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األحاديح الوازدة يف مجال املسأة
دزاسةً حديجيةً موضوعيةً
The Hadeeths which mentioned the
beauty of women An Objective
Hadeeth Study

إعداد:
د .عبد السمحن بن عنسي بن عبد اهلل الصاعدي
األستاذ ا١تشارؾ بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب كالعلوـ
اإلنسانية ّتامعة طيبة

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

املشتخلص
عنوان البحث :األحاديث الواردة يف ٚتاؿ ا١ترأة دراسة حديثية
موضوعية ،الدكتور :عبد الرٛتن بن عمرم بن عبد اهلل الصاعدم،
األستاذ ا١تشارؾ ّتامعة طيبة.
يهدؼ ىذا البحث إىل بياف أف من الدكافع للزكاج اٞتماؿ ،كأف
الشريعة اإلسالمية مل تذـ مبتغي اٞتماؿ يف ا١ترأة.
أىمية الموضوع:
 أنػٍت مل أدػد بعػػد البحػث مػػن درس ىػذا ا١توضػػوع ،كتتبػع األحاديػػث
الواردة يف ىذا ا١توضوع كصنَّفها حسب موضوعاهتا كدالالهتا.
أردت هبػػذا البحػػث تقريػػب السػػنة بػػُت يػػدم األمػػة بدراسػػة موضػػوعات

ي
٥تتلفػة٘ ،تػػح حادػػة النػػاس ٢تػػا ،العامػػة كا٠تاصػػة ،الردػػاؿ كالنسػػاى علػ
حد سواى.
أسباب اختيار الموضوع:
 دفػػع مػػا يتو٫تػػو كثػػَت مػػن النػػاس أف الش ػريعة مل هتػػتم هبػػذا اٞتانػػب
أم اىتماـ أك عناية.
 الػػرد علػ هتافػػم كثػػَت مػػن النػػاس عل ػ مػػا يبثػػو كثػػَت مػػن التغ ػربُت
م ػػن ي ػػبو يف ى ػػذا الب ػػاب ،مثػ ػ  :دعػ ػواىم :أف الشػ ػريعة ال تته ػػتم
باٞتوان ػػب النفس ػ ػية كاالدتماعي ػػة ،مث ػ ػ  :دع ػػول ع ػػدـ اىتمامه ػػا
ّتانب اٞتماؿ يف الزكدة ،مع ظهور أ٫تيتو كأثره يف عفة الزكج.

ُِٖ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

 بياف خطأ عدـ مراعاة مػا رػرره علمػاى ا١تسػلمُت ،مػن ضػركرة ٚتػع
النصوص الػوردة يف ا١تسػألة كيف البػاب؛ للوصػوؿ للفهػم الصػحي
للسػػنة ،كخصوص ػان الردػػوع إىل سػػَتة النػػي ،ف ػ ف فيهػػا توضػػيحان
لكثػػَت ٦تػػا أ ػػك أك رػػد يشػػك يف فهػػم النصػػوص الشػػرعية مػػن
الكتاب كالسنة.

منهج البحث:
سار الباحث عل ا١تنهج االستقرائي كالوصفي كالتحليلي.
خطة البحث:
ذكرت فيها أ٫تية ا١توضوع ،كأسباب
رسمم البحث إىل مقدمة
ي
ي
اختياره ،كالدراسات السابقة كمشكلة البحث ،كحدكده ،كتساؤالت
البحث كموضوعو كخطتو ،كمنهج البحث.
المبحث األول :األحاديث الواردة يف ٚتاؿ ا١ترأة ،كفيو أربعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :األحاديث الواردة يف أف اٞتماؿ مطلب مهم.
ا١تطلب الثاين :األحاديث الواردة يف مشركعية النظر إىل ا١تخطوبة.
ا١تطلب الثالث :األحاديث الواردة يف بياف مكانة اٞتماؿ يف
حياة الني 
ا١تطلب الرابع :األحاديث الواردة يف النهي عن التزكج بالنساى اٞتميالت.
المبحث الثاني :دراسة موضوعية لألحاديث الواردة يف ىذا الباب.
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أىم نتائج البحث:
ُ .أف أص حب اٞتماؿ كا١تي إليو أمر مغركس يف الفطرة٣ ،تبولة
النفوس عليو.
ِ .أف الشريعة اإلسالمية داىت ٔتا يوافق الفطرة كيالئمها ،ال ٔتا
ٮتالف الفطرة كينافرىا.

َُّ

ٔ – الجزء الثانيٛٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
Research Title: The Hadeeths which mentioned the
beauty of women an Objective Hadeeth Study
This research aims to show that the motives for
marrying beauty ،and that Islamic law did not tarnish
beauty seekers in women.
The importance of this topic:
I have not yet found the study of this subject ،and
follow the Hadeeths contained in this subject and
classified according to their topics and implications.
In this research ،I wanted to bring the Sunnah closer
to the nation by studying different topics that people need ،
both public and private ،men and women alike.
Reasons for choosing the topic:
 Defending what many people thougt that the Sharia
did not care about this aspect or does not give it any
attention or care.
 Explaining the error of not listening to the decisions
of the Muslim scholars ،in the need to collect the
texts which were mentioned regarding that issue in
that chapter ،In order to reach the correct
understanding of the Sunnah ،especially the
reference to the biography of the Prophet ،there is an
explanation for many of what is formed or may be in
understanding the legitimate texts of the Quran and
Sunnah.
The research adopted an inductive ،descriptive and
analytical method.
The research was divided into an introduction and
two chapters. The introduction included: the importance of
the topic ،the reasons for choosing it ،the previous studies ،
problems of the research ،its limits ،its enquiries ،its topics،

 عبد الرحمن بن عمري الصاعدي. د، دراسة حديثية موضوعية- األحاديث الواردة في جمال المرأة

its plan and methodology.
The first chapter dealt: with the Hadeeths which
mentioned the beauty of women.
The second chapter: an objective study of the
Hadeeths mentioned in this topic.
The most important results:
1- That loving the beauty and being attracted to it is a
natural thing and that the people are bound to it.
2- That people need - especially in this age when there
is a lot of fascination with the West and what they
are - to bring the Sharia closer ،and to demonstrate
its eminence and not to violate it.
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املقدمة
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كالصالة كالسالـ عل نبينا ٤تمد كعل
آلو كصحبو ،كبعد:
فلقد بعث اهلل رسولو ٤تمدا  بدين اإلسالـ ،كأخرب أنو ال
يقب من الناس دينا سواه فقاؿ :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ]آؿ عمراف.]ٖٓ :

كأرد اهلل ٢تذا الدين البقاى ،فجعلو كافيا لك ما ٭تتاج إليو الناس
يف أمور دينهم كحاؿ معا هم.
ككذلك دع اهلل يف ىذا الدين من ا٠تصائص كا١تزايا ما ٬تعلو
باريا إىل أف يرث األرض كمن عليها.
فلقد خلق اهلل اإلنساف مركبا من دسد كركح ،كلك منهما حاداتو
كرغباتو ،كحىت يستقيم اٟتاؿ كتتوازف الركح مع اٞتسد فال بد أف ييعطي
العبد دسده حقو من التمتع ٔتا اباح اهلل ،كأف يغذم ركحو بالعبادات.
كالصورة الصحيحة لإلسالـ ٕتلٌم يف سَتة رسوؿ اهلل  روالن
كفعالن ،فمن أراد فهم الدين فهما بينا كصحيحا فعليو بالعلم الشرعي
ككثرة القراىة كإدامة النظر يف سنتو كسَتتو.
فأمر اهلل رسولو  ببياف ىذا الدين فقاؿ :ﭽ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ ]النح [ .ْْ :

كدع اهلل  من رسوؿ اهلل  ردكة عامة يف أمور الدين

ُّّ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

كالدنيا فقاؿ :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ ]األحزاب.[ُِ :

صىر االرتداى برسوؿ اهلل  عل أمور الدين فقط فهو ٥تطئ؛
كمن رى ى
ألف القاعدة تنص عل أف النصوص عل إطالرها ما مل تيقيد ،كمل يقيد اهلل
القدكة برسولو  يف أمور الدين حىت يقتصر االرتداى عليو فيها ،ب إف
األمر باتباع رسوؿ اهلل  يقتضي كيستلزـ إتباعو حىت يف أمور ا١تعاش ،أمل
يقوؿ  . . .« :كأتزكج النساى فمن رغب عن سنيت فليح مٍت»(ُ).
رد رسوؿ اهلل  عل عثماف
كراؿ سعد بن أيب كراصَّ « :
بن مظعوف التبت (ِ) ،كلو أذف لو الختصينا»(ّ).
كإف هلل حكمان يف تشريعاتو كأحكامو ،فمن ذلك :يف تشريعو
النكاح ،فكاف من أعظم مقاصد النكاح اآليت:
(ُ) صػػحي البخػػارم (ٕ)ِ /ررػػم َّٔٓ ،كمسػػلم (ََُِِ /ررػػم (َُُْ)
من حديث أنح بن مالك .
(ِ) رػػاؿ ابػػن اٞتػػوزم" :ص ػ التبت ػ االنقطػػاع .يقػػاؿ :بتلػػم الشػػيى أبتلػػو :إذا أبنتػػو عػػن
غَته كمنو :طلق الرد زكدتو بتة بتلة .كا١تتبت  :ا١تنقطع إىل اهلل عز كدػ  .كا١تػراد بػو
ىاىن ػ ػػا االنقط ػ ػػاع ع ػ ػػن النس ػ ػػاى كت ػ ػػرؾ النك ػ ػػاح ،كمن ػ ػػو ري ػ ػ ١ت ػ ػػر الع ػ ػػذراى :البت ػ ػػوؿ،
النقطاعها عن التزكيج .كإ٪تا هن نبينا  عن التبت ليكثػر ا١توحػدكف كاهاىػدكف".
كاالختصاى :نزع ا٠تص  .كشف ا١تشك من حديث الصحيحُت (ُ)ِّٕ /
(ّ) صحي البخارم (ْٕ /ررمَّٕٓ ) مسلم (ََُِِ /ررمَُِْ)
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 أنػػو مػػن سػػنن األنبيػػاى كا١ترسػػلُت علػػيهم الصػػالة كالسػػالـ ،رػػاؿ النػػي
 . . .« :كأتزكج النساى فمن رغب عن سنيت فليح مٍت»

السكن كاألنح بػُت الػزكدُت ،يقػوؿ اٟتػق :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

ي

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الركـ.]ُِ :
ففي الزكاج سكن نفسي ،بو تنمو ركح ا١تودة كالرٛتة ،كينس الزكج ما
يكابده من عناى يف هناره حُت ٬تتمع بزكدتو ،كىم با١تقاب ٭تنوف إليو

كيأنسوف بو ،كصدؽ اهلل إذ يصور ىذا ا١تورف بقولو :ﮋﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ [الركـ.]ُِ :
 بق ػػاى الود ػػود اإلنس ػػاين ،فجع ػ ػ اهلل يف ك ػ ػ م ػػن ال ػػذكر كاألنث ػ ػ
خصائص ٕتذب اآلخر إليو.
 اإلحصػػاف كاإلعفػػاؼ ،فقػػاؿ النػػي « :يػػا معشػػر الشػػباب مػػن
اسػػتطاع مػػنكم البػػاىة فليتػػزكج»(ُ) .كرػػاؿ النػػي « :مػػن يضػػمن
يل ما بُت ٟتييو ك ما بُت ردليو أضمن لو اٞتنة»(ِ).
فهذه أ هر كأعظم ما رصده الشارع يف تشريعو للنكاح.
(ُ) أخردو البخارم (ْٖٕٕ) ،كمسلم (ََُْ) من حديث عبداهلل بن مسعود 
(ِ) أخردو البخارم (َُٗٔ) من حديث سه بن سعد 
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كرد َّبُت ا١تصطف  ما تنك ا١ترأة ألدلو فقاؿ« :تنك ا١ترأة ألربع:
١تا٢تا ،كٟتسبها ،كٚتا٢تا ،كلدينها ،فاظفر بذات الدين ،تربم يداؾ»(ُ).
ففهم كثَت من الناس ىذا اٟتديث عل غَت كدهو الصحي ،
ففهموا أف السؤاؿ كالبحث عن الزكدة ال يراعي فيو سول الدين فقط،
نابذين كراى ظهورىم ما ذكره اٟتديث ،السيما ما يتعلق باٞتماؿ الذم ىو
من أعظم أسباب كدود العفة يف الزكاج ،كما سيأيت بيانو إف اى اهلل.
فظن الكثَتكف أف اٞتماؿ غَت معترب رعا مطلقان ،ك٨تن نبُت يف
ىذا البحث خطأ ىذا الفهم كبعده عن الصواب ،كأنو منارض لسَتة
فسر فعلو رولو .
رسوؿ اهلل  الذم ٌ
أهنية املوضوع:
 أنػٍت مل أدػد بعػػد البحػث مػػن درس ىػذا ا١توضػػوع ،كتتبػع األحاديػػث
الواردة يف ىذا ا١توضوع كصنَّفها حسب موضوعاهتا كدالالهتا.
أردت هبػػذا البحػػث تقريػػب السػػنة بػػُت يػػدم األمػػة بدراسػػة موضػػوعات

ي
٥تتلفػة٘ ،تػػح حادػػة النػػاس ٢تػػا ،العامػػة كا٠تاصػػة ،الردػػاؿ كالنسػػاى علػ
حد سواى.

(ُ) صحي البخارم (َِْٖ) ،مسلم (ُْٔٔ) من حديث أيب ىريرة.
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أسباب اختياز املوضوع:
دفػػع مػػا يتو٫تػػو كثػػَت مػػن النػػاس أف الش ػريعة مل هتػػتم هبػػذا اٞتانػػب
أم اىتماـ أك عناية.
الػػرد علػ هتافػػم كثػػَت مػػن النػػاس عل ػ مػػا يبثػػو كثػػَت مػػن التغ ػربُت
م ػػن ي ػػبو يف ى ػػذا الب ػػاب ،مثػ ػ  :دعػ ػواىم :أف الشػ ػريعة ال تته ػػتم
باٞتوان ػػب النفس ػػية كاالدتماعي ػػة ،مث ػ ػ  :دع ػػول ع ػػدـ اىتمامه ػػا
ّتانب اٞتماؿ يف الزكدة ،مع ظهور أ٫تيتو كأثره يف عفة الزكج.
أف ىػ ػػذه القضػ ػػية مل أرػ ػػف فيهػ ػػا عل ػ ػ دراسػ ػػة حديثيػ ػػة مسػ ػػتقلة،
ٚتعم النصوص الواردة يف ىذا الباب.
بيػػاف خطػػأ عػػدـ مراعػػاة مػػا رػػرره علمػػاى ا١تسػػلمُت ،مػػن ضػػركرة ٚتػػع
النصػػوص الػػواردة يف ا١تسػػألة كيف البػػاب؛ للوصػػوؿ للفهػػم الصػػحي
للسػػنة ،كخصوص ػان الردػػوع إىل سػػَتة النػػي ،ف ػ ف فيهػػا توضػػيحان
لكث ػػَت ٦ت ػػا أ ػػك أك ر ػػد يش ػػك يف فه ػػم النص ػػوص الش ػػرعية م ػػن
الكتاب كالسنة.

الدزاسات الشابقة:
مل أرف عل دراسة حديثية موضوعية ٚتعم األدلة الواردة يف
فأحببم ٚتعها كإفراداىا.
ىذه ا١تسألة،
ي
مشكلة البخح:
بياف أف الشرع أكىل ٚتاؿ ا١ترأة اىتمامان؛ حيث دلم النصوص
الشرعية من أرواؿ الني كأفعالو عل ذلك.
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تشاؤالت البخح:
ُ -ى اعترب الشرع اٞتماؿ يف ا١ترأة عند الزكاج؟
ِ -ى فهم كثَت من الناس ١تشركعية النكاح أنو يكوف بأم امرأة
كانم ،كلو مل تكن ٚتيلة؟ مطابق للنصوص الشرعية.
ّ -ى ثبم يف سنة الرسوؿ اهلل ،كيف ىديو يى يتعلق ٔتوضوع
اٞتماؿ؟
منوج البخح:
سار الباحث عل ا١تنهج االستقرائي كالوصفي كالتحليلي.
استقراى النصوص الشرعية من كتب السنة النبوية كمن سَتة الني
 ككتب ترادم الصحابة  ،مث تصنيفها كترتيبها يف ضوى موضوعاهتا.
أردت بو كصف ما يحفظ كعيرؼ من نساى الني
ا١تنهج الوصفي :ي
 كأهنن كن ٚتيالت ،كما يتعلق بذلك من إخبار الصحابة عنو.
كا١تنهج التحلي يظهر من خالؿٖ :تلي النصوص كربط بعضها
ببعض يف ضوى سيارتها كمقاصد الشرعية.
حدود البخح:
كتب السنة النبوية ،ككتب السَت كالًتادم للصحابة .
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خطة البخح:
ذكرت فيها أ٫تية ا١توضوع ،كأسباب
رسمم البحث إىل مقدمة
ي
ي
اختياره ،كالدراسات السابقة كمشكلة البحث ،كحدكده ،كتساؤالت البحث
كموضوعو كخطتو ،كمنهج البحث.
المبحث األول :األحاديث الواردة يف ٚتاؿ ا١ترأة ،كفيو أربعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :األحاديث الواردة يف أف اٞتماؿ مطلب مهم.
ا١تطلب الثاين :األحاديث الواردة يف مشركعية النظر إىل ا١تخطوبة.
ا١تطلب الثالث :األحاديث الواردة يف بياف مكانة اٞتماؿ يف
حياة الني 
ا١تطلب الرابع :األحاديث الواردة يف النهي عن التزكج بالنساى اٞتميالت.
المبحث الثاني :دراسة موضوعية لألحاديث الواردة يف ىذا الباب.





منوج الباحح:
خردم األحاديث من مصادرىا.
ي
إذا كػػاف اٟتػػديث يف الصػػحيحُت ،أك يف أحػػد٫تا اكتفيػػم بػػالعزك
٢تما ،كال أخرج عن ىذا إال لفائدة.
مم عل أسانيد األحاديث كاآلثار ،كفق رواعد احملدثُت.
حك ي
أذكر كالـ أى العلم يف اٟتكم عل الردػاؿ ،كعلػ األحاديػث،
كددت إىل ذلك سبيال.
ما
ي
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املبخح األول :األحاديح الوازدة يف مجال املسأة
املطلب األول :األحاديح الوازدة يف أن اجلنال مطلب موه
ٔ -عن عبد اهلل بن مسعود-رضي اهلل تعاىل عنو ،-عن الني
 راؿ « :ال يدخل الجنة م ن كان في قلبو مثقال ذرة من
كبر» قال رجل :إن الرجل يحب أن يكون ثوبو حسنا
ونعلو حسنة ،قال « :إن اهلل جميل يحب الجمال ،الكبر
بطر الحق ،وغمط الناس».
معٌت« :بطر اٟتق» "دحده كدعلو باطال ،أك تكرب عنو ،كري :
ٕترب عنده".
معنى« :كغمط الناس» :استحقارىم كاستهانتهم"(ُ).
التخريج(ِ):
أخردو مسلم (ّ) ،من حديث عبد اهلل بن مسعود .
كرد داى معٌت ىذا اٟتديث من حديث ٚتاعة من الصحابة
 ،منهم:
(ُ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ُ)ُّٔ /
(ِ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ُ)ْٖٖ /
(ّ) صحي مسلم (ُ ،ّٗ/حُٗ).
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أ -أبو ىريرة عند أيب داكد(ُ) ،كاٟتاكم(ِ) ،من طريق ىشاـ بن
ىح ٌساف ،عن ٤تمد بن سَتين عنو.
كإسناده صحي  .راؿ اٟتاكم" :ىذا حديث صحي اإلسناد
كمل ٮترداه" .ككافقو الذىي(ّ) .كك صححو األلباين(ْ).
ب -من حديث أيب ر٭تانة عند أٛتد (ٓ) ،صححو األلباين
بشواىده ،راؿ –رٛتو اهلل" :-كاٟتديث صحي عل ك حاؿ ألف لو
واىد من حديث عبد اهلل بن مسعود(ٔ)".
ٕ -عن أيب ىريرة-رضي اهلل تعاىل عنو ،-عن الني  ،راؿ:
«تنكح المرأة ألربع :لمالها ،ولحسبها ،ولجمالها ،ولدينها،
فاظفر بذات الدين تربت يداك»
التخريج:
أخردو البخارم  ،كمسلم  ،كال٫تا من طريق عبيد اهلل بن
(ٕ)

(ٖ)

(ُ) السنن (ٔ.)ُُٗ-َُٗ/
(ِ) ا١تستدرؾ (ْ ،ِٖٗ/حْْْٕ).
(ّ) ا١تصدر السابق
(ْ) السلسلة الصحيحة (ْ ،ُٖٔ/حُِٕٔ).
(ٓ) ا١تسند (ِٖ ،ّْٖ-ّْٕ/حُِٔٔ).
(ٔ) السلسلة الصحيحة (ْ ،ُٔٓ/حُِٔٔ).
(ٕ) صحي البخارم (ٕ ،ٕ/حََٗٓ).
(ٖ) صحي مسلم (ِ ،َُٖٔ/حُْٔٔ)
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سعيد ،عن سعيد بن أيب سعيد ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو.
كداى :أف الني  ،راؿ« :تنك ا١ترأة ١تيسمها ك١تا٢تا ٟتسبها
فعليك بذات الدين تربم يداؾ».
أخردو أبو عبيد(ُ) راؿ :حدثناه ابن علية ،عن عبيد اهلل بن
العيزار ،عن طلق بن حبيب رفعو.
كىذا إسناد ردالو ثقات ابن علية إماـ مشهور
كعبيد اهلل بن العيزار كثقو القطاف كذكره ابن حباف يف الثقات،
كراؿ الذىي :صدكؽ(ِ).
كطلق بن حبيب ،كثقو ٚتاعة ،منهم أبو زرعة كابن سعد كأبو
اٟتسن الكويف راؿ أبو حامت كابن حجر :صدكؽ (ّ).
كلكنو منقطع طلق تابعي.
راؿ أبو عبيد :أما رولو١" :تيسمها ف نو اٟتسن كىو الوسامة كمنو
يقاؿ :رد كسيم كامرأة كسيمة"(ْ).
(ُ) يف غريب اٟتديث (ْ)ّْ /
(ِ) التاريخ الكبَت للبخارم ْتوا ي ٤تمود خلي (ٓ )ّْٗ /الثقات البن حباف
(ٕ )ُْٖ/تاريخ اإلسالـ (ّ)ِّٗ /
(ّ) إكمػ ػػاؿ هتػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ (ٕ )ُٗ /صػ ػػدكؽ الضػ ػػعفاى الصػ ػػغَت (ص)ٕٕ :
تقريب التهذيب (ص)ِّٖ :
(ْ) غريب اٟتديث)ّٗ/ِ( :
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ٖ -حديث سلمة بن األكوع :
أخردو مسلم(ُ) من حديث إياس بن سلمة بن األكوع ،أف أباه
حدثو أنو غزا مع أيب بكر راؿ« :فبيتنا ا١تشركُت ،ككاف عارنا أمم»
راؿ « :فقتلم سبعة أبيات بيدم فنفلٍت أبو بكر امرأة من بٍت فزارة من
فلقيم رسوؿ اهلل  »فقاؿ رسوؿ اهلل
أحسن العرب ،فقدمم هبا،
ي
« :ىب يل ا١ترأة» رلم :يا رسوؿ اهلل كاهلل لقد أعجبتٍت ،كما
كشفم ٢تا عن ثوب مث لقيتو بعد ذلك يف السوؽ ،فقاؿ« :يا سلمة،
ىب يل ا١ترأة هلل أبوؾ» رلم« :ىي لك يا رسوؿ اهلل فأخذىا فبعث
هبا إىل مكة ،ففادل هبا أسرل من ا١تسلمُت كانوا يف أيدم ا١تشركُت،
ككانم ٢تا أـ عندىم».
كدو الداللة من ىذا اٟتديث من أربعة اكدو:
الوجو األول :انتقاى رسوؿ اهلل  ىذه ا١ترأة اٞتميلة من بُت
ٚتيع األسرل رداالن كنساى ،ففي الرداؿ من يكوف فيو صفات تقوـ
مقاـ عدد من أسرل ا١تسلمُت من القوة كاٟتنكة كا١تكانة يف رومو.
الوجو الثاني :دع امرأة كاحدة تقوـ مقاـ ٚتاعة كثر لتكوف
فداى لعدد من أسرل ا١تسلمُت .فكيف تكوف امرأة كاحدة يفدل هبا
ٚتاعة من ا١تسلمُت لوال ٚتا٢تا ،كهبذا نستفيد مكانة اٞتماؿ.
(ُ) صحي مسلم (ّ ُّٕٓ /ررمُٕٓٓ)
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الوحو الثالث :إٟتاحو عل سلمة بن األكوع ،كاإلٟتاح ال
يكوف إال من أد يى عظيم ككبَت لو منزلو كمكانة
الوجو الرابع :مدحو لسلمة بن األكوع بقولو (هلل أبوؾ)
ك لمة مدح تعتاد العرب الثناى هبا ف ف اإلضافة إىل العظيم تشريف ك٢تذا
يقاؿ بيم اهلل كنارة اهلل راؿ صاحب التحرير ف ذا كدد من الولد ما
٭تمد ري لو هلل أبوؾ حيث أت ٔتثلك"(ُ).
املطلب الجاني :األحاديح الوازدة يف مشسوعية النظس إىل املخطوبة،
وأثس ذلك.
ٔ -عن ا١تغَتة بن عبة راؿ :أتيت رسول اهلل  ،فأخبرتو أني
خطبت امرأة ،فقال« :ىل رأيتها»؟ قلت :ال .قال« :فانظر
إليها؛ فإنو أحرى أن يؤدم بينكما» .قال :فأتيتهم فأخبرتهم
بقول رسول اهلل  وعندىا أبوىا ،فسكتا ،فقالت المرأة :إني
أحرج عليك إن كان رسول اهلل لم يأمرك أن تنظر إلي ،وإن
كان رسول اهلل  أمرك أن تنظر إلي لما نظرت .ورفعت
السجف ،فنظرت إليها فتزوجتها ،فما نزلت مني امرأة قط
بمنزلتها ،وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين ".
(ُ) رح النوكم عل مسلم (ِ.)ُُٕ/
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التخريج :صحي .
أخردو  -هبذا اللفظ -عبد الرزاؽ كمن طريقو ابن مادو
(ٔ)
كسعيد بن منصور(ّ) كالًتمذم(ْ) ،كالنسائي(ٓ) ،كابن أيب يبة
كالدارمي(ٕ) ،كأٛتد(ٖ) ،كالطرباين(ٗ) ،كالطحاكم(َُ)كالبيهقي(ُُ) ،كلهم
من طرؽ عن عاصم األحوؿ ،عن بكر بن عبد اهلل ا١تزين ،عن ا١تغَتة
بن عبة .
كتفرد سعيد بن منصور كالبيهقي بلفظ «فما نزلت مني امرأة
قط بمنزلتها ،وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين».
(ُ)

(ُ) ا١تصنف (ٔ ،ُٓٔ/حَُّّٓ).
(ِ) السنن (ّ ،ٖٔ/حُٖٔٔ).
(ّ) السنن (ُ ،ُُٕ/حُٔٓ).
(ْ) اٞتامع (ِ ،ّٖٖ/حَُٕٖ).
(ٓ) السنن الصغرل (ٔ ،ٔٗ/حِّّٓ).
(ٔ)مصنف ابن أيب يبة (ٗ.)ُٕٕٕٔ()ّٗٓ /
(ٕ) السنن (ِ ،َٕٔ/حُِٔٗ).
(ٖ) ا١تسند (َّ ،ٔٔ/حُُّٕٖ).
(ٗ) ا١تعجم الكبَت (َِ ،ّّْ/حَُِٓ).
(َُ) رح معاين اآلثار (ّ ،ُْ/حِِْٖ).
(ُُ) السنن الكربل (ٕ ،ُّٔ/حَُّْٗ).

ُْٓ

(ِ)
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كداى عند ابن أيب يبة كالًتمذم ،كالدارمي ،كالطحاكم ٥تتصرا
عل رولو« :فانظر إليها؛ فإنو أحرى أن يؤدم بينكما».
كعند عبد الرزاؽ كأٛتد كابن مادو «قال :فأتيت امرأة من
األنصار ،فخطبتها إلى أبويها ،وأخبرتهما بقول رسول اهلل ،
فسمعت ذلك المرأة وىي في خدرىا،
فكأنهما كرىا ذلك ،قال:
ْ
فقالت :إن كان رسول اهلل  ،أمرك أن تنظر ،فانظر ،وإال فإني
عظمت ذلك عليو ،قال :فنظرت إليها :فتزوجتها،
أنشدك ،كأنها
ْ
فذكر من موافقتها».
دراسة اإلسناد:
مدار ىذا اٟتديث عل عاصم األحوؿ ،عن بكر بن عبد اهلل
ا١تزين ،عن ا١تغَتة بن عبة .
كعاصم :ىو بن سليماف األحوؿ أبو عبد الرٛتن البصرم ،كثقو
ابن ا١تديٍت ك ابن معُت ،كأٛتد ،كابن سعد ،كأبو زرعة ،كابن عمار
كالعجلي كراؿ أبو حامت" :صاحل اٟتديث (ُ)" ،كتكلم فيو ٭تِت بن سعيد

(ُ) ينظ ػ ػػر :الطبق ػ ػػات الك ػ ػػربل (ٕ ،)َُٗ/اٞت ػ ػػرح كالتع ػ ػػدي (ٔ )ّّْ/ميػ ػ ػزاف
االعت ػ ػػداؿ (ِ ،)َّٓ/هت ػ ػػذيب الته ػ ػػذيب (ٓ .)ّْ-ِْ/ى ػ ػػدم الس ػ ػػارم
(ص)ُُْ :

ُْٔ
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القطاف ،فقاؿ" :مل يكن باٟتافظ(ُ)" ،راؿ اٟتافظ ابن حجر " :كصفو
بالثقة كاٟتفظ أٛتد بن حنب  ،فقي لو :إف ٭تِت القطاف يتكلم فيو
فعجب"(ِ) كذكره ابن حباف يف الثقات ،كراؿ " :كاف ٭تِت القطاف رلي
(ٓ)
ا١تي إليو(ّ)" .راؿ الذىي " :ثقة"(ْ) كراؿ يف ا١تيزاف " :اٟتافظ الثقة"
كالراد أنو ثقة.
كفيو :بكر بن عبد اهلل بن عمرك ا١تزين ،أبو عبد اهلل البصرم،
كثقو ابن معُت ،كأٛتد ،كابن سعد ،كأبو زرعة ،كالنسائي(ٔ) ،كذكره ابن
حباف يف الثقات(ٕ)".
ف سناد ىذا اٟتديث صحي كالراد ٝتاع بكر بن عبد اهلل ا١تزين
من ا١تغَتة ،كأما النقاد فقد اختلفوا يف ٝتاعو من ا١تغَتة إىل رسمُت:
القسم األول :القائلوف بنفي ٝتاعو منو ،كمن ىؤالى األئمة :٭تِت

(ُ) اٞترح كالتعدي (ٔ.)ّّْ/
(ِ) ىدم السارم (ص.)ُُْ :
(ّ) الثقات (ِّٕ.)ِّٖ-
(ْ) ا١تغٍت يف الضعفاى (ُ.)َِّ /
(ٓ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)َّٓ /
(ٔ) ينظر :اٞترح كالتعدي (ِ ،)ّٖٖ/كهتذيب الكماؿ (ْ.)ُِٖ/
(ٕ) الثقات (ْ.)ْٕ/

ُْٕ
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بن معُت(ُ) ،كاٟتاكم(ِ) ،كراؿ أبو عوانة" :يف ٝتاع بكر من ا١تغَتة نظر"(ّ).
القسم الثاني :القائلوف بثبوت ٝتاعو من ا١تغَتة ،منهم:
الداررطٍت(ْ) ،كا١تزم(ٓ) ،كالذىي(ٔ) ،كالعالئي مل ينف ٝتاعو سول عن أيب
ذر فقاؿ " :عن أيب ذر  ،راؿ أبو حامت ىو مرس "(ٕ) كابن حجر(ٖ).
كرد صح ىذا اٟتديث ٚتاعة من أى العلم ،راؿ الًتمذم عقب
(َُ)
إخرادو" :ىذا حديث حسن" كالبغوم(ٗ) ،كصححو ابن ا١تلقن
كالبوصَتم(ُُ) كاأللباين(ُِ).
كالراد ٝتاع كاهلل اعلم.
(ُ) ينظر :هتذيب التهذيب (ُ.)ْْٖ/
(ِ) سؤاالت السجزم للحاكم (ص.)َُٓ :
(ّ) مستخرج أيب عوانة (ّ ،ُٖ/حَّْٔ).
(ْ) العل (ٕ.)ُّٖ/
(ٓ) ينظر :هتذيب الكماؿ (ْ.)ُِٕ/
(ٔ) سَت أعالـ النبالى (ْ.)ِّٓ/
(ٕ) دامع التحصي (ص)َُٓ :
(ٖ) هتذيب التهذيب (ُ.)ْْٖ/
(ٗ) رح السنة (ٓ)ُْ/
(َُ) البدر ا١تنَت (ٕ)َّٓ/
(ُُ) مصباح الزدادة (ِ)ََُ/
(ُِ) مشػػكاة ا١تصػػابي (ِ ،ِّٗ/حَُّٕ) ،صػػحي اٞتػػامع الصػػغَت كزياداتػػو
(ُ ،َِٗ/حْٖٓ).

ُْٖ
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كرد داى معٌت ىذا اٟتديث من حديث أنح .
أخردو ابن مادو(ُ) ،كالبزار(ِ) ،كابن اٞتاركد(ّ) ،كابن حباف ،
كالداررطٍت(ٓ) ،كاٟتاكم(ٔ) ،كالبيهقي(ٕ) ،كلهم من طرؽ ،عن عبد
الرزاؽ ،عن معمر ،عن ثابم ،عن أنح بن مالك٨ ،توه.
فهذا إسناد صحي  ،كرد صححو اٟتاكم كراؿ" :ىذا حديث
صحي عل رط الشيخُت ،كمل ٮترداه" ،ككافقو الذىي ،كرد تكلم
بعض أى العلم يف ركاية معمر بن را د ،عن ثابم البناين(ٖ) ،راؿ
الداررطي :الصواب عن ثابم عن بكر(ٗ) .يعٍت الطريق السابق.
وجو الداللة من ىذا الحديث على مسألة الجمال ،ما قالو
شراح الحديث رحمهم اهلل؛ حيث راؿ ا١تظهرم يف رحو ٢تذا اٟتديث:
" النظر إىل ا١ترأة رب النكاح يورع األلفة بُت الزكدُت؛ ألنو إذا نظر ،ف ف
ماؿ رلبو إليها كتزكدها ،يكوف تزكدها عن معرفة كرؤية ،كك فع يكوف
(ْ)

(ُ) السنن (ّ ،ٖٔ-ٕٔ/حُٖٓٔ).
(ِ) ا١تسند (ُّ ،ُّٖ/حُٔٗٔ).
(ّ) ا١تنتق (ص ،َُٕ :حٕٔٔ).
(ْ) صحي ابن حباف (ٗ ،ُّٓ/حَّْْ).
(ٓ) السنن (ْ ،ِّٕ/حِِّٔ).
(ٔ) ا١تستدرؾ (ِ ،ُٕٗ/حِٕٗٔ).
(ٕ) السنن الكربل (ٕ ،ُّٓ/حُّْٖٗ).
(ٖ) ينظر :دزى فيو أحاديث ٭تِت بن معُت (ص ،)ٖٗ :كتقريب التهذيب (َٖٗٔ).
(ٗ) السنن (ْ ،ِّٕ/حِِّٔ).

ُْٗ
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عن معرفة كٕتربة ،ال تكوف بعده مالمة غالبا ،كإف مل ينظر إليها فرٔتا يظنها
ٚتيلة ،ف ذا تزكدها عن ىذا الظن ،فرٔتا ال تكوف كما ظنها ،فيكوف بعد
ذلك نادما عل تزكدها ،كال يكوف لو هبا ألفة"(ُ).
كزاد ابن ا١تلك ىذا راحا فقاؿ " :ا١تعٌت :ف ف النظر إليها أكىل
باإلصالح كإيقاع األلفة كالوفاؽ بينهما ،فيكوف تزكدها عن معرفة ،فال
يكوف بعده ندامة غالبنا"(ِ).
كراؿ حمزة محمد قاسم يف رحو ٢تذا اٟتديث " :كألنو يستدؿ
بالودو عل اٞتماؿ ،كبالكفُت عل خصوبة البدف ،أك عدمها"(ّ).
ٕ -حديث جابر  ،قال :قال رسول اهلل " :إذا خطب أحدكم
المرأة ،فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها،
(ْ)
فليفعل" قال" :فخطبت جارية ،فكنت أختبئ لها تحت الكرب
حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها ،فتزوجتها".
الحديث صحيح لغيره.

(ُ) ا١تفاتي يف رح ا١تصابي (ْ.)ِّ /
(ِ) رح ا١تصابي البن ا١تلك (ّ.)ْٓٗ /
(ّ) منار القارم رح ٥تتصر صحي البخارم (ٓ.)ُُُ /
(ْ) رولػػو :الكػػرب  -بفتحتػػُت :-أصػػوؿ السػػعف الغػػالظ الع ػراض ،كٝتػػي كػػرب
النخ ػ كربػػا ،ألنػػو اسػػتغٍت عنػػو .ينظػػر :القػػاموس احملػػيط (ص ،)ُٔٔ :تػػاج
العركس (ْ.)ُِّ/

َُٓ
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التخريج:
أخردو أبو داكد يف السنن  ،كابن أيب يبة يف ا١تصنف
كأٛتد يف ا١تسند(ّ) ،كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد ،عن ٤تمد
بن إسحاؽ ،عن داكد بن حصُت ،عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد
بن معاذ ،عن دابر بن عبد اهلل.
كعند ابن أيب يبة كأٛتد " فخطبت جارية من بني سلمة".
كأخردو البزار كما يف "بياف الوىم كاإليهاـ(ْ)" عن عمر بن
علي ال ِ
اٟتصُت ،عن
ْمقدمي ،عن ٤تمد بن إسحاؽ ،عن ىد ياكد بن ٍ
َ ّ
واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ بو.
كأخردو أٛتد يف ا١تسند(ٓ) ،عن يعقوب بن إبراىيم بن سعد
الزىرم ،عن أبيو ،كأخردو الطحاكم يف " رح معاين اآلثار(ٔ)،
كالبيهقي يف السنن الكربل(ٕ) ،من طريق أحمد بن خالد الوىبي،
(ُ)

(ُ) (ِ ،َُٗ/حَِْٖ)
(ِ) (ْ ،ّٓٓ/ح ُٖٕٕٔ).
(ّ) (ِِ ،َْْ/حُْٖٓٓ).
(ْ) (ْ.)ِْٗ-ِْٖ/
(ٓ) (ِّ ،ُٓٓ/حُْٖٗٔ).
(ٔ) (ّ ،ُْ/حَِْٖ)
(ٕ) (ٕ ،ْٖ/حُّٖٗٔ).

ُُٓ

(ِ)
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كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ(ُ) من طريق عمر بن علي المقدمي ،ثالثتهم-
إبراىيم بن سعد الزىري ،وأحمد بن خالد الوىبي ،وعمر بن علي
المقدمي -عن ٤تمد بن إسحاؽ ،عن داكد بن اٟتصُت ،عن واقد بن
عمرو بن سعد بن معاذ ،عن دابر.
دراسة اإلسناد:
ىذا اٟتديث مداره عل ٤تمد بن إسحاؽ ،كرد اختلف عليو
يف تسمية الراكم عن دابر ،فسماه عبد الواحد بن زياد عنو :واقد بن
عبد الرحمن بن سعد ،كما عند أيب داكد ،كابن أيب يبة ،كأٛتد،
ككاقد بن عبد الرحمن بن سعد ىذا ذكره ابن حباف يف الثقات(ِ)،
كراؿ ابن القطاف :إًف كاردا ىى ىذا ال تعرؼ ىحالو ،ىكالٍ ىم ٍذ يكور الٍ ىم ٍع يركؼ،
م،
معاذ ،أىبيو عبد اهلل ٍاألنٍ ى
إًَّ٪تىا يى ىو ىكارد بن ىع ٍمرك بن سعد بن ى
صا ًر ٌ
األ ٍ ىهلًي . . . . . . . .،كيىو ً
مدين ثًىقة ،رىالىو أىبيو ٍزر ىعة(ّ).
ى ى
كركاه عمر بن علي ا١تقدمي عن ابن إسحاؽ فاختلف عليو ،فسماه
مرة كارد بن عبد الرٛتن ،متابعا لعبد الواحد بن زياد ،كما عند البزار ،كراؿ
م ىعن ىدابر إًال من ىى ىذا الٍىو ٍدو ،رى ىاؿ :ىكال
عقب اٟتديث :ىكىى ىذا ال نعلموي يرًك ى
(ُ) (ِ ،ُٔٓ/حِٔٗٔ)
(ِ) الثقات (ٓ.)ْٗٓ/
(ّ) بياف الوىم كاإليهاـ (ْ.)ِْٗ/

ُِٓ
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الر ٍٛتىن بن سعد ىعن ىدابر ،إًال ىى ىذا اٟتى ًديث.
أسند ىكارد بن عبد َّ
ٍ
كٝتاه مرة أخرل عنو :كارد بن عمرك بن سعد بن معاذ ،كما
عند اٟتاكم يف ا١تستدرؾ ،كتابعو عل ىذا الودو الثاين إبراىيم بن سعد
الزىرم كما عند أٛتد ،كأٛتد يف ا١تسند ،كأٛتد بن خالد الوىي ،كما
عند الطحاكم يف رح معاين اآلثار ،كالبيهقي يف السنن الكربل ،وىذا
ىو الصواب ،أم تسميتو بػ" كارد بن عمرك بن سعد بن معاذ" كذلك
لتفرد عبد الواحد بن زياد بتسمتو " واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
معاذ " ،كإف كاف ثقة(ُ) ،إال أنو خالف ٚتاعة الذين ىم بُت ثقة
كصدكؽ(ِ) ،كرد رالوا" :كارد بن عمرك" كىم أكثر ،كركايتهم أكىل كأرد .
كأما ركاية عمر بن علي ا١تقدمي اليت توافق ركاية عبد الواحد،
ف هنا ٖتاؿ عل ركاية اٞتماعة.

(ُ) كثقو غَت كاحد من النقاد ،منهم :ابن معُت كأبػو حػامت كأبػو زرعػة الرازيػاف كالػداررطٍت
كغَتىم ينظر :اٞترح كالتعدي (ٔ ،)ُٗ/كهتذيب التهذيب (ٔ. .)ّٖٔ/
(ِ ) كىم٤ :تمد بن عمر بن علي بن عطػاى بػن مقػدـ ا١تقػدمي البصػرم ،يف أحػد
ال ػػودهُت م ػػن ركايت ػػو ،كإب ػ ػراىيم ب ػػن س ػػعد الزى ػػرم ،أب ػػو إس ػػحاؽ ا١ت ػػدين مث
البغدادم ،كأٛتد بن خالد بن موس الوىي الكندم أبو سعيد.
ينظ ػػر :اٞت ػػرح كالتع ػػدي (ِ ،)ُِْ/ٔ ،ْٗ/ِ ،َُِ/كتقري ػػب الته ػػذيب
(ُٕٕ.)ُُٕٔ ،َّ ،

ُّٓ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

ككارد بن عمرك بن سعد بن معاذ األنصارم األ هلي أبو عبد
اهلل ا١تدين ثقة(ُ) ،كىو من رداؿ مسلم(ِ).
ك٤تمد بن إسحاؽ الذم عليو ا١تدار ،اختلف فيو النقاد(ّ)،
كالصواب أنو صدكؽ حسن اٟتديث إذا صرح بالتحديث(ْ).
كرد صرح بالسماع عن داكد بن اٟتصُت عند أٛتد يف ا١تسند(ٓ)،
(ُ) كثقو ٚتاعة من النقاد .ينظر :اٞترح كالتعدي (ٗ ،)ِّ/كالثقات البن حباف
(ٕ.)َٓٔ/
(ِ) ينظر :رداؿ صحي مسلم البن منجويو (ِ ،)َّّ/كتقريب التهذيب (ّٖٖٕ).
(ّ ) أثٌت عليو ٚتاعة من األئمة كالزىرم ،ك عبة ،كابن عيينة ،كغَتىم ،كراؿ ابن
مع ػػُت :ل ػػيح ب ػػذاؾ ى ػػو ض ػػعيف .كر ػػاؿ أٛت ػػد :كث ػػَت الت ػػدليح د ػػدا ،فك ػػاف
أحسن حديثو عندم ما راؿ :أخربين كٝتعم.
كرػػاؿ أبػػو حػػامت :لػػيح عنػػدم يف اٟتػػديث بػػالقول ضػػعيف اٟتػػديث .كرػػاؿ
مالػػك :ددػػاؿ مػػن الددادلػػة .كتكلػػم فيػػو ىشػػاـ بػػن عػػركة ،رػػاؿ اٟتػػافظ يف
التقريب :نزي العراؽ ،إماـ ا١تغازم ،صدكؽ يدلح كرمي بالتشيع كالقدر.
كلع ىذا ىو الراد .
ينظر :اٞترح كالتعدي (ٕ ،)ُْٗ-ُِٗ/كالتقريب (ِٕٓٓ) .تعريف أى
التقديح (ص.)ُٗ :
(ْ) لكون ػػو أكث ػػر م ػػن الت ػػدليح خصوص ػػا ع ػػن الض ػػعفاى .ينظ ػػر :التبي ػػُت ألٝت ػػاى
ا١تدلسُت (ص .)ْٕ :كتقريب التهذيب (ِٕٓٓ).
(ٓ) (ِّ ،ُٓٓ/حُْٖٗٔ)
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عن يعقوب بن إبراىيم بن سعد الزىرم ،عن أبيو ،عنو ،كباري رداؿ
اإلسناد ثقات رداؿ الشيخُت ،وعليو فاإلسناد حسن ،وقد حسنو
الحافظ ابن حجر(ُ).
كذكره يف بلوغ ا١تراـ(ِ) كراؿ" :ردالو ثقات" ،راؿ اٟتاكم يف
ا١تستدرؾ :ىذا حديث صحي عل رط مسلم كمل ٮترداه ،كإ٪تا أخرج
مسلم يف ىذا الباب حديث يزيد بن كيساف عن أيب حازـ ٥تتصرا.
كحسن إسناده اٟتافظ ابن حجر(ّ).
كيشهد لو ما كرد يف دواز النظر إىل ا١ترأة كالندب إليو عند
خطبتها من حديث أيب ىريرة كأيب ٛتيد الساعدم  اآليت رريبان.
أما حديث أيب ىريرة  :أخردو مسلم يف صحيحو(ْ) ،من
طريق ابن عيينة ،عن يزيد بن كيساف ،عن أيب حازـ ،عن أيب ىريرة
راؿ :كنم عند رسوؿ اهلل  فأتاه رد فأخربه أنو تزكج امرأة من
األنصار فقاؿ لو رسوؿ اهلل  :أنظرت إليها؟ راؿ ال راؿ فاذىب
فانظر إليها ف ف يف أعُت األنصار يئا.

(ُ) فت البارم (ٗ)ُُٖ/
(ِ) بلوغ ا١تراـ (ص ،ّٕٔ :حْٕٗ)
(ّ) يف الدراية يف ٗتريج أحاديث ا٢تداية (ِ.)ِِٔ/
(ْ) (ِ ،ََُْ/حُِْْ).
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(ِ)

أما حديث أيب ٛتيد الساعدم  :أخردو اٛتد(ُ) كالطحاكم
كالبزار(ّ) كالطرباين (ْ)من طرؽ عن عبد اهلل بن عيس  ،عن موس بن عبد
اهلل بن يزيد ،عن أيب ٛتيد ،كلفظو« :ذا خطب أحدكم امرأة ،فال دناح
عليو أف ينظر إليها إذا كاف إ٪تا ينظر إليها ٠تطبة ،كإف كانم ال تعلم»
إسناده صحي  ،ردالو ثقات.
وعليو يكون إسناد حديث الباب صحيحا لغيره.
ٖ -عن أيب ىريرة  --راؿ :سئ رسوؿ اهلل  :أم النساى
خَت؟ راؿ« :خير النساء التي تسره إذا نظر ،وتطيعو إذا أمر،
وال تخالفو في نفسها وال مالها بما يكره».
التخريج :حديث حسن.
أخردو -هبذا اللفظ -النسائي(ٓ) ،من طريق الليث بن سعد،
كأٛتد(ٔ) ،عن يحيى بن سعيد ،كمن طريق ٭تِت أخردو اٟتاكم(ٕ) ،كأخردو

(ُ) مسند أٛتد (ّٗ)ُٓ /
(ِ) رح معاين اآلثار (ّ)ُْ /
(ّ) مسند البزار = البحر الزخار (ٗ)ُٔٓ /
(ْ) ا١تعجم األكسط (ُ)ِٕٗ /
(ٓ) السنن الصغرل (ٔ ،ٖٔ/حُِّّ).
(ٔ) ا١تسند (ُٓ ،َّٔ/حٕٖٓٗ).
(ٕ) ا١تصدر السابق (ِ ،ُٕٓ/حِِٖٔ).
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اٟتاكم(ُ) ،كالبيهقي(ِ) ،من طريق أبي عاصم ،ثالثتهم  -٭تِت بن سعيد،
كالليث بن سعد ،كأبو عاصم  -عن ٤تمد بن عجالف ،عن سعيد ا١تقربم،
عن أيب ىريرة.
كلفظو عند أٛتد من طريق ٭تِت بن سعيد« :اليت تسره إذا نظر
إليها ،وتطيعو إذا أمر ،وال تخالفو فيما يكره في نفسها ،وال في مالو»،
كمل يسق اٟتاكم لفظو ،ب أحالو عل ركاية أيب عاصم اآليت ذكرىا.
كيف اللفظ عند اٟتاكم ،كالبيهقي ،من طريق أيب عاصم« :اليت
تسره إذا نظر ،وال تعصيو إذا أمر ،وال تخالفو بما يكره في نفسها
ومالها» .راؿ البيهقي عقب ٗتر٬تو " :كركاه الليث بن سعد ،عن ابن
عجالف ،كراؿ« :في نفسها وال مالها».
(ٓ)
كأخردو الطيالسي(ّ) ،كالبزار(ْ) ،كالطربم  ،من طريق أيب
معشر ،عن سعيد بن أيب سعيد ا١تقربم ،عن أيب ىريرة ٨توه .كلفظو :راؿ
رسوؿ اهلل « :خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك ،وإذا أمرتها
(ُ) ا١تصدر السابق (ِ ،ُٕٓ/حِِٖٔ).
(ِ) عب اإلٯتاف (ُُ ،ُّٕ/حّّٖٔ).
(ّ)ا١تسند (ْ ،ٖٕ/حِْْْ).
(ْ) ا١تسند (ُٓ ،ُٕٓ/حّٕٖٓ).
(ٓ)دامع البياف (ٖ.)ِٗٓ/
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أطاعتك ،وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها» قال :وتال ىذه

اآلية ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭼ [النساء ]ٖٗ :إلى آخر اآلية.
راؿ البزار :كىذا اٟتديث ال نعلمو يركل عن أيب ىريرة إال من
ىذا الودو هبذا اإلسناد.
(ُ)
كأخرج الطرباين ٨ ،توه من طريق يزيد بن ىاركف ،عن ريك،
عن دابر ،عن عطاى ،عن أيب ىريرة راؿ :راؿ رسوؿ اهلل « :ما أفاد
عبد بعد اإلسالم خير لو من زوج مؤمنة :إذا نظر إليها سرتو ،وإذا
غاب عنها حفظتو في نفسها ومالو».
راؿ الطرباين :مل يرك ىذا اٟتديث عن دابر إال ريك ،تفرد بو :يزيد.
دراسة اإلسناد :الحديث حسن
إسناد الحديث األول مداره عل ٤تمد بن عجالف ،عن سعيد
ا١تقربم ،عن أيب ىريرة.
ك٤تمد بن عجالف ا١تدين ،كثقو أٛتد ،كابن معُت ،كأبو حامت كأبو
زرعة الرازياف(ِ) ،كذكره ابن حباف يف الثقات ،كراؿ . . ." :عنده صحيفة
عن سعيد ا١تقربم بعضها عن أبيو عن أيب ىريرة ،كبعضها عن أيب ىريرة
(ُ) ا١تعجم األكسط (ِ ،ِّٓ/حُُِٓ).
(ِ) اٞترح كالتعدي (ٖ،)َٓ/
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نفسو ")ُ( . .كنق البخارم كابن حباف عن ٭تِت القطاف أنو راؿٝ :تعم
٤تمد بن عجالف يقوؿ :كاف سعيد ا١تقربم ٭تدث عن أبيو ،عن أيب ىريرة،
كعن أيب ىريرة ،فاختلط علي ،فجعلتها كلها عن أيب ىريرة(ِ) " .راؿ ابن
حباف –رٛتو اهلل" :كرد ٝتع سعيد ا١تقربم من أيب ىريرة ،كٝتع عن أبيو عن
أيب ىريرة ،فلما اختلط عل ابن عجالف صحيفتو كمل ٯتيز بينهما اختلط
فيها ،كدعلها كلها عن أيب ىريرة ،كليح ىذا ٦تا ييه اإلنساف بو؛ ألف
الصحيفة كلها يف نفسها صحيحة ،فما راؿ ابن عجالف عن سعيد عن أبيو
عن أيب ىريرة ،فذاؾ ٦تا ٛت عنو ردٯتا رب اختالط صحيفتو عليو ،كما راؿ
عن سعيد عن أيب ىريرة فبعضها متص صحي كبعضها منقطع؛ ألنو
أسقط أباه منها ،فال ٬تب االحتجاج عند االحتياط إال ٔتا يركم الثقات
ا١تتقنوف عنو ،عن سعيد ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة ،كإ٪تا كاف ييه أمره
كيضعف لو راؿ يف الك  :سعيد عن أيب ىريرة ،ف نو لو راؿ ذلك لكاف
كاذبا يف البعض؛ ألف الك مل يسمعو سعيد عن أيب ىريرة ،فلو راؿ ذلك
لكاف االحتجاج بو سارطا عل حسب ما ذكرناه .)ّ( . .كراؿ العقيلي:

(ُ) الثقات البن حباف (ٕ.)ّٖٔ/
(ِ) التأريخ الكبَت (ُ )ُٗٔ/الثقات البن حباف (ٕ.)ّٖٔ/
(ّ) الثقات البن حباف (ٕ.)ّٖٔ/
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"كاف ابن عجالف مضطرب اٟتديث يف حديث نافع(ُ)" .كراؿ الذىي:
"كيف حفظو يى(ِ)" .كراؿ أيضا " :كرد تكلم ا١تتأخركف من أئمتنا يف سوى
حفظو(ّ) .كري  :إنو كاف يدلح(ْ) ،كراؿ اٟتافظ ابن حجر" :صدكؽ إال
اختلطم عليو أحاديث أيب ىريرة(ٓ) " .كىذا إسناد حسن ،راؿ اٟتاكم:
أنو
ٍ
(ٕ)
(ٔ)
" صحي عل رط مسلم " .ككافقو الذىي  .كحسنو األلباين .
كتابع ابن عجالف عن سعيد ا١تقربم أبو معشر كىو٧ :تي بن عبد
الرٛتن السندم ا١تدين ،موىل بٍت ىا م ،راؿ ال ىف َّالس :كاف ٭تِت ال ٭تدث
ض ِّعفو ،كيضحك إذا ذكره ،ككاف ابن مهدم ي٭تىدِّث عنو .كراؿ ابن
عنو كيي ى
مهدم" :كاف أبو معشر تىعرؼ كتينكر" .كراؿ أٛتد بن حنب " :كاف
(ٖ)
مرة" :حديثو
صدكران ،كلكنو ال يقيم اإلسناد ،ليح بذاؾ " .كراؿ أٛتد َّ
(ُ) الضعفاى للعقيلي (ّ.)ُّ/
(ِ) تذكرة اٟتفاظ (ُ.)ُِٓ/
(ّ) ميزاف االعتداؿ (ْ ،)َِّ/ا١تغٍت يف الضعفاى (ِ.)ُّٔ/
(ْ) ينظ ػ ػػر :ا١تدلس ػ ػػُت (ص ،)ٖٓ :تعري ػ ػػف اىػ ػ ػ التق ػ ػػديح (ص ،)ْْ :أٝت ػ ػػاى
ا١تدلسُت للسيوطي (ص ،)ٖٖ :التبيُت ألٝتاى ا١تدلسُت (ص.)ُٖٗ :
(ٓ) تقريب التهذيب ررم.)ُّٔٔ( :
(ٔ) ا١تستدرؾ للحاكم مع تلخيص الذىي (ِ ،ُٕٓ/حِِٖٔ).
(ٕ) إركاى الغلي (ٔ.)ُٕٗ/
(ٖ) ينظر :اٞترح كالتعدي (ٖ.)ْْٗ/
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عندم مضطرب ،ال يقيم اإلسناد ،كلكن أكتب حديثو أعترب بو(ُ) .كراؿ
ىمَّرنة" :ييكتب من حديثو ما كاف عن ٤تمد بن كعب يف التفسَت(ِ)" .كراؿ
أبو حامت الرازم :كاف أٛتد بن حنب يرضاه يف ا١تغازم ،كيقوؿ :كاف
بصَتان هبا - ،راؿ أبو حامت :-ككنم أىاب أحاديثو حىت رأيم أٛتد
ي٭تىدِّث عن رد عنو ،فتوسعم بىػ ٍع يد يف كتابة حديثو .كراؿ ٭تِت بن معُت:
"ليح بقوم يف اٟتديث(ّ)" .كراؿ ىمَّرة" :ضعيف(ْ)" .كراؿ أبو زرعة:
"صدكؽ يف اٟتديث ،كليح بالقوم(ٓ)".
منكر اٟتديث(ٔ) .كراؿ أبو داكد كالنسائي
كراؿ
البخارم) :ي
(ٕ
كالداررطٍت :ضعيف .
كراؿ ابن حباف" :ككاف ٦تن اختلط يف آخره عمره كبقي رب أف
ٯتوت سنتُت يف تغَت ديد ال يدرم ما ٭تدث بو فكثر ا١تناكَت يف ركايتو
(ُ) تاريخ بغداد ( ُّ.)َّْ/
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ٖ.)ُِّ/
(ّ) اٞترح كالتعدي (ٖ.)ْْٗ/
(ْ) تاريخ بغداد ( ُّ.)ِّْ/
(ٓ) اٞترح كالتعدي (ٖ.)ْْٗ/
(ٔ) التأريخ الكبَت (ٖ.)ُُْ/
(ٕ) الض ػػعفاى كا١تًتكك ػػوف للنس ػػائي (ص .)َُُ :الض ػػعفاى كا١تًتكك ػػوف لل ػػداررطٍت
(ص.)ُٖٗ :
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من رب اختالطو فبط االحتجاج بو(ُ)" .كراؿ ابن عدم" :رد ركل عنو
َّورم كىشيم كالليث بن سعد كغَتىم من الثقات ،كىو مع ضعفو
الث ٌ
(ّ)
(ِ)
يكتب حديثو " .راؿ اٟتافظ ابن حجر :مشهور بكنيتو ضعيف ".
كأما ما داى عند الطرباين من طريق يزيد بن ىاركف ،عن ريك،
عن دابر ،عن عطاى ،عن أيب ىريرة.
 ففي إسناده ريك ،كىو :ابن عبد اهلل النخعي الكويفالقاضي بواسط مث الكوفة أبو عبد اهلل ،راؿ ٭تِت القطاف :رأيم ٗتليطا
يف أصوؿ ريك .كراؿ ابن معُت :ليح بالقوم.
كيف موضع آخر :ال بأس بو(ْ) .كراؿ ابن عدم :كالغالب عل
حديثو الصحة كاالستواى كالذم يقع يف حديثو من النكرة إ٪تا أيت فيو من
سوى حفظو ،ال أنو يتعمد يف اٟتديث يئا ٦تا يستحق أف ينسب فيو إىل
يى من الضعف(ٓ)" .راؿ ابن حجر" :كاف يتربأ من التدليح كنسبو
عبد اٟتق يف "األحكاـ" إىل التدليح كسبقو إىل كصفو بو الداررطٍت(ٔ)"،
(ُ) اهركحُت (ّ.)َٔ/
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ٖ.)ُِّ/
(ّ) تقريب التهذيب (ََُٕ).
(ْ) اٞترح كالتعدي (ْ.)ّٕٔ/
(ٓ) الكام يف الضعفاى (ٓ.)ّٓ/
(ٔ) تعريف اى التقديح (ص.)ّّ :
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كذكره ابن حباف يف "الثقات" ،كراؿ" :كاف يف آخر أمره ٮتطئ فيما يركم،
تغَت عليو حفظو فسماع ا١تتقدمُت عنو الذين ٝتعوا منو بواسط ليح فيو
ٗتليط مث يزيد بن ىاركف كإسحاؽ األزرؽ كٝتاع ا١تتأخرين عنو بالكوفة فيو
أكىاـ كثَتة(ُ)" .كراؿ اٟتافظ ابن حجر :صدكؽ ٮتطئ كثَتا ،تغَت حفظو
منذ كيل القضاى بالكوفة ككاف عادال فاضال .")ِ( . . .
كفيو :دابر بن يزيد اٞتعفي ،راؿ البخارم" :تركو ٭تِت بن سعيد،كعبد الرٛتن بن مهدم(ّ)" ،كراؿ الشعي :يا دابر ال ٘توت ،حىت تكذب
عل رسوؿ اهلل  ،راؿ :فما مض األياـ كالليايل ،حىت اهتم بالكذب(ْ).
كراؿ ٭تِت بن معُت :ضعيف .كراؿ أبو حامت الرازم :يكتب حديثو عل
االعتبار كال ٭تتج بو .كراؿ أبو زرعة :لُت .كراؿ عبة :دابر اٞتعفي
صدكؽ يف اٟتديث(ٓ) .كراؿ النسائي :مًتكؾ(ٔ)" .كراؿ العجلي" :كاف
ضعيفا يغلو يف التشيع ككاف يدلح(ٕ)"كراؿ الداررطٍت" :إف اعترب لو ْتديث
(ُ) الثقات البن حباف (ٔ.)ْْْ/
(ِ) تقريب التهذيب (ِٕٖٕ).
(ّ) الضعفاى الصغَت (ص.)ّٕ :
(ْ) الضعفاى الصغَت (ص.)ّٕ :
(ٓ) اٞترح كالتعدي (ِ.)ْٕٗ/
(ٔ) الضعفاى كا١تًتككوف للنسائي (ص.)ِٖ :
(ٕ) الثقات للعجلي (ُ.)ِْٔ/
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يػي ىع ُّد حديثنا صاٟتنا ،إذا كاف عن األئمة(ُ)" .كراؿ اٟتافظ ابن حجر:
"ضعيف رافضي(ِ)" .كىذا إسناد ضعيف ددا ،كيغٍت عنو ما تقدـ.
كداى ٨تو حديث الباب من حديث ابن عباس ،أخردو أبو
(ْ)
(ّ)
داكد  ،كاٟتاكم كصححو  ،كلفظو١ « :تا نزلم ىذه اآلية ﱣﭐﱲ

كرب ذلك
ﱳ ﱴ ﱵ ﱢ [التوبة ،]ّْ :راؿ :ي
عل ا١تسلمُت ،فقاؿ عمر :أنا أفرج عنكم ،فانطلق ،فقاؿ :يا ني اهلل،
كرب عل أصحابك ىذه اآلية ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صل اهلل عليو
إنو ي
كسلم " :-إف اهلل مل يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم ،كإ٪تا
فرض ا١تواريث لتكوف ١تن بعدكم" راؿ :فكرب عمر مث راؿ لو" :أال
أخربؾ ٓتَت ما يكنز ا١ترى؟ ا١ترأة الصاٟتة :إذا نظر إليها سرتو ،كإذا أمرىا
أطاعتو ،كإذا غاب عنها حفظتو"
(ٓ)
كمن حديث سعد بن أيب كراص عند اٟتاكم  ،كراؿ" :ىذا
حديث صحي اإلسناد من خالد بن عبد اهلل الواسطي إىل رسوؿ اهلل
(ُ) الضعفاى كا١تًتككوف للداررطٍت (ص.)ٗٗ :
(ِ) تقريب التهذيب (ٖٕٖ).
(ّ) السنن (ّ ،ٕٗ/حُْٔٔ).
(ْ) ا١تستدرؾ (ُ)ٕٓٔ /
(ٓ) ا١تستدرؾ (ِ)ُٕٓ /
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 ،تفرد بو ٤تمد بن بكَت ،عن خالد إف كاف حفظو ،ف نو صحي
عل رط الشيخُت" .راؿ الذىي٤" :تمد راؿ أبو حامت صدكؽ يغلط.
كراؿ يعقوب بن يبة :ثقة(ُ)" كمن حديث أيب أمامة ،أخردو ابن
مادو(ِ) ،كالطرباين(ّ) ،كإسناده ضعيف.
كيتلخص ٦تا تقدـ أف حديث الباب يرتقي ٔتتابعتو ك واىده
إىل صحي لغَته.
ٗ -حديث الواىبة:
أف «امرأة داىت رسوؿ اهلل  فقالم :يا رسوؿ اهلل دئم
فصعد النظر إليها كصوبو مث
ألىب لك نفسي فنظر إليها رسوؿ اهلل َّ 
طأطأ رأسو.» . . .
أخرجو البخارم من طرؽ عن أيب حازـ ،عن سه بن سعد
٨ توه(ْ).
كعند البخارم(ٓ) أيضان بلفظ آخر" :فجاىتو امرأة تعرض
نفسها عليو ،فخفض فيها النظر كرفعو ،فلم يردىا".
(ُ) ا١تستدرؾ مع تلخيص الذىي (ِ.)ُٕٓ /
(ِ) سنن ابن مادو (ّ ،ِٔ/حُٕٖٓ).
(ّ) ا١تعجم الكبَت (ٖ ،ِِِ/حُٖٖٕ).
(ْ) أخردو البخارم (ٕ.)َٖٕٓ( )ٔ/
(ٓ) أخردو البخارم (ٕ.)ُِّٓ( )ُٕ/

ُٓٔ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

وأخرجو عبد الرزاؽ – كمن طريقو الطرباين (ُ) ،كأبو يعل (ِ) –
عن معمر ،كالثورم ،عن أيب حازـ ،عن سه بن سعد الساعدم راؿ:
ٝتعتو ٭تدث " :أف امرأة داىت إىل الني  ،فوىبم نفسها لو،
فصمم ،مث عرضم نفسها عليو ،فصمم ،فلقد رأيتها رائمة مليا -
أك راؿ :ىويا  -تعرض نفسها عليو ،كىو صامم " . . .اٟتديث.
ردالو ثقات ،كسنده صحي .
املطلب الجالح :األحاديح الوازدة يف بيان مكانة اجلنال يف حياة النيب .
ٔ -حددديث علددي  قددال علددي :قلددت« :يددا رسددول اهلل ،مالددك
تنوق(ّ) في قريش وتدعنا؟ فقال :وعندكم شيء؟»(ْ).
َّ
أخردو مسلم من طػرؽ عػن األعمػ  ،عػن سػعد بػن عبيػدة ،عػن
أيب عبػػد الػػرٛتن ،عػػن علػػي بػػو ،رػػاؿ :رلػػم :يػػا رسػػوؿ اهلل ،مػػا لػػك تنػػوؽ
يف رري كتػدعنا؟ فقػاؿ :كعنػدكم ػيى؟ رلػم :نعػم ،بنػم ٛتػزة ،فقػاؿ
رسوؿ اهلل  :إهنا ال ٖت يل ،إهنا ابنة أخي من الرضاعة.
كلكػػن دػػاى يف ركايػػة أخػػرل بلفػػظ ص ػري عػػن علػػي  ،كى ػػو:
(ُ) ا١تعجم الكبَت.)َُٗ/ٔ( :
(ِ) مسنده.)ُْٓ/ُّ( :
(ّ) تنوؽ فالف يف مطعمو كملبسو كأموره :إذا ٕتود كبالغ .هتذيب اللغة (ٗ.)ِْْ/
(ْ) أخردو مسلم (ُْْٔ).
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"راؿ علي :رلم لرسػوؿ اهلل  ،أال أدلػك علػ أٚتػ فتػاة يف رػري ؟.
 . .اٟتديث".
)ِ(
)ُ(
أخردو عبد الرزاؽ – كمن طريقػو الطػرباين  -عػن الثػورم،
عن علي بن زيػد بػن دػدعاف ،عػن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ :رػاؿ علػي:
رلم لرسوؿ اهلل  ، أال أدلػك علػ أٚتػ فتػاة يف رػري ؟ رػاؿ« :كمػن
ى ػػي؟ » رل ػ ػم :ابن ػػة ٛت ػػزة ،ر ػػاؿ« :أم ػػا علم ػػم أهن ػػا ابن ػػة أخ ػػي م ػػن
الرضاعة ،إف اهلل حرـ من الرضاع ما حرـ من النسب» ٨توه.
كأخردػػو أٛتػػد(ّ) عػػن ككيػػع -كمػػن طريػػق ككيػػع؛ أخردػػو ٤تمػػد بػػن
نصر ا١تركزم(ْ) ،كالنسائي)ٓ( ،كالبزار(ٔ) كأبو يعل )ٕ(  -عػن سػفياف ،عػن
علي بن زيد ،عن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ :رػاؿ علػي :رلػم لرسػوؿ اهلل
 ،أال أدلك عل أٚتػ فتػاة يف رػري ؟ رػاؿ« :كمػن ىػي؟ » رلػم :ابنػة
ٛتػػزة ،رػػاؿ« :أمػػا علمػػم أهنػػا ابنػػة أخػػي مػػن الرضػػاعة ،إف اهلل حػػرـ مػػن
(ُ) مصنفو.)ْٕٓ/ٕ( :
(ِ) ا١تعجم الكبَت.)ُّٖ/ّ( :
(ّ) مسنده.)ّّّ/ِ( :
(ْ) السنة للمركزم( :ص.)ُٖ/
(ٓ) السنن الكربل.)ُّٗ/ٓ( :
(ٔ) مسند البزار.)ُٖٓ/ِ( :
(ٕ) مسند أيب يعل .)َُّ/ُ( :
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الرضاع ما حرـ من النسب» كاللفظ ألٛتد كا١تػركزم ،كأمػا البػزار فلفظػو" :
 . .أال تتزكج ابنة عمك ٛتزة؟ ف هنا من أحسن فتاة يف رري ." . .
مث رػػاؿ" :كىػػذا اٟتػػديث ال نعلػػم أحػػدا رػػاؿ :عػػن علػػي بػػن زيػػد،
عػػن سػػعيد بػػن ا١تسػػيب ،عػػن علػػي إال سػػفياف الثػػورم ،كغػػَته يقػػوؿ :عػػن
علي بن زيد ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن ابن عباس".
كلك ػػن الث ػػورم ر ػػد توب ػػع ،فق ػػد تابع ػػو اب ػػن عيين ػػة ،كاٝتاعي ػ ػ ب ػػن
إبراىيم بن علية ،كعبد الوارث.
أم ػ ػػا ركاي ػ ػػة اب ػ ػػن عيين ػ ػػة :فأخرده ػ ػػا الطػ ػ ػرباين)ُ( م ػ ػػن طري ػ ػػق مس ػ ػػدد،
كالشػافعي(ِ) – كمػن طريقػػو البيهقػي(ّ) -؛ كال٫تػا (مسػػدد ،كالشػافعي) عػػن
سفياف بن عيينة ،عن علي بن زيد ،عن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ :رػاؿ علػي
" يا رسوؿ اهلل ى لك يف بنم عمك أٚت فتاة يف رري ؟ ".
أمػػا ركايػػة إٝتاعي ػ بػػن إب ػراىيم بػػن عليػػة :فأخردهػػا سػػعيد بػػنمنص ػػور ،كالًتم ػػذم(ْ) كالض ػػياى ا١تقدس ػػي(ٓ) م ػػن طري ػػق أٛت ػػد ب ػػن مني ػػع،
كال٫تا (سػعيد كأٛتػد) عػن علػي بػن زيػد ،عػن سػعيد بػن ا١تسػيب ،رػاؿ:
(ُ) ا١تعجم الكبَت.)ُّٖ/ّ( :
(ِ) مسند الشافعي.)َِ/ِ( :
(ّ) معرفة السنن.)ِْٕ/ُُ( :
(ْ) سننو.)ُُْٔ( )ْْْ/ّ( :
(ٓ) األحاديث ا١تختارة.)َُُ/ِ( :
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رػاؿ علػػي :يػػا رسػػوؿ اهلل ،أال تتػػزكج ابنػػة عمػك ٛتػػزة؟ فإنهددا مددن أحسددن
فتدداة فددي قدريش .رػػاؿ« :إهنػا ابنػػة أخػػي مػػن الرضػػاعة ،كإف اهلل حػػرـ مػػن
الرضاعة ما حرـ من النسب»(ُ).
أما ركاية عبدالوارث :ذكرىا الداررطٍت يف "العل "(ِ).كخالفهم سعيد بن أيب عركبة:
كركايتػػو أخردهػػا النسػػائي)ّ( مػػن طريػػق سػػعيد ىػػو ابػػن أيب عركبػػة،
عن علي بن زيد ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن ابػن عبػاس ،أف عليػا ،رػاؿ
للن ػػي  يف ابن ػػة ٛت ػػزة كذك ػػر م ػػن ٚتا٢ت ػػا ،فق ػػاؿ« :إهن ػػا ابن ػػة أخ ػػي م ػػن
الرضاعة» ،مث راؿ ني اهلل « :أك مػا علمػم أف اهلل حػرـ مػن الرضػاعة
ما حرـ من النسب؟».
كراؿ النسائي" :مل يسمعو سعيد عن علي بن زيد".
مث استشػػهد ٔتػػا ركاه غنػػدر ،رػػاؿ :حػػدثنا سػػعيد ،عػػن رد ػ  ،عػػن
علي بن زيد ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن ابن عباس بو ٨توه.
فركاية سعيد بن أيب عركبة :فيها علتاف:
 عدـ ٝتاع سعيد من علي بن زيد كما سبق عن النسائي.
(ُ) سنن سعيد بن منصور)ِِٕ/ُ( :
(ِ) العل )َِِ/ّ( :
(ّ) السنن الكربل)ُّٗ/ٓ( :
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٥ تالفػػة سػػعيد بػػن أيب عركبػػة ١تػػن ىػػو أكثػػق منػػو كغػػَته مػػن الثقػػات
كالثورم كابن علية كعبد الوارث.
كراؿ الداررطٍت(ُ)" :الصحي روؿ الثورم كمن تابعو".
كهب ػػذا يظه ػػر عػ ػػدـ تود ػػو كػ ػػالـ الب ػ ػزار ،كأنػ ػػو م ػػدفوع با١تتابعػ ػػات
األخ ػػرل للث ػػورم ،لك ػػن يف إس ػػناد الث ػػورم كمتابعي ػػو :عل ػػي ب ػػن زي ػػد ب ػػن
دػػدعاف كىػػو ضػػعيف(ِ) ،مشػػهور بالضػػعف إال أنػػو توبػػع .كلكػػن ا١تتابعػػة
راصرة :كىي حديث علي  ا١تخرج يف صحي مسلم.
(ْ)
كرػػد ص ػػح ح ػػديث اب ػػن د ػػدعاف :الًتم ػػذم(ّ) ،كال ػػداررطٍت ،
كالضػ ػػياى(ٓ) كلع ػ ػ تصػ ػػحيحهم لػ ػػو هبػ ػػذا اللفػ ػػظ بسػ ػػبب معنػ ػػاه ك ػ ػػاىد
حديث مسلم.
والخالصة :أف ىذه الركاية الػيت بلفػظ" :رػاؿ علػي :رلػم لرسػوؿ
اهلل  ،أال أدلك عل أٚت فتاة يف رري ؟ " صحيحة.
تنبيو داى اٟتديث عند بعض ا١تخردُت مػن نفػح ىػذه الطريػق بلفػظ:
(ُ) العل .)َِِ/ّ( :
(ِ) التقريب.)ّْْٕ( :
(ّ) سنن الًتمذم.)ُُْٖ( )ِْٓ/ّ( :
(ْ) العل .)َِِ/ّ( :
(ٓ) األحاديث ا١تختارة.)َُُ/ِ( :
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«رسوؿ اهلل ،ما لك تتوؽ يف رري كتدعنا؟ فقاؿ« :ى عندؾ يى؟»)ُ(.
كالتتوؽ أبلغ يف معٌت اٞتماؿ مػن التنػوؽ" تتػوؽ تفعػ  ،مػن التػوؽ
كىو الشوؽ إىل الشيى كالنزكع إليو"(ِ).
ك ػواىد معػػٌت ىػػذا اٟتػػديث ٧تػػدىا ماثلػػة يف س ػَتتو ،حيػػث كػػاف 
٭ترص عل التزكج بالنساى اٞتميالت ،فغالب نسائو كن ٚتيالت ،كما سيأيت:
كرػػد اختلػػف العلمػػاى يف عػػدد مػػن تػػزكج هبػػن النػػي  فأرصػ مػػا ريػ
أهنػػن ٙتػػاين عش ػرة ام ػرأة كمػػا رػػاؿ أبػػو عبيػػد القاسػػم بػػن سػػالـ ،رٛتػػو اهلل رػػاؿ:
«كرد ثبم كص عندنا أف رسوؿ اهلل  تػزكج ٙتػاين عشػرة امػرأة ،سػبع مػنهن
مػػن ربائػ رػري  ،ككاحػػدة مػػن حلفػػاى رػري  ،كتسػػعة مػػن سػػائر ربائػ العػػرب،
ككاحػػدة مػػن بػػٍت إسػرائي مػػن بػػٍت ىػػاركف بػػن عمػراف أخػػي موسػ بػػن عمػراف»
رػاؿ أبػو عبيػدة« :فػأكؿ مػن تػزكج مػن نسػائو يف اٞتاىليػة خد٬تػة ،مث تػزكج
بعػػد خد٬تػػة سػػودة بنػػم زمعػػة ٔتكػػة يف اإلسػػالـ ،مث تػػزكج عائشػػة رب ػ ا٢تج ػرة
بسػػنتُت ،مث تػػزكج با١تدينػػة بعػػد كرعػػة بػػدر سػػنة اثنتػػُت مػػن التػػاريخ أـ سػػلمة ،مث
تػػزكج حفصػػة بنػػم عمػػر أيضػػا سػػنة اثنتػػُت مػػن التػػاريخ فه ػؤالى ا٠تمسػػة مػػن
ر ػري  ،مث تػػزكج يف سػػنة ثػػالث مػػن التػػاريخ زينػػب بنػػم دح ػ  ،مث تػػزكج يف
(ُ) السػػنة للمػػركزم (ص )ُٖ :كابػػن أيب ػػيبة (ّ ) ََُْٕ()ْٓٗ /الس ػػنن
الكربل للبيهقي (ٕ.)ُُٗ /
(ِ) النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (ُ.)ََِ /
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سػػنة ٜتػػح مػػن التػػاريخ دويريػػة بنػػم اٟتػػارث ،مث تػػزكج سػػنة سػػم مػػن التػػاريخ
أـ حبيبػػة بنػػم أيب سػػفياف ،مث تػػزكج سػػنة سػػبع مػػن التػػاريخ صػػفية بنػػم حيػػي،
مث تػػزكج ميمونػػة بنػػم اٟتػػارث ،مث تػػزكج فاطمػػة بنػػم ػري  ،مث تػػزكج زينػػب
بنػػم خزٯتػػة ،مث تػػزكج ىنػػد بنػػم يزيػػد ،مث تػػزكج أٝتػػاى بنػػم النعمػػاف ،مث تػػزكج
(ُ)
رتيلة بنم ريح أخم األ عث ،مث تزكج سناى بنم الصلم السلمية»
كسأرتصػر ىنػػا علػ مػػن كرفػم علػػيهن رضػي اهلل عػػنهن ٦تػن ذيكػػر
عنها اٞتماؿ ،سواى أكانم األسانيد صحيحة أـ ضعيفة.
ٕ -جمال جويرية رضي اهلل عنها:
عػػن عائشػػة أـ ا١تػػؤمنُت -رضػػي اهلل عنهػػا -رالػػم١ :تػػا رسػػم رسػػوؿ
اهلل  سػػبايا بػػٍت ا١تصػػطلق ،كرعػػم دويريػػة بنػػم اٟتػػارث يف السػػهم لثابػػم
بن رػيح بػن الشػماس أك البػن عػم لػو ،ككاتبتػو علػ نفسػها ،وكاندت امدرأة
حل ددوة مالح ددة ال يراى ددا أح ددد إال أخ ددذت بنفس ددو ،فأت ددت رس ددول اهلل 
تس ددتعينو ف ددي كتابته ددا ،قال ددت :فد دواهلل م ددا ى ددو إال أن رأيته ددا عل ددى ب دداب
حجرتددي فكرىتهددا ،وعرفددت أنددو سدديرى منهددا مددا رأيددت ،فػػدخلم عليػػو،
فقالػػم :يػػا رسػػوؿ اهلل ،أنػػا دويريػػة بنػػم اٟتػػارث بػػن أيب ض ػرار سػػيد رومػػو،
كرػػد أصػػابٍت مػػن الػػبالى مػػا مل ٮتػػف عليػػك ،فورعػػم يف السػػهم لثابػػم بػػن
ر ػػيح ب ػػن الش ػػماس  -أك الب ػػن ع ػػم ل ػػو  -فكاتبت ػػو علػ ػ نفس ػػي ،فجئت ػػك
أستعينك عل كتابيت .راؿ « :فهػ لػك يف خػَت مػن ذلػك؟ » .رالػم :كمػا
(ُ) ا١تستدرؾ )ُّٕٔ( )ْ/ْ( :كيينظر يف األرواؿ األخرل السَت (ِ.)ِْٓ/
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ىو يا رسوؿ اهلل؟ راؿ « :أرضي كتابتػك كأتزكدػك » رالػم :نعػم يػا رسػوؿ
اهلل .رػػاؿ « :رػػد فعلػػم » .رالػػم :كخػػرج ا٠تػػرب إىل النػػاس أف رسػػوؿ اهلل 
تػػزكج دويريػػة بنػػم اٟتػػارث ،فقػػاؿ النػػاس :أصػػهار رسػػوؿ اهلل  فأرسػػلوا مػػا
بأيديهم ،رالم :فلقد أعتػق بتزك٬تػو إياىػا مائػة أىػ بيػم مػن بػٍت ا١تصػطلق،
فما أعلم امرأة كانم أعظم بركة عل رومها منها ".
التخريج :حديث صحي .
أخردو ،أبو داكد(ُ) ،أٛتد ، ،كابن اٞتػاركد  ،كالطحػاكم ،
كابػػن حبػػاف(ٓ) ،كالط ػرباين(ٔ) ،كاٟتػػاكم٥ -تتص ػرا(ٕ) -كالبيهقػػي(ٖ) ،كلهػػم
مػػن طػػرؽ عػػن ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ ،عػػن ٤تمػػد بػػن دعفػػر بػػن ال ػزبَت ،عػػن
عركة بن الزبَت ،عن عائشة- ،رضي اهلل عنها.-
(ِ)

(ّ)

(ْ)

(ُ) السنن (ٔ.)ُّّٗ ،ٕٓ-ْٕ/
(ِ) ا١تسند (ّْ ،ّٖٓ-ّْٖ/حِّٓٔٔ).
(ّ) ا١تنتق من السنن ا١تسندة (ص ،ُٕٔ :حَٕٓ).
(ْ) ػ ػ ػػرح مش ػ ػ ػػك اآلث ػ ػ ػػار (ُِ ،ُْٗ/حْْٖٕ) ،كيف ػ ػ ػػرح مع ػ ػ ػػاين اآلث ػ ػ ػػار
(ّ ،ُِ/حَِّْ).
(ٓ) الصحي (ٗ ،ُّٔ/حَْْٓ).
(ٔ) ا١تعجم الكبَت (ِْ ،َٔ/حُٗٓ).
(ٕ) ا١تستدرؾ (ْ ،ِٕ/حٕٕٗٔ).
(ٖ) السنن الكربل (ٗ ،ُِٕ/حَُّٕٖ).
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دراسة اإلسناد:
مدار ىذا اٟتديث عل ابن إسحاؽ ،كىو ٤تمػد بػن إسػحاؽ بػن
صاحب ا١تغازم،
رػػاؿ ابػػن معػػُت" :ثقػػة لػػيح ْتجػػة " .كرػػاؿ أبػػو زرعػػة :صػػدكؽ.
كراؿ أبو حامت :يكتب حديثو .)ُ( .كراؿ عبة صدكؽ .كرػاؿ أٛتػد بػن
حنب  :حسن اٟتديث كليح ْتجػة .كرػاؿ البخػارم رأيػم علػ بػن عبػد
اهلل ٭تتج ْتديث ابن إسحاؽ .كراؿ ابن ا١تػديٍت :حديثػو عنػدم صػحي
مل أدد لو إال حديثُت منكرين.
(ِ)
كراؿ العجلي" :مدين ثقة ".
كر ػػد َّ
كذب ػػو س ػػليماف التيم ػػي كىش ػػاـ بػ ػن ع ػػركة كمال ػػك ك٭ت ػػِت القط ػػاف
ككىيب .كراؿ ٤تمد بػن عبػد اهلل بػن ٪تػَت رمػي بالقػدر ،ككػاف أبعػد النػاس منػو.
كرػػاؿ أبػػو داكد رػػدرم معتػػزيل كرػاؿ الػػداررطٍت :ال ٭تػػتج بػػو .كرػػاؿ عبػػد الػػرٛتن
بن مهدم تكلػم أربعػة يف ابػن اسػحاؽ فأمػا ػعبة كسػفياف فكانػا يقػوالف فيػو:
أمَت ا١تؤمنُت يف اٟتديث(ّ) ركل لو مسلم يف ا١تتابعة متابعة(ْ).
راؿ الذىي" :كاف صدكرا من ْتور العلم كلو غرائب يف سػعة مػا
(ُ) ينظر :تاريخ ابن معُت (ركاية الدكرم) (ّ.)ُٕٓ/
(ِ) الثقات للعجلي (ص.)ََْ :
(ّ) ينظر :التأريخ الكبَت (ُ ،)َْ/اٞترح كالتعدي (ٕ.)ُِٗ/
(ْ) ا١تغٍت يف الضعفاى (ِ .)ّٓٓ-ِٓٓ/هتذيب التهذيب (ٗ.)ّٖ/
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ركل تس ػػتنكر كاختلػػف يف االحتج ػػاج بػػو كحديثػػو حسػػن كرػػد ص ػػححو
ٚتاعة ")ُ( . . .،كراؿ اٟتافظ ابن حجر٤ :تمد ابػن إسػحاؽ ابػن يسػار
أبػػو بكػػر ا١تطلػػي مػػوالىم ا١تػػدين نزيػ العػراؽ إمػػاـ ا١تغػػازم صػػدكؽ يػػدلح
كرمي بالتشيع كالقدر"(ِ).
كرػػد صػػرح بالتحػػديث ىنػػا فانتفػػم ػػبهة تدليسػػو .كبقيػػة ردالػػو
ثقات رداؿ الشيخُت.
كذكػػره ابػػن تيميػػة ىػػذا اٟتػػديث ضػػمن أحاديػػث ،كرػػاؿ" :كىػػذه
األحاديػػث ك٨توىػػا مشػػهورة؛ ب ػ مت ػواترة :أف النػػي كػػاف يسػػي العػػرب
(ّ)
حسن إسناده األلباين(ْ).
ككذلك خلفاؤه بعده"  .كرد َّ
ٖ -جمال صفية بندت حيدي  -رضػي اهلل عنهػا -دػاى يف أكثػر مػن
حػػديث ،يف بعضػػها تص ػري ّتما٢تػػا ،كأحاديػػث أخػػرل إمػػا لػػيح
فيها تصري  ،أك تصري يسَت.
أمػػا الػػيت فيهػػا تصػري  ،فحػػديث أنػػح بػػن مالػػك  يف "صػػحي
البخارم" ،راؿ :ردـ الني  خيرب ،فلما فػت اهلل عليػو اٟتصػن ذيكػر لػو

(ُ) الكا ف (ِ .)ُٓٔ/هتذيب التهذيب (ٗ.)ّٖ/
(ِ) تقريب التهذيب (ص )ْٕٔ :ترٚتةِٕٓٓ.
(ّ) ٣تموع الفتاكل (ُّ.)ّٕٗ /
(ْ) إركاى الغلي يف ٗتريج أحاديث منار السبي (ٓ.)ّٖ/
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(ُ)

ٚتاؿ صفية بنم يحيي بن أخطب ،كرد رت زكدها "
أمػػا الػػيت لػػيح فيهػػا تصػري ففػػي حػػديث طويػ  . . . " :فجمػػع
السػػي ،فجػػاى دحيػػة الكلػػي  ،فقػػاؿ :يػػا نػػي اهلل ،أعطػػٍت داريػػة مػػن
السػػي ،رػػاؿ« :اذىػػب فخػػذ داريػػة» ،فأخػػذ صػػفية بنػػم حيػػي ،فجػػاى
ردػ إىل النػػي  فقػػاؿ :يػػا نػػي اهلل! أعطيػػم دحيػػة صػػفية بنػػم حيػػي،
سػػيدة رريظػػة كالنضػػَت؟ ال تصػػل إال لػػك ،رػػاؿ« :ادعػػوه هبػػا» فجػػاى هبػػا،
فلمػػا نظػػر إليهػػا النػػي  رػػاؿ« :خػػذ داريػػة مػػن السػػي غَتىػػا» ،رػػاؿ:
فأعتقهػػا النػػي  كتزكدهػػا ،فقػػاؿ لػػو ثابػػم :يػػا أبػػا ٛتػػزة ،مػػا أصػػدرها؟
رػػاؿ :نفس ػػها ،أعتقه ػػا كتزكده ػػا ،ح ػػىت إذا ك ػػاف ب ػػالطريق ،دهزهت ػػا ل ػػو أـ
سليم ،فأىدهتا لو من اللي  ،فأصػب النػي  عركسػا ،فقػاؿ« :مػن كػاف
عنده يى فليجئ بو» كبسط نطعا ،فجع الرد ٬تيى بالتمر ،كدعػ
الرد ػ ٬تػػيى بالسػػمن ،رػػاؿ :كأحسػػبو رػػد ذكػػر السػػويق ،رػػاؿ :فحاس ػوا
حيسا ،فكانم كليمة رسوؿ اهلل ."
التخريج:
أخردػػو البخػػارم كمسػػلم مػػن طريػػق إٝتاعيػ بػػن عليػػة ،عػػن
عبد العزيز بن صهيب ،عن أنح بن مالك.
(ِ)

)ّ(

(ُ) صحي البخارم (ّ ،ْٖ/ررمِِّٓ).
(ِ) صحي البخارم (ُ.)ُّٕ ،ّٖ/
(ّ) صحي مسلم (ِ.)ُّٔٓ ،َُّْ/
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راؿ اٟتافظ ابن حجر :كذكر ابػن سػعد مػن طريػق عطػاى بػن يسػار
راؿ١" :تا ردمم صفية من خيرب أنزلم يف بيػم ٟتارثػة بػن النعمػاف فسػمع
نسػ ػػاى األنصػ ػػار فجػ ػػئن ينظػ ػػرف إىل ٚتا٢تػ ػػا كدػ ػػاىت عائشػ ػػة متنقبػ ػػة فلمػ ػػا
ػي  عل ػ أثرىػػا فقػػاؿ كيػػف رأيػػم يػػا عائشػػة؟ رالػػم:
خردػػم خػػرج النَّػ ٌ
(ُ)
رأيم يهودية .فقاؿ :ال تقويل ذلك؛ ف هنا أسلمم كحسن إسالمها" .
كعػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر العيمػػرم رػػاؿ١ :تػػا ادتل ػ النػػي  صػػفية
رأل عائشػػة متنقبػػة يف كسػػط النػػاس فعرفهػػا فأدركهػػا فأخػػذ بثوهبػػا ،فقػػاؿ:
«يا قَتاى كيف رأيم؟» رالم :رأيم يهودية بُت يهوديات".
أخردو ابن سعد(ِ) ،راؿ :أخربنا أٛتػد بػن ٤تمػد بػن الوليػد األزررػي،
حدثنا عبد الرٛتن بن أيب الرداؿ ،عن عبداهلل بن عمر.
دراسة إسناده
ردال ػ ػػو ثق ػ ػػات ،كالعيم ػ ػػرم ٥تتل ػ ػػف في ػ ػػو ،لكن ػ ػػو يص ػ ػػل للشػ ػ ػواىد
كا١تتابعػػات ،إال أنػػو منقطػػع مل يػػذكركا ركايػػة لعبػػد الػػرٛتن عػػن عبػػد اهلل بػػن
عمر العيمرم.
أٛتػػد بػػن ٤تمػػد بػػن الوليػػد األزررػػي ،كثقػػو أبػػو حػػامت كابػػن سػػعدكالذىي كابن حجر(ّ).
(ُ) اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ُّ.)ّٓٔ/
(ِ) الطبقات الكربل (ٖ.)ُِٓ /
(ّ) الطبق ػ ػ ػ ػ ػػات الك ػ ػ ػ ػ ػػربل (ٓ )َِٓ/ت ػ ػ ػ ػ ػػاريخ اإلس ػ ػ ػ ػ ػػالـ (ٓ )ُِٔ/الكا ػ ػ ػ ػ ػػف
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عبػد الػرٛتن بػن أيب الردػاؿ ،كثقػو اٛتػد كابػن مغػُت كالػػداررطٍت،ىكرىاؿ أىبيو حامت :صاحل ،ىو مث ىعٍبد الرٛتن بٍن زيد بٍن أسلم.
ىكرىػػاؿ أىبػيػو عيبىيػػد اآلدػػرم :سػػئ أىبػيػو ىد ياكىد ىعػ ٍػن ىعٍبػ ًػد الػ َّػر ٍٛتىن بٍػػن أىيب
الرداؿ ،فقاؿ :أحاديث عي ىمرة ٬تعلها كلها من عائشة.
ىكرىاؿ ًيف موضػع آخػر :لػيح بػو بػأس .كذكػره اب يػن ًحبَّػاف يف كتػاب
"الثقػػات" ىكرىػػاؿ :رٔتػػا أخطػػأ(ُ) كرػػاؿ ابػػن عػػدم " :كابػػن أيب الردػػاؿ ىػػذا
رد كثقة الناس كلوال أف يف مقدار ما ذكرت من األخبار بعض النكرة ١تػا
ذكػػرت كحػػديث ىٍ٭تػػِت بٍػػن ىسػػعًيد عػػن عمػػرة عػػن أـ ىشػػاـ بػػن أيب الردػػاؿ
يركي ػػو عن ػػو كح ػػديث عم ػػارة ب ػػن غزي ػػة يركي ػػو ب ػػن أيب الرد ػػاؿ كالب ػػن أيب
الرداؿ غَت ما ذكرت من اٟتديث ،عن أبيػو عػن عمػرة عػن عائشػة كعػن
غَت أبيو كأردو أنو ال بأس بو"(ِ).
رػػاؿ الػػذىي " :مػػدين مشػػهور صػػدكؽ كثقػػو غػػَت كاحػػد كرػػاؿ أبػػو
حامت كغَته :إنو لُت اٟتديث"(ّ) كراؿ أيضا " :صاحل حديثو مشهور"(ْ).
الظاىر أف حديثو ال ينزؿ عن رتبة اٟتسن.
(ُ )َِّ/تقريب التهذيب (ص.)ْٖ :
(ُ) هتذيب الكماؿ (ُٕ.)َٗ/
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ٓ.)ْٕٔ-ْٔٔ /
(ّ) من تكلم فيو كىو موثق (ص.)ُُٗ :
(ْ) ديواف الضعفاى (ص.)ُِْ :
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كلو طريق أخػرل أحردهػا ابػن سػعد(ُ) رػاؿ :أخربنػا ٤تمػد بػن عمػر،
حدثٍت أسامة بػن زيػد بػن أسػلم ،عػن أبيػو ،عػن عطػاى بػن يسػار ،رػاؿ١ " :تػا
ردـ رسوؿ اهلل  من خيرب كمعو صفية أنز٢تػا يف بيػم مػن بيػوت حارثػة بػن
النعم ػػاف فس ػػمع هب ػػا نس ػػاى األنص ػػار كّتما٢ت ػػا فج ػػئن ينظ ػػرف إليه ػػا كد ػػاىت
عائشة متنقبة حىت دخلم عليها فعرفها فلمػا خردػم خػرج رسػوؿ اهلل علػ
أثرىػػا ،فقػػاؿ« :كيػػف رأيتهػػا يػػا عائشػػة» ،رالػػم :رأيػػم يهوديػػة ،رػػاؿ« :ال
تقويل ىذا يا عائشة ف هنا رد أسلمم فحسن إسالمها».
وىذا إسناد ضعيف فيو ثالث علل:
العلددة األول دى :الوارػػدم كلكػػن رػػد يقػػاؿ ىػػو أخبػػارم كىػػذا فنػػو
فيقب ػ مػػا ركاه .رػػاؿ الػػذىي " :صػػاحب التصػػانيف ،كأحػػد أكعيػػة العلػػم
عل ػ ضػػعفو . . .كػػاف إىل حفظػػو ا١تنته ػ يف االخبػػار كالسػػَت ،كا١تغػػازم
كاٟتوادث كاياـ الناس ،كالفقو ،كغَت ذلك"(ِ).
العل ددة الثاني ددة :ض ددعف أس ػػامة ب ػػن زي ػػد ب ػػن أس ػػلم فيك ػػاد النق ػػاد أف
٬تمعوا عل ضعفو ،نب راؿ أبو العرب :ال أعلم أحدا كثقو .كما سيأيت.
العلة الثالثة االنقطاع عطاى يسار تابعي.

(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)ُِٔ /
(ِ) ا١تيزاف.)ْٔٔ-ِٔٔ/ّ( :
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أسامة بن زيػد بػن أسػلم ،رػاؿ ٤تمػد بػن سػعد :كػاف كثػَت اٟتػديثكلػػيح ْتجػػة ،كيف موضػػع آخػػر :كػػاف كثػػَت اٟتػػديث مستضػػعف ،كرػػاؿ أبػػو
حامت ابن حباف :كاف كاىيا يهم يف األخبار فَتفع ا١توروؼ كيص ا١تقطوع.
كيف ركايػػة أٛتػػد بػػن أيب مػػر عػػن ٭تػػِت :ضػػعيف يكتػػب حديثػػو.
كيف ركاية عباس :ليح بػذاؾ كىػو أصػغر مػن الليثػي .كيف ركايػة ا٢تيػثم بػن
طهماف :ليح يف بٍت زيد ثقة ،كأسامة أثبتهم.
كيف ركاي ػػة أيب طال ػػب ع ػػن أٛت ػػد :أس ػػامة كعب ػػد ال ػػرٛتن متقارب ػػاف
ضعيفاف .كيف ركاية عبد اهلل :أخش أف ال يكوف ثقة يف اٟتديث.
كراؿ علي بن ا١تديٍت :ليح يف كلد زيد بن أسلم ثقة.
كيف «ت ػػاريخ البخ ػػارم» :ض ػػعف عل ػػي عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن زي ػػد ب ػػن
أسلم ،راؿ :كأما أخواه أسامة كعبد اهلل ،فذكر عنهما صػحة يف نسػخة:
خَتا.
صالحا .كيف موضع آخر :كثقو علي كأثٌت عليو ن
كيف «كتاب السادي» عن أٛتد :عبػد اهلل أرفعهػم ،كيف «كتػاب
العقيلي» عنو :أخش أف ال يكوف رويا يف اٟتديث.
كراؿ عمرك بن علي الفالس :كاف عبد الرٛتن ٭تدث عنو.
كذكػػره الربرػػي يف كتػػاب «الطبقػػات» يف بػػاب «الضػػعفاى مػػن ركاة
اٟتديث من أى ا١تدينة».
كراؿ يف موضع آخر :ىو مدين ٦تن يضعف كيكتب حديثو.
ك١تا ذكره أبو العرب يف كتاب «الضعفاى» راؿ :ال أعلم أحدا كثقو.
كذك ػػره يعق ػػوب ب ػػن س ػػفياف الفس ػػوم يف «ب ػػاب م ػػن يرغ ػػب ع ػػن
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الركاية عنهم ككنم أٝتع أصحابنا يضعفوهنم».
كيف «كتػ ػػاب ابػ ػػن اٞتػ ػػاركد» :كىػ ػػو ٦تػ ػػن ٭تتم ػ ػ حديثػ ػػو .كذكػ ػػره
أبو القاسم البلخي يف كتاب «الضعفاى».
كيف «كتاب ابن اٞتوزم» :ترؾ ٭تِت بن سعيد يعٍت القطاف حديثو.
كراؿ النسائي  -يف بعض النسخ  :-ضعيف.
كراؿ أبو داكد :ضعيف رلي اٟتديث(ُ).
كيف «كت ػػاب أيب يعلػ ػ » ع ػػن ٭ت ػػِت ب ػػن مع ػػُت :أس ػػامة أحس ػػنهم
حديثا يعٍت أحسن إخوتو.
كراؿ أبػو أٛتػد بػن عػدم :مل أدػد لػو حػديثان منكػران ال إسػنادان كال
متن ػان ،كأردػػو أنػػو صػػاحل ،كبنػػو زيػػد عل ػ أف القػػوؿ فػػيهم :إهنػػم ضػػعفاى،
أهنم يكتب حػديثهم ،كلكػ كاحػد مػنهم مػن األخبػار مػا ٭تتمػ كيقػرب
بعضهم من بعض يف باب الركايات"(ِ).
ر ػػاؿ ال ػػذىي" :ض ػػعفوه" كر ػػاؿ اب ػػن حج ػػر " :ض ػػعيف م ػػن ربػ ػ
حفظو"(ّ).
كأررب األرواؿ فيو ما رالو ابن عدم كابن حجر ،كاهلل أعلم.
(ُ) إكماؿ هتذيب الكماؿ (ِ )ّٓ-ُٓ /بتصرؼ.
(ِ) الكام يف ضعفاى الرداؿ (ِ.)ِٖ /
(ّ) الكا ف (ُ )ِِّ /تقريب التهذيب (ص.)ٖٗ :
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زيػػد بػػن اسػػلم مشػػهور بالثقػػة ،رػػاؿ الػػذىي " :تناكػػد ابػػن عػػدمبػػذكره يف الكام ػ  ،ف نػػو ثقػػة حجػػة "(ُ) كرػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر " :ثقػػة
عامل ككاف يرس "(ِ).
عطػػاى ب ػػن يسػػار فه ػػو إم ػػاـ مهش ػػور بالثق ػػة ،ر ػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػنحجر" :ا٢تاليل أبو ٤تمد ا١تدين موىل ميمونة ثقة فاض صاحب مػواعظ
كعبادة من صغار الثانية"(ّ).
كأم ػػا ال ػػيت فيه ػػا تص ػري يس ػػَت ،فعن ػػد مس ػػلم)ْ( م ػػن طري ػػق ٛت ػػاد ب ػػنسػػلمة ،عػػن ثابػػم ،عػػن أنػػح - -كفيػػو" كرػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :خربػػم

خيػػرب ،إنػػا إذا نزلنػػا بسػػاحة رػػوـ ﭽﯭﯮﯯﭼ [الصػػافات]ُٕٕ :
رػاؿ :كىػزمهم اهلل عػز كدػ  ،ككرعػم يف سػهم دحيػة جاريدة جميلدة ،فا ػًتاىا
رسػ ػػوؿ اهلل  بسػ ػػبعة أرؤس ،مث دفعهػ ػػا إىل أـ سػ ػػليم تصػ ػػنعها لػ ػػو كهتيئهػ ػػا -
رػػاؿ :كأحسػػبو رػػاؿ  -كتعتػػد يف بيتهػػا ،كىػػي صػػفية بنػػم حيػػي ،رػػاؿ :كدع ػ
رس ػػوؿ اهلل  كليمته ػػا التم ػػر كاألر ػػط كالس ػػمن ،فحص ػػم األرض أف ػػاحيص،
كدػػيى باألنطػػاع ،فوضػػعم فيهػػا ،كدػػيى بػػاألرط كالسػػمن فشػػبع النػػاس ،رػػاؿ:
(ُ) ميزاف االعتداؿ (ِ.)ٖٗ /
(ِ) تقريب التهذيب (ص.)ِِِ :
(ّ) تقريب التهذيب (ص.)ِّٗ :
(ْ) ا١تصدر السابق (ِ.)ُّٔٓ ،َُْٓ/
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كرػػاؿ الن ػػاس :ال ن ػػدرم أتزكدهػػا ،أـ اٗت ػػذىا أـ كل ػػد؟ رػػالوا :إف حجبه ػػا فه ػػي
امرأت ػػو ،كإف مل ٭تجبه ػػا فه ػػي أـ كل ػػد ،فلم ػػا أراد أف يرك ػػب حجبه ػػا ،فقع ػػدت
عل عجز البعَت ،فعرفوا أنو رد تزكدهػا ،فلمػا دنػوا مػن ا١تدينػة ،دفػع رسػوؿ اهلل
 ،كدفعنا ،راؿ :فعثرت النارػة العضػباى ،كنػدر رسػوؿ اهلل  ،كنػدرت ،فقػاـ
فسػػًتىا ،كرػػد أ ػرفم النسػػاى ،فقلػػن :أبعػػد اهلل اليهوديػػة ،رػػاؿ :رلػػم :يػػا أبػػا
ٛتزة ،أكرع رسوؿ اهلل ؟ راؿ :إم كاهلل ،لقد كرع".
ٗ -جمددال عائشددة رضددي اهلل عنهددا :رػػاؿ اإلمػػاـ الػػذىي رٛتػػو اهلل "
ككانم امرأة بيضاى ٚتيلة .كمن مثَّ يقاؿ ٢تا :اٟتمَتاى"(ُ).
 حددديث عائشددة رضددي اهلل عنهددا :رالػػم أ ِّيـ ركمػػاف ٢تػػا يف حادثػػة
اإلفػػك" :يػػا بنيػػة ىػػوين عل ػ نفسػػك الشػػأف ،ف ػواهلل لقلمػػا كانػػم
امرأة رط كضيئة عنػد ردػ ٭تبهػا ك٢تػا ضػرائر ،إال أكثػرف عليهػا".
أخردو البخارم(ِ) كمسلم(ّ).
قددال ابددن األثيددر " :الوضػػاىة :اٟتسػػن كالبهجػػة .يقػػاؿ :كضػػأت
فهي كضيئة"(ْ).
كيف ركايػػة عنػػد البخػػارم " :كاهلل لقلمػػا كانػػم ام ػرأة حسػػناى عنػػد
(ُ) سَت أعالـ النبالى (ػ ػِ.)َُْ/
(ِ) صحي البخارم (ّ ،ُّٕ/ررم (ُِٔٔ).
(ّ) صحي مسلم ُِِٗ/ْ( ،ررم (َِٕٕ).
(ْ) النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (ٓ.)ُٗٓ/
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رد ٭تبها ٢تا ضرائر إال حسدهنا "(ُ).
 حػ ػػديث عمػ ػػر  :يقػ ػػوؿ فيػ ػػو لبنتػ ػػو حفصػ ػػة رضػ ػػي اهلل عنهػ ػػا:
"ال يغرنػػك أف كانػػم دارتػػك ىػػي أكضػػأ منػػك ،كأحػػب إىل النػػي
 - يريد عائشة – " أخردو البخارم(ِ) كمسلم(ّ).
كراؿ ابن ا١تلقن" :أم :أحسن كأٚت من الوضاىة كىو اٞتماؿ"(ْ).
كيف ركايػ ػػة عنػ ػػد البخػ ػػارم(ٓ) " :يػ ػػا بينيَّػ ػػة ،ال يغرنػ ػػك ىػ ػػذه الػ ػػيت رػ ػػد
أعجبها حسنها " .كرالوا أيضان يف صفتها :رضػي اهلل عنهػا أهنػا كانػم امػرأةن
ٚتيلػةن ،بيضػػاى مشػربة ْتي ٍمػ ىػرة؛ ك٢تػػذا يقػػاؿ ٢تػػا :اٟتم ػَتاى ،كالعػػرب تطلػػق عل ػ
األب ػػيض األٛت ػػر ،كراى ػػة الس ػػم البي ػػاض لكون ػػو يش ػػبو ال ػػربص ،فه ػػي كان ػػم
ناعما مشربنا ْتمرة ،كىو أحسن األلواف(ٔ).
رضي اهلل عنها بيضاى ن
بياضا ن
رػػد كردت كلمػػة اٟتم ػَتاى يف كثػػَت مػػن النصػػوص ،كلكػػن الغالػػب
فيه ػػا ض ػػعيف ،ر ػػاؿ ا١ت ػػزم رٛت ػػو اهلل" :كػ ػ ح ػديث في ػػو ي ػػا ٛت ػَتاى فه ػػو
(ُ) صحي البخارم َُٕ/ٔ( ،ررم (ْٕٕٓ).
(ِ) صحي البخارم ( ّ ُّّ /ررم (ِْٖٔ).
(ّ) صحي مسلم (ِ ُُُُ /ررم (ُْٕٗ).
(ْ) التوضي لشرح اٞتامع الصحي (ُٓ.)ٔٓٗ /
(ٓ) صحي البخارم (ٔ ُٓٔ /ررم (ُّْٗ).
(ٔ) ينظػ ػػر :هتػ ػػذيب اللغػ ػػة ،)ّٕ/ٓ( :البػ ػػدى كالتػ ػػاريخ ،)ُُ/ٓ( :كسػ ػػَت أعػ ػػالـ
النبالى.)ِْٖ/ّ( :
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موضوع إال حديثان عند النسائي"(ُ).
كرػػاؿ ابػػن القػػيم رٛتػػو اهلل" :ك ػ حػػديث فيػػو يػػا ٛت ػَتاى أك ذكػػر
اٟتمَتاى فهو كذب ٥تتلق"(ِ) .كلكن ىذا الكالـ ليح ىذا علػ إطالرػو
فقد كرد حديث فيو كلمة (اٟتمَتاى) ،كىو صحي .
 أخردػػو النسػػائي(ّ) ،كالطَّ ىحػػاكم(ْ) ،كال٫تػػا مػػن طريػػق ابػػن ا٢تػػاد،
عن ٤تمد بن إبراىيم ،عن أيب سلمة بن عبد الرٛتن ،عػن عائشػة
رضػػي اهلل عنهػػا بػػو رالػػم " :دخػ اٟتبشػػة ا١تسػػجد يلعبػػوف فقػػاؿ
يل  « :يا ٛتَتاى أٖتبُت أف تنظرم إليهم؟ » فقلػم :نعػم فقػاـ
بالبػػاب كدئتػػو فوضػػعم ذرػػٍت عل ػ عاتقػػو كأسػػندت كده ػػي إىل
خده . .اٟتديث".
(ٓ)
رػػاؿ العرارػػي" :سػػنده صػػحي "  .كرػػاؿ الشػػيخ األلبػػاين" :رػػاؿ
الزركشي راؿ يف ا١تعترب ُٗ""َِ/كذكر ػيخنا ابػن كثػَت عػن ػيخو أيب
اٟتجاج ا١تزم أنو يقوؿ" :ك حديث فيو ذكر اٟتمػَتاى باطػ إال حػديثا
يف الصػػوـ يف سػػنن النسػػائي" .رلػػم :كحػػديث آخػػر يف النسػػائي :دخ ػ
(ُ) ينظر :مرراة ا١تفاتي .)ََِّ/ٓ( :
(ِ) ا١تنار ا١تنيف :ص (َٔ).
(ّ) السنن الكربل ،)ُُٖ/ٖ( :ررم (ُٖٓٗ) ،عشرة النساى :ص(ٗٔ).
(ْ) رح مشك اآلثار ،)ِٖٔ/ُ( :ررم (ِِٗ).
(ٓ) ا١تغٍت عن ٛت األسفار( :ص.)ِْٖ :
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اٟتبشػػة ا١تسػػجد يلعبػػوف فقػػاؿ يل" :يػػاٛتَتاى! أٖتبػػُت أف تنظػػرم إلػػيهم".
كإسناده صحي "(ُ).
كر ػػاؿ اب ػػن حج ػػر" :إس ػػناده ص ػػحي  ،كمل أر يف ح ػػديث ص ػػحي
ذكر اٟتمَتاى إال يف ىذا"(ِ).
 كأخرد ػػو اٟت ػػاكم(ّ) م ػػن طري ػػق عب ػػد اٞتب ػػار ب ػػن ال ػػورد ع ػػن عم ػػار
الدىٍت عن سامل بن أيب اٞتعػد عػن أـ سػلمة رالػم " :ذكػر النػي
 خػػركج بعػػض أمهػػات ا١تػػؤمنُت .فضػػحكم عائشػػة .فقػػاؿ 
«انظرم يا ٛتَتاى أف ال تكوين أنم»".
راؿ اٟتاكم " :صحي عل رط البخارم كمسلم".
رػ ػػاؿ الشػ ػػيخ ٤تمػ ػػد ف ػ ػؤاد عبػ ػػد البػ ػػاري(ْ) " :رػ ػػاؿ بعضػ ػػهم ك ػ ػ
حديث كرد فيو (اٟتمَتاى) ضعيف .كاستثٌت من ذلك مػا أخردػو اٟتػاكم
من طريق عبد اٞتبار بن الورد عن عمػار الػذىي عػن سػامل بػن أيب اٞتعػد
عن أـ سلمة . . .مث ذكر اٟتديث".
عب ػػد اٞتب ػػار ب ػػن ال ػػورد٥ :تتل ػػف في ػػو؛ كثق ػػو أٛت ػػد ،كاب ػػن مع ػػُت،
كأبو حامت ،كأبو داكد.
(ُ) آداب الزفاؼ يف السنة ا١تطهرة (ص.)ِّٕ -ِِٕ :
(ِ) فت البارم.)ْْْ/ِ( :
(ّ) ا١تستدرؾ.)ُُٗ/ّ( :
(ْ) تعليقو عل ابن مادو. )ِٖٔ/ِ( :
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كرػ ػػاؿ عل ػ ػ ابػ ػػن ا١تػ ػػديٍت" :مل يكػ ػػن بػ ػػو بػ ػػأس" ،كرػ ػػاؿ البخػ ػػارم:
"ٮتالف يف بعض حديثو" ،كذكره ابن حباف يف كتػاب " الثقػات " ،كرػاؿ:
"ٮتط ػ ػػئ ك يه ػ ػػم" ،كر ػ ػػاؿ ال ػ ػػداررطٍت" :ل ػ ػػُت"(ُ) ،ك رم ػ ػػز ال ػ ػػذىي ل ػ ػػو بػ ػ ػ
"ص "(ِ) ،ككثقػو يف "الػديواف"(ّ) مث أعقبػو بكػالـ البخػارم السػابق ،كرػاؿ
يف "الكا ف" (ْ)" :صدكؽ" .كراؿ ابن حجر" :صدكؽ يهم"(ٓ).
فهو ثقة إال أنو ٮتطئ كٮتالف فىػييتىنبو لو حاؿ ا١تخالفة.
كأيض ػػا في ػػو س ػػامل ب ػػن أيب اٞتع ػػد كإف ك ػػاف ثق ػػة إال أن ػػو مل يس ػػمع ع ػػن
أـ سلمة رضي اهلل عنها كما راؿ العالئي(ٔ) فركايتو عن أـ سلمة مرسلة ضعيفة.
فكالـ الشيخ عبد الباري بصحة ىذا اٟتديث ينػارض كػالـ ا١تػزم،
كابػػن القػػيم ،كابػػن حجػػر ،كىػػم أعلػػم النػػاس بعل ػ اٟتػػديث ،كينػػايف أيض ػان
حاؿ السند كما بيناه.
كىناؾ ركايات أخرل ثابتة تبُت ٚتا٢تا رضي اهلل عنها.

(ُ) هتذيب التهذيب.)َُٔ/ ٔ( :
(ِ) ا١تيزاف.)ّٓٓ/ِ( :
(ّ) ديواف الضعفاى( :ص.)ِّٓ/
(ْ) الكا ف.)َّٖٗ( :
(ٓ) التقريب.)ّْٕٓ( :
(ٔ) دامع التحصي  :ص (ُٕٗ).
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٘ -جمال أم سلمة رضي اهلل عنها:
ػم حزن ػ ػان
 عػ ػػن عائشػ ػػة رالػ ػػم ١تػ ػػا تػ ػػزكج النػ ػػي  أـ سػ ػػلمة حزنػ ػ ي
ػم حػ ػػىت رأيتهػ ػػا ،كاهلل
ػ ػػديدان١ ،تػ ػػا ذيكػ ػػر لنػ ػػا مػ ػػن ٚتا٢تػ ػػا ،فتلطَّفػ ػ ي
أضعاؼ ما كصف يل من اٟتسن فذكرت ذلك ٟتفصػة – ككانتػا
ي ػػدان كاح ػػد نة – فقال ػػم :ال كاهلل إف ى ػػذه إال الغى ػػَتة م ػػا ى ػػي كم ػػا
تق ػولُت ،كإهنػػا ٞتميلػػة ،فرأيتهػػا بعػػد ،فكانػػم كمػػا رالػػم حفصػػة
كلكٍت كنم غَتل.
(ُ)
أخرد ػػو اب ػػن س ػػعد أخربن ػػا ٤تم ػػد ب ػػن عم ػػر ،أخربن ػػا ابػ ػػن أيب
عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عن عائشة بو.
كيف اإلس ػػناد الوار ػػدم؛ ر ػػاؿ ٤تم ػػد بػ ػن س ػػعد" :ك ػػاف عا١ت ػػا با١تغ ػػازم،
كالسَتة ،كالفتوح ،كباختالؼ الناس يف اٟتديث ،كاألحكاـ ،كادتماعهم علػ
ما ادتمعوا عليو ،كرد فسر ذلك يف كتب استخردها ككضعها كحدث هبا".
كرػ ػػاؿ أبػ ػػو بكػ ػػر ا٠تطيػ ػػب" :رػ ػػدـ الوار ػ ػػدم بغػ ػػداد ،ككىل رض ػ ػػاى
اٞتانب الشرري منها،
كىو ٦تن طبق رؽ األرض كغرهبػا ذكػره ،كمل ٮتػف علػ أحػد عػرؼ
أخبار الناس أمره كسارت الركباف بكتبػو يف فنػوف العلػم مػن ا١تغػازم ،كالسػَت،
كالطبقػػات ،كأخبػػار النػػي  كاألحػػداث الػػيت كانػػم يف كرتػػو ،كبعػػد كفاتػػو
(ُ) طبقات ابن سعد (ٖ.)ْٗ/

ُٖٖ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

 ،ككتب الفقو ،كاختالؼ الناس يف اٟتديث ،كغَت ذلك"(ُ).
كرػ ػػاؿ الػ ػػذىي " :صػ ػػاحب التصػ ػػانيف ،كأحػ ػػد أكعيػ ػػة العلػ ػػم عل ػ ػ
ضعفو . . .كػاف إىل حفظػو ا١تنتهػ يف األخبػار كالسػَت ،كا١تغػازم كاٟتػوادث
كأياـ الناس ،كالفقو ،كغَت ذلك"(ِ).
كراؿ ابن كثَت " :الواردم عنده زيادات حسػنة كتػاريخ ٤تػرر غالبػا؛
ف نو من أئمة ىذا الشأف الكبار كىو صدكؽ يف نفسو مكثار"(ّ).
كراؿ ابن حجر" :مًتكؾ مع سعة علمو"(ْ).
 كأخردػػو أبػػو نعػػيم(ٓ) كابػػن عسػػاكر(ٔ) كال٫تػػا مػػن طريػػق البغػػوم ،ثنػػا
العالى بن موس أبو اٞتهم ،ثنا ا٢تيثم بن عدم الطائي ،ثنػا سػعيد بػن
أيب عركبػػة ،عػػن رتػػادة ،عػػن سػػعيد بػػن ا١تسػػيب ،رػػاؿ :كحػػدثنا ببعضػػو
٤تمد بػن إسػحاؽ ،عػن الزىػرم ،رػاؿ :كحػدثنا ببعضػو عبػد الػرٛتن بػن
الغسػػي كببعضػػو٣ ،تالػػد ،عػػن الشػػعي ،كصػػلب اٟتػػديث ،عػػن رتػػادة،
عن سعيد بن ا١تسيب " :أف أـ سلمة كانم من أٚت الناس".
(ُ) هتذيب الكماؿ.)ُٖٖ/ِٔ( :
(ِ) ا١تيزاف.)ْٔٔ-ِٔٔ/ّ( :
(ّ) البداية كالنهاية (ْ.)َٖٓ/
(ْ) التقريب.)ُٕٔٓ( :
(ٓ) معرفة الصحابة.)َِّٓ/ٔ( :
(ٔ) تاريخ دمشق.)ُِٕ/ّ( :

ُٖٗ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

كراؿ األزىػرم :كركينػا يف تػاريخ دمشػق ،عػن ابػن ا١تسػيب " :أف
أـ سلمة كانم من أٚت الناس"(ُ).
كاألسػػانيد تػػدكر عل ػ ا٢تيػػثم بػػن عػػدم الطػػائي ،كلػػيح فيهػػا مػػن
ينظر يف حالو سواه.
كى ػػو يف اٟت ػػديث ض ػػعيف د ػػدا ،كر ػػد كذب ػػو البخ ػػارم كأب ػػوداكد
كغَت٫ت ػػا ،كر ػػاؿ اب ػػن ا١ت ػػديٍت " :ى ػػو أكث ػػق م ػػن الوار ػػدم ،ىكال أرض ػػاه يف
يى" .كراؿ أبو حامت" :مًتكؾ اٟتديث ٤تلو ٤ت الواردم"(ِ).
كراؿ ابن ىع ًدم :ما أر ما لو من ا١تسند إ٪تا ىو صاحب أخبار.
رػػاؿ ابػػن حجػر" :ككػػاف أخباريػػا عالَّمػػة ركل عػػن ىشػػاـ بػػن عػػركة
كعبد اهلل بن عياش ا١تنتوؼ ك٣تالد".
فكػوف الوارػدم كا٢تيػثم بػن عػدم ٦تػن كصػف بأخبػارم يػوحي إىل
كفػػرة م ػػادة أخباري ػػة عنػػد٫تا فركاي ػػة مث ػ ى ػػؤالى يف األخب ػػار إذا مل يًتت ػػب
عليػػو ػػيى مػػن األحكػػاـ الشػػرعية كالعقائػػد الدينيػػة مقبولػػة ،كيػػرد علػ
غَت٫تا يف الباب.
 -ٙجمال أم حبيبة رضي اهلل عنها:
أخرجو مسلم عن ابن عباس ،راؿ " :كاف ا١تسلموف ال ينظػركف

(ُ) هتذيب األٝتاى كاللغات.)ِّٔ/ِ( :
(ِ) لساف ا١تيزاف.)ُّٔ/ٖ( :
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إىل أيب س ػ ػ ػػفياف كال يقاعدكن ػ ػ ػػو ،فق ػ ػ ػػاؿ للن ػ ػ ػػي  :ي ػ ػ ػػا ن ػ ػ ػػي اهلل ث ػ ػ ػػالث
أعطيػػتهن ،رػػاؿ« :نعػػم» ،رػػاؿ :عنػػدم أحسػػن العػػرب كأٚتلػػو ،أـ حبيبػػة
بنػػم أيب سػػفياف ،أزكدكهػػا ،رػػاؿ« :نعػػم» ،رػػاؿ :كمعاكيػػةٕ ،تعلػػو كاتبػػا
بُت يديك ،رػاؿ« :نعػم» ،رػاؿ :كتػؤمرين حػىت أراتػ الكفػار ،كمػا كنػم
أرات ا١تسلمُت ،راؿ« :نعم»(ُ).
كعنػ ػػد ابػ ػػن حبػ ػػاف(ِ) بلفػ ػػظ " :عنػ ػػدم أٚت ػ ػ العػ ػػرب كأحس ػ ػػنها
أـ حبيبة أزكدكها".
(ّ)
كعنػػد الطػرباين بلفػػظ " :عنػػدم أحسػػن نسػػاى العػػرب كأٚتلػػو أـ
حبيبة بنم أيب سفياف أزكدكها؟ ".
 -ٚجمال حفصة رضي اهلل عنها:
 حػػديث عمػػر  :يقػػوؿ فيػػو لبنتػػو حفصػػة رضػػي اهلل عنهػػا " :ال
يغرنك أف كانم دارتك ىي أكضأ منك ،كأحػب إىل النػي -
يريد عائشة – " أخردو البخارم(ْ) كمسلم(ٓ).

(ُ) (ْ.)َُِٓ( )ُْٗٓ/
(ِ) صحي ابن حباف.)ُٕٗ/ُٔ( :
(ّ) ا١تعجم الكبَت)َِِ/ِّ( :
(ْ) صحي البخارم ُّّ /ّ ( ،ررم (ِْٖٔ).
(ٓ) صحي مسلم ُُُُ /ِ ( ،ررم (ُْٕٗ).
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كيف ركايػػة عنػػد البخػػارم(ُ) " :يػػا بينيػػة ،ال يغرنػػك ىػػذه الػػيت رػػد
أعجبها حسنها ".
رػ ػػاؿ ابػ ػػن رررػ ػػوؿ " :أم :أحسػ ػػن منػ ػػك ،ككػ ػػذلك رولػ ػػو" :ككػ ػػاف
الفض ردال كضيئا" كامرأة كضيئة :حسنة"(ِ).
كراؿ ابن ا١تلقن" :أم :أحسن كأٚت من الوضاىة كىو اٞتماؿ"(ّ).
 -ٛجمال زينب بنت جحش رضي اهلل عنها:
كرد كردت عدة ركايات يف ٚتا٢تا ،منها:
(ٔ)
أ -حديث عائشدة رضدي اهلل عنهدا :عنػد أٛتػد(ْ) كالبخػارم(ٓ) كمسػلم
أهنػػا رالػػم يف زينػػب بنػػم دح ػ رضػػي اهلل عنهػػا" :ىػػي الػػيت كانػػم
تساميٍت من أزكاج رسوؿ اهلل ."
رػ ػػاؿ القاضػ ػػي عيػ ػػاض " :أم تعانػ ػػدين كتضػ ػػاىيٍت ّتما٢تػ ػػا أيض ػ ػان
كمكانتها عند الني  كأصلو من السمو كىو االرتفاع"(ٕ).
(ُ) صحي البخارم (ٔ ُٓٔ /ررم ُّْٗ).
(ِ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ٔ.)ُِٗ/
(ّ) التوضي لشرح اٞتامع الصحي (ُٓ.)ٔٓٗ/
(ْ) مسند أٛتد (ِْ.)ّٗ/
(ٓ) صحي البخارم (ّ ُّٕ/ررمُِٔٔ).
(ٔ) صحي مسلم (ْ ُُٖٗ/ررم ِِْْ).
(ٕ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٖ.)ََّ/
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كر ػػاؿ الن ػػوكم " :أم تف ػػاخرين كتض ػػاىيٍت ّتما٢ت ػػا كمكاهن ػػا عن ػػد
الني صل اهلل عليو كسلم كىي مفاعلة من السمو كىو االرتفاع"(ُ).
كيف ط ػػرح التثري ػػب " :أم تف ػػاخرين كتض ػػاىيٍت ّتما٢ت ػػا كمكانته ػػا
عند رسوؿ اهلل  -صل اهلل عليو كسلم  -كىػي مفاعلػة مػن السػمو كىػو
االرتفاع كفيو فضيلة ظاىرة لزينب أـ ا١تؤمنُت"(ِ).
ب -حددديث عثمددان الجحشددي كفيػػو الوارػػدم  -أخردػػو ابػػن سػػعد
فقػػاؿ أخربنػػا ٤تمػػد بػػن عمػػر ،حػػدثٍت عمػػر بػػن عثمػػاف اٞتحشػػي،
عن أبيو ،راؿ" :ردـ النػي  ا١تدينػة ككانػم زينػب بنػم دحػ
٦تػ ػػن ىػ ػػادر مػ ػػع رسػ ػػوؿ اهلل  إىل ا١تدينػ ػػة ككانػ ػػم ام ػ ػرأة ٚتيلػ ػػة
فخطبها رسوؿ اهلل  عل زيد بػن حارثػة فقالػم :يػا رسػوؿ اهلل
ال أرضػػاه لنفسػػي كأنػػا أ ر ػري  ،رػػاؿ« :ف ػ ين رػػد رضػػيتو ل ػػك»
فتزكدها زيد بن حارثة"(ّ).
ج -ح ددديث محم ددد ب ددن عل ددي الب دداقر كإس ػػناده ض ػػعيف -أخرد ػػو
النسػػابة ٭تػػِت بػػن اٟتسػػن العبيػػديل العقيقػػي ا١تتػػو( سػػنة (ِٕٕى ػ)
فقاؿ :أخربنا اٟتسُت بن دعفر راؿ حدثنا سلمة بن ػبيب رػاؿ
(ُ) رح النوكم عل مسلم (ُٕ.)ُُّ/
(ِ) طرح التثريب يف رح التقريب (ٖ.)ُٕ/
(ّ) طبقات ابن سعد (ٖ.)َُُ/

ُّٗ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

ح ػػدثنا دعف ػػر ب ػػن ٤تم ػػد (الص ػػادؽ) ع ػػن أبي ػػو (٤تم ػػد ب ػػن عل ػػي
البارر)رػػاؿ" :كانػػم زينػػب ٦تػػن ىػػادر مػػع رسػػوؿ اهلل ككانػػم
امرأة ٚتيلػة فخطبهػا رسػوؿ اهلل  علػ زيػد بػن حارثػة ،فقالػم:
يػػا رسػػوؿ اهلل ،ال أرضػػاه لنفسػػي كأنػػا أ ر ػري  ،رػػاؿ« :ف ػ ين رػػد
رضيتو لك » .فتزكدها زيد بن حارثة "(ُ).
الحس ددين بد دن جعف ددر :ى ػػو اٟتس ػػُت بػػن دعف ػػر بػػن عبي ػػد اهلل ب ػػن
اٟتس ػػُت األص ػػغر ب ػػن زي ػػن العاب ػػدين ذك ػػره الفخ ػػر الػ ػرازم يف "األنس ػػاب
الطالبية"(ِ) ،كمل يرد فيو درح كال تعدي .
وسددلمة بددن شددبيب ،رػػاؿ الػػذىي" :حجػػة"(ّ) ،كرػػاؿ ابػػن حجػػر:
"ثقة"(ْ).
كأما رواية جعفر الصادق عن أبيو محمد بن علي الباقر:
فق ػػاؿ عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن أ ح ػػامتٝ :تع ػػم أب ػػا زرع ػػة ك س ػػئ ع ػػن
دعفػػر بػػن ٤تمػػد عػػن ابيػػو ،ك سػػهي عػػن أبيػػو ،ك العػػالى عػػن أبيػػو :أيهػػا
أص ؟ راؿ :ال يقرف دعفر إىل ىؤالى ،ك رػاؿٝ :تعػم أ يقػوؿ :دعفػر
(ُ) أخبار الزينبات( :ص.)ِ/
(ِ) الشجرة ا١تباركة يف األنساب الطالبية( :ص)ُْٖ/
(ّ) الكا ف)َُِّ( :
(ْ) التقريب)ِْْٗ( :
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بن ٤تمد ثقة ،ال يسأؿ عن مثلو(ُ).
كرػػاؿ أبػػو أٛتػػد بػػن عػػدل" :كٞتعفػػر حػػديث كثػػَت ،عػػن أبيػػو ،عػػن
دابر ،عن النىب صل اهلل عليو كسلم ،كعن أبيو عن آبائو ،كنسخ ألىػ
البيم ،كرد حدث عنو من األئمػة مثػ ابػن دػريج ك ػعبة كغَت٫تػا ،كىػو
من ثقات الناس كما راؿ ٭تِت ابن معُت"(ِ).
كذك ػػره اب ػػن حب ػػاف يف "الثق ػػات" ،كر ػػاؿ" :ك ػػاف م ػػن س ػػادات أىػ ػ
البيػػم فقهػػا كعلمػػا كفضػػال ،٭تػػتج ْتديثػػو مػػن غػػَت ركايػػة أكالده عنػػو ،كرػػد
اعتػػربت حػػديث الثقػػات عنػػو ،فرأيػػم أحاديػػث مسػػتقيمة لػػيح فيهػػا ػػيى
ٮتالف حديث األثبات ،كمن احملاؿ أف يلصق بو ما دناه غَته"(ّ).
كرػػاؿ السػػادي " :كػػاف صػػدكرا مأمونػػا ،إذا حػػدَّث عنػػو الثقػػات
فحديثو مستقيم"(ْ).
فهنا يركم عن دعفر :سلمة بن بيب كىو ثقة كما سبق.
فهددذا إسػػناد مرس ػ ٤ ،تمػػد بػػن علػػي البػػارر مل يػػدرؾ زينػػب بنػػم
دح رضي اهلل عنها.
(ُ) اٞترح كالتعدي )ْْٖ/ِ( :
(ِ) الكام )ّٕٓ/ِ( :
(ّ) الثقات.)ُِٓ/ّ( :
(ْ) التهذيب.)َُْ/ِ( :
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يكلً ىد بعد كفاة زينب أكثر مػن ثالثػُت سػنة ،رػاؿ ابػن الربرػي :كػاف
مولده سنة سم كٜتسُت(ُ).
كراؿ الواردم" :ماتم زينب سنة عشرين من ا٢تجرة(ِ).
كراؿ العالئي " :أرس عن دديو اٟتسن كاٟتسػُت كدػده األعلػ
علي كعن عائشة كأيب ىريرة  أيضا".
فهؤالى الصحابة ٦ تن تىوفوا بعد زينب رضي اهلل عنها بفًتة طويلة.
 وأخرجددو النسػػابة ٭تػػِت بػػن اٟتسػػن العبيػػديل العقيقػػي ا١تتػػو( سػػنة
(ِٕٕىػ ػػ) فق ػػاؿ :ح ػػدثٍت د ػػدم (دعف ػػر الص ػػادؽ) بس ػػنده إىل
علي بن اٟتسُت عن أبيو راؿ:
داى رسوؿ اهلل  ببيػم زيػد بػن حارثػة يطلبػو فلػم ٬تػده ،فقامػم إليػو
زينػػب بنػػم دح ػ كرالػػم لػػو :لػػيح ىػػو ىهنػػا يػػا رسػػوؿ اهلل ،فأدخ ػ بػػأيب
أن ػػم كأم ػػي .ف ػػأ رس ػػوؿ اهلل  أف ي ػػدخ ككىل معلنػ ػان بالتس ػػبي يق ػػوؿ« :
سبحاف اهلل العظيم ،سبحاف مصػرؼ القلػوب » .فجػاى زيػد إىل منزلػو فأخربتػو
امرأتػو أف رسػوؿ اهلل  أتػ منزلػو ،فقػاؿ زيػد :أال رلػم لػو أف يػدخ ؟ رالػػم:
رػػد عرضػػم ذلػػك عليػػو فػػأ  ،رػػاؿ :أفسػػمعم منػػو ػػيئان؟ رالػػمٝ :تعتػػو حػػُت
كىل يق ػػوؿ « :س ػػبحاف اهلل العظ ػػيم ،س ػػبحاف مص ػػرؼ القل ػػوب » فج ػػاى زي ػػد
(ُ) التهذيب.)ُّٓ/ٗ( :
(ِ) الوايف بالوفيات.)ّٗ/ُٓ( :
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حػػىت أت ػ رسػػوؿ اهلل  فقػػاؿ :يػػا رسػػوؿ اهلل بلغػػٍت أنػػك دئػػم منػػزيل فهػػال
دخلم بأيب أنم كأمي يا رسوؿ اهلل ،لعػ زينػب أعجبتػك أفأفاررهػا؟ فقػاؿ لػو
رسوؿ اهلل  « :أمسػك عليػك زكدػك» .فمػا اسػتطاع زيػد إليهػا سػبيالن بعػد
ذلػػك اليػػوـ ،ككػػاف يػػأيت إىل رسػػوؿ اهلل  فيخػػربه فيقػػوؿ لػػو « :أمسػػك عليػػك
زكدػػك » .ففاررهػػا زيػػد كاعتز٢تػػا كحلػػم .رػػاؿ :فبينمػػا رسػػوؿ اهلل  دػػالح
يتحػػدث مػػع عائشػػة أخذتػػو غشػػية فسػػرل كىػػو يتبسػػم كيقػػوؿ « :مػػن يػػذىب

إىل زين ػػب يبش ػػرىا أف اهلل ر ػػد زكدنيه ػػا يف الس ػػماى» كت ػػال ﭽﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭼ [األحزاب.]ّٕ :
رالم عائشة :فأخػذين مػا رػرب كمػا بعػد ١تػا يبلغنػا مػن ٚتا٢تػا ،كمػا ىػو
صػنع ٢تػا ،زكدهػا اهلل مػن السػماى ،فخردػم
أعظم من ىذا مفاخرهتا علينػا ٔتػا ي
(ُ)
سلم خادمة رسوؿ اهلل  فحدثتها بذلك ،فأعطتها أكضاحان عليها .
ىذا إسناد يظهر أنو ضعيف ألمور:
 ٭تِت مل يدرؾ دده دعفر الصادؽ فيما يظهر ،بينهما فًتة طويلة.(ِ)
ككلًػػد ٭تػػِت العقيقػػي سػػنة
،
دعفػػر الصػػادؽ تػػويف سػػنة (ُْٖق)
ي
(ُِْق)(ّ).
(ُ) أخبار الزينبات( :ص.)ّ/
(ِ) الوايف بالوفيات.)ٗٗ/ُُ( :
(ّ) األعالـ.)َُْ/ٖ( :
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 تود ػػد أس ػػانيد فيهػ ػا كاس ػػطتاف ب ػػُت ٭ت ػػِت العقيق ػػي كد ػػده دعف ػػرالصادؽ كما سبق يف كتابو (الزينبات).
 كرولػػو "بسػػنده" ظػػاىره أنػػو يقصػػد سػػنده ا١تعهػػود لديػػو ،كمل أرػػفعلػ تص ػري ١تث ػ ىػػذا ،كلكػػن رػػد يفهػػم مػػن رولػػو " بسػػنده" أنػػو
سند دعفر الصادؽ عن أبيو.
يقوؿ الذىي" :كليح ىو با١تكثر إال عن أبيو"(ُ).
تنبي ددو :لق ػػد كرد يف س ػػبب زكاج الن ػػي  م ػػن زين ػػب رض ػػي اهلل عنه ػػا
ركاي ػػات غريب ػػة كمنكػ ػرة ،كإف ك ػػاف فيه ػػا التنص ػػيص علػ ػ ٚتا٢ت ػػا ضػ ػربنا عنه ػػا
صفحان ،كرد نص ٚتاعة من أى العلم رٛتهم اهلل تعاىل عل نكارهتا ،منهم:
أ -ابن العريب حيث رػاؿ بعػد أف ذكػر ملخػص ىػذه الركايػات ،كبػُت
عصمة الني " :ىذه الركايات كلها سارطة األسانيد"(ِ).
ب -القرطي حيث راؿ بعد أف ذكر التفسَت الصحي ١تا كػاف ٮتفيػو
 ،ك مػػا الػػذم كػػاف ٮتشػػاه مػػن النػػاس " :ك ىػػذا القػػوؿ أحسػػن
ما ري يف تأكي ىذه اآليػة ،ك ىػو الػذم عليػو أىػ التحقيػق مػن
ا١تفسػرين كالعلمػػاى الراسػػخُت ،كػػالزىرم كالقاضػػي بكػػر بػػن العػػالى
القشَتم كالقاضي أيب بكر بن العريب ك غػَتىم .فأمػا مػا ركم أف
(ُ) سَت أعالـ النبالى.)ِٓٓ/ٔ( :
(ِ) أحكاـ القرآف (ّ)ٕٕٓ/

ُٖٗ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

النػػي  ىػػول زينػػب ام ػرأة زيػػد ك رٔتػػا أطلػػق بعػػض ا١ت ٌجػػاف لفػػظ
ي
عشق فهذا إ٪تا صدر عن داى بعصمة الني  عن مثػ ىػذا،
أك مستخف ْترمتو"(ُ).
ج -ابػػن كثػػَت حيػػث رػػاؿ بعػػد أف ذكػػر الركايػػات الصػػحيحة" :ذكػػر
اب ػػن أيب ح ػػامت كاب ػػن دري ػػر ىاىن ػػا آث ػػاران ع ػػن بع ػػض الس ػػلف 
أحببنػػا أف نضػػرب عنهػػا صػػفحان لعػػدـ صػػحتها فػػال نوردىػػا ،كرػػد
ركل اإلمػاـ أٛتػد ىاىنػا أيضػان حػديثان مػن ركايػة ٛتػاد بػن زيػد عػن
ثابم عن أنح  فيو غرابة تركنا سيارو أيضان"(ِ).
د -ابن حجر حيث راؿ بعد أف ذكػر الركايػات الصػحيحة" :ككردت
آث ػػار أخ ػػرل أخرده ػػا اب ػػن أيب ح ػػامت كالط ػػربم كنقله ػػا كث ػػَت م ػػن
ا١تفسرين ال ينبغي التشاغ هبا"(ّ).
 -ٜجمال خديجة رضي اهلل عنها:
 أخردهػػا ابػػن سػػعد فقػػاؿ :أخربنػػا ٤تمػػد بػػن عمػػر بػػن كارػػد األسػػلمي
أخربنا موس بػن ػيبة عػن عمػَتة بنػم عبيػد اهلل بػن كعػب بػن مالػك
عن أـ سعد بنم سعد بن الربيع عػن نفيسػة بنػم منيػة رالػم :كانػم

(ُ)اٞتامع ألحكاـ القرآف (ُْ)ُُٗ/
(ِ) تفسَت القرآف العظيم (ٔ.)ِْٓ-ِْْ/
(ّ) فت البارم (ٖ.)ِْٓ/
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خد٬تػػة بنػػم خويلػػد بػػن أسػػد بػػن عبػػد العػػزل بػػن رصػػي امػرأة حازمػػة.
دلػػدة .ػريفة .مػػع م ػػا أراد اهلل هبػػا م ػػن الكرامػػة كا٠ت ػػَت .كىػػي يومئ ػػذ
أكسػط رػري نسػػبا .كأعظمهػم ػرفا .كأكثػرىم مػاال .ككػ رومهػا كػػاف
حريص ػػا علػ ػ نكاحه ػػا ل ػػو ر ػػدر علػ ػ ذل ػػك .ر ػػد طلبوى ػػا كب ػػذلوا ٢ت ػػا
األمواؿ .فأرسلتٍت دسيسا إىل ٤تمد بعد أف ردع يف عَتىا من الشاـ.
فقلػػم :يػػا ٤تمػػد مػػا ٯتنعػػك أف تػػزكج؟ فقػػاؿ :مػػا بيػػدم مػػا أتػػزكج
ب ػ ػػو .رل ػ ػػم :فػ ػ ػ ف كفي ػ ػػم ذل ػ ػػك كدعي ػ ػػم إىل اٞتم ػ ػػاؿ كا١ت ػ ػػاؿ كالش ػ ػػرؼ
كالكفػػاىة أال ٕتيػػب؟ رػػاؿ :فمػػن ىػػي؟ رلػػم :خد٬تػػة .رػػاؿ :ككيػػف يل
بذلك؟ رالم رلم :علي .رػاؿ :فأنػا أفعػ  .فػذىبم فأخربهتػا .فأرسػلم
إلي ػػو أف ائ ػػم لس ػػاعة ك ػػذا كك ػػذا .كأرس ػػلم إىل عمه ػػا عم ػػرك ب ػػن أس ػػد
ليزكدها .فحضر كدخ رسوؿ اهلل  - -يف عمومتو .فزكدػو أحػدىم.
فقػػاؿ عمػػرك بػػن أسػػد :ىػػذا البضػػع ال يقػػرع أنفػػو .كتزكدهػػا رسػػوؿ اهلل -
 -كىػػو ابػػن ٜتػػح كعش ػرين سػػنة .كخد٬تػػة يومئػػذ بنػػم أربعػػُت سػػنة.
كلدت رب الفي ٓتمح عشرة سنة"(ُ).
كيف ىذا اإلسناد علتاف:
العلة األولى :الواردم كرد تقدـ أنو ضعيف ددا.
والعلة الثانية :موس بن يبة :اثناف؛ أحد٫تا يػركم عػن النػي 
(ُ) الطبقات الكربل.)ُُّ/ُ( :
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مرسػػال ،كاآلخػػر ىػػو موسػ بػػن ػػيبة بػػن عمػػرك بػػن عبػػد اهلل بػػن كعػػب بػػن
مالػػك األنصػػارم السػػلمي ا١تػػدين ركل عػػن عمومػػة أبيػػو خاردػػة كالنعمػػاف
كعمَتة أكالد عبد اهلل بن كعب كعنو الواردم ،كىو الذم معنا.
رػػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد " :أحاديثػػو منػػاكَت" ،كرػػاؿ أبػػو حػػامت" :صػػاحل
اٟتديث"(ُ) .كذكره ابن حباف يف " الثقات"(ِ).
كارتص ػػار ال ػػذىي يف بع ػػض كتب ػػو كػ ػ "ت ػػاريخ اإلس ػػالـ" كا٠تزرد ػػي يف
خالصػ ػػتو عل ػ ػ كػ ػػالـ أيب حػ ػػامت٦ ،تػ ػػا يفهػ ػػم منػ ػػو أف األص ػ ػ فيػ ػػو أنػ ػػو صػ ػػاحل
اٟتديث ،كبو ييتنىبٌو ما يف روؿ ا٢تيثمي " :فيػو :موسػ بػن ػيبة مػن كلػد كعػب
ب ػػن مال ػػك ،ض ػػعفو أٛت ػػد ،ككثق ػػو أب ػػو ح ػػامت ،كذك ػ ػره اب ػػن حب ػػاف يف الثق ػػات
أيضػػا"(ّ) ،ف ػ ف رولػػو " كثقػػو أبػػو حػػامت" فيػػو نظػػر؛ ف نأبػػا حػػامت رػػاؿ" :ص ػاحل
اٟتػػديث" ،كىػػذه العبػػارة ال تعػػٍت توثيػػق أيب حػػامت لل ػراكم إال إف كػػاف م ػراد أيب
حامت بصاحل اٟتديث أنو ثقة فال يى يف كالـ ا٢تيثمي.
كماؿ ابن القطاف إىل تضعيفو حيث راؿ" :موس بن ػيبة ،فػ ف
ابن حنب راؿ :أحاديثو مناكَت ،كإف كاف أبو حػامت رػد رػاؿ فيػو" :صػاحل
اٟتديث" ف ف كالـ أٛتد فيو درح مفسر"(ْ).
(ُ) اٞترح كالتعدي .)ُْٔ /ٖ( :
(ِ) الثقات البن حباف (ٗ.)ُٖٓ /
(ّ) اهمع.)ٔٔ/ِ( :
(ْ) بياف الوىم كاإليهاـ.)ّٓٓ/ِ( :
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كلعلو ٢تذا راؿ ابن حجر" :لُت اٟتديث"(ُ).
كأما عمَتة بنم عبيد اهلل بن كعب بن مالك :ذكرىا ابػن سػعدم ػػن أكالد عبي ػػد اهلل ب ػػن كع ػػب ب ػػن مال ػػك (ِ) ،مل أر ػػف عل ػ حا٢ت ػػا م ػػن
حيػث اٞتػػرح كالتعػػدي  ،لكػػن رػػاؿ الػػذىي " :فصػ يف النسػػوة اههػػوالت
كمػػا علم ػم يف النسػػاى مػػن اهتمػػم كال مػػن تركوىػػا " ،ىكػػذا يف ا١تطبػػوع
مػػن "ا١تيػزاف" كلكػػن زاد السػػيوطي رٛتػػو اهلل يف " التػػدريب" عنػػو" :كٚتيػػع
من ضعف منهن إ٪تا ىو للجهالة".
كعبارة الذىي رٛتو اهلل ليسم تعديال ،كالظاىر منها أهنن ٣تهوالت.
كال يعًتض عل ىذا ٔتقالتو ا١تشهورة " :أمػا اههولػوف مػن الػركاة؛
فػ ف كػاف الردػ مػػن كبػار التػابعُت ،أك أكسػػاطهم احتمػ حديثػو ،كتلقػػي
ْتس ػػن الظ ػػن إذا س ػػلم م ػػن ٥تالف ػػة األص ػػوؿ كركاك ػػة األلف ػػاظ ،كإف ك ػػاف
الرد ػ ػ مػ ػػن صػ ػػغار التػ ػػابعُت فييتى ػ ػأى َّ يف ركايػ ػػة خػ ػػربه ،كٮتتلػ ػػف يف ذلػ ػػك
كٖتريػػو كعػػدـ ذلػػك ،كإف كػػاف الرد ػ مػػن
بػػاختالؼ داللػػة ال ػراكم عنػػو ٌ
أتبػػاع التػػابعُت فمػػن بعػػدىم فهػػو أضػػعف ٠تػػربه سػػيما إذا انفػػرد بػػو" ف ػ ف
اٞتواب عن ىذا من كدهُت:
الوجو األول :ىذا نص يف الرداؿ ،كا١تتقدـ نص يف النساى.
(ُ) التقريب.)ٕٔٗٔ( :
(ِ) الطبقات الكربل.)ِّٕ/ٓ( :
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والوجو الثاني :ف نو ذكر يف الفص ا١تتقػدـ نسػوة مػن التابعيػات،
كمل يأت يف كالمو ما رد ييفهم منو استثناى النساى كاسػتثنائو للردػاؿ٦ ،تػا
يػدؿ علػ أنػػو ال تعػػارض بػػُت النصػُت ،كال ٭تمػ كالمػػو يف الردػػاؿ علػ
النساى أيضا ،كاهلل أعلم.
ر ػ ػػاؿ ال ػ ػػذىي" :ركل رص ػ ػػة خركد ػ ػػو  - -إىل الش ػ ػػاـ ت ػ ػػادرا،
احملػػاملي ،عػػن عبػػد اهلل بػػن ػػبيب كىػػو واه ،رػػاؿ :حػػدثنا أبػػو بكػػر بػػن
ػػيبة ،رػػاؿ حػػدثٍت عمػػر بػػن أيب بكػػر الع ػدكم (مػػًتكؾ ذاىػػب اٟتػػديث
رالػػو أبػػو حػػامت(ُ)) ،رػػاؿ :حػػدثٍت موسػ بػػن ػػيبة ،رػػاؿ :حػػدثتٍت عمػػَتة
بنػػم عبػػد اهلل بػػن كعػػب بػػن مالػػك ،عػػن أـ سػػعد بنػػم سػػعد بػػن الربيػػع،
عػػن نفيسػػة بنػػم منيػػة أخػػم يعل ػ  ،رالػػم١ :تػػا بلػػغ رسػػوؿ اهلل - -
ٜتسا كعشرين سنة .فذكر اٟتديث بطولو ،كىو حديث منكر"(ِ).
ٓٔ -جمال مارية رضي اهلل عنها.
رػػاؿ ابػػن كثػػَت " :ككانػػم ماريػػة ٚتيلػػة بيضػػاى أعجػػب هبػػا رسػػوؿ اهلل
 ،كأحبها كحظيم عنده ،كال سيما بعد ما كضعم إبراىيم كلده"(ّ).
"كػػاف رسػػوؿ اهلل  يعجػػب ٔتاريػػة القبطيػػة ككانػػم بيضػػاى دعػػدة
(ُ) لساف ا١تيزاف.)ّٕ/ٔ( :
(ِ) السَت ،)ُُٕ/ُ( :تاريخ اإلسالـ.)َٓٔ/ُ( :
(ّ) البداية كالنهاية (ٖ.)ِِٖ/
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ٚتيلة ،فأنز٢تا رسوؿ اهلل  كأختهػا علػ أـ سػليم بنػم ملحػاف ،فػدخ
عليهمػػا رس ػػوؿ اهلل  فع ػػرض عليهم ػػا اإلس ػػالـ فأس ػػلمتا ،ف ػػوطئ ماري ػػة
با١تلػك كحو٢تػػا إىل مػاؿ لػػو بالعاليػػة ،كػاف مػػن أمػواؿ بػٍت النضػػَت ،فكانػػم
في ػػو يف الص ػػيف كيف خراف ػػة النخ ػ ػ  ،فك ػػاف يأتيه ػػا ىن ػػاؾ" أخرد ػػو اب ػػن
سػػعد(ُ) رػػاؿ :أخربنػػا ٤تمػػد بػػن عمػػر ،أخربنػػا يعقػػوب بػػن ٤تمػػد بػػن أيب
صعصػػعة ،ع ػن عبػػد اهلل ب ػػن عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن أيب صعصػػعة ر ػػاؿ ف ػػذكره،
كبنحػػوه كعن ػػده أيض ػان مطػػوال باإلس ػػناد نفس ػػو(ِ) بلفػػظ" ك ػػاف رس ػػوؿ اهلل
معجبا بأـ إبراىيم ككانم بيضاى ٚتيلة".
كىذا إسناد فيو علتاف:
األولى :الواردم.
يعقوب بن ٤تمد بن أيب صعصعة ،مل أرف لو عل ترٚتة.
عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن أيب صعصعة ثقة(ّ).
الثانية :أنو إسناد مرس .
كمن طريق عمػرة ،ىعػن عائشػة رالػم مػا ع َّػزت عل َّػي امػرأة إال دكف
مػػا عػ َّػزت علػػي ماريػػة كذلػػك أهنػػا كانػػم ٚتيلػػة دعػػدة فأعجػػب هبػػا رسػػوؿ
(ُ) الطبقات الكربل (ُ.)ُّْ/
(ِ) ا١تصدر السابق (ٖ.)ُِِ/
(ّ) تقريب التهذيب (ص ،ُُّ :ترٚتة ُّّْ).
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اهلل  ،ككػاف أنز٢تػا أكؿ مػا رػػدـ هبػا يف بيػم ٟتارثػػة بػن النعمػاف فكانػػم
دارتنػػا فكػػاف عامػػة الليػ كالنهػػار عنػػدىا حػػىت فزعنػػا ٢تػػا فجزعػػم فحو٢تػػا
إىل العالية ،ككاف ٮتتلف إليها ىناؾ فكاف ذلك أ د علينا"(ُ).
كمل أرف عل ىذه الطريق.
ػم :مػػن ا١تعلػػوؿ أف ماريػػة رضػػي اهلل عنهػػا كانػػم ىديػػة أىػػدىا
رلػ ي
ا١تق ػػورح مل ػػك مص ػػر للنػ ػػي  كع ػػادة ا١ته ػػدين أف ينتق ػ ػوا كيتخػ ػػَتكا يف
ىػػداياىم ،فكيػػف لػػو كػػاف ا١تهػػدم ملك ػان ،ككيػػف لػػو كػػاف ا١تهػػدل إليػػو
رسوؿ ني؟ ال ك أف ا١تهدل سيبالغ يف االختيار كاالنتقاى.
ٔٔ -جمال أسماء بنت النعمان رضي اهلل عنها:
أ -أخردو ابن سعد فقػاؿ :أخربنػا ىشػاـ بػن ٤تمػد بػن السػائب عػن أبيػو
عػػن أيب صػػاحل عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا رػػاؿ" :تػػزكج رسػػوؿ
اهلل  أٝتاى بنم النعماف ككانم من أٚت أى زماهنا كأ بو"(ِ).
كىذا اإلسناد مسلس بالضعفاى ا١تًتككُت كىم ثالثة:
األول :ىشػاـ بػن ٤تمػد بػػن السػائب :مػًتكؾ يف اٟتػديث كعمػػدة
يف األنساب كاألخبار.
راؿ أٛتد بن حنب " :إ٪تا كاف صاحب ٝتر كنسب مػا ظننػم أف
(ُ) اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ُْ.)ُٗٔ/
(ِ) الطبقات الكربل.)ُُٓ/ٖ( :

َِٓ

األحاديث الواردة في جمال المرأة  -دراسة حديثية موضوعية ،د .عبد الرحمن بن عمري الصاعدي

أحدا ٭تدث عنو".
كراؿ الداررطٍت ،كغَته" :مًتكؾ" .
كر ػػاؿ ٭ت ػػِت ب ػػن مع ػػُت" :الكل ػػي ىش ػػاـ ،ك ػػاف م ػػن أعل ػػم الن ػػاس
بالنس ػػب")ِ( ،ر ػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػن م ػػاكوال" :اب ػػن الكل ػػي الق ػػدكة يف ى ػػذا
الشأف ،كالك عنو نقلوا األنساب"(ّ).
راؿ الذىي" :األخبارم النسابة العالمة"(ْ).
كراؿ ابن حجر " :ابن الكلي ،إماـ أى النسب"(ٓ).
كالث دداني( :أب ػػوه) ٤تم ػػد ب ػػن الس ػػائب فه ػػو الكل ػػي ،أب ػػو النض ػػر
الكويف ،النسابة ا١تفسر ،متهم بالكذب ،كرمي بالرفض(ٔ).
والثالث :أبو صاحل ىو باذاـ ك يقاؿ باذاف ،ضعيف مدلح يرس (ٕ).
(ٖ)
فهذا اإلسناد مسلسػ بالضػعفاى كا١تًتككػُت ،كرػد نقػ الػدارمي
(ُ)

(ُ) لساف ا١تيزاف.)ّّٖ/ٖ( :
(ِ) سؤاالت أيب إسحاؽ إبراىيم اٞتنيد( :صُٕٗ).
(ّ) هتذيب مستمر األكىاـ( :صَُٗ).
(ْ) ا١تيزاف ،)َّْ/ْ( :تاريخ اإلسالـ (ٓ ،)ُُِ/العرب يف خرب من عرب (ُ.)ُِٕ/
(ٓ) فت البارم.)ّٓٓ/ٔ( :
(ٔ) التقريب.)ّٖٓٗ( :
(ٕ) التقريب.)ّْٔ( :
(ٖ) نقضو عل ا١تريسي.)ْْٔ/ِ( :

َِٔ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

إٚتػػاع أى ػ العلػػم عل ػ تػػرؾ ىػػذا اإلسػػناد كأمػػا يف األخبػػار فيتعػػرب بػػو إذا
مل يًتتب عليو حكم رعي أك نقض يى ٦تا ثبم يف الدين.
كى ػػذا األث ػػر م ػػن ب ػػاب األخب ػػار كل ػػيح في ػػو ػػيى م ػػن األحك ػػاـ
فحينئذ يعترب بو.
(ُ)
ب -أخردػػو ابػػن سػػعد كاٟتػػاكم مػػن طريػػق ٤تمػػد بػػن عمػػر حػػدثنا
٤تمد بن يعقوب بن عتبة عػن عبػد الواحػد بػن أيب عػوف الدكسػي
راؿ" :رػدـ النعمػاف بػن أيب اٞتػوف الكنػدم .ككػاف ينػزؿ كبػٍت أبيػو
٧تػدا ٦تػا يلػي الشػربة .فقػدـ علػ رسػوؿ اهلل  مسػلما فقػاؿ :يػا
رسػػوؿ اهلل أال أزكدػػك أٚت ػ أ يف العػػرب كانػػم ٖتػػم ابػػن عػػم
٢تا فتػويف عنهػا فتأٯتػم كرػد رغبػم فيػك كحطػم إليػك .فتزكدهػا
رسوؿ اهلل  علػ اثنػيت عشػرة أكريػة كنػ  .فقػاؿ :يػا رسػوؿ اهلل
ال تقصػر هبػػا يف ا١تهػر ،فقػػاؿ رسػوؿ اهلل« :مػػا أصػدرم أحػػدا مػػن
نسػػائي فػػوؽ ىػػذا كال أصػػدؽ أحػػدا مػػن بنػػايت فػػوؽ ىػػذا» ،فقػػاؿ
نعماف :ففيك األسػ  .رػاؿ :فابعػث يػا رسػوؿ اهلل إىل أىلػك مػن
٭تملهم إليك فأنا خػارج مػع رسػولك فمرسػ أىلػك معػو .فبعػث
رسػػوؿ اهلل معػػو أبػػا أسػػيد السػػاعدم .فلمػػا رػػدما عليهػػا دلسػػم

(ُ) ا١تستدرؾ (ْ.)ّٗ/
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يف بيتهػػا كأذنػػم لػػو أف يػػدخ  .فقػػاؿ أبػػو أسػػيد :إف نسػػاى رسػػوؿ
اهلل ال ي ػراىن أحػػد مػػن الردػػاؿ .فقػػاؿ أبػػو أسػػيد :كذلػػك بعػػد أف
نزؿ اٟتجاب .فأرسلم إليو فيسرين ألمػرم .رػاؿ :حجػاب بينػك
كبػػُت مػػن تكلمػػُت مػػن الردػػاؿ إال ذا ٤تػػرـ منػػك .ففعلػػم .رػػاؿ
أبو أسيد :فأرمم ثالثة أياـ مث ٖتملم معي عل ٚت ظعينػة يف
٤تف ػػة فأربل ػػم هب ػػا ح ػػىت ر ػػدمم ا١تدين ػػة فأنزلته ػػا يف ب ػػٍت س ػػاعدة
فػػدخ عليهػػا نسػػاى اٟتػػي فػػرح هبػػا كسػػهلن كخػػردن مػػن عنػػدىا
فػ ػػذكرف مػ ػػن ٚتا٢تػ ػػا ،ك ػ ػػاع با١تدينػ ػػة رػ ػػدكمها ،رػ ػػاؿ أبػ ػػو أسػ ػػيد:
ككده ػػم إىل الن ػػي  كى ػػو يف ب ػػٍت عم ػػرك ب ػػن ع ػػوؼ فأخربت ػػو.
كدخ ػ عليهػػا داخ ػ مػػن النسػػاى فػػدأين ٢تػػا ١تػػا بلغهػػن مػػن ٚتا٢تػػا
ككانػػم مػػن أٚت ػ النسػػاى .فقال ػػم :إنػػك مػػن ا١تل ػػوؾ ف ػ ف كن ػػم
تريػػدين أف ٖتظػػي عنػػد رسػػوؿ اهلل  فػ ذا دػػاىؾ فاسػػتعيذم منػػو
ف نك ٖتظُت عنده كيرغب فيك"(ُ).
وىدذا إسددناد ضددعيف جدددا ،ففيػو علتػػاف :العلػة االكىل :الوارػػدم،
كالثاني ػػة :اإلرس ػػاؿ ،عب ػػد الواح ػػد ب ػػن أيب ع ػػوف الدكس ػػي م ػػن كب ػػار أتب ػػاع
التابعُت(ِ) مل يدرؾ زمن الني .
(ُ) الطبقات الكربل.)ُّْ/ٖ( :
(ِ) التقريب.)ِْْٔ( :
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(ِ)

ك٤تمػػد بػػن يعقػػوب بػػن عتبػػة :ذكػػره البخػػارم(ُ) كابػػن أيب حػػامت
كمل يذكرا فيو درحا كال تعديال.
فاإلسناد ضعيف ددان .ك٢تذا راؿ الذىي يف التلخيص" :سنده كاه".
ٕٔ -جمال قتيلة رضي اهلل عنها:
أخردو ابػن سػعد فقػاؿ :أخربنػا ىشػاـ بػن ٤تمػد بػن السػائب عػن
أبيو عن أيب صاحل عن ابن عبػاس رضػي اهلل عنهمػا رػاؿ١ " :تػا اسػتعاذت
أٝتاى بنػم النعمػاف مػن النػي  خػرج كالغضػب يعػرؼ يف كدهػو .فقػاؿ
لو األ عث بن ريح :ال يسوىؾ اهلل يا رسوؿ اهلل .أال أزكدك مػن لػيح
دكهن ػػا يف اٞتم ػػاؿ كاٟتس ػػب؟ ر ػػاؿ :م ػػن؟ ر ػػاؿ :أخ ػػيت رتيل ػػة .ر ػػاؿ :ر ػػد
تزكدته ػػا .ر ػػاؿ :فانص ػػرؼ األ ػػعث إىل حض ػػرموت مث ٛتله ػػا ح ػػىت إذا
فص من اليمن بلغو كفاة الني  - -فردىا إىل بالده"(ّ).
ٖٔ -جمال مليكة بنت كعب رضي اهلل عنها.
" تػػزكج النػػي  مليك ػػة بن ػػم كع ػػب ككانػػم ت ػػذكر ّتمػػاؿ ب ػػارع
فدخلم عليها عائشة فقالم ٢تا :أما تستحيُت أف تنكحي رات أبيػك؟
فاسػػتعاذت مػػن رسػػوؿ اهلل فطلقهػػا فجػػاى رومهػػا إىل النػػي  فقػػالوا :يػػا
(ُ) التاريخ الكبَت.)ِٕٔ/ُ( :
(ِ) اٞترح كالتعدي .)ُُِ/ْ( :
(ّ) اٞترح كالتعدي .)ُُٔ/ٖ( :
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رسوؿ اهلل إهنا صغَتة كإهنا ال رأم ٢تا كإهنا خدعم فارٕتعها فػأ رسػوؿ
اهلل فاسػػتأذنوه أف يتزكدهػػا رريػػب ٢تػػا مػػن بػػٍت عػػذرة فػػأذف ٢تػػم فتزكدهػػا
العذرم ككاف أبوىا رتػ يػوـ فػت مكػة رتلػو خالػد بػن الوليػد با٠تندمػة ".
راؿ ٤تمد بن عمر٦ :تا يضعف ىذا اٟتديث ذكر عائشة أهنػا رالػم ٢تػا:
أال تسػػتحيُت ،كعائشػػة مل تكػػن مػػع رسػػوؿ اهلل يف ذلػػك السػػفر .أخردػػو
ابن سعد(ُ) راؿ :أخربنا ٤تمد بن عمر ،حدثٍت أبو معشر فذكره
وىذا إسناد ضعيف ،ومتنو منكر كما قال الواقداي
أبػػو معشػػر ىػػو٧ :تػػي بػػن عبػػد الػػرٛتن السػػندم ،رػػاؿ البخػػارم:
منكر اٟتديث كنق عن ابن مهدم راؿ أبو معشر تعػرؼ كتنكػر .كرػاؿ
أٛتد :كاف صدكرا لكنو ال يقيم اإلسناد لػيح بػذاؾ .كرػاؿ أيضػا :كػاف
بصَتا با١تغازم.
كراؿ أبو حامت" :ليح بػالقوم يف اٟتػديث" ،كرػاؿ أيضػا" :كنػم
أىػػاب حػػديث أيب معشػػر حػػىت رأيػػم أٛتػػد بػػن حنب ػ ٭تػػدث عػػن رد ػ
عنو أحاديث فتوسعم بعد يف كتابػة حديثػو" ،كنقػ عنػو أيضػا أنػو رػاؿ:
"صدكؽ".
كراؿ أبو زرعة" :صدكؽ يف اٟتديث كليح بالقوم".
(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)ُْٖ/
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كرػاؿ ابػػن حبػػاف" :كػػاف ٦تػػن اخػتلط يف آخػػر عمػػره كبقػػي ربػ أف
ٯت ػػوت س ػػنتُت يف تغ ػػَت ػػديد ال ي ػػدرم م ػػا ٭ت ػػدث ب ػػو فكث ػػر ا١تن ػػاكَت يف
ركايتو من رب اختالطو فبط االحتجاج بو "(ُ).
كر ػ ػػاؿ ال ػ ػػذىي " :اإلم ػ ػػاـ احمل ػ ػػدث ص ػ ػػاحب ا١تغ ػ ػػازم "(ِ) كر ػ ػػاؿ
الذىي " :ككاف من أكعية العلم عل نقص يف حفظو . . .رػد احػتج بػو
النسائي كمل ٮترج لو الشيخاف"(ّ).
كراؿ ابن حجر " :ضعيف من السادسة أسن كاختلط"(ْ).
ٗٔ -جمال ريحانة بنت زيد بن عمرو رضي اهلل عنها.
عػن عمػػر بػػن اٟتكػػم رػػاؿ :أعتػػق رسػػوؿ اهلل ر٭تانػػة بنػػم زيػػد بػػن عمػػرك
بػػن خنافػػة ككانػػم عنػػد زكج ٢تػػا ٤تػػب ٢تػػا مكػػرـ فقالػػم :ال أسػػتخلف بعػػده
أبدا ،ككانم ذات ٚتػاؿ فلمػا سػبيم بنػو رريظػة عػرض السػي علػ رسػوؿ اهلل
فكن ػػم ف ػػيمن ع ػػرض علي ػػو ف ػػأمر يب فعزل ػػم كك ػػاف يك ػػوف ل ػػو ص ػػفي م ػػن ك ػ
غنيمػػة فلمػػا عزلػػم خػػار اهلل يل فأرسػ يب إىل منػػزؿ أـ ا١تنػػذر بنػػم رػػيح أيامػػا
حػػىت رت ػ األسػػرل كفػػرؽ السػػي مث دخ ػ علػػي رسػػوؿ اهلل فتحييػػم منػػو حيػػاى
(ُ) الكواكب النَتات (ص.)َٖٓ :
(ِ) ا١تصدر السابق.
(ّ) تذكرة اٟتفاظ (ُ.)ُِٕ /
(ْ) تقريب التهذيب (ص.)ٓٓٗ :
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فػػدعاين فأدلسػػٍت بػػُت يديػػو ،فقػػاؿ« :إف اخػػًتت اهلل كرس ػولو اختػػارؾ رسػػوؿ
اهلل لنفس ػػو» فقل ػػم :إين أخت ػػار اهلل كرس ػولو فلم ػػا أس ػػلمم أعتق ػػٍت رس ػػوؿ اهلل
كتزكدٍت كأصدرٍت اثنيت عشػرة أكريػة كنشػا كمػا كػاف يصػدؽ نسػاىه كأعػرس يب
يف بي ػػم أـ ا١تنػ ػػذر ككػ ػػاف يقسػ ػػم يل كمػ ػػا ك ػػاف يقسػ ػػم لنسػ ػػائو كضػ ػػرب علػ ػػي
اٟتجاب ككاف رسوؿ اهلل معجبػا هبػا ككانػم ال تسػألو إال أعطاىػا ذلػك ،كلقػد
ري ٢تػا لػو كنػم سػألم رسػوؿ اهلل بػٍت رريظػة ألعػتقهم ككانػم تقػوؿ :مل ٮتػ
يب حػػىت فػػرؽ السػػي كلقػػد كػػاف ٮتلػػو هبػػا كيسػػتكثر منهػػا فلػػم تػػزؿ عنػػده حػػىت
ماتم مردعو من حجة الػوداع فػدفنها بػالبقيع ككػاف تزك٬تػو إياىػا يف احملػرـ سػنة
س ػػم م ػػن ا٢تجػ ػرة" أخرد ػػو اب ػػن س ػػعد(ُ) م ػػن طري ػػق أخربن ػػا ٤تم ػػد ب ػػن عم ػػر،
حدثنا عاصم بن عبد اهلل بن اٟتكم ،عن عمر.
كىذا إسناد ضعيف منقطع عمر بن اٟتكم تابعي.
 عاصم بن عبد اهلل بن اٟتكم مل أرف لو عل ترٚتة.
 عمػػر بػػن اٟتكػػم كثقػػو ابػػن س ػعد العجلػػي ،كذكػػره ابػػن خلفػػوف يف
كت ػ ػػاب " الثق ػ ػػات" زاد اب ػ ػػن س ػ ػػعد ل ػ ػػو أحادي ػ ػػث ص ػ ػػاٟتة كر ػ ػػاؿ
الػػذىي" :صػػدكؽ ،مل ٮتػػرج لػػو البخػػارم"(ِ) ،كرػػاؿ أيضػػا" :كثػػق"
(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)َُّ -ُِٗ/
(ِ) الطبقػػات الكػػربل (ٓ ،)ُِٖ/إكمػػاؿ هتػػذيب الكمػػاؿ (َُ ،)ّٖ /مي ػزاف
االعتداؿ (ّ ،)ُُٗ/الكا ف (ِ ،)ٕٓ/تقريب التهذيب (ص.)ُُْ :
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كىكا ىف ثًىقةن كلىو أ ً
صالً ى كراؿ ابن حجر" :صدكؽ".
ىحاد ي
يث ى
ىي ى
ى
(ُ)
كلو اىد أخردو ابن سعد .
عػػن ٤تمػػد بػػن كعػػب رػػاؿ« :كانػػم ر٭تانػػة ٦تػػا أفػػاى اهلل عليػػو فكانػػم
امػرأة ٚتيلػػة كسػػيمة فلمػػا رتػ زكدهػػا كرعػػم يف السػػي فكانػػم صػػفي رسػػوؿ
اهلل  يوـ بػٍت رريظػة فخَتىػا رسػوؿ اهلل بػُت اإلسػالـ كبػُت دينهػا فاختػارت
اإلسػػالـ فأعتقهػػا رسػػوؿ اهلل كتزكدهػػا كضػػرب عليهػػا اٟتجػػاب فغػػارت عليػػو
غَتة ػديدة فطلقهػا تطليقػة كىػي يف موضػعها مل تػربح فشػق عليهػا كأكثػرت
البكػاى فػػدخ عليهػا رسػػوؿ اهلل  كىػػي علػ تلػػك اٟتػاؿ فرادعهػػا فكانػػم
عنده حىت ماتػم عنػده ربػ أف تػويف  .» رػاؿ ابػن سػعد أخربنػا ٤تمػد بػن
عمر ،حدثٍت صاحل بن دعفر ،عن ٤تمد بن كعب.
كىذا إسنا ضعيف النقطاعو.
صاحل بن ٤تمد مل أرف لو عل ترٚتة.
كرفم عليو من نسػاى النػي الػاليت ذكػر عػنهن اٞتمػاؿ
فهذا ما ي
سواى أصحم الركاية هبا ،أـ كاف فيها ضعفا.
كأمػػا ال ػػيت فيه ػػا ضػػعف فه ػػي م ػػن ركايػػة األخب ػػارين كالوار ػػدم كالكل ػػي
كا٢تيثم بن عدم ،فهؤالى ركايػاهتم يف مثػ ىػذا البػاب تقبػ  ،كٓتاصػة أف ٚتػاؿ

(ُ) الطبقات الكربل (ٖ.)َُّ/
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مػن تقػدـ ذكػرىن مػن نسػائو مشػػهور كمتػواتر يف السػَتة ك ػهرتو تغػٍت عػن تتبػػع
أسانيده ،كلكٍت تتبعتها من باب بياف حاؿ تلك األخبار من حيث اٞتملة.
تنبيو :كمل أذكر سودة رضي اهلل عنها ،ألنو مل يذكر يف ترٚتتها مػا
يدؿ عل ٚتا٢تا رضي اهلل عنها.
فائ د دددة :وى د ددذه س د ددارة زوج د ددة خلي د ددل اهلل إبد د دراىيم-علي د ددو الص د ددالة
والسالم -كانت من أحسن النساء.
فعػػن أيب ىري ػػرة رض ػػي اهلل عن ػػو ،ر ػػاؿ " :مل يك ػػذب إب ػراىيم علي ػػو
الس ػػالـ إال ث ػػالث ك ػػذبات ،ثنت ػػُت م ػػنهن يف ذات اهلل ع ػػز كد ػ  ،رول ػػو:
ﱣﲃﲄﱢ [الصػ ػػافات .]ٖٗ :كرولػ ػػو :ﱣﭐﱬﱭﱮ ﱯﱢ
[األنبياى .]ّٔ :كراؿ :بينا ىو ذات يوـ كسارة ،إذ أتػ علػ دبػار مػن
اٞتبابرة ،فقي لو :إف ىا ىنػا ردػال معػو امػرأة مػن أحسػن النػاس ،فأرسػ
إليو فسألو عنها ،فقاؿ :من ىذه؟ راؿ :أخيت.)ُ(» . . .
املطلب السابع :األحاديح الوازدة يف النوي عن التزوج بالنشاء اجلنيالت.
كرفم يف ىذا الباب عل ٜتسة أحاديث:
ٔ -ح ددديث" :أن رج ددال ذك ددر للنب ددي  أن ددو أص دداب امد درأة ذات
جمال ومنصب".
(ُ) صحي البخارم (ْ/ررم ّّٖٓ) ،كمسلم (ْ ،َُْٖ/ررم (ُِّٕ).
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 أخرد ػػو أب ػػوداكد(ُ) كاب ػػن حب ػػاف(ِ) ،كاٟت ػػاكم(ّ) كله ػػم م ػػن طري ػػق
منصػػور بػػن زاذاف ،عػػن معاكيػػة بػػن رػػرة ،عػػن معقػ بػػن يسػػار ،أف
ردػػال ذكػػر للنػػي  أنػػو أصػػاب امػرأة ذات ٚتػػاؿ كمنصػػب ،غػػَت
أهن ػػا ال تل ػػد فنه ػػاه عنه ػػا ،مث ع ػػاد فنه ػػاه عنه ػػا ،كر ػػاؿ« :تزكدػ ػوا
الولود الودكد ف ين مكاثر بكم».
كيف اإلسػ ػػناد :ا١تسػ ػػتلم بػ ػػن سػ ػػعيد كثق ػ ػػو أٛت ػ ػػد ،كرػ ػػاؿ اب ػ ػػن مع ػ ػػُت:
"صويل " ،كراؿ النسائي" :ال بأس بو" كذكره ابن حبػاف يف الثقػات ،كرػاؿ:
"رٔتا خالف"(ْ).
فهو حسن اٟتديث إف اى اهلل ،كباري ردالو ثقات ،كالسند حسن.
كرػػاؿ اٟتػػاكم " :ىػػذا حػػديث صػػحي اإلسػػناد ،كمل ٮتردػػاه هبػػذه
السيارة" .كرد ذكره ابن ا١تلقن ضمن أحاديث يرل أنو صحيحة(ٓ).
ٕ -ح ددديث« :ال تزوج ددوا النس دداء لحس ددنهن فعس ددى حس ددنهن أن
يرديهن وال تزوجوىن ألموالهن».
درجتو :ضعيف.
(ُ) سننو (ّ.)ََِٓ( )ّٗٓ/
(ِ) صحي ابن حباف.)ّّٔ/ٗ( :
(ّ) ا١تستدرؾ.)ُٕٔ/ِ( :
(ْ) التهذيب.)َُْ/َُ( :
(ٓ) البدر ا١تنَت (ٕ.)ِّْ /
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أخردو ابن مادو)ُ( ،كسعيد بن منصػور(ِ) ،كابػن أيب عمػر العػدين يف
"مسػػنده" كمػػا يف إٖتػػاؼ ا٠تػػَتة ا١ته ػرة بزكائػػد ا١تسػػانيد العش ػرة"(ّ) ،كعبػػد بػػن
ٛتيد(ْ) ،كالبزار(ٓ) ،كالطرباين(ٔ) ،كابن حزـ(ٕ) ،كالبيهقي(ٖ) ،من طرؽ عن عبد
الرٛتن بن زياد بن أنعم األفريقي ،عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرك،
راؿ :رػاؿ رسػوؿ اهلل « :-  -ال تزكدػوا النسػاى ٟتسػنهن ،فعسػ حسػنهن
أف ي ػ ػػرديهن ،كال تزكد ػ ػػوىن ألمػ ػ ػوا٢تن ،فعسػ ػ ػ أمػ ػ ػوا٢تن أف تطغ ػ ػػيهن ،كلك ػ ػػن
تزكدوىن عل الدين ،كألمة خرماى سوداى ذات دين أفض ».
ىذا إسناد ضعيف من أد عبد الػرٛتن بػن زيػاد بػن أىنٍػعيػم-بفػت
أكلو كسكوف النوف كضم ا١تهملة -األفريقي ،فهو ضػعيف ،رػاؿ الػذىي:
" ض ػػعفوه ،ك ر ػػاؿ الًتم ػػذم :رأي ػػم البخ ػػارم يق ػػول أم ػػره ك يق ػػوؿ :ى ػػو

(ُ) سننو.)ُٖٓٗ( )ّٔ/ّ( :
(ِ) سننو.)َٓٓ( )ُِْ/ُ( :
(ّ) (ْ.)ٕ/
(ْ) مسند عبد بن ٛتيد( :ص ُّّ ،ررم ِّٖ).
(ٓ) مسند البزار ،ُّْ/ٔ( :ررم ِّْٖ).
(ٔ) ا١تعجم الكبَت /ُّ( :حديث ررم ّٔ).
(ٕ) احملل .)ُِِ /ُُ( :
(ٖ) السنن الكربل.)َٖ/ٕ( :
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مق ػػارب اٟت ػػديث"(ُ) ،كر ػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػن حج ػػر" :ض ػػعيف يف حفظ ػػو،
ككاف ردال صاٟتا"(ِ).
كر ػػد ض ػػعف ى ػػذا اٟت ػػديث البوص ػػَتم(ّ) كاأللب ػػاين(ْ) حي ػػث ر ػػاؿ
األخَت :ضعيف ددا.
ٖ -حددديث« :مددن تددزوج الم درأة لجمالهددا أذلددو اهلل ،مددن تزوجهددا
لمالها أفقدره اهلل مدن تزوجهدا لحسدبها زاده اهلل دنداءة ،فعليدك
بذات الدين تربت يداك».
أكرده السػػخاكم يف ا١تقاصػػد كرػػاؿ" :مل أرػػف عليػػو ،كلكػػن عنػػد
أيب نعيم يف اٟتلية من حديث عبد السالـ بن عبػد القػدكس عػن إبػراىيم
عن أنح رفعو"(ٓ).
(ٕ)
رلم :ىػذا اٟتػديث أخردػو ابػن حبػاف يف " اهػركحُت"(ٔ) كالطػرباين
– كمن طريقو أبػو نعػيم(ٖ)-مػن طػرؽ عػن عبػد السػالـ بػن عبػد القػدكس
(ُ) الكا ف.)َُّٗ( )ِٕٔ/ُ( :
(ِ) التقريب.)ِّٖٔ( :
(ّ) مصباح الزدادة.)ٕٗ/ِ( :
(ْ) سلسلة األحاديث الضعيفة.)ُِٕ/ّ( :
(ٓ) ا١تقاصد اٟتسنة (ص.)ّٕٔ :
(ٔ) (ِ.)ُُٓ/
(ٕ) مسند الشاميُت.)ِٗ/ُ( :
(ٖ) حلية األكلياى.)ِْٓ/ٓ( :
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راؿ :حدثنا إبػراىيم بػن أيب عبلػة رػاؿ :رػاؿ أنػح بػن مالػك ٝ:تعػم
رسػػوؿ اهلل  يقػػوؿ « :مػػن تػػزكج ام ػرأة لعزىػػا مل يػػزده اهلل إال ذال كمػػن
تػزكج امػرأة ١تا٢تػا مل يػزده اهلل إال فقػرا كمػن تػزكج امػرأة ٟتسػبها مل يػػزده اهلل
إال دنػاىة كمػن تػزكج امػرأة لػيغض بصػره ،أك ٭تصػن فردػو ،أك يصػ رٛتػو
بارؾ اهلل لو فيها كبارؾ ٢تا فيو».
(ُ)
كراؿ الطرباين" :مل يرك ىذا اٟتديث عن إبراىيم إال عبد السالـ" .
درجتو حديث ضعيف جداً
كعب ػ ػػد الس ػ ػػالـ ب ػ ػػن عب ػ ػػد الق ػ ػػدكس :ض ػ ػػعفو أب ػ ػػو ح ػ ػػامت ،كص ػ ػػاحل
ابن ٤تمد البغدادم ،كراؿ أبو داكد " :ليح بشيى كابنو ر منو".
كراؿ أبو دعفر العقيلػي" :ال يتػابع علػ ػيى مػن حديثػو كلػيح
٦تن يقيم اٟتديث".
كراؿ أبو أٛتد بػن عػدل " :مػا يركيػو غػَت ٤تفػوظ ،كرػد ركل عػن
األعم أحاديث مناكَت"
كراؿ اٟتاكم أبو أٛتد" :يركل عن ىشػاـ بػن عػركة كثػور بػن يزيػد
أحاديث مناكَت".
كراؿ أبو نعيم األصبهاين" :ال يى ".
كراؿ ابن حباف" :يركل ا١توضوعات ،ال ٭ت االحتجاج بو ،منهػا
(ُ) ا١تعجم األكسط.)ُِ/ّ( :

ُِٖ
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حػػديث :أربػػع ال يسػػتغٌت مػػن أربػػع .مث رػػاؿ :ىػػذا منكػػر ،كلػػو مػػن ىػػذا
الضرب غَته ٦تا ال يتابع عليو" (ُ).
كر ػػاؿ اب ػػن ط ػػاىر" :عب ػػد الس ػػالـ ػػيخ م ػػن أى ػ ػ الش ػػاـ ي ػػركم
ا١توضوعات عن الثقات"(ِ).
كر ػػاؿ الش ػػوكاين" :ركاه اب ػػن حب ػػاف ع ػػن أن ػػح كيف إس ػػناده عب ػػد
السػػالـ بػػن عبػػد القػػدكس يػػركم ا١توضػػوعات كعمػػرك بػػن عثمػػاف مػػًتكؾ،
كر ػػد ركل ل ػػألكؿ اب ػػن ماد ػػو كر ػػد ثب ػػم يف الص ػػحي ت ػػنك ا١تػ ػرأة ١تا٢ت ػػا
كحسبها كٚتا٢تا"(ّ) ،ك٨توا من ىذا أيضان ذكره العجلوين(ْ).
ٗ -حديث« :إياكم وخضدراء الددمن!» قدالوا :يدا رسدول اهلل  ،ومدا
خضراء الدمن؟! قال :المرأة الحسناء في المنبت السوء».
أخردػ ػػو الػ ػػداررطٍت(ٓ) ،كالرامهرمػ ػػزم(ٔ) كالعسػ ػػكرم(ٕ) ،كابػ ػػن عػ ػػدم(ٖ)،
(ُ) التهذيب.)ِّْ/ٔ( :
(ِ) تذكرة اٟتفاظ( :ص.)ُّٔ/
(ّ) الفوائد اهموعة( :ص.)ُُِ/
(ْ) كشف ا٠تفاى.)ُِّ/ِ( :
(ٓ) مل أرػ ػػف عليػ ػػو يف ا١تطبػ ػػوع مػ ػػن كتابػ ػػو األف ػ ػراد ،كع ػ ػزاه لػ ػػو العرارػ ػػي يف ٗت ػ ػريج
أحاديث اإلحياى( :ص )ْٕٗ/كابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ٔ) األمثاؿ( :ص.)ُٖٖ/
(ٕ) األمثاؿ.)ُٕ/ُ( :
(ٖ )مل أرػػف عليػػو يف ا١تطبػػوع مػػن "الكامػ  ،كعػزاه لػػو العرارػػي يف ٗتػريج أحاديػػث

ُِٗ
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كالقضاعي(ُ) ،كا٠تطيب (ِ) ،كالديلمي(ّ) كلهم مػن طػرؽ عػن الوارػدم،
عػػن ٭تػػِت بػػن سػػعيد بػػن دينػػار ،عػػن أيب كدػػزة يزيػػد بػػن عبيػػد ،عػػن عطػػاى
بن يزيد الليثي ،عن أيب سعيد ا٠تدرم  بو ٨توه مرفوعا.
درجتو :حديث ضعيف جداً.
راؿ ابن عدم :تفرد بو الواردم(ْ) ،كراؿ الداررطٍت :ال يصل من كدو(ٓ).
كر ػػاؿ اب ػػن ط ػػاىر يف "ٗت ػريج أحادي ػػث الش ػػهاب" :ى ػػذا اٟت ػػديث
يعد يف أفراده ،كىو ضعيف .ككذا راؿ ابن الصالح يف "مشكلو"(ٔ).
كرػػاؿ العرارػػي :إنػػو حػػديث ضػػعيف(ٕ) ،كضػػعفو ابػػن ا١تلقػػن كعللػػو
بالواردم(ٖ) ،كراؿ األلباين :ضعيف ددان)ٗ(.
اإلحياى( :ص )ْٕٗ/كابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ُ) مسند الشهاب.)ٗٔ/ِ( :
(ِ) تايل تلخيص ا١تتشابو.)َٓٗ/ِ( :
(ّ) الفردكس.)ِّٖ/ُ( :
(ْ) البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ٓ) البدر ا١تنَت.)ْٖٗ/ٕ( :
(ٔ) رح مشك الوسيط (ّ.)ِٖٓ/
(ٕ) ٗتريج أحاديث اإلحياى( :ص.)ْٕٗ/
(ٖ) ا١تصدر نفسو.
(ٗ) سلسلة األحاديث الضعيفة.)ٔٗ/ُ( :
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كرػػاؿ ابػػن ا١تلقػػن " :ركاه الوارػػدم مػػن ركايػػة أيب سػػعيد ا٠تػػدرم،
كىو معدكد من أفراده ،كرد علم ضعفو"(ُ).
فهو كما راؿ األلباين ،كعلة اٟتديث الواردم ،رد تقدـ أنو مًتكؾ.
ر ػػاؿ أب ػػو اس ػػحاؽ اٟتػ ػويٍت( :ر ػػاؿ الكػ ػوثرم -كى ػػو حنف ػػي دل ػػد-يف
"مقاالت ػػو" (ُْ  )ْْ -بع ػػد ذك ػػر ح ػػديث" :اتقػ ػوا خضػ ػراى ال ػػدمن ،". . .
ر ػػاؿ" :انف ػػرد ب ػػو م ػػن كذب ػػو ٚته ػرة أئم ػػة النق ػػد ٓت ػػط ع ػريض .فق ػػاؿ النس ػػائي:
الكػػذابوف ا١تعركفػػوف بالكػػذب علػ رسػػوؿ اهلل  أربعػػة :الوارػػدم با١تدينػػة . .
 .كرػ ػػاؿ البخػ ػػارم :رػ ػػاؿ أٛتػ ػػد :كػ ػػذاب . .مث ر ػ ػػاؿ :كدػ ػػرح ى ػ ػؤالى مفس ػ ػػر،
ال ٭تتم ػ أف ٭تم ػ التكػػذيب يف كالمهػػم عل ػ مػػا ٭تتم ػ الػػوىم كمػػا تػػرل،
كإ٪تا مػدار اٟتكػم علػ ا٠تػرب بالوضػع أك الضػعف الشػديد مػن حيػث الصػناعة
اٟتديثية ىو انفراد الكػذاب ،أك ا١تػتهم بالكػذب ،أك الفػاح ا٠تطػأ ،ال النظػر
إىل مػػا يف نفػػح األمػػر ألنػػو غيػػب ،فالعمػػدة يف ىػػذا البػػاب ىػػي علػػم أح ػواؿ
الردػػاؿ .كاحتمػػاؿ أف يصػػدؽ الكػػذاب يف ىػػذه الركايػػة مػػثال ،احتمػػاؿ مل ينشػػأ
من دلي  ،فيكوف ك٫تا منبوذان  " . . .اىػ ،رلم :كىذا ٖتقيق حسن)(ِ).
كرد ذكر ابن أيب حامت ىذا اٟتديث يف موطنُت للتعريف بػراكيُت،
فالموطن األول يف ترٚتة سليماف بػن ٤تمػد التيمػي ،فقػاؿ :سػليماف بػن
(ُ) خالصة البدر ا١تنَت (ِ.)ُٕٗ/
(ِ) نث النباؿ.)ْٕٓ/ْ( :
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٤تمػػد التيمػػي ركل عػػن عبػػد ا١تلػػك بػػن ٤تمػػد األنصػػارم رػػاؿ رػػاؿ النػػي
 :إياكم كخضراى الدمن ،رالوا يا رسوؿ اهلل كما خضػراى الػدمن؟ رػاؿ:
ا١ترأة اٟتسناى يف منبم السوى ركل عنو ابن أيب فديك"(ُ).
والمد ددوطن الثد دداني يف ترٚتػ ػػة عبػ ػػد ا١تلػ ػػك بػ ػػن ٤تمػ ػػد األنصػ ػػارم ،فقػ ػػاؿ:
"عبد ا١تلك بن ٤تمد األنصارم ركل عن النػي  أنػو رػاؿ :إيػاكم كخضػراى الػدمن،
رالوا يا رسوؿ اهلل كما خضراى الدمن؟ راؿ :ا١ترأة اٟتسناى يف منبم السوى.
ركل اب ػػن أيب ف ػػديك ع ػػن س ػػليماف اب ػػن ٤تم ػػد التيمػ ػ عن ػػو رالػ ػو
أبو ٤تمد"(ِ).
كاب ػػن أيب فػ ػػديك مشػ ػػهور صػ ػػدكؽ ،كأمػ ػػا الراكيػ ػػاف اآلخ ػ ػراف فلػ ػػم
يتيس ػ ػر يل معرفتهمػ ػػا ،عل ػ ػ أنػ ػػو لوكان ػػا ثقتػ ػػُت ف نن ػػا ال نسػ ػػتطيع اٟتكػ ػػم
بصحة اٟتديث ألمرين:
األمر األول :الواسطة بُت ابن أيب حامت كسليماف بن ٤تمد التيمي.
األمر الثاني :كػالـ أىػ العلػم ا١تتقػدمُت كىػم :ابػن عػدم ،كابػن
طاىر ،كابن الصالح ،ككافقهم العراري كابن ا١تلقن عل أف ىذا اٟتػديث
مػػن أف ػراد الوارػػدم ،فل ػو كانػػم ىػػذه الطريػػق معتػػربة ١تػػا خفيػػم علػػيهم،
كرػػوؿ ابػػن ا١تلقػػن " :ىػػذا اٟتػػديث مل ٮتردػػو أحػػد مػػن أصػػحاب الكتػػب
(ُ) اٞترح كالتعدي .)ُّٗ/ْ( :
(ِ) اٞترح كالتعدي .)ُّٗ/ْ( :
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ا١تعتمػػدة"(ُ) ،يفهػػم منػػو أنػػو ال يفػػرح بػػو ،كإف كػػاف ٦تػػا يتقنػػو الوارػػدم يف
فتو رن األخبار ،كاهلل اعلم.
كأمػػا ذكػػر ابػػن أيب حػػامت ٢ت ػذا اٟتػػديث فالظػػاىر إ٪تػػا ىػػو للتعريػػف
بالراكيُت فقط ،كاهلل أعلم.
٘ -حددديث جميلددة رضددي اهلل عنهددا :وقددد اختلددف فددي اسددمها ،وىددل
ىي امرأة واحدة أم أكثر ،وىذا ال ينبني عليو ثمرة كبيرة(ِ).
ىذا الحديث روي من ستة طرق ،كلها ضعيفة وفي بعضها نكارة.
 الطريق األولى :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما:
أخردهػػا ابػػن دريػػر(ّ)؛ مػػن طري ػق ا١تعتمػػر بػػن سػػليماف ،رػػاؿ :ر ػرأت
عل ػ فضػػي  ،عػػن أيب حريػػز " ،أنػػو سػػأؿ عكرمػػة ،ى ػ كػػاف للخلػػع أص ػ ؟
ر ػػاؿ :ك ػػاف اب ػػن عب ػػاس رض ػػي اهلل عنهم ػػا يق ػػوؿ " :إف أكؿ خل ػػع ك ػػاف يف
اإلسػػالـ أخػػم عبػػد اهلل بػػن أ ىييب ،أهنػػا أتػػم رسػػوؿ اهلل  فقالػػم :يػػا رسػػوؿ
اهلل ال ٬تمع رأسي كرأسػو ػيى أبػدا إين رفعػم دانػب ا٠تبػاى فرأيتػو أربػ يف
عػ ػػدة ،ف ػ ػ ذا ىػ ػػو أ ػ ػػدىم س ػ ػوادا ،كأرصػ ػػرىم رامػ ػػة ،كأرػ ػػبحهم كدهػ ػػا .رػ ػػاؿ
(ُ) البدر ا١تنَت (ٕ.)ْٕٗ/
(ِ) ينظر االستيعاب ،)َِٖ/ْ( :اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ٖ ،)ٔٔ /الفت :
(ٗ.)ّٗٗ-ّٖٗ/
(ّ) تفسَت ابن درير.)ُّٕ/ْ( :
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زكدهػػا :يػػا رسػػوؿ اهلل إين أعطيتهػػا أفض ػ مػػايل حديقػػة فلػػًتد علػ َّػي حػػديقيت
راؿ« :ما تقولُت؟ » رالم :نعم ،كإف اى زدتو راؿ :ففرؽ بينهما".
كيف ا١تطبػػوع مػػن ٖتقيػػق د/الًتكػػي " أبػػو دريػػر " كالص ػواب أبػػو حريػػز
بفػػت ا١تهملػػة ككسػػر ال ػراى -كمػػا أثبتػػو الشػػيخ أٛتػػد ػػاكر يف نسػػختو(ُ)،كىو عبد اهلل بن اٟتسُت األزدم ،البصرل.
(راضػ سجسػػتاف)٥ ،تتلػػف فيػػو؛ كثقػػو أبػػو زرعػػة(ِ) كاختلػػف فيػػو
روؿ ٭تِت بن معُت(ّ).
كراؿ أٛتد :أبو حريز حديثو حديث منكر ،ركل عن معتمر عػن
فضي عنو أحاديث مناكَت(ْ).
كراؿ النسائي" :ضعيف"(ٓ).

(ُ) كىكذا ضبطو ابن حجر ،حيث راؿ- :با١تهملة كالراى كالػزام .-فػت البػارم
البػػن حجػػر (ْ )ُٗٔ/كيف التقريػػب :أبػػو حريػػز ،بفػػت ا١تهملػػة ،ككسػػر الػراى
كآخره زام.
(ِ) اٞترح كالتعدي .)ّٓ/ٓ( :
(ّ) كثقو يف ركاية ابػن أيب خيثمػة كابػن طهمػاف ،كضػعفو يف ركايػة معاكيػة .ينظػر:
اٞترح كالتعدي  ،)ّٓ/ٓ( :الكام .َِٔ/ٓ( :
(ْ) العل .)ِّٕ/ِ( :
(ٓ) الضعفاى( :ص.)ُٔ/
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كرػػاؿ أبػػو حػػامت" :حسػػن اٟتػػديث ،لػػيح ٔتنكػػر اٟتػػديث ،يكتػػب
حديثو"(ُ).
كراؿ سعيد بن أيب مػر " :كػاف صػاحب ريػاف كلػيح يف اٟتػديث
بشيى"(ِ).
كراؿ اٞتوزداين" :غَت ٤تمود اٟتديث"(ّ).
ك ذكره ابن حباف يف كتاب " الثقات "(ْ) ،كراؿ" :صدكؽ ".
كراؿ ابن عدل" :عامة ما يركيو ال يتابعو عليو أحد"(ٓ).
ك راؿ الداررطٍت " :يعترب بو"(ٔ).
كرػػاؿ الػػذىي٥ " :تتلػػف فيػػو كرػػد يكثػِّػق"(ٕ) ،كرػػاؿ أيضػػا" :صػػاحل
اٟتػػديث"(ٖ) ،كرػػاؿ ابػػن حجػػر" :صػػدكؽ ٮتطػػئ"(ٗ) .كخػ َّػرج ابػػن حبػػاف
(ُ) اٞترح كالتعدي .)ّٓ/ٓ( :
(ِ) الكام .)َِٔ/ٓ( :
(ّ) أحواؿ الرداؿ( :ص.)ُٔٔ/
(ْ) الثقات.)ِٓ/ٕ( :
(ٓ) الكام .)َِٔ/ٓ( :
(ٔ) التهذيب.)ُٖٖ/ٓ( :
(ٕ) الكا ف.)ْٓٓ/ُ( :
(ٖ) تاريخ اإلسالـ.)ٕٔٔ/ّ( :
(ٗ) التقريب.)ِّٕٔ( :
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حديثو يف " صحيحو " ككذلك اٟتاكم(ُ).
راؿ اٟتافظ ابن حجر" :كأبو حريز  . .اٝتو عبد اهلل بن حسػُت،
علَّػػق لػػو البخػػارم .ككثقػػو ابػػن معػػُت ،كأبػػو زرعػػة ،كضػػعفو ٚتاعػػة ،فهػػو
حسن اٟتديث"(ِ).
فالظاىر أنو حسن اٟتديث يعترب بو كما راؿ أبو حامت كغَته.
كإف كػػاف األمػػر رػػد تػػرد يف أيب حريػػز أنػػو حسػػن اٟتػػديث لكػػن
األئمة تكلموا يف ركاية الفضي بن ميسرة ،عن أيب حريز خاصة.
كالفضي بن ميسرة ،ف نػو مػع كونػو صػدكران ثقػة ،ففػي ركايتػو عػن
أيب حريػػز نظػػر ،فقػػد ذكػػركا يف ترٚتتػػو :عػػن ٭تػػِت بػػن سػػعيد رػػاؿ" :رلػػم
للفضػػي بػػن ميسػػرة :أحاديػػث أيب حري ػػز؟ رػػاؿٝ :تعتهػػا فػػذىب كتػػايب،
فأخذتو بعد ذلك من إنساف"(ّ).
فاإلسناد ضعيف.
 الطريق الثانية :عن عبد اهلل بن رباح  كىو إسناد ضعيف ددان.
أخردها ابن أيب خيثمة(ْ) ،كابن درير(ٓ) ،كابن عبدالرب(ٔ)؛ كلهػم
(ُ) إكماؿ هتذيب الكماؿ (ٕ.)َّٖ/
(ِ) التلخيص اٟتبَت (ّ.)ُٕٔ /
(ّ) اٞترح كالتعدي .)ّٓ/ٓ( :
(ْ) تارٮتو.)ََٖ/ِ( :
(ٓ) تفسَته.)ُّٗ/ْ( :
(ٔ) االستيعاب.)َِٖ/ْ( :
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من طريق اٟتسُت بن كارد ،عن ثابم البناين عن عبػد اهلل بػن ربػاح عػن
ٚتيلػػة بنػػم أيب سػػلوؿ أهنػػا كانػػم ٖتػػم ثابػػم بػػن رػػيح؛ فنشػػزت عليػػو،
فأرسػ ػ إليه ػػا رس ػػوؿ اهلل  فق ػػاؿ :ي ػػا ٚتيل ػػة! م ػػا كرى ػػم م ػػن ثاب ػػم؟
فقالػػم :كاهلل مػػا كرىػػم منػػو ػػيئا؛ إال أين كرىػػم دمامتػػو ،رػػاؿ :فقػػاؿ
٢تا :أتردين اٟتديقة؟ رالم :نعم ،فردت اٟتديقة كفرؽ بينهما.
رػػاؿ ابػػن حجػػر(ُ)" :كركايػػة ابػػن ٛتيػػد الػػيت أ ػػار إليهػػا ابػػن منػػده
أخردها ابن أيب خيثمة ،كالطرباين عنو".
مل أر ػػف عليه ػا يف ا١تطب ػػوع م ػػن كت ػػب الط ػرباين ،فلعل ػػو م ػػن رس ػػم
ا١تفقود من "الكبَت".
كيف اإلسػػناد٤ :تمػػد بػػن ٛتيػػد بػػن حيػػاف ال ػرازم ،كذبػػو ٚتاعػػة كػػأيب
زرعػػة كابػػن كارة كإسػػحاؽ بػػن منصػػور كصػػاحل بػػن ٤تمػػد األسػػدم اٟتػػافظ(ِ)،
كراؿ ابن حجر" :حافظ ضعيف ،ككاف ابن معُت حسن الرأم فيو"(ّ).
فص ػ أبػػو زرعػػة القػػوؿ فيػػو ،كاٞتػػرح
ك ٌذبػػو أى ػ بل ػده ،رلػػم :رػػد ٌ
ا١تفسر مقدـ عل التعدي .
فاإلسناد ضعيف ددا.
(ُ) اإلصابة.)ٔٔ/ٖ( :
(ِ) ينظػ ػػر :تػ ػػاريخ بغػ ػػداد ،)َِٔ/ِ( :هتػ ػػذيب الكمػ ػػاؿ،)َُٓ-َُْ/ِٓ( :
كالتهذيب (ٗ.)ُُّ/
(ّ) التقريب (ّْٖٓ).
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 الطريق الثالثة :بالغات معمر.
أخردهػا عبػد الػرزاؽ(ُ) عػن معمػر ،رػاؿ :بلغػٍت أهنػا ٚ-تيلػة بنػػم
أ ىييب -رالم" :يا رسوؿ اهلل! كيب من اٞتماؿ ما ترل كثابم رد دميم".
فهذا من بالغات معمر ،مل يسنده كال ذكر راكيو ،كمل أرػف علػ
سنده ،فهو يف حكم ا١تنقطع .السند ضعيف من أد االنقطاع.
 الطريق الرابعة :وىي ضعيفة وفي متنها نكارة
(ْ)
أخردها أٛتػد(ِ) – كمػن طريقػو الطػرباين(ّ) -كابػن مادػو ؛ كلهػم
مػػن طريػػق حجػػاج ،عػػن عمػػرك بػػن ػػعيب ،عػػن أبيػػو ،عػػن دػػده ،رػػاؿ:
كانػػم حبيبػػة بنػػم سػػه ٖتػػم ثابػػم بػػن رػػيح بػػن ػػاس ،ككػػاف ردػػال
ػقم
دميما ،فقالم :يا رسوؿ اهلل ،كاهلل ،لوال ٥تافػة اهلل إذا دخػ عل َّػي لبص ي
يف كدهػػو ،فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :أتػػردين عليػػو حديقتػػو؟ » رالػػم :نعػػم،
راؿ :فردت عليو حديقتو ،راؿ« :ففرؽ بينهما رسوؿ اهلل .»
حجػػاج :ىػػو ابػػن أرطػػاة الكػػويف ،رػػاؿ ابػػن ا١تبػػارؾ" :كػػاف اٟتجػػاجيػػدلح ،كك ػػاف ٭تػػدثنا اٟت ػػديث ع ػػن عمػػرك ب ػػن ػػعيب ٦تػػا ٭تدث ػػو العرزم ػػي،
(ُ) مصنفو (ٓ.)َْٕ/
(ِ) مسنده (ِٔ.)ُٖ/
(ّ) ا١تعجم الكبَت (ِْ.)ِِّ/
(ْ) سننو (ّ.)َِٖٓ( )َِٖ/
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كالعرزمي مًتكؾ ال نقػر بػوُ" ،كرػاؿ أٛتػد :ال ٭تػتج بػو ،يزيػد يف األحاديػث،
كرػػاؿ ابػػن معػػُت" :صػػدكؽ لػػيح بػػالقوم ،يػػدلح عػػن ٤تمػػد بػػن عبيػػد اهلل
العرزمػي عػػن عمػػرك بػػن ػػعيب" كرػػاؿ أبػػو زرعػػة" :صػػدكؽ مػػدلح" ،كرػػاؿ
أبػػو حػػامت" :صػػدكؽ يػػدلح عػػن الضػػعفاى ،يكتػػب حديثػػو ،كإذا رػػاؿ :حػػدثنا
فه ػ ػػو ص ػ ػػاحل ،ال يرت ػ ػػاب يف ص ػ ػػدرو كحفظ ػ ػػو إذا ب ػ ػ َّػُت الس ػ ػػماع ،كال ٭ت ػ ػػتج
ْتديثػػو" ،كرػػاؿ النسػػائي" :لػػيح بػػالقوم"(ِ) ،كرػػاؿ ابػػن عػػدم " :إ٪تػػا عػػاب
النػػاس عليػػو تدليسػػو عػػن الزىػػرم كعػػن غػػَته ،كرٔتػػا أخطػػأ يف بعػػض الركايػػات،
فأما أف يتعمد الكذب فال ،كىو ٦تػن يكتػب حديثػو" (ّ) ،كرػاؿ ابػن حجػر:
"صػػدكؽ كثػػَت ا٠تطػػأ كالتػػدليح"(ْ) ،كرػػد عػػده يف الطبقػػة الرابعػػة مػػن طبقػػات
(ُ( اختلفم ا١تصادر يف ىذه العبارة ،فجاى يف هتذيب الكماؿ كما ىنا كيف
كتاب الكام طبعة الر د ] :ال نىقربيو[ ،كيف التاريخ األكسط طبعة الر د
قويو[ ،كيف نسخة ا٠تضرم من التاريخ األكسط راؿ احملقق يف ا٢تام
]ال ني ٌ
يف ركاية ا٠تفاؼ ]ال نقر بو[ .ينظر :هتذيب الكماؿ (ٓ ،)ِْٓ/التاريخ
األكسط طبعة الر د (ّ ،)ُِٓ/الكام البن عدم (ّ.)ِٕٖ/
(ِ) اٞتػ ػ ػ ػ ػػرح كالتعػ ػ ػ ػ ػػدي (ّ ،)ُْٓ/الكام ػ ػ ػ ػ ػ (ِ ،)ُْٔ/ا١تي ػ ػ ػ ػ ػزاف (ُ،)ْٖٓ/
التهذيب (ِ.)ُٗٔ/
(ّ) الكام (ِ.)ُْٔ/
(ْ) التقريب.)ُُُٗ( :
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ا١تدلسػػُت(ُ) ،كىػػم مػػن اتفػػق عل ػ أنػػو ال ٭تػػتج بشػػيى مػػن حػػديثهم إال ٔتػػا
صرحوا فيو بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاى كاهاىي .
كا٠تالصػػة يف حالػػو مػػا رالػػو ا١تعلمػػي(ِ) رٛتػػو اهلل" :حاص ػ كالمهػػم
يف حديثػػو أنػػو صػػدكؽ مػػدلح ،يػػركم بػػا١تعٌت ،كرػػد ٠تػػص ذلػػك ٤تمػػد بػػن
نص ػ ػػر ا١ت ػ ػػركزم ر ػ ػػاؿ" :كالغال ػ ػػب علػ ػ ػ حديث ػ ػػو اإلرس ػ ػػاؿ كالت ػ ػػدليح كتغي ػ ػػَت
األلفػػاظ" فػ ذا صػػرح بالسػػماع فقػػد أمنػػا تدليسػػو كىػػو فقيػػو عػػارؼ ال ٮتش ػ
من ركايتو با١تعٌت لكن إذا خالفػو يف اللفػظ ثقػة يتحػرل الركايػة بػاللفظ ،ككػاف
بُت اللفظُت اختالؼ ما يف ا١تعٌت ريدـ فيما اختلفا فيو لفظ الثقة اآلخر".
كأما طريق عمرك بن عيب عن أبيو عن دػده فهػي طريػق حسػنة كرػد
فص ػ الكػػالـ فيػػو الشػػيخ األلبػػاين(ّ) كرد ػ ٖتسػػينو ،مث خػػتم الكػػالـ بقػػوؿ
البخػػارم " :رأيػػم أٛتػػد بػػن حنبػ كعلػػي بػػن ا١تػػديٍت كإسػػحاؽ بػػن راىويػػو كأبػػا
عبيػد كعامػػة أصػػحابنا ٭تتجػػوف ْتػػديث عمػػرك بػن ػػعيب عػػن أبيػػو عػػن دػػده،
ما تركو أحد من ا١تسلمُت " .راؿ البخارم " :من الناس بعدىم؟ ".
فاإلسناد ضعيف من أد حجػاج؛ مػدلح كمل يصػرح بالتحػديث
عن عمرك.
(ُ) طبقات ا١تدلسُت( :ص.)ُِٓ :
(ِ) التنكي .)ّْْ/ُ( :
(ّ) صحي سنن أيب داكد.)ِِٖ-ِِّ/ُ( :
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 الطريق الخامسة ،كإسنادىا ضعيف:
أخردهػا أٛتػػد(ُ) – كمػػن طريقػػو الط ػرباين(ِ) -مػػن طريػػق حجػػاج عػػن
٤تمد بن سليماف بن أيب حثمة ،عن عمو سه بن أيب حثمة  بو ٨توه.
٤تمد بن سليماف بن أيب حٙت ػ ػػة ،مل ي ػ ػػذكركا يف ال ػ ػػركاة عن ػ ػػو غ ػ ػػَت اثن ػ ػػُت حج ػ ػػاج ك٤تم ػ ػػد ب ػ ػػن
إسػػحاؽ ،كذكػػره ابػػن حبػػاف يف "الثقػػات"(ّ) ،كرػػاؿ الػػذىي " كثػػق"(ْ)،
كراؿ ابن حجر مقبوؿ كإال فلُت اٟتديث كما نص عليو يف ا١تقدمة(ٓ).
فالسػػند ضػػعيف مػػن أد ػ ضػػعف حجػػاج  -كىػػو ابػػن أرطػػاة-
كىو مدلح كمل يصرح بالتحديث عن يخو.
 الطريد ددق السادسد ددة :عػ ػػن عمػ ػػرة ع ػ ػػن عائشػ ػػة رضػ ػػي اهلل عنهػ ػػا:
إسنادىا حسن كيف متنو نكارة.
(ٕ)
أخرده ػا أبػػو داكد(ٔ) ،كالبيهق ػػي كال٫ت ػػا مػػن طريػػق أيب عم ػػرك
(ُ) مسنده.)ُٖ/ِٔ( :
(ِ) ا١تعجم الكبَت.)ِِّ/ِْ( :
(ّ) الثقات.)ُُٔ/ّ( :
(ْ) الكا ف.)ّْٖٖ ( :
(ٓ) التقريب.)ِٓٗٔ( :
(ٔ) سننو.)ِِِٖ( )ْٓٓ/ّ( :
(ٕ) السنن الكربل.) ُّٓ /ٕ( :
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السدكسػػي ا١تػػديٍت ،عػػن عبػػد اهلل بػػن أيب بكػػر بػػن ٤تمػػد بػػن عمػػرك ابػػن
حزـ ،عن عمرة عن عائشػة :أف حبيبػة بنػم سػه كانػم عنػد ثابػم بػن
رػػيح بػػن ػػاس فضػرهبا ،فكسػػر بعضػػها ،فأتػػم رسػػوؿ اهلل  - -بعػػد
الصػػب فا ػػتكتو إليػػو ،فػػدعا النػػي  - -ثابتػػا فقػػاؿ" :خػػذ بعػػض ما٢تػػا
كفارره ػػا" فق ػػاؿ :كيص ػػل ذل ػػك ي ػػا رس ػػوؿ اهلل؟ ر ػػاؿ "نع ػػم" ر ػػاؿ :فػ ػ ين
أصدرتها حديقتُت ك٫تا بيدىا ،فقاؿ الني " :خذ٫تا كفاررها" ففع .
كىذا اسناد حسن مػن أدػ أيب عمػرك السدكسػي ا١تػديٍت  -كىػو سػعيد
ب ػػن س ػػلمة ب ػػن أيب اٟتس ػػاـ  -اعتم ػػده مس ػػلم يف ص ػػحيحو ،كخ ػ َّػرج أب ػػو عوان ػػة
حديثو يف «صحيحو» ،ككذلك اٟتاكم ،كضعفو النسائي ،ك١تا ذكره ابن خلفػوف
يف «الثقات» راؿ" :ضعفو بعضهم كال بأس ْتديثو ،كىو عندىم صدكؽ"(ُ).
ككثقػو الػذىي(ِ) ،كرػػاؿ ابػن حجػر " :صػػدكؽ صػحي الكتػػاب
ٮتط ى من حفظو"(ّ) .فالظاىر بأنو حسن اٟتديث.
وأما النكارة فمن أربعة أوجو:
الوجد ددو األول :مػ ػػا دػ ػػاى يف ىػ ػػذا اٟتػ ػػديث مػ ػػن أنػ ػػو ض ػ ػرهبا فكسػ ػػر
بعض ػػها كى ػػو ٥ت ػػالف ١ت ػػا يف "ص ػػحي البخ ػػارم" م ػػن رو٢ت ػػا رض ػػي اهلل عنه ػػا
(ُ) اكماؿ هتذيب الكماؿ ،)َّٓ/ٓ( :هتذيب التهذيب.)ِْ/ْ( :
(ِ) ذي الديواف( :ص.)ّٓ/
(ّ) التقريب.)ِِّٔ( :
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حػػُت س ػػأ٢تا الن ػػي  فقالػػم" :م ػػا أعت ػػب عليػػو يف يخليػػق كال دي ػػن ،كلك ػػٍت
أكره الكفر يف اإلسػالـ" ،فالضػرب هبػذه الصػورة لػيح مػن األخػالؽ اٟتسػنة
كىي تقوؿ " :ما أعتب عليو يف يخليق كال دين ".
الوجو الثاني :أهنا نسبم سبب الطالؽ إىل نفسها كأنو بسػببها
ىي ،كىذا كاض يف رولوىا " :كلكٍت أكره الكفر يف اإلسالـ" كلػو كػاف
الضػػرب صػػحيحا ألبػػدت عػػذرىا للنػػي  يف طلػػب ا٠تلػػع منػػو .صػحي
البخػػارم)ُ( "أف امػرأة ثابػػم بػػن رػػيح أتػػم النػػي  ،فقالػػم :يػػا رسػػوؿ
اهلل ،ثاب ػػم ب ػػن ر ػػيح ،م ػػا أعت ػػب علي ػػو يف خل ػػق كال دي ػػن ،كلك ػػٍت أك ػػره
الكفػ ػػر يف اإلس ػ ػػالـ ،فقػ ػػاؿ رس ػ ػػوؿ اهلل« :أتػ ػػردين علي ػ ػػو حديقت ػ ػػو؟ »
رالم :نعم ،راؿ رسوؿ اهلل « :ارب اٟتديقة كطلقها تطليقة».
رػاؿ اٟتػافظ ابػن حجػر " :أم أكػػره إف أرمػم عنػده أف أرػع فيمػػا
يقتضي الكفر كانتف أهنا أرادت أف ٭تملها عل الكفر كيأمرىا بػو نفارػا
بقو٢تا ال أعتب عليو يف دين فتعُت اٟتم عل ما رلناه"(ِ).
كرػػاؿ الطيػػي يف ػػرح ٚتلػػة " أعتػػب عليػػو يف خلػػق كال ديػػن ،كلكػػٍت
أكره الكفر يف اإلسػالـ " :أم ال أغضػب عليػو كال أريػد مفاررتػو لسػوى خلقػو،
كال لنقصػاف يف دينػػو ،كلكػػن أكرىػػو طبعػان فأخػاؼ علػػي نفسػػي يف اإلسػػالـ مػػا
(ُ) (ٕ.) ِّٕٓ( )ْٔ /
(ِ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ََْ/
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ين ػػايف حكم ػػو م ػػن بغ ػػض نش ػػوز كغ ػػَت ذل ػػك٦ ،ت ػػا يتور ػػع م ػػن الش ػػابة ا١تبغض ػػة
لزكدها ،فنسبم ما ينايف مقتض اإلسالـ باسم ما بنافيو نفسو"(ُ).
الوجددو الثالددث :كمػػا أف ىنػػاؾ نكػػارة أخػػرل كىػػو أنػػو إذا ي ػػرع
ضػػرب الرد ػ لزكدت ػػو ل ػػيح ٟت ػػد أف يكس ػػر بعض ػػها ،فل ػػو ك ػػاف الض ػػرب
صحيحا إىل حد الكسر ألنكر الني عل ثابم بن رػيح ذلػك؛ ألنػو
 ال يسكم عل منكر.
الوجد ددو الرابد ددع :ب ػ ػ لكػ ػػاف ألزمػ ػػو بػ ػػالطالؽ كلػ ػػيح بػ ػػا٠تلع ،ألف
الضرب هبذه الصورة ٤ترـ رعان.
 الطريق السابعة :حميد عن أنس بن مالك :
أخرده ػا الض ػػياى(ِ) م ػػن طري ػػق أيب دعف ػػر الػ ػرازم ع ػػن ٛتي ػػد ع ػػن
أنح بن مالك رػاؿ دػاىت امػرأة ثابػم بػن رػيح بػن ػاس إىل النػي
 فقالم :يا ني اهلل إين أخاؼ أف أدخػ النػار ال أصػرب ،فقػاؿ أتػردين
اٟتديقػػة الػػيت أخػػذتيها منػػو رالػػم نعػػم فأرس ػ إىل ثابػػم فقػػاؿ خػػذ منهػػا
اٟتديقة كخ عنها ففرؽ الني بينهما.
ىذا اإلسناد ردالػو ثقػات إال أبػو دعفػر الػرازم ،ف نػو ٥تتلػف فيػو ،كرػد
كثقو ابن ا١تديٍت كابن معػُت ،كابػن سػعد كابػن أيب ػيبة كابػن عمػار كأبػو حػامت،
كزاد" :صدكؽ صػاحل اٟتػديث " ،كرػاؿ اإلمػاـ أٛتػد" :صػاحل اٟتػديث" ،كرػاؿ
(ُ) رح ا١تشكاة للطيي الكا ف عن حقائق السنن (ٕ.)ِّّٗ/
(ِ) األحاديث ا١تختارة (ٔ.)ٗٔ-ٗٓ /
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أبػػو زرعػػة :يهػػم كثػػَتا ،كرػػاؿ أٛتػػد يف رػػوؿ لػػو كالنسػػائي :لػػيح بػػالقوم ،كرػػاؿ
أٛتػػد م ػرة "مضػػطرب اٟتػػديث" كرػػاؿ ابػػن ا١تػػديٍت :أبػػو دعفػػر عيس ػ بػػن أيب
عيس الرازم ثقة ،ككاف ٮتلط ،كراؿ مرة :يكتب حديثو إال أنو ٮتطئ".
كرػػاؿ ابػػن معػػُت م ػرة" :ثقػػة ،كىػػو يغلط"كرػػاؿ عمػػرك بػػن علػػي" :فيػػو
ضعف سيئ اٟتفػظ" .كرػاؿ السػادي" :صػدكؽ لػيح ٔتػتقن" .كرػاؿ الفػالس:
"سيئ اٟتفظ".
كر ػػاؿ اب ػػن حب ػػاف " :ك ػػاف ٦ت ػػن ينف ػػرد با١تن ػػاكَت ع ػػن ا١تش ػػاىَت ال
يعجبػػٍت االحتجػػاج ٓتػػربه إال فيمػػا كافػػق الثقػػات كال ٬تػػوز االعتبػػار بركايتػػو
إال فيما مل ٮتالف األثبات".
كرػاؿ ابػن عػدم " :لػو أحاديػػث صػاٟتة مسػتقيمة يركيهػا ،كرػد ركل عنػػو
الناس ،كأحاديثو عامتها مستقيمة ،كأردو أنو ال بأس بو" ،كرػاؿ الػذىي" :صػاحل
اٟتديث" كراؿ ابن حجر" :صدكؽ سيى اٟتفظ خصوصا عن مغَتة"(ُ).
كالظػػاىر يف حالػػو مػػا رالػػو ابػػن حبػػاف ،كيػػدؿ علػ ىػػذا يف ركايتػػو
"ففرؽ الني  بينهما " .فيفهم منهػا أنػو طػالؽ بػائن ،بينمػا
رولو فيهاَّ :
الركايػػة الػػيت يف الصػػحي ا١تتقػػدـ ذكرىػػا «ارب ػ اٟتديقػػة كطلقهػػا تطليقػػة»
فركل اٟتديث با١تعن ،فهذه علة يف اٟتديث.

(ُ) الكامػ ػ ػ (ٖ )ُِٓ/الطبق ػ ػػات الك ػ ػػربل (ٕ )َّٖ/اه ػ ػػركحُت الب ػ ػػن حب ػ ػػاف
(ِ )َُِ/ت ػػاريخ أص ػػبهاف (ُ )ُْٕ/ا١تي ػ ػزاف )ُّٗ/ّ( :ت ػػاريخ اإلس ػػالـ
(ْ )ِٓٗ/التهذيب (ُِ )ٕٓ/التقريب (َُٖٗ).
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املبخح الجاني :دزاسة موضوعية لألحاديح الوازدة يف هرا الباب.
أوالً :لقد دلم النصوص الشرعية من الكتاب كالسنة ،كالعق
كالفطرة عل ٤تبة االنساف للشيى اٞتمي  ،فلقد فطر اهلل  اإلنساف
عل ًخلقة معينة ،فقولو تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [الركـ.]َّ :
كىذه الفطرة كما أهنا تشم عقيدة التوحيد كأف اإلنساف مفطور
عل التوحيد ،فكذلك تشم الفطرة حب اإلنساف للطعاـ كالشرب،
كحبو للنوـ ،ككذلك تشم حبو ألمور أخرل من األكالد كالنساى
كالطيب كالزينة.
"إف الكالـ يف ىذه الشهوات بياف ١تا فيطر عليو الناس من حبها
كزينو يف نفوسهم ،لبياف ربحها يف نفسها كما يتوىم بعض الناس رليلي
العلم ،ف ف اهلل  -تعاىل  -ما فطر الناس عل يى ربي  ،ب خلقهم يف
أحسن تقو  ،كال دع دينو ٥تالفا لفطرتو ب موافقا ٢تا ،ككيف يكوف
حب النساى يف أص الفطرة مذموما ،كىو كسيلة إ٘تاـ حكمتو  -تعاىل
 يف بقاى النوع إىل األد ا١تسم  ،كىو من آياتو  -تعاىل  -الدالةعل حكمتو كرٛتتو ،كما راؿ :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
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ﮜ ﮝﭼ [الركـ ،]ُِ :ككاف  ٭تب النساى كرد راؿ « :يحبب
إيل من دنياكم النساى كالطيب كدعلم ررة عيٍت ( الصالة»(ُ)(ِ).
ٌ
ثانياً :كمن العق  :ف ف ٤تبة اإلنساف للشيى اٞتمي أمر يسلم بو
العق  ،كترغب فيو النفوس ك٘تي إليو كتريده ،فحب الناس للبساتُت كما
فيها من ا٠تضرة كالرياحُت كالزىور يفوؽ حبهم للصحراى اٞترداى
القاحلة ،ب ال ٣تاؿ للمقارنة أصال.
كلو يخَت اإلنساف بُت اف ييعط أرضان درداى ،كبُت اف ييعط
أرضان خضراى لورع إختياره عل األرض ا٠تضراى.
كلو يخَت بُت الشيى اٞتمي  ،كبُت الشيى غَت اٞتمي لقاؿ ٔت ى
فيو ال ٣تاؿ للمقارنة.
ثالثاً :راؿ اهلل عز كد  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﭼ [النساى.]ّ :

(ُ) أخرد ػ ػػو أٛت ػ ػػد (ّ ،ُِٖ/ح ُُِّٓ) ،كالنس ػ ػػائي (ٕ ،ُٔ/ح ّّٗٗ)،
كاب ػ ػ ػػن س ػ ػ ػػعد (ُ ،)ّٖٗ/كأب ػ ػ ػػو يعل ػ ػ ػ ػ (ٔ ،ِّٕ/ح َّّٓ) ،كاٟت ػ ػ ػػاكم
(ِ ،ُْٕ/ح ِٕٔٔ) كرػاؿ :صػػحي علػ ػػرط مسػػلم .رػاؿ ابػػن ا١تلقػػن:
إسناد صحي  .البػدر ا١تنػَت (ُ )َُٓ/كصػححو األلبػاين يف صػحي اٞتػامع
(ُ ٓٗٗ /ررم ُِّْ).
(ِ) يينظر :تفسَت ا١تنار (ّ )َِِ/بتصرؼ.
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عرب
كىذا خطاب امتناف كإذف كإباحة ٦تن خلق ا٠تلق ،فلماذا َّ
القرآف الكر بقولو :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ كلو كاف ا١تقصود ٣ترد الزكاج دكف
نظر العتبارات أخرل لقاؿ :تزكدوا كمل يق  :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ فمعٌت
ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﭼ أم ما استطابتو النفح كماؿ إليو القلب .كك إنساف
٭تن للجماؿ كيشتهيو ك٭تب ك ٚتي كيراعيو كيفضلو عل غَته .راؿ
السيوطي " :فيو اإل ارة إىل النظر رب النكاح ألف الطيب إ٪تا عرؼ
بو ،كفيو استحباب نكاح اٞتميلة ألنو أررب إىل اإلعفاؼ"(ُ).
كصف
نفوسكم من األدنبيات. . .
ى
" فانكحوا من استطابتها ي
ً
النساى بالطيب عل الودو الذم أ َت إليو فيو مبالغةه يف االستمالة
إليهن ك ً
بص ٍرفهم عن نكاح اليتام
الًتغيب فيهن كك ُّ ذلك لالعتناى ى
مٍت إىل النكاح ا١ت ىًترَّ ً
ب"(ِ).
كىو ُّ
السر يف توديو النهي الض ِّ
ي
"من ط لنفوسكم من دهة اٞتماؿ كاٟتسن أك العق أك
الصالح منهن"(ّ).

(ُ) اإلكلي يف استنباط التنزي (ص.)ٕٔ :
(ِ) تفسػ ػ ػػَت أيب السػ ػ ػػعود = إر ػ ػ ػػاد العق ػ ػ ػ الس ػ ػ ػليم إىل مزايػ ػ ػػا الكتػ ػ ػػاب الكػ ػ ػػر
(ِ.)ُِْ-ُُْ/
(ّ) تفسَت القاٝتي = ٤تاسن التأكي (ّ.)ُِ/
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كيف رولو :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ إ ارة من ا١توىل إىل تعدد اىتمامات
البشر يف مقاصد اختيار الزكدة ،كلك خص مالم معينة يف اختيار
الزكدة ،فقد تكوف اٞتماؿ يرضاىا دكف غَتىا ،كرد يكوف غَتىا ،فأذف
اٟتق سبحانو يف مطلق االختيار.
فػ"ينبغي أف ٗتتاركا منهن الطيبات يف أنفسهن الاليت تطيب لكم
اٟتياة باالتصاؿ هبن ،اٞتامعات للدين كاٟتسب كالعق كاآلداب اٟتسنة
كغَت ذلك من األكصاؼ الداعية لنكاحهن"(ُ).
"فما كرع عليهن اختياركم من ذكات الدين ،كا١تاؿ ،كاٞتماؿ،
كاٟتسب ،كالنسب ،كغَت ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن،
فاختاركا عل نظركم(ِ).
كمن مباحث اللفظ يف اآلية :النكتة يف اختيار (ما) عل "من"
يف رولو :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ كىي إرادة الوصف كأنو راؿ:
فانكحوا أم صنف من أصنافهن من الثيبات كاألبكار كذكات اٞتماؿ
كذكات ا١تاؿ(ّ).
كرد تقدـ أف الشخص ٭تب أف يكوف يف مظهر حسن ،ك٭تب
(ُ) تيسَت اللطيف ا١تناف يف خالصة تفسَت القرآف (ُ.)ُِٗ/
(ِ) تفسَت السعدم = تيسَت الكر الرٛتن (ص.)ُْٔ :
(ّ) تفسَت ا١تنار (ْ.)َّٕ /
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أف يكوف نعلو حسنة ،فكيف ال ٭تب أف تكوف من ٗتالطو يف بيتو
امرأة حسناى تسره إذا نظر!!
رابعاً :أف العرب كانم تويل ٚتاؿ ا١ترأة مكانة خاصة ،فقد تقدـ
حديث سلمة بن األكوع حُت كرعم امرأة ٚتيلة يف نصيبو ،أف رسوؿ
اهلل طلبها منو ،فأخذىا كفدل هبا ٚتاعة من ا١تسلمُت ،فلوال مكانة
اٞتماؿ عند العرب كأنو مستقر يف النفوس ك٤تبب يف القلوب ١تا فدل
رسوؿ اهلل ،ىذه ا١ترأة ّتما٢تا ٚتاعة من ا١تسلمُت.
خامساًَّ :
أف أعظم مقاصد الزكاج حصوؿ العفة كاالستغناى ٔتا
حرـ ،راؿ « :يا معشر الشباب من استطاع الباىة
أباحو اهلل عما َّ
(ُ)
فليتزكج؛ ف نو أغض للبصر كأحصن للفرج« .
راؿ مال علي القارمى" :كالتحصُت ا١تطلوب بالنكاح ال ٭تص
إال بالرغبة يف ا١تنكوحة"(ِ).
أكثر ٚتاالن كلما كاف
كال يشك عار أنو كلما كانم ا١ترأةي ى
حصوؿ اإلعفاؼ هبا أكثر ٦تن ىي دكف ذلك أك مل تكن كذلك،
ً ً ً
ِّس ًاى ىخٍيػهر؟ راؿ:
ِّس ًاى ١تا سئ رسوؿ اهلل أ ُّ
ىم الن ى
كثبم يف ص ىفة ىخ ٍَت الن ى
«خَت النساى اليت تسره إذا نظر ،كتطيعو إذا أمر ،كال ٗتالفو يف نفسها
(ُ) أخردو البخارم (ْٕٕٗ) كمسلم (ََُْ).
(ِ) مرراة ا١تفاتي (ٓ.)َِّٓ/
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كال ما٢تا ٔتا يكره»(ُ).
سادساً :أف النكاح يراعي فيو حظ النفح ،فلما سأؿ الني :
«تزكدم يا دابر؟» فقلم :نعم ،فقاؿ« :بكرا أـ ثيبا؟» رلم :ب ثيبا،
راؿ« :فهال دارية تالعبها كتالعبك ،كتضاحكها كتضاحكك»(ِ) كدو
الداللة من ىذا اٟتديث :أف النكاح يراعي فيو حظ النفح كىو
فض الني  البكر عل الثيب ،فكذلك تفض
االستمتاع ،كمن ىنا َّ
ا١ترأة اٞتميلة عل غَتىا؛ ألف اإلعفاؼ هبا يكوف أكثر كما تقدـ يف
كالـ السيوطي.

بُت فض األبكار يف رولو تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
كالقرآف ٌ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼَّ [الوارعة.]ّٕ - ّٓ :

كمراعاة اٞتماؿ من ىذا الباب أيضان.
سابعاً :ك١تا كاف اٞتماؿ مهمان يف النكاح أكىل الني  النظر
للمخطوبة اىتمامان ،سواى من رولو  أك فعلو.
أما من فعلو ،فقد ص أف الني كاف يتأم ٚتاؿ ا١ترأة رب
الزكاج هبا ،فقد «داىت امرأة رسوؿ اهلل  فقالم :يا رسوؿ اهلل

(ُ) حسن ،الصحيحة (ُّٖٖ).
(ِ) صحي البخارم (ٕ.) ّٕٓٔ()ٔٔ /
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دئم ألىب لك نفسي فنظر إليها رسوؿ اهلل  فصعَّد النظر إليها
كصوبو مث طأطأ رأسو.» . . .
َّ
كدو الداللة يف ىذا اٟتديث من كدهُت:
صعَّ ىد النَّظىر
الوجو األول :راؿ راح اٟتديث« :فىػنىظىىر إًلىٍيػ ىها فى ى
ً ًً
ً
ص َّع ىد ىكالٍ يمىراد أىنَّوي نىظىىر أ ٍىع ىال ىىا
ص َّوبىوي» ىكيى ىو بتى ٍشديد الٍ ىع ٍُت م ٍن ى
إًلىٍيػ ىها ىك ى
ً ً
ً ً ً ً
ىم نىظىىر
ىكأ ٍ
ىس ىف ىلها ،ىكالتَّ ٍشديد إ َّما ل ٍل يمبىالىغىة ًيف التَّأ ُّىم ىكإ َّما للتَّ ٍك ًري ًر :أ ٍ
أىع ىالىا كأىس ىفلها ًمرارا ،ككرىع ًيف ًركاية" :فىخف ً
صر ىكىرفَّػ ىعوي".
ى ى
َّض ف ىيها الٍبى ى
ٍ ى ى ٍ ى ى ن ىى ى ى ى
راؿ القاضي عياض عند رحو ٢تذا اٟتديث :دلي عل دواز
النظر للمتزكج كتكراره كتأم احملاسن عل ما تقدـ"(ُ).
كراؿ القرطي " :أم :نظر أعالىا ،كأسفلها مر نارا .ك(طأطأ) أم:
كتأملو
خفض كأىطرؽ .كىذا دلي عل دواز نظر ا٠تاطب إىل ا١تخطوبةُّ ،
ما الح من ٤تاسنها؛ لكن كعليها ثياهبا ،كما راؿ مالك"(ِ) ،أم فرفع
إليها بصره ،ك خص فيها بعينيو ،كتفحصها ديدان ،مث خفض بصره عنها،
" مث طأطأ رأسو " أم أرخ رأسو كمل يرد عليها بشيى مل تعجبو"(ّ).
راؿ ٤تمد بن علي بن آدـ" :كا١تراد أنو نظر أعالىا كأسفلها،
(ُ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ. )ٕٖٓ /
(ِ) ا١تفهم ١تا أ ك من تلخيص كتاب مسلم (ْ.)ُِٖ /
(ّ) منار القارم رح ٥تتصر صحي البخارم (ٓ.)َُٗ /
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كالتشديد للمبالغة يف التأم  ،كإما للتكرير ،كبالثاين دزـ القرطي يف
"ا١تفهم" ،راؿ :أم نظر أعالىا كأسفلها مراران .ككرع يف ركاية فضي بن
سليماف" :فخفض فيها البصر ،كرفعو" ،ك٫تا بالتشديد أيضا"(ُ).
كألف النظرة األكىل ال تكاد تثبم ما عليو ا١ترئي ،فلماذا كرر
رسوؿ اهلل النظر يف ا١ترأة لو مل يكن مريدا للجماؿ؟
الوجو الثاني :كتكرير النظر يدؿ ىعلى أىنَّوي  ىكا ىف ييًريد التػ ٍَّزًكيج
اٟتى ًديث :ىم ًايل ًيف
لى ٍو أ ٍىع ىجبىٍتوي ،ككرعم منو  كرعان حسنان فى ىكا ىف ىم ٍع ىٌت ٍ
النِّساى إً ىذا يك َّن ًهب ًذ ًه ِّ ً
ادة ،أم من رلة اٞتماؿ.
ى
الص ىفة م ٍن ىح ى
ى
وأما من ندبو  أمتو لالىتمام بالجمال ،فإنو  ندب من يريد
الزكاج عل أف ينظر ١تن يريدىا زكدة لو ،فقد راؿ « :إذا خطب أح يدكم
ا١ترأ ىة ف ف استطاع أف ينظر منها إىل ما يدعوه إىل ً
نكاحها فليفع ٍ»(ِ).
ى
كيستفاد الندب من رولو « : ف ف يف أعُت األنصار يئان».
كما الذم يدعو الرد من نظرة كاحدة يف النكاح سول اٞتماؿ
يف ا١ترأة ،لو كاف اٞتماؿ غَت مرغوب فيو كال لو ٤ت من االىتماـ يف
فبُت الني  القصد الشرعي
الشرع ١تا رع الشرع النظر إىل ا١تخطوبةَّ ،
ينظر منها إىل ما
من الرؤية ىو ما داى يف رولو « :ف ف استطاع أف ى
(ُ) ذخَتة العقىب يف رح اهتىب (ِٔ.)ّّٕ/
(ِ) حسن ،صحي اٞتامع (َٔٓ).
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يدعوه إىل ً
نكاحها فليفع ٍ » فقولو " :ما يدعوه" أم ما يريده ا٠تاطب
من الصفات اٞتسمية كالبدنية يف ا١ترأة؛ ك٢تذا ص أنو «١تا داىت ا١ترأة
رسوؿ اهلل  فقالم :يا رسوؿ اهلل دئم ألىب لك نفسي ،فنظر إليها
فصعد النظر إليها كصوبو مث طأطأ رأسو»(ُ).
رسوؿ اهلل َّ 
ك٢تذا ١تا داى رد للني  كأخربه أنو تزكج امرأة من األنصار
فقاؿ لو رسوؿ اهلل  :أنظرت إليها؟ راؿ :ال ،راؿ :فاذىب فانظر
إليها ف ف يف أعُت األنصار يئا»(ِ).
كسبب ٗتصيص رسوؿ اهلل العُت ٔتث ىذا ىو" ف ف يف أعُت
الطبع عنو ،فقي  :ىو صفرة
األنصار يئنا"؛ أم :من العيب الذم ينفِّر ى
صغرىا ،كري  :ىع ىم يشها ،كري  :أراد بذلك
العُت ،كري  :ىو ضي يقها ،كري  :ي
اٟتىىوؿ ،كمعرفتو عليو الصالة كالسالـ بذلك ألنو رآه يف الرداؿ فقاس
الغائب عليهم؛ ألهنن قائقهم ،كإما لتحدث الناس بو ،أك بالوحي(ّ).
ى
فلماذا رد رسوؿ اهلل  الرد لرؤية ا١ترأة؛ ألف يف أعُت األنصار
يئا من صغر العُت كما ذكره راح اٟتديث ،ألف صغر العُت عيب يف
ا١ترأة ك ليح ّتماؿ يف ا١ترأة رطعان ،كرد يكوف ذاؾ الرد ال ٭تب ا١ترأة ذات
(ُ) أخردو البخارم (ِْْٕ).
(ِ) أخردو مسلم (ُِْْ).
(ّ) رح ا١تصابي البن ا١تلك (ّ.)ْٓٓ/
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العُت الصغَتة ،فيفادئ بعد الزكاج بذلك ،ف ما أف يطلقها ،كإما أف ٯتسكها
عل مضض ،كيصب كالقابض عل اٞتمر يو ك أف يطرحو من يده(ُ).
راؿ النوكم " :ري ا١تراد صغر كري  :زررة كيف ىذا داللة ٞتواز
ذكر مث ىذا للنصيحة ،كفيو استحباب النظر إىل كدو من يريد تزكدها
كىو مذىبنا كمذىب مالك كأيب حنيفة كسائر الكوفيُت كأٛتد كٚتاىَت
العلماى ،كحك القاضي عن روـ كراىتو ،كىذا خطأ ٥تالف لصري
ىذا اٟتديث ك٥تالف إلٚتاع األمة عل دواز النظر للحادة عند البيع
كالشراى كالشهادة ك٨توىا ،مث إنو إ٪تا يباح لو النظر إىل كدهها ككفيها
فقط ألهنما ليسا بعورة كألنو يستدؿ بالودو عل اٞتماؿ أك ضده
كبالكفُت عل خصوبة البدف أك عدمها ىذا مذىبنا كمذىب األكثرين
كراؿ األكزاعي ينظر إىل مواضع اللحم . . .مذىبنا كمذىب مالك
كأٛتد كاٞتمهور أنو ال يشًتط يف دواز ىذا النظر رضاىا ،ب لو ذلك
يف غفلتها كمن غَت تقدـ إعالـ"(ِ).
(ُ) ينظ ػ ػػر :ف ػ ػػت الب ػ ػػارم الب ػ ػػن حج ػ ػػر (ٗ )ُُٖ/ك ػ ػػرح الن ػ ػػوكم علػ ػ ػ مس ػ ػػلم
(ٗ )َُِ/كرػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر–رٛتػػو اهلل" :-رػػاؿ الغ ػزايل يف اإلحيػػاى
اختلػف يف ا١تػراد بقولػو« ػيئا» فقيػ عمػ كريػ صػغر رلػم الثػاين كرػع يف
ركاية أيب عوانة يف مستخردو فهو ا١تعتمد".
(ِ) رح النوكم عل مسلم (ٗ.)َُِ/
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كراؿ مال علي القارم :راؿ القاضي  -رٛتو اهلل  :-لع ا١تراد
بقولو تزكدم خطبم ليفيد األمر بالنظر إليها ،كللعلماى خالؼ يف
دواز النظر إىل ا١ترأة اليت يريد أف يتزكدها ،فجوزه األكزاعي كالثورم
كأبو حنيفة كالشافعي كأٛتد كإسحاؽ  -رٛتهم اهلل  -مطلقا ،أذنم
ا١ترأة أـ مل تأذفٟ ،تديثي دابر كا١تغَتة ا١تذكورين . . .راؿ النوكم :كٔتا
يباح لو النظر إىل كدهها ككفيها فحسب ،ألهنما ليسا بعورة يف حقو،
فيستدؿ بالودو عل اٞتماؿ كضده ،كبالكفُت عل سائر أعضائها باللُت
كا٠تشونة .مث عقب عل كالـ النوكم فقاؿ :كظاىر دواز إمساسها ف ف بو
يتبُت اللُت كضده"(ُ).
كالعرب معركؼ عنها أهنا تويل العُت اىتمامان بالغان ،كٕتعلو
مقياسان للجماؿ ،فقد ري لرد من بٍت عذرة :ما باؿ العشق يقتلكم
يا بٍت عذرة؟ راؿ ألف فينا ٚتاالن كعفة(ِ).
كري آلخر منهم :ما باؿ الرد منكم ٯتوت يف ىول امرأة؟ إ٪تا
ذلك ضعف فيكم يا بٍت عذرة .فقاؿ :أما كاهلل! لو رأيتم النواظر الدعج،
ٖتتها ا١تباسم الفلج ،كفورها اٟتوادب الزج ،الٗتذ٘توىا الالت كالعزل(ّ).
(ُ) مرراة ا١تفاتي رح مشكاة ا١تصابي (ٓ.)ََِٓ/
(ِ) نثر الدر يف احملاضرات (ٔ.)ِْ/
(ّ) ديواف الصبابة (ص )ٖٗ :صب األعش يف صناعة اإلنشاى (ُ )ّٖٔ/ك(ِ.)َُ/
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"كمنها :حسن العينُت؛ كيستحسن يف العُت اٟتور؛ كىو خلوص
بياض العُت؛ كالدعج؛ كىو دة سواد اٟتدرة"(ُ) راؿ الشاعر:
إف العيػ ػ ػ ػ ػػوف الػ ػ ػ ػ ػػيت يف طرفهػ ػ ػ ػ ػػا حػ ػ ػ ػ ػػور رتلنن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مث مل ٭تي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت رتالن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
(ِ)
يصػ ػ ػ ػػرعن ذا اللػ ػ ػ ػػب حػ ػ ػ ػػىت ال ح ػ ػ ػ ػراؾ كى ػ ػػن أض ػ ػػعف خل ػ ػػق اهلل أركان ػ ػػا
نظرةػوللعيوف اٞتميلة:
أثر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اصفاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ردػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
كراؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػم ب ػ ػ ػ ػ ػػال يد ػ ػ ػ ػ ػ وػرـ ،كر ػ ػ ػ ػ ػػاتليت
إين ريتل ػ ػ ػ ػ ػ ي

يػ ػ ػ ػػا رػ ػ ػ ػ ً
ػوـ ،داري ػ ػ ػ ػةه يف طىرفهػ ػ ػ ػػا ىحػ ػ ػ ػ ىػوير
(ّ)
ػم رت ػ ػ ػػيالن م ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػػو ىخطىػ ػ ػ يػر"
إين رتل ػ ػ ػ ي

١تػ ػ ػػا ىرمػ ػ ػػم يمهجػ ػ ػػيت رالػ ػ ػػم ٞتارهتػ ػ ػػا

فالعيناف من أكرب دالئ اٞتماؿ يف اإلنساف سواى ا١ترأة أك الرد ؛
٢تذا ندب كحث رسوؿ اهلل ذاؾ الرد عل الرؤية ،يف أعُت االنصار
ك٢تذا أيضان ١تا خطب ا١تغَتة بن عبة امرأة ،راؿ لو الني :
ىحىرل أف يػي ٍؤىد ىـ بينكما راؿ :فأتيتها كعندىا أبواىا
فانظر إليها ف نو أ ٍ
« ٍ
اذىب ٍ
كىي يف ًخدرىا ،راؿ :فقلم :إف رسوؿ اهلل  أمرين أف أنظر إليها ،راؿ:
فسكتا ،راؿ :فرفعم اٞتارية دانب ا٠تدر ،فقالم :أخرج عليك إف كاف
رسوؿ اهلل  أمرؾ أف تنظر١ ،تا نظرت ،كإف كاف رسوؿ اهلل  مل يأمرؾ

(ُ) صب األعش يف صناعة اإلنشاى (ِ.)ٗ/
(ِ) البيتاف ٞترير ديواف درير (ص.)َٔٔ :
(ّ) ا١تو = الظرؼ كالظرفاى (ص.)ٗٓ :
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أف تنظر ،فال تنظر ،راؿ :فنظرت إليها ،مث تزكدتها ،فما كرعم عندم
امرأة ٔتنزلتها ،كلقد تزكدم سبعُت ،أك بضعا كسبعُت امرأة».
كراؿ النوكم كغَته من راح اٟتديث معلالن دواز النظر
للمخطوبة" :ألنو يستدؿ بالودو عل اٞتماؿ أك ضده كبالكفُت عل
خصوبة البدف أك عدمها"(ُ).
كرؤية ا٠تاطب ١تخطوبتو من أىم األمور اليت يتبُت هبا الزكداف
ما ٫تا مقدماف عليو ،كلذلك فقد أمر الشرع اٟتكيم هبا كحث عليها ١تا
يف ذلك من ا١تصلحة اليت ال ينبغي تفويتها ،لذا راؿ العلماى :النظر إىل
ا١ترأة رب العقد فيو مصلحة تردع إىل العقد؛ فالنظر إذف من مصلحة
العقد ،حيث يتقول بذلك كيكوف نافعا مفيدا إف أردما عليو ،كإف
عدال عنو فينتفي الضرر الذم ٯتكن أف ٭تص لو أردـ الزكداف عل
الزكاج بدكف رؤية كركيٌة ،كىذا كاض من صري رولو « :اذىب
كانظر إليها ف نو أحرل أف يؤدـ بينكما»(ِ).
فاطالع ك من الزكدُت كاطمئنانو عل مواصفات صاحبو
اٞتسمية ،كمدل موافقتها للمواصفات اليت ينشدىا كيهتم هبا؛ ألنو
مهما كصف الواصفوف فلن يستطيع عن طريق التعبَت كالوصف نق
(ُ) رح النوكم عل مسلم (ٗ.)َُِ/
(ِ) صحي  ،الصحيحة (ٔٗ).
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الصورة كاملة كما ىي.
فاالىتماـ باٞتماؿ ككافة الصفات اٞتسمية أمور نسبيةٗ ،تتلف
من خص إىل آخر ،فما يراه الشخص ٚتاال رد ال يراه غَته كذلك.
العلماى اختلفوا يف ىذا ،كالظاىر يف سبب ىذا أف األحاديث
اليت كردت يف إباحة نظر ا٠تاطب إىل ٥تطوبتو رب العقد ،داىت
مطلقة ،فلم ٖتدد ما يراه ا٠تاطب من ٥تطوبتو؛ إال أهنا نصم عل
ا٢تدؼ من الرؤية ،كىو االطمئناف عل أكصاؼ ا١ترأة ،كاٟترص عل
تقوية العقد كتأكيده ،كمن ىنا اختلفم أروا٢تم يف ٖتديد ما ٯتكن أف
يراه ا٠تاطب من ٥تطوبتو ،ألهنم نظركا إىل ا٢تدؼ من الرؤية الذم
أ ارت إليو األحاديث ،فاختلفوا يف تفسَته كٖتديده ،كبناى عليو فال
يظن بأى العلم أهنم ٮتتلفوف هرد االختالؼ أك ٢تول كالعياذ باهلل.
٦تا يدخ يف اٞتماؿ تفضي الني  زكاج البكر عل الثيب،
ففي حديث دابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ،راؿ :تزكدم ،فقاؿ
يل رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم« :ما تزكدم؟ » فقلم :تزكدم
ثيبا ،فقاؿ« :ما لك كللعذارل كلعاهبا» فذكرت ذلك لعمرك بن دينار،
فقاؿ عمركٝ :تعم دابر بن عبد اهلل يقوؿ :راؿ يل رسوؿ اهلل صل
اهلل عليو كسلم« :ىال دارية تالعبها كتالعبك»(ُ) كلفظ مسلم فقاؿ
(ُ) صحي البخارم (ٕ.) ََٖٓ( )ٓ/
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يل رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم« :ى تزكدم؟ » رلم :نعم ،راؿ:
«أبكرا ،أـ ثيبا؟» رلم :ثيبا ،راؿ« :فأين أنم من العذارل ،كلعاهبا»،
راؿ عبة :فذكرتو لعمرك بن دينار ،فقاؿ :رد ٝتعتو من دابر ،كإ٪تا
راؿ« :فهال دارية تالعبها كتالعبك»(ُ).
راؿ ا١تازرم " :راؿ الشيخ :راؿ بعضهم :٭تتم أف يكوف أراد
بقولو -عليو السالـ" :-تالعبها" من اللُّعاب .كيدؿ عليو ما كرع يف
الطريق األيخرل كىو رولو "كلي ىع ياهبا" .كما داى يف اٟتديث اآلخر يف
"إهن ٌن أطيب أفواىا كأنتق أرحاما" ،كركاية أيب ذر يف البخارم
األبكارٌ :
(ِ)
ً
أنم من األبكار" كليعاهبا بالضم" .
من طريق ا١تستى ٍملي" :فىأيٍن ى
كراؿ النوكم" :راؿ بعضهم ٭تتم أف يكوف من اللعاب كىو
الريق"(ّ).
كراؿ القاضي " :كركايتنا يف كتاب مسلم " :لًعاهبا " بكسر الالـ،
كىو مصدر العب ،من ا١تالعبة ،كالقتاؿ من ا١تقاتلة"(ْ).
كراؿ اٟتافظ ابن حجر " :رولو تالعبها كتالعبك ري ىو من
اللعب كري من اللعاب بكسر الالـ كتدؿ عليو الركاية األخرل أين
(ُ) صحي مسلم (ِ.)ُٕٓ( )َُٖٕ/
(ِ) ا١تعلم بفوائد مسلم (ِ.)ُُٖ/
(ّ) رح النوكم عل مسلم (َُ.)ّٓ/
(ْ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ.)ْٕٔ/

َِٓ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

أنم من العذارل كلعاهبا كركاه الكشميهٍت بضم الالـ فَتدع إىل ا١تعٌت
األكؿ كيشَت الثاين إىل مص ريقها كارتشافو رولو رد لعاب أم مزاح
بصيغة مبالغة من اللعب"(ُ).
كراؿ أيضان " :فقد ضبطو األكثر -بكسر الالـ -كىو مصدر
من ا١تالعبة أيضا يقاؿ العب لعابا كمالعبة مث رات رتاال كمقاتلة
ككرع يف ركاية ا١تستملي بضم الالـ كا١تراد بو الريق كفيو إ ارة إىل مص
لساهنا كر ف فتيها كذلك يقع عند ا١تالعبة كالتقبي كليح ىو ببعيد
كما راؿ القرطي كيؤيد أنو ٔتعٌت آخر غَت ا١تعٌت األكؿ"(ِ).
رلم :ايان ما كاف ا١تعٌت فال منافاة بينهما ،فكال٫تا مطلوب
ي
كيدخ ضمن اٟتديث.
مث راؿ كىو يعدد فوائد اٟتديث" :كأف مرغوب النكاح
االستمتاع كاالستلذاذ ،كبقدر ذلك تكوف األلفة ،كذلك ( األبكار
أكدد"(ّ).
رلم :كال ك أف اٞتماؿ أرول دكاعي االستمتاع كاالستلذاذ.
ي
ثامناً :أف اهلل عز كد َّبُت أف رسولو تعجبو النساى اٞتميالت،
(ُ) ىدم السارم ( ص.)ُّٖ :
(ِ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ُِِ/
(ّ)إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ)ْٕٔ /
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فقاؿ لو :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [األحزاب.]ِٓ :

الشاىد من اآلية الكرٯتة رولو سبحانو :ﭽ ﮆ ﮇ

ﮈﭼ كيشرح اآلية الكرٯتة روؿ علي رلم« :يا رسوؿ اهلل،
تنوؽ يف رري كتدعنا؟ فقاؿ :كعندكم يى؟»(ُ).
مالك َّ

وجو الداللة من ىذا الحديث:
خص علي رضي اهلل عنو من ٮتتارىا رسوؿ
الوجو األول١ :تاذا َّ
اهلل للزكاج هبا بكلمة" تنوؽ" دكف غَتىا من األلفاظ؟
ألف كلمة تنوؽ أبلغ من كلمة ٗتتار ،ب كداى " تتوؽ" كىذه
ٚتلة ٦تا رالو راح اٟتديث يف ىذا ،حيث راؿ ابن ررروؿ" :كيف
النكاح" :ما لك تنوؽ يف رري كتدعنا؟ "أم :تتابع يف االختيار،
كأصلو عل ىذا من النيقة كىي ا٠تيار ،ككذا ركل ىذه الكلمة أكثرىم،
كعند العذرم كابن اٟتذاى" :تتوؽ" من التوؽ ،أم٘ :تي كتشتهي"(ِ).
كراؿ أيضان " :رولو" :ما لك تتوؽ يف رري " من التوؽ كىو
الشوؽ ،أمٖ :تب ،كللكافة" :تنوؽ" بالنوف ،أمٗ :تتار كتبالغ فيما
(ُ) أخردو مسلم (ُْْٔ).
(ِ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ُ.)ُّْ/
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يى :خياره ،يقاؿ منو:

يعجبك ،كاألنيق :ا١تعجب ا١تختار ،كنيقة ك
تأنق كتنوؽ كتنيق"(ُ).
كراؿ القاضي عياض " :ككرع عند العذرل كا٢تركل كابن اٟتذاى:
" تنوؽ " بضم التاى ،كمعناه :ٯتي كيشته كيربع"(ِ).
كراؿ ابن اٞتوزم :" :تنوؽ :تفع من التوراف إىل الشيى :كىو
التشوؽ إليو ،راؿ :كمن راؿ تنوؽ ف نو ٔتعٌت يستجيد ،من النيقة"(ّ).
كراؿ اٟتافظ ابن حجر" :كرولو تنوؽ ضبط -بفت ا١تثناة كالنوف
كتشديد الواك بعدىا راؼ -أم ٗتتار مشتق من النيقة بكسر النوف
كسكوف التحتانية بعدىا راؼ كىي ا٠تيار من الشيى يقاؿ تنوؽ تنورا
أم بالغ يف اختيار الشيى كانتقائو كعند بعض ركاة مسلم تتوؽ ٔتثناة
مضمومة بدؿ النوف كسكوف الواك من التوؽ أم ٘تي كتشتهي"(ْ).
كيف ذخَتة العقىب يف رح اهتىب "(يف رري ) متعلق بػ"تنوؽ"،
أم ٗتتار نساى رري غَت بٍت ىا م فتنكحهن (كتدعنا؟) أم تًتكنا
معا ر بٍت ىا م ،فال تنك نساىىم"(ٓ).
(ُ) مطالع األنوار عل صحاح اآلثار (ِ.)ّٔ/
(ِ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ْ.)ُّٔ/
(ّ) كشف ا١تشك من حديث الصحيحُت (ُ.)َُِ/
(ْ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ُِْ/
(ٓ) (ِٕ.)ِٗٗ /
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كراؿ صاحب الكوكب الوىاج رح صحي مسلم " :رولو:
(تنوؽ يف رري ) من التنوؽ كىو ا١تبالغة يف اختيار الشيى يريد عل أنك
تبالغ يف اختيار الزكاج من رري غَتنا كتدعنا معا ر بٍت ىا م"(ُ).
كرولو( :تنوؽ) :أم ٗتتار كتبالغ يف االختيار كىو من التَّػنىػ ُّوؽ يف
استً ٍحساف كإعجاب بو.
الشيى إذا عيم عل ٍ
تتىػ َّوؽ تىػ ىف َّع من التػ ٍَّوؽ كىو الشَّوؽ إىل الشيى كالنُّزكع إليو(ِ).
ٕتود كبالغ .تنوؽ فالف يف منطقو كملبسو
ك"تنوؽ يف أمورهَّ :
كأموره إذا ٕتود كبالغ (ّ) ،كيقاؿ أيضا" :تأنق فالف يف الركضة إذا كرع
فيها معجبا هبا"(ْ) كيقاؿ" :كرعم يف ركضات دمثات اتأنق فيهن،
أم :أتتبع ٤تاسنهن كأعجب هبن"(ٓ).
تنوؽ يف مطعمو
كراؿ يف "اإلفصاح يف فقو اللغة"" :التنُّوؽَّ :
كملبسو كأيموره ك ً
ٕتود كبالغ يف إدادهتا.
منطقو كتنيَّق فيها كانتاؽ فيهاَّ :
ى
ى
(ٔ)
كالنَّورة :اٟتىذارة يف ك يى .كانتاؽ الشيى :انتقاه" .
(ُ) (ُٔ.)ٓٗ /
(ِ) النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر (ُ.)ََِ/
(ّ) يينظر :العُت (ٓ )َِِ/هتذيب اللغة (ٗ )ِْْ/لساف العرب (َُ.)ّّٔ/
(ْ) الصحاح (ْ٣ )ُْْٕ/تم اللغة (ص )َُٓ :لساف العرب (َُ.)َُ/
(ٓ) هتذيب اللغة (ٗ )ِْْ/لساف العرب (َُ.)َُ/
(ٔ) (ِ.)ُّٕٖ/
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أمراف:

الوجو الثاني :أف اٞتماؿ مشهور يف بٍت ىا م ،كيدؿ عل ىذا

األمر األول :كالـ علي السابق ،كإدابة الني لو ،كىو ظاىر
١تن تأملو.
األمر الثاني :الوارع التارٮتي لبٍت ىا م ،فقصة ٚتاؿ الفض بن
عباس ،كما يف صحي مسلم يف حديث دابر بن عبد اهلل ،يف صفة
حج الني " :كأردؼ الفض بن عباس ،ككاف ردال حسن الشعر
أبيض كسيما ،فلما دفع رسوؿ اهلل مرت بو ظعن ٬ترين ،فطفق الفض
ينظر إليهن ،فوضع رسوؿ اهلل  يده عل كدو الفض  ،فحوؿ الفض
كدهو إىل الشق اآلخر ينظر ،فحوؿ رسوؿ اهلل  يده من الشق اآلخر
عل كدو الفض  ،يصرؼ كدهو من الشق اآلخر ينظر"(ُ).
ككاف عبد اهلل بن عباس طويال مشربا صفرة ،دسيما ،كسيما،
صبي الودو ،لو كفرة ،ٮتضب باٟتناى"(ِ).
كراؿ مسركؽ " :كنم إذا رأيم ابن عباس رلم :أٚت الناس
ف ذا نطق رلم :أفص الناس ف ذا ٖتدث رلم :أعلم الناس"(ّ).
(ُ) صحي مسلم (ِ. )ُُِٖ( )ُٖٗ/
(ِ) تاريخ دمشق البن عساكر (ّٕ )ُٕٖ/كيينظر :سَت أعالـ النبالى (ّ.)ّّّ/
(ّ) اإلصابة يف ٘تييز الصحابة (ٔ.)ِِْ/
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كخالتهم ميمونة زكدة الني .
ككذلك أحفادىم ،منهم علي بن عبداهلل الشهَت بالسجاد ككاف
كسيما ٚتيال كثَت الصالة ككاف يقاؿ لو السجاد لعبادتو كفضلو"(ُ).
كتتبع ىذا يطوؿ؛ ك٢تذا راؿ علي للني :ابنة ٛتزة"
فباف ٔتا تقدـ تقريره أف الني  كاف يرغب يف الزكاج با١ترأة
اٞتميلة.
فهذا ىو ا١تعٌت ،أم أنو يعجب بنساى رري فيتخَت منهن
أزكادو ،كأنو يدع بٌت ىا م فال يتزكج منهم ،كلذلك عرض عليو علي
ابنة عمو ٛتزة بن عبد ا١تطلب.
غَتنا كتدعينا يعٍت بٍت ىا م ،كيركل
أرادً :ملى تىػتىػىزَّكج يف رري
ى
تىػنىػ َّوؽ بالنوف .يقاؿ تىػنىػ ٌوؽ كتىأنَّق.
أم مل أخرج عن بٍت ىا م كىي ربيليت إال أين مل أدد ما
يناسبٍت من ٚتاؿ نسائها.
تاسعاً :أف كارع حاؿ سَتة الني  يقرر اىتمامو  بالشيى
الطيب كاٞتمي  ،راؿ اإلماـ البخارم :باب استعذاب ا١تاى ،مث ذكر
حديث أنح بن مالك :،كاف أبو طلحة أكثر أنصارم با١تدينة ماال من

(ُ) تاريخ دمشق البن عساكر (ّْ.)ِْ/
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٩ت  ،ككاف أحب مالو إليو بَتحاى ،ككانم مستقب ا١تسجد ،ككاف
رسوؿ اهلل  يدخلها كيشرب من ماى فيها طيب.(ُ)» . . .،
راؿ ابن بطاؿ " :راب ا١تاى العذب كطلبو مباح للصاٟتُت
كالفضالى ،كليح رب ا١تاى الزعاؽ أفض من رب العذب؛ ألف الني
 عليو السالـ  -كاف يشرب العذب كيوثره ،كفيو القدكة كاألسوةاٟتسنة ،ك٤تاؿ أف يًتؾ األفض ( يى من أفعالو ،ك( ىذا اٟتديث
دلي عل استعذاب األطعمة كٚتيع ا١تآك دائز ألكىل الفض  ،كأف
ذلك من أفعاؿ الصاٟتُت ،كلو أراد اهلل أال تؤك لذيذ ا١تطاعم مل ٮتلقها
لعباده ،كال امنت هبا عليهم ،ب أراد تعاىل منهم أكلها كمقابلتها من
الشكر اٞتزي عليها كاٟتمدٔ ،تا ىم َّن بو منها؛ ٔتا ينبغ لكرـ كدهو كعز
سلطانو ،كإف كانم نعمة ال يكافئ كر أرلها إال بتجاكزه عن
تقصَتنا ،كرد راؿ أى التأكي ( رولو تعاىل :ﱥﭐ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱤ أهنا نزلم فيمن حرـ عل
نفسو لذيذ ا١تطاعم"(ِ).
ً
ح
كراؿ ابن ا١تنَت" :إف ى
التماس ا١تىاى العذب الطيٌ (بّ) دكف ىغَته لىٍي ى
منافيان ًيف الزىد ،كىال د ً
اخال ًيف الًتفٌو كالًتؼ الٍ ىمك يٍركه " .
ٌٍ ى ى
(ُ) صحي البخارم (ٕ.)ُُٓٔ( )َُٗ/
(ِ) رح صحي البخارم البن بطاؿ (ٔ.)ٖٔ-ٕٔ/
(ّ) ا١تتوارم عل أبػواب البخػارم (ص )ُِٔ :التوضػي لشػرح اٞتػامع الصػحي
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كعن عائشة رضي اهلل عنها ،رالم« :كاف رسوؿ اهلل  ٭تب
اٟتلواى كالعس »(ُ).
راؿ ابن بطاؿ " :فهذا اٟتالؿ الذل ال ك يف طيبو ،فاٟتلواى
تطبخ حىت تنعقد كالعس ٯتزج با١تاى فيشرب من ساعتو فهذا ال ك
( طيبو كحلو"(ِ).
كراؿ ا٠تطايب " :كفيو دلي عل دواز اٗتاذ اٟتالكات كاألطعمة
يًتخص ألف
من أخالط ىت ككاف بعض أى الورع يكره ذلك كال
ي
كدوىره كالعس كالتمر ك٨توىا
حلوا بطبعو ى
يأك من اٟتالكة إال ما كاف ن
من غَت أف يٮتلطا و
بلم أك دسم ،كاسم اٟتلواى ال يقع إال عل ما
الصنعة كٚتع أف يكوف حالكة كدٝتنا مستهلكُت يف ثف "(ّ).
دخلتو َّ
كراؿ ابن اٞتوزم " :كرد كاف بعض ا١تتزىدين ال يأك إال ما
كاف حلوا ّتوىره كالعس كالتمر ،كاتباع الرسوؿ عليو السالـ كأصحابو
ىو ا١تنهج ا١تستقيم ،ف نو رد تعم اهموعات ما ال تعم ا١تفردات،
كللنفح حظ ،كللطبيعة تدبَت ،كللشهوة تأثَت يف تناكؿ ما يصل البدف،
(ِٕ.)ُٕٖ/
(ُ) صحي البخارم (ٕ.)ُّْٓ( )ٕٕ/
(ِ) رح صحي البخارم البن بطاؿ (ٔ.)َٔ/
(ّ) أعالـ اٟتديث ( رح صحي البخارم) (ّ.)َِّٓ -َِِٓ/
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فال يلتفم إىل ا١تتزىدين اٞتهالى ،كعليك بالعلم.
كرد كاف رسوؿ اهلل يعجبو الذراع ،ككاف يأك القثاى
بالرطب ،كالبطيخ بالرطب .كريدـ إىل علي عليو السالـ فالوذج فقاؿ:
ما ىذا؟ فقالوا :اليوـ النَتكز .راؿ :فنورزكا ك يوـ .ككاف سفياف الثورم
مع كرعو إذا سافر ففي سفرتو اٟتم ا١تشوم كالفالوذج .كردـ إىل
اٟتسن البصرم ا٠تبيص ،فقاؿ رد  :ال آكلو ،ألين ال أؤدم كره.
فقاؿ اٟتسن :أك تؤدم كر ا١تاى البارد؟(ُ).
كراؿ ابن حباف :ذكر إباحة استعذاب ا١ترى ا١تاى ليشربو إذا كاف
يف موضع فيو ا١تياه غَت عذبة ،مث ذكر حديث عائشة ،أف الني  كاف
يستعذب لو ا١تاى من بيوت السقي»(ِ).
كراؿ ابن القيم " :كاف-يقصد الني -٭تب اللحم ،كأحبو
إليو الذراع ،كمقدـ الشاة ،كلذلك سم فيو ،كيف " الصحيحُت "« :أيت
رسوؿ اهلل  بلحم فرفع إليو الذراع ،ككانم تعجبو».
كذكر أبو عبيدة كغَته عن ضباعة بنم الزبَت ،أهنا ذْتم يف
بيتها اة فأرس إليها رسوؿ اهلل  أف أطعمينا من اتكم ،فقالم
للرسوؿ :ما بقي عندنا إال الرربة ،كإين ألستحيي أف أرس هبا إىل
(ُ) كشف ا١تشك من حديث الصحيحُت (ْ.)ّّٓ-ّّْ/
(ِ) صحي ابن حباف (ُِ.)ِّّٓ( )ُْٗ/
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رسوؿ اهلل  ،فردع الرسوؿ فأخربه ،فقاؿ« :اردع إليها فق ٢تا:
أرسلي هبا ،ف هنا ىادية الشاة ،كأررب إىل ا٠تَت ،كأبعدىا من األذل».
كال ريب أف أخف ٟتم الشاة ٟتم الرربة كٟتم الذراع ،كالعضد كىو
أخف عل ا١تعدة ،كأسرع اهنضاما ،كيف ىذا مراعاة األغذية اليت ٕتمع
ثالثة أكصاؼ .أحدىا :كثرة نفعها كتأثَتىا يف القول .الثاين :خفتها عل
ا١تعدة ،كعدـ ثقلها عليها .الثالث :سرعة ىضمها ،كىذا أفض ما يكوف
من الغذاى ،كالتغذم باليسَت من ىذا أنفع من الكثَت من غَته.
ككاف ٭تب اٟتلواى كالعس  ،كىذه الثالثة  -أعٍت :اللحم
كالعس كاٟتلواى  -من أفض األغذية ،كأنفعها للبدف ،كالكبد
كاألعضاى ،كلالغتذاى هبا نفع عظيم يف حفظ الصحة كالقوة ،كال ينفر
منها إال من بو علة كآفة"(ُ).
كإذا كاف الني  يطلب ا١تاى الطيب كيبحث كيتخَت أعذب
ا١تياه ،فمن باب أكىل اف يتخَت خَت النساى ،كأٚتلهن.
كيشرح اآلية الكرٯتة ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﭼَّ [األحزاب.]ِٓ :
راؿ البغوم" :رولو عز كد  :ﭽﮆﮇﮈﭼ يعٍت :ليح
(ُ) زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد (ْ.)ََُ-ُٗٗ/
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لك أف تطلق أحدا من نسائك كتنك بد٢تا أخرل كلو أعجبك ٚتا٢تا.
راؿ ابن عباس :يعٍت أٝتاى بنم عميح ا٠تثعمية امرأة دعفر بن أيب
طالب ،فلما استشهد دعفر أراد رسوؿ اهلل  أف ٮتطبها فنهي عن ذلك"(ُ).
راؿ البيضاكم" :كلو أعجبك حسنهن حسن األزكاج ا١تستبدلة،
كىو حاؿ من فاع تبدؿ دكف مفعولو كىو من أزكاج لتوغلو يف
التنكَت ،كتقديره مفركضا إعجابك هبن"(ِ).
"كرولو تعاىل يف نفح السياؽ :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ،
توكيد لوصف (البشرية) الذم ال يعد كصمة ،كإ٪تا يعد كماال ،يف حق
(اإلنساف الكام ) الذم ىو الرسوؿ األعظم ،فقد اصطفاه اهلل لرسالتو،
كاختار أف يكوف (بشران رسوالن) ،كفيو إ ارة إىل أف النظر إىل ا١تخطوبة
عند خطبتها دائز ،كإىل أف حسن ا١ترأة من ٚتلة الدكافع الطبيعية
للزكاج هبا ،كإف اعتبار ىذا العنصر ال حرج فيو يف نظر اإلسالـ ،لكن
٬تب أف يكوف مدعما بعنصر (التدين) الذم ىو صماـ األماف ،من
تقلبات القلوب كطوارئ الزماف"(ّ).
كراؿ أبو حياف " :كلو أعجبك حسنهن ،مفركضا إعجابك ٢تن
(ُ) تفسَت البغوم (ٔ.)ّٖٔ/
(ِ) تفسَت البيضاكم = أنوار التنزي كأسرار التأكي (ْ.)ِّٔ/
(ّ) التيسَت يف أحاديث التفسَت (ٓ.)ُْٖ-ُْٕ/
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كتقدـ لنا يف مث ىذا الًتكيب أنو معطوؼ عل حاؿ ٤تذكفة ،أم كال
أف تبدؿ هبن من أزكاج عل ك حاؿ ،كلو يف ىذه اٟتاؿ اليت تقتضي
التبدؿ ،كىي حالة اإلعجاب باٟتسن"(ُ).
ك يا أكم الرس النِّساىي ال تزكدهن ًم ٍن بىػ ٍع يد أل
كراؿ " :ال ىً٭ت ُّ لى ى
بعد أف يتفقن أكلئك التسعة عل حكمك كأمرؾ كفوضن امورىن إليك ىكال
َّؿ هبًً َّن يعٌت اف تطلق بعضهن كتبد٢تن ًم ٍن أ ٍىزك واج أخر
٭ت لك ايضا أى ٍف تىػبىد ى
ك يح ٍسنيػ يه َّن يعٌت حسن األدنبيات"(ِ).
من االدنبيات ىكلىٍو أ ٍىع ىجبى ى
راؿ الشوكاين" :كا١تعٌت :أنو ال ٭ت التبدؿ بأزكادك ،كلو
أعجبك حسن غَتىن ٦تن أردت أف ٕتعلها بدال من إحداىن"(ّ).
راؿ ا١تراغي(" :كال أف تبدؿ هبن من أزكاج كلو أعجبك حسنهن
إال ما ملكم ٯتينك) أم كال ٭ت لك أف تستبدؿ هبن أزكادا غَتىن،
بأف تطلق كاحدة منهن كتنك بد٢تا أخرل مهما كانم بارعة (
اٟتسب كاٞتماؿ إال ما ملكم ٯتينك منهن"(ْ).
حديث علي بن أيب طالب رلم :يا رسوؿ اهلل ،ما لك تنوؽ
(ُ) البحر احمليط يف التفسَت (ٖ.)ْٕٗ/
(ِ) الفوات اإل٢تية كا١تفات الغيبية (ِ.)ُُٔ/
(ّ) فت القدير للشوكاين (ْ.)ّّٖ/
(ْ) تفسَت ا١تراغي (ِِ.)ِٔ/
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يف رري كتدعنا؟ فقاؿ :كعندكم يى؟  ،". . .ف ف نساى رسوؿ اهلل
 غالبهن كن ٚتيالت ،فهذه صفية بنم يحيي-رضي اهلل عنها-
عندما فت اهلل عل رسولو  خيرب نزؿ هبا عل بريد من خيرب كىناؾ
مشطتها أـ يسليم كعطرهتا ،رالم أـ سناف األسلمية" :ككانم من أضوأ
ما يكوف من النساى ،فدخ عل أىلو".
كتقدـ حديث أنح بن مالك " ردـ الني  خيرب ،فلما فت اهلل
عليو اٟتصن ذكر لو ٚتاؿ صفية بنم حيي بن أخطب ،كرد رت زكدها".
ردمم من خيرب أنزلم يف بيم ٟتارثة بن
كيف ٚتاؿ صفية أهنا «١تا ٍ
النعماف فسمع نساى األنصار فجئن ينظرف إىل ٚتا٢تا ،كداىت عائشة متنقبة
فلما خردم خرج الني  عل أثرىا فقاؿ :كيف رأيم يا عائشة؟ .». . .
كأنو يشَت كٯتازح عائشة رضي اهلل عنها ،ى كاف اختيارم
مناسبان ٢تا كأهنا ٚتيلة؟ ك٢تذا رالم عائشة مغضبة ٛتلتها الغَتة" :رأيم
يهودية". . .
كيف ٚتاؿ عائشة رالم أ ِّيـ ركماف ٢تا يف حادثة اإلفك" :يا بنية
ىوين عل نفسك الشأف ،فواهلل لقلما كانم امرأة رط كضيئة عند رد
٭تبها ك٢تا ضرائر ،إال أكثرف عليها.
كيف ركاية عند البخارم" :كاهلل لقلما كانم امرأة حسناى عند
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رد ٭تبها ٢تا ضرائر إال حسدهنا"(ُ).
حديث عمر  :يقوؿ فيو لبنتو حفصة رضي اهلل عنها:
"ال يغرنك أف كانم دارتك ىي أكضأ منك ،كأحب إىل الني - 
يريد عائشة –.
كيف ٚتاؿ أـ سلمة رالم عائشة١ :تا تزكج الني  أـ سلمة
فم حىت رأيتها ،كاهلل
نم حزنان ديدان١ ،تا ذيكر لنا من ٚتا٢تا ،فتلطَّ ي
حز ي
أضعاؼ ما كصف يل من اٟتسن فذكرت ذلك ٟتفصة – ككانتا يدان
كاحد نة – فقالم :ال كاهلل إف ىذه إال الغىَتة ما ىي كما تقولُت ،كإهنا
ٞتميلة ،فرأيتها بعد ،فكانم كما رالم حفصة كلكٍت كنم غَتل.
كيف ٚتاؿ اـ حبيبة حديث ابن عباس راؿ " :كاف ا١تسلموف ال
ينظركف إىل أيب سفياف كال يقاعدكنو ،فقاؿ للني  :يا ني اهلل ثالث
أعطيتهن ،راؿ« :نعم» ،راؿ :عندم أحسن العرب كأٚتلو ،أـ حبيبة
بنم أيب سفياف ،أزكدكها ،راؿ« :نعم».
كيف ٚتاؿ زينب رالم عائشة فيها" :ىي اليت كانم تساميٍت من
أزكاج رسوؿ اهلل ." 
كيف ٚتاؿ دويرية رضي اهلل عنها رالم عائشة رضي اهلل عنها:
«ككانم امرأة حلوة مالحة ال يراىا أحد إال أخذت بنفسو».
(ُ) صحي البخارم َُٕ /ٔ ( ،ررم (ْٕٕٓ).
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ك هرة ٚتاؿ مارية رضي اهلل عنها ،فقد تقدـ أف رسوؿ اهلل 
كاف يعجب ٔتارية القبطية ككانم بيضاى دعدة ٚتيلة.
عزت علي
عزت علي امرأة إال دكف ما َّ
ك ىعن عائشة رالم" :ما َّ
مارية كذلك أهنا كانم ٚتيلة دعدة فأعجب هبا رسوؿ اهلل .". . .
كثبم ٚتاؿ حفصة رضي اهلل عنها ،كما تقدـ ،كا تهر ٚتاؿ
خد٬تة كمارية يف كتب السَت ٔتا ال مطعن يف هرتو ،كما تقدـ.
كالني  يف ىذا كلو عل بشريتو ،فال يفهمن فاىم أف الني 
خرج عنها ريد أ٪تلة أك أنو رد ييتوس هبذا إىل الطعن فيو-حا ا ككال،-
فقد كاف يقوـ الي حىت تتورـ ردماه من طوؿ ريامو ،ككاف إذا دخ
العشر األكاخر َّد مئزره كأيقظ أىلو ،إ ارة عل اعتزاؿ النساى يف ذركة
كرم العبادة ،إىل غَت ىذا من ا١توارف كالنصوص الشرعية الدالة عل
اعتداؿ الني كتوسطو يف أموره كلها ،فكاف يعطي اٞتسد حقو
كحظو ٦تا ٭تتاج إليو من الطعاـ كالشراب كالراحة كا١تتعة أيضان ،فعن أيب
سألم األسود بن يزيد عما حدثتو عائشة ،عن صالة
إسحاؽ ،راؿ:
ي
رسوؿ اهلل  ،رالم« :كاف يناـ أكؿ اللي  ،ك٭تيي آخره ،مث إف كانم
لو حادة إىل أىلو رض حادتو ،مث يناـ ،ف ذا كاف عند النداى األكؿ -
رالم  -كثب  -كال كاهلل ما رالم راـ  -فأفاض عليو ا١تاى  -كال كاهلل
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ما رالم اغتس  ،كأنا أعلم ما تريد  -كإف مل يكن دنبا توضأ كضوى
الرد للصالة ،مث صل الركعتُت»(ُ).
ككذلك بعطي ركحو حظها من ركح العبادة كلذهتا ،كرد ٚتع
الني بُت ىذين األمرين يف حديثُت مشهورين:
األول :حديث« :داى ثالثة رىط إىل بيوت أزكاج الني ،
يسألوف عن عبادة الني  ،فلما أخربكا كأهنم تقالوىا ،فقالوا :كأين
٨تن من الني ؟ رد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر ،راؿ
أحدىم :أما أنا ف ين أصلي اللي أبدا ،كراؿ آخر :أنا أصوـ الدىر كال
أفطر ،كراؿ آخر :أنا أعتزؿ النساى فال أتزكج أبدا ،فجاى رسوؿ اهلل 
إليهم ،فقاؿ« :أنتم الذين رلتم كذا ككذا ،أما كاهلل إين ألخشاكم هلل
كأتقاكم لو ،لكٍت أصوـ كأفطر ،كأصلي كأررد ،كأتزكج النساى ،فمن
رغب عن سنيت فليح مٍت»(ِ).
والثاني :روؿ الني  « :يحبب إيل من الدنيا :النساى ،كالطيب،
كدع ررة عيٍت يف الصالة »(ّ).
(ُ) صحي مسلم (ُ.)ّٕٗ(()َُٓ/
(ِ) ص ػ ػػحي البخ ػ ػػارم (ٕ )َّٓٔ( )ِ/كمس ػ ػػلم (ِ )َُُْ( )ََُِ/م ػ ػػن
حديث أنح بن مالك .
(ّ) مسند أٛتد (ُٗ ،َّٕ/ررم ُِِْٗ) كالنسائي (ٕ ،ُٔ/ررم ّّٗٗ) ،كابن
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كأما األحاديث اليت داى فيها النهي عن التزكج بالنساى اٞتميالت،
فغالبها ضعيفة ،كأما بعض الطرؽ اليت رد ي٭ت ٌسن إسنادىا ففي متوهنا
نكارة ،كلو صحم مل تكن فيو داللة عل ا١توضوع؛ ألنو ٭تم عل
طلب اٞتماؿ احملض الصرؼ الذم ال ٮتالطو يى من الدين.
كلقائ أف يقوؿ فكيف نفهم حديث عبد اهلل بن عمرك ،أف
رسوؿ اهلل ،راؿ« :الدنيا متاع ،كخَت متاع الدنيا ا١ترأة الصاٟتة»(ُ).
كحديث« :تنك ا١ترأة ألربع ١تا٢تا كٟتسبها كٚتا٢تا كلدينها
فاظفر بذات الدين تربم يداؾ».
أما اٟتديث األكؿ :فقولو« :الدنيا متاع » فػ "ا١تتاع يف األص
(ِ)
فك يى ينتفع بو كيتبلغ بو كيتزكد؛ كالفناى يأيت عليو يف الدنيا" ،
فاٟتديث يدؿ بتشبيهو البليغ أنو ٦تا ينبغي اٟترص عليو يف الدنيا ا١ترأة،
فهي خَت متاع الدنيا ،كما أف استعماؿ أسلوب التفضي كىو ا٠تَتية
س ػػعد (ُ ،)ّٖٗ/كأب ػػو يعل ػ ػ (ٔ ،ِّٕ/رر ػػم َّّٓ) ،كاٟتػ ػػاكم (ِ،ُْٕ/
ررم ِٕٔٔ) كراؿ :صحي عل رط مسلم .من حديث أنح بػن مالػك.
كرػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر" ثبػػم" فػػت البػػارم البػػن حجػػر (ّ )ّٗٗ/كصػػححو
األلباين .صحي اٞتامع الصغَت كزيادتو (ُ ،ٓٗٗ/ررمُِّْ).
(ُ) صحي مسلم (ِ.)ُْٕٔ( )ََُٗ/
(ِ) هتذيب اللغة (ِ.)ُّٕ/
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فتفيد ا٠تَتية ا١تطلقة ١تتاع الدنيا .كأما اٞتملة األخَتة من اٟتديث فهي
داخلة يف معٌت اٟتديث التايل ،كما سيايت.
َّ ً
َّي " أخرب ٔتا
فمعٌت اٟتديث أنو داى عل سبب كىو أىف الن ٌ
يفعلو الناس يف العادة ف هنم يقصدكف ىذه ا٠تصاؿ األربع كآخرىا
عندىم ذات الدين " كىذا القوؿ ىو الذم صححو النوكم(ُ).
راؿ القرطي" :معٌت اٟتديث أف ىذه ا٠تصاؿ األربع ىي اليت
يرغب يف نكاح ا١ترأة ألدلها فهو خرب عما يف الودود من ذلك ال أنو
كرع األمر بذلك ب ظاىره إباحة النكاح لقصد ك من ذلك"(ِ).
كإذا مل ٯتكن أف ٕتتمع مثال صفة اٞتماؿ كالدين ،فالدين بال
ك أكىل يف اٟترص عليو.
راؿ اٟتافظ ابن حجر :كرولو يف اٟتديث " كٞتما٢تا "يؤخذ منو
استحباب تزكج اٞتميلة إال أف تعارض اٞتميلة الغَت دينة كالغَت ٚتيلة
الدينة ،نعم لو تساكتا يف الدين فاٞتميلة أكىل"(ّ).
كراؿ ا١تاكردم " :ف ف كاف عقد النكاح ألد ا١تاؿ ككاف أرول
الدكاعي إليو فا١تاؿ إذف ىو ا١تنكوح ،ف ف ارًتف بذلك أحد األسباب
(ُ) رح النوكم عل مسلم (َُ.)ِٓ-ُٓ/
(ِ) فت البارم البن حجر (ٗ.)ُّٔ/
(ّ) ا١تصدر السابق (ٗ.)ُّٓ/
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الباعثة عل االئتالؼ داز أف يثبم العقد كتدكـ األلفة ،كإف ٕترد عن
غَته فأخلق بالعقد أف ينح كباأللفة أف تزكؿ سيما إذا غلب الطمع
كر الوفاى كإف كاف العقد رغبة يف اٞتماؿ فذلك أدكـ ألفة من ا١تاؿ؛
ألف اٞتماؿ صفة الزمة كا١تاؿ صفة زائلة ،ف ف سلم اٟتاؿ من اإلدالؿ
ا١تفضي للمل دامم األلفة كاستحكمم الوصلة.
كرد كرىوا دة اٞتماؿ البارع ١تا ٭تدث عنو من دة اإلدالؿ
ا١تؤدم إىل ربضة اإلذالؿ"(ُ).
راؿ الطيي  -رٛتو اهلل  " :-الداعي إىل النكاح إما ا١تاؿ أك
اٟتسب أك اٞتماؿ أك الدين ،فمن غرضو اٞتماؿ فليتحر يف النظر إىل
ما رصده بأف ينظر إليها بنفسو ،أك أف يبعث من ينعتها لو ،ىذا معٌت
االستطاعة ،كفيو إف مل يكن غرضو اٞتماؿ ال يفتقر إىل رؤيتها ،كٯتكن
أف ٭تم الداعي عل كسر الشهوة كغض البصر من غَت احملارـ،
فحينئذ يكوف اٞتماؿ مطلوبا إذ بو ٭تص التحصُت ،كالطبع ال يكتفي
بالذميمة غالبا ،كيف كالغالب أف حسن ا٠تىٍلق كا٠تيليق ال يفًتراف؟ كأف
ما ركل أف ا١ترأة ال تنك ٞتما٢تا ،ليح زدرا عن رعاية اٞتماؿ ،ب ىو
زدر عن النكاح ألد اٞتماؿ احملض مع الفساد يف الدين"(ِ).
(ُ) فيض القدير (ّ.)َِٕ/
(ِ) رح ا١تشكاة للطيي (ٕ.)ُِِٕ/
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كىذه القواؿ ال تنايف بينها ،كالنصوص ٯتكن أف يستفاد منها
ىذا كلو ،كإف كاف يف ما يظهر يل أف ٤تص ما تقدـ أنو ال ينبغي فهم
ا ٟتديث ٔتعزؿ عن نصوص الشريعة كمقاصدىا ال سيما النظر يف سَتة
رسوؿ اهلل  ،كرد دلم نصوص الشريعة كسَتتو عل اعتبار اٞتماؿ
كالنظر إليو ،لكن ال يكوف ذلك ىم اإلنساف الكبَت دكف النظر للدين،
كلرٔتا ْتث الشخص عن ىذه ا١ترأة فطاؿ عليو األمد كمل ٬تد فتأخر يف
الزكاج ككرع فيما ال ٖتمد عقباه.
كرد تبُت لنا من خالؿ ما تقدـ أف الشريعة داىت ٔتا يوافق
الفطرة كيالئمها ،ال ٔتا يضادىا ،فراعم اٞتوانب النفسية يف البشر
فأباحم ٢تم التمتع باٟتالؿ كالطيب كمن ذلك اٞتماؿ ،كاهلل أعلم.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ،آمين.
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اخلامتة

تبُت ٦تا تقدـ:
رد َّ
ُ -أف الشريعة اإلسالمية داىت ٔتا يوافق الفطرة كيالئمها ،ال ٔتا
ٮتالف الفطرة كينافرىا.
ِ -كأف أص حب اٞتماؿ كا١تي إليو أمر مغركس يف الفطرة٣ ،تبولة
النفوس عليو.
ّ -كالشريعة داىت موافقة للفطرة ،فلم تذـ الزكاج كاالرًتاف با١ترأة
اٞتميلة ب أباحتو.
ْ -كأف سنة الني –عليو الصالة كالسالـ -كسَتتو رد دلَّم عل ما
يدبلم عليو الفطرة ،فكاف غالب نساى الني كن ٚتيالت
حبو للنساى اٞتميالت؛ كاآلية الكرٯتة ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋ

ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼَّ كحديث علي بن أيب طالب
رلم :يا رسوؿ اهلل ،ما لك تنوؽ يف رري كتدعنا؟ فقاؿ:
كعندكم يى؟  ". . .اٟتديث ،نصاف صر٭تاف ككاضحاف،
ال ٭تتمالف التأكي .
ٓ -كأف ا١ترأة اٞتميلة أدع لغض بصر الزكج من التطلع إىل غَت
زكدتو ،كأدع ٟتصوؿ العفة كٖتصُت فردو ،كىذا من مقاصد
النكاح ،كما تقدـ.
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ٔ -ضركرة ٚتع النصوص الواردة يف الباب حىت ٭تص التفقو
الصحي  ،كأنو ال ٯتكن االكتفاى ببعض النصوص عن بعض يف
الفقو.
ٕ -ضركرة رياـ ّتوث تؤص ٢تذه القاعدةٚ-تع النصوص الواردة يف
الباب.
ٖ -أف الناس ْتادة -ال سيما يف ىذا العصر الذم كثر فيو االفتتاف
بالغرب كما ىم عليو  -لتقريب الشريعة ،كبياف ٝتاحتها كعدـ
٥تالفتها للفطرة ،كأف موضوع االىتماـ ّتماؿ ا١ترأة راعتو الشريعة
فلم تذمو.
وصلى اهلل وسلم على خير خلقو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو.
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املصادز واملساجع
ابػػن عػػدم .الكامددل فددي ضددعفاء الرجددالٖ .تقيػػق د .سػػهي زكػػار .دار
الفكر ،الطبعة الثالثةَُْٗ ،ىػ.
التربيػ ػ ػػزم .مشد د ددكاة المصد د ددابيح ،احملقػ ػ ػػق :األلبػ ػ ػػاين .النا ػ ػ ػػر :ا١تكتػ ػ ػػب
اإلسالمي الطبعة :الثالثة.ُٖٗٓ ،
إب ػراىيم بػػن يوسػػف بػػن رررػػوؿ .مطددالع األن ددوار علددى صددحاح اآلث ددار.
ٖتقيػػق :دار الفػػالح للبحػػث العلمػػي كٖتقيػػق ال ػًتاث ،النا ػػر :كزارة
األكرػ ػ ػػاؼ كالش ػ ػ ػػؤكف اإلسػ ػ ػػالمية  -دكل ػ ػ ػػة رط ػ ػ ػر ،الطبع ػ ػ ػػة :األكىل،
ُّّْ ىػ  َُِِ -ـ
ابن أيب حامت .الجرح والتعديل .النا ػر٣ :تلػح دائػرة ا١تعػارؼ العثمانيػة
الطبعة :األكىل ُُِٕ ،ىػ
ابػػن أيب حػػامت .المراسدديلٖ .تقيػػق :ػػكر اهلل ،النا ػػر :مؤسسػػة الرسػػالة،
الطبعة :األكىلُّٕٗ ،ىػ.
ابػػن أيب حػػامت .تفسددير القددرآن العظدديمٖ .تقيػػق :أسػػعد الطيػػب ،النا ػػر:
مكتبة الباز الطبعة :الثالثة ُُْٗ ىػ.
ابن أيب عاصػم .اآلحداد والمثدانيٖ ،تقيػق :باسػم فيصػ أٛتػد اٞتػوابرة .
دار الراية – الرياض ،الطبعة األكىلُُُْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ.
اب ػػن أيب عاص ػػم .كت دداب الس ددنةٗ .تػ ػريج األلب ػػاين ،ا١تكت ػػب اإلس ػػالمي،
الطبعة الثانيةَُْٓ ،ىػُٖٗٓ-ـ.
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ابن األثَت .النهاية في غريب الحديث واألثرٖ .تقيػق :طػاىر الػزاكل -
ا١تكتبة العلمية ُّٗٗىػ.
ابن اٞتاركد .المنتقى من السدنن المسدندة عدن رسدول اهلل  .احملقػق:
دارالتأصي  ،الطبعة :األكىل ُّْٓ ،ىػ
ابن اٞتنيد ،٭تي بن معُت .سدؤاالت ابدن الجنيدد ألبدي زكريدا يحيدى بدن
مع دينٖ ،تقيػػق :د أٛتػػد ٤تمػػد نػػور سػػيف .مكتبػػة الػػدار با١تدينػػة
النبوية ،الطبعةاألكىل َُْٖىػ.
ابن الصػالح .علدوم الحدديثٖ .تقيػق :نػور الػدين عػًت .دار النشػر :دار
الفكر ا١تعاصر ُّٕٗق
ابن العػريب .أحكام القرآنٖ .تقيػق ٤تمػد عبػد القػادر عطػا ،النا ػر :دار
الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :الثالثة ُِْْ ،ىػ
ابن القطاف .بيان الوىم واإليهام فدي كتداب األحكدام .احملقػق :د .اٟتسػُت
آيم سعيد ،النا ر :دار طيبة الطبعة :األكىلُُْٖ ،ىػ.
ابن الكياؿ .الكواكب النيدرات فدي معرفدة مدن الدرواة الثقداتٖ .تقيػق عبػد
القيوـ عبد رب الني /دار ا١تأموف ػ بَتكت ،الطبعة األكىلُُٖٗ ،ـ.
ابػػن ا١تلقػػن .البدددر المنيددر فددي تخ دريج األحاديددث واألثددار الواقعددة فددي
الشددرح الكبيددر .احملقػػق :مصػػطف أبػػو الغػػيط النا ػػر :دار ا٢تجػػرة
للنشر كالتوزيع  -الرياض-السعودية ،الطبعة :االكىلُِْٓ ،ىػ.
ابػػن ا١تلقػػن .التوضدديح لشددرح الجددامع الصددحيحٖ .تقيػػق :دار الفػػالح
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النا ر :دار النوادر الطبعة :األكىل ُِْٗ ،ىػ
ابػػن بلبػػاف .اإلحسددان فددي تقريددب صددحيح ابددن حبددان .حققػػو :ػػعيب
األرن ػ ػػؤكط ،النا ػ ػػر :مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة ،ب ػ ػػَتكت ،الطبع ػ ػػة :األكىل،
َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ.
ابػ ػػن تيميػ ػػة اٟت ػ ػراين .مجمد ددوع الفتد دداوى .النا ػ ػػر :دار الوفػ ػػاى ،الطبعػ ػػة:
الثالثة ُِْٔ ،ىػ ََِٓ /ـ.
اب ػػن حب ػػاف .الثقد دداتٖ .تقي ػػق الس ػػيد ػػرؼ ال ػػدين أٛت ػػد /دار الفك ػػر،
الطبعة األكىلُّٗٓ ،ىػ ُٕٗٓ -ـ.
ابن حباف .المجروحين مدن المحددثينٖ .تقيػق ٤تمػود إبػراىيم  /الطبعػة
الثانيةَُِْ ،ىػ.
ابػػن حجػػر .الدرايددة فددي تخدريج أحاديددث الهدايددة .احملقػػق :السػػيد عبػػد
اهلل ىا م النا ر :دار ا١تعرفة.
ابن حجر .المطالدب العاليدة بزوائدد المسدانيد الثمانيدة .دار العاصػمة،
الطبعة األكىلُُْٗ ،ىػ.
ابػػن حجػػر .لسددان المي دزانٖ .تقيػػق عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة .دار البشػػائر
اإلسالمية ،الطبعة األكىلُِّْ ،ىػ.
اب ػػن ح ػػزـ .المحل ددى باآلث ددار .النا ػػر :دار الفك ػػر – ب ػػَتكت ،الطبع ػػة:
بدكف طبعة.
ابػػن خزٯتػػة .صددحيح ابددن خزيمددةٖ .تقيػػق د٤ .تمػػد مصػػطف األعظمػػي/
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ا١تكتب اإلسالمي َُّٗ.
اب ػػن راىوي ػػو ،أب ػػو يعق ػػوب إس ػػحاؽ ب ػػن إبػ ػراىيم .مسد ددند إسد ددحاق بد ددن
راىويددوٖ .تقيػػق :د .عبػػد الغفػػور البلو ػػي ،النا ػػر :مكتبػػة اإلٯتػػاف
الطبعة :األكىلُُِْ ،ىػ.
ابػػن ردػػب .شددرح علددل الترمددذيٖ .تقيػػق :الػػدكتور ٫تػػاـ عبػػد ال ػػرحيم
سعيد .دار النشر :مكتبة ا١تنار الطبعة :األكىلَُْٕ ،ىػ.
اب ػػن س ػػعد .الطبقد ددات الكبد ددرىٖ .تقي ػػق إحس ػػاف عب ػػاس .دار ص ػػادر-
بَتكت ،الطبعة األكىلُٖٗٔ ،ـ.
ابػػن ػػاىُت .تدداريس أسددماء الضددعفاء والكددذابينٖ .تقيػػق عبػػد الػػرحيم
القشقرم .الطبعة األكىلَُْٗ ،ىػ.
ابػػن عبػػد الػػرب .االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب .احملقػػق :علػػي ٤تمػػد
البجاكم ،النا ر :دار اٞتي  ،بَتكت ،الطبعة :األكىلُُِْ ،ىػ.
ابػػن عسػػاكر .تدداريس مدينددة دمشددقٖ .تقيػػق ٤تػػب الػػدين العمػػركم .دار
الفكر ُُْٓ ،ىػ.
ابػػن فػػارس ،أٛتػػد بػػن فػػارس .مجمددل اللغددة .دراسػػة :زىػػَت سػػلطاف ،دار
النشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية َُْٔ ىػ.
ابن رػيم اٞتوزيػة .المندار المنيدف فدي الصدحيح والضدعيفٖ .تقيػق عبػد
الفتاح أبو غدة /مكتب ا١تطبوعات اإلسالمية ،الطبعة الثانية.
ابػػن كثػػَت .تفسددير القددرآن العظدديم .احملقػػق :سػػامي سػػالمة ،النا ػػر :دار
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طيبة الطبعة :الثانية َُِْىػ
ابػن مادػة .سدنن ابددن ماجدوٖ ،تقيػق :ػػعيب األرنػؤكط كآخػركف النا ػػر:
دار الرسالة العا١تية ،ط ُ َُّْىػ.
ابػػن مادػػة .مصددباح الزجاجددة فددي زوائددد ابددن ماجددو .البوصػػَتم احملقػػق:
٤تمد ا١تنتق النا ر :دار العربية الطبعة :الثانيةَُّْ ،ىػ.
ابػػن مػػاكوال .تهددذيب مسددتمر األوىددام .النا ػػر :دار الكتػػب العلميػػة –
الطبعة :األكىل.َُُْ ،
ابػػن معػػُت ،أبػػو زكريػػا ٭تػػي بػػن معػػُت .تدداريس ابددن معددين  -روايددة الدددوري،
ٖتقيػػق د .أٛتػػد ٤تمػػد نػػور سػػيف/مركز البحػػث العلمػػي كإحيػػاى ال ػًتاث
اإلسالمي  -مكة ا١تكرمة ،الطبعة األكىلُّٗٗ ،ىػ – ُٕٗٗـ.
ابن ىمٍن يجويىو .رجال صحيح مسلم .احملقػق :عبػد اهلل الليثػي النا ػر :دار
ا١تعرفة – بَتكت الطبعة :األكىل.َُْٕ ،
اب ػػن منظ ػػور .لسد ددان الع ددرب .النا ػػر :دار ص ػػادر – ب ػػَتكت ،الطبع ػػة:
الثالثة  ُُْْ -ىػ.
ابػن ىػانئ .مدن سدؤاالت ابدن ىدانئ ألحمدد بدن حنبدلٖ/ ،تقيػق عػامر حسػػن
صربم /دار البشائر اإلسالمية-بَتكت ،الطبعة األكىلُِْٓ ،ىػ.
أبػػو الطيػػب ،ا١تعػػركؼ بالو ػػاى .الموشددى ا الظددرل والظرفدداء .احملقػػق:
كماؿ مصػطف  ،النا ػر :مكتبػة ا٠تػا٧تي ،ػارع عبػد العزيػز ،مصػر
 -مطبعة االعتماد ،الطبعة :الثانية ُُّٕ ،ىػ  ُّٗٓ -ـ
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أب ػػو بك ػػر اب ػػن الع ػػريب .عارض ددة األح ددوذي بش ددرح ص ددحيح الترم ددذي.
النا ر :دار الكتب العلمية بَتكت لبناف.
أب ػ ػػو بك ػ ػػر ب ػ ػ ػن أيب ػ ػػيبة .مصد د ددنف ابد د ددن أبد د ددي شد د دديبةٖ .تقي ػ ػػق ٤تم ػ ػػد
عوامة/مؤسسة علوـ القرآف ،الطبعة األكىل ُِْٕىػ.
أبػػو بك ػػر عب ػػد ال ػػرزاؽ .مص ددنف عب ددد ال ددرزاقٖ / ،تقي ػػق حبي ػػب ال ػػرٛتن
األعظمي /ا١تكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانيةَُّْ ،ىػ.
أبػػو حيػػاف األندلسػػي .البحددر المحدديط فددي التفسددير .احملقػػق :صػػدري
٤تمد ٚتي  ،النا ر :دار الفكر – بَتكت ،الطبعةَُِْ :ىػ.
أبػػو زرعػػة .تحفددة التحصدديل فددي ذكددر رواة المراسدديل .احملقػػق :عبػػد اهلل
نوارة ،النا ر :مكتبة الر د.
أب ػػو س ػػعيد ،عب ػػد ال ػػرٛتن ب ػػن أٛت ػػد .ت دداريس اب ددن ي ددونس المص ددري .دار
الكتب العلمية ،بَتكت ،الطبعة :األكىلُُِْ ،ىػ.
أبػػو عبيػػد القاسػػم بػػن س ػالٌـ .غريددب الحددديث .احملقػػق :د٤ .تمػػد عبػػد
ا١تعيػػد خػػاف ،النا ػػر :مطبعػػة دائػػرة ا١تعػػارؼ العثمانيػػة ،حيػػدر آبػػاد-
الدكن نالطبعة :األكىلُّْٖ ،ىػ.
أبػػو عوانػػة ،يعقػػوب بػػن إسػػحاؽ .مسددتخرج أبددي عوانددةٖ ،تقيػػق :أٯتػػن
الدمشقي النا ر :دار ا١تعرفة – بَتكت الطبعة :األكىلُُْٗ ،ىػ.
أب ػػو ٤تم ػػد عب ػػد اهلل ب ػػن ٤تم ػػد ا١تع ػػركؼ ب ػػأيب الش ػػيخ األص ػػبهاين .طبق ددات
المحدثين بأصدبهان والدواردين عليهدا .احملقػق :عبػد الغفػور عبػد اٟتػق
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حسػػُت البلو ػػي ،النا ػػر :مؤسسػػة الرسػػالة – بػػَتكت ،الطبعػػة :الثانيػػة،
ُُِْ – ُِٗٗـ.
أب ػػو نع ػػيم األص ػػبهاين .حلي ددة األولي دداء دار الكت ػػاب الع ػػريب – ب ػػَتكت،
الطبعة الرابعةَُْٓ ،ىػ.
أبو يعل  ،أٛتد بن علي .مسند أبي يعلىٖ .تقيػق :حسػُت سػليم أسػد،
النا ر :دار ا١تأموف للًتاث الطبعة :األكىل.َُْْ ،
أبػػوبكر أٛتػػد بػػن عمػػرك .مسددند الب دزارٖ .تقيػػق٤ :تفػػوظ الػػرٛتن زيػػن اهلل
النا ر :مكتبة العلوـ كاٟتكم الطبعة :األكىل
اآل  ،منصور أبو سعد .نثر الدر في المحاضرات.
أيب حجلة ا١تغريب ،هاب الدين أٛتد .ديوان الصبابة.
الولَّ ًوم٤ ،تمد بن علي بن آدـ بن موس  .شرح سنن النسدائي
اإلثيويب ى
المسد ددمى «ذخ ػػَتة العق ػػىب يف ػػرح اهت ػػىب» .النا ػػر :دار ا١تع ػ ػراج
الدكلية للنشر [دػ ُ  - ،]ٓ -دار آؿ بركـ للنشر كالتوزيػع [د ػ ٔ
 َْ] ،الطبعة :األكىل.أٛتػػد بػػن حنب ػ  .العل ددل ومعرف ددة الرج ددالٖ .تقي ػػق كصػػي اهلل  /ا١تكت ػػب
اإلسالمي الطبعة األكىلَُْٖ ،ىػ
أٛت ػػد ب ػػن حنبػ ػ  .مس ددند اإلم ددام أحم ددد ب ددن حنب ددلٖ / ،تقي ػػق ػػعيب
األرناؤكط مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانية َُِْىػ
أٛتد بن حنب  .من كدالم أحمدد بدن حنبدل فدي علدل الحدديث ومعرفدة
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الرجددالٖ .تقيػػق :صػػبحي البػػدرم السػػامرائي .دار النشػػر :مكتبػػة
ا١تعارؼ  -الرياض الطبعة :األكىل – َُْٗ.
األزى ػػرم .ته ددذيب اللغ ددة .احملق ػػق٤ :تم ػػد ع ػػوض مرع ػػب ،النا ػػر :دار
إحياى الًتاث العريب – بَتكت ،الطبعة :األكىلََُِ ،ـ.
األصػػبهاين ،أبػػو نعػػيم .المسدند المسددتخرج علددى صددحيح اإلمددام مسددلم.
دار النشر :دار الكتب العلمية  -بَتكت الطبعة :األكىلُُْٕ ،ىػ.
األص ػػبهاين ،أب ػػو نع ػػيم .معرفد ددة الصد ددحابةٖ .تقي ػػق :ع ػػادؿ ب ػػن يوس ػػف
العزازين .النا ر :دار الطبعة :األكىل ُُْٗ ىػ
األلباين ،أبو عبد الرٛتن ٤تمد بن ناصر الدين .صحيح الترمذي.
األلبػػاين٤ ،تمػػد ناصػػر الػػدين .آداب الزفددال فددي السددنة المطهددرة .النا ػػر:
دار السالـ ،الطبعة :الطبعة الشرعية الوحيدة ُِّْىػََِِ/مػ
األلبػاين٤ ،تمػد ناصػر الػػدين .إرواء الغليدل .إ ػراؼ :زىػَت الشػاكي  ،النا ػػر:
ا١تكتب اإلسالمي – بَتكت ،الطبعة :الثانية َُْٓ ىػ ُٖٗٓ -ـ.
األلبػ ػػاين٤ ،تمػ ػػد ناصػ ػػر الػ ػػدين .السلسد ددة الصد ددحيحة .مكتبػ ػػة ا١تعػ ػػارؼ
بالرياضُُْٓ ،ىػ.
األلبػػاين٤ ،تمػػد ناصػػر الػػدين .السلسددلة الضددعيفة والموضددوعة .مكتبػػة
ا١تعارؼ ،الطبعة األكىل ُُْٓىػ.
األلبػاين .التعليقدات الحسدان علدى صدحيح ابدن حبدان .النا ػر :دار بػػا
كزير الطبعة :األكىل ُِْْ ،ىػ
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األلبػاين .صحيح أبي داود .النا ػر :مؤسسػة غػراس ،الكويػم ،الطبعػة:
األكىل ُِّْ ،ىػ.
األلب ػػاين .ص ددحيح الترغي ددب والترىي ددب .النا ػػر :مكتب ػػة ا١تع ػػارؼ
الطبعة ا٠تامسة.
األلباين .صحيح الجامع الصغير .النا ر :ا١تكتب اإلسالمي.
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعي  .التداريس األوسدطٖ .تقيػق تيسػَت بػن سػعد.
دار الر د – الرياض ،الطبعة األكىلُِْٔ ،ىػ.
البخػػارم٤ ،تمػػد بػػن إٝتاعيػ  .التدداريس الصددغير .تحقيددق ٤تمػػود إبػراىيم
زايد / ،دار ا١تعرفة -بَتكت.
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيػ  .التاريس الكبيرٖ .تقيػق الشػيخ عبػد الػرٛتن
ا١تعلمي/ ،دار الكتب العلمية.
البخػػارم .الجددامع الصددحيحٖ .تقيػػق ٤تمػػد زىػػَت بػػن ناصػػر الناصػػر /دار
طوؽ النجاة ،الطبعة األكىل.
البخػارم .كتاب الضدعفاء .احملقػق :أٛتػد بػن أيب العينػُت النا ػر :مكتبػة
ابن عباس ،الطبعة :األكىل ُِْٔىػ.
البغدادم ،أٛتد بن علي بن الثابم ا٠تطيب .تدالي تلخديا المتشدابو.
احملقػػق :مشػػهور بػػن حسػػن آؿ سػػلماف ،أٛتػػد الشػػقَتات ،النا ػػر:
دار الصميعي – الرياض ،الطبعة :األكىل.ُُْٕ ،
البغػ ػػوم .شد ددرح السد ددنةٖ .تقيػ ػػق :ػ ػػعيب األرنػ ػػؤكط .النا ػ ػػر :ا١تكتػ ػػب
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اإلسالمي ،الطبعة :الثانيةَُّْ ،ىػ.
البغػػوم .معددالم التنزيددل فددي تفسددير القددرآن ا تفسددير البغددوي .احملقػػق:
حققػو كخػػرج أحاديثػػو ٤تمػػد عبػد اهلل النمػػر  -عثمػػاف ٚتعػػة ضػػمَتية
 س ػ ػػليماف مس ػ ػػلم اٟت ػ ػػرش ،النا ػ ػػر :دار طيب ػ ػػة للنش ػ ػػر كالتوزي ػ ػػع،الطبعة :الرابعة ُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ.
البيضػػاكم ،ناصػػر الػػدين .أنددوار التنزيددل وأسدرار التأويددل .احملقػػق٤ :تمػػد
عبد الرٛتن ا١ترعشلي ،النا ػر :دار إحيػاى الػًتاث العػريب – بػَتكت،
الطبعة :األكىل ُُْٖ -ىػ.
البيهقػػي .الجددامع لشددعب اإليمددانٖ .تقيػػق :عبػػد العلػػي حامػػد ،النا ػػر:
مكتبة الطبعة :األكىل ُِّْ ،ىػ.
البيهقػػي .السددنن الكبددرى النا ػػر ٣تلػػح دائػػرة الطبعػػة :الطبعػػة :األكىل ػ
ُّْْ ىػ.
البيهقػػي .س ددنن ال دددارميٖ .تقي ػػق ف ػواز أٛتػػد زم ػػريل دار الكت ػػاب الع ػػريب
الطبعة األكىلَُْٕ ،ىػ.
البيهقي .معرفة السنن واآلثارٖ .تقيق :سيد كسركم .دار النشػر :دائػرة
ا١تعرؼ النظامية ،دار الكتب العلمية.
الًتمذم٤ ،تمد بن عيس  .علل الترمذي الكبيدر .رتبػو علػ كتػب اٞتػامع:
أبػػو طالػػب القاضػػي ،احملقػػق :صػػبحي السػػامرائي النا ػػر :عػػامل الكتػػب،
مكتبة النهضة العربية – بَتكت ،الطبعة :األكىلَُْٗ ،ق.
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الًتمػ ػػذم .س د ددنن الترمد ددذيٖ .تقي ػ ػػق :بشػ ػػار ع ػ ػواد النا ػ ػػر :دار الغػ ػػرب
اإلسالمي – بَتكت ،سنة النشر ُٖٗٗ :ـ.
السيوطي .الآللي المصنوعة فدي األحاديدث الموضدوعة.
دالؿ الدين ُّ
دار الكتب العليمةَُّْ ،ىػ.
اٞتوزدػػاين ،أبػػو إسػػحاؽ إب ػراىيم بػػن يعقػػوب .أحددوال الرجددالٖ ،تقيػػق
السيد صبحي البدرم السامرائي .مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكىل.
اٞت ػػوزم .الض ددعفاء والمت ددروكينٖ .تقي ػػق عب ػػد اهلل القاض ػػي .دار الكت ػػب
العلمية َُْٔىػ.
اٞت ػػوىرم ،إٝتاعي ػ ػ بػ ػػن ٛت ػػاد .الصد ددحاحٖ .تقي ػػق :أٛتػ ػػد عب ػػد الغفػ ػػور
عطار ،النا ر :دار العلم للماليُت ،الطبعة :الرابعة َُْٕ ىػ.
اٞتياين .تقييد المهمل وتمييز المشكل (شيوخ البخداري المهملدون).
احملق ػ ػػق :األس ػ ػػتاذ ٤تم ػ ػػد أب ػ ػػو الفضػ ػ ػ  ،النا ػ ػػر :كزارة األكر ػ ػػاؼ -
ا١تملكة ا١تغربية ،الطبعة :بالُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ.
اٟتاكم٤ ،تمد بن عبػد اهلل .المستدرك علدى الصدحيحينٖ .تقيػق مصػطف
عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية الطبعة األكىلُُُْ ،ىػ.
ػهور ب ػػا١تظٍ ًهرم .المف دداتيح ف ددي ش ددرح المص ددابيح.
اٟتسػػُت بػػن ٤تمػػود ا١تشػ
ي ي
ٖتقيق كدراسةٞ :تنة ٥تتصػة مػن احملققػُت ب ػراؼ :نػور الػدين طالػب .
النا ػػر :دار الن ػ ػوادر ،كى ػػو م ػػن إص ػػدارات إدارة الثقاف ػػة اإلس ػػالمية -
كزارة األكراؼ الكويتية ،الطبعة :األكىل ُّّْ ،ىػ َُِِ -ـ.
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اٟتلي ،برىاف الدين .التبيين ألسدماء المدلسدينٖ .تقيػق٤ :تمػد إبػراىيم
داكد ا١توصػػلي .النا ػػر :مؤسسػػة الريػػاف للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع –
بَتكت ،الطبعة األكىل.ُْٗٗ – ُُْْ ،
اٟتلػػي ،برىػػاف الػػدين .الكشددف الحثيددث عمددن رمددي بوضددع الحددديث.
ٖتقيق صبحي السامرائي .كزارة األكراؼ بالعراؽ ،مطبعة العاين.
ٛت ػػزة ٤تم ػػد راس ػػم .من ددار الق دداري ش ددرح مختص ددر ص ددحيح البخ دداري.
رادعو :الشيخ عبد القادر األرناؤكط ،عٍت بتصحيحو كنشره :بشػَت
٤تم ػ ػػد عي ػ ػػوف ،النا ػ ػػر :مكتب ػ ػػة دار البي ػ ػػاف ،دمش ػ ػػق ٞ ،-تمهوري ػ ػػة
العربية السورية ،مكتبة ا١تؤيد ،الطائف  -ا١تملكة العربية السػعودية،
عاـ النشر َُُْ :ىػ  َُٗٗ -ـ
اٟتويٍت ،الشػيخ أبػو إسػحاؽ .نثدل النبدال بمعجدم الرجدال الدذين تدرجم
لهددم فضدديلة الشدديس أبددو إسددحاق الحددوينيٚ ،تعػػو أٛتػػد الوكي ػ ،
النا ر :دار ابن عباس ،الطبعة :األكىل ُّّْ ،ىػ
ا٠تزردػػي السػػعدم .إتحددال ذوي الرسددوخ بمددن رمددي بالتدددليس مددن
الشيوخ.
ا٠تطيػػب البغػػدادم .ت دداريس بغ ددداد ،احملقػػق :د بش ػػار ع ػواد النا ػػر :دار
الغرب اإلسالمي –الطبعة :األكىلُِِْ ،ىػ
الدار رطٍت .الضعفاء والمتروكدونٖ .تقيػق عبػد الػرحيم ٤تمػد القشػقرم/
نشر يف ٣تلة اٞتامعة اإلسالمية،

ِْٖ

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٔٛٛالجزء الثاني

الػػدار رطػػٍت .العلددل الددواردة فددي األحاديددث النبويددةٖ .تقيػػق د٤ .تفػػوظ
الرٛتن زين اهلل .دار طيبة الطبعة األكىلَُْٓ ،ىػ
الػػدار رطػػٍت .سددؤاالت الحدداكم النيسددابوريٖ .تقيػػق :د .موفػػق بػػن عبػػد
اهلل ب ػ ػػن عب ػ ػػد الق ػ ػػادر دار النش ػ ػػر :مكتب ػ ػػة ا١تع ػ ػػارؼ  -الري ػ ػػاض -
الطبعة :األكىل،ُْٖٗ - َُْْ ،
الذىي .الكاشدفٖ .تقيػق ٤تمػد عوامػة  -أٛتػد ٤تمػد ٪تػر ا٠تطيػب /دار
القبلة ،الطبعة األكىل.
الذىي .المغني في الضعفاء ،احملقق :الدكتور نور الدين عًت.
ال ػػذىي .ت دداريس اإلس ددالمٖ .تقي ػػق :د .عم ػػر عب ػػد الس ػػالـ ت ػػدمرم .دار
النشػ ػ ػ ػػر :دار العػ ػ ػ ػػريب ،/بػ ػ ػ ػػَتكت .الطبعػ ػ ػ ػػة :األكىل ،سػ ػ ػ ػػنة النشػ ػ ػ ػػر:
َُْٕىػ.
ال ػػذىي .تد ددذكرة الحفد ددا ٖ .تقي ػػق زكري ػػا عم ػ ػَتات/دار الكت ػػب العلمي ػػة
الطبعة األكىلُُْٗ ،ىػ
الذىي .ديوان الضعفاء والمتروكين ٖتقيػقٛ :تػاد بػن ٤تمػد األنصػارم.
مكتبة النهضة اٟتديثة.
الػ ػػذىي .ذيد ددل دي د دوان الضد ددعفاء والمتد ددروكين .احملقػ ػػقٛ :تػ ػػاد بػ ػػن ٤تمػ ػػد
األنصارم ،النا ر :مكتبة النهضة اٟتديثة – مكة ،الطبعة :األكىل.
الػ ػػذىي .سد ددير أعد ددالم الند ددبالءٖ .تقيػ ػػق :ػ ػػعيب األرنػ ػػاؤكط٤ ،تمػ ػػد نعػ ػػيم
العررسوسي .دار النشر :مؤسسة الطبعة :التاسعة ،الرسالة ُُّْ.
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الذىي .ميزان االعتدال في نقد الرجدالٖ .تقيػق علػي ٤تمػد البجػاكم/
دار ا١تعرفة بَتكت.
الرامهرمزم .أمثال الحديث .احملقق :عبد العلي عبد اٟتميػد األعظمػي،
دار النشر :الدار السلفية ،بومبائي الطبعة :األكىلَُْْ ،
الزبيػػدم .تدداج العددروس .النا ػػر :دار الفكػػر – بػػَتكت ،الطبعػػة :األكىل
َّ
 ُُْْ/ىػ
الزركلي .األعالم ،دار العلم للماليُت ،الطبعة :ا٠تامسة عشر.
الزيلعػ ػػي .نص د ددب الراي د ددة ألحادي د ددث الهدايد ددةٖ .تقي ػ ػػق٤ :تم ػ ػػد يوسػ ػػف
البنورم .دار النشر :دار اٟتديث ُّٕٓ
السجس ػ ػػتاين ،ال ػ ػػدارمي .نق د ددض اإلم د ددام أب د ددي س د ددعيد ال د دددارمي عل د ددى
المريسدي .احملقػق :ر ػيد بػن حسػن األ١تعػي .مكتبػة الر ػد ،الطبعػة
األكىل ُُْٖىػ.
السجسػػتاين ،سػػليماف بػػن األ ػػعث .سددنن أبددي داودٖ ،تقيػػق :ػ ىػعيب
األرنؤكط النا ر :دار الرسالة العا١تية ،الطبعة األكىل َُّْ ،ىػ
السجسػػتاين ،سػػليماف بػػن األ ػػعث .سددؤاالت أبددي داود ل مددام أحمددد.
ٖتقيق دَ زياد ٤تمد منصور  /مكتبة العلوـ كاٟتكم ،الطبعة األكىل.
الس ػػخاكم .المقاص ددد الحس ددنة .احملق ػػق٤ :تم ػػد ا٠تش ػػم .النا ػػر :دار
الكتاب العريب الطبعة :األكىل َُْٓ ،ىػ.
س ػػعيد ب ػػن منص ػػور .س ددنن س ددعيد ب ددن منص ددور .احملق ػػق :حبي ػػب ال ػػرٛتن
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األعظمي ،النا ر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األكىلُٖٗٓ ،ـ.
سػػليماف بػػن داكد .مسددند أبددي داود الطيالسددي .النا ػػر :دار ا١تعرفػػة –
بَتكت.
السػػيوطي .أسددماء المدلسددين .احملقػػق٤ :تمػػود ٤تمػػد ٤تمػػود النا ػػر :دار
اٞتي – بَتكت.
الشػػافعي .المسددند .النا ػػر :دار الكتػػب العلميػػة ،بػػَتكت – لبنػػاف .عػػاـ
النشر ََُْ :ىػ.
الش ػ ػػوكاين٤ ،تم ػ ػػد ب ػ ػػن عل ػ ػػي .الفوائد د ددد المجموعد د ددة فد د ددي األحاديد د ددث
الموضوعةٖ .تقيق عبد الرٛتن ا١تعلمي .الكتب اإلسػالمي ،الطبعػة
الثالثةَُْٕ ،ىػ.
الش ػػوكاين٤ ،تم ػػد ب ػػن عل ػػي .ف ددتح الق دددير .النا ػػر :دار اب ػػن كث ػػَت ،دار
الكلم الطيب  -دمشق ،بَتكت ،الطبعة :األكىل  ُُْْ -ىػ
ػديلمي ا٢تمػذاين .الفدردوس بمدأثور الخطداب .احملقػق :السػعيد
ػَتكيو ال ٌ
بن بسيوين زغلوؿ ،النا ر :دار الكتب العلميػة – بػَتكت ،الطبعػة:
األكىل َُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ.
الصػ ػػفدم .ال د دوافي بالوفيد ددات ،احملقػ ػػق :أٛتػ ػػد األرنػ ػػاؤكط كتركػ ػػي مصػ ػػطف ،
النا ر :دار إحياى الًتاث – بَتكت ،عاـ النشرَُِْ :ىػَََِ -ـ
ض ػػياى ال ػػدين ا١تقدس ػػي .األحاديد ددث المخت ددارةٖ .تقي ػػق :د عب ػػد ا١تل ػػك
دىي  ،النا ر :دار خضر الطبعة :الثالثة َُِْ ،ىػ
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الط ػ ػرباين ،أبػ ػػو القاسػ ػػم .مسد ددند الشد دداميينٖ .تقيػ ػػقٛ :تػ ػػدم السػ ػػلفي،
النا ر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األكىلَُْٓ ،ق
الطرباين .المعجم األوسدطٖ .تقيػق طػارؽ بػن عػوض اهلل .دار اٟتػرمُت-
القاىرةُُْٓ ،ىػ.
الصددغيرٖ .تقيػػق ٤تمػػد ػػكور .ا١تكتػػب اإلسػػالمي،
الط ػرباين .الْمعجددم َّ
الطبعة األكىلَُْٓ ،ىػ ػ
الط ػػربم٤ ،تم ػػد ب ػػن دري ػػر .تفسد ددير الطبد ددريٖ .تقي ػػق عب ػػد اهلل الًتك ػػي،
النا ر :دار ىجر الطبعة :األكىل ُِِْ ،ىػ
الطػػربم٤ ،تػب الػػدين .ذخددائر العقبددى فددي مناقددب ذوي القربددى .عنيػػم
بنشػػره :مكتبػػة القدسػػي ،عػػن نسػػخة :دار الكتػػب ا١تصػرية ،كنسػػخة
ا٠تزانة التيمورية ،عاـ النشر ُّٓٔ :ىػ
الطح ػػاكم .ش ددرح مش ددكل اآلث ددارٖ .تقي ػػق ػػعيب األرن ػػؤكط .مؤسس ػػة
الرسالة ،الطبعة األكىل ُُْٓ ،ق.
الطحػػاكم .شددرح معدداني اآلثددار .حققػػو٤ :تمػػد زىػػرم النجػػار ،النا ػػر:
عامل الكتب ،ط ُ ُُْْ ىػ.
عبػػد الػػرٛتن ا١تعلمػػي .التنكيددل بمددا فددي تأنيددب الكددوثري مددن األباطيددل.
ٗتػ ػريج :األلب ػػاين  -زى ػػَت الش ػػاكي  -عب ػػد ال ػػرزاؽ ٛت ػػزة ،النا ػػر:
ا١تكتب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية َُْٔ ،ىػ  ُٖٗٔ -ـ.
عبػػد بػػن ٛتيػػد .المنتخددب مددن مسددند عبددد بددن حميدددٖ ،تقيػػق :الشػػيخ
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مصطف العدكم ،النا ر :دار بلنسية ،الطبعة :الثانية ُِّْىػ
العجلػػوين .كشددف الخفدداء ومزيددل اإللبدداس .النا ػػر :ا١تكتبػػة العص ػرية،
ٖتقيق :عبد اٟتميد ىنداكم ،الطبعة :األكىلَُِْ ،ىػ
العجل ػ ػ الك ػ ػػو( .معرف د ددة الثق د دداتٖ .تقي ػ ػػق عب ػ ػػد العل ػ ػػيم عب ػ ػػد العظ ػ ػػيم
البستوم .مكتبة الدار الطبعة األكىلَُْٓ ،ىػ.
العرارػي .المغني عدن حمدل األسدفار فدي األسدفارٖ/ .تقيػق أ ػرؼ عبػد
ا١تقصود /مكتبة طربيةُُْٓ ،ىػ
العسػػقالين ،أٛتػػد بػػن حجػػر التلخدديا الحبيددر فددي تخ دريج أحاديددث
الرافعي الكبير .دار الكتب العلمية ،الطبعة األكىلُُْٗ ،ىػ
العسػقالين ،أٛتػد بػػن حجػر .ىدددي السداري مقدمددة فدتح البدداري شددرح
صحيح البخاري .دار النشػر :دار ا١تعرفػة  -بػَتكت ،- ُّٕٗ -
ٖتقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباري٤ ،تب الدين ا٠تطيب.
العسقالين ،أٛتد ابن حجػر اإلصابة في تمييدز الصدحابةٖ .تقيػق :مركػز
ىجر للبحوث ،النا ر :دار ىجر.
العسػقالين ،أٛتػد ابػن حجػر .تقريدب التهدذيبٖ .تقيػق٤ :تمػد عوامػة .
دار النشر :دار الر يد  -سوريا  -الطبعة :األكىلَُْٔ ،ق.
العسػ ػ ػػقالين ،أٛتػ ػ ػػد بػ ػ ػػن حجػ ػ ػػر .تعريد د ددف اىد د ددل التقد د ددديس بمراتد د ددب
الموصوفين بالتدليس .احملقق :د .عاصم القريػويت ،النا ػر :مكتبػة
ا١تنار الطبعة :األكىلَُّْ ،
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العسػػقالين ،أٛتػػد بػػن حجػػر .تهددذيب التهددذيب .النا ػػر :مطبعػػة دائػػرة
ا١تعارؼ النظامية ،ا٢تند ،الطبعة األكىلُِّٔ ،ىػ.
العسقالين ،أٛتد بن علػي بػن حجػر .فدتح البداري .ررػم أحاديثػو٤ :تمػد
ف ػؤاد عبػػد البػػاري ،عليػػو تعليقػػات العالمػػة :عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد اهلل
ابن باز .النا ر :دار ا١تعرفة ُّٕٗ.
العسكرم ،أبو ىالؿ .جمهرة األمثال .النا ر :دار الفكر – بَتكت.
العقيقي ،النسابة ٭تِت بن اٟتسن العبيديل .أخبار الزينبات.
العقيلػي ،أبػو دعفػر ٤تمػد بػن عمػػرك .الضدعفاء الكبيدر .احملقػق :رلعجػػي
النا ر :دار ا١تكتبة العلمية الطبعة :األكىلَُْْ ،ىػ
العالئ ػػي ،أب ػػو س ػػعيد .المختلط ددين .احملق ػػق :د .رفع ػػم فػ ػوزم ،النا ػػر:
مكتبة ا٠تا٧تي الطبعة :األكىلُُْٕ ،ىػ
العالئػػي .جددامع التحصدديلٖ .تقيػػق ٛتػػدم عبػػد اهيػػد السػػلفي .دار
النشر :عامل الكتب الطبعة :الثانية َُْٕق.
العيٌت ،بدر الدين .مغانى األخيار .دار النشر :دار الكتب العلمية.
الفخػ ػػر ال ػ ػرازم .الشد ددجرة المباركد ددة فد ددي األنسد دداب الطالبيد ددة .مصػ ػػدر
الكتاب :مورع الوراؽhttp: //www. alwarraq. com ،
الفسوم .المعرفة والتاريس .احملقق :خلي ا١تنصور ،النا ر :دار الكتػب
العلمية  -بَتكت
القارم ،علي بن ٤تمد .مرقاة المفداتيح شدرح مشدكاة المصدابيح .دار
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النشػ ػػر :دار الكتػ ػػب العلميػ ػػة ُِِْىػ ػ ػ ،الطبعػ ػػة :األكىلٖ ،تقيػ ػػق:
ٚتاؿ عيتاين
اض ًعيػاضَ .شدرح ص ِدحيح مسدلِ ِمٖ .تقيػق :الػدكتور ٭تػِت إً ٍٝت ً
ال ىق ً
اعيػ ،
ٍى ى
ْ َ
ْ
ى
النا ر :دار الوفاى الطبعة :األكىل ُُْٗ ،ىػ  ُٖٗٗ -ـ.
القرطي .أبو العباس أٛتد بن عمر بػن إبػراىيم .المفهدم لمدا أشدكل مدن
تلخدديا كتدداب مسددلم .حققػػو كعلػػق عليػػو كرػػدـ لػػو٤ :تيػػي الػػدين
ديب ميستو  -أٛتد ٤تمد السيد  -يوسػف علػي بػديوم ٤ -تمػود
إب ػ ػراىيم ب ػ ػزاؿ ،النا ػػر( :دار اب ػػن كث ػػَت ،دمش ػػق  -ب ػػَتكت)( ،دار
الكلم الطيب ،دمشق  -بَتكت) ،الطبعة :األكىل ُُْٕ ،ىد
القػػرطي .الجددامع ألحكددام القددرآن ا تفسددير القرطبدديٖ ،تقيػػق :أٛتػػد
الػػربدكين كإبػراىيم أطفػػي  ،النا ػػر :دار الكتػػب ا١تصػرية – القػػاىرة،
الطبعة :الثانيةُّْٖ ،ق
القشػػَتم ،مسػػلم بػػن اٟتجػػاج .صددحيح مسددلمٖ .تقيػػق٤ :تمػػد فػؤاد عبػػد
الباري .دار النشر :دار إحياى الًتاث العريب.
القضػػاعي ،أبػػو عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػن سػػالمة .مسددند الشددهاب .احملقػػقٛ :تػػدم
السلفي .النا ر :مؤسسة الرسالة الطبعة :الثانيةُٖٗٔ – َُْٕ ،ـ.
القلقشندم .صبح األعشدى فدي صدناعة اإلنشداء .النا ػر :دار الكتػب
العلمية ،بَتكت.
الكالباذم .الهداية واإلرشاد فدي معرفدة أىدل الثقدة والسدداد .احملقػق:
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عبد اهلل الليثي ،النا ر :دار ا١تعرفة الطبعة :األكىلَُْٕ :ق.
مؤس ىسػػة
السػػماحةَّ ،
السدداري .النا ػػرَّ :
الكػوييت ،نبيػ البصػػارة .أنِدديس َّ
مؤس ىسػػة َّ
الريَّاف ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكىل ُِْٔ ،ىػ ََِٓ -ـ.
٣تموع ػػة م ػػن ا١ت ػؤلفُت .موس ددوعة أق ددوال أب ددي الحس ددن ال دددارقطني ف ددي
رجال الحديث وعللو .الطبعة :األكىل ََُِ ،ـ.
احملقػػق :خالػػد عبػػد الغػػٍت ٤تفػػوط ،النا ػػر :دار الكتػػب العلميػػة ،الطبعػػة:
األكىلُِْْ ،ىػ
٤تمػػد ا١تكػػي الناصػػرم .التيسددير فددي أحاديددث التفسددير .النا ػػر :دار الغػػرب
اإلسالمي ،بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكىل َُْٓ ،ىػ ُٖٗٓ -ـ.
بن ع ِّػز الػدِّي ًن عب ًػد اللطيػف ا١تشػهور ب ػ ابػن ا١تلىػك .شدرح مصدابيح
َّ
٤تم يد ي
ى
السددنة ل مددام البغددويٖ .تقيػػق كدراسػػةٞ :تنػػة ٥تتصػػة مػػن احملققػػُت
ب ػ ػراؼ :نػ ػػور ال ػ ػػدين طالػ ػػب ،النا ػ ػػر :إدارة الثقاف ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية،
الطبعة :األكىل ُّّْ ،ىػ  َُِِ -ـ
ا١تراغ ػػي ،أٛت ػػد ب ػػن مص ػػطف  .تفس ددير المراغ ددي .النا ػػر :ػػركة مكتب ػػة
كمطبع ػ ػػة مص ػ ػػطف الب ػ ػػا اٟتل ػ ػػي كأكالده ٔتص ػ ػػر ،الطبع ػ ػػة :األكىل،
ُّٓٔ ىػ  ُْٗٔ -ـ
ا١تػ ٍػرىكًزم .السددنة .احملقػػق :سػػامل أٛتػػد السػػلفي .النا ػػر :مؤسسػػة الكتػػب
ى
الثقافية الطبعة :األكىل.َُْٖ ،
ا١تػػزم .ته ددذيب الكم ددال ف ددي أس ددماء الرج ددالٖ .تقيػػق د بشػػار ع ػواد /
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مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكىل.
الطرباين .المعجم الكبيرٖ ،تقيػق ٛتػدم بػن عبػد احمليػد السػلفي .مكتبػة
ابن تيمية.
مغلطػػام .إكمددال تهددذيب الكمددال :احملقػػق :أبػػو عبػػد ،الطبعػػة :األكىل،
ُِِْ ىػ  ََُِ -ـ.
ا١تقدس ػ ػػي ،اب ػ ػػن ط ػ ػػاىر .كت د دداب معرف د ددة الت د ددذكرة / ،مؤسس ػ ػػة الكت ػ ػػب
الثقافية.
ا١تقدس ػػي ،ا١تطه ػػر ب ػػن ط ػػاىر .الب دددء والت دداريس .النا ػػر :مكتب ػػة الثقاف ػػة
الدينية ،بور سعيد.
ا١تنػػاكم .فدديض القدددير .مصػػدر الكتػػاب :مورػػع يعس ػوب ،دار الكتػػب
العلمية بَتكت – لبناف.
النخج ػواين ،نعم ػػة اهلل ب ػػن ٤تم ػػود .الف ددواتح اإللهي ددة والمف دداتح الغيبي ددة
الموضددحة للكلددم القرآنيددة والحكددم الفرقانيددة .النا ػػر :دار ركػػايب
للنشر  -الغورية ،مصر ،الطبعة :األكىل ُُْٗ ،ىػ  ُٗٗٗ -ـ
النس ػ ػػائي ،أٛت ػ ػػد ب ػ ػػن ػ ػػعيب .الض د ددعفاء والمت د ددروكينٖ .تقي ػ ػػق ب ػ ػػوراف
الضناكم مؤسسة الكتب الثقافية.
النسػػائي .السددنن الكبددرىٖ .تقيػػق د .عبػػد الغفػػار البنػػدارم دار الكتػػب
العلمية الطبعة األكىلُُُْ ،ىػ.
الن ػػوكم .المنه دداج ش ددرح ص ددحيح مس ددلم :النا ػػر :دار إحي ػػاى الػ ػًتاث
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العريب الطبعة :الثانيةُِّٗ ،ىػ.
النوكم .تهذيب األسماء واللغات .عنيم بنشره :ركة العلماى.
العلىػػوم .الكوك ددب الوى دداج
ا٢ت ػى ىػررم٤ ،تم ػػد األم ػػُت ب ػػن عب ػػد اهلل األ ىيرم ػػي ى
شددرح صددحيح مسددلم .النا ػػر :دار ا١تنهػػاج  -دار طػػوؽ النجػػاة،
الطبعة :األكىل َُّْ ،ىػ  ََِٗ -ـ
ا٢تيثمػػي ،مددوارد الظمددلن إلددى زوائددد ابددن حبددانٖ .تقيػػق :حسػػُت سػػليم
أسد النا ر :دار الثقافة العربية ،الطبعة :األكىلُُُْ ،
للًتاث.
ا٢تيثمي .مجمع الزوائد .ح ٌققو :حسُت أسد ،النا ر :دار ا١تأموف ٌ
الرزاز ا١تعركؼ ببحش  .تاريس واسط.
الواسطي ،أسلم بن سه ٌ
٭تػػِت بػػن معػػُت .جددزء فيددو أحاديددث يحيددى بددن معددين بروايددة أبددي منصددور
يحيددى بددن أحمددد الشدديباني .احملقػػق :د .عب ػد اهلل ٤تمػػد حسػػن دمفػػو،
النا ػ ػػر دامعػ ػػة اإلم ػ ػػاـ ٤تمػ ػػد ب ػ ػػن س ػ ػػعود اإلس ػ ػػالمية  -ربي ػ ػػع اآلخ ػ ػػر
ُُْٗ  -العدد ِِ.
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