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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 : ملخص البحث
الفقهاء واألصوليون، وتبىن عليها القواعد املهمة، حتتاج إىل حبث هناك أحاديث حيتج هبا 

 وتدقيق وحكم عليها، إذ ثبوهتا يعىن االطمئنان إىل العمل هبا.

ومن األحاديث اليت اشتهرت وانتشرت، ومألت بطون كتب السنة، والفقه، واألصول، 
 أبواب االجتهاد.ووالتفسري، حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه يف االجتهاد، تصدر به 

وقد اختلف العلماء فيه من حيث القبول والرد، فقبله مجاعة من العلماء، واستدلوا به، 
 ورده آخرون وحكموا عليه ابلضعف، بل والضعف الشديد.

وكان لكل واحد من هؤالء حجته ودليله، وهو أمر حيتاج إىل حبث وتدقيق، عند احلكم 
بحث والتنقيب، ومجع أقول العلماء حىت أصل إىل على هذا احلديث، كل هذا دفعين إىل ال

 الصواب يف احلكم على الرواية.

واهلدف من البحث: التعرف على نصوص الرواية وخترجيها، وذكر الرواايت األخرى 
احلديث معاذ، والوقوف على أقوال املصححني واملضعفني للرواية، وبيان ألتهم، وذكر الراجح 

 الرواية، والوقوف على معىن احلديث.عند احلكم على 
 استنباطي حيث اسوق األدلة وكالم العلماء، مث استنبط احلكم النهائي. ومنهج البحث

وهذه أهم النتائج: أن الرواية مشهورة، وأن من حكم على الرواية ابلصحة معظمهم من 
الرواية نظراً الفقهاء واملتأخرين، ومن ضعف الرواية جلهم من احملدثني وأن الراجح ضعف 

 الضطراهبا، وارساهلا، وجهالة بعض رجاهلا.

ومن التوصيات: االعتناء بتخريج األحاديث املشتهرة، واالعتناء بدراسة أحاديث الفقه، 
 وخاصة اليت تبىن عليها القواعد.
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Abstract: There are conversations invoked by scholars and purists، and adopted by 
the important rules، you need to examine and audit and sentenced، as proved، means safe 
to work out. 

It is known that the conversations and spread، and filled the stomachs of the books 
of Sunnah، and fiqh، assets، and Waltvsar، modern Maaz bin Jabal may Allah be pleased 
with him in the diligence، to be issued by the gates of ijtihad. 

Scientists have differed in terms of acceptance and response، a group of scientists 
Before him، and they quoted him، others rose and sentenced him weak، but extremely 
fragile. 

And each had one of those of his argument and his guide، something that needs to 
be part of the examination، when judging this talk، all this prompted me to research and 
exploration، gathering scientists say until I get to the right to judge the novel. 

The aim of the research: to identify the provisions of the novel and externalized، 
and said other modern novels Maaz، and stand on the words of correctors and 
Alamadafeen of the novel، and the statement of the charges، and said the most correct 
when judging the novel، and stand on the modern meaning. 

The research methodology deductive markets where the evidence and the words of 
scholars، then devised a final judgment. 

These are the most important results: the famous novel، and that of judging the 
health of the novel mostly scholars and latecomers، and the weakness of the novel mostly 
modern and likely weak due to the discomfiture of the novel، and sent، and the 
foolishness of some of its men. 

Among the recommendations: look after the graduation of conversations Almsthrh، 
and take care of studying the sayings of jurisprudence، especially upon which to build 
rules. 

 املقدمة:
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َمد يل لذاته هلل احلح ر ِصَفاته، َومجَِ  َوالصَّاَلة وهباته، وعطائه ونعمائه آالئه على لَه   َوالشُّكح
مني الرَّس ول حم َمَّد نَِبيَنا الحم بني، َوالحكتاب املتني، اِبلّدينِ  الحَمب حع وث َوَرس وله َعبده على َوالسَّاَلم  ،األح

 .، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهاملهتدين اهلداة َوَأصحَحابه آله وَعلى
 :بعد أما

النبوية يبين عليها الفقهاء واألصوليون قواعدهم السنة و فمن املعلوم أن القرآن الكرمي 
هو يفيد ف ،والقواعد األصولية، والقرآن منقول ابلتواتر ،وأصوهلم، ومنهما أتخذ األحكام الفقهية

، والسنة منها ما يفيد اليقني، كاحلديث املتواتر، واخلرب احملتف ابلقرائن، ومنها ما يفيد اليقني
الصحيح واحلسن والضعيف، والصحيح واحلسن مها القسم األول  ، والذي يفيد الظن منهالظن

ردود، وهذا يعين أن املستدل حبديث ال بد القسم الثاين املمن احلديث وهو املقبول، والضعيف 
قبل أن يبين حكمه، إذ احلكم ينبغي أن يبىن على  أن ينظر يف درجته من حيث القبول والرد

 .القسم األول
هناك أحاديث كثرية حيتج هبا الفقهاء واألصوليون، بل وعليها تبىن بعض القواعد و 

، ناية يف احلكم عليها، إذ ثبوهتا يعىن االطمئنان إىل العمل هبااملهمة، حتتاج إىل حبث وتدقيق وع
 .وضعفها يعين ضعف االستدالل هبا

ومألت بطون كتب السنة، وكتب الفقه،  ،ومن األحاديث اليت اشتهرت وانتشرت
تصدر به حيث الجتهاد، واألصول، بل والتفسري، حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه يف ا

وقد اختلف العلماء فيه من حيث القبول والرد، فقبله مجاعة من العلماء، أبواب االجتهاد، 
 رده آخرون وحكموا عليه ابلضعف، بل والضعف الشديد.بينما واستدلوا به، 

عند احلكم  ،وكان لكل واحد من هؤالء حجته ودليله، وهو أمر حيتاج إىل حبث وتدقيق
أصل إىل حىت ومجع أقول العلماء  ،دفعين إىل البحث والتنقيب على هذا احلديث، كل هذا

ن كل ميل وهوى يف مجردت نفسي عند الكتابة وقد ، الصواب يف احلكم على الرواية
 بطون كتب السنة والفقه، وانظر يف حجج التصحيح والتضعيف، وبدأت أحبث عن الرواية يف

ة اإلسناد، سائاًل هللا أن يلهمين الصواب املصححني، ويف أدلة املضعفني، وانظر بنفسي يف روا
 معاذ يف االجتهاد بني القبول والرد".حديث فأمسيت البحث: " والسداد يف القول والعمل.
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 أهداف البحث:
 التعرف على نص الرواية -
 ودراسة اإلسناد.  ،الرواية ختريج -
 ذكر الرواايت األخرى احلديث معاذ. -
 .، وبيان ألتهم للروايةاملضعفنيأقوال و  ،الوقوف على أقوال املصححني -
 احلكم على الرواية.ذكر الراجح عند  -
 على معىن احلديث.الوقوف  -

 منهج البحث: 
 منهج استنباطي فإين اسوق األدلة وكالم العلماء، مث استنبط احلكم النهائي.

 الدراسات السابقة:
مل أقف فيما بني يدي على من كتب يف هذا املوضوع على جهة االستقالل اللهم 

 :كتبهإال ما  
( الشيخ الكوثري يف مقاالت الكوثري، وقد حكم على احلديث ابلصحة 1)

 وانتصر هلذا بكل الطرق.
( الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة، وقد قام ابلرد على الشيخ الكوثري، 2)

  ابلضعف. وحكم على احلديث
وقد قمت يف هذا البحث ابستقصاء التخريج، واستقصاء أقوال املصححني، واملضعفني، 

 ومجعت أدلة هؤالء وهؤالء، ووجهة نظر كل فريق، وبيان هل املعىن صحيح أم ال؟.
 خطة البحث:

 ِة مباحث، وخامتٍة.مخسمقدمٍة، و  هذا وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن أتيت يف:
 املقدمة: أمهية املوضوع، وأهدافه، ومنهجه، وخطة السري فيه.

 .مطالبأربعة ، وحتته املبحث األول: نص الرواية وخترجيها ودراسة اإلسناد
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 الرواية. املطلب األول: نص
 املطلب الثاين: ختريج الرواية، وحتته أربعة فروع.

 الثاين: ختريج الرواية املرسلةالفرع  الفرع األول: ختريج الرواية املوصولة.
 الفرع الرابع: ختريج الرواية املوقوفة.. الفرع الثالث: ختريج الرواية املنقطعة

 دراسة إسناد الرواية.: املطلب الثالث
 رواايت أخرى حلديث معاذ.املطلب الرابع: 

 :ثالثة مطالب، وحتته : املصححون واملضعفون للروايةالثايناملبحث 
 املصححون للرواية.املطلب األول: 
 املضعفون للرواية.املطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: القول الراجح يف الرواية.
 : خالصة احلكم على الرواية.املطلب الرابع

 املطلب اخلامس: اجلواب عن أدلة املصححني.
 : الكالم على معىن احلديث.الثالثاملبحث 

 والتوصيات.اخلامتة: أهم النتائج، 
 نص الرواية وخترجيها ودراسة اإلسناد : املبحث األول

 .نص الرواية: املطلب األول
لِ  ِمنح  أ ََنسٍ  َعنح   َأنح  أَرَادَ  َلمَّا  اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َجَبلٍ  بحنِ  م َعاذِ  َأصحَحابِ  ِمنح  مِححصَ  َأهح

. اّللَِّ  ِبِكَتابِ  أَقحِضى قَالَ  "،َقَضاء   َلكَ  َعَرضَ  ِإَذا تَ قحِضى َكيحفَ   " :َقالَ  الحَيَمنِ  ِإىَل  م َعاًذا يَ ب حَعثَ 
 َرس ولِ  س نَّةِ  ِف  َتَِدح  ملَح  فَِإنح " :قَالَ  ، اّللَِّ  َرس ولِ  فَِبس نَّةِ  :قَالَ  "،اّللَِّ  ِكَتابِ   ِف  َتَِدح  ملَح  فَِإنح " :قَالَ 
َتِهد  " :قَالَ «. "،اّللَِّ  ِكَتابِ   ِف  َوالَ   اّللَِّ  َره    اّللَِّ  َرس ول   َفَضَربَ  "،آل و َوالَ  رَأحِي  َأجح  :َوقَالَ  ،َصدح
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د  " َمح  ،(2)أمحدو ، (1)لفظ أيب داودهذا  ."اّللَِّ  َرس ولَ  ي  رحِضى ِلَما اّللَِّ  َرس ولِ  َرس ولَ  َوفَّقَ  الَِّذى ّللَِّ  احلح
 .(7)والبيهقي، (6)، والبغوي(5)، والطحاوي(4)، والطرباين(3)والطيالسي

، قَاَل: "َكيحَف تَ قحِضي؟"قَاَل: " وجاءت بلفظ: فَِإنح ملَح "، فَ َقاَل: أَقحِضي ِبَا يف ِكَتاِب اّللَِّ
؟ ، «؟فَِإنح ملَح َيك نح يف س نَِّة َرس وِل اّللَِّ "، قَاَل: ، قَاَل: فَِبس نَِّة َرس وِل اّللَِّ "َيك نح يف ِكَتاِب اّللَِّ

َتِهد  رَأحِيي، قَاَل:  د  ّللَِِّ الَِّذي َوفََّق َرس وَل َرس وِل اّللَِّ "قَاَل: َأجح  .(8): الرتمذيأخرجه ".احلَمح
َنع  ِإنح َعَرَض َلَك َقَضاء ؟" وجاءت الرواية هبذا اللفظ. قَاَل: أَقحِضي ِبَا يف  "َكيحَف َتصح

 .(10)، وابن عبد الرب(9)أمحدأخرجها:  .. احلديث.ِكَتاِب اّللَِّ 
 .(11)أخرجها: الدرامي ؟".ن عرض لك قضاء كيف تقضيإأرأيت " :قال وجاءت بلفظ:

أخرجها: ابن أيب  .ومل يذكر إن عرض لك قضاءَكيحَف تَ قحِضي ؟ :  قَاَل َله  ويف رواية 
 وسيأيت مزيد ختريج للرواية يف املطلب القادم. .(13)والشافعي، (12)شيبة

 : التخريج.املطلب الثاين
 .، وموقوفةالرواية جاءت موصولة، ومرسلة، ومنقطعة

 معاذ. عن محص، أهل من معاذ أصحاب من َنس عن: هكذا ةموصول ترويف
                                                           

 (.3595ح) (331 /3) ،داود السجستناينأبو  داود، سنن أيب (1)
 (.22007رقم) (333 /36)2))
  (.560ح) (454 /1)أبو داود الطيالسي،  ،مسند الطيالسي (3)
 (.362ح) (170 /20) ،املعجم الكبري، الطرباين (4)
 (.3583ح) (212 /9) ،شرح مشكل اآلاثر، الطحاوي ( 5)
 .(116 /10)، البغوي ،شرح السنة ( 6)
 (.20836ح) (114 /10) البيهقي، ،السنن الكربى ( 7)
  .(616 /3) الرتمذي، ،سنن الرتمذي (8)
  .(333 /36) ،املسندأمحد، يف ( 9)
  (.1594ح) (846 /2) ابن عبد الرب، ،جامع بيان العلم وفضله (10)
  .(40 /1) الدارمي، ،سنن الدارمي (11)
(12 ) 

 
  .(239 /7) ،ابن أيب شيبة ،صنفامل

  (.604ح) (218 /1) ،الشافعي ،سندامل( 13)
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 اليمن. إىل بعثه ملا  النيب أن معاذ، أصحاب من رجال عن: هكذا ةمرسل توروي
 املغرية أخي ابن عمرو بن احلارث عن ورويت منقطعة بدون ذكر أصحاب معاذ هكذا

  جبل.. هكذا ومل يذكر أصحاب معاذ. بن معاذ عن شعبة، بن
 ورويت موقوفة على حممد بن عبيد الثقفي:

 ختريج الرواية املوصولة.الفرع األول: 
 عن عون، أيب عن شعبة، حدثنا جعفر، بن حممد حدثنا قال:، (1)أمحد أخرجه:  
 عن محص، أهل من معاذ أصحاب من َنس عن شعبة، بن املغرية أخي ابن عمرو بن احلارث

 مسعت: قال عون أبو أخربين شعبة، حدثنا عفان، : حدثنا(2)وقال ... به بلفظه.: معاذ
 ..به. شعبة بن املغرية أخي ابن عمرو بن احلارث
ثَ َنا :(3)قال داود أبوو  ثَ َنا م َسدَّد ، َحدَّ  )موصاًل(..َمعحَناه   َفذََكرَ ... به  ش عحَبَة، َعنح  حَيحََي، َحدَّ
 بن رمحنعبدالو  جعفر، بن حممد حدثنا بشار، بن حممد حدثناقال: : (4)والرتمذي 
  حنوه... به  شعبة، حدثنا: قاال مهدي

 و ِبتصل عندي إسناده وليس الوجه هذا من إال نعرفه ال حديث هذا: عيسى أبو قال
 هللا. عبيد بن حممد امسه الثقفي عون أيب

ثَ َنا(5)والدارمي  ثَ َنا مَحَّاٍد، بحن   حَيحََي  ، قال: َحدَّ  ، إال أنه قال: "عنبنحوه ...به ش عحَبة ، َحدَّ
 ..به.احلارث". بن عمرو

لِ  ِمنح  م َعاذٍ  َأصحَحابِ  ، قال: "َعنح ...به قال ش عحَبة ، قال: ،(6)الطيالسي وأبو داود  َأهح
 .م َعاٍذ" َعنح  َمرَّةً  َوقَالَ : قَالَ  مِححصٍ 

                                                           

 (.22007ح) (333 /36) ، أمحد،(املسند1)
 (.22100ح) (416 /36) أمحد ،سندامل( 2)
ِتَهاِد الرَّأحِى ِف الحَقَضاءِ داود، كتاب األقضية،  وأب ،سننال( 3)  (.3595ح) (331 /3)، ابب اجح
 (.1327ح) (616 /3) يقضي، كيف  القاضي يف جاء ما يف كتاب األحكام، اببالسنن، الرتمذي، ( 4)
 (.170ح) )40 /1)يف كتاب العلم، ابب الفتيا وما فيه من الشذوذ، السنن، الدارمي، ( 5)
 (.560ح) (454 /1) ،الطيالسي داود وأب ،سندامل( 6)
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ثَ َنا(1)شيبة أيب وابن ثَ َنا(2)وقال ....به، ش عحَبةَ  َعنح ، وَِكيع   ، قال: َحدَّ  َعنح ، وَِكيع   : َحدَّ
َاِرثِ  َعنِ ، َعوحنٍ  َأيب  َعنح ، ش عحَبةَ  رٍو بحنِ  احلح لِ  ِمنح  َرج لٍ  َعنح ، اهلح َذِلِّ  َعمح  َأصحَحابِ  ِمنح  مِححصَ  أَهح
  ، عن معاذ.م َعاذٍ 

  احلجاج....به. بن شعبة أخربَن: قال هارون، بن يزيد ، قال: أخربَن(3)وابن سعد
 بن شعبة أخربَن: قاال الطيالسي، الوليد وأبو هارون، بن يزيد : أخربَن(4)وقال

  ه....باحلجاج
ثَ َناقال:  ،(5)وعبد بن محيد  ش عحَبة ،..به. ثَ َنا ،َحرحبٍ  بحن   س َليحَمان   َحدَّ

 حرب، بن سليمان حدثنا: قال هللا رمحه جدي، حدثنيه ، قال: احلديث(6)والعقيلي
: قال حممد بن إبراهيم وأخربَن ح عفان، حدثنا قال الصائغ إمساعيل بن حممد وحدثنا (ح)

  شعبة....به. حدثنا: قالوا مسلم حدثنا
 الثقفي...به. عون أيب َعن شعبة، بحن اجلعد بحن عليمن طريق .. ، (7)وكيع البغداديو 

َثيِن (8)وقال  من رجل َعن عون، ابن َعن الشيباين، إسحاق بحن عبيد بحن َأمححَد : َحدَّ
 .معناه ذكر مث ،...اليمن ِإىَل  معاذاً   هللاِ  َرس وحل   بعث: قال ؛ثقيف

 بن علي بن عاصم حدثنا: قال ،أعني بن جعفر بن حممد ، قال: حدثنا(1)والطحاوي
  ...به. ، احلجاج بن شعبة حدثنا: قاال ،عاصم

                                                           

(1 ) 
 
َبِغي َما الحَقاِضي كتاب البيوع واألقضية، ابب يف   شيبة أيب ابن ،صنفامل  (239 /7)َقَضائِِه،  يِف  بِهِ  يَ بحَدأَ  أَنح  يَ ن ح

 (.23442ح)
(2 ) 

 
 (.29710ح)  (10/ 177) هللاِ  رسولِ  أقِضيةِ  ِكتاب،  شيبة أيب ابن ،صنفامل

 .(347 /2) ، ابن سعد،الكربى ( الطبقات3)
 .(584 /3) ، ابن سعد،الكربى ( الطبقات4)
 (.124ح) (151 /1)الكشي،  ،محيد بن عبد مسند من ( املنتخب5)
 .(215 /1) لعقيليا ،الكبري ( الضعفاء6)
 .(97 /1) ، وكيع،القضاة ( أخبار7)
 .(98 /1) ، وكيع،القضاة ( أخبار8)



(9) 

ثَنا: قال، بشار بن حممد ، قال: َحدَّثَنا(2)والطوسي  رمحنعبدالو  جعفر بن حممد َحدَّ
ثَنا: قاال  ... به ، شعبة َحدَّ

ثَ َنا الطََّياِلِسىُّ،إبسناده إىل ، (3)والبيهقي  ....به. ش عحَبة   َحدَّ
ثَ َنا م َسدَّد ،ومن طريق    .(4) ش عحَبَة....به َعنح  حَيحََي، َحدَّ

 عمرو بن احلارث مسعت: قال الثقفي عون أبو أخربين، شعبة أَن، داود أيبومن طريق: 
 .(5) معاذ عن مرة وقال: قال محص أهل من معاذ أصحاب عن حيدث

َياَن، بحنِ  َواِرثِ عبدال َعَلى قال: قَ رَأحت   ،(6)ربعبدالوابن  َبَغ؟ بحن   قَاِسم   َأَحدََّثك مح  س فح  َأصح
ثَ َنا نَ َعمح،: قَالَ  ر   َن: قَالَ  َحدَّ  .... به ش عحَبةَ  َعنح  الحَقطَّان ، حَيحََي  َن: قَالَ  م َسدَّد   ثنا مَحَّاٍد، بحن   َبكح

 .(7)ش عحَبة ،...به َأَنَ : قَالَ  ع َمر بحن ع ثحَمانومن طريق: 
 ، العالف حممد بن وعثمان ، بكر أيب بن احلسن ، قال: أَن(8)واخلطيب البغدادي

 َن-الصائغ شاكر بن حممد ابن يعين جعفر َن ، الشافعي إبراهيم بن عبدهللا بن حممد أَن: قاال
  .(9)....بهشعبة َن ، جعفر بن حممدومن طريق  شعبة...به. َن ، عفان

 بن حممد املعال وأبو ،الفقيه أمحد بن بارعبداجل حممد أبو ، قال: أخربَن(1)وابن عساكر
 عبيد بن أمحد أَن عبدان، بن أمحد بن علي أَن احلسني، بن أمحد بكر أبو : أَنقاال ،إمساعيل
 احلجاج...به. بن شعبة أَن هارون، بن يزيد َن أسامة، أيب بن احلارث َن الصفار،

                                                                                                                                                                          

 ومن،  النار يف منهم من: القضاة يف  هللا رسول عن روي ما مشكل بيان اببالطحاوي، اآلاثر،  مشكل ( شرح1)
 (.3583ح) (212 /9) اجلنة؟، يف منهم

 (.1227ح) (33 /6) ، الطوسي،األحكام خمتصر( 2)
ىِت  الحَقاِضى بِهِ  يَ قحِضى َما كتاب آداب القاضي، اببالبيهقي،  الكربى،  ( يف السنن3)  (114 /10) الحم فحىِت، بِهِ  َوي  فح

 (.20836ح)
 (.20837ح) (114 /10) ، البيهقي،الكربى ( السنن4)
 (.4169ح) (33 /9) ،احلاكم به حيكم ما ابب ، البيهقي،الصغرى ( السنن5)
 (. 1592ح) (844 /2)جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب،  ( 6)
 (.1594ح) (846 /2)السابق، ابن عبد الرب،  ( 7)
 ( .508ح) )270 /1)(، 407ح) (225 /1)الفقيه واملتفقه، اخلطيب،  ( 8)
 (.509ح) (271 /1)الفقيه واملتفقه، اخلطيب،  9) )



(10) 

  شعبة،... به. حدثنا: قال الطيالسي، الوليد أيبإبسناده إىل ، (2)واملزي
 حدثنا محاد، بن حيَي أخربَن الدارمي، رمحنعبدال بن عبداّللَّ إبسناده إىل ، (3)وابن حجر

 شعبة... به.
 الفرع الثاين 

 ختريج الرواية املرسلة
 من رجال عن عمرو، بن احلارث عن شعبة، حدثنا وكيع، حدثنا ، قال:(4)أخرجها أمحد

 اليمن.  إىل بعثه ملا  النيب أن معاذ، أصحاب
ثَ َنا ، قال:(5)داود وأبو َاِرثِ  َعنِ  َعوحٍن، َأِب  َعنح  ش عحَبَة، َعنح  ع َمَر، بحن   َحفحص   َحدَّ  بحنِ  احلح

رِو  ... به. ش عحَبَة، بحنِ  الحم ِغريَةِ  َأِخى بحنِ  َعمح
 ..به ِبعناه. )مرسالً( شعبة، عن وكيع، حدثنا هناد، ، قال: حدثنا(6)والرتمذي
 بن القاسم يعين عبيد أبو حدثنا: قال عبدالعزيز بن علي : قال: حدثنا(7)والعقيلي

 شعبة...به.)مرسالً(. عن النضر، وأبو هارون، بن يزيد حدثنا: قال سالم،
رَبَنَ (8)والبيهقي َسنِ  أَب و ، قال: َأخح َسن   أبنا ، الحم قحرِئ   حم َمَّدٍ  بحن   َعِليُّ  احلَح َحاَق، بحن   احلَح  ِإسح

ر و ثنا الحَقاِضي، يَ عحق وبَ  بحن   ي وس ف   ثنا  .ش عحَبة ،...به. )مرسالً( أبنا َمرحز وٍق، بحن   َعمح

                                                                                                                                                                          

 .(411 /58)اتريخ دمشق، ابن عساكر،  ( 1)
 .(266 /5)هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي،  ( 2)
 .(118 /1) ، ابن حجر،املختصر أحاديث ختريج يف اخلرب اخلرب ( موافقة3)
 (.22061ح) (382 /36) ،أمحد ،سندامل( 4)
ِتَهادِ  يف كتاب األقضية، اببالسنن، أبو داود، ( 5)  (.3594ح ) (330 /3( )11) الحَقَضاِء، ِف  الرَّأحىِ  اجح
 (.1327ح) (616 /3) يقضي، كيف  القاضي يف جاء ما يف كتاب األحكام، اببالسنن، الرتمذي، ( 6)
 .(215 /1) لعقيليا ،الكبري ( الضعفاء7)
مِ  تَ رحكِ  اَبب  البيهقي، الكربى،  السنن إىل ( املدخل8) ِليدِ  احلح كح ثَالِهِ  بِتَ قح لِ  ِمنح  أَمح ، ِمثحلَ  يَ عحَلمَ  َحىتَّ  الحِعلحمِ  أَهح : ص) ِعلحِمِهمح

 (.256ح) (207



(11) 

رَبَنَ  ، قال:(1)وابن عبد الرب  َن: قَالَ  ز َهريحٍ  بحن   َأمححَد   ثنا قَاِسم ، َن: قَالَ  عبدالَواِرثِ  َوَأخح
َعحِد، بحن   َعِليُّ   ش عحَبة ، ...به.  أَن اجلح

 َن اخلوالين، عمر بن عبدامللك ثنا التميمي، ربيع بن عبدهللا ، قال: حدثنا(2)وابن حزم
 شعبة...به.  َن عمر، بن حفص َن السجستاين، داود أبو َن البصري، بكر بن حممد

 أخربَن فورك، بن احلسن بن حممد بكر أبو أخربَن البيهقي،إبسناده إىل ، (3)واجلوزقاين
 بن يونس بشر أبو حدثنا: قال األصفهاين، فارس بن أمحد بن جعفر بن عبدهللا حممد أبو

شعبة  أخربَن الطيالسي، داود بن سليمان بن داود أبو حدثنا: قال عبدالقاهر، بن حبيب
 ....به. 

 ش عحَبة ...به.  َن :قَالَ  الطََّياِلِسيّ إبسناده إىل ، قال: (4)وابن اجلوزي
 الرواية املنقطعةالفرع الثالث: ختريج 

 أخرجه منقطعاً بدون ذكر أصحاب معاذ.
 عن شعبة، ثنا حرب، بن سليمان ثنا القطراين، عمرو بن أمحد حدثنا ، قال:(5)الطرباين

.. هكذا جبل بن معاذ عن شعبة، بن املغرية أخي ابن عمرو بن احلارث عن الثقفي، عون أيب
  ومل يذكر أصحاب معاذ.

 ختريج الرواية املوقوفة الفرع الرابع:
ثَ َنا :(1)، قالابن أيب شيبة أخرجه موقوفًا على حممد بن عبيد الثقفي: ، م َعاِويَةَ  أَب و َحدَّ

َباينِّ  َعنِ   الحَيَمنِ  إىَل  م َعاًذا  هللاِ  َرس ول   بَ َعثَ  َلمَّا: قَالَ ، الث ََّقِفيِّ  هللاِ  ع بَ يحدِ  بحنِ  حم َمَّدِ  َعنح ، الشَّي ح
 ..ِبعناه.

                                                           

: ص) الفقهاء األئمة الثالثة فضائل يف (، واالنتقاء1593ح) (845 /2)جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب،  (  1)
143). 

 .(26 /6)اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم،  ( 2)
 (.101ح) (243 /1) ، اجلوزقاين،واملشاهري والصحاح واملناكري ( األابطيل3)
 (.1264ح) (272 /2) ، ابن اجلوزي،الواهية األحاديث يف املتناهية ( العلل4)
 (.362ح) (170 /20) ، الطرباين،الكبري املعجم (5)
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َثيِن (2)ووكيع البغدادي  َعن عون، ابن َعن الشيباين، إسحاق بحن عبيد بحن َأمححَد ، قال: َحدَّ
 .معناه ذكر مث اليمن؛ ِإىَل  معاذاً   هللاِ  َرس وحل   بعث: قال ؛ثقيف من رجل

  مالحظايت على التخريج:
 هذا احلديث روي مرة موصواًل، ومرة مرسالً، ومرة منقطعاً، ومرة معضاًل.

 :املطلب الثالث
 . سناددراسة اإل

 البصري. مث الواسطي بسطام أبو موالهم األزدي العتكي الورد بن احلجاج بن شعبة
 فتش من أول وهو ،احلديث يف املؤمنني أمري هو :يقول الثوري كان  متقن حافظ ثقة

روى له  ،ستني سنة مات السابعة من عابداً  وكان ،السنة عن وذب ،الرجال عن ابلعراق
 .(3)ةعاجلما

 األعور. الكويف الثقفي عون أبو سعيد بن هللا عبيد بن حممد
 .(4)روى له اجلماعة عدا ابن ماجه الرابعة من ثقة

 .شعبة بن املغرية أخي ابن عمرو بن احلارث
 حم َمَّد الث ََّقِفيّ  عون أَب و َعنه   تفرد وقال مسلم: َوِمَّنح  ،(5)يعرف وال يصح ال: البخاري قال

َاِرث ابلرواية هللا عبيد بن رو بن احلح وذكره ابن حبان يف ، (6)ش عحَبة بن الحم غريَة أخي بن َعمح

                                                                                                                                                                          

(1 ) 
 
َبِغي َما الحَقاِضي كتاب البيوع واألقضية، ابب يف   ،شيبة أيب ابن ،صنفامل  (239 /7)َقَضائِِه،  يف  بِهِ  يَ بحَدأَ  أَنح  يَ ن ح

 (.23443ح)
 .(98 /1) ، وكيع،القضاة ( أخبار2)
 (.2790ت) (266: ص) تقريب التهذيب، ابن حجر،( 3)
 (.6107ت) (494: ص) تقريب التهذيب، ابن حجر،( 4)
 .(304 /1) ، البخاري،الصغري والتاريخ (،2449ت) (277 /2)التاريخ الكبري، البخاري، (  5)
 (.836ت) (189: ص) ، مسلم،والوحدان ( املنفردات6)
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 بعد مات السادسة من جمهول، وقال ابن حجر: (2)"جمهول": ، وقال الذهيب(1)الثقات
 .(3)املائة

  .(4)والرتمذي داود أبو له روى
 .محص أهل من معاذ أصحاب من انس

 من الواضح أن أصحاب معاذ هكذا بدون تسمية هلم ذكر يف أكثر من موضع.
ع ودٍ  اِلبحنِ  ق  لحت   قَالَ  َعلحَقَمةَ  َعنح ف  الشَّامِ  ِمنَ  َقِدم وا م َعاذٍ  َأصحَحابَ  ِإنَّ : َعنحه   اّللَّ   َرِضىَ  َمسح
ع ودٍ  ابحن   فَ َقالَ . مَخحًسا هَل مح  َميِّتٍ  َعَلى َفَكربَّ وا ِبريِ  ِمنَ  الحَميِّتِ  َعَلى لَيحسَ : َمسح ح   َوقحت   التَّكح  َكربََّ   َما َكربِّ
 الوجع وقع ملا أنه: " بلغه أنه احلصني، بن داود عنو  .(5)فَانحَصِرفح  اإِلَمام   انحَصَرفَ  فَِإَذا اإِلَمام  

تَ َلفَ : قَالَ ، ن  َفريحٍ  بحنِ  ج َبريحِ  وَعنح  .(6)وقع قد رجز هذا: معاذ أصحاب قال عمواس عام  اخح
رِ  َخلِّ  يف  م َعاذٍ  َأصحَحابِ  ِمنح  َرج اَلنِ  َمح ويف ترمجة  .(7)ِبهِ  ََبحسَ  الَ : فَ َقالَ  ؟ الدَّرحَداءِ  َأابَ  َفَسَأالَ ، اخلح
 أصحاب التابعني من مجاعة عن يرويقال ابن حبان:  الشام أهل من الكندي نسي بن عبادة
 السكسكي عامر بن مالك أكربهم جبل بن معاذ أصحاب وكان مسهر أبو قالو  .(8)معاذ
 األشعري غنم بن رمحنعبدالو  رؤوسهم من وكان الزبيدي عمرية بن ويزيد القوم رأس وكان

  .(9)السكسكي وعشور

                                                           

 (.7219ت) (173 /6) ،حبان ابن ،( الثقات 1
 (.1635ت) (439 /1) ، الذهيب،االعتدال ( ميزان2)
 (.1039ت) (147: ص) تقريب التهذيب، ابن حجر،(  3)
(، 380ت) (465 /2) ، ابن عدي،الرجال ضعفاء يف (، الكامل262ت) (215 /1) ،لعقيليا ،الكبري ( الضعفاء4)

(، 1635ت) (439 /1) ، الذهيب،االعتدال (، ميزان1034ت) (266 /5)هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، املزي،  
 (.259ت) (151 /2)هتذيب التهذيب، ابن حجر، ، (472 /18) ، الذهيب،النبالء أعالم سري

َهبَ  َذِلكَ  ِف  َذَهبَ  َمنح  كتاب اجلنائز ابب، لبيهقيا ،الكربى ( السنن5) ِيريِ  َمذح ِبريِ  َعَددِ  ِف  اِبإِلَمامِ  َوااِلقحِتَداءِ  التَّخح  /4) التَّكح
 (.7195ح) (37

 .(589 /3) ،ابن سعد ،الكربى ( الطبقات6)
(7 ) 

 
 (.24568برقم) (12 /8) ،ابب يف اخلمر خيلل ،كتاب األشربة  ،شيبة أيب ابن ،صنفامل

 (.9476ت) (162 /7) ،حبان ابن ،( الثقات8)
 .(350 /40)اتريخ دمشق، ابن عساكر،  ( 9)
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 من مشهور رمحن،عبدال أبو ،اخلزرجي األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ
 مات والقرآن، ابألحكام العلم يف املنتهى إليه وكان بعدها، وما بدراً  شهد الصحابة، أعيان
 .(1)عشرة، روى له اجلماعة مثاين سنة ابلشام

 
 مالحظايت على الرواية:

 َجَبٍل هكذاً. بحنِ  م َعاذِ  َعنح  م َعاذٍ  َأصحَحابِ  ِمنح  ََنسٍ  أن احلديث روي مرة َعنح  أواًل:
 بن وعاصم وعفان، ووكيع، القطان، وحيَي هارون، بن يزيد شعبة عن كذلك،  به حدثو 

 .وغندر علي،
لِ  ِمنح  أ ََنسٍ  ومرة َعنح  هكذا   اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َجَبلٍ  بحنِ  م َعاذِ  َأصحَحابِ  ِمنح  مِححصَ  أَهح

 مرساًل.
 بن وعلي والرصاصي، الوليد، وأبو مهدي، بن رمحنعبدالوحدث به كذلك، عن شعبة 

 .مرزوق بن وعمرو اجلعد،
 .(2)"أصح واملرسل" قال الدارقطين:

 سليمان ثنا القطراين، عمرو بن أمحد وروي مرة اثلثة هكذا كما يف الطرباين قال: حدثنا
 شعبة، بن املغرية أخي ابن عمرو بن احلارث عن الثقفي، عون أيب عن شعبة، ثنا حرب، بن
 جبل.. هكذا ومل يذكر أصحاب معاذ. بن معاذ عن

ثَ َنا َباينِّ  َعنِ ، م َعاِويَةَ  أَب و ومرة رابعة هكذا كما رواه ابن أيب شيبة َحدَّ  بحنِ  حم َمَّدِ  َعنح ، الشَّي ح
  الث ََّقِفيِّ موقوفاً على أيب عون. هللاِ  ع بَ يحدِ 

                                                           

 (107 /6) ، ابن حجر،الصحابة متييز يف (، اإلصابة6725ت) (535: ص) تقريب التهذيب، ابن حجر،( 1)
 (.8055ت)

 (.1001برقم ) (88 /6) ،الدارقطين ،عللال( 2)
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له  احلارث بن عمرواحلارث بن عمرو، عمرو بن احلارث، و اثنياً: يف سنن الدارمي تسمية 
 ِعيَسى منه مسَِعَ  قوَله ، َعنحه   هللا رضى عبادة عن معاذ صحابأ من شريح ابن اجلرشىترمجة وهو 

 .(1)ذكره ابن حبان يف الثقات .حصني بحن
 .، ومدار اإلسناد واحدهذا احلديث كثر خمرجوه يف كتب املسانيد والسنناثلثاً: 

، وهذا من رب عن احلارث بن عمرو عن أَنس من أصحاب النيب عبدالرابعاً: عند ابن 
 االضطراب يف الرواية.

 
 حلديث معاذ رواايت أخرى :املطلب الرابع

 الرواية األوىل: 
ثَ َنا حَيحََي بحن  َسِعيٍد األح َمِويُّ،  :(2)قال ابن ماجه َسن  بحن  مَحَّاٍد َسجَّاَدة ، قال: َحدَّ ثَ َنا احلَح َحدَّ

، َعنح َعبحِد الرَّمححَِن بحِن َغنحمٍ  ثَ َنا م َعاذ  بحن  ، َعنح حم َمَِّد بحِن َسِعيِد بحِن َحسَّاَن، َعنح ع َباَدَة بحِن ن َسيٍّ َحدَّ
ِصَلنَّ ِإالَّ ِبَا تَ عحَلم ، وِإنح  َثيِن َرس ول  اّللَِّ َجَبٍل، قَاَل: َلمَّا بَ عَ  ِإىَل الحَيَمِن قَاَل:"اَل تَ قحِضنَيَّ َواَل تَ فح

ت َب ِإَلَّ ِفيِه" ر  َفِقفح َحىتَّ تَ بَ ي ََّنه  أَوح َتكح َكَل َعَليحَك أَمح  .َأشح
 .(3)احلديث" مرتوك املصلوب، هو هذا حسان بن سعيد بن حممد قال املزي: "

َناد وقال البوصريي: "َهَذا  ِبَوضحع اهتمَ  املصلوب ه وَ  سعيد بن حم َمَّد َضِعيف ِإسح
 .(4)احلَِديث"

 .(5)وقال األلباين: "موضوع"
 الرواية الثانية: 

                                                           

 مل ِمن (، الثقات4417ت) (171 /5) ،حبان ابن ،(، الثقات2519ت) (320 /6)التاريخ الكبري، البخاري، ( 1)
 (.8375ت) (335 /7) ، ابن قطلوبغا،الستة الكتب يف يقع

 (.55ح) (21 /1) ،والقياس الرأي اجتناب ماجه، املقدمة، ابب ابن ،سننال( 2)
 .(408 /8) ، املزي،األطراف ِبعرفة األشراف ( حتفة3)
 .(11 /1) ، البوصريي،ماجه ابن زوائد يف الزجاجة ( مصباح4)
 (.6255برقم ) )903: ص) ، األلباين،وزايدته الصغري اجلامع ( ضعيف5)
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ثَ َنا: (1)قال أبو نعيم  بحن   يَ عحق وب   حم َمَّدٍ  أَب و ثنا َهاِنٍئ، بحنِ  َجعحَفرِ  بحن   َأمححَد   ثنا َأيب، َحدَّ
، بحنِ  حَيحََي  بحن   السَّرِيُّ  ع بَ يحَدةَ  أَب و ثنا َمعحَداَن، بحنِ  ي وس فَ  ، ِإب حرَاِهيمَ  بحن   ش َعيحب   ثنا السَّرِيِّ  ثنا الت َّيحِميُّ
لِ  َعنح  األح َسيحِديُّ، ع َمرَ  بحن   َسيحف   رِ صَ  بحنِ  ع بَ يحدِ  َعنح  أَبِيِه، َعنح  ي وس َف، بحنِ  َسهح  َلوحَذانَ  بحنِ  خح

َنحَصارِيِّ  السَُّلِميِّ   بحنَ  م َعاذَ  أَوحَصى  النَّيبَّ  َأنَّ  الحَيَمنِ  ِإىَل  ع مَّالِهِ  َمعَ   النَّيبُّ  بَ َعثَه   ِفيَمنح  وََكانَ  األح
َتِدقَّ  اّللَّ ، يَ رحفَ عحكَ  تَ َواَضعح ": َله   َوقَالَ  بَ َعَثه ، ِحنيَ  َجَبلٍ  ن حَيا َواسح َمةَ  ي  َلقِّكَ  الدُّ كح  تَ َواَضعَ  َمنح  َفِإنَّه   ، احلِح

َتَدقَّ  ّللَِّ  ن حَيا َواسح َمةَ  اّللَّ   َأظحَهرَ  الدُّ كح َذرِ  ، ِلَسانِهِ  َعَلى قَ لحِبهِ  ِمنح  احلِح ََوى، َواحح ِقَياءِ  قَاِئد   فَِإنَّه   اهلح َشح  األح
 ."النَّارِ  ِإىَل 

: قال. هللا بكتاب: قال أقضى؟ مب هللا رسول اي: فقال  النيب سأل معاذا أن: رواية وف
 ما عينك يف ويعظم، الدنيا استدق: قال أجد؟ مل فإن: قال. هللا رسول بسنة: قال أجد؟ مل فإن
 .(2).للحق هللا فيسددك رأيك واجتهد هللا عند

 منكرة فهي عليها، وقفت اليت املصادر من شيء يف أصال هلا أجد قال األلباين: "مل
 .(3)ابجلهالة" معلة ومجيعها واملوصولة، منها املرسلة الرواايت جلميع ملخالفتها النكارة، شديدة
  الرواية الثالثة: 

 حممود بن أمحد طاهر أبو أَن لكعبدامل بن احلسني عبدهللا أبو أخربَن: (4)قال ابن عساكر
 بن اهليثم َن الشاذكوين سليمان َن كوشيذ  بن مندة بن القاسم َن املقرئ ابن بكر أبو أَن

 قال جبل بن معاذ عن غنم بن رمحنعبدال عن نسي بن عبادة عن معبد بن سربة عن غفارعبدال
 أمسع ومل هللا كتاب  يف ليس ما جاءين إن هللا رسول اي قلت اليمن إىل  هللا رسول بعثين ملا

 ..للحق وفقك احلق منك علم إذا هللا فإن رأيك اجتهد قال شيئا فيه منك

                                                           

 (.410 /58)اتريخ دمشق، ابن عساكر،  يف  عساكر ، وأورد حنوه ابن(331 /2) ، األصبهاين،أصبهان ( اتريخ1)
 داود. أبو ، وقال: أخرجه(177 /10) ، ابن األثري،األصول جامع (2)
 .(277 /2) ، األلباين،األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث ( سلسلة3)
 .(411 /58)اتريخ دمشق، ابن عساكر، ( 4)
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 أخربَن القبيطي حممد بن لطيفعبدال عن واحد غري عن : أنبئت(1)وقال ابن حجر
 بن أمحد أخربَن واحدعبدال بن حممد أخربَن بارعبداجل بن املبارك أخربَن منصور بن عبداّللَّ 
 رجل حدثين أيب حدثين سعيد بن حيَي بن سعيد حدثنا املغلس بن حممد بن أمحد أخربَن إبراهيم

.. فذكره : قال عنه اّللَّ  رضي جبل بن معاذ عن غنم بن رمحنعبدال عن نسي بن عبادة عن
 ِبعناه.

 .(2)"غريب حديث هذاقال ابن حجر: "
 .(3)كذاب"  والشاذكوين".  احلديث يضع: " مهدي ابن قال هذا وقال األلباين: "اهليثم

 
 مالحظات:

 ( أنه بعث قاضياً.1)
 إىل تبعثين قلت قال اليمن، حديث وأَن( قاضًيا يعين) اليمن إىل  هللا رسول بعثين قال

 قال قلبك ويثبت لسانك سيهتدي هللا إن قال ابلقضاء، ل علم وال أحداث بينهم يكون قوم
 شككت. فما

 ( بعث معاذ إىل اليمني اثبت يف الصحيح.2)
 كتاب  أهل قوماً  أتيت إنك: )له وقال اليمن إىل معاذاً  بعث النيب أن: هو الصحيحني ففي

 (.هللا كتاب  إليه تدعوهم ما أول فليكن
 ( أن ضعف احلديث ال يعين رد االجتهاد أو رفضه.3)

 :يناملبحث الثا
 املصححون واملضعفون للرواية.

 املطلب األول: 
                                                           

 .(121 /1) ، ابن حجر،املختصر أحاديث ختريج يف اخلرب اخلرب ( موافقة1)
 .(121 /1)السابق، ابن حجر، ( 2)
 .(276 /2) ، األلباين، األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث ( سلسلة3)
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 لروايةاملصححون ل
 مجاعة من العلماء، وإليك طرفاً من أقواهلم.الرواية  صحح

ومعىن االجتهاد من احلاكم إمنا يكون بعد أن ال : هـ(204)قال الشافعي  (1)
فأما وشيء من  ،يكون فيما يرد القضاء يف كتاب وال سنة وال أمر جمتمع عليه

 ذلك موجود فال. 
أقرب ذلك قول  :ظاهره االجتهاد؟ قيل له فإن قيل فمن أين قلت هذا وحديث النيب 

أن االجتهاد بعد أن ال يكون كتاب  فأخرب النيب ... ملعاذ بن جبل كيف تقضي؟  النيب 
 .(1)"هللا وال سنة رسوله

 أصحاب من جمهولني قوم عن رواه إمنا: قيل "فإن (:370قال اجلصاص)ت (2)
 معاذ أصحاب من رجال إىل ذلك إضافته ألن ذلك، يضره ال: له قيل. معاذ

 مقبولو ثقات وهم إال أصحابه، من أهنم إليه ينسبون ال ألهنم توجب أتكيده،
 واستفاض، ابلقبول، الناس تلقاه قد اخلرب هذا إن أخرى جهة ومن .عنه الرواية

 فإن: له، وأيضا رد وال رواته، على منهم أحد من نكري غري من عندهم واشتهر
 .(2)مقبول" عندَن واملرسل مرسال، يصري أن أحواله أكثر

 ال: قال َبن املخالف اعرتض "فإن :هـ(463)تاخلطيب البغداديقال و  (3)
 ، جماهيل فهم يسموا مل محص أهل من أَنس عن يروى ألنه ،اخلرب هذا يصح

 أصحاب من محص أهل من أَنس عن ، عمرو بن احلارث قول أن: فاجلواب
 ، وزهده معاذ فضل عرف وقد ، رواته وكثرة ، احلديث شهرة على يدل ، معاذ

 عبادة إن: قيل وقد ، والصالح والزهد والثقة الدين أصحابه حال من والظاهر
 ورجاله ، متصل إسناد وهذا ، معاذ عن ، غنم بن رمحنعبدال عن رواه نسي بن

                                                           

 .(216 /6) ،لشافعيا ،األم( 1)
 .(44 /4) ، اجلصاص،األصول يف ( الفصول2)
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 على بذلك فوقفنا ، به واحتجوا تقبلوه قد العلم أهل أن على ، ابلثقة معروفون
 .(1)"عندهم صحته

ه ور   َصِحيح   م َعاذٍ  "َوَحِديث   :هـ(463عبدالرب)ُعَمَر ابن  أَبُو وقَالَ  (4)  َرَواه   َمشح
َِئمَّة   ، األح ِتَهادِ  يف  َأصحل   َوه وَ  الحع د ول   مج حه ور   قَالَ  َوبِهِ  األح ص وِل، َعَلى َوالحِقَياسِ  ااِلجح

 .(2)الحف َقَهاِء" َوَسائِر   الحع َلَماءِ 
 صحته، على متفق وهو الصحاح، يف مدون "وهو هـ(:478وقال إمام احلرمني) (5)

  .(3)التأويل" إليه يتطرق ال
 فيه أحد يظهر ومل ابلقبول األمة تلقته حديث "وهذا :هـ(505وقال الغزايل) (6)

 عن البحث جيب ال بل مرسال كونه  فيه يقدح فال كذلك  كان  وإنكاراً، وما طعنا
 .(4)إسناده"

 بصحيٍح، معاذ حديث   "ليس: قيل : فإنهـ(543وقال أبو بكر بن العريب)ت (7)
: قال من فمنهم احلديث، هذا يف العّلماء   اختلف "قد: قلنا .السََّند" متَّصل وال
 َسَنًدا صحيح   إنّه: أقول والَّذي يصّح، ال إنّه: قال من ومنهم صحيح ، هو

 مجاعة   عنه ورواه احَلجَّاج، بن ش عبة   رواه مشهور ، حديث   ألنّه ومعىًن؛
  .(5).ثَِقات"

  يضره فال ابلقبول، األمة تلقته احلديث "مث :هـ(620وقال ابن قدامة املقدسي) (8)
 .(6)مرساًل" كونه

                                                           

 .(472 /1)الفقيه واملتفقه، اخلطيب، ( 1)
 .(894 /2)جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب، ( 2)
 .(17 /2) ، إمام احلرمني،الفقه أصول يف ( الربهان3)
 .(430: ص) ،لغزالا ،، واملنخول(266 /2) ،لغزالا ،( املستصفى4)
، ، وعارضة األحوذي(243 /6) ، ابن العريب،مالك موطأ شرح يف (، املسالك1/575) ،ابن العريب ،أحكام القرآن( 5)

 .(73 - 72 /6) ابن العريب،
 .(170 /2) ، املقدسياملناظر وجنة الناظر ( روضة6)
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 إبسناد والسنن املساند يف احلديث : "وهذاهـ( 728 )توقال ابن تيمية (9)
 . (1)جيد"

َ  غري عن كان  وإن حديث فهذا" :هـ(751)وقال ابن القيم (10)  فهم م سمَّنيح
 َحدَّث الذي وأن احلديث، شهرة على يدل ألنه ذلك؛ يضره فال معاذ أصحاب

 يف أبلغ وهذا منهم، واحد ال معاذ، أصحاب من مجاعة عن عمرو بن احلارث به
 ابلعلم معاذ أصحاب وشهرة كيف  مس ّي، لو منهم واحد عن يكون أن من الشهرة
 م تهم أصحابه يف ي  عحرف وال خيفى؟ ال الذي ابحملل والصدق والفضل والدين
 أهل يشك ال وخيارهم، املسلمني أفاضل من أصحابه بل جمروح، وال وكذاب

 بعض قال وقد ؟ احلديث هذا لواء حامل وشعبة كيف  ذلك، يف ابلنقل العلم
 .(2)"به يديك فاشد دح  حديث إسناد يف شعبة رأيت إذا: احلديث أئمة

 .(3)جيد" إسناد "وهذا :هـ(804 وقال ابن امللقن )ت (11)
 بعض   خالف وقد ابلقبول، م َتلّقى َمشهور "حديث :هـ(840الوزير)وقال ابن  (12)

 من َنسٍ  عن َمروي   َبنه فيه َوطَعنَ  شروطهم، وفق على صحَّتهِ  يف احلديث أهلِ 
 هذا عن وأجيب  .-عنه هللا رضي- معاذ عن معاذ أصحاب من مِححص أهلِ 

 :بوجوه
 حديث   هو: كثري  ابن   احلافظ قال فقد متعددة، ط رقٍ  من كثرية  شواهد له أن: األول

 وشواهدَ  طر قًا له ذكرت   وقد القياِس، أصل إثباتِ  يف اإلسالم أئمة   عليه اعتمد مشهور   حسن  
 .(4)انتهى. احلمد فلله"  مفرد جزءٍ "  يف

 التَّعريف، بعض ي  َعرِّف هم معاذ أصحاب ِمن وكوهنم ي  َقّوِيِه، مجاعة، كوهَنم  أنَّ : الثاين
م معاذ أصحاب ِمن فالظاهر  .اخلري أهلِ  من أهنَّ

                                                           

 .(364 /13) ، ابن تيمية،الفتاوى ( جمموع1)
 .(344 /2) ، ابن القيم،العاملني رب عن املوقعني ( إعالم2)
 .(69 /33) ابن امللقن،، الصحيح اجلامع لشرح ( التوضيح3)
 .(.396 /2) ، ابن كثري،الفقيه ( إرشاد4)
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 بصحته، قاضية به، لالحتجاج متضمنة   العدل وأهل واألصوليني األئمةِ  كتب  أنَّ : الثالث
 اخلرب   وهذا: -لفظه ما- فقال"  اجملزىء"  كتاب  آخر يف طالب أبو اإلمام السَّيِّد به احتج فقد
يف – " املعتمد"  يف-البصري – احلسني أبو الشيخ   به احتجَّ  وقد ابلقب وِل، العلماء   تلقَّاه َقد

  ." س َنِنهما"  داود يف وأبو الرتمذي ورواه ،-أصول الفقه
يف التمييز بني احلالل واحلرام  –"  األوام شفاء"  كتاب  يف حممد بن   احلسني   األمري وقال

 عندي إسناد ه وليس الوجه، هذا من إال نعرف ه   ال: الرتمذي قول   وأمَّا .معلوم حديث إنَّه  : -
 َومن الوجه، ذلك غري ِمن عرفه قد الرتمذي غريَ  ألنَّ  ذكرَنه، ما على به ي عرَتَض   فال. ِب تَّصل
 .يَ عحِرفح  مل َمنح  على حجة   عرف

 عند االجتهاد على قرََّره  هللا رسول أنَّ : -ذكرَنه ما على- احلديث يف الداللة ووجه  
، جيد ال أن  . (1)النَّص عدمِ  عند ال النَّصَّ

 تَ قحرِير  : الت َّفحِصيلِ  َهَذا َعَلى َيد لُّ  َما أََدلِّ  "َوِمنح  هـ(:1250وقال الشوكاين)ت (13)
ِتَهادِ  َعَلى م َعاذٍ  ه ور   َحِديث   َوه وَ  الحَيَمِن، ِإىَل  بَ َعثَه   َلمَّا رَأحيِهِ  اجح  ط ر ق   لَه   4َمشح

َتِهض   م تَ َعدَِّدة ، يَِّة، جَمحم وع َها يَ ن ح َنا َكَما  لِلحح جِّ ") جَمحم وعٍ  يف  َذِلكَ  َأوحَضحح َتِقلٍّ  (.2م سح
 احلارث معاذ أصحاب عن رواه احلديث وهذا"  :(1371الكوثري)ت وقال (14)

 يقول احلجاج بن شعبة أن إىل ابلنظر العني جمهول هو وليس الثقفي، عمرو بن
 كبار  من أنه حيث من الوصف جمهول وال شعبة، بن املغرية أخي ابن إنه: عنه

 الشأن أهل ينقل ومل ،116 سنة ت الثقفي عون أيب شيوخ طبقة يف التابعني،
 أن إىل الكبري التابعي خرب بصحة احلكم يف حاجة وال حقه، يف مفسرا جرحا
 جرح فيه يثبت أال روايته وقبول عدالة يف يكفي بل طبقته، أهل عن توثيقه ينقل

                                                           

 سنة عن الذب يف الباسم ، الروض(283-282 /1)ابن الوزير،  ،القاسم أيب سنة عن الذب يف والقواصم ( العواصم1)
 .(200 -199 /1) ، ابن الوزير، القاسم أيب
بغيه املستفيد يف الرد ، واسم كتابه املستقل "(223 /2) الشوكاين،، األصول علم من احلق حتقيق إىل الفحول ( إرشاد2)

 (.365 /1). هدية العارفني "على من أنكر االجتهاد من أهل التقليد 
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 تلك رجال من اجملروحني على الفحص ابلغ من ثبت ملا الشأن، أهل من مفسر
 .وهكذا عدالتهم تثبت مل ما روايتهم تقبل فال بعدهم من أما. الطبقة

 العرب، وأبو اجلارود وابن العقيلي جهله وإن"  الثقات"  يف حبان ابن ذكره هذا واحلارث
 احلجاج بن وشعبة الشيباين إسحاق أبو-احلارث عن عون أيب عن احلديث هذا روى وقد

 سند يف يكونون رجال عن وصفا اجلهالة بزوال له واملعرتف الرواية يف ابلتشدد املعروف
 .(1)"روايته

 أهل بعض فيه تكلم وإن احلديث وهذا" :هـ(1414 )تاملباركفوريوقال  (15)
 .(2)"به معمول وهو لغريه، احلسن قسم من أنه فاحلق معروف هو ِبا العلم

 وخالصة أقواهلم يف احلديث:
 أن احلديث مقبول هلذه األسباب:

 احلديث، وتلقي العلماء له ابلقبول. ( شهرة1) 
 ( أن احلارث ليس ِبجهول عني وال وصف.2)
 يف يعرف والصدق، وال والفضل والدين ( أن أصحاب معاذ مجاعة اشتهروا ابلعلم3)
 أهل يشك ال وخيارهم املسلمني أفاضل من أصحابه بل جمروح وال كذاب  وال متهم أصحابه

 ذلك. يف ابلنقل العلم
 إسناد يف شعبة رأيت إذا احلديث أئمة بعض قال ( أن شعبة روى هذا احلديث، وقد4)
 به. يديك فاشدد حديث
 ( أن احلديث روي من أوجه أخرى تقويه .5)

 ورجاله متصل إسناد وهذا معاذ عن غنم بن رمحنعبدال عن رواه نسي بن كطريق عبادة
 . عندهم صحته على بذلك فوقفنا به واحتجوا نقلوه قد العلم أهل أن على ابلثقة معروفون

 مالحظايت على من قبل الرواية:

                                                           

 .(61 - 60 ص) الكوثري ،( مقاالت1)
 .(264 /1)املباركفوري،  ،املصابيح مشكاة شرح املفاتيح ( مرعاة2)
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، عدا اإلمام الشافعي، مع أنه مل ينص صراحة على تصحيح ( أهنم من املتأخرين1)
  .الرواية

  من الفقهاء. معظمهم ( أن2)
، وإن كانت هناك املنت، وليس على السند( أن اعتمادهم يف التصحيح يرتكز على 3)

 .بعض احملاوالت لتصحيح السند
 املضعفون للرواية: املطلب الثاين

نقل اإلمجاع على  هـ(804)تابن امللقن، حىت إن األئمة منمجاعة  ضعفه احلديث هذا
 ويعتمدون واحملدثني َواألح ص ول الحف َقَهاء كتب  يف  يَتَكرَّر َما كثريا  احلَِديث ضعفه فقال: " َهَذا

َاع َضِعيف َحِديث َوه وَ  َعَليحِه،  .(1)" –أعلم ِفيَما-الن َّقحل أهل إبِِمجح
 الثقفي شعبة بن املغرية أخي بن عمرو بن احلارث" :هـ(256)تقال البخاري (1)

 يعرف وال ،عون أيب عن شعبة قال الرأي اجتهاد يف رفعه معاذ أصحاب عن
 هبذا، إال يعرف َوال يصح، والوقال: " ،(2)"يصح وال ،هبذا إال احلارث
 .(3)"مرسل

 هذا من إال نعرفه ال حديث "هذا :هـ(279)تعيسى الرتمذي أبو وقال (2)
 .(4)ِبتصل" عندي إسناده وليس الوجه،

 "احلارث البخاري: تضعيف البخاري فقال: "قال هـ(365عدي)تونقل ابن  (3)
 أبو عنه روى معاذ عن معاذ أصحاب عن شعبة، بن املغرية أخي بن عمرو بن

 .(5)يعرف" وال يصح، ال عون

                                                           

 .(534 /9) ، ابن امللقن،املنري ( البدر1)
 .(304 /1) ، البخاري،الصغري ( التاريخ2)
 (.2449ت ) (277 /2)التاريخ الكبري، البخاري، ( 3)
 (.1328ح) )616 /3) ،الرتمذي ،سننال( 4)
 (.380ت) (465 /2) ، ابن عدي،الرجال ضعفاء يف ( الكامل5)
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 واملرسلتعارض الوصل واإلرسال مث قال: "" (هـ385 )توذكر الدارقطين (4)
  .(1)"أصح

 عليه حكم من أن: مراده ولكن صحيح، احلديث أن أصح املرسل "إن: قوله معىن وليس
 ابالتصال". عليه حكم نِم أصح ابإلرسال
َاِرث   إال َأَحد   يَ رحوِهِ  ملَح  ألَنَّه   َيِصحُّ  "ال :هـ(456 وقال ابن حزم)ت (5) رٍو بحن   احلح  َعمح

رِي ال جَمحه ول   َوه وَ  لِ  ِمنح  رَِجالٍ  َعنح  ه وَ  َمنح  َندح ِهمح  ملَح  مِححصٍ  أَهح  . (2)م َعاٍذ" َعنح  ي َسمِّ
 قوم عن أنه سقوطه وأول الطريق، هذا غري من أحد يروه مل ساقط حديث وقال: "هذا

 ال جمهول وهو عمر، احلارث بن وفيه هو، من يعرف ال فيمن حجة فال يسموا، مل جمهولني
 ". طريقه غري من قط احلديث هذا أيت ومل هو، من يعرف

 تعاىل هللا يكون أن البني احملال من ألن والوضع الكذب ظاهر احلديث هذا فإن وأيضا
َتة   َعَليحك م   )ح ّرَِمتح  يقول: ِنحزِيرِ  َوحلَحم   َوالدَّم   الحَمي ح  َوالحَموحق وَذة   َوالحم نحَخِنَقة   بِهِ  اّللَِّ  لَِغريحِ  أ ِهلَّ  َوما اخلح

ت مح  َما ِإالَّ  السَّب ع   َأَكلَ  َوما َوالنَِّطيَحة   َوالحم رَتَدِّيَة   ي ح تَ قحِسم وا َوَأنح  النُّص بِ  َعَلى ذ ِبحَ  َوما ذَكَّ َزحالمِ  َتسح  اِبألح
ق   ذِلك مح  َشوحنِ  خَتحَشوحه مح  َفال ِديِنك مح  ِمنح  َكَفر وا  الَِّذينَ  يَِئسَ  الحيَ وحمَ  ِفسح َملحت   الحيَ وحمَ  َواخح  ِديَنك مح  َلك مح  َأكح

َمحت   المَ  َلك م   َوَرِضيت   نِعحَميِت  َعَليحك مح  َوأمتح مثحٍ  م َتجاِنفٍ  َغريحَ  خَمحَمَصةٍ  يف  اضحط رَّ  َفَمنِ  ِديناً  اإلحِسح  فَِإنَّ  إِلِ
َرحضِ  يف  َدابَّةٍ  ِمنح  َوما ) و( 3املائدة: ) َرِحيم ( َغف ور   اّللََّ   أ َمم   ِإالَّ  ِِبَناَحيحهِ  َيِطري   طائِرٍ  َوال األح

ثال ك مح  ءٍ  ِمنح  الحِكتابِ  يف  فَ رَّطحنا َما أَمح  يف  نَ ب حَعث   )َويَ وحمَ  و( 38األنعام: ) حي حَشر وَن( َرهبِِّمح  ِإىل مث َّ  َشيح
 تِبحياَنً  الحِكتابَ  َعَليحكَ  َونَ زَّلحنا هؤ الءِ  َعلى َشِهيداً  ِبكَ  َوِجئحنا أَن حف ِسِهمح  ِمنح  َعَليحِهمح  َشِهيداً  أ مَّةٍ  ك لِّ 
ءٍ  ِلك لِّ  رى َوَرمححَةً  َوه دىً  َشيح ِلِمنَي( َوب شح  يف ينزل إنه  هللا رسول يقول مث (89النحل: ) لِلحم سح

 )اِبلحبَ يِّناتِ   لرسوله خماطبا تعاىل هللا يقول أن البني احملال ومن القرآن يف يوجد ال ما الداينة
رَ  إِلَيحكَ  َوأَن حزَلحنا َوالزُّب رِ  َ  الذِّكح  يقول مث (44النحل: ) يَ تَ َفكَّر وَن( َوَلَعلَّه مح  إِلَيحِهمح  ن  ّزِلَ  َما لِلنَّاسِ  لِت  َبنيِّ
 فاختذ  هللا رسول يقول أن املمتنع احملال من مث  يبينه مل ما الدين يف يقع إنه  هللا رسول
 فيه اعرتاض ال الذي الصحيح ابلسند هذا جاء وأضلوا فضلوا ابلرأي فأفتوا جهاال رؤوسا الناس

                                                           

 (.1001ح) (88 /6) ،لدارقطينا ،عللال( 1)
 (.82 /1) ، ابن حزم،ابآلاثر ( احمللى2)
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 ال ظاهر كذب  كله  فهذا ابلرأي الدين يف احلكم يطلق مث الرأي يف الكالم ابب يف ذكرَن وقد
  ظاهر وكذب كثري،  خبث عنهم هللا رضي الصحابة عن الراوين التابعني يف كان  وقد فيه، شك

 يعرف مل جمهول عن رواية تؤخذ أن جيوز ،فال ابلكذب شهد عليه ِمن وغريه األعور كاحلارث
 الكافة، نقل منقول أنه احلديث هذا يف ادعى أن إىل بعضهم جلأ ولقد حاله، ما وال هو من
 احلديث بل له قيل ولو هذا، مثل حديث كل  يف يدعي أن عن أحد يعجز وال حممد أبو قال

 برأيهم األمور يقيسون قوم أميت على فتنة الفرق أشد إن املبارك ابن طريق من جاء الذي
 مل من ولكن فرق وبني بينه يكون أكان الكافة نقل من هو احلرام وحيلون فيحرمون احلالل

 العلم يوجب تواتر نقل كلها  الكواف نقل من أنه فيه شك ال الذي ولكن شاء ما قال يستح
َمحرِ  َوأ وِل  الرَّس ولَ  َوَأِطيع وا اّللََّ  َأِطيع وا آَمن وا الَِّذينَ  أَي َُّها )اي تعاىل هللا فقول الضروري  فَِإنح  ِمنحك مح  األح

ءٍ  يف  تَناَزعحت مح  ِخرِ  َوالحيَ وحمِ  اِبّللَِّ  ت  ؤحِمن ونَ  ك ن حت مح   ِإنح  َوالرَّس ولِ  اّللَِّ  ِإىَل  فَ ر دُّوه   َشيح َسن   َخريح   ذِلكَ  اآلح  َوَأحح
 (59النساء: ) أَتحِويالً(

 القرآن وهو تعاىل هللا إىل إال التنازع عند الرد فيه وليس صحته يف شك ال الذي هو فهذا
 حيل ال واحلديث القرآن عدا ما أن فصح ذلك يف القياس أذكر وال  كالمه  وهو الرسول وإىل
 تعاىل وابهلل أصال إليه الرد حيل فال حديثا وال قرآَن ليس أصال والقياس التنازع عند إليه الرد

 .(1)التوفيق
د   يروه مل اَبِطل وقال: "َحِديث َاِرث اال ا حح رو بن احلح رِي اَل  جَمحه ول َوه وَ  َعمح  َعن ه وَ  من يدح

  .(2)بِِه" الحَمقحط وع اَبِطل َومن يسمهم مل محص أهل من رجال
 أيب عن شعبة، عن مجاعة، رواه ابطل، حديث هذا" :هـ(543) وقال اجلوزقاين (6)

 أنين واعلم..  شعبة، بن املغرية أخي بن عمرو بن احلارث عن الثقفي، عون
 من لقيته من وسألت والصغار، الكبار املسانيد يف احلديث هذا عن تصفحت

 هذا عمرو بن واحلارث هذا، غري طريقا له أجد فلم عنه، ابلنقل العلم أهل
 .جمهول

                                                           

 (.134 – 132 /5)اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، ( 1)
 .(60: ص) ،ابن حزم ،الكافية ( النبذة2)
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 من أصل يف عليه يعتمد ال اإلسناد هذا وِبثل يعرفون، ال محص أهل من معاذ وأصحاب
 هذا: فقل عليه؟ واعتمدوا كتبهم  يف أوردوه قاطبة الفقهاء إن: لك قيل فإن الشريعة، أصول
 إىل قوهلم، رجعنا النقل أهل عند ثبت ِما هذا غري أظهروا فإن السلف، فيه قلد واخللف طريقه
 .(1)"البتة يف خالف ذلك ميكنهم ال ِما وهذا

 وجه من يوجد وال يسند ال احلديث "هذا: هـ( 581وقال عبداحلق اإلشبيلي) (7)
 .(2)صحيح"

 كلهم  الفقهاء كان  وإن يصح ال َحِديث   َهَذا" هـ(:597ابن اجلوزي) وقَالَ  (8)
 ال ثبوته إمنا صحيًحا معناه كان  إن ولعمري عليه ويعتمدون كتبهم  يف  يذكرونه
َاِرث ألن يعرف ل من م َعاذِ  وأصحاب جمهول عمرو بحن احلح  يعرفون ال محص أَهح

 .(3)"لثبوته وجه فال طريقه َهَذا وما
 :احلديث هذا على الكالم يف مفرد له تصنيف يفهـ(  620) طاهر ابن وقال (9)

 من عنه وسألت والصغار الكبار املسانيد يف احلديث هذا عن فحصت أين "اعلم
 ،شعبة طريق أحدمها ،طريقني غري له أجد فلم ،ابلنقل العلم أهل من لقيته

 ،ثقيف من رجل عن ،الشعثاء أيب بن أشعت عن ،جابر بن حممد عن واألخرى
 كتاب  يف احلرمني إمام قول فيه رأيت ما وأقبح: قال ،يصح ال وكالمها ،معاذ عن

 ،منه زلة وهذه: قال ،معاذ حديث على الباب هذا يف والعمدة". الفقه أصول"
 .(4)اجلهالة" هذه ارتكب ملا ابلنقل عاملا كان  ولو

 رجال عن جهالة، وفيه عمرو، بن احلارث على مداره " (:هـ748وقال الذهيب) (10)
 .(5)معاذ" عن محص، أهل من

                                                           

 .(244 /1) ، اجلوزقاين،واملشاهري والصحاح واملناكري ( األابطيل1)
 .(342 /3) ، اإلشبيلي،الوسطى ( األحكام2)
 .(273 /2) اجلوزي،، ابن الواهية األحاديث يف املتناهية ( العلل3)
 (.507 - 506 /2) ، ابن طاهر،( الربهان4)
 .(472 /18) ، الذهيب،النبالء أعالم ( سري5)
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 ابن الثقفي عمرو بن احلارث عن الثقفي، هللا عبيد بن حممد عون أبو به وقال: "تفرد
 .(1)جمهول" فهو عون، أيب غري احلارث عن روى املغرية، وما أخي

 يف  تبحره َمعَ  الحَمَعاِل  أَب و وََكانَ  الذََّهيبّ  َكاَلم  "َفمن :هـ(771السبكي )وقال  (11)
رِي اَل  وأصوله الحِفقحه  الحقَياس، يف  مَعاذ َحِديث الحرب حَهان كتاب  يف  ذكر احلَِديث يدح

َحاح يف  مدون "ه وَ  فَ َقاَل: حَّة يف  َله   وأىن قَاَل، ِصحَّته"، َكَذا على م تَّفق الصِّ  الصِّ
َاِرث على ومداره رو بن احلح  يدرى اَل  محص أهل من رجال َعن جَمحه ول َوه وَ  َعمح

 .(2)مَعاذ انحتهى َعن هم من
رِي اَل  "َكانَ  قَ وحله: َفَأما  أَنه وهب تنبغي... اَل  اإِلَمام َهَذا مثل على فإساءة احلَِديث، يدح

رِي "اَل  يَ ق ول: َأن َذِلك ي وجب َفاَل  َأكثر، َأو حديثني َأو َحِديث يف  زل  َهَذا َوَما الحَفّن"، يدح
 َومل َغريه، َأَحاِديث يف  َذِلك اّدعى قد بل ِبَصِحيح، َولَيحسَ  ِصحَّته، اإِلَمام اّدعى َوحده احلَِديث
 .(3)السََّماء" آفَاق َفوق الصاعدة مرتبته َعن إنزاله َواَل  ِمنحه   الغض عندَنَ  َذِلك ي وجب
تضعيف الرتمذي والبخاري، ومل يزد على ذكر هذا . (4)هـ(774ابن كثري)ونقل  (12)

 .التضعيف
 .(5) (هـ803املناوي)وكذا فعل  (13)
 .(6)هـ(806العراقي) وضعفه احلافظ (14)
 ،"احلرمني إمام" على )يعين الذهيب( األدب أساء" :هـ(852)قال ابن حجرو  (15)

 نقله ِما أشد احلرمني إمام كالم  أن مع ،العبارة هذه من َبلني يعرب أن ميكنه وكان
 إليه يتطرق ال ،صحته على متفق الصحاح يف مدون واحلديث: قال فإنه ،عنه

 من" واملتفقه الفقيه" كتاب  يف اخلطيب أخرجه وقد هللا رمحه قال كذا  التأويل؛
                                                           

 (.1635ت) (439 /1) ، الذهيب،االعتدال ( ميزان1)
  (.426 /10) ، الذهيب،اإلسالم ( اتريخ2)
 .(187 /5) ،لسبكيا ،الكربى الشافعية ( طبقات3)
 .(125: ص) ، ابن كثري،احلاجب ابن خمتصر أحاديث ِبعرفة الطالب ( حتفة4)
 (.2836ح) (295 /3)، املناوي، املصابيح أحاديث ختريج يف والتناقيح املناهج ( يف كشف5)
 (.76 /1) العراقي، للبيضاويّ " األصول منهاج أحاديث ( ختريج6)
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 رمحنعبدال إىل اإلسناد كان  فلو ،جبل بن معاذ عن ،غنم بن رمحنعبدال رواية
 يف القاص بن العباس أبو استند وقد ،احلديث صحة يف كافيا  لكان ،اثبتا

 .(1)" ابلقبول له واالجتهاد الفقه أئمة تلقي إىل-صحته
 ضعفوا الرواية من انحيتني.األئمة فهؤالء 

 ، ففيه هذه العلل:الناحية األوىل: من جهة السند
 .واإلنقطاع اإلرسالتعارض الوصل و ( 1)
 . معاذ أصحاب جهالة( 2)
 .عمرو بن احلارث جهالة( 3)

 الناحية الثانية: من جهة املنت.
ءٍ ) تعاىل أواًل: التعارض مع قوله قوله  وقوله (38)األنعام: (َما فَ رَّطحنا يف الحِكتاِب ِمنح َشيح

 مل فإن" :قولهإذا يف احلديث  .(59األنعام: َوال َرطحٍب َوال ايِبٍس ِإالَّ يف ِكتاٍب م ِبنٍي ): )تعاىل
 ."، وكأن هناك أشياء غري موجودة يف كتاب هللاهللا كتاب  يف َتد

 .، وهذا غري جائزسيجتهد يف حياة النيب رضي هللا عنه أن معاذاً  :اثنياً 
 ألن ؛خطأ وهو ،رأيي أجتهد قوله على صوبه والسالم الصالة عليه أنه احلديث يف أن
 . جيوز ال والسالم الصالة عليهم األنبياء زمان يف االجتهاد

يعلم أنه عامل بداية، إذ كيف ينصبه للقضاء،  أن تنصيبه للقضاء مل يكن إال ألنه  :اثلثاً 
 مث يسأل عن علمه من عدمه.

 ألن جيوز ال وذلك للقضاء، نصبه أن بعد يقضي به عما سأله أنه يقتضى احلديثففي 
 عاملا كونه  ثبت لو تثبت إمنا الصالحية وهذه للقضاء بصالحيته مشروطاً  للقضاء نصه جواز

 .(2)به. يقضى أن جيب ال الذي والشئ ،به يقضى أن جيب الذي ابلشئ
 املطلب الثالث: القول الراجح يف الرواية.

                                                           

 .(447 /4) ، ابن حجر،احلبري ( التلخيص1)
 .(41 - 40 /5) ،لرازيا ،( احملصول2)
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 :لعلل َضِعيف مَعاذ َحِديث َأن تقدم ِمَّا ثَبت
ْضطاَراب (1) ْسَناد يفا  االا واثلثة موقوفًا على أيب فمرة روي مرساًل، وأخرى متصاًل،  .اإْلا

ومرة جاء يف اإلسناد عن رجال من أصحاب  عون، فتعارض الوصل واإلرسال واالنقطاع.
، ومرة عن َنس من أصحاب معاذ، ومرة عن مجاعة معاذ، ومرة عن رجل من أصحاب معاذ

 .من أصحاب النيب 
والتعديل ابجلهالة، وأما ذكر إذ حكم عليه علماء اجلرح  .َعْمرو بن احْلَاراث َجَهاَلة (2)

 ابن حبان له يف الثقات، فمنهجه معروف بتوثيق اجملاهيل.
إذ مل ترد تسميتهم يف أي إسناد من األسانيد، بل وال  .مَعاذ َأْصَحاب َجَهاَلة (3)

تسمية واحد منهم، ومل يروه واحد منهم على االستقالل، فكيف يرد يف ذهن حمدث أن هؤالء 
ذا اخلرب الذي ترتتب عليه أحكام عدة، وال حيدثون به سوى احلارث بن األصحاب تلقوا ه

 عمرو، بل كيف مل يتحرك واحد من الرواة حبثاً عن هذا احلديث لريويه إبدسناه.
ْرَسال (4) فقد رجح األئمة رواية اإلرسال، وليس معىن ذلك أن الرواية صحيحة،  .اإْلا

 روايته أرجح ِمن وصل، واملرسل نوع من أنواع الضعيف.وإمنا معناه أن من روى اإلرسال 
 األصول، علماء عن احلديث هذا اشتهار يهولنك وال لذا قال األلباين: "هذا

 متييز وال ورجاله، ابحلديث عندهم معرفة ال أكثرهم فإن القياس، إثبات يف به واحتجاجهم
 مر وقد منهم، قليال إال ابلفروع، الفقهاء شأن ذلك يف شأهنم وسقيمه، صحيحه بني لديهم

 يقال فماذا والفروع، ابألصول العلم يف هو من وهو-احلديث هذا يف احلرمني إمام كالم  بك
 احلافظ مث إايه، طاهر ابن احلافظ نقد رأت كما  يدانيه، ال بل ذلك يف يساويه ال ِمن غريه عن
 .(1)نقده" يف تعبريه سوء طاهر ابن على إنكاره مع بعده، من حجر ابن

 املطلب اخلامس: اجلواب عن أدلة املصححني
 :اجلواب عن حجج املصححني للرواية

 احلديث، وتلقي العلماء له ابلقبول. أواًل: أما قوهلم بشهرة

                                                           

 .(284 /2) ، األلباين،األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث ( سلسلة1)
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فيمكن أن جياب عنه ِبا رأيت من أن علماء احلديث مل يتلقوا احلديث ابلقبول، وإمنا 
تلقوه ابلرد، وهذه الشهرة ال تعين التصحيح، فكثري من األحاديث الضعيفة منتشرة بني الناس، 

 .(1)وكثر خمرجها ومع ذلك ضعفها العلماء، بل وبعضها حكم عليه العلماء ابلوضع
َاِفظوقد نقل  َاع امللقن ابحن احلح َعة أهل وهم ضعفه، َعَلى الحم حدثني ِإمجح  يرجع وإليهم الصَّن ح

َالف َهَذا قَ وحهلم الحَموحض وع، فَِإن َهَذا يف  الَقوحل  .تقدم الَِّذي للحَواِقع خم 
 اثنياً: قوهلم: إن احلارث ليس مبجهول عني وال وصف.

 جياب عنه ابآليت:
 الراوي أنأحد  يقل يعرف عنه إال أنه ابن أخي املغرية بن شعبة، وملإذ مل  جمهول( أنه 2)
 الوصف، قال أو احلال جهالة إىل العني جهالة عن بذلك خرج جده عرف اسم إذا اجملهول

 جهة من إال حديثه يعرف وال العلماء يعرفه مل من احلديث أهل عند اجملهول: "اخلطيب
 .".واحد

 هبم وكفى والعسقالين ابجلهالة احلافظان البخاري، والذهيب،( أن الذي حكم عليه 2)
 حجة.

 كبار  من أنه كبارهم، وهب  من وليس التابعني، صغار من عمرو بن احلارث( 3)
 اجلرح أئمة من أحد عند الوصف جهالة عن فضال العني جهالة عنه ينفي ال فذلك التابعني،

 ذكرَن. ما يؤيد للرواة ترمجتهم يف سريهتم إن بل والتعديل،
 ضعف وثبت املفسر، اجلرح عن ذلك فأغىن ضعفه، تستلزم احلديث يف علة اجلهالة( 4)

أما توثيق ابن حبان للحارث فال حجة فيه إذ هو معروف بتوثيق اجملاهيل، ودليل  احلديث.
 والعسقالين. والذهيب البخاري اإلمامذلك أنه جمهول عند 

 يعرف ، والوالصدق والفضل والدين أن أصحاب معاذ مجاعة اشتهروا ابلعلم اثلثاً:
 أهل يشك ال وخيارهم املسلمني أفاضل من أصحابه بل جمروح وال كذاب  وال متهم أصحابه يف

 ذلك. يف ابلنقل العلم

                                                           

 ( كقصة الغرانيق ألف العالمة األلباين رسلة يف بيان وضعها أمساها نصب اجملانيق لنسف قصة الغرانيق.1)
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 وجياب عن هذا ابآليت:
 والسياق الكالم، هذا فيهم يقال حىت ؛ حممد أصحاب ليسوا معاذ أصحاب( 1)

 ضعيًفا. يكون أن جيوز والتابعي التابعني، من أهنم على يدل
 فاحلديث قائمتان، أخراين علتان هناكف ،يف أصحاب معاذ حمصورة احلديث علة( 2)
 .حال كل  على ضعيف
 يف شعبة رأيت إذا احلديث أئمة بعض قال ( أن شعبة روى هذا احلديث، وقد4)
 به. يديك فاشدد حديث إسناد

 جياب عن هذا مبا يلي:
( ال يلزم من تشدد إمام من األئمة عدم روايته عن الضعفاء، فمن املعلوم أن تشدده 1)

 يف النقد ال يعين تشدده يف األخذ، ورواية الراوي عمن مساه ال تعترب تعديالً له.. 
 ( أضف إىل ذلك أن الضعف ليس يف شيخ شعبه، وإمنا فيمن فوقه.2)
 ( أن احلديث روي من أوجه أخرى تقويه .5)

 ورجاله متصل إسناد وهذا معاذ عن غنم بن رمحنعبدال عن رواه نسي بن كطريق عبادة
 . عندهم صحته على بذلك فوقفنا به واحتجوا نقلوه قد العلم أهل أن على ابلثقة معروفون

 :واجلواب
 الدمشقي وهو حسان بن سعيد بن محمدأن هذه الطرق ال ختلو من كذاب ك 

 املصلوب.
 ".  احلديث يضع: " مهدي ابن قال، الشاذكوين سليمانأو وضاع ك

  فمن عمرو، بن احلارث راويه وجهالة إلرساله، إسناده يصح ال احلديث أن :القول ومجلة
 أمساء يستحضر أن فحسبه وإال فبها، ذلك له وتبني الشريف، العلم هبذا املعرفة من عنده كان

 :أسردها ذا أهنا وها قلبه، من الشك فيزول بتضعيفه، صرحوا الذين األئمة
  .حزم ابن-5 .الدارقطين-4 .العقيلي-3 .الرتمذي-2 .البخاري-1
 . حجر ابن-10 .السبكي-9 .الذهيب-8 .اجلوزي ابن-7 .طاهر ابن-6
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 من هللا إبذن يضل ولن احلديث، هذا ضعفوا قد-نستحضرهم ال ِمن وغريهم-هؤالء كل
 هذا".  جليسهم يشقى ال القوم هم: " املأثور ابلقول الناس أوىل وهم كيف  هبديهم، اهتدى

 .(1)" صحيحا معناه كان  وإن: " قوله ذلك أتبع احلديث صحة اجلوزي ابن أنكر وملا
 الكالم على معىن احلديث :الثالثاملبحث 

إشكال عند من قبل هذه الرواية يف قبول املعىن، بل إن من أكرب ما دفعهم إىل ال 
  تصحيح الرواية، هو استحساهنم للمعىن.

 أما من رد الرواية فانقسموا قسمني:
منهم من رد الرواية سنداً، واستشكل املعىن كما سبق، ومنهم من رد السند وقبل املعىن،  

 .(2)"صحيًحا معناه كان  وإن: "احلديث ثبوت بعدم حكم أن بعد اجلوزيّ  ابن قالكما 
 فيما املعىن صحيحأن احلديث " لكن املعىن املقبول من وجهة نظري يف هذا احلديث :

 ."فيه خالف ال ِما هذاو  النّص، فقدان عند ابالجتهاد يتعّلق
 مث أوالً، القرآن يف يبحث األدلة يف يبحث عندما اإلنسان "أن املعىن يكون كالتال:و 
 يتعبد كما  هبا متعبد السنة ألن واحد؛ والتعويل احلكم َنحية من منهما وكل السنة، يف يبحث
 سنة أو وجل عز هللا كتاب  من دليل من جيد ما إىل يصري أن وعليه العمل، حيث من ابلقرآن
 على العلماء واتفاق إمجاع حكاية أو إمجاعاً  ووجد ذلك، من شيئاً  حيصل مل وإذا ، رسوله
 النظري إبحلاق وذلك رأيه، جيتهد فإنه هذا وال هذا من شيئاً  يكن مل وإن به، أيخذ فإنه ذلك

 أو عام، لفظ حتت إدراجه أو عامة، قاعدة حتت إبدخاله أو ابلشبيه، الشبيه وإحلاق ابلنظري،
 وهذا شيء، لكل مستوعبة الشريعة ألن إليها؛ يصار أن ميكن اليت الطرق من ذلك إىل ما

 يكون هذا ولكن نص، فيها يوجد أن البد قضية كل  ليس ألنه َبلفاظها؛ ليس االستيعاب
 ابلناس تنزل َنزلة كل  وهلذا وهكذا، ابلنظري والنظري ابلشبيه الشبيه بقياس وبقواعدها بعموماهتا

 صحيح: فغري احلديث تضّمنه ما كلّ أما تصحيح املعىن ل .(3)فيما مثيل هلا يعرف ومل
                                                           

 .(274 /2) األلباين،، األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث ( سلسلة1)
 .(273 /2) ، ابن اجلوزي،الواهية األحاديث يف املتناهية ( العلل2)
 .(140 /19) ،العباد عبداحملسن  ،داود أيب سنن ( شرح3)
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 ال أنه فكما منهما، االجتهاد منزلة معه وإنزاهلا القرآن، مع السّنة تصنيف تضّمن ألنه
 يف جيد مل إذا إال ابلسّنة أيخذ ال فكذلك والسّنة، الكتاب يف النصّ  وجود مع االجتهاد جيوز

رَ  إِلَيحكَ  َوأَن حزَلحَنا: }وجل عز لقوله مضادّ  بل عليه، دليل ال ِما التفريق وهذا الكتاب، َ  الذِّكح  لِت  َبنيِّ
ّصص مطلقه، وتقّيد القرآن، جممل ت بنّي  فالسّنة ،{إِلَيحِهمح  ن  ّزِلَ  َما لِلنَّاسِ   فالواجب عمومه، وخت 
 (. 1) بينهما التفريق وعدم مًعا، والسّنة الكتاب يف النظر

 .الوكيل ونعم حسبنا، وهو واملآب، املرجع وإليه ابلصواب، أعلم تعاىل وهللا
 اخلامتة:

 احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، أما بعد.
معاذ بن جبل موقف العلماء من رواية املوجز املختصر فقد بينت من خالل هذا البحث 

 . االجتهاديف 
الوسع والطاقة حىت أصل إىل استقصيت يف التخريج، ويف مجع أقوال العلماء قدر وقد 

 .احلق
 وقد ظهرت ل هذه النتائج:

 ( أن الرواية مشهورة مبثوثة يف كتب السنة والفقه واألصول.1)
ضعفها ، ومن ( أن من حكم على الرواية ابلصحة معظمهم من الفقهاء واملتأخرين2)

 .جلهم من احملدثني
ومتناً، وبعضهم ضعف السند وقبل الرواية بعضهم ردها سندًا القائلني بضعف ( أن 3)

 املنت.
 الضطراهبا، وارساهلا، وجهالة بعض رجاهلا. ( أن الراجح ضعف الرواية نظراً 4)

 التوصيات:
 ( االعتناء بتخريج األحاديث املشتهرة.1)
 االعتناء بدراسة أحاديث الفقه، ال سيما اليت تبىن عليها القواعد.( 2)
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أكن أصبت فبفضل هللا جلت قدرته، وبعونه وحده سبحانه، وإن أكن  فإن  واخرياً:
 أخطأت فقد بذلت أقصى ما استطعت للوصول إىل احلق، ورمحة ربك وسعت كل شيء .

 املراجع:

 القرآن الكرمي. (1)
 أبو جعفر، بن احلسني بن إبراهيم بن احلسني ، اجلوزقاين،واملشاهري والصحاح واملناكري األابطيل (2)

 للنشر الصميعي دار: طالفريوائي  الرمحن عبدد. : ه ( حتقيق543: ت) اجلورقاين اهلمذاين عبدهللا
 ه 1422اهلند الرابعة،  اخلريية، التعليمية الدعوة دار مؤسسة السعودية، الرايض والتوزيع،
 م.2002

املعافري االشبيلي املالكي القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ابن العريب، ، أحكام القرآن (3)
الثالثة، ، لبنان –: دار الكتب العلمية، بريوت ، ط: حممد عبد القادر عطا، حتقيقه (543: ت)

 .م 2003 -ه   1424
 عبد بن الرمحن عبد بن احلق عبداإلشبيلي،  اخلراط ابن،  النيب حديث الوسطى من األحكام (4)

 السلفي، محدي: حتقيق )ه  581: ت) األندلسي األزدي، إبراهيم سعيد بن احلسني بن هللا
 1995 - ه  1416:  السعودية - الرايض والتوزيع، للنشر الرشد مكتبة: طالسامرائي  صبحي

  م.
 شاكر قدم أمحد الشيخ: احملقق )ه 456: ت) الظاهري حزم ابن ،األحكام أصول يف اإلحكام (5)

 بريوت. اجلديدة، اآلفاق دار: طعباس  إحسان الدكتورأ. : له
رٍ  أَب و ، وكيع،القضاة أخبار (6) َلقَّب ،البَ غحَداِديّ  َحيَّانَ  بحنِ  َخَلفِ  بحن   حم َمَّد   َبكح

 
: ت" )وَِكيع"بِ  امل

 األوىل، الكربى، التجارية املكتبة: طاملراغي  عبدالعزيز:حتقيق: ه ( احملقق306
 م.1947=ه 1366

 اليمين الشوكاين هللا علي بن حممد ، الشوكاين،األصول علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد (7)
: طفرفور  الدين ول.ود امليس خليل الشيخ: له قدمو  عناية، أمحد الشيخ: ه ( احملقق1250: ت)

 م.1999 - ه 1419 العريب األوىل الكتاب دار
ط: القرشي الدمشقي  كثري عماد الدين إمساعيل بن ، ابن كثري،إىل معرفة أدلة التنبيه إرشاد الفقيه (8)

  مصطفى. دار الكتب العلمية بريوت حتقيق علي إبراهيم



(35) 

: ت) العسقالين حجر بنا علي بن أمحد الفضل أبو ، ابن حجر،الصحابة متييز يف اإلصابة (9)
 األوىل: بريوت العلمية الكتب دار: طمعوض  وعلى املوجود عبد عادل: ه ( حتقيق852

 ه .1415
 أيوب بن بكر أيب بن حممد هللا عبد أبو ، ابن القيم،العاملني رب عن املوقعني إعالم (10)

 عمر أبو: التخريج يف سلمان شارك آل مشهور: حتقيقه (  751: ت) اجلوزية قيم اببن املعروف
 1423 األوىل،: السعودية  العربية اململكة والتوزيع، للنشر اجلوزي ابن دار: طأمحد  هللا عبد أمحد
 ه  .

، ابن عنهم هللا رضي حنيفة وأيب والشافعي مالك الفقهاء األئمة الثالثة فضائل يف االنتقاء (11)
: ت) القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو عبد الرب،

 بريوت. – العلمية الكتب دار: طه ( 463
 الدين سراج ،امللقن ابن ،الكبري الشرح يف الواقعة واألاثر األحاديث ختريج يف املنري البدر (12)

 بن وعبدهللا أبوالغيط مصطفى: ه ( احملقق804: ت) املصري الشافعي علي بن عمر حفص أبو
 م.2004-ه 1425 االوىل، الرايض – والتوزيع للنشر اهلجرة دار: طكمال   بن وايسر سليمان

 حممد بن يوسف بن هللا عبد بن امللك عبدإمام احلرمني، ، الفقه أصول يف الربهان (13)
 دار: طعويضة  بن حممد بن صالح: ه ( احملقق478: ت) الدين ركن املعال، أبو اجلويين،
 م. 1997 - ه  1418 لبنان األوىل – بريوت العلمية الكتب

 بن إسحاق بن أمحد بن هللا عبد بن أمحد ،نعيم أبو ،أصبهان أخبار=  أصبهان اتريخ (14)
 – العلمية الكتب دار: طحسن  كسروي  سيد: ه ( احملقق430: ت) األصبهاين مهران بن موسى

 م.1990-ه  1410 األوىل،: بريوت 
 بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس ، الذهيب،َواألعالم املشاهري َوَوفيات اإلسالم اتريخ (15)

از بن عثمان بن أمحد  دار: طمعروف  عّواد بشار الدكتور: احملققه ( 748: ت) الذهيب قَاميح
 م. 2003 األوىل،: اإلسالمي  الغرب

 زايد فهرس ابراهيم حممود: البخاري حتقيق إمساعيل بن حممد، البخاري،  الصغري التاريخ (16)
 لبنان. – بريوت املعرفة دار: طاملرعشي  يوسف: أحاديثه

 هللا أبوعبد البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد ، البخاري،الكبري التاريخ (17)
 خان. املعيد عبد حممد: مراقبة الدكن حتت آابد حيدر العثمانية، املعارف دائرة: ط )ه 256: ت

: ت) عساكر ابن هللا هبة بن احلسن بن علي القاسم أبو ، ابن عساكر،دمشق اتريخ (18)
 م.1995 - ه 1415:  والتوزيع  والنشر للطباعة الفكر دار: طالعمروي  عمرو: ه ( احملقق571



(36) 

 عمر بن إمساعيل الفداء أبو ، ابن كثري،احلاجب ابن خمتصر أحاديث ِبعرفة الطالب حتفة (19)
 م.1996 - ه 1416 حزم الثانية دارابن: طه ( 774: ت)

، قاضي القضاة عبد هللا بن عمر البيضاوي  األصول، البيضاوي،منهاج الوصول اىل علم  (20)
 .اعتىن به مصطفى شيخ مصطفى / مؤسسة الرسالة بريوت / االوىل

 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو ، ابن حجر،التهذيب تقريب (21)
 – ه 1406 سوراي األوىل، الرشيد دار: طعوامة  حممد: ه ( احملقق852: ت) العسقالين

  م.1986
 حجر بن علي بن أمحد ، ابن حجر،الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص (22)

 .م1989. ه 1419 العلمية األوىل الكتب دار: طه ( 852: ت) العسقالين
 املعارف دائرة مطبعة: ط علي بن أمحد الفضل أبو ، ابن حجر،التهذيب هتذيب (23)

 ه .1326 اهلند األوىل، النظامية،
 احلجاج، أبو يوسف، بن الرمحن عبد بن يوسف ، املزي،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب (24)

 عواد بشار. د: ه ( احملقق742: ت) املزي الكليب القضاعي حممد أيب الزكي ابن الدين مجال
 م.1980 – 1400 األوىل،: بريوت  – الرسالة مؤسسة: طمعروف 

 بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ،امللقن ابن، الصحيح اجلامع لشرح التوضيح (25)
 دار: طالرتاث  وحتقيق العلمي للبحث الفالح دار: ه ( احملقق804: ت) املصري الشافعي أمحد

 م. 2008 - ه  1429 األوىل،: سوراي  – دمشق النوادر،
: ت) الب سيت الدارمي، حامت، أبو التميمي، ، حبان بن حممد ، ابن حبان،الثقات (26)

 مدير خان املعيد عبد حممدد. : مراقبة اهلندية حتت العالية للحكومة املعارف وزارة: طه ( 354
=  ه 1393 األوىل،: اهلند الدكن آابد حبيدر العثمانية املعارف دائرة: طالعثمانية  املعارف دائرة

 م.1973
بَ َغا بن قاسم الدين زين الفداء أبو ، ابن قطلوبغا،الستة الكتب يف يقع مل ِمن الثقات (27)  ق طحل وح

 للبحوث النعمان مركز: طنعمان  آل حممد بن شادي: ه ( وحتقيق879: ت) احلنفي السُّوحد وحين 
 م 2011 - ه  1432 األوىل،: اليمن  صنعاء، والرتمجة الرتاث وحتقيق اإلسالمية والدراسات

 حممد بن املبارك السعادات أبو الدين جمد ، ابن األثري،الرسول أحاديث يف األصول جامع (28)
 القادر عبد: ه ( حتقيق606: ت) األثري ابن اجلزري الشيباين الكرمي عبد ابن حممد بن حممد بن

 األوىل: البيان دار مكتبة - املالح مطبعة - احللواين مكتبة: ط - األرنؤوط



(37) 

 عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو ، ابن عبد الرب،وفضله العلم بيان جامع (29)
: طزمرل  أمحد فواز الرمحن عبد أبو: وحتقيق ه ( دراسة463: ت) القرطيب النمري عاصم بن الرب

  ه  2003 - 1424 حزم األوىل ابن دار الراين مؤسسة
 بن علي بن إبراهيم بن حممد الوزير، ابن، القاسم أيب سنة عن الذب يف الباسم الروض (30)

 الشيخ فضيلة: تقدمي )ه 840: ت)الدين، عز هللا، عبد أبو القامسي، احلسين املفضل بن املرتضى
 للنشر الفوائد عامل دار: طالعمران  حممد بن علي: به زيد اعتىن أبو هللا عبد بن بكر العالمة

 والتوزيع 
، ابن حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة (31)

 احلنبلي، الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي حممد بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو قدامة،
 م2002-ه 1423 والتوزيع الثانية والنشر للطباعة الراّين مؤسسة: طه ( 620: ت)

 الرمحن عبد أبو ، األلباين،األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة (32)
 دار: طه ( 1420: ت) األلباين األشقودري آدم، بن جنايت بن نوح احلاج بن الدين، َنصر حممد

 م 1992/  ه  1412 األوىل،: السعودية  - الرايض املعارف،
 يزيد أبيه اسم وماجة القزويين، يزيد بن حممد هللا عبد أبو ه،ماج ابن ،ماجه ابن سنن (33)

 البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار: طالباقي  عبد فؤاد حممد: ه ( حتقيق273: ت)
 احلليب 

   العريب الكتاب دار: طالسجستاين  األشعث بن سليمان ،داود أبو ،داود أب سنن (34)
  بريوت 

السلمي  الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد ،الرتمذي ،الصحيح اجلامع الرتمذي سنن (35)
 وآخرون شاكر حممد أمحد: بريوت حتقيق – العريب الرتاث إحياء دار: ط

َروحِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحدالبيهقي،  ،الصغرى السنن (36)  اخلراساين، اخل سح
 الدراسات جامعة: طقلعجي  أمني املعطي عبد: احملقق  )ه 458: ت) البيهقي بكر أبو

 م.1989 - ه 1410 األوىل،: ابكستان    كراتشي  اإلسالمية،
 القادر عبد حممد: احملقق البيهقي بكر أبو ، احلسني بن أمحد ،لبيهقيا ،الكربى السنن (37)

 م. 2003 - ه  1424 الثالثة،: لبنان  – بريوت العلمية، الكتب دار: طعطا 
از بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس ، الذهيب،النبالء أعالم سري (38)  قَاميح

 مؤسسة: طاألرَنؤوط  شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعة: ه ( احملقق748: ت) الذهيب
 م. 1985/  ه  1405 ، الثالثة: الرسالة



(38) 

 بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو ، الطحاوي،اآلاثر مشكل شرح (39)
: طاألرنؤوط  شعيب: ه ( حتقيق321: ت) ابلطحاوي املعروف املصري احلجري األزدي سلمة

 م. 1494 ه ، 1415 - األوىل: الرسالة  مؤسسة
: ه ( احملقق322: ت) املكي العقيلي عمرو بن حممد جعفر أبو لعقيليا ،الكبري الضعفاء (40)

 م.1984 - ه 1404 األوىل، بريوت العلمية املكتبة دار: طقلعجي  املعطي عبد
: ت) األلباين الدين، َنصر حممد الرمحن عبد أبو ، األلباين،وزايدته الصغري اجلامع ضعيف (41)

  اإلسالمي. املكتب: طالشاويش  زهري: طبعه على أشرف )ه 1420
 السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين اتج ، السبكي،الكربى الشافعية طبقات (42)

 للطباعة هجر: طاحللو  حممد الفتاح عبد. د الطناحي حممد حممود. د: احملقق )ه 771: ت)
 ه .1413 الثانية،: والتوزيع  والنشر

 ابلوالء، اهلامشي منيع بن سعد بن حممد هللا عبد أبو ، ابن سعد،الكربى الطبقات (43)
 األوىل،: بريوت  – صادر دار: طعباس  إحسان: احملقق )ه 230: ت) البغدادي البصري،
 م. 1968

تصوير  أبو بكر بن العريب املالكي ، ابن العريب،عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي (44)
 .دار الكتب العلمية من املصرية القدمية

ه ( 385: ت) الدارقطين البغدادي عمر بن علي احلسن أبو الدارقطين، ،الدارقطين علل (45)
 .م 1985 - ه  1405 األوىل:  الرايض – طيبة دار: ط .السلفي الرمحن حمفوظ: حتقيق

 .ه  1427 األوىل،: الدمام  – اجلوزي ابن دار: طالدابسي  حممد بن صاحل بن حممدوحتقيق، 
: طاجلوزي  بن علي بن الرمحن عبد ، ابن اجلوزي،الواهية األحاديث يف املتناهية العلل (46)

 امليس. خليل: ه  حتقيق1403 بريوت األوىل، – العلمية الكتب دار
 علي بن إبراهيم بن حممد الوزير، ابن، القاسم أيب سنة عن الذب يف والقواصم العواصم (47)

 الرسالة مؤسسة: طاألرنؤوط  شعيب: حتقيقه ( 840: ت) الدين، عز هللا، عبد أبو القامسي،
 م. 1994 - ه  1415 الثالثة،: بريوت  والتوزيع، والنشر للطباعة

: ت) احلنفي اجلصاص الرازي بكر أبو علي بن أمحد ، الرازي،األصول يف الفصول (48)
 . م1994 - ه 1414 الثانية،: الكويتية  األوقاف وزارة: ط )ه 370

 اخلطيب مهدي بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد بكر أبو ، اخلطيب،واملتفقه الفقيه (49)
 – اجلوزي ابن دار: طالغرازي  يوسف بن عادل الرمحن عبد أبو: ه ( احملقق463: ت) البغدادي
 . ه1421 الثانية،: السعودية 



(39) 

: ت) اجلرجاين عدي بن هللا عبد أمحد أبو ، ابن عدي،الرجال ضعفاء يف الكامل (50)
 م.1988 – 1409 النشر بريوت سنة الفكر، دار: طغزاوي  خمتار حيَي: حتقيق )ه 365

 بن إبراهيم بن حممد ، املناوي،املصابيح أحاديث ختريج يف والتناقيح املناهج كشف   (51)
َناِوي السلمي إسحاق

 
مَّد. د: حتقيق)ه 803: ت) الشافعّي، القاهري، مث امل َحاق حم   حم َمَّد ِإسح

 1425 األوىل،: لبنان بريوت للموسوعات، العربية الدار: طاللحيدان  صاحلش. : إب حرَاِهيم تقدمي
 م. 2004 - ه 

 احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ، ابن تيمية،الفتاوى جمموع (52)
 م. 2005/  ه  1426 الثالثة،: الوفاء  دار: طاجلزار  عامر - الباز أنور: احملقق )ه 728: ت)

ه ( 606: ت) الرازي الدين فخر الرازي عمر بن حممد هللا عبد أبو ، الرازي،احملصول (53)
 م. 1997 - ه  1418 الثالثة،: الرسالة  مؤسسة: طالعلواين  فياض طهد. : وحتقيق دراسة

 القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو ، ابن حزم،ابآلاثر احمللى (54)
 اتريخ. وبدون طبعة بدون: بريوت  – الفكر دار: طه ( 456: ت) الظاهري

ه   312: تالطوسي  نصر بن علي بن احلسن علي أبو: األحكام املؤلف خمتصر (55)
 . املؤيد دار( 7-5) األثرية، الغرابء مكتبة( 4-1: )طأمحد  بن أنيس: احملقق

: ت) البيهقي بكر أبو علي بن احلسني بن أمحد ، البيهقي،الكربى السنن إىل املدخل (56)
 الكويت . – اإلسالمي للكتاب اخللفاء دار: طاألعظمي  الرمحن ضياء حممد. د: ه ( احملقق458

 حممد بن هللا عبيد احلسن أبو ، املباركفوري،املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرعاة (57)
 اجلامعة واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة: ط )ه 1414: ت) املباركفوري عبدالسالم

  م. 1984 ه ، 1404 اهلند الثالثة بنارس السلفية
 العريب بن هللا عبد بن حممد بكر أبو القاضي ، ابن العريب،مالك موطأ شرح يف املسالك (58)

السليماين  احلسني بنت عائشة+  السليماين احلسني بن حممد: العريب احملقق ابن: املعافري شهرته
  م. 2007 ه ،1428 األوىل: بريوت  اإلسالمي الغرب دار: ط

: ت) الطوسي الغزال حممد بن حممد حامد أبو ، الغزال،األصول علم يف املستصفى (59)
 م.1997/ه 1417 األوىل،: لبنان بريوت، الرسالة، مؤسسة: طاألشقر  حممد: احملقق )ه 505

: ت) البصرى الطيالسي اجلارود بن داود بن سليمان داود أبو ،الطيالسي داود أيب مسند (60)
 م. 1999 - ه  1419 األوىل،: مصر  – هجر دار: طالرتكي  حممد الدكتور: ه ( احملقق204



(40) 

 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند (61)
 بن هللا عبد د: وآخرون إشراف مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: ه ( احملقق241: ت) الشيباين

 م . 2001 - ه  1421 األوىل،: الرسالة  مؤسسة: طالرتكي  احملسن عبد
 أيب بن أمحد الدين شهاب العباس أبو ، البوصريي،ماجه ابن زوائد يف الزجاجة مصباح (62)

: ه ( احملقق840: ت) الشافعي الكناين البوصريي عثمان بن قامياز بن سليم بن إمساعيل بن بكر
 ه.  1403 الثانية،: بريوت  – العربية دار: طالكشناوي  املنتقى حممد

   159) الكويف العبسي شيبة أيب بن حممد بن هللا عبد بكر أبو ،شيبة أيب ابن ،م صنف (63)
 القدمية. اهلندية السلفية الدار: عوامة  طبعة حممد: ه ( حتقيق 235

: ه  احملقق 360: تالطرباين  أمحد بن سليمان القاسم أبو ، الطرباين،الكبري املعجم (64)
 م 1983 الثانية،: العريب  الرتاث إحياء دار: طالسلفي  اجمليد عبد بن محدي

 –ه ( ط. املكتبة التوفيقية 1371للشيخ حممد زاهد الكوثري )ت  ،الكوثري ،مقاالت (65)
 مصر. –القاهرة 

 نصر بن محيد بن احلميد عبد حممد أبو ، الكشي،محيد بن عبد مسند من املنتخب (66)
: طالعدوي  مصطفى الشيخ: ه ( حتقيق249: ت) واإلعجام ابلفتح الَكّشي: له ويقال الَكّسي

 م.2002 - ه 1423 الثانية: والتوزيع  للنشر بلنسية دار
: ت) الطوسي الغزال حممد بن حممد حامد أبو ، الغزال،األصول تعليقات من املنخول (67)

 بريوت -املعاصر الفكر دار: طهيتو  حسن حممد الدكتور: عليه وعلق نصه وخرج حققه )ه 505
 م. 1998 - ه  1419 سورية الثالثة، دمشق الفكر دار لبنان،

: ت) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلممسلم،  ،والوحدان املنفردات (68)
 - 1408 األوىل،: بريوت  العلمية الكتب دار: طالبنداري  عبدالغفار. د: احملقق )ه 261

1988  
: ت) العسقالين علي بن أمحد ، ابن حجر،املختصر أحاديث ختريج يف اخلرب اخلرب موافقة (69)

: السعودية الرايض الرشد، مكتبة: طالسامرائي  صبحيو  السلفي، محدي: حتقيقه (  852
 م. 1993 - ه  1414 الثانية،

از بنا أمحد بن حممد هللا عبد أبو ، الذهيب،الرجال نقد االعتدال يف ميزان (70)  الذهيب قَاميح
 1963 - ه  1382 لبنان األوىل، بريوت املعرفة، دار: طالبجاوي  علي: ه ( حتقيق748: ت)
  م



(41) 

 األندلسي أمحد بن علي حممد أبو ، ابن حزم،الدين أصول أحكام يف الكافية النبذة (71)
 األوىل،: بريوت العلمية الكتب دار: طالعزيز  عبد حممد: ه ( احملقق456: ت) الظاهري
 ه .1405

 البغدادي الباابين حممد بن إمساعيلالباابين،  ،املصنفني وآاثر املؤلفني أمساء هدية العارفني (72)
 لبنان. – بريوت العريب الرتاث إحياء دار: ط: طه ( 1399: ت)


