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 إتحاف الفضالء
 بتخريج حديث معاذ بن جبل في القضاء

 
نَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا بَ َعَث ُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَمِن قَاَل َلُه: "َكْيَف تَ ْقِضي وهو أ

ْم َتِجْدُه ِفي ِكَتاِب اللَِّه؟" قَاَل: قَاَل: "فَِإْن لَ  ،ِإْن َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟" قَاَل: َأْقِضي ِبِكَتاِب اللَّهِ 
 . الحديث...َأْقِضي ِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه 
 

 اا وتضعيفً وبيان رواياته وطرقه وكالم أهل العلم فيه تصحيحً 
 
 
 
 كتبه

 نشأت بن كمال المصري أبو يعقوب
 عفا هلل عنه
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 لى الظاملني، وبعد:احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني وال عدوان إال ع
فهذا جزء حديثي قصري، يف ختريج حديث معاذ بن جبل  ريلي اهلل ع لذ إذ لر للذ ال ل  هللللى اهلل 
للا وقايلليضا، وفيللذ لن القاللاء ي للنن ب تللاب اهلل   ب لل ة ر للن  اهلل هلللللى  عليللذ و لللي لللليمن حاقمض

هللللنليني، وقلمللا اهلل عليللذ و لللي   االجتهللا ، وثللن حللديث ملللهنر متللداو  يف قتلل  ال قهللاء واأ
 خال م ذ قتاب.

وقد اختلف لثل  العللي قلد ضا وحلديثضا يف ح مهلي عللى ثلذا احللديث هللل،ة ويلع ضا، ول ل  فريل  
 م هي حججذ وبراثي ذ.

 ،وج ،للل  لقاهليلللذ ،وقللد تعللل  ذللللج قللللذ بتجللر  وإقصلللا ،   اخللللي قلللنال مللن ثلللذين القلللنلني
 لج بأ لتذ وبراثي ذ.ا ذورج،  قنهلي على القن  اآلخر مبي ض  ،ورق   إليهي

ع للى لن يقلللرن يف لن ليلللرب ملل  لثلل  احللللديث ب للهي، ف: الرغبللة  وال يللة يف ختللريج ثلللذا احلللديث
لقللا  لن و ولن ي للنن رمسللي قللرمسهي، في تلل  ر مللن اأجللر والثللناب  للا قتلل  هلللي، ، امسللي بللامسهي

 م لي ع اثا لن تقب  وترف  ع د مليج مقتدر.عبد  عنة هللاحلة من 
 وقما قي :

 نا إن مل ت نقنا مثلهي ... إن التلبذ بال رام فالحتلبه
 :وخاتمة وقد قسمت هذا البحث لعدة فصول

 .وبيان اختال  ل اقيدثاوخترجيها  * اأو  يف رواياي احلديث
 .جرحضا وتعديالض  يف ال الم على رجا  احلديث * الثاين

 قالم لث  العلي يف احلديث تص،ي،ضا وتاعي ضا:  يف ذقر الثالث* 
 امتة الب،ث: وفيها اللجيح واحل ي على احلديث.* خ
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 الفصل األول
 وبيان اختالف أسانيدهاوتخريجها  روايات الحديث

 
 عللدةيف حمصللنرضا روي ثللذا احلللديث بروايللاي قريبللة املعللن ل للن بأ للاقيد تتل للة، وقللد رليلل  ذلللج 

عاللها يف بعلل  ، وقللد ب لل تها ولفر مللا قمللا  لللامي وإن قللان   للن اختصللارثا و خللن  بل للاقيد 
 :وثي رلي  يف مصا ر احلديث،ل ين لحبب  لن لفر  ق  رواية وحدثا ح بما 

 عن معاذ:من أهل حمص عن أصحاب معاذ بن عمرو الحارث  - 1
 عن معاذ: ناأصحاب قال: أخبرنابن عمرو الحارث  - 2
 عن معاذ:من أصحاب معاذ عن رجال من أهل حمص بن عمرو الحارث  - 3
 عن رجل من أهل حمص عن معاذ:عمرو  بنالحارث  - 4
 عن معاذ:من أهل حمص عن ناس من أصحاب معاذ بن عمرو الحارث  - 5
 عن معاذ بدون واسطة:بن عمرو الحارث  - 6
ص لى اهلل علي ه وس لم ب دون الحارث بن عمرو عن رجال م ن أص حاب مع اذ أن النب ي  - 7

 )مرسل(:ذكر معاذ 
 لما بعث.. محمد بن عبيد اهلل الثقفي قال: - 8
 ..رجل من ثقيف؛ قال: بعث َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم معاذاً ِإَلى اليمن - 9
 رواية عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ: – 10

 وفيما يلي بيان ثذمي الرواياي:
 عن معاذ: ،من أهل حمصعن أصحاب معاذ  ،بن عمرو الحارث - 1

نَّ َرُس وَل اللَّ ِه َص لَّى أ: َع ْن ُمَع اذو  َع ْن َأْص َحاِب ُمَع اذو ِم ْن َأْه ِل ِحْم صو  َث ْبَن َعْم روواْلَحارِ عن 
اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم َلمَّ  ا بَ َع  َث ُمَع  اًذا ِإلَ  ى الْ  َيَمِن قَ  اَل لَ  ُه: "َكْي  َف تَ ْقِض  ي ِإْن َع  َرَض لَ  َك َقَض  اٌء؟" 

َل: "فَ ِإْن لَ ْم َتِج ْدُه ِف ي ِكتَ اِب اللَّ ِه؟" قَ اَل: َأْقِض ي ِبُس نَِّة َرُس وِل قَ ا ،قَاَل: َأْقِض ي ِبِكتَ اِب اللَّ هِ 
ََل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ اَل: "فَ ِإْن لَ ْم َتِج ْدُه ِف ي ُس نَِّة َرُس وِل اللَّ ِه؟" قَ اَل: َأْجَتِه ُد رَْأيِ ي 

 



5 
 

اَل: "اْلَحْم  ُد لِلَّ  ِه الَّ  ِذي َوفَّ  َل َرُس  وَل َرُس  وِل اللَّ  ِه ِلَم  ا قَ  اَل: َفَض  َرَب بِيَ  ِدِه ِف  ي َص  ْدِري َوقَ   ،آلُ  و
 (.560يُ ْرِضي َرُسوَل اللَِّه". لفظ أبي داود الطيالسي في "المسند" )

( قلللا  ةلللعبة: لخلللنين لبلللن علللنن الثق لللي، مسعللل  560لخرجلللذ لبلللن  او  ال يال لللي يف  امل للل د   
 لث  محص، فذقرومي.احلارث بن عمرو، حيدث عن لهلل،اب معاذ من 

 ومن طري  ليب  او  ال يال ي لخرجذ:
(، والبيهقللللي يف 130/ 4(، والبيهقلللي يف  ال لللل ن الصللل ري   6502ابلللن امل لللذر يف  اأو لللل    

(، واجلنزقاين 470/ 1(، واخل ي  الب دا ي يف  ال قيذ واملت قذ   195/ 10 ال  ن ال نى   
زي يف  العللللللل  املت اثيللللللة يف اأحا يللللللث الناثيللللللة  (، وابللللللن اجلللللللن 101يف  اأباطيلللللل  وامل للللللاقري   

 (.267 -266/ 5(، واملزي يف  مذي  ال ما    1264 
 .حدث ا  ليمان بن حرب( 124عبد بن محيد يف  امل تخ    ولخرجذ 

حدث ا عبد اهلل بن حممد بلن ليلنبق قلا : حلدث ا روح ( 98 -1/97ووقي  يف  لخبار القااة   
 .بن عبا ة

ين للف بللن يعقللنبق قللا : حللدث ا عمللرو بللن  وحللدث ا( 98 -1/97ار القاللاة   ووقيلل  يف  لخبلل
 مرزوق.

 وحدثين حممد بن حيىيق قا : حدث ا عاهللي بن علي.( 98 -1/97ووقي  يف  لخبار القااة   
 .وحدث ا لهلل،اب ا، عن علي بن اجلعد ( 98 -1/97ووقي  يف  لخبار القااة   

لخنقلا  لعيد بلن قصلر قلا : قلا قا لي بلن ( 1594لذ   وابن عبد الن يف  جام  بيان العللي وفال
 .لهللبغ قا : حدث ا عبد اهلل بن روح املداهين قا : لقا عثمان بن عمر 

علللي بللن ، و عاهللللي بللن علللي، و عمللرو بللن مللرزوق، و روح بللن عبللا ة، و  للليمان بللن حللرب  جميع  ا
لخلي امل لرية ن ةعبة، علن ليب علنن الثق لي، علن احللارث بلن عملرو بلن ( ععثمان بن عمرو  اجلعد

 .. احلديث.بن ةعبة، عن لهلل،اب معاذ من لث  محص، عن معاذ
 عن معاذ: ناأصحاب أخبرنا :قال بن عمرو عن الحارث - 2

َِي َرِة قَ اَل: َأْخبَ َرنَ ا َأْص َحابُ َنا، َع ْن ُمَع اِذ بْ ِن َجبَ لو  َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْم روو الث ََّقِف يا ابْ ِن َأِخ ي اْلُم
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ِبَم تَ ْقِضي ِإْن َعَرَض »بَ َعثَِني َرُسوُل اللَِّه صّلى اهلل عليه وسلم ِإَلى اْلَيَمِن قَاَل ِلي:  قَاَل: " َلمَّا
« فَِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتاِب اللَّ ِه؟»، قَاَل: قُ ْلُت: َأْقِضي ِبَما ِفي ِكَتاِب اللَِّه، قَاَل: « َلَك َقَضاٌء؟

، قَ اَل: « فَِإْن َلْم َيُكْن ِفيَم ا َقَض ى بِ ِه الرَُّس وُل؟»ُسوُل، قَاَل: ، قُ ْلُت: َأْقِضي ِبَما َقَضى ِبِه الرَّ 
اْلَحْم  ُد لِلَّ  ِه الَّ  ِذي َوفَّ  َل َرُس  وَل »قُ ْل  ُت َأْجَتِه  ُد رَْأيِ  ي َوََل آلُ  و، قَ  اَل: َفَض  َرَب َص  ْدِري َوقَ  اَل: 

 «َرُسوِل اللَِّه صّلى اهلل عليه وسلم ِلَما يُ ْرِضي َرُسوَل اللَّهِ 
 .لخنقا يزيد بن ثارون( 2/347خرجذ ابن  عد يف  ال بقاي ال نى    ل

ولبلن النليلد ال يال لي، قلاال:  لخنقا يزيد بن ثلارون( 3/584وابن  عد يف  ال بقاي ال نى   
عن احلارث بن عمرو الثق لي ابلن لخلي  لخنقا ةعبة بن احلجاج، عن ليب عنن حممد بن عبيد اهلل

 فذقرمي. ا، عن معاذ بن جب ، امل رية، لخنقا لهلل،اب
لخنقا علي بلن لمحلد بلن عبلدان قلا : لخنقلا لمحلد بلن عبيلد ( 291والبيهقي يف  معرفة ال  ن   

 .الص ار قا : حدث ا احلارث بن ليب ل امة قا : حدث ا يزيد بن ثارون 
لخنقلللا لبلللن حمملللد عبلللد اجلبلللار بلللن لمحلللد ( 412 -58/411وابلللن ع لللاقر يف  تلللاري   ملللل    

لقللا لبللن ب للر لمحللد بللن احل للني لقللا علللي بللن لمحللد بللن  قيللذ ولبللن املعللار حممللد بللن إمساعيلل  قللاالال 
 عبدان لقا لمحد بن عبيد الص ار قا احلارث بن ليب ل امة قا يزيد بن ثارون

قاال: لخنقا ةعبة بن احلجاج، عن ليب عنن حممد  (ولبن النليد ال يال ي يزيد بن ثارونقالمها  
عن احلارث بن عمرو الثق ي ابن لخي امل رية، لخنقا لهللل،اب ا، علن معلاذ بلن جبل ،  بن عبيد اهلل

 فذقرمي.
 عن معاذ:من أصحاب معاذ عن رجال من أهل حمص بن عمرو الحارث  - 3

، َع ْن رَِج الو ِم ْن َأْه ِل ِحْم صو ِم ْن َأْص َحاِب ُمَع اذو، َع ْن ُمَع اذو   َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمروو اْلَهْمَداِنيا
قَ اَل: َأْقِض ي ِبَم ا ِف ي ِكتَ اِب « َكْيَف تَ ْقِض ي؟»َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا بَ َعَثُه، قَاَل: 

، قَ اَل: َأْقِض ي ِبُس نَِّة َرُس وِل اللَّ ِه َص لَّى اهللُ «فَِإْن َجاَءَك َأْمٌر لَْيَس ِف ي ِكتَ اِب اللَّ هِ »اللَِّه، قَاَل: 
اْلَحْم ُد »قَ اَل: َأْجَتِه ُد رَْأيِ ي، قَ اَل: « فَ ِإْن لَ ْم َتُك ْن ُس نٌَّة ِم ْن َرُس وِل اللَّ ِه؟»َوَسلََّم، قَاَل: َعَلْيِه 

 (.23442اللفظ َلبن أبي شيبة ) .«لِلَِّه الَِّذي َوفََّل َرُسوَل َرُسوِل اللَِّه 
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ليب علللنن، علللن  ( حلللدث ا وقيللل ، علللن ةلللعبة، علللن23442ابلللن ليب ةللليبة يف  املصللل ف   لخرجلللذ 
 .. فذقرمي.احلارث بن عمرو اهلمداين، عن رجا ، من لث  محص من لهلل،اب معاذ، عن معاذ

ولقللا احل للن بللن ليب ب للر ل لقللا  علللج ل قللا احل للن بللن ( 1/471واخل يلل  يف  ال قيللذ واملت قللذ   
 .  يان ل لقا حبان ل قا ابن املبارك

جع ر بن لعني قا : حدث ا عاهللي بن حدث ا حممد بن ( 3583وال ،اوي يف  مل   اآلثار   
 .علي بن عاهللي 

عن ةعبة، عن ليب عنن، عن احللارث  (عاهللي بن علي بن عاهللي ، و ابن املبارك، و وقي ثالثتهي  
 .. فذقرمي.بن عمرو اهلمداين، عن رجا ، من لث  محص من لهلل،اب معاذ، عن معاذ

 الحارث عن رجل من أهل حمص عن معاذ: - 4
، َعْن رَُجلو ِمْن َأْهِل ِحْم َص ِم ْن َأْص َحاِب ُمَع اذو، َع ْن ُمَع اذو؛ َأنَّ  َعِن اْلَحاِرِث ْبنِ  َعْمروو الث ََّقفيا

النَِّبيَّ َصلى اهلل َعليِه وَسلَم َلمَّا بَ َعَثُه قَاَل: َكْيَف تَ ْقِضي، قَاَل: َأْقِض ي ِبِكتَ اِب اهلِل، قَ اَل: فَ ِإْن 
ْقِضي ِبُسنَِّة َرُسوِل اهلِل َصلى اهلل َعليِه وَسلَم قَاَل: فَِإْن َلْم َتُكْن َلْم َيُكْن في ِكَتاِب اهلل؟ قَاَل: أَ 

ُسنٌَّة ِم ْن َرُس وِل اهلِل َص لى اهلل َعلي ِه وَس لَم؟ قَ اَل: َأْجَتِه ُد ِبَرْأيِ ي، قَ اَل: فَ َق اَل النَّبِ ي  َص لى اهلل 
 ُسوِل اهلِل َصلى اهلل َعليِه وَسلَم.َعليِه وَسلَم: اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َوفََّل َرُسوَل رَ 

حلللدث ا وقيللل ، علللن ةلللعبة، علللن ليب علللنن، علللن ( 29710لخرجلللذ ابلللن ليب ةللليبة يف  املصللل ف   
 .. فذقرمي.احلارث بن عمرو الثق ي، عن رج  من لث  محص من لهلل،اب معاذ، عن معاذ

 عن معاذ: (1)من أهل حمصالحارث عن ناس من أصحاب معاذ  - 5
َِي  َرِة بْ  ِن ُش  ْعَبَة، َع  ْن نَ  اسو ِم  ْن َأْص  َحاِب ُمَع  اذو ِم  ْن َأْه  ِل َع  ِن اْلَح  اِرِث  بْ  ِن َعْم  ِرو ابْ  ِن َأِخ  ي اْلُم

، َعْن ُمَعاذو: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحيَن بَ َعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن، فَ َقاَل:  َكْي َف »ِحْمصو
فَِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتاِب »قَاَل: َأْقِضي ِبَما ِفي ِكَتاِب اللَِّه. قَاَل: « ؟َتْصَنُع ِإْن َعَرَض َلَك َقَضاءٌ 

فَ ِإْن لَ ْم َيُك ْن ِف ي ُس نَِّة َرُس وِل »قَاَل: فَِبُس نَِّة َرُس وِل اللَّ ِه َص لَّى اهللُ َعَلْي ِه َوَس لََّم. قَ اَل: « اللَِّه؟

                                                           

روى علن لهللل،اب معلاذ، ويلروى علن لقلاس ملن ويروى عن قاس ملن لثل  محلص ملن لهللل،اب معلاذ، ويل  (1 
 لث  محص.
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: َأْجَتِهُد رَْأِيي، ََل آلُ و. قَ اَل: َفَض َرَب َرُس وُل اللَّ ِه َص لَّى اهللُ قَالَ « اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟
اْلَحْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َوفَّ َل َرُس وَل َرُس وِل اللَّ ِه ِلَم ا يُ ْرِض ي َرُس وَل »َعَلْيِه َوَسلََّم َص ْدِري، ثُ مَّ قَ اَل: 

 (.5/230. لفظ المسند )«اللَّهِ 
O  َأْه ِل ِحْم صو ِم ْن َأْص َحاِب ُمَع اذو َع ْن ُمَع اذو، َرِض َي اللَّ ُه َعْن ُه، َأنَّ  َع ْن نَ اسو ِم نْ وفي رواي ة

النَّبِ  يَّ َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم َلمَّ  ا بَ َعثَ  ُه ِإلَ  ى الْ  َيَمِن قَ  اَل: َأرَأَيْ  َت ِإْن َع  َرَض لَ  َك َقَض  اٌء َكْي  َف 
قَ  اَل: فَِبُس  نَِّة «. فَ  ِإْن لَ  ْم َيُك  ْن ِف  ي ِكتَ  اِب اللَّ  ِه؟: »تَ ْقِض  ي؟ " قَ  اَل: َأْقِض  ي ِبِكتَ  اِب اللَّ  ِه، قَ  الَ 

َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْي ِه َوَس لََّم. قَ اَل: " فَ ِإْن لَ ْم َيُك ْن ِف ي ُس نَِّة َرُس وِل اللَّ ِه؟. قَ اَل: َأْجَتِه ُد 
ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َوفَّ َل َرُس وَل َرُس وِل اللَّ ِه ِلَم ا اْلَحْم »رَْأِيي َوََل آُلو. قَاَل: َفَضَرَب َص ْدرَُه ثُ مَّ قَ اَل: 

 لفظ الدارمي. «يُ ْرِضي َرُسوَل اللَّهِ 
 -( 1/471وملن طريقلذ اخل يل  يف  ال قيلذ واملت قلذ    - (5/230لخرجذ لمحلد يف  امل ل د   

بلن  حدث ا حممد بن جع ر ، حدث ا ةعبة ، عن ليب عنن ، عن احلارث بن عمرو ابن لخي امل رية
 فذقرمي. ةعبة ، عن قاس من لهلل،اب معاذ من لث  محص ، عن معاذ

 .حدث ا حممد بن بلار  (1328واللمذي يف  اجلام    
 .قا : حدث ا حممد بن جع رقالمها  لمحد بن ح ب  وحممد بن بلار( 

 . (5/242لمحد يف  امل  د   لخرجذ و 
 .مساعي  الصاهغحدث ا حممد بن إ( 1/215والعقيلي يف  الاع اء ال بري   
لقلا احل لن بلن ليب ب لر ل وعثملان بلن حمملد العلال  ل ( 1/397واخل ي  يف  ال قيذ واملت قلذ   

 .قاال: لقا حممد بن عبد اهلل بن إبراثيي اللافعي ل قا جع ر يعين ابن حممد بن ةاقر الصاهغ 
 .قا ع ان وجع ر بن حممد الصاهغ(  ،وحممد بن إمساعي  الصاهغ ، لمحد بن ح ب  ثالثتهي

ومللن طريقللذ ابللن حجللر يف  ختللريج لحا يللث املختصللر   – (170ولخرجللذ الللدارمي يف  ال لل ن   
 .حدث ا حيىي بن محا ( 1/118 
ابللللن حللللزم يف  اأح للللام يف لهللللللن  اأح للللام  ومللللن طريقللللذ  – (3593لبللللن  او  يف  ال لللل ن   و 
 ال قيلذ واملت قلذ  واخل يل  يف ( 10/114البيهقي يف  ال ل ن ال بلري   و  (7/111و  (6/26 
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 1/471). 
قللرلي علللى عبللد الللنارث بللن  لل يان،  -(1592وابللن عبللد الللن يف  جللام  بيللان العلللي وفالللذ   

 .لحدث ي قا ي بن لهللبغ؟ قا : قعي، حدث ا قا : قا ب ر بن محا 
 .قا : قا حيىي الق ان ث ا م د قالمها  لبن  او  وب ر بن محا ( 
حلللدث ا حمملللد بلللن بللللار قلللا : حلللدث ا عبلللد اللللرمحن بلللن  (1328ولخرجلللذ اللملللذي يف  اجللللام    

 .مهدي
حدث يلذ جلدي، رمحلذ اهلل قلا : حلدث ا  لليمان ( 1/215ولخرجذ العقيلي يف  الاع اء ال بري   

 .بن حرب
 .لخنقا إبراثيي بن حممد قا : حدث ا م لي( 1/215ولخرجذ العقيلي يف  الاع اء ال بري   

وعبلللد اللللرمحن بلللن مهلللدي،  ،حيلللىي الق لللانو حيلللىي بلللن محلللا ، و  ،ع لللانو  ،حمملللد بلللن جع لللر  تيعلللا
حللدث ا ةللعبة ، عللن ليب عللنن ، عللن احلللارث بللن عمللرو ابللن لخللي  (وم لللي ،و للليمان بللن حللرب

 فذقرمي. امل رية بن ةعبة ، عن قاس من لهلل،اب معاذ من لث  محص ، عن معاذ
( و إطللرا  16767( و إحتللا  املهلرة   9764( و 9762وي ظلر  جلام  امل للاقيد وال ل ن   

 (.7220امل  د املعتلي   
 الحارث عن معاذ بدون واسطة: - 6

، َأنَّ النَّبِ يَّ َص لَّى اهللُ  َِي َرِة بْ ِن ُش ْعَبَة، َع ْن ُمَع اِذ بْ ِن َجبَ لو َعِن اْلَحاِرِث بْ ِن َعْم ِرو ابْ ِن َأِخ ي اْلُم
قَ اَل: َأْقِض ي « ْيَف تَ ْقِض ي ِإْن َع َرَض لَ َك َقَض اٌء؟كَ »َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا بَ َعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن قَاَل َلُه: 

قَ  اَل: فَِبُس  نَِّة َرُس  وِل اهلِل َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه « فَ  ِإْن لَ  ْم َيُك  ْن ِف  ي ِكتَ  اِب اهلِل؟»ِبِكتَ  اِب اهلِل، قَ  اَل: 
قَ اَل: َأْجَتِه ُد رَْأيِ ي « ْي ِه َوَس لََّم؟فَ ِإْن لَ ْم َيُك ْن ِف ي ُس نَِّة َرُس وِل اهلِل َص لَّى اهللُ َعلَ »َوَسلََّم، قَاَل: 

اْلَحْم  ُد لِلَّ  ِه الَّ  ِذي »َوََل آلُ  و، قَ  اَل: َفَض  َرَب َرُس  وُل اهلِل َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم َص  ْدرَُه، َوقَ  اَل: 
 «ى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ َوفَّ  َل َرُس  وَل َرُس  وِل اهلِل َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم ِلَم  ا يُ ْرِض  ي َرُس  وَل اهلِل َص  لَّ 

 (.20/170لفظ الطبراني في "المعجم الكبير" )
حللدث ا لمحللد بللن عمللرو الق للراين، ث للا ( 362(  20/170لخرجللذ ال للناين يف  املعجللي ال بللري   
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 للليمان بللن حللرب، ث للا ةللعبة، عللن ليب عللنن الثق للي، عللن احلللارث بللن عمللرو ابللن لخللي امل للرية بللن 
 .. فذقرمي.لن ال   هلللى اهلل عليذ و لي ةعبة، عن معاذ بن جب ،

 عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ )مرسل(: - 7
َعْن الَحاِرِث ْبِن َعْمروو، َعْن رَِجالو ِمْن َأْصَحاِب ُمَع اذو، َأنَّ َرُس وَل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم 

، فَ َق اَل: َأْقِض ي ِبَم ا ِف ي ِكتَ اِب اللَّ ِه، قَ اَل: «ْي َف تَ ْقِض ي؟كَ »بَ َعَث ُمَع اًذا ِإلَ ى ال َيَمِن، فَ َق اَل: 
فَ ِإْن »، قَاَل: فَِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس لََّم، قَ اَل: «فَِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتاِب اللَِّه؟»

الَحْم ُد لِلَّ ِه »، قَاَل: َأْجَتِهُد رَْأِيي، قَ اَل: «ِه َوَسلََّم؟َلْم َيُكْن ِفي ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ 
 لفظ الترمذي .«الَِّذي َوفََّل َرُسوَل َرُسوِل اللَّهِ 

O  َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْمروو ، َع ْن رَِج الو ِم ْن َأْص َحاِب ُمَع اذو ، َأنَّ النَّبِ يَّ َص لَّى اللَّ ُه وفي رواية
مَّا بَ َعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن فَ َقاَل : َكْيَف تَ ْقِضي ؟ قَاَل : َأْقِضي ِبِكَتاِب اهلِل . قَاَل : فَِإْن َعَلْيِه َوَسلََّم لَ 

ْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتاِب اهلِل . قَاَل : فَِبُسنَِّة َرُسوِل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم . قَاَل : فَِإْن َلْم َيُك 
هلِل َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لََّم . قَ  اَل : َأْجَتِه  ُد رَْأيِ  ي . قَ  اَل : فَ َق  اَل َرُس  وُل اهلِل ِف  ي ُس  نَِّة َرُس  وِل ا

 (.5/236لفظ المسند ) َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َوفََّل َرُسوَل َرُسوِل اللَِّه.
O  َِيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، ُيَحداُث َعْن َأْص َحاِب ُمَع اِذ  اْلَحاِرث ْبن َعْمِرو اْبنَ عن وفي رواية َأِخي اْلُم

ثُ مَّ « َكْيَف تَ ْقِض ي»ْبِن َجَبلو َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا بَ َعَث ُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَمِن قَاَل: 
« فَِإْن َلْم َيُكْن ِفي ِكَتاِب اللَّ ِه؟»ِكَتاِب اللَِّه قَاَل: ات ََّفَقا ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟ " قَاَل: َأْقِضي بِ 

« فَ ِإْن لَ ْم َيُك ْن ِف ي ُس نَِّة َرُس وِل اللَّ ِه؟»قَاَل: فَِبُس نَِّة َرُس وِل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم قَ اَل: 
لَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لََّم َص  ْدرَُه َوقَ  اَل: قَ  اَل: َأْجَتِه  ُد رَْأيِ  ي َوََل آلُ  و، قَ  اَل: َفَض  َرَب َرُس  وُل ال

. لف ظ اب ن عب د الب ر ف ي «اْلَحْمُد لِلَِّه الَّ ِذي َوفَّ َل َرُس وَل َرُس وِل اللَّ ِه ِلَم ا يُ ْرِض ي َرُس وَل اللَّ هِ »
 (.1593"جامع بيان العلم" )

ق لي ل قلا : مسعل  احللارث قا ةعبة ل لخنين لبن عنن الث (560ال يال ي يف  امل  د    لخرجذ
 .بن عمرو ل حيدث عن لهلل،اب معاذ من لث  محص لن ر ن  اهلل هلللى اهلل عليذ و ليا

 ومن طري  ليب  او  ال يال ي لخرجذ:
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(، 6502(، وابلللللن امل لللللذر يف  اأو للللل    438/ 3حمملللللد بلللللن  لللللعد يف  ال بقلللللاي ال لللللنى   
(، 195/ 10ل للللللل ن ال لللللللنى   (، والبيهقلللللللي يف  ا130/ 4والبيهقلللللللي يف  ال للللللل ن الصللللللل ري   

، ( 427ويف  اجللللام  أخلللالق اللللراوي    (470/ 1واخل يللل  الب لللدا ي يف  ال قيلللذ واملت قلللذ   
(، وابلللللن اجللللللنزي يف  العلللللل  املت اثيلللللة يف اأحا يلللللث 101واجلنزقلللللاين يف  اأباطيللللل  وامل لللللاقري   

 (.266/ 5(، واملزي يف  مذي  ال ما    1264الناثية   
حلدث ا وقيل  ، حلدث ا ةلعبة ، علن ليب علنن الثق لي ، علن ( 5/236يف  امل ل د   لمحلد لخرجذ و 

 .. احلديث.لن ال   هلللى اهلل عليذ و لي :احلارث بن عمرو ، عن رجا  من لهلل،اب معاذ 
 .حدث ا ث ا   (1327واللمذي يف  اجلام    

 قالمها  لمحد وث ا ( عن وقي .
حلدث امي علن عبلد اهلل بلن ربيعلة التميملي ( 7/111 وابن حلزم يف  اأح لام يف لهلللن  اأح لام  

ث للا حممللد بللن إ لل،اق بللن ال للليي ث للا ابللن اأعللرايب ث للا  للليمان بللن اأةللعري ث للا ح للص بللن عمللر 
 .نيياحل

ويف  االقتقلاء يف فالاه  الثالثلة ال قهلاء   (1593ابن عبد الن يف  جلام  بيلان العللي وفاللذ   و 
 .قا لمحد بن زثري قا  قا علي بن اجلعد قا عبد النارث قا  قا قا ي  (143 ص 

حدث ا علي بن عبد العزيلز قلا : حلدث ا لبلن عبيلد يعلين  (1/215والعقيلي يف  الاع اء ال بري   
 .القا ي بن  الم قا : حدث ا يزيد بن ثارون، ولبن ال ار

احل لن  لخنقلا لبلن احل لن عللي بلن حمملد املقلرا ل لب لا (256والبيهقي يف  املدخ  إىل ال  ن   
 .بن إ ،اق، ث ا ين ف بن يعقنب القايي، ث ا عمرو بن مرزوق

يزيللد بللن ثللارون، ولبللن و  ،علللي بللن اجلعللدو ، نيلليح للص بللن عمللر احلو ووقيلل ،  ،تيعللا  ال يال للي
 ا ةللعبة ل لخللنين لبللن عللنن الثق للي ل قللا : مسعلل  احلللارث بللن ( حللدثعمللرو بللن مللرزوقو  ،ال اللر

 . فذقرمي..ص لن ر ن  اهلل هلللى اهلل عليذ و ليعمرو ل حيدث عن لهلل،اب معاذ من لث  مح
 )مرسل(: محمد بن عبيد اهلل الثقفي قال: لما بعث.. - 8

لما بعث رسول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم  :عن محمد بن عبيد اهلل الثقفي هو أبو عون قال
 معاذا إلى اليمن قال يا معاذ بم ا تقض ي ق ال أقض ي بم ا ف ي كت اب اهلل ق ال ف إن ج اءك أم ر
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ليس في كتاب اهلل قال أقضي بما قض ي ب ه نبي ه ص لى اهلل علي ه وس لم ق ال ف إن ج اءك أم ر 
جاءك أمر  ليس في كتاب اهلل ولم يقض به نبيه قال أقضي بما قضى به الصالحون قال فإن

ليس في كتاب اهلل ول م يق ض ب ه نبي ه وَل قض ى ب ه الص الحون ق ال أجم الح ل جه دي فق ال 
ه وسلم الحمد هلل الذي جعل رسول رسول اهلل يقضي بما يرضى به رسول اهلل صلى اهلل علي

 .رسول اهلل
حللدث ا محللام ولبللن عمللر ال لم  للي ( 6/35لخرجللذ ابللن حللزم يف  اأح للام يف لهللللن  اأح للام   

قلللا  محلللام قلللا لبلللن حمملللد البلللاجي قلللا عبلللد اهلل بلللن يلللنق  قلللا بقلللي قلللا لبلللن ب لللر بلللن ليب ةللليبة وقلللا  
براثيي بن لمحد بن فراس قا حممد بن علي بن زيد قا  عيد بن م صلنر إ ال لم  ي قا ابن م رج قا

علن حمملد بلن   ات   ابن ليب ةيبة و عيد قالمها عن ليب معاوية الارير قا لبن إ ل،اق اللليباين 
 عبيد اهلل الثق ي.. فذقرمي.

 ..ِإَلى اليمن رجل من ثقيف؛ قال: بعث َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم معاذاً  - 9
 ليبحلدثين لمحلد بلن عبيلد بلن إ ل،اق اللليباين، علن ( 1/98لخرجذ وقيل  يف  لخبلار القالاة   

 .عن رج  من ثقيف قا .. فذقرميعنن، 
 رواية عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ: – 10
ثَ َنا ُمَع اُذ بْ ُن َجبَ لو َرِض َي اللَّ ُه َعْن ُه  َعْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَس ي  َع ْن َعْب ِد ال رَّْحَمِن بْ ِن غَ ْنمو قَ الَ  )( َح دَّ

 ِف ي قَاَل َلمَّا بَ َعثَِني َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَيَمِن قَاَل ِإناي َقْد َعَرْفُت َم ا َلِقي تَ 
ْيِن َوقَ ْد طَيَّْب ُت لَ َك اْلَهِديَّ َة َأْمِر اللَِّه َوِف ي َس ِبيِل اللَّ ِه َوَم ا َذَه َن ِم ْن َمالِ َك َوَم ا َر  ِكبَ َك ِم َن ال دَّ

َأْحِس ْن َفُكلََّما ُأْهِدَي َلَك ِممَّا ُتُكراَم ِبِه فَ ُهَو َلَك َهِنيًئا ِإَذا َقِدْمَت َعَلْيِهْم فَ َعلاْمُهْم ِكَتاَب اللَّ ِه وَ 
َِِلُهْم ِم  َن اْلَخْي  ِر َأَدبَ ُه  ْم َوَعلاْمُه  ُم اأَلْخ  الََّ الصَّ  اِلَحَة َوأَْنِف  ْذ ِف  يهِ  ْم َأْم  َر اللَّ  ِه َوأَنْ  ِلِل النَّ  اَس َمنَ  ا

ْفِل َواْلَعْف ِو َوالشَّرا َوَل ُتَحابَِينَّ ِفي َأْمِر اللَِّه َوَأدا ِإلَ ْيِهُم اأَلَمانَ َة ِف ي ُك لا َقِلي لو وََكِثي رو َوَعَلْي َك بِ الرا 
َجاِه ُل قَ ْد تَ  َرَك ِم ْن َح لا اللَّ ِه َواْعتَ ِذْر ِإلَ ى َأْه ِل َعَمِل َك ِم ْن  ِفي َغْيِر تَ ْركو لِْلَحلا َحتَّى يَ ُق وَل الْ 

كل َقِليل وَكثير حشية َأْن َيُكوَن َقْد َوَقَع ِفي أَنْ ُفِسِهْم َعَلْيَك َعتَ ٌن َحتَّ ى يَ ْع ِذُروَك َوَأِم ْت َأْم َر 
ْس الُم َوَأْرِه ْر َكِبي رَ  ِْ َِيَرُه َولْ َيُكْن َذلِ َك ِم ْن َأْكبَ ِر َهما  َك  اْلَجاِهِليَّ ِة ِإَل َم ا َحسَّ َنُه ا ْس  الِم َوَص  ِْ ا
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يِن ِإَذا َك  اَن الشا  َتاُء َفَص  لا اْلَفْج  َر ِف  ي َأوَِّل اْلَفْج  ِر َوأَ  ق ْ  َراِر بِال  دا ِْ ْس  الِم بَ ْع  َد ا ِْ ِط  ِل فَِإنَّ  ُه رَْأُس ا
َأْو ُتْكرِْه ِإلَْيِهْم َأْمَر اللَِّه ثُمَّ َص لا اأُلولَ ى ِح يَن َتِمي ُل  اْلِقَراَءَة َقْدَر َما َيِطيُل النَّاُس َوَما ََل ُتِملَُّهمْ 

َْ  ِرَب ِف  ي الشا  َتاِء َوالصَّ  ْيِف ِف  ي َوْق  تو َواِح  دو اْلَعْص  َر َوالشَّ  ْمُس  الشَّ  ْمُس َوَص  لا اْلَعْص  َر َواْلَم
َِيُن الشَّْمُس َوتَ َوارَ  َِْرَب ِحيَن َت ْت بِاْلِحَجاِب َوَصلا اْلِعَشاَء َوَأْعِتْم ِبَها فَِإنَّ بَ ْيَضاُء ُمْرَتِفَعٌة َواْلَم

ْلُهْم اللَّْي  َل َطوِي  ٌل ِإَذا َك  اَن الصَّ  ْيُف فََأْس  ِفْر بِ  اْلَفْجِر فَ  ِإنَّ اللَّْي  َل َقِص  يٌر َوِإنَّ النَّ  اَس يَ نَ  اُموَن فَ  َأْمهِ 
َوَتَحرََّك الرايُح فَِإنَّ النَّاَس يَِقيلُ وَن فَ َأْمِهْلُهْم َحتَّ ى َحتَّى يُْدرُِكوا َوَصلا الظ ْهَر ِحيَن يَ تَ نَ فَُّس الظال  

َتاِء َوالصَّْيِف ِفي َوْقتو َواِحدو َوَص لا اْلِعَش اَء َوَل تَ ْع ِتْم  َِْرَب ِفي الشا يُْدرُِكوَها َوَصلا اْلَعْصَر َواْلَم
ِر النَّاسَ  َِيَن الشََّفُل َوذَكا بِاللَِّه َواْليَ ْوم اآلخر َواتبع الموعظة لَِيُك وَن َأق ْ َو   ِبَها َفَصلا بَ ْعَد َأْن َي

َلُه  ْم َعلَ  ى اْلَعَم  ِل ِبَم  ا ُتِح  ن  َوبُ  ثَّ ِف  ي النَّ  اِس اْلُمَعلاِم  يَن َواْح  َذِر اللَّ  َه الَّ  ِذي ِإلَْي  ِه تُ ْرَج  ُع َوَل 
ُه فَ ُقْل ُت يَ ا َرُس ول اللَّ ِه َأرَأَيْ َت َم ا ُس ِئْلُت قَ اَل ُمَع اٌذ َرِض َي اللَّ ُه َعْن  تَْأُخْذَك ِفي اللَّ ِه َلْوَم َة َلمِ مو 

َم َواْخُتِص  َم ِإلَ  يَّ ِفي  ِه ِممَّ  ا لَ  ْيَس ِف  ي ِكتَ  اِب اللَّ  ِه َوَم  ا َأْس  َمُعُه ِمْن  َك قَ  اَل اْجَتِه  ْد فَ  ِإنَّ اللَّ  َه ِإْن َعِل  
َكَل َعَلْيَك َأْمٌر َفِقْف ِعْنَدُه َحتَّى تَ َتبَ ي ََّنُه ِإَل ِبَما تَ ْعَلُم َوِإْن َأشْ  ضينَّ ِمْنَك الصاْدََّ َوف ََّقَك َوَل تَ قْ 

 . لفظ الخطين في "الموضح".َأْو َتْكُتَن ِإَليَّ ِفيهِ 
، قَ اَل: َلمَّ ا بَ َعثَنِ ي َرُس وُل )( وفي رواية مختصر  ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَ لو َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُغْنمو
ََل تَ ْقِض  َينَّ َوََل تَ ْفِص  َلنَّ ِإَلَّ ِبَم  ا تَ ْعلَ  ُم، فَ  ِإْن »َوَس  لََّم ِإلَ  ى الْ  َيَمِن، قَ  اَل:  اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  هِ 

َنُه َأْو َتْكُتَن ِإَليَّ ِفيهِ   « .َأْشَكَل َعَلْيَك َأْمٌر َفِقْف َحتَّى تُ بَ ي ا
( 102ري   وملللن طريقلللذ اجلنزقلللاين يف  اأباطيللل  وامل لللاق -( 55لخرجلللذ ابلللن ماجلللذ يف  ال للل ن   

حدث ا احل ن بن محا   جا ة، حدث ا حيىي بن  لعيد اأملني، علن حمملد بلن  لعيد بلن ح لان، 
 فذقرمي.عن عبا ة بن ق ي، عن عبد الرمحن بن غ ي قا : حدث ا معاذ بن جب ، 

لخنقا لبن القا ي بن ال لمرق دي ( 409 -58/408ابن ع اقر يف  تاري   مل     أخرجهو 
محلزة بلن ين لف لخللنين ليب قلا لبلن قعليي عبللد  يل  بللن م لعدة لقلا لبلن القا لليلقلا لبلن القا لي إمساع

امللج بن حممد بن عدي قا لبن ب ر إ ،اق ابن إبلراثيي بلن تللد بلن حمملد اأ للاباذي ال لقلي 
 .قا حممد يعين ابن خالد احل ظلي ثن الرازي قا عبد ال رمي اجلرجاين عن يعقنب
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ع لذ  علن عبلا ة بلن ق لياملصللنب عن حممد بن  لعيد قنب( قالمها  حيىي بن  عيد اأمني ويع
 فذقرمي.
O :ِقاني  .ثذا حديث غري  ح ن قال الجو
O :وقد روامي ابن ماجذ من وجذ آخر ع ذ، إال لقذ من طري  حممد بلن  لعيد بلن  وقال ابن كثير

عللن عبللا ة بللن ق للي، عللن عبللد الللرمحن بللن غلل ي عللن  -وثللن املصلللنب لحللد ال للذابني  -ح للان 
 (.7/389.  البداية وال هاية   ذ حننمي.معاذ ب
O ثلللذا إ للل ا  يلللعيف، حمملللد بلللن  لللعيد ثلللن (20 يف  زواهلللد ابلللن ماجلللذ   ق   ال البوص   يري  :

 .املصلنب، امي بني  احلديث 
 :  ال يصلح حديثذ ال تلها  وال متابعة .(122/ 1 وقا  ابن حجر يف  منافقة اخلن اخلن  

O :قال ابن حجر 
وجلللذ متصللل  ل  لللذ يلللعيفل لخرجلللذ  لللعيد بلللن حيلللىي اأملللني يف قتلللاب عللللى لقلللذ قلللد جلللاء ملللن 

 امل ازي  لذ: علن لبيلذ، علن رجل ، علن عبلا ة بلن ق لي، علن عبلد اللرمحن بلن غل ي، علن معلاذ بلن 
ومن ثلذا النجلذ لخرجلذ اخل يل  يف  ال قيلذ واملت قلذ  والرجل  امللبهي ثلن:  حمملد بلن  لعيد  جب .

حلديث الذي لخرجذ ابن ماجذ  يف املقدمة  علن احل لن املصلنب  بي ذ املص ف يف ال الم على ا
بلن محلا   لجا ة، علن حيلىي بلن  لعيد، علن حمملد بلن  لعيد بلن ح لان، علن عبلا ة بلن ق لي يف 

إىل الليمن قللا :  ال  -هللللى اهلل عليلذ و للي-  لوللذ: مللا بعثلين ر لن  اهلل 11339حلديث رقلي  
.  ال  ل    ملن احللديث لور مي اخل يل تقانيل وال ت صلن إال مبا تعلمذ..   احلديث، وثن طلر 

 (.8/421الظرا    
O  عن عبادة بن نسي:وروي عن رجل مبهم 

  ومللن طريقللذ اخل يلل  يف  منيللح امل للازي اأمللام  للعيد بللن حيللىي بللن  للعيد اأمللني يف لخرجللذ 
رجللل ، علللن عبلللا ة بلللن  حلللدثين ليب حلللدثينقلللا  :  (2)(397 -2/396لوثلللام اجلمللل  والت ريللل    

 فذقرمي.لرمحن بن غ ي، ق ي عن عبد ا

                                                           

 يف ترتة حممد بن  عيد املصلنب.  (2 
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O لن ثذا املبهي يف رواية اأمني ثن ق  ذ حمملد بلن  لعيد املصللنب فقلا   وقد ذكر ابن كثير
فتبي للا اللذا، لن الرجلل  الللذي مل ي للي يف الروايللة عقلل  ذقللرمي لروايللة اأمللني   روايللة ابللن ماجللذ : 

ديث ات قلنا عللى اأوىل، ثن: حممد بن  عيد بن ح ان، وثن املصلنبل وثن قذاب وياع لل،ل
 (.128.  حت ة ال ال  مبعرفة لحا يث تتصر ابن احلاج    ص ترقذ.
O :وروي من وجه آخر ليس فيه محمد بن سعيد المصلوب 

لخنقللا لبللن عبللد اهلل احل للني بللن عبللد امللللج ( 58/411 ابللن ع للاقر يف  تللاري   مللل   لخرجللذ 
ا القا لي بلن م لدة بلن قنةليذ قلا  لليمان لقا لبن طلاثر لمحلد بلن حمملن  لقلا لبلن ب لر ابلن املقلرا قل

 .. فذقرمي.اللاذقنين قا اهليثي بن عبد ال  ار عن  نة بن معبد عن عبا ة بن ق ي
O لللليمان بلللن  او  امل قلللرى الللللاذقنف البصلللري احللللاف ، لبلللن  وفيلللذ  لللليمان الللللاذقنين وثلللن 

قا  عبدان اأثلنازي: و  وقذبذ ابن معني يف حديث ذقر لذ ع ذ. قا  البخاري: فيذ قظر. ..لينب
وقلا  لبلن حلام: مللوك  معاذ اهلل لن يتهي، إمنا قاقل  قتبلذ قلد ذثبل ، ف لان حيلدث ملن ح ظلذ.

وقللللا  هللللللا  بللللن حممللللد احلللللاف : مللللا رليلللل  لح لللل  مللللن  وقللللا  ال  للللاهي: لللللي  بثقللللة. احلللللديث.
 (.2/205 ميزان االعتدا     اللاذقنف، وقان ي ذب يف احلديث.

 

* * * 
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 [األسانيدجال ر  ني في الكالم علىالثاالفصل ]
 (:7 -1)من 

)ش  عبة ع  ن أب  ي ع  ون الثقف  ي ع  ن الح  ارث ب  ن  يروي  ه م  دار الح  ديث عل  ى اخ  تالف طرق  ه 
 عمرو( ثم تختلف الروايات بعد ذلك فيمن فوَّ الحارث بن عمرو.

، وال  اعلي للذقر فهن ابلن احلجلاج لملري املل م ني يف احللديث، وثلن ثقلة حلاف  حجلةأما شعبة  -
 .رتتذ ثه ات
، وثلن ثقلة حجلة، وثقلذ حممد بن عبيد اهلل بن  لعيد ال لنا اأعلنرفهن وأما أبو عون الثقفي  -

 وثن من رجا  التهذي  وترتتذ ملهنرة. ابن معني وال  اهي ولبن زرعة وغريثي.
 فقد:  (3)الحارث بن َعْمرو ابن أخي المَيرة ْبن شعبة الثقفيوأما  -

احلارث بن عمرو ابن لخي امل رية بن ةعبة، الثق ي،  :يخ الكبير" وقالذكره البخاري في "التار 
علللن لهللللل،اب معلللاذ، علللن معلللاذ، روى ع لللذ لبلللن علللنن، وال يصلللح، وال يعلللر  إال الللذا، مر للل . 

 (.277/ 2 التاري  ال بري    
احلللارث بللن عمللرو بللن لخللي امل للرية بللن  ( ق  ال:1309وذك  ره ك  ذلك ف  ي "الت  اريخ األوس   " )

قلللا  ةلللعبة علللن ليب علللنن وال يعلللر  . علللن لهللللل،اب معلللاذ رفعلللذ يف اجتهلللا  اللللرليةلللعبة الثق لللي 
 .احلارث إال اذا وال يصح

و لن ت لر  ع لذ لبلن علنن الثق لي حمملد  ( قال:836وذكره مسلم في "المنفردات والوحدان" )
 .احلارث بن عمرو بن لخي امل رية بن ةعبة بن عبيد اهلل بالروايةا

احلارث بن عملرو ابلن لخلي امل لرية  ( قال:3/82جرح والتعديل" )وذكره ابن أبي حاتم في "ال
 بن ةعبة روى عن لهلل،اب معاذ روى ع ذ لبن عنن الثق ي مسع  ليب يقن  ذلج.ا

احلللارث بللن عمللرو بللن لخللي امل للرية بللن ةللعبة  ( ق  ال:7219وذك  ره اب  ن حب  ان ف  ي "الثق  ات" )
                                                           

، واجللللللرح 268 269/  1تلللللاري  الصللللل ري: ال، و 2449/ اللتلللللة  2تلللللاري  البخلللللاري ال بلللللري: ي ظلللللر:   (3 
تلللة / الل  1، وامل لللين: 439/  1، وميلللزان االعتلللدا : 196/  1، وال اةلللف: 377/ اللتلللة  3والتعلللدي : 

 .1150/ اللتة  1، وخالهللة اخلزرجي: 151 152/  2، ومذي  ابن حجر: 1242
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 .يروي عن لهلل،اب معاذ روى ع ذ لبن عنن الثق ي
ا علللى قللالم البخللاري ف قلللذ ع للذ قمللا  (1/215) "الض  عفاء الكبي  ر"ل  ي ف  ي وذك  ره العقي معتمللدض

احلارث بلن عملرو ابلن لخلي امل لرية بلن ةلعبة قلنيف حلدثين آ م بلن من لى قلا : مسعل  فقا :  ثن
البخللاري قللا : احلللارث بللن عمللرو ابللن لخللي امل للرية بللن ةللعبة عللن لهلللل،اب معللاذ، عللن معللاذ روى 

 .ال يصح وال يعر  إال مر الض ع ذ لبن عنن قا  البخاري: و 
ا علللى قللالم البخللاري ( 2/465وذك  ره اب  ن ع  دي ف  ي "الكام  ل ف  ي ض  عفاء الرج  ال" ) معتمللدض

واحلارث بن عمرو، وثن معرو  اذا احلديث الذي ذقرمي البخاري وزا :  لياضا ف قلذ ع ذ قما ثن
 عن معاذ ملا وجهذ ال   هلللى اهلل عليذ و لي إىل اليمن فذقرمي.

روى علللن: لقللاس مللن لثللل  محللص ملللن  ( فق  ال:5/266م  لي ف   ي ته  ذين الكم   ال )ذك  ره الو 
روى ع لذ:  احلديث. لهلل،اب معاذ، عن معاذ لن ال   هلللى اهلل عليذ و لي ققا  لذ: مب حت ي..

  لبن عنن حممد بن عبيد اهلل الثق ي    ي( ، وال يعر  إال اذا.
بلن حبلان الب ل  يف وذقلرمي ا ( فق ال:3/310وذكره مَلط اي ف ي "إكم ال ته ذين الكم ال" )

وقلا  لبلن  ولبلن حمملد بلن اجللارو  ولبلن جع لر العقيللي ولبلن العلرب يف تللة الالع اء. تلة الثقلاي
وقا   «.لجتهد رليي»حممد بن حزم: ثن جمهن  ال يعر ، وال تقنم حبديثذ حجة، يعين حديث: 

 «.تهد رلييلج»ابن عدي: ثن معرو  اذا احلديث الذي ذقرمي البخاري عن معاذ: 
احللارث بلن عملرو   ، ين علن رجلا ،  ( فق ال:1/439وذكره الذهبي ف ي مي لان اَلعت دال )

قللل : ت للر  بللذ لبللن عللنن حممللد بللن  قللا  البخللاري: ال يصللح حديثللذ. عللن معللاذ حبللديث االجتهللا .
ومللا روى عللن احلللارث غللري ليب  عبيللد اهلل الثق للي، عللن احلللارث بللن عمللرو الثق للي ابللن لخللي امل للرية.

 ، فهن جمهن .عنن
 الطريل الثامنة: -

 يف ثذمي ال ري  حممد بن عبيد اهلل الثق ي، وقد  بق  ترتتذ.
 الطريل التاسعة: -

 يف ثذمي ال ري  عن رج  من ثقيف وثن حممد بن عبيد اهلل الثق ي، وقد  بق  ترتتذ.
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 الطريل العاشرة: -
  ة بن ق ي، وثن:املصلنب الراوي عن عبا بن ح ان يف ثذمي ال ري  حممد بن  عيد

ةللامي مللن لثلل   مللل ، ثالللج، امللي بالزقدقللة، فصللل  واهلل لعلللي، . حممللد بللن  للعيد املصلللنب.
 وروى عن الزثري، وعبا ة بن ق ي، وتاعة. وقان من لهلل،اب م ،ن .

 وقي  ابن  عد بن ح ان بن قي . -قا  ال  اهي: حممد بن  عيد 
  مأمنن.وقي : ابن ليب قي  لبن عبد الرمحن، غري ثقة وال

 وقا  لبن لمحد احلاقي: قان يا  احلديث.
وقا  لبن زرعة الدملقي: حدث ا حممد بن خالد، عن لبيذ، مسع  حممد بن  عيد يقن : ال بأس 

 إذا قان قالما ح  ا لن تا  لذ إ  ا ا.
 وروى عي ى بن ينق ، عن الثنري، قا : قذاب.

 ا.وروى لبن زرعة الدملقي، عن لمحد بن ح ب : قان قذاب
 وروى عبد اهلل بن لمحد، عن لبيذ، قا : هلللبذ لبن جع ر على الزقدقة.
 وروى عباس، عن حيىي، قا : حممد بن  عيد اللامي م  ر احلديث.

 قا : ولي  قما قالنا هللل  يف الزقدقة، ل  ذ م  ر احلديث.
. ميزان االعتلللللدا   وروى لبلللللن  او ، علللللن لمحلللللد بلللللن ح بللللل ، قلللللا : عملللللدا قلللللان ياللللل  احللللللديث.

 3/561- 562.) 
 ولما عبا ة بن ق ي وعبد الرمحن بن غ ي فثقاي ملاثري.

* * * 
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 [الحديث تصحيحا وتضعيفافي كالم العلماء في  الثالثالفصل ]
 أوَل: ذكر من ضعف الحديث

 -بعض هم ص رح وبعض هم أش ار  – ذهن جماعة من أهل العل م إل ى تض عيف ح ديث مع اذ
، واب ن القيس راني، ابن ح لمو وابن عدي، ، لدارقطنياو والعقيلي، ، الترمذي، و البخاريمنهم 

ِقانيو  ِيو   ،الجو ِي، اوفخ ر ال دين ، اْش بيلي عب د الح لو   ،اب ن الملق نو  ، ،ابن الج و ل را
أب  و المع  الي محم  د ب  ن إب  راهيم و والم  لي، واب  ن كثي  ر، وال  ذهبي، ، الليلع  ي، و اب  ن القط  انو 

 وابن حجر، وغيرهم.، الُمَناِوي
 وفيما يلي أقوالهم:

O (:256البخاري )ت  قال 
احلللارث بللن عمللرو ابللن لخللي امل للرية بللن ةللعبة، الثق للي، عللن لهلللل،اب معللاذ، عللن معللاذ، روى ع للذ 

التلللللاري  و  (277/ 2لبلللللن علللللنن، وال يصلللللح، وال يعلللللر  إال الللللذا، مر للللل .  التلللللاري  ال بلللللري    
 .( 1309اأو     

O (279)ت  قال الترمذي: 
ذ ولي  إ  ا مي ع دي مبتص  ولبن عنن الثق ي امسذ حمملد ثذا حديث، ال قعرفذ إال من ثذا النج

 (.1328بن عبيد اهلل.  ال  ن    
احللاف  ابلن حجلر يف  ال  ل  الظلرا  قلا  مرا  اللمذي بعدم االتصا  لن يف إ  ا مي إاامضلا .. و 

لرا   ::  ولللي  إ لل ا مي ع للدي مبتصلل  ا قللالم اللمللذي( منيلل،ض 421/ 8 علللى حت للة اأةللرا   
ب  لللي االتصلللا  املللللي عللللى اهللللل الح ملللن يلللرى لن اأ للل ا  إذا قلللان فيلللذ ملللبهي مل ي لللي ي لللنن 

ا، وإال فاجلمهنر على لقذ متص  يف إ  ا مي مبهي، على لقلذ قلد جلاء ملن وجلذ متصل  ل  لذ م ق عض 
يعيفل لخرجلذ  لعيد بلن حيلىي اأملني يف قتلاب  امل لازي  للذ: علن لبيلذ، علن رجل ، علن عبلا ة 

ومللن ثللذا النجللذ لخرجللذ اخل يلل  يف  ن عبللد الللرمحن بللن غلل ي، عللن معللاذ بللن جبلل .بللن ق للي، عللا
 للذ املصلل ف يف ال للالم علللى  ال قيللذ واملت قللذ  والرجلل  املللبهي ثللن:  حممللد بللن  للعيد املصلللنب  بي  

احلديث الذي لخرجذ ابن ماجذ  يف املقدمة  عن احل لن بلن محلا   لجا ة، علن حيلىي بلن  لعيد، 
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  لوللذ: مللا بعثلين 11339، علن عبلا ة بلن ق لي يف حلديث رقلي  عن حممد بن  عيد بن ح لان
إىل الللليمن قللا :  ال تقالللنيل وال ت صلللن إال مبلللا تعلملللذ..    -هللللللى اهلل عليللذ و للللي-ر للن  اهلل 

 .احلديث، وثن طر  من احلديث لور مي اخل ي 
O (:322)ت  العقيلي وقال 

م بللن من للى قللا : مسعلل  البخللاري احلللارث بللن عمللرو ابللن لخللي امل للرية بللن ةللعبة قللنيف حللدثين آ 
قللا : احلللارث بللن عمللرو ابللن لخللي امل للرية بللن ةللعبة عللن لهلللل،اب معللاذ، عللن معللاذ روى ع للذ لبللن 

 (.1/215   الاع اء ال بري  .عنن قا  البخاري: وال يصح وال يعر  إال مر الض 
O (:365ابن عدي )ت  وقال 

واحلارث بن عمرو، وثن معرو  اذا احلديث الذي ذقرمي البخاري عن معاذ ملا وجهذ ال   هلللى 
 اهلل عليذ و لي إىل اليمن فذقرمي.

O  (385)ت  قال الدارقطنيو: 
يرويللذ ةللعبة، عللن ليب عللنن، عللن احلللارث بللن عمللرو، عللن لهلللل،اب معللاذ، عللن معللاذ، حللدث بللذ  

 .ان، ووقي ، وع ان، وعاهللي بن علي، وغ دريزيد بن ثارون، وحيىي الق  :قذلج عن ةعبة
 عبد الرمحن بن مهدي، ولبن النليد، والرهللاهللي، وعلي بن اجلعد، وعمرو بن مرزوق.: ولر لذ 

وقللا  لبللن  او ، عللن ةللعبة، قللا  مللرة: عللن معللاذ، ولقثللر مللا قللان حيللدث ا عللن لهلللل،اب معللاذ لن 
 .ر ن  اهلل هلللى اهلل عليذ و لي

 (.88/ 6مر ال، واملر   لهللح .  العل     عن م عر، عن ليب عنن  يورو 
O  (456)ت قال ابن حلم: 

وحللديث معللاذ الللذي فيللذ لجتهللد رليللي وال آلللن، ال يصللح أقللذ مل يللرومي لحللد إال احلللارث بللن عمللرو 
 (.1/82وثن جمهن  ال قدري من ثن عن رجا  من لث  محص مل ي مهي عن معاذ.  احمللى   

O :وقال ابن حلم 
لجتهلد  وحلديث عبلد اهلل بلن عملر ويف قنللذ   لجتهد رليي ما روي من قنلذ ولما حديث معاذ في

لملللا حلللديث معلللاذ فنمنلللا روي علللن رجلللا  ملللن لثللل  .. ف،لللديثان  لللاق ان  حبالللرتج يلللا ر لللن  اهلل
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.  اأح لللللام يف لهلللللللن  اأح لللللام  ا ال يتصللللل محللللص مل ي لللللمنا وحلللللديث عبلللللد اهلل م ق للللل  لياضللللل
 5/132.) 
O  :قلذ حلديث باطل  مل يلرومي نف  لجتهلد رليلي وال آللن معلاذ ن ذقلروا حلديثنفل"وق ال اب ن ح لم

. مللن ثللن علن رجللا  مللن لثل  محللص مل ي للمهي ىال احلللارث بللن عملرو وثللن جمهللن  ال يلدر إحلد ل
 (.60 ال بذة ال افية   ص 

O :ولما خن معاذ فنقذ ال حي  االحتجلاج بلذ ل لقنطذ وذللج لقلذ مل يلرو قل  إال  وقال ابن حلم
حدثين لمحد بن حممد العذري ث لا  .وثن جمهن  ال يدري لحد من ثنمن طري  احلارث بن عمرو 

لبلللن ذر اهللللروي قلللا زاثلللر بلللن لمحلللد ال قيلللذ قلللا زانيلللذ بلللن حمملللد ال ي لللابنري قلللا حمملللد بلللن إمساعيللل  
 :رفعذ يف اجتها  الرلي قا  البخاري :البخاري ثن م لف الص،يح فذقر   د ثذا احلديث وقا 

   ،ثللذا قللص قللالم البخللاري رمحللذ اهلل يف تار للذ اأو لل  ..يصللحوال يعللر  احلللارث إال اللذا وال 
ثن عن رجا  من لث  محص ال يدري من ثي   ال يعر  ق  يف عصر الصل،ابة وال ذقلرمي لحلد 

مللن ثللن  ىمل هي   مل يعرفللذ لحللد قلل  يف عصللر التللابعني حللن لخللذمي لبللن عللنن وحللدمي عمللن ال يللدر 
وثلن باطل  ال لهللل   ، لار ولةلاعنمي يف اللدقيام فلما وجدمي لهلل،اب الرلي ع د ةعبة طاروا بذ ق 

ا ا لبللن إ لل،اق الللليباين عللن ليب عللنن فخللالف فيللذ ةللعبة ولبللن إ لل،اق لياضلل  قللد روامي لياضلل ،لللذ
 (.6/35..  اأح ام يف لهللن  اأح ام   ثقة
O :وقال أيًضا 

 ثذا حديث  اق  مل يرومي لحد من غري ثذا ال ري  ولو   قنطذ لقذ عن قنم جمهنلني مل ي منا 
وثلن جمهلن  ال يعلر  ملن ثلن ومل يلأي  و،بلن عملر  فال حجة فيمن ال يعر  من ثن وفيذ احللارث

لخللنين لمحللد بللن عمللر العللذري ث للا لبللن ذر اهلللروي ث للا زثللر بللن  ،ثللذا احلللديث قلل  مللن غللري طريقللذ
لمحد ال قيذ زانيذ بلن ال ي لابنري ث لا حمملد بلن إمساعيل  البخلاري ثلن جلام  الصل،يح قلا  فلذقر 

وال يعللر  احلللارث إال اللذا وال  :رفعللذ يف اجتهللا  الللرلي قللا  البخللاري :ديث وقللا  لل د ثللذا احللل
 . يصح ثذا قالم البخاري رمحذ اهلل

 :ا فنن ثذا احلديث ظاثر ال ذب والني  أن من احملا  البني لن ي نن اهلل تعاىل يقن ولياض 
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 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 . [3]املائدة:   ﴾گ گ ک

ائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَ}و

 [38]األنعام:إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون{

عَلَيْكَ  وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُالء وَنَزَّلْنَا}و 

 [89]النحل:الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِني{
اهلل عليللذ و لللي إقللذ ي للز  يف الدياقللة مللا ال ينجللد يف القللرآن ومللن احملللا    يقللن  ر للن  اهلل هلللللى 

 :البني لن يقن  اهلل تعاىل تاطبا لر نلذ هلللى اهلل عليذ و لي

   ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 [44]النحل:

مل يبي ذ هللللى اهلل عليلذ و للي   ملن   يقن  ر ن  اهلل هلللى اهلل عليذ و لي إقذ يق  يف الدين ما 
 فلأفتنا بلالرلي ا جهلاالض فاختلذ ال لاس رسو ضل احملا  املمت   لن يقلن  ر لن  اهلل هللللى اهلل عليلذ و للي 

جاء ثذا بال  د الص،يح الذي ال اعللا  فيلذ وقلد ذقرقلا يف بلاب ال لالم يف  ..  فالنا وليلنا
 .ثر ال ةج فيذالرلي   ي ل  احل ي يف الدين بالرلي فهذا قلذ قذب ظا
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وقللد قللان يف التللابعني الللراوين عللن الصلل،ابة ريللي اهلل علل هي خبللث قثللري وقللذب ظللاثر قاحلللارث 
عليلذ بال لذب فلال جيلنز لن ت خلذ روايلة علن جمهلن  مل يعلر  ملن ثلن وال  اأعنر وغريمي  ن ةلهد

 .ما حالذ 

مللد وال يعجللز ولقللد جلللأ بعاللهي إىل لن ا عللى يف ثللذا احلللديث لقللذ م قللن  ققلل  ال افللة قللا  لبللن حم
 (.6/35 اأح ام يف لهللن  اأح ام    (.لحد عن لن يدعي يف ق  حديث مث  ثذا

O وقال أيًضا: 
ثذا احلديث املأثنر ع دثي، وثن حديث غري هللل،يحق أقلذ علن احللارث بلن عملرو اهللذر لخلي  

امل للرية بللن ةللعبة الثق للي، وال يللدري لحللد مللن ثللن، وال يعللر  لللذ غللري ثللذا احلللديث. ذقللر ذلللج 
 .يف ال بقاي« تار ذ اأو  »البخاري يف 

ا عن رجا  من لث  محص من لهلل،اب معاذ، وال جينز اأخذ بالدين عملن ال يلدرى   ثن لياض 
 من ثن، وإمنا ي خذ عن الثقاي املعروفني.

وقللد ات لل  اجلميلل  علللى لقللذ ال جيللنز ةللها ة مللن ال يللدرى حالللذ، وققلل  احلللديث ةللها ة مللن لعظللي 
 .ا ةها ة على اهلل وعلى ر نلذ، فال حي  لن يت اث  يف ذلج لهللالض اللها ايق أهن

 إن ثذا اخلن م قن  قق  التناتر.فقالنا: ذ قنم وقدم
وثذا قذب ظاثرق أن قق  التناتر ثن لن ي نن ققلذ يف عصر متناتر ملن مبتدهلذ إىل مبل لذ، ولملا 

ا يللد التلناتر، وثلذا مل يعلر  قلل  قلد ا، وال ذقلرمي لحللد ملا رجل  ملن مبدهللذ إىل واحلد جمهلن  فهلذ
من الص،ابة ع هي وال من التابعني عن م لمة عن ليب علنن حلن يعلل  بلذ املتلأخرون، فلاقبث  إىل 
لتبللاعهي ومقلللديهي فعرفللنمي، ومللا احللتج بللذ قلل  لحللد مللن املتقللدمنيق أن ترجللذ وامي يللعيف، وروامي 

 للليمان بلللن فللريوز اللللليباين فقلل  مل يلللرومي غريمهلللا، ملل  ذللللج عللن ليب علللنن ةللعبة، وليب إ للل،اق: 
وقالمها ثقة حاف ، واختل ا فيذ فروامي ةعبة، عن ليب عنن، عن قاس من لهللل،اب معلاذ ملن لثل  

وروامي لبللن إ لل،اق، عللن حممللد بللن عبيللد ... «  -هلللللى اهلل عليللذ و لللي  -لن ر للن  اهلل »محللص 
... «  -هلللللللى اهلل عليللللذ و لللللي  - ملللللا بعللللث ر للللن  اهلل»قللللا :  -ثللللن لبللللن عللللنن  -اهلل الثق للللي 
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 .احلديث
وثلن  -هلللى اهلل عليذ و لي  -ولياضا فمن الباط  املق نع بذ لن ياا  مث  ثذا إىل ر ن  اهلل 

هللللى  وال يف  ل ة ر لن  اهلل تعلاىلإن مل جتلد يف قتلاب اهلل »لن يقن  عليذ الصالة ال الم ملعلاذ: 
مللا لقللز  اهلل علللي فيهللا »ة وال للالم قللد  للل  عللن احلمللر فقللا : وثللن عليللذ الصللال« اهلل عليللذ و لللي

ةيء إال ثذمي اآلية ال اذة  فمن يعم  مثقا  ذرة خريا يرمي( فلي حي ي فيهلا عليلذ الصلالة وال لالم 
حب ي البتة ب ري النحي، ف يف جييز ذلج ل ريمي وثن عليذ الصلالة وال لالم قلد لتاقلا بقنللذ ملن ربلذ 

 تاب من ةيء( وبقنلذ تعاىل:  لتبني لل اس ما قز  إليهي( فال  بي  إىل الصا ق  ما فرط ا يف ال
. قلا : -هللللى اهلل عليلذ و للي  -وجن  ةريعة هلل تعلاىل فريلها يف ال تلاب ومل ي ل ها ر لن  اهلل 

. ثلللذا آخلللر قلللالم -هللللللى اهلل عليلللذ و للللي  -فصلللح لن ثلللذا الل للل  ال جيلللنز لن يقنللللذ ر لللن  اهلل 
قمللا يف ر للالتذ يف إب للا  القيللاس  مللن ابللن امللقللن ع للذ  ذا.. ققلللملخصضلل احلللاف  ليب حممللد بللن حللزم

 (.537 -9/536 البدر امل ري   
O (507ت ) قال ابن القيسراني: 

تقالي؟ قاللذ ملعلاذق ملابعثلذ ار الليمن ... احللديث املللهنر يف القيلاس. روامي احللارث  حديث: مبا 
، عللن معللاذ. قللا  البخللاري: يرويللذ ع للذ بللن عمللرو ابللن لخللي امل للرية بللن ةللعبة: عللن لهلللل،اب معللاذ

 (.2361 ذخرية احل اظ    يعر . يصح، وال لبنعنن، ال
O  ِقاني  :(543)ت قال الجو

ثذا حديث باط ، روامي تاعة، عن ةعبة، عن ليب عنن الثق ي، عن احلارث بن عملرو بلن لخلي 
 امل رية بن ةعبة، قما لور قامي.

اقيد ال بلار والصل ار، و لأل  مللن لقيتلذ ملن لثلل  واعللي لقلين تصل ،  عللن ثلذا احللديث يف امل لل
العلي بال ق  ع ذ، فللي لجلد للذ طريقضلا غلري ثلذا، واحللارث بلن عملرو ثلذا جمهلن . ولهللل،اب معلاذ 
مللن لثلل  محللص ال يعرفللنن، ومبثلل  ثللذا اأ لل ا  ال يعتمللد عليللذ يف لهلللل  مللن لهللللن  اللللريعة، فللنن 

دوا عليللذ؟ فقلل : ثللذا طريقللذ واخللللف قلللد فيللذ قيلل  لللج: إن ال قهللاء قاطبللةض لور ومي يف قتللبهي واعتملل
ال لف، فنن لظهروا غري ثذا  ا ثب  ع د لث  ال ق  رجع ا إىل قنهلي، وثذا  ا ال    هي البتلة. 

 (.245 -1/244 اأباطي  وامل اقري   
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O  (:581)ت قال عبد الحل 
 (.3/342 اأح ام الن  ى    ثذا احلديث ال ي  د وال ينجد من وجذ هلل،يح.

O ِي  :(597)ت  قال ابن الجو
 ثذا حديث ال يصح وإن قان ال قهاء قلهي يذقروقذ يف قتبهي ويعتمدون عليذ ولعمري إن قلان 
ا إمنا ثبنتذ ال يعلر  أن احللارث بلن عملرو جمهلن  ولهللل،اب معلاذ ملن لثل  محلص  مع امي هلل،ي،ض

 (.273/ 2ال يعرفنن وما ثذا طريقذ فال وجذ لثبنتذ .  العل  املت اثية    
O  ِي )ت افخر الدين قال  (:606لرا

(.  احملصللن   ل للن ال قللزاع بللني احملللدثني يف قنقللذ مر للال واملر لل  لللي  حبجللة علللى مللا تقللدم بياقللذ 
 5/41.) 
O (628)ت  وقال ابن القطان: 

وذقللر مللن طريلل  ليب  او  عللن ليب عللنن، عللن احلللارث بللن عمللرو، عللن لقللاس مللن لثلل  محللص مللن 
ملا لرا  لن يبعثذ إىل اليمن قا  لذ:   مب  -هلللى اهلل عليذ و لي   - لهلل،اب معاذ، لن ر ن  اهلل

   قا : ال ي  د وال ينجد من وجذ هلل،يح. .احلديث ...حت ي   
قلذا قلا  ملن غلري مزيلد، ومل يبلني حلا  احلللارث بلن عملرو ثلذا، وال تقلدم للذ ذقلر ع لدمي،  للال    

ما ضا على ما تقدم فيذ. واحلارث امللذقنر ثلن فعلذ اآلن يف ثلام بن  عد، فنقذ اقت ى بنبرازمي، اعت
ابن لخي امل رية بن ةعبة، وال تعر  لذ حا ، وال يلدرى روى ع لذ غلري ليب علنن: حمملد بلن عبيلد 

 (.3/68«  النثي واأيهام» اهلل الثق ي
O (748)ت  قال الذهبي: 

النثللان حللديث وقللان لبللن املعللار ملل  تب،للرمي يف ال قللذ ولهللللنلذ ال يللدري احلللديث، ذقللر يف قتللاب 
معلاذ يف القيللاس، فقللا : ثللن مللدون يف الصلل،اح، مت ل  علللى هلللل،تذ. قللذا قللا : ولف لللذ الصلل،ة، 

 ملن ثلي، علن معلاذ. ى ، علن رجلا  ملن لثل  محلص ال يلدر ومدارمي على احلارث بن عمرو، جمهلن 
 (.10/424 تاري  اأ الم   

O (762)ت  قال الليلعي: 
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 (.63/ 4 مر   .  قص  الراية   
O  حت للة يف تاللعيف احلللديث قمللا يف قللالم البخللاري واللمللذي ( 774)ت  اب  ن كثي  رونق  ل 

 .( 126 -125ال ال    ص 
O  يف ق ي املرا ي  عن معاذ.9777يف  جام  امل اقيد وال  ن   وذكره ابن كثير ) 
O صدر الدين، أبو المع الي محم د ب ن إب راهيم ب ن إس حاَّ الس لمي  العالمة  ونقل الشيخ

تاللعيف اللمللذي لل،للديث قمللا يف  قلللف امل للاثج والت للاقيح   (803)ت  ش  افعيّ ال الُمنَ  اِوي
 2836.) 
O (804)ت  قال ابن الملقن: 

. 4وذقر اخل يل  يف قتلاب  ال قيلذ واملت قلذ  لن احللارث روامي علن عبلد اللرمحن بلن غل ي، علن معلاذ
 (.33/69وثذا إ  ا  جيد..  التنييح ةرح اجلام  الص،يح   

O  أيًضاقال و: 
ا احلللديث قثللريا مللا يت للرر يف قتلل  ال قهللاء واأهللللن  واحملللدثني ويعتمللدون عليللذ، وثللن حللديث ثللذ

 (.534/ 9فيما لعلي  البدر امل ري    -يعيف بنتاع لث  ال ق  
O  أيًضاقال و: 

:  اعلللي لقللين ف،صلل  عللن ثللذا احلللديث يف امل للاقيد ال بللار 5قللا  احلللاف  لبللن ال الل  بللن طللاثر
 ذ من لث  العلي بال ق  ع ذ، فلي لجد لذ غري طريقني:والص ار، و أل  من لقيت

مللا روامي لبللن  او ، عللن ح للص بللن عمللر، عللن ةللعبة، عللن ليب عللنن، عللن احلللارث بلللن  أح  دهما:
 -عمرو بن لخي امل رية بن ةعبة، عن لقاس ملن لثل  محلص ملن لهللل،اب معلاذ، علن ر لن  اهلل 

                                                           

ذقرمي اخل ي  بصي ة التمري  فقا   قي : إن عبا ة بلن ق لي روامي علن عبلد اللرمحن بلن غل ي ل علن معلاذ ل  4
ا  جيللد وثللذا إ لل ا  متصلل  . اقتهللى.. ومل يبللني مللن روامي عللن عبللا ة ، فاعتمللد ابللن امللقللن قالمللذ وا للتبد  إ لل 

 بن  ا  متص .
ققلللذ ابللن املقللن ث للا عللن ليب ال الل  بللن طللاثر يف مصلل ف لللذ علللى ثللذا احلللديث.. و للب  مثلللذ مللن قللالم   5

 اجلنزقاين .
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 . -هلللى اهلل عليذ و لي 
امي، عللن لةللعث بللن ليب اللللعثاء، عللن رجلل  مللن ثقيللف، عللن عللن حممللد بللن جللابر اليملل وثانيهم  ا:

 .-هلللى اهلل عليذ و لي  -ن  اهلل معاذ، عن ر 
مدارمي على احلارث بن عمرو وثن جمهن . ولقاس من محلص ال يعرفلنن، ومل يبلني  :والطريل األول

بلذا مل  لهني مسعنمي ملن معلاذ. قلا : ومبثل  ثلذا اأ ل ا  ال يعتملد يف لهللل  ملن لهلللن  الللريعة وحي
 ال تاب وال  ة واأتاع.

عن لةعث، علن رجل  ملن ثقيلف  -على يع ذ  -روامي حممد بن جابر اليمامي  والطريل الثاني:
 (.538/ 9ورج  ال يعر  ال يعتمد عليذ.  البدر امل ري   

O (852ت ) قال ابن حجر: 
ولخرجلذ  ا، عاليضلثذا حديث غريل  لخرجلذ لمحلد علن حمملد بلن جع لر علن ةلعبة، فنقل  ل لا بلدالض  

ي لبلللن  او  واللملللذي ملللن طلللرق علللن ةلللعبة، قلللا  اللملللذي: حلللديث غريللل ، وللللي  إ للل ا مي ع لللد
تصلا  باعتبلار اأالام اللذي يف بعل  رواتلذ وثلن لحلد القلنلني يف مبتص ، قذا قلا ، وقأقلذ ق لى اال

ح ي املبهي، وقا  البخاري يف التاري : احللارث بلن عملرو الثق لي ابلن لخلي امل لرية بلن ةلعبة علن 
ال يعللر  وال يصللح.  -يعللن حممللد بللن عبيللد اهلل الثق للي -قللاس مللن لثلل  محللص وع للذ لبللن عللنن 

 ..قتهىا
( 450 ي وليب ال يللل  ال لللني  (403 ي  وقلللد لطلللل  هللللل،تذ تاعلللة ملللن ال قهلللاء قالبلللاقالين

..  (وإمللام احلللرمني للللهرتذ وتلقللي العلمللاء لللذ بللالقبن . ولللذ ةللاثد هلللل،يح اأ لل ا  ل  للذ منقللن 
 (.119 -1/118 يث املختصر    ختريج لحا

 
 ثانيا: ذكر من صحح الحديث

 منهم: ة الحديثمن أهل العلم إلى القول بصح ذهن جماعة و 
ِي الجص ال الحنف ي،  وأب و وأب و الحس ين البص ري، وأب و بك ر اب ن الب اقالني، أبو بك ر ال را

إس  حاَّ البَ  دادي، واب  ن عب  د الب  ر، وأب  و  الخطي  ن،  و القاض  ي أب  و يعل  ىالطي  ن الطب  ري، و 
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ِي، وأب و الوف اء ب ن عقي ل،  ،الَلال ي، و أبو المظفر السمعاني، و الجوينيوأبو المعالي  الشيرا
، اب ن الق يموال ذهبي، و واب ن تيمي ة، وأب و الربي ع الط وفي،   ،ابن قدامة، و أبو بكر بن العربيو 

 .وابن كثير،  وغيرهم
 :وهذه أقوالهم

O  ِي الجصال الحنفي )ت  (:370قال أبو بكر الرا
قللا  ملعللاذ  -هلللللى اهلل عليللذ و لللي  -لن ال لل  »روي بال قلل  اللللاه  الللذي تلقللامي ال للاس بللالقبن   

حني بعثذ إىل اليمن مب تقاي قا : ب تاب اهلل، قا : فنن جاءك ةيء لي  يف قتاب اهلل، قا : 
لقاي مبا قاى بذ ر ن  اهلل قا : فنن جلاءك ةليء للي  يف قتلاب اهلل وال فيملا قالى بلذ ر لن  

 .(6)(«  قا : لجتهد رليي، قا : احلمد هلل الذي وف  ر نلذ ملا حيبذ ر ن  اهللاهلل
O :وقال أيًضا 

هلللى اهلل عليذ  -معاذ: لن ر ن  اهلل »وم ذ ما روى احلارث بن عمرو، عن رجا  من لهلل،اب  
ملا بعثذ إىل اليمن، قا : قيف تقاي؟ قا : ب تاب اهلل عز وجل . قلا : فلنن مل جتلد يف   -و لي 

. قلا : فلنن مل ي لن يف  ل ة ر لن  -هلللى اهلل عليذ و للي  -قتاب اهلل؟ فقا : ب  ة ر ن  اهلل 
، فأجاز « اهلل؟ قا : لجتهد رليي. فقا : احلمد هلل الذي وف  ر ن  ر ن  اهلل ملا حيبذ ر ن  اهلل

 لذ االجتها  فيما ال قص فيذ.
لذ: ال يارمي ذلج، أن إيافتذ ذللج فنن قي : إمنا روامي عن قنم جمهنلني من لهلل،اب معاذ. قي  

تأقيللدمي، أهنللي ال ي  للبنن إليللذ لهنللي مللن لهلللل،ابذ، إال وثللي  إىل رجللا  مللن لهلللل،اب معللاذ تنجلل 
 .(7) (ثقاي مقبنلن الرواية ع ذ

O  (8).. قما ققلذ ع ذ ابن حجرأبو بكر ابن الباقالنيو. 
O  (:436وقال أبو الحسين البصري )ت 

                                                           

 (.2/318 ال صن  يف اأهللن      (6 
 (.45 -4/44 ال صن  يف اأهللن      (7 
 .(.119 -1/118 ختريج لحا يث املختصر    (8 
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روامي تاعللللة مللللن لثلللل  محللللص مللللذقنرون عللللن معللللاذ وقللللد تلقللللى  وخللللن معللللاذ وإن قيلللل  إقللللذ مر لللل  
 .(9)(بالقبن 
O  ..(10)قما ققلذ ع ذ ابن حجروأبو الطين الطبري. 
O (458)ت   قال القاضي أبو يعلى: 

فنن قي : ثذا اخلن ال يصح إ  ا ميق أقذ يرويذ احلارث بن عمرو ، ابن لخي امل رية بن ةعبة عن 
قللا  ذلللج، ولقللاس  -هلللللى اهلل عليللذ و لللي  -اذ لن ال لل  لقللاس مللن لثلل  محللص مللن لهلللل،اب معلل

 من لث  محص جماثي ، فال يصح التعل  بذ.
 القااء وابن امل ذر . قي : ثن خن هلل،يح روامي لبن  او  يف    ذ ، ولبن عبيد يف ل ب

وقنلذ :  لقاس من لهلل،اب معلاذ  يلد  عللى ةلهرتذ وقثلرة رواتلذ، وقلد علر   ي لذ ، والظلاثر ملن 
 الدين، والثقة، والزثد، والصالح.لهلل،ابذ 

وعللى لقلذ روى ومسلي رجلل  مل هي، وثلن ثقلة معللرو ، فلروى عبلا ة ابلن ق للى علن عبلد اللرمحن بللن 
 غ ي ثقة ملهنر . غ ي عن معاذ بن جب ، وعبد الرمحن بن

 فنن قي : ثذا من لخبار اآلحا ، فال يصح لن حيتج بذ يف ثذمي امل ألة ال  ثي لهلل .
بللل  ملللن قنللللذ:  ال جتتمللل  لمللل  عللللى يلللاللة( وقلللد احلللتج بلللذ املخلللالف يف قيللل : ثلللذا لةلللهر ولث

 اأتاع، ف ان ثذا لوىل .
مثللل  حتليللل  وحتلللرمي،  وجلللناب آخلللر وثلللن: لقلللذ إذا جلللاز لن تثبللل  اأح لللام الللللرعية  لللن الناحلللد،

وإجيلاب وإ لقا ، وتصل،يح وإب لا ، وإقاملة حلل  وحلد، بالرب وق ل  وقتل ، وا لتباحة ال للروج، 
لج، قان يثب  القياس بذ لوىلق أن القياس طري  هلذمي اأح ام، وثى املقصن ة  ون وما لةبذ ذ

 (.1295 -4/1292 العدة يف لهللن  ال قذ    ال ري .
O (463)ت  البَدادي قال الخطين: 

 وقلد قيل : إن عبلا ة بلن ق لي روامي علن عبلد اللرمحن بلن غل ي ل علن معلاذ ل وثلذا إ ل ا  متصل  ل 

                                                           

 (.2/222 قذ    املعتمد يف لهللن  ال  (9 
 .(.119 -1/118 ختريج لحا يث املختصر    (10 
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ل علللى لن لثلل  العلللي قللد تقبللنمي واحتجللنا بللذ ل فنق  للا بللذلج علللى هلللل،تذ  ورجاللذ معروفللنن بالثقللة
ع دثي قما وق  ا على هلل،ة : ال وهللية لنارث ل وقنلذ يف الب،ر: ثن ال هلنر ملاسمي احلل  ميتتلذ ل 
وقنللللذ: الديلللة عللللى العاقللللة ل وإن قاقللل  ثلللذمي اأحا يلللث ال تثبللل  ملللن جهلللة اأ للل ا  ل ل لللن مللللا 

غ نا بصل،تها ع لدثي علن طلل  اأ ل ا  هللا ل ف لذلج حلديث معلاذ ل تلقتها ال افة عن ال افة 
 (.472/ 1ملا احتجنا بذ تيعا غ نا عن طل  اأ  ا  لذ.  ال قيذ واملت قذ    

O  (:463)ت  أيًضاقال و 
فللنن اعللل  املخللالف بللأن قللا : ال يصللح ثللذا اخلللن ل أقللذ يللروى عللن لقللاس مللن لثلل  محللص مل 

 .ي منا فهي جماثي 
لن قن  احلارث بن عمرو ل علن لقلاس ملن لثل  محلص ملن لهللل،اب معلاذ ل يلد  عللى  فاجلناب:

ةهرة احلديث ل وقثلرة رواتلذ ل وقلد علر  فال  معلاذ وزثلدمي ل والظلاثر ملن حلا  لهللل،ابذ اللدين 
والثقة والزثد والصالح ل وقد قي : إن عبا ة بن ق ي روامي عن عبد الرمحن بن غ ي ل عن معلاذ ل 

جالذ معروفنن بالثقة ل على لن لث  العللي قلد تقبللنمي واحتجلنا بلذ ل فنق  لا وثذا إ  ا  متص  ل ور 
بذلج على هلل،تذ ع دثي قما وق  ا على هلل،ة قلن  ر لن  اهلل هللللى اهلل عليلذ و للي: ال وهلللية 
لللنارث ل وقنلللذ يف الب،للر: ثللن ال هللنر مللاسمي احللل  ميتتللذ ل وقنلللذ: إذا اختلللف املتبايعللان يف الللثمن 

 لللا وتلللرا ا البيللل  ل وقنللللذ: الديلللة عللللى العاقللللة ل وإن قاقللل  ثلللذمي اأحا يلللث ال وال للللعة قاهملللة حتال
تثبلل  مللن جهللة اأ لل ا  ل ل للن ملللا تلقتهللا ال افللة عللن ال افللة غ للنا بصلل،تها ع للدثي عللن طللل  

 ال قيللذ  .اأ ل ا  هللا ل ف لذلج حللديث معلاذ ل مللا احتجلنا بللذ تيعضلا غ لنا علن طللل  اأ ل ا  للذ.
 471/ 1واملت قذ  

O (463ل ابن عبد البر )ت قا: 
وت لي  او  يف إ  ا  حديث معاذ ور مي و فعذ ملن لجل  لقلذ علن لهللل،اب معلاذ ومل ي لمنا، قلا  

.  جللللام  بيللللان العلللللي وفالللللذ  لبللللن عمللللر: وحللللديث معللللاذ هلللللل،يح ملللللهنر روامي اأهمللللة العللللدو 
 2/893.) 
O ِي قال  :( 476)ت  أبو إسحاَّ الشيرا

قيل  ثلن وإن قلان ملن . جيلنز لن يثبل  بلذ لهللل  ملن اأهلللن  فنن قي  ثذا من لخبار اآلحا  فال 
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(.. لخبار اآلحا  إال لن اأمة تلقتذ بالقبن  فبعاهي يعم  بذ وبعالهي يتأوللذ فهلن قلاخلن املتلناتر
 (.425 التبصرة يف لهللن  ال قذ   ص 

O  (478)ت  الجوينيأبو المعالي قال: 
قللا  لللذ الر للن  عليللذ ال للالم ملللا   ع همللاريللي اهلل  واحللتج اللللافعي ابتللداء حبللديث معللاذ بللن جبلل

 مب حت ي يا معاذ؟   قا : ب تاب اهلل، قا :  فنن مل جتد؟  ، قلا : ب ل ة ر لن   :بعثذ إىل اليمن
اهلل، قا :  فنن مل جتد؟  ، قا : لجتهد رليي، فقا  عليذ الصالة وال الم:  احلمد هلل الذي وفل  

 النثلان  ملدون يف الصل،اح وثلن مت ل  عللى هللل،تذ.وثلن .. ر ن  ر نلذ مللا يريلامي ر لن  اهلل  
 .(11)(17 -2/16يف لهللن  ال قذ   

O :وقال أيًضا 
فللنن قللالنا: للللي  قللا  ر للن  اهلل هلللللى اهلل عليللذ و لللي ملعللاذ بللن جبلل : مب حت للي يللا معللاذ؟ قللا :  

د؟ ب تاب اهلل، قلا : فلنن مل جتلد؟ قلا : فب ل ة ر لن  اهلل هللللى اهلل عليلذ و للي، قلا : فلان مل جتل
قللا : اجتهللد رليللي فللأقرمي ر للن  اهلل هلللللى اهلل عليللذ و لللي علللى مللا قالللذ. يقللا  هلللي: ثللذمي الل ظللة 

(.  التلخيص يف لهلللن  ال قلذ  بعي ها من لخبار اآلحا ، وإن قاق  قصة بعثة معاذ  ا ثب  تناترا
 2/124-125.) 
O (489)ت  وقال أبو المظفر السمعاني: 

 هلللللى اهلل عليللذ و لللي ملللا بعثللذ إىل اللليمن قايلليا قللا  لللذ:  مب ولمللا ال لل ة ف،للديث معللاذ لن ال للى 
حت ي؟   قلا : ب تلاب اهلل قلا :  فلنن مل جتلد يف قتلاب اهلل؟   قلا : ب ل ة ر لن  اهلل قلا :  فلنن 
مل جتد يف   ة ر ن  اهلل؟   قا : لجتهد رلىي وال آلن. قا :  احلملد هلل اللذي وفل  ر لن  ر لنلذ 

وثلي يقنللنن ثلذا خلن واحلد ال يثبل  بلذ مثل  ثلذا  (12)ثلذا قلص  ثابل نملا يريى اهلل ور نلذ  و 
 (.اأهلل  وقد قال  اأهلل،اب: ثن خن واحد ول ن تلقتذ اأمة بالقبن  فصار  ليال مق نعا بذ

                                                           

لرو، جمهلن ، علن رجلا   ملن لثل  قا  الذث :    (11  قلذا قلا ، ولف  للذ الصةل،ةة، وملدارمي عللى احللارث بلن عهمل
ري من ثي، عن ُمعاذ   (.32/233..  تاري  اأ الم   محص ال يُدل

 قا  حمققذ: يف اأهلل : إن يثب .  (12 
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O  (:505ت الَلالي )أبو حامد وقال 
فلال يقلدح وثذا حديث تلقتذ اأمة بالقبن ، ومل يظهر لحد فيذ طع ضلا، وإق لارضا، وملا قلان قلذلج  

ال تلل  ح »و « ال وهلللية لللنارث»فيلذ قنقللذ مر لالض بلل  ال جيل  الب،للث علن إ لل ا مي، وثلذا ققنلللذ: 
(. ، وغللللري ذلللللج  للللا علملللل  بللللذ اأمللللة قافلللللةض « ال يتللللنارث لثلللل  ملتللللني»و « املللللرلة علللللى عمتهللللا
 (.293 امل تص ى   ص 

O :وقال أيًضا 
الليمن مبلاذا حت لي فقلا  ب تلاب اهلل قلا   روي عن ال   عليذ ال الم اقذ قلا  ملعلاذ حلني بعثلذ إىل 

فللنن مل جتللد قللا  فب لل ة ر للن  اهلل هلللللى اهلل عليللذ و لللي قللا  فللنن مل جتللد قللا  اجتهللد رليللي فقللا  
احلمد هلل الذي وف  ر ن  ر ن  اهلل ملا يريامي ر ن  اهلل وقلررمي عليلذ ولثلن عليلذ ب لببذ وثلن قلص 

 (.430(..  امل خن    ص مق نع بذ
O  (513)ت  فاء بن عقيلقال أبو الو: 

حيلث بعثلذ إىل الليمن قايلياض:  مب حت لي ق  -رمحة اهلل عليلذ-قن  ال   هلللى اهلل عليذ و لي ملعاذ 
قلا : ب ل ة ر لن  اهلل، قلا :  فلنن مل جتلد ق قلا : لجتهلد  قا ق ب تاب اهلل، قا :  فنن مل جتلد ؟

 (.2/5ل قذ   .  النايح يف لهللن  ارلي   ال آلن ف،مد اهلل على تنفيقذ لذلج
O (543)ت  قال أبو بكر بن العربي: 

قل لللا: قلللد اختللللف العلملللاء يف ثلللذا  فلللنن قيللل : للللي  حلللديث معلللاذ بصللل،يح، وال متصللل  ال للل د. 
احلديث، فم هي من قا : ثن هلل،يح، وم هي من قا : إقذ ال يصح(، واللذي لقلن : إقلذ هللل،يح 

ق أقللذ حللديث مللهنر، روامي ةللعبة بللن احلجللاج، ور  ا ومعللنض وامي ع لذ تاعللة ثقللاي..  امل للالج  ل دض
 (.6/243يف ةرح منطا مالج   

O :وقال أيًضا 
لقذ قا  ملعاذ حني بعثذ إىل الليمن:  مب تقالي؟ قلا :  -هلللى اهلل عليذ و لي  -وثب  عن ال    

قللا : فللنن مل  -هلللللى اهلل عليللذ و لللي  -ب تللاب اهلل، قللا : فللنن مل جتللد؟ قللا : فب لل ة ر للن  اهلل 
. هد رليلي وال آللنا، قلا : احلملد هلل اللذي وفل  ر لن  ر لنلذ مللا يريلي ر لن  اهلل(جتد؟ قا : لجت
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 (.870 القب  ةرح منطأ مالج بن لق    ص 
O  (:620ت )المقدسي قال ابن قدامة 

محلللص، واحللللارث، والرجلللا   قلللالنا: ثلللذا احللللديث يرويلللذ احللللارث بلللن عملللرو علللن رجلللا  ملللن لثللل  
حللللديث للللي  بصلللريح يف القيلللاس، إذ حيتمللل  لقلللذ جيتهلللد يف   إن ثلللذا ا جمهنللللنن. قاللللذ اللملللذي.

  احللديث تلقتلذ  قل ا: قد روامي عبا ة بن ق لي علن عبلد اللرمحن بلن غل ي علن معلاذ. حتقي  امل ا .
 (.170 -2/169(.  روية ال اظر   اأمة بالقبن ، فال يارمي قنقذ مر الض 

O  (716)ت  وقال أبو الربيع الطوفي: 
 ذا اعلا  على احلديث بنجهني:، ث« ال يقا »قنلذ: 

، وثي رجا  من لهللل،اب معلاذ، لو لقلاس ملن لثل  محلص، وروايلة « رواتذ جمهنلنن»لحدمها: لن 
ف يف يعمل  الا يف إثبلاي ثلذا اأهللل  العظليي  اجملهن  اختلف يف العم  اا يف جزهياي ال روع،

 والقاعدة ال لية من قناعد الدين؟
 اجلناب عما ذقرم:

، وثلن ملن طريل  عبلا ة بلن ق لي، « روي ملن طريل  جيلد»اأو ، فألقا ققلن : قلد  لما عن النجذ
عللن عبللد الللرمحن بللن غلل ي، عللن معللاذ، فزاللل  اجلهالللة ع للذ، ولللن  لللم ا لقللذ مل يللرو مللن غللري طريقللذ 

، ل لللن تلقتلللذ اأملللة بلللالقبن ، فلللال يالللرمي اأر لللا .  ةلللرح  اجملهلللن ، ل لللن غايتلللذ لن ي لللنن مر لللالض
 (.268 -3/267تتصر الروية   

O  (:728وقال تقي الدين ابن تيمية )ت 
 (.13/364.  جممنع ال تاوي   وثذا احلديث يف امل اقد وال  ن بن  ا  جيد

O  (748)ت  الذهبيشمس الدين قال: 
يف قتللللاب  النثللللان( حللللديث معللللاذ يف القيللللاس فقللللا : ثللللن مللللدون يف  (13) يعللللين اجلللللنييننذقللللر 

 الص،اح، مت   على هلل،تذ.

                                                           

قان ثذا اأمام م  فر  ذقاهذ وإمامتذ يف ال روع ولهلللن  امللذث  وقلنة م اظرتلذ ال يلدري لذث :   قا  ا (13 
 احلديث قما يلي  بذ ال مت ا وال إ  ا ا
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 مي علللى احلللارث بللن عمللرو، وفيللذ جهالللة، عللن رجللا  مللن لثلل  محللص، عللن معللاذ.قللل : بلل  مللدار 
 (.18/472.  ال ري   فن  ا مي هللا 

O  (751)ت  ابن القيمشمس الدين قال: 
حللديث وإن قللان عللن غللري م للمني فهللي لهلللل،اب معللاذ فللال ياللرمي ذلللجق أقللذ يللد  علللى فهللذا  

مللن لهلللل،اب معللاذ ال واحللد ةللهرة احلللديث ولن الللذي حللدث بللذ احلللارث بللن عمللرو عللن تاعللة 
م هي، وثذا لبلغ يف اللهرة من لن ي نن عن واحد مل هي للن مسلي، قيلف وةلهرة لهللل،اب معلاذ 
بللالعلي والللدين وال الل  والصللدق باحمللل  الللذي ال   للى؟ وال يعللر  يف لهلللل،ابذ مللتهي وال  قللذاب 

يف ذلج قيلف وال جمروح، ب  لهلل،ابذ من لفاي  امل لمني وخيارثي، ال يلج لث  العلي بال ق  
وةعبة حام  لناء ثذا احلديث؟ وقد قا  بع  لهمة احللديث: إذا رليل  ةلعبة يف إ ل ا  حلديث 

 (.155/ 1فاةد  يديج بذ..  إعالم املنقعني    
O  (774)ت  ابن كثير عماد الدين وقال: 

 وال لر  لقللج ت لل  ت  للري القللرآن م لذ، فللنن مل جتللدمي فملن ال لل ة، قمللا قلا  ر للن  اهلل هلللللى اهلل
عليللذ و لللي ملعللاذ حللني بعثللذ إىل اللليمن:  مب حت للي؟  . قللا : ب تللاب اهلل. قللا :  فللنن مل جتللد؟  . 
قا : ب  ة ر ن  اهلل. قا :  فلنن مل جتلد؟  . قلا : لجتهلد برليلي. قلا : فالرب ر لن  اهلل هللللى 
 اهلل عليللذ و لللي يف هللللدرمي، وقللا :  احلمللد هلل الللذي وفلل  ر للن  ر للن  اهلل ملللا يريللى ر للن  اهلل 

.  مقدمللة ت  للري ابللن  وثللذا احلللديث يف امل للاقد وال لل ن بن لل ا  جيللد، قمللا ثللن مقللرر يف منيللعذ.
 (.7قثري   ص 

 ]تقوية بعض أهل العلم لحديث الحارث بن عمرو برواية عبادة بن نسي[
ذثلل  تاعللة مللن لثلل  العلللي لتقنيللة روايللة احلللارث بللن عمللرو واللل  فيهللا  لهلللل،اب معللاذ  بروايللة 

عبد الرمحن بن غ ي وثن من ثقاي لهلل،اب معاذ، وقالنا بأقذ لحد لهللل،اب  عبا ة بن ق ي عن
معاذ الذين لامنا يف رواية احلارث بن عمرو، واذا تزو  اجلهالة املنجبة لاعف رواية احلارث بلن 

 عمرو.
 وثذمي لقناهلي:
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O أبو يعلى: القاضي قال 
ق للى عللن عبللد الللرمحن بللن وعلللى لقللذ روى ومسللي رجلل  ملل هي، وثللن ثقللة معللرو ، فللروى عبللا ة بللن 

 العلللللدة يف لهلللللللن  ال قلللللذ   غللللل ي ثقلللللة مللللللهنر . غللللل ي علللللن معلللللاذ بلللللن جبللللل ، وعبلللللد اللللللرمحن بلللللن
 4/1292- 1295.) 

O  البَدادي قال الخطينو: 
 وقلد قيل : إن عبلا ة بلن ق لي روامي علن عبلد اللرمحن بلن غل ي ل علن معلاذ ل وثلذا إ ل ا  متصل  ل 

قللد تقبللنمي واحتجللنا بللذ ل فنق  للا بللذلج علللى هلللل،تذ  ورجاللذ معروفللنن بالثقللة ل علللى لن لثلل  العلللي
ع دثي قما وق  ا على هلل،ة : ال وهللية لنارث ل وقنلذ يف الب،ر: ثن ال هلنر ملاسمي احلل  ميتتلذ ل 
وقنللللذ: الديلللة عللللى العاقللللة ل وإن قاقللل  ثلللذمي اأحا يلللث ال تثبللل  ملللن جهلللة اأ للل ا  ل ل لللن مللللا 

ن طلل  اأ ل ا  هللا ل ف لذلج حلديث معلاذ ل تلقتها ال افة عن ال افة غ نا بصل،تها ع لدثي عل
 (.472/ 1ملا احتجنا بذ تيعا غ نا عن طل  اأ  ا  لذ.  ال قيذ واملت قذ    

O  المقدسي قال ابن قدامة و: 
محلللص، واحللللارث، والرجلللا   قلللالنا: ثلللذا احللللديث يرويلللذ احللللارث بلللن عملللرو علللن رجلللا  ملللن لثللل  

ي  بصلللريح يف القيلللاس، إذ حيتمللل  لقلللذ جيتهلللد يف   إن ثلللذا احللللديث لللل جمهنللللنن. قاللللذ اللملللذي.
  احللديث تلقتلذ  قل ا: قد روامي عبا ة بن ق لي علن عبلد اللرمحن بلن غل ي علن معلاذ. حتقي  امل ا .

 (.170 -2/169(.  روية ال اظر   اأمة بالقبن ، فال يارمي قنقذ مر الض 
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 ]خاتمة البحث وترجيح الحكم على الحديث [
 الم لث  العلي على احلديث تص،ي،ا وتاعي ا   ن لن خنلص مبا يلي:بعد إمعان ال ظر يف ق

 * الذين يع نا احلديث احتجنا على قالمهي بأمنر وثي:
 .فقد روي على للنان تتل ة االي راب يف اأ  ا  - 1
 .والذي عليذ مدار احلديث جهالة احلارث بن عمرو - 2
 .معرفة حاهلي موعد جهالة لهلل،اب معاذ - 3
 ر ا .اأ – 4

وقالمهي يف ذلج يف غايلة النيلنح والت  لري وللي  فيلذ ملا   لى عللى لحلد، وحججهلي يف ذللج 
 جلية واي،ة وال حاجة ب ا إىل إعا ما ثه ا وقد  بق .

  :ذثبنا إىل* والذين هلل،،نا احلديث 
 عدم جهالة احلارث بن عمرو. -
 عدم جهالة لهلل،اب معاذ.و  -
 بالقبن .لذ اأمة  يتلقو  -

 ب عن حججهي قما يلي:واجلنا
لوال: قنهلي  إن احلارث بن عمرو غلري جمهلن   غلري هللل،يح فهلن جمهلن  العلني إذ مل يلرو ع لذ غلري 

اخل يلل : اجملهلن  ع لد لثل  احللديث مللن مل يعرفلذ العلملاء وال يعلر  حديثللذ ةلعبة فقل  وقلد قلا  
 إال من جهة واحد ...

لل  فيقللا : ذمل ي قلل  لثلل  اللللأن جرحللا م  للرضا يف حقلل : بعاللهي قللن و  ا غللري ي  للي لن ي للنن جرحض
 ما يعاريذ.ا من إمام ذي معرفة ب قد الرواة، ومل ي ن ث اك م  ر إذا قان هللا رض 

ال  رجلللذ ذللللج علللن حلللد اجلهاللللة ع لللد  إذعتلللدا  بتنثيللل  ابلللن حبلللان عللللى لقلللذ ال ي ب لللي ثه لللا اال
 .اآلخرين

ر التللابعني، قلل  ذلللج منيلل  ا: قللنهلي بعللدم جهالللة لهلللل،اب معللاذ ولهنللي ثقللاي ولهنللي مللن قبللاثاقيضلل
وإرثللاب، والصللناب بللال ةللج لهنللي مبهمللنن غللري معللروفني ف يللف ققبلل  روايللة مللبهي غللري معللرو  

 العني وال احلا .
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والقللن  بللأهني ثقلللاي اعتمللا ضا عللللى لهنللي لهللللل،اب معللاذ قللالم غريللل  ف للي يف التلللابعني مللن رجللل  
ا م هي.يعيف ب  وقذاب، وقيف يدعى لهني من قبار التابعني وحنن ال ق  عر  واحدض

وقلد ذقللري تالعي ذ عللن و لن ةلهرتذ ت للين علن إ لل ا مي    تلقتللذ اأملة بللالقبن  قيللف يقلا  ثالثلا:  
  بعد جي .علماء وحمدثي اأمة جيالض 

ولعل  قلنهلي ثللذا يللبذ امل لألة امللللهنرة يف يلناب  وقناعللد اجللرح والتعلدي  وثللي لن اجللرح امل  للر 
هي لل،للديث تصلل،يح جمملل  مل يللأتنا عليللذ بللدلي  ، ومل فتصلل،ي، (14)ملل يقللدم علللى التعللدي  اجمل

، وإمنلا ذقلروا لملنرضا ثلي يف احلقيقلة  علاوى بالغيلة وإقللاهية ال جييبنا عن قالم املالع ني لل،لديث
ا لل،جج والناثني واأ لة العلمية.  ترقى لبدض

العلملللاء  فنق لللا الللد ف،لللن املختل لللني يف احل لللي عللللى احللللديث ال لللريقني ثلللذين ع لللد ال ظلللر إىل و * 
واحملللللدثني ولهلللللل،اب ثللللذا العلللللي والتخصللللص ثللللي الللللذين هللللللرحنا بتاللللعيف احلللللديث ابتللللداء مللللن 

، وابن عدي، واقتهاء بالذث ، واملزي، وابن قثري، وابن الدارق ين، والعقيلي، و اللمذي، و البخاري
 حجر. وثي العمدة يف ثذا ال ن وقالمهي جلي ووايح يف تاعيف احلديث.

فللأغلبهي مللن ال قهللاء واأهللللنليني قللأيب ب للر الللرازي اجلصللاص احل  للي،  ولمللا مللن هلللل،ح احلللديث
،  يعلللللللى القايلللللي ليبوليب ب لللللر ابلللللن البلللللاقالين، وليب احل لللللني البصللللللري، وليب ال يللللل  ال لللللني، و 

 وغريثي.
ا مللن علمللاء احلللديث هللللرح بتصلل،ي،ذ إال  الب للدا ي، وابللن عبللد الللن قللد ضا،  اخل يلل ومل لر لحللدض

 املتأخرين م  لن هلما قالمضا آخر يف تاعي ذ. والذث  وابن قثري من
لالحتجلاج  ذللج ومال رون إليلذملدفنعنن إىل  من هلل،ح احلديث من ال قهلاء واأهلللنليني وقأن

إذ ثن عملدة ال قهلاء واأهلللنليني يف ثلذا البلاب، وملا  ،بذ على جناز االجتها  وملروعية القياس
ج بللللذ حللللن إن قثللللريضا مللللن ال قهللللاء مللللن قتللللاب مللللن قتلللل  اأهللللللن  إال وثللللن يللللذقرمي ويلللللرحذ وحيللللت

 .واأهللنليني وإن مل يصرحنا بتص،ي،ذ ل ن ققلنمي وذقرومي واعتمدوا عليذ وا تدلنا بذ
ا  وقلللان ملللن آخلللرثي اأملللام ابلللن القللليي رمحلللذ اهلل قملللا يف قتابلللذ إعلللالم امللللنقعني، وقلللد حلللاو  جاثلللدض

                                                           

 وإن قاق  ثذمي القاعدة حتتاج لاناب  وفيها بع  اال تث اء ل ن لي  ثذا حملذ.  (14 
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 تص،ي،ذ من لج  ق   القاية وثي إثباي االجتها  والقياس.
م هي اد لن ابلن حلزم لقثلر ملن ت للي يف ثلذا احللديث تالعي ضا حلن لقلذ هلللرح يف  وعلى الع  

مني  بأقلذ منيلنع م لذوب عللى ر لن  اهلل هللللى اهلل عليلذ و للي، وثلذا لياضلا قصلرة ملذثبلذ يف 
 إب ا  القياس وعدم جنازمي.

عبللد  * ولخللريضا: مللا ذثلل  إليللذ الللبع  مللن تقنيللة حللديث معللاذ مللن طريلل  لهلللل،ابذ املبهمللني بروايللة
، مللن طريلل  حممللد بللن  للعيد املصلللنب وثللن قللذابهللن فاللرمحن بللن غلل ي ع للذ.. قللن  فيللذ قظللر قبللري 

 .وقد اختلف فيذ قما بي تذ  ابقضا
واخلالهللة لن الذي متي  إليذ ال    بقنة ثن القن  بتاعيف احلديث، وعدم قبنلذ، اذا الت صي  

 معاذ إىل اليمن فمعرو  متناتر قما قي .املذقنر يف الرواية، ولما بعث 
 ويف ثذا القدر ق اية واحلمد هلل رب العاملني.

 قتبذ:
 لبن يعقنب قلأي بن قما  املصري

 حامدضا هلل ومصليا على ال   حممد هلللى اهلل عليذ و لي
 من ثجرة املص  ى 1437ةعبان  5القاثرة يف 

 


