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دراسة حلال "كثري بن عبد اهلل املزني"
مع دراسة حديثية حلديث" :الصلح جائز بني املسلمني"
A Study of "Kuthayyir bin Abdullah Al – Muzani's" status
With a study of the hadith: "reconciliation is permissible
"among Muslims
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دراسة لحال "كثير بن عبد اهلل المزني" مع دراسة حديثية لحديث" :الصلح جائز بين المسلمين" ،د .محمد بن سالم الحارثي

املستخلص
احلمد هلل والصالة والسالم على كتسول اهلل نةبنذ حممد وآله وصحةه ومن وااله ،أمذ بةد:
فقد كذن موضوع هذا الةحث :دكاتس حذل كثري بن عةد اهلل بن عمرو بنن عنوا اشمن و ،و ن
اق نوال علمننذر اوننرع والاةننديا فبننه ،وال ،ننب ببنرننذ ،وفننا مننذ قننركه علمننذر اوننرع والاةننديا ،ذو ن
أق نوايف ذ ه ننذا ال نراوأ ،م ننذ ب ننح أه نند مرا ننخ اوننرع وه ننو :ال ننذ  ،وأ ن مرا ننخ او ننرع ،وه ننو:
الضة .
وه نندا الةح ننث :ةلبن ن و وض ننب موقن ن ايفم ننذم ال،م ننذأ ذ ص ننحبحه و س ننبنه حل ننديث كث ننري
ابن عةد اهلل اشم و ،وببذن صح مذ نُسخ لبنه منن الاسنذها ذ صنحب األحذدينث و قويارنذ ،بننذر علنى
قوياه حلديث الصل ذئ بح اشمسلمح ،و لك بدكاتس احلديث ،وخترجيه بةبذن يرقه وهواهده.
وقنند تسننل ذ هننذا الةحننث اشمنننرا االتسنناقرائو ،بااة ن أق نوال األئم ن  ،والةحننث ذ اشمرويننذ ،
وقد كذن من أه الناذئا اليت وصل لبرذ ذ هذا الةحث :أن كثري بنن عةنداهلل بنن عمنرو بنن عنوا
اشم و ،ضةب يةارب به ،وذ حديثه ن نذكة ،فنا ا وافقن كوايانه كواين ننريه منن الثقنذ قُةلن و قنو ،
و صحب ايفمذم ال،مذأ حلديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح" العاضذده باواهد قوينه ،فنال ينةغنو
أن ُُتنندك أح ننذم هننذا ايفمننذم اولبننا ،وهننو لمبننذ أمننري اشمن منح ذ احلننديث ،فننان صننحب ال،مننذأ أو
سبنه ألحذديث كواة ذل ه فبر ٌ من األئم  ،ال يدل على أنه قند سنذها ذ احل ن علنى هنذه
األحذديننث ،فانننه مننن أهننا االتسنناقرار الاننذم ،واشمةرفن بذحلننديث وعللننه ،وقنند ح ن علننى أحذديننث كواة
ُوص ن وا بذلضننة نننري كثننري بننن عةننداهلل ،منننر علننى تسننةبا اشمثننذل :عةننداهلل بننن حممنند بننن عقبننا ،فقنند
وحسن حديثه ال،مذأ ،بنذر على تس اله لابخه ايفمذم الةخذكأ.
ضة ه من النقذدَّ ،
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Abstract
All Praise be to Allah and may His peace and blessings be upon our Noble
Prophet Muhammad (salalahu alaihi wa sallam), his family and companions.
The topic of this research is a study about Kuthayyir bin Abdullah bin Amr
bin Auf Al-Muzani's status, and a collection of the saying of the scholars on him
according to the science of Al-Jarh wa Ta'deel (criticizing and praising), because
their sayings on him varies between the highest level of criticism which is: lying,
and the lowest level of criticism which is: weak.
The purpose of this research is to clarify the position of Imam Al-Tirmidhi
in his authentication of the hadith narrated by Kuthayyir bin Abdallah al-Muzani,
and to explain the correctness of what was attributed to him such as leniency in
authentication of hadiths based on his authentication of the hadith: "reconciliation
is permissible among Muslims". Therefore, I studied the hadith and its narrators.
In this research, I used the inductive method, by studying the sayings of the
scholars and searching for various narrations. The most important results of this
research included: that Kuthayyir bun Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani is
considered weak (in his narrations of hadiths) this his hadiths are denounced, but
when his hadith corresponds to the hadith of thiqaat (who are considered
trustworthy), it will be accepted and empowered. The authentication of the hadith:
"reconciliation is permissible among Muslims" by Imam Tirmidhi is because it
was empowered by other evidences, so therefore it is not permissible to condemn
the judgments of this great scholar, who was a student to the commander of the
believers in Hadith. The authentication by Imam At-Tirmidhi, which was not
accepted by some imams, does not indicate that he was lenient in ruling on these
hadiths, because he was a prominent scholar and a genius in the science of Hadith.
Likewise, he has presented his judgment on other hadiths narrated by other people
apart from Kuthayyir such as Abdullah bin Muhammad bin Aqeel who was
criticized as weak by some of the examiners of Hadith, while At-Tirmidhi
authenticated him based on the question he asked his teacher Imam Al-Bukhari.
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املقدمة
فس َنمذ بنه ،وأهنرد
احلمد هلل الذأ ا ص بذلةل و َّ
سمى به ،وأفذض على نةبهﷺ مذ هذر مننه َ
أن ال لننه ال هلل وحننده ال ه نريك لننه ،وأهننرد أن نةبنننذ حممنندا عةننده وكتس نوله ،صننلى اهلل وتسننل وبننذك
متسك هبديه و أتسى به.
علبه ،وعلى آله وأصحذبه ،ومن َّ
أمذ بةدَّ :
فان من ضبا اهلل ةذىل يفذه األم أن ةلرذ َّأم ايفتسنذد ،وا اصنرذ بنه دون تسنذئر
األم ن  ،ضننبال يفننذ ،وح يننذ لنندينرذ ،قبقننذ للوعنند الصننذد مننن اريةننري الةلننب  ،ذ ال اننذ احل ننب :

ﱳ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﱲ( " ،)1ايفتس نننذد م ننن ال نندين ،ول ننوال ايفتس نننذد لق ننذل م ننن
هذر مذ هذر" ،كمذ قذل عةداهلل بن اشمةذك (.)2
و ن ا االا أقوال أئمن اونرع والاةنديا ذ احل ن علنى األتسنذنبد وكواُتنذ ،كنذ االا ال قرنذر
ذ اشمسننذئا ال قرب ن  ،وال ي ننذد إلننو كاو ال و ةنندَّد أق نوال األئم ن فبننه رحننذ و ةننديال ،قننذل ايفمننذم
ال،مننذأ" :وقنند ا الن األئمن مننن أهننا الةلن ذ ضننةب الر ننذل ،كمننذ ا ال نوا ذ تسننوم لننك مننن
الةل "(.)3
و نننه ذ أانننذر قنراراا ذ كاننذ مبن ان االعانندال للحننذف ،الننذهت كعننه اهلل ،اتسنناوق ا عةننذكةٌ لننه
نديث كثنري بنن عةند اهلل بنن عمنرو بنن عنوا اشمن و ،عنن أببنه ،عنن نده،
ايفمذم ال،منذأ ح َ
حح كوم ُ
أن كتس ننول اهلل ﷺ ق ننذل" :الص ننل ننذئٌ ب ننح اشمس ننلمح ،ال ص ننلحذ ح ن َّنرم ح ننالال ،أو أح ن َّنا حرام ن نذ،
واشمسلمون على هنروير  ،ال هنريذ ح َّنرم حنالال ،أو أح َّنا حرامنذ" .مث قنذل أبنو عبسنى :هنذا حنديث
حسن صحب (.)4
ف َّ
اةقةه الذهت فقذل" :وأمذ ال،مذأ فروم من حديثه :الصل نذئ بنح اشمسنلمح ،وصنححه،

( )1تسوكة احلجر اآلي (.)9
( ) 2مسننل بننن احلجننذري القاننريأ" ،مقدمن صننحب مسننل " .قبننا :حممنند فن اد عةنند الةننذقو( ،ط ،1بننريو  :داك
حبذر ال،اث الةريب .15 :1 ،)1412
( )3حممد بنن عبسنى ال،منذأ" ،الةلنا الصنغري اشمطةنوع من اونذم لل،منذأ" قبنا :بنراهب عطنوة عنوض(،ط،2
مصر :هرك م اة ومطةة مصط ى الةذيب احللت وأوالده .756 :5 ،)1395
( )4أ ر ه حممد بن عبسى ال،مذأ" ،اوذم ال ةري" ،قبا :د .باذك عواد مةروا( ،ط ،1بريو  :داك الغر
ايفتسن ننالمو1996 ،م) أب ن نوا األح ن ننذم ،بن ننذ  :من ننذ كن ننر عن ننن كتسن ننول اهلل ﷺ ذ الصن ننل بن ننح النن ننذ :3
28ع.1352
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يةامد الةلمذر على صحب ال،مذأ"(.)1
فلرذا ال ُ
ولننذلك عننده مننن اشماسننذهلح ذ اوننرع والاةننديا ،فقننذل بةنند كننره لحئم ن اشماةناننح ذ اوننرع،
اشماثةاح ذ الاةنديا" :وقسن ذ مقذبلن هن الر كنأيب عبسنى ال،منذأ ،وأيب عةند اهلل احلنذك  ،وأيب ب نر
اشماسذها كذل،مذأ ،واحلذك "(.)3
الةبرقو ماسذهلون"( .)2وقذل أيضذ" :و
ُ
وللحذف ،الذهت عةذكا و ةقةذ على سح ايفمذم ال،مذأ قرية من هذه(.)4
وكننا مننن يننا ل ذ سننذها ايفمننذم ال،مننذأ يننذكر أن ايفمننذم ال،مننذأ سننذها ذ احل ن علننى
حننديث كثننري بننن عةنند اهلل بننن عمننرو بننن عننوا ال هننرأ بأنننه حسننن صننحب  ،وأن كثنريا هننذا هننو أحنند
أمثلن ن أولا ننك ال ننرواة ال ننذين ننذل ف ننبر ايفم ننذم ال،م ننذأ الةلم ننذر ،وأن ننه س ننذها مةرن ن  ،وق نند َّ
كذب ننه
الاذفةو ،وأبو داود ،وضة ه ابن مةح ونريه  -كمذ تسبأا-
قذل الاوكذو :قذل الةراقو" :ال يُقةنا هنذا الطةنن مننه -أأ :النذهت -ذ حنا ال،منذأ ،و نذ
رننا ال،مننذأ مننن ال يةرفننه كننذبن ح ن م ،و ال فرننو مننذم مةامنند علبننه ،وال ان ن أن إننذل ا ارننذده
ا ارننذد نننريه ذ بةننا الر ننذل ،وكأنننه كأم مننذ كآه الةخننذكأ ،فانننه ُكوأ عنننه أنننه قننذل ذ حننديث كثننري
عننن أببننه عننن ننده ذ ةننري الةبنندين :نننه حننديث حسننن ،ولةلننه ننذ ح ن علبننه بذحلسننن بذعاةننذك
الاواهد ،فذك بو ود حديث هذهد له ىل دك احلسن(.)5
والةلن ن عن نند م ننن يصن ن ه بذلاس ننذها م ننذ ك ننره اب ننن الق ننب كع ننه اهلل ق ننذل ":ال،م ننذأ يص ننح
( )1حممن نند بن ننن أعن نند الن ننذهت" ،مب ن ن ان االعان نندال" قبن ننا :علن ننو حممن نند الةجن ننذوأ( ،ط ،1بن ننريو  :داك اشمةرف ن ن ،
1382ه).407 :3 ،
( ) 2حممد بن أعد الذهت " ،كر من يةامد قوله ذ ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" اشمطةوع ضمن كاذ " :أكبن
كتسذئا ذ علوم احلديث" قبا :عةدال اذع أبو ندة( ،ط ،4بريو  :داك الةاذئر1410 ،ه) .172
( )3حممنند بننن أعنند الننذهت" ،اشموقين ذ عل ن مصننطل احلننديث" ،قبننا :عةنند ال اننذع أبننو نُنندة( ،ط ،2حلننخ:
م اة اشمطةوعذ ايفتسالمب 1412 ،ه).83 ،
( )4منرذ :قوله ذ ر حممد بن احلسن ايفمداو عندمذ كر حديث أيب تسةبد اريدكأ مرفوعنذ ":يقنول اهلل :منن
حسننه ال،مننذأ فلن ُ سنن.
هننغله قنرارة القننرآن عننن دعننذئو ومسننأليت أعطباننه أفضننا انوا الاننذكرين" قننذلَّ :
الذهت" ،مب ان االعادال" .515 :3
ومنرنذ :قولنه عنندمذ كنر حنديث ابنن عةنذ كضننو اهلل عنرمنذ :أن الننت ﷺ د نا قنربا لنبال فأُتسنرري لنه تسنراري.
حس ننه ال،مننذأ م ن ضننة االا ن فبننه ،فننال يُغنن ،باحسننح ال،مننذأ ،فةننند الذقق ن نذلةرننذ ضننةذا".
قننذلَّ " :
الذهت "مب ان االعادال" .416 :4
( )5الاوكذو" ،نبا األويذك" .292 :3
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أحذديث مل ياذبةه نريه على صنحبحرذ ،بنا يصنح منذ يضنة ه ننريه أو ين نره ،فاننه صنح حنديث
كثري بن عةداهلل ابن عمرو بن عوا "( ،)1وبح كالم األئم ذ هندة ضنة ه فقنذل ":ويصنح أيضنذ
حديث حممد ابن تسحذ  ،وهو أعذك من صحبحه حنديث كثنري هنذا ،ويصنح أيضنذ للحجنذري بنن
أكيننذة م ن اهننارذك ضننة ه ،ويصننح حننديث عمننرو بننن هننةبخ ،وأحسننن كننا ايفحس ننذن ذ ل ننك،
واشمقصود أنه يصح مذ ال يصححه نريه ومذ إذل ذ صحبحه"(.)2
حسنن ال،منذأ ذ كاذبنه منن أحذدينث موضنوع  ،وأتسنذنبد واهبن  ،منرنذ
وقذل ابن دحب " :وكن َّ
هذا احلديث ،فان احلسن عنده مذ ن ل عن دك ن الصنحب  ،وال ينُ َنرد علبنه ال منن كالمنه ،فاننه قنذل
فبه علله-النيت ذ كاذبنه -اونذم " :واحلنديث احلسنن عنندنذ منذ ُكوأ منن ننري و نه ،ومل ي نن هنذ ا وال
ذ تسنذده من يار بذل ذ "(.)3
أل ننا هننذا ..ولسننرب أق نوال أهننا الةل ن ذ هننذا ال نراوأ ،ودكاتس ن حننديث" :الصننل ننذئ بننح
اشمسلمح :الذأ كواه كثري بن عةد اهلل عن أببه عن ده ،وصححه ال،مذأ ،فذقاضنى وصن األئمن
له بذلاسذها ،لذا ..اتسناةن اهلل ذ ال اذبن ذ هنذا اشموضنوع وهَّبانه (:دكاتسن حلنذل كثنري بنن عةند اهلل
اشم و ،م دكاتس حلديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح").
حدود الدراسة:
يان ننذول ه ننذا الةح ننث دكاتس ن ح ننذل كث ننري ب ننن عة نند اهلل ،ومةرف ن أق نوال علم ننذر او ننرع والاة ننديا،
وال ،ب ببنرذ ،م دكاتس حديثب طةبقب حلديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح".
منهج البحث:

أمذ منرا الةحث ،ف ذن كذلاذيل:
أوالً :تسل اشمنرا االتساقرائو االتسانةذيو.
ثانياً :ة أقوال أئم اورع والاةديا ذ كثري بن عةد اهلل ،على تسةبا االتسابةذ  ،مر ةذ يفنذ
حسخ الاسلا ال م لوفذة قذئلبرذ.
( )1حممنند بننن أيب ب ننر بننن قننب اووسي ن " ،ال روتسننب " ،قبننا :ماننروك بننن حسننن( ،ط ،3حذئننا :داك األننندل ،
1424ه).243 ،
( )2ابن القب " ،ال روتسب ".243 ،
( )3ينيننر :عةننداهلل بننن يوتس ن ال يلةننو" ،نصننخ الراي ن ألحذديننث ايفداي ن " ،قبننا :حممنند عوامننه( ،ط ،1بننريو :
م تسس ن الريننذن؛ ننده :داك القةل ن 1418 ،ه)218 :2،؛ وحممننود بننن أعنند الةب ن " ،هننرع تسنننن أيب داود"،
قبا :ذلد بن براهب اشمصرأ ،ط ،1الريذض :م اة الرهد1420 ،ه).500/4 ،
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ثالث ااً :ةلن أق نوال األئمن اشمةنندلح ل ثننري بننن عةنند اهلل علننى حننده ،وا ننرحح علننى حننده ،مث
ك ح بح هذه األقوال حسخ قواعد اورع والاةديا.
رابعاً :ة مرويذ كثري بن عةد اهلل من نري كواياه عن أببه عن ده.
خامساً :تسل ذ دكاتس الر ذل واحل علبر اشمنرا الاذيل:
 -1الرواة اشما ا على وابقر  ،أو ضةب ر اكا ب مبذ ُكر ذ الاقريخ.
 -2الرواة اشمخال فبر  ،كر أقوال أئمن اونرع والاةنديا فنبر  ،وك حن ببنرنذ حسنخ قواعند
اورع والاةديا.
 -3ة أقوال اشماقدمح واشماأ رين ذ كثري بن عةد اهلل ،مر ةذ يفذ حسخ وفبذ قذئلبرذ.
 -4ا ا ام ن لإلمننذم أكثننر مننن قننول ،فنناو أ كننر أقوالننه ذ تسننبذ واحنند ،حذص نرا كالمننه ذ كننا
كاذ بح هاللح صغريين ،م كر ب اشمصذدك ذ احلذهب .
سادساً :تسل ذ ختريا األحذديث اشمنرا الاذيل:
 -1ن كذن احلديث ذ الصحبحح ،اكا ب بذلة و لبرمذ.
 -2ن مل ي ن احلديث ذ الصحبحح ،أو أحدمهذ َّر اه من ميذنه على تسةبا االتسابةذ .
خطة البحث وإجراءاته:
ذر هذا الةحث ذ مقدم  ،واالا مةذحث ،و ذمت .
اشمقدمن  :وقنند اهننامل علننى :أمهبن اشموضننوع ،وحنندود الدكاتسن  ،والدكاتسننذ السننذبق  ،ومنننرا
الةحث و طاه و رارا ه.
الامربد :وفبه ببذن أمهب اشموضوع وأتسةذ ا ابذكه.
اشمةحث األول :كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا اشم و وفبه االا مطذلخ:
اشمطلخ األول :اهه ونسةه ومولده ووفذ ه.
اشمطلخ الثذو :هبو ه و المبذه.
اشمطلخ الثذلث :أقوال أئم اورع والاةديا ذ كثري بن عةد اهلل.
اشمةحث الثذو :دكاتس حديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح" ،وفبه أكبة مطذلخ:
اشمطلخ األول :ختريا احلديث.
اشمطلخ الثذو :دكاتس ايفتسنذد.
اشمطلخ الثذلث :هواهد احلديث.
اشمطلخ الراب  :احل على احلديث.
اريذمت وفبرذ :أه ناذئا الةحث ،والاوصبذ .
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الدراسات السابقة
هنذا الةحنث مل ي نرده أحن ٌد -فبمنذ أعلن  -بذلانألب  ،ال منذ كنذن منن ببنذن ٍُمنا كنره النندكاوك
نوك الدين ع ،ذ كاذبه :ايفمذم ال،منذأ واشمواسنن بنح ذمةن وبنح الصنحبحح ،و ةلنه كأحند األمثلن
ذ الرد على من اناقد ايفمذم ال،مذأ بغ لاه عن اصطالحه ذ اوذم (.)1
مث كره ذ موضوع آ ر كمثذل على من ا ال فبه ها هو مار بذل ذ أم ال؟(.)2
وعملننو ذ هننذا ال نراوأ إال ن عمننذ كاةننه النندكاوك نننوك النندين عنن ،،حبننث ن ن قم ن جبم ن
األقوال ذ كثري بن عةداهلل وال ،ب ببنرذ ،ودكاتس مرويذ ه ،وموافقارذ للرواة الثقذ .

( ) 1نوك الدين ع" ،،ايفمذم ال،مذأ واشمواسن بنح ذمةنه وبنح الصنحبحح"( ،ط ،1مطةةن ونن الانألب وال ،ن
والنار1390 ،ه) .271-274
( )2اشمر السذبا.282-280 ،
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املبحث األول :كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزني
املطلب األول :اسم كثري بن عبد اهلل ،ونسبه ،ونسبته ،ومولده ،ووفاته.
 اسمه ونسبه:
هو كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا بن سيد بن ملح اشم و اشمدو.
 نسبته:
ال ُنمَو  -بض اشمنب  ،وفنا الن ام ،وذ آ رهنذ الننون  -هنذه النسنة ىل ُم ينن بنن أد ،أحنالا
وم ين ه  :عثمذن ،وأو  ،ابنذ عمرو بن أد بن يذخب بن لبذ بن مضر ،يُنسةذن وولندمهذ
األنصذكُ ،
ىل أمرمذ م ين بن كلخ بن وبرة ،و لبرذ يناسخ كا ُمَو(.)1
 مولده ووفاته:
مل أ د من نص على تسن والد ه ،وأمذ وفذ ه فانه مذ تسن االث وتساح وما .
()2

( ) 1ينينر :يوتسن بننن عةنداهلل بننن عةندالرب" ،ايفنةننذه علنى قةذئنا الننرواة" ،قبنا :بنراهب األببنذكأ( ،ط ،1بننريو :
ال ا ننذ الة ننريب1405 ،ه)58 ،؛ وحمم نند ب ننن ي ننذهر ب ننن عل ننو ب ننن القبس نراو" ،األنس ننذ اشما ق ن ذ ارين ن
اشمامذال ننه ذ ال نننق والض ننة  ،قب ننا :دأ ي ننونا( ،لب نندن :بري ننا1282 ،ه)149 ،؛ وعة نندال رن ب ننن حمم نند
السمةذو"،األنس ننذ " ،قب ننا :عة نندالرعن اشمةلم ننو( ،ط ،1ال نندكن ،ايفن نند :مطةة ن دائ ننرة اشمة ننرا الةثمذنب ن ،
1382ه)  226 :12؛ وحممنند بننن عةنندالغ بننن نقط ن " مل ن ايفكمننذل" قبننا :د .عةنندالقبوم عةنند ك
النننت( ،ط ،1م ن اشم رم  :ذمة ن أم القننرم1408 ،ه)546 :5 ،؛ وحممنند بننن عةننداهلل بننن نذصننر النندين،
" وضننب اشمانناةه ذ ضننة أهننذر الننرواة وأنسننذهب وألقننذهب وكنننذه " ،قبننا :حممنند نةننب الةرقسوتسننو( ،ط،1
بننريو  :م تسسن الرتسننذل 1993 ،م)129: 8 ،؛ وأعنند بننن علننو بننن حجننر " ،ةصننري اشمناةننه باحريننر اشمانناةه،
قبا :علو حممد الةجذوأ؛ وحممد علو النجذك ،بريو  :اشم اة الةلمب )1361 :4 ،؛ وعةدالرعن بنن أيب
ب ر السبويو" ،لخ اللةذ ذ رير األنسذ "( ،بريو  :داك صذدك).254 :2 ،
( )2حممد بن هذعبا الةخذكأ" ،الاذكيخ األوتسن " قبنا :د .بسنري أبنو حبمند؛ ود .نا الثمنذيل( ،ط ،1الرينذض:
م اة الرهد1426 .ه)603 :3،؛ وحممد بنن أعند النذهت" ذكيخ ايفتسنالم" ،قبنا :د .بانذك عنواد( ،ط،1.
بننريو  :داك الغننر ايفتسننالمو 1424ه)485 :4 ،؛ و لبننا بننن أيةننك الص ن دأ"،الواذ بذلوفبننذ " ،قبننا:
أعد األكن وط ،و ركو مصط ى( ،ط ،1بريو  :داك حبذر ال،اث1420 ،ه).244 :24 ،
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املطلب الثاني :شيوخه وتالميذه:
 أوالً :شيوخه:
كوم كثري بن عةد اهلل عن عدد من الابوخ ،منر :
 -1والده :عبداهلل بن عمرو بن عوف المزني(.)1
 -2ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري(.)2
( ُ )1ا مرويذ كثري بن عةداهلل وأنلةرذ ،هو مذ كواه عن أببه عن ده ،ومل أ كرهذ ذ هذا الةحث ألمرين:
األول :ل ثرُتذ ،فقد قم بااةةرذ ف اد عن االث وتسةةح كواي ذ كاخ السن  ،وهنذا الةحنث يضنبا عنن
دكاتسارذ كلرذ ،وقد كر ذ الاوصبذ أن ُدك هذه األحذديث اليت كواهذ من يريا أببه عن ده ،وينير
ذ هذه األحذديث ها هذككه ذ كوايارذ الثقذ األاةذ أم ال.
الثاني :ببذن أنه قد كوم عن نري أببه عنن نده ،فنان هنذه الرواين قند ننص الةلمنذر علنى ضنة رذ كمنذ تسنبأا ذ
دكاتس احلديث ،قذل الة اك" :وعمرو بن عوا هذا قد ببننذ أننه مل ينرو عننه ال ابننه ،و نذ ي انخ منن أحذديثنه منذ
ال يرويرذ نريه ،وقد كوم حديث كثري هذككه فبه نريه ،فذكرنذ من حديثه أحذديث مل يروهذ ننريه ،وأحذدينث قند
كواهذ نريه ،لبةل أن بةا حديثه قد هوك ذ كوايارذ عن النت ﷺ" .الة اك" ،الةحر ال ذك".323 :8 ،
( )2كوم كثري بن عةداهلل عن ُكبب بن عةدالرعن حديثح:
ذل من أها الةذدي ىل النت ﷺ فقنذلوا:
الحديث األول :عن أيب تسةبد اريدكأ كضو اهلل عنه قذل :ذر ك ٌ
ينذ كتسننول اهلل ،نننذ أولننو أمنوال فرننا جيننوس عنننذ مننن سكننذة ال طننر؟ قننذل ":ال فأدوهننذ عننن الصننغري وال ةننري ،والننذكر
واألنثى ،واحلر والةةد ،صذعذ من متر ،أو صذعذ من سببخ ،أو صذعذ من هةري ،أو صذعذ من أق ".
أ ر ننه أعنند بننن احلسننح الةبرقننو" ،السنننن ال ننربم" ،قبننا :حممنند عةنند القننذدك عطننذ( ،ط ،3بننريو  :داك
ال اخ الةلمب 1424 ،ه) ،173 :4 ،من يرينا رنر بنن نصنر قنذل :قنرا علنى ابنن وهنخ قنذل :وكانخ ىل
كثري بن عةد اهلل بن عمرو اشم ىن إرب عن كبب بن عةد الرعن  ...فذكره.
واحلديث صحب لغريه ،فقد ذب ُكبب بن عةد الرعن ذ كواي هذا احلديث عن أيب تسةبد اريدكأ:
عبننذض بننن عةننداهلل بننن أيب تسننةد بننن تسننرع الةننذمرأ ،وهننو اق ن  ،عننند" حممنند بننن هذعبننا الةخننذكأ" ،اوننذم
اشمسننند الصننحب اشمخاصننر مننن أمننوك كتسننول اهلل ﷺ وتسننننه وأيذمننه" ،قبننا :حممنند سهننري بننن نذصننر النذصننر،
(ط ،1داك ينو النجننذة1422 ،ه) ،كاننذ الكنذة :بننذ صنندق ال طنر صننذع مننن هننةري131: 2ع1505؛
وذ بنذ صنندق ال طننر صنذع مننن يةننذم131: 2،ع1506؛ وذ بنذ صننذع مننن سببننخ 131 :2ع1508؛
وذ بنذ الصنندق قةننا الةبنند131 :2 ،ع1510؛ ومسننل بننن احلجننذري القاننريأ " صننحب مسننل " ،قبننا:
حممد ف اد عةدالةذقو( ،ط ،1بريو  :داك حبذر ال،اث الةريب1412 ،ه) ذ كاذ الكذة :بذ سكنذة ال طنر
على اشمسلمح من الامر والاةري677 :2 ،ع.985
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التعريااه بااه :هننوُ :كبَن عنب بننن عةنندالرعن بننن أيب تسننةبد ارينندكأ اشمنندو ،كوم عننن :أببننه ،عننن
ننده ،وكوم عنننه :ب نراهب بننن حممنند ابننن أيب ننا األتسننلمو ،و تسننحذ بننن ب نراهب اشمنندو هننبخ أليب
ع ين اشمنندو ،و تسننحذ بننن حممنند األنصننذكأ ،وابنننه ح ننب بننن كبننب  ،والن بري بننن عةننداهلل بننن أيب ذلنند
األمننوأ ،وتسننةبد بننن أيب سينند هننبخ للواقنندأ ،وعةنندالة ي بننن حممنند النندكاوكدأ  ،وفلننب بننن تسننلبمذن ،
وكثري بن سيد األتسلمو ،وكثري بن عةداهلل بن عمرو بن عوا اشم و ،ومصةخ بن األتسق (.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه اشماذبة ُلربب بن عةد الرعن دل على أن كواي كثري بن عةد اهلل عن ُكبب بن عةد الرعن يُةارب هبذ ،ا
وافقه اق علبرذ ،كمذ ذ هذا احلديث.
الحديث الثاني :عن كبب بن عةد الرعن بن أيب تسةبد قذل":ضر النت ﷺقةاه يوم اريند على ُبَذ .
أ ر ه عمر بن هنة النمنريأ " ،نذكيخ اشمدينن اشمننوكة" ،قبنا :فرنب حممند هنلاو ( ،ط ،1نده :يةن علنى
ن ق  :السبد حةبخ حممود أعد1399 ،ه) ،62 :1،من يريا عةد الة ي بن عمران ،عن كثري.
واحلننديث ضننةب نندا ،فن ُنربب مل ينندك النننتﷺ ،وذ تسنننده عةنند الة ي ن بننن عم نران ال هننرأ اشمنندو األع نرري،
م،و احلديث ،اح،ق كاةه فحدث من ح يه ،فذهاد نلطه وكذن عذكفذ بذألنسذ .
ينيننر :أعنند بننن علننو بننن حجننر " ،قريننخ الارننذيخ" ،قبننا :حممنند عوامن ( ،ط ،1بننريو  :داك ابننن حن م..
وسي  :الريذض :داك الوكا 1420،ه).4114 ،
و بذ  :بض الذال اشمةجم  -وقبا :بذل سر ،-وموحد ذن ببنرمذ أل  ،من ل ن ،الواحند منن النذبذن ،وهنو
اتس ةا جبةذن اشمدين  ،ي صا ببنه وبح ةا تسل انب الوداع ،ويق أتس ا من انب اشمدين  ،وقد ُكسو البوم
بذلةمران ،يق حذلبذ ذ أول هذكع عثمذن بن ع ذن (الةبون) ،اشما رع من تسلطذن .
ينيننر :عةنند اهلل بننن عةنند الة ين الة ننرأ" ،مةجن مننذ اتسنناةج مننن أهننذر الننةالد واشمواضن " ،قبننا :مصننط ى
السقذ( ،ط ،3بريو  :عذمل ال اخ1403 ،ه) ،609 :2 ،يذقو بن عةد اهلل احلموأ " ،مةج الةلدان"،
(ط ،1بريو  :داك صذدك1397 ،ه)3 :3 ،؛ وعةد اشم من بن عةد احلا الةغدادأ" ،مراصد االيالع على
أهننذر األم ن ن والةقننذع .الةغنندادأ"( ،ط 1بننريو  :داك اشمةرف ن 1373 ،ه)583 :2 ،؛ وعلننو بننن عةنند اهلل
احلسب " ،وفذر الوفذ بأ ةذك داك اشمصط ى" ،اعاىن به :ذلند عةند الغن حم نو( ،،ط ،1بنريو  :داك ال انخ
الةلمبن 1419 ،ه 50 :3؛ وحممنند حممنند حسننن هنرا " ،اشمةننذمل األاننرية ذ السننن والسننرية"( ،ط ،1دماننا:
داك القل  ،بريو  :الداك الاذمب 1411 ،ه) 120؛ وعذ ا نبث الةالدأ" ،مةج اشمةذمل اوغرافب ذ السرية
النةوي "( ،ط ،1م اشم رم  :داك م 1402 ،ه) .131
( ) 1ينير :حممد بن دكي الراسأ" ،اورع والاةديا"( ،ط ،1ايفنند ،حبندك آبنذد ،الندكن :دائنرة اشمةنذكا الةثمذنبن
1372ه)518 :3 ،؛ وحممنند بننن حةننذن" الثقننذ " ،دائننرة اشمةننذكا الةثمذنب ن ( ،ط ،1حبنندك آبننذد ،النندكن:
ايفننند1403 ،ه)309 :6 ،؛ و ننذل النندين يوتسن اشمن أُ " ،تننذيخ ال مننذل ذ أهننذر الر ننذل" ،قبننا :د.
باذك عواد مةروا( ،ط ،2بريو  :م تسس الرتسذل 1403 ،هن) " .59 :9

- 271 -

دراسة لحال "كثير بن عبد اهلل المزني" مع دراسة حديثية لحديث" :الصلح جائز بين المسلمين" ،د .محمد بن سالم الحارثي

ق ننذل أب ننو سكع ن  :ه ننبخ( ،)1وق ننذل اب ننن ع نندأ :أك ننو أن ننه ال ب ننأ ب ننه( ،)2و ك ننره اب ننن حة ننذن ذ
الثقذ ( ،)3وقذل ابن حجر" :مقةول(.")4
وقذل الةخذكأ " :من نر احلنديث( ،")5وشمنذ تسناا أعند ابنن حنةنا عنن الاسنمب ذ الوضنور فقنذل :ال
أعل فبه حديثذ يثة  ،أقوم هور فبه حديث كثري بن سيد ،عن كبب  ،وكبب ك ا لب مبةروا(.)6
و كره ابن اووسأ( )7والذهت( )8ذ الضة ذر.
قل  :الذأ ييرر واهلل أعل أن ُكبنَعب بنن عةندالرعن ضنةب يةانرب رديثنه ا ُوبن  ،فنان قنول
اخ حديثُهُ ،ويُنير فبه" ،كمذ قذل ابن أيب حذمت(.)9
أيب سكع فبه" :هبخ" أأ :يُ ُ
 -3بكر بن عبدالرحمن المزني البصري(.)10

( )1ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .519 :3
( )2أعنند بننن عةننداهلل بننن عنندأ" ،ال ذمننا ذ ضننة ذر الر ننذل" ،قبننا :مننذسن السرتسننذوأ( ،ط ،1الريننذض :م اةن
الرهد1434 ،هن).34 :5 ،
( )3ابن حةذن" ،الثقذ " .309 :6
( )4ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .1881
( )5أبن و يذلننخ القذضننو " ،ر بننخ علننا ال،مننذأ ال ةننري ،قبننا :صننةحو السننذمرائو ،السننبد أبننو اشمةننذيو النننوكأ،
حممود حممد لبا( ،ط ،1بريو  :عذمل ال اخ1409 ،ه).33 ،
( )6ابن عدأ ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل".31 :5 ،
( ) 7عةدالرعن بن علو بن اووسأ " ،الضة ذر واشم،وكون" ،قبنا :عةنداهلل القذضنو( ،ط ،1بنريو  :داك ال انخ
الةلمب 1406 ،هن).1211 279 :1 ،
( ) 8حممنند بننن أعنند الننذهت" ،اشمغ ن ذ الضننة ذر" ،قبننا :حننذسم القذضننو( ،ط ،1بننريو  :داك ال اننخ الةلمب ن ،
1418ه).2085 226 :1 ،
( )9ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".37 :2
( )10كوم كثننري بننن عةننداهلل عننن ب ننر بننن عةنندالرعن حننديثذ واحنندا هننو حننديث ":مننذ كننذن ألحنند بةنندنذ أن ننرم
بذحلا ،مث ي سخه بةمرة".
أ ر ه أعد بن حممد الطحذوأ" ،هرع مةنذو االانذك" ،قبنا :حممند سهنرأ النجنذك  -حممند تسنبد نذد احلنا( ،ط،1
ب ننريو  :ع ننذمل ال ا ننخ1399 ،ه) 195 :2؛ وذ "أح ننذم الق ن نرآن" ،قب ننا :ال نندكاوك تس ننةد ال نندين أون ننذل( ،ط،1
اتسنناذنةول :مركن الةحننوث ايفتسننالمب الاننذب لوقن الديذنن ال،كننو1415 ،ه)92 :2 ،ع 1298مننن ينريقح :األول:
من يريا حممد بن ة ر ،عن كثري بن عةداهلل ،عن ب ر بن عةدالرعن ،عن عةداهلل بن هالل صذحخ النت ﷺ.
الثاااني :مننن يريننا :ننا بننن تسننةبد األنصننذكأ قننذل :أ ننربو كثننري بننن عةنند اهلل ،ك ننا مننن م ين ن  ،عننن بةننا
أ داده أو أعمذمه ،فذكره.
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التعرياه بااه :هننو :ب ننر بنن عةنند الننرعن اشمن و الةصنرأ ،كوم عننن عةننداهلل بنن هننالل بننن مغ ننا
اشم ن و ،قننذل أبننو سكع ن " :ال أعرفننه"( ،)1و كننره ابننن حةننذن ذ الثقننذ ( ،)2وابننن قطلوبغننذ ذ الثقننذ (،)3
وقذل ابن حجر :كره ابن حةذن ذ يةق الاذبةح(.)4
قل ن  :الننذأ ينن ،أن ه ننذا ال نراوأ قلبننا احل ننديثٍ ،ر ننول احل ننذل ،ول ننذا قننذل أب ننو سكع ن  :ال
أعرفه ،وابن حةذن كره ذ اقذ ه على مذ تسذك علبه ذ وابا ا ذهبا ،فانه مل يُواا من مذم مةارب.

 -4عمر بن عبدالرحمن(.)5
التعريااه بااه :ا ال ن األتسننذنبد ذ كننر هننبخ كثننري بننن عةننداهلل هننذا ،فقبنناَ :ع عمننرو بننن عةنند الننرعن
اشمن و( ،)6وقبنا :عُ َمنر بنن عةندالرعن اشمن و( ،)1وقبنا :حممند بنن عةندالرعن اشمن و( ،)2وقبنا :نا بنن عةند الننرعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قل  :هذا اال االا واالضطرا ذ تسند احلديث من كثري بنن عةند اهلل ،فنان حممند بنن ة نر بنن أيب كثنري
اق ن ن ن كمن ن ننذ ذ " قرين ن ننخ الارن ن ننذيخ" ،5821و ن ن ننا بن ن ننن تسن ن ننةبد األنصن ن ننذكأ اق ن ن ن اة ن ن ن كمن ن ننذ ذ " قرين ن ننخ
الارننذيخ" ،7609ممننذ ينندل علننى أنننه مل يضننة احلننديث فننرواه مننرة عننن ب ننر بننن عةنند الننرعن ،وكواه مننرة عننن
بةا أ داده أو أعمذمه ،وكالمهذ ضةب  ،ورذل احلذل ذ ايفتسنذد األول و رذل الةح ذ ايفتسنذد الثذو.
وهذه الرواي ضةب لا رد كثري بن عةد اهلل ،وب ر بن عةد الرعن ٍرول احلذل ،وأمذ كواياه عن بةا أ داده
أو أعمذمه فاهنذ كواي ٍرول الةح ،فال يُدكم من أ داده أو أعمذمه الذين كوم عنر .
( )1ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".389 :2
( )2ابن حةذن" ،الثقذ " .75 :4
( )3سيننن النندين قذتس ن ابننن قطلوبغننذ" ،الثقننذ ممننن مل يق ن ذ ال اننخ السننا " ،قبننا :هننذدأ آل نةمننذن( ،ط،1
القذهرة :م اة ابن عةذ 1432 ،هن).2084 81 :3 ،
( ) 4أعد بن علو بن حجر" ،لسذن اشمب ان" ،قبا :عةدال اذع أبو ندة( ،ط ،1بريو  :داك الةاذئر ايفتسالمب ،
1423ه).1590 350 :2 ،
( )5كوم عنننه كثننري بننن عةننداهلل حننديثذ واحنندا ،وهننو :حننديث تسنناا كتسننول اهلل ﷺ عننن أصننحذ األعنراا ،فقننذل:
نوم قالنوا ذ تسننةبا اهلل عن و ننا مبةصنب آبننذئر  ،فمننةر د ننول اونن مةصننب آبنذئر  ،ومنننةر د ننول
"هن قن ٌ
النذك قالر ذ تسةبا اهلل.
( )6أ ر ننه تسننةبد بننن منصننوك اريراتسننذو" :السنننن" ،قبننا :د .تسننةد آل عبنند( ،ط ،2الريننذض :داك الصننمبةو،
1420ه)144 :5 ،ع954؛ وأعد بن عمرو بن أيب عذص " ،اآلحذد واشمثذو" ،قبا :د .بذتس بن فبصا
او نوابرة( ،ط ،1الري ننذض :داك الراي ن 1411 ،ه)352 :2 ،ع1123؛ وأع نند ب ننن احلس ننح الةبرق ننو "الةة ننث
والنا ن ننوك" ،قب ن ننا :أيب عذصن ن ن الا ن ننوامو األا ن ننرأ( ،ط ،1الري ن ننذض :م اةن ن ن داك احلج ن ننذس للنا ن ننر والاوسين ن ن ،
1436ه)106 ،؛ و هذعب ننا ب ننن عم ننر ب ننن كث ننري " ،ننذم اشمس ننذنبد والس نننَن ايف ننذدأ ألق ننوم َتس نننَن" ،قب ننا:
د .عةند اشملنك الندهب ( ،ط ،2بنريو  :داك ضننر1419 ،ه)524 :5 ،ع6966؛ وعن الندين علنو بننن
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األاننري "،أتس نند الغذب ن ذ مةرف ن الص ننحذب " قب ننا :علننو حمم نند مة ننوض؛ وع ننذدل أع نند عة نند اشمو ننود( ،ط،1
بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه) 366 :3؛ وأعد بنن علنو بنن حجنر" ،ايفصنذب ذ متببن الصنحذب "
قبا :د .عةداهلل بن عةدالسن ال،كو ،وآ رون ،ط( ،1القذهرة :داك هجنر1429 .ه) ،310 :4 ،كلرن
من يريا ا بن هةا عن عمرو بن عبد الرحمن ،عن أببه ،مبثله.
( ) 1أ ر ه عةداهلل بن حممد الةغوأ" ،مةج الصحذب " ،قبا :حممد األمح بن حممد او ( ،ط ،1ال وي :
داك الةب ننذن1421،ه)160 :4 ،ع2694؛ وحمم نند ب ننن ة ننر اريرائط ننو" ،مس ننذوا األ ننال وم ننذمومرذ"
قبننا :مصننط ى بننن أبننو النصننر الاننلت( ،ط ،1ننده :م اة ن الس نوادأ للاوسي ن  ،نندة1413 ،ه)242،؛
وحممد بنن القذتسن األنةنذكأ "األضنداد" ،قبنا :حممند أبنو ال ضنا بنراهب ( ،ط ،1بنريو  :اشم اةن الةصنري ،
1407ه) 369؛ واب ن ننن أيب ح ن ننذمت " س ن ننري الق ن ننرآن الةي ن ننب " 151 :5ع - 415وج ا ااا :في ا ااه :ع ا اان اب ا اان
عبدالرحمن المزني يعني :عمر -واحلذكث بن أيب أتسذم ذ مسنده "بغب الةذحث عنن سوائند مسنند احلنذكث
بنن أيب أتسنذم " لةلنو ابنن أيب ب نر ايفبثمنو ،قبنا :د .حسنح بنن أعند الةنذكرأ( ،ط ،1مركن دمن السنن
والسرية النةوي  .اوذمة ايفتسالمب  .اشمدين النةوي  .وٍم اشملك فرد لطةذع اشمصح الانري 1413 ،ه)،
721 :2ع712؛ واحلسننح بننن هذعبننا الننذملو" ،أمننذيل الننذملو كواين ابننن ننا الةبن " ،قبننا:د .بنراهب
القبسو( ،ط ،1عمذن :اشم اة ايفتسالمب  ،الريذض :داك ابن القنب 1412 ،ه) 477؛ وأعند بنن عةنداهلل بنن
نةننب " ،مةرف ن الصننحذب " ،قبننا :عننذدل بننن يوتس ن الة ن اسأ( ،ط ،1الريننذض :داك الننوين1419 ،ه):4 ،
1860ع ،4684كلر من يريا ا بن هةا عن عمر بن عبدالرحمن ،عن أببه.
( ) 2أ ر ه يةقو بن تس بذن ال سوأ" ،اشمةرف والاذكيخ" ،قبا :د .أكرم ضبذر الةمرأ( ،ط ،1اشمدين النةوين :
م اةن الننداك1410،ه)287 :1 ،؛ ومنن يريقننه حممند بننن عةند الةننذقو بنن حممنند" ،أحذدينث الاننبوخ الثقننذ
(اشمابخ ال ربم) ،قبا :الانري حنذمت الةنوو( ،ط ،1داك عنذمل ال وائند1422 ،ه) 1278 :3ع649؛
وحممند بنن ريننر الطنربأ " ،ننذم الةبنذن عننن أوينا آأ القننرآن" ،قبنا :د .عةننداهلل ال،كنو( ،ط ،1القننذهرة:
داك هجننر1422 ،ه)218 :10 ،؛ والةغننوأ "مةج ن الصننحذب " 160 :4ع2693؛ و كننره علننو بننن أيب
ب ر ايفبثموٍ "،م ال وائد ومنة ال وائد" ،قبا :حسح تسلب أتسد الداكاو( ،ط ،1داك اشمنأمون للن،اث)،
23 :7ع 11014؛ وأعنند بننن أيب ب ننر الةوصننريأ " ،ننذا اريننرية اشمرننرة ب وائنند اشمسننذنبد الةاننرة" ،قبننا:
يذتسنر ابنن بنراهب ( ،ط ،1الرينذض :داك النوين1420 ،ه)210 :6 ،؛ وأعند بنن علنو بنن حجنر "اشمطذلنخ
الةذلب سوائد اشمسذنبد الثمذنب  "،نسبا:د.تسةد بن نذصنر الانثرأ .و قبنا ذعن منن الةنذحثح جبذمةن ايفمنذم
حمم نند ب ننن تس ننةود ايفتس ننالمب ( ،ط ،1الري ننذض :داك الةذص ننم 1419 ،ه)664 :14 ،ع ،3608كلرن ن م ننن
يريا ا بن هةا عن محمد بن عبد الرحمن ،عن أببه.
قل  :فرذه األتسذنبد ا ال ذ سنمباه ،وهنذا االضنطرا نذهن ٌ منن هنبخه :نو بنن هنةا الةلخنو ،فاننه
ٍرننول احلننذل ،فقنند كننره حممنند بننن هذعب ننا الةخننذكأ" ،الاننذكيخ ال ةننري"( ،بننريو  :داك ال اننخ الةلمب ن )،
 ،3007 282 :8وابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا"  ، 653 157 :9ومل يذكرا فبنه رحنذ وال ةنديال،
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اشم و( ،)1وقبا :عن ك ا من ب النضري ،عن ك ا من ب هالل(.)2
قل  :الذأ ي ،واهلل أعل أنه حممد بنن عةندالرعن اشمن و ،والنذأ يندل علنى لنكَّ :
أن ابنن
أيب حذمت ر لةةد الرعن اشم و فقذل :والد حممند بنن عةند النرعن اشمن و مث تسنذ احلنديث النذأ كواه
عنن أببننه :تسنناا كتسنول اهلل ﷺ عننن أصننحذ األعنراا ،كوم عنننه ابنننه حممند بننن عةنندالرعن( ،)3وهننو:
حممنند بننن عةنند الننرعن بننن مر نران اشم ن و مننوىل م ين ن  ،ويقننذل :مننوىل أيب هريننرة ،كوم عننن أببننه ،وتسننةبد
اشمقننربأ ،وعنننه :مننروان بننن مةذوي ن  ،وأبننو عننذمر الةقنندأ ،قننذل أبننو حننذمت :مننذ أكم رديثننه بأتسننذ ،حملننه
الصد ( ،)4و كره ابن حةذن ذ الثقذ ( ،)5وقد ك َّ األلةذو أنه :عمر ابنن عةندالرعن بنن عطبن بنن
دالا اشم و اشمدي (.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كن ننره الن ننذهت ذ "مب ن ن ان االعان نندال"  ،9542 385 :4وق ن ننذل":ال يةن ننرا" ،وقن ننذل ابن ننن حجر "،قري ن ننخ
الارذيخ" " :7567مقةول".
وأ ر ه :احلذكث بن أيب أتسذم "بغب الةذحث" 721 :2ع ،713عن حممد بن عمر ،عن كثري بنن عةنداهلل،
عن حممد بن عةدالرعن ،عن عةداهلل ب ن مذلك ايفاليل ،عن أببه ،بنحوه ،وذ تسنده حممد بن عمنر الواقندأ،
فانه م،و م تسة علمه كمذ ذ " قريخ الارذيخ"  ،6175وعةداهلل بن مذلك ايفاليل ٍرول احلذل ،فاو
مل أق له على ر ه ،ال مذ أهذك لبه يوتس بنن عةنداهلل بنن عةندالرب "،االتسنابةذ ذ مةرفن األصنحذ "،
قبننا :علننو حممنند الةجننذوأ ( ،ط ،1بننريو  :داك اوبننا1412 ،ه)1362 :3 ،؛ وابننن األاننري ذ "أتسنند
الغذبن " 258 :4؛ ،وابننن حجننر ذ "ايفصننذب "  7743 502 :9ذ ر ن الصننحذيب :مذلننك ايفنناليل كضننو
اهلل عنه ،و كروا كواي ابنه عةداهلل بن مذلك عنه ذ أصحذ األعراا.
( )1أ ر ه ٍذهد بن رب اشمخ ومو " ،الا سري" ،قبا :الدكاوك حممد عةدالسالم أبو النبا( ،ط ،1مدين نصر:
داك ال ر ايفتسالمو احلديث 1410 ،ه) 337 ،؛ وعةدالةذقو بن قذن بن مرسو "مةج الصحذب " ،قبا:
صننالع بننن تس ننذمل اشمص نراا ،ط ،1اشمدين ن اشمنننوكة :م اة ن الغربننذر األاري ن 1418 ،ه نن)158 :2 ،؛ والةبرق ننو،
"الةةث والناوك"  ،105كلر من يريا ا بن هةا عن يحيى بن عبدالرحمن ،عن أببه.
( )2أ ر ه من هذا الطريا :الطربأ " ذم الةبذن" .218 :10
( )3ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .303 :5
( )4اشمر السذبا .319 :7
( )5ابن حةذن" ،الثقذ " .414 :7
( )6حممد نذصر الدين األلةذو" ،تسلسل األحذديث الضةب واشموضنوع وأارهنذ السنب ذ األمن "( ،ط ،1الرينذض:
داك اشمةذكا1412 ،هن) .308 :6
قلن  :مل ين ،عنندأ مننذ ك َّ حنه كعنه اهلل فنان عمننر هنذا كوم عنن :أيب أمذمنه وأببننه ،كوم عننه :مذلنك ،وعةبننداهلل
الةمرأ ،وقري بن حبذن ،وعةد الة ي بن أيب تسلم  ،وأمذ حممند بنن عةند النرعن فقند كنر ذ ر انه منذ ينر أننه
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 -4محمد بن كعب القرظي(.)1
التعريه به :هو :حممد بن كةخ بن تسلب بن أتسد ،أبو ع ة القرظو ،اشمدو ،اق عذمل(.)2
 -5نافع مولى ابن عمر(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنو اشمةن  ،فرنو قنند كوم عنن أببنه ،وهنو مننوىل شم ينن  ،وهنو مندو ،وهننو منن الطةقن السنذبة  ،وقنند كوم عننه نا بننن
هةا ،و كر ابن أيب حذمت حلديثه عن أببه كمذ قدم ،كا هذا ير أنه حممد بن عةد الرعن واهلل أعل .
( )1مل أ د له ال كوايذ مرتسل عنه ،أ ر رذ عةدالرعن بن أيب حذمت النراسأ " سنري القنرآن الةينب " ،قبنا :عندد
م ن ننن القق ن ننح( ،ط ،1ال ن نندمذم:داك اب ن ننن او ن ننوسأ1439 ،ه) 3245 :10 ،297 :2 ،؛ و ن ننا ب ن ننن احلس ن ننح
الاجرأ "األمذيل اريمبسب " ،قبا :حممند حسنن حممند حسنن هذعبنا( ،ط ،1بنريو  :داك ال انخ الةلمبن ،
1422ه)80 :2 ،ع.1657
( )2ابن حجر "،قريخ الارذيخ"" .6297
( )3كوم كثري بن عةداهلل ،عن نذف موىل ابن عمر ،عنن ابنن عمنر كضنو اهلل عنرمنذ حنديثذ واحندا ،كواه منن يرينا
القذتس بن عةداهلل بن عمر ،عن كثري بن عةداهلل اشم و ،عن نذف  ،عن عةداهلل بن عمر كضو هلل عنرمذ قنذل:
قننذل كتسننول اهلل ﷺ " :صننالة ذ مسننجدأ هننذا كننأل صننالة فبمننذ تس نواه ال اشمسننجد احل نرام ،وصننبذم هننرر
كمضذن بذشمدين كصبذم أل هرر فبمذ تسواه ،وصالة اومة بذشمدين كأل فبمذ تسواه".
أ ر ه أعد بن احلسح الةبرقو " ،اونذم لانةخ ايف نذن" قبنا :اانذك أعند النندوأ( ،ط ،1ايفنند :النداك السنل ب .
1416ه)44 :6 ،ع3852؛ وقنذل :هنذا تسننذد ضنةب مبنرة ،علنو بننن احلسنن بنن عسنذكر " ،نذكيخ مدينن دماننا"،
قبننا :عمننر بننن نرام ن الةمننروأ( ،بننريو  :داك ال ننر1415 ،ه)548-547 :43 ،؛ وعةنند الننرعن بننن علننو بننن
اوننوسأ "مثننري الغ نرام السننذكن ىل أهننرا األمننذكن" ،قبننا :د مصننط ى حممنند حسننح الننذهت( ،ط ،1القننذهرة :داك
احلديث1415 ،ه) 465 ،وقذل :أ ر ه مسل ذ أفراده ،وقذل":أفضا من أل صالة".
وهذه الرواي ضةب ندا ،علَّارنذ :القذتسن بنن عةند اهلل بنن عمنر بنن ح نص بنن عذصن بنن عمنر بنن اريطنذ
الةمرأ اشمدو ،م،و كمذه أعد بذل ذ  .ينير :ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" (.)5468
قل  :ذب كثري بن عةد اهلل على كواي هذا احلديث عن نذف أكبة من الرواة:
األول :عةبداهلل بن عمر بن ح ص ،وهو اق اة  .ينير :ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" (.)4324
أ ر ننه مننن يريقننه :ايفمننذم عنند بننن حممنند بننن حنةننا "اشمسننند" ،قبننا :هننةبخ األكنن وط و ذع ن ( ،ط ،1بننريو :
م تسس ن الرتس ننذل 1421 ،ه)270 :8 ،ع149 :9 ،4646ع56 :10 ،5153ع5778؛ والةخ ننذكأ "الا ننذكيخ
ال ةننري" 303 :1؛ وحممنند بننن ي ينند بننن مذ ننه " ،السنننن" ،قبننا :د .باننذك ع نواد مةننروا( ،ط ،1ب نريو  :داك
اوب ننا1418 ،ه) ،كا ننذ األح ننذم ،ب ننذ الص ننل 451 :1 ،ع1405؛ وعة نند اهلل ب ننن عة نند ال ننرعن ال نندكامو،
"السنن" ،قبا :حسح تسلب أتسد .ط ،1بنريو  :داك ابنن حن م1421 ،ه)889 :2 ،ع1459؛ وتسنلبمذن بنن
داود الطبذلسننو" ،اشمسننند" ،قبننا :د .عةننداهلل بننن عةدالسننن ال،كننو( ،ط ،1القننذهرة :داك هجننر1420 ،ه:3 ،
367ع ،1936و أبو عوانن يةقنو بنن تسنحذ  " ،اشمسنند" ،قبنا :أ نن بنن عنذكا الدمانقو( ،ط ،1بنريو :
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التعريااه بااه :هننو :نننذف  ،أبننو عةننداهلل اشمنندو ،مننوىل عةننداهلل بننن عمننر كضننو اهلل عنننه ،اقن اةن
فقبه ماروك(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داك اشمةرفن 1419 ،ه )285 :1 ،ع916؛ وأعنند بننن عمننرو الة ن اك" ،الةحننر ال ننذك" ،قبننا :حم ننو ،الننرعن سيننن
اهلل ،وصنربأ عةند اريننذلا الانذفةو( ،ط ،1اشمدينن اشمننوكة :م اةن الةلنوم واحل ن 1409 ،ه)71 :12 ،ع5510؛
ومتننذم بننن حممنند بننن عةننداهلل" ،ال وائنند" ،قبننا :عنندأ السننل و( ،ط ،1الريننذض :م اة ن الرهنند1412 ،ه):2 ،
263ع1694؛ وأعنند بننن احلسننح الةبرقننو " ،السنننن الصننغرم" ،قبننا :د.عةننداشمةطو قلةجننو( ،ط ،1القننذهرة:
داك الوفننذر1410،ه)211 :2 ،ع ،1772وال ننربم 404 :5ع ،10277وذ مةرفن السنننن واآلاننذك ،قبننا :د.
عةننداشمةطو أمننح قلةجننو( ،ط ،1القننذهرة :داك الوفننذر1412 ،ه)110 :4 ،ع5619؛ وأعنند بننن علننو اريطبننخ،
" ذكيخ مدين السالم وأ ةذك حمدابرذ و كنر قطذهننذ الةلمنذر منن ننري أهلرنذ وواكديرنذ" ،قبنا :د.بانذك عنواد( ،ط،1
بريو  :داك الغر ايفتسالمو1422 ،هن).264 :5 ،
الثاني :موتسى بن عةد اهلل اور  ،أبو تسلم ال وذ ،وهو اق عذبد .ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .6985
أ ر ه من يريقه :ايفمذم أعد "اشمسند" 150 :9ع5155؛ والةخذكأ "الانذكيخ ال ةنري" 303 :1؛ و أعند
بننن هننةبخ النسننذئو " ،السنننن ال ننربم" ،قبننا :د .عةنند الغ ننذك تسننلبمذن الةنننداكأ ،وتسننبد كسننروأ حسننن،
(ط ،1بنريو  :داك ال انخ الةلمبن 1411 ،ه)213 :5 ،ع2897؛ وحممند بنن تسنحذ ال نذكرو" ،أ ةنذك
م ن ن ذ ق نندن ال نندهر وحديث ننه" ،قب ننا :د.عة ننداشملك ب ننن عة ننداهلل ب ننن ده ننب ( ،ط ،2ب ننريو  :داك ض ننر،
1414ه)99 :2 ،ع1208؛ وأعد بن عةداهلل بنن نةنب " ،أ ةنذك اصنةرذن" ،قبنا :تسنبد كسنروأ حسنن.
ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1410 ،هنن417 :1 ،؛ ويوتسن بنن عةند اهلل بنن عةندالرب" ،الامربند شمنذ ذ
اشمويأ من اشمةذو واألتسذنبد" ،قبا :مصط ى بن أعد الةلوأ ،وحممند عةند ال ةنري الة نرأ( ،اشمغنر  :وساكة
عموم األوقذا والا ون ايفتسالمب 1387 ،ه) (.)29/6
الثالث :عمر بن حممد بن سيد بن عةد اهلل بن عمر بن اريطذ اشمدو ،وهو اق  .ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .4965
أ ر ه من يريقه :الة اك " الةحر ال ذك" 72 :12ع.5512
الرابااع :عةنند اهلل بننن عمننر بننن ح ننص بننن عذصن بننن عمننر بننن اريطننذ أبننو عةنند الننرعن الةمننرأ اشمنندو ،وهننو
ضةب  .ابن حجر "،قريخ الارذيخ" (.)3489
أ ر ن ن ن ننه من ن ن ننن يريقن ن ن ننه :عةن ن ن نند الن ن ن ننرسا "اشمصن ن ن ننن " 121 :5ع9136؛ وابن ن ن ننن أيب هن ن ن ننبة " اشمصن ن ن ننن " :2
147ع7514؛ وأعد "اشمسند"(261 :9ع.5358
ضنندهذ ،والةلن ذ هننذه الرواين هننو مننن
فماذبةن هن الر الننرواة الثقننذ ل ثننري بننن عةنند اهلل ممننذ يقننوأ كواياننه ،وينَ عة ُ
لمبذه القذتس بن عةد اهلل كمذ قدم.
( )1ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .7086
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 تالميذه:
كوم عنننه :ب نراهب بننن علننو الرافةننو ،وأبننو تسننحذ ب نراهب بننن حممنند ال ن اكأ ،و تسننحذ ابننن
براهب احلنب  ،و تسحذ بن ة ر الةلوأ ،و هذعبا بن أيب أوي  ،و ذلد بنن الند القطنواو ،وسيند
بن احلةذ  ،والةةذ ابن أيب مشل الابمو ،وأبو أوي عةنداهلل بنن اشمندو ،وعةنداهلل بنن كثنري بنن ة نر
ابننن أ ننو هذعبننا بننن ة ننر ،وعةننداهلل بننن مسننلم القةنننت ،وعةننداهلل بننن نننذف الصننذئ  ،وعةننداهلل ابننن
وه ننخ اشمص ننرأ ،وأب ننو اوة نند عة نندالرعن ب ننن عة ننداهلل الس ننلمو ،وعة نندالة ي ب ننن أيب اذب ن ن ال ه ننرأ،
وعة نندالة ي ب ننن حمم نند ال نندكاوكدأ ،وأب ننو ع ننذمر عة ننداشملك ب ننن عم ننرو الةق نندأ ،وعط ننذا ب ننن ذل نند
اشمخ ومو ،والقذتس بن عةداهلل بن عمر الةمرأ ،وحممد بن هذعبنا بنن أيب فنديك ،وحممند بنن ذلند
ابننن عثم ن  ،وحممنند بننن عمننر الواقنندأ ،وحممنند بننن فل ننب بننن تس ننلبمذن ،وأبننو ن ي ن حممنند بننن موتس ننى
األنصنذكأ قذضنو اشمدينن  ،ومنروان بننن مةذوين ال ن اكأ ،واشمةنذا بنن عمنران اشموصنلو ،ومةننن بنن عبسننى
الق اس ،و ا ابن تسةبد األنصذكأ(.)1
املطلب الثالث :أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه:
أوالً :أقوال من لم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً:
كره الةخذكأ(  )256:ذ ذكإه( ،)2ومل يذكر فبه رحذ وال ةديال.
ثانياً :أقوال المعدِّلين:
قننذل يةقننو بننن تسن بذن ( 277:ه)":وقنند لَّن ذ كثننري مننن لننو تسن عنننه كننذن أن ن لننه،
و ذ لَّ فبه اوذهلون به وبأتسةذبه"(.)3
وقننذل ال،مننذأ(  :)279:قل ن لمنند-أأ الةخننذكأ -ذ حننديث كثننري بننن عةننداهلل عننن أببننه
نديث حسنن ،ال أن أعند كنذن
عن ده ذ السذع اليت ُر ى ذ يوم اومة كب هو؟ قنذل :هنو ح ٌ
منا علنى كثننري يضنة ه ،وقند كوم ننا بنن تسنةبد األنصننذكأ عننه  -يةن  :علننى مذمانه  -عنن كثننري

( )1ينير :ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا"858 154 :7 ،؛ واشم أ "ُتذيخ ال مذل" .4948 136 :24
( )2الةخذكأ" ،الاذكيخ ال ةري" .945 217 :7
قنذل ابننن يربننوع ايفهنةبلو :قننذل الةخننذكأ ذ "الاننذكيخ" :كنا مننن مل أبننح فبننه ُ عرحن ٌ فرننو علننى االحامننذل ،و ا
قل  :فبه نير ،فال ُ اما" .ينير :اشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .265 :18
( )3يةقو بن تس بذن" ،اشمةرف والاذكيخ".350 :1 ،
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بن عةداهلل(.)1
وقننذل أيضننذ :تسننأل حممنندا عننن هننذا احلننديث ية ن  :حننديث عةننداهلل بننن نننذف  ،عننن كثننري بننن
عةنداهلل ،عنن أببنه ،عنن نده" ،أن الننت ﷺ ك َّنرب ذ الةبندين ذ األوىل تسنةةذ قةنا القنرارة ،وذ اآل ننرة
مخسذ قةا القرارة" فقذل :لب ذ الةذ هور أص من هذا ،وبه أقول(.)2
وقنذل أبنو ب نر بنن أيب عذصن ( ":)287:وهن يضنة ون كثنري بنن عةنداهلل ،وال يةةن ون رديثنه
عننن أببننه ،عننن ننده ،ولقنند حنندا احل امننو يومنذ رننديث ،عننن تسننةبد بننن اشمسننبخ مرتسننال فقننذل :هننذا
أحخ يل منه ،يريد :حديث كثري بن عةداهلل ،عن أببنه ،عنن نده ،وممنن كوم عنن كثنري منن الثقنذ :
ا بن تسةبد األنصذكأ ،وح ص بن نبذث ،ومروان بن مةذوي  ،ومةنذا بنن عمنران اشموصنلو ،ومةنن
بننن عبسننى ،وحممنند بننن فلننب  ،وابننن أيب فننديك ،وعةنندالة ي ابننن حممنند ،و ذلنند بننن النند ،وابننن أيب
الننوسير ،والقةنننت ،وعةننداهلل بننن نننذف  ،وابننن أيب أوين  ،وعةننذ بننن أيب مشلن  ،وعةنند الننرعن بننن عةننداهلل
السلمو ،ومل يذكروا من أمر كثري رحذ"(.)3
( 311:ه) حديثه ذ صحبحه(.)4
وأ رري ابن
( )1ينير :حممد بن هذعبا الةخذكأ " ،الاذكيخ األوتس " ،قبا :د .بسري أبنو حبمند؛ د .نا الثمنذيل( ،ط،1
الريذض :م اة الرهد1426 .ه)926 603 :3 ،؛ اشم أُ" ،تذيخ ال مذل .139 :24
( )2أبو يذلخ القذضو " ،ر بخ علا ال،مذأ ال ةري.93 ،
( )3ابن أيب عذص " ،اآلحذد واشمثذو".348 :2 ،
( )4أ رري له االا أحذديث:
األول :ذ بذ عدد الا ةري ذ صالة الةبدين ذ القبذم قةا الركوع ،من يريا ابن وهخ قذل :كاخ ىل كثري
بن عةد اهلل بنن عمنرو ندث ،عنن أببنه ،عنن نده قذل":كأين كتسنول اهللﷺك َّنرب ذ األضنحى تسنةةذ ومخسنذ،
وذ ال طننر مثننا لننك" ،ومننن يريننا :هذعبننا بننن أيب أوين  ،قننذل :حنندانذ كثننري بننن عةنند اهلل ،عننن أببننه ،عننن
ننده":أن كتس ننول اهللﷺ ك ننذن ي ننرب ذ الةب نندين ذ الركةن ن األوىل تس ننة ةن نريا  ،وذ الركةن ن الثذنبن ن مخن ن
ةريا قةا القرارة" .ينينر :حممند بنن تسنحذ بنن ن " ،صنحب ابنن ن " ،قبنا :د.حممند مصنط ى
األعيمو(،ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1400،ه)698 :2 ،ع.1438
راري ال ببخ واألق ذ صدق ال طر من يريا حممد بن ذلد احلن و ،حدانذ كثري بن عةد
الثاني :ذ بذ
نذع متنر ،أو
اهلل بن عمرو بن عوا ،حدا أيب ،عن دأ قذل :قذل كتسول اهللﷺ":الكنذة علنى اشمسنلمح ص ُ
صننذعذ مننن سببننخ ،أو صننذعذ مننن أق ن  ،أو صننذعذ مننن هننةري" .ينيننر :ابننن ن " ،صننحب ابننن ن ":2 ،
1158ع.2412
الثالث :ذ بذ كنر اننذر اهلل عن و نا علنى من دأ صندق ال طنر منن يرينا عةند اهلل بنن ننذف عنن كثنري بنن
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وحسن حديثه الةغوأ ( .)1()516:
وقننذل مغلطننذأ ( 762ه) :ماةقةننذ علننى ابننن عةنند الننرب ذ قولننهٍ :م ن علننى ضننة ه" ،وفبننه
نير ...،مث كر مغلطذأ ل من األحذديث اليت حسنرذ ال،مذأ ل ثري بن عةنداهلل ،مث قنذل" :فنأين
ايف ذع م اذل أيب عةداهلل وأيب عبسى!؟"(.)2
وقننذل ابننن ك ننخ(  :")795:كثننريٌ هننذا يصننح حديثَننه ال،مننذأ ،ويقننول الةخننذكأ ذ بةننا
حديثه :هو أص حديث ذ الةذ "( ،)3وقذل ":وقند َّنرري-أأ :ال،منذأ -حنديث كثنري بنن عةنداهلل
نوم ،وقن ن َّندم بةضن ننر حديثن ننه علن ننى مرتسن ننا ابن ننن
اشم ن ن و ،ومل ُجيم ن ن علن ننى ن ننر حديثن ننه ،بن ننا قن نند قن ن َّنواه قن ن ٌ
اشمسننبخ"( ،)4وقننذل :كثننريٌ هننذا ،سنن الةخننذكأ وال،مننذأ ونريمهننذ أمننره ،وقننذل بةضننر  :أحذديثننه عننن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عةد اهلل اشم و ،عن أببه عن ده قذل :تساا كتسول اهللﷺ عن هذه اآلي  :ﱡ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ فقننذل" :أُن ل ن ذ سكننذة ال طننر" ،وقذل":حنندانذ أبننو عمننرو مسننل بننن عمننرو بننن مسننل بننن
"1161 :2 ،ع.2420
" ،صحب ابن
وهخ األتسلمو اشمدي خبرب نريخ نريخ" .ينير :ابن
قل  :من األدل على ريه كعه اهلل ذ راري األحذديث ذ صحبحه :سنمباه ل اذبنه الصنحب " :اشمخاصنر
من اشمخاصر من اشمسند -عنن الننت ﷺ ،علنى الانرط النذأ كرننذ بنقنا الةندل عنن الةندل موصنوال لبنه ﷺ
من نري قط ذ ايفتسنذد وال رع ذ نذقلو األ ةذك..
قننذل السننبويو" :صننحب ابننن ن أعلننى مر ة ن مننن صننحب ابننن حةننذن ،لانندة ريننه ،ح ن أنننه ياوق ن ذ
الاص ننحب ألدىن ك ننالم ذ ايفتس نننذد" .عة نند ال ننرعن ب ننن أيب ب ننر الس ننبويو" نندكيخ ال نراوأ ذ ه ننرع قري ننخ
النواوأ" ،قبا :نير ال ذكيذيب( .ط ،2الريذض :م اة ال وار1415 ،ه).115 :1 ،
وقننذل ابننن الصننالع":مث ن ال يننذدة ذ الصننحب علننى مننذ ذ ال اننذبح يالقذهننذ يذلةرننذ ممننذ اهنناما علبننه أحنند
اشمص ننن ذ اشمةام نندة اشما ننروكة ألئم ن احل ننديث ..مث ق ننذل :وي ننو كون ننه مو ننودا ذ كا ننخ م ننن اه نن،ط م نننر
" .عثمذن بن عةد النرعن الانررسوكأ" ،مةرفن أننواع علنوم احلنديث"،
الصحب فبمذ ةه ،ك اذ ابن
قبا :د .نوك الدين ع( ،،ط ،1بريو  :داك ال ر اشمةذصر1397 ،ه).21 :1 ،
( ) 1احلسننح بننن مسننةود الةغوأ"،هننرع السننن " قبننا :هننةبخ األكنن وط ،وحممنند سهننري الاننذوي ( ،ط ،2دماننا،
بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1403 ،ه).233 :1 ،
( ) 2مغلطذأ بن قلبا احلن و" ،ايفعالم بسناه علبه السالم" ،قبا :كذما عويضن ( ،ط ،1م ن اشم رمن  :م اةن
ن اك مصط ى الةذس1419 ،ه).137 :1 ،
( )3عةنندالرعن بننن أعنند بننن ك ننخ " ،ننذم الةلننوم واحل ن ذ هننرع مخسننح حننديثذ مننن وامن ال لن " ،قبننا:
د.حممد األعدأ أبو النوك( .ط ،2القذهرة :داك السالم1424 ،ه).909 :3 ،
( )4عةدالرعن بن أعد بن ك خ" ،هرع علا ال،مذأ" ،قبا :نوك الدين ع( .،ط ،1داك اشمالع.328 :1 ،)1398 ،
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أحخ لبنذ من مراتسبا ابن اشمسبخ"(.)1
أببه عن ده ُ
()2
وقذل ايفبثمو( ":)807وقد ُواا" .
وقذل الابخ أعد هذكر( ")1377:وأمذ الةخذكأ  -حجن أهنا اونرع والاةنديا  -فقند أى
ن،دد ذ هننأن كثننري هننذا ،فانننه ننر لننه ذ ال ةننري والصننغري،
ض نة كثننري بننن عةنند اهلل  ....ومل ين َّ
أن يُ َ
وأاةن فبرمننذ أنننه كوم عنننه ننا بننن تسننةبد األنصننذكأ ،ومل يننذكر فبننه رح نذ ،ومل يننذكره ذ الضننة ذر،
وحنننن نننذهخ ىل مننذ هننخ لبننه الةخننذكأ مث ال،مننذأ :أن حديثننه حسننن ،فننا ا اعاضنند بانواهد قوينه
كذن صحبحذ"(.)3
المجرحين:
ثالثاً :أقوال
ِّ
قذل ايفمذم الاذفةو(  ":)204:ا أحد ال ذابح ،أو أحد أككذن ال ذ " .
وقذل ابن تسةد( ":)230:كذن قلبا احلديث ،يُساضة "(.)5
وق ننذل اب ننن مة ننح( " :)232:و ننده ص ننحة  ،وه ننو ض ننةب احل ننديث" ،وق ننذل أيض ننذ" :ل ننب
باور"( ،)6وقذل أيضذ" :مدوي ضةب (.")1
()4

( ) 1عةنندالرعن بننن أعنند بننن ك ننخ "فننا الةننذكأ هننرع صننحب الةخننذكأ" ،قبننا :حممننود هننةةذن عةداشمقصننود
وآ رون( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الغربذر األاري 1417 ،ه).300 :8 ،
( )2عةنندالرعن بننن أعنند بننن ك ننخ "فننا الةننذكأ هننرع صننحب الةخننذكأ" ،قبننا :حممننود هننةةذن عةداشمقصننود
وآ رون( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الغربذر األاري 1417 ،ه).90 :8 ،
( )3أعد بن حممد بن حنةا" ،اشمسند" ،قبا :أعد حممد هذكر( .ط ،4مصر :داك اشمةذكا1373 ،ه).237 :3 ،
( )4ينير :احلسن بن عةدالرعن الرامررم أ" ،الدث ال ذصا بنح النراوأ والنواعو" ،قبنا :د .حممند عجنذري اريطبنخ.
(ط ،1بننريو  :داك ال ننر1391 ،ه)596 ،؛ وحممنند بننن حةننذن" ،ا ننروحح مننن الننداح والضننة ذر واشم،وكننح"،
قبا :حممود براهب سايد( .بريو  :داك اشمةرف 1412 ،ه)222 :2 ،؛ واشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .138 :24
( )5حممن نند ب ن ننن تس ن ننةد" ،الطةق ن ننذ ال ن ننربم" ،قب ن ننا :د .علن ننو حمم ن نند عم ن ننر( .ط ،1الق ن ننذهرة :م اة ن ن اري ن ننذ و،
1421هن).412 :5 ،
( ) 6ينير :براهب بن عةداهلل بن اونبد" ،تس اال ه البن مةح" ،قبنا :د .أعند حممند ننوك تسنب ( .ط ،1اشمدينن
النةوي  :م اة الداك 1408ه) 469 ،؛ عثمذن بن تسةبد الداكمو " ،ذكيخ عثمذن بن تسةبد الداكمو عن أيب
سكريذ ا بن مةح" ،قبا :حممد بن علو األسهنرأ( .ط ،1القنذهرة :ال نذكو احلديثن 1429 ،ه)172 ،؛
وأعنند بننن حممنند بننن حمننرس" ،مةرفن الر ننذل" ،قبننا :حممنند مطبن احلننذف ،،نن وة بنندير( ،دماننا :مطةوعننذ
ٍم ن اللغ ن الةربب ن 1405 ،ه) ،ن ن 92؛ والةةننذ بننن حممنند النندوكأ" ،الاننذكيخ والةلننا عننن ننا بننن مةننح"،
قبننا :د .أعنند حممنند نننوك تسننب ( ،ط ،1م ن اشم رم ن  :مرك ن الةحننث الةلمننو و حبننذر ال ن،اث ايفتسننالمو،
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وقذل علو بن اشمدي ( ":)234:ضةب "(.)2
وقننذل ايفمننذم أعنند( ":)241:من ننر احلننديث( )3لننب باننور"( ،)4وقننذل عةننداهلل بننن أعنند:
هةن أيب يقننول" :لننب باننور ،وضننر أيب علننى حننديث كثنري بننن عةننداهلل بننن عمننرو بننن عننوا ،ومل
نندانذ هبننذ ذ اشمسننند"( ،)5وقننذل أب ننو بثم ن  :قننذل يل أعنند" :ال نندث عننن كثننري بننن عةننداهلل اشم ن و
()7
هباذ"( ،)6وقذل" :لب يسوم هباذ" .
وقذل اووس ذو(  ":)259:ضةب احلديث"(.)8
وقذل ابن أيب حذمت تسأل أبذ سكع (  )264:عنه فقذل" :واهنو احلنديث ،لنب بقنوأ ،قلن
له :هب بن ح ب  ،وعةداشمربمن ،وكثري بن عةداهلل أيرن أحنخ لبنك؟ قنذل :هبن  ،وعةنداشمربمن أحنخ
يل منننه"( ،)9وقننذل الرب عننو :قلن " :أحذديننث كثننري بننن عةننداهلل ،عننن أببننه ،عننن ننده؟ قننذل" :واهب ن ،
َّ
()10
وهنُرذ؟ قذل :من كثري" .
قل  :ممن ع
وقذل أبو داود ( ":)275:كذن أحد ال َّذابح"(.)11
وقذل أبو حذمت( ":)277:لب بذشماح"(.)12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1399ه)232 :3 ،؛ وابن عدأ " ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل".648 :8 ،
( )1ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .648 :8
( ) 2حممد بن عثمذن بن أيب هبة  "،تس اال ه لةلو بن اشمدي " ،قبا:د .موفا بن عةنداهلل بنن عةندالقذدك( .ط،1
الريذض :م اة اشمةذكا  1404ه).90 ،
( )3ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل".647 :8 ،
( )4ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا"858 154 :7 ،؛ وابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .647 :8
( ) 5أعد بن حممد بن حنةا" ،الةلا ومةرف الر ذل" ،قبا :د.وصو اهلل بنن حممند عةنذ ( .ط ،2الرينذض :داك
القة 1427 ،ه)213 :3 ،؛ وابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .648 :8
( )6ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .647 :8
( )7اشمر السذبا.648 :8 ،
( )8بنراهب بننن يةقننو اووس ننذو" ،أحنوال الر ننذل" ،قبننا :عةنند الةلننب عةنند الةيننب الةَسنناوأ( .ط ،1حننديث
اكذدمو ،فبصا آبذد :بذكساذن).240 ،
( )9ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".858 154 :7 ،
( )10عةبننداهلل بننن عةنندال رن ال نرا سأ" ،الضننة ذر أليب سكع ن ال نراسأ ذ أ وباننه علننى أتسننال الرب عننو" ،قبننا :د.
تسةدأ ايفذمشو( .ط ،2اشمنصوكة :داك الوفذر1409 ،ه).501 :2 ،
( )11اشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .138 :24
( )12ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".858 154 :7 ،
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هبخ قلبا الرواي (.)1
وقذل حممد بن وضذع القريت(  :)287:وهو ٌ
وق ن ننذل اب ن ننن حج ن ننر :ض ن ننةَّ ه الس ن ننذ و(  ،)307:ويةق ن ننو ب ن ننن تسن ن ن بذن (  )277:واب ن ننن
الربقو( .)2()249:
وق ننذل النس ننذئو( " :)303:م نن،و "( ،)3وق ننذل اب ننن حج ننر :وق ننذل ذ موض ن ن آ ننر" :ل ننب
بثق "(.)4
و كره الةقبلو(  )322:ذ الضة ذر(.)5
وقذل ابن الس ن( ":)353:يروأ عن أببه عن ده أحذديث فبرذ نير"(.)6
وق ننذل اب ننن حة ننذن( ":)354:كوم ع ننن أبب ننه ع ننن ننده نس ننخ موض ننوع ال ننا كره ننذ ذ
ال اخ ،وال الرواي عنه ال على ر الاةجخ ،وكذن الاذفةو يقول :كثري بنن عةنداهلل اشمن و ككنن منن
أككذن ال ذ (.)7
وقذل ابن عدأ( ":)365:وعذم مذ يرويه ال ياذب علبه"(.)8
وقذل الداكقط ( ":)385:م،و "(.)9
( )1ل بن عةد اشملك بن با وال" ،هبوخ عةد اهلل بن وهخ القرهو النذين كوم عننر وهن مننر و كنر ةنري
مننن ننرع منننر و ةديلننه ممننذ وقن ذ كاننذ أيب عةنند اهلل حممنند بننن وضننذع ،من أ ةننذك ابننن وهننخ وفضننله وسهننده
وتسةخ وفذ ه" ،قبا:د .عذمر حسن صربأ( ،ط ،1بريو  :داك الةاذئر ايفتسالمب 1428 ،ه).64 ،
قل  :الذأ ةل أ ةا هذا القول ضمن أقوال اورع فبه ،أنه أيلا علبه ل "،هبخ" وهو حماملن للاوابنا
والاجري مةذ ،وياةح اشمراد هبذ بذلقرائن والسبذ الذأ قبل فبه ،وقد فسر ذ كالم ايفمذم حممد بن وضذع
بأنه قلبا الرواي  ،ف ذن رحذ منه ل ثري بن عةد اهلل لقلَّ مرويذ ه.
( )2أعد بن علو بن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ"( .ط ،1ايفند :مطةة دائرة اشمةذكا النيذمب 1326 ،ه).423 :8 ،
( ) 3أعنند بننن هننةبخ النسننذئو" ،الضننة ذر واشم،وكننون" ،قبننا :حممننود ب نراهب ساينند( ،ط ،1حلننخ :داك الننوعو،
1396هن).504 ،
( )4ابن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ" .422 :8
( )5حممد بن عمرو الةقبلو" ،الضة ذر ال ةري" ،قبا :عةداشمةطو قلةجو( ،ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب )،
.1555 4 :4
( )6ابن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ" .423 :8
( )7ابن حةذن" ،ا روحح" .893 221 :2
( )8ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .659 :8
( ) 9حممد بن احلسح السلمو" ،تس اال ه لإلمذم الداكقط " ،قبا :فريا من الةذحثح باهراا :د .تسةد احلمبد.
د .ذلد بن عةد الرعن اوريسو( ،ط1427 .1ه).272 ،
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وقذل ابن هذهح( ":)385:ضةب احلديث"(.)1
وق ننذل احل ننذك ( ":)405:ح نندَّث ع ننن أبب ننه ع ننن ننده نس ننخ فبر ننذ من ننذكري"" ،ال ق ننوم ب ننه
احلج "(.)2
و كره أبو نةب (  )430:ذ الضة ذر(.)3
وقذل ابن ح م (  ")456:وكثري بن عةداهلل تسذق  ،ال ةوس الرواي عنه"(.)4
وقذل الةبرقو( ":)458:وكواي كثري بنن عةند اهلل بنن عمنرو بنن عنوا اشمن و ا انضنم ىل
مذ قةلرذ قوياذ"(.)5
وقننذل ابننن عةنند الننرب( ":)463:وكثننريٌ ٍامن علننى ضننة ه ،ال نناا مبثلننه"( ،)6وقننذل ذ كواياننه
()7
عن أببه عن ده" :ه ضنة ذر عنند أهنا احلنديث"  ،وقنذل ذ حنديث عمنرو بنن عنوا اشمن و
قذل هة كتسول اهلل ﷺ يقول ":ن ذ اومة تسذع من النرذك ال يسأل الةةد فبرذ هنباذ ال أعطنو
بقولننه "...وهننو حننديث مل يننروه فبمننذ علمن ال كثننري بننن عةنند اهلل بننن عمننرو بننن عننوا عننن أببننه عننن
ننده ،ول ننب ممننن نناا بننه"( ،)8وقننذل ":وكثننري منن،و احلننديث"( ،)9وقننذل" :ضننةب ٌ منسننو ٌ ىل
ال ذ  ،ال اا به وال مبثله"(.)10
( ) 1عم ننر ب ننن أع نند ب ننن ه ننذهح " ،ننذكيخ أه ننذر الض ننة ذر وال ننذابح" قب ننا :د .عة نند ال ننرحب القا ننقرأ( ،ط،1
1409ه)ن.527 ،
( ) 2حممد بن عةد اهلل احلذك " ،اشمسادك على الصحبحح" ،قبنا :مصنط ى عةند القنذدك عطنذ( ،ط ،1بنريو :
داك ال اخ الةلمب 1411 ،هن).207 :1 ،
( )3أعد بن عةداهلل بن أعد" ،الضة ذر"( ،ط ،1الداك الةبضذر :داك الثقذف 1405 ،ه).197 ،
( )4حمم نند عل ننو ب ننن حن ن م" ،الل ننى" قب ننا :الا ننبخ أع نند حمم نند ه ننذكر( ،ط ،1دما ننا :داكة الطةذعن ن اشمنريين ن ،
1349ه).241 :4 ،
( )5الةبرقو" ،السنن ال ربم".107 :6 ،
( )6ابن عةد الرب" ،الامربد".237 :3 ،
( )7ابن عةد الرب" ،االتسابةذ ".1196 :3 ،
( )8يوتسن بننن عةننداهلل بننن عةنند الننرب" ،االتسنناذكذك اوننذم شمننذاهخ فقرننذر األمصننذك وعلمننذر األقطننذك فبمننذ ضننمنه
اشمويأ من مةذو الرأأ واآلاذك وهرع لك كلنه بذيفجينذس واال اصنذك" ،قبنا :د .عةند اشمةطنو أمنح قلةجنو،
(ط .1دماا ،بريو  :داك قابة  .حلخ ،القذهرة :داك الوعو1414 .ه).38 :2 ،
( )9اشمر السذبا .185 :7
( )10ابن عةد الرب" ،الامربد" .21 :19
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وقذل ابن عسذكر( ":)571وده صحة  ،ضةب احلديث"(.)1
و كره ابن اووسأ (  )597:ذ الضة ذر ،وقذل ":من ر احلديث ،لب باور(.")2
وقذل عةدالغ اشمقدتسو ( ":)600:كثري كوم له أبو داود ونريه ،وهو ضةب مبرة"(.)3
وقذل ابن دحب ال لت ":)633: (:ال ا الرواي عنه باجري األئم له(.)4
)":ما ٌا على ضة ه"(" ،)5ضةب دا"(.)6
وقذل النووأ( ُ 676:
()8
()7
وقن ن ننذل الن ن ننذهت( " :)748:واه"  ،وق ن ن ننذل ":واهن ن ننو احلن ن ننديث"  ،وق ن ن ننذل ":ا ق ن ن نوا عل ن ن ننى
()9
نح َحه ،فلرنذا ال
ضة ه"  ،وقذل" :وأمذ ال،مذأ فروم من حديثنه :الصنل نذئ بنح اشمسنلمح ،وص َّ
()12
يةامد الةلمذر على صحب ال،مذأ"( ،)10وقذل :م،و  )11(،و كره ذ اشمب ان .
( )1ابن عسذكر " ،ذكيخ مدين دماا".24 :50
( ) 2عةنندالرعن بننن علننو بننن اوننوسأ" ،اشموضننوعذ ال ننربم" ،قبننا :عةنند الننرعن حممنند عثمننذن( ،ط ،1اشمدين ن
النةوي  :اشم اة السل ب 1386 ،ه).149 :1 ،
( ) 3عةنندالغ بننن عةدالواحنند اشمقدتسننو" ،أ ةننذك النند ذل" ،قبننا :قسن الاحقبننا بننداك الصننحذب لل ن،اث بطنطننذ،
(ط ،1مصر :داك الصحذب 1413 ،ه).65 ،
( ) 4عمر بن حسن بن دحب " ،أدار مذ و خ من ببذن وض الوضذعح ذ ك خ" ،قبا :حممد سهري الاذوي ،
ختريا :حممد نذصر الدين األلةذو( ،ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1419 ،ه)،ن .139
( )5ننا بننن هننرا النننووأ " ،الص ن األح ننذم ذ مرمننذ السنننن وقواعنند ايفتسننالم" ،قبننا :حسننح هذعبننا
اوما( ،ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1418 ،ه).756 :2 ،
( )6اشمر السذبا .832 :2
( ) 7حممنند بننن أعنند الننذهت" ،ال ذه ن ذ مةرف ن مننن لننه كواي ن ذ ال اننخ السننا " ،قبننا :حممنند عوامننه ،وأعنند
اريطب ن ن ن ننخ( ،ط ،1ن ن ن ننده :داك القةلن ن ن ن ن للثقذفن ن ن ن ن ايفتس ن ن ن ننالمب  ،وم تسسن ن ن ن ن عل ن ن ن ننوم الق ن ن ن ننرآن1413 ،ه):2 ،
.4637 145
( )8حممد بن أعد الذهت " ،ذكيخ ايفتسنالم َوَوفبنذ اشمانذهري َواألعنالم" ،قبنا :د .بانذك عنواد( ،ط ،1بنريو :
داك الغر ايفتسالمو 1424هن).528 :2 ،
( )9اشمر السذبا .485 :4
( )10الذهت" ،مب ان االعادال ذ نقد الر ذل".407 :3 ،
( )11الذهت " ،اشمغو ذ الضنة ذر"5084 531 :2 ،؛ وحممند بنن أعند النذهت" ،تسنري أعنالم الننةالر" ،قبنا :هنةبخ
األكن وط ،وحممد نةب الةرقسوتسو ومأمون صذنر و( ،ط ،11بريو  :م تسس الرتسذل 1422 ،ه).540 :1 ،
( )12الذهت" ،مب ان االعادال" .6943 406 :3
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وقذل ابن ال،كمذو( ":)750:ضةب "(.)1
وقذل الص دأ(  ":)764:وأمذ ال،مذأ فأ ذ ينُ َمل علبه"(.)2
وقننذل ابننن ك ننخ( ":)795:وفبننه ضننة " ،وقننذل ":وكثننريٌ هننذا ،سننن الةخننذكأ ،وال،مننذأ،
أحخ لبنذ من مراتسبا ابنن اشمسنبخ ،وض َّنة
ونريمهذ أمره ،وقذل بةضر  :أحذديثه عن أببه عن ده
ُ
األكثرون حديثه ،وضر ايفمذم أعد علبه ،ومل إر ه ذ اشمسند"( ،)3وقنذل ":وال،منذأ ن كعنه اهلل،-
إنرري حنديث الثقن الضننذب  ،ومنن يرن قلننبال ،ومنن يرن كثنريا ،ومنن يغلنخ علبننه النوه  ،إنرري حديثننه
ننذدكا ،ويةنح لننك ،وال يسن عنننه ،وقند ن َّنرري حنديث كثننري بنن عةنند اهلل اشمن و ،ومل ُجيمن علنى ننر
حديثه ،با قد قَن َّواه قوم ،وقدم بةضر حديثه علنى مرتسنا ابنن اشمسنبخ ... ،وقند ح نى ال،منذأ ذ
الةلننا ،ع ننن الةخ ننذكأ ،أن ننه ق ننذل ذ حديث ننه "ذ ة ننرية ص ننالة الةب نندين" :ه ننو أص ن ح ننديث ذ ه ننذا
الةذ  ،قذل :وأننذ أ هنخ لبنه( ،)4وعنده أحند أمثلن النرواة النذين ا الن ذ اُتنذمر بذل نذ  ،وقنذل:
ومنننر  :كثننري بننن عةننداهلل بننن عمننرو بننن عننوا ،فننان ال،مننذأ يصننح حديثننه ،وقنند م َّا نى أمننره نننري
واحد ،و ركه األكثرون ،وضر أعد على حديثه ،ومل إر ه ذ اشمسند(.)5
مبرة"(.)6
وقذل ابن اشملقن( 804ه) ":ضةب َّ
()8
()7
وقذل ايفبثمو":)807: (:ضةب احلديث"  ،وقذل ":م،و  ،وقد حسنن لنه ال،منذأ" ،
( ) 1علننو بننن عثمننذن بننن ال،كمننذو" ،اوننوهر النقننو" ،اشمطةننوع م ن السنننن ال ننربم للةبرقننو( ،ط ،1حبنندك آبننذد،
الدكن :دائرة اشمةذكا الةثمذنب 1344 ،ه).173 :4 ،
( )2الص دأ" ،الواذ بذلوفبذ ".244 :24 ،
ومةننىن :ملَّن  ،أأ :ماننذه ،ومل ياثةن مننن أمننره ،يقننذل :ملسن بذيفبننا أملن هبننذ ملسننذ ،ا تسننقارذ تسننوقذ ذ
بن  ،ومتلن مننن األمننر :ختلننص ،ينيننر :حممنند بننن م ننرم بننن منيننوك " ،لسننذن الةننر "( ،ط ،3بننريو  :داك
صذدك1414 ،ه).223 :6 ،
قل  :أصلرذ للذهت ذ "اشمب ان"  227 :1حبث قذل ذ ر هذعبا بن كاف  ":ومن متلب ال،مذأ قذل:
ض ة ه بةا أها الةل  ،وقد رف ذ يةة الةجذوأ ( :لةب ).
( )3ينير :ابن ك خ " ،ذم الةلوم واحل " 782 :2؛ وابن ك خ"فا الةذكأ" .300 :8 ،180 :1
( )4ابن ك خ" ،هرع علا ال،مذأ" 398-397 :1
( )5اشمر السذبا.328 :1 ،
( )6عمر بن علو بن اشملقن" ،الةدك اشمنري ذ ختريا األحذدينث واآلانذك الواقةن ذ الانرع ال ةنري"( ،ط ،1الرينذض،
داك ايفجرة1425 ،ه).59 :2 ،
( )7ايفبثموٍ " ،م ال وائد" .35 :1
( )8اشمر السذبا .187 :1
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وقذل ":أ ةوا على ضة ه ،وقد حسن ال،مذأ حديثه"( ،)1وقذل" :م،و "(.)2
وق ننذل ابن ننن حج ننر( ":)852:ضن ننةب  ،أفن ننرط م ننن نسن ننةه ىل ال ننذ ( ،")3وقن ننذل ":ضن ننة ه
"ضة وه" ،وقذل ":وكثري بن عةند اهلل ضنةب عنند األكثنر ،ل نن الةخنذكأ ومنن ةةنه:
األئم " ،وقذلَّ :
كذل،مننذأ ،وابننن ن يقننوون أمننره"( ،)4وقننذل" :ضننةب "( ،)5وقننذل ":كثننريٌ ضننةب عننند األكثننر،
ما نذه ،و ةةننه ال،مننذأ"( ،)6وقننذل" :وقنند ضن َّنة كثننريٌ كواي ن كثننري" )7(،وقننذل ":كثننري
ل ننن الةخننذكأ َّ
ضننةب عننند األكثننر ،ل ننن الةخننذكأ حسننن النرأأ فبننه ،وال،مننذأ حسننن حديثننه ،وكمبننذ صننححه فبمننذ
وق ذ بةا النسخ"(.)8
ثالثاً :الترجيح:
أوال :بةنند تسننرد هننذه األقنوال مننن أئم ن اوننرع والاةننديا ذ كثننري بننن عةنند اهلل ياةن َّنح أن عةننذكا
اورع اليت ُوص هبذ كثري بن عةد اهلل ذو مذ بنح أهند أل نذ ،اونرع ،وهنو :وصن ه بأننه ككنن منن
أككذن ال ذ  ،ومذ بح أوتسطرذ وهو :وص ه بذلضة .
ولدكاتس هذه األقوال و لبلرذ فان الص مذ ُكمو به كثري بن عةد اهلل من اورع مذ يلو:

 -1وصفه بالكذب.
أقدم من يةن ذ عدال كثنري بنن عةنداهلل ،هنو :ايفمنذم الانذفةو فقند كمنذه بذل نذ  ،وقنذل أبنو
داود :كننذن أحنند ال ن َّنذابح ،ووص ن ابننن حةننذن نسننخاه عننن أببننه عننن ننده بذشموضننوع  ،مث اتسااننرد
ب الم ايفمذم الاذفةو ،وقذل ابن كثري ":ل فبه نري واحد منن األئمن وضنةَّ وه ،حن ننه قند ص َّنرع
( )1اشمر السذبا .203 :1
( )2اشمر السذبا .234 :3
( )3ابن حجر " ،قريخ الارذيخ".5617 ،
( )4أعد بن علو بن حجر" ،فا الةذكأ بارع صحب أيب عةداهلل حممد بن هذعبا الةخذكأ" ،كق كاةه وأبوابه
وأحذديثننه :حممنند فن اد عةنند الةننذقو ،قننذم با را ننه وصننححه وأهننرا علننى يةةننه :حمننخ النندين اريطبننخ ،علبننه
ةلبقذ الةالم  :عةد الة ي بن بذس( ،اشمطةة السل ب ).451 :4 ،
( )5اشمر السذبا19 :5 ،
( )6اشمر السذبا.280 :7 ،
( )7اشمر السذبا.419 :3 ،
( ) 8أعنند بننن علننو بننن حجننر" ،ناننذئا األف ننذك ذ ختنريا أحذديننث األ كننذك" ،قبننا :عنندأ عةنند ا بنند السننل و،
(ط ،2داك ابن كثري1429 ،ه).421 :2 ،
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بةضر با ذيةه ،فذهلل أعل "(.)1
وقنند ننذر قننول ايفمننذم الاننذفةو ُمسننندا ذ كاننذ النندث ال ذصننا للرامررم ن أ فقننذل :حنندانذ
السذ و ،حدانذ أبو داود ،حدانذ حممند بنن النوسير اشمصنرأ ،قنذل :هةن الانذفةو ،يقنول" :كثنري بنن
كن من أككذن ال ذ "(.)2
عةداهلل اشم و ك ٌ
قلن  :حنديث كثنري بنن عةنداهلل ال يصنا لدك ن ال نذ  ،أو وضن احلنديث ،ولنذلك قنذل ابننن
حجر" :ضةب  ،أفرط من نسةه ىل ال ذ "(.)3
وقننذل اب ننن حجننر أيض ننذ" :واألهننةه أن كث نريا ذ دك ن الض ننة ذر ال نذين ال ي نننح ح ننديثر ىل
دك الوض "(.)4
وق نند ُ م ننا ننذيخ ايفم ننذم الا ننذفةو وأيب داود ل ننه عل ننى احام ننذل كذب ننه ذ ك ننالم الن ننذ دون
احلننديث النةننوأ ،بقرين ن قننول مطننرا بننن عةننداهلل قننذل :كأي ن كثننري بننن عةننداهلل بننن عمننرو بننن عننوا
اشم و ،وكذن كثري اريصنوم  ،ومل ي نن أحند منن أصنحذبنذ يأ نذ عننه ،فقنذل لنه ابنن عمنران القذضنو :ينذ
كثننري أن ن ك ننا بطَّنذل ختذصن فبمننذ ال نةننرا ،و نندعو مننذ لننب لننك ،ولننب عننند علننى مننذ طلننخ
ببنن  ،فننال ق نرب ال أن نراو قنند رنن ألهننا الةطذلن  ،فننا ا كأين أهننا الةطذلن عننندأ فاةننذل ،قننذل
ب نراهب  :قننذل يل مطننرا :فةبنننذ ابننن عم نران يومننذ ا هننو ب ثننري بننن عةننداهلل قنند ننذره ،فقننذل :أمل أقننا
لننك :ال ق نرب ال أن ننرم أهننا الةطذل ن ؟ فقننذل لننه كثننري :صنندق أصننل اهلل القذضننو ،فا ننذ ااننك
حبث ذر أها الةطذل  ،ذر فالن وفالن ومهذ من أها الةطذل  ،فجا مةرمذ(.)5
وقنذل يةقنو بننن تسن بذن :هةن هذعبنا بننن أيب أوين قنذل :تسننأل مذلنك عننن حديثنه ،وقنند
كوم عنننه ننو بننن تسننةبد األنصننذكأ ،وال أهننك أو هة ن ب نراهب بننن اشمنننذك احل امننو -فننان مل أكننن
هة منه فقند حندا عننه اقن  -قنذل :كنذن كثنري يندعو أن الننت ﷺ أقطن نده ف نذن يننذسع النذين
ذ لك الصق  ،وكذن كثري اريصوم  ،فنذهخ ىل ابنن عمنران إذصن  ،فقنذل لنه ابنن عمنران :ينذ كثنري،
( )1اب ننن كث ننري " ،ننذم اشمس ننذنبد والس نننن"  .612 :6وذ "الةداي ن والنرذي ن " ،قب ننا :د .عة نند اهلل ال،ك ننو( ،ط ،1داك
هج ننر1417 ،ه) .256 :2،ن ن م با ذية ننه فق ننذل ":وم ننن يري ننا كث ننري ب ننن عة نند اهلل ب ننن عم ننرو ب ننن ع ننوا ،وه ننو
َّ
كذا )".
( )2الرامررم أ" ،الدث ال ذصا" .596
( )3ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .5617
( )4عةندالرعن بنن أيب ب نر السنبويو" ،الآللن اشمصننوع ذ األحذدينث اشموضنوع " ،قبننا :صنالع بنن حممند بننن
عويض ( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).86 :1 ،
( )5حممد بن عمرو الةقبلو" ،الضة ذر ال ةري" ،قبا :عةداشمةطو قلةجو( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب ) .4 :4
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نننك ك ننا بطننذل كثننري اريصننوم فبمننذ ال ةننرا ،و ن َّندعو مننذ لننب لننك ،ولننب عننند علننى مننذ طلننخ
اةن  ،فننال قنرب وال أكينننك ال أن نراو قنند فرنن ألهننا الةذيننا ،فننا ا كأين لننك فاةننذل .فةبنننذ ابننن
عمران يومذ ا هو ب ثري بن عةد اهلل قند نذره ،فقنذل :أمل أقنا لنك ال قنرب ال أن نراو قند فرنن
ألهننا الةذيننا ،فقننذل كثننري :صنندق أصننل اهلل القذضننو ،فا ننذ ااننك حبننث ننذر أهننا الةذيننا ،قنند
ننذر فننالن وفننالن ومهننذ مننن أهننا الةذيننا فجااننك مةرمننذ ،ف ننذن مننن أمننر ابننن عمنران لبننه ،قننذل أبننو
يوتس  :أمر أن ياد ىل أتسطوان ح قذم من القضذر(.)1
نذدعى كثننري بننن عةنند اهلل أن النننت ﷺ أقطن ننده حلبثبننذ يراهننذ صننحبحه ،وكننذ نننريه هننذا
فن َّ
االدعذر ،فقذلوا :نه كذا  ،واك ةط مطذلةاه را ده بأمر ينسةه ىل النت ﷺ.
 -3 -2متروك (واهي) الحديث.
وص كثري بن عةد اهلل بأنه م،و احلديث :النسذئو ،والداكقط  ،وايفبثمو.
ووص ه بأنه واهو احلديث :أبو سكع  ،والذهت.
وهننذا الوصن مننن هن الر األئمن كعرن اهلل يقاضننو أن كثننري بننن عةنند اهلل لننب بثةن  ،وواهننو
احلديث مبةىن اشم،و  ،قذل ا بن تسةبد ،تسأل تس بذن الثوكأ ،وهةة  ،ومذلنك بنن أنن  ،وتسن بذن
ب ننن عببنن ن ع ننن الر ننا واه ننو احل ننديث ،فأتس ننأل عن ننه؟ ف ننذ ةوا أن أق ننول" :ل ننب ه ننو اةا ننذ ،وأن أب ننح
أمننره"( ،)2ول ننن كثنريا ال يصننا حديثننه لدك ن النراوأ اشمنن،و بنندلبا نراري أيب داود حلننديث كثننري بننن
عةننداهلل( ،)3وقنند بننح منرجننه ذ تسننننه ذ كتسننذلاه ألهننا م ن فقننذل" :ولننب ذ كاننذ السنننن الننذأ

( )1يةقو بن تس بذن" ،اشمةرف والاذكيخ" .350 :1
( )2الرامررم أ" ،الدث ال ذصا" .593
( )3أ نرري لننه ذ موض ن واحنند :ذ كاننذ اري نراري وايفمننذكة وال ننور بننذ مننذ ننذر ذ قطننذع األكضننح ،مننن يريننا
هذعبا بن أيب أوي  ،قذل :حدانذ كثري بن عةداهلل بن عمنرو بنن عنوا اشمن و ،عنن أببنه عنن نده :أن الننت
ﷺ أقط بالل بن احلذكث اشم و مةذدن القةلب  :لسبرذ ونوكيرنذ - ،وقنذل ننريه :لسنرذ ونوكهنذ  -وحبنث
يصننل الن كع مننن قنند  ،ومل يةطننه حننا مسننل  ،وكاننخ لننه النننت ﷺ "بسن اهلل الننرعن الننرحب  ،هننذا مننذ أعطننى
حممد كتسول اهلل بالل بن احلذكث اشم و ،أعطذه مةذدن القةلب لسبرذ ونوكيرذ  -وقذل ننري الةةنذ  :لسنرذ
ونوكهذ  -وحبث يصل ال كع من قد  ،ومل يةطه حا مسل ".
تسلبمذن بن األهةث السجساذو" ،السنن" ،قبا :حممد حمبو الدين عةد احلمبد( ،بريو  :اشم اةن الةصنري )،
667 :4ع.3063-3062
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صنَّ اه عن ك ا م،و احلديث هور"(.)1

 -4منكر الحديث.
وص ه بذلك :ايفمذم أعد ،واحلذك .
قل ن  :وص ن ايفمننذم أعنند كعننه اهلل ،ل ثننري بننن عةنند اهلل بأنننه من ننر احلننديث ،لننب باننور،
يقاضننو ضننةب ه ،وعنندم قةننول كواياننه ،ولننذلك مل يننرو عنننه ،وأمننر بذلضننر علننى حديثننه ،وهنننى عننن
الاحديث عنه ،و لك لا رده بأحذديث ال يُةرا مانُرذ ال من كواياه ،ولب يفذ عذض ٌد يةضدهذ.
وقنند بننح احلننذف ،ابننن حجننر م نراد ايفمننذم أعنند مننن قولننه" :من ننر احلننديث" أأ :ال ننرد اشمطلننا،
فقنذل" :هننذه الل ين يطلقرنذ أعنند علننى مننن ينُ عغنر ُ علننى أقرانننه بذحلننديث ،عُنرا لننك بذالتسنناقرار مننن
حذله"( ،)2وقبدهذ ذ موض آ ر فقذل ":أيلا ايفمذم أعند ،والنسنذئو ،وننري واحند منن النقنذد ،ل ن،
اشمن ر على ٍرد الا رد ،ول نن حبنث ال ي نون اشما نرد ذ وسن منن ُ ن حلديثنه بذلصنح بغنري عذضند
يةضده(.)3
 -5ليس بالمتين.
وص ه بذلك :أبو حذمت.
قل  :قول أيب حذمت ذ كثري بن عةداهلل أننه "لنب بنذشماح" يندل علنى أننه ممنن يُ انخ حديثنه،
وينير فبه ،وقد أيلا أبو حذمت هذه الوصن علنى عندد منن النرواة ،كسنلبمذن بنن قنرم الضنت( ،)4وقند
يقرهنننذ بوص ن آ ننر ،كقولننه ذ ح ننب بننن تسننب الرقننى األتسنندأ ":ال بننأ بننه ،هننو هننبخ صنندو ،
ي اخ حديثه وال اا به ،لب بذشماح"( ،)5وقوله ذ حمذضنر بنن اشمنوكع( ،)6و واد بنن علةن احلنذكاو":
لنب بننذشماح ،ي اننخ حديثنه( ،)7وقولننه ذ لبنند بنن دج" :صننذل لننب بنذشماح ذ احلننديث" ( ،)1وقولننه
( )1تس ننلبمذن ب ننن األه ننة ث السجس نناذو" ،كتس ننذل أيب داود أله ننا م ن ن ون ننريه ذ وصن ن تس ننننه ،قب ننا :حمم نند
الصةذغ( ،ط ،3بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).25 ،
( )2ابن حجر ،فا الةذكأ.453 :1 ،
( )3أعد بن علو بن حجر " ،الن على كاذ ابن الصالع" ،قبا :كبب بن هذدأ اشمد لو( ،ط ،1اشمدين
اشمنوكة :عمذدة الةحث الةلمو بذوذمة ايفتسالمب 1404 ،ه)108 :1 ،
( )4ابن أيب حذمت "،اورع والاةديا" .136 :4
( )5اشمر السذبا .205 :3
( )6اشمر السذبا .437 :8
( )7ابن أيب حذمت "،اورع والاةديا".453 :3 ،
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ذ هننجذع بننن الولبنند بننن قننب السن وو ":لننح احلننديث ،هننبخ لننب بننذشماح ،ال نناا بننه"( ،)2وهن الر
الرواة مذ بح الصدو الذأ ي اخ حديثه ،والصدو الذأ ير  ،وتسور احل  ،،ومن ر احلديث.
 -6ليس بشي.:
وص ه بذلك ابن مةح ،وايفمذم أعد.
دال علنى ضنةب ه ل ثننري
نذر وصن كثنري بنن عةنند اهلل عنند ابنن مةنح بأننه لننب بانور وهنذا ٌ
ب ننن عة نند اهلل كم ننذ ننذر ذ أقوال ننه األ ننرم ال ننيت فس ننر م نراده بقول ننه" :ل ننب با ننور" ،ول ننذلك ق ننذل:
ضةب احلديث ،وأمنذ نرع ايفمنذم أعند فقند نذر م سنرا حبنث قنذل :من نر احلنديث ،لنب بانور،
وهننذا يةن أن مننذ ن َّنرد بننه ،ممننذ ال ياذبةننه علبننه الثقننذ  ،ولننب لروايذ ننه عذضنند يةضنندهذ ،كمننذ تسننةا ذ
رحه بقوله :من ر احلديث.
 -7قليل الحديث.
وص ه بذلك :ابن تسةد.
قلن  :اشمنراد بقلن احلننديث ،أأ :قلن أتسننذنبده ،فننان ُ ننا كوايذ ننه كذنن عننن أببننه عننن ننده ،ومل
يننرو عننن نننري أببننه عننن ننده ال القلبننا مننن احلننديث ،ومن هننذه القلن ذ أتسننذنبده الننيت كواهننذ فرننو ممننن
يُساضة  ،وهذا موافا لقول عذم أئم اورع والاةديا ذ ضةب حديثه ممذ مل يُاذب علبه.

 -8شي ٌخ قليل الرواية.
وص ه بذلك حممد بن وضذع القريت.
قل  :هذا الوص ياضمن وص ح :األول :هبخ ،الثذو :قلبا الرواي .
ول " :،هبخ" لبس جبرع ،ولبسن باوابنا ،وقند يوصن هبنذ النراوأ داللن علنى قلن كوايذ نه،
أو قلن مننن كوم عنننر  ،أو لقلن علمننه ،واعانذئننه بضننة كوايذ ننه ،وقنند ننذر م سننرة ذ كننالم احلننذف،
هبخ لقل مرويذ ه.
حممد بن وضذع بأنه ٌ
()3
قذل ابن أيب حنذمت" :و ا قبنا" :هنبخ" فرنو بذشمن لن الثذلثن  ،يُ انخ حديثنه وينينر فبنه"  ،قنذل
ابن القطذن :فأمنذ قنول أيب حنذمت فبنه" :هنبخ" فلنب باةرين بانور منن حذلنه ،ال أننه ُمقناي لنب منن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اشمر السذبا .384 :3
( )2ابن أيب حذمت "،اورع والاةديا" .379 :4
( )3ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .37 :2
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أهننا الةلن  ،و ننذ وقةن لننه كواين أ ننذ عنننه"( ،)1ونقننا ال ككاننو عننن اشمن أ أنننه قننذل :اشمنراد بقننويف :
"هننبخ" أنننه ال ينُ ، ،وال ُ ناا رديثننه مسنناقال( ،)2وقننذل الننذهت ذ ر ن الةةننذ بننن ال ضننا الةنندو:
ه منه أبو حذمت ،وقذل" :هبخ"؛ فقولنه" :هنو هنبخ" لنب هنو عةنذكة نرع؛ ويفنذا مل أ كنر ذ كاذبننذ
أحدا ممن قذل فبه لك؛ ول نرذ أيضذ مذ هو عةذكة وابا؛ وبذالتساقرار يلوع لك أنه لنب رجن "(،)3
وقننذل ابننن ك ننخ" :والاننبوخ ذ اصننطالع أهننا الةل ن عةننذكة عمننن دون األئم ن واحل ننذ ،،وقنند ي ننون
فبر الثق ونريه"(.)4
 -9ال يتابع على حديثه.
هننذا الوصن مننن ابننن عنندأ ننذر بةنند أن تسننذ ل ثننري بننن عةنند اهلل لن مننن األحذديننث الننيت
اتساُن ر علبه ،وابن عدأ من أها االتساقرار والسرب شمرويذ الرواة ،وأحذديثر .

 -10الضعه.
وص ن ن ه بذلض ن ننة عذم ن ن علم ن ننذر او ن ننرع والاة ن ننديا :اب ن ننن تس ن ننةد ،واب ن ننن مة ن ننح ،واب ن ننن اشم ن نندي ،
واووس ننذو ،والس ننذ و ،واب ننن الربق ننو ،والةقبل ننو ،واب ننن ه ننذهح ،وأب ننو نة ننب  ،واب ننن عة نند ال ننرب ،واب ننن
عسننذكر ،وابننن اوننوسأ ،والنننووأ ،وابننن ال،كمننذو ،وابننن ك ننخ ،وابننن اشملقننن ،وايفبثمننو ،وابننن حجننر،
فرنو ذ مر ةن الضننةب النذأ يةاننرب بننه ،وذ حديثننه ن نذكة ،فننا ا وافقن كواياننه كواين نننريه مننن الثقننذ
قُةل  ،و قو  ،وحديثه ير قو ىل احلسن لغريه ،وقد ير قنو ىل الصنحب لغنريه بذشماذبةنذ والانواهد،
كمذ يندل صننب ايفمنذم ال،منذأ حنح صنح حنديث" :الصنل نذئ بنح اشمسنلمح "  -كمنذ تسنبأا
ذ اشمةحننث الثننذو ،ولننذلك قننذل الةبرقننو" ":وكواي ن كثننري بننن عةنند اهلل بننن عمننرو بننن عننوا اشم ن و ا
انضننم ىل م ننذ قةلر ننذ قويا ننذ"( ،)5وقننذل اب ننن حج ننر" :واأله ننةه أن كث نريا ذ دك ن الض ننة ذر ال نذين ال
ينح حديثر ىل دك الوض "( ،)6و لك عمذال ألقوال األئم  ،و ةذ ببنرذ.
( ) 1علننو بننن حممنند بننن القطننذن" ،ببننذن الننوه وايفيرننذم ال نواقةح ذ كاننذ األح ننذم" ،قبننا :د .احلسننح آي ن
تسةبد( ،ط ،1الريذض :داك يبة .627 :4 ،)1418 ،
( ) 2حممنند بننن ننذل النندين ال ككاننو" ،الن ن علننى مقدم ن ابننن الصننالع" ،قبننا :د .سيننن الةذبنندين بننن حممنند
بالفريا( ،ط ،1الريذض :أضوار السل ).434 :2 ،
( )3الذهت" ،مب ان االعادال".385 :2
( )4ابن ك خ" ،هرع علا ال،مذأ" .461 :1
( )5الةبرقو" ،السنن ال ربم" .107 :6
( ) 6عةندالرعن بنن أيب ب نر السنبويو" ،الآللن اشمصننوع ذ األحذدينث اشموضنوع " ،قبننا :صنالع بنن حممند بننن
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قننذل النننووأ كعننه اهلل ":كوايننذ ال نراوأ الضننةب ي ننون فبرننذ الصننحب والضننةب والةذيننا،
فب اةوهنذ مث ب أها احلديث وايف قذن بةا لك من بةا ،و لك تسرا علبر  ،مةنروا عننده ،
وهبننذا احنناا تس ن بذن الثننوكأ كعننه اهلل حننح هنننى عننن الرواي ن عننن ال لننت فقبننا لننه :أن ن ننروأ عنننه؟
فقننذل :أنننذ أعل ن صنندقه مننن كذبننه"( ،)1وهننذا مننن نصننذا علمننذر اوننرع والاةننديا ذ أح ننذمر علننى
الرواة ،و صبلر ذ أحوال الرواة اشمخال فنبر  ،فناهن ال يقةلنون حنديث منن ُ لن فبنه مطلقنذ ،وال
يردونه مطلقذ ،با يقةلون من حديثه مذ وافا فبه الثقذ  ،ويردون مذ كذن فبه ن ذكة واذل .
قننذل ابننن كثننري ":قنند نننوق ال،مننذأ ذ صننحبحه هننذا احلننديث ،ومننذ هننذكله مننن األحذديننث
الضةذا؛ فان كثريا هذا كذبه الاذفةو ،و ركه أعد ،ونري واحد من األئم "(.)2
قذل الصنةذو" :ف نو عةذك نه كهنذد ىل أن اشمنذقان ذ صنحب هنذا احلنديث خبصوصنه ،ال ذ
صح َحه"(.)3
كا مذ َّ
حسن اشم نت الذأ تسنأله عننه ايفمنذم ال،منذأ ،ذ السنذع النيت ُر نى ذ ينوم
والةخذكأ كعه اهلل َّ
نديث حسننن ،ال أن أعنند كننذن مننا علننى كثننري يضننة ه ،وقنند كوم
اومة ن كب ن هننو؟ قننذل :هننو حن ٌ
ا بن تسةبد االنصذكأ عنه(.)4
قل ن  :كواي ن ننا ب ننن تسننةبد األنص ننذكأ ع ننن كثننري ب ننن عةنند اهلل ن ننص علبر ننذ الةخ ننذكأ ون ننريه،
ألموك:
 والل ن ننا ب ننن تس ننةبد األنص ننذكأ ،وه نندة ثةا ننه ،وه ننو ال ننذأ ق ننذل فب ننه ايفم ننذم أع نند" :أاة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عويض ( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).86 :1 ،
( )1ا بن هرا النووأ" ،اشمنرذري هرع صحب مسل بنن احلجنذري"( ،ط ،2بنريو  :داك حبنذر الن،اث الةنريب،
1392ه).125 :1 ،
( ) 2هذعبا بن عمر بن كثري " كهذد ال قبه ىل مةرف أدل الانةبه" ،قبا :هبج يوتس عد أبو الطبخ( ،ط،1
بريو  :م تسس الرتسذل 1416 ،ه).54 :2 ،
( ) 3حممد بن هذعبا الصننةذو " ،وضنب األف نذك شمةنذو نقنب األنينذك" ،قبنا :صنالع بنن حممند بنن عويضن ،
(ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).460 :1 ،
( ) 4قل  :كواي ا بن تسةبد عنه ،أ ر رذ الطحذوأ من يريا عةدالوهذ  ،عن نا بنن تسنةبد ،قنذل :حندا
كثري بن عةد اهلل ك ا من بن م ينن  ،عنن بةنا أ نداده أو أعمذمنه ،أننه قذل":منذ كنذن ألحند بةندنذ أن نرم
بذحلا مث ي سخه بةمرة ".
ينير :الطحذوأ " ،أح ذم القرآن" .92 :2
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النذ "( ،)1وقذل فبه علو ابن اشمدي " :أصحذ صح احلنديث واقذ نه ،ومنن لنب ذ النن
مننن حننديثر هننور :أيننو بذلةصننرة ،ومنصننوك بذل وفن  ،و ننا بننن تسننةبد بذشمدينن  ،وعمننرو بننن
دينذك مب "(.)2
 ا بن تسةبد األنصذكأ بلديه وأعرا النذ رديثه ،ولذلك أهنذك ىل لنك الةخنذكأ وننريه،()3
قننذل عننذد بننن سينند ":بلنندأ الر ننا أعننرا بذلر ننا"  ،وأليب حننذمت أح ننذم علننى الننرواة مةنب ن
()4

على هذه القذعدة .
 مث ن كواين اقن اةن كبحننا بننن تسننةبد األنصننذكأ عنننه ممننذ يسننادل بننه علننى اناقننذر مثننا هن الرالثقذ ألحذديث الرواة ،اشما ل فبر  ،قذل ابنن أيب حنذمت :تسنأل أبنذ سكعن عنن كواين الثقنذ
عن ك ا ممذ يقوأ حديثه؟ قذل " :أ ،لةمرأ(.")5

( )1اشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .356 :31
( ) 2حممد بن أعد اشمقدمو" ،كاذ الاذكيخ وأهذر الداح وكنذه " ،قبا :حممد بن براهب اللحبدان( ،ط،1
بذكساذن :داك ال اذ والسن 1415 ،ه).204 ،
( )3أعنند بننن علننو اريطبننخ" ،ال ذي ن ذ أصننول عل ن الرواي ن " ،قبننا :مننذهر ال حننا( ،ط ،1النندمذم :داك ابننن
اووسأ1432 ،ه).275 :1 ،
( )4منرذ :قنذل ابنن أيب حنذمت :قلن أليب كواه األوساعنو ،عنن هنداد أيب عمنذك ،عنن واالن  ،عنن الننت ﷺ؛ فأيرمنذ أصن ؟
قذل :األوساعو أعل به؛ ألن هداد دماقو وق ىل البمذم  ،واألوساعو من أهل بلده ،واألوساعو أفر به.
ينيننر :عةنند الننرعن بننن حممنند بننن أيب حننذمت " ،كاننذ الةلننا" ،قبننا :فريننا مننن الةننذحثح باهنراا وعنذين د.
تسةد احلمبد ،د .ذلد اوريسو( ،ط ،1احلمبضو1427 ،ه).436 :2 ،
ومنرذ :قوله تسلبمذن بن عةد الرعن الدماقو اق  ،وعةبد بن فريوس ن كأ ال بنأ بنه؛ فبانةه أن ي نون سيند
بن أيب أنبس قد ه من عةبد ابن فريوس؛ ألنه من أهل بلده .ينير :ابن أيب حذمت " ،الةلا".517 :4 ،
( )5ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .36 :2
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املبحث الثاني :دراسة حديث" :الصلح جائز بني املسلمني".
املطلب األول :ختريج احلديث:

قذل ايفمذم ال،مذأ(:)1
حنندانذ احلسننن بننن علننو اريننالل( ،)2قننذل :حنندانذ أبننو عننذمر الةقنندأ( ،)3قننذل :حنندانذ كثننري بننن
عةننداهلل بننن عمننرو بننن ع ننوا اشم ن و ،عننن أببننه ،عننن ننده أن كتس ننول اهللﷺقننذل":الص ننل ننذئ ب ننح
اشمسنلمح ،ال صنلحذ حنرم حنالال أو أحنا حرامنذ ،واشمسنلمون علنى هنروير  ،ال هنريذ حنرم حننالال،
أحا حرامذ".
أو َّ
 أ ر ه ابن مذ ه( ،)4واحلذك ( )5من يريا ذلد ابن الد(.)6 والة اك ( )7من يريا حممد بن ذلد بن عثمه(.)8 والةبرقو( )9من يريا ابن سبذل ( ،)10ومن يريا مروان بن مةذوي (.)1( )1ال،م ننذأ" ،او ننذم ال ة ننري" ،أب ن نوا األح ننذم ،ب ننذ م ننذ ك ننر ع ننن كتس ننول اهلل ﷺ ذ الص ننل ب ننح الن ننذ ،
27 :3ع.1352
( ) 2احلسن بن علو بن حممد ايفذيل ،أبو علو اريالل احللواو ،ن يا م  ،قذل الذهت" :اةن حجن " ،وقنذل ابنن
حجر" :اق حذف ."،ينير :الذهت" ،ال ذه " 1049؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .1262
( ) 3عةداشملك بنن عمنرو القبسنو ،أبنو عنذمر الةقندأ ،قنذل تسنحذ بنن كاهوينه :الثقن األمنح ،وقنذل النسنذئو :اقن
مننأمون ،وق ننذل ابننن حج ننر :اق ن  .يني ننر :اشم ن أُ" ،تننذيخ ال م ننذل" 3545 364 :18؛ وحممنند ب ننن أع نند
الننذهت " ،ننذكرة احل نذ ،"،وضن حواهننبه :سكريننذ عمنريا ( ،ط ،1بننريو  :داك ال اننخ الةلمبن 1419 ،ه)،
333 254 :1؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .4199
( ) 4ابن مذ ه" ،السنن" ،ذ كاذ األح ذم ،بذ الصل 33 :4 ،ع.2353
( )5احلذك "اشمسادك " ذ كاذ األح ذم113 :4 ،ع.7059
( )6ذلد بن الد ال َقطواو  -ب ا القذا والطذر  -أبو ايفبث الةجلو ،مواله ال وذ ،قذل الذهت وابن حجر:
صدو يااب  .ينير :الذهت" ،ال ذه " 1353؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ"" .1677
( )7الة اك" ،الةحر ال ذك" 320 :8ع.3393
( )8حممد بن ذلد بن عثم  ،احلن و الةصرأ .قذل الذهت" :صدو " ،وقذل ابن حجر" :صدو إطىر".
ينير :الذهت" ،ال ذه " 4822؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ".5847
( ) 9الةبرقو" ،السنن ال ربم" ذ كاذ الصل  ،بذ صل اشمةذوض  ،وأنه مبن ل الةب جيوس فبه مذ جيوس ذ الةبن ،
وال جيوس فبه مذ ال جيوس ذ الةب 107 :6 ،ع.11352
( )10حممد بن احلسن بنن سبذلن اشمخ ومنو اشمندو ،قنذل النذهت":م،و " ،وقنذل ابنن حجر:كنذبوه .ينينر :النذهت،
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 والطحذوأ( )2من يريا عةداهلل بن نذف الصذئ (.)3 والطنرباو منن يرينا هذعبننا بنن أيب أوين ( ،)4ومنن يريننا :ي يند بنن عةندالة ي ( –.)5ول نرمننذمل يذكرا ذ كوايارمذ :الصل ذئ  ،وال اشمسلمون على هروير .-
 والداكقط ( )6من يريا أيب مةذوي حممد بن ذسم(.)7كلرن (أبننو عننذمر الةقنندأ ،و ذلنند بننن النند ،وحممنند بننن ذلنند ،وحممنند بننن احلسننن بننن سبذل ن ،
ومننروان بننن مةذوي ن  ،وعةنند اهلل بننن نننذف  ،و هذعبننا بننن أيب أوي ن  ،وي ينند بننن عةنند الة ي ن  ،وحممنند بننن
ذسم) عن كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا ،به ،بنحوه ،على ا االا ذ أل ذظه.
املطلب الثاني :دراسة اإلسناد:
* كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا اشم و :قدم الاةري به ذ اشمةحث األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ال ذه " 4794؛ ابن حجر "،قريخ الارذيخ".5815 ،
( ) 1الةبرقننو" ،السنننن ال ننربم" ،ذ كاننذ الاننرك  ،بننذ الاننرط ذ الاننرك ونريهننذ131 :6 ،ع11430؛ وذ
كاذ الصدا  ،بذ الاروط ذ الن ذع406 :7 ،ع.14433
ومروان بن مةذوي  :هو ابن احلذكث بن أهذر ال اكأ ،أبنو عةند اهلل ال نوذ ،اقن حنذف .،ابنن حجنر "،قرينخ
الارذيخ".6575
( ) 2الطحذوأ " ،هرع مةذو االاذك" ،ذ كاذ ايفة والصدق  ،بذ الةمرم90 :4 ،ع .5849
( )3عةداهلل بن نذف الصذئ اشمخ ومو مواله  ،أبو حممد اشمدو ،اق صحب ال اذ ذ ح يه لح .ابن حجر"،
قريخ الارذيخ" .3659
( ) 4تسلبمذن بن أعد الطرباو" ،اشمةج ال ةري" قبنا :عندأ عةدا بند السنل و( ،ط ،1بغنداد :وساكة األوقنذا،
حبذر ال،اث ايفتسالمو1398 ،ه).13 :17 ،
 هذعبا بن عةد اهلل بن عةد اهلل بن أوي بن مذلك بن أيب عذمر األصةحو ،أبو عةد اهلل بن أيب أوياشمدو .صدو أ طأ ذ أحذديث من ح يه .ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .460
( )5الطرباو" ،اشمةج ال ةري" .13 :17
 ي ينند بننن عةنند الة ي ن بننن تسننبذه األتسنندأ احلمننذو ،أبننو عةنند اهلل ال ننوذ ،قننذل الننذهت وابننن حجننر :اق ن .ينير :الذهت" ،ال ذه " 6337؛ وابن حجر "،قريخ الارذيخ".7749
( ) 6علو بن عمر الداكقط "،السنن" ،قبا :هةبخ األكن وط ،وحسن عةداشمنة هلت ،وعةنداللطب حنرس اهلل،
وأعد برهوم( ،ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1424 ،ه)426 :3 ،ع.2892
( )7حممد بن ذسم ،أبو مةذوي الضرير ال وذ ،قذل الذهت ":اة ذ االعم  ،وكذن مر انذ" ،وقنذل ابنن حجنر:
"اق أح  ،النذ حلديث األعم  ،وقد ير ذ حديث نريه".
ينير :ال ذه  ،4816ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .5841
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* عةد اهلل بن عمرو بن عوا بن سيد بن ملح اشمن و اشمندو ،كوم عنن :أببنه عمنرو بنن عنوا
اشم و ،وكوم عنه :ابنه كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا اشم و.
كننره ابننن حةننذن ذ الثقننذ  ،وقننذل الننذهت" :مننذ كوم عنننه تسننوم ابنننه كثننري ،أحنند الال ننى" ،وذ
"واا" ،وقذل مغلطذأَّ ":رري احلذك حديثه ذ "صحبحه" ،وشمذ َّرري ال،منذأ ،والطوتسنو
ال ذه ُ :
نححذه ،وقننذل ابننن حجننر" :مقةننول" ،كوم لننه الةخننذكأ ذ
حديثننه" :الصننل ننذئٌ بننح اشمسننلمح" صن َّ
كاذ " القرارة ل ايفمذم" ،وذ "أفةذل الةةذد" ،وأبو داود ،وال،مذأ ،وابن مذ ه(.)1
* عمننرو بننن عننوا بننن سينند بننن ملبحن  ،ويُقننذل :ملحن بننن عمننرو بننن ب ننر اشمن و  ،صننحذيب
قنندن ايفتسننالم ،يقننذل :نننه قنندم م ن النننت ﷺ اشمدين ن  ،ويقننذل :ن أول ماننذهده اريننند  ،وكننذن أحنند
الة ذئح الذين قذل اهلل ةنذىل فنبر  :ﱡ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ( ،)2ل ننه منن ن ل بذشمدينن ن  ،م ننذ ذ آ ننر الفن ن
مةذوي بن أيب تس بذن ،كوم له الةخذكأ ذ الاةذلبا ،وأبو داود ،وال،مذأ ،وابن مذ ه(.)3
املطلب الثالث :شواهد احلديث:
حلديث عمرو بن عوا اشم و مخس هواهد مرفوع :
األول :حديث أيب هريرة كضو اهلل عنه :أن النت ﷺ قذل" :الصنل
أعد -ال صلحذ أحا حرامذ أو حرم حالال(.)4

نذئ بنح اشمسنلمح -ساد

( )1ينيننر :الةخننذكأ" ،الاننذكيخ ال ةننري" 467 154 :5؛ وابننن أيب حننذمت" ،اوننرع والاةننديا" 540 118 :5؛
وابننن حة ننذن" ،الثقننذ "41 :5؛ وال ننذهت"مب ان االعا نندال" 467 :2؛ والننذهت "ال ذه ن "2882؛ وع ننالر
الندين مغلطننذأ بننن قلننبا " ،كمننذل ُتنذيخ ال مننذل ذ أهننذر الر ننذل" ،قبننا :عنذدل بننن حممنند؛ وأتسننذمه بننن
براهب ( ،ط ،1م اة ال ذكو 1422 .ه)97 :8 ،؛ وابن حجر "،قريخ الارذيخ" .3503
( )2تسوكة الاوب آي .)92(:
( )3يني ن ن ن ن ننر :الةخذكأ"،الا ن ن ن ن ننذكيخ ال ة ن ن ن ن ننري" 2484 307 :6؛ واب ن ن ن ن ننن أيب ح ن ن ن ن ننذمت " ،او ن ن ن ن ننرع والاة ن ن ن ن ننديا" :6
1341 242؛ وابن حةذن " الثقذ " 271 :3؛ وأبو نةب " مةرف الصحذب " 2009 :4؛ وابن عةدالرب
"االتسننابةذ " 1196 :3؛ وابننن األاننري " ،أتسنند الغذبن "3994 756 :3 ،؛ وابننن حجننر" ،ايفصننذب ":7 ،
.5952 434
( ) 4أ ر ه عةداهلل بن وهخ بن مسل "اشمويأ كاذ القضذر ذ الةبوع" ،قبا :مب لوش موكاو( ،ط ،1بريو :
داك الغننر 2004 ،م)330 ،؛ وايفمننذم أعنند "اشمسننند"389 :14 ،ع8784؛ وأبننو داود "السنننن" ،قبننا:
هةبخ األكن وط؛ وحممد كذما قره بللو( ،ط ،1دماا :داك الرتسذل الةذشمب 1430 ،ه) ،ذ كاذ األقضب ،
بننذ ذ الص ننل 445 :5 ،ع3594؛ والة ن اك" الةح ننر ال ننذك"388 :14ع8117؛ وعة ننداهلل ب ننن عل ننو ب ننن
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الثاني :حديث عذئا كضنو اهلل عنرنذ :أن الننت ﷺ قنذل ":اشمسنلمون عنند هنروير منذ وافنا
احلا"(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوذكود"،اشمناقى من السنن اشمسندة عن كتسول اهلل ﷺ" ،قبا :مرك الةحوث بداك الاأصبا( ،ط ،1القذهرة:
داك الاأصننبا1435 ،ه) 161ع638؛ وابننن حةننذن "ايفحسننذن" ،كاننذ الصننل  ،كننر ايف ةننذك عننن نواس
الصل بح اشمسلمح مذ مل إذل ال اذ أو السن أو ايف ذع488 :11 ،ع5091؛ والداكقط "السنن"،
كاذ الةبوع426 :3 ،ع2890؛ واحلذك "اشمسادك " ،ذ كاذ األح ذم113 :4 ،ع7058؛ والةبرقنو
"السنن ال ربم" 107 :6ع ،11350كلر من يريا كثري بن سيد ،عن الولبد بن كبذع ،به.
 وأ ر ه الداكقط "السنن" 426 :3ع2891؛ واحلذك "اشمسادك " ذ كاذ الةبوع58 :2 ،ع،2313من يريا عذد بن سيد ،عن اذب  ،عن أيب كاف  ،عن أيب هريرة ،مبثله.
قلت :إسناده حسن ،فبه :كثري بن سيد األتسلمو ،اال فبه.
قننذل ايفمننذم أعنند "الةلننا" 317 :2كق ن  :2406مننذ أكم بننه بأتسننذ؛ وقننذل أبننو حننذمت "ابننن أيب حننذمت" ،اوننرع
والاةديا"" :151 :7صذل لب بذلقوأ؛ وقذل ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" :5611صدو ٌ ُإط .
وال ن ننذأ ي ن نن ،عن ن نندأ أن ن ننه ص ن نندو حس ن ننن احل ن ننديث ،والولب ن نند ب ن ننن كب ن ننذع ،ص ن نندو كم ن ننذ ق ن ننذل ال ن ننذهت
"ال ذه "6063؛ وابن حجر " قريخ الارذيخ" ،7422وبذقو ك ذله اقذ ك ذل الابخح.
وأمنذ تسنننذد الننداكقط فضنةب  ،فقنند كواه مننن يرينا عةنند اهلل بننن احلسنح بننن ننذبر اشمصبصنو -وهننو ضننةب
احلديث  -قذل ابن حةذن "ا روحح" " :46 :2يقلخ األ ةذك ويسرقرذ ال جيوس االحاجذري به ا ان رد ،وله
نسخ كلرذ مقلوب ".
وأمننذ احلننذك "اشمسننادك "58 :2؛ فواَّقننهَّ ،
فاةقةننه الننذهت ذ الالخننبص بقولننه :قل ن  :قننذل :ابننن حةننذن كننذن
يسر احلديث.
( )1أ ر ه الداكقط "السنن" ذ كاذ الةبوع427 :3 ،ع2893؛ ومن يريقه :عةدالرعن بن علو بن اونوسأ
"الاحقبننا ذ مسننذئا اريننالا" ،قبننا :د .عةننداشمةطو قلةجننو( ،ط ،1داك الننوعو ،وم اة ن ابننن عةنندالرب،
1419ه)177 :2 .ع1425؛ والةقبلو "الضة ذر ال ةري" 48 :4؛ واحلذك "اشمسادك " ،ذ كاذ الةبنوع
57 :2ع2310؛ والةبرقننو "السنننن ال ننربم" 406 :7ع ،14435مننن يريننا عةنند الة ي ن بننن عةنند الننرعن
القرهو ،عن صب  ،عن عروة ،به.
قلا اات :إسا ااناده ا ااعيه جا ااداً ،ذ تسن نننده عةن نند الة ي ن ن الةذلسن ننو القرهن ننو ،قن ننذل ايفمن ننذم أعن نند" الةلن ننا":3
318كقن ن " : 5419اض ننر عل ننى أحذديث ننه ،ه ننو ك ننذ  ،أو ق ننذل :موض ننوع " ،و ك ننره ال ننداكقط "الض ننة ذر
واشم،وكح" ،قبا :حممد ابن لط و الصةذغ( .ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو351،)1400 ،؛ وأعند بنن
عةد اهلل بن نةب "الضة ذر"( .ط ،1الداك الةبضذر :داك الثقذف 1405 ،ه).130 ،
وقنذل ابننن عندأ "ال ذمننا" " :329 :8وعةند الة ين هننذا ينروأ عننن صنب هننذا أحذدينث بوايبننا ،يرويرننذ
عنه هذعبا بن سكاكة ،و تسحذ بن لدون الةذلسو ،وفبرذ نري حديث صب عن أن  ،وتسنذئر ا كلنه
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الثالا ااث :حن ننديث أن ن ن بن ننن مذلن ننك كضن ننو اهلل عنرمن ننذ :أن النن ننت ﷺ قن ننذل ":اشمسن ننلمون عنن نند
هروير مذ وافا احلا ذ لك(.)1
الراب ااع :ح ننديث عة ننداهلل ب ننن عم ننر كض ننو اهلل عنرم ننذ :ق ننذل كتس ننول اهلل ﷺ" :اشمنح ن م ننردودة،
والنذ على هروير مذ وافا احلا"(.)2
الخا ااامس :ح ننديث كافن ن ب ننن ننديا كض ننو اهلل عن ننه :ق ننذل كتس ننول اهلل ﷺ":اشمس ننلمون عن نند
هروير فبمذ أحا"(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لب يفذ أصول ،وال ياذبةه الثقذ علبرذ".
وقننذل الننذهت" :مل يص ن هننذا" ،حممنند بننن أعنند بننن عةنند ايفننذدأ " ،نقننب الاحقبننا ذ أحذديننث الاةلبننا ،قبننا:
تسذمو بن حممد بن ذداهلل؛ وعةد الة ي بن نذصر اريبذو( .ط ،1الريذض :أضوار السل 1428ه).80 :2 ،
وقذل ابن اشملقن" :و صب اال فبه ،وقذل ابن عدأ :ا حدث عنه اق فال بنأ بنه ،قلن  :قند حندث
عنه هبذا احلديث مار  ،وهو عةد الة ي بن عةد الرعن الةذلسو" .الةدك اشمنري .553 :6
( )1أ ر ن ن ننه احلن ن ن ننذك "اشمس ن ن ننادك " ذ كان ن ن ننذ الةب ن ن ننوع 57 :2؛ والن ن ن ننداكقط "الس ن ن نننن" ذ كان ن ن ننذ الةبن ن ن ننوع:3 ،
426ع2894؛ والةبرقو "السنن ال ربم" 407 :7ع.14435
قنذل احلننذف ،ابننن حجننر " :تسنننذده واه" .أعند بننن علننو بننن حجننر" ،الامببن ذ لخننبص ختنريا أحذديننث هننرع
الننو ب "  -اشماننروك بن ن (الالخننبص احلةننري)  ،-قبننا :د.حممنند الثننذو ابننن عمننر بننن موتسننى ،واعاننىن با را ننه
و نسبقه ووض فرذكتسه :أهرا بن عةداشمقصود( ،ط ،1الريذض :أضوار السل 1428 ،ه).57 :3 ،
قلت :علته كسابقه ،ذ تسنده عةد الة ي القرهو.
( )2أ ر ه الة اك "الةحر ال ذك"32 :12ع.5408
قلت :إسناده عيه ،فبه حممد بن عةد الرعن بن الةبلمذو ،فرو ضةب  ،وقد اُتمه ابن عدأ وابن حةذن".
ينير :ابن حجر "،قريخ الارذيخ".6067
قذل الةقبلو" الضة ذر"  ،48 :4بةد أن تسذ تسنذد احلديث":وهنذا ينروم باتسننذد أصنل منن هنذا ،خبنالا
هذا الل  ،"،وقذل ايفبثمو "ٍم ال وائد"  : 86 :4كواه الة اك ،وفبه حممد بن عةد الرعن بن الةبلمذو ،وهنو
ضةب دا.
( )3أ ر ه الطرباو "اشمةج ال ةري" 275 :4ع4404؛ وأعد بن براهب بن هذعبا "اشمةج ذ أتسذمو هبوخ
أيب ب ن ننر ايفه ن ننذعبلو" ،قب ن ننا :د .سي ن ننذد حمم ن نند منص ن ننوك( .ط ،1اشمدين ن ن النةوين ن ن  :م اة ن ن الةل ن ننوم واحل ن ن ن ،
1410ه)749 :3 ،ع366؛ وأبو أعد احلذك " مذ ا صا لبنذ من فوائد أيب أعد احلنذك " ،قبنا :أعند
بننن فننذك السننلوم .ط ،1بننريو  :داك ابننن حن م1425 ،ه) ،59 ،كلرن مننن يريننا ةننذكة بننن اشمغلن  ،عننن
قب بن الربب  ،عن ح ب بن ةري ،عن عةذي بن كفذع  ،به.
قلت :إساناده اعيه ،منن أ نا ةنذكة بنن اشمغلن فاننه منا ل فبنه ،بنا نسنةه ابنن مةنح لل نذ  ،وض َّنة ه
النسذئو ،والداكقط  ،والذهت.
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وله هذهدان موقوفذن :عن عمر بن اريطذ ( ،)1وعلو بن أيب يذلخ( )2كضو اهلل عنرمذ.
وله أكبة هواهد هواهد مرتسل  :عنن عطنذر بنن أيب كبنذع( )3وعمنر بنن عةندالة ي ( )4وهنري بنن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قذل ايفبثمو "ٍم ال وائد"":205 :4كواه الطرباو ذ ال ةري ،وفبه ح نب بنن ةنري ،وهنو من،و  ،وقنذل أبنو
سكع  :حمله الصد ن هذر اهلل".
وقذل عةد الرؤوا بن علو اشمنذوأ" ،الابسري بانرع اونذم الصنغري" (ط ،3الرينذض :م اةن ايفمنذم الانذفةو،
1408ه) :457 :2،و تسنذده حسن.
( )1أ ر ننه عةنندالرسا بننن مهننذم الصنننةذو" ،اشمصننن " ،قبننا :حةبننخ الننرعن األعيمننو( ،ط ،2ا لن الةلمننو،
وسي ن ن ن  :بن ن ننريو  :اشم ان ن ننخ ايفتسن ن ننالمو1403 ،ه)278 :5،ع11350؛ وتسن ن ننةبد بن ن ننن منصن ن ننوك "السن ن نننن"،
211 :1ع ،663مننن يريننا عةنندالرعن ابننن نننن قننذل :كنن ذلسننذ عننند عمننر  ...وفبننه" :اشمسننلمون علننى
هرير عند مقذي حقوقر ".
 وعةد اهلل بن حممد بن أيب هبة " ال اذ اشمصن ذ األحذديث واآلانذك" ،قبنا :كمنذل يوتسن احلنو ،(ط ،1الريننذض :م اة ن الرهنند1409 ،ه)450 :4 ،ع ،22023مننن يريننا هننبخ ،مننن ب ن كنذن ن  ،ق ننذل:
هة عمر ،يقول ":اشمسل عند هريه".
 والداكقط "السنن" 367 :5ع ،4471من يريا أيب اشملب ايفذيل ،قذل :كاخ عمر بن اريطذ ىل أيبموتسى األهةرأ« :أمذ بةد  ...وفبه" :والصل ذئ بح اشمسلمح ال صلحذ أحا حرامذ أو حرم حالال".
 والةبرقو" السنن ال ربم" 107 :6ع ،11353من يريا دكي األودأ قذل :أ رري لبنذ تسنةبد بنن أيببردة كاذبذ فقذل :هذا كاذ عمر كضو اهلل عنه ىل أيب موتسى ،فذكره وفبه " :والصل نذئ بنح الننذ  ،ال
صلحذ أحا حرامذ أو حرم حالال"
قل  :صححه األلةذو وقذل" :و تسنذده صحب على هرط الابخح ،وقد علقنه الةخنذكأ ذ موضنةح منن
صحبحه" .ينير :حممد نذصر الدين األلةذو " كوار الغلبا ذ ختريا أحذدينث مننذك السنةبا"( ،ط ،2بنريو :
اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).304 :6 ،
( )2أ ر ننه ابننن أيب هننبة " ،اشمصننن " 450 :4ع 22030عننن ح ننص بننن نبننذث ،عننن ة ننر ،عننن أببننه ،عننن
علو ،قذل" :اشمسلمون عند هروير ".
( )3أ ر ه عةدالرسا "اشمصنن " 377 :8ع15596عنن ابنن نريا قنذل :قنذل يل عطنذر" :يقنذل اشمسنلمون علنى
هروير فبمذ وافا احلا" قذل :وتساا عطذر عن ك ا كو خ وهرط علبه أهله أن لنذ تسرمذ ذ مريااك قذل:
"ال ،هرط اهلل قةا هرير .
 وابننن أيب هننبة "اشمصننن " 568 :6ع 22454مننن يريننا عةنند اشملننك بننن أيب تسننلبمذن ،عننن عطننذر ،قننذل:بلغنذ أن النتﷺقذل":اشم منون عند هروير ".
نححه حممنند نذصننر النندين األلةننذو "تسلسن األحذديننث الصننحبح وهننور مننن
قلاات :هااذا مرساال صااحيح ،صن َّ
فقررنذ وفوائندهذ( ،ط ،1الريننذض :داك اشمةنذكا1415 ،ه)992 :6 ،؛ وذ " كوار الغلبنا  ،145 :5وقننذل:
كننره ذ" الالخننبص" وتسن علبننه ،و تسنننذده مرتسننا صننحب  ،ك ذلننه كلرن اقننذ ك ننذل مسننل " .قل ن  :ال
هرط للحذف ،ابن حجر فبمذ تس علبه ذ الالخبص.
( )4أ ر ه عةد النرسا "اشمصنن " 380 :8ع ،15609عنن مةمنر قنذل :كانخ عمنر بنن عةند الة ين " :اشمسنلمون
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احلذكث ال ندأ( ،)1وعمرو بن دينذك األارم(.)2

املطلب الرابع :احلكم على احلديث:
أنلخ األحذديث اليت كواهذ كثنري بنن عةند اهلل هنو منذ كواه عنن أببنه عنن نده ،وقند اةةارنذ ذ
كاننخ السننن فو نند مننذ يربننو علننى تسننةةح كواين  ،وقنند ح ن علننى هننذه الرواين بةننا األئمن ونصنوا
على عدم صحارذ منر :
 قننذل ابننن حةننذن":يروأ عننن أببننه عننن ننده نسننخ موضننوع  ،ال ننا كرهننذ ذ ال اننخ ،والالرواي ال على ر الاةجخ"(.)3
 وقذل ابن الس ن":يروأ عن أببه عن ده أحذديث فبرذ نير"(.)4 وقذل احلذك ":حدث عن أببه عن ده نسخ فبرذ منذكري"(.)5 وقننذل اريلبلننو ذ ر ن داود اوة ننرأ :وكوم عننن الضننة ذر مثننا :كثننري بننن عةنند اهلل اشم ن و عنننأببه عن ده أحذديث أن روهذ (.)6
 وقذل ابن أيب عذص  :وه يضة ون كثري بنن عةنداهلل ،وال يةةن ون رديثنه عنن أببنه ،عنن نده،ولقد حدا احل امنو يومنذ رنديث ،عنن تسنةبد بنن اشمسنبخ مرتسنال فقنذل :هنذا أحنخ يل مننه،
يريد :حديث كثري بن عةداهلل ،عن أببه ،عن ده (.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على هروير فبمذ وافا احلا".
( )1أ ر ننه ابننن أيب هننبة "اشمصننن " 450 :4ع ،22024مننن يريننا عننذمر ،عننن هننري  ،قننذل ":اشمسننلمون عننند
هروير مذ مل يةص اهلل" ،ومن يريا هنةبخ بنن نرقندة ،قنذل :هةن هنر ذ ،يقنول ":ل نا مسنل هنريه "
(450/4ع.)22025
 وتسننةبد بننن منصننوك "السنننن" 212 :1ع ،665مننن يريننا ذلنند بننن عةنند اهلل ،عننن عمننر بننن قننب اشمذصننر ،قننذل:هننرد هننر ذ وأ ننذه ك ننا وقننذل :و ك ننا مننن أهننا الاننذم ،فقننذل" :مرحةننذ بذلةقب ن " قننذل :و و ن ام نرأة ،فقننذل:
"بذلرفذر والةنح" قذل :هري يفذ داكهذ ،قذل" :اشمسلمون عند هروير " قذل :اقا ببننذ ،قذل" :قد فةل ".
( )2أ ر ه عةد الرسا "اشمصن " 24 :9ع.16217
( )3ابن حةذن "ا روحح" .221 :2
( )4ابن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ" .423 :8
( )5اشمر السذبا .423 :8
( )6اريلبننا بننن عةننداهلل اريلبلننو" ،اشمناخننخ مننن ايفكهننذد ذ مةرفن علمننذر احلننديث" ،قبننا :د .حممنند تسننةبد عمننر
دكي ( ،ط ،1الريذض :م اة الرهد1409 ،ه).347 :1 ،
( )7ابن أيب عذص " ،اآلحذد واشمثذو" .348 :2
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نذئ

هذا من حبث كواي كثري بن عةد اهلل عن أببنه عنن نده عمومنذ ،أمنذ حنديث" :الصنل
حسن لغيره ،شمذ يلو:
بح اشمسلمح" ،فانه حديث ٌ
()1
حسن صحب .
أوالً :قوي ايفمذم ال،مذأ له ،حبث قذل :هذا
ٌ
حديث ٌ
ثانياً :هواهد احلديث ،وأصحرذ :حديث أيب هريرة كضو اهلل عنه ،ومرتسا عطذر بن أيب كبذع.
ق ننذل احل ننذف ،اب ننن حج ننر ":وأم ننذ ح ننديث اشمس ننلمون عن نند ه ننروير ف ن ُنروأ م ننن ح ننديث أيب هري ننرة،
وعمننرو بننن عننوا ،وأن ن بننن مذلننك ،وكاف ن بننن ننديا ،وعةننداهلل بننن عمننر ،ونننريه  ،وكلرننذ فبرننذ مقننذل،
ل ن حديث أيب هريرة أمثلرذ"( ،)2وقذل ذ ال ا  ":وذ أتسذنبدهذ مقذل ل ن ياقوم بةضرذ بةةا"(.)3
وق ننذل الا ننوكذو" :وال إ ننى أن األحذدي ننث اشم ننذكوكة ،والط ننر يا ننرد بةض ننرذ ل ننةةا ،فأق ننا
أحوايفذ أن ي ون اشم نت الذأ ا امة علبه حسنًا(.")4
وقننذل األلةننذو" :و ل ن الق ننول :أن احل ننديث مبجم ننوع ه ننذه الط ننر ير ق ننى ىل دك ن الص ننحب
لغريه ،وهو و ن كذن ذ بةضرذ ضة ٌ هديد ،فسذئرهذ ممذ يصل االتساانرذد بنه ،التسنبمذ ولنه هنذهد
مرتسا بد"(.)5
وقننذل األكن ن وط" :وقنند حننذول بةضننر أن يةاننذك عننن ال،مننذأ بأنننه ننذ صننححه شمننذ أيَّنده مننن
حسنه ةةذ ألتساذ ه الةخذكأ ذ سنح كثنري بنن عةنداهلل ،وصنححه
الاواهد ،والذأ أكاه أن ال،مذأ َّ
()6
عضد ه" .
للاواهد اليت َّ
ثالث ااً :عكن ُنر ايفمننذم الةخننذكأ للحننديث ذ صننحبحه مةلَّقننذ ،بصننبغ او ن م ،حبننث قننذل :وقننذل النننت
ﷺ" :اشمسلمون عند هروير "( ،)7قذل السخذوأ" ":فرو صحب على مذ قرك ذ علوم احلديث"(.)8
( )1ال،مننذأ" ،اوننذم ال ةننري" ،ذ أبنوا األح ننذم ،بننذ مننذ كننر عننن كتسننول اهلل ﷺ ذ الصننل بننح النننذ :3
28ع.1352
( )2أعنند بننن علننو بننن حجننر " ،غلبننا الاةلبننا علننى صننحب الةخننذكأ" ،قبننا :تسننةبد عةنندالرعن موتسننى الق قننو،
(ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).281 :3 ،
( )3ابن حجر "فا الةذكأ" .19 :5
( )4حممد بن علو الاوكذو" ،نبا األويذك من أتسراك مناقى األ ةذك" ،قبا :يذك بن عوض اهلل حممد( .ط،1
الريذض :داك ابن القب 1426 ،ه).304 :5 .
( )5األلةذو " كوار الغلبا" 145 :5؛ وتسلسل األحذديث الصحبح .992 :6
( )6قبا هةبخ األكن وط شمسند ايفمذم أعد.7 :5 ،
( )7الةخذكأ" ،اوذم اشمسند الصحب " ،كاذ ايف ذكة ،بذ أ ر السمسرة.92 :3 ،
( )8حممد بن عةدالرعن السخذوأ" ،اشمقذصد احلسن ذ ببذن كثري من األحذديث اشمااررة على األلسن " ،قبا:
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حسن تسنذد هذهده (حديث أيب هريرة كضو اهلل عنه) ايفمذم النووأ( ،)1والاوكذو(.)2
رابعاًَّ :
()4
()3
خامساً :أهذك لصح نسةاه ىل النت ﷺ عدد من األئم  :مننر  :ابنن عةند النرب  ،والننووأ ،
وابن دقبا الةبد( ،)5وابن القب (.)6
فاةح بةد تسرب ير هنذا احلنديث ومرويذ نه وهنواهده أن قنول ايفمنذم ال،منذأ ذ حنديث كثنري
نديث حسن ٌنن صننحب  ،بنننذر علننى مننذ اعاضنند بننه هننذا
بننن عةننداهلل" :الصننل ننذئ بننح اشمسننلمح" :حن ٌ
احلديث من الطر والاواهد ،وقد ذر ح ايفمذم ال،مذأ وفا مذ قركه علمذر احلديث منن اعاةنذك
كثرة الطر  ،ولذا قذل الةبرقو" :وكواي كثنري بنن عةند اهلل بنن عمنرو ابنن عنوا اشمن و ا انضنم ىل
مذ قةلرذ قوياذ"( ،)7وقذل ابن حجر" :وكأنه اعاربه ب ثرة يرقه(.")8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد عثمذن اريا ( .ط ،1بريو  :داك ال اذ الةريب1405 ،ه).607 ،
( )1قذل" :كواه أبو داود باتسنذد حسن ،أو صحب ".
ا بن هرا النووأ "ا موع هرع اشمرذ  ،قبا :حممد بخ اشمطبةو( ،م اة ايفكهذد .ده) .376 :9
( )2الاوكذو" ،نبا األويذك" .304 :5
( ) 3قذل ابن عةدالرب :وهذا أص مذ ذ هذا الةذ  ،واهلل اشموفا للصوا "" .الامربد" .170 :18
( )4النووأ" ،ا موع هرع اشمرذ " .21 :5
( )5حممد بن علو بن دقبا الةبند"،ايفشمذم بأحذدينث األح نذم" ،قبنا :حسنح هذعبنا اومنا( .ط ،2الرينذض:
داك اشمةراري الدولب 1423 ،ه).414-413 :2 ،
( )6حممنند بننن أيب ب ننر ابننن القننب  " ،نذان اللر ننذن ذ مصننذيد الاننبطذن" ،قبننا :حممنند ع يننر مشن ( ،ط ،1م ن
اشم رم  :داك عذمل ال وائد1432 ،ه).732/690 :2 ،
( )7الةبرقو" ،السنن ال ربم" .107 :6
( ) 8أعد بن علو بن حجر" ،بلوغ اشمرام من أدل األح ذم" ،قبا :هنري بنن أمنح ال هنرأ( ،ط ،7الرينذض :داك
ال لا1424 ،ه).258 ،
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اخلامتة
عدا هلل على مذ يسر من متذم لدكاتس حذل كثري بن عةند اهلل والوقنوا علنى بةنا مرويذ نه ممنذ
يةح حذله ،وقد وصل لةدد من الناذئا ذ هذا الةحث:
أهم النتائج:
أوالً :أن دكاتسن األقنوال ٍامةن ذ النراوأ اشمخالن فبننه ال ننو للح ن علبننه ،بننا البنند مننن
الر وع شمرويذ ه ومقذكنارذ برواي الثقذ  ،ومةرف موافقاه أو اذل اه يف .
ثانياً :تسرب مرويذ الرواة ممذ يةح على فر كالم الةلمذر ذ الاصنحب والاضنةب  ،وهن أهنا
الصنة واشمةرف الذين عرفوا الرواة ،و ةوا مرويذُت .
ثالثاً :نسة مذم من أئم احلديث اشماقدمح لاسذها أو ادد مسأل بذلغ الدق  ،فنال يصنن
مذم بأننه مااندد أو ماسنذها نرد ح ن علنى حنديث بذلصنح أو الضنة  ،فرنو مسنأل نسنةب ،
ل ا حديث ح مه اريذص به.
رابعاً :الرا ذ حذل كثري بن عةد اهلل بن عمنرو بنن عنوا أننه ضنةب يةانرب بنه ،وذ حديثنه
ن ننذكة ،ف ننا ا وافقن ن كوايا ننه كواين ن ن ننريه م ننن الثق ننذ قُةلن ن و ق ننو  ،كم ننذ ص ننن ايفم ننذم ال،م ننذأ ذ
حننديث" :الصننل ننذئٌ بننح اشمسننلمح" ،فانننه قننذل فبننه :حسننن صننحب  ،شمننذ اعاضنند بننه مننن ه نواهد
قويه.
خامسا ااً :ض ننةب اومر ننوك ل ث ننري ب ننن عة نند اهلل ه ننو األك ن  ،وم ننذ قوين ن ال،م ننذأ حل ننديث:
"الصننل ننذئ بننح اشمسننلمح" ال ح ن ٌ علننى حننديث ،كأم ايفمننذم ال،مننذأ ا ارننذدا منننه اعاضننذده
بانواهد قوينه كمننذ قندم ،فننال جينوس أن ُُتندك أح ننذم هنذا ايفمننذم اولبنا ،وهنو لمبننذ أمنري اشمن منح ذ
احلديث.
سادس ااً :صننحب ال،مننذأ أو سننبنه ألحذديننث كواة ذل ننه فننبر ن ٌ مننن األئم ن  ،ال ينندل
على أنه قد سذها ذ احل على هذه األحذدينث ،فاننه منن أهنا االتسناقرار الانذم ،واشمةرفن بذحلنديث
وعللننه ،وقنند ح ن علننى أحذديننث كواة ُوص ن وا بذلضننة نننري كثننري بننن عةنند اهلل ،منننر علننى تسننةبا
وحسنن حديثنه ال،منذأ ،بننذر علنى
اشمثذل :عةد اهلل بن حممد بن عقبنا ،فقند ضنة ه ن منن النقنذدَّ ،
تس اله لابخه ايفمذم الةخذكأ.
حسن لغريه لاواهده اشمرفوع واشمرتسل .
سابعاً :حديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح" حديث ٌ
أهم التوصيات:
أوالً :دكاتس ن مروي ننذ كث ننري ب ننن عة نند اهلل ب ننن عم ننرو ب ننن ع ننوا اشم ن و ع ننن أبب ننه ع ننن ننده،
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ساحا هذه اشمرويذ دكاتسارذ ذ كتسذل علمب .
ثانيااً :ن أقنوال الةلمننذر ذ الننرواة الننذين ا ال ن فننبر اقنوال أئمن اوننرع والاةننديا ،ودكاتسن
هذه األقوال واشمواسن ببنرذ.
ثالثااً :ألئمن احلننديث اشماقنندمح الننذين كسقرن اهلل تسننرب اشمرويننذ  ،وح نن ،األتسننذنبد فرن ٌ ونيننر،
قنند ال يدككننه اشماننأ رون ،ومننن اشمنذتسننخ أن ياصنندم الةننذحثون يفننذه اشمسننأل اشمرمن  ،فرمبننذ تسنناا النندث
عنن ك نا فنبح علبنه رسنخ منذ عنرا مننن ٍمنوع حذلنه ،مث يسنم لنه حنديثذ فنبح علبنه ح مننذ
منذتسةذ حلذله ذ لك احلديث ،مث يسم له حديثذ فبةطبه ح مذ آ ر ،كمذ كر اشمةلمو كعه اهلل.
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املصادر واملراجع
ابننن أيب حننذمت ،عةنند الننرعن بننن حممنند ".سننري الق نرآن الةيننب " .قبننا :ذع ن مننن الققننح( .ط ،1النندمذم:
داك ابن اووسأ1439 ،ه).
ابننن أيب حننذمت ،عةنندالرعن بننن حممنند" ،كاننذ الةلننا" ،قبننا :فريننا مننن الةننذحثح باه نراا وعنذي ن د .تسننةد
احلمبد ،د .ذلد اوريسو( ،ط ،1احلمبضو1427 ،ه).
اب ننن أيب ح ننذمت ،حمم نند ب ننن دكين ن " .او ننرع والاة ننديا"( .ط ،1ايفن نند ،حب نندك آب ننذد ،ال نندكن :دائن نرة اشمة ننذكا
الةثمذنب 1372ه).
ابنن أيب هنبة  ،عةند اهلل بننن حممند" .ال انذ اشمصننن ذ األحذدينث واآلانذك" .قبننا :كمنذل يوتسن احلننو .
(ط ،1الريذض :م اة الرهد1409 ،ه)ن.
ابن أيب هبة  ،حممد بن عثمنذن" .تسن اال ابنن أيب هنبة لةلنو بنن اشمندي " .قبنا :د .موفنا بنن عةند اهلل بنن
عةد القذدك( .ط ،1الريذض :م اة اشمةذكا1404ه).
ابننن أيب عذصن  ،أعنند بننن عمننرو" .اآلحننذد واشمثننذو" قبننا :د.بذتسن بننن فبصننا اونوابرة( .ط ،1الريننذض :داك
الراي 1411 ،ه).
ابنن األاننري ،عن النندين علنو بننن حممنند" .أتسنند الغذبن ذ مةرفن الصننحذب " .قبننا :علنو حممنند مةننوض ،وعننذدل
أعد عةداشمو ود( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،هن).
اب ننن األنة ننذكأ ،حمم نند ب ننن القذتس ن " .األض ننداد" .قب ننا :حمم نند أب ننو ال ض ننا ب نراهب ( .ط ،1ب ننريو  :اشم اة ن
الةصري 1407 ،ه).
ابننن ال،كمننذو ،علننو بننن عثمننذن" .اوننوهر النقننو" .اشمطةننوع م ن السنننن ال ننربم للةبرقننو( .ط ،1حبنندك آبننذد،
الدكن :دائرة اشمةذكا الةثمذنب 1344 ،ه).
ابن اوذكود ،عةد اهلل بن علنو" .اشمناقنى منن السننن اشمسنندة عنن كتسنول اهلل ﷺ" .قبنا :مركن الةحنوث بنداك
الاأصبا( .ط ،1القذهرة :داك الاأصبا1435 ،ه).
ابن اونبد .براهب بن عةد اهلل".تس اال ابن اونبند البنن مةنح" .قبنا :د .أعند حممند ننوك تسنب ( .ط،1
اشمدين النةوي  :م اة الداك1408ه).
ابننن اوننوسأ عةنند الننرعن بننن علننو" .مث ننري الغ نرام السننذكن ىل أهننرا األمننذكن" .قبننا :د مصننط ى حمم نند
حسح الذهت( ،ط ،1القذهرة :داك احلديث1415 ،ه).
ابنن اوننوسأ ،عةنند الننرعن بنن علننو" .اشموضننوعذ ال ننربم" .قبننا :عةند الننرعن حممنند عثمننذن( .ط ،1اشمدينن
النةوي  :اشم اة السل ب 1386 ،ه).
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ابننن اوننوسأ ،عةنند الننرعن بننن علننو " .الضننة ذر واشم،وكننح" .قبننا :عةنند اهلل القذضننو( .ط ،1بننريو  :داك
ال اخ الةلمب 1406 ،هن).
ابننن اوننوسأ ،عةنند الننرعن بننن علننو" .الاحقبننا ذ مسننذئا اريننالا" .قبننا :د .عةنند اشمةطنو قلةجننو( .ط،1
داك الوعو ،وم اة ابن عةدالرب1419 ،ه).
ابننن الصننالع ،عثم ننذن بننن عة نند الننرعن" .مةرف ن أن نواع علننوم احل ننديث" .قبننا :د .ن ننوك النندين ع نن( .،ط،1
بريو  :داك ال ر اشمةذصر1397 ،ه).
ابننن القطننذن ،علننو بننن حممنند" ،ببننذن الننوه وايفيرننذم ال نواقةح ذ كاننذ األح ننذم" ،قبننا :د .احلسننح آي ن
تسةبد( ،ط ،1الريذض :داك يبة .)1418 ،
ابنن القبسنراو ،حممنند بنن يننذهر" .األنسننذ اشما قن ذ ارين اشمامذالننه ذ الننق والضننة " .قبننا :دأ ينونا.
(لبدن :بريا1282 ،هن).
ابنن القنب  ،حممنند بنن أيب ب نر " .نذان اللر نذن ذ مصنذيد الاننبطذن" .قبنا :حممند ع يننر مشن ( .ط ،1م ن
اشم رم  :داك عذمل ال وائد1432 ،ه).
اب ننن اشملق ننن ،عم ننر ب ننن عل ننو" .الة نندك اشمن ننري ذ ختن نريا األحذدي ننث واآلا ننذك الواقةن ن ذ الا ننرع ال ة ننري"( .ط،1
الريذض :داك ايفجرة1425 .ه).
ابنن بان وال ،لن بننن عةند اشملنك بنن مسننةود" .هنبوخ عةند اهلل بنن وهننخ القرهنو النذين كوم عننر وهن
منننر و كننر ةنري مننن ننرع منننر و ةديلننه ممننذ وقن ذ كاننذ أيب عةنند اهلل حممنند بننن وضننذع ،من أ ةننذك
ابننن وهننخ وفضننله وسهننده وتسننةخ وفذ ننه" .قبننا :د .عننذمر حسننن صننربأ( .ط ،1بننريو  :داك الةاننذئر
ايفتسالمب 1428 ،ه).
ابننن بلةننذن" ،ايفحسننذن ذ قريننخ صننحب ابننن حةننذن" .قبننا :هننةبخ األكن ن وط( .ط ،1بننريو  :م تسس ن
الرتسذل 1408 ،هن).
ابننن حةننذن ،حممنند بننن حة ننذن" .ا ننروحح مننن الننداح والضننة ذر واشم،وك ننح" .قبننا :حممننود ب نراهب ساي نند.
(بريو  :داك اشمةرف 1412 ،ه).
ابن حةذن ،حممد بن حةذن" .الثقذ " .دائرة اشمةذكا الةثمذنب  .ط ،1حبدك آبذد ،الدكن :ايفند1403 ،ه.
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو ".الن ن علننى كاننذ ابننن الصننالع" ،قبننا :كبب ن بننن هننذدأ اشمنند لو( .ط،1
اشمدين اشمنوكة :عمذدة الةحث الةلمو بذوذمة ايفتسالمب 1404 ،ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" ،بلننوغ اشمنرام مننن أدلن األح ننذم" ،قبننا :هننري بننن أمننح ال هننرأ( ،ط ،7الريننذض:
داك ال لا1424 ،ه).
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اب ننن حج ننر ،أع نند ب ننن عل ننو" .ايفص ننذب ذ متببن ن الص ننحذب " .قب ننا :د .عة نند اهلل ب ننن عة نند السن نن ال،ك ننو،
وآ رون( .ط ،1القذهرة :داك هجر1429 .ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" .الامبب ن ذ لخننبص خت نريا أحذديننث هننرع الننو ب "  -اشماننروك بن ن "الالخننبص
احلةننري" قبننا :د .حممنند الثننذو ابننن عمننر بننن موتسننى ،واعاننىن با را ننه و نسننبقه ووضن فرذكتسننه :أهننرا
بن عةد اشمقصود( .ط ،1الريذض :أضوار السل 1428 ،ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" .اشمطذلننخ الةذلبن ب وائنند اشمسننذنبد الثمذنبن " .نسننبا :د .تسننةد بننن نذصننر الاننثرأ.
و قبننا ذع ن مننن الةننذحثح جبذمة ن ايفمننذم حممنند بننن تسننةود ايفتسننالمب ( .ط ،1الريننذض :داك الةذصننم ،
1419ه).
ابن حجر ،أعد بن علو " .غلبا الاةلبا على صنحب الةخنذكأ" .قبنا :تسنةبد عةند النرعن موتسنى الق قنو.
(ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).
ابنن حجنر ،أعند بنن علنو " .قرينخ الارنذيخ" ،قبنا :حممند عوامن ( .ط ،1بنريو  :داك ابنن حن م ..وسين :
الريذض :داك الوكا 1420 ،ه).
ابن حجر ،أعد بن علوُ" .تذيخ الارذيخ"( .ط ،1ايفند :مطةة دائرة اشمةذكا النيذمب 1326 ،ه).
اب ننن حج ننر ،أع نند ب ننن عل ننو" .لس ننذن اشمبن ن ان" .قب ننا :عة نند ال ا ننذع أب ننو ن نندة( .ط ،1ب ننريو  :داك الةا ننذئر
ايفتسالمب 1423 ،ه).
ابن حجر ،أعد بن علنو" .نانذئا األف نذك ذ ختنريا أحذدينث األ كنذك" .قبنا :عندأ عةند ا بند السنل و،
(ط ،2داك ابن كثري1429 ،ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو ".ةصننري اشمناةننه باحريننر اشمانناةه" .قبننا :علننو حممنند الةجننذوأ .حممنند علننو النجننذك.
(بريو  :اشم اة الةلمب ).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" ،فننا الةننذكأ باننرع صننحب أيب عةنند اهلل حممنند بننن هذعبننا الةخننذكأ" ،كقن كاةننه
وأبواب ننه وأحذديث ننه :حمم نند ف ن اد عة نند الة ننذقو ،ق ننذم با را ننه وص ننححه وأه ننرا عل ننى يةة ننه :حم ننخ ال نندين
اريطبخ ،علبه ةلبقذ الةالم  :عةد الة ي بن عةد اهلل بن بذس( ،اشمطةة السل ب ).
ابننن ح ن م ،حممنند علننو" .اللننى" .قبننا :الاننبخ أعنند حممنند هننذكر( .ط ،1دماننا :داكة الطةذع ن اشمنريي ن ،
1349ه).
ابنن حنةنا ،أعند بنن حممنند" .الةلنا ومةرفن الر نذل" .قبنا :د .وصننو اهلل بنن حممند عةنذ ( .ط ،2الريننذض:
داك القة 1427 ،ه).
ابننن حنةننا ،أعنند بننن حممنند" .مسننند ايفمننذم أعنند بننن حنةننا" .قبننا :أعنند حممنند هننذكر( .ط ،4مصننر :داك
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اشمةذكا1373 ،ه).
اب ننن حنة ننا ،أع نند ب ننن حمم نند" .مس ننند ايفم ننذم أع نند ب ننن حنة ننا" .قب ننا :ه ننةبخ األكن ن وط و ذع ن ( .ط،1
بريو  :م تسس الرتسذل 1421 ،ه).
ابنن ن  ،حممنند بنن تسنحذ " .صننحب ابنن ن " .قبنا :د .حممند مصننط ى األعيمنو( .ط ،1بننريو :
اشم اخ ايفتسالمو1400،ه).
ابن دحب  ،عمر بن حسن ال لت" .أدار منذ و نخ منن ببنذن وضن الوضنذعح ذ ك نخ" .قبنا :حممند سهنري
الاذوي  ،ختريا :حممد نذصر الدين األلةذو( .ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1419 ،هن).
اب ننن دقب ننا الةب نند ،حمم نند ب ننن عل ننو".ايفشم ننذم بأحذدي ننث األح ننذم" .قب ننا :حس ننح هذعب ننا اوم ننا( .ط،2
الريذض :داك اشمةراري الدولب 1423 ،ه).
ابن ك خ ،عةد الرعن بن أعد " .نذم الةلنوم واحل ن ذ هنرع مخسنح حنديثذ منن وامن ال لن " .قبنا:
الدكاوك حممد األعدأ أبو النوك( .ط ،2القذهرة:داك السالم1424 ،ه).
ابن ك خ ،عةد الرعن بنن أعند" .فنا الةنذكأ هنرع صنحب الةخنذكأ" .قبنا :حممنود هنةةذن عةند اشمقصنود
وآ رون( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الغربذر األاري 1417 ،ه).
اب ننن ك ننخ ،عة نند ال ننرعن ب ننن أع نند" .ه ننرع عل ننا ال،م ننذأ" ،قب ننا :ن ننوك ال نندين ع نن( .،ط ،1داك اشم ننالع،
.)1398
اب ننن تس ننةد ،حمم نند ب ننن تس ننةد" .الطةق ننذ ال ننربم" .قب ننا :د .عل ننو حمم نند عم ننر( .ط ،1الق ننذهرة :م اةن ن
اريذ و1421 ،هن).
ابننن ه ننذهح ،عمننر ب ننن أعنند " .ننذكيخ أه ننذر الضننة ذر وال ننذابح" .قبننا :د.عة نندالرحب القا ننقرأ( .ط،1
1409ه) ن.
ابنن عةنندالرب ،يوتسن بنن عةنند اهلل" .االتسنناذكذك اوننذم شمنذاهخ فقرننذر األمصننذك وعلمنذر األقطننذك فبمننذ ضننمنه
اشمويننأ مننن مةننذو ال نرأأ واآلاننذك وهننرع لننك كلننه بذيفجيننذس واال اصننذك" .قبننا :د .عةنند اشمةط نو أمننح
قلةجو( .ط ،1دماا ،بريو  :داك قابة  .حلخ ،القذهرة :داك الوعو1414 .ه).
ابنن عةنندالرب ،يوتسن بنن عةنند اهلل" .االتسننابةذ ذ مةرفن األصننحذ " .قبننا :علنو حممنند الةجننذوأ( .ط،1
بريو  :داك اوبا1412 ،هن).
اب ننن عة نندالرب ،يوتس ن ب ننن عة نند اهلل" .ايفنة ننذه عل ننى قةذئ ننا ال ننرواة" .قب ننا :ب نراهب األبب ننذكأ( .ط ،1ب ننريو :
ال اذ الةريب1405 ،ه).
ابننن عةنندالرب ،يوتس ن بننن عةننداهلل".الامربنند شمننذ ذ اشمويننأ مننن اشمةننذو واألتسننذنبد" .قبننا :مصننط ى بننن أعنند
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الةلوأ ،وحممد عةد ال ةري الة رأ( .اشمغر  :وساكة عموم األوقذا والا ون ايفتسالمب 1387 ،ه).
ابن عةد ايفذدأ ،حممد بن أعد " .نقنب الاحقبنا ذ أحذدينث الاةلبنا" قبنا :تسنذمو بنن حممند بنن نذداهلل.
وعةد الة ي بن نذصر اريبذو( .ط .1الريذض :أضوار السل 1428ه).
اب ننن ع نندأ ،أع نند ب ننن عة نند اهلل" .ال ذم ننا ذ ض ننة ذر الر ننذل" .قب ننا :م ننذسن السرتس ننذوأ( ،ط ،1الري ننذض:
م اة الرهد1434 ،هن).
ابن عسذكر ،علو بن احلسنن ".نذكيخ مدينن دمانا" .قبنا :عمنر بنن نرامن الةمنروأ( .بنريو  :داك ال نر،
1415ه).
ابنن قنذن  ،عةند الةنذقو بننن قنذن " .مةجن الصنحذب " .قبنا :صننالع بنن تسنذمل اشمصنراا( .ط ،1اشمدينن اشمنننوكة:
م اة الغربذر األاري 1418 ،هن).
ابننن قطلوبغننذ ،سيننن النندين قذتسن " .الثقننذ ممننن مل يقن ذ ال اننخ السننا " .قبننا :هننذدأ آل نةمننذن( .ط،1
القذهرة :م اة ابن عةذ 1432 ،هن).
ابننن قننب اووسين  ،حممنند بننن أيب ب ننر" .ال روتسننب " .قبننا :ماننروك بننن حسننن( .ط ،3حذئننا :داك األننندل ،
1424ه).
ابننن كثننري ،هذعبننا بننن عمننر " كهننذد ال قبننه ىل مةرف ن أدل ن الانةبننه" .قبننا :هبج ن يوتس ن عنند أبننو الطبننخ.
(ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1416 ،هن).
ابنن كثننري ،هذعبننا بننن عمننر " .ننذم اشمسننذنبد والسننَن ايفننذدأ ألقننوم َتسنننَن" .قبننا :د .عةنند اشملنك النندهب .
(ط ،2بريو  :داك ضر1419 ،ه).
ابن كثري ،هذعبا بن عمر" .الةداي والنرذي " ،قبا :د .عةد اهلل ال،كو( ،ط ،1داك هجر1417 ،ه)
اب ن ننن مذ ن ننه ،حمم ن نند ب ن ننن ي ي ن نند" .الس ن نننن" .قب ن ننا :د .با ن ننذك عن ن نواد مة ن ننروا( .ط ،1ب ن ننريو  :داك اوب ن ننا،
1418هن).
ابننن حمننرس ،أعنند بننن حممنند" .مةرفن الر ننذل البننن مةننح" .قبننا :حممنند مطبن احلننذف ،،نن وة بنندير( .دماننا:
مطةوعذ ٍم اللغ الةربب 1405 ،هن).
ابننن نذصننر النندين ،حممنند بننن عةنند اهلل " .وضننب اشمانناةه ذ ضننة أهننذر الننرواة وأنسننذهب وألقننذهب وكنننذه ".
قبا :حممد نةب الةرقسوتسو( .ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1993 ،م).
اب ننن نقطن ن  ،حمم نند ب ننن عة نند الغن ن  " .مل ن ايفكم ننذل" .قب ننا :د .عة نندالقبوم عة نند ك الن ننت( .ط ،1م ن ن
اشم رم  :ذمة أم القرم1408 ،ه).
ابننن وهننخ ،عةنند اهلل بننن وهننخ" .اشمويننأ كاننذ القضننذر ذ الةبننوع" .قبننا :مب لننوش مننوكاو( .ط ،1بننريو :
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داك الغر 2004 ،م).
أب ننو داود ،تس ننلبمذن ب ننن األه ننةث" .الس نننن" .قب ننا :ه ننةبخ األكن ن ن وط؛ وحمم نند كذم ننا ق ن نره بلل ننو( .ط،1
دماا :داك الرتسذل الةذشمب 1430 ،ه).
أبننو داود ،تسننلبمذن بننن األهننةث" .كتسننذل أيب داود ىل أهننا م ن ونننريه ذ وص ن تسننننه" .قبننا :حممنند
الصةذغ( .ط ،3بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).
أبننو سكع ن  ،عةبنند اهلل بننن عةنند ال ننرن" .الضننة ذر وأ وب ن ال نراسأ علننى تس ن اال الرب عننو" .قبننا :د .تسننةدأ
ايفذمشو( .ط ،2اشمنصوكة :داك الوفذر1409 ،ه).
أبننو يذلننخ القذضننو " .ربننخ علننا ال،مننذأ ال ةننري" .قبننا :صننةحو السننذمرائو ،السننبد أبننو اشمةننذيو النننوكأ،
حممود حممد لبا( .ط ،1بريو  :عذمل ال اخ1409 ،ه).
أبننو عوان ن  ،يةقننو بننن تسننحذ " .اشمسننند" .قبننا :أ ننن بننن عننذكا الدماننقو( .ط ،1بننريو  :داك اشمةرف ن ،
1419ه).
أبننو نةننب  ،أعنند بننن عةنند اهلل بننن أعنند" .أ ةننذك أصننةرذن" .قبننا :تسننبد كسننروأ حسننن( .ط ،1بننريو  :داك
ال اخ الةلمب 1410 ،هن).
أبننو نةننب  ،أعنند بننن عةنند اهلل" .مةرف ن الصننحذب  ..قبننا :عننذدل بننن يوتس ن الة ن اسأ" .ط ،1الريننذض :داك
الوين1419 ،هن".
أبو نةب  ،أعد بن عةد اهلل بن أعد" .الضة ذر"( .ط ،1الداك الةبضذر :داك الثقذف 1405 ،ه).
اآل رأ ،أبو عةبند" .تسن اال أيب عةبند اآل نرأ أبنذ داود تسنلبمذن بنن األهنةث السجسناذو ذ مةرفن الر نذل
و ننرحر و ةننديلر " :قبننا :د .عةنند الةلننب عةنند الةيننب الةسنناوأ( .ط ،1بننريو  :م تسس ن الريننذن.
وداك االتساقذم  :م اشم رم 1418 ،ه).
ايفه ننذعبلو ،أع نند ب ننن بن نراهب " .اشمةجن ن ذ أتس ننذمو ه ننبوخ أيب ب ننر ايفه ننذعبلو" .قب ننا :د .سي ننذد حمم نند
منصوك( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الةلوم واحل 1410 ،ه).
األلةننذو ،حممنند نذصننر النندين" .تسلسننل األحذديننث الصننحبح وهننور مننن فقررننذ وفوائنندهذ"( .ط ،1الريننذض:
داك اشمةذكا1415 ،ه).
األلة ننذو ،حمم نند نذص ننر ال نندين" .تسلس ننل األحذدي ننث الض ننةب واشموض ننوع وأاره ننذ الس ننب ذ األم ن ن "( .ط،1
الريذض :داك اشمةذكا1412 ،هن).
األلةن ننذو ،حممن نند نذصن ننر الن نندين ".كوار الغلبن ننا ذ خت ن نريا أحذدين ننث منن ننذك السن ننةبا"( .ط ،2بن ننريو  :اشم ان ننخ
ايفتسالمو1405 ،ه).
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الةخ ننذكأ حمم نند ب ننن هذعب ننا" ،او ننذم اشمس ننند الص ننحب اشمخاص ننر م ننن أم ننوك كتس ننول اهلل ﷺ وتس ننننه وأيذم ننه"،
قبا :حممد سهري بن نذصر النذصر( .ط ،1داك يو النجذة1422 ،ه).
الةخننذكأ ،حممنند بننن هذعبننا" .الاننذكيخ األوتسن " .قبننا :د .بسننري أبننو حبمنند .و :د .ننا الثمننذيل( .ط،1
الريذض :م اة الرهد1426 .ه).
الةخذكأ ،حممد بن هذعبا".الاذكيخ ال ةري"( .بريو  :داك ال اخ الةلمب ).
الةن اك ،أعنند بننن عمننرو" .الةحننر ال ننذك -اشمةننروا مبسننند الةن اك ."-قبننا :حم ننو ،الننرعن سيننن اهلل ،وصننربأ
عةد اريذلا الاذفةو( .ط ،1اشمدين اشمنوكة :م اة الةلوم واحل 1409 ،ه) ن.
الةغ نندادأ ،عة ننداشم من ب ننن عة نند احل نا" .مراص نند االي ننالع عل ننى أه ننذر األم ن ن والةق ننذع( .ط ،1ب ننريو  :داك
اشمةرف 1373 ،هن).
الةغ ننوأ ،احلس ننح ب ننن مس ننةود" .ه ننرع الس ننن " .قب ننا :ه ننةبخ األكنن ن وط ،وحمم نند سه ننري الا ننذوي ( .ط،2
دماا ،بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1403 ،هن).
الةغننوأ ،عةنند اهلل بننن حممنند" .مةج ن الصننحذب " .قبننا :حممنند األمننح بننن حممنند او ن ( .ط ،1ال وي ن :
داك الةبذن1421،ه).
الة ننرأ ،عةنند اهلل بننن عةنند الة ين " .مةجن مننذ اتسنناةج مننن أهننذر الننةالد واشمواضن " .قبننا :مصننط ى السننقذ.
(ط ،3بريو  :عذمل ال اخ1403 ،ه).
ال ننةالدأ ،ع ننذ ا ب ننن نب ننث" .مةجن ن اشمة ننذمل اوغرافبن ن ذ الس ننرية النةوين ن "( .ط ،1م ن ن اشم رمن ن  :داك م ن ن ،
1402ه).
الةوص ننريأ ،أع نند ب ننن أيب ب ننر " .ننذا اري ننرية اشمر نرة ب وائ نند اشمس ننذنبد الةا نرة" .قب ننا :يذتس ننر اب ننن ب نراهب .
(ط ،1الريذض :داك الوين1420 ،هن).
الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح " .السنننن الصننغرم" .قبننا :د.عةننداشمةطو قلةجننو( .ط ،1القننذهرة :داك الوفننذر.
1410ه).
الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح" .الةةننث والناننوك" .قبننا :أيب عذصن الا نوامو األاننرأ( .ط ،1الريننذض :م اة ن
داك احلجذس للنار والاوسي 1436 ،ه).
الةبرق ننو ،أع نند ب ننن احلس ننح" .او ننذم لا ننةخ ايف ننذن" .قب ننا :اا ننذك أع نند الن نندوأ( .ط ،1ايفن نند :ال ننداك
السل ب 1416 .ه).
الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح" .السنننن ال ننربم" .قبننا :حممنند عةنند القننذدك عطننذ( ،ط ،3بننريو  :داك ال اننخ
الةلمب 1424 ،ه).
- 312 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح" .مةرفن السنننن واآلاننذك" .قبننا :د .عةنند اشمةط نو أمننح قلةجننو( .ط ،1القننذهرة:
داك الوفذر1412 ،ه).
ال،مننذأ ،حممنند بننن عبسننى" ،اوننذم ال ةننري" .قبننا :د .باننذك ع نواد مةننروا( ،ط ،1بننريو  :داك الغننر
ايفتسالمو1996 ،م).
متذم بن حممد بن عةد اهلل" .ال وائد" .قبا :عدأ السل و( .ط ،1الريذض :م اة الرهد1412 ،ه).
اووس ننذو ،ب نراهب بننن يةقننو بننن تسننحذ " .أح نوال الر ننذل" .قبننا :عةنند الةلننب عةنند الةيننب الةَسنناوأ.
(ط ،1حديث اكذدمو  -فبصا آبذد ،بذكساذن).
احلننذك أبننو أعنند ،حممنند بننن حممنند" .مننذ ا صننا لبنننذ مننن فوائنند أيب أعنند احلننذك " .قبننا :أعنند بننن فننذك
السلوم( .ط ،1بريو  :داك ابن ح م1425 ،ه).
احلننذك  ،حممنند بننن عةنند اهلل بننن حممنند" .اشمسننادك علننى الصننحبحح" .قبننا :مصننط ى عةنند القننذدك عطننذ.
(ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1411 ،هن).
احلس ننب  ،عل ننو ب ننن عة نند اهلل ب ننن أع نند" .وف ننذر الوف ننذر بأ ة ننذك داك اشمص ننط ى" .اعا ننىن ب ننه :ذل نند عة نند الغن ن
حم ننو( .،ط ،1ب ننريو  :داك ال ا ننخ الةلمب ن ن 1419 ،ه)".؛ و قب ننا :عة نند الةل ننب الطح ننذوأ( .وساكة
ايفعالم ال وياب 1394 ،ه) ن.
احلموأ ،يذقو بن عةد اهلل" .مةج الةلدان"( .ط ،1بريو  :داك صذدك1397 ،ه) ن.
اريراتس ن ننذو ،تس ن ننةبد ب ن ننن منص ن ننوك" .الس ن نننن" .قب ن ننا :د .تس ن ننةد آل عب ن نند( .ط ،2الري ن ننذض :داك الص ن ننمبةو.
1420ه).
اريرائطو ،حممند بنن ة نر" .مسنذوا األ نال ومنذمومرذ" .قبنا :مصنط ى بنن أبنو النصنر الانلت( .ط،1
ده :م اة السوادأ للاوسي  ،دة1413 ،ه).
اريطب ننخ الةغ نندادأ ،أع نند ب ننن عل ننو" .او ننذم أل ننال الن نراوأ وآدا الس ننذم " .قب ننا :د .حمم نند عج ننذري
اريطبخ( .ط ،3بريو  :م تسس الرتسذل 1416 ،ه).
اريطبخ الةغدادأ ،أعد بن علو " .نذكيخ مدينن السنالم وأ ةنذك حمندابرذ و كنر قطذهننذ الةلمنذر منن ننري أهلرنذ
وواكديرذ" .قبا :د.باذك عواد( ،ط ،1بريو  :داك الغر ايفتسالمو1422 ،هن).
اريطبننخ الةغنندادأ ،أعنند بننن علننو".ال ذي ن ذ أصننول عل ن الرواي ن " .قبننا :مننذهر ال حننا( .ط ،1النندمذم:
داك ابن اووسأ1432 ،ه).
اريلبلو ،اريلبا بن عةد اهلل" .اشمناخنخ منن ايفكهنذد ذ مةرفن علمنذر احلنديث" .قبنا :د .حممند تسنةبد عمنر
دكي ( .ط ،1الريذض :م اة الرهد1409 ،ه).
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الننداكقط  ،علننو بننن عمننر" .السنننن" .قبننا :هننةبخ األكن ن وط ،وحسننن عةنند اشمنننة هننلت ،وعةنند اللطب ن
حرس اهلل ،وأعد برهوم( .ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1424 ،ه).
الننداكقط  ،علننو بننن عمننر" .الضننة ذر واشم،وكننح" .قبننا :حممنند بننن لط ننو الصننةذغ( .ط ،1بننريو  :اشم اننخ
ايفتسالمو.)1400 ،
الننداكمو ،عةنند اهلل بننن عةنند الننرعن" .السنننن" .قبننا :حسننح تسننلب أتسنند( .ط ،1بننريو  :داك ابننن ح ن م،
1421ه).
الننداكمو ،عثمننذن بننن تسننةبد " .ننذكيخ الننداكمو عننن أيب سكريننذ ننا بننن مةننح" ،قبننا :حممنند بننن علننو األسهننرأ،
(ط ،1القذهرة :ال ذكو احلديث 1429 ،ه).
النندكوأ ،عةننذ بننن حممنند " .ننذكيخ ننا بننن مةننح" قبننا :د .أعنند حممنند نننوك تسننب ( .ط ،1م ن اشم رمن :
مرك الةحث الةلمو و حبذر ال،اث ايفتسالمو1399 ،ه).
الننذهت ،حممنند بننن أعنند بننن عثمننذن " .كننر مننن يةامنند قولننه ذ اوننرع والاةننديا" ،اشمطةننوع ضننمن كاننذ «أكبن
كتسذئا ذ علوم احلديث» .قبا :عةد ال اذع أبو ندة( .ط ،4بريو  :داك الةاذئر1410 ،ه).
الذهت ،حممد بن أعد" .ال ذه ذ مةرف من لنه كواين ذ ال انخ السنا " .قبنا :حممند عوامنه ،وأعند بنن
حممد بن ر اريطبخ( .ط ،1ده :داك القةل للثقذف ايفتسالمب  ،وم تسس علوم القرآن1413 ،ه).
الننذهت ،حممنند بننن أعنند" .اشموقي ن ذ علن مصننطل احلننديث" .قبا:عةنند ال اننذع أبننو نُنندة( .ط ،2حلننخ:
م اة اشمطةوعذ ايفتسالمب 1412 ،ه).
ال ننذهت ،حمم نند ب ننن أع نند " .ننذكيخ ايفتس ننالم َوَوفب ننذ اشما ننذهري َواألع ننالم" .قب ننا :د .با ننذك عن نواد( .ط،1
بريو  :داك الغر ايفتسالمو 1424ه) ن.
الننذهت ،حممنند بننن أعنند" .تسننري أعننالم النننةالر" .قبننا :هننةبخ األكنن وط ،وحممنند نةننب الةرقسوتسننو ومننأمون
صذنر و( .ط ،11بريو  :م تسس الرتسذل 1422 ،ه).
الننذهت ،حممنند بننن أعنند" .مب ن ان االعانندال ذ نقنند الر ننذل" .قبننا :علننو حممنند الةجننذوأ( .ط ،1بننريو :
داك اشمةرف 1382 ،ه).
النذهت ،حممنند بننن أعند" ،.اشمغن ذ الضننة ذر" .قبنا :حننذسم القذضننو( .ط ،1بنريو  :داك ال اننخ الةلمبن ،
1418هن).
ال ننذهت ،حمم نند ب ننن أع نند " ،ننذكرة احل ننذ ،"،وضن ن حواه ننبه :سكري ننذ عمن نريا ( ،ط ،1ب ننريو  :داك ال ا ننخ
الةلمب 1419 ،ه).
الرامررمن ن أ ،احلس ننن ب ننن عة نند ال ننرعن" .ال نندث ال ذص ننا ب ننح الن نراوأ والن نواعو" .قب ننا :د .حمم نند عج ننذري
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اريطبخ( .ط ،1بريو  :داك ال ر1391 ،ه).
ال ككاننو ،حممنند بننن ننذل النندين" ،الن ن علننى مقدم ن ابننن الصننالع" ،قبننا :د .سيننن الةذبنندين بننن حممنند
بالفريا( ،ط ،1الريذض :أضوار السل ).
ال يلة ننو ،عة نند اهلل ب ننن يوتسن ن " .نص ننخ الراين ن ألحذدي ننث ايفداين ن " .قب ننا :حمم نند عوام ننه( .ط ،1ب ننريو :
م تسس الريذن /ده :داك القةل 1418 ،ه).
السننخذوأ ،حممنند بننن عةنند الننرعن" ،اشمقذصنند احلسننن ذ ببننذن كثننري مننن األحذديننث اشمانناررة علننى األلسننن "،
قبا :حممد عثمذن اريا ( ،ط ،1بريو  :داك ال اذ الةريب1405 ،ه).
الس ننلمو ،حمم نند ب ننن احلس ننح" .تسن ن اال أيب عة نند ال ننرعن الس ننلمو لإلم ننذم ال ننداكقط " .قب ننا :فري ننا م ننن
الةذحثح باهراا :د .تسةد احلمبد .د .ذلد بن عةد الرعن اوريسو( .ط1427 .1ه).
السننمةذو ،عةنند ال ننرن بننن حممنند" .األنسننذ " .قبننا :عةنند الننرعن اشمةلمننو( .ط ،1النندكن ،ايفننند :مطةة ن
دائرة اشمةرا الةثمذنب 1382 ،ه) ن.
السننبويو ،عةنند الننرعن بننن أيب ب ننر" .الآللن اشمصنننوع ذ األحذديننث اشموضننوع " .قبننا :صننالع بننن حممنند
بن عويض ( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).
السبويو ،عةد الرعن بن أيب ب نر ".ندكيخ النراوأ ذ هنرع قرينخ الننواوأ" ،قبنا :نينر ال ذكينذيب( .ط،2
الريذض :م اة ال وار1415 ،ه).
السبويو ،عةد الرعن بن أيب ب ر" .لخ اللةذ ذ رير األنسذ "( .بريو  :داك صذدك).
الا ننجرأ ،ننا ب ننن احلس ننح" .األم ننذيل اريمبس ننب " ،قب ننا :حمم نند حس ننن حمم نند حس ننن هذعب ننا( .ط،1
بريو  :داك ال اخ الةلمب 1422 ،ه).
ه نرا  ،حممنند حمم نند حسننن" .اشمة ننذمل األاننرية ذ السننن والس ننرية"( .ط ،1دماننا :داك القل ن  ،بننريو  :ال ننداك
الاذمب 1411 ،ه).
الاننوكذو ،حممنند بننن علننو" .نبننا األويننذك مننن أتس نراك مناقننى األ ةننذك" .قبننا :يننذك بننن عننوض اهلل حممنند.
(ط ،1الريذض :داك ابن القب 1426 ،ه).
الصن ن دأ ،لب ننا ب ننن أية ننك ب ننن عة نند اهلل" .الن نواذ بذلوفب ننذ " .قب ننا :أع نند األكن ننذؤوط ،و رك ننو مص ننط ى.
(ط ،1بريو  :داك حبذر ال،اث1420 ،ه) ن.
الصنةذو ،عةد الرسا بن مهذم" .اشمصنن " .قبنا :حةبنخ النرعن األعيمنو( .ط ،2ا لن الةلمنو ،وسين :
بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1403 ،هن).
الصنةذو ،حممد بن هذعبا " .وضب األف ذك شمةذو نقنب األنينذك" .قبنا :صنالع بنن حممند بنن عويضن .
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(ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).
الط ن نرباو ،تسن ننلبمذن بن ننن أعن نند ،اشمةج ن ن ال ةن ننري ،قبن ننا :عن نندأ عةن نند ا ب ن ند السن ننل و( ،ط ،1بغن ننداد :وساكة
األوقذا ،حبذر ال،اث ايفتسالمو1398 ،ه).
الطننربأ ،حممنند بننن ريننر " .ننذم الةبننذن عننن أويننا آأ القنرآن" .قبننا :د .عةنند اهلل ال،كننو( .ط ،1القننذهرة:
داك هجر1422 ،ه).
الطح ننذوأ ،أع نند ب ننن حمم نند ب ننن تس ننالم " .أح ننذم الق ن نرآن" .قب ننا :ال نندكاوك تس ننةد ال نندين أون ننذل( .ط،1
اتساذنةول :مرك الةحوث ايفتسالمب الاذب لوق الديذن ال،كو1415 ،هن).
الطحننذوأ ،أعنند بننن حممنند" .هننرع مةننذو اآلاننذك" .قبننا :حممنند سهننرأ النجننذك  -حممنند تسننبد ننذد احلننا.
(ط ،1بريو  :عذمل ال اخ1399 ،ه) ن.
الطبذلس ننو ،تس ننلبمذن ب ننن داود ب ننن او ننذكود" .اشمس ننند" .قب ننا :د .عة نند اهلل ب ننن عة نند الس نن ال،ك ننو( .ط،1
القذهرة :داك هجر1420 ،ه).
الةةن نند اللطب ن ن  ،عةن نند الة ي ن ن بن ننن حممن نند بن ننن ب ن نراهب " .ض ن نواب اون ننرع والاةن ننديا"( .ط ،2الرين ننذض :م اة ن ن
الةةب ذن).
ع نن ،،ن ننوك ال نندين" .ايفم ننذم ال،م ننذأ واشمواسنن ن ب ننح ذمة ننه وب ننح الص ننحبحح"( .ط ،1مطةةن ن ونن ن الا ننألب
وال ،والنار1390 ،ه).
عثمنذن بنن تسننةبد النداكمو " .نذكيخ ننا بنن مةنح" .قبننا :د .أعند حممند نننوك تسنب ( .دمانا :داك اشمننأمون
لل،اث1400 ،ه).
الةقبل ننو ،حمم نند ب ننن عم ننرو" .الض ننة ذر ال ة ننري" .قب ننا :عة نند اشمةط نو قلةج ننو( .ط ،1ب ننريو  :داك ال ا ننخ
الةلمب ).
الةبننىن ،حممننود بننن أعنند" .هننرع تسنننن أيب داود" .قبننا :ذلنند بننن ب نراهب اشمصننرأ( .ط ،1الريننذض :م اة ن
الرهد1420 ،ه).
ال ننذكرو ،حممنند بننن تسننحذ " .أ ةننذك م ن ذ قنندن النندهر وحديثننه" .قبننا :د .عةنند اشملننك بننن عةننداهلل بننن
دهب ( .ط ،2بريو  :داك ضر1414 ،ه).
ال س ننوأ ،يةق ننو ب ننن تسن ن بذن" .اشمةرفن ن والا ننذكيخ" .قب ننا :د .أك ننرم ض ننبذر الةم ننرأ( .ط ،1اشمدينن ن النةوين ن :
م اة الداك1410،ه).
قذضننو اشمذك عتسنناذن حممنند بننن عةنند الةننذقو بننن حممنند" .أحذديننث الاننبوخ الثقننذ (اشماننبخ ال ننربم) .قبننا:
الاري حذمت الةوو( .ط ،1داك عذمل ال وائد1422 ،ه).
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القاننريأ ،مسننل بننن احلجننذري "مقدمن صننحب مسننل " .قبننا :حممنند ف ن اد عةنند الةننذقو( ،ط ،1بننريو  :داك
حبذر ال،اث الةريب .)1412
ٍذهنند بننن ننرب اشمخ ومننو" .الا سننري" قبننا :النندكاوك حممنند عةنند السننالم أبننو النبننا( .ط ،1مدينن نصننر :داك
ال ر ايفتسالمو احلديث 1410 ،ه).
الذملو ،احلسح بن هذعبا" .أمذيل الذملو كواين ابنن نا الةبن " .قبنا :الندكاوك بنراهب القبسنو( ،ط،1
عمذن :اشم اة ايفتسالمب  ،الريذض :داك ابن القب 1412 ،ه).
حممد بن م رم بن منيوك " ،لسذن الةر "( ،ط ،3بريو  :داك صذدك1414 ،ه).
اشم ن ن أ ،ننذل ال نندين أب ننو احلج ننذري يوتس ن ن ُ" .ت ننذيخ ال م ننذل ذ أه ننذر الر ننذل" .قب ننا :د .با ننذك ع ن نواد
مةروا( .ط ،2بريو  :م تسس الرتسذل 1403 ،هن).
مغلطذأ ،بن قلبا احلن و" .ايفعنالم بسنناه علبنه السنالم  -هنرع تسننن ابنن مذ نه ."-قبنا :كذمنا عويضن .
(ط ،1م اشم رم  :م اة ن اك مصط ى الةذس1419 ،ه).
مغلط ننذأ ،ع ننالر ال نندين ب ننن قل ننبا " .كم ننذل ُت ننذيخ ال م ننذل ذ أه ننذر الر ننذل" .قب ننا :ع ننذدل ب ننن حمم نند.
وأتسذمه بن براهب ( ،ط ،1م اة ال ذكو 1422 .ه).
اشمقدتسو ،عةد الغ بن عةد الواحد" .أ ةنذك الند ذل" .قبنا :قسن الاحقبنا بنداك الصنحذب للن،اث بطنطنذ.
(ط ،1مصر :داك الصحذب 1413 ،ه).
اشمقنندمو ،حممنند بننن أعنند" .كاننذ الاننذكيخ وأهننذر الننداح وكنننذه " .قبننا :حممنند بننن ب نراهب اللحبنندان.
(ط ،1بذكساذن :داك ال اذ والسن 1415 ،ه).
اشمنننذوأ ،عةنند الننرؤوا بننن علننو" .الابسننري باننرع اوننذم الصننغري"( .ط ،3الريننذض :م اة ن ايفمننذم الاننذفةو،
1408ه).
النسننذئو ،أع نند ب ننن ه ننةبخ" .الس نننن ال ننربم" .قبننا :د .عة نند الغ ننذك تس ننلبمذن الةن ننداكأ ،وتس ننبد كس ننروأ
حسن( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1411 ،ه).
النسننذئو ،أعنند بننن هننةبخ" .الضننة ذر واشم،وكننون" .قبننا :حممننود ب نراهب ساينند( .ط ،1حلننخ :داك الننوعو،
1396هن).
النمننريأ ،عمننر بننن هننة  " .ننذكيخ اشمدينن اشمنننوكة" .قبننا :فرننب حممنند هننلاو ( .ط ،1ننده :يةن علننى ن قن :
السبد حةبخ حممود أعد1399 ،ه).
النووأ ،ا بن هرا" .ا موع هرع اشمرذ " .قبا :حممد بخ اشمطبةو( .م اة ايفكهذد .ده).
الن ننووأ ،ننا ب ننن ه ننرا" .اشمنر ننذري ه ننرع ص ننحب مس ننل ب ننن احلج ننذري"( .ط ،2ب ننريو  :داك حب ننذر ال ن،اث
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الةريب1392 ،ه).
النننووأ ،ننا بننن هننرا " .الصن األح ننذم ذ مرمننذ السنننن وقواعنند ايفتسننالم" .قبننا :حسننح هذعبننا
اوما( .ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1418 ،ه).
ايفبثمننو ،علننو بننن أيب ب ننر" .بغبن الةذحننث عننن سوائنند مسننند احلننذكث بننن أيب أتسننذم " .قبننا :د .حسننح بننن
أعد الةذكرأ .ط ،1مرك دم السنن والسنرية النةوين  .اوذمةن ايفتسنالمب  .اشمدينن النةوين  .وٍمن اشملنك
فرد لطةذع اشمصح الاري 1413 ،ه.
ايفبثمننو ،علننو بننن أيب ب ننرٍ" .م ن ال وائنند ومنة ن ال وائنند" .قبننا :حسننح تسننلب أتسنند الننداكاو( .ط ،1داك
اشمأمون لل،اث).
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