، كتاب الجياد، بىاب طىاعىًة سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9

ًة سنف الترمذم :الترمذم - 10  :، كقاؿ أبك عيسى4/209، 1706، حديث رقـ اإلماـ، كتاب الجياد، بىاب ما جاء في طىاعى
ًحيحه  سىفه صى ًديثه حى  .كىىىذىا حى
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، كابف 2، كأحمد بف حنبؿ1أخرجو البخارم ،بف مالؾ رضي اهلل عنو أىنىسً  عفكلمحديث شاىد      
 . 4كاىد أخرلكلمحديث ش ،3ماجة

 

دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :لتاسعاالحديث        قىاؿى  :قىاؿى  ىريرة أبي عف صالح أبي عف األعمش حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كمف ،أطاعني فقد اإلماـ أطاع كمف، اهلل أطاع فقد أطاعني مف" :كى

 . 5"عصاني فقد اإلماـ عصى كمف ،اهلل عصى فقد عصاني
في  كتابع أبا صالح ،7، كابف ماجة6أحمد اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح ،صحيح ىذا إسناد     

مىمىةى  أبككتابعو أيضا  ،9، كمسمـ8أخرجو البخارم ،اأٍلىٍعرىجى  ،في الركاية عف أبي ىريرة         بف سى
عف أبي كلمحديث طرؽ أخرل  ،12، كالنسائي11، كأحمد بف حنبؿ10أخرجو البخارم ،الرحمف عبد

 . ىريرة ركاىا أصحاب السنف كغيرىـ
دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :عاشرالالحديث        رب عبد بف الرحمف عبد عف كىب بف زيد عف األعمش حى
، مجتمعكف عميو كالناس الكعبة ظؿ ًفي جالس كىك، 13كعمر  بف اهلل عبد ًإلىى انتييت :قىاؿى  الكعبة

                                                           
ٍكلىى، حديث رقـ ، كصحيح البخارم :البخارم - 1 ًة اٍلعىٍبًد كىاٍلمى  .1/246، 661تاب األذاف، بىاب ًإمىامى
، 12126، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

19/178. 
 .2/955، 2860، حديث رقـ اإلماـ، كتاب الجياد، بىاب طىاعىًة سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 3
 .8/107، 2455، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 4
 .98، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 6

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف :كقاؿ األرنؤكط ،12/405، 7434
، كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، بىاب اتّْبىاًع سينًَّة رسكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ، سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 7

 .1/4، 3حديث رقـ 
 .3/1080، 2797كيتقي ًبًو، حديث رقـ  إلماـاكتاب الجياد كالسير، بىاب ييقىاتىؿي مف كىرىاًء  صحيح البخارم، :البخارم - 8
تىٍحًريًميىا في اٍلمىٍعًصيىًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 9 ٍيًر مىٍعًصيىةو كى ، كتاب اإلمارة، بىاب كيجيكًب طىاعىًة اأٍليمىرىاًء في غى

1835 ،3/1466. 
(، حديث  ، كتاب األحكاـ، بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىىصحيح البخارم :البخارم - 10 ـٍ )أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي

 .6/2611، 6718رقـ 
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 11

7656 ،13/93. 
ًة ، كتاب اسنف النسائي الصغرل :النسائي - 12  .7/154، 4193، حديث رقـ اإلماـلبيعة، باب التٍَّرًغيبي في طىاعى
المكجكد في بعض النسخ المطبكعة، عف )عبد اهلل بف عمر(، كالصكاب أنو عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص، كما أخرجو  - 13

 اإلماـ أحمد، كأبكداكد.
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مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :يقكؿ فسىًمٍعتيو مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  1قمبو كثمرة يده صفقة فأعطاه إماما بايع مف" :كى
اءى  فإف،  استطاع ما فميطعو  . 2"اآلخر عنؽ فاضربكا ينازعو آخر جى
األعمش عف مف طريؽ  ،5، كأبك داكد4أحمد اإلماـأخرجو  ،3كالحديث صحيح ،صحيح ىذا إسناد     

 . عبد اهلل بف عمركعف عف عبد الرحمف بف عبد رب الكعبة 

 

دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :حادم عشرالالحديث        بكر أبك قاـ :قىاؿى  قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ حى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  ََ ) :اآلية ىذه تقرؤكف إنكـ،  الناس أييا :قىاؿى  ثيَـّ  عميو كأثنى اهلل فحمد عى ِي ا ٱَّلَّ َٓ يُّ

َ
أ  َيى

 ًۡ ُِٔاْ َغيَۡيُؾ ٌَ ۚٞ َءا ًۡ َتَدۡيُت ْۡ َ َضوَّ إَِذا ٱ ٌَّ ۖۡ ََل يَُُضُُّؽً  ًۡ ُُفَصُؾ
َ
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ سمعنا كأنا 6(أ  اهللي  صى

مىٍيوً  اهللي  مَّـى  عى سى  . 7"بعقابو اهلل يعميـ أف أكشؾ يغيركه فمـ المنكر رأكا ًإذىا الناس إف" :يقكؿ كى
 
 
 
 

، 3كالترمذم ،2، كأبك داكد1كالنسائي، 9أحمد اإلماـأخرجو  ،8كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 4، كابف ماجة3كالترمذم

                                                           
ه، انظر، ابف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف أبي الحسف ىي اإلخبلص في المعقد كالمعاىدة، أم خالص عيد ثمرة القمب: - 1

ـ(، 1997 –ق 1418تحقيؽ: عمي حسيف البكاب، )الرياض، دار الكطف،  كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف،البكرم: 
 .1/221، النياية في غريب األثر، كابف األثير: 4/124
 .100، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 2
 ، كقاؿ األلباني: صحيح.2/1089، 3679، حديث رقـ مشكاة المصابيحيب التبريزم: انظر، الخط - 3
، 6501، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرك، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 4

 ، كقاؿ األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.11/45
ًئًميىا، حديث رقـ  ،سنف أبي داكدأبك داكد:  - 5 دىالى  .4/96، 4248كتاب الفتف كالمبلحـ، بىاب ًذٍكًر اٍلًفتىًف كى
 .105سكرة المائدة، اآلية  - 6
 .102-101، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 7
 ، كقاؿ األلباني: صحيح.1/398، 864 – 1974، حديث رقـ صحيح الجامع الصغير كزياداتوانظر، األلباني:  - 8
، كقاؿ األرنؤكط: إسناده صحيح 1/178، 1، مسند أبي بكر الصديؽ، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 9

 عمى شرط الشيخيف.
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دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :عشر لثانياالحديث        بف سعيد عف الزىرم عف إسحاؽ بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أف" :مطعـ بف جبير عف المسيب مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مىى القربى ذم سيـ ـقسٌ  كى  بني عى
 . 5"المطمب كبني ىاشـ
أخرجو  ،كالحديث صحيح فقد كاف صدكقا، ،مف أجؿ محمد بف إسحاؽ ،حسف اإلسنادىذا      

 ،كتابع محمد بف إسحاؽ ،ػػػ مع ذكر تصريح ابف إسحاؽ بالسماع ػػػ8، كالبييقي7، كأبك داكد6النسائي
، 11، كأبك داكد10، كأحمد بف حنبؿ9أخرجو البخارم ،يكنس كغيره في الركاية عف الزىرم

 . كالطرؽ عف الزىرم كثيرة ،13، كابف ماجة12يكالنسائ
دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :عشر لثالحديث الثا      مىى قدـ :قىاؿى  نجيح أبي ابف حى  اهللي  رىًضيى  بكر أبي عى
ٍنوي  تىعىالىى مَّى النبي عند لىوي  كاف مف :فىقىاؿى ، ماؿ عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى اءىه ،فميأت ًعدىةه  كى  عبد  بف جابر فجى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ لي قىاؿى  :فىقىاؿى  اهلل مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى اءى  لك" :كى  ػػػ يشير "كىكذا ىكذا أعطيتؾ البحريف ماؿ جى

                                                                                                                                                                          
، كتاب التفسير، باب قكلو تعالى )يا أييا الذيف آمنكا عميكـ أنفسكـ ال يضركـ مف ضؿ إذا سنف النسائي الكبرلالنسائي:  - 1

 .6/338، 11157ـ اىتديتـ(، حديث رق
 .4/122، 4338، كتاب المبلحـ، بىاب اأٍلىٍمًر كىالنٍَّيًي، حديث رقـ سنف أبي داكدأبك داكد:  - 2
، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 3 كًؿ اٍلعىذىاًب إذا لـ ييغىيٍَّر اٍلميٍنكىري ، 4/467، 2168، كتاب الفتف، بىاب ما جاء في نيزي

ًديثه صى  :كقاؿ  .ًحيحه كىىىذىا حى
كًؼ كىالنٍَّيًي عف اٍلميٍنكىًر، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 4  .2/1327، 4005، كتاب الفتف، بىاب اأٍلىٍمًر ًباٍلمىٍعري
 .128، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
  .7/130، 4137، ًكتىاب قىٍسـً اٍلفىٍيًء، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 6
سىٍيـً ًذم اٍلقيٍربىى، حديث رقـ سنف أبي داكد :داكد أبك - 7 ميًس كى ، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في بىيىاًف مىكىاًضًع قىٍسـً اٍلخي

2980 ،3/146. 
، 12732، كتاب قسـ الفيء كالغنيمة، باب سيـ ذم القربى مف الخمس، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 8
6/341. 
، حديث رقـ صحيح البخارم :خارمالب - 9 ٍيشو  .3/1290، 3311، كتاب المناقب، بىاب مىنىاًقًب قيرى

، 27/304، 16741، مسند المدنييف، حديث جبير بف مطعـ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 10
ف كاف مدلسان كقد عنعف -إسناده حسف، محمد بف إسحاؽ :كقاؿ األرنؤكط ح بالتحديث عند الطبرم كالبييقي، قد صر  -كا 

 .فانتفت شبية تدليسو
سىٍيـً ًذم اٍلقيٍربىى، حديث سنف أبي داكد :أبك داكد - 11 ، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في بىيىاًف مىكىاًضًع قىٍسـً اٍلخيميًس كى

 .3/145، 2978رقـ 
 .7/130، 4137، 4136حديث رقـ  ، ًكتىاب قىٍسـً اٍلفىٍيًء،سنف النسائي الصغرل :النسائي - 12
 .2/961، 2881، كتاب الجياد، بىاب ًقٍسمىًة اٍلخيميًس، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 13
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ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  بكر أبك فقىاؿى لو ،ػػػ بكفيو  خذ :فىقىاؿى  خمسمائة فكجده عده ثيَـّ  بكفيو فأخذ ،خذ :عى
 . 1ألفا أخذف ،ألفا إلييا
كالحديث صحيح أخرجو  ،فابف أبي نجيح لـ يسمع مف جابر ،ضعيؼ منقطع اإلسنادىذا      

ك بف دينار ،3، كمسمـ2البخارم ٍمره مَّدى  سمع مف طريؽ عى ًميٍّ  بف ميحى اًبرً  عف عى  ،اهلل رضي المَّوً  عبد بف جى
، 5، كمسمـ4أخرجو البخارم ،محمد بف عمي في الركاية عف جابر ،اٍلميٍنكىًدرً  بف محمد كتابع ،اهلل

 . 7أحمد اإلماـأخرجو  ،كتابعو أيضا أبك الزبير ،6كأحمد

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :عشر رابعالحديث ال       :عمر بف اهلل عبد عف نافع عف أرطاة بف الحجاج حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أف" مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  حياة ًفي أيدييـ ًفي انتفك بالنصؼ خيبر أىؿ ًإلىى خيبر دفع كى

مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  مف نزعيا الذم ىك عمر كاف ثيَـّ ،  عمر كالية كعامة بكر أبي كحياة كى
 . 8"أيدييـ

 
كالحديث صحيح ألف  ،9أحمد اإلماـأخرجو  ،مف أجؿ الحجاج بف أرطاة ،ضعيؼ ىذا اإلسناد     

، 11، كمسمـ10أخرجو البخارم ،عبيد اهلل بف عمرلثقة الثبت فقد تابعو ا ،ألف الحجاج قد تكبع

                                                           
 .202-201، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 1
، 2174يث رقـ ، كتاب الحكاالت، باب مف تكفؿ عف ميت فميس لو أف يرجع، كبو قاؿ الحسف، حدصحيح البخارمالبخارم:  - 2
2/803. 
كىٍثرىةي عىطىاًئًو، حديث رقـ صحيح مسمـمسمـ:  - 3 ، كتاب الفضائؿ، بىاب ما سيًئؿى رسكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ شيئا قىطُّ فقاؿ الى كى

2315 ،4/1807. 
، 2968ديث رقـ ، كتاب فرض الخمس، باب كمف الدليؿ عمى أف الخمس لنكائب المسمميف، حصحيح البخارمالبخارم:  - 4
3/1142. 
كىٍثرىةي عىطىاًئًو، حديث رقـ صحيح مسمـمسمـ:  - 5 ، كتاب الفضائؿ، بىاب ما سيًئؿى رسكؿ المًَّو صمى اهلل عميو كسمـ شيئا قىطُّ فقاؿ الى كى

2314 ،4/1806. 
اهلل رضي اهلل عنو، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 6

 .22/204، 14301رقـ 
، كقاؿ 22/231، 14301المصدر السابؽ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو، حديث رقـ  - 7

 األرنؤكط: حديث صحيح، كىذا إسناد ضعيؼ جدان.
 .231، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 8
، 4854، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـند مس :أحمد بف حنبؿ - 9
 .إسناده ضعيؼ لضعؼ الحجاج بف أرطأة :، كقاؿ األرنؤكط8/462
نىٍحًكًه، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 10  .2/820، 2203، كتاب المزارعة، بىاب اٍلميزىارىعىًة ًبالشٍَّطًر كى
ٍرًع، حديث رقـ صحيح مسمـ :سمـم - 11 ٍزءو مف الثَّمىًر كىالزَّ مىًة ًبجي  .3/1186، 1551، كتاب المسقاة، بىاب اٍلميسىاقىاًة كىاٍلميعىامى
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 بف عمر المَّوً  عبد عف نىاًفعو  عف ، مف طريؽ عبيد اهلل4، كالدارمي3، كابف ماجة2، كأبك داكد1كأحمد
كلمحديث  ،6، كالنسائي5أحرجو أبك داكد ،جنٍ كتابعو أيضا عبد الرحمف بف غى  ،ماعني اهلل رضي عمر

 . 8، كابف ماجة7رجو أبك داكدأخ ،عىبَّاسو  بفا عفكلمحديث شاىد 

 

دَّثىًني :أبك يكسؼ قىاؿى  :عشر خامسالالحديث        بف اهلل عبد عف نافع عف إسحاؽ بف محمد حى
مَّى النبي :قىاؿى  :فقىاؿى  خطيبا عمر قاـ :قىاؿى  عمر مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى خيبر أىؿ صالحنا إنا" :كى  أف عى

نيـ أردنا متى نخرجيـ مىى عدكىـ مىعى  عمر بف اهلل عبد مىىعى  عدكا كا   لنا نعمـ فال قبمو األنصارم عى
 . 9"مخرجيـ فإني بو فميمحؽ ماؿ بخيبر لىوي  كاف فمف غيرىـ عدكا َـّ ثى 

، كأبك 10أحمد اإلماـأخرجو  ،فقد كاف صدكقا ،مف أجؿ محمد بف إسحاؽ ،حسف اإلسنادىذا      
مف  12أخرجو البخارم ،كالحديث صحيح ،بالسماعمع ذكر تصريح ابف إسحاؽ  اإلسنادبيذا  11داكد

 . طريؽ مالؾ عف نافع عف ابف عمر
دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :عشر سادسالالحديث        جابر عف الزبير أبي عف أنيسة أبي بف يحيى حى

ٍنييما تىعىالىى اهللي  رىًضيى  اهلل عبد بفا مَّى النبي عف عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  دكف فيما ليس" :قىاؿى  أنو كى
 . 1"صدقة 13أكسؽ خمسة

                                                           
، 4663، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1
8/289. 
 .3/262، 3408، كتاب البيكع، بىاب في اٍلميسىاقىاًة، حديث رقـ أبي داكدسنف  :أبك داكد - 2
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 3 مىًة النًَّخيًؿ كىاٍلكىٍرـً  .2/824، 2467، كتاب الرىكف، بىاب ميعىامى
ٍيبى  سنف الدارمي، :الدارمي - 4 ، حديث رقـ كتاب البيكع، باب إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عىامىؿى خى  .2/349، 2614رى
 .3/263، 3409، كتاب البيكع، بىاب في اٍلميسىاقىاًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 5
ٍأثيكرىًة في اٍلميزىارىعىًة، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 6 ًؼ اأٍلىٍلفىاًظ اٍلمى ، 3929، كتاب المزارعة، باب ًذٍكري اٍخًتبلى
7/53. 
 .3/263، 3410، كتاب البيكع، بىاب في اٍلميسىاقىاًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :بك داكدأ - 7
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 8 مىًة النًَّخيًؿ كىاٍلكىٍرـً  .2/824، 2467، كتاب الرىكف، بىاب ميعىامى
 .234-233، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

إسناده  :، كقاؿ األرنؤكط1/251، 90، مسند عمر بف الخطاب، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اـاإلممسند  :أحمد بف حنبؿ - 10
 .حسف

، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 11 ٍيبىرى ٍكـً أىٍرًض خى ، 3007، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب ما جاء في حي
3/158. 
 .2/973، 2580في المزارعة إذا شئت أخرجتؾ، حديث ؤقـ ، كتاب الشركط، باب إذا اشترط صحيح البخارم :البخارم - 12
ٍسؽ - 13 ٍسؽي عمى  :الكى ثيميث، كالكى مكيمةه معمكمة، كىي ًستُّكف صاعان بصاًع النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كىك خمسةي أرطاؿ كى

ٌنان، انظر، األزىرم :ىذا الحساب  .9/186، تيذيب المغة :مائة كستُّكف مى
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كالحديث  ،فقد كاف متركؾ الحديث ،مف أجؿ يحيى بف أبي أنيسة ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      
طريؽ أبي الزبير عف مف كميـ  ،4، كابف ماجة3، كأحمد بف حنبؿ2مسمـ اإلماـصحيح أخرجو 

 .جابر
، كأحمد بف 7مالؾ اإلماـ، ك 6، كمسمـ5مأخرجو البخار  ،شاىد عف أبي سعيد الخدرمكلمحديث      
عف  آخر ، كلمحديث شاىد13كالدارمي، 12كابف ماجة، 11، كالترمذم10، كأبك داكد9، كالنسائي8حنبؿ
اًبرً   ، 16، كابف ماجة15، كأحمد بف حنبؿ14مسمـ اإلماـأخرجو  ،رضي اهلل عنو المَّوً  عبد بفا جى

 . 19أخرل، كلو شكاىد 18، كآخر عف ابف عمر17كشاىد عف أبي ىريرة
                                                                                                                                                                          

 .241، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
كىاًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 2  .2/675، 980، ًكتىاب الزَّ
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

14195 ،22/106. 
 .1/572، 1794كىاةي مف اأٍلىٍمكىاًؿ، حديث رقـ ، كتاب الزكاة، بىاب ما تجب فيو الزَّ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 4
 .2/509، 1340، كتاب الزكاة، باب ما أدم زكاتو فميس بكنز، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 5
كىاًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 6  .2/673، 979، ًكتىاب الزَّ
محمد فؤاد عبد الباقي، )مصر دار إحياء  :، تحقيؽمالؾ ماـاإلمكطأ  :مالؾ، أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي اإلماـ - 7

كىاةي، حديث رقـ   .1/244، 577التراث العربي(، كتاب الزكاة، باب ما تىًجبي فيو الزَّ
، 11030، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8

17/76. 
ًبًؿ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 9 كىاًة اإلًٍ  .5/17، 2445، كتاب الزكاة، بىاب زى

كىاةي، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 10  .2/94، 1558، كتاب الزكاة، بىاب ما تىًجبي فيو الزَّ
ٍرًع كىالتٍَّمًر سنف الترمذم :الترمذم - 11 دىقىًة الزَّ بيكًب، حديث رقـ، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في صى  .3/22، 626كىاٍلحي
كىاةي مف اأٍلىٍمكىاًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 12  .1/571، 1793، كتاب الزكاة، بىاب ما تجب فيو الزَّ
بيكًب كىاٍلكىًرًؽ كىالذَّىىًب، حديسنف الدارمي :الدارمي - 13 دىقىةي مف اٍلحي ، 1633ث رقـ ، كتاب الزكاة، بىاب ما الى يىًجبي فيو الصَّ
1/469. 
كىاًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 14  .2/675، 980، ًكتىاب الزَّ
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 15

14195 ،22/106. 
 .1/572، 1794كىاةي مف اأٍلىٍمكىاًؿ، حديث رقـ ، كتاب الزكاة، بىاب ما تجب فيو الزَّ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 16
، 9210، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 17
 .إسناده صحيح :، كقاؿ األرنؤكط15/115
 :، كقاؿ األرنؤكط9/481، 5670حديث رقـ  المصدر السابؽ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، - 18

 .صحيح لغيره
 .3/275، 800، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 19
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دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :عشر بعالسا الحديث       عف الحسف أبي بف عمارة بف يحيى بف عمرك حى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  الخدرم سعيد أبي عف أبيو مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عف عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  فيما ليس" :قىاؿى  أنو كى
 أكسؽ خمسة دكف فيما كليس ،دقةص 2أكاؽ خمس دكف فيما كليس ،صدقة 1ذكد خمسة دكف

 . 3"صدقة
، كأحمد بف 6مالؾ اإلماـ، ك 5، كمسمـ4أخرجو البخارم ،كالحديث صحيح ،صحيحإسناد ىذا      
  ،مف طريؽ يحيى بف عمارة عف أبي سعيد ،11، كالدارمي10، كالترمذم9، كأبك داكد8، كالنسائي7حنبؿ
عىةى  أبي بف الرحمف عبدكتابع   ،سعيد ٍعصى اًزًنيّْ  صى   ،يحيى بف عمارة في الركاية عف أبي سعيد اٍلمى

، كلمحديث شاىد عف 2، كابف ماجة1، كالنسائي14، كأحمد بف حنبؿ13مالؾ اإلماـ، ك 12أخرجو البخارم
اًبرً عف  ، 5، كابف ماجة4، كأحمد بف حنبؿ3مسمـ اإلماـأخرجو  ،رضي اهلل عنو المَّوً  عبد بف جى

 . 8كاىد أخرل، كلو ش7، كآخر عف ابف عمر6كشاىد عف أبي ىريرة

                                                           
نما يقاؿ في الكاحد بعير كركم، انظر، السيكطي، أبك الفضؿ عبد  :الذكد - 1 مف الثبلثة إلى العشرة، كال كاحد لو مف لفظو، كا 

 –ق 1416أبك إسحاؽ الحكيني، )السعكدية، الخبر، دار ابف عفاف،  :، تحقيؽالديباج عمى مسمـ :بف أبي بكرعبد الرحمف 
 .3/52ـ(، 1996

أربعكف درىما، كىي أكقية الحجاز،  :األكقية الشرعيةأجمع أىؿ الحديث كالفقو، كأئمة أىؿ المغة، عمى أف  :قاؿ النككم - 2
 – 2، )بيركت، دار إحياء التراث العربي، طصحيح مسمـ بشرح النككم :رؼ بف مرمانظر، النككم، أبك زكريا يحيى بف ش

 .7/52ق(، 1392
 .246، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .2/509، 1340، كتاب الزكاة، باب ما أدم زكاتو فميس بكنز، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 4
كىاًة، صحيح مسمـ :مسمـ - 5  .2/673، 979حديث رقـ ، ًكتىاب الزَّ
 .1/244، 577، كتاب الزكاة، باب ما تىًجبي فيو الزَّكىاةي، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 6
، 11030، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7

17/76. 
ًبًؿ، حديث رقـ غرلسنف النسائي الص :النسائي - 8 كىاًة اإلًٍ  .5/17، 2445، كتاب الزكاة، بىاب زى
كىاةي، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 9  .2/94، 1558، كتاب الزكاة، بىاب ما تىًجبي فيو الزَّ

بيكًب، حسنف الترمذم :الترمذم - 10 ٍرًع كىالتٍَّمًر كىاٍلحي دىقىًة الزَّ  .3/22، 626ديث رقـ، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في صى
بيكًب كىاٍلكىًرًؽ كىالذَّىىًب، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 11 دىقىةي مف اٍلحي ، 1633، كتاب الزكاة، بىاب ما الى يىًجبي فيو الصَّ
1/469. 
  2/529، 1390، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دـك خمس ذكد صدقة، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 12
 .1/244، 578، كتاب الزكاة، باب ما تىًجبي فيو الزَّكىاةي، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 13
، 11575، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 14
18/123. 



 208 
 

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى   :عشر ثامفالحديث ال       زيد بف سعيد عف أبيو عف عركة بف ىشاـ حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  سبع مف قوك  طي  حؽ بغير أرض مف شبرا أخذ مف" :كى

 . 9"أراضيف
كتابع  ،12، كأحمد بف حنبؿ11، كمسمـ10أخرجو البخارم ،حيحكالحديث ص ،صحيح اإلسنادىذا      

كلمحديث  ،13أخرجو الدارمي ،في الركاية عف سعيد بف زيد ،عركة بف الزبير ،عبد الرحمف بف سيؿ
ٍيرىةى  أبي عفشاىد  كشاىد آخر عف عائشة رضي اهلل  ،15، كأحمد بف حنبؿ14مسمـ اإلماـأخرجو  ،ىيرى
 . 17سمـ، كم16البخارم اإلماـأخرجو  ،عنيا

 

                                                                                                                                                                          
كىاةً سنف النسائي الصغرل :النسائي - 1  .5/36، 2475اٍلكىًرًؽ، حديث رقـ  ، كتاب الزكاة، بىاب زى
كىاةي مف اأٍلىٍمكىاًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 2  .1/571، 1793، كتاب الزكاة، بىاب ما تجب فيو الزَّ
كىاًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 3  .2/675، 980، ًكتىاب الزَّ
يف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ ، مسند المكثر أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 4

14195 ،22/106. 
كىاةي مف اأٍلىٍمكىاًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 5  .1/572، 1794، كتاب الزكاة، بىاب ما تجب فيو الزَّ
، 9210مر، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 6

 .إسناده صحيح :، كقاؿ األرنؤكط15/115
 :، كقاؿ األرنؤكط9/481، 5670المصدر السابؽ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ  - 7

 .صحيح لغيره
 .3/275، 800، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 8
 .272، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 10 ًضيفى  .3/1168، 3026، كتاب بدء الخمؽ، بىاب ما جاء في سىٍبًع أىرى
 .3/1231، 1610، كتاب الزكاة، باب تحريـ الظمـ كغصب األرض كغيرىا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 11
، 1633، مسند العشرة المبشريف بالجنة، مسند سعد بف زيد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اـاإلممسند  :أحمد بف حنبؿ - 12
3/178. 
ذى ًشٍبرنا مف األرض، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 13  .2/347، 2606، كتاب البيكع، باب مف أىخى
 .3/1231، 1611، كتاب الظبلؽ، باب تحريـ الظمـ كغصب األرض كغيرىا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 14
، 9044، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 15
15/18. 
، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 16 ًضيفى  .3/1167، 3023، كتاب بدء الخمؽ، بىاب ما جاء في سىٍبًع أىرى
 .3/1231، 1612اب تحريـ الظمـ كغصب األرض كغيرىا، حديث رقـ ، كتاب الظبلؽ، بصحيح مسمـ :مسمـ - 17
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 اهللي  رىًضيى  عائشة عف أبيو عف عركة بف ىشاـ دَّثىًنيح :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :عشر تاسعالالحديث      
ٍنييا مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عف عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  1ظالـ لعرؽ كليس لىوي  فيي ميتة أرضا أحيا مف" :قىاؿى  كى
 . 2"حؽ

مَّدً مف طريؽ  ،4، كالنسائي3أخرجو البخارم ،يحكالحديث صح ،صحيح اإلسنادىذا        عبد بف ميحى
اًئشىةى  عف عيٍركىةى  عف الرحمف عبد ٍيدو  بف سىًعيدً  عفكلمحديث شاىد  ،عنيا اهلل رضي عى أخرجو  ،زى

اًبرً  عفكلو شاىد آخر  ،7، كالترمذم6، كأبك داكد5النسائي ، 8أحمد اإلماـأخرجو  ،المَّوً  عبد بف جى
 في بعض طرقو عف عركة بف الزبير، 12، كأبك داكد11مالؾ اإلماـ ركاهك  ،10، كالدارمي9كالترمذم
 . مرسبل
 رىًضيى  عمر ابف عف سالـ عف الزىرم عف حديثا سمعنا :قاؿ أبك يكسؼ :العشركف الحديث     
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أف" :عىٍنييما تىعىالىى اهللي  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  بسيفو ػػػ أك وفقرن الصدقة ًفي كتابا كتب كى
تَّى يخرجو فمـ بكصيتو ػػػ :قىاؿى  مَّى قبض حى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 13"...كى

                                                           
ىك أيف يجيء الرجؿ إلى أرض قد أحياىا رجؿه قبمىو فيىغًرس فييا غىرسان، أك ييحدث فييا شيئان ليستكجب بو  :الًعرؽ الظالـ - 1

 .1/150، تيذيب المغة :األرض، انظر، األزىرم
 .278، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .2/823، 2210، كتاب المزارعة، باب مف أحيا أرضا مكاتا، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 3
 .3/404، 5759، كتاب إحياء المكات، باب مف أحيا أرضا ميتة ليست ألحد، سنف النسائي الكبرل :النسائي - 4
 .3/405، 5761، حديث رقـ المصدر السابؽ، كتاب إحياء المكات، باب مف أحيا أرضا ميتة ليست ألحد - 5
 .3/178، 3073، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إحياء المكات، سنف أبي داكد :أبك داكد - 6
 .3/662، 1378، كتاب األحكاـ، بىاب ما ذيًكرى في ًإٍحيىاًء أىٍرًض اٍلمىكىاًت، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 7
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، حديث رقـ مد بف حنبؿأح اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8

 .حديث صحيح :، كقاؿ األرنؤكط22/170، 14271
، كقاؿ أبك 3/663، 1379، كتاب األحكاـ، بىاب ما ذيًكرى في ًإٍحيىاًء أىٍرًض اٍلمىكىاًت، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 9

سىفه صى  ًديثه حى  .ًحيحه ًعيسىى ىذا حى
ٍيتىةن فىًييى لو، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 10 ا مى  .2/347، 2607، كتاب البيكع، باب مف أىٍحيىا أىٍرضن
اًء في ًعمىارىًة اٍلمىكىاًت، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 11  .2/743، 1424، كتاب األقضية، باب اٍلقىضى
 .3/178، 3074الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إحياء المكات، ، كتاب سنف أبي داكد :أبك داكد - 12
 .306، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 13
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 ،3، كابف ماجة)مختصرا(2، كالترمذم1أخرجو أبك داكد ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      
، 5، كأحمد بف حنبؿ4أخرجو البخارم ،كلمحديث شاىد عف أنس بف ماؾ ،3ماجة)مختصرا(

 . 8، كابف ماجة7كد، كأبك دا6كالنسائي

 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :العشركفالحادم ك  الحديث       عف إسحاؽ أبي عف عيينة بف سفياف حى
ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  عمي عف الحارث مَّى النبي عف عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  عف لكـ تجاكزت" :قىاؿى  كى
 . 9"كالرقيؽ الخيؿ صدقة
 اإلماـأخرجو  ،عمى الراجح ضعيؼ فإنو ،مف أجؿ الحارث األعكر ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
ٍمرىةى  ٍبفً  عىاًصـً  ،األعكر تابع الحارثلكف ، 11، كابف ماجة10أحمد عند  ،في الركاية عف عمي ضى
 . 14، كالترمذم13، كالنسائي12أحمد اإلماـ
 ،كالعجمي ،ف، كقاؿ ابف معي15حجة :أحمد اإلماـقاؿ ،الككفي ىك السمكلي :كعاصـ بف ضمرة     
قىاؿ ،ثقة :المديني بف كعمي  مات ،الثالثة مف ،"صدكؽ :كقاؿ ابف حجر ،16بأس بو ليس :النَّسىائي كى
 . فالحديث صحيح ،، كالراجح فيو أنو ثقة1كسبعيف" أربع سنة

                                                           
ًة، حديث رقـ سنف أبي داكد، :أبك داكد - 1 كىاًة السَّاًئمى  .2/98، 568كتاب الزكاة، بىاب في زى
بً سنف الترمذم :الترمذم - 2 كىاًة اإلًٍ ، حديث رقـ ، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في زى  .3/17، 621ًؿ كىاٍلغىنىـً
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 3 دىقىًة اٍلغىنىـً  .1/577، 1805، كتاب الزكاة، بىاب صى
، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 4 كىاًة اٍلغىنىـً  .2/527، 1386، كتاب الزكاة، بىاب زى
 .1/232، 72سند أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو، حديث رقـ ، مأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5
ًبًؿ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 6 كىاًة اإلًٍ    .5/18، 2447، كتاب الزكاة، بىاب زى
ًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 7 كىاًة السَّاًئمى  .2/96، 1567، كتاب الزكاة، بىاب في زى
، حديث رقـ ابف ماجةسنف  :ابف ماجة - 8 دّْؽي ًسنِّا ديكفى ًسفٍّ أك فىٍكؽى ًسفٍّ ذى اٍلميصى   1/575، 1800، كتاب الزكاة، بىاب إذا أىخى
 .308، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

، 2/282، 984، مسند عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 10
سناده ضعيؼ لضعؼ الحارث األعكر :ألرنؤكطكقاؿ ا  .الحديث صحيح لغيره، كا 

ًقيًؽ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 11 ٍيًؿ كىالرَّ دىقىًة اٍلخى  .1/579، 1813، كتاب الزكاة، بىاب صى
، 2/118، 711، مسند عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 12

 .صحيح :كقاؿ األرنؤكط
كىاًة اٍلكىًرًؽ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 13  .5/37، 2477، كتاب الزكاة، بىاب زى
كىاًة الذَّىىًب كىاٍلكىًرًؽ، سنف الترمذم :الترمذم - 14  .3/16، 620، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في زى
 .4/6، 4057، ترجمة رقـ رجاؿميزاف االعتداؿ في نقد الانظر، الذىبي:  - 15
 .13/496، 3012، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿانظر، المزم:  - 16
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ٍيرىةى  أبي عف ،كلمحديث شاىد      ، 5، كالترمذم4، كالنسائي3، كأحمد بف حنبؿ2أخرجو البخارم ،ىيرى
 . 7، كالدارمي6اجةكابف م

 

دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :كالعشركف ثانيالالحديث        دٍ يٍ مى حي  أبي عف أبيو عف عركة بف ىشاـ حى
مَّى النبي استعمؿ :قىاؿى ، الساعدم مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى ةيَّ بً تى المُّ  ابف :ييقىاؿي لو رجبل كى  بني صدقات عى

مَّى النبي فقاـ :قىاؿى ، إلي أىدم ذاكى لكـ ىذا :قىاؿى  قدـ فمما، سميـ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى كى  المنبر عى
 ًفي قعد أفال ،ًإلىي مىدً أي  كىذا لكـ ىذا :فيقكؿ أبعثو عامؿ باؿ ما" :قىاؿى  ثيَـّ ، عميو كأثنى اهلل فحمد
تَّى أمو كبيت أبيو بيت اءى  إال ئاشي منيا يأخذ ال بيده نفسي كالذم ؟ال أـ إليو أييدل ينظر حى  بو جى
مىى يحممو القيامة يـك  رفع ثيَـّ ػػػ  10تعير شاة أك ،9خكار ليا بقرة أك ،8رغاء لىوي  بعير إما، رقبتو عى

تَّى يديو  . 11"؟بمغت ىؿ الميـ: فىقىاؿى  ػػػ إبطيو بياض رؤم حى
ىشاـ في  ،كتابع الزىرم ،13، كمسمـ12أخرجو البخارم ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      

 . 3، كالدارمي2، كأبك داكد1، كأحمد بف حنبؿ15، كمسمـ14أخرجو البخارم ،الركاية عف أبيو
                                                                                                                                                                          

 .1/285، 3063، ترجمة رقـ تقريب التيذيبابف حجر:  - 1
دىقىةه، حديث رقـ صحيح البخارمالبخارم:  - 2 ًسًو صى  .2/532، 1394، كتاب الزكاة، بىاب ليس عمى اٍلميٍسًمـً في فىرى
، 7295، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿبؿ: أحمد بف حن - 3

12/244. 
ٍيًؿ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرلالنسائي:  - 4 كىاًة اٍلخى  .5/35، 2467، كتاب الزكاة، بىاب زى
ٍيًؿ كى سنف الترمذمالترمذم:  - 5 دىقىةه، ، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء ليس في اٍلخى ًقيًؽ صى  .3/23، 628الرَّ
ًقيًؽ، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة:  - 6 ٍيًؿ كىالرَّ دىقىًة اٍلخى  .1/579، 1812، كتاب الزكاة، بىاب صى
يىكىاًف، حديث رقـ سنف الدارميالدارمي:  - 7 دىقىةي مف اٍلحى  .1/468، 1632، كتاب الزكاة، بىاب ماال تىًجبي فيو الصَّ
 .12/216، صحيح مسمـ شرح النككمصكت البعير، انظر، النككم:  الرغاء: - 8
، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، كمحمد زىير الشاكيش، شرح السنةصكت البقر، انظر، البغكم، الحسيف بف مسعكد:  الخكار: - 9

 .5/497ـ(، 1983 –ق 1403 – 2)بيركت، دمشؽ، المكتب اإلسبلمي، ط
 .5/497، شرح السنةم: : صكت الشاة، انظر، البغك اليعار - 10
 .318، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 11
دًّْقيفى مع صحيح البخارم :البخارم - 12 اسىبىًة اٍلميصى ميحى ، حديث اإلماـ، كتاب الزكاة، بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى )كىاٍلعىاًمًميفى عمييا( كى

 .2/546، 1492رقـ 
 .3/1463، 1832تىٍحًريـً ىىدىايىا اٍلعيمَّاًؿ، حديث رقـ  ، كتاب اإلمارة، بىابصحيح مسمـ :مسمـ - 13
 .2/917، 2457، كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا، باب مف لـ يقبؿ اليدية، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 14
 .3/1463، 1832، كتاب اإلمارة، بىاب تىٍحًريـً ىىدىايىا اٍلعيمَّاًؿ، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 15
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دَّثىنىا:أبك يكسؼ قىاؿى  :كالعشركف لثالثا الحديث       بفا اهلل عبد عف نافع عبيد اهلل بف عمر عف حى
مَّى النبي عف عمر عف عمر مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  زرع مف يخرج ام بشطر خيبر أىؿ عامؿ أنو" :كى
 . 4"كتمر
، كابف 8، كأبك داكد7، كأحمد6، كمسمـ5البخارم ،كالحديث صحيح أخرجو ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 11، كلمحديث شكاىد سبؽ بيانيا10، كالدارمي9ماجة

 
 
 

 

دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :كالعشركف رابعالالحديث        زيد حباف بف عف الحمصي عثماف بف زٍ يٍ رى حي  حى
 رجؿ فنياه،  فطردىـ 12وائً بى خً  حكؿ يزرعكف قـك ككاف،  نازال الرـك بأرض رجؿ منا كاف :قىاؿى  رعبيلشَّ ا

مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىعى  غزكت لقد :الرجؿ فقىاؿى  ،فامتنع،  كزجره ذلؾ عف المياجريف مف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى
 .1"كالنار 13كالكأل الماء :ثثال ًفي شركاء المسممكف": يقكؿ فييا أسمعو غزكات ثبلث

                                                                                                                                                                          
، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1 مىٍيدو السَّاًعًدمّْ ًديثي أىًبي حي  .39/7، 23598، مسند األنصار، حى
 .3/134، 2946، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في ىىدىايىا اٍلعيمَّاًؿ، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 2
دىقىًة ًلمىٍف ىك، حديث رقـ ، كتسنف الدارمي :الدارمي - 3  .1/483، 1669اب الزكاة، بىاب ما ييٍيدىل ًلعيمَّاًؿ الصَّ
 .336-335، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
نىٍحًكًه، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 5  .2/820، 2203، كتاب المزارعة، بىاب اٍلميزىارىعىًة ًبالشٍَّطًر كى
ٍرًع، حديث رقـ ، صحيح مسمـ :مسمـ - 6 ٍزءو مف الثَّمىًر كىالزَّ مىًة ًبجي  .3/1186، 1551كتاب المساقاة، بىاب اٍلميسىاقىاًة كىاٍلميعىامى
، 4663، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7
8/289. 
 .3/262، 3408البيكع، بىاب في اٍلميسىاقىاًة، حديث رقـ ، كتاب سنف أبي داكد :أبك داكد - 8
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9 مىًة النًَّخيًؿ كىاٍلكىٍرـً  .2/824، 2467، كتاب الرىكف، بىاب ميعىامى

، حديث رقـ  سنف الدارمي، كتاب البيكع، :الدارمي - 10 ٍيبىرى  .2/349، 2614باب إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عىامىؿى خى
 .237 ص ،انظر - 11
، )بيركت، دار أساس البالغة :ىك بيف أحكيتيـ، انظر، الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي :الخباء - 12

 .1/152ـ(، 1979 –ق 1379الفكر، 
 .10/14 ،تيذيب المغة :ىك العشب الذم منبتو غير مممكؾ، كالناس فيو ميٍستىكيكف، انظر، األزىرم :الكأل - 13
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بإسناد كلمحديث شاىد  ،4، كأبك داكد3أحمد اإلماـأخرجو  ،2كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      
ٍيرىةى  أبي عف 5صحيح بَّاسو  ابف عف ،7ضعيؼبإسناد كشاىد آخر  ،6أخرجو ابف ماجة ،ىيرى أخرجو ابف  ،عى
 . 8ماجة

 

دَّثىنىا :بك يكسؼقىاؿى أ :كالعشركف لخامساالحديث        عف ثابت بف عدم عف عمارة بف الحسف حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عف ىريرة أبي عف حاـز أبي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  مخافة الماء أحدكـ يمنعف ال: "قىاؿى  أنو كى
 . 9"الكأل
 كالحديث  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ الحسف بف عمارة ،شديد الضعؼ اإلسنادىذا      

 
، 15، كالترمذم14، كالنسائي13، كأحمد بف حنبؿ12مالؾ اإلماـ، ك 11، كمسمـ10أخرجو البخارم ،صحيح

اًلؾه كميـ مف طريؽ  ،1كابف ماجة نىادً  أبي عف مى  . عف أبي ىريرة رضي اهلل عنواأٍلىٍعرىًج  عف الزّْ
                                                                                                                                                                          

 .350، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .6/6، 1552، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 2
، أحاديث رجاؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .إسناده صحيح :كط، كقاؿ األرنؤ 38/174، 23082
ٍنًع اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 4  .3/278، 3477، كتاب البيكع، بىاب في مى
، أحاديث رجاؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :انظر، أحمد بف حنبؿ - 5

 .إسناده صحيح :، كقاؿ األرنؤكط38/174، 23082
 .2/826، 2473، كتاب الرىكف، باب المسممكف شركاء في ثبلث، سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 6
، أحاديث رجاؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :انظر، أحمد بف حنبؿ - 7

 .إسناده ضعيؼ :، كقاؿ األرنؤكط38/174، 23082
 .2/826، 2472كتاب الرىكف، باب المسممكف شركاء في ثبلث،  ،سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 8
 .351، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

، 2226، كتاب المساقاة، باب مف قاؿ إف صاحب الماء أحؽ بالماء حتى يركل...، حديث رقـ صحيح البخارمالبخارم:  - 10
2/830. 
ييٍحتىاجي إليو ًلرىٍعًي اٍلكىؤلىً، حديث رقـ ، كتاب المساقاة، بىاب تىٍحًريصحيح مسمـمسمـ:  - 11 ًة كى اًء الذم يىكيكفي ًباٍلفىبلى ـً فىٍضًؿ بيع اٍلمى

1566 ،3/1198. 
اًء في اٍلًميىاًه، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾاإلماـ مالؾ:  - 12  .2/744، 1427، كتاب األقضية، باب اٍلقىضى
 .12/272، 7320ند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ ، مسمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 13
 .3/407، 5774، كتاب إحياء المكات، باب المانع فضمو، حديث رقـ سنف النسائي الكبرلالنسائي:  - 14
 .3/572، 1272، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في بىٍيًع فىٍضًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف الترمذمالترمذم:  - 15



 224 
 

، كابف 4نسائي، كال3، كأحمد بف حنبؿ2مسمـ اإلماـأخرجو  ،،شاىد عف جابر بف عبد اهللكلمحديث      
، 8، كأبك داكد7، النسائي6أحمد اإلماـأخرجو  ،، كلو شاىد عف إياس بف عبد رضي اهلل عنو5ماجة

 . 11، كالدارمي10، كابف ماجة9كالترمذم
 

دَّثىنىا :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :كالعشركف سادسالالحديث        عمرك بف ريٍ سً يى  عف الشيباني إسحاؽ أبك حى
مَّى النبي سمع أنو حنيؼ بف سيؿ أك االنصارم سعكدم أبي عف كنيكي السَّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ًفي يقكؿ كى

 . 12"آمف حـر إنيا، آمف حـر إنيا" :المدينة
بف  أىنىسو  عفكلمحديث شاىد  ،13مسمـ اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      
كلو شاىد  ،17، كالترمذم16كأحمد بف حنبؿ ،15مالؾ اإلماـ، ك 14أخرجو البخارم عنو اهلل رضي مالؾ

                                                                                                                                                                          
ى، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة:  - 1 اًء ًليىٍمنىعى ًبًو اٍلكىؤلى ٍنًع فىٍضًؿ اٍلمى  .2/828، 2478، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف مى
ييٍحتىاجي إليو ًلرىٍعًي اٍلكى صحيح مسمـمسمـ:  - 2 ًة كى اًء الذم يىكيكفي ًباٍلفىبلى ٍنًع بىٍذًلًو ، كتاب المساقاة، بىاب تىٍحًريـً فىٍضًؿ بيع اٍلمى تىٍحًريـً مى ؤلىً كى

تىٍحًريـً بىٍيًع ًضرىاًب اٍلفىٍحًؿ، حديث رقـ   .3/1197، 1565كى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 3

14639 ،23/9. 
مىًؿ، حديث رقـ ، سنف النسائي الصغرلالنسائي:  - 4  .7/310، 6470كتاب البيكع، باب بىٍيعي ًضرىاًب اٍلجى
 .2/828، 2477، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة:  - 5
ٍبدو مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿاإلماـ أحمد بف حنبؿ:  - 6 ًديثي ًإيىاًس ٍبًف عى مىٍيًو ، مسند المكييف، حى مَّى اهللي عى اًب النًَّبيّْ صى ًمٍف أىٍصحى

مَّـى، حديث رقـ  سى  ، كقاؿ األرنؤكط: إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.24/178، 15444كى
 .7/307، 4662، كتاب البيكع، باب بىٍيعي فىٍضًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف النسائي الصغرلالنسائي:  - 7
 .3/278، 3478البيكع، بىاب في بىٍيًع فىٍضًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ ، كتاب سنف أبي داكدأبك داكد:  - 8
 .3/171، 1271، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في بىٍيًع فىٍضًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف الترمذمالترمذم:  - 9

 .2/828، 2476، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة:  - 10
 .2/348، 2612كتاب البيكع، باب في النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلمىاًء، حديث رقـ  سنف الدارمي،الدارمي:  - 11
 .365، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 12
ٍكىاًئيىا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 13 ٍبًر عمى ألى ًدينىًة كىالصَّ  .2/1003، 1375، كتاب الحج، بىاب التٍَّرًغيًب في سيٍكنىى اٍلمى
ًدينىًة، حديث رقـ صحيح البخارمالبخارم،  - 14 ـً اٍلمى رى  .2/661، 1768، كتاب الحج، بىاب حى
ًدينىًة، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 15  .2/889، 1576، كتاب الجامع، باب ما جاء في تىٍحًريـً اٍلمى
، 12510المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، حديث رقـ ، مسند أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 16
19/491. 
ًدينىًة، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 17  .5/721، 3922، كتاب المناقب، بىاب في فىٍضًؿ اٍلمى



 225 
 

ٍيرىةى  أبيآخر عف  ، 4، كأحمد بف حنبؿ3مالؾ اإلماـ، ك 2، كمسمـ1أخرجو البخارم ،عنو اهلل رضي ىيرى
 . 6، كالترمذم5، كالنسائي4حنبؿ

 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كالعشركف بعالسا الحديث       ىريرة أبي عف صالح أبي عف األعمش حى
مَّى اهللً  ؿي رىسيكٍ  قىاؿى  :قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كرب مف كربة عنو اهلل نفس كربة مؤمف عف سنفٌ  مف" :كى
 . 7"القيامة يـك زلتو اهلل ستر الدنيا ًفي مسمما ستر كمف،  القيامة يـك

، 10، كالنسائي9، كأحمد بف حنبؿ8مسمـ اإلماـكالحديث صحيح أخرجو  ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 13، كابف ماجة12لترمذم، كا11كأبك داكد

، كأحمد بف 15، كمسمـ14أخرجو البخارم ،كلمحديث شاىد عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنو     
 . 18، كالترمذم17، كأبك داكد16حنبؿ

                                                           
ًدينىًة، حديث رقـ صحيح البخارمالبخارم،  - 1 ـً اٍلمى رى  .2/661، 1770، كتاب الحج، بىاب حى
ٍكىاًئيىا، حديث رقـ سمـصحيح م :مسمـ - 2 ٍبًر عمى ألى ًدينىًة كىالصَّ  .2/1000، 1372، كتاب الحج، بىاب التٍَّرًغيًب في سيٍكنىى اٍلمى
ًدينىًة، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 3  .2/889، 1577، كتاب الجامع، باب ما جاء في تىٍحًريـً اٍلمى
، 7218، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ حنبؿ أحمد بف اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 4

12/152. 
 .2/488، 4286، كتاب المناسؾ، باب مف مات بالمدينة، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 5
ًدينىًة، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 6  .5/721، 3921، كتاب المناقب، بىاب في فىٍضًؿ اٍلمى
 .382، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
مىى الذٍّْكًر، حديث صحيح مسمـ :مسمـ - 8 كىًة اٍلقيٍرآًف كىعى ، كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، بىاب فىٍضًؿ ااًلٍجًتمىاًع عمى ًتبلى

 .4/2074، 2699حديث رقـ 
، 7427بة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحاأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 9

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف :، كقاؿ األرنؤكط12/393
، كتاب الرحـ، باب الترغيب في ستر العكرة كذكر االختبلؼ عمى إبراىيـ بف نشيط في سنف النسائي الكبرل :النسائي - 10

 .4/309، 7288خبر عقبة في ذلؾ، حديث رقـ 
، حديث رقـ داكدسنف أبي  :أبك داكد - 11  .4/287، 4946، كتاب األدب، بىاب في اٍلمىعيكنىًة ًلٍمميٍسًمـً
، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 12  .4/34، 1425، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في السٍَّتًر عمى اٍلميٍسًمـً
، حديث ، كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، بىاب فىٍضًؿ الٍ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 13 عيمىمىاًء كىاٍلحىثّْ عمى طىمىًب اٍلًعٍمـً

 .1/72، 225رقـ 
ـى كال ييٍسًمميوي، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 14 ـي اٍلميٍسًم ـي اٍلميٍسًم  .2/862، 2310، كتاب المظالـ كالغضب، بىاب الى يىٍظًم
، حديث رقـ ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، بىاب تىٍحًريـً الظُّ صحيح مسمـمسمـ:  - 15  .4/1996، 2580ٍمـً
، 5646، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 16
9/463. 
، حديث رقـ سنف أبي داكدأبك داكد:  - 17  .4/273، 2893، كتاب األدب، بىاب في السٍَّتًر عف اٍلميٍسًمـً
، حديث رقـ ف الترمذمسنالترمذم:  - 18  .4/34، 1426، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في السٍَّتًر عمى اٍلميٍسًمـً
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دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :كالعشركف ثامفالالحديث        أنو زيد بف سعيد عف أبيو عف عركة بف ىشاـ حى
مىى مر  ًفي أقيمكا :لىوي  فقيؿ ؟ىؤالء شأف ما: فىقىاؿى ،  الشاـ أرض بعض ًفي الشمس ًفي قيمكاأي  قد قـك عى

مىى كدخؿ ذلؾ فكره: قىاؿى  ،الجزية ًفي الشمس مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي  إني :كقىاؿى  أميرىـ عى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى  . 1"اهلل عذبو الناس عذب مف" :يقكؿ كى
بؿ المحفكظ أف الذم زجرىـ ىك ىشاـ  ،لحديث لـ أجده عف سعيد بف زيداف ،معمكؿ اإلسنادىذا      

 3، كأحمد بف حنبؿ2مسمـ اإلماـكقد أخرجو  ،ال سعيد بف زيد ،بف حكيـ بف حزاـ رضي اهلل عنوا
كبما أف  ،حزاـ بف حكيـ بف ىشاـ عف ىشاـ بف عركة عف أبيو،مف طريؽ ،5، كأبك داكد4كالنسائي

 . كاهلل أعمـ ،أك الخطأ في اسـ الصحابي ،فبل يضر االضطراب في عينيـ ،تالصحابة كميـ عدكؿ ثقا

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :كالعشركف تاسعالالحديث        حكيـ بف ىشاـ عف عركة عف أشياخنا بعض حى
 ؟ىذا ما عياض يا: فىقىاؿى  الجزية ًفي الشمس ًفي الذمة أىؿ أقاـ قد مغنـ بف عياض كجد أنو حزاـ بفا
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ إفف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 6"اآلخرة ًفي يعذبكف الدنيا ًفي الناس يعذبكف الذيف إف" :قىاؿى  كى

 اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح ،مف أجؿ جيالة مشايخ أبي يكسؼ ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 عفبف عركة  ًىشىاـو  عف ةى أيسىامى  أبيمف طريؽ  ،1، كأبك داكد9، كالنسائي8، كأحمد بف حنبؿ7مسمـ
ـي  عف أبيو عف ًكيـً  بف ًىشىا  . ًحزىاـو  بف حى

                                                           
 .411-410، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 1
ؽٍّ، حديث رقـ صحيح مسمـمسمـ:  - 2  ،2613، كتاب البر كالصمة كاآلداب، بىاب اٍلكىًعيدي الشًَّديدي ًلمىٍف عىذَّبى الناس ًبغىٍيًر حى
4/2017. 
، 15332، مسند المكييف، مف حديث ىشاـ بف حكيـ بف حزاـ، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 3

24/48. 
 .5/236، 8771، كتاب السير، باب نصارل ربيعة، حديث رقـ سنف النسائي الكبرلالنسائي:  - 4
 .3/169، 3045فيء، بىاب في التٍَّشًديًد في ًجبىايىًة اٍلًجٍزيىًة، حديث رقـ ، كتاب الخراج كاإلمارة كالسنف أبي داكدأبك داكد:  - 5
 .411، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:   - 6
ؽٍّ، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 7 ، 2613، كتاب البر كالصمة كاآلداب، بىاب اٍلكىًعيدي الشًَّديدي ًلمىٍف عىذَّبى الناس ًبغىٍيًر حى
4/2017. 
، 15332، مسند المكييف، مف حديث ىشاـ بف حكيـ بف حزاـ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :د بف حنبؿأحم - 8

24/48. 
 .5/236، 8771، كتاب السير، باب نصارل ربيعة، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 9
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دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :الثالثكف الحديث       صبيح بف مسمـ أك عمير بف عمارة عف األعمش حى
مَّى النبي أمرني" :قىاؿى  جبؿ بف معاذ عف مسركؽ عف الضحى أبي مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  بعثني حيف كى
مىى  . 2"دينارا حالـ كؿ مف آخذ أف ،اليمف عى
، 5، كالنسائي4أحمد اإلماـكىك جزء مف حديث أخرجو  ،3كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      

 . 7، كالترمذم6كأبك داكد

 

دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :الثالثكفالحادم ك  الحديث       عف محمد بف جعفر عف المشيخة بعض حى
ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  الخطاب بف لعمر كرذي  :قىاؿى  أبيو  كال نصارل كال ييكدا ليسكا النار يعبدكف قكـ عى
 عىٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  عكؼ بف الرحمف عبد فقاـ ؟بيؤالء أصنع ما أدرم ما :عيمىري  فقىاؿى  ،كتاب أىؿ
مىى أشيد :فقىاؿى  مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 8"الكتاب أىؿ سنة بيـ كان  سي " :قىاؿى  أنو كى
، 9أخرجو البخارم ،كالحديث صحيح ،مف أجؿ جيالة مشايخ أبي يكسؼ ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

، كميـ عف الصحابي الجميؿ عبد 13، كالدارمي12، كالترمذم11، كأحمد بف حنبؿ10مالؾ اإلماـك 
 . الرحمف بف عكؼ

                                                                                                                                                                          
 .3/169، 3045ٍشًديًد في ًجبىايىًة اٍلًجٍزيىًة، حديث رقـ ، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في التَّ سنف أبي داكد :أبك داكد - 1
 .418، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .صحيح :، كقاؿ األلباني5/95، 1254، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 3
، 36/338، 22013ار، حديث معاذ بف جبؿ، حديث رقـ ، مسند األنصأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 4

 .إسناده صحيح :كقاؿ األرنؤكط
كىاًة اٍلبىقىًر، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 5  .5/25، 2450، كتاب الزكاة، بىاب زى
ًة، حديث رقـ  سنف أبي داكد، :أبك داكد - 6 كىاًة السَّاًئمى  .2/101، 1576كتاب الزكاة، بىاب في زى
ًديثه 3/20، 623، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 7 ، كقاؿ أبك ًعيسىى ىذا حى

سىفه   .حى
 .421، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
ًة مع أىٍىًؿ الذمة كالصحيح البخارم :البخارم - 9  .3/1151، 2987حرب، حديث رقـ ، كتاب الجزية، بىاب اٍلًجٍزيىًة كىاٍلميكىادىعى

 .1/178، 616، كتاب الزكاة، باب ًجٍزيىًة أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىاٍلمىجيكًس، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 10
، كقاؿ 3/196، 1657، مسند عبد الرحمف بف عكؼ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 11

 .يح عمى شرط البخارمإسناده صح :األرنؤكط
، كقاؿ 4/147، 1587، كتاب السير، بىاب ما جاء في أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة مف اٍلمىجيكًس، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 12

 .حديث حسف صحيح :أبك عيسى
 .2/307، 2501، كتاب السير، بىاب في أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة مف اٍلمىجيكًس، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 13
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دَّثىنىا :كالثالثكف ثانيال الحديث      ٍنوي  اهللي  رىًضيى  ىريرة أبي عف سممة أبي عف عمرك بف مدمح حى  عى
اءى  :قىاؿى  مَّى النبي مىع مالؾ بف ماعز جى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى تَّى عنو فأعرض ،زنيت إني :فىقىاؿى  كى  أتاه حى
 بو فضربو جمؿ 1يحٍ لى  بيده رجؿ فمقيو يشتد أدبر الحجارة أصابتو فمما،  فرجـ بو مرفأ،  مرات أربع
مَّى لمنبي فذكر ،رعوفص بو مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 2"تركتمكه ىال" :فقىاؿى  الحجارة مستو حيف فراره كى

، 3أحمد اإلماـأخرجو  ،فقد كاف صدكقا ،مف أجؿ محمد بف عمرك ،حسف اإلسنادىذا      
مف  ،10دكاد، كأبك 9، كأحمد بف حنبؿ8، كمسمـ7أخرجو البخارمك  ،6، كالحاكـ5ف ماجةب، كا4الترمذمك 

 . فالحديث صحيح ،اإلسنادمف طريؽ الزىرم عف أبي سممة بيذا  ،10دكاد
اًبرو  عفكلمحديث شاىد       ، 13، كأحمد بف حنبؿ12، كمسمـ11أخرجو البخارم ،بف عبد اهلل جى

 . 17، كالدارمي16، كالترمذم15، كأبك داكد14كالنسائي

                                                           
، انظر، األزىرم :المٍَّحيىافً  - 1  .5/154، تيذيب المغة :العظماف المذاف فييما األسناف مف كؿ ذم لىٍحيو
 .494، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
، 8750، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .حديث صحيح، كىذا إسناد حسف :ؿ األرنؤكط، كقا13/242
عى، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 4 دّْ عف اٍلميٍعتىًرًؼ إذا رىجى  .4/36، 1428، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في دىٍرًء اٍلحى
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 5  .2/854، 2554، كتاب الرجـ، بىاب الرٍَّجـً
ىذا حديث صحيح عمى  :، كقاؿ الحاكـ4/404، 8081، كتاب الحدكد، حديث رقـ ؾ عمى الصحيحيفالمستدر  :الحاكـ - 6

 .شرط مسمـ كلـ يخرجاه
ًؽ كىاٍلكيٍرًه كىالسٍَّكرىاًف كىاٍلمىٍجنيكًف كىأىٍمًرًىمىا كىاٍلغىمىًط كىالنٍّْسيى صحيح البخارم :البخارم - 7 ٍغبلى ًؽ في اإلًٍ  افً ، كتاب الطبلؽ، بىاب الطَّبلى

ٍيًرًه، حديث رقـ  ًؽ كىالشٍّْرًؾ كىغى  .5/2020، 4970في الطَّبلى
نىى، حديث رقـ  صحيح مسمـ، :مسمـ - 8  .3/1318، 1691كتاب الحدكد، بىاب مف اٍعتىرىؼى عمى نىٍفًسًو ًبالزّْ
، 9844ـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 9

15/525. 
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 10  .4/147، 4428، كتاب الحدكد، بىاب رىٍجـً مىاًعًز بف مىاًلؾو
ًؽ كىاٍلكيٍرًه كىالسٍَّكرىاًف كىاٍلمىٍجنيكًف كىأىٍمًرًىمىا كىاٍلغىمىًط كىالنّْ صحيح البخارم :البخارم - 11 ٍغبلى ًؽ في اإلًٍ ٍسيىاًف ، كتاب الطبلؽ، بىاب الطَّبلى

ٍيًرًه، حديث رقـ  ًؽ كىالشٍّْرًؾ كىغى  .5/2020، 4969في الطَّبلى
 .3/1318، 1691بىاب مف اٍعتىرىؼى عمى نىٍفًسًو ًبالزّْنىى، حديث رقـ  صحيح مسمـ، كتاب الحدكد، :مسمـ - 12
د اهلل، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 13

14462 ،22/353. 
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 14 كـً ًة عمى اٍلمىٍرجي بلى  .4/62، 1956، كتاب الجنائز، بىاب تىٍرًؾ الصَّ
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 15  .4/147، 4426، كتاب الحدكد، بىاب رىٍجـً مىاًعًز بف مىاًلؾو
عى، حديث رقـ رمذمسنف الت :الترمذم - 16 دّْ عف اٍلميٍعتىًرًؼ إذا رىجى  .4/36، 1429، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في دىٍرًء اٍلحى
 .2/231، 2315، كتاب الحدكد، بىاب ااًلٍعًترىاًؼ بالزناء، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 17
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دَّثىنىا :كالثالثكف لثلثاا الحديث       بمَّ يى المي  أبي عف بلبةقً  أبي عف كثير أبي بف يحيى عف أباف حى
مَّى النبي أتت جيينة مف امرأة أف حصيف بف عمراف عف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  حدا صبتأ إني" :فقالت كى

تَّى إلييا يحسف اف فأمر ،حامؿ كىي :قىاؿى  ،عمي فأقمو اءىت كضعت فمما ،تضع حى مَّى النبي جى  صى
مىٍيوً  اهللي  ـى  عى مَّ سى  رجميا ثيَـّ  عمييا ثيابيا فأسبمت بيا فأمر،  بو أقرت كانت الذم بمثؿ فاقرت كى

 قسمت لك تكبة تابت لقد: فىقىاؿى  ؟زنت كقد عمييا تصمي،  اهللً  رىسيٍكؿى  يىا :لىوي  فقيؿ،  عمييا كصمى
 . 1"بنفسيا جادت أف مف افضؿ كجدت كىؿ،  يـتعلكس المدينة أىؿ مف سبعيف بيف

 ،4، كأبك داكد3، كأحمد بف حنبؿ2مسمـ اإلماـيث صحيح أخرجو كالحد ،صحيح اإلسنادىذا      
كأبك ، 6، كأحمد بف حنبؿ5مسمـ اإلماـأخرجو  ،ىشاـ الدستكائي ،كتابع أباف في الركاية عف يحيى

كلمحديث شاىد  ،ػػػ فإنو كاف مدلسا ،ػػػ مع ذكر تصريح يحيى بالسماع 9، كالدارمي8، كالترمذم7داكد
 . 13، كالدارمي12، كالنسائي11أحمد اإلماـ، ك 10أخرجو مسمـ ،وشاىد عف بريدة رضي اهلل عن

                                                           
 .496، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
نىى، حديث رقـ ، كتاب اصحيح مسمـ :مسمـ - 2  .3/1324، 1696لحدكد، بىاب مف اٍعتىرىؼى عمى نىٍفًسًو ًبالزّْ
، 19954، مسند البصرييف، حديث عمراف بف حصيف، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

33/173. 
ٍرأىًة التي أىمىرى النبي صمى سنف أبي داكد :أبك داكد - 4 يىٍينىةى، حديث رقـ ، كتاب الحدكد، بىاب اٍلمى اهلل عميو كسمـ ًبرىٍجًميىا مف جي

4440 ،4/151. 
نىى، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 5  .3/1324، 1696، كتاب الحدكد، بىاب مف اٍعتىرىؼى عمى نىٍفًسًو ًبالزّْ
 .33/93، 19861، مسند البصرييف، حديث عمراف بف حصيف، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 6

33/93. 
يىٍينىةى، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 7 ٍرأىًة التي أىمىرى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ًبرىٍجًميىا مف جي ، كتاب الحدكد، بىاب اٍلمى

4440 ،4/151. 
عى، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 8 ٍبمىى حتى تىضى بًُّص الرٍَّجـً ًباٍلحي  .4/42، 1435، كتاب الحدكد، بىاب تىرى
فىٍت بالزناء، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 9 اًمًؿ إذا اٍعتىرى  .2/235، 2325، كتاب الحدكد، بىاب اٍلحى

نىى، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 10  .3/1323، 1695، كتاب الحدكد، بىاب مف اٍعتىرىؼى عمى نىٍفًسًو ًبالزّْ
، 38/37، 22949ند األنصار، حديث بريدة األسممي، حديث رقـ ، مسأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 11

حديث صحيح كقصة سب خالد بف الكليد لمغامدية، كقصة انتظار الفطاـ لمرجـ، تفرد بيما بشير ػػػ كىك ابف  :كقاؿ األرنؤكط
، كضٌعفو آخركف  .المياجر الغنكم ػػػ في حديث بريدة، كىك مختمؼ فيو، فقكَّل أمره قـك

 .4/283، 7186، كتاب الرجـ، باب نكع آخر مف االعتراؼ، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :يالنسائ - 12
فىٍت بالزناء، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 13 اًمًؿ إذا اٍعتىرى  .2/234، 2324، كتاب الحدكد، بىاب اٍلحى
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف رابعال الحديث       عف الداناج اهلل عبد عف كبةري عى  أبي ابف حى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  عمي عف يفحض مَّى اهللً  رىسيٍكؿ جمد" :قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 1"أربعيف كى
ػػػ  4كالنسائي ،3، كأحمد بف حنبؿ2مسمـ اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادا ىذ     

 ،6، كابف ماجة5كأبك داكد ػػػ مع ذكر تصريح سعيد بف أبي عركبة بالسماع مف عبد اهلل بف الداناج ػػػ
 . 7مسمـ اإلماـأخرجو  ،كلمحديث شاىد عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو ،6ماجة

 

دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :ثالثكفكال خامسال الحديث      عف عائشة  أبيو عف عركة بف ىشاـ حى
 الشيء ًفي عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في قطعيي  يكف لـ" :رضي اهلل عنيا قالت

 .8"التافو
بيذا  ،11، كأبك عكانة10، كالبييقي9أخرجو ابف أبي شيبة ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      

، مف طريؽ 1، كأبك داكد15، كالنسائي14، كأحمد بف حنبؿ13، كمسمـ12بخارمالكأخرجو  ،بيذا المفظ
                                                           

 .498، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
ٍمًر، حديث رقـ ، كتاب الحدكدصحيح مسمـ :مسمـ - 2 دّْ اٍلخى  .3/1331، 1707، بىاب حى
 .2/58، 624، مسند الخمفاء، مسند عمي بف أبي طالب، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3
 .3/248، 5269، كتاب األشربة، باب ذكر األشربة المباحة، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 4
ٍمًر، حديث رقـ نف أبي داكدس :أبك داكد - 5 دّْ في اٍلخى  .4/163، 4480، كتاب الحدكد، بىاب اٍلحى
دّْ السٍَّكرىاًف، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 6  .2/858، 2571، كتاب الحدكد، بىاب حى
ٍمًر، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 7 دّْ اٍلخى  .3/1330، 1706، كتاب الحدكد، بىاب حى
 .509، صكتاب الخراج :ك يكسؼالقاضي أب - 8
يقطع في أقؿ مف عشرة دراىـ، حديث  :، كتاب الحدكد، باب في السارؽ، مف قاؿمصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 9

 .5/477، 28114رقـ 
ه ككؿ مف ركا :، كقاؿ البييقي8/255، 16943، كتاب السرقة، باب ما يجب فيو القطع، سنف البييقي الكبرل :البييقي - 10

 .مكصكال حفاظ أثبات
، )بيركت، دار المعرفة(، كتاب الحدكد، باب بياف الخبر مسند أبي عكانة :أبك عكانة، يعقكب بف إسحاؽ االسفرائني - - 11

 .4/314، 6220الداؿ عمى إيجاب القطع عمى سارؽ الترس كالمجف إذا كاف ذا ثمف، 
ـٍ ييٍقطىعي...، ، كتاب الحدكد، بىاب قىٍكًؿ صحيح البخارم :البخارم - 12 المًَّو تىعىالىى )كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا( كفي كى

 .6/2492، 4608حديث رقـ 
اًبيىا، حديث رقـ  صحيح مسمـ، :مسمـ - 13 ًنصى دّْ السًَّرقىًة كى  .3/1312، 1684كتاب الحدكد، بىاب حى
، 25305مسند النساء، مسند الصديقة بنت الصديؽ، حديث رقـ ، أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 14
42/184. 
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 15 ًؼ عمى الزٍُّىًرمّْ  .8/77، 4914، كتاب قطع السارؽ، باب ًذٍكري ااًلٍخًتبلى
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ٍيدً  عمى تيٍقطىعٍ  لـ السَّاًرؽً  يىدى  أىفَّ ) :مفظببف عركة عف أبيو اىشاـ   صمى اهلل عميو كسمـ إال النبي عى
ف   ثىمىفً  في فىةو  ًمجى جى  . (إال في ربع ديناركفي ركاية ) ،(تيٍرسو  أك 2حى
، كأحمد 5مالؾ اإلماـك  ،4، كمسمـ3عند البخارمكما  ،في الركاية عف عائشةرة عم ،كتابع عركة     

كلمحديث شاىد عف ابف  ،11، كالدارمي10، كابف ماجة9، كالترمذم8، كالنسائي7كأبك داكد، 6بف حنبؿا
 ،17كأبك داكد ،16، كالنسائي15، كأحمد بف حنبؿ14مالؾ اإلماـك  ،13، كمسمـ12أخرجو البخارم ،عمر

 . 20، كالدارمي19ف ماجةكاب ،18كالترمذم

                                                                                                                                                                          
 .4/136، 4384قـ ، كتاب الحدكد، بىاب ما ييٍقطىعي فيو السَّاًرؽي، حديث ر سنف أبي داكد :أبك داكد - 1
مقاييس  :ىي الترس الصغير، يطارؽ بيف جمديف، كتجعؿ منيما حجفة، كالجمع حجؼ، انظر، ابف فارس :الحجفة - 2

 .2/140، المغة
ـٍ ييٍقطىعي...، ، كتاب الحدكد، بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى )كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا( كفصحيح البخارم :البخارم - 3 ي كى

 .6/2492، 4607حديث رقـ 
اًبيىا، حديث رقـ  صحيح مسمـ، :مسمـ - 4 ًنصى دّْ السًَّرقىًة كى  .3/1312، 1684كتاب الحدكد، بىاب حى
 .2/832، 1520، كتاب السرقة، باب ما يىًجبي فيو اٍلقىٍطعي، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 5
 .40/95، 24079، مسند النساء، مسند الصديقة بنت الصديؽ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـند مس :أحمد بف حنبؿ - 6
 .4/136، 4383، كتاب الحدكد، بىاب ما ييٍقطىعي فيو السَّاًرؽي، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 7
ًؼ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 8 ، حديث رقـ ، كتاب قطع السارؽ، باب ًذٍكري ااًلٍخًتبلى  .8/78، 4916عمى الزٍُّىًرمّْ
ـٍ تيٍقطىعي يىدي السَّاًرًؽ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 9  .4/50، 1445، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في كى

دّْ السَّاًرًؽ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 10  .2/862، 2585، كتاب الحدكد، بىاب حى
 .2/226، 2300كتاب الحدكد، بىاب ما يقطع فيو اٍليىدي، حديث رقـ  ،سنف الدارمي :الدارمي - 11
ـٍ ييٍقطىعي...، صحيح البخارم :البخارم - 12 ، كتاب الحدكد، بىاب قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى )كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا( كفي كى

 .6/2493، 6412حديث رقـ 
اًبيىا، حديث رقـ كتا صحيح مسمـ، :مسمـ - 13 ًنصى دّْ السًَّرقىًة كى  .3/1313، 1686ب الحدكد، بىاب حى
 .2/831، 1517، كتاب السرقة، باب ما يىًجبي فيو اٍلقىٍطعي، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 14
، 4503عمر، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 15
9/94. 
قىوي السَّاًرؽي قيًطعىٍت يىديهي، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 16 ، 4906، كتاب قطع السارؽ، باب اٍلقىٍدري الذم إذا سىرى
8/76. 
 .4/136، 4385، كتاب الحدكد، بىاب ما ييٍقطىعي فيو السَّاًرؽي، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 17
ـٍ تيٍقطىعي يىدي السَّاًرًؽ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 18  .4/50، 1446، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في كى
دّْ السَّاًرًؽ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 19  .2/862، 2584، كتاب الحدكد، بىاب حى
 .2/226، 2301يث رقـ ، كتاب الحدكد، بىاب ما يقطع فيو اٍليىدي، حدسنف الدارمي :الدارمي - 20
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دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :كالثالثكف سادسال الحديث       بفا يحيى بف محمد عف سعيد بف يحيى حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى : قىاؿى  يجدى خي  بف رافع عف افحب مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ًفي كال ثمر ًفي قطع ال" :كى
 .2"1رو ثى كى 

 اإلماـأخرجو  ،مف رافع بف خديج ،يحيى بف حبافمحمد بف سماع لعدـ  ،عمنقط ىذا إسناد     
 . 6الدارميك ، 5، كالنسائي4، كأحمد بف حنبؿ3مالؾ
 ،(حبافكاسع بف كىك ) ،كرافع بف خديج ،يحيى بف حبافمحمد بف رفت الكاسطة بيف كقد عي      

 يحيىىذا الحديث مف طريؽ  افكميـ ركك  ،10، كالدارمي9، كابف ماجة8، كالترمذم7النسائيكما عند 
رضي  خديج بف رافع عمو كاسع بف حباف عف عف حباف بف يحيى بف محمد عف سعيد بفا يحيى

 .اهلل عنو
 الرضكاف بيعة شيد، صحابٌي ابف صحابٌي، األنصارم منقذ بفىك ا :ككاسع بف حباف     

 . 11الحرة يكـ كقتؿ ،بعدىا كالمشاىد
أخرجو  ،13عف أبي ىريرة بسند ضعيؼ جدامحديث شاىد كل، 12اصحيح اإلسناديككف فبيذا       

 . 14ابف ماجة
                                                           

 .23/303، التمييد :الجمار، انظر، ابف عبد البر :رثى الكى  - 1
 .518، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .2/839، 1528، كتاب السرقة، باب ما الى قىٍطعى فيو، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 3
 .25/103، 15804سند المكييف، حديث رافع بف خديج، حديث رقـ ، مأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 4
 .8/76، 4960، كتاب قطع السارؽ، باب ما الى قىٍطعى فيو، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 5
 .2/228، 2304، كتاب الحدكد، بىاب ما الى ييٍقطىعي فيو مف الثّْمىاًر، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 6
 .8/87، 4966، كتاب قطع السارؽ، باب ما الى قىٍطعى فيو، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :لنسائيا - 7
، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 8  .4/52، 1449، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء الى قىٍطعى في ثىمىرو كال كىثىرو
 .2/865، 2593ثىمىرو كال كثر، حديث رقـ ، كتاب الحدكد، بىاب الى ييٍقطىعي في سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9

 .2/228، 2306، كتاب الحدكد، بىاب ما الى ييٍقطىعي فيو مف الثّْمىاًر، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 10
 .6/593، 9099، ترجمة رقـ اإلصابة في تمييز الصحابة :انظر، ابف حجر - 11
"صحيح"،  :، قاؿ األلباني8/72، 2414، حديث رقـ منار السبيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث  :انظر، األلباني - 12

، كقاؿ 25/103، 15804، مسند المكييف، حديث رافع بف خديج، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :كأحمد بف حنبؿ
 ."حديث صحيح" :األرنؤكط

ىذا إسناد  :، قاؿ األلباني73-8/3، 4214، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 13
 .ضعيؼ جدا

 .2/865، 2594، كتاب الحدكد، بىاب الى ييٍقطىعي في ثىمىرو كال كثر، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة:  - 14
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ:كالثالثكف بعالساالحديث        عرضني" :قىاؿى  عمر بفا عف نافع عف اهلل عبيد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  ،ةسن عشرة أربع ابف ككنت ،نيفردٌ  فاستصغرني ،أحد يـك لمقتاؿ كى

 . 1"فأجازني سنة عشرة خمس ابف اكأن الخندؽ يـك كعرضني

، 5، كالنسائي4، كأحمد بف حنبؿ3، كمسمـ2أخرجو البخارم ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 8، كابف ماجة7، كالترمذم6، كأبك داكد5كالنسائي

 

 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف ثامفالالحديث        نابعثى : "قىاؿى  أسامة عف ظبياف أبي عف األعمش حى
مَّى اهلل رسكؿ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  إلو ال: فىقىاؿى  رجبل فأدركت ،10ينةيى جي  مف 9قاتري الحي  حنافصبَّ  سرية ًفي كى

مَّى لمنبي فذكرتو ،ذلؾ مف نفسي ًفي فكقع فطعنتو ،اهلل إال مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مَّى النبي فقىاؿى  كى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى كى   فيال: قىاؿى  ،السالح مف فرقا قاليا إنما اهللً  رىسيٍكؿى  يىا :فقمت :قىاؿى  ؟كقتمتو ،اهلل إال إلو ال :أقىاؿى " :سى

تَّى :قىاؿى  حيف قمبو عف شققت قارى فى  أقاليا تعمـ حى
تَّى يكررىا زاؿ فما ؟ال أك السالح مف 11  أني تمنيت حى

 . 12"يكمئذ أسممت

                                                           
 .521، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 1
شى صحيح البخارمالبخارم:  - 2 ٍبيىاًف كى ، حديث رقـ ، كتاب الشيادات، بىاب بيميكًغ الصّْ ـٍ  .2/948، 2521يىادىًتًي
 .3/1490، 1868، كتاب اإلمارة، بىاب بىيىاًف ًسفّْ اٍلبيميكًغ، حديث رقـ صحيح مسمـمسمـ:  - 3
، 4661، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ:  - 4
8/287. 
، حديث رقـ النسائي الصغرلسنف النسائي:  - 5 ًبيّْ ؽي الصَّ  .6/155، 3431، كتاب الطبلؽ، بىاب مىتىى يىقىعي طىبلى
 .3/137، 2957، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب مىتىى ييٍفرىضي ًلمرَّجيًؿ في اٍلميقىاتىمىًة، حديث رقـ سنف أبي داكدأبك داكد:  - 6
ٍرأىًة، حديث رقـ ، كتاب األحكاـسنف الترمذمالترمذم:  - 7 دّْ بيميكًغ الرَّجيًؿ كىاٍلمى  .3/641، 1361، بىاب ما جاء في حى
دُّ، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة:  - 8  .2/850، 2543، كتاب الحدكد، بىاب مف الى يىًجبي عميو اٍلحى
 .4/20، كشؼ المشكؿ، مف حديث الصحيحيفاسـ قبيمة مف جيينة، انظر، ابف الجكزم:  الحيريقات: - 9

 .6/42، تيذيب المغةاسـ قبيمةو مف العىرىب، انظر، األزىرم:  جييىينة: - 10
قان، انظر، األزىرم:  فرقا: - 11  .2/87، تيذيب المغةأم فزعا كخكفا، فالعرب تجعؿ الفىزع فىرى
 .534، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 12
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، 4، كالنسائي3، كأحمد بف حنبؿ2، كمسمـ1أخرجو البخارم ،لحديث صحيحكا ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 5، كأبك داكد4كالنسائي
دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كالثالثكف تاسعال الحديث      : قىاؿى  جابر عف سفياف أبي عف األعمش حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  قالكىا فإذا اهلل إال لوإ ال يقكلكا حتى الناس أقاتؿ أف أمرت" :كى

مىى كحسابيـ بحقيا إال كأمكاليـ دماءىـ مني عصمكا دَّثىنىا، 6"اهلل عى  صالح أبي عف األعمش كحى
مَّى النبي عف ىريرة أبي عف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . مثمو كى

كاف فقد  ،مف أجؿ أبي سفياف ،األكؿ ػػػ مف طريؽ أبي سفياف ػػػ حسف هىذا الحديث إسناد     
سناده الثاني صحيح ،صدكقا ، 9، كالنسائي8أحمد اإلماـ، ك 7مسمـ اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح ،كا 

 ،كتابع أبا صالح في الركية عف أبي ىريرة ،12، كابف ماجة11، كالترمذم10، كأبك داكد9كالنسائي
كلمحديث شاىد عف ابف  ،16، كأبك داكد15، كالنسائي14، كمسمـ13أخرجو البخارم ،بف المسيباسعيد 

                                                           
يىٍينىةى،  ، كتاب المغازم، بىاب بىٍعثً صحيح البخارم :البخارم - 1 ٍيدو إلى اٍلحيريقىاًت مف جي النبي صمى اهلل عميو كسمـ أيسىامىةى بف زى

 .4/1555، 4021حديث رقـ 
 .1/96، 96الى ًإلىوى ًإالى اهلل، حديث رقـ  :، كتاب اإليماف، بىاب تىٍحًريـً قىٍتًؿ اٍلكىاًفًر بىٍعدى أىٍف قاؿصحيح مسمـ :مسمـ - 2
 .36/73، 21745، مسند األنصار، حديث أسامة بف زيد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اـاإلممسند  :أحمد بف حنبؿ - 3
 .5/176، 8594ال إلو إال اهلل، حديث رقـ  :، كتاب السير، باب قكؿ المشرؾسنف النسائي الكبرل :النسائي - 4
، حديثسنف أبي داكد :أبك داكد - 5  .3/44، 2643رقـ  ، كتاب الجياد، بىاب عمى ما ييقىاتىؿي اٍلميٍشًركيكفى
 .535، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
مَّده رسكؿ المًَّو...، حديث رقـ  :، كتاب اإليماف، بىاب اأٍلىٍمًر ًبًقتىاًؿ الناس حتى يىقيكليكاصحيح مسمـمسمـ،  - 7 الى ًإلىوى إال اهلل ميحى

21 ،1/52. 
، 8904كثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ ، مسند المأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8

14/481. 
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 9  .7/79، 3977، ًكتىاب تىٍحًريـً الدَّـً

، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 10  .3/44، 2640، كتاب الجياد، بىاب عمى ما ييقىاتىؿي اٍلميٍشًركيكفى
، كتاب اإليماف، بىاب ما جاء أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى الناس حتى يىقيكليكا الى ًإلىوى إال اهلل، حديث رقـ ترمذمسنف ال :الترمذم - 11

2606 ،5/3. 
 .2/1295، 3927الى ًإلىوى إال اهلل، حديث رقـ  :، كتاب الفتف، بىاب اٍلكىؼّْ عىمٍَّف قاؿسنف ابف ماجة :ابف ماجة - 12
ـً كىالنُّبيكًَّة، كىأىٍف الى يىتًَّخذى ، صحيح البخارم :البخارم - 13 ٍسبلى كتاب الجياد كالسير، بىاب ديعىاًء النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى اإلًٍ

ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المًَّو، حديث رقـ  ـٍ بىٍعضن يي  .3/1077، 2786بىٍعضي
مَّده رسكؿ المًَّو...، حديث رقـ  :قيكليكا، كتاب اإليماف، بىاب اأٍلىٍمًر ًبًقتىاًؿ الناس حتى يى صحيح مسمـمسمـ،  - 14 الى ًإلىوى إال اهلل ميحى
21 ،1/52. 
كًب اٍلًجيىاًد، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 15  .6/4، 3090، كتاب الجياد، بىاب كيجي
كىاًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 16  .2/93، 1556، ًكتىاب الزَّ
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 ،3، كلمحديث شكاىد أخرل عف أنس بف مالؾ2، كمسمـ1أخرجو البخارم ،ي اهلل عنوعمر رض
 .4كغيره
دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :األربعكف الحديث      مىى عف صالح أبي عف عكف أبي عف مسعر حى  عى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  ةمى كٍ دي  ردً يٍ كى أي  أىدل :قىاؿى  عى

مَّى النبي ًإلىى 5 مىٍيوً  اهللي  صى مَّ  عى سى  فأعطاه: قىاؿى  حرير ثكب ـى كى
مىى  . 6"النسكة بيف رامي خي  شققوا: "فىقىاؿى  عى
 
 

 ،9، كالنسائي8، كأحمد بف حنبؿ7مسمـ اإلماـكالحديث صحيح أخرجو  ،صحيح اإلسنادىذا      
أخرجو ابف  ،أبا صالح في الركاية عف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ،بف يريـ كتابع ىبيرة

 . 1، كأحمد بف حنبؿ12، كمسمـ11أخرجو البخارم ،ىد عف أنس بف مالؾكلمحديث شا ،10ماجة

                                                           
(، حديث رقـ خارمصحيح الب :البخارم - 1 ـٍ مُّكا سىًبيمىيي كىاةى فىخى ةى كىآتىٍكا الزَّ بلى ، 25، كتاب اإليماف، بىاب )فىًإٍف تىابيكا كىأىقىاميكا الصَّ
1/17. 
مَّده رسكؿ المًَّو...، ح :، كتاب اإليماف، بىاب اأٍلىٍمًر ًبًقتىاًؿ الناس حتى يىقيكليكاصحيح مسمـمسمـ،  - 2 ديث رقـ الى ًإلىوى إال اهلل ميحى

22 ،1/53. 
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :انظر، أحمد بف حنبؿ - 3

13056 ،20/349. 
 :، قاؿ األلباني1/764، 407، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 4

 .جمع مف الصحابة بألفاظ متقاربة حديث متكاتر كرد عف
ىي برية فى أرض نخؿ كزرع، كىى عف المدينة عمى نحك ثبلث عشرة مرحمة، كعف  :مةك أم حاكميا، كد :أيكىٍيًدر ديٍكمىة - 5

 .14/50، شرح صحيح البخارم :دمشؽ عمى نحك عشر مراحؿ، كعف الككفة عمى قدر عشرمراحؿ أيضا، انظر، ابف بطاؿ
 .556، صكتاب الخراج :يكسؼالقاضي أبك  - 6
اتىـً الذَّ صحيح مسمـ :مسمـ - 7 اًؿ كىالنّْسىاًء كىخى ًة عمى الرّْجى ىىًب ، كتاب المباس كالزينة، بىاب تىٍحًريـً اٍسًتٍعمىاًؿ ًإنىاًء الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ

ًتًو ًلمنّْسىاًء، حديث رقـ  بىاحى ًؿ كىاً  ًريًر عمى الرَّجي  .3/1644، 2701كىاٍلحى
 .2/324، 1077، مسند عمي بف أبي طالب، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :حمد بف حنبؿأ - 8
ًة ًلمنّْسىاًء في ليٍبًس السّْيىرىاًء، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 9  .8/179، 5298، كتاب الزينة، باب ًذٍكري الرٍُّخصى
8/179. 
ًريًر كىالذَّىىًب ًلمنّْسىاًء، حديث رقـ ، كتاب المباس، بىاب سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 10  .2/1189، 35965ليٍبًس اٍلحى
، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 11 ، 473، كتاب اليدية كفضميا كالتحريض عمييا، بىاب قىبيكًؿ اٍليىًديًَّة مف اٍلميٍشًرًكيفى
2/922. 
اتىـً الذَّىىًب ، كتاب المباس كالزينة، بىاب تىٍحًريـً اٍستً صحيح مسمـ :مسمـ - 12 اًؿ كىالنّْسىاًء كىخى ًة عمى الرّْجى ٍعمىاًؿ ًإنىاًء الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ

ًتًو ًلمنّْسىاًء، حديث رقـ  بىاحى ًؿ كىاً  ًريًر عمى الرَّجي  .3/1645، 2702كىاٍلحى
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :األربعكفالحادم ك  الحديث       عف أبيو عف نجيح أبي ابف عف الحجاج حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ قاتؿ ما" :قىاؿى  عباس بف اهلل عبد مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى تَّى قط قكما كى  . 2"يدعكىـ حى
أخرجو أحمد بف  ،فقد كاف فيو ضعؼ ،مف أجؿ الحجاج بف أرطاة ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

 . 5، كالطبراني4، كأبك يعمى3حنبؿ
في الركاية عف ابف أبي  الثكرم سفياف بؿ تابعو ،إال أف الحجاج لـ ينفرد بركاية ىذا الحديث     
 . 8، فالحديث صحيح7، كالدارمي6أحمد اإلماـأخرجو  ،نجيح
دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :كاألربعكف ثانيال الحديث       أف" :أنس عف حميد عف طمحة بف محمد حى

مَّى النبي مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  عمييـ رغً يي  لـ 9قكما ؽرى طى  ًإذىا ككاف ،ليال إلييا كانتيى خيبر ًإلىى سار كى
تَّى  . 10"أمسؾ أذانا سمع فإف،  يصبح حى
، كأبك 1، كأحمد بف حنبؿ12، كمسمـ11أخرجو البخارم ،الحديث صحيحك  ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 4، كالدارمي3، كالترمذم2داكد

                                                                                                                                                                          
، 13148ث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، حديأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

20/395. 
 .557، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 :، كقاؿ األرنؤكط3/486، 2053، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

ف كاف مدلسان كقد عنعف ػػػ تابعو عميو سفياف  .حديث صحيح، حجاج بف أرطاة ػػػ كا 
حسيف سميـ أسد، )دمشؽ، دار المأمكف لمتراث،  :، تحقيؽمسند أبي يعمى :أحمد بف عمي المكصمي التميميأبك يعمى،  - 4
 .4/374، 2494ـ(، مسند سفينة رجؿ، أكؿ مسند ابف عباس، حديث رقـ 1984 -ىػ 1404 – 1ط
، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 5 بَّاسو  .11/132، 11271، باب العيف، أبك نىًجيحو عىًف ابف عى
 :، كقاؿ األرنؤكط4/16، 2105، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 6

 .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ
ـً قبؿ اٍلًقتىاًؿ، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 7 ٍسبلى  .2/286، 2444، كتاب السير، بىاب في الدٍَّعكىًة إلى اإلًٍ
 .6/293، 2641، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 8
 .4/227، التمييد :أم غزاىـ، انظر، ابف عبد البر :طرؽ قكما - 9

 .559، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
 .1/221، 585مف الدّْمىاًء، حديث رقـ  ، كتاب األذاف، بىاب ما ييٍحقىفي ًباأٍلىذىافً صحيح البخارم :البخارم - 11
، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 12 ـٍ اأٍلىذىافي غىارىًة عمى قىٍكـو في دىاًر اٍلكيٍفًر إذا سيًمعى ًفيًي ٍمسىاًؾ عف اإلًٍ ، كتاب الصبلة، بىاب اإلًٍ

382 ،1/288. 
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كاألربعكف لثثاالالحديث        أبي بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ لي قىاؿى : قىاؿى  جرير عف حاـز مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  بيت ؟5ةصى مى الخى  مٍ ذً  مف تريحني الأ" :كى
 راكبا كخمسيف مائة ًفي فخرجت: قىاؿى  . اليمانية كعبة يسمى الجاىمية ًفي تعبده كانت لخثعـ كاف

تَّى فحرقناىا برى جٍ األى  الجمؿ مثؿ جعمناىا حى
مَّى النبي ًإلىى بعثت ثيَـّ : قىاؿى ، 6 مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  رجال كى

تَّى أتيتؾ ما بالحؽ بعثؾ كالذم: قىاؿى  يوعم قدـ فمما،  يبشره : قاؿى  ،األجرب الجمؿ مثؿ تركناىا حى
مَّى النبي 7ؾرَّ فبى  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مىى كى  . 9"يامً يٍ كخى  8سمى حٍ أى  عى

، 12، كأحمد بف حنبؿ11، كمسمـ10خرجو البخارمأ ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 14، كأبك داكد13كالنسائي

 

                                                                                                                                                                          
، 13399، مسند أنس بف مالؾ، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابةأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

21/92. 
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 2  .3/43، 2634، كتاب الجياد، بىاب في ديعىاًء اٍلميٍشًرًكيفى
ًصيًَّتًو صمى اهلل عميو كسمـ في اٍلًقتىاًؿ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 3 ، 1618، كتاب السير، بىاب ما جاء في كى
4/163. 
، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 4 غىارىًة عمى اٍلعىديكّْ  .2/287، 2445، كتاب السير، بىاب اإلًٍ
ة - 5 مىصى اًىًميًَّة، انظر، ابف بطاؿ :ذيك الخى  .10/59، شرح صحيح البخارم :ىك طىاًغيىةي دىٍكسو الًَّتى كىانيكا يىٍعبيديكفى ًفى اٍلجى
، عمدة القارم :صارت سكدان مف اإلحراؽ، انظر، العيني :اف بحيث صار أسكدا، لذلؾ يعنيأم المطمي بالقطر  :األىٍجرىب - 6

22/297. 
 .5/180، شرح صحيح البخارم :أم بارؾ، كدعى ليـ بالركة، انظر، ابف بطاؿ :برَّؾ - 7
 .22/297، عمدة القارم :ىي قبيمة جرير، انظر، العيني :أحمس - 8
 .566-565، صاجكتاب الخر  :القاضي أبك يكسؼ - 9

 .3/1119، 2911، كتاب الجياد كالسير، بىاب اٍلًبشىارىًة في اٍلفيتيكًح، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 10
ًريًر بف عبد المًَّو رضي اهلل صحيح مسمـ :مسمـ - 11 اًئًؿ جى ، كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل تعالى عنيـ، بىاب مف فىضى

 .4/926 ،2476تىعىالىى عنو، حديث رقـ 
، 19188، مسند الككفييف، كمف حديث جرير بف عبد اهلل، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 12
31/524. 
 .5/82، 8302، كتاب المناقب، باب جرير بف عبد اهلل رضي اهلل عنو، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 13
 .3/88، 2772جياد، بىاب في ًبٍعثىًة اٍلبيشىرىاًء، حديث رقـ ، كتاب السنف أبي داكد :أبك داكد - 14
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دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :كاألربعكف رابعال الحديث       :قىاؿى  عمر ابف عف نافع عف اهلل عبيد حى
مَّى النبي مغازم بعض ًفي مقتكلة امرأة كجدت مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  .1كالكلداف النساء قتؿ عف فنيى ،كى

 .1كالكلداف
، كأحمد بف 4مالؾ ـاإلما، ك 3، كمسمـ2أخرجو البخارم ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      

 . 10، كالدارمي9، كابف ماجة8، كالترمذم7، كأبك داكد6، كالنسائي5بف حنبؿ
 . 11أخرجو ابف ماجة ،رضي اهلل تعالى عنو كلمحديث شاىد عف حنظمة الكاتب     

 

دَّثىنىا :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :كاألربعكف لخامسا الحديث       ىريرة أبي عف صالح أبي عف األعمش حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى : قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  تنزؿ كانت،  قبمكـ كسالرؤ  سكد لقـك الغنائـ ؿٌ حً تى  لـ" :كى
ََل ) :كجؿ عز اهلل فأنزؿ "الغنائـ ًفي الناس أسرع بدر يـك كاف فمما ،فتأكميا السماء مف نار ۡٔ ىَّ

رَ نَِتَٰب  
َ
آ أ ٍَ ًۡ ػِي ُؾ صَّ ٍَ َ ِ َشَتَق ل ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ  ً ًۡ َغَذاٌب َغِظي ْ  ٦٨ ۡذُت ٔا ًۡ َخَلَٰٗل  فَُُكُ ُت ٍۡ ا َغِِ ٍَّ ّيِت  ِم ََ   ٞۚ ا

َ َغُفٔر  َوٱتَّ  ۚٞ إِنَّ ٱَّللَّ َ ٔاْ ٱَّللَّ ً   ُل  . 13"12(رَِّخي
 . 3، كالترمذم2، كالنسائي1أحمد اإلماـأخرجو  ،14صحيح كالحديث ،صحيح اإلسنادىذا      

                                                           
 .568، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
ٍرًب، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 2  .3/1098، 2852، كتاب الجياد كالسير، بىاب قىٍتًؿ النّْسىاًء في اٍلحى
ٍرًب، حديث رقـ ، كتاب الجياد كالسير، بىاب تىٍحرً صحيح مسمـ :مسمـ - 3 ٍبيىاًف في اٍلحى  .3/1364، 1744يـً قىٍتًؿ النّْسىاًء كىالصّْ
، 964، كتاب الجياد، باب النٍَّيي عف قىٍتًؿ النّْسىاًء كىاٍلًكٍلدىاًف في اٍلغىٍزًك، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 4
2/447. 
، 3739المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ ، مسند أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5
8/360. 
 .5/185، 8618، كتاب السير، باب النيي عف قتؿ النساء، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 6
 .3/53، 2668، كتاب الجياد، بىاب في قىٍتًؿ النّْسىاًء، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 7
ٍبيىاًف، حديث رقـ سنف الترمذم :مالترمذ - 8  .4/136، 1569، كتاب الجياد، بىاب ما جاء في النٍَّيًي عف قىٍتًؿ النّْسىاًء كىالصّْ
ٍبيىاًف، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9 قىٍتًؿ النّْسىاًء كىالصّْ  .2/947، 2841، كتاب الجياد، بىاب اٍلغىارىًة كىاٍلبىيىاًت كى

ٍبيىاًف، حديث رقـ ف الدارميسن :الدارمي - 10  .2/293، 2462، كتاب السير، بىاب النٍَّيًي عف قىٍتًؿ النّْسىاًء كىالصّْ
ٍبيىاًف، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 11 قىٍتًؿ النّْسىاًء كىالصّْ  .2/948، 2842، كتاب الجياد، بىاب اٍلغىارىًة كىاٍلبىيىاًت كى
 .69سكرة األنفاؿ، اآلية  - 12
 .572، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 13
 :، كقاؿ األلباني5/188، 2655، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 14

 .كىك عمى شرط الشيخيف
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كاألربعكف سادسال الحديث       :قىاؿى  عباس ابف عف مجاىد عف األعمش حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  نىيىى" مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى تَّى 4المغنـ بيع عف كى  . 5"يقسـ حى

أخرجو  ،6كالحديث صحيح لعدـ سماع األعمش مف مجاىد، ،ضعيؼ منقطع اإلسنادىذا      
 أخرجو  ،األعمش في الركاية عف مجاىد ،جيحكتابع ابف أبي ن ،9، كالطبراني8، كالبييقي7الحاكـ

 
 
 
 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كاألربعكف بعالسا الحديث       فبا يزيد عف ىرمالزُّ  عف إسحاؽ بف محمد حى
 كف ىؿ :النساء عف يسألو عباس بف اهلل عبد ًإلىى 10نجدة كتب :قىاؿى  عباس بفا كاتب ىرمز

مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىعى  يحضرف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  فأنا: يزيد قىاؿى  ؟بسيـ ليف بضرى يي  كاف كىؿ ؟الحرب كى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىعى  يحضرف كف قد" :نجدة ًإلىى عباس بف كتاب كتبت مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  فأما ،كى
 . 12"ليف 11يرضخ كاف كقد،  فال بسيـ ليف يضرب

                                                                                                                                                                          
، 7433 ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف :، كقاؿ األرنؤكط12/403
 .6/352، 11209، كتاب التفسير، باب قكلو تعالى )حبلال طيبا(، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 2
ًمٍف سيكرىًة اأٍلىٍنفىاًؿ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 3 ، كقاؿ أبك ًعيسىى ىذا 5/271، 3085، كتاب تفسير القرآف، بىاب كى

ًحيحه غىًريبه مف حديث اأٍلىٍعمىشً  سىفه صى ًديثه حى  .حى
، لساف العرب :الفيء، انظر، ابف منظكر :ىك الفكز بالشيء مف غير مشقة، كالغنـ ك الغنيمة ك المغنـ :المغنـ - 4

12/446. 
 .573، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
كجممة القكؿ أف الحديث بيذه  :، كقاؿ األلباني5/141، ميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿإركاء الغ :انظر، األلباني - 6

 .الشكاىد صحيح ببل ريب
 :، كقاؿ الحاكـ2/47، 2272، كتاب البيكع، باب كأما حديث أبي ىريرة، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 7

 .كلو شاىد صحيح ،السياقةىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه بيد 
 .5/338، 10631، كتاب البيكع، باب النيي عف بيع الغرر، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 8
 .11/67، 11067، باب العيف، مجاىد عف ابف عباس، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 9

، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :بف عباس، انظر، المزمىك نجدة بف نفيع الحنفي، مجيكؿ، ليست لو ركاية إال عف ا - 10
6385 ،29/321. 

   .12/190، شرح النككم عمى صحيح مسمـ :انظر، النككم ،ىك العطية :الرٍَّضخ - 11
 .576، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 12
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أحمد بف  اإلماـأخرجو كالحديث  ،اف صدكقافقد ك ،مف أجؿ ابف إسحاؽ ،حسف اإلسنادىذا      
يكنس بف يزيد، ابف إسحاؽ في الركاية تابع فقد  ،كالحديث صحيح ،3، كأبك داكد2، كالنسائي1حنبؿ

كسعيد  ،جعفر بف محمد ،ىرم في الركاية عف يزيدالزُّ ، كتابع 4الركاية عف الزُّىرم، أخرجو النسائي
  .7أخرجو أبك داكد ،تابعو أيضا المختار بف صيفيك  ،6، كالترمذم5مسمـ اإلماـأخرجو  ،مرً بي قٍ المى 

 

دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :كاألربعكف ثامفال الحديث      دَّثىًني :قىاؿ الحسف حى  عف يزيد بف محمد حى
مَّى النبي فتحيا فمما،  مممكؾ عبد كأنا خيبر شيدت: قىاؿى  المحـ آبي مكلى عمير مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى

 . 9"بسيـ لي يضرب كلـ المتاع 8يٌ ثً رٍ خي  مف كأعطاني ىذا تقمد" :فقىاؿى  اسيف أعطاني
إال أنو تابع  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ الحسف بف عمارة ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      

 :الحسف ثبلثة، كىـ
اؿ ق، ك 10"حجة" :قاؿ فيو الذىبي، ثقة ثبت، الرقاشي الحؽ بفا :، كىكبشر بف المفٌضؿ :أكال     

 . 11"الثامنة مف عابد ثبت ثقة" :فيو ابف حجر
 :النخعي، قاضي الككفة، كاف ثقة إال أنو تغير، قاؿ الذىبي :، كىكحفص بف غياث :ثانيا     

 في قميبل حفظو تغير ،فقيو ثقة" :، كقاؿ ابف حجر12"حفظو بعض كيتقى ،كتابو مف حدث إذا ثبت"
 . 13"الثامنة مف ،اآلخر

                                                           
 .5/328، 3299، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1
 .7/129، 4134، ًكتىاب قىٍسـً اٍلفىٍيًء، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 2
ًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 3 ٍرأىًة كىاٍلعىٍبًد ييٍحذىيىاًف مف اٍلغىًنيمى  .3/74، 2728، كتاب الجياد، بىاب في اٍلمى
 .7/128، 4133ـً اٍلفىٍيًء، حديث رقـ ، ًكتىاب قىسٍ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 4
خي لىييفَّ كال ييٍسيىـي كىالنٍَّيًي عف قىٍتًؿ ًصٍبيىاًف أىٍىًؿ صحيح مسمـ :مسمـ - 5 ، كتاب الجياد كالسير، بىاب النّْسىاًء اٍلغىاًزيىاًت ييٍرضى

ٍرًب، حديث رقـ   .3/1445، 1812اٍلحى
 .4/125، 1556ييٍعطىى اٍلفىٍيءى، حديث رقـ  ، كتاب السير، بىاب مفسنف الترمذم :الترمذم - 6
ًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 7 ٍرأىًة كىاٍلعىٍبًد ييٍحذىيىاًف مف اٍلغىًنيمى  .3/74، 2727، كتاب الجياد، بىاب في اٍلمى
ٍرًثيٌ  - 8  .2/145، لساف العربابف منظكر،  :ىي أردأ المتاع كالغنائـ، انظر :الخي
 .577، صكتاب الخراج :يكسؼ القاضي أبك - 9

 .1/269، 954، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 10
 .1/124، 703، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :انظر، ابف حجر - 11
 .1/343، 1165، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 12
 .1/173، 1430، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 13
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 :داكد أبك قاؿالمدني، صدكؽ، الحارث بف اهلل عبد ابف، كىك حمف بف إسحاؽعبد الر  :ثالثا     
 "صدكؽ، :، كقاؿ ابف حجر1حفظو عمى يعتمد ممف ليس :البخارم كقاؿ بعضيـ، كضعفو ثقة، قدرم
 . 2السادسة" مف بالقدر، رمي
سند صحيح، كأما ، ب5، كالترمذم4، كأبك داكد3أحمد اإلماـأما ركاية بشر بف المفٌضؿ، فأخرجيا      

، بسند صحيح، كأما 8، كالبييقي7، كأبك عكانة6كأما ركاية حفص بف غياث، فأخرجيا ابف أبي شيبة
 .10صحيح ، بإسناد حسف، كبيذا فالحديث9أحمد اإلماـركاية عبد الرحمف بف إسحاؽ، فأخرجيا 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :كاألربعكف تاسعال الحديث       ىريرة أبي عف صالح أبي عف األعمش حى
مَّى النبي عف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 12" 11أدناىـ بيا يسعى ،كاحدة المسمميف ذمة" :قىاؿى  أنو كى

أبا صالح ، 1، كأحمد بف حنبؿ13مسمـ اإلماـأخرجو  ،كالحديث صحيح ،صحيح اإلسنادىذا      
 . 2الترمذم أخرجو ،الكليد بف رباح ،في الركاية عف أبي ىريرة

                                                           
 .1/620، 3138، ترجمة رقـ الكاشؼ :انظر، الذىبي - 1
 .1/336، 3800، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3 ٍكلىى آًبي المٍَّحـً ًديثي عيمىٍيرو مى ، 21940، مسند األنصار، حى

 .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ :، كقاؿ األرنؤكط36/270
ًة، حديث رقـ ، كتسنف أبي داكد :أبك داكد - 4 ٍرأىًة كىاٍلعىٍبًد ييٍحذىيىاًف مف اٍلغىًنيمى  .3/75، 2730اب الجياد، بىاب في اٍلمى
ـي ًلٍمعىٍبًد، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 5 سىفه  :، كقاؿ4/127، 1557، كتاب السير، بىاب ىؿ ييٍسيى ًديثه حى كىىىذىا حى

ًحيحه كىاٍلعىمىؿي عمى ىذا ًعٍندى بىٍعًض أىىٍ   .ًؿ اٍلًعٍمـً صى
، 33206، كتاب الجياد، باب العبد أيسيـ لو شيء إذا شيد الفتح، حديث رقـ مسند ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 6
6/491. 
اـً ًفي مى مسند أبي عكانة :أبك عكانة - 7 ًة ًفي ااًلٍسًتعىانىًة ًبالنّْسىاًء كىاٍلعىًبيًد ًلئٍلًمى غىاًزيًو، حديث رقـ ، كتاب الحدكد، باب بىيىافي اإلبىاحى

 .4/338، 6899رقـ 
، كتاب قسـ الفيء كالغنيمة، باب المممكؾ كالمرأة يرضخ ليما كال يسيـ، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 8

 .حديثا آخر في الزكاة كىذا المتف أيضا صحيح عمى شرطو اإلسنادأخرج مسمـ بيذا  :، كقاؿ البييقي6/332، 12693
، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :بؿأحمد بف حن - 9 ٍكلىى آًبي المٍَّحـً ًديثي عيمىٍيرو مى ، 410941، مسند األنصار، حى

 .حديث حسف :، كقاؿ األرنؤكط36/271
 .صحيح :، كقاؿ األلباني5/68، 1234، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 10
أف أمانيـ صحيح، فإذا أمف الكافر كاحد منيـ، حـر عمى غيره التعرض لو، كىـ متساككف في ىذا الحؽ،  :معنى الحديث - 11

  .21/188، التمييد :انظر، ابف عبد البر
 .591، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 12
مَّى صحيح مسمـ :مسمـ - 13 ديعىاًء النًَّبيّْ صى ًدينىًة، كى بىيىاًف تىٍحًريًميىا، ، كتاب الحج، بىاب فىٍضًؿ اٍلمى كىًة، كى ـى ًفييىا ًباٍلبىرى مَّ سى مىٍيًو كى اهللي عى

ًميىا، حديث رقـ  رى ديكًد حى بىيىاًف حي ًرىىا، كى شىجى ٍيًدىىا كى تىٍحًريـً صى  .2/999، 1371كى
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، كأحمد بف 4، كمسمـ3أخرجو البخارم ،رضي اهلل عنو بف أبي طالب ث شاىد عف عميٌ لمحديك      
 ،مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا آخر كلو شاىد ،8، كالترمذم7، كأبك داكد6، كالنسائي5حنبؿ

 . 11، كالطبراني10، كالحاكـ9أخرجو أبك يعمى
 
 

 

دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :الخمسكف الحديث       أبي عف ىند أبي بف سعيد عف حاؽإس بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ فتح لما :قالت طالب أبي بنت ىانئ أـ عف طالب أبي بف عقيؿ مكلى رةم  اهللي  صى

مىٍيوً  مَّـى  عى سى  فدخؿ ػػػػ الكممة بيذه شبيية كممة قالت أك ػػػػ فأجرتيما 12أحمائي مف رجبلف إليَّ  فر مكة كى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أتيت ثيَـّ  عمييما الباب تأغمقٍ ف ،ألقتمنيما :فىقىاؿى  أخي عميّّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كىك كى

اءى  ما،  ىانئ بأـ مرحبا" :فقىاؿى  ،مكة بأعمى  مف رجالف إليَّ  فرَّ ،  اهلل نبي يا :قمت :قالت ؟بؾ جى
 . 13"منتأ مف كأمنا أجرت مف أجرنا قد، ال :فقىاؿى  ،قاتميما أنو فزعـ أخي عمي   فدخؿ ،أحمائي

                                                                                                                                                                          
حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف :، كقاؿ األرنؤكط15/91، 9173
ٍرأىًة، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 2  .4/141، 1579، كتاب السير، بىاب ما جاء في أىمىاًف اٍلعىٍبًد كىاٍلمى
عىمًُّؽ كىالتَّنىازيًع في اٍلًعٍمـً كىاٍلغيميكّْ في الدّْيًف ، كتاب االعتصاـ في الكتاب كالسنة، بىاب ما ييٍكرىهي مف التَّ صحيح البخارم :البخارم - 3

 .6/2662، 6870كىاٍلًبدىًع، حديث رقـ 
ًدينىًة...، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 4  .2/994، 1370، كتاب الحج، بىاب فىٍضًؿ اٍلمى
 .2/304، 1037 ، مسند عمي بف أبي طالب، حديث رقـأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5
 .2/486، 4278، كتاب المناسؾ، باب منع الدجاؿ مف المدينة، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 6
ًدينىًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 7  .2/216، 2034، كتاب المناسؾ، بىاب في تىٍحًريـً اٍلمى
ٍرأىًة، حديث رقـ ، كتاب السير، بىاب ما جاء سنف الترمذم :الترمذم - 8  .4/141، 1579في أىمىاًف اٍلعىٍبًد كىاٍلمى
 .7/354، 4392، مسند عائشة، حديث رقـ مسند أبي يعمى :أبك يعمى - 9

، كقاؿ 2/153، 2626، كتاب قسـ الفيء، باب أما حديث أبي ىريرة، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 10
 .يخرجاه بيذه السياقة كلـ اإلسنادىذا حديث صحيح  :الحاكـ

كعبد   طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، :، تحقيؽالمعجـ األكسط :الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني - 11
 .6/5، 5628مف اسمو محمد، حديث رقـ  ،ىػ(، باب الميـ1415بف إبراىيـ الحسيني، )القاىرة، دار الحرميف، االمحسف 

، معجـ العيف :كأخك الزكج، ككؿ مف كلي الزكج مف ذم قرابتو فيـ أحماء المرأة، انظر، الفراىيدمىك أبك الزكج،  :الحمك -12
3/311. 
 .592، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 13
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، 1أخرجو النسائيكالحديث  ،فقد كاف صدكقا ،مف أجؿ ابف إسحاؽ ،حسف اإلسنادىذا      
 . ػػػ مع ذكر تصريح ابف إسحاؽ ػػػ 2كالطبراني

أخرجو  ،أبك النضر مكلى عمر بف عبيد اهلل ،كتابع سعيد بف أبي ىند في الركاية عف أبي مرة     
ابف  ،كتابع أبك مرة في الركاية عف أـ ىانئ ،6مد بف حنبؿ، كأح5مالؾ اإلماـ، ك 4، كمسمـ3البخارم

 . متفؽ عمى صحتوفالحديث  ،8، كأبك داكد7أخرجو النسائي ،ابف عباس رضي اهلل عنو

 

 

 

 

 تخريج األحاديث الحسنة:  الثاني بحثالم
كمنيا ما  ،منيا ما ىك حسف لذاتو ،(أحاديث تسعة) ،بمغت األحاديث الحسنة في كتاب الخراج     

 :كىذه األحاديث عمى النحك التالي ،مف طرؽ أخرل إال أف الحديث حسف ،إسناده عف الحسف زؿن

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ألكؿالحديث ا       :قىاؿى  ىريرة أبي عف حاـز أبي عف عجبلف بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ةه حى كٍ رى  أك ةه كى دٍ غى " :كى

 . 10"فييا كما الدنيا مف خير اهلل سبيؿ ًفي 9

                                                           
 .5/209، 8684، كتاب السير، باب إعطاء المرأة األماف، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 1
 .24/420، 1021باب الباء، أبك سعيد الخدرم عف ببلؿ رضي اهلل عنيما، حديث رقـ  ،المعجـ الكبير :الطبراني - 2
ًة في الثٍَّكًب اٍلكىاًحًد ميٍمتىًحفنا ًبًو، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 3 بلى  .141، 350، كتاب الصبلة، بىاب الصَّ
مىيىا ثىمىاًف ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، بىاب اٍسًتٍحبىاصحيح مسمـ :مسمـ - 4 ٍكعىتىاًف، كىأىٍكمى ًة الضُّحىى، كىأىفَّ أىقىمَّيىا رى بلى ًب صى

مىٍييىا، حديث رقـ  افىظىًة عى مىى اٍلميحى ، كىاٍلحىثُّ عى ، أىٍك ًستٍّ كىعىاتو ، كىأىٍكسىطييىا أىٍربىعي رى كىعىاتو  .1/498، 336رى
بلىًة الضُّحىى، حديث رقـ  ، كتاب قصر الصبلة في السفر،مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 5  .1/152، 359باب صى
، 26907، مسند النساء، حديث أـ ىانئ بنت أبي طالب، حديث قـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 6

44/476. 
 .5/210، 8685، كتاب السير، باب إعطاء المرأة األماف، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 7
ٍرأىًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 8  .3/84، 2763، كتاب الجياد، بىاب في أىمىاًف اٍلمى
شرح  :أم السير مف الزكاؿ إلى آخر النيار، انظر، النككم :كاحالرٌ كىك سير أكؿ النيار إلى الزكاؿ، كىك نقيض  :الغدك  - 9

 .3/346 ،النياية في غريب األثر :، كابف األثير13/26، شرح النككم عمى صحيح مسمـ
 .89، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
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إال أف ، 1أخرجو ابف ماجة ،مف أجؿ محمد بف عجبلف فيك صدكؽ ،حسف اإلسنادىذا      
، كأحمد بف 2مسمـ اإلماـأخرجو  ،السَّاًعًدمّْ رضي اهلل عنو سىٍعدو  ٍبفً  سىٍيؿً مف حديث  الحديث صحيح

أخرجو ابف أبي  ،أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو مف حديث ، كلمحديث شاىد4، كابف ماجة3بف حنبؿ
 7أخرجو أبك يعمى ،مف حديث الزبير بف العكاـلمحديث  آخركشاىد ، 6، كابف أبي عاصـ5أبي شيبة

 . 7يعمى
 
 

دَّثىًني :أبك يكسؼ قىاؿى  :انيثالحديث ال       عف الزبير بف اهلل عبد عف عامر عف مسمـ بف سعيد حى
ٍنييا اهللي  رىًضيى  عائشة عف الحارث بف عكؼ مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قالت عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  يا" :كى
 . 9"طالبا اهلل مف ليا فإف ،األعماؿ 8راتق  حى كمي  إياؾ، عائشة
كالحديث  ،كالراجح فيو أف حديثو حسف ،مف أجؿ عكؼ بف الحارث ،حسف اإلسنادىذا      
ٍبدً  عىفٍ ، كلمحديث شاىد 1، كالدارمي12، كابف ماجة11أحمد اإلماـ، أخرجو 10حسف  ،مىٍسعيكدو  ٍبفً  اهللً  عى
 . 2أحمد اإلماـأخرجة  ،مىٍسعيكدو 

                                                           
ًة في سىًبيًؿ المًَّو عز كجؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 1 ٍكحى ، 2755، كتاب الجياد، بىاب فىٍضًؿ اٍلغىٍدكىًة كىالرَّ
2/921. 
ًة فصحيح مسمـ :مسمـ اإلماـ - 2 ٍكحى  .3/1500، 1881ي سىًبيًؿ المًَّو، حديث رقـ ، كتاب اإلمارة، بىاب فىٍضًؿ اٍلغىٍدكىًة كىالرَّ
، مسند المكثريف مف الصحابة، مف مسند سيؿ بف سعد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف :، كقاؿ شعيب األرنؤكط24/332، 15560
ًة في سىًبيًؿ المًَّو عز كجؿ، حديث رقـ  ، كتاب الحياد، بىاب فىٍضؿً سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 4 ٍكحى ، 2756اٍلغىٍدكىًة كىالرَّ
2/921. 
، باب ما ركاه سيؿ بف سعد المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المشيكر بػ )مصنؼ ابف أبي شيبة( :ابف أبي شيبة - 5

 .4/202، 19310الساعدم رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ 
مساعد الحميد،  :، تحقيؽالجياد البف أبي عاصـ :بف أبي عاصـ، أبك بكر أحمد بف عمر بف أبي عاصـ الضحاؾا - 6

ىػ(، باب ما ذكر عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في فضؿ غدكة أك 1409 – 1)المدينة المنكرة، مكتبة العمـك كالحكـ، ط
 .سناده صحيحإ :، كقاؿ المحقؽ1/228، 56ركحة في سبيؿ اهلل، حديث رقـ 

 .2/39، 678، مسند الزبير بف العكاـ، حديث رقـ مسند أبي يعمى :أبك يعمى - 7
 .23/80، عمدة القارم :ىي جمع محقرة، كىي التي يحتقرىا فاعميا، انظر، العيني :المحق رات - 8
 .93، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

 .2/40، 513، حديث رقـ شيء مف فقييا كفكائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة ك  :انظر، األلباني - 10
، 24415، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 11
 .إسناده قكم مف أجؿ عكؼ بف الحارث :، كقاؿ األرنؤكط40/477
 .2/1417، 4243لذُّنيكًب، حديث رقـ ، كتاب الزىد، بىاب ًذٍكًر اسنف ابف ماجة :ابف ماجة - 12
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دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ثالثلالحديث ا       :قىاؿى  عفاف بف عثماف مكلى ىانئ عف أشياخنا بعض حى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  عثماف كاف مىى كقؼ ًإذىا عى تَّى بكى قبر عى  الجنة تذكر :لىوي  فقيؿ: قىاؿى  ،لحيتو يبؿٌ  حى

مَّى اهللً  رىسيٍكؿ إف: فىقىاؿى  ؟ىذا مف كتبكي ،تبكي كال كالنار مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  منزؿ أكؿ القبر: "قىاؿى  كى
ف ،منو أيسر بعده فما منو نجا فإف اآلخرة منازؿ مف  كقىاؿى  ،"منو أشد بعده فما منو ينج لـ كا 

مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى كى  عى  . 3"منو أفظع كالقبر إال منظرنا رأيت ما" :سى
 اإلماـأخرجو  ،4حسفكالحديث  ،مف أجؿ جيالة مشايخ أبي يكسؼ ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
ـي  عف مىًعيفو  بف يحيى عف ،7ابف ماجةك ، 6، كالترمذم5أحمد  بىًحيرو  بف المَّوً  عبد عف ييكسيؼى  بف ًىشىا
 . ثماف بف عفاف رضي اهلل عنوعيٍثمىافى عف ع مكلى ىىاًنئو  عف

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :رابعال الحديث       بعض كتب :قىاؿى  شعيب بف عمرك عف أصحابنا بعض حى
ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  الخطاب بف عمر ًإلىى الطائؼ أمراء  ما إلينا يؤدكف ال النحؿ أصحاب أف :عى
مَّى النبي ًإلىى يؤدكف كانكا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  إلي فاكتب،  أكديتيـ نحمي أف ذلؾ مىعى  كيسألكف ، كى
مَّى النبي ًإلىى يؤدكف كانكا ما إليؾ أدكا إف :عمر إليو فكتب ،ذلؾ ًفي برأيؾ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  فاحـ كى
ف أكديتيـ  ليـ  النبي ًإلىى يؤدكف ككانكا" :قىاؿى  ،ليـ تحـ فبل إليو يؤدكف كانكا ما إليؾ يؤدكا لـ كا 

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 8"قربة قرب عشر كؿ مف كى

                                                                                                                                                                          
قَّرىاًت، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 1  .2/392، 2726، كتاب الرقائؽ، باب في اٍلميحى
اهلل بف مسعكد، حديث رقـ  \، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبدأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

 .حسف لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ لجيالة حاؿ عبد ربو حديث :، كقاؿ األرنؤكط6/367، 3818
 .114، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .حديث حسف :، كقاؿ األلباني1/48، 132، حديث رقـ مشكاة المصابيح :انظر، الخطيب التبريزم - 4
، كقاؿ 1/503، 454ث رقـ ، مسند عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، حديأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

 .إسناده صحيح :األرنؤكط
سىفه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي إال مف  :، كقاؿ4/553، 2308، كتاب الزىد، باب، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 6 ًديثه حى ىذا حى

 .حديث ًىشىاـً بف ييكسيؼى 
 .2/1426، 4267ٍلًبمىى، حديث رقـ ، كتاب الزىد، بىاب ًذٍكًر اٍلقىٍبًر كىاسنف ابف ماجة :ابف ماجة - 7
 .252-251، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
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كألف عمرك بف شعيب لـ  ،مف أجؿ جيالة مشايخ أبي يكسؼ ،منقطع ضعيؼ اإلسنادىذا      
 بف عىٍمًركمف طريؽ ، 3حسف بإسناد ،2كابف ماجة، 1أبكداكد لكف ركاه يدرؾ عمر بف الخطاب،

دّْهً  عف أبيو عف شيعىٍيبو   . حديث حسف، فالجى
، كأشار إلى ضعؼ فيو، كشاىد آخر عف أبي 4، أخرجو الترمذمعيمىرى  بفا عفكلمحديث شاىد      

 . 5البييقيأبي ىريرة، أخرجو 
 ،(عمرك بف شعيب عف أبيو عف جدهمف أجؿ السمسمة الشييرة ) ،كقمنا إف الحديث حسف     

فيـ في سماع كالده ػػػ شعيب ػػػ مف كالختبل ،الختبلؼ الحكـ في عمرك بف شعيب أكال ،فمختمؼ فييا
 بفا حاتـ أبك قاؿ" :، قاؿ الذىبي6إال أف خبلصة القكؿ في ىذه السمسمة أنيا مف قبيؿ الحسف ،جده

 فأما ،تقدمت قد عدالتو ألف ،الثقات تاريخ إلى يحكؿ أف شعيب بف عمرك في كالصكاب :حباف بفا
 المقاطيع رككا إذا الثقات حكـ فحكمو دهج عف أبيو عف ركايتو في كانت إذا ،حديثو في المناكير
 عف أجبنا قد :قمت ،الصحيح بالخبر كيحتج كالمقطكع المرسؿ حديثيـ مف يترؾ بأف كالمراسيؿ

 سماع بعضيا أك كجادة ككنيا أما منقطعة ،كال بمرسمة ليست بأنيا جده عف أبيو عف ركايتو
 قبيؿ مف ىك بؿ ،الصحيح أقساـ ىأعم مف حديثو إف نقكؿ كلسنا ،نظر محؿ فيذا كجادة كبعضيا
 كالمتقرر ،جده عف أبيو عف شعيب بف عمرك في لمخبلؼ ،حسف "إسناد :، كقاؿ األلباني7"الحسف

 . 8"حسف أنو فيو

                                                           
 .2/109، 1600، كتاب الزكاة، باب زكاة العسؿ، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 1
ًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 2 كىاًة اٍلعىسى  .1/584، 1824، كتاب الزكاة، بىاب زى
سما لمجدؿ الذم حصؿ بيف العمماء في أحاديث زكاة العسؿ، فمنيـ لـ يصحح مف أحاديث الباب شيء قمنا ذلؾ ح - 3
 .الترمذم كغيره، كمنيـ مف صحح الحديث كالشيخ األلباني اإلماـك
ًديثي  :، كقاؿ أبك ًعيسىى3/24، 629، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسؿ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 4  حى

ٍندى أىٍكثىًر أىٍىًؿ بف عيمىرى في ًإٍسنىاًدًه مىقىاؿه كال يىًصحُّ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا اٍلبىاًب كىًبيري شىٍيءو كىاٍلعىمىؿي عمى ىذا عً 
دىقىةي بف عبد ًؿ شىٍيءه كىصى سحاؽ كقاؿ بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ليس في اٍلعىسى ًبًو يقكؿ أىٍحمىدي كا  دىقىةي  اٍلًعٍمـً كى كًلؼى صى اًفظو كقد خي المًَّو ليس ًبحى

 .بف عبد المًَّو في ًركىايىًة ىذا الحديث عف نىاًفعو 
 .، كضعفو4/126، 7250، كتاب الزكاة، باب ما كرد في العسؿ، حديث رقـ الكبرل سنف البييقي :البييقي - 5
 1، )لبناف، دار الكتب العممية، طلفية الحديثفتح المغيث شرح أ :شمس الديف محمد بف عبد الرحمف :انظر، السخاكم - 6
 .3/194ىػ(، 1403 –
 .5/323، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :الذىبي - 7
 .1/132، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :األلباني - 8
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دَّثىًني:ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :خامسالحديث ال       عف قتادة بف عمر بف عاصـ عف إسحاؽ بف محمد حى
ٍنوي  تىعىالىى اهللي  ًضيى رى  خديج بف رافع عف لبيد بف محمكد مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  :كى

مىى العامؿ"  . 1"اهلل سبيؿ ًفي كالغازم بالحؽ الصدقة عى
ػػػػ مع تصريح  3أحمد اإلماـأخرجو  ،كقادفقد كاف ص ،مف أجؿ ابف إسحاؽ ،2حسف اإلسنادىذا      

 . 5، كالترمذم4أبك داكد، ك تصريح ابف إسحاؽ بالسماع ػػػػ
 

دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :دسالسا الحديث       بفا عمرك عف ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد حى
 فقد !بعد أما :عمرك بف اهلل عبد ًإلىى عمرك بف اهلل لعبد غبلـ كتب :قىاؿى  جده عف أبيو عف شعيب

 كأشترم أبيعو أف رأيت فإف ،كأصمي كنخمي زرعي أركيت ما بعد ألفا ثبلثيف مائي بفضؿ عطيتأي 
اءىني قد :إليو فكتب ،فعمت عممؾ ًفي بيـ أستعيف رقيقا بو ني، إلي بو كتبت ما كفيمت كتابؾ جى  كا 

مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  اهلل منعو كأل فضؿ بو ليمنع ماء فضؿ منع مف" :يقكؿ كى
 . 6"القيامة يـك فضمو
 ،فقد كاف سيء الحفظ ،مف أجؿ محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى ،ضعيؼ فيو اإلسناد ىذا     

مىٍيـ في الركاية عف عمرك بف شعيب، لكنو تكبع، فقد تابعو  . 7أحمد اإلماـأخرجو  ليث بف أبي سي
 كلكف ،الحديث مضطرب :أحمد اإلماـالقرشي، ضعيؼ، قاؿ  زنيـ ابفىك  :كليث بف أبي سيمىيـ     
 :كقاؿ الذىبي، 8حديثو يكتب أنو إال ضعيؼ، سميـ أىبي بف ليث :مىًعيف الناس، كقاؿ ابف عنو حدث

                                                           
 .317، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
(،  حديث رقـ 5، )الرياض، مكتبة المعرؼ، طصحيح الترغيب كالترىيب :لبانيانظر، األلباني، محمد ناصر الديف األ - 2

 .حسف صحيح :، كقاؿ األلباني1/190، 773
، 28/517، 17285، مسند الشامييف، حديث رافع بف خديج، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .كقد صرح بالتحديثإسناده حسف مف أجؿ محمد بف إسحاؽ،  :كقاؿ األرنؤكط
دىقىًة، حديث رقـ  سنف أبي داكد، :أبك داكد - 44  .3/132، 2936كتاب الزكاة، بىاب في السّْعىايىًة عمى الصَّ
ؽّْ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 5 دىقىًة ًباٍلحى  .3/37، 645، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في اٍلعىاًمًؿ عمى الصَّ
 .350-349، صاب الخراجكت :القاضي أبك يكسؼ - 6
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص، حديث أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7

 .حسف لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ ليث :، كقاؿ األرنؤكط11/255، 6673رقـ 
 .24/279، 5017، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 8
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، كقاؿ ابف 1بو" احتج كبعضيـ كثير، كعمـ كصياـ صبلة ذا كاف حفظو، سكء مف يسير ضعؼ "فيو
 . 2كأربعيف" ثماف سنة مات السادسة، مف فترؾ، حديثو يتميز كلـ جدا، اختمط "صدكؽ :حجر
ٍيرىةى  أبي عفكلمحديث شاىد ، 3الحديث حسف لغيرهف      ، 4أخرجو البخارم ،عنو اهلل رضي ىيرى
شاىد كلمحديث ، 10، كابف ماجة9، كالترمذم8، كالنسائي7، كأحمد بف حنبؿ6مالؾ اإلماـ، ك 5كمسمـ

  . 11أخرجو ابف ماجة ،عف عائشة رضي اهلل عنيا شاىد آخر
دَّثىنى :أبك يكسؼ قىاؿى  :سابعال الحديث       عمرة عف بكر أبي بف اهلل عبد عف إسحاؽ بف محمد احى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  نىيىى" :قالت عائشة عف مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 12"الماء بيع عف كى

ػػػ كفيو ذكر 13أحمد اإلماـ ،أخرجو ،فقد كاف صدكقا ،مف أجؿ ابف إسحاؽ ،حسف اإلسنادىذا      
 . 3، كالبييقي2، كالحاكـ1، كابف حباف14اجةتصريح ابف اسحاؽ بالسماع ػػػ، كابف م

                                                           
 .2/151، 4692، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 1
 .1/464، 5685، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 2
 :، قاؿ األلباني3/409، 1422، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 3

 .الحديث بمجمكع الطريقيف حسف
، 2226مساقاة، باب مف قاؿ إف صاحب الماء أحؽ بالماء حتى يركل...، حديث رقـ ، كتاب الصحيح البخارم :البخارم - 4

2226 ،2/830. 
ييٍحتىاجي إليو ًلرىٍعًي اٍلكىؤلىً، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 5 ًة كى ، كتاب المساقاة، بىاب تىٍحًريـً بيع فىٍضًؿ اٍلمىاًء الذم يىكيكفي ًباٍلفىبلى

1566 ،3/1198. 
اًء في اٍلًميىاًه، حديث رقـ مالؾ اإلماـأ مكط :مالؾ اإلماـ - 6  .2/744، 1427، كتاب األقضية، باب اٍلقىضى
، 7320، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7

12/272. 
 .3/407، 5774و، حديث رقـ ، كتاب إحياء المكات، باب المانع فضمسنف النسائي الكبرل :النسائي - 8
 .3/572، 1272، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في بىٍيًع فىٍضًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 9

ى، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 10 اًء ًليىٍمنىعى ًبًو اٍلكىؤلى ٍنًع فىٍضًؿ اٍلمى ، 2478، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف مى
2/828. 
ى، حديث رقـ سنف ابف ماجة :انظر، ابف ماجة - 11 اًء ًليىٍمنىعى ًبًو اٍلكىؤلى ٍنًع فىٍضًؿ اٍلمى ، 2479، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف مى
2/828. 
 .351، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 12
، 26311الصديؽ، حديث رقـ ، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد اإلماـ - 13
43/337. 
ى، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 14 اًء ًليىٍمنىعى ًبًو اٍلكىؤلى ٍنًع فىٍضًؿ اٍلمى ، 2479، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف مى
2/828. 
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، 6، كالنسائي5، كأحمد بف حنبؿ4مسمـ اإلماـأخرجيا  ،النيي عف بيع الماء صحيحة كأحاديث     
، 10، كأبك داكد9، النسائي8أحمد اإلماـا أخرجيك  ،جابر رضي اهلل عنو مف حديث، 7كابف ماجة
 . بف عبد رضي اهلل عنو ف حديث إياسم ،13، كالدارمي12، كابف ماجة11كالترمذم

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :ثامفالحديث ال       محمد بف اهلل عبد عف الكاحد عبد بف القاسـ عف ىماـ حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي  :قىاؿى  أنيس بف اهلل عبد عف اهلل عبد بف جابر عف عقيؿ بفا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى

 كما دعي بى  مف يسمعو بصكت فينادييـ :قىاؿى  ،15مايٍ بي  14الن رٍ غي  حفاة لقيامةا يـك العباد حشريي " :يقكؿ
 مف كألحد ،النار يدخؿ أف النار أىؿ مف ألحد ينبغي ال، 16افالديَّ  أنا ،ؾالممً  أنا :بري قى  مف يسمعو

                                                                                                                                                                          
ماء الذم ال حاجة ، كتاب البيكع، باب البيع المنيي عنو، ذكر الزجر عف منع المرء فضؿ الصحيح ابف حباف :ابف حباف - 1

 .11/331، 4955بو إليو، حديث رقـ 
 .2/70، 2359، كتاب البيكع، باب كأما حديث معمر بف راشد، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 2
، 11629، كتاب إحياء المكات، باب ما جاء في النيي عف منع فضؿ الماء، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 3
6/152. 
تىٍحًريـً صحيح مسمـ :مسمـ - 4 ييٍحتىاجي إليو ًلرىٍعًي اٍلكىؤلىً كى ًة كى ٍنًع  ، كتاب المساقاة، بىاب تىٍحًريـً فىٍضًؿ بيع اٍلمىاًء الذم يىكيكفي ًباٍلفىبلى مى

تىٍحًريـً بىٍيًع ًضرىاًب اٍلفىٍحًؿ، حديث رقـ   .3/1197، 1565بىٍذًلًو كى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو، حمد بف حنبؿأ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

 .23/9، 14639حديث رقـ 
مىًؿ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 6  .7/310، 6470، كتاب البيكع، باب بىٍيعي ًضرىاًب اٍلجى
اًء، حديث رقـ ، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف بى سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 7  .2/828، 2477ٍيًع اٍلمى
مَّى اهللي أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ اإلماـ - 8 اًب النًَّبيّْ صى ٍبدو ًمٍف أىٍصحى ًديثي ًإيىاًس ٍبًف عى ، مسند المكييف، حى

مَّـى، حديث رقـ  سى مىٍيًو كى  .إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف :، كقاؿ األرنؤكط24/178، 15444عى
 .7/307، 4662، كتاب البيكع، باب بىٍيعي فىٍضًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 9

 .3/278، 3478، كتاب البيكع، بىاب في بىٍيًع فىٍضًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 10
 .3/171، 1271ًؿ اٍلمىاًء، حديث رقـ ، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في بىٍيًع فىضٍ سنف الترمذم :الترمذم - 11
اًء، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 12  .2/828، 2476، كتاب الرىكف، بىاب النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلمى
 .2/348، 2612كتاب الرىكف، باب في النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلمىاًء، حديث رقـ  سنف الدارمي، :الدارمي - 13
تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم  :ك األقمؼ كاألغمؼ الذم ال يختف، انظر، األزدمجمع أغرؿ، كى :ٌغٍرال - 14

 .3/362، النياية في غريب األثر :كابف األثير ،1/159، كمسمـ
، تيذيب المغة :أم ليس بيـ شيء مما كاف في الدنيا، نحك العمى، كالعرج، كالجذاـ، كالبرص، انظر، األزىرم :بىٍيما - 15
 .4/63، العيف :فراىيدم، كال6/177
انقادكا لو، انظر،  :ىك فٌعاؿ مف داف الناس، أم قيرىـ عمى الطاعة، كساسيـ، كقيرىـ، فدانكا لو، كدانكه :الدٌياف - 16

 .2/148، النياية في غريب األثر :كابف األثير ،1/200، أساس البالغة :الزمخشرم
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 كألحد ،الجنة يدخؿ أف الجنة أىؿ مف ألحد ينبغي كال،  مظممة كعنده الجنة يدخؿ أف الجنة أىؿ
تَّى مظممة عنده النار يدخؿ أف النار ؿأى مف  . 1"عنو أقصو حى

كالحديث  ،كالقاسـ بف عبد الكاحد ،ضعؼ عبد اهلل بف عقيؿ مف أجؿ ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 . 4أحمد اإلماـأخرجو ، ك 3البخارم عمقو ،2حسف
ىذا الحديث  ،10، كالدارمي9، كالترمذم8، كالنسائي7، كأحمد بف حنبؿ6، كمسمـ5البخارم كأخرج     

ما يشيد لبعض حديث عبد اهلل بف أنيس، كىك  ،عنيما اهلل رضي عىبَّاسو  ابف الحديث مف طريؽ
 . "بيٍيما غيٍرالن  حفاة القيامة يـك العباد حشريي " :قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 
، 13، كأحمد بف حنبؿ12، كمسمـ11أخرجو البخارم ،عنيا اهلل رضي عىاًئشىةى  كلمحديث شاىد عف     

 . ككميـ أخرجكه مختصرا كذلؾ ،14النسائيك 

                                                           
 .383، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
حديث حسف، ركاه أحمد بإسناد  :قاؿ األلباني ،3/230، 8608، حديث رقـ صحيح الترغيب كالترىيب :األلبانيانظر،  - 2

 .حسف
تَّى ًإذىا في صحيح البخارم :البخارم - 3 عىٍف  زّْعى ، كتاب التكحيد، بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: )كىالى تىٍنفىعي الشَّفىاعىةي ًعٍندىهي ًإالَّ ًلمىٍف أىًذفى لىوي حى

 ،) ـٍ قىاليكا الحىؽَّ كىىيكى العىًميُّ الكىًبيري بُّكي ـٍ قىاليكا مىاذىا قىاؿى رى  .6/2719قيميكًبًي
، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 4 ٍبًد اهلًل ٍبًف أينىٍيسو ًديثي عى ، 25/431، 16042، مسند المكييف، حى

 .إسناده حسف :كقاؿ األرنؤكط
، 3171، كتاب أحاديث األنبياء، باب قكلو تعالى )كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبل(، حديث رقـ صحيح البخارم :ارمالبخ - 5
3/1222. 
ًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 6 ٍشًر يـك اٍلًقيىامى بىيىاًف اٍلحى ، 2860، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، بىاب فىنىاًء الدٍُّنيىا كى
4/2194. 
 .3/418، 1950، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند حنبؿ، أحمد بف  - 7
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 8  .4/114، 2081، كتاب الجنائز، باب اٍلبىٍعثي
ٍشًر، سنف الترمذم :الترمذم - 9  .4/615، 2423حديث رقـ ، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، بىاب ما جاء في شىٍأًف اٍلحى
4/615. 
ٍشًر، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 10  .2/420، 2802، كتاب الرقائؽ، باب في ًصفىًة اٍلحى
 .5/2391، 6162، كتاب الرقائؽ، باب كيفية الحشر، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 11
ًة، حديث رقـ ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، بىاب فىنىاًء اصحيح مسمـ :مسمـ - 12 ٍشًر يـك اٍلًقيىامى بىيىاًف اٍلحى ، 2859لدٍُّنيىا كى
4/2194. 
، 24265، مسند النساء، مسند الصديقة بنت الصديؽ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 13
40/309. 
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 14  .4/114، 2083، كتاب الجنائز، باب اٍلبىٍعثي
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :تاسعالحديث ال       عباس بف اهلل عبد عف مجاىد عف زياد أبي بف يزيد حى
مَّى النبي عف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 1"قبمي كاف ألحد ؿَّ حى يي  كلـ المغنـ لي ؿٌ حً أي : "قىاؿى  كى

، كابف 2أحمد اإلماـأخرجو  ،فقد كاف ضعيفا ،يد بف أبي زيادمف أجؿ يز  ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 . 3أبي شيبة

 ،مجاىد في الركاية عف ،5، كسممة بف كييؿ4بف أبي ليمىو محمد تابعإال أف يزيد تيكبع، فقد      
 . عند الطبرانيكما 

 :فاإال أف إسنادم الطبراني ضعيف
 . عؼض فيو محمد بف أبي ليمى، كىك فيو :األكؿ اإلسنادف 

ف كاف فيو :الثاني اإلسنادك       ىك أبك يحيى الحضرمي الككفي، ثقة، قاؿ  :سممة بف كييؿ كا 
يحيى بف سممة ، إال أف الذم يركم عنو ابنو 7"الرابعة مف ،ثقة" :، كقاؿ ابف حجر6"ثقة" :الذىبي

 . 9"متركؾ" :، كقاؿ ابف حجر8"ضعيؼ" :، قاؿ فيو الذىبيكىك ضعيؼ، ييؿبف كي ا
كلمحديث شاىد عف ال أف ىاتيف المتابعتيف، ترفع الحديث مف الضعيؼ إلى الحسف لغيره، إ     

كشاىد  ،1، كالدارمي13، كالنسائي12، كأحمد بف حنبؿ11، كمسمـ10أخرجو البخارم ،جابر بف عبد اهلل
 . 3، كالدارمي2أحمد اإلماـأخرجو  ،كشاىد آخر عف أبي ذر

                                                           
 .572، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 :، كقاؿ األرنؤكط4/119، 2256، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

 .حسف، كىذا إسناد ضعيؼ
اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ  ، كتاب الفضائؿ، باب ما أعطى اهلل تعالى محمدا صمىمصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 3

 .6/303، 3164رقـ 
 .11/61، 11047، باب العيف، مجاىد عف ابف عباس، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 4
 .11/73، 11085، باب العيف، مجاىد عف ابف عباس، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 5
 .1/454، 2046، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 6
 .1/248، 2508، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :رابف حج - 7
 .2/367، 6178، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 8
 .1/591، 7561، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9

، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 10  .1/128، 328، ًكتىاب التَّيىمُّـً
، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 11  .1/370، 521، ًكتىاب التَّيىمُّـً
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 12

14264 ،22/165. 
ًعيًد، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 13  .1/290، 432، كتاب الطيارة، بىاب التَّيىمُّـً ًبالصَّ
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 ث الضعيفةتخريج األحادي:  الثالث بحثالم

كىذه األحاديث عمى  ،(عشريف حديثاتسعة ك ) :في كتاب الخراجاألحاديث الضعيفة بمغت      
 :النحك التالي

 

دَّثىًني :اهللي  رىًحمىوي  ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :الحديث األكؿ       طاكس عف الزبير أبي عف سعيد بف يحيى حى
مَّ  اهللً  رىسيٍكؿ قىاؿى  :قىاؿى  جبؿ بف معاذ عف مىٍيوً  اهللي  ىصى مَّـى  عى سى  لىوي  أنجى عمؿ مف آدـ ابف عمؿ ما" :كى
 سبيؿ ًفي الجياد كال :قىاؿى  ؟اهلل السبيؿ ًفي الجياد كال اهللً  رىسيٍكؿى  يىا :قالكا ،اهلل ذكر مف النار مف

                                                                                                                                                                          
ـى، حديث رقـ ، كتسنف الدارمي :الدارمي - 1 مَّا ٍقبىرىةى كىاٍلحى بلى اٍلمى  .1/374، 1389اب الصبلة، بىاب اأٍلىٍرضي كيمُّيىا طيكر ما خى
 .35/274، 21344، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفارم، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2
دو قىٍبمىنىا، حديث رقـ ، كتاب السير، بىاب اٍلغىًنيمى سنف الدارمي :الدارمي - 3  .2/259، 2467ًة الى تىًحؿُّ أًلىحى
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تَّى بسيفؾ تضرب أف كلك،  اهلل تَّى بو تضرب ثيَـّ ،  ينقطع حى تَّى بو تضرب ثيَـّ ،  ينقطع حى  ،نقطعي حى
 . 1ثالثا" قاليا
كلعدـ تصريح أبي الزبير  ،لعدـ سماع طاكس مف معاذ بف جبؿ ،منقطعضعيؼ  اإلسنادىذا      

 ،5، كالطبراني4، كعبد بف حميد3أخرجو ابف أبي شيبة، 2كالحديث ضعيؼ ،بالسماع مع ككنو مدلسا
 بسند آخر ضعيؼ ،6مدأح اإلماـكأخرجو  ،اإلسنادمف طريؽ يحيى بف سعيد عف أبي الزبير بيذا 

كلو شاىد  ،بف جبؿ معاذ عف الدرداء أبي مف طريؽ ،7الحاكـ كأخرجو ،منقطع عف معاذ بف جبؿ
  . 8أخرجو الطبراني ،بف عبد اهلل جابر عفضعيؼ 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :الحديث الثاني       خطب :قىاؿى  إدريس بف اهلل عائذ عف سناف بف يزيد حى
ني أال :قىاؿى  ثيَـّ ،  عميو كأثنى اهلل فحمد سالنا أكس بف شداد مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي  كا  مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى ف، الجنة ًفي 9بحذافيره الخير إف" :يقكؿ كى ف أال ،النار ًفي بحذافيره الشر كا   10تفَّ حي  الجنة كا 

ف، بالمكاره مىى أشرؼ صبركره ف حجاب لمرجؿ كشؼ ما فمتى ،بالشيكات تفَّ حي  النار كا   الجنة عى

                                                           

 .87، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ 1 -
زىير الشاكيش، )المكتب  :، أشرؼ عمى طباعتوضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو :انظر، األلباني، محمد ناصر الديف - 2

 .12/278، 1932االسبلمي، طبعة جديدة مزيدة كمنقحة(، حديث رقـ 
 .6/57، 29452باب في ثكاب ذكر اهلل تعالى، حديث رقـ  مصنؼ ابف أبي شيبة، :ابف أبي شيبة - 3
المنتخب مف مسند عبد بف حميد، المشيكر بػ )مسند عبد  :عبد بف حميد، أبك محمد عبد بف حميد بف نصر الكسي - 4
ـ(، مسند معاذ 1988 -ىػ 1408 – 1ة السنة، طصبحي السامرائي، كمحمكد الصعيدم، )القاىرة، مكتب :، تحقيؽبف حميد(ا
 .1/73، 127بف جبؿ، حديث رقـ ا
كالركض الداني )المعجـ ، 20/166، 352، باب طاكس اليماني عف معاذ بف جبؿ، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 5

ـ(، باب األلؼ، باب 1985 -ىػ 1405 – 1محمد شككر الحاج أمرير، )عماف، كبيركت، دار عمار، ط :، تحقيؽالصغير(
 ، 1/138، 209مف اسمو إبراىيـ، حديث رقـ 

، 22079، مسند األنصار، حديث معاذ بف جبؿ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ اإلماـ - 6
 .حديث ضعيؼ منقطع :، كقاؿ شعيب األرنؤكط36/397

، كقاؿ 673، 1825بير كالتيميؿ كالتسبيح كالذكر، حديث رقـ ، كتاب الدعاء كالتكالمستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 7
 .كلـ يخرجاه اإلسنادىذا حديث صحيح  :الحاكـ

لـ يرك ىذا الحديث عف  :، كقاؿ3/5، 2296، باب األلؼ، باب مف اسمو إبراىيـ، حديث رقـ المعجـ األكسط :الطبراني - 8
 .يحيى إال أبك خالد، تفرد بو الفريابي

رىاًميزه كحزىاميره، إذا لـ يدىع منو شيئان، انظر، األزىرم :أم بجممتو، قاؿ الكسائي :بحذافيره - 9  :أخذ الشيءى بحذافيًره كحى
 .5/217، تيذيب المغة

فَّت - 10 بمعنى حجبت، أم اليكصؿ الجنة إال بارتكاب المكاره، كالنار بالشيكات، فيما محجكبتاف بيما، فمف ىتؾ  :حي
 .17/165، شرح النككم عمى صحيح مسمـ :انظر، النككمالحجاب كصؿ إلى المحجكب، 



 254 
 

مىى أشرؼ كشيكة ىكل حجاب لمرجؿ كشؼ ما كمتى، أىميا مف ككاف  أال ،أىميا مف ككاف النار عى
 . 1"الحؽ منازؿ تنزلكا ،بالحؽ إال فيو يقضى ال ليـك بالحؽ فاعممكا
ال بيذا  لـ أجدهكالحديث  ،فقد كاف ضعيفا ،مف أجؿ يزيد بف سناف ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
أخرجو  ،بمفظ قريب ،أكس بف شداد عف الحارث بف يدز  مف طريؽكم كقد ري  ،كال بيذا المفظ ،ناداإلس

 . 3"ضعيؼ" :كقاؿ األلباني ،2البييقي
أخرجو  ،مشيكرحديث ثابت  ،"كحفت النار بالشيكات ،ت الجنة بالمكارهفَّ حي كحديث "     

 . 8، كالدارمي7، كالترمذم6، كأحمد بف حنبؿ5سمـم، ك 4البخارم
 
 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :الحديث الثالث      قاؿ : قىاؿى  مالؾ بف أنس عف الرقاشي يزيد عف األعمش حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى رسؿيي ":كى تَّى فيبككف البكاء النار أىؿ عى  ثـ ،الدمكع تنقطع حى
تَّى يبككف  . 10"9األخدكد كييئة كجكىيـ مف يككف حى

رجو أخ ،11كالحديث ضعيؼ ،فقد كاف ضعيفا ،مف أجؿ يزيد الرقاشي ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
، 2الخطيب البغدادم أخرجو ،في الركاية عف أنس الرقاشي يزيد ،البناني كتابع ثابت ،1ابف ماجة

                                                           
 .91، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ -1
 .3/216، 5599، كتاب الجمعة، باب كيؼ يستحب أف تككف الخطبة، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 2
 .3/1439، 5217، حديث رقـ مشكاة المصابيح :الخطيب التبريزم - 3
ًجبىٍت النَّاري ًبالشَّيىكىاًت، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 4  .5/2379، 6122، كتاب الرقائؽ، بىاب حي
ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 5 نًَّة كى  .4/2174، 2822، ًكتىاب اٍلجى
 .21/248، 13671عنو، حديث رقـ ، مسند أنس بف مالؾ رضي اهلل أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 6
فٍَّت النَّاري ًبالشَّيىكىاًت، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 7 نَّةي ًباٍلمىكىاًرًه كىحي فٍَّت اٍلجى ، 2559، كتاب صفة الجنة، بىاب ما جاء حي

2559 ،4/693. 
نَّةي ًباٍلمىكىاًرًه، حديسنف الدارمي :الدارمي - 8 فٍَّت اٍلجى  .2/437، 2843ث رقـ ، كتاب الرقائؽ، باب حي
 .2/13، النياية في غريب األثرشؽ في األرض مستطيؿ غائص، انظر، ابف األثير،  :األخدكد - 9

 .92، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
.. " إلى " كييئة األخدكد "، انظر، .ضعيؼ كالصحيح مختصرا دكف ذكر قكلو: " ثـ يبككف الدـ :قاؿ الشيخ األلباني - 11

 :، كانظر، العراقي، أبك الفضؿ4/245، 1679حديث رقـ  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، :انياأللب
ـ(، 1995 -ىػ 1415 – 1أشرؼ عبد المقصكد، )الرياض، مكتبة طبرية، ط :، تحقيؽالمغني عف حمؿ األسفار في األسفار

 .4/245، ي الضعفاءالكامؿ ف :، كقد ذكره ابف عدم في2/1258، 4549حديث رقـ 
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، كىك األمكم القرشي عمرك أبك ،العاص أبي بف عمرك بف اهلل عبد بف عثماف :بسند ضعيؼ، فيو
 . 3"المناكير حديثو عمى كالغالب ،ضعيفا كاف" :ؿ فيو الخطيب البغدادمضعيؼ، قا

 

:  :قىاؿى أبك يكسؼ :رابعالالحديث       دَّثىنىا األعمش عف يزيد الرقاشي عف أنس قىاؿى سرم لما أي "حى
: يا جبريؿ ما ىذا ـى كدنا مف السماء سمع دكيا ، فىقىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى حجر  :ؿى قىا ؟بالنبي صى

 . 5"، فاآلف حيف انتيى ًإلىى قعرىاجينـ فيك ييكم فييا سبعيف خريفا 4قذؼ بو مف شفير
ابف أخرجو  6كالحديث ضعيؼ ،فقد كاف ضعيفا ،مف أجؿ يزيد الرقاشي ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 . ابف عمر حديث، مف 10البخارم، كقد كرد معناه عند 9، كابف عدم8ابف أبي شيبة، ك 7ماجة
دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :خامسالحديث ال       بفا البراء عف مالؾ بف محمد عف كاقد بف اهلل عبد حى
مَّى النبي مىعى  كنا :قىاؿى  عازب مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مَّى النبي جثا القبر ًإلىى انتيينا فمما،  جنازة ًفي كى  صى

مىٍيوً  اهللي  مَّـى  عى سى تَّ  فبكى فاستقبمتو فاستدرت ،كى  اليـك ىذا لمثؿ،  إخكاني: "قىاؿى  ثيَـّ ،  الثرل بؿَّ  ىحى
 . 11"كاد  فأعً 

 ،12كالحديث ضعيؼ ،فقد كاف فيو ضعؼ ،مف أجؿ محمد بف مالؾ ،ؼضع فيو اإلسنادىذا      
 . 2، كابف ماجة1أحمد اإلماـأخرجو 

                                                                                                                                                                          
 .2/1446، 4324، كتاب الزىد، باب صفة النار، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة،  - 1
 .11/282، تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم - 2
 .11/281المصدر السابؽ،  - 3
 .11/240، تيذيب المغة :جٌده كحىرفو، انظر، األزىرم :شىفير كؿ شيء - 4
 .92، صاب الخراجكت :القاضي أبك يكسؼ  - 5
 :، قاؿ األلباني4/245، 1679، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 6

 .ضعيؼ، إال أنو بمجمكع طرقو حسف لغيره
 .2/1446، 4324، كتاب الزىد، بىاب ًصفىًة النَّاًر، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 7
، 34147، كتاب ذكر النار، بار ما ذكر فيما أعد ألىؿ المار كشٌدتو، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبةة، ابف أبي شيب - 8
7/52. 
 .2/247، الكامؿ في الضعفاءابف عدم،  - 9

، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 10 ٍكًع في اٍلمىنىاـً ذىىىاًب الرَّ  .6/2578، 6625، كتاب التعبير، بىاب اأٍلىٍمًف كى
 .94، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 11
حديث رقـ  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، :ىذا إسناد حسف، انظر، األلباني :كقاؿ األلباني - 12

 .، كفيو محمد بف مالؾ كىك ضعيؼاإلسناد، إال أف الحديث ليس لو غير ىذا 4/345، 1752
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دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :سادسالحديث ال       أبي عف سعد بف ةعطي عف مرزكؽ بف ؿيالفض حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى : قىاؿى  سعيد مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  مجمسا مني كأقربيـ ،إليٌ  الناس أحب مف إف" :كى
ف،  عادؿ إماـ القيامة يـك  . 3"جائر إماـ عذابا كأشدىـ القيامة يـك إليٌ  الناس بغضأ كا 

كمف أجؿ  ،فقد كاف منكر الحديث ،الفضيؿ بف مرزكؽمف أجؿ  ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      
 بف عمر عفكلمحديث شاىد  ،6، كالترمذم5أحمد اإلماـأخرجو  ،4كالحديث ضعيؼ ،ضعؼ عطية

، كىك عبد اهلل بف لييعة الحضرمي، مف طريؽ 7أخرجو الطبراني ،رضي اهلل عنو الخطاب
 . 9"كتبو احتراؽ بعد خمط" :، كقاؿ ابف حجر8"ضعيؼ" :ضعيؼ، قاؿ الذىبي

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :بعالحديث السا       اهلل عبد عف مزاحـ بف الضحاؾ عف سعد بف ىشاـ حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  عباس بفا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  عمييـ استعمؿ خيرا بقـك اهلل اراد ًإذىا" :كى

ذا ،محاءالس   أيدم ًفي أمكاليـ كجعؿ، مماءالحي  ، السفياء عمييـ استعمؿ بالء ـكبق اهلل أراد كا 
 اهلل رفؽ حكائجيـ ًفي بيـ فرفؽ شيئا أمتي أمر مف كلي مف أال ،البخالء أيدم ًفي أمكاليـ كجعؿ

 . 10"كحاجتو خمتو دكف عنو اهلل احتجب حكائجيـ دكف عنيـ احتجب كمف ،حاجتو يـك بو
كمف أجؿ ضعؼ  ،باسمف أجؿ اإلنقطاع الذم بيف الضحاؾ كابف ع ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
لو شاىد ضعيؼ مف حديث " إلخ . . . كمف احتجب عنيـ" :مف قكلو ،إال أف آخر الحديث ،ىشاـ

                                                                                                                                                                          
، 30/563، 18601، مسند الككفييف، حديث البراء بف عازب، حديث رقـ ف حنبؿأحمد ب اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

 .إسناده ضعيؼ :كقاؿ األرنؤكط
 .2/1403، 4195، كتاب الزىد، باب الحزف كالبكاء، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 2
 .96-95، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
 .3/297، 1156حديث رقـ لضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، سمسمة األحاديث ا :انظر، األلباني - 4
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

 .إسناده ضعيؼ :، كقاؿ األرنؤكط18/85، 11525
، كقاؿ أبك ًعيسىى 3/617، 1329اٍلعىاًدًؿ، حديث رقـ  اإلماـفي  ، كتاب األحكاـ، بىاب ما جاءسنف الترمذم :الترمذم - 6

سىفه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي إال مف ىذا اٍلكىٍجوً  ًديثه حى ًديثي أبي سىًعيدو حى  .حى
ال يركل ىذا الحديث عف   :، كقاؿ1/112، 348، باب األلؼ، مف اسمو أحمد، حديث رقـ المعجـ األكسط :الطبراني - 7

 .تفرد بو ابف لييعة اإلسنادا عمر إال بيذ
 .1/590، 2934، ترجمة رقـ الكاشؼ :الذىبي - 8
 .1/319، 3563، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 9

 .96، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
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 أبك كفي إسناده رجؿ مجيكؿ، كىك ،3، كالترمذم2، كأبك داكد1أحمد اإلماـأخرجو  عمرك بف ميٌرة،
 . 4"السادسة مف ،مجيكؿ" :قاؿ فيو ابف حجر، الحسف الجزرم

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ثامفالالحديث        كىباف بف خالد عف الجيـ أبي عف طريؼ بف ؼرّْ طى مي  حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  :ذر أبي عف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  فقد شبرا 5كاإلسالـ الجماعة فارؽ مف" :كى
 . 7"عنقو مف اإلسالـ 6قةبٍ رً  خمع
 . 9، كأبك داكد8أحمد اإلماـأخرجو  ،جيالة خالد بف كىباف مف أجؿ ،ضعيؼ اإلسناد ىذا     
قاؿ  :قاؿ ،ابف عباس رضي اهلل عنو كحديث النيي عف مفارقة الجماعة صحيح مشيكر عف      

ؽى  مف" :عميو السبلـ مىاعىةى  فىارى اًىًميَّةن  ًميتىةن  مىاتى  إال فىمىاتى  ًشٍبرنا اٍلجى ، 11، كمسمـ10أخرجو البخارم ،"جى
ٍيرىةى  أبي ، كلو شاىد عف1كالدارمي، 12كأحمد  4، كالنسائي3، كأحمد بف حنبؿ2مسمـ اإلماـأخرجو  ،ىيرى

 . 4كالنسائي

                                                           
، 18033، مسند الشامييف، حديث عمرك بف مرة الجيني، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

 .صحيح لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ لجيالة أبي حسف :، كقاؿ األرنؤكط29/565
ـي سنف أبي داكد :أبك داكد - 2 بىًة عنو، حديث رقـ  اإلماـ، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب ًفيمىا يىٍمزى جى مف أىٍمًر الرًَّعيًَّة كىاٍلحى

2948 ،3/135. 
اـً الرًَّعيًَّة، حديث رقـ ، كتاب األسنف الترمذم :الترمذم - 3 ، كقاؿ أبك ًعيسىى 3/619، 1332حكاـ، بىاب ما جاء في ًإمى

ًديثه غىًريبه  ًديثي عىٍمًرك بف ميرَّةى حى  .حى
 .1/632، 8047، ترجمة رقـ تقريب التيذيب :ابف حجر - 4
 ،ه الصيغة إال ابف أبي عاصـ، انظر(، الظاىر أنيا خطأ، فالحديث مركم مف دكنيا، كلـ يركه بيذكاإلسالـ) :ىذه المفظة - 5

، كىذا خطأ منو، إذ ال يستقيـ المعنى بذكرىا، 2/502، 1053، حديث رقـ الجياد البف أبي عاصـ :ابف أبي عاصـ ،انظر
 .فكيؼ فارؽ اإلسبلـ، ثـ تتكرر عبارة )فقد خمع ربقة اإلسبلـ(؟، فيذا نكع مف التكرار

ٍقدى اإلسبلـ، انظر، ا :ًرٍبقة اإلسالـ - 6  .9/117، تيذيب المغة :ألزىرمعى
 .99-98، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
، 35/445، 21561، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفارم، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8

 .صحيح لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ لجيالة خالد بف كىباف :كقاؿ األرنؤكط
كىاًرًج، حديث رقـ أبي داكدسنف  :أبك داكد - 9  .4/241، 4758، كتاب السنة، بىاب في قىٍتًؿ اٍلخى

كنىيىا، حديث صحيح البخارم :البخارم - 10 ٍكفى بىٍعًدم أيميكرنا تيٍنًكري ، كتاب الفتف، بىاب قىٍكًؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ سىتىرى
 .6/2588، 6646رقـ
تىٍحًريـً ، كتاب اإلمارة، بىاب كي صحيح مسمـ :مسمـ - 11 اؿو كى مىاعىًة اٍلميٍسًمًميفى ًعٍندى ظيييكًر اٍلًفتىًف كفي كؿ حى زىمىًة جى جيكًب ميبلى

ًة، حديث رقـ  مىاعى قىًة اٍلجى ميفىارى ًة كى كًج عمى الطَّاعى  .3/1477، 1849اٍلخيري
 .4/437، 2702، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ مسند أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 12
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دَّثىًني :أبك يكسؼ قىاؿى  :التاسعالحديث        عف الزىرم عف السبلـ عبد عف إسحاؽ بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ قاـ :قىاؿى  أبيو عف مطعـ بف جبير بف محمد مىٍيوً  اهللي  صى سى  عى  منى مف 5بالخيؼ مَّـى كى
 حامؿ كرب، فقيو غير فقو حامؿ بَّ فري  ،سمعيا كما فأداىا مقالتي سمع امرءا اهلل رنضٌ " :فىقىاؿى 
 لكالة كالنصيحة،  هلل العمؿ إخالص :مؤمف قمب عمييف ؿٌ غً يي  ال ثالث ،منو أفقو ىك مف ًإلىى فقو

 . 6"ـيكرائً  فمً  تحيط دعكتيـ فإف ،جماعتيـ كلزـك، المسمميف
، كقد 7أخرجو ابف ماجة ،فيك منكر الحديث ،مف أجؿ عبد السبلـ ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      

مَّده مف طريؽ  مدلَّسا ،9، كالدارمي8أحمد اإلماـجاء ىذا الحديث عند   عف الزٍُّىًرمّْ  عف إسحاؽ بف ميحى
مَّدً  بىٍيرً  بف ميحى مد بف إسحاؽ قد أسقط ، كقد كشفت ركاية أبي يكسؼ أف محأبيو عف ميٍطًعـو  بف جي

 . عبد السبلـ في ركاية أحمد كالدارمي
ٍيًرثً  بف الرحمف عبدكتابع       كى مَّدً  عفالزىرم في الركاية  ،اٍلحي بىٍيرً  بف ميحى  ،أبيو عف ميٍطًعـو  بف جي

 ،بحديثو يحتج ليس :قاؿ ابف معيف ،، إال اف عبد الرحمف بف الحكيرث ضعيؼ10أخرجو الدارمي

                                                                                                                                                                          
مىاعىًة، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 1 ًة كىاٍلجى كـً الطَّاعى  .2/314، 2519، كتاب السير، باب في ليزي
كجً صحيح مسمـ :مسمـ - 2 تىٍحًريـً اٍلخيري اؿو كى ًة اٍلميٍسًمًميفى ًعٍندى ظيييكًر اٍلًفتىًف كفي كؿ حى مىاعى مىًة جى زى  ، كتاب اإلمارة، بىاب كيجيكًب ميبلى

ًة، حديث رقـ عمى الطَّ  مىاعى قىًة اٍلجى ميفىارى ًة كى  .3/1476، 1848اعى
، 8061، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ :، كقاؿ األرنؤكط13/424
، 4114باب التغميظ فيمف قاتؿ تحت راية عمية، حديث رقـ  ، كتاب تحريـ الدـ،سنف النسائي الصغرل :النسائي - 4
7/123. 
شرح صحيح  :ما انحدر عف الجبؿ، كارتفع عف المسيؿ، كبو سمى مسجد الخيؼ بمنى، انظر، ابف بطاؿ :الخيؼ - 5

 .4/247، البخارم
 .99، صكتاب الخراج :القاضي ألك يكسؼ - 6
 .1/85، 231ضائؿ الصحابة كالعمـ، بىاب مف بىمَّغى ًعٍممنا، حديث رقـ ، كتاب اإليماف كفسنف ابف ماجة :ابف ماجة - 7
، كقاؿ 27/300، 16738، مسند المدنييف، حديث جبير بف مطعـ، أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8

 .جاؿ الشيخيفحديث صحيح لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ، محمد بف إسحاؽ مدلس، كقد عنعف، كبقية رجالو ثقات ر  :األرنؤكط
 .1/86، 228، كتاب العمـ، باب االقتداء بالعمماء، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 9

 .1/86، 227المصدر السابؽ، كتاب العمـ، باب االقتداء بالعمماء، حديث رقـ  - 10
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قىاؿ ، 2"السادسة مف ،باإلرجاء رمي ،الحفظ سيء صدكؽ" :، كقاؿ ابف حجر1بذاؾ ليس :ائيالنَّسى  كى
 . ، فالحديث ضعيؼ مف طريؽ جبير بف مطعـ2"السادسة
اًلؾو  بف أىنىسً  عفشاىد  إال أف لمحديث      شاىد آخر عف ك ، 4، كابف ماجة3أحمد اإلماـأخرجو  ،مى

 . 7، كالترمذم6، كأبك داكد5أحمد اإلماـأخرجو  ،عف زيد بف ثابت
دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :عاشرالحديث ال      : قىاؿى  جبؿ بف معاذ عف مكحكؿ عف أشياخنا بعض حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  أحدا تسبٌ  كال، إماـ كؿ خمؼ كصؿٌ ، أمير كؿ أطع معاذ يا" :كى
 . 8"أصحابي مف

كمف أجؿ االنقطاع الذم بيف  ،أبي يكسؼ مف أجؿ جيالة مشايخ ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 عياش بف ، مف طريؽ إسماعيؿ11، كالطبراني10أخرجو البييقي، 9كالحديث ضعيؼ ،مكحكؿ كمعاذ

كىك لـ يمؽ  ،فالحديث مخرجو مكحكؿ ،جبؿ بف معاذ عف مكحكؿ عف المخمي مالؾ بف حميدعف 
 . فركايتو عنو مرسمة كما أسمفنا ،معاذ
دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :حادم عشرالحديث ال       أبيو عف ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد حى
 مف حقنا تكليني أف رأيت إف، اهللً  رىسيٍكؿى  يىا": قمت :يقكؿ عنو رضي اهلل عميِّا سىًمٍعتي : قىاؿى 
 هللً ا رىسيٍكؿ نيفكاٌل  :قىاؿى  ،فعؿا :قىاؿى  ؟فعؿفأأ ،بعدؾ أحد ينازعنا ال كي حياتؾ ًفي قسموفأ ،مسالخي 

 . 12"حياتو ًفي فقسمتو صمى اهلل عميو كسمـ
                                                           

 .17/414، 3962، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 1
 .1/350، 4011رقـ  ، ترجمةتقريب التيذيب :ابف حجر - 2
، 13350، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .صحيح لغيره، كىذا إسناد حسف :، كقاؿ األرنؤكط21/60
 .1/86، 236منا، حديث رقـ ، كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، بىاب مف بىمَّغى ًعمٍ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 4
، 35/467، 21590، مسند األنصار، حديث زيد بف ثابت، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

 .إسناده صحيح :كقاؿ األرنؤكط
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 6  .3/322، 3660، كتاب العمـ، بىاب فىٍضًؿ نىٍشًر اٍلًعٍمـً
، كقاؿ أبك 5/33، 2656، كتاب العمـ، بىاب ما جاء في اٍلحىثّْ عمى تىٍبًميًغ السَّمىاًع، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 7

سىفه  :عيسى ًديثه حى ٍيًد بف ثىاًبتو حى ًديثي زى  .حى
 .101، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
، كقاؿ 6/310، 2795، حديث رقـ لسيئ في األمةسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا ا :انظر، األلباني - 9

 .ضعيؼ :األلباني
، كتاب قتاؿ أىؿ البغي، باب أىؿ البغي إذا غمبكا عمى بمد كأخذكا صدقات أىميا كأقامكا سنف البييقي الكبرل :البييقي - 10

 .8/185، 16546عمييـ الحدكد لـ تعد عمييـ، حديث رقـ 
، حديث رقـ ، باب الالمعجـ الكبير :الطبراني - 11 بىؿو  .20/173، 369ميـ، اٍلمىرىاًسيؿي عف ميعىاًذ بف جى
 .129، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 12



 261 
 

 ،فقد كاف سيء الحفظ ،مف أجؿ محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى ،ؼفيو ضع اإلسنادىذا      
      محمد بف  ،ػػػ كتابع عبد اهلل بف عبد اهلل ػػػ قاضي الرمٌ  ،1أخرجو البييقي ،كالحديث ضعيؼ

بف ا، فيو حسيف 4، بسند ضعيؼ3، كأبك داكد2أحمد اإلماـ أخرجو ،عبد الرحمف في الركاية عف أبيو
قىاؿ، بمعركؼ ليس :المديني بف، كىك لٌيف الحديث، قاؿ فيو االخندفي بف ميمكفا  ليس :حاتـ أبك كى

 . 6"السابعة مف ،الحديث فليّْ " :كقاؿ ابف حجر، 5الحديث في بقكم
 

دَّثىنى  :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :الثاني عشر الحديث       اهللً  رىسيٍكؿ أف مالؾ بف أنس عف المبلئي مسمـ احى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ركاحة بف اهلل عبد إلييـ يبعث ككاف، بالنصؼ 7مساقاة الييكد ًإلىى خيبر دفع كى

 :فيقكلكف "ركنيكخي   أنتـ اخرصكا" :ليـ يقكؿ أك، شاءكا صفيفالنّْ  أمٌ  رىـيّْ خى يي  ثيَـّ  ،عمييـ8فيخرص
 . 9كاألرض السماكات تقام بيذا
كلمحديث  ،10ابف ماجة أخرجو ،فيك ضعيؼ ،مف أجؿ مسمـ المبلئي ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
اًبرً  عفشاىد   عف، كشاىد آخر 12، كأبك داكد11أحمد اإلماـأخرجو  ،رضي اهلل عنو بف عبد اهلل جى

                                                           
، 12741، كتاب قسـ الفيء كالغنيمة، باب سيـ ذم القربى مف الخمس، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 1
6/343. 
 :، كقاؿ األرنؤكط2/45، 646مسند عمي بف أبي طالب، حديث رقـ ، أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

 .إسناده ضعيؼ
سىٍيـً ًذم اٍلقيٍربىى، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 3 ميًس كى ، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في بىيىاًف مىكىاًضًع قىٍسـً اٍلخي

 .3/147، 2984رقـ 
 – 1، )الككيت، مؤسسة غراش لمنشر كالتكزيع، طضعيؼ أبي داكد :لبانيانظر، األلباني، محمد ناصر الديف األ - 4

إسناده ضعيؼ؛ حسيف بف ميمكف لٌيف الحديث، كبو أعمو المنذرم، كقاؿ البخارم: كلـ يتابع عمى ىذا  :ىػ(، قاؿ األلباني1423
 .الحديث

 .6/487، 1345، ترجمة رقـ تيذيب الكماؿ :انظر، المزم - 5
 .1/169، 1357، ترجمة رقـ التيذيب تقريب :ابف حجر - 6
ىي المعاممة بمغة أىؿ المدنية، كمفيكميا المغكم ىك الشرعي، كىي معاقدة دفع األشجار كالكرـك إلى مف يقـك  :المساقاة - 7

 .12/189، عمدة القارم :بإصبلحيما، عمى أف يككف لو سيـ معمـك مف ثمرىا، انظر، العيني
 :كالكيؿ، كالخارص يخرص ما عمى النخمة، ثـ يقسـ الخراج عمى ذلؾ، انظر، الفراىيدم ىك الحزر في العدد :الخرص - 8

 .4/183، العيف
 .230، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 10 مىًة النًَّخيًؿ كىاٍلكىٍرـً  .2/825، 2468، كتاب الرىكف، بىاب ميعىامى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـند مس :أحمد بف حنبؿ - 11

 .إسناده قكم عمى شرط مسمـ :، كقاؿ األرنؤكط23/210، 14953
ٍرًص، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 12  .3/264، 3414، كتاب الزكاة، بىاب في اٍلخى
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اًئشىةى  أخرجة  ،المسيب ، كلو شاىد مرسؿ عف سعيد بف1أحمد اإلماـأخرجو  ،رضي اهلل عنيا عى
 . 2مالؾ اإلماـ
، 5، كأحمد4، كمسمـ3أخرجو البخارم ،صؼ صحيح مشيكركحديث معاممة أىؿ خيبر عمى النّْ      
بف ا المَّوً  عبد عف نىاًفعو  عف ، كميـ مف طريؽ عبيد اهلل8، كالدارمي7، كابف ماجة6، كأبك داكد5كأحمد

 . 9، كلمحديث طرؽ أخرل سبؽ بيانياعنو اهلل رضيبف عمر ا
 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :ثالث عشرالحديث ال         عف صالح أبي عف الكمبي السائب بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ فتح لما :قىاؿى  العباس بف اهلل عبد مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  أرباب إنا محمد يا" :قالكا خيبر كى

مَّى هللً ا رىسيٍكؿ فعامميـ ،بيا فعاممكنا ،منكـ بيا أعمـ كنحف ،األمكاؿ مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مىى كى  عى
مىى ،صؼالن    ،10ؾدى فى  أىؿ بذلؾ سمع خيبر أىؿ ذلؾ فعؿ افممٌ  ،أخرجناكـ خرجكـني  أف شئنا ًإذىا انَّ أ عى

مَّى اهللً  رىسيٍكؿ إلييـ فبعث مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مىى فنزلكا مسعكد بف يصةحى مي  كى  أىؿ عميو نزؿ ما عى
مىى ،خيبر مَّى اهللً  رىسيٍكؿ ىـفأقرَّ ، ىـدماء كيحقف يصكنيـ فأ عى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مىى كى  مثؿ عى

مَّى اهللً  لرىسيٍكؿ ؾدى فى  فكانت ،خيبر أىؿ معاممة مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  عمييا يكجؼ لـ أنو كذلؾ ،كى
 . 11"كابرً  كال بخيؿ المسممكف

                                                           
، 25305، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، حديث رقـ حنبؿ أحمد بف اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1

 .إسناده ضعيؼ النقطاعو :، كقاؿ األرنؤكط42/184
 .2/703، 1388، 1387، كتاب المساقاة، باب ما جاء في اٍلميسىاقىاًة حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 2
نىٍحًكًه، حديث رقـ ، كتاب المزار صحيح البخارم :البخارم - 3  .2/820، 2203عة، بىاب اٍلميزىارىعىًة ًبالشٍَّطًر كى
ٍرًع، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 4 ٍزءو مف الثَّمىًر كىالزَّ مىًة ًبجي  .3/1186، 1551، كتاب المساقاة، بىاب اٍلميسىاقىاًة كىاٍلميعىامى
، 4663ف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ ، مسند المكثريأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5
8/289. 
 .3/262، 3408، كتاب البيكع، بىاب في اٍلميسىاقىاًة، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 6
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 7 مىًة النًَّخيًؿ كىاٍلكىٍرـً  .2/824، 2467، كتاب الرىكف، بىاب ميعىامى
، حديث رقـ  سنف الدارمي، :رميالدا - 8 ٍيبىرى  .2/349، 2614كتاب البيكع، باب إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عىامىؿى خى
 .237 صانظر،  - 9

مكضع بالحجاز، ذات عيف فكَّارة، كنخيؿ كثيرة، مما أفاءه اهلل تعالى عمى رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ،  :فىدىؾ - 10
 .5/332، معجـ العيف :، كالفراىيدم10/73، ةتيذيب المغ :انظر، األزىرم

 .232-231، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 11



 262 
 

 باألخص فركايتو عف أبي صالح ،لسائب الكمبيمف أجؿ محمد بف ا ،متركؾ اإلسنادىذا      
  . كقد أطمؽ عمييا العمماء سمسمة الكذب ،مكضكعة

شاىد كلو  ،1أخرجو البييقيضي اهلل عنو، عمر بف الخطاب ر  كلمحديث شاىد مف حديث     
 . 3كضٌعفو األلباني ،2أبك داكدأخرجو  ،ىرممرسؿ عف الزُّ 

 

دَّثىًني :كسؼقىاؿى أبك ي :عشر رابعالالحديث        الحكـ عف ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد حى
ٍنييما اهللي  رىًضيى  العباس بف اهلل عبد عف مقسـ عف عتيبة بفا مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أف" :عى مىٍيوً  اهللي  صى  عى

ـى  مَّ سى  عبد بعث بالنصؼ، ثـ اىاإيٌ  فأعطاىـ ،منكـ بعمميا أعمـ نحف :أىميا لو فقىاؿى  ،خيبر افتتح كى
مَّى النبي يبعثني لـ :كقىاؿى  ،ىديتيـ فرد ليوإ فأىدكا ،كبينيـ بينو يقسـ ركاحة بف اهلل مىٍيوً  اهللي  صى  عى

ـى  مَّ سى نما ،أمكالكـ آلكؿ كى  لكـ تمٍ ككً  كعالجت تممع شئتـ إف :قىاؿى  ثـ ،كبينو بينكـ ألقسـ بعثني كا 
ف شئتـ عممتـ كعالجتـ كًكمتـ الٌنصؼ،النصؼ  . 4"كاألرض السماكات متقا بيذا :فقالكا ، كا 
 ،فقد كاف سيء الحفظ ،مف أجؿ محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى ،ؼفيو ضع اإلسنادىذا      

 . 7اىد عف ابف عمر كغيره سبؽ بيانيا، كلمحديث شك 6، كابف ماجة5أخرجو أبك داكد

 

 بيوأ عف خديج بف ابف رافع عف حصيف عف أبي :قاؿ أبك يكسؼ :خامس عشرالحديث ال     
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى مر أنو كى ، لي :خديج بف رافع فقىاؿى  ؟ىك لمف" :فسأؿ حائط عى

 . 1"منو بشيء تستأجره ال :فقىاؿى  ،استأجرتو

                                                           
، كتاب قسـ الفيء كالغنيمة، باب بياف مصرؼ أربعة اخماس الفيء في زماف رسكؿ اهلل سنف البييقي الكبرل :البييقي - 1

 .6/296، 12505صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ 
 .3/161، 3016، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب ما جاء في حكـ أرض خيبر، حديث رقـ ي داكدسنف أب :أبك داكد - 2
3/161. 
 .إسناده ضعيؼ، إلرسالو أك إعضالو :، كقاؿ األلباني2/419، 517، حديث رقـ ضعيؼ سنف أبي داكد :انظر، األلباني - 3

 .إعضالو
 .233، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .3/263، 3410، كتاب البيكع، بىاب في اٍلميسىاقىاًة، حديث رقـ داكدسنف أبي  :أبك داكد - 5
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 6 مىًة النًَّخيًؿ كىاٍلكىٍرـً  .2/824، 2467، كتاب الرىكف، بىاب ميعىامى
 .237 صانظر،  - 7
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 ،في شيخ أبي حصيف الكاقع بلضطرابكل ،خديج بف رافع ابف لجيالة ضعيؼ، اإلسنادىذا      
كفي غيرىا تجعؿ بيف أبي حصيف  ،كفي بعضيا تجعمو ابنو ،افع بف خديجتجعمو ر  ركاياتفبعض ال

 . 3أخرجو الطبراني ،عمى ىذه الصكرة2كالحديث ضعيؼ ،ىي غير ابف رافع بف خديج كرافع كاسطة
 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :السادس عشرالحديث        عاصـ عف إسحاؽ أبي عف يكنس بف إسرائيؿ حى
ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  عمي عف ضمرة بفا  كما، كاحد عشرة كؿ ففي ماءالسَّ  سقت ما" :قىاؿى  أنو عى

مَّى النبي عف مكضع ًفي كقىاؿى  ،"كاحد عشريف كؿ ففي 4بالغرب سقي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  سقي ما" كى
 . 6"5بالدكالي
 ،ح بالسماعلـ يصرّْ ك  امدلس ، فقد كافإسحاؽ السبيعي مف أجؿ أبي ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

 . 7أحمد اإلماـأخرجو 
 
 
 

، كأبك 9، كالنسائي8البخارم اإلماـأخرجو  ،عنو اهلل رضي كلمحديث شاىد عف عبد اهلل بف عمر     
اًبرى  ، كشاىد آخر عف2، كابف ماجة1، كالترمذم10داكد ، كأحمد 3مسمـ اإلماـأخرجو  ،المَّوً  عبد بف جى

                                                                                                                                                                          
 .335-334، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .8/544، 3989، حديث رقـ ألحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمةسمسمة ا :انظر، األلباني - 2
اًىدو ًفي ًركىايىًتًو، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 3 مىى ميجى ؼي عى ، عىٍف أىًبيًو كىااًلٍخًتبلى ًديجو ، 4354، باب الراء، اٍبفي رىاًفًع ٍبًف خى
4/263. 
مىى السَّاًنيىة الدٍَّلك الكىبيري الذم :الغرب - 4  .4/410، العيف :، كالفراىيدم8/116، تيذيب المغة :انظر، األزىرم ،ييٍستىقى بًو عى
 .11/253، لساف العرب :جمع دالية، كىي آلة إلخراج الماء، أم الدلك، انظر، ابف منظكر :الدكالي - 5
 .244، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
، 2/399، 1240، مسند عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 7

 .إسناده ضعيؼ :كقاؿ األرنؤكط
، 1412، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى مف ماء السماء كبالماء الجارم، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 8
2/540. 
، 2488، بىاب ما ييكًجبي اٍلعيٍشرى كما ييكًجبي ًنٍصؼى اٍلعيٍشًر، حديث رقـ ، كتاب الزكاةسنف النسائي الصغرل :النسائي - 9
5/41. 
ٍرًع، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 10 دىقىًة الزَّ  .2/108، 1596، كتاب الزكاة، بىاب صى
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 8، كمعاذ بف جبؿ7ديث شكاىد أخرل عف أبي ىريرة، كلمح6، كأبك داكد5، كالنسائي4بف حنبؿاكأحمد 
. 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :السابع عشرالحديث        عف شعيب بف عمرك عف أرطاة بف الحجاج حى
مَّى النبي عف جده ػػػ عبد اهلل بف عمرك بف العاص ػػػ عف أبيو مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  أحيا مف" :قىاؿى  كى
 . 9"لىوي  فيي مكاتا أرضا
 . 10الطبراني أخرجو ،فقد كاف فيو ضعؼ ،مف أجؿ الحجاج بف أرطاة ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
  ، كمف12، كالنسائي11أخرجو البخارم ،رضي اهلل عنيا عائشة صحيح مف حديثيث كالحد     

 
ٍيدو  بف سىًعيدً  حديث اًبرً  ، كمف حديث15، كالترمذم14، كأبك داكد13رضي اهلل عنو، أخرجو النسائي زى  جى

 . 2، كالدارمي1، كالترمذم16أحمد اإلماـرضي اهلل عنو، أخرجو  المَّوً  عبد بف
                                                                                                                                                                          

دىقىًة ًفيمىا ييٍسقىى باالنيارسنف الترمذم :الترمذم - 1 ، 3/32، 640كغيره، حديث رقـ  ، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في الصَّ
 .حديث حسف صحيح :كقاؿ

كًع كىالثّْمىاًر، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة،  - 2 ري دىقىًة الزُّ  .1/581، 1817، كتاب الزكاة، بىاب صى
 .2/675، 981، كتاب الزكاة، بىاب ما فيو اٍلعيٍشري أك ًنٍصؼي اٍلعيٍشًر، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 3
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :د بف حنبؿأحم - 4

 .حديث صحيح :، كقاؿ األرنؤكط23/31، 14666
، 2489، كتاب الزكاة، بىاب ما ييكًجبي اٍلعيٍشرى كما ييكًجبي ًنٍصؼى اٍلعيٍشًر، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 5
5/41. 
ٍرًع، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 6 دىقىًة الزَّ  .2/108، 1597، كتاب الزكاة، بىاب صى
دىقىًة ًفيمىا ييٍسقىى باالنيار كغيره، حديث رقـ سنف الترمذم :انظر، الترمذم - 7 ، 639، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في الصَّ
3/31. 
، 22037، مسند األنصار، حديث معاذ بف جبؿ، حديث رقـ حنبؿ أحمد بف اإلماـمسند  :انظر، أحمد بف حنبؿ - 8

 .، كقاؿ األرنؤكط، حديث صحيح36/365
 .279، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

 .1/190، 601، باب األلؼ، مف اسمو أحمد، حديث رقـ المعجـ األكسط :الطبراني - 10
 .2/823، 2210ا أرضا مكاتا، حديث رقـ ، كتاب المزارعة، باب مف أحيصحيح البخارم :البخارم - 11
 .3/404، 5759، كتاب إحياء المكات، باب مف أحيا أرضا ميتة ليست ألحد، سنف النسائي الكبرل :النسائي - 12
 .3/405، 5761المصدر السابؽ، كتاب إحياء المكات، باب مف أحيا أرضا ميتة ليست ألحد، حديث رقـ  - 13
 .3/178، 3073تاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إحياء المكات، ، كسنف أبي داكد :أبك داكد - 14
 .3/662، 1378، كتاب األحكاـ، بىاب ما ذيًكرى في ًإٍحيىاًء أىٍرًض اٍلمىكىاًت، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 15
د اهلل، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 16

 .حديث صحيح :، كقاؿ األرنؤكط22/170، 14271
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دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :الثامف عشرالحديث        الخطاب بف عمر أف :أبيو عف عركة بف ىشاـ حى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  مىى ػػػػ الشاـ مف مسيره ًفي راجع كىكػػػػ  الشاـ بطريؽ مرٌ  عى  ،الشمس ًفي كاقيمأي  قد قـك عى

مىى صبُّ يي  تَّى بكفعذَّ يي  فيـ،  كىاؤدٌ يي  لـ الجزية عمييـ :فقالكا ؟ىؤالء باؿ ما :فىقىاؿى  ،يتالزٌ  رؤكسيـ عى  حى
: قىاؿى  ،نجد ال :يقكلكف :قالكا ؟الجزية ًفي بو يعتذركف كما ؟ىـ يقكلكف فما :عيمىري  فقىاؿى  ،كىاؤدُّ يي 

مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي  فإني، يطيقكف ال ما فكىـمّْ كى تي  ال، فدعكىـ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  بكاعذ  تي  ال" :يقكؿ كى
 . 3"القيامة يـك اهلل يعذبيـ الدنيا ًفي الناس بكفعذ  يي  الذيف فإفٌ  ،الناس
 ،عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو لـ يرى  بف الزبير فعركة ،منقطع ضعيؼ اإلسنادىذا      

بؿ المحفكظ في صحيح مسمـ كغيره أف  ،بف الخطاب رضي اهلل عنو عف عمركالحديث لـ أجده 
، 5، كأحمد بف حنبؿ4مسمـ اإلماـأخرجو  ،الذم مر عمى النصارل ىك ىشاـ بف حكيـ بف حزاـ

ـي  عف أبيو عفبف عركة  ًىشىاـو ، كميـ مف طريؽ 7، كأبك داكد6كالنسائي ًكيـً  بف ًىشىا   ًحزىاـو  بف حى
 . رضي اهلل عنو

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :عشر تاسعديث الالح       :قىاؿى  يزيد بف جرير عف عمارة بف الحسف حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :يقكؿ ث أنو سمع أبا ىريرةحدّْ زرعة بف عمرك بف جرير يي  أبا سىًمٍعتي  مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى  . 8"صباحا ثالثيف مطركايي  أف مف األرض ألىؿ خير ،األرض ًفي بو عمؿيي  د  حى " :كى
كألف جرير بف  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ الحسف بف عمارة ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      

مف طريؽ  ،4، كابف ماجة3، كالنسائي2أحمد اإلماـأخرجو  ،1كالحديث ضعيؼ ،يزيد كاف ضعيفا

                                                                                                                                                                          
، كقاؿ أبك 3/663، 1379، كتاب األحكاـ، بىاب ما ذيًكرى في ًإٍحيىاًء أىٍرًض اٍلمىكىاًت، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 1

ًحيحه  سىفه صى ًديثه حى  .ًعيسىى ىذا حى
ٍيتىةن فىًييى لو، حديث رقـ  ، كتاب البيكع، باب مفسنف الدارمي :الدارمي - 2 ا مى  .2/347، 2607أىٍحيىا أىٍرضن
 .411، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
ؽٍّ، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 4 ، 2613، كتاب البر كالصمة كاآلداب، بىاب اٍلكىًعيدي الشًَّديدي ًلمىٍف عىذَّبى الناس ًبغىٍيًر حى
4/2017. 
، 15332، مسند المكييف، مف حديث ىشاـ بف حكيـ بف حزاـ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

24/48. 
 .5/236، 8771، كتاب السير، باب نصارل ربيعة، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 6
 .3/169، 3045ايىًة اٍلًجٍزيىًة، حديث رقـ ، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في التٍَّشًديًد في ًجبى سنف أبي داكد :أبك داكد - 7
 .469، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
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ًريري  عبد اهلل بف محديث شاىد عف كل ،اإلسنادبنفس  يىًزيدى  بف عيسى بف يزيد كيكنس بف عبيد عف جى
 . 6بإسناد حسف5أخرجو ابف ماجة ،رضي اهلل عنيما عمر

 
دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :العشركفالحديث        أبيو عف طمحة بف محمد عف سحاؽإ بف محمد حى
 اهللي  مَّىصى  اهللً  رىسيٍكؿ بيت مف7يفةطً قى  قريش مف امرأة سرقت" :قىاؿى  أبييا عف مسعكد ابنة عائشة عف
مىٍيوً  مَّـى  عى سى مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أف الناس فتحدث ،كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى عـز كى  الناس فأعظـ ،يدىا قطع عى
مَّى النبي فجئنا ،ذلؾ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  خير تطير :فىقىاؿى  ،أكقية بأربعيف نفدييا نحف :كقمنا ،مومّْ كى ني  كى
مَّى بيالنٌ  كؿق ليف سمعنا فمما ،ليا مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مَّى اهللً  رىسيٍكؿ ـكم   :فقمنا ،أسامة أتينا كى  صى
مىٍيوً  اهللي  ـى  عى مَّ سى مَّى اهللً  رىسيٍكؿ فقاـ ،موفكمَّ  ،كى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  ًفي عميَّ  إكثاركـ ما :فىقىاؿى  خطيبا كى
مىى كقع اهلل حدكد مف حد    نزلت محمد بنت فاطمة كانت لك بيده نفسي كالذم ،اهلل إماء مف ةمى أى  عى

مَّى النبي قىاؿى  ،يدىا محمد لقطع بو نزلت الذم بمثؿ مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  ًفي تشفع ال أسامة يا :كى
 . 8"حدٌ 

كمحمد بف طمحة لـ يسمع مف  ،فطمحة لـ يسمع مف عائشة ،منقطع ، ألنوضعيؼ اإلسنادىذا      
ابف ، ك 10أحمد اإلماـأخرجو  ،9فالحديث ضعيؼ ،مدلّْس لـ يصرّْح بالسماعكابف إسحاؽ  ،أبيو

                                                                                                                                                                          
 :، كقاؿ األلباني1/461، 231، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 1

 .ضعيؼ، كال بأس بو في الشكاىد )حسف لغيره(
، 8738، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

 .إسناده ضعيؼ لضعؼ جرير بف يزيد :، كقاؿ األرنؤكط14/351
دّْ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 3 ًة اٍلحى  .8/75، 4904، كتاب قطع السارؽ، التٍَّرًغيبي في ًإقىامى
ديكًد، حديث رقـ جةسنف ابف ما :ابف ماجة - 4  .2/848، 2538، كتاب الحدكد، بىاب ًإقىامىًة اٍلحي
ديكًد، حديث رقـ  - 5 ًة اٍلحي  .2/848، 2537المصدر السابؽ، كتاب الحدكد، بىاب ًإقىامى
 .1/254، 1139، حديث رقـ صحيح الجامع الصغير كزياداتو :انظر، األلباني - 6
 .2/81، النياية في غريب األثرشيء كاف، انظر، ابف األثير، كىي كؿ ثكب لو خمؿ، مف أم  :القطيفة - 7
 .472-471، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
، كقاؿ 9/416، 4425، حديث رقـ سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة :انظر، األلباني - 9

 .ضعيؼ بيذا السياؽ :األلباني
، مسند األنصار، حديث أخت مسعكد بف العجماء عف أبييا، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ ماـاإلمسند  :أحمد بف حنبؿ - 10

ٍعؿى ىذا الحديث عف مسعكد ابف  :، كقاؿ األرنؤكط38/462، 23479 إسناده ضعيؼ، ابف إسحاؽ مدلّْس كقد عنعف، ثـ إف جى
قد استيشيد في مؤتة كما ذكر ابف إسحاؽ نفسو في  العجماء ػػػػ كىك مسعكد بف األسكد،  كالعجماء أمُّو ػػػػ خطأ، فإف مسعكدان 

 .مغازيو، كقصة المخزكمية إنما كانت في فتح مكة
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عف أبييا،  بف إسحاؽ عف محمد بف طمحة عف عائشة بنت مسعكد، مف طريؽ محمد 1ماجة
 . منقطع اإلسنادف
 

اًئشىةى مف حديث فمو شاىد  ،صحيح مف طرؽ كثيرة الحديث لكف       أخرجو ،عنيا اهلل رضي عى
شاىد آخر ك  ،8ف ماجةب، كا7، كالترمذم6، كأبك داكد5، كالنسائي4حنبؿ ، كأحمد بف3، كمسمـ2البخارم

اًبرو رضي اهلل عنو مف حديثشاىد آخر ك   11، كالنسائي10، كأحمد بف حنبؿ9مسمـ اإلماـأخرجو  ،جى
. 

دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :الحادم كالعشركفالحديث        بفا خشؼ عف جبير بف زيد عف الحجاج حى
مَّى النبي عف بف مسعكد اهلل عبد عف مالؾ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 12"أخماسا الخطأ دية" :قىاؿى  كى
، 13أحمد اإلماـأخرجو فقد كاف ضعيفا  ،مف أجؿ الحجاج بف أرطاة ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

 . 4، كالبييقي3، كالدارقطني2، كابف أبي شيبة1كالدارمي

                                                           
ديكًد، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 1 ًة في اٍلحي  .2/851، 2548، كتاب الحدكد، بىاب الشَّفىاعى
ةً صحيح البخارم :البخارم - 2 ٍمطىاًف، حديث رقـ  ، كتاب الحدكد، بىاب كىرىاًىيىًة الشَّفىاعى ًفعى إلى السُّ دّْ إذا ري ، 6406في اٍلحى
6/2491. 
ديكًد، حديث رقـ صحيح مسمـ  :مسمـ - 3 ًة في اٍلحي ٍيًرًه كىالنٍَّيًي عف الشَّفىاعى ، كتاب الحدكد، بىاب قىٍطًع السَّاًرًؽ الشًَّريًؼ كىغى

1688 ،3/1315. 
، 25297سند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، حديث رقـ ، مأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 4

42/176. 
كًميًَّة التي سنف النسائي الصغرل :النسائي - 5 بىًر الزٍُّىًرمّْ في اٍلمىٍخزي ًؼ أىٍلفىاًظ النَّاًقًميفى ًلخى ، كتاب قطع السارؽ، ًذٍكري اٍخًتبلى

قىٍت، حديث رقـ   .4/72، 4895سىرى
دّْ ييٍشفىعي فيو، حديث رقـ أبي داكدسنف  :أبك داكد - 6  .4/132، 4373، كتاب الحدكد، بىاب في اٍلحى
ديكًد، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 7  .4/37، 1430، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في كىرىاًىيىًة أىٍف ييشىفَّعى في اٍلحي
ًة في اسنف ابف ماجة :ابف ماجة - 8 ديكًد، حديث رقـ ، كتاب الحدكد، بىاب الشَّفىاعى  .2/851، 2547ٍلحي
ديكًد، حديث رقـ صحيح مسمـ  :مسمـ - 9 ًة في اٍلحي ٍيًرًه كىالنٍَّيًي عف الشَّفىاعى ، كتاب الحدكد، بىاب قىٍطًع السَّاًرًؽ الشًَّريًؼ كىغى

1689 ،3/1316. 
بر بف عبد اهلل، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جاأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 10

15247 ،23/402. 
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 11  .8/71، 4891، كتاب قطع السارؽ، باب ما يىكيكفي ًحٍرزنا كما الى يىكيكفي
 .477، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 12
ابة، مسند عبد اهلل بف مسكد، حديث رقـ مسند المكثريف مف الصح :أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 13

 .إسناده ضعيؼ...، كركم مرفكعا كمكقكفا، كالصحيح كقفو :، كقاؿ األرنؤكط6/143، 3635
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 ،رضي اهلل عنيماكعبد اهلل بف مسعكد  ،طابمكقكؼ عمى عمر بف الخ كالصحيح أف الحديث     
 . 7، كالبييقي6، كالدارقطني5أخرجو ابف أبي شيبة

 
دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :الثاني كالعشركفالحديث        قىاؿى  :قىاؿى  جابر عف الزبير أبي عف أشعث حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 9"قطع 8كؿمي الغي  ًفي ليس" :كى
با الزبير مدلس كلـ يصرّْح كألف أ ،فقد كاف ضعيفا ،مف أجؿ أشعث ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
أشعث في الركاية  ،بف أرطاة الحجاج كتابع ،10أخرجو ابف أبي شيبة ،كالحديث ضعيؼ ،اعبالسم
 . 11عند ابف أبي شيبة أيضا ،أبي الزبير عف
كالحجاج  ،كألف أشعث ضعيؼ ،صرح بالسماعس لـ يكيبقى الحديث ضعيفا ألف أبا الزبير مدلّْ      
 . 12كترجمنا لرجالو ،اإلسنادكقد سبؽ كأف حكمنا عمى ىذا  ،ح بالسماعصرّْ س لـ يي مدلّْ 

 

                                                                                                                                                                          
 .2/254، 2367، كتاب الديات، بىاب كىٍيؼى اٍلعىمىؿي في أىٍخًذ ًديىًة الخطأ، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 1
 .5/346، 26748، كتاب الديات، باب دية الخطأ كـ ىي؟، حديث رقـ يبةمصنؼ ابف أبي ش :ابف ألبي شيبة - 2
ىذا حديث  :، كقاؿ الدارقطي3/173، 265، كتاب الحدكد كالديات كغيره، حديث رقـ سنف الدارقطني :الدارقطني - 3

 .ضعيؼ غير ثابت عند أىؿ المعرفة بالحديث مف كجكه عدة
ديات، باب مف قاؿ ىي أخماس كجعؿ أحد أخماسيا بني المخاض دكف بني كتاب ال سنف البييقي الكبرل، :البييقي - 4

 .، كضعفو8/75، 15940المبكف، حديث رقـ 
 .5/347، 26752، كتاب الديات، باب دية الخطأ كـ ىي؟، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 5
 .3/172، 262رقـ ، كتاب الحدكد كالديات كغيره، حديث سنف الدارقطني :الدارقطني - 6
، كتاب الديات، باب مف قاؿ ىي أخماس كجعؿ أحد أخماسيا بني المخاض دكف بني سنف البييقي الكبرل :البييقي - 7

 .8/74، 15936المبكف، حديث رقـ 
ةن، انظر، األزىرم :كؿمي الغي  - 8 اصَّ ٍغنىـً خى  .8/22، تيذيب المغة :ىك السرقة مف المى
 .516، صالخراجكتاب  :القاضي أبك يكسؼ - 9

، 28687، كتاب الحدكد، باب في الرجؿ يؤخذ كقد غؿ ما عميو، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 10
5/530. 
 .5/530، 28688المصدر السابؽ، كتاب الحدكد، باب في الرجؿ يؤخذ كقد غؿ ما عميو، حديث رقـ  - 11
 .189 صانظر،  - 12
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :الثالث كالعشركفالحديث        نكفؿ بف الممؾ عبد عف عيينة بف سفياف حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ كاف :قىاؿى  أبيو عف المزنييف مف رجؿ عف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  :ليـ قىاؿى  ةسريٌ  بعث ًإذىا كى
 . 1"أحدا تقتمكا فال أذانا سىًمٍعتـي أك مسجدا رأيتـ ًإذىا"

 :ألف فيو رجؿ مجيكؿ، كألف فيو عبد الممؾ بف نكفؿ، قاؿ فيو ابف حجر ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 . 6، كالترمذم5، كأبك داكد4ئي، كالنسا3أحمد اإلماـأخرجو  ،2كالحديث ضعيؼ مقبكؿ،
عمى ما حققناه سابقا مف أنو المقصكد مف قكؿ عبد ، ابف عصاـ المزني :كالرجؿ المجيكؿ ىك     
  . 7رجؿ مف المزنييف( )عف :الممؾ

 
دَّثىنىا يعمى عف عمارة بف حديد عف صخر  :قاؿ أبك يكسؼ :ابع كالعشركفالحديث الر       حى

: قىاؿى رىسي  مَّـى الغامدم قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ككاف ًإذىا  :قىاؿى  ،"ككرىابارؾ ألمتي ًفي بي  الميـٌ " :ٍكؿي اهلًل صى
 . 8يارؿ النٌ بعث سرية أك جيشا بعثيـ أكٌ 

 
 اإلماـأخرجو  ،كالحديث ضعيؼ ،فيك مجيكؿ ،مف أجؿ عمارة بف حديد ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 . 3، كالدارمي2، كابف ماجة1م، كالترمذ11، كأبك داكد10، كالنسائي9أحمد

                                                           
 .560-559، صراجكتاب الخ :القاضي أبك يكسؼ - 1
إسناده ضعيؼ،  :، كقاؿ األلباني2/329، 454، باب في دعاء المشركيف، حديث رقـ ضعيؼ أبي داكد :انظر، األلباني - 2

 .لجيالة حاًؿ ابف نٍكفؿ، كجيالة عيف ابف عصاـ
، 24/188 ،15714، مسند المكييف، حديث عصاـ المزني، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .إسناده ضعيؼ، لجيالة ابف عصاـ المزني :كقاؿ األرنؤكط
 .5/258، 8831، كتاب السير، باب تكجيو السرايا، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 4
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 5  .3/43، 2635، كتاب الجياد، بىاب في ديعىاًء اٍلميٍشًرًكيفى
ًديثه غىًريبه  :، كقاؿ4/120، 1549، كتاب السير، باب، حديث رقـ ف الترمذمسن :الترمذم - 6  .ىذا حى
 .191انظر، ص - 7
 .562، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 9 ٍخرو اٍلغىاًمًدمّْ ًديًث صى ، 15438، مسند المكييف، ًمٍف حى

..، كقكلو: "الميـ بارؾ .إسناده ضعيؼ دكف قكلو "الميـ بارؾ ألمتي في بككرىـ" فيك حسف بشكاىده :ألرنؤكط، كقاؿ ا24/171
 .ألمتي في بككرىـ" لو شكاىد تقكيو، ال يخمك كؿّّ منيا مف مقاؿ

 .5/258، 8833، كتاب السير، الكقت الذم يستحب فيو تكجيو السرية، حديث رقـ سنف النسائي الكبرل :النسائي - 10
 .3/35، 2606، كتاب الجياد، بىاب في ااًلٍبًتكىاًر في السَّفىًر، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 11
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ألف مدار الحديث عمى  ،لمحديث فيو نظرو ، إال أف تحسين4كقد حسف الحديث الشيخ األلباني     
 . كىك مجيكؿ ،عمارة بف حديد

، كابف 6عمي بف أبي طالب حديثمف  ،5صحيحة كالجممة األكلى في الحديث ليا شكاىد     
 أنو ، كميـ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ10كأبي ىريرة، 9، كعمراف بف حصيف8، كابف عمر7عباس
 . "الميـ بارؾ ألمتي في بككرىا" :قاؿ
 

دَّثىًني سً  :قاؿ أبك يكسؼ :خامس كالعشركفالحديث ال     ماؾ عف عكرمة عف عبد اهلل بف عباس حى
مَّـى أنو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى عف النبي صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يـ المٌ " :ًإذىا أراد أف يخرج ًفي سفر قىاؿى كاف صى

كالكآبة  ،يـ إني أعكذ بؾ مف الفزعة ًفي السفر، المٌ كالخميفة ًفي األىؿ ،احب ًفي السفرأنت الصٌ 
ذا رجع يقكؿف عمينا السفركىك   ،يـ اقبض لنا األرض، المٌ ًفي المنقمب آيبكف تائبكف " :"، كا 

مىى عابدكف لربنا حامدكف : ""، فإذا دخؿ عى  . 11"غادر عمينا حكباال يي  ،تكبا تكبا لربنا أكباأىمو قىاؿى
كالحديث  ،فركايتو عف عكرمة باألخص مضطربة ،مف أجؿ سماؾ ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

 . 3، كابف حباف2، كالبييقي1، كالحاكـ12أحمد اإلماـأخرجو  ،ضعيؼ
                                                                                                                                                                          

ارىًة، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 1  :، كقاؿ أبك ًعيسىى3/517، 1212، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في التٍَّبًكيًر ًبالتّْجى
دً  ٍخرو اٍلغىاًمًدمّْ حى ًديثي صى ٍخرو اٍلغىاًمًدمّْ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ غير ىذا الحديثحى سىفه كال نىٍعًرؼي ًلصى  .يثه حى

كىًة في اٍلبيكيكًر، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 2  .2/752، 2236، كتاب التجارات، بىاب ما يرجي مف اٍلبىرى
 .2/283، 2435ًتي في بيكيكًرىىا، حديث رقـ ، كتاب السير، بىاب بىاًرٍؾ أًليمَّ سنف الدارمي :الدارمي - 3
ىػ 1432 – 1، )الككيت، مؤسسة غراش لمنشر كالتكزيع، طصحيح أبي داكد :انظر، األلباني، محمد ناصر الديف األلباني - 4
حديث صحيح، كحسنو الترمذم،  :، كقاؿ األلباني7/360، 2345ـ(، باب في االبتكار في السفر، حديث رقـ 2002 -

 .ابف حباف، كقٌكاه ابف عبد البر كالمنذرم كالحافظ ابف حجر كالسخاكم كصححو
 .صحيح :، قاؿ األلباني1/278، 1300، حديث رقـ صحيح الجامع الصغير كزياداتو :انظر، األلباني - 5
، كتاب الجياد، باب أم يـك يستحب أف يسافر فيو كأم ساعة، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 6

33621 ،6/534. 
، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 7 ٍمرىةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو  .12/229، 12966، باب العيف، أىبيك جى
كىًة في اٍلبيكيكًر، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 8  .2/752، 2238، كتاب التجارات، بىاب ما يرجي مف اٍلبىرى
ٍيًف، حديث رقـ ، باب المعجـ الكبير :الطبراني - 9 رىارىةي ٍبفي أىٍكفىى، عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف اٍلحيصى  .18/216، 540العيف، زي

كىًة في اٍلبيكيكًر، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 10  .2/752، 2237، كتاب التجارات، بىاب ما يرجي مف اٍلبىرى
 .563، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 11
 :، كقاؿ األرنؤكط4/156، 2311، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـ مسند :أحمد بف حنبؿ - 12

 .حديث حسف...، رجالو ثقات رجاؿ الصحيح، إال أف ركاية سماؾ ػػػ كىك ابف حرب ػػػ عف عكرمة فييا اضطراب



 270 
 

، 7، كالترمذم6كأبك داكد، 5دأحم اإلماـ، ك 4مسمـ اإلماـكحديث السفر صحيح مشيكر، أخرجو      
 ،10أحمد اإلماـ، ك 9مسمـ اإلماـكأخرجو ف عمر رضي اهلل عنيما، مف حديث اب، 8كالدارمي
 ،13أحمد اإلماـكأخرجو ، مف حديث عبد اهلل بف سرجس رضي اهلل عنو، 12كالدارمي ،11كالترمذم
 . ، مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو16كالترمذم ،15كأبك داكد ،14كالنسائي

 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :السادس كالعشركفالحديث        النبي أف عباس ابف عف عكرمة عف داكد حى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 17"كامعالصٌ  أصحاب تقتمكا ال" :قىاؿى  جيكشو بعث ًإذىا كاف كى
ص ركايتو عف عكرمة باألخإف ف ،مكمبف الحصيف األ مف أجؿ داكد ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

كأسقط  ،4، كالطبراني3، كالبييقي2، كابف أبي شيبة1أحمد اإلماـأخرجو  ،كالحديث ضعيؼ ،ضعيفة
 . مف السندعكرمة 5أبك يعمىكأسقط 

                                                                                                                                                                          
 .حديث صحيح ، كقاؿ1/663، 1795، كتاب المناسؾ، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 1
 .5/250، 10084، كتاب الحج، باب الدعاء إذا سافر، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 2
، باب المسافر، ذكر ما يقكؿ المرء عند دخكلو بيتو إذا رجع قافبل مف سفره، حديث رقـ صحيح ابف حباف :ابف حباف - 3

2716 ،6/431. 
ٍيًرًه، حديث رقـ  ، كتاب الحج، بىابصحيح مسمـ :مسمـ - 4 جّْ كىغى ًكبى إلى سىفىًر اٍلحى  .2/978، 1342ما يقكؿ إذا رى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما، أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

 .إسناده صحيح، رجالو ثقات :، كقاؿ األرنؤكط10/354، 6311حديث رقـ 
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 6 ؿي إذا سىافىرى  .3/33، 2599، كتاب الجياد، بىاب ما يقكؿ الرَّجي
 .5/501، 3447، كتاب الدعكات، بىاب ما يقكؿ إذا رىًكبى النَّاقىةى، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 7
،سنف الدارمي :الدارمي - 8  .2/373، 2673حديث رقـ  ، كتاب االستئذاف، باب في الدُّعىاًء إذا سىافىرى
ٍيًرًه، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 9 جّْ كىغى ًكبى إلى سىفىًر اٍلحى  .2/979، 1343، كتاب الحج، بىاب ما يقكؿ إذا رى

، 20781، مسند البصرييف، حديث عبد اهلل بف سرجس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ 10
34/376. 
رىجى ميسىاًفرنا، حديث رقـ ترمذمسنف ال :الترمذم - 11  .5/497، 3439، كتاب الدعكات، بىاب ما يقكؿ إذا خى
، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 12  .2/373، 2672، كتاب االستئذاف، باب في الدُّعىاًء إذا سىافىرى
رة رضي اهلل عنو، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 13

 .إسناده قكم :، كقاؿ األرنؤكط15/367، 9599
 .8/273، 5501، كتاب االستعاذة، باب ااًلٍسًتعىاذىةي مف كىآبىًة اٍلميٍنقىمىًب، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 14
ؿي إذا سىافى سنف أبي داكد :أبك داكد - 15 ، حديث رقـ ، كتاب الجياد، بىاب ما يقكؿ الرَّجي  .3/33، 2598رى
رىجى ميسىاًفرنا، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 16  .5/497، 3438، كتاب الدعكات، بىاب ما يقكؿ إذا خى
 .569، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 17
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دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :السابع كالعشركفالحديث       ػػػػ  يحيى بف محمد عف سعيد بف يحيى حى
 يفٌ كي تي  المسمميف مف رجبل أف :ثحدّْ يي  جينيال خالد بف زيد سمع أنو عمرة أبي عف ػػػػ حباف بفا يعني
مَّى اهللً  لرىسيٍكؿ ذلؾ كرفذي ، بخيبر مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى كاصمٌ " :فىقىاؿى  كى  القـك كجكه فتغيرت "،صاحبكـ عى
 خرزا فيو فكجدنا متاعو شناففتَّ  ،اهلل سبيؿ ًفي ؿَّ غى  صاحبكـ إف" :قىاؿى  بيـ الذم رأل فمما، لذلؾ
 . 6درىميف" يساكم ما الييكد خرز مف

 ، 9، كالنسائي8أحمد اإلماـأخرجو  ،7كالحديث ضعيؼ ،لجيالة أبي عمرة ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
 ةة الضعؼ قائمفتبقى عمٌ  ،كميـ مف نفس الطريؽ ،13، كالطبراني12، كالحاكـ11، كابف ماجة10كأبك داكد

. 
دَّثىنى  :قاؿ أبك يكسؼ :الثامف كالعشركفالحديث        ابف عف مقسـ عف الحكـ ليمى عف أبي ابف احى
 رىسيٍكؿ فسألكا، ماال بجيفتو المسممكف فأعطى ،الخندؽ ًفي كقع المشركيف مف رجال أف" :عباس

مَّى اهللً  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 14"فنياىـ ذلؾ عف كى
االنقطاع  كمف أجؿ ،فقد كاف سيء الحفظ ،مف أجؿ محمد بف أبي ليمى ،ضعيؼ اإلسنادىذا      

ًمقسـ بف بحيرة، فالحكـ لـ يسمع مف مقسـ إال خمسة أحاديث، كليس الذم بيف الحكـ بف عتيبة ك 
                                                                                                                                                                          

 :قاؿ األرنؤكط، ك 4/458، 2727، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 1
  .إسناده ضعيؼ...، كالحديث حسف لغيره

، 33131، كتاب الجياد، باب مف ينيى عف قتمو في دار الحرب، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 2
6/484. 
حديث رقـ ، كتاب السير، باب ترؾ قتؿ مف ال قتاؿ فيو مف الرىباف كالكبير كغيرىما، سنف البييقي الكبرلالبييقي  - 3

17933 ،9/90. 
 .11/224، 11562، باب العيف، عكرمة عف ابف عباس، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 4
، حديث رقـ مسند أبي يعمى :أبك يعمى - 5 بَّاسو ؿي ميٍسنىًد اٍبًف عى  .5/59، 2650، أىكَّ
 .574-573، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
، باب في كضعيؼ أبي داكد، 3/174، 726، حديث رقـ ء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿإركا :انظر، األلباني - 7

 .2/346، 467تعظيـ الغمكؿ، حديث رقـ 
، 17031، مسند المدنييف، حديث زيد بف خالد الجيني، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 8

 .حسيفإسناده محتمؿ لمت :، كقاؿ األرنؤكط28/257
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 9 ؿَّ ةي عمى مف غى  .4/64، 1959، كتاب الجنائز، باب الصَّبلى

 .3/68، 2710، كتاب الجياد، بىاب في تىٍعًظيـً اٍلغيميكًؿ، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 10
 .2/950، 2848ث رقـ ، كتاب الجياد، بىاب اٍلغيميكًؿ، حديسنف ابف ماجة :ابف ماجة - 11
، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 12 اًرمّْ ٍبًد المًَّو ٍبًف يىًزيدى اأٍلىٍنصى ًديثي عى ، 2582، كتاب الجياد، باب كىأىمَّا حى
 .ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كأظنيما لـ يخرجاه :، كقاؿ الحاكـ2/138
، حديث رقـ  ، باب الزام،المعجـ الكبير :الطبراني - 13 اًلدو ٍيًد بف خى اًر عف زى  .5/230، 5175أبك عىٍمرىةى مكلى األىٍنصى
 .579-578، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 14
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 مقسـ مف لمحكـ سماع ال" :يا، قاؿ الذىبي بعد أف حكـ عمى الحديث بالضعؼنىذا الحديث مف بي
 . 1"منيا ىذا ما ،أحاديث لخمسة إال
في الركاية عف الحكـ،  ابف أبي ليمى ج بف أرطاةاالحجٌ  كتابع ،2أخرجو الترمذمكالحديث      

، إال أف الحجاج بف أرطاة فيو ضعؼ، كىك مدلّْس كلـ يصرح 4، كابف أبي شيبة3أحمد اإلماـأخرجو 
 . يصرح بالسماع، كما أف عمة الضعؼ قائمة باالنقطاع الذم بيف الحكـ كمقسـ، فالحديث ضعيؼ

 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :العشركفالتاسع ك الحديث       دَّثىنىا: قىاؿى  عمارة بف الحسف حى  عبد بف المنير حى
 .5"ففعؿ ،عميو أسممكا ما لقكمي اجعؿ اهللً  رىسيٍكؿى  يىا :كقمت ،فأسممت قدمت ":قىاؿى  أبيو عف اهلل

كألف المنير  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ الحسف بف عمارة ،شديد الضعؼ اإلسنادىذا      
  اإلماـأخرجو  ،كالحديث ضعيؼ ،كمف أجؿ جيالة أبيو ،مع جيالة فيو ،يفابف عبد اهلل كاف ضعا

 . 9مف طريؽ الحارث بف عبد الرحمف عف منير بف عبد اهلل ،8، كالبييقي7، كابف أبي شيبة6أحمد
. 

 تخريج األحاديث الضعيفة شديدة الضعؼ:  الرابع بحثالم

                                                           
 .6/223، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ :الذىبي - 1
 :، كقاؿ الترمذم4/214، 1715رقـ  ، كتاب الجياد، بىاب ما جاء الى تيفىادىل ًجيفىةي اأٍلىًسيًر، حديثسنف الترمذم :الترمذم - 2

ا :الترمذم اجي بف أىٍرطىاةى أىٍيضن جَّ كىاهي اٍلحى كىـً كىرى ًديثه حىسىفه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي إال مف حديث اٍلحى  .ىذا حى
 :، كقاؿ األرنؤكط4/257، 2442مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ  أحمد بف حنبؿ، اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .ؼإسناده ضعي
 .6/496، 33256، كتاب الجياد، باب مف كره الفداء بالدراىـ كغيرىا، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 4
6/496. 
 .582-581، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
، 16728، مسند المدنييف، حديث سعيد بف أبي ذباب، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 6

 .إسناده ضعيؼ لجيالة حاؿ منير بف عبد اهلل ككالده :، كقاؿ األرنؤكط27/286
، كتاب الجياد، باب الرجؿ يسمـ كىك في دار الحرب فيقتمو الرجؿ كىـ لـ، حديث مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 7

 .6/514، 33433رقـ 
 .4/127، 7253عسؿ، حديث رقـ ، كتاب الزكاة، باب ما كرد في السنف البييقي الكبرل :البييقي - 8
 .206، انظر، صحققنا القكؿ في جيالتةسبؽ كأكضحنا الخبلؼ في اسـ الراكم، كأثبتنا أنو المنير بف عبد اهلل، ك  - 9
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كما ىك  ،مف الحديث ما ىك صحيحبؿ ركل  ،أبك يكسؼ الصحة في كتاب الخراجلـ يمتـز      
كىذه  ،( شديدة الضعؼحديثا اثنى عشركاف مف بيف األحاديث المركية في الكتاب )ك  ،دكف ذلؾ

 :األحاديث عمى النحك التالي

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼ أىبيكٍ  قىاؿى  :الحديث األكؿ       بكر أبا أف :عمر ابف عف نافع عف أشياخنا بعض حى
 فقيؿ ،1ميميف مف نحكا معيـ فمشى ،الشاـ ًإلىى سفياف أبي بف يزيد بعث ٍنوي عى  اهللي  رىًضيى  الصديؽ

مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي  إني، ال: فىقىاؿى  انصرفت؟ لك، اهللً  رىسيٍكؿ خميفة يا :لىوي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  :يقكؿ كى
مىى اهلل حرميما اهلل سبيؿ ًفي قدماه تاغبرٌ  مف"  . 2"النار عى

كالحديث ضعيؼ جدا مف حديث  ،مف أجؿ جيالة مشايخ أبي يكسؼ ،ضعيؼ اإلسنادىذا      
ككثر بف حكيـ عف نافع عف  :، مف طريؽ5، كالبزار4، كالمركزم3أبي بكر أخرجو ابف أبي عاصـ

 . رضي اهلل تعالى عنوعف ابف عمر عف أبي بكر 
 :زرعة أبك قاؿ، ك 6حديثال منكر:البخارم اإلماـقاؿ   ،منكر الحديث :كككثر بف حكيـ     

 كقاؿ ،بشيء ليس ،بكاطيؿ أحاديثو :أحمد اإلماـ كقاؿ ،بشيء ليس :معيف بفا كقاؿ ،ضعيؼ
 ما الثقات عف كيأتي ،المشاىير عف المناكير يركم :، كقاؿ ابف حباف7مجيكؿ :كغيره الدارقطني

 . 8األثبات حديث مف ليس

                                                           
 .15/284، تيذيب المغة :قدر مينتيى مدّْ البىصر مف األىرض، انظر، األزىرم :في كبلـ العرب الًميؿي  - 1
 .89-88، صالخراجكتاب  :القاضي أبك يكسؼ - 2
، كقاؿ 1/335، 115، باب مف اغبرت قدماه في سبيؿ اهلل، حديث رقـ الجياد البف أبي عاصـ :ابف أبي عاصـ - 3

 .إسناده ضعيؼ كالحديث صحيح :المحقؽ
شعيب األرنؤكط، )بيركت، المكتب  :، تحقيؽمسند أبي بكر الصديؽ :المركزم، أبك بكر أحمد بف عمي بف سعيد األمكم - 4

 .1/70، 21اإلسبلمي(، باب ابف عمر عف أبي بكر رضي اهلل عنيما، حديث رقـ 
محفكظ الرحمف زيف اهلل، )المدينة، مكتبة العمـك  :، تحقيؽالبحر الزخار )مسند البزار( :البزار، أبك بكر أحمد بف عمر - 5

 .1/76، 22بي بكر، حديث رقـ ىػ(، باب مما ركل ابف عمر عف أ1409 – 1كالحكـ، كبيركت، مؤسسة عمـك القرآف، ط
 .7/244، 1045، ترجمة رقـ التاريخ الكبير :البخارم - 6
 .4/490، 1560، ترجمة رقـ لساف الميزاف :انظر، ابف حجر 7
 .2/228، 901ترجمة رقـ  المجركحيف، :ابف حباف - 8
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صمى اهلل عميو  النبي سمعت :قاؿ ،عنو لكف الحديث صحيح مف حديث أبي عبس رضي اهلل     
رَّمىوي  المَّوً  سىًبيؿً  في قىدىمىاهي  اٍغبىرَّتٍ  مف" :يقكؿكسمـ  ، كأحمد بف 1أخرجو البخارم ،"النَّارً  عمى اهلل حى
اًبرً  كلو شاىد مف حديث، 4، كالترمذم3، كالنسائي2حنبؿ أخرجو  ،رضي اهلل عنو المَّوً  عبد بف جى
ًبيبً  خر مف حديثآ، كشاىد 5أحمد اإلماـ  . 6أخرجو الدارمي ،رضي اهلل عنو مىٍسمىمىةى  بف حى

 

دَّثىنىا :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ثانيالحديث ال       عف عتيبة بف الحكـ عف عمارة بف عمي بف الحسف حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أف" :عىٍنييما اهللي  رىًضيى  عباس بف اهلل عبد عف مقسـ مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  غنائـ ـقسَّ  كى
 . 7"سيـ كلمراجؿ ،سيماف لمفارس ،بدر

 ،فركايتو عف الحكـ باألخص مكضكعة ،مف أجؿ الحسف بف عمارة ،تركؾم اإلسنادىذا      
 . 8أبك يعمى أخرجو ،شديد الضعؼكالحديث 

، كأحمد بف 10، كمسمـ9فقد ركاه البخارم ،في خيبر ال في بدر ذا الحدثى أف كالصحيح     
 عف عيمىرى  بف المَّوً  مف طريؽ عيبىٍيدً  ،15، كالدارمي14، كابف ماجة13، كالترمذم12، كأبك داكد11نبؿح

                                                           
ٍت قىدىمىاهي صحيح البخارم :البخارم - 1  .3/1035، 2656في سىًبيًؿ المًَّو، حديث رقـ ، كتاب الجياد كالسير، بىاب مف اٍغبىرَّ
 .25/383، 15935، مسند المكييف، حديث أبي عبس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ اإلماـ - 2
ٍت قىدىمىاهي في سىًبيًؿ المَّوً سنف النسائي الصغرل )المجتبى( :النسائي - 3 ، حديث رقـ ، كتاب الجياد، باب ثىكىابي مف اٍغبىرَّ

3116 ،6/14. 
ٍت قىدىمىاهي في سىًبيًؿ المًَّو، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 4 ، كتاب فضائؿ الجياد، بىاب ما جاء في فىٍضًؿ مف اٍغبىرَّ

1632 ،4/170. 
عنو،  ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل رضي اهللأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 5

سناده ضعيؼ لجيالة حصيف :، كقاؿ األرنؤكط23/205، 14947حديث رقـ   .حديث صحيح كا 
 .2/266، 2397، بىاب في فىٍضًؿ اٍلغيبىاًر في سىًبيًؿ المًَّو، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 6
 .122، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
 .4/337، 2451عباس، حديث رقـ  ، أكؿ مسند ابفمسند أبي يعمى :أبك يعمى - 8
 .4/1545، 3988، كتاب المغازم، باب غزكة خيبر، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 9

، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 10 اًضًريفى ًة بيف اٍلحى ًة اٍلغىًنيمى  .3/1383، 1762، كتاب الجياد كالسير، بىاب كىٍيًفيًَّة ًقٍسمى
، 4448، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ ماـاإلمسند  :أحمد بف حنبؿ - 11
4/11. 
ٍيًؿ، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 12  .3/75، 2733، كتاب الجياد، بىاب في سيٍيمىاًف اٍلخى
ًحيحه. :كقاؿ ،4/124، 1554، كتاب الجياد، باب في سيـ الخيؿ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 13 سىفه صى ًديثه حى  حى
، حديث رقـ  ،كتاب الجيادسنف ابف ماجة،  :ابف ماجة - 14  .2/952، 2854بىاب ًقٍسمىًة اٍلغىنىاًئـً
ٍيًؿ، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 15  .2/297، 2472، كتاب السير، بىاب في سيٍيمىاًف اٍلخى
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 يـك قسـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" :صمى اهلل عميو كسمـ النبي أىفَّ  عيمىرى  بفا عف نىاًفعو 
ٍيبىرى  ؿً  سىٍيمىيفً  ًلٍمفىرىسً  خى ًلمرَّاجي  . "سىٍيما كى

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :الثالحديث الث       عبد بف إسحاؽ عف عمي بف محمد عف الربيع بف قيس حى
دَّثىنىا :قىاؿى  حاـز أبي عف اهلل ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  رىـ أبك حى  اهللً  رىسيٍكؿ مىعى  كأخي أنا شيدت" :قىاؿى  عى

مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مَّى اهللً  ٍكؿرىسي  لنا فضرب، لنا فرساف كمعنا فيٍ نى حي  كى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ،ستة أسيـ كى
 . 2"1ريفكٍ ببً  بحنيف سيـ إال ةالستٌ  فبعنا ،لنا كسيميف ،فرسيفمل أربعة
ؼ يضع كالحديث ،يك منكر الحديث، فإسحاؽ بف عبد اهلل مف أجؿ ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      
 . 7، كالدارقطني6ي، كالبييق5، كالطيالسي4، كالطبراني3أخرجو أبك يعمى ،جدا
 

دَّثىنىي عف الكمبي السائب بف محمد إفٌ  :قاؿ أبك يكسؼ :رابعالحديث ال         عف صالح أبي حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عيد ًفي كاف مسالخي  أف" :رضي اهلل عنو عباس بف اهلل عبد مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  كى
مىى  السبيؿ كابف كالمساكيف كلميتامى ،سيـ القربى كلذم ،سيـ كلمرسكؿ هلل ،أسيـ خمسة عى
 . 8"أسيـ ثالثة
كالحديث  ،فركايتو عف أبي صالح مكضكعة ،مف أجؿ محمد بف السائب ،تركؾم اإلسنادىذا      

 . لعدـ كجكد طريؽ آخر لمحديث غير ىذه الطريؽ ،مكضكع

                                                           
 .5/346، العيف، كالفراىيدم، 4/78، لساف العرب :بؿ، انظر، ابف منظكرىك ما لـ تحمؿ كلـ تبذؿ بعد مف اإل :الًبٍكر - 1
 .123، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
، 6876، مسند عبد اهلل بف الزبير رحمو اهلل، باب حديث أبي رىـ الغفارم كآخر، حديث رقـ مسند أبي يعمى :أبك يعمى - 3

12/296. 
، حديث رقـ  ، بابالمعجـ الكبير :الطبراني - 4  .19/186، 420الكاؼ، ما أىٍسنىدى أبك ريٍىـو اٍلًغفىاًرمُّ
، )بيركت، دار المعرفة(، باب أبك مسند أبي داكد الطيالسي :الطيالسي، أبك داكد سميماف بف داكد الفارسي الطيالسي  - 5

 .1/189، 1329رىـ الغفارم كاسمو كمثـك بف الحصيف رضي اهلل عنو، حديث رقـ 
، 12652، كتاب قسـ الفيء كالغنيمة، باب ما جاء في سيـ الراجؿ كالفارس، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :ييقيالب - 6
6/326. 
 .4/101، 2، كتاب السير، حديث رقـ سنف الدارقطني :الدارقطني - 7
 .126، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 8
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :الخامسالحديث        أنس عف رمالبص الحسف عف عياش أبي بف أباف حى
مَّى النبي عف مالؾ بفا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كالشعير البر مف أكسؽ خمسة دكف فيما ليس" :قىاؿى  أنو كى

 اإلبؿ مف خمس دكف فيما كال، صدقة أكاؽ خمس دكف فيما كال، صدقة بيبكالز  كالتمر كالذرة
 . 1"صدقة
 . كاف منكر الحديثفقد  ،مف أجؿ أباف بف أبي عياش ،ىذا إسناد ضعيؼ جدا     
، 3، كمسمـ2البخارم الحديث صحيح مف حديث أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو، أخرجولكف      
، 9كابف ماجة، 8، كالترمذم7، كأبك داكد6، كالنسائي5، كأحمد بف حنبؿ4مالؾ اإلماـ، ك 3كمسمـ

اًبرً  مف حديث، كلمحديث شاىد 10كالدارمي ، 11مسمـ ماـاإلأخرجو  ،رضي اهلل عنو المَّوً  عبد بف جى
، كآخر عف رضي اهلل عنو14أبي ىريرة آخر مف حديث، كشاىد 13، كابف ماجة12كأحمد بف حنبؿ

 . رضي اهلل عنو15ابف عمر

 

                                                           
 .240، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 1
 .2/509، 1340، كتاب الزكاة، باب ما أدم زكاتو فميس بكنز، حديث رقـ صحيح البخارم :خارمالب - 2
كىاًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 3  .2/673، 979، ًكتىاب الزَّ
 .1/244، 577، كتاب الزكاة، باب ما تىًجبي فيو الزَّكىاةي، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 4
، 11030، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :نبؿأحمد بف ح - 5

17/76. 
ًبًؿ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 6 كىاًة اإلًٍ  .5/17، 2445، كتاب الزكاة، بىاب زى
كىاةي، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 7  .2/94، 1558، بىاب ما تىًجبي فيو الزَّ
بيكًب، حديث رقـسنف الترمذم :الترمذم - 8 ٍرًع كىالتٍَّمًر كىاٍلحي دىقىًة الزَّ  .3/22، 626، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في صى
كىاةي مف اأٍلىٍمكىاًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9  .1/571، 1793، كتاب الزكاة، بىاب ما تجب فيو الزَّ

بيكًب كىاٍلكىًرًؽ كىالذَّىىًب، حديث رقـ رميسنف الدا :الدارمي - 10 دىقىةي مف اٍلحي ، 1633، كتاب الزكاة، بىاب ما الى يىًجبي فيو الصَّ
1/469. 
كىاًة، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 11  .2/675، 980، ًكتىاب الزَّ
 بف عمر، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهللأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 12

14195 ،22/106. 
كىاةي مف اأٍلىٍمكىاًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 13  .1/572، 1794، كتاب الزكاة، بىاب ما تجب فيو الزَّ
، 9210، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 14
 .إسناده صحيح :كقاؿ األرنؤكط ،15/115
 :، كقاؿ األرنؤكط9/481، 5670المصدر السابؽ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، حديث رقـ  - 15

 .صحيح لغيره
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دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :الحديث السادس       النبي عف مالؾ بف أنس عف عياش أبي بف أباف حى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  أك ،بالغرب سقي كفيما، العشر1سيحا سقي أك سماءال سقت فيما" :قىاؿى  أنو كى
 . 4"العشر نصؼ ،3ضكحالنَّ  أك ،2كانيالسَّ 

كأما الحديث فقد  ،فيك منكر الحديث ،أبي عياشمف أجؿ أباف بف  ،ىذا إسناد ضعيؼ جدا     
كقد  ،كمعاذ بف جبؿ ،كأبي ىريرة ،كجابر بف عبد اهلل ،كابف عمر ،ثبت عف عمي بف أبي طالب

 . 5خريجوسبؽ ت

 

دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :السابع الحديث      فركة  أبي بف اهلل عبد بف إسحاؽ عف عمي بف اهلل عبد حى
 كالسبلـ الصبلة عميو اهللً  رىسيٍكؿ أصحاب مف رجاؿ عف تميـ بف عباد عف بكر عف عبد اهلل بف أبي

مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عف ػػػػ أيكب أبك فييـ ػػػػ مىيٍ  اهللي  صى مَّـى  وً عى سى  مف أكسؽ خمسة ًفي الصدقة" :قىاؿى  كى
 . 6"فصاعدا بيبكالزٌ  كالتمر الحنطة
كقد سبؽ  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ إسحاؽ بف أبي فركة ،عؼشديد الضٌ  اإلسنادىذا      

كابف عمر رضي اهلل  ،كأبي ىريرة ،كجابر بف عبد اهلل ،أبي سعيد الخدرم ركايةتخريج الحديث مف 
 . 7أجمعيف عنيـ

 

                                                           
، العيف :، كالفراىيدم3/264، تيذيب المغة :الماء الظاىر عمى كجو األرض جاريا يسيح سيحا، انظر، األزىرم :الس يح - 1
3/272. 
ركع كالحيكافي مف كبيرو كغىيره، انظر، األزىرم :السَّانية - 2 ، تيذيب المغة :اسـ الغرب كأداتو، كىي ما ييسقىى عميو الزُّ

 .7/302، العيف :، كالفراىيدم13/53
ٍكضي الصغير، كالناضح :النَّضىح - 3 ، لعربلساف ا :، كابف منظكر4/126، تيذيب المغة :المطر، انظر، األزىرم :الحى
2/619. 
 .246، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .275 صانظر،  - 5
 .248، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
 .214 صانظر،  - 7
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دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :الثامف الحديث       مكسى عف عتيبة بف الحكـ عف اهلل ديعب بف محمد حى
ٍنوي  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  الخطاب بف عمر عف طمحة بفا مَّى النبي عف عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ال" :قىاؿى  أنو كى

 . 1"كالزبيب رعيكالشٌ  كالحنطة مرالتٌ  :أربعة ًفي إال زكاة
كالحديث  ،فقد كاف متركؾ الحديث ،مف أجؿ محمد بف عبيد اهلل ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      

 . مف ىذا الطريؽضعيؼ جدا 
أحمد بف  اإلماـأخرجو لكف الحديث صحيح مف حديث معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو، فقد      
 ٍبفً  ميكسىى عىفٍ  مىٍكىىبو  ٍبفى  عيٍثمىافى  ٍبفً  كعىٍمرً ، مف طريؽ 5، كالدارقطني4، كالبييقي3، كالحاكـ2حنبؿ
ةى  ٍبفً  مَّى النًَّبيّْ  عىفً  ميعىاذو  ًكتىابي  ًعٍندىنىا :قىاؿى  طىٍمحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ذى  ًإنَّمىا أىنَّوي " :كى دىقىةى  أىخى  ًمفى  الصَّ

 . "كىالتٍَّمرً  كىالزًَّبيبً  كىالشًَّعيرً  اٍلًحٍنطىةً 

 

دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :التاسع الحديث       ابف عف صالح أبي عف الكمبي السائب بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ أف" :عباس مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 7"6رجى ىى  أىؿ مجكس مف الجزية أخذ كى
كقد  ،فركايتو عف أبي صالح مكضكعة ،مف أجؿ محمد بف السائد الكمبي ،تركؾم اإلسنادىذا      

 . ىذه السمسمة بسمسمة الكذبسمى العمماء 
 

                                                           
 .250، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
، 36/314، 21989، مسند األنصار، حديث معاذ بف جبؿ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 2

ف لـ يمؽ معاذان إال أنو نقمو عف كتابو، كىي  :كقاؿ األرنؤكط إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف، مكسى بف طمحة كا 
 .كجادة صحيحة مقبكلة عند أىؿ العمـ

بجميع ىذا حديث قد احتج  :، كقاؿ الحاكـ1/558، 1457، كتاب الزكاة، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 3
 .بجميع ركاتو كلـ يخرجاه كمكسى بف طمحة تابعي كبير لـ ينكر لو أنو يدرؾ أياـ معاذ رضي اهلل عنو

، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعو اآلدميكف كييبس كيدخر كيقتات دكف ما تنبتو سنف البييقي الكبرل :البييقي - 4
 .4/128، 7265األرض مف الخضر، حديث رقـ 

 .2/96، 8، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراكات صدقة، حديث رقـ ف الدارقطنيسن :الدارقطني - 5
ر - 6  .2/634، المصباح المنير :ىي بمد بقرب المدينة، انظر، الفيكمي :ىىجى
 .419، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
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، 5كالترمذم ،4كأبك داكد ،3، كأحمد بف حنبؿ2مالؾ اإلماـ، ك 1البخارم اإلماـأخرج لكف      
 . نحكه :عبد الرحمف بف عكؼ رضي اهلل عنو مف حديث ،6كالدارمي

 
دَّثىنىا :أبك يكسؼ قىاؿى  :العاشر الحديث       بيأ عف البصرم الحسف عف عياش أبي بف فأبا حى
مَّى النبي عف ىريرة مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  لىوي  الذم المسمـ فذلؾ ،ذبيحتنا كأكؿ ،صالتنا صمى مف" :قىاؿى  كى

 . 7"عمييـ ما كعميو لممسمميف ما لىوي  ،رسكلو كذمة اهلل ةمٌ ذً 
 ركللكف  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ أباف بف أبي عياش ،شديد الضعؼ اإلسنادىذا      
 . نحكه :، مف حديث أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو9، كالنسائي8رمالبخا

 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :حادم عشرالحديث ال       أنس عف عطاء بف ىكذة عف أشياخنا بعض حى
ٍنوي  اهللي  رىًضيى  بكر أبك :قىاؿى   . 10"يفصم  المي  ضرب عف اهلل صمى اهللً  رىسيٍكؿي  نىيىى" :عى

كألف شيكخ أبي  ،مف أجؿ ىكد بف عطاء فقد كاف منكر الحديث ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      
مف طريؽ  ،14، كالدارقطني13، كالبزار12أخرجو أبك يعمى ،11ضعيؼ جداكالحديث  ،يكسؼ مجيكليف

                                                           
 .3/1151، 2987ع أىٍىًؿ الذمة كالحرب، حديث رقـ ، كتاب الجزية، بىاب اٍلًجٍزيىًة كىاٍلميكىادىعىًة مصحيح البخارم :البخارم - 1
 .1/178، 616، كتاب الزكاة، باب ًجٍزيىًة أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىاٍلمىجيكًس، حديث رقـ مالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ اإلماـ - 2
 :ألرنؤكط، كقاؿ ا3/196، 1657، مسند عبد الرحمف بف عكؼ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3
 .إسناده صحيح عمى شرط البخارم :ألرنؤكطا
 .3/168، 3043، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة مف اٍلمىجيكًس، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 4
3/168. 
، كقاؿ أبك 4/147، 1587، كتاب السير، بىاب ما جاء في أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة مف اٍلمىجيكًس، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 5

 .حديث حسف صحيح :أبك عيسى
 .2/307، 2501، كتاب السير، بىاب في أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة مف اٍلمىجيكًس، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 6
 .425، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
 .1/153، 384مىًة يىٍستىٍقًبؿي ًبأىٍطرىاًؼ ًرٍجمىٍيًو، حديث رقـ ، كتاب الصبلة، بىاب فىٍضًؿ اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقبٍ صحيح البخارم :البخارم - 8
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 9  .8/105، 4996، كتاب اإليماف كشرائعو، باب ًصفىةي اٍلميٍسًمـً

 .468، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ،  - 10
، عند التحقيؽ في ألحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىاسمسمة ا :كقد ضعفو الشيخ األلباني، انظر، األلباني - 11

 .ضعيؼ :، كقاؿ األلباني5/658، 2495الحديث رقـ 
 .1/88، 88، مسند أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو، حديث رقـ مسند أبي يعمى :أبك يعمى - 12
 .1/194، 39، حديث رقـ مسند البزار :البزار - 13
كتاب العيديف، باب التشديد في ترؾ الصبلة ككفر مف تركيا النيي عف قتؿ فاعميا، حديث  ،سنف الدارقطني :الدارقطني - 14

 .2/54، 7رقـ 
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كقد سبؽ الحديث عف ىكد  ،بكر عف أبي مالؾ بف أنس عف عطاء بف ىكد عف عبيدة بف مكسى
  ، فتبقى عٌمة التضعيؼ قائمة بكجكد ىكد1منكرابأف حديثو  كأثبتنا القكؿ ،اإلسنادبف عطاء عند دراسة ا

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :ثاني عشرالحديث ال       اهللً  رىسيٍكؿ أف أنس عف عياش أبي بف أباف حى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مىى يجتمعاف اآلخر كاليـك باهلل يؤمناف لرجميف ؿٌ حً يى  ال: "قىاؿى  كى  يرطي  ًفي امرأة عى
 . 2"كاحد
كالحديث لـ  ،فقد كاف منكر الحديث ،مف أجؿ أباف بف أبي عياش ،ضعيؼ جدا اإلسنادىذا      

عف النبي مف حديث أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو  3داكد كقد ركل أبك ،أجده عمى ىذا النحك
اًمؿه  تيكطىأي  الى " :صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ عى  حتى حى ٍمؿو  ذىاتً  غىٍيري  كال ،تىضى  تىًحيضى  حتى حى

ةن  ٍيضى  مف اٍمرىأىةو  عمى يىقىعى  أىفٍ  اآٍلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالمَّوً  ييٍؤًمفي  اًلٍمًرئو  يىًحؿ   كال" :كفي ركاية أخرل ،4"حى
 . "يىٍستىٍبًرئىيىا حتى السٍَّبيً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .183 صانظر،  - 1
 .593، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
ٍطًء السَّبىايىا، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 3  .2/248، 2157، كتاب النكاح، بىاب في كى
 .6/317، 1873، حديث رقـ صحيح أبي داكد :حديث صحيح، انظر، األلباني :انيكقاؿ األلب - 4
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 ألحاديث المرسمة في كتاب الخراجتخريج ا:  الخامس بحثالم
 ف حديثاأربعة كثالثكحاديث التي ركاىا أبك يكسؼ في كتابو الخراج، )كاف مف جممة األ     
 :كىذه األحاديث عمى النحك التالي ،(مرسال

 

دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :الحديث األكؿ       :قىاؿى  كائؿ عف المياجر بف إبراىيـ بف إسماعيؿ حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :يقكؿ البصرم الحسف سىًمٍعتي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى إف  فإنيـ، الةالكي  كاتسب   ال" :كى
ف، الشكر كعميكـ األجر ليـ كاف أحسنكا نما، الصبر كعميكـ الكزر فعمييـ أساءكا كا   نقمة ىـ كا 
 باالستكانة كاستقبمكىا، كالغضب ةبالحميَّ  اهلل نقمة تستقبمكا فال، يشاء ممف بيـ اهلل ينتقـ

 . 1"كالتضرع
كالحديث لـ أجد  رسؿ ضعيؼ، مف أجؿ إسماعيؿ بف المياجر، فقد كاف ضعيفا،إسناد ىذا الم     

 . لو أصبل عند غير أبي يكسؼ
 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ثانيالحديث ال       :قىاؿى  هجدّْ  عف المقبرم سعيد أبي بف سعيد بف اهلل عبد حى
ذا، 3ومى عقً  بالقمي جعمكا 2قميب ًفي الرجؿ عطب ًإذىا الجاىمية أىؿ كاف ، عقمو جعمكىا دابو قتمتو كا 
ذا مَّى اهللً  رىسيٍكؿ سائؿ فسأؿ ،عقمو جعمكه فمعدً  قتمو كا  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  4العجماء" :فىقىاؿى  ذلؾ عف كى
 :فىقىاؿى  ؟اهللً  رىسيٍكؿى  يىا الركاز ما :لىوي  فقيؿ ،مسالخي  كازالر   كفي، جبار كالبئر ،جبار كالمعدف 5بارجي 
 . 6"خمقت يـك األرض ًفي اهلل خمقو الذم كالفضة ىبلذٌ ا

كالحديث  إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ جدا، مف أجؿ عبد اهلل بف سعيد، فقد كاف منكر الحديث،     
 . ىريرة فزاد أبا ،بإسناد أبي يكسؼ عف أبي سعيد المقبرم 7صمو البييقيك 

                                                           
 .100، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .1/173، العيف :، كالفراىيدم9/144، تيذيب المغة :البئر، انظر، األزىرم :القىًمٍيب - 2
ًقمو - 3 ، العيف :، كالفراىيدم1/159، تيذيب المغة :نظر، األزىرمأم ديتو، يقاؿ عقمتي فبلنان، إذا أعطيت ديتىو كرثتىو ا :عى
1/160. 
 .1/237، العيف :، كالفراىيدم1/250، تيذيب المغة :ىي كؿ دابة أك بييمة، انظر، األزىرم :العجماء - 4
بار - 5  .1/237، العيف :، كالفراىيدم4/116، لساف العرب :اليدر، أم التي ال دية فييا، انظر، ابف منظكر :الجي
 .136، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
 .4/152، 7429المعدف ركاز فيو الخمس، حديث رقـ  :، كتاب الزكاة، باب مف قاؿسنف البييقي الكبرل :البييقي - 7
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، كأبك 5، كالنسائي4، كأحمد بف حنبؿ3مالؾ ، كاإلماـ2، كمسمـ1أخرجو البخارمكالحديث أخرجو      
، مف طريؽ سعيد بف المسيّْب، كأبي صالح عف أبي 9، كالدارمي8، كابف ماجة7، كالترمذم6كأبك داكد

 . أبي ىريرة رضي اهلل عنو، فالحديث صحيح

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :ثالثالحديث ال       بف الحكـ عف ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ زمف ًفي غبل السعر أف :حدثو رجؿ عف عتيبة مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  لرىسيٍكؿ الناس فقىاؿى ،  كى
 أف لنا ليس اهلل بيد كالغالء الرخص إف: "فىقىاؿى  ،عمييا نقكـ كظيفة فكظؼ غبل قد السعر إف اهللً 

 . 10"كقضاءه اهلل أمر نجكز
ف أجؿ جيالة شيخ الحكـ بف عتيبة، كألف محمد بف عبد الرحمف إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، م     

رضي اهلل عنو، عف أبي جحيفة بف عتيبة كالحديث كصمو الطبراني عف الحكـ  كاف سيء الحفظ،
 . 11مرفكعا

 
 

كأخرجو  رضي اهلل عنو، أبي ىريرة مف حديث ،2، كأبك داكد1أحمد اإلماـأخرجو كالحديث      
، مف حديث أنس بف مالؾ رضي اهلل 7، كالدارمي6، كابف ماجة5كالترمذم ،4د، كأبك داك 3أحمد اإلماـ

                                                           
، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 1 بىاره بىاره كىاٍلًبٍئري جي  .6/2533، 6514، كتاب الديات، بىاب اٍلمىٍعًدفي جي
، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 2 بىاره ٍعًدًف كىاٍلًبٍئًر جي ٍرحي اٍلعىٍجمىاًء كىاٍلمى  .3/1334، 1710، كتاب الحدكد، بىاب جي
كىاًز، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾ :اإلماـ مالؾ - 3 كىاًة الرّْ  .1/249، 585، كتاب الزكاة، باب زى
، 7254المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ  ، مسندمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 4

12/196. 
 .5/44، 2495، كتاب الزكاة، بىاب اٍلمىٍعًدًف، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 5
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 6 بىاره  .4/196، 4593، كتاب الديات، بىاب اٍلعىٍجمىاءي كىاٍلمىٍعًدفي كىاٍلًبٍئري جي
، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 7 كىاًز اٍلخيميسي بىاره كفي الرّْ يىا جي ٍرحي ، 642، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء أىفَّ اٍلعىٍجمىاءى جى
3/34. 
بىاًر، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 8  .2/891، 2673، كتاب الديات، بىاب اٍلجي
كىاًز، حديث رقـ ، كتاب الزكاسنف الدارمي :الدارمي - 9  .1/483، 1668ة، بىاب في الرّْ

 .225، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
ٍيفىةى، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 11 حى ـي ٍبفي عيتىٍيبىةى، عىٍف أىًبي جي كى  .22/125، 322، باب الكاك، اٍلحى
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 . رضي اهلل عنو أبي سعيد الخدرم ، مف حديث9، كابف ماجة8أحمد كأخرجو اإلماـ رضي اهلل عنو،

 

دَّثىًني :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :الحديث الرابع       :قىاؿى  ،الجعد أبي بف سالـ عف الثماني حمزة أبك ثابت حى
مَّى اهللً  لرىسيٍكؿ قىاؿى الناس :يقكؿ تيوسىًمعٍ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ،سعرا لنا رفسعّْ ،  غبل قد عرالسٌ  إف :كى
ني، اهلل بيد كرخصو غالؤه عرالس   إفٌ " :فىقىاؿى   مظممة عندم ألحد كليس اهلل ألقى أف أريد كا 

 . 10"بيا يطمبني
، فقد كاف ضعيفا، أخرجو عبد ، مف أجؿ ثابت الثمانيضعيؼ إسناد ىذا المرسؿ     
أبي الجعد عف كريب  مف طريؽ األعمش عف ،13بسند صحيح12كصمو الطبرانيك  ،مرسبل11الرزاؽ

 . بو :رضي اهلل عنو عف ابف عباس
 

 ،شاىد عف أنس بف مالؾك  ،2، كأبك داكد1أحمد اإلماـأخرجو كلمحديث شاىد عف أبي ىريرة،      
كشاىد آخر عف أبي  ،7، كالدارمي6، كابف ماجة5لترمذمكا ،4، كأبك داكد3أحمد أخرجو اإلماـ ،مالؾ

 . 9، كابف ماجة8أحمد ، أخرجو اإلماـأبي سعيد الخدرم
                                                                                                                                                                          

، 8448ف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ ، مسند المكثريف ممسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 1
 .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ :، كقاؿ األرنؤكط14/163

 .3/272، 3450، كتاب البيكع، بىاب في التٍَّسًعيًر، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 2
، 12591ف مالؾ، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 3

 .إسناده صحيح :، كقاؿ األرنؤكط20/46
 .3/272، 3451، كتاب البيكع، بىاب في التٍَّسًعيًر، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 4
ىذا  :، كقاؿ أبك ًعيسىى3/605، 1314، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في التٍَّسًعيًر، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 5
ًحيحه حى  سىفه صى  .ًديثه حى
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 6  .2/741، 2200، كتاب التجارات، بىاب مف كىًرهى أىٍف ييسىعّْرى
، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 7  .2/324، 2545، كتاب البيكع، باب في النٍَّيًي عف أف ييسىعَّرى في اٍلميٍسًمًميفى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم، حديث رقـ إلماـ أحمد بف حنبؿمسند ا :أحمد بف حنبؿ - 8

 .حديث صحيح لغيره :، كقاؿ األرنؤكط18/358، 11809
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9  .2/742، 2201، كتاب التجارات، بىاب مف كىًرهى أىٍف ييسىعّْرى

 .226، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
 .8/205، 14899، كتاب البيكع، باب ىؿ يسعر، حديث رقـ مصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ - 11
 .2/59، 780، باب الميـ، مف اسمو محمد، حديث رقـ المعجـ الصغير :الطبراني - 12
 .كؿ رجالو ثقات - 13
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دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :لخامسالحديث ا       غبل :قىاؿى ، الحسف عف أيكب عف عيينة بف سفياف حى
مىى السعر مَّى اهللً  رىسيٍكؿ عيد عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  فقىاؿى  ؟لنا رسعّْ تي  أال اهللً  رىسيٍكؿى  يىا :الناس فقىاؿى  ، كى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ني، الباسط ىك اهلل إف، القابض ىك اهلل إف، رسع  المي  ىك اهلل إفٌ " :كى  ما كاهلل كا 

ني، مرتأي  حيث األمر ىذا أضع خازف أنا إنما كلكف، أمنعكمكه كال شيئا أعطيكـ  ألقى أف ألرجك كا 
 . 10"ماؿ كال دـ كال نفس ًفي إياه ظممتيا بمظممة يطمبني أحد ليسك  اهلل

 الحسف مف طريؽ12كصمو أبك يعمىك ، 11أخرجو عبد الرزاؽ مرسبل إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     
 . 13رضي اهلل عنو، كالحديث سبؽ تخريجو عف أنس بف مالؾ البصرم

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :سادسالحديث ال       اهللً  رىسيٍكؿ أف دينار بف عمرك عف عيينة فب سفياف حى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 14"العشر نصؼ شاءبالرٌ  سقي كما ،العشر السماء سقت فيما" :قىاؿى  كى

                                                                                                                                                                          
، 8448ي ىريرة، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 1

 .إسناده صحيح عمى شرط مسمـ :، كقاؿ األرنؤكط14/163
 .3/272، 3450، كتاب البيكع، بىاب في التٍَّسًعيًر، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 2
، 12591، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 3

 .إسناده صحيح :، كقاؿ األرنؤكط20/46
 .3/272، 3451، كتاب البيكع، بىاب في التٍَّسًعيًر، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 4
ىذا  :، كقاؿ أبك ًعيسىى3/605، 1314، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في التٍَّسًعيًر، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 5

حً  سىفه صى ًديثه حى  .يحه حى
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 6  .2/741، 2200، كتاب التجارات، بىاب مف كىًرهى أىٍف ييسىعّْرى
، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 7  .2/324، 2545، كتاب البيكع، باب في النٍَّيًي عف أف ييسىعَّرى في اٍلميٍسًمًميفى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 8

 .حديث صحيح لغيره :، كقاؿ األرنؤكط18/358، 11809
، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9  .2/742، 2201، كتاب التجارات، بىاب مف كىًرهى أىٍف ييسىعّْرى

 .227-226، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ -10
 .8/205، 14897، كتاب البيكع، باب ىؿ يسعر، حديث رقـ مصنؼ عبد الرزاؽ :زاؽعبد الر  - 11
، حديث رقـ مسند أبي يعمى :أبك يعمى - 12 اًلؾو سىًف، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى سىفي ٍبفي أىًبي اٍلحى ، مسند أنس بف مالؾ، مىا أىٍسنىدىهي اٍلحى

2774 ،5/160. 
 .انظر، الصفحة السابقة - 13
 .243، صكتاب الخراج :سؼالقاضي أبك يك  - 14
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كالحديث أخرجو  ،كلـ أجده مكصكال مف طريؽ عمرك بف دينار إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     
، كميـ مف حديث ابف عمر رضي 5، كابف ماجة4كالترمذم ،3، كأبك داكد2، كالنسائي1البخارم اإلماـ

كمعاذ  ،كأبي ىريرة ،كعمي بف أبي طالب ،كلمحديث شكاىد عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنو،
 . 6، كقد سبؽ تخريجوبف جبؿا

 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :سابعالحديث ال      مَّى النبي عف الشعبي عامر عف سالـ بف محمد حى  اهللي  صى
مى  مَّـى  ٍيوً عى سى  أك 9سانية أك 8بدالية سقي كما ،العشر ففيو 7سيحا سقي أك السماء سقت فيما: "قىاؿى  كى
 . 11"العشر فنصؼ 10غرب أك

مف يرك كالحديث لـ  إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ محمد بف سالـ، فقد كاف ضعيفا،     
 . 12ؽ تخريجوا كثيرة مسندة، كقد سبطرق إال أف لمحديث إال مرسبل، ىذا الطريؽ

 

دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :ثامفالحديث ال       قىاؿى  :قىاؿى  يرفعو الزىرم عف المحرر بف اهلل عبد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 13"العشر العسؿ ًفي" :كى

                                                           
، 1412، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى مف ماء السماء كبالماء الجارم، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 1
2/540. 
، 2488، كتاب الزكاة، بىاب ما ييكًجبي اٍلعيٍشرى كما ييكًجبي ًنٍصؼى اٍلعيٍشًر، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 2
5/41. 
ٍرًع، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 3 دىقىًة الزَّ  .2/108، 1596، كتاب الزكاة، بىاب صى
دىقىًة ًفيمىا ييٍسقىى باألنيار كغيره، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 4 ، 3/32، 640، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في الصَّ

 .حديث حسف صحيح :كقاؿ
كًع كىالثّْمىاًر، حديث رقـ ، سنف ابف ماجةابف ماجة،  - 5 ري دىقىًة الزُّ  .1/581، 1817كتاب الزكاة، بىاب صى
 .262انظر، ص - 6
 .129الماء الظاىر الجارم عمى كجو األرض، كقد سبؽ بيانيا ص :الٌسيح - 7
 .293جمع دالية، كىي آلة إلخراج الماء، أم الدلك، كقد سبؽ بيانيا ص :الدكالي - 8
ركع كالحيكافي مف كبيرو كغىيره، كقد سبؽ بيانيا صاسـ ا :السَّانية  - 9  .310لغرب كأداتو، كىي ما ييسقىى عميو الزُّ

مىى السَّاًنيىة، كقد سبؽ بيانيا ص :الغرب - 10  .293الدٍَّلك الكىبيري الذم ييٍستىقى بًو عى
 .245، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 11
 .262انظر، ص - 12
 .253، صب الخراجكتا :القاضي أبك يكسؼ - 13
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إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ جدا، مف أجؿ عبد اهلل بف المحرر، فقد كاف متركؾ الحديث،      
المحرر عف الزُّىرم عف أبي سممة  بف اهلل ، مف طريؽ عبد2، ككصمو البييقي1أخرجو عبد الرزاؽ

 . عف أبي ىريرة، إال أف فيو عبد اهلل بف المحرر، فالحديث ضعيؼ جدا
، 4، مف طريؽ عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده، أخرجو ابف ماجة3كلمحديث شاىد حسف     

 . 5، أخرجو الترمذمرضي اهلل عنو عيمىرى  ابف كشاىد آخر مف حديث

 

دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :لتاسعالحديث ا       عف أبيو عف عركة بف يحيى عف إسحاؽ بف محمد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  6ظالـ لعرؽ كليس،  لىوي  فيي ميتة أرضا أحيا مف" :قىاؿى  أنو كى
 .7"حؽ

 ، مف أجؿ ابف إسحاؽ، فقد كاف مدلّْسا كلـ يصرّْح بالسماع،إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ     
 . 10، كأبك داكد9، كالنسائي8مالؾ ، أخرجو اإلماـكالحديث كؿ طرقو عف محمد بف إسحاؽ مرسمة

                                                           
ـٍ الى، حديث رقـ مصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ - 1 كىاةه أى ًؿ ىؿ فيو زى  .2/373، 10054، كتاب الزكاة، باب في اٍلعىسى
 .فو، كضعٌ 4/126، 7250، كتاب الزكاة، باب ما كرد في العسؿ، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 2
سؿ، كبينا االختبلؼ بيف العمماء في ىذه األحاديث، فمنيـ مصحح ليذه األحاديث، سبؽ التحقيؽ في حديث زكاة الع - 3

 .254-273كمنيـ عمى العكس مف ذلؾ، كخمصنا بالقكؿ أنو حديث حسف، انظر، ص
ًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 4 كىاًة اٍلعىسى  .1/584، 1823، كتاب الزكاة، بىاب زى
ًديثي  :، كقاؿ أبك ًعيسىى3/24، 629تاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة العسؿ، حديث رقـ ، كسنف الترمذم :الترمذم - 5 حى
ٍندى أىٍكثىًر أىٍىًؿ بف عيمىرى في ًإٍسنىاًدًه مىقىاؿه كال يىًصحُّ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ىذا اٍلبىاًب كىًبيري شىٍيءو كىاٍلعىمىؿي عمى ىذا عً ا

ًبًو يقكؿ أىحٍ  دىقىةي اٍلًعٍمـً كى كًلؼى صى اًفظو كقد خي دىقىةي بف عبد المًَّو ليس ًبحى ًؿ شىٍيءه كىصى سحاؽ كقاؿ بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ليس في اٍلعىسى  مىدي كا 
 .بف عبد المًَّو في ًركىايىًة ىذا الحديث عف نىاًفعو ا
ا غىرسان، أك ييحدث فييا شيئان ليستكجب بو ىك أيف يجيء الرجؿ إلى أرض قد أحياىا رجؿه قبمىو فيىغًرس فيي :الًعرؽ الظالـ - 6

 .217األرض، كقد سبؽ بياف ذلؾ ص
 .279، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
اًء في ًعمىارىًة اٍلمىكىاًت، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾ :اإلماـ مالؾ - 8  .2/743، 1424، كتاب األقضية، باب اٍلقىضى
 .3/404، 5760تاب إحياء المكات، باب مف أحيا أرضا ميتة ليست ألحد، حديث رقـ ، كسنف النسائي الكبرل :النسائي - 9
3/404. 
 .3/178، 3074، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إحياء المكات، سنف أبي داكد :أبك داكد - 10
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 ،عنيا اهلل رضي عىاًئشىةى  عف عيٍركىةى  ىذا الحديث مف طريؽ ،2، كالنسائي1البخارم قد ركلك      
ٍيدو  بف سىًعيدً  عف أبيو عف مف طريؽ عيٍركىةى  ،5كالترمذم ،4، أبك داكد3النسائي ركاهك  ، كلمحديث زى

 . 6شكاىد سبؽ بيانيا
 

دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :عاشرالحديث ال      مَّى اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  طاكس عف ليث حى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى  لمحتجر كليس، لىوي  فيي ميتة أرضا حياأ فمف، بعد مف لكـ ثيَـّ  كلمرسكؿ هلل 7األرض عادم" :كى

 . 8"سنيف ثالث بعد حؽ لمحتجر
أخرجو إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ ليث، كىك ابف أبي سميـ، فقد كاف ضعيفا،      

  . 10"مف أحيا أرضا ميتة فيي لو"، حديث صحيح، كقد سبؽ تخريجو :، كحديث9البييقي

 

دَّثىنىا :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :الحديث الحادم عشر       بعث لما" :قىاؿى  مسركؽ عف إبراىيـ عف األعمش حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  أك 11تبيعا البقر مف ثالثيف كؿ مف يأخذ أف أمره اليمف، ًإلىى معاذا كى
ميًسنَّة أربعيف كؿ كمف ،تبيعة

12"13 . 
 

                                                           
 .2/823، 2210، كتاب المزارعة، باب مف أحيا أرضا مكاتا، حديث رقـ صحيح البخارمالبخارم:  - 1
 .3/404، 5759، كتاب إحياء المكات، باب مف أحيا أرضا ميتة ليست ألحد، سنف النسائي الكبرلالنسائي:  - 2
 .3/405، 5761المصدر السابؽ، باب مف أحيا أرضا ميتة ليست ألحد، حديث رقـ  - 3
 .3/178، 3073، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب في إحياء المكات، سنف أبي داكدأبك داكد:  - 4
 .3/662، 1378، كتاب االحكاـ، بىاب ما ذيًكرى في ًإٍحيىاًء أىٍرًض اٍلمىكىاًت، حديث رقـ سنف الترمذمالترمذم:  - 5
 .217انظر، ص - 6
 .2/436، المصباح المنيرأم ما تقادـ ممكو، انظر، الفيكمي:  عادم األرض: - 7
 .280، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 8
 .6/143، 11564، كتاب إحياء المكات، باب ال يترؾ ذمي يحييو، حديث رقـ البييقي الكبرل سنفالبييقي:  - 9

 .217انظر، ص - 10
 .8/29، لساف العرب، كابف منظكر: 2/168، تيذيب المغةالًعٍجؿ الميٍدًرؾ، إال أنو يتبع أيمَّو بىٍعدي، انظر، األزىرم:  التىًبيع: - 11
 .2/168، تيذيب المغةثة أعكاـ مف اإلبؿ، انظر، األزىرم: ىي ما استكفت ثبل الميًسنَّة: - 12
 .307، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 13
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، 2ال بإسناد صحيح اإلماـ أحمد، أخرجو مكصك 1إسناد ىذا المرسؿ صحيح، كالحديث صحيح     
، مف ركاية مسركؽ عف معاذ بف جبؿ عف النبي صمى اهلل عميو 5، كالترمذم4، كأبك داكد3كالنسائي

 . كسمـ
 النبي بعث :قىاؿى ، طاكس عف أشياخنا بعض حدثنا:قىاؿى أبك يكسؼ :ثاني عشرالحديث ال     
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  تجيء ال ،الكليد أبا يا اهلل اتؽ" :لو فقىاؿى ، الصدقة مىىعى  الصامت بف عبادة كى

 يىا :قىاؿى  ،8ثؤاج ليا شاة أك ،7خكار ليا بقرة أك ،6رغاء لىوي  رقبتؾ عمى تحممو ببعير القيامة يـك
 بعثؾ كالذم :قىاؿى  ،اهلل رحـ مف إال، بيده نفسي كالذم أم :قىاؿى  ؟ليكذا ىذا إف، اهللً  رىسيٍكؿى  يىا

مىى أتأمر ال بالحؽ  . 9"أبدا اثنيف عى
، 10أخرجو الشافعي إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ جيالة مشايخ أبي يكسؼ،     

صمو قد ك ك  مرسبل، أبيو عف طاكس ابف عف عيينة مرسبل مف طريؽ سفياف بف 11كالحميدم
 . 13، كصحح إسناده الشيخ األلبانيعف طاكس عف عبادة بف الصامت ،12البييقي

 
                                                           

حديث  :، كقاؿ األلباني3/268، 795، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 1
 .صحيح

، 36/338، 22013صار، حديث معاذ بف جبؿ، حديث رقـ ، مسند األنمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 2
 .إسناده صحيح :كقاؿ األرنؤكط

كىاًة اٍلبىقىًر، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 3  .5/25، 2450، كتاب الزكاة، بىاب زى
ًة، حديث رقـ  سنف أبي داكد، :أبك داكد - 4 كىاًة السَّاًئمى  .2/101، 1576كتاب الزكاة، بىاب في زى
ًديثه 3/20، 623، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 5 ، كقاؿ أبك ًعيسىى ىذا حى

سىفه  ًديثه حى  .حى
 .245صكت البعير، كقد سبؽ بيانيا ص :الرغاء - 6
 .245صكت البقر، كقد سبؽ بيانيا ص :الخكار - 7
 .6/172، العيف، كالفراىيدم، 2/219لساف العرب،  :صكت النعجة، انظر، ابف منظكر :الث ؤاج - 8
 .317، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

 .1/99، )بيركت، دار الكتب العممية(، كتاب الزكاة، مسند الشافعي :الشافعي، محمد بف إدريس الشافعي - 10
األعظمي، )القاىرة، مكتبة المتنبي، حبيب الرحمف  :، تحقيؽمسند الحميدم :الحميدم، أبك بكر عبد اهلل بف الزبير - 11

ٍيرىةى اٍلًكٍنًدمّْ رىًضيى المَّوي عىٍنوي، حديث رقـ  ًديثىا عىًدمّْ ٍبًف عيمى  .2/397، 895كبيركت، دار الكتب العممية(، باب حى
 .4/158، 7451، كتاب الزكاة، باب غمكؿ الصدقة، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 12
 :، كقاؿ األلباني2/512، 857، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انيانظر، األلب - 13

 .صحيح عمى شرط مسمـ
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دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :ث عشرثالالحديث ال      مَّى النبي أف أبيو عف عركة بف ىشاـ حى  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى  مف تأخذ كال،  العيب ذات كالبكر ارؼالشٌ  خذ: "فىقىاؿى ، قاصدّْ مي  اإلسبلـ أكؿ ًفي بعث كى

 . 1"شيئا الناس حزرات
 ،2أخرجو البييقي ،ركة بف الزبيركالحديث لـ يرك إال مرسبل عف ع إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     

 . بإسناده عف أبي يكسؼ
 

دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ :رابع عشرالحديث ال       عف الجزرم الكريـ عبد عف عيينة بف سفياف حى
مَّى النبي أف :مريـ أبي بف زياد مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى اءىه ،مصدقا بعث كى  رىسيٍكؿ لو فقىاؿى ، 3مساف بإبؿ فجى
مَّى اهللً  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى فيٍ كرى البً  أعطي كنت إني :فىقىاؿى  ،كأىمكت ىمكت" :كى

 :قىاؿى  ،فٌ سً المي  بالجمؿ 4
 . 5"ًإذىا فال

أخرجو عبد  عف زياد بف أبي مريـ، كالحديث لـ يرك إال مرسبل إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     
 . 6الرزاؽ

 

دَّثىنىا :سيؼى ييكٍ  أىبيكٍ  قىاؿى  :خامس عشرالحديث ال       نيى" :قىاؿى  الشعبي عامر عف ليمى أبي ابف حى
مَّى النبي مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 7"الغرر بيع عف كى
إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ منقطع، فابف أبي ليمى فيو ضعؼ مف جية حفظو، كلـ يسمع مف      

 ىذه الطريؽ، إال أف اإلماـ، كلـ أجد ىذا الحديث مسندا مف 8أخرجو ابف أبي شيبة عامر الشعبي،

                                                           
 .321، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
ؿ، ، كتاب الزكاة، باب ال يعتد عمييـ بما استفادكه مف غير نتاجيا حتى يحكؿ عميو الحك سنف البييقي الكبرل :البييقي - 2

 .4/102، 7102حديث رقـ 
العيف،  :، كالفراىيدم2/168، تيذيب المغة :جمع مسنة، كىي ما استكفت ثبلثة أعكاـ مف اإلبؿ، انظر، األزىرم :ميسافٌ  - 3
7/196. 
 .308ىك ما لـ تحمؿ كلـ تبذؿ بعد مف اإلبؿ، كقد سبؽ بيانيا ص :الًبٍكر - - 4
 .322، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
 .8/23، 14145، كتاب البكع، باب بيع الحيكاف بالحيكاف، حديث رقـ مصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ - 6
 .333، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
، 20512، كتاب البيكع كاألقضية، باب في بيع الغرر كالعبد اآلبؽ، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 8
4/312. 



 290 
 

أخرجكا ىذا  ،7، كالدارمي6، كابف ماجة5، كالترمذم4، كأبك داكد3، كالنسائي2، كأحمد بف حنبؿ1مسمـ
أخرجو  ،كلمحديث شاىد عف ابف عباس ،مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة أخرجكا ىذا الحديث

 . 10أحمد اإلماـأخرجو  ،كلو شاىد آخر عف ابف عمر ،9، كابف ماجة8مدأح اإلماـ
 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :السادس عشرالحديث        فسألو جعفر أبي ًإلىى جمسنا :قىاؿى  ذر بف عمر حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ كاف :فىقىاؿى  كالشجر كالنخؿ 11رضاأل الةبى قى  عف القكـ مف رجؿ مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  يقبؿ كى
مىى يقكمكف بالنصؼ أىميا مف خيبر  12وامي رى صً  أدنى بمغ فإذا ،كيمقحكنو سقكنوكي يحفظكنو النخؿ عى
مىى كيردكف فيتكلكنو النخؿ ًفي ما عمييـ 13فخرص ركاحة بف عبد الرحمف بعث مَّى النبي عى  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى  قد اهلل عبد إف :فىقىاليكا،  األعكاـ تمؾ بعض ًفي فأتكه، الثمرة مف النصؼ بحصة الثمف كى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ فقىاؿى  الخرص ًفي عمينا جار مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كنرد اهلل عبد بخرص نأخذه نحف": كى

 بيذا، الحؽ ىذا ،ػػػػ ثبلثيف ابف ذر كعقد ػػػػ ىكذا بأيدييـ فقالكا" النصؼ مف بحصتكـ الثمف عميكـ

                                                           
، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 1 ره اًة كىاٍلبىٍيًع الذم فيو غىرى ًف بىٍيًع اٍلحىصى  .3/1153، 1513، كتاب البيكع، بىاب بيٍطبلى
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 2

 .مى شرط الشيخيفإسناده صحيح ع :، كقاؿ األرنؤكط12/373، 7411
اًة، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 3  .7/262، 4518، كتاب البيكع، باب بىٍيعي اٍلحىصى
ًر، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 4  .3/254، 3376، كتاب البيكع، بىاب في بىٍيًع اٍلغىرى
ًر، حديث رقـ ، كتاب البيكع، بىاب ما جاء في كىرىاىً سنف الترمذم :الترمذم - 5  :، كقاؿ أبك ًعيسىى3/532، 1230يىًة بىٍيًع اٍلغىرى

ًحيحه كىاٍلعىمىؿي عمى ىذا الحديث ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً  :ًعيسىى ًديثه حىسىفه صى ٍيرىةى حى ًديثي أبي ىيرى  .حى
رً سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 6 اًة كعف بيع اٍلغىرى  .2/739، 2194، حديث رقـ ، كتاب التجارات، بىاب النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلحىصى
ًر، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 7  .2/327، 2554، كتاب البيكع، باب في النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلغىرى
 :، كقاؿ األرنؤكط4/480، 2752، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 8

 .حسف لغيره، كىذا إسناد ضعيؼ
ًر، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 9 اًة كعف بيع اٍلغىرى  .2/739، 2195، كتاب النجارات، بىاب النٍَّيًي عف بىٍيًع اٍلحىصى

، 6437، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند ابف عمر، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 10
 .حديث صحيح :، كقاؿ األرنؤكط10/476
 تيذيب المغة، :يعني أف يتقبميا إنساف فيقبميا اإلماـ، أم يعطييا إياه مزارعة أك مساقاة، انظر، األزىرم :قىبىالة األرض - 11
 .5/70، لساف العرب :، كابف منظكر9/136
رىاـ - 12  .7/120، العيف :، كالفراىيدم10/320، تيذيب المغة :كقت قطؼ النخؿ، انظر، األزىرم :الص 
ىك الحزر في العدد كالكيؿ، كالخارص يخرص ما عمى النخمة، ثـ يقسـ الخراج عمى ذلؾ، كقد سبؽ بياف ذلؾ  :الخرص - 13
 .290ص
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مَّى اهللً  رىسيٍكؿ كتكلكا، النخؿ فتكلكا نأخذه نحف بؿ ال ،كاألرض السماكات قامت مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى
 . 1النصؼ بحصة الثمف
كالحديث أخرج إال أف أبا يكسؼ قد انفرد بركايتو مف ىذا الطريؽ،  إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     
اًبًر بف عبد اهلل مف حديث ،3، كأبك داكد2أحمد اإلماـنحكه   مف حديثكلو شاىد  رضي اهلل عنو، جى
اًئشىةى رضي اهلل عنيا حديث  كلو شاىد مرسؿ عف سعيد بف المسيب، ،4أحمد اـاإلمأخرجو  ،عى

 في كقاؿ صحيح، حديث عائشة حديث :كالحديث صححو األلباني، فقاؿ ،5مالؾ اإلماـأخرجة 
 . 6مسمـ شرط عمى صحيح إسناده :جابر حديث

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :سابع عشرالحديث ال       اهللً  ؿي رىسيكٍ  قىاؿى  :قىاؿى  مكحكؿ عف كثير بف العبلء حى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى لممستضعفيف  ةكقكٌ ، قكيفلممي  متاع فإنو، نارا كال ماء كال كأل تمنعكا ال" :كى

 . 7")المستمتعيف(
انفرد  إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ جدا، مف أجؿ العبلء بف كثير، فقد كاف منكر الحديث، كقد     

 مىٍكحيكؿو  عف تىًميـو  بف بىكَّاري بشر بف عكف عف  مف طريؽ8ككصمو الطبراني ،بو أبك يكسؼ مرسبل
 بف بكار عف باطمة نسخة لو ىذا بشر" :كىاًثمىةى فرفعو، كقد حكـ ابف الممقف عمى اإلسناد فقاؿ عف
 ركاه" :، كقاؿ الييثمي9"خبلؼ كاثمة مف مكحكؿ سماع كفي ييعرؼ، ال كبكار مكحكؿ، عف تميـ

 . 10"مكضكع فيك بو ركل ما إف :حباف فاب فيو قاؿ بسند الكبير في الطبراني
                                                           

 .337-336، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 2

 .إسناده قكم عمى شرط مسمـ :، كقاؿ األرنؤكط23/210، 14953
ٍرًص، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 3  .3/264، 3414، كتاب الزكاة، بىاب في اٍلخى
، 25305، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 4

 .إسناده ضعيؼ النقطاعو :، كقاؿ األرنؤكط42/184
 .2/703، 1388، 1387، كتاب المساقاة، باب ما جاء في اٍلميسىاقىاًة، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾ :اإلماـ مالؾ - 5
 .3/280، 805، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 6
 .351، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 7
، عىٍف كىاًثمىةى، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 8  .22/61، 145، باب الكاك، مىا أىٍسنىدى كىاًثمىةي مىٍكحيكؿه الشَّاًميُّ
البدر المنير تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح  :ابف الممقف، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي األنصارم - 9

 .7/92ـ(، 2004 -ىػ 1425 – 1ار اليجرة لمنشر كالتكزيع، ط، )السعكدية، الرياض، دالكبير
، )القاىرة، دار الرياف لمتراث، كبيركت، دار الكتاب العربي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد :الييثمي، عمي بف أبي بكر ،- 10

 .40/125ىػ(، 1407



 293 
 

 رىسيٍكؿي  قىاؿى : قىاؿى  الزىرم عف عمارة بف الحسف حدثنا :يكسؼ أبك قاؿ :ثامف عشرالحديث ال     
مَّى اهللً  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كحريـ ،ذراعا ستكف الناضح بئر كحريـ ،ذراع خمسمائة العيف1حريـ" :كى
 . 3"ذراعا أربعكف 2فطى العى  بئر

 إسناد ىذا المرسؿ شديد الضعؼ، مف أجؿ الحسف بف عمارة، فقد كاف منكر الحديث،     
 بف سعيد عف الزىرم عف معمر بإسناده عف 4أخرجو ابف أبي شيبةفقد  لـ يرك إال مرسبل،كالحديث 

  . المسيب مرسبل بف
 
 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :الحديث التاسع عشر       اهللً  رىسيٍكؿ أف سفالح عف مسمـ بف إسماعيؿ حى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  . 5"لمماشية عطنا ذراعا أربعكف حكليا مما لىوي  كاف بئرا احتفر مف" :قىاؿى  كى
كصمو ابف كقد  إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ إسماعيؿ بف مسمـ، فقد كاف ضعيفا،     
عف عبد اهلل  البصرم ـ عف الحسفإسماعيؿ بف مسم مف طريؽ ،8حسف ، بإسناد7، كالدارمي6ماجة
 . 9أحمد اإلماـأخرجو  ،كلمحديث شاىد عف أبي ىريرة ،يرفعو ،بف مغفؿااهلل 
 
 
 

                                                           
 .5/31، تيذيب المغة :ىك ما دخؿ فيو كشممو، انظر، األزىرم :حريـ الشيء - 1
، انظر، األزىرم :العىطىف - 2  :، كالفراىيدم2/104، تيذيب المغة :ىك ما حكؿ الحكض كالبئر مف مبارؾ اإلبؿ كمناخ القـك

 .2/14، العيف
 .358، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 3
حديث رقـ  ، كتاب البيكع كاألقضية، باب في حريـ اآلبار كـ يككف ذراعا،مصنؼ ابف أبي شيبةابف أبي شيبة،  - 4

21354 ،4/389. 
 .358، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
ًريـً اٍلًبٍئًر، حديث رقـ  سنف ابف ماجة، :ابف ماجة - 6  .2/831، 2486كتاب الرىكف، بىاب حى
ًريـً اٍلًبٍئًر، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 7  .2/353، 2626، كتاب البيكع، باب في حى
الحديث  :، كقاؿ1/503، 251، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 8

 .حسف عندم كاهلل أعمـ
، 10411، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 9

 .إسناده صحيح :، كقاؿ األرنؤكط16/259
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دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :عشركفالحديث ال       رفعو العبسي يحيى بف ببلؿ عف الربيع بف قيس حى
مَّى النبي ًإلىى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  2القـك قةمى كحى ، 1الفرس ؿكى كطً ، البئر :ثالث ًفي إال ىمى حً  ال: "قىاؿى  كى
 . 3"جمسكا ًإذىا 2القـك
ابف ، ك 4أخرجو البييقي ضعيؼ، مف أجؿ قيس بف الربيع، فقد كاف ضعيفا، إسناد ىذا المرسؿ     

 . كالحديث لـ يرك إال مرسبل ،5أبي شيبة
 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :حادم كالعشركفالحديث ال      مَّى النبي ًإلىى فعور  إسحاؽ بف محمد حى  صى
مىٍيوً  اهللي  مَّـى  عى سى مىى يحبسكه أف األعمى ألىؿ يكف لـ الكعبيف الكادم بمغ ًإذىا" :قىاؿى  كى  .6"األسفؿ أىؿ عى

   ابف ك  ،7ابف ماجةكالحديث كصمو  ، ألف محمد بف إسحاؽ ليس تابعيا،معضؿ ىذا إسناد     
 اإلماـكركاه  ،ؾ بف ثعمبة عف أبيو مرسبلطريؽ محمد بف إسحاؽ عف أبي مالمف  ،8عبد البر

مَّدً  بف بىٍكرً  أًبي بف اهلل مرسبل عف عبد 9مالؾ ٍزـو  بف عىٍمًرك بف ميحى  . حى
ًكم الحديث مرفكعا مف طريؽ      دّْهً  عف أبيو عف شيعىٍيبو  بف عىٍمًرك كقد ري  ،10ابف ماجةأخرجو  ،جى

 . عف عائشة11كلو شاىد عند الحاكـ
 

                                                           
ؿ الفر  - 1 ، تيذيب المغة :التمادم في األمر، كذلؾ برخاء حبمو عند الرعي، انظر، األزىرم :أرسانيا، كالطكؿ :سًطكى

 .11/413، لساف العرب :، كابف منظكر14/15
مىقة - 2  .4/250، عمدة القارم :كؿ شيء استدار كحمقة الحديد كالفضة كالذىب، ككذلؾ ىك في الناس، انظر، العيني :الحى
 .361-360، صكتاب الخراج :يكسؼالقاضي أبك  - 3
 .6/156، 11655، كتاب إحياء المكات، باب ما جاء في حريـ اآلبار، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 4
، كتاب البيكع كاألقضية، باب في حريـ اآلبار كـ يككف ذراعا، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 5

21358 ،4/389.  
 .361، صكتاب الخراج :ضي أبك يكسؼالقا - 6
ٍبًس اٍلمىاًء، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 7 ًمٍقدىاًر حى  .2/829، 2481، كتاب الرىكف، بىاب الشٍُّرًب مف اأٍلىٍكًديىًة كى
ف النبي ال أعمـ ىذا الحديث في سيؿ ميزكر كمذينيب ىكذا يتصؿ ع :، كقاؿ أبك عمر17/407، التمييد :ابف عبد البر - 8

 .النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف كجو مف الكجكه
 .2/744، 1426، كتاب األقضية، باب القضاء في المياه، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾ :اإلماـ مالؾ - 9

ٍبًس اٍلمىاًء، حديث رقـ  - 10 ًمٍقدىاًر حى  .2/830، 2482المصدر السابؽ، كتاب الرىكف، بىاب الشٍُّرًب مف اأٍلىٍكًديىًة كى
، كقاؿ 2/71، 2362، كتاب البيكع، باب كأما حديث معمر بف راشد، حديث رقـ المستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ - 11

 .حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه :الحاكـ
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دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :ني كالعشركفالثاالحديث       مَّى النبي عف بمغو أنو أنس بف مالؾ حى  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى  فييا الصيد كحـر ػػػ جنبيا أم ػػػ ميال عشر اثني حكليا كما المدينة 1ًعضاه حٌرـ أنو" :كى
 . 2"ػػػ جنبيا أمػػػ  حكليا أمياؿ أربعة فييا
اإلماـ مالؾ، كقد أكضحنا سابقا أف ببلغات اإلماـ مالؾ ليا إسناد ىذا المرسؿ مف ببلغات      

، 7، كأحمد بف حنبؿ6مالؾ اإلماـ، ك 5، كمسمـ4كصمو البخارم ،كالحديث صحيح ،3حكـ خاص
اًلؾه ، مف طريؽ 9، كالترمذم8كالنسائي ٍيرىةى  أبي عف اٍلميسىيَّبً  بف سىًعيدً  عف الزىرم عف مى  اهلل رضي ىيرى

 . 10"إنيا حـر آمف" :بؽ بيانيا عند الحديثكلمحديث شكاىد س ،عنو اهلل

 

دَّثىنىا :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :الثالث كالعشركفالحديث        أبي بف قيس عف خالد أبي بف إسماعيؿ حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿى  سىًمٍعتي  :يقكؿ عدم بف عدم سًمٍعتي  :قىاؿى  حاـز مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  بعثناه مف" :يقكؿ كى
مىى  يـك بو يأتي 11غمكؿ ىك فإنما سكاه فما خيطا خاف فمف ،كبكثيره بقميمو فميبح ؿعم عى

 .12"القيامة

                                                           
، لساف العرب :اسـ يقع عمى شجر مف شجر الشكؾ لو أسماء مختمفة يجمعيا العضاه، انظر، ابف منظكر :الًعضاه - 1
7/190. 
 .365، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .186انظر، ص - 3
ًدينىًة، حديث رقـ صحيح البخارمالبخارم،  - 4 ـً اٍلمى رى  .2/661، 1770، كتاب الحج، بىاب حى
ٍكىاًئيىا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 5 ٍبًر عمى ألى ًدينىًة كىالصَّ  .2/1000، 1372، كتاب الحج، بىاب التٍَّرًغيًب في سيٍكنىى اٍلمى
ًدينىًة، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾ :اإلماـ مالؾ - 6  .2/889، 1577، كتاب الجامع، باب ما جاء في تىٍحًريـً اٍلمى
، 7218، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 7

12/152. 
 .2/488، 4286، كتاب المناسؾ، باب مف مات بالمدينة، حديث رقـ برلسنف النسائي الك :النسائي - 8
ًدينىًة، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 9  .5/721، 3921، كتاب المناقب، بىاب في فىٍضًؿ اٍلمى

 .249-248انظر، ص  - 10
ةن، كقد بٌينا ذلؾ ص :الغيميكؿ - 11 اصَّ ٍغنىـً خى  .299ىك السرقة مف المى
 .383، صكتاب الخراج :يكسؼ القاضي أبك - 12
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، كأبك 2، كأحمد بف حنبؿ1مسمـ اإلماـ كالحديث صحيح أخرجو إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     
، كبيذا يتضح أف ركايتو عف عدم الكندم مرفكعا عميرة بف عدم عف ، كميـ مف طريؽ قيس3داكد

 . تصحيؼ، أك خطأ مف النٌساخ، كاهلل أعمـ بف عدماعدم 

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :الرابع كالعشركفالحديث        مسمـ بف قيس عف األسدم الربيع بف قيس حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ صالح" :بف الحنفية قىاؿى  محمد بف الحسف عف الجدلي مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  مجكس كى

ر أىؿ مىى 4ىىجى  . 5"ذبائحكـ أكؿ كال نسائيـ، مناكحة مستًحؿٌ  غير الجزية منيـ يأخذ أف عى
إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ قيس بف الربيع، فقد كاف ضعيفا، كقد انفرد أبك يكسؼ      

 . بركايتو مف ىذا الطريؽ، كعمى ىذا النحك
نحكه، مف  ،10مي، كالدار 9، كالترمذم8، كأحمد بف حنبؿ7مالؾ اإلماـ، ك 6البخارم كقد أخرج     

 . حديث عبد الرحمف بف عكؼ رضي اهلل عنو

 

دَّثىنىا :قىاؿى أبك يكسؼ :الخامس كالعشركفالحديث        عف قتادة عف اهلل عبد بف الرحمف عبد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ كتب :قىاؿى  ،عبيدة )عامر بف عبد اهلل بف مسعكد( أبي عف مجمز أبي مىٍيوً  اهللي  صى  عى

                                                           
 .3/1465، 1833، كتاب اإلمارة، بىاب تىٍحًريـً ىىدىايىا اٍلعيمَّاًؿ، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 1
، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿأحمد بف حنبؿ،  - 2 ًديثي عىًدمّْ ٍبًف عىًميرىةى اٍلًكٍنًدمّْ ، 17717، مسند الشامييف، حى

29/255. 
 .3/300، 3581، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في ىىدىايىا اٍلعيمَّاًؿ، حديث رقـ سنف أبي داكد :داكد أبك - 3
ر - 4  .312ىي بمد بقرب المدينة، كقد بٌينا ذلؾ ص :ىىجى
 .419، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
ًة مع أىٍىًؿ الذمة كالحرب، حديث رقـ ، كتاب الجزية، بىاب اٍلًجٍزيىًة كىالٍ صحيح البخارم :البخارم - 6  .3/1151، 2987ميكىادىعى
 .1/178، 616، كتاب الزكاة، باب ًجٍزيىًة أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىاٍلمىجيكًس، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾ :اإلماـ مالؾ - 7
 :، كقاؿ األرنؤكط3/196، 1657، مسند عبد الرحمف بف عكؼ، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 8

 .إسناده صحيح عمى شرط البخارم :األرنؤكط
، كقاؿ أبك 4/147، 1587، كتاب السير، بىاب ما جاء في أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة مف اٍلمىجيكًس، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 9

 .حديث حسف صحيح :أبك عيسى
 .2/307، 2501ف اٍلمىجيكًس، حديث رقـ ، كتاب السير، بىاب في أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة مسنف الدارمي :الدارمي - 10
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مَّـى  سى  ،المسمـ فذلؾ ،ذبيحتنا كأكؿ ،قبمتنا كاستقبؿ ،صالتنا صمى مف فٌ إ" :ساكم بف المنذر ىًإلى  كى
 . 1"الجزية فعميو أبى كمف ،آمف فيك المجكس مف ذلؾ أحب فمف ،رسكلو كذمة اهلل ذمة لىوي 

إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، ألف قتادة مدلس لـ يصرح بالسماع، كألف عبد الرحمف بف عبد اهلل      
مف  ،2كالحديث كصمو الطبراني ، كالراجح في ركاية أبي يكسؼ عنو أنيا بعد االختبلط،اختمط

 .ح قتادة بالسماع، فالحديث ضعيؼ، مف دكف تصريأبي عبيدة عف عبد اهلل بف مسعكد طريؽ قتادة
 رسكؿ قاؿ :قاؿرضي اهلل عنو  أنس بف مالؾ ، نحكه مف حديث4، كالنسائي3البخارم قد أخرجك      

تىنىا، صمى مف" :صمى اهلل عميو كسمـ المَّوً  رسكؿ الى تىنىا، كىأىكىؿى  ًقٍبمىتىنىا، كىاٍستىٍقبىؿى  صى ـي  فىذىًلؾى  ذىًبيحى  اٍلميٍسًم
ًذمَّةي  المَّوً  ًذمَّةي  لو الذم كا فال رىسيكًلًو، كى  . "ًذمًَّتوً  في المَّوى  تيٍخًفري

 
دَّثى  :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :السادس كالعشركفالحديث        رىسيٍكؿ أف" :عطاء عف إسحاؽ بف محمد نىاحى
مَّى اهللً  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مىى الد ية كضع كى مىى أمكاليـ، ًفي الناس عى بعير، كعمى  مائة اإلبؿ أىؿ عى

ًرؽ مىى عشرة آالؼ درىـ، 5أىؿ الدنانير ألؼ دينار، كعمى أىؿ الكى مىى شاة، ألفي الشاة أىؿ كىعى  كىعى
مىى مىى بقرة، مائتي البقر أىؿ كىعى مة مائتي البيركد أىؿ كىعى  . 6"حي
 إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ ابف إسحاؽ، فقد كاف مدلسا كلـ يصرّْح بالسماع،     

ككصمو أبك  ،مرسبل عف عطاء ،10، كالبييقي9، كابف أبي شيبة8أخرجو أبك داكد ،7كالحديث ضعيؼ
، مف دكف تصريح ابف بد اهللعف عطاء بف أبي رباح عف جابر بف ع ،1، كالبييقي11أبك داكد

                                                           
 .424، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .10/152، 10291، باب العيف، باب، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 2
 .1/153، 384، حديث رقـ ، كتاب الصبلة، بىاب فىٍضًؿ اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقٍبمىًة يىٍستىٍقًبؿي ًبأىٍطرىاًؼ ًرٍجمىٍيوً صحيح البخارم :البخارم - 3
، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 4  .8/105، 4996، كتاب اإليماف كشرائعو، باب ًصفىةي اٍلميٍسًمـً
ًرؽ - 5  .2/1026، المعجـ الكسيط :الفضة، مضركبة كانت أك غير مضركبة، انظر، إبراىيـ مصطفى :الكى
 .476، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
 :، كقاؿ الشيخ األلباني7/303، 2244، حديث رقـ إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :انظر، األلباني - 7

 .ضعيؼ
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 8 ـٍ ًىيى  .4/184، 4543، كتاب الديات، بىاب الدّْيىًة كى
 .5/344، 26728ـ ، كتاب اإلبؿ، حديث رقمصنؼ ابف أبي شيبةابف أبي شيبة،  - 9

 .8/78، 15954، كتاب الديات، باب إعكاز اإلبؿ، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 10
، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 11 ـٍ ًىيى  .4/184، 4544، كتاب الديات، بىاب الدّْيىًة كى
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 . رضي اهلل عنومكقكفا عمى عمر بف الخطاب  3، كالبييقي2كأخرجو عبد الرزاؽ إسحاؽ بالسماع،

 

دَّثىًني الحجاج :ييٍكسيؼى  أىبيكٍ  قىاؿى  :السابع كالعشركفالحديث        الحسف عف قتادة عف أرطاة بف حى
 . 4"العمد شبو كالعصا كطالسٌ  ؿقتي" :اهللً  رىسيٍكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  الحسف أبي بفا

 . 5أخرجو ابف أبي شيبة إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ الحجاج بف أرطاة فقد كاف ضعيفا،
مف طريؽ يعقكب بف  ،8، كالنسائي7أحمد فقد أخرجو اإلماـ ،6ةصحيحشكاىد محديث إال أف ل     

أخرجو  ،عبد اهلل بف عمرككلو شاىد عف  ،أكس عف رجؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ
أخرجو  ،عف ابف عمر كشاىد آخر ،12، كالدارمي11، كابف ماجة10، كأبك داكد9أحمد اإلماـ

، أخرجو ابف أبي كشاىد آخر عف عمي بف أبي طالب ،15، كابف ماجة14، كأبك داكد13النسائي
 . 16شيبة

                                                                                                                                                                          
 .8/78، 15955ث رقـ ، كتاب الديات، باب إعكاز اإلبؿ، حديسنف البييقي الكبرل :البييقي - 1
 .9/292، 17263، كتاب الديات، باب كيؼ أمر الدية، حديث رقـ مصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ - 2
، كتاب الديات، باب ما ركم فيو عف عمر كعثماف رضي اهلل عنيما سكل ما مضى، سنف البييقي الكبرل :البييقي - 3

 .8/79، 15963حديث رقـ 
 .481، صالخراج كتاب :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .5/348، 26167، كتاب الديات، باب شبو العمد ما ىك، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 5
 .1/515، 1224 – 2638، حديث رقـ صحيح الجامع الصغير كزياداتو :انظر، األلباني - 6
، 23493ي اهلل عنو، حديث رقـ ، مسند األنصار، حديث رجؿ رضمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 7

 .إسناده صحيح :، كقاؿ األرنؤكط38/2478
ذَّاًء، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 8 اًلدو اٍلحى ًؼ عمى خى  .8/41، 4796، كتاب القسامة، باب ًذٍكري ااًلٍخًتبلى
، 6533د عبد اهلل بف عمرك، حديث رقـ ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسنمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 9

 .إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف :، كقاؿ األرنؤكط11/88
 .4/185، 4547، كتاب الديات، بىاب في دية الخطأ ًشٍبًو اٍلعىٍمًد، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 10
 .2/877، 2627عىٍمًد ميغىمَّظىةن، حديث رقـ ، كتاب الديات، بىاب ًديىًة ًشٍبًو الٍ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 11
 .2/259، 2383، كتاب الديات، بىاب الدّْيىًة في ًشٍبًو اٍلعىٍمًد، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 12
ذَّاًء، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 13 اًلدو اٍلحى ًؼ عمى خى  .8/42، 4799، كتاب القسامة، باب ًذٍكري ااًلٍخًتبلى
 .4/185، 4549، كتاب الديات، بىاب في الخطأ ًشٍبًو اٍلعىٍمًد، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 14
 .2/878، 2628، كتاب الديات، بىاب ًديىًة ًشٍبًو اٍلعىٍمًد ميغىمَّظىةن، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 15
 .5/348، 26166شبو العمد ما ىك، حديث رقـ ، كتاب الديات، باب مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 16
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :الثامف كالعشركفالحديث        أف أسمـ بف زيد فع عجبلف بف محمد حى
مَّى النبي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  بسكط تيفأي  ،"ىذا دكف" :فىقىاؿى  شديد بسكط تيفأي  ،حدا أصاب برجؿ أتى كى
 . 1"ىذا: "فىقىاؿى  يبس قد بسكط تيفأي  ،"ىذا فكؽ" :فىقىاؿى  منتشر
 2مالؾ ماـإسناد ىذا المرسؿ حسف، مف أجؿ محمد بف عجبلف، فقد كاف صدكقا، أخرجو اإل     
 . 3كليس لو طريؽ غير ىذا ،مرسبل

 
دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :التاسع كالعشركفالحديث        عدم بف عدم سىًمٍعتي  :قىاؿى  معبد بف مسرة حى

اءى  ث عفحدّْ يي  مَّى النبي أف" :حيكة بف رجى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  . 4"فصؿالمً  مف رجال قطع كى
عؼ، كىك محتمؿ لمتحسيف، مف أجؿ مسٌرة بف معبد، فقد كاف فيو إسناد ىذا المرسؿ فيو ض     

 . مرسبل6، كالبييقي5أخرجو ابف أبي شيبة ضعؼ يسير،
 ،شاىد عف جابر بف عبد اهلل كالحديث مف ىذا الطريؽ لـ يرك إال مرسبل، إال أف لمحديث     

 . 8لشيخ األلبانيكقٌكل إسنادييما ا ،7أخرجيما البييقي ،كشاىد آخر عف عبد اهلل بف عمرك
 

دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :الحديث الثبلثكف      مَّى النبي "أف :الحسف عف أشعث حى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  كى
 . 9"يقطعو فمـ طعاما سرؽ قد برجؿ أتى

، كعبد 10أخرجو ابف أبي شيبة إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ أشعث، فقد كاف ضعيفا،     
 . 11الرزاؽ

                                                           
 .492، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
، 1508، كتاب المدبر، باب ما جاء ًفيمىًف اٍعتىرىؼى عمى نىٍفًسًو بالزنى، حديث رقـ مكطأ اإلماـ مالؾ :اإلماـ مالؾ - 2
2/825. 
 .ضعيؼ :، كقاؿ األلباني7/363، 2328، حديث رقـ سبيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار ال :انظر، األلباني - 3
 .505، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .5/522، 28602، كتاب الحدكد، باب حسـ يد السارؽ، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 5
ه اليمني مف مفصؿ الكؼ ثـ يحسـ بالنار، ، كتاب السرقة، باب السارؽ يسرؽ أكال فتقطع يدسنف البييقي الكبرل :البييقي - 6

 .8/270، 17025بالنار، حديث رقـ 
، كتاب السرقة، باب السارؽ يسرؽ أكال فتقطع يده اليمني مف مفصؿ الكؼ ثـ يحسـ بالنار، سنف البييقي الكبرل :البييقي - 7

 .8/271، 17027، 17026بالنار، حديث رقـ 
 .8/81، 2430، حديث رقـ ر السبيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منا :انظر، األلباني - 8
 .519، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 9

، 28587، كتاب الحدكد، باب في الرجؿ يسرؽ التمر كالطعاـ، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبةابف أبي شيبة،  - 10
5/521. 
 .10/222، 18915حديث رقـ ، كتاب المقطة، باب سارؽ الحماـ كما ال يقطع فيو، مصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ - 11
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :الحادم كالثالثكفلحديث ا       عف خصيفة بف يزيد عف عيينة بف سفياف حى
مَّى النبي ًإلىى فعفري  ،شممة سرؽ رجبل أف :ثكباف بف الرحمف عبد بف محمد مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  :فىقىاؿى  كى

 . 1"أسرقت؟ ،سرؽ أخالو ما"
، 4، كأبك داكد في مراسيمو3، كابف أبي شيبة2رزاؽأخرجو عبد ال إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     

ركم  ،رضي اهلل عنو عف محمد بف عبد الرحمف عف أبي ىريرة ،6، كالدارقطني5ككصمو الحاكـ كري
، 9كابف ماجة ،8، كأبك داكد7أخرجو النسائيمرفكعا أيضا، عف أبي أمية المخزكمي رضي اهلل عنو، 

 . 11الحديث، كاعتبرىا نىكارة ، كقد ضٌعؼ الشيخ األلباني رفع10، كالدارمي9ماجة
 

دَّثىنىا :الثاني كالثالثكفالحديث       مَّى قىاؿى  :قىاؿى  الشعبي عف أشعث حى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  ستتابيي " :كى
ال تاب فإف ،ثالثا المرتد  . 12"قتؿ كا 

 
 

                                                           
 .525، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 1
 .7/389، 13583، كتاب الطبلؽ، باب استتابتو عند الحد كحسـ يد المقطكع، حديث رقـ مصنؼ عبد الرزاؽعبد الرزاؽ:  - 2
، 28577قؿ: ال، حديث رقـ ، كتاب الحدكد، باب في الرجؿ يؤتى بو فيقاؿ أسرقت؟ مصنؼ ابف أبي شيبةابف أبي شيبة:  - 3
5/520. 
ىػ(، 1408 – 1، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، )بيركت، مؤسسة الرسالة، طالمراسيؿأبك داكد، سميماف بف األشعب السجستاني:  - 4

 .1/204، 244باب الحدكد، حديث رقـ 
 .4/422، 8150رقـ ، كتاب الحدكد، باب كأما حديث شرحبيؿ بف أكس،حديث المستدرؾ عمى الصحيحيفالحاكـ:  - 5
 .3/103، 72، كتاب الحدكد كالديات كغيره، حديث رقـ سنف الدارقطنيالدارقطني:  - 6
 .8/67، 4877، كتاب قطع السارؽ، باب تىٍمًقيفي السَّاًرًؽ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرلالنسائي:  - 7
دّْ، حديث رقـ ، كتاب الحدكد، بىاب في التٍَّمًقيًف في سنف أبي داكدأبك داكد:  - 8  .4/134، 4380اٍلحى
 .2/866، 2597، كتاب الحدكد، بىاب تىٍمًقيًف السَّاًرًؽ، حديث رقـ سنف ابف ماجةابف ماجة:  - 9

 .2/228، 2303، كتاب الحدكد، بىاب تىٍمًقيًف السَّاًرًؽ، حديث رقـ سنف الدارميالدارمي:  - 10
، قاؿ األلباني: ضعيؼ، الدراكردل 7/359، 2325، حديث رقـ يث منار السبيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحادانظر، األلباني:  - 11

عبد الرحمف بف       فخالفو سفياف الثكرل فركاه عف يزيد بف خصيفة عف محمد بف ، عنده أكىاـ ، كقد خكلؼ فركاه غيره مرسبل
 ثكباف عف النبى صمى اهلل عميو كسمـ.

 .536، صكتاب الخراجالقاضي أبك يكسؼ:  - 12
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كصمو ابف أبي إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ أشعث، كىك ابف سكار الكندم، كقد      
كلمحديث شاىد  ،أشعث عف عامر الشعبي عف عمي بف أبي طالبمف طريؽ ، 2، كالبييقي1شيبة

 . 4، كالبييقي3أخرجو ابف أبي شيبة ،مكقكؼ عف عمر بف الخطاب
 

دَّثىًني :قاؿ أبك يكسؼ :الثالث كالثالثكفالحديث        كاف": قىاؿى  قتادة عف عركبة أبي بف سعيد حى
مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى مىىغمب  ًإذىا كى  . 6"ثالثا5يـتً صى رٍ بعى  يقيـ أف أحب قـك عى
ػػػػ مع ذكر تصريح قتادة  7كصمو البخارم ،كالحديث صحيح إسناد ىذا المرسؿ صحيح،     

عف  اإلسنادبيذا  ،12، كالدارمي11، كالترمذم10، كالنسائي9، كأحمد بف حنبؿ8كمسمـبالسماع ػػػػ، 
 . رضي اهلل عنيماف أبي طمحة قتادة عف أنس ع

 
 

                                                           
، 28986، كتاب الحدكد، باب في المرتد عف اإلسبلـ ما عميو، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 1
5/562. 
، 16667، كتاب المرتد، باب مف قاؿ يستتاب ثبلث مرات فإف عاد قتؿ، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 2
8/207. 
، 28987تاب الحدكد، باب في المرتد عف اإلسبلـ ما عميو، حديث رقـ ، كمصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة - 3
5/562. 
، 16668، كتاب المرتد، باب مف قاؿ يستتاب ثبلث مرات فإف عاد قتؿ، حديث رقـ سنف البييقي الكبرل :البييقي - 4
8/207. 
 .7/52، العرب لساف :ىي كؿ بقعة بيف الدكر كاسعة ليس فييا بناء، انظر، ابف منظكر :العىٍرصة - 5
 .562، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 6
ثنا، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 7 ـٍ ثىبلى ًتًي مىبى اٍلعىديكَّ فىأىقىاـى عؿ عىٍرصى ، 2900، كتاب الجياد كالسير، بىاب مف غى
3/1116. 
ٍثبىاًت عىذىاًب ، كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا، بىاب عىٍرًض مىٍقعى صحيح مسمـ :مسمـ - 8 نًَّة أك النَّاًر عميو كىاً  ًد اٍلمىيًّْت مف اٍلجى

ًذ منو، حديث رقـ   .4/204، 2875اٍلقىٍبًر كىالتَّعىكُّ
، 16355، مسند المدنييف، حديث أبي طمحة األنصارم، حديث رقـ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف حنبؿ - 9

26/274. 
 .5/199، 8657كتاب السير، باب قدر المقاـ بعرصة العدك بعد الغمبة، حديث رقـ  ،سنف النسائي الكبرل :النسائي - 10
 .4/121، 1551، كتاب السير، بىاب في اٍلبىيىاًت كىاٍلغىارىاًت، حديث رقـ سنف الترمذم :كالترمذم - 11
ثىةن، حديث ، كتاب السير، بىاب إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا ظير عمى قـك سنف الدارمي :الدارمي - 12 ًة ثىبلى ـى ًباٍلعىٍرصى أىقىا

 .2/292، 2459رقـ 
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دَّثىنىا :قاؿ أبك يكسؼ :الرابع كالثالثكفالحديث        :قىاؿى  طرفة بف تميـ عف حرب بف سماؾ حى
 ًإلىى صاحبيا فخاصمو العدٌك، مف رجؿ فاشتراىا المسمميف، مف لرجؿ ناقة المشرككف أصاب"

مَّى اهللً  رىسيٍكؿ مىٍيوً  اهللي  صى ، عى ـى مَّ سى مَّى النبي لىوي  فقضى البينة، وي لى  كأقاـ كى مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى  يدفع أف كى
ال العدكٌ  مف بو اشتراىا الذم بالٌثمف إليو م يى  كا   . 1"كبينو بينيا خي

أخرجو ابف أبي  إسناد ىذا المرسؿ ضعيؼ، مف أجؿ سماؾ بف حرب، فقد كاف ضعيفا،     
سماؾ عف تميـ عف جابر مف طريؽ  ،5الطبراني ككصمو ،مرسبل 4، كالبييقي3، كعبد الرزاؽ2شيبة
 . رضي اهلل عنو بف سمرةاجابر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .580، صكتاب الخرج :القاضي أبك يكسؼ - 1
، كتاب الجياد، باب في العبد يأسره المسممكف ثـ يظير عميو العدك، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبةابف أبي شيبة،  - 2

33364 ،6/507. 
 .5/194، 9358ياد، باب المتاع يصيبو العدك ثـ يجده صاحبو، حديث رقـ ، كتاب الجمصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ - 3
5/194. 
، كتاب السير، باب مف فرؽ بيف كجكده قبؿ القسـ كبيف كجكده بعده كما جاء فيما اشترم سنف البييقي الكبرل :البييقي - 4

 .9/111، 18033، حديث رقـ مف أيدم العدكٌ 
 .2/204، 1833اب، حديث رقـ ، باب الجيـ، بالمعجـ الكبير :الطبراني - 5
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 ديث غير المسندة في كتاب الخراجاألحاتخريج :  السادس بحثالم

في القكؿ  سابقا مناقد فصٌ ك  ،إسناد( مف غير أحاديث ثمانية) أكرد أبك يكسؼ في كتابو الخراج     
كقد حققنا في  ،1مف غير أف يسندىاإلى ذكرىا دعت أبا يكسؼ  كفي األسباب التي ،ىذه األحاديث
( كحديثيف) ( حسف،كحديث كاحد) ،( صحيحةأحاديث خمسةدنا أف منيا )فكج ،ىذه األحاديث

 :كىذه األحاديث عمى النحك التالي ،ضعيفيف

 

 :عند أبي يكسؼ غير المسندة األحاديث الصحيحة :المطمب األكؿ
مَّـى  :بك يكسؼقاؿ أ :الحديث األكؿ      سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة " :قىاؿى صى

تَّى يسأؿ عف أربع ره فيـ أفناه، كعف مالو مف أيف اكتسبو مي عف عممو ما عمؿ فيو، كعف عي  :حى
 . 2"كفيـ أنفقو، كعف جسده فيما أباله

أبي برزة األسممي رضي اهلل  عف ،5، كالدارمي4أخرجو الترمذم ،3ىذا حديث مشيكر صحيح     
، كلو شاىد آخر 8، كالطبراني7، كابف أبي شيبة6أخرجو الدارمي ،كلو شاىد عف معاذ بف جبؿ ،عنو

 . 10كلمحديث شكاىد غيرىا ،9أخرجو الطبراني ،آخر عف أبي الدرداء
 

                                                           
 .110انظر، ص - 1
 .81، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 2
 .2/1221، 7300، حديث رقـ صحيح الجامع الصغير كزياداتو :انظر، األلباني - 3
اصً سنف الترمذم :الترمذم - 4 ، حديث رقـ ، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، بىاب ما جاء في شىٍأف اٍلًحسىاًب كىاٍلًقصى

 .حديث حسف صحيح :، كقاؿ4/612، 2417
 .1/144، 537، كتاب العمـ، بىاب مف كىًرهى الشٍُّيرىةى كىاٍلمىٍعًرفىةى، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 5
 .1/145، 539المصدر السابؽ، كتاب العمـ، بىاب مف كىًرهى الشٍُّيرىةى كىاٍلمىٍعًرفىةى، حديث رقـ  - 6
، 34694، كتاب الزىد، باب كبلـ معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو، حديث رقـ مصنؼ ابف أبي شيبةشيبة،  ابف أبي - 7
7/125. 
، حديث رقـ المعجـ الكبير :الطبراني - 8 نىاًبًحيُّ عف ميعىاذو  .20/60، 111، باب الميـ، الصُّ
 .5/74 ،2710، باب األلؼ، مف اسمو إبراىيـ، حديث رقـ المعجـ األكسط :الطبراني - 9

 .2/629، 946، حديث رقـ سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا :انظر، األلباني - 10
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نة سي  أنو مف سفٌ " :كم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـري  :قاؿ أبك يكسؼ :الحديث الثاني     
 ، كمف سفٌ مف أجكرىـ شيء جرىا كمثؿ أجر مف عمؿ بيا مف غير أف ينتقصأحسنة كاف لىوي 

 . 1"سنة سيئة كاف عميو كزرىا ككزر مف عمؿ بيا مف غير اف ينتقص مف أكزارىـ شيء
، 5، كابف ماجة4، كالترمذم3، كأحمد بف حنبؿ2مسمـ اإلماـأخرجو  ،ىذا حديث صحيح     

 اإلماـأخرجو  ،كلو شاىد عف أبي ىريرة ،رضي اهلل عنو بف عبد اهلل جرير مف حديث، 6كالدارمي
 . 9، كالدارمي8، كابف ماجة7مسمـ

 

مَّى اهللي عف  :قاؿ أبك يكسؼ :الحديث الثالث      ٍنوي يركم عف رىسيٍكؿ اهلًل صى جرير رىًضيى اهللي عى
مَّـى " سى مىٍيًو كى  . 10"ؽ عنكـ حيف يصدر كىك راضد  ليصدر المصى عى

، كابف 14، كالترمذم13، كالنسائي12، كأحمد بف حنبؿ11مسمـ اإلماـأخرجو  ،ىذا حديث صحيح     
 . ، بألفاظ متقاربةجرير بف عبد اهلل رضي اهلل عنو مف حديثكميـ  ،16، كالدارمي15ماجة

                                                           
 .305، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
لىةو، حديث رقصحيح مسمـ :مسمـ - 2 بلى مىٍف دىعىا إلى ىيدنل أك ضى سىنىةن أك سىيّْئىةن كى ، 1017ـ ، كتاب العمـ، بىاب مف سىفَّ سينَّةن حى
4/2059. 
، 31/536، 19200، مسند الككفييف، حديث جرير بف عبد اهلل، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .حديث صحيح :، كقاؿ األرنؤكط31/536
لىةو، حديث سنف الترمذم :الترمذم - 4 بلى ا إلى ىيدنل فىاتًُّبعى أك إلى ضى ، 5/43، 2675رقـ ، كتاب العمـ، بىاب ما جاء ًفيمىٍف دىعى
ًحيحه  :، كقاؿ أبك ًعيسىى5/43 سىفه صى ًديثه حى  .ىذا حى
 .1/74، 203، كتاب العمـ كفضائؿ الصحابة ك العمـ، بىاب مف سىفَّ سنو حسنو أك سىيّْئىةن، سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 5
سىنىةن أك سىيّْئىةن، حسنف الدارمي :الدارمي - 6  .1/140، 512ديث رقـ ، كتاب العمـ، بىاب مف سىفَّ سينَّةن حى
لىةو، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 7 بلى مىٍف دىعىا إلى ىيدنل أك ضى سىنىةن أك سىيّْئىةن كى ، 2674، كتاب العمـ، بىاب مف سىفَّ سينَّةن حى
4/2060. 
 .1/74، 204، كتاب العمـ، بىاب مف سىفَّ سنو حسنو أك سىيّْئىةن، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 8
سىنىةن أك سىيّْئىةن، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 9  .1/141، 513، كتاب العمـ، بىاب مف سىفَّ سينَّةن حى

 .313، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 10
رىامنا، حديث رقـ صحيح مسمـ :مسمـ - 11 اًء السَّاًعي ما لـ يىٍطميٍب حى  .2/757، 989، كتاب الزكاة، بىاب ًإٍرضى
، 19187، مسند الككفييف، حديث جرير بف عبد اهلل، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :بف حنبؿأحمد  - 12
31/523 . 
دىقىًة، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 13 اكىزى في الصَّ  .5/31، 2461، كتاب الزكاة، بىاب إذا جى
دًّْؽ، حديث رقـ ، كتاب الزكاة، بىاب ما جاء في ًرضى سنف الترمذم :الترمذم - 14  .3/39، 467ا اٍلميصى
ًبًؿ، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 15 دّْؽي مف اإلًٍ ذي اٍلميصى  .1/576، 1802، كتاب الزكاة، بىاب ما يىٍأخي
، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 16 ـٍ كىك رىاضو دّْؽي عىٍنكي  .1/484، 1670، كتاب الزكاة، بىاب ًليىٍرًجٍع اٍلميصى
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مَّـى  قاؿ  :قاؿ أبك يكسؼ :الحديث الرابع      سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . 1"ألبيؾ أنت كمالؾ" :رىسيٍكؿ اهلًل صى
عف عمرك بف  ،5، كابف ماجة4، كأبك داكد3أخرجو أحمد بف حنبؿ ،2ىذا حديث مشيكر صحيح     

أخرجو أحمد بف  ،كلو شاىد عف عائشة رضي اهلل عنيا ،عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده
  عف جابر بف آخر كلو شاىد  ،11، كالدارمي10، كابف ماجة9، كالترمذم8، كأبك داكد7، كالنسائي6حنبؿ

 . 13أخره الطبراني ،كلو شاىد آخر عف سمرة بف جندب ،12أخرجو ابف ماجة ،اهللعبد   جابر بف 

 

مَّـى " :قاؿ أبك يكسؼ :خامسالحديث ال      سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿ دينو مف بدٌ قىاؿى رىسيٍكؿ اهلًل صى
 . 14"فاقتمكه
 ، 18، كأبك داكد17، كالنسائي16، كأحمد بف حنبؿ15أخرجو البخارم ،ىذا حديث صحيح     

                                                           
 .258، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 .صحيح :، كقاؿ األلباني1/311، 1486، حديث رقـ صحيح الجامع الصغير كزياداتو :انظر، األلباني - 2
، 7001، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرك، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .صحيح لغيره :كط، كقاؿ األرنؤ 11/580، 7001
لىًدًه، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 4 ًؿ يىٍأكيؿي مف مىاًؿ كى  .3/289، 3529، كتاب البيكع، بىاب في الرَّجي
لىًدًه، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 5 ًؿ مف مىاًؿ كى  .2/769، 2292، كتاب التجارات، بىاب ما ًلمرَّجي
، 24032، مسند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديؽ، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ ـاإلمامسند  :أحمد بف حنبؿ - 6

 .حديث حسف لغيره :، كقاؿ األرنؤكط40/34
 .7/240، 4449، كتاب البيكع، بىاب اٍلحىثّْ عمى اٍلكىٍسًب، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 7
لىًدًه، حديث رقـ  ، كتاب البيكع، بىابسنف أبي داكد :أبك داكد - 8 ًؿ يىٍأكيؿي مف مىاًؿ كى  .3/288، 3528في الرَّجي
لىًدًه، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 9 ذي مف مىاًؿ كى ، كقاؿ 3/639، 1358، كتاب األحكاـ، بىاب ما جاء أىفَّ اٍلكىاًلدى يىٍأخي

 .حديث حسف صحيح :أبك عيسى
لىًدًه، حديث رقـ ، كتاب التجارات، سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 10 ًؿ مف مىاًؿ كى  .2/768، 2290بىاب ما ًلمرَّجي
ًؿ بيده، حديث رقـ سنف الدارمي :الدارمي - 11  .2/321، 2537، كتاب البيكع، باب في اٍلكىٍسًب كىعىمىًؿ الرَّجي
لىًدًه، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 12 ًؿ مف مىاًؿ كى  .2/769، 2291، كتاب التجارات، بىاب ما ًلمرَّجي
 .7/135، 7088، باب الميـ، مف اسمو محمد، حديث رقـ المعجـ األكسط :الطبراني - 13
 .533، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 14
 .3/1098، 2854، كتاب الجياد كالسير، بىاب الى ييعىذَّبي ًبعىذىاًب المًَّو، حديث رقـ صحيح البخارم :البخارم - 15
 .3/364، 1871، مسند عبد اهلل بف العباس، حديث رقـ أحمد بف حنبؿ اإلماـ مسند :أحمد بف حنبؿ - 16
ـي في اٍلميٍرتىدّْ، حديث رقـ سنف النسائي الصغرل :النسائي - 17 ٍك  .7/104، 4060، كتاب تحريـ الدـ، باب اٍلحي
ٍكـً ًفيمىٍف اٍرتىدَّ، حديث رقـ سنف أبي داكد :أبك داكد - 18  .4/126، 4351، كتاب الحدكد، بىاب اٍلحي
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كلو شاىد عف معاذ بف جبؿ رضي اهلل  ،عف ابف عباس رضي اهلل عنو ،2، كابف ماجة1كالترمذم
 . 4كلو شاىد عف أبي ىريرة أخرجو الطبراني ،3أحمد اإلماـأخرجو  ،عنو
 

 :عند أبي يكسؼ األحاديث الحسنة غير المسندة :المطمب الثاني
دَّثىًني :قىاؿى أبك يكسؼ      مَّى النبي ًإلىى الحديث يرفع قدميفالمت المشايخ بعض حى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى مىى أرقـ بف اهلل عبد ىكلَّ  أنو :كى  ظمـ مف أال" :فقىاؿى  ،ناداه عنده مف ىكلَّ  فمما ،الذمة أىؿ جزية عى

 يـك حجيجو فأنا ،نفس طيب بغير شيئا منو أخذ أك ،انتقصو أك ،طاقتو فكؽ فوكمٌ  أك ،معاىدا
 . 5"القيامة

 ،أنو ال إسناد لو :ركل بيذا اإلسنادي الحديث الذم يي سمّْ إسناد معضؿ، بؿ يجكز لنا أف ني ىذا      
7أخرجو أبك داكد ،6كالحديث حسف

ٍفكىافى  مىٍيـو  بف مف طريؽ صى ابً  أىٍبنىاءً  مف ًعدَّةو  عف سي  رسكؿ    أىٍصحى
ـٍ مرفكعا صمى اهلل عميو كسمـ عف المَّوً  رسكؿ  مف عف صفكاف عف ثبلثيف :فقاؿ 8كزاذ البييقي ،آبىاًئًي
 . النبي صمى اهلل عميو كسمـ، بو أصحاب أبناء مف
ف كاف في إسناده مف لـ يي        "كسنده :قاؿ السخاكم ،إال أف عددىـ يدفع الجيالة ،سَـّ كالحديث كا 
 كلذا ،جيالتيـ بو ينجبر عدد فإنيـ ،الصحابة أبناء مف يسـ لـ مف جيالة يضره كال ،بو بأس ال

 . 9داكد" أبك يوعم سكت
                                                           

 .4/59، 1458، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في اٍلميٍرتىدّْ، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 1
 .2/848، 2535، كتاب الحدكد، بىاب اٍلميٍرتىدّْ عف ًديًنًو، حديث رقـ سنف ابف ماجة :ابف ماجة - 2
، 36/343، 22015معاذ بف جبؿ، حديث رقـ  ، مسند األنصار، حديثأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ - 3

 .إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف :كقاؿ األرنؤكط
 .8/275، 8623، باب الميـ، مف اسمع مسعكد، حديث رقـ المعجـ األكسط :الطبراني - 4
 .412، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 5
، كنقؿ عف الحافظ 1/807، 445، حديث رقـ مف فقييا كفكائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء  :انظر، األلباني - 6

ف كاف فيو مف لـ يسـ، فإنيـ عدة مف أبناء الصحابة يبمغكف حد التكاتر الذم ال يشترط فيو  :العراقي قكلو ىذا إسناد جيد كا 
 العدالة.

ارىاًت، حديث رقـ كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، بىاب في تىٍعًشيًر أىىٍ سنف أبي داكد،  :أبك داكد - 7 ًؿ الذّْمًَّة إذا اٍختىمىفيكا ًبالتّْجى
3052 ،3/170. 

، كتاب الجزية، باب ال يأخذ المسممكف مف ثمار أىؿ الذمة كال أمكاليـ شيئا بغير أمرىـ إذا سنف البييقي الكبرل :البييقي - 8
 .9/205، 18511إذا أعطكا ما عمييـ، حديث رقـ 

، المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة :عبد الرحمف السخاكم، أبك الخير محمد بف - 9
 .1/616ـ(، 1985 -ىػ 1405 – 1محمد عثماف الخشت، )بيركت، دار الكتاب العربي، ط :تحقيؽ
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 :عند أبي يكسؼ ر المسندةاألحاديث الضعيفة غي :المطمب الثالث
 ،همسمما أك غرٌ  ممعكف مف ضارَّ ":قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :قىاؿى أبك يكسؼ :الحديث األكؿ     
 . 1"ممعكف
 . عنو مرفكعا تعالى كر الصديؽ رضي اهللعف أبي ب ،3أخرجو الترمذم ،2ىذا حديث ضعيؼ     

. 
 

مَّـى أنو قىاؿى ري  :قاؿ أبك يكسؼ :الحديث الثاني      سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مف " :كم عف رىسيٍكؿ اهلًل صى
 . 4"قكا متاعوفحر   كجدتمكه قد غؿٌ 

عبد اهلل بف عمر بف الخطاب  مف حديث ،7، كالدارمي6أخرجو الترمذم ،5ىذا حديث ضعيؼ     
 . الخطاب عف أبيو رضي اهلل عنيما

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .355، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 1
 :، كقاؿ4/375، 1903، حديث رقـ السيئ في األمةسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا  :انظر، األلباني - 2

 .ضعيؼ
، حديث رقـ سنف الترمذم :الترمذم - 3 ، كقاؿ أبك 4/332، 1940، كتاب البر كالصمة، بىاب ما جاء في اٍلًخيىانىًة كىاٍلًغشّْ

ًديثه غىًريبه  :ًعيسىى  .ىذا حى
 .517، صكتاب الخراج :القاضي أبك يكسؼ - 4
 .ضعيؼ :قاؿ األلباني، 1/847، 5871، حديث رقـ يؼ الجامع الصغير كزيادتوضع :انظر، األلباني - 5
 :قاؿ أبك ًعيسىى، 4/61، 1461عي ًبًو، حديث رقـ ، كتاب الحدكد، بىاب ما جاء في اٍلغىاؿّْ ما ييٍصنى سنف الترمذم :الترمذم - 6

ًديثه غىًريبه  :ًعيسىى  .ىذا حى
، حديث رقـ ، كتاب السير، بىاب في عي سنف الدارمي :الدارمي - 7  .2/303، 2490قيكبىًة اٍلغىاؿّْ
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 اتمةالخ

فمو الحمد في  ،كما كنا لنيتدمى لكال أف ىدانا ،الٌديف الذم ىدانا ليذا ،الحمد هلل الميكفّْؽ المينًعـ     
كعمى آلو كصحبو  ،عمى خير األناـ سيدنا محمد ،ثـ أزكى الصبلة كالسبلـ ،األكلى كاآلخرة

 :ثـ أما بعد ،األطيار الطيبيف
كخمصنا ػػػ بعد طكؿ بحث  ،كدرسنا أحاديثو ،ا مف الصفحاتفقد ًسرنا بصحبة كتاب الخراج كمِّ      

 :اآلتي كالتي مفادىا ،باهلل عز كجؿ ػػػ بجممة مف النتائج كالتكصيات كاستعانة ،كدراسة

 

 :نتائج الدراسة
إال أنو كاف يركم عف  ،عدال ضابطا ،كاف ثقة في نفسو ،إف القاضي أبا يكسؼ :أكال     

مالـ  ،كمف ثـ ييحكـ عمى الحديث ،ؿ عنو أبك يكسؼؿ الراكم الذم تحمَّ فبلبد مف تتبع حا ،الضعفاء
 . يكف في الحديث عمة غير ذلؾ

في عمـ  سديدةلو آراء  تككان ،كاف لمقاضي أبي يكسؼ جيكد طيبة في عمـ الحديث :ثانيا     
 . كقكؿ الصحابي ،كخبر اآلحاد ،مكقفو مف الحديث الشاذ في تمثمت ،المصطمح

فقد  ،تمثمت في السبؽ الزماني كالمكاني ،إف لكتاب الخراج أىمٌية في الماضي كالحاضر :ثالثا     
فيعتبر مرجعا  ،كأما في العصر الحديث ،كاف كتاب الخراج دستكرا لمدكلة اإلسبلمية في الماضي

 . ميما في االقتصاد اإلسبلمي
 ،سار عميو مف أكؿ كتابو إلى آخره ،حااتَّبع أبك يكسؼ في كتابو ػػػ الخراج ػػػ منيجا كاض :رابعا     

كمحاكلة التكفيؽ بيف ىذه  ،في كثرة استداللو عمى المسائؿ باألحاديث كاآلثار ،كتمثَّؿ ىذا المنيج
 . كبيف العقؿ ،األدلة
فمنيا  ،تنٌكعت األسانيد التي كاف يكررىا القاضي أبك يكسؼ عند ذكر الركايات :خامسا     

مائة كقد بمغت ىذه األسانيد ) ،كمنيا شديدة الضعؼ ،نيا الضعيؼكم ،كمنيا الحسف ،الصحيح
 . (كعشريف إسنادا اكاحدك 
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عشر  ياثنكالحسنة ) ،(ف إسنادايعشر بمغت األسانيد الصحيحة في كتاب الخراج ) :سادسا     
 اكاحدكالمرسمة ) ،(عشر إسنادا ثمانيةكشديدة الضعؼ ) ،(إسنادا أربعيفكالضعيفة ) ،(إسنادا
 . (ف إسنادايكثالث
 ،كحسف ،بؿ ركل مف الحديث ما ىك صحيح ،لـ يمتـز أبك يكسؼ الصٌحة في كتابو :سابعا     

 . (ف حديثايكأربع اثنيفمائة ك كقد بمغت ىذه األحاديث ) ،كشديد الضعؼ ،كضعيؼ
 تسعةكالحسنة ) ،(حديثا خمسيفبمغت األحاديث الصحيحة في كتاب الخراج ) :ثامنا     

كالمرسمة  ،(حديثا اثني عشركشديدة الضعؼ ) ،(ف حديثايعشر تسعة ك لضعيفة )كا ،(أحاديث
 . (ف حديثايكثالث أربعة)

كقد تنكعت  ،إسنادمف غير  أكردىا أبك يكسؼ في كتابو ،(أحاديث ثمانية) ىناؾ :تاسعا     
نده أك أف ال يككف ع ،كأف تككف ىذه األحاديث مف حجج مخالفيو ،األسباب التي دفعتو إلى ذلؾ
 . أك غير ذلؾ مف األسباب ،إسناد متصؿ ليذه االحاديث

ركل أبك يكسؼ جممة مف األحاديث عف مشايخو، أبيميـ، فمـ يذكر أسماءىـ، كيبدك  :عاشرا     
  . أنو فعؿ ذلؾ ثقة بيـ، كمعركؼ أف ىذا األمر عند المحدّْثيف ال يقبؿ

فإف  ،ما أسمفناه مف عدد األحاديث كاألسانيد كبناء عمى ،بعد الٌتحقيؽ كالٌدراسة :الحادم عشر     
ف كاف صاحبو قد عرض فيو مسائؿ  ،كتاب الخراج يمكف أف ييصٌنؼ ضمف كتب الحديث حتى كا 

 . ذات طابع اقتصادم ،فقيية
 

 :تكصيات الدراسة
ف فبلبد م ،ؿ المتعمّْميف كالٌدارسيفبى ئؽ مف قً لـ يحظ باالىتماـ البٌل  ،إف كتاب الخراج :أكال     

يبلئو  ،إعطائو قدرا أكسع  . كتخصيصو بالدراسات كاألبحاث ،االىتماـ كالتقديركا 
بعد أف ثبت لدينا ػػػ بالتحقيؽ كالٌدراسة ػػػ أف معظـ األحاديث التي عرضيا أبك يكسؼ  :نياثال     

كضع الٌدستكر االقتصادم يستفاد مف ىذا الكتاب في  أدعك ألففإٌني  ،في كتابو كانت صحيحة
 . كأف تعاد دراسة المسائؿ التي استدٌؿ عمييا أبك يكسؼ بركايات ضعيفة كلة اإلسبلمية،لمد

ف أل ،متضمنة الحكـ عمى األحاديث ،مف طباعة نسخة جديدة منٌقحة لكتاب الخراج البدٌ  :ثالثا     
ة مع العمـ أف الكتاب لـ يطبع لو طبعة متضمن ،ذلؾ ميـٌ لمٌدارسيف كالباحثيف كرجاؿ االقتصاد

 . ، كلعٌؿ كاتب ىذه الدراسة يفعؿ ذلؾ في المستقبؿ، بعكف اهلل كتكفيقوالحكـ عمى األحاديث
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دٌرس أف تجعؿ مف كتاب الخراج منياجا يي  ،لجامعات كالمعاىد الٌتعميميةا يكصي الباحث :رابعا     
 . لككف الكتاب قد سبؽ غيره مف الكتب في نكاح كثيرة ،في كمٌيات االقتصاد اإلسبلمي

فقد ثبت بالحٌجة القاطعة أنيـ كانكا  ،عمى الميحٌدثيف أف ييغٌيركا نظرتيـ تجاه أىؿ الرأم :خامسا     
عمى ما  نحف بصدده إال شاىدكما ىذا الكتاب الذم  ،نيا باألثركٍ رى يستدلكف عمى مسائميـ التي يى 

    . نقكؿ
 

 :كختاما
ؼ ػػػ رحمو اهلل ػػػ عٌنا كعف اإلسبلـ الجزاء سأؿ اهلل العمٌي العظيـ أف يجزم القاضي أبا يكسأ     
كنسألو سبحانو أف يجعؿ في ىذه الٌرسالة المتكاضعة  ،كأف يتغٌمد ركحو برحمة منو سبحانو ،العظيـ

كأف  ،كأف يبعد عنا الخطأ ،كأف ينزع عف كاتبيا كقارئيا الكبر كالفجكر كالعصياف ،الخير كالفائدة
 ،كأف ييعٌرفنا الباطؿ كأعكانو كيرزقنا اجتنابو ،يو كيرزقنا اتباعوكأف يرشدنا إل ،يجعؿ الحؽ طريقنا

فقد اجتيدت في  ،كسبحاف مف عصـ الٌرسؿ كلـ يعصـ سكاىـ ،كجؿ مف ال ييخطئ ،فيذا جيد الميقؿ
 ،نقص مف لكف ! ال يخمك عمؿ ،كاستعنت بأىؿ الفضؿ كالعمـ كالخير ،كىٌذبت كنٌقحت ،رسالتي

 :كعزائي قكؿ الشاعر
ذا   الخمال      يبقى عند اهلل في عيف المال رأيت عيبا فسدٌ كا 

 كال تػػقػػػػؿ فػػيػػػػػػو عػيػػػػػػػػػػػب      جػؿ مف ال فيو عيػػب كعال
 :ككما قاؿ الشاعر

 إن أصبىا فال عجـب وال غــسز      وإن وقصىا فإن الىاس ما كملوا

 ل له عملوالكامل اهلل فً ذاث وفً صفت      وواقص الراث لم ٌكم

 

كآخر دعكانا أف الحمد  ،كأعكذ بو مف الخطأ ،فإني أسأؿ اهلل عز كجؿ التكفيؽ السداد ،كختاما     
 . هلل رب العالميف

 
 الباحث
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 الفيارس العامة
 :كتشمؿ خمسة فيارس

 ةػػػػػػػػػػػرس اآليات القرآنيػػػػػػػفي
 ةػػػػث النبكيػػرس األحاديػػػػػػفي

 الـػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس األعػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػ
 الميعػػٌرؼ بيا ػفاألماكػرس في
 ةػػػػػػػػرس الكممات الغريبػػػػػفيػ
 رس المصادر كالمراجعػػػػػػػػفي
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 فيرس اآليات القرآنية
 زقم الصفحت زقم اٌَت اسم السوزة اٌَت السقم
َِّثَ  1 ۡدِرَو ٱۡۡلَ

ُ
َِ ٱنلَّارِ َوأ ٍََ زُۡخزَِح َغ  206 185 آؿ عمراف َػ

2  ۡۖ ًۡ ُُفَصُؾ
َ
ًۡ أ ٔاْ َغيَۡيُؾ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ يُّ

َ
أ  210 105 المائدة َيى

3  ْ ٔا َٰ ُيۡػُط ۡزَيَث َغَ يَد   َخّتَّ  119 29 التكبة  ٱۡۡلِ
ِ َشَتقَ  4 ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ ََل نَِتَٰب   ۡٔ  236 69 األنفاؿ ىَّ
ۖۡ  ىَئَِ 5 ًۡ زِيَدَُُّؾ

َ
ًۡ ََل  4 7 إبراىيـ َشَهۡرُت

ۡو ََنَۡػُو لََم َررًۡ ا  6 َٓ  95 94 الكيؼ َػ
ۡم تَۡس  7

َ
ًۡ َررۡ    َٔ أ ُٓ  95 72 المؤمنكف ا يُ

8  ًۡ ًۡ إِن ُنُِت َُِؾ ٔاْ ةُۡرَهَٰ اتُ َْ  75 64 النمؿ َصَِٰدؼِيَ  كُۡو 
ةِ  9 َِ كُرَّ ٌّ  ً ُٓ َ ۡرِِفَ ل

ُ
آ أ ٌَّ ًُ َنۡفس   فََٗل َتۡػيَ

ۡعُي  
َ
 أ

 206 17 السجدة

فَ  10
َ
آ أ ِو ٱۡىُلَرىَٰ ٌَّ ْۡ

َ
َۡ أ ٌِ َٰ رَُشِِٔلِۦ  ُ ََعَ  119 7 الحشر آَء ٱَّللَّ

11  ََ يَمَٰ اَر َوٱۡۡلِ َُّٔءو ٱدلَّ ََ َتَت ِي
 113 9 الحشر َوٱَّلَّ
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 النبكية فيرس األحاديث
 زقم الصفحت دزجت الحدٌث طسف الحدٌث السقم
 288 مرسؿ ال تجيء يـك القيامة ،اتؽ اهلل يا أبا الكليد 1
 272 ضعيؼ اجعؿ لقكمي ما أسممكا عميو 2
 249 لغيره حسف حؿ لي المغنـ كلـ يحؿ ألحد كاف قبميأي  3
 278 مكضكع أخذ الجزية مف مجكس أىؿ ىجر 4
 259 ضعيؼ اخرصكا أنتـ كخيركني 5
 255 ضعيؼ ًإذىا أراد اهلل بقـك خيرا استعمؿ عمييـ الحمماء 6
 394 مرسؿ يكف ألىؿ األعمى أف يحبسكه ًإذىا بمغ الكادم الكعبيف لـ 7
 367 ضعيؼ ًإذىا رأيتـ مسجدا أك سىًمٍعتـي أذانا فبل تقتمكا أحدا 8
 233 صحيح سكةاشققو خمرا بيف النّْ  9
 302 مرسؿ أصاب المشرككف ناقة لرجؿ مف المسمميف 10
 206 صحيح أعددت لعبادم الصالحيف ما العيف رأت 11
 231 صحيح ؟كقتمتو ،اهلل ال إلو إال :أقىاؿى  12
 235 صحيح ؟أال تريحني مف ذم الخمصة 13
 306 حسف أال مف ظمـ معاىدا أك كمفو فكؽ طاقتو 14
 232 صحيح أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل 15
 287 مرسؿ أمره أف يأخذ مف كؿ ثبلثيف مف البقر تبيعا أك تبيعة 16
 225 صحيح يناراأف آخذ مف كؿ حالـ د 17
 275 مكضكع أف الخمس كاف ًفي عيد رىسيٍكؿ اهلًل عمى خمسة أسيـ  18
 252 ضعيؼ إف الخير بحذافيره ًفي الجنة 19
 224 صحيح إف الذيف يعذبكف الناس ًفي الدنيا 20
 282 مرسؿ إف الرخص كالغبلء بيد اهلل 21
 283 مرسؿ إف السعر غبلؤه كرخصو بيد اهلل 22
 284 مرسؿ سعّْرهلل ىك المي إف ا 23
 210 صحيح إف الناس ًإذىا رأكا المنكر فمـ يغيركه 24
 298 مرسؿ أف النبي أتى برجؿ أصاب حدا 25
 299 مرسؿ أف النبي أتى برجؿ قد سرؽ طعاما فمـ يقطعو 26
اءىه بإبؿ مساف 27  289 ميرسؿ أف النبي بعث مصدقا فجى
 234 صحيح إلييا ليبل أف النبي سار ًإلىى خيبر كانتيى 28
 258 مرسؿ أف النبي قطع رجبل مف المفصؿ 29
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 258 ضعيؼ إف رأيت أف تكليني حقنا مف الخمس 30
 271 ضعيؼ أف رجبل مف المشركيف كقع ًفي الخندؽ  31
 212 صحيح أف رسكؿ اهلل دفع خيبر ًإلىى أىؿ خيبر بالنصؼ 32
 211 صحيح ىاشـ أف رسكؿ اهلل قٌسـ سيـ ذم القربى عمى بني 33
 274 ضعيؼ جدا أف رسكؿ اهلل قٌسـ غنائـ بدر لمفارس سيماف 34
 218 صحيح أف رسكؿ اهلل كتب كتابا ًفي الصدقة فقرنو بسيفو 35
مىى الناس ًفي أمكاليـ 36  297 مرسؿ أف رىسيٍكؿ اهلًل كضع الدية عى
 204 صحيح إف هلل مبلئكة سياحيف في األرض 37
 254 ضعيؼ اس إلٌي كأقربيـ مني مجمساإف مف أحب الن 38
 296 مرسؿ إف مف صمى صبلتنا كاستقبؿ قبمتنا كأكؿ ذبيحتنا 39
فٍّ  40 ٍيًد النبي إال في ثىمىًف ًمجى  314 صحيح أف يىدى السَّاًرًؽ لـ تيٍقطىٍع عمى عى
ٍيًد النبي إال في ربع دينار 41  229 صحيح أف يىدى السَّاًرًؽ لـ تيٍقطىٍع عمى عى
مىى أف نخرجيـ 42  213 صحيح إنا صالحنا أىؿ خيبر عى
 208 صحيح أنت ضعيؼ كىي أمانة كىي يـك القيامة 43
 305 صحيح أنت كمالؾ ألبيؾ 44
 207 صحيح جنة يقاتؿ مف كرائو كيتقى بو اإلماـإنما  45
 294 مرسؿ أنو حٌرـ عضاه المدينة كما حكليا اثني عشر ميبل 46
 220 صحيح ر بشطر ما يخرجأنو عامؿ أىؿ خيب 47
 304 صحيح أنو مف سف سنة حسنة كاف لىوي أجرىا 48
 222 صحيح إنيا حـر آمف 49
 227 صحيح إني أصبت حدا فأقمو عمي 50
مَّى النبي ًإلىى دكمة أكيدر أىدل 51 مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى  233 صحيح كى
 208 صحيح أييا الناس اتقكا اهلل كاسمعكا كأطيعكا 52
 218 صحيح تجاكزت لكـ عف صدقة الخيؿ كالرقيؽ 53
 238 صحيح كأعطاني مف خرثي المتاع ،تقمد ىذا 54
اءى ماعز بف مالؾ عمى النبي 55  226 صحيح جى
ـى أربعيف 56 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  228 صحيح جمد رىسيٍكؿ اهلًل صى
 264 ضعيؼ حد يعمؿ بو ًفي األرض خير ألىؿ األرض  57
 292 مرسؿ حريـ العيف خمسمائة ذراع 58
 252 صحيح كحفت النار بالشيكات ،ت الجنة بالمكارهفَّ حي  59
 289 مرسؿ خذ الشارؼ كالبكر ذات العيب 60
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 94 حسف الخراج بالضماف 61
 266 ضعيؼ دية الخطأ أخماسا 62
 240 صحيح ذمة المسمميف كاحدة يسعى بيا أدناىـ 63
 265 ضعيؼ يش قطيفة مف بيت رىسيٍكؿ اهلًل سرقت امرأة مف قر  64
 225 صحيح سنكا بيـ سنة أىؿ الكتاب 65
سيٍكؿ اهلًل حنيف كمعنا فرساف 66  275 ضعيؼ جدا شيدت أنا كأخي مىعى رى
سيٍكؿ اهلًل مجكس أىؿ ىجر 67  295 مرسؿ صالح رى
 277 ضعيؼ جدا الصدقة ًفي خمسة أكسؽ 68
مىى صاحبكـ 69  271 ضعيؼ صٌمكا عى
 287 مرسؿ عادم األرض هلل كلمرسكؿ ثيَـّ لكـ مف بعد 70
مىى الصدقة بالحؽ كالغازم ًفي سبيؿ اهلل 71  245 حسف العامؿ عى
 281 مرسؿ كالبئر جبار ،العجماء جبار كالمعدف جبار 72
 231 صحيح عرضني رىسيٍكؿ اهلًل لمقتاؿ يـك أحد فاستصغرني 73
 242 حسف غدكة أك ركحة ًفي سبيؿ اهلل 74
 286 مرسؿ ًفي العسؿ العشر 75
 285 مرسؿ فيما سقت السماء العشر 76
 277 ضعيؼ جدا فيما سقت السماء أك سقي سيحا العشر 77
 285 مرسؿ فيما سقت السماء أك سقي سيحا ففيو العشر 78
 243 حسف القبر أكؿ منزؿ مف منازؿ اآلخرة 79
 297 مرسؿ قتيؿ السكط كالعصا شبو العمد 80
 241 صحيح قد أجرنا مف أجرت كأمنا مف أمنت 81
ًؿ سىٍيما 82 ًلمرَّاجي ًس سىٍيمىيًف كى ٍيبىرى ًلٍمفىرى  275 ضعيؼ جدا قسـ رسكؿ اهلل يـك خى
مىى قـك أحب أف يقيـ بعرصتيـ غمب كاف رىسيٍكؿ اهلًل ًإذىا  83  301 مرسؿ عى
 244 حسف كانكا يؤدكف ًإلىى النبي مف كؿ عشر قرب قربة 84
 238 صحيح فأما يضرب ليف بسيـ فبل ،كيٌف يحضرف مىعى رىسيٍكؿ اهللً  85
 204 صحيح كيؼ أنعـ كصاحب القرف قد التقـ القرف 86
تَّى يسأؿ عف أربع 87  303 صحيح ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حى
 281 مرسؿ ، فإنيـ إف أحسنكا كاف ليـ األجرال تسبكا الكالة 88
 261 ضعيؼ ه بشيء منوال تستأجر  89
 263 ضعيؼ ال تعذبكا الناس فإف الذيف يعذبكف الناس ًفي الدنيا 90
 270 ضعيؼ ال تقتمكا أصحاب الصكامع 91
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 292 مرسؿ ال تمنعكا كؤل كال ماء كال نارا  92
عى  93 اًمؿه حتى تىضى  280 صحيح الى تيكطىأي حى
 293 مرسؿ ال حمى إال ًفي ثبلث 94
 278 ضعيؼ جدا  ًفي أربعةال زكاة إال 95
 230 صحيح ال قطع ًفي ثمر 96
 280 صحيح ال يىًحؿُّ اًلٍمًرئو ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر أىٍف يىقىعى عمى اٍمرىأىةو  97
 280 ضعيؼ جدا ال يحؿ لرجميف يؤمناف باهلل كاليـك اآلخر 98
 221 صحيح ال يمنعف أحدكـ الماء مخافة الكؤل 99
 236 صحيح لـ تحؿ الغنائـ لقـك سكد الرؤكس قبمكـ 100
 228 صحيح لـ يكف ييقطع ًفي عيد رسكؿ اهلل في الشيء التافو 101
 253 ضعيؼ سمع دكيا ،لٌما أسرم بالنبي كدنا مف السماء 102
ـى خيبر 103 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى سيٍكؿ اهلًل صى  260 مكضكع لما فتح رى
 254 ضعيؼ اليـك فأعدكا لمثؿ ىذا 104
 269 ضعيؼ الميـ أنت الصاحب ًفي السفر كالخميفة ًفي األىؿ 105
 268 ضعيؼ الميـ بارؾ ألمتي ًفي بككرىا 106
اءى ماؿ البحريف أعطيتؾ ىكذا كىكذا 107  212 صحيح لك جى
 267 ضعيؼ ليس ًفي الغمكؿ قطع 108
 215 صحيح ليس فيما دكف خمسة أكسؽ صدقة 109
 276 ضعيؼ جدا ليس فيما دكف خمسة أكسؽ مف البر كالشعير 110
 215 صحيح ليس فيما دكف خمسة ذكد صدقة 111
 304 صحيح ليصدر المصدؽ عنكـ حيف يصدر كىك راض 112
 300 مرسؿ ما أخالو سرؽ 113
 219 صحيح ىذا لكـ كىذا أىدم ًإلىي :ما باؿ عامؿ أبعثو فيقكؿ 114
 228 ضعيؼ كاليما سيقي بالدٌ  115
 251 ضعيؼ ما عمؿ ابف آدـ مف عمؿ أنجى لىوي مف النار 116
تَّى يدعكىـ 117  233 صحيح ما قاتؿ رىسيٍكؿ اهلًل قكما قط حى
 221 صحيح المسممكف شركاء ًفي ثبلث 118
 307 ضعيؼ ممعكف مف ضار مسمما 119
 293 مرسؿ مف احتفر بئرا كاف لىوي مما حكليا أربعكف ذراعا 120
 263 ضعيؼ مف أحيا أرضا مكاتا فيي لىوي  121
 217 صحيح مف أحيا أرضا ميتة فيي لىوي  122
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 216 صحيح مف أخذ شبرا مف أرض بغير حؽ 123
 209 صحيح مف أطاعني فقد أطاع اهلل 124
 273 ضعيؼ جدا مف اغبرت قدماه ًفي سبيؿ 125
 210 صحيح مف بايع إماما فأعطاه صفقة يده 126
 305 صحيح ؿ دينو فاقتمكهمف بد 127
مىى عمؿ فميبح بقميمو كبكثيره 128  295 مرسؿ مف بعثناه عى
 279 ضعيؼ جدا مف صمى صبلتنا كأكؿ ذبيحتنا 129
 203 صحيح مف صمى عمي صبلة كاحدة 130
نىعى  مىفٍ  131 كفنا ًإلىٍيكيـٍ  صى  ث صحيح فىكىاًفئيكهي  مىٍعري
 224 صحيح مف عذب الناس عذبو اهلل 132
 256 ضعيؼ مف فارؽ الجماعة كاإلسبلـ شبرا 133
 ث صحيح مف ال يشكر الناس 134
 246 حسف لغيره مف منع فضؿ ماء ليمنع بو فضؿ كؤل 135
 223 صحيح مف نٌفس عف مؤمف كربة 136
 307 ضعيؼ مف كجدتمكه قد غؿ فحرقكا متاعو 137
 261 ضعيؼ نحف أعمـ بعمميا منكـ 138
 291 مرسؿ ص عبد اهللنحف نأخذه بخر  139
 257 ضعيؼ نٌضر اهلل امرءا سمع مقالتي فأداىا كما سمعيا 140
 289 مرسؿ نيى النبي عف بيع الغرر 141
 247 حسف نىيىى رىسيٍكؿي اهلًل عف بيع الماء 142
تَّى يقسـ 143  237 صحيح نىيىى رىسيٍكؿي اهلًل عف بيع المغنـ حى
 279 ضعيؼ جدا المصميف نىيىى رىسيٍكؿي اهلًل عف ضرب  144
 235 صحيح كجدت امرأة مقتكلة ًفي بعض مغازم النبي 145
 243 حسف ، إياؾ كمحقرات األعماؿيا عائشة 146
 258 ضعيؼ ، كصٌؿ خمؼ كؿ إماـيا معاذ أطع كؿ أمير 147
 248 حسف يحشر العباد يـك القيامة حفاة غرال 148
 2  يحصح يرث ىذا العمـ مف كؿ خمؼ عدكلو 149
تَّى تنقطع الدمكع 150 مىى أىؿ النار البكاء فيبككف حى  253 ضعيؼ ييرسؿ عى
 300 مرسؿ يستتاب المرتد ثبلثا 151
 205 صحيح يكضع الصراط بيف ظيراني جينـ 152
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 1الـػػػػػػػػػػػػرس األعػػػػػػػفي
 مكان الــــــــوزود اســـــــــم العلــــــــــــم السقم

، 183، 181، 58 (،177) عياش البصرم العبدم أبي بف أباف 1
203 ،276 ،277 ،279 ،

280 
 139 البصرم العطار يزيد أباف بف 2
 60(، 48) الككفي المازني التميمي الجراح بف إبراىيـ 3
 54 الزىرمُّ المدني سعد بف إبراىيـ 4
عي األسكد بف قيس بف يزيد إبراىيـ بف 5  187 الككفي النَّخى
 56 ابف أبي عمراف –البغدادم  مكسى عمراف أبي بف أحمد 6
 141 زيد بف حارثة بف أسامة 7
، 275، 181، 180(، 179) األمكم فركة أبي بف اهلل عبد بف إسحاؽ 8

277 
 293، 181(، 141) اليمداني السبيعي إسحاؽ أبي بف يكنس بف إسرائيؿ 9
 281، 192(، 191) الككفي البىجمي المياجر بف إبراىيـ بف إسماعيؿ 10
، 131، 130، 58(، 131) البجمي مكالىـ األحمسي خالد أبي بف إسماعيؿ 11

144 ،189 ،210 ،235 ،
294 

 292، 58(، 194) مسمـ المكي بف إسماعيؿ 12
 41 إسماعيؿ المزني  بف يحيى بف إسماعيؿ 13
 166 أسيد بف رافع بف خديج 14
 300، 198(، 171) الكندم سكار أشعث بف 15
 209، 208(، 127) األحمسية إسحاؽ بنت الحصيف أـ 16
 241(، 155) طالب الياشمية أبي بنت ىانئ أـ 17
، 203، 163، 47(، 143) الخزرجي األنصارم النضر بف مالؾ بف أنس 18

209 ،222 ،228 ،232 ،
233 ،242 ،253 ،257 ،
259 ،277 ،279 ،282 ،

283،248 ،296 

                                                           
 ترجمة مفٌصمة.فحة التي تيرجـ فييا لمعمـ بيف قكسيف، ىك رقـ الصٌ  كيضع الذمك  المذككر أكال، الرقـ :مالحظة - 1
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 185 البصرم السًَّختياني كيساف تميمة أبي أيكب بف 19
 80، 64، 54، 53، 45(، 43) الحنفي الكندم خالد بف الكليد بف بشر 20
 60(، 45) المريسي غياث بف بشر 21
قاشي المفٌضؿ بف بشر 22  239 الرّْ
 أبي ابف – الحمصي مريـ أبي بف اهلل عبد بف بكر أبك 23

 مريـ
(68 ،)186 ،203 

 293(، 195) كفيالعبسي الك يحيى بف ببلؿ 24
 302(، 199) المسمي الطائي طرفة بف تميـ 25
 257، 211(، 151) النكفمي القرشي عدم بف مطعـ بف جبير 26
 304(، 144) البجمي نضر بف مالؾ بف جابر بف اهلل عبد بف جرير 27
 6496(، 183) يزيد البجمي بف جرير 28
 165 الككفي فيالخار  اليمداني األىعكر اهلل عىبد الحارث بف 29
 208(، 160) الحضرمي يزيد بف الحارث 30
 221(، 136) الشَّرعىبيٌ  زيد بف حباف 31
 34 مالؾ األكسي بنت حبتة 32
، 165، 58، 55، 46(، 163) الحجاج بف أرطاة النخعي الككفي 33

171 ،172 ،197 ،212 ،
233 ،263 ،266 ،267 ،

272 ،297 
 221، 135، (136) الحمصي عثماف بف حريز 34
 –األنصارم  البصرم يسار الحسف الحسف بف أبي 35

 الحسف البصرم
(185 ،)181 ،183 ،186 ،

191 ،194 ،276 ،279 ،
281 ،284 ،293 

 60 ،55(، 53) مالؾ أبي بف الحسف 36
 255 الجزرم الحسف أبك 37
 60(، 46) المؤلؤم زياد بف الحسف 38
، 179، 85، 77، 73(، 176) عمارة الككفي بف الحسف 39

182 ،183 ،184 ،201 ،
221 ،238 ،264 ،272 ،

274 ،292 
 295(، 196) الحنفية الياشمي بف محمد بف الحسف 40
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 258 الخندفي ميمكف بف حسيف 41
أبك  –الككفي  الجنبي الحارث بف جندب بف حصيف 42

 ظبياف
(141 ،)231 

 228(، 140) الرقاشي الحارث بف حضيف بف المنذر 43
 16 ؿأبك سممة الخبٌل  –حفص بف سميماف اليمداني  44
 46(، 239) غياث النخعي الككفي بف حفص 45
 44 النعماف حنيفة أبي بف حماد 46
 74 الطبرم إسماعيؿ بف حمزة 47
 143 البىٍصًرمٌ  العدكم نصر أبك ىبيرة بف حميد بف ىبلؿ 48
 28 النصراني العبادم إسحاؽ بف حنيف 49
 256(، 151) كىباف بف خالد 50
 270(، 174) المدني مكالىـ األمكم الحصيف داكد بف 51
كقد تكٌرر ذكره كثيرا في (، 126) أبك صالح –المدني  الزيات السماف ذىككاف 52

 الرسالة
، 171، 167، 166، 155، 36 رافع بف خديج 53

172 ،230 ،245 ،261 
 298(، 197) الفمسطيني الكندم حيكة بف رجاء 54
 166 رفاعة بف رافع بف خديج 55
 24 العباسية المنصكر بف جعفر بنت زبيدة 56
 78، 42(، 45) زفر بف اليذيؿ العنبرم 57
 69 الساجي البصرم يحيى بف زكريا 58
 289، 188(، 187) مريـ الجزرم أبي بف زياد 59
 298(، 191) أسمـ العدكم بف زيد 60
 210، 129(، 130) الككفي الجيني كىب بف زيد 61
عيٌ  الغىطفاني رافع بف الجعد أبي بف سالـ 62  283(، 192) األشجى
 218(، 133) العدكم القرشي الخطاب بف عمر بف اهلل عبد بف سالـ 63
 195 العبسي الكاتب أكس سعد بف 64
 36(، 34) سعد بف حبتة –معاكية  بف بجير بف سعد 65
، 146، 132، 131(، 126) سعيد الخدرمأبك  –سناف الخزرجي  بف مالؾ بف سعد 66

164 ،204 ،205 ،214 ،
215 ،276 ،277 ،280 ،
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283 
، 190، 141، 59(، 140) البصرم اليشكرم ميراف عركبة أبي بف سعيد 67

228 ،300 
 241(، 155) الفزارم ىند أبي بف سعيد 68
، 282، 259، 211(، 151) المخزكمي القرشي حزف بف المسيب بف سعيد 69

291 ،292 ،294 
، 224، 217، 216(، 132) العدكم نفيؿ بف عمرك بف زيد بف سعيد 70

263 ،286 
 243، 59(، 148) المدني بانؾ بف مسمـ بف سعيد 71
كقد تكٌرر ذكره كثيرا في (، 148) المكي الككفي سفياف بف عيينة اليبللي 72

 ىذه الرسالة
 215(، 145) أبك حاـز –الككفي  األشجعي سمماف 73
 148(، 149) المدني الزىرم عكؼ بف الرحمف عبد بف سممة أبك 74
 249 الحضرمي كييؿ بف سممة 75
مىٍيماف أىبي بف سيمىٍيماف 76 أبك إسحاؽ  –الككفي  فيركز سي

 الشيباني
(137 ،)58 ،128 ،136 ،

222 
 45 عمراف بف سميماف 77
 205، (146) المصرم العتكارم الييثـ أبك عمرك بف سميماف 78
(، كقد كرد في الرسالة أكثر 126) األعمش -الكاىمي  األسدم ميراف بف سميماف 79

 مف خمسيف مٌرة
، 269، 199، 59(، 174) الككفي البكرم الذىمي أكس بف سماؾ بف حرب 80

302 
 222، 137(، 136) حنيؼ األنصارم األكسي بف سيؿ 81
 166 سيؿ بف رافع بف خديج 82
 43 المصرم المقرئ محمد بف شجاع 83
 77 الرحمف األمكم عبد بف إسحاؽ بف شعيب 84
 255(، 159) الخراساني اليبللي الضحاؾ بف مزاحـ 85
، 287، 251، 193(، 156) اليماني كيساف طاكس بف 86

288 
 19 ابف الٌطقطقي 87
 265(، 170) القرشي طمحة بف ركانة 88



 322 
 

 62(، 51) الياشمي جعفر بف محمد بف طمحة 89
 230(، 153) اإلسكاؼ سفياف أبك الكاسطي نافع بف طمحة 90
 245(، 152) قتادة األكسي األنصارم بف عمر بف عاصـ 91
، 194، 166، 129(، 193) عبيالشٌ  شراحيؿ بف عامر 92

198 ،203 ،285 ،289 ،
300 

 147(، 148)  األسدم العكاـ بف الزبير بف اهلل عبد بف عامر 93
 296(، 196) أبك عبيدة – مسعكد بف اهلل دعب بف عامر 94
(، كقد تكٌررت كثيرا في 133) أـ المؤمنيف –الصديؽ  بكر عائشة بنت أبي 95

 الٌرسالة
 265(، 170) مسعكد بف العجماء بنت عائشة 96
 37 عباد بف العكاـ الكاسطي 97
 55 البصرم الباىمي الكليد بف العباس 98
 239 دنيالم إسحاؽ بف الرحمف عبد 99
 257 الحكيرث بف الرحمف عبد 100
 219(، 134) الساعدم حميد أبك -سعد  بف الرحمف عبد 101
(، كقد كرد في الرسالة أكثر 129) أبك ىريرة –الدكسي  صخر بف الرحمف عبد 102

 مف تسعيف مرة
 بف اهلل عبد بف اهلل بف عتبة عبد بف الرحمف عبد 103

  مسعكد
(196 ،)59 

 210(، 129) الكعبة الككفي رب عبد بف لرحمفا عبد 104
 231(، 142) أبك صالح –الككفي  الحنفي قيس بف الرحمف عبد 105
 15(، 16) أبك مسمـ الخرساني –عبد الرحمف بف مسمـ بف يسار  106
 60(، 164) معمر بف الرحمف عبد 107
، 221، 209، 207(، 150) األعرج -المدني  داكد أبك ىرمز بف الرحمف عبد 108

290 
نيكب عبد السبلـ بف أبي 109  257(، 178) المدني الجى
 289، 187(، 188) مالؾ الجزرم عبد الكريـ بف 110
، 277، 247، 181(، 153) األنصارم محمد بف بكر أبي بف اهلل عبد 111

294 
في را كثيذكره ر (، كقد تكرٌ 130) أبك بكر الصٌديؽ –التيمي  قحافة أبي بف اهلل عبد 112
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 ىذه الرسالة
 73، 70 حنبؿ بف أحمد بف اهلل عبد 113
 65 إدريس الزعافرم الككفي بف اهلل عىبد 114
 243، 148(، 147) األسدم القرشي العكاـ بف الزبير بف اهلل عبد 115
 255 لييعة ابف – الحضرمي لييعة بف اهلل عبد 116
، 69، 68، 67، 52، 10(، 4) عبد اهلل بف المبارؾ 117

70 ،72 ،74 ،174 
 286، 59(، 200) الحراني الجزرم العامرم المحرر بف اهلل عبد 118
 46 الشعبي الخريبي اليمداني داكد بف اهلل عبد 119
 221، 207(، 150) أبك الزناد –القرشي  ذككاف بف اهلل عبد 120
 225، 140(، 139) أبك قبلبة –البصرم  الجرمي زيد بف اهلل عبد 121
 316، 64(، 222) المقبرم المدني سعيد أبي بف سعيد بف اهلل عبد 122
 277، 207، 181(، 150) الككفي اإلفريقي عمي األزرؽ بف اهلل عبد 123
في كثيرا  ذكره ر(، كقد تكرٌ 133) الخطاب القرشي العدكم بف عمر بف اهلل عبد 124

 ىذه الرسالة
، 246، 210، 165، (129) عبد اهلل بف عمرك بف العاص األمكم 125

253 ،263 ،297 ،299 
 228، 141(، 140) الداناج فيركز بف اهلل عبد 126
 31(، 17) أبك جعفر المنصكر –عبد اهلل بف محمد العباسي  127
 233(، 160) عقيؿ بف محمد بف اهلل عبد 128
 23(، 20) المأمكف –العباسي  الرشيد ىاركف بف اهلل عبد 129
، 212، 172، 59(، 162) ابف أبي نجيح –الثقفي  المكي يسار بف اهلل عبد 130

233 ،234 ،237 
 272(، 184) عبد اهلل كالد المنير بف عبد اهلل 131
 267، 172(، 173) نكفؿ بف الممؾ عبد 132
 205، 147(، 146) المغيرة السبائي المصرم بف اهلل عبيد 133
 بف عيمىر بف عاصـ بف حفص بف عيمىر بف اهلل عيبىيد 134

 العدكم القرشي الخطاب
(135 ،)274 

 253 األمكم القرشي عمرك بف اهلل عبد بف عثماف 135
زرمٌ  الًكندمٌ  فىركة أبك عدم بف عدم بف عميرة 136  299، 295، 197(، 189) الجى
كقد تكٌرر ذكره كثيرا في (، 132) المدني األسدم خكيمد بف العكاـ بف الزبير بف عركة 137
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 سالةىذه الر 
 267، 172(، 173) المزني عصاـ ابف 138
 297(، 197) القرشي أسمـ رباح عطاء بف أبي 139
 254(، 177) الككفي الجدلي العكفي عطية بف سعد بف جنادة 140
أبك مسعكد  –الخزرجي  ثعمبة بف عمرك بف عقبة 141

 األنصارم
(137 ،)136 ،222 

 292، 59(، 200) قيالدمش الشامي الميثي كثير بف العبلء 142
 20 أبك الجيـ الباىمي –العبلء بف مكسى بف عطية  143
 93، 88(، 87) عمي أكزاؾ 144
في  اكثير  ذكره (، كقد تكٌرر140) الياشمي المطمب عبد بف طالب أبي عمي بف 145

 ىذه الرسالة
 52 إشكاب العامرم البغدادم بف عمي 146
 60(، 48) الككفي التيمي حرممة بف عمي 147
 60(، 54) الككفي اليمداني صالح بف عمي 148
في  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر47) ابف المديني –عمي بف عبد اهلل بف المديني  149

 ىذه الرسالة
 68 الرازم ميراف بف عمي 150
 49(، 44) مالؾ الجنبي أبي بف عمار 151
مي حديد بف عمارة 152  268(، 173) البىجى
 225، 137(، 138) ككفي التيمي ميرع بف عمارة 153
في  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر134) العدكم القرشي الخطاب بف عمر 154

 ىذه الرسالة
 291(، 188) الككفي المىرىىبيٌ  اليىمدانيٌ عمر بف ذر  155
 189، 111، 110(، 28) عمر بف عبد العزيز األمكم 156
 268، 227، 139(، 138) حصيف الخزاعي الكمبي بف عمراف 157
 246(، 153) األىٍنصاًرٌية زرارة بف سعد بف الرحمف عبد بنت عيمىرة 158
 271(، 175) الجيني خالد بف زيد مكلى عمرة أبك 159
مىًحيى  األثـر عمرك بف دينار المكي 160 ، 212، 134، 85، 59(، 186) الجي

285 
، 245، 244، 167(، 165) عمرك بف شعيب 161

246 ،263 ،286 ،294 ،



 325 
 

305 
أبك إسحاؽ  –الككفي  اليمداني اهلل عبد بف عمرك 162

 السبيعي
(164 ،)76 ،128 ،208 ،

262 
 172، 88(، 76) الفبٌلس -كنيز  بف بحر بف عمي بف عمرك 163
 76 عمرك الناقد -البغدادم  بكير بف محمد بف عمرك 164
 215، 59(، 131) عمارة األنصارم المازني بف يحيى بف عمرك 165

 243، 149، 148(، 147) األزدم سىٍخبىرة بف الطفيؿ بف الحارث بف عكؼ 166
 76 السبيعي إسحاؽ أىبي بف يكنس بف عيسى 167
 254، 177(، 178) الككفي الرقاشي الفضيؿ بف مرزكؽ األغر 168
 55، 35 القاسـ بف رزيؽ 169
 104 أبك عبيد –سبلـ  بف القاسـ 170
 248، 167(، 168) كاحدال عبد بف القاسـ 171
، 197، 196، 191(، 190) البصرم السَّديكسي قتادة بف ًدعامة 172

296 ،297 ،301 
، 235، 189، 144(، 130) الككفي البجمي حاـز أبي بف قيس 173

295 
، 195، 179، 59(، 180) الربيع بف قيس 174

196 ،275 ،293 ،295 
 273 حكيـ بف ككثر 175
 281(، 199) أبك سعيد المقبرم –المقبرم المدني  كيساف 176
 287، 246، 59(، 194) زنيـ بف سميـ ليث بف أبي 177
في  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر168) المدني مالؾ بف أنس األصبحي 178

 ىذه الرسالة
، 237، 175، 167(، 176) المكي المخزكمي مجاىد بف جبر 179

249 
 50، 24، 23(، 22) الميدم -ر العباسي المنصك  اهلل عبد بف الميدم محمد 180
 288، 83، 52، 47، 2 محمد بف إدريس الشافعي 181
في  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر47) ابف إسحاؽ –يسار القرشي  بف إسحاؽ بف محمد 182

 ىذه الرسالة
، 61، 57، 55، 50، 42(، 45) محمد بف الحسف الشيباني 183

77 
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، 275، 260، 59(، 180) الكمبي السائب بف محمد 184
278 

 36 الصٌباح البغدادم البزار بف محمد 185
 70 الطبرم جرير بف محمد 186
، 104، 60، 57، 8(، 58) محمد بف زاىد الككثرم 187

105 ،108 
 285، 59(، 193) الككفي اليمداني سالـ بف محمد 188
 36 ابف سماعة –التميمي  سماعة بف محمد 189
 38 ابف شجاع –الحنفي  البغدادم شجاع بف محمد 190
، 234، 170، 59(، 143) القرشي المطَّمبي ركانة بف يزيد بف طمحة بف محمد 191

265 
في  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر162) ابف أبي ليمى –الرحمف عبد بف محمد 192

 ىذه الرسالة
 300(، 189) ثكباف العامرم القرشي بف الرحمف عبد بف محمد 193
 233(، 142) أبك عكف –األعكر  الثقفي اهلل عبيد بف دمحم 194
 278، 59(، 182) الككفي الفزارم العىرزىمي اهلل عبيد بف محمد 195
 298، 242، 191(، 145) عجبلف المدني القرشي بف محمد 196
 276(، 180) عمي بف محمد 197
 طالب أبي بف عمي بف الحسيف بف عمي محمد بف 198

 الياشمي
(169 ،)188 

 31 عباس الياشمي بف اهلل عىبد بف عمي بف محمد 199
 226، 206، 59(، 149) الميثي كقاص بف محمد بف عمرك بف عمقمة 200
 254(، 158) مالؾ بف محمد 201
، 214، 181، 171(، 156) أبك الزبير –األسدم  تدرس بف مسمـ بف محمد 202

251 ،267 
في  كثيرا ذكره كقد تكٌرر (،134) ىرمالزُّ  - مسمـ بف محمد 203

 ىذه الرسالة
 245(، 152) لبيد األنصارم األشيمي بف محمكد 204
 15(، 16) مركاف بف محمد بف عبد الممؾ 205
 299، 197(، 198) الفمسطيني المخمي معبد بف مسرة 206
، 225، 187، 137(، 138) الككفي اليمداني مسركؽ بف األجدع 207
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287 
 231، 59(، 142) الككفي اليبللي مسعر بف كداـ 208
 265(، 7088) مسعكد بف العجماء 209
 225، 137(، 138) أبك الضحى –الككفي  اليمداني صبيح بف مسمـ 210
 259(، 150) الككفي المبلئي األعكر مسمـ بف كيساف 211
في  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر137) جبؿ األنصارم الخزرجي بف معاذ 212

 ىذه الرسالة
 85(، 38) الكرخي فيركز بف معركؼ 213
 292، 258، 200(، 161) مكحكؿ الشامي 214
 272(، 184) اهلل عبد بف المنير 215
 227، 138(، 139) البصرم الجرمي الميمب أبك 216
 55 الجكزجاني سميماف أبك -سميماف  بف مكسى 217
تكٌرر ذكره كثيرا في  كقد(، 135)  الفقيو اهلل عبد عمر أبك ابف نافع مكلى 218

 ىذه الرسالة
 238 الحنفي نفيع بف نجدة 219
 16 نصر بف سيار المركزم 220
ذكره كثيرا في  (، كقد تكٌرر40) أبك حنيفة النعماف –التيمي  ثابت بف النعماف 221

 كثيرا ىذه الرسالة
في  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر14) ىاركف الرشيد العباسي القرشي 222

 سالةىذه الر 
 255(، 159) المدني ىشاـ بف سعد 223
 65، 15(، 14) ىشاـ بف عبد الممؾ 224
كقد تكٌرر ذكره كثيرا في (، 132) المدني األسدم الزبير بف ىشاـ بف عركة 225

 ىذه الرسالة
 56 الكاسطي بشير السممي بف ىشيـ 226
 81، 61(، 41) ىبلؿ الرأم –الحنفي  البصرم يحيى بف ىبلؿ 227
 248، 167(، 168) البصرم دينار بف ىماـ بف يحيى 228
 279(، 183) عطاء بف ىكد 229
 230(، 171) حبافكاسع بف  230
 214، 59(، 181) أنيسة الجزرم أبي بف يحيى 231
 227، 140، 138(، 139) كثير الطائي أبي بف يحيى 232
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 61(، 104) القيرشيٌ  آدـ بف يحيى 233
 208، 128(، 127) البجمي األحمسي الحصيف بف يحيى 234
 249 الحضرمي كيييؿ بف سممة بف يحيى 235
 215، 164، 59(، 131) األنصارم المازني عمارة بف يحيى 236
في ىذه  كثيرا ذكره (، كقد تكٌرر3) يحيى بف معيف 237

 الرسالة
 253(، 158) الرقاشي يزيد 238
 249، 59(، 175) فيالكك  مكالىـ الياشمي زياد أبي بف يزيد 239
 300(، 189) المدني الكندم اهلل يزيد بف خصيفة بف عبد 240
 252(، 157) التميمي سناف بف يزيد 241
 160(، 68) الكاسطي السممي ىاركف بف يزيد 242
 238، 155(، 154) ىرمز المدني بف يزيد 243
 241(، 155) أبك مرة –طالب  أبي بف عقيؿ مكلى يزيد 244
 15 يد بف الكليد بف عبد الممؾيز  245
 222، 136(، 137) السككني عمرك بف يسير 246
في كؿ  الحديث عنو(، ك 34) أبك يكسؼ القاضي –يعقكب بف إبراىيـ األنصارم  247

 صفحة مف صفحات الرسالة
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 المعٌرؼ بيا فػػػػػػرس األماكػػػػػفي
 الصفحت المكـــــــــــان

 235 أىٍحمىس
 37 افجيرج

 31  الجزيرة
يىينة  231 جي
ريقات  231 الحي
 257 الخيؼ
 117 دارا
 233 ديٍكمىة
 260 فىدىؾ
 37 كىٍرخ

 117 نيصيبيف
 295، 278 ىىجىر
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 فيرس الكممات الغريبة
 الصفحت الكلمــــت الغــــــــــــــسٌبت

 101 األٌباؽ
 100 اآلجاـ
 235 األىٍجرىب
 241 أحمائي
 251 األيخدكد
 118 األرش
 233  أيكىٍيًدر

 136 أىؿ النصب
 215 الشرعية األكقية

 252 بحذافيره
 235 برَّؾ

 301 بعىٍرصتيـ
 289، 275 ًبٍكرىيف
 248 بيٍيما
 287 التَّبيع

 210 ثمرة القمب
 288 ثيؤاج
بار  281 جي
 207 جنة

 89 الجكالي
 229 الحجفة
 31 الحركرية
ًريـ  292، 101 حى
سىؾ  205 حى
فَّت  252 حي

مىقة  293 القـك حى
 221 الخباء
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ٍرًثيٌ   238 خي
 288، 219 الخكار
 117 الٌدكالي
 248 الدٌياف

 240 كاحدة المسمميف ذمة
ة ذيك مىصى  235 الخى

 215 الذكد
 256 اإلسبلـ ًرٍبقة

 238 الرٍَّضخ
 288، 219 الرغاء
ٍكحة  242 رى
 277 السَّكاني

 285، 277، 117 يحالسٌ 
 101 الشفو
 253 شفير
رىاـ  291 الصّْ

 234 قكما طىرىؽ
 293 الفرس ًطكىؿ

 205 جينـ ظيرانيٌ 
 287 األرض عادم

 118 العاقمة
 281 العجماء

 286، 217 الظالـ الًعرؽ
 294 ًعضاه
 292 العىطىف
ًقمو  281 عى
 242 غىٍدكة
 285، 262 الغرب
 248 غيٍرال
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 100 الغركب
 295، 267 الغيميكؿ
 51، 35 الفالكذج
قا  231 فىرى

 51، 35 الفيركزج
 391 األرض قىبىالة

 281 القىًمٍيب
 100 الكبس
 230 الكىثىر
 221 الكؤل
 226 المٍَّحيىافً 
قّْرات  243 ميحى
 205 مٍخدكش

 132 المرتبة األكلى مف طبقات المدلسيف
 128 المرتبة الثالثة مف طبقات المدلسيف
 127 المرتبة الثانية مف طبقات المدلسيف

 259 المساقاة
 289 ميسافٌ 
 102 المسمحة
 287 ميًسنَّة
 237 المغنـ
 205 مٍنككس
 273 الًمٍيؿ
 277 النَّضكح
 297 الكىًرؽ
ٍسؽ  214 الكى
  291، 259 يخًرص
 219 اليعار
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ . 
 مصطفى ديب البغا،  :، تحقيؽصحيح البخارم :محمد بف إسماعيؿ البخارم، أبك عبد اهلل

 . ـ(1987 -ىػ 1407 – 3)بيركت، اليمامة، دار ابف كثير، ط
 محمد فؤاد عبد  :، تحقيؽصحيح مسمـ :مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم

 . الباقي، )بيركت، دار إحياء التراث العربي(
 سكريا ،مظير الحجي :تقديـ كتعميؽ ،نثر الدرر :حسيفأبك سعيد منصكر بف ال ،اآلبي(، 

 . ـ(1990 -ىػ 1417 ،منشكرات كزارة الثقافة السكرية ،دمشؽ
 بيركت، دار إحياء التراث الجرح كالتعديؿ :ابف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف الرازم( ،

 . ـ(1952 -ىػ 1371 – 1العربي، ط
 المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المشيكر  :مد الككفيابف أبي شيبة، أبك بكر عبد اهلل بف مح

 – 1كماؿ يكسؼ الحكت، )الرياض،/ مكتبة الرشيد، ط :، تحقيؽبػ )مصنؼ ابف أبي شيبة(
 . ىػ(1409

 مساعد  :، تحقيؽالجياد البف أبي عاصـ :ابف أبي عاصـ، أبك بكر أحمد بف عمر الضحاؾ
 . ىػ(1409 – 1، طالحميد، )المدينة المنكرة، مكتبة العمكـ كالحكـ

 الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفية :ابف أبي الكفاء، أبك محمد عبد القادر القرشي ،
 . )كراتشي، مير محمد كتب خانة(

 تحقيؽأسد الغابة في معرفة الصحابة :ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ،: 
 . ـ(1996 -ىػ 1417 – 1العربي، طعادؿ الرفاعي، )لبناف، بيركت، دار إحياء التراث 

 ----------------------------: طاىر  :، تحقيؽالنياية في غريب األثر
 . ـ(1979 -ىػ 1399الزاكم، كمحمكد الطناحي، )بيركت، المكتبة العممية، 

 شعيب األرنؤكط،  :، تحقيؽأحمد بف حنبؿ اإلماـمسند  :أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل الشيباني
 – 1عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، )مؤسسة الرسالة، ط :شد كآخركف، إشراؼكعادؿ مر 

 . ـ(2001 -ىػ 1421
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 تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ :محمد بف أبي نصر الحميدم ،األزدم، 
 . ـ(1995 –ق 1415 – 1ط ،مكتبة السنة ،)مصر القاىرة ،زبيدة محمد سعيد :تحقيؽ

 محمد عكض مرعب، )بيركت،  :، تحقيؽتيذيب المغة :مد بف أحمداألزىرم، أبك منصكر مح
 . ـ(2001 – 1دار إحياء التراث العربي، ط

 إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار  :األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني
 . ـ(1985 -ىػ 1405 – 2زىير الشاكيش، )بيركت، المكتب اإلسبلمي، ط :، إشراؼالسبيؿ

 ------------------------------:  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف
 . ـ(1995 -ىػ 1415 – 1، )الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، طفقييا كفكائدىا

 ------------------------------:  سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة
ىػ 1412 – 1الرياض، دار المعارؼ، ط، )المممكة العربية السعكدية، كأثرىا السيئ في األمة

 . ـ(1992 -
 ------------------------------: الككيت، مؤسسة صحيح أبي داكد( ،

 . ـ(2002 -ىػ 1432 – 1غراش لمنشر كالتكزيع، ط
 ---------------------------------: صحيح الجامع الصغير كزياداتو، 

 . )المكتب اإلسبلمي(
 -------------------------------: الرياض، صحيح الترغيب كالترىيب( ،

 . (5مكتبة المعرؼ، ط
 الككيت، مؤسسة ضعيؼ أبي داكد :األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني( ،

 . ىػ(1423 – 1غراس لمنشر ك التكزيع، ط
 ---------------------------------: ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ،

 . زىير الشاكيش، )المكتب االسبلمي، طبعة جديدة مزيدة كمنقحة( :عتوأشرؼ عمى طبا
 (10، )لبناف، بيركت، دار الكتاب العربي، طضحى اإلسالـ :أميف، أحمد . 
 محمكد إبراىيـ زايد،  :، تحقيؽالتاريخ األكسط :البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ

 . ـ(1977 -ىػ 1937 – 1ط )القاىرة، دار الكعي، كحمب، مكتبة دار التراث،
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 ------------------------: السيد ىاشـ الندكم، )دار  :، تحقيؽالتاريخ الكبير
 . الفكر(

 1، )كراتشي، الصدؼ ببمشرز، طقكاعد الفقو :البركتي، محمد عميـ اإلحساف المجددم – 
 . ـ(1986 -ىػ 1407

 ببل دار أصحابو العشرةالجكىرة في نسب النبي ك  :البرم، محمد بف أبي بكر األنصارم( ،
 . نشر(

 محفكظ الرحمف زيف اهلل،  :، تحقيؽالبحر الزاخر )مسند البزار( :البزار، أبك بكر أحمد بف عمر
 . ىػ(1409 – 1)المدينة، مكتبة العمكـ كالحكـ، كبيركت، مؤسسة عمـك القرآف، ط

 أبك  :تحقيؽ ،شرح صحيح البخارم :أبك الحسف عمي بف خمؼ البكرم القرطبي ،ابف بطاؿ
 .ـ(2003 –ق 1423 – 2ط ،مكتبة الرشيد ،الرياض ،)السعكدية ،تميـ ياسر بف إبراىيـ

 (1ط ،)ببل دار نشر ،جميرة المغة :رمزم منير ،بعمبكي . 
 كمحمد زىير الشاكيش ،شعيب األرنؤكط :تحقيؽ ،شرح السنة :الحسيف بف مسعكد ،البغكم، 

 . ـ(1983 –ق 1403 – 2ط ،المكتب اإلسبلمي ،دمشؽ ،)بيركت
 ببل دار نشر(الجماىر في معرفة الجكاىر :البيركني، أبك الريحاف محمد بف أحمد( ، . 
 محمد عبد القادر عطا،  :، تحقيؽسنف البييقي الكبرل :البييقي، أبك بكر أحمد بف حسيف

 . ـ (1994 -ىػ 1414)مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، 
 تحقيؽ ،مائؿ المحمدية كالخصائؿ المصطفكيةالش :الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى: 

 . ىػ(1412 – 1سيد عباس الجميمي، )بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
 ---------------------: أحمد شاكر كآخركف، )بيركت،  :، تحقيؽسنف الترمذم

 . دار إحياء التراث العربي(
 جـك الزاىرة في ممكؾ مصر الن :ابف تغرم بردل، أبك المحاسف جماؿ الديف يكسؼ األتابكي

 . ، )مصر، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي(كالقاىرة
 حمادم الساحمي،  :، تحقيؽسقكط الدكلة األمكية كقياـ الدكلة العباسية :الثعالبي، عبد العزيز

 . ـ(1995 – 1)بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، ط



 336 
 

 عبد السبلـ محمد ىاركفتحقيؽ  ،البياف كالتبياف :أبك عثماف عمرك بف بحر ،الجاحظ، 
 . (ـ1960 - 2ط ،مكتبة الخانجي ،)القاىرة

 3، )لبناف، بيركت، مؤسسة الرياف، طتحرير عمـك الحديث :الجديع، عبد اهلل بف يكسؼ – 
  . ـ(2007 -ىػ 1428

 محمد عبد المعيد خاف،  :، تحقيؽتاريخ جرجاف :الجرجاني، أبك القاسـ حمزة بف يكسؼ
 . ـ(1981 -ىػ 1401 – 3ط)بيركت، عالـ الكتب، 

 مف جماعة :كصححو ضبطو ،التعريفات :الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي ،الجرجاني 
 . ـ(1983 -ىػ 1403 – 1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،)لبناف ،العمماء

 عبد الفتاح أبك غدة، )  :، تحقيؽتكجيو النظر إلى أصكؿ األثر :الجزائرم، طاىر الدمشقي
 . ـ (1995 -ىػ 1416 – 1ط . المطبكعات اإلسبلميةحمب، مكتبة 

  عبد اهلل  :، تحقيؽالضعفاء كالمترككيف :البكرمابف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي
 . ىػ(1406 – 1القاضي، )بيركت، دار الكتب العممية، ط

 -----------------------------: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، 
 . ـ(1997 –ق 1418 ،دار الكطف ،)الرياض ،البكابعمي حسيف  :تحقيؽ

 تحقيؽالمستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسابكرم ،: 
 . ـ(1990 -ىػ 1411 – 1مصطفى عطا، )بيركت، دار الكتب العممية، ط

 شرؼ الديف السيد  :تحقيؽ الثقات، :ابف حباف، أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمي
 . ـ(1975 -ىػ 1395 – 1أحمد، )دار الفكر، ط

 -------------------------------: صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،
 . ـ(1993 -ىػ 1414 – 2شعيب األرنؤكط، )بيركت، مؤسسة الرسالة، ط :تحقيؽ

 -------------------------------:  المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء
 . ق(1396 – 1محمكد إبراىيـ زايد، )حمب، دار الكعي، ط :، تحقيؽيفكالمتركك

 عمي  :، تحقيؽصابة في تمييز الصحابةاإل :أبك الفضؿ أحمد بف عمي العسقبلني :ابف حجر
 . ـ(1992 -ىػ 1412 – 1محمد البجاكم، )بيركت، دار الجميؿ، ط
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 ---------------------------: 1رشيد، ط، )سكريا، دار التقريب التيذيب – 
 . ـ(1986 -ىػ 1406

 ---------------------------: 1، )بيركت، دار الفكر، طتيذيب التيذيب – 
 . ـ(1984 -ىػ  1404

 ---------------------------: عاصـ بف عبد اهلل  :، تحقيؽطبقات المدلسيف
 . ـ(1983 -ىػ 1403 – 1القريكتي، )عماف مكتبة المنار، ط

 ---------------------------: دائرة المعرفة النظامية  :، تحقيؽلساف الميزاف
 .ـ(1986 -ىػ 1406 – 3ػ اليند ػ، )بيركت، مؤسسة األعممي لممطبكعات، ط

 تحقيؽصفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي :الحراني، أبك عبد اهلل أحمد بف حمداف النمرم ،: 
 . ىػ(1397 – 3محمد ناصر الديف األلباني، )بيركت، الكنب اإلسبلمي، ط

 القاىرة، مكتبة تاريخ اإلسالـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي :حسف، حسف إبراىيـ( ،
 . (7النيضة، ط

 الدكلة العباسية -الدكلة العربية  -الجاىمية  :العاـ التاريخ اإلسالمي :حسف، عمي إبراىيـ ،
 . ـ(1963 – 3)القاىرة، مكتبة النيضة، ط

  حبيب الرحمف األعظمي،  :، تحقيؽمسند الحميدم :اهلل بف الزبيرالحميدم، أبك بكر عبد
 . )القاىرة، مكتبة المتنبي، كبيركت، دار الكتب العممية(

 بيركت، دار تاريخ بغداد :الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت البغدادم( ،
 . الكتب العممية(

 -----------------------------------:  تحقيؽالحديثشرؼ أصحاب ،: 
 . محمد سعيد خطي اكغمي، )أنقرة، دار إحياء السنة النبكية(

 -----------------------------------: الكفاية في عمـ الركاية، 
براىيـ المدني، )المدينة المنكرة، المكتبة العممية( :تحقيؽ  . أبك عبد اهلل السكرقي، كا 

 محمد ناصر الديف  :، تحقيؽمشكاة المصابيح :الخطيب التبريزم، محمد بف عبد اهلل العمرم
 . ـ(1985 – 3األلباني، )بيركت، المكتب اإلسبلمي، ط
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 كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف :ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد ،
 . إحساف عباس، )لبناف، دار الثقافة( :تحقيؽ

 السيد عبد اهلل ىاشـ  :، تحقيؽف الدارقطنيسن :الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر البغدادم
 . ـ(1966 -ىػ 1386المدني، )بيركت، دار المعرفة، 

 فكاز زمرلي، كخالد  :، تحقيؽسنف الدارمي :الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف
 . ىػ(1407 – 1العممي، )بيركت، دار الكتاب العربي، ط

 ببل دار نشر(الطبقات السنية في تراجـ الحنفية :الدارم، تقي الديف بف عبد القادر التميمي( ، 
. 
 محمد محيي الديف عبد  :، تحقيؽسنف أبي داكد :أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني

 . الحميد، )دار الفكر(
 شعيب األرنؤكط، )بيركت،  :، تحقيؽالمراسيؿ :أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني

 . (ىػ1408 – 1مؤسسة الرسالة، ط
 عماف، دار االنصاؼ في بياف أسباب االختالؼ :الدىمكم، كلي الديف أحمد بف عبد الرحيـ( ،

 . ىػ(1404 – 2النفائس، ط
 تحقيؽمقدمة في أصكؿ الحديث :الدىمكم، عبد الحؽ بف سيؼ الديف بف سعد اهلل البخارم ،: 

 . ـ(1986 -ىػ 1406 – 2سمماف الحسيني الندكم، )لبناف، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، ط
 تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ :الذىبي، أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد ،

 -ىػ 1407 – 1عمر عبد السبلـ تدمرم، )لبناف، بيركت، دار الكتاب العربي، ط :تحقيؽ
 . ـ(1987

 -------------------------------: بيركت، دار الكتب تذكرة الحفاظ( ،
 . (1عممية، طال
 -------------------------------: شعيب  :، تحقيؽسير أعالـ النبالء

 . ىػ(1413 – 9األرنؤكط، كمحمد نعيـ العرقسكسي، )بيركت، مؤسسة الرسالة، ط
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 -------------------------------:  الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في
 – 1مك، دار القبمة لمثقافة كالنشر، طمحمد عكامة، )جدة، مؤسسة ع :، تحقيؽالكتب الستة

 . ـ(1992 -ىػ 1912
 ------------------------------:  معرفة القرٌاء الكبار عمى الطبقات

 ،مؤسسة الرسالة ،)بيركت ،كصالح عباس ،كشعيب األرنؤكط ،بشار عكاد :تحقيؽ ،كاألعصار
 . ىػ(1404 – 1ط

 ------------------------------: تحقيؽداؿ في نقد الرجاؿميزاف االعت ،: 

 . ـ(1995 – 1عمي معكض، كعادؿ عبد المكجكد، )بيركت، دار الكتب العممية، ط
 عبد اهلل الحمد، )الرياض،  :، تحقيؽتاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ :الربعي، محمد بف عبد اهلل

 . ىػ(1410 – 1دار العاصمة، ط
 ىػ 1346 – 2دار الكتب المصرية، ط ، )مصر، القاىرة،عصر المأمكف :رفاعي، أحمد فريد

 . ـ(1927 -
 محمد التكنجي، )سكريا، دمشؽ، دار  :، تحقيؽأسماء الكتب :زاده، عبد المطيؼ محمد رياض

 . ـ(1983 -ىػ 1403 – 3الفكر، ط
 مجمكعة مف  :، تحقيؽتاج العركس مف جكاىر القامكس :الزبيدم، محمد مرتضى الحسيني

 . المحققيف، )دار اليداية(
 ـ(1980 – 5، )بيركت، دار العمـ لممبلييف، طاألعالـ :زركمي، خير الديفال . 
 دار الفكر ،)بيركت ،أساس البالغة :أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي ،الزمخشرم، 

 . ـ(1979 –ق 1379
 -----------------------------:  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف

عبد الرزاؽ الميدم، )بيركت، دار  :، تحقيؽكؼ بػ )الكشاؼ(األقاكيؿ في كجكه التنزيؿ، المعر 
 . إحياء التراث العربي(

 محمد  :تحقيؽ ،نصب الراية ألحاديث اليداية :أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ الحنفي ،الزيمعي
 . ىػ(1357 ،دار الحديث ،)مصر ،يكسؼ البنكرم
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 لمغيث شرح ألفية الحديثفتح ا :السخاكم، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف ،
 . ىػ(1403 – 1)لبناف، دار الكتب العممية، ط

 ---------------------------------:  المقاصد الحسنة في بياف كثير مف
محمد عثماف الخشت، )بيركت، دار الكتاب  :، تحقيؽاألحاديث المشتيرة عمى األلسنة

 . ـ(1985 -ىػ 1405 – 1العربي، ط
 بيركت، دار المعرفة(أصكؿ السرخسي :حمد بف أحمد بف أبي سيؿالسرخسي، أبك بكر م( ،. 
 بيركت، دار صادر(الطبقات الكبرل :ابف سعد، أبك عبد اهلل محمد بف سعد البصرم( ، . 
 ىػ 1405 – 1، )بيركت، دار الكتب العممية، طتحفة الفقياء :السمرقندم، عبلء الديف- 

 . ـ(1984
 عبد اهلل عمر الباركدم،  :، تحقيؽاألنساب :ف محمدالسمعاني، أبك سعيد عبد الكريـ ب

 . ـ(1998 – 1)بيركت، دار الفكر، ط
 ببل دار  ،أمالي ابف سمعكف :أبك الحسف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ البغدادم ،ابف سمعكف(

 . نشر(
 محمد  :تحقيؽ ،تاريخ الخمفاء :عبد الرحمف بف أبي بكرأبك الفضؿ  جبلؿ الديف ،السيكطي

 . ـ(1952 -ىػ 1371 – 1ط ،مطبعة دار السعادة ،)مصر ،يف عبد الحميدمحيي الد
 ----------------------------------: أبك  :تحقيؽ ،الديباج عمى مسمـ

 . ـ(1996 –ق 1416 ،دار ابف عفاف ،الخبر ،)السعكدية ،إسحاؽ الحكيني
 ---------------------------------: مد مح :، تحقيؽمعجـ مقاليد العمـك

 . ـ(2004 -ىػ 1424 – 1إبراىيـ عبادة، )مصر، القاىرة، مكتبة اآلداب، ط
 بيركت، دار الكتب العممية(مسند الشافعي :الشافعي، محمد بف إدريس الشافعي( ، . 
 ببل دار نشر (الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث :شاكر، أحمد ( ، . 
 ىػ 1421 – 6، )المكتب اإلسبلمي، طاسيةالتاريخ اإلسالمي ػ الدكلة العب :شاكر، محمكد- 

 . ـ(2000
 بيركت، األىمية لمنشر صدر اإلسالـ كالدكلة األمكية :شعباف، محمد عبد الحي محمد( ،

 . ـ(1987كالتكزيع، 
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 فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ  :الشككاني، محمد بف عمي بف محمد
 . ، )بيركت، دار الفكر(التفسير

 إحساف عباس، )لبناف، بيركت، دار الرائد  :، تحقيؽطبقات الفقياء :لشيرازم، أبك إسحاؽا
 . ـ(1970العربي، 

 ـ(2005 -ىػ 1426)القاىرة، دار الفجر لمتراث،  :التاريخ اإلسالمي :الصبلبي، عمي محمد. 
 عمـك الحديث كالمعركفة  :ابف الصبلح، أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف الشيرزكرم

ىػ 1397نكر الديف عتر، )بيركت، دار الفكر المعاصر،  :، تحقيؽمقدمة ابف الصالح (بػ)
 . ـ(1977

 تحقيؽسبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ :محمد بف إسماعيؿ :الصنعاني ،: 
 . (1379 – 4محمد عبد العزيز الخكلي، )بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط

  بيركت، عالـ الكتب، أخبار أبي حنيفة كأصحابو :الحسيف بف عميالصيمرم،، أبك عبد اهلل( ،
 . ـ(1985 -ىػ 1405 – 2ط

 (13، )القاىرة، دار المعارؼ، طالعصر العباسي األكؿ :ضيؼ، شكقي . 
 مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك :طاش زاده، أحمد بف مصطفى ،

 . ـ(1985 -ىػ 1405 – 1)لبناف، بيركت، دار الكتب العممية، ط
 طارؽ بف  :، تحقيؽالمعجـ األكسط :الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني

 . ىػ(1415كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، )القاىرة، دار الحرميف،   عكض اهلل بف محمد ،
 ---------------------------------: المعجـ الصغير المعركؼ بػ 

 – 1محمد شككر الحاج أمرير، )عماف، كبيركت، دار عمار، ط :تحقيؽ لداني(،)الركض ا
 . ـ(1985 -ىػ 1405

 ---------------------------------: حمدم بف  :، تحقيؽالمعجـ الكبير
 .ـ(1983 -ىػ 1404 – 2عبد الحميد السمفي، )المكصؿ، مكتبة الزىراء، ط

 دار ،بيركت) ،(الطبرم تاريخ) كالممكؾ سؿالر  تاريخ :جرير بف محمد جعفر أبك ،الطبرم 
 . (ىػ1387 – 2ط ،التراث
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 --------------------: بيركت، دار الفكر، جامع البياف في تأكيؿ القرآف( ،
 . ـ(1405

 ببل دار نشر( ،الفخرم في اآلداب السمطانية :ابف الطقطقي، محمد بف عمي بف طباطبا( . 
 بيركت، مسند أبي داكد الطيالسي :لفارسي الطيالسيالطيالسي، أبك داكد سميماف بف داكد ا( ،

 . دار المعرفة(
 المنتخب مف مسند عبد بف حميد،  :عبد بف حميد، أبك محمد عبد بف حميد بف نصر الكسي

صبحي السامرائي، كمحمكد الصعيدم، )القاىرة،  :، تحقيؽالمشيكر بػ )مسند عبد بف حميد(
 . ـ(1988 -ىػ 1408 – 1مكتبة السنة، ط

 تحقيؽاالستيعاب في معرفة األصحاب :ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم ،: 
 . ق(1412 – 1عمي محمد البجاكم، )بيركت، دار الجيؿ، ط

 -------------------------------:  االنتقاء في فضائؿ الثالث األئمة
 . ار الكتب العممية(، )بيركت، دالفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ

 -------------------------------:  التمييد لما في المكطأ مف المعاني
مصطفى العمكم، كمحمد البكرم، )المغرب، كزارة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف  :، تحقيؽكاألسانيد

 . ىػ(1387اإلسبلمية، 
 -------------------------------: بيركت ،جامع بياف العمـ كفضمو(، 

 . ىػ(1398 ،الكتب العممية دار
 حبيب  :، تحقيؽمصنؼ عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني

 . ىػ(1403 – 2الرحمف األعظمي، )بيركت، المكتب اإلسبلمي، ط
 أبك إسحاؽ الحكيني  :، تحقيؽ: أبك أنس سيد رجب، كتقديـاألمكاؿ :أبك عبيدة، القاسـ بف سبلـ

  . ىػ(1428 – 1ار الفضيمة، كمصر، دار اليدل، ط)الرياض، د
 يحيى مختار  :، تحقيؽالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ :ابف عدم، أبك أحمد عبد اهلل الجرجاني

 . ـ(1988 -ىػ 1409 – 3غزاكم، )بيركت، دار الفكر، ط
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 أشرؼ عبد المقصكد،  :، تحقيؽالمغني عف حمؿ األسفار في األسفار :العراقي، أبك الفضؿ
 . ـ(1995 -ىػ 1415 – 1ياض، مكتبة طبرية، ط)الر 

 عبد المعطي أميف  :، تحقيؽالضعفاء الكبير :العقيمي، أبك جعفر محمد بف عمر بف مكسى
 . ـ(1984 -ىػ 1404 – 1قمعجي، )بيركت، دار المكتبة العممية، ط

 شذرات الذىب في أخبار مف  :عبد الحي بف أحمد بف محمد الحنبمي ،ابف العماد العكرم
 – 1، طدار ابف كثير ،)دمشؽ ،كمحمكد األرنؤكط ،عبد القادر األرنؤكط :تحقيؽ ،ىبذ

 .ىػ(1406
 بيركت، دار المعرفة(مسند أبي عكانة :أبك عكانة، يعقكب بف إسحاؽ االسفرائني( ، . 
 عماف، األىمية لمنشر كالتكزيع(مختصر التاريخ اإلسالمي :عكده، محمد عبد اهلل، كآخركف( ، .  
  ،ببل دار نشر(مغاني األخيار :أبك محمد محمكد بف أحمدالعيني( ، . 
 دار  ،بيركت ،)لبناف ،شرح صحيح البخارم عمدة القارم  :أحمد بف محمكد الديف درب ،العيني

 . إحياء التراث العربي(
 عبد السبلـ محمد  :تحقيؽ ،مقاييس المغة :أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكريا ،ابف فارس

 . ـ(1999 -ىػ 1420 – 2ط ،دار الجيؿ ،بيركت ،)لبناف ،ىاركف
 براىيـ السامرائي، )دار  :، تحقيؽمعجـ العيف :الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد ميدم المخزكمي، كا 

 . كمكتبة اليبلؿ(
  الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب :كف، إبراىيـ بف عمي اليعمرم المالكيجابف فر ،

 . )بيركت، دار الكتب العممية(
 القاىرة، دار الفكر دراسات في تاريخ الدكلة العباسية :فقي، عصاـ الديف عبد الرؤكؼال( ،

 . ـ(2002 -ىػ 1421العربي، 
 مؤسسة الرسالة( ،بيركت ،)لبناف ،القامكس المحيط :محمد بف يعقكب ،الفيركزآبادم . 
 لمرافعي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :أحمد بف محمد بف عمي المقرم ي،الفيكم ،

 . )بيركت، المكتبة العممية(
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 الحافظ  :تحقيؽ ،طبقات الشافعية :أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر ،ابف قاضي شيبة
 . ىػ(1407 – 1ط ،عالـ الكتب ،)بيركت ،عبد العميـ خاف

 ببل دار نشر(عيكف األخبار :ابف قتيبة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم( ، . 
 ---------------------------: ثركت عكاشة، )القاىرة،  :، تحقيؽالمعارؼ

 . دار المعارؼ(
 ـ(2006 – 2، )القاىرة، دار الشركؽ، طتاريخنا المفترل عميو :القرضاكم، يكسؼ . 
 تحقيؽ ،تاج التراجـ في طبقات الحنفية :أبك الفداء زيف الديف قاسـ السكدكني ،ابف قطمكبغا: 

 . ـ(1992 -ىػ 1413 – 1ط ،دار القمـ ،دمشؽ ،)سكريا ،محمد خير يكسؼ
 بيركت، مكتبة المعارؼ(البداية كالنياية :ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي( ، . 
 مصر، الكتبة أبك يكسؼ القاضي اإلماـحسف التقاضي في سيرة  :الككثرم، محمد زاىد( ،

 . ـ(2002األزىرية لمتراث، 
  محمد فؤاد عبد  :، تحقيؽسنف ابف ماجة :يزيد القزكينيابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف

 . الباقي، )بيركت، دار الفكر(
 محمد فؤاد عبد  :، تحقيؽمالؾ اإلماـمكطأ  :مالؾ، أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي

 . الباقي، )مصر، دار إحياء التراث العربي(
 األحكاـ السمطانية  :أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الماكردم

 . ـ(1985 -ىػ 1405 ،دار الكتب العممية ،)بيركت ،كالكاليات الدينية
 مصر، العالـ اإلسالمي في العصر العباسي :محمكد، حسيف أحمد، كالشريؼ، أحمد إبراىيـ( ،

 . ـ(1966 – 1دار الفكر العربي، ط
 شعيب  :، تحقيؽديؽمسند أبي بكر الص :المركزم، أبك بكر أحمد بف عمي بف سعيد األمكم

 . األرنؤكط، )بيركت، المكتب اإلسبلمي(
 بشار عكاد معركؼ، )بيركت، مؤسسة الرسالة،  :، تحقيؽتيذيب الكماؿ :المزم، أبك الحجاج

 . ـ(1980 -ىػ 1400 – 1ط



 345 
 

 محمد محيي  :تحقيؽ ،مركج الذىب كمعادف الجكىر :أبك الحسف عمي بف الحسيف ،المسعكدم
 . دار الرجاء( ،ر)مص ،الديف عبد الحميد

 اليند، حيدر أباد الدكف، دائرة المعارؼ مناقب أبي حنيفة :المكي، المكفؽ بف أحمد( ،
 . ق(1311 ،العثمانية

 البدر المنير تخريج األحاديث  :ابف الممقف، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي األنصارم
 – 1رة لمنشر كالتكزيع، ط، )السعكدية، الرياض، دار اليجكاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير

 . ـ(2004 -ىػ 1425
 قدـ لوشرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر :مبل عمي  القارم، نكر الديف أبك الحسف ،: 

 . محمد نزار، كىيثـ نزار تميـ، ) لبناف، بيركت، دار األرقـ ( :عبد الفتاح أبك غدة، تحقيؽ
 (1)بيركت، دار صادر، ط ،لساف العرب :ابف منظكر، محمد بف مكـر اإلفريقي . 
 ـ(1978 -ىػ 1398، )بيركت، دار المعرفة، الفيرست :ابف النديـ، محمد بف إسحاؽ . 
 تحقيؽتسمية مف لـ يرك عنو غير رجؿ كاحد :النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب ،: 

 . ىػ(1369 – 1محمكد إبراىيـ زايد، )حمب، دار الكعي، ط
 --------------------------: )عبد  :، تحقيؽسنف النسائي الصغرل )المجتبى

 . ـ(1986 -ىػ 1406 – 2الفتاح أبك غدة، )حمب، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية، ط
 --------------------------: عبد الغفار  :، تحقيؽسنف النسائي الكبرل

 -ىػػ 1411 – 1سميماف البندارم ، كسيد كسركم حسف، )بيركت، دار الكتب العممية، ط
 .ـ(1991

 دستكر العمماء أك جامع العمـك في اصطالحات الفنكف :نكرم، القاضي عبد النبي األحمد ،
 . ـ(2000 -ىػ 1421 – 1حسف ىاني فحص، )لبناف، بيركت، دار الكتب العممية، ط :تحقيؽ

  ببل دار التقريب كالتيسير في أصكؿ الحديث :بف مرمالنككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ( ،
 . نشر(

 دار إحياء  ،)بيركت ،صحيح مسمـ بشرح النككم :بف مرملنككم، أبك زكريا يحيى بف شرؼ ا
 . ق(1392 – 2ط ،التراث العربي
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 القاىرة، دار الرياف لمتراث، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد :الييثمي، عمي بف أبي بكر( ،
 . ىػ(1407كبيركت، دار الكتاب العربي، 

 دار  ،)الككيت ،الككيتية الفقيية المكسكعة :بالككيت –ة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي
 . ىػ(1427 – 2ط ،السبلسؿ

 بيركت، عالـ الكتب(أخبار القضاة :ككيع، محمد بف خمؼ بف حياف( ، . 
 بيركت، دار الكتب معجـ األدباء :ياقكت الحمكم، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي( ،

 . ـ(1991 -ىػ 1411 – 1العممية، ط
 ىػ(1384 – 2، )مصر، المطبعة السمفية، طالخراج :يحيى بف آدـ، القرشي . 
 حسيف سميـ أسد،  :، تحقيؽمسند أبي يعمى :أبك يعمى، أحمد بف عمي المكصمي التميمي

 . ـ(1984 -ىػ 1404 – 1)دمشؽ، دار المأمكف لمتراث، ط
 في معرفة عمماء الحديث اإلرشاد :أبك يعمى الخميمي، الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد القزكيني ،

 . ىػ(1409 – 1محمد سعيد عمر إدريس، )الرياض، مكتبة الرشد، ط :تحقيؽ
 أبك الكفا األفغاني )اليند، حيدر  :، تحقيؽاآلثار :أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ األنصارم

 . آباد، لجنة إحياء المعارؼ النعمانية(
 ------------------------: أبك  :، تحقيؽبف أبي ليمىاختالؼ أبي حنيفة كا

 . الكفا األفغاني )اليند، حيدر آباد، لجنة إحياء المعارؼ النعمانية(
 ------------------------: طو سعد، كسعد محمد، )مصر،  :تحقيؽ :الخراج

 . ـ(1999 -ىػ 1420المكتبة األزىرية لمتراث، 
 ------------------------: المناصير، محمد عبد الحفيظ  :، تحقيؽالخراج

 -ىػ 1430 – 1عبد العزيز الدكرم، )عماف، دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، ط :تقديـ
 .ـ(2009

 أبك الكفا  :، تحقيؽالرد عمى سير األكزاعي :أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ األنصارم
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Abstract 

This study addressed this topic in two parts : 

First: 

It talks about the Judge Abu Yusuf and his era in four aspects; the political, 

social, cultural, and religious . It gives details about his life, nationality, 

birth, bringing up, death, study, teachers, students, scientific rank, and 

books . 

Then the study deals with his efforts in Hadith and what was said about his 

righteousness and his opinions about some questions in the science of 

Hadith . 

Secondly:  

It was about the book of Kharaj . We gave some definitions of the book, the 

reason behind its authorization and we also gave some information about 

the publication of this book . We also defined the title of the book and 

clarified its importance in the past and presence . 

After than we explained in details the methodology which Abu Yusuf 

followed in his book . How he presents his Hadith and his style in 

concluding his points of view and bringing different contradictions 

together. 
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Finally, it was about the critical study of Al-Kharaj book . We studied 

grounds and dwdid them accordiy to their degrees into true, good, weak, 

and very weak . 

After than we detected the Hadiths in different book of Hadith, where were 

mentioned and also classified them into true, good, weak, and very weak . 

 

The Scholar 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 




