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إجازةالرسول  جلوارأمهانئ

يفالسنة

)The Authentication of the Prophet (pbuh
of the reverend Umm Hani’s Refuge Offer
in his Guidance

إعداد:
د .سهيلة بنت حسني حريري
األتساذ املاسذد بقاسم القراءات بكلية ال دوة وأصول ال ين جبذعةة أ القرى
الربي اإللكرتوينsss.hr333@gmail.com :

إجازة الرسول

جلوار أم هانئ

يف السنة ،د .سهيلة بنت حسني حريري

املستخلص
تة املرأة أهم قوا البشرية ،وهي اجملامع أبتسره ،فهي عن يريب
ويةمل دلى تطوير األجيذل .وإن املاابع لاذريخ حضذرات األعم ودايانهتذ
جي هذ عافقة غذلبذ دلى إمهذل دور املرأة ،عع نظرة االحاقذر واالزدراء.
ومل تطرح قضية املرأة عنفردة إال دن عذ ح ث اخاالل يف ثقذفة األعة،
فربزت ددوات حترير املرأة مبفهوعهذ الغريب .وألمهية هذه القضية،
وإبرازهذ يف ظل الاشريةذت ،وعن خالل القرارات اجل ي ة الصذدرة يف
اململكة الةربية الاسةودية جذء هذا املوضوع ،ودنوانه:

"إجازة الرسول

جلوار أم هانئ

يف السنة".

وق اشامل البحث دلى عق عة :تضمنت أمهياه املوضوع،
وأتسبذب اخايذره ،وح وده ،وال راتسذت الاسذبقة؛ وأربةة عبذحث :ترمجة
يف الاسرية .وختريج
أ هذنئ  .وعةىن اجلوار .وقصة جوارهذ
جلوارهذ  ،و كر الفوائ  .ويليه خذمتة
عروايت إجذزة الرتسول
تاضمن أهم الناذئج والاوصيذت ،مث الفهذرس.
أهم النتائج :إن إجذزته جلوارهذ  ،فيه :إجراء عنه حلكمهذ،
وإقرار مبشذركاهذ؛ تةزيزا ل ورهذ ،فأصبح دليال شرديذ ،ودليال دلى تكرمي املرأة
فبة أن كذن الرجل يف اجلذهلية إ ا عذت أبوه . . .وترك اعرأته؛ ألقى دليهذ
ثوبه ،وأصبح أحق هبذ . . .؛ فأصبحت املرأة يف اإلتسال جتري رجال وترعي
ثواب لاحميه.
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أهم التوصيات :تودية اجملامع أبن األنظمة والقرارات اجل ي ة
يف ظل الشريةة اإلتسالعية تاسةى للنهوض بقطذدذت ال ولة ،ومتنح
حقوقذ للمرأة ،ويف املقذبل تكلفهذ :ابلرقذبة الذاتية .والبة دن
االزدواجية .وتقبل الطرف اآلخر دون أتثر تسليب.
الكلمات املفتاحية :إجذزة ،اجلوار ،أجران ،أعنَّذ.

- 513 -

 سهيلة بنت حسني حريري. د،يف السنة

جلوار أم هانئ

إجازة الرسول

Abstract
The woman is the core of humanity; she is an
integral part of society as she is the educator and
developer of the generations. On the other hand ،if we
look back in the history of civilizations and religions ،we
can find how most of them neglected her role ،
disrespected and loathed her. Women’s case ،as an
individual ،was addressed a result of cultural disorder.
Consequently ،suffragette calls came into existence in the
West. This paper ،“The Authentication of the Prophet
(pbuh) of the reverend Umm Hani’s Refuge Offer in
his Guidance”
focuses on this important topic in the light of Sharia
and the recent decrees in Saudi Arabia.
The research includes an introduction ،which deals
with the significance of the topic ،the researcher’s reasons
of choosing the topic ،review of literature ،and four parts:
Umm Hani’s biography ،Definition of Refuge Offer ،The
Story of Umm Hani’s Refuge Offer in the Prophet’s
Biography ،Validation of the Narration of the chosen
Hadith and its Benefits. The conclusion presents the
findings and recommendations.
Findings:
The Prophet’s validation of the reverend Umm
Hani’s Refuge Offer asserts his execution of her act ،his
approval of her decision making and reinforcing her role.
Besides ،this Hadith has become a judicial evidence ،and a
testimony of how women have become better treated in
Islam. Formerly ،in Pre-Islamic society ،it was customary
that one could marry his late father’s widow ،while in
Islam women became able to offer protection.
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Recommendations:
To raise societal awareness that ،in the light of
Islamic Sharia ،the new laws aim at advancing
governmental sectors ،endowment of more women’s
rights ،and simultaneously ،entrusting them with selfcontrol ،keeping away from duplicity ،and showing
tolerance toward the others without a negative influence.
Key words:
Validation. Refuge. To prate.
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املقدمة
احلم الذي اخاذر اإلتسال للةذملني ،والصالة والاسال دلى تسي
املرتسلني ،ودلى آله وصحبه ،وعن تبةه إبحاسذن إىل يو ال ين،،،
وبة  :إن املاابع لاذريخ حضذرات األعم ودايانهتذ جي هذ عافقة غذلبذ
دلى إمهذل دور املرأة ،والنظر إليهذ نظرة احاقذر وازدراء .وتبع لك
اناقذص املرأة نفاسهذ تبةذ ملذ توارثت دليه احلضذرات.
وق وصف خذلقنذ حذل غذلبهم حلظة ق و األنثى قذئال﴿ :ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ تسورة النحل .مث حيكي
تسبحذنه  -نظرة املرأة لنفاسهذ  -ردة فةل اعرأة دمران حني وضةت
عرمي وق نذرت عذ يف بطنهذ خل عة بيت املق س فقذل تسبحذنه:

﴿ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ . . . .ﯯ﴾ تسورة آل دمران.

واملاابع لشريةة اإلتسال  -ممثلة يف الكاذب والاسنة – جي األدلة
عؤي ة حلق املرأة( .)1فالرجل واملرأة يشكالن ركيزة اجملتمع اإلسالمي
( ﴿ )1ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢﭞ  ﴾)1( . .تسورة الناسذء.
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وإن اختلف دور كل منهما .ومل تطرح قضية املرأة منفردة أبدا إال
عندما حدث االختالل يف ثقافة األمة ،فربزت دعوات حترير املرأة
مبفهومها الغريب .وتعد املرأة أهم قوام البشرية ،فهي وإن قالوا :إهنا
=

وأكده سبحانه آبايت متعددة ،منها:

 ﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾)13( . . .تسورة
احلجرات.
﴿ ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ. . .
( ﴾)14تسورة لقمذن.

 . . .﴿ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﴾)178( . . .تسورة البقرة.

﴿ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋ ﴾ )124( . . .تسورة الناسذء.

 ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﴾ )11( . . .تسورة
الناسذء.


﴿ . . .ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ )176( . . .
تسورة الناسذء.

﴿ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾ )3( . . .تسورة الناسذء.
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نصف اجملتمع إال أهنا يف احلقيقة هي اجملتمع أبسره فمن يريب ويعمل
على تطوير األجيال إال األم؟!
وق قذل حذفظ إبراهيم:
عن يل برتبية الناس ـ ــذء فإهنـ ــذ يف الشرق دلة لك اإلخفذق
األ ع ـ ـ رتسة إ ا أدـ ـ دتـ ـه ـذ أدـ ـ دت شةبذ طيب األدـ ـراق
األ روض إن تةه ه الـحـ ـيـذ بـ ـ ــذلـ ـ ــري أوراق أمي ـ ــذ إي ـ ـ ـراق
()1
األ أتساـذ األتسذتذة األىل شغلت عآثــرهم ع ى اآلفذق
وال خيفى أن غذلب دول الةذمل هت ف لاصبح يف عصذف ال ول
املاق عة دذمليذ ،فاخطط للمحذفظة دلى عواردهذ ال اخليَّة البشريَّة
واملذدية ،واتساغالهلذ؛ لوقف أي ت خل للاسيطرة دليهذ واتسانزاف طذقذهتذ
وعواردهذ؛ لذا تاسةى ال ول للنهوض بكذفة قطذدذهتذ لاحقق تنمية
عاسا اعة ،فاةمل دلى تنمية مجيع اجملذالت :البشرية ،واالجامذديَّة،
والوطنية ،واالقاصذدية ،والاسيذتسية ،والةاسكريّة ،والطبيّة ،والاةليمية. .،
 .عع عرادذة عذ للمجامع املاسلم ،واملرأة عن خصوصية توجب دليهذ
احملذفظة دلى حجذهبذ ودفاهذ. . . .،
ودليه درضت قصة حتكي دورا عن األدوار املشرفة اليت قذعت هبذ
) (1حذفظ إبراهيم حمم " ،ديوان حذفظ" .دىن بنشره :حممود توفيق( .ط،2
عصر :عطبةة املةذه 1340 ،هـ .)78/3( ) 1922 -
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املرأة املاسلمة ،وتكررت يف الاسرية النبوية ،وأعثذهلذ كثري يف اتريخ اخللفذء
الراش ين والاذريخ اإلتسالعي؛ إلجالء جهود املرأة يف ص ر اإلتسال ،
وإظهذر صورة عن صور تكرميهذ عن رتسول األعة  .فاق عت ببحث
دن" :إجازة الرسول جلوار أم هانئ يف السنة".
موضوع البحث وأهميته ،وأسباب اختياره:
لق حفلت الاسنة النبوية ،واتريخ اخللفذء الراش ين ،والاذريخ
وغريهن يف كثري عن
اإلتسالعي مبشذركذت أعهذت املؤعنني والصحذبيذت
َّ
املواقف .والاذريخ اإلتسالعي حذفل بنمذ ج وعواقف عشرفة تثبت
األدمذل اليت قذعت هبذ الناسذء يف ص ر اإلتسال األول وعذ بة ه .وقصة
يف اجلوار حتكي دورا عن األدوار املشرفة اليت
ح يث أ هذنئ
قذعت هبذ املرأة املاسلمة يف ص ر اإلتسال .
تساؤالت البحث:
يف الاسنة ،يافرع عنه
جلوار أ هذنئ
إجذزة الرتسول
اإلجذبة دن األتسئلة الاذلية:
 -1عن هي أ هذنئ ؟
 -2عذ املراد ابجلوار؟
 -3عذ هي قصة جوار أ هذنئ ؟ وعىت ح ثت؟
يف اجلوار؟ وعذ الفوائ
 -4عذ هي عروايت ح يث أ هذنئ
املاسانبطة عنهذ؟
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أهداف البحث:
 -1الاةرف دلى أ هذنئ .
 -2أن أتةرف دلى عةىن اجلوار.
 -3أن أتةرف دلى قصة إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ
للمشركني.
يف اجلوار،
 -4مجع واتساخراج عروايت ح يث أ هذنئ
وأن أتةرف دلى الفوائ املاسانبطة عنهذ.
من أسباب اختيار املوضوع:
تاسليط الضوء دلى تكرمي اإلتسال للمرأة ،باق مي منو جذ عن
الاسنة والاسرية النبوية .وبيذن أمهية عشذركة املرأة يف اجملامع إ تة قوا
البشرية ،فوجب إبراز دورهذ يف مجيع جمذالت احليذة يف ظل الاشريةذت،
وعن خالل القرارات اجل ي ة الصذدرة يف اململكة الةربية الاسةودية؛ عع
عرادذة خصوصياهذ اليت تاوجب دليهذ احملذفظة دلى حجذهبذ ودفاهذ.
حدود البحث:
مجع عروايت إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ
الاسنة النبوية املاسن ة.
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الدراسات السابقة:
يف هذه الةجذلة مل أقف دلى حبث مجع عروايت أ هذنئ يف
اجلوار ،أو مجع عروايت اجلوار .لكن وج ت دراتسذت ،ومجيةهذ دراتسة
دذعة دن" :األعن" ،وهي دراتسة :ح يثية ،وفقهية ،ودذعة(:)1
" األمن يف حياة الناس ،وأمهيته يف اإلسالم" ،عبدهللا بن
عبداحملسن الرتكي(.)2
 دراسة حديثية" :األمن يف السنة النبوية" ،إمساعيل سعيد
رضوان .يالخص البحث يف عق عة ،وثالثة عبذحث ،مث خذمتة،
أعذ املق عة فانذولت أمهية البحث ،وأه افه ،كذن عن أبرزهذ:
الوقوف دلى الاجربة األعنية والةاسكرية الفري ة يف الاسنة النبوية؛
لالقا اء هبذ يف إدارة صرادنذ عع أد ائنذ ،مث عنهج البذحث وطبيةة
دمله يف حبثه .أعذ املبذحث فاكونت عن :املبحث األول :األعن:
تةريفه ،أقاسذعه ،أمهياه ،وعشرودياه ،املبحث الثذين :األعن يف
الةه النبوي ،املبحث الثذلث :واشامل دلى درض لاطور األعن
يف ده اخللفذء الراش ين وعن بة هم ،أعذ اخلذمتة :فذشاملت
) (1عرتبة اترخييذ حباسب ص ورهذ.
(" )2اتسرتجةت باذريخ 1440/6/9هـ" عن عوقع:
https: //d1. islamhouse. com/data/ar/ih_books/ single/
ar_almn_fe_hiat_alnas. pdf
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دلى أهم الناذئج والاوصيذت ،وكذن عن أبرزهذ :اهامذ اإلتسال
ابألتسس ،والقواد والنظرايت األعنية ،وق طبقهذ النيب دلى
أرض الواقع ،وكذلك الصحذبة والاذبةون رضوان هللا دليهم(.)1
 دراسة فقهية" :السالم الدويل يف اإلسالم" ،دراسة أتصيلية
مقارنة" ،خليل رجب الكبيسي(.)2
حبث "إجازة الرسول جلوار أم هانئ يف السنة":
يؤك دلى أن األعن :لفظ شذعل حلمذية اإلناسذن يف مجيع شؤون
وتقره عن ت ابري ونظم وقوانني
حيذته ،مبذ قررته الشريةة عن أحكذ ُّ ،
ال ختذلف أدلاهذ؛ حيث ية ُّ اجلوار أح جوانبه.
ويق درضذ لقصة وردت يف الاسرية النبوية ،ودراتسة حل يث يف
الاسنة؛ يصور تةذعل الرتسول عع أحرج املواقف ،وعع اعرأة أجذرت
و َّأعنت رجلني! ق يكون يف أتعينهمذ خطورة ابلغة ،وحيامل أن يكوان
( )1جملة اجلذعةة اإلتسالعية لل راتسذت اإلتسالعية ،غزة ،فلاسطني ) 2012( ،1
ج (" .)20اتسرتجةت باذريخ 1440/6/9هـ" عن عوقع:
https: //journals. iugaza. edu. ps/index. php/ IUGJIS/
article/ view/1317

( )2دار جم  ،دمذن ،الطبةة األوىل" ، 2018 ،اتسرتجةت باذريخ
1440/6/9هـ"عن عوقع:

https: //books. google. com. sa/books?isbn=979650032513
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د َّوين عااسللني ينقضذن قواد األعن عن ال اخل؛ لكنهذ احلكمة النبوية،
والاق ير الاس ي ؛ ملذ ترتب دلى عوقفه عن ناذئج دظمى إلجذزهتذ.
خطة البحث:
اشامل البحث دلى عق عة ،وأربةة عبذحث ،وخذمتة تضمنت
الناذئج ،والاوصيذت.
احتوت املقدمة على :عوضوع البحث ،وأمهياه ،وأه افه،
وأتسبذب اخايذره ،وح وده ،وال راتسذت الاسذبقة ،واخلطة.
املبحث األول :ترمجة أ هذنئ ك.
املبحث الثاين :عةىن اجلوار يف اللغة الةربية ،واصطالح الةلمذء.
املبحث الثالث :قصـة جـوار أ هذنئ ك يف الاسرية النبويـة.
املبحث الرابع :ختريج عروايت إجذزة الرتسول ع جلوار أ هذنئ
ك ،وبيذن املبهم يف املنت؛ والفوائ املاسانبطة.
اخلـامتة :تشامل دلى أهم الناذئج ،والاوصيذت.
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املبحث األول :ترمجة أم هانئ
امسها ،وكنيتها ،ونسبها  :اشاهرت بكنياهذ :أ هذنئ

()2

( )1عن عصذدر ترمجاهذ :حمم بن تسة البغ ادي" ،الطبقذت الكربى"( .ط ،1بريوت:
دار صذدر ،ب ون))47/8( ،؛ ويوتسف بن دب هللا ابن دب الرب القرطيب،
"االتسايةذب يف عةرفة األصحذب" .حتقيق :دلي البجذوي( .ط ،1بريوت :دار
اجليل1412 ،هـ)1963 ،1922 ،1889/4( ،) 1992-؛ ودلي بن حمم
ابن األثري اجلزري" ،أتس الغذبة يف عةرفة الصحذبة"( .ط ،1بريوت :دار الفكر،
1409هـ )404 ،292 ،228 ،213/6( ،) 1989 -؛ ويوتسف بن دب
الرمحن املزي" ،هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل" .حتقيق :تسهيل زكذر ،وآخرون.
(ط ،1بريوت :دار الفكر1414 .هـ )492/22( ) 1994 -؛ وحمم بن
أمح الذهيب" ،تسري أدال النبالء" .حتقيق :شةيب األرنؤوط( .ط ،11بريوت:
عؤتساسة الرتسذلة1417 ،هـ)311/2( ،) 1996-؛ وأمح بن دلي بن حجر
الةاسقالين" ،اإلصذبة يف متييز الصحذبة" .حتقيق :حمم بن دب احملاسن الرتكي،
عركز البحوث وال راتسذت الةربية واإلتسالعية( .ط ،1القذهرة :دار هجر،
1429هـ )545 ،266 ،108 ،77/14( ،) 2008 -؛ و"هتذيب
الاهذيب"( .ط ،1بريوت :دار الفكر1404 ،ه.)507/12( ،) 1984-
( )2هذا عذ اشاهرت به ،وورد امسهذ :فذخاة يف بةض طرق ح يث االتساجذرة ، :دلى
تسبيل املثذل :أمح بن حمم أبو دب هللا ابن حنبل الشيبذين" ،املاسن " عاسن اإلعذ
أمح  .حتقيق :مجةية املكنز اإلتسالعي( .ط ،1ج ة :دار عكنز اجلزيرة،
1428هـ) ،6499/12( ،ح ،6502 -27533ح)27548؛ وأمح
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 بفاح اهلذء ،بة هذ ألف ،وبكاسر النون ،فهمزة  -بنت  -أيب طذلب -دب عنذف بن دب املطلب بن هذشم بن دب عنذف بن قصي( )1القرشية
اهلذمشية( )2املكية( ،)3ابنة دم الرتسول (.)4
اخالف ييف امسهذ :اقاصر ابن تسة دلى :فذخاة(.)5
وقذل ابن حبذن :امسهذ :هن  ،ويقذل :فذخاة ،وق قيل دذتكة(.)6
=

ابن حمم الطحذوي" ،شرح عةذين اآلاثر" .حتقيق :حمم زهري النجذر( .ط،1
القذهرة :األنوار احملم ية ،ب ون))323/3( ،؛ وتسليمذن بن أمح الطرباين،
"املةجم األوتسط" .حتقيق :طذرق بن دوض هللا ،وأخر( .ط ،1القذهرة :دار
احلرعني1415 ،هـ  ،1406/2( ،) 1995 -ح.)1406
( )1ابن تسة " ،الطبقذت الكربى".)47/8( ،
( )2ابن األثري" ،أتس الغذبة")404 ،292/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة"،
(.)545 ،78/14
( )3الذهيب" ،تسري أدال النبالء".)312/2( ،
( )4ابن األثري" ،أتس الغذبة")404/6( ،؛ والذهيب" ،تسري أدال النبالء")311/2( ،؛
وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)545/14
( )5ابن تسة " ،الطبقذت الكربى".)47/8( ،
( )6حمم بن حبذن البُاسيت" ،الثقذت"( .ط ،1حي ر آابد ال كن اهلن  :دائرة
املةذرف الةثمذنية1397 ،ه )440/3( ) 1977 -؛ وابن حجر،
"اإلصذبة" (.)266/14
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وقذل ابن دب الرب :اخالف يف امسهذ ،فقيل :هن  ،وقيل :فذخاة ،وهو
األكثر( ،)1وكالمهذ قذله مجذدة عن الةلمذء هبذا الشأن( .)2وقيل:
فذطمة(.)3
وقذل ابن األثري :وهي بكنياهذ أشهر ،وترد يف الكىن أكثر(.)4
وقذل ابن دب الرب :وعن حجة عن قذل :إن امسهذ هن  -قول
زوجهذ هبرية بن أيب وهب( )5حني هرب إىل جنران يو الفاح ،وأتسلمت
أ هذنئ ،فبلغه إتسالعهذ ،فقذل:
أش ـ ــذقاك هنـ ـ ـ أ أاتك تسـ ـ ـؤاهلذ ك ـ ــذاك الن ـ ــوى أتس ـ ــبذهبذ واناقذهل ـ ــذ(.)6
( )1ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1889/4( ،؛ وابن األثري" ،أتس
الغذبة")213/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)266/14
( )2ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب".)1922/4( ،
( )3ابن األثري" ،أتس الغذبة")404 ،228/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة"
(.)545 ،404 ،108/14
( )4ابن األثري" ،أتس الغذبة")213/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (،266/14
.)545
( )5ابن تسة " ،الطبقذت الكربى" (.)47/8
( )6ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب" ،)1922/4( ،باصرف ياسري؛ وينظر
حنوه :حمم بن دمر الواق ي" ،املغذزي" .حتقيق :عذرتس ن جونس( .ط،1
عصر :دار املةذرف)849-848/2( ) 1965 ،؛ وابن األثري" ،أتس
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روى احلذكم دن أمح بن حنبل ،قذل :أ هذنئ بنت أيب طذلب
امسهذ هن  ، . . .وق تواترت األخبذر أبن امسهذ فذخاة( .)1لذا وردت
ترمجاهذ يف د ة عواضع حباسب عذ كر يف امسهذ(.)2
=

الغذبة")292/14( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة".)266 ،108/14( ،
املراد بـ "النوى" يف البيت :الاحول ،واالناقذل عن حذل إىل حذل .قذل ابن فذرس:
النوى :أصل صحيح ي ل دلى عةنيني :أح مهذ عقص لشيء ،واآلخر دجم
شيء .فذألول :الاحول عن دار إىل دار .هذا هو األصل ،مث محل دليه البذب
كله فقذلوا :نوى األعر ينويه ،إ ا قص له .واألصل اآلخر النوى :نوى الامر.
أمح ابن فذرس القزويين" ،عقذييس اللغة" .عةجم عقذييس اللغة .حتقيق :دب
الاسال هذرون( .ط ،1بريوت :دار الفكر1399 ،هـ  ) 1979 -عذدة" :نوى".
( )1حمم بن دب هللا احلذكم" ،احلذكم" ،املاسا رك" ." ،حتقيق :عركز البحوث( .ط،1
القذهرة :دار الاأصيل)97/7( ) 2014-1435 ،؛ وينظر لالتسازادة ،دمر بن
دلي ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" األن لاسي" ،الب ر املنري يف ختريج
األحذديث واآلاثر الواقةة يف الشرح الكبري" .حتقيق :أمح بن تسليمذن أيوب.
(ط ،1اململكة الةربية الاسةودية :دار اهلجرة1425 ،هـ )162/9( ) 2004 -؛
وأمح بن دلي بن حجر الةاسقالين" ،الالخيص احلبري يف ختريج أحذديث الرافةي
الكبري" .حتقيق :دب هللا هذشم اليمذين( .ط ،1القذهرة :الطبذدة الفنية املاح ة،
1384هـ .)218/4( ) 1964-
( )2أورد ابن دب الرب القرطيب ،وابن األثري ،وابن حجر؛ ترمجاهذ يف د ة عواضع
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إسالمها  :كر املرتمجون أتخر إتسال أ هذنئ
أتسلمت يو الفاح ،ومل تكن عن املهذجرات(.)1
أسرهتا  :أعهذ فذطمة بنت أتس بن هذشم بن دب عنذف(.)2
وأخوهتذ  :دلي ،ودقيل وجةفر وطذلب وشقيقاهم( .)3وأضذف
ابن دب الرب :أخاهذ مجذنة( ،)4وأ طذلب(.)5
قذل ابن دب الرب :كذنت أ هذنئ حتت هبرية بن أيب وهب
ابن دمرو بن دذئذ بن دمران بن خمزو ( .)6ول ت أ هذنئ دمرا ،وبه
 .وقذلوا:

=

حباسب عذ كر يف امسهذ ،يظهر هذا يف احلواشي.
( )1ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1963 ،1889/4( ،؛ وابن األثري،
"أتس الغذبة")404/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)404/14
( )2ابن تسة " ،الطبقذت الكربى")47/8( ،؛ وابن دب الرب القرطيب،
"االتسايةذب")1963 ،1889/4( ،؛ وابن األثري" ،أتس الغذبة"،
()404/6؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)404/14
( )3ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب" ،االتسايةذب ()1889/4؛ وابن األثري،
"أتس الغذبة")404/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)404/14
( )4ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب".)1963/4( ،
( )5ابن تسة " ،الطبقذت الكربى")48/8( ،؛ وابن دب الرب القرطيب،
"االتسايةذب".)1922 ،1889 ،1889/4( ،
( )6ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1963 ،1922/4( ،؛ وينظر حنوه ابن األثري،
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كذن يكىن هبرية ،وهذنئذ ويوتسف وجة ة( .)1وهرب زوجهذ هبرية
املخزوعي يو الفاح إىل جنران(.)2
مواليها(: )3
أبو صذحل( .)4وأب ــو عرة ()5وهو راوي احل يث :يقذل :عوىل دقيل
=

"أتس الغذبة")404/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة".)546 ،266/14( ،
( )1اقاصر ابن تسة دلى كر جة ة" ،الطبقذت الكربى")47/8( ،؛ وابن
دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1964/4( ،؛ وابن األثري" ،أتس الغذبة"،
()405/6؛ وابن حجر" ،اإلصذبة".)546 ،405/14( ،
( )2ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب" ،)1963 ،1922/4( ،وابن األثري" ،أتس
الغذبة" ،)404/6( ،وابن حجر" ،اإلصذبة".)404 ،266/14( ،
( )3ابن حجر" ،اإلصذبة")547/14( ،؛ و"هتذيب الاهذيب".)507/12( ،
( )4امسه اب ا  -الذال املةجمة  -ويقذل :اب ان آخره نون .ويقذل كوان ،ابن
تسة " ،الطبقذت الكربى")302/5( ،؛ وهتذيب الكمذل ()3/3؛ وابن
حجر" ،اإلصذبة")374/12( ،؛ و"هتذيب الاهذيب"،364/1( ،
.)146/12
( )5أبو عرة :امسه يزي  .عشهور بكنياه .قذل ابن تسة  :كذن ثقة قليل احل يث.
وقذل الةجلي :ع ين اتبةي ثقة .و كره ابن حبذن يف الثقذت .وروى دن
دقيل بن أيب طذلب ،وأ هذنئ ،وأيب هريرة .وروى دنه تسذمل أبو النضر،
وتسةي بن أيب تسةي املقربي ،وعوتسى بن عياسرة ،وتسةي بن أيب هن .
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ابن أيب طذلب( ،)1ويقذل :عوىل أ هذنئ(.)2
قذل ابن تسة  :قذل حمم دمر :إمنذ هو عوىل أ هذنئ ولكنه
كذن يلز دقيال فناسب إىل والئه(.)3
وفاهتا :
دهرا طويال( .)4قذل الذهيب:
دذشت أ هذنئ بة دلي

=

ابن تسة " ،الطبقذت الكربى")177/5( ،؛ واملزي" ،هتذيب الكمذل"،
()404/20؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")328/11( ،؛ و"تقريب
الاهذيب".)373/2( ،
()1كذا كره الواق ي يف بةض األتسذني " ،املغذزي" (،1042/3 ،830/2
)1099؛
يف اجلوار ،أمح " ،املاسن "،
وورد يف بةض طرق ح يث أ هذنئ
(6665 ،6502 ،6499/12ح،28022 ،27549 ،27533
)28023؛ والطحذوي" ،شرح عةذين اآلاثر".)323/3( ،
( )2ورد يف بةض طرق ح يث اجلوار ،أمح " ،املاسن "،6502 ،6500/12( ،
ح.)27548 ،27538
( )3ابن تسة " ،الطبقذت الكربى".)177/5( ،
( )4املزي" ،هتذيب الكمذل")492/22( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة"،
(.)547/14
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دذشت إىل بة تسنة مخاسني(.)1
مروايهتا :
ابلرواية دن النيب  ،وبلغ عاسن هذ :تساة
شرفت أ هذنئ
وأربةني ح يثذ.
قذل الذهيب :هلذ عن لك ح يث واح أخرجذه( .)2قذل ابن
حجر :ح يثذن()3؟
( )1الذهيب" ،تسري أدال النبالء".)313/2( ،
( )2يةين البخذري وعاسلم ،الذهيب" ،تسري أدال النبالء".)313/2( ،
( )3باابع الصحيحني ،وحتفة األشراف وج هتمذ ح يثني.
يو
اجلمع بني القولني :أن الذهيب د َّ طرق وألفذظ ح يث أ هذنئ
الفاح ح يثذ واح ا ،ود َّ ابن حجر كل لفظ بطرقه ح يثذ.
احل يثذن مهذ" :اجلوار" ،و"صالة الضحى" ،ويف احل يثني " :كر لغاسل
هبت إىل الرتسول يف
الرتسول  ،والفرق بينهمذ :أن أ هذنئ
ح يث "اجلوار" ،وأتى إليهذ الرتسول يف ح يث "صالة الضحى"؛ لذا
شراح بينهمذ دلى تة د الواقةة ،وهللا أدلم.
مجع بةض َّ
حديث "اجلوار":
رواه البخذري دن إمسذديل بن أيب أويس ،ودب هللا بن يوتسف ،ودب هللا بن
عاسلمة – ثالثاهم -دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ ،
ورواه دب هللا بن عاسلمة دن عذلك ،به ،خماصرا دون لفظ اجلوار .ورواه
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ممن روى عنها  :روى دنهذ أبو عرة عوالهذ ،وعوالهذ
أبو صذحل اب ا  ،وابن ابنهذ جة ة املخزوعي ،وابن ابنهذ هذرون
=

عاسلم دن حيىي بن حيىي دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ
 ،بلفظ اجلوار ،وب ونه ،ورواه دن يزي بن أيب حبيب دن تسةي بن أيب
هن دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،خماصرا دون لفظ اجلوار.
حديث "صالة الضحى":
رواه البخذري عن ثالثة طرق – عافرقة – دن شةبة دن دمرو بن عرة دن
ابن أيب ليلى دن أ هذنئ  .ورواه عاسلم عن طريق جةفر بن حمم دن
أبيه دن أيب عرة ،وعن طريق حمم بن جةفر دن شةبة دن دمرو بن عرة
دن دب الرمحن بن أيب ليلى ،وعن طريق ابن شهذب دن ابن دب هللا بن
احلذرث نوفل دن أبيه؛ ثالثاهم دن أ هذنئ .
يوتسف بن دب الرمحن املزي" ،حتفة األشراف مبةرفة األطراف ،عع النكت
الظراف دلى األطراف" .البن حجر الةاسقالين .حتقيق :دب الصم شرف
ال ين( .ط ،2بريوت :املكاب اإلتسالعي1403 ،هـ ،) 1983 -
( ،452/12ح454 ،18003ح ،458 ،18007ح)18018؛ وأمح
بن دلي بن حجر الةاسقالين" ،فاح البذري بشرح صحيح اإلعذ أيب دب هللا
حمم بن إمسذديل البخذري" .تصحيح :حمب ال ين اخلطيب ،وآخرون.
(ط ،1عصر :املطبةة الاسلفية ،ب ون))53/3( ،؛ وينظر حنوه "ه ي
الاسذري" عق عة فاح البذري.)476( ،
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املخزوعي( ،)1وابن ابنهذ حيىي بن جة ة املخزوعي ،ودذعر الشةيب،
ودب هللا بن احلذرث بن نوفل ،وقيل :دب هللا بن دب هللا بن احلذرث
ابن نوفل ،ودب هللا بن دبذس ،ودب الرمحن بن أيب ليلى ،ودروة
ابن الزبري ،ودطذء بن أيب رابح ،وكريب عوىل ابن دبذس ،وجمذه  ،وحمم
ابن دقبة بن أيب عذلك(.)2

( )1قذل الكالاب ي :وال نةلم أل هذنئ ابن بنت ،وال ابن ابن يقذل له :هذرون،
رجذل صحيح البخذري أمح بن حمم الكالاب ي" ،اهل اية واإلرشذد يف
عةرفة أهل الثقة والاس اد" .حتقيق :دب هللا الليثي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة،
1407هـ) املكابة الشذعلة ( .)852/2وقفت دلى رواايت له دن أ هذنئ
يف املاسن  ،لإلعذ أمح  ،واجلذعع ،للرتعذي ،واملةجم الكبري ،للطرباين.
( )2املزي" ،هتذيب الكمذل")492/22( ،؛ وينظر حنوه ابن حجر" ،هتذيب
الاهذيب")507/12( ،؛ و"اإلصذبة" ،)547/14( ،خماصرا.
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املبحث الثاني :معنى اجلوار يف اللغة العربية واصطالح العلماء
قذل ابن فذرس" :جور" :اجليم والواو والراء ،أصل واح  ،وهو
امليل دن الطريق ،يقذل :جذر جورا(.)1
قوله أل هذنئ " :أجران عن أجرت"( . . .)2دليل عن
الاسنة عوافق لنص القرآن الكرمي﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
( ﴾)6تسورة الاوبة.

فقوله " :أجران" عن أجذر جيري إجذرة ،واالتسم اجلوار بكاسر
وضم اجليم .يقذل :أجرت الرجل :عنةاه ،واتساجذرين :تسألين أن أجريه
وجذرك املاساجري بك .وجذور الرجل جمذورة ،وجوارا :تسذكنه .وجذر
واتساجذر :طلب أن جيذر .ويقذل لكل واح عن اجملري واملاساجري :جذر.
واجلوار له عةذن ،عنهذ :االداكذف ،واحللف والذعذ والةه والاأعني،
وعنه قوله تةذىل . . .﴿ :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﴾ )48( . . .تسورة األنفذل؛ أي
جمري عؤعن .ويطلق اجلذر دلى عةذن د ة ،عنهذ :اجلذر :املاساجري وهو
الذي يطلب األعذن ،واجلذر :احلليف ،واجلذر :النذصر ،واجلذر :الذي
أجرته عن أن يظلمه ظذمل ،واجلذر :الذي جيذورك بيت بيت ،واجلذر:
النفيح :هو الغريب ،واجلذر :الشريك يف الةقذر مل يقذتسم ،واجلذر:
املقذتسم ،واجلذر :الشريك يف الاجذرة ،وعذ قرب عن املنذزل .ومجع جذر:
( )1ابن فذرس" ،عقذييس اللغة" ،عذدة " :جور ".
( )2عوضوع البحث ،تسيأيت خترجيه.
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أجوار ،وجرية ،وجريان(.)1

اجلوار يف اصطالح العلماء:
قذل ابن األثري :وقوله

()2

" :وجيري دليهم أدانهم " :أي إ ا

( )1حمم بن احلاسن ابن دري األزدي" ،مجهرة اللغة"( .ط ،1عكابة املثىن،
بغ اد ،ب ون) ،عذدة" :جرو" ،و"جور"؛ وحمم بن يةقوب الفريوزآابدي،
"القذعوس احمليط"( .ط ،2ب ون1371 ،هـ ) 1952 -؛ وحمم بن عكر
بن عنظور اإلفريقي" ،لاسذن الةرب"( .ط ،1الكويت :دار النوادر،
1431هـ ) 2010 -؛ عذدة" :جور"؛ واحلاسني بن حمم األصبهذين،
"املفردات يف غريب القرآن" .إشراف :حمم أمح خلف هللا( .ط ،1عصر:
عكابة األجنلو ،ب ون).)145( ،
( )2بةض ح يث خمرج دن د د عن الصحذبة ،وهذه اللفظة خمرجة عن ح يث
دب هللا بن دمرو  :أخرج أمح يف "املاسن " ،1407/3( ،ح )6806عن
طريق حمم بن إتسحق دن دمرو بن شةيب دن أبيه دن ج ه دب هللا بن
دمرو ،قذل :ملذ دخل رتسول هللا –  -عكة دذ الفاح ،قذ يف النذس
خطيبذ ،فقذل" :اي أيهذ النذس؛ إنه عذ كذن عن حلف يف اجلذهلية فإن اإلتسال
مل يزده إال ش ة ،وال حلف يف اإلتسال  ،واملاسلمون ي دلى عن تسواهم،
تكذفأ دعذؤهم ،جيري دليهم أدانهم ،ويرد دليهم أقصذهم ،ترد تسراايهم دلى
قة هم ،ال يقال عؤعن بكذفر ،دية الكذفر نصف دية املاسلم ،ال جلب وال
جنب ،وال تؤخذ ص قذهتم إال يف دايرهم "؛ وحمم بن يزي ابن عذجة
القزويين" ،الاسنن" .حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة:
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دار الاأصيل1435 ،هـ  ) 2014-كاذب ال ايت ،ابب املاسلمون تاكذفأ
دعذؤهم ،456) ،ح )2685عن طريق دب الرمحن بن ديذش ،بلفظ :وجيري
دلى املاسلمني أدانهم ،ويرد دلى املاسلمني أقصذهم؛ وتسليمذن بن األشةث
ي
الاس يج ْاساذين" ،الاسنن" .حتقيق :حمم حميي ال ين دب احلمي ( .ط،1
أبو داود ّ
عصر :الاسةذدة1369 ،هـ  ) 1950 -كاذب اجلهذد ،ابب يف الاسرية ترد
دلى أهل الةاسكر )2751 ،107/3( ،عن طريق حمم بن إتسحذق – قذل
أبو داود :ببةض هذا -وحيىي بن تسةي  ،مجيةذ ،ويف كاذب ال ايت ،ابب
أيقذد املاسلم ابلكذفر ،252/4( ،ح )4531عن طريق حيىي بن تسةي ؛ بلفظ:
"وجيري دليهم أقصذهم"؛ وأمح بن احلاسني البيهقي" ،الاسنن الكبري" .حتقيق:
دب هللا بن دب احملاسن الرتكي( .ط ،1الرايض :دذمل الكاب1434 ،هـ -
 ،244/13( ،) 2013ح ،177/16( ،)13061ح)16011؛ عن
طريق ابن إتسحذق  -صرح ابلاح يث -بلفظ" :ياسةى بذعاهم أدانهم ،يرد
دليهم أقصذهم"؛ ثالثاهم  -دب الرمحن بن ديذش ،وحمم بن إتسحذق ،وحيىي
بن تسةي  -دن دمرو بن شةيب ،به.
احلكم على اإلسناد:
إتسنذده حاسن ،فيه حمم بن إتسحذق ،وق صرح ابلاح يث يف رواية
البيهقي ،واتبةه :دب الرمحن بن ديذش ،وحيىي بن تسةي  .وأعذ رواية دمرو
بن شةيب دن أبيه دن ج ه ،فق اخالف النقذد يف االحاجذج برواياه،
واالحاجذج به هو الصحيح ،واملخاذر الذي دليه احملققون عن أهل احل يث،
ورجح بةضهم أن ح يثه يف رتبة احل يث احلاسن ،ينظر عطوال ،أمح حمم
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أجذر واح عن املاسلمني -حر أو دب أو أعة– واح ا أو مجذدة عن
الكفذر وخفرهم وأعنهم ،جذز لك دلى مجيع املاسلمني ،وال ينقض
دليه جواره(.)1
وضَّح الصنةذين عةىن اجلوار ،قذئال :عن اإلجذرة ،وهي األعذن:
صحة أعذن الكذفر عن كل عاسلم كر أو أنثى حر أ دب عأ ون
أ غري عأ ون(.)2
=

أبو األشبذل شذكر" ،البذدث احلثيث" شرح اخاصذر دلو احل يث .البن
كثري (ط ،3عصر :حمم دلي صبيح ،ب ون) (.)223-222
وللح يث لفظ عقذرب دن دلي  " :عة املاسلمني واح ة ياسةى هبذ أدانهم"،
بةض ح يث .أخرجه حمم بن إمسذديل البخذري" ،اجلذعع املاسن الصحيح
املخاصر عن أعور رتسول هللا وتسننه وأايعه" الصحيح .دنذية حمم زهري
النذصر( .ط ،1بريوت :دار طوق1422 ،هـ) يف كاذب االداصذ ابلكاذب
والاسنة ،ابب عذ يكره عن الاةمق والانذزع يف الةلم والغلو يف ال ين والب ع ،...
( ،)97/9ويف كاذب احلج ،ابب فضل امل ينة  ،)20/3( ،...بنحوه.
( )1املبذرك بن حمم ابن األثري اجلزري" ،النهذية يف غريب احل يث واألثر".
حتقيق :طذهر أمح الزاوي( .ط ،1القذهرة :دار إحيذء الكاب الةربية،
1383هـ .)313/1( ) 1963 -
( )2حمم بن إمسذديل الصنةذين" ،تسبل الاسال شرح بلوغ املرا عن أدلة
األحكذ "( .ب ون ،دار احل يث ،ب ون) املكابة الشذعلة)489/2( ،؛
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ودرفه ابن النجذر ،قذئال :األعذن :ض اخلوف ،وحير به قال،
ويرق ،وأتسر؛ وشرط كونه عن عاسلم دذقل خماذر(.)1
عاسميذته قذئال( :)2أصل األعن:
َّ
وفصل الراغب األصفهذين َّ
طمأنينة النفس وزوال اخلوف ،واألعن ،واألعذنة ،واألعذن ،يف األصل
عصذدر ،وجيةل األعذن اترة امسذ للحذلة اليت يكون دليهذ اإلناسذن يف
األعن ،واترة امسذ ملذ يؤعن دليه اإلناسذن ،حنو قوله تةذىل :ﭽ ...ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)27( . ..ﭼ تسورة األنفذل.
قاسم املذوردي األعذن إىل ضربني ،قذئال :دذ وخذص .فأعذ الةذ :
َّ
=

وينظر حنوه :دب الرمحن بن إبراهيم ،املق تسي" .الة ة شرح الةم ة".
(ب ون ،القذهرة :دار احل يث1424 ،هـ  ،) 2003املكابة الشذعلة( ،ص:
)648؛ ابن عفلح ،إبراهيم بن حمم " .املب ع يف شرح املقنع" ملوفق ال ين
بن ق اعة( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1418 ،هـ ،) 1997 -
املكابة الشذعلة.)351/3( ،
( )1حمم بن أمح الفاوحي ،الشهري اببن النجذر" ،عناهى اإلرادات" ،حتقيق:
دب هللا بن دب احملاسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1419 ،هـ -
 ،) 1999املكابة الشذعلة.)234/2( ،
( )2احلاسني بن حمم الراغب األصفهذىن ،حتقيق" .املفردات يف غريب القرآن".
حتقيق :حمم خلف هللا( .ب ون ،عصر :دار األجنلو ،ب ون).)30( ،
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فهو اهل نة عع أهل احلرب ،فال جيوز أن ياوالهذ إال اإلعذ دون غريه،
لةمو والياه ،فإن توالهذ غريه ،مل يلز  .وأعذ األعذن اخلذص :فيصح عن
كل عاسلم لكل عشرك ،تسواء كذن األعذن عن رجل أو اعرأة ،عن حر
كذن ،أو عن دب  ،عن دذدل أو ابغ ،فيكون أعذن البذغي الزعذ ألهل
البغي وأهل الة ل ،وأعذن الةذدل الزعذ ألهل الة ل وأهل البغي(.)1
وجةله ابن جزي الكليب الاأعني ثالثة أضرب دلى الةمو ،
وينفرد بةق مهذ الاسلطذن ،ومهذ :الصلح والذعة ،والثذلث :خذص بكذفر
واح أو بة د حمصور؛ ويصح عن كل عاسلم(.)2
( )1دلي بن حمم املذوردي" ،احلذوي الكبري" يف فقه عذهب اإلعذ الشذفةي
وهو شرح خماصر املزين ،حتقيق :دلي حمم عةوض ،وآخر( .ط ،1بريوت:
دار الكاب الةلمية1419 ،هـ .)142/13( ،) 1999 -
( )2حمم بن أمح ابن جزي الكليب" ،القوانني الفقهية"( ،ب ون) ،املكابة الشذعلة،
(ص)103 :؛ وينظر حنوه :حمم بن أمح اخلطيب الشربيين" ،عغين احملاذج إىل
عةرفة عةذين ألفذظ املنهذج" ،للنووي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية،
1415هـ  ،) 1994 -املكابة الشذعلة ،)51/6( ،وينظر عطوال :املوتسودة
الفقهية( ،ط ،1الكويت :وزارة األوقذف والشئون اإلتسالعية1433 ،هـ -
،)230/25( ،)216/16( ،)233/6( ،)161/3( ،) 2012
()206/42؛ ودب الكرمي زي ان" ،اجلذعع يف الفقه اإلتسالعي املفصل يف
أحكذ املرأة والبيت املاسلم يف الشريةة اإلتسالعية"( ،ط ،4بريوت :عؤتساسة
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املبحث الثالث :قصة جوار أم هانئ يف السرية النبوية
أح املواقف اليت ح ثت يو فاح
ح يث جوار أ هذنئ
عكة( )1كمذ روى الواق ي دن د د كبري عن الرواة يف فاح عكة ،وقذل:
فكل ق ح ثين عن ح يث الفاح بطذئفة ،وبةضهم أودى له عن
بةض ،وغري هؤالء ق ح ثين أيضذ ،فكابت كل عذ مسةت عنهم(.)2
أخرج الواق ي باسن ه عن طرق قصة إجذزة رتسول هللا ع جوار
أ هذنئ ك؛ قذئال :وكذنت أ هذنئ بنت أيب طذلب حتت هبرية بن أيب
وهب املخزوعي ،فلمذ كذن يو الفاح دخل دليهذ محوان( )3هلذ  -دب
=

الرتسذلة1433 ،هـ .)475/4( ،) 2012 -
( )1كذن فاح عكة يف شهر رعضذن يف الاسنة الثذعنة ،ينظر لالتسازادة :حمم بن أمح
الفذتسي" ،الزهور املقاطفة عن اتريخ عكة املشرفة" .حتقيق :دلي دمر( ،ط،1
القذهرة :عكابة الثقذفة ال ينية1422 ،هـ .)273-256( ،) 2001-
( )2الواق ي" ،املغذزي".)781/2( ،
( )3احلمو :أخو الزوج وعذ أشبهه عن أقذرب الزوج الةم وابن الةم وحنوهم .وقذل
األصمةي :اإلمحذء :عن قبل الزوج ،واألخاذن :عن قبل املرأة .قذل أبو دلي
القذيل :واألصهذر :يقع دليهمذ مجيةذ ،ديذض بن عوتسى اليحصيب" ،عشذرق
األنوار دلى صحذح اآلاثر"( .املكابة الةايقة ودار الرتاث ،ب ون) ،املكابة
الشذعلة ،)199/1( ،باصرف ياسري؛ وينظر لالتسازادة :ابن عنظور " ،لاسذن
الةرب" ،عذدة" :محو.
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هللا بن أيب ربيةة املخزوعي ،واحلذرث بن هشذ  -فذتساجذرا هبذ ،وقذال:
حنن يف جوارك! فقذلت :نةم ،أنامذ يف جواري .قذلت أ هذنئ :فهمذ
دن ي إ دخل دلي فذرتسذ ،ع ججذ يف احل ي  ،وال أدرفه ،فقلت له:
أان بنت دم رتسول هللا  ،قذلت :فكف دين ،وأتسفر دن وجهه ،فإ ا
دلي دليه الاسال ()1؟! فقلت :أخي! فذدانقاه وتسلمت دليه ،ونظر
إليهمذ ،فشهر الاسيف دليهمذ .قلت :أخي عن بني النذس يصنع يب
هذا! قذلت :وألقيت دليهمذ ثواب ،وقذل :جتريين املشركني؟ وحلت
( )1بني النووي أقوال الةلمذء يف الصالة دلى غري األنبيذء ،عع كر أدلاهم
اجلويين عن
وأحكذعهم .مث دقب بقوله :وأعذ الاسال  ،فقذل الشيخ أبو حمم
ُّ
أصحذبنذ :هو يف عةىن الصالة ،فال يُاساةمل يف الغذئب ،فال يفرد به غري
دلي دليه الاسال  ،وتسواء يف هذا األحيذء واألعوات.
األنبيذء ،فال يُقذلّ :
وأضذف ابن كثري قذئال :وق غلب هذا يف دبذرة كثري عن الناسذخ للكاب أن
ينفرد دلي أبن يقذل" :دليه الاسال " عن دون تسذئر الصحذبة أو "كر
هللا وجهه" ،وهذا وإن كذن عةنذه صحيحذ ،لكن ينبغي أن ياسوي بني
الصحذبة يف لك ،فإن هذا عن ابب الاةظيم والاكرمي ،فذلشيخذن وأعري
املؤعنني دثمذن أوىل بذلك عنه  .حيىي بن شرف النووي" ،األ كذر
املناخبة عن كال تسي األبرار"( .ط ،1بريوت :دار الكاذب الةريب،
1399هـ )118( ،) 1979 -؛ وإمسذديل بن كثري ال عشقي" ،تفاسري
القرآن الةظيم" .حتقيق :حمم حاسني مشس ال ين( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية1419 ،هـ).)422/6( ،
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دوهنمذ ،فقلت :وهللا لاب أن يب قبلهمذ! قذلت :فخرج ومل يك ،
فأغلقت دليهمذ بياذ ،وقلت :ال ختذفذ .قذل – يةين الواق ي :-فح ثين
ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ قذلت:
ابلبطحذء فلم أج ه ،ووج ت فيه
فذهبت إىل خبذء رتسول هللا
فذطمة ،فقلت عذ ا لقيت عن ابن أعي دلي؟ أجرت محوين يل عن
املشركني فافلت دليهمذ ليقالهمذ! قذلت :فكذنت أش دلي عن
زوجهذ ،وقذلت :جتريين املشركني؟ قذلت :إىل أن طلع رتسول هللا
ودليه رهجة -الغبذر(-)1فقذل" :عرحبذ بفذخاة أ هذنئ"! ودليه ثوب
واح  ،فقلت :عذ ا لقيت عن ابن أعي دلي؟ عذ ك ت أنفلت عنه!
أجرت محوين يل عن املشركني فافلت دليهمذ ليقالهمذ! فقذل رتسول هللا
" :عذ كذن اك ،ق أعنذ عن أعنت ،وأجران عن أجرت .مث أعر
فذطمة فاسكبت له غاسال فذغااسل ،مث صلى مثذن ركةذت يف ثوب واح
علاحفذ( )2به" ،و لك ضحى يف فاح عكة .قذلوا :قذلت :فرجةت
( )1فاسرت يف املنت ،الرهج -حترك :-الغبذر ،القذعوس احمليط :عذدة" :رهج".
) (2عةىن "علاحفذ"  -تسيأيت توضيحه يف بةض ألفذظ احل يث -وأورد عةنذه
البخذري تةليقذ ،وأغلقه ابن حجر؛ قذئال :قذل الزهري " :يف ح يثه:
امللاحف املاوشح :وهو املخذلف بني طرفيه دلى دذتقيه ،وهو االشامذل
دلى عنكبيه .قذل :قذلت أ هذنئ" :الاحف النيب بثوب ،وخذلف بني
طرفيه دلى دذتقيه" .البخذري" ،اجلذعع املاسن الصحيح" ،كاذب الصالة،
تامة ترمجة :ابب الصالة يف الثوب الواح علاحفذ به)80/1( ،؛ ينظر
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إليهمذ فأخربهتمذ ،وقلت :إن شئامذ فأقيمذ ،وإن شئامذ فذرجةذ إىل
عنذزلكمذ ،قذلت :فأقذعذ دن ي يوعني يف عنزيل ،مث انصرفذ إىل عنذزهلمذ.
قذلت :فكنت أكون عع النيب ع يف خبذئه ابألبطح حىت خرج إىل
حنني .)1( . . .مث يروي ابن تسة ( )2حذل عن أجذرت أ هذنئ ك،
وثبذت الرتسول ع دلى عوقفه يف إجذزته جلوارهذ؛ قذئال :ملذ كذن يو
الفاح ،دخل احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة دلى أ هذنئ
بنت أيب طذلب فذتساجذرا هبذ . . .،إىل أن قذل :فرجةت إليهمذ
فأخربهتمذ فذنصرفذ إىل عنذزهلمذ .فقيل لرتسول هللا ع ،احلذرث بن هشذ ،
ودب هللا بن أيب ربيةة جذلاسذن يف انديهمذ عافضالن( )3يف
=

لالتسازادة :أمح بن دلي الةاسقالين" ،تغليق الاةليق دلى صحيح
البخذري" .حتقيق :تسةي دب الرمحن عوتسى القزقي( ،ط ،1بريوت :املكاب
اإلتسالعي1405 ،هـ))206-204/2( ،؛ وابن فذرس" ،عقذييس اللغة"،
عذدة" :حلف"؛ واليحصيب" ،عشذرق األنوار".)254/2( ،
( )1الواق ي" ،املغذزي".)831-829/2( ،
( )2رواه ابن تسة دن حمم بن دمر  -يةين الواق ي  -دن تسليط بن عاسلم
دن دب هللا بن دكرعة.
( )3الفذء والضذد والال أصل صحيح ،ي ل دلى زايدة يف شيء .عن لك
الفضل :الزايدة واخلري .واإلفضذل :اإلحاسذن .ورجل عفضل .ويقذل :فضل
الشيء يفضل ،ورمبذ قذلوا :فضل يفضل ،وهي اندرة .وأعذ املافضل :امل دي

للفضل دلى أضرابه وأقرانه ،قذل هللا تةذىل ﭽ . . .ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
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املأل( )1املزدفر( ،)2فقذل رتسول هللا " :ال تسبيل إليهمذ ،ق أعنذمهذ"(.)3

=

ﮭ ﮮ)24( . . .ﭼ  -تسورة املؤعنون  -ويقذل :املافضل:
املاوشح بثوبه .ويقولون :الفضل :الذي دليه قميص ورداء ،وليس دليه إزار
حمم
حمم بن ّ
وال تسراويل .ابن فذرس" ،عقذييس اللغة"؛ وينظر لالتسازادةّ :
الزبي ي" ،اتج الةروس عن جواهر القذعوس" ،حتقيق :جممودة عن احملققني،
(دار اهل اية) ،املكابة الشذعلة؛ عذدة" :فضل".
( )1املالء ،ابلضم وامل  :مجع عالءة ،وهي اإلزار والريطة .ابن األثري اجلزري،
"النهذية يف غريب احل يث واألثر")352/4( ،؛ وابن عنظور " ،لاسذن
الةرب" ،عذدة" :عأل".
( )2املزدفر :بضم امليم ،وفاح الزاي ،وتسكون الةني ،وفاح الفذء؛ هو الثوب
املصبوغ ابلزدفران ،اليحصيب" ،عشذرق األنوار")312/1( ،؛ وابن عنظور" ،
لاسذن الةرب" ،عذدة :زدفر.
( )3حمم بن تسة البغ ادي" ،الطبقة الرابةة عن الصحذبة ممن أتسلم دن فاح
عكة وعذ بة لك" .اجلزء املامم لطبقذت ابن تسة  .حتقيق ودراتسة:
دب الةزيز دب هللا الاسلوعي( .الطذئف :عكابة الص يق1416 ،هـ ،املكابة
الشذعلة) ()318؛ وأتسن ه احلذكم عن طريق الواق ي؛ وينظر عطوال املغذزي،
للواق ي ()830/2؛ واحلذكم" ،املاسا رك" ،)580/5( ،وابخاالف ياسري.
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املبحث الرابع :ختريج مرويات "إجازة الرسول جلوار أم هانئ

"

وبيان املبهم يف املنت والفوائد املستنبطة
ح يث يو فاح عكة( )1أح األحذديث املاسن ة ،واملرفودة يف
كاب الاسنة ،وورد يف كاب الاسرية النبوية ،واملغذزي؛ ورواه د د عن
يف اجلوار بةض
الصحذبة  ،عنهم أ هذنئ  .وية ح يثهذ
ح يث يو فاح عكة ،وعروي عن د ة طرق ،ورد يف بةضهذ لفظ اجلوار
وقصاه ،واقاصر بةضهذ دلى لفظ اجلوار ،وتسأقاصر دلى خترجيهمذ ،إال إ ا
ددت الضرورة لاخريج طرق أخرى مل يرد فيهذ لفظ اجلوار.
جلوار أم هانئ " رواه
ح يث "إجازة الرسول هللا
أبو عرة ،وابن دبذس  -كالمهذ عفرقني -دن أ هذنئ .
طريق أيب مرة عن أم هانئ  :رواه أبو النضر ،وتسةي
املقربي ،وتسةي بن أيب هن  ،وإبراهيم بن حنني – أربةاهم عفرقني –
دن أيب عرة دن أ هذنئ ؛ رووه بلفظ اجلوار ،وقصاه ،وب ون لفظ
اجلوار ،وتسأقصر دلى األول.

( )1تق يف املبحث الثذلث ،وقذل الواق ي دن رواياه لفاح عكة :فكل ق ح ثين
عن ح يث الفاح بطذئفة ،وبةضهم أودى له عن بةض ،وغري هؤالء ق ح ثين
أيضذ ،فكابت كل عذ مسةت عنهم ،الواق ي" ،املغذزي".)781/2( ،
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 .1طريق أيب النضر عن أيب مرة عن أم هانئ :
رواه مالك يف املوطأ دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ ك
بلفظ" :اجلوار" .ورواه دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة دن أ هذنئ
ك ،بلفظ" :أن رسول هللا ع صلى عام الفتح مثاين ركعات ملتحفا يف
الشراح :ح يث" :صالة
ثوب واحد" ،وق أطلق دليه بةض َّ
الضحى"(.)1
روى لفظ اجلوار مجذدة  -إمسذديل بن أيب أويس ،ودب هللا
ابن يوتسف ،ودب هللا بن عاسلمة ،وحيىي بن حيىي ،ودب الرمحن ابن عه ي،
وإتسحذق ،ودبي هللا بن دب اجملي  ،وعةن ،وابن وهب ،وأمح بن أيب
بكر -دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة ،دن أ هذنئ ؛ وخذلفهم
دب الرزاق ،فرواه بلفظهم – "اجلوار" – ووهم فرواه دن عذلك دن عيمون
بن عياسرة – والصواب عذلك دن عوتسى بن عياسرة – دن أيب عرة ،به،
بلفظ :ح يث "صالة الضحى"(.)2
قذلت :هبت
لفظ احلديث "اجلوار" :دن أ هذنئ
إىل رتسول هللا دذ الفاح فوج ته يغااسل ،وفذطمة ابناه تاسرته بثوب،
( )1ينظر :املبحث األول ،عروايهتذ رضي هللا دنهذ ،وتسيأيت توضيحه.
( )2ح يث عذلك دن عوتسى بن عياسرة يف "صالة الضحى" ،وتسيأيت توضيحه
عفصال.
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قذلت :فاسلمت فقذل" :عن هذه"؟ فقلت :أان أ هذنئ بنت أيب
طذلب ،فقذل" :عرحبذ أب هذنئ ،فلمذ فرغ عن غاسله ،قذ فصلى مثذن
ركةذت ،علاحفذ( (1يف ثوب واح " ،مث انصرف ،فقلت له :اي رتسول
هللا ،زدم ابن أعي دلي بن أيب طذلب أنه قذتل رجال أجرته ،فالن ابن
هبرية ،فقذل رتسول هللا" :ق أجران عن أجرت اي أ هذنئ" ،و لك
ضحى.
ختريج احلديث :أخرجه عذلك يف املوطأ "رواية أيب عصةب
الزهري" ( ،395/1ح ،)347و"رواية حيىي بن حيىي الليثي" (،130
ح )205دن أيب النضر عوىل دمر بن دبي هللا دن أيب عرة عوىل أ
هذنئ دن أ هذنئ بنت أيب طذلب ،واللفظ هلمذ .والبخذري يف
الصحيح "اجلذعع املاسن الصحيح املخاصر عن أعور رتسول هللا وتسننه
وأايعه" ،كاذب الصالة ،ابب الصالة يف الثوب الواح علاحفذ به. . . ،
 )80/1( ،دن إمسذديل بن أيب أويس ،ويف كاذب اجلزية واملواددة، . . .
ابب أعذن الناسذء وجوارهن )100/4( ،دن دب هللا بن يوتسف ،ويف
كاذب األدب ،ابب عذ جذء يف زدموا )37/8( ،دن دب هللا بن عاسلمة.
وعاسلم يف الصحيح ،صالة املاسذفرين ،ابب اتساحبذب صالة الضحى. .
 ،157/2( ، .ح ))719(-82دن حيىي بن حيىي .وأمح يف املاسن ،
( )1تق املراد عن "عالحفذ" يف املبحث الثذلث.
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( 6665 ،6503 ،6502/12ح)28022 ،27550 ،27549
دن دب الرمحن بن عه ي ،ويف ( ،6668/12ح )28031دن
إتسحذق .والقذتسم بن تسال يف األعوال ،269( ،ح )495دن
دب الرمحن بن عه ي .وابن زجنوية يف كاذب األعوال (،443/2
ح )722عن طريق ابن أيب أويس .وال ارعي يف املاسن ،110/1( ،
ح ،546/1( ،)1478ح )2531دن دبي هللا بن دب اجملي .
والرتعذي يف اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح" ،كاذب االتسائذان دن رتسول هللا
 ،ابب عذ جذء يف عرحبذ ،78/5( ،ح )2734عن طريق عةن،
ولفظه :هبت إىل رتسول هللا دذ الفاح فوج ته يغااسل ،وفذطمة
تاسرته بثوب ،قذلت :فاسلمت فقذل" :عن هذه"؟ فقلت :أان أ هذنئ
بنت أيب طذلب ،فقذل" :عرحبذ أب هذنئ" .قذل :فذكر يف احل يث
قصة طويلة .وأبو دوانة يف املاساخرج "املاسن " )269/2( ،عن طريق ابن
وهب ،ودب هللا بن يوتسف – عفرقني  -وابن حبذن يف الصحيح،
" اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن حبذن" ،323/2( ،ح )1183عن
طريق أمح بن أيب بكر .والطرباين يف املةجم الكبري)317/24( ،
ح( ))1017(00000عن طريق القةنيب ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل
بن أيب أويس؛ مجيةهم عفرقني  -إمسذديل ،ودب هللا بن يوتسف ،ودب
هللا بن عاسلمة ،وحيىي بن حيىي ،ودب الرمحن بن عه ي ،وإتسحذق،
ودبي هللا بن دب اجملي  ،وعةن ،وابن وهب ،وأمح بن أيب بكر  -دن
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عذلك ،به ،ابخاالف ياسري.
احلكم على اإلسناد :إتسنذده صحيح ، ،وع اره :عذلك دن أيب
النضر( )1دن أيب عرة( ،)2عن رجذل الصحيحني.
قذل الرتعذي :هذا ح يث حاسن صحيح( .)3ودزاه املزي
للرتعذي ،ونقل حكمه ،فقذل :صحيح(.)4
وهم عبد الرزاق ،وخمالفته لرواة مالك ،وغريهم:
أخرج دب الرزاق يف املصنف ،48/3( ،ح )4912دن عذلك دن
عيمون بن عياسرة( )5دن أيب عرة دن أ هذنئ قذلت " :هبت إىل النيب
( (1أبو النضر :هو تسذمل بن أيب أعية الاميمي امل ين ،عوىل دمر بن دب هللا
الايمي ،ثقة ،ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")372/3( ،؛ و"تقريب
الاهذيب".)279( ،
( (2وأبو عرة عوىل أ هذنئ  ،ثقة ،وتق عت ترمجاه يف املبحث األول.
( )3حمم بن دياسى الرتعذي" ،اجلذعع" .اجلذعع الصحيح .حتقيق :أمح حمم
شذكر .وآخرون( ،ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث ،ب ون) (،78/5
ح.)2734
( )4املزي" ،حتفة األشراف".)458/12( ،
( )5كذا يف املصنف لةب الرزاق" :عيمون بن عياسرة" ،ومل أقف دلى رواية ملذلك
دن عيمون بن عياسرة ،وإمنذ :عذلك دن عوتسى بن عياسرة .وأشذر الطرباين
إىل هذا فقذل :هكذا قذل ال بري :دن دب الرزاق دن عذلك دن عيمون
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ابن عياسرة ،وهم فيه ،والصواب :عذ رواه القةنيب وغريه دن عذلك دن عوتسى
ابن عياسرة .دب الرزاق بن مهذ الصنةذين" ،املصنف" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل) 2015-1436 ،
( ،48/3ح)4912؛ وتسليمذن بن أمح أبو القذتسم الطرباين" ،املةجم
الكبري" .حتقيق :مح ي الاسلفي( .ط ،2املوصل :الزهراء احل يثة1410 ،هـ
.)332/24( ،) 1990 روى عذلك يف "املوطأ" دن عوتسى بن عياسرة ،ح يث" :الصالة يف ثوب
الشراح ح يث" :صالة الضحى" –
واح " ،وهو عذ أطلق دليه بةض َّ
تق توضيحه يف طريق أيب النضر املاق  -وليس فيه لفظ اجلوار.
وعوتسى بن عياسرة ،هو ال يلي  -بكاسر ال ال وتسكون الاحاذنية –
أبو دروة امل ين ،أمجةوا دلى توثيقه ،وقذل أبو حذمت :ال أبس به،
دب الرمحن بن حمم ابن أيب حذمت الرازي" ،اجلرح والاة يل"( .ط،1
حي ر آابد ال كن ،اهلن  :طبةة جملس دائرة املةذرف الةثمذنية ،بريوت:
دار الكاب الةلمية1271 ،ه )235/8( ) 1952 -؛ واملزي "هتذيب
الكمذل" ()514/18؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".)333/10( ،
 عيمون بن عياسرة - :بة البحث يف كاب الرجذل اليت حتت ي ي –
وقفت دلى :عيمون بن عياسرة ،وحيىي بن عيمون بن عياسرة! واحت كال
الةلمذء دنهمذ يف الاذيل:
ميمون بن ميسرة :قذل البخذري ،وأبو حذمت :عيمون بن عياسرة روى دن
أيب هريرة ،وروى دنه يةلى بن دطذء ،حمم بن إمسذديل البخذري" ،الاذريخ
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دذ الفاح ،فوج ته يغااسل ،وفذطمة ابناه تاسرته بثوب ،فاسلمت،
=

الكبري"( .ط ،1حي ر آابد ،ال كن :دائرة املةذرف الةثمذنية1360 ،هـ)
()339/3؛ ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاة يل".)162/8( ،
حيىي بن ميمون بن ميسرة :قذل ابن عةني :حي ث دنه يةلى بن دطذء،
ليس حي ث دنه غري يةلى بن دطذء ،حيىي بن عةني املري" ،الاذريخ" حيىي
بن عةني وكاذبه الاذريخ .حتقيق :أمح نور تسيف( .ط ،1عكة :عركز البحث
الةلمي وإحيذء الرتاث اإلتسالعي ،جذعةة أ القرى 1399 ،هـ ) 1979 -
()666/2؛ وينظر حنوه :أمح بن دلي البغ ادي" ،املافق واملفرتق" .حتقيق:
حمم صذدق احلذع ي( .ط ،1دعشق :دار القذدري1417 ،هـ -
 ،) 1997املكابة الشذعلة ()2066/3؛ وحمم بن أمح الذهيب" ،عيزان
االدا ال يف نق الرجذل" .حتقيق :دلي حمم البجذوي( .ط ،1بريوت :دار
املةرفة ،ب ون) ()454؛ وأمح بن دلي بن حجر الةاسقالين" ،لاسذن
امليزان" .حتقيق :دب الفاذح أبو غ ة( .ط ،1بريوت :دار البشذئر
اإلتسالعية1423 ،هـ .)479/8( ،) 2002-
وقفت على أثر مليمون بن ميسرة :عن طريق أتسذعة بن زي دن عيمون بن
عياسرة دن الاسذئب بن يزي قذل :نظرت إىل دمر بن اخلطذب يوعذ يف
الرعذدة . . .مث أخذ بي الةبذس فقذل :اللهم إان ناساشفع بةم رتسولك
إليك .فمذ زال الةبذس قذئمذ إىل جنبه عليذ والةبذس ي دو ودينذه هتمالن،
أخرجه ابن تسة يف "الطبقذت الكربى" (.)244/3
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و لك يف الضحى ،فقذل :عن هذا؟ فقلت :أ هذنئ بنت أيب طذلب،
قذل :عرحبذ أب هذنئ ،فلمذ فرغ عن غاسله صلى مثذن ركةذت ،علاحفذ يف
ثوب واح  ،مث انصرف ،فقلت :اي رتسول هللا ،زدم ابن أعي أنه قذتل فالن
ابن أعية! رجال ق أجرته! فقذل النيب  :ق أجران عن أجذرت أ هذنئ"،
ويف ( ،514/4ح )10164دن عذلك ،به ،بنحوه ،ب ون القصة.
والطرباين يف املةجم الكبري ،331/24( ،ح( )1())1018(00000دن
( )1كذا رواه الطرباين عن طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف ،وإمسذديل
بن أيب أويس – ثالثاهم عفرقني  -دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة.
بة حتويل اإلتسنذد عن رواية ال بري دن دب الرزاق دن عذلك دن عيمون

بن عياسرة .وقذل وهم فيه ،والصواب :عذ رواه القةنيب وغريه دن عذلك دن
عوتسى بن عياسرة.
بة البحث دن هذه الرواية تسيكون النقذش دن :رواايت عذلك دن عوتسى
بن عياسرة ،ودن لفظ ح يث أ هذنئ ك يو فاح عكة:
رواايت مالك عن موسى بن ميسرة:
 .1مل أقف دلى رواية – يف الكاب اليت حتت ي ي – عن طريق القةنيب،
ودب هللا بن يوتسف ،وإمسذديل بن أيب أويس دن عذلك دن عيمون بن عياسرة
أو عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ  ،بلفظ اجلوار.
 .2روى الطرباين يف املةجم الكبري ( ،331/24ح( ))1017(0000قبل
هذه الطرق – حمل ال راتسة -طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف،
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وإمسذديل بن أيب أويس – عفرقني  -دن عذلك دن أيب النضر دن
أيب عرة دن أ هذنئ ؛ فلةل هنذك خطأ عطبةي ،أو تسهو عن انتسخ؛
فبة البحث والنظر يف املصذدر -اليت بني ي ي ،وهللا أدلم -مل أقف
يف الكاب املاسن ة ،وال يف رواايت املوطأ ،أو الكاب اليت دنيت ابملوطأ
أو شرحاه تشري إىل رواية الطرباين حل يث "اجلوار"؛ عن طريق القةنيب
ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل بن أيب أويس دن عذلك دن عوتسى
ابن ياسرة.
 .3كر أبو القذتسم دب الرمحن بن دب هللا اجلوهري(ت381ه) أن د د
أحذديث عوتسى بن عياسرة يف املوطأ اثنذن ،وهي :دن أيب عرة
دن أ هذنئ " :صلى مثذن ركةذت" .ودن تسةي بن أيب هن
دن أيب عوتسى" :عن لةب ابلنرد" .وأك ابن دب الرب لك ،وصرح بنص
احل يث قذئال :عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة عوىل دقيل
ابن أيب طذلب أن أ هذنئ بنت أيب طذلب أخربته "أن رتسول هللا
صلى دذ الفاح مثذين ركةذت علاحفذ يف ثوب واح " ،دب الرمحن
ابن دب هللا اجلوهري" ،عاسن املوطأ" .حتقيق :لطفي بن حمم الصغري،
وآخر( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلتسالعي ،) 1997 ،املكابة الشذعلة
()191؛ وينظر عثله :دلي بن دمر ال ار قطين" ،أحذديث املوطأ و كر
اتفذق الرواة دن عذلك واخاالفهم فيه وزايدهتم ونقصذهنم" .حتقيق :هشذ
بن دلي( .ط ،1الشذرقة :عكابة أهل احل يث) ،املكابة الشذعلة
()169؛ ويوتسف بن دب هللا أبو دمر ابن دب الرب القرطيب" ،الامهي
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ملذ يف املوطأ عن املةذين واألتسذني " .حتقيق :تسةي أمح أدراب ،وآخرون.
(ط ،1امل ينة املنورة :عكابة األوس ،ب ون) (.)184/13
 .4بة البحث الطويل دن رواايت عذلك دن عوتسى بن عياسرة وقفت دلى
أثر رواه عذلك دنه :أنه مسع رجال ياسأل تسةي بن املاسيب فقذل:
إين رجل أبيع ال ين ،فقذل :ال تبع إال عذ آويت إىل رحلك ،املوطأ،
"رواية أيب عصةب الزهري" ( ،105/3أثر.)1827
لفظ حديث أم هانئ يوم فتح مكة:
يو فاح عكة :ح يث اجلوار ،وح يث
 .1عن ألفذظ ح يث أ هذنئ
صالة الضحى .وتق أن يف احل يثني :غاسل الرتسول  ،وخيالفذن ،ففي
إىل الرتسول  ،ويف ح يث صالة
ح يث اجلوار :هذب أ هذنئ
الشراح بينهمذ
الضحى :أتى الرتسول إىل بيت أ هذنئ ؛ لذا مجع َّ
دلى تة د الواقةة ،قذل ال ارقطين :ودن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ:
يف الضحى ،ويف اجلوار .وأفذد ابن حجر :يف ح يث" :عذ خربان أح أنه
رأى النيب يصلي الضحى غري أ هذنئ ،" . . .قذئال :دن حمم بن
دمرو دن إبراهيم ابن دب هللا بن حنني دن أيب عرة ،عثله يف صالة
الضحى .ودن يونس أان ابن وهب أن عذلكذ ح ثه دن عوتسى بن عياسرة
وأيب النضر أن أاب عرة أخربمهذ ،به .ال ارقطين" ،أحذديث املوطأ" ()117؛
وأمح بن دلي ابن حجر الةاسقالين" ،إحتذف املهرة ابلفوائ املباكرة عن
أطراف الةشرة" .حتقيق :عركز خ عة الاسنة والاسرية( .ط ،1امل ينة :جممع
امللك فه لطبذدة املصحف الشريف1415 ،هـ  ،) 1994 -املكابة
- 554 -

=

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول
=

الشذعلة (.)8/18
 .2تسبق ختريج البخذري يف الصحيح حل يث :اجلوار عن طريق القةنيب
ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل بن أيب أويس _ ثالثاهم عفرقني –
دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ دن النيب  ،ومل أقف دلى
رواية هلم دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة يف اجلوار! وق أخرج البخذري
وعاسلم ح يث صالة الضحى عن طريق أيب عرة دن أ هذنئ .
 .3بني الطحذوي إابحة الصالة يف الثوب الواح  .وروى اآلاثر اليت تثبت
لك دن أيب دذعر الةق ي دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة
دن أ هذنئ ،وقذل :يف ح يث طويل قذلت " :فأعر رتسول هللا
فذطمة فاسكبت له غاسال فذغااسل ،مث صلى يف ثوب واح  ،خمذلفذ بني
طرفيه ركةذت" .ودن حمم بن خزمية دن حمم بن دب هللا األنصذري
دن حمم بن دمرو دن إبراهيم بن دب هللا بن حنني دن أيب عرة ،وقذل:
فذكر إبتسنذده يف الصالة عثله ،وقذل :مثذن ركةذت .ودن يونس دن
ابن وهب دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة ،وأيب النضر دن أيب عرة
أخربته دن رتسول هللا عثله،
أخربمهذ أن أ هذنئ بنت أيب طذلب
الطحذوي" ،شرح عةذين اآلاثر".)380/1( ،
 .4روى أبو نةيم ح يث أ هذنئ أهنذ رأت النيب صلى مثذن ركةذت غ اة
فاح عكة ،يف ثوب واح  ،ق خذلف بني طرفيه ،عن طريق دذصم
ابن دلي بن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة؛ وقذل :رواه دن أيب عرة
مجذدة ،عنهم :إبراهيم بن دب هللا بن حنني ،وأبو النضر عوىل دمر
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إتسحذق بن إبراهيم ال بري دن دب الرزاق – وفيه دن عذلك دن عيمون
ابن عياسرة  -وعن طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل
ابن أيب أويس؛ أربةاهم عفرقني  -القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف ،وإمسذديل
ابن أيب أويس  -دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة ،به،
ابخاالف ياسري ،وفيه" :فالن ابن هبرية".
احلكم على اإلسناد :ضعيف.
وهم دب الرزاق ،وقذل :عذلك دن عيمون بن عياسرة ،والصواب:
عذلك دن عوتسى بن عياسرة.
=

ابن دب هللا ،وأبو جةفر حمم بن دلي ابن احلاسني ،وعوتسى بن عياسرة،
وتسةي بن أيب هن  ،ودبي هللا بن دمر .ورواه دن أ هذنئ :كريب عوىل
ابن دبذس دنهذ ،وإمسذديل بن أيب خذل دن أيب صذحل دنهذ ،ودب هللا
ابن احلذرث بن نوفل دنهذ ،واملطلب بن دب هللا بن حنطب دنهذ .ورواه
دطذء بن أيب رابح دنهذ :أنه صلى الضحى ،ومل يذكر د د الركةذت ،ورواه
جمذه ويوتسف بن عذهك دنهذ :أربع ركةذت ،وروى تسةي بن أيب هن
دنهذ :مثذن ركةذت ،وروى حمم بن قيس قذص دمر بن أيب خريز دنهذ:
تست ركةذت ،ويف رواية أخرى دنهذ :مثذن ،وروى دب الرمحن بن أيب ليلى
دنهذ مثذن ،وروى جمذه دن تسةي دنهذ مثذن ،أمح بن دب هللا أبو نةيم
األصبهذين" ،عةرفة الصحذبة" .حتقيق :دذدل بن يوتسف الةزازي( .ط،1
الرايض :دار الوطن1419 ،هـ .)3419/6( ،) 1998 -
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فيه :أبو يةقوب إتسحذق بن إبراهيم ال بري الصنةذين ،مسع عن
دب الرزاق بة اخاالطه(.)1
( )1قذل ابن د ي :أحضره أبوه وهو صغري ج ا دن دب الرزاق ،واتساصغره،
فكذن يقول :قرأان دلى دب الرزاق أي قرأ غريه ،وح ث دنه حب يث عنكر.
واتسا رك الذهيب دلى ابن د ي يف قوله" :اتساصغره دب الرزاق" قذئال:
عذ إن الرجل صذحب ح يث ،وإمنذ أمسةه أبوه واداىن به ،مسع
عن دب الرزاق تصذنيفه ،وهو ابن تسبع تسنني أو حنوهذ ،لكن روى
دن دب الرزاق أحذديث عنكرة ،فوقع الرتدد فيهذ ،هل هي عنه فذنفرد هبذ،
أو هي عةروفة ممذ تفرد به دب الرزاق .وق احاج ابل بري أبو دوانة
يف صحيحه وغريه ،وأكثر دنه الطرباين .وقذل ال ارقطين :يف رواية احلذكم:
ص وق عذ رأيت فيه خالفذ ،إمنذ قيل :مل يكن عن رجذل هذا الشأن .قلت
وي خل يف الصحيح! قذل :أي وهللا .وأجذب ابن حجر دلى الذهيب قذئال:
قذل ابن الصالح يف نوع املخالطني عن "دلو احل يث" :كر أمح :
أن دب الرزاق دمي فكذن يلقن فيالقن ،فاسمذع عن مسع عنه بة عذ دمي
ال شيء . . . .وق وج ت فيمذ روى ال بري دن دب الرزاق أحذديث
أتسانكرهذ ج ا ،فأحلت أعرهذ دلى ال بري ،ألن مسذده عنه عاأخر ج ا،
واملنذكري اليت تقع يف ح يث ال بري إمنذ تسببهذ أنه مسع عن دب الرزاق
بة اخاالطه ،فمذ يوج عن ح يث ال بري دن دب الرزاق يف عصنفذت
دب الرزاق فال يلحق ال بري عنه تبةة ،إال إن صحف أو حرف ،وإمنذ
الكال يف األحذديث اليت دن ه يف غري الاصذنيف ،فهي اليت فيهذ املنذكري،
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وخذلف دب الرزاق لفظه لفظ الثقذت(.)1
وخذلف الطرباين ،فرواه عن طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف،
وإمسذديل بن أيب أويس– ثالثاهم عفرقني  -دن عذلك دن عوتسى
ابن عياسرة؛ ورواه بلفظ اجلوار .ورواه البخذري دنهم -القةنيب ،ودب هللا
ابن يوتسف ،وإمسذديل بن أيب أويس  -دن عذلك دن أيب النضر( ،)2بلفظ
اجلوار .والصواب دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة ،بلفظ صالة الضحى،
وهللا أدلم.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد :قذل الطرباين :هكذا
قذل ال بري دن دب الرزاق دن عذلك دن عيمون بن عياسرة ،وهم فيه،
والصواب :عذ رواه القةنيب وغريه دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة.
لفظ رواية موسى بن ميسرة:
أخرج عذلك يف "املوطأ" .رواية أيب عصةب الزهري ،عقذرنة برواية
=

و لك ألجل مسذده عنه يف حذلة االخاالط ،دب هللا بن د ي اجلرجذين،
"الكذعل يف ضةفذء الرجذل"( .ط ،2بريوت :دار الفكر1405 ،هـ -
)338/1( ،) 1985؛ والذهيب" ،عيزان االدا ال")181/1( ،؛
وابن حجر" ،لاسذن امليزان".)37/2( ،
( )1تسيأيت توضيح املخذلفة باخريج لفظ رواية عوتسى بن عياسرة الاذلية.
()2كمذ تق .
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حيىي بن حيىي الليثي ( ،395/1ح)346؛ ورواية حيىي الليثي،130( ،
ح)204؛ كالمهذ دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة دن أ هذنئ
بلفظ" :أن رتسول هللا دذ الفاح مثذين ركةذت ،علاحفذ يف ثوب
واح " .واجلوهري يف املاسن املوطأ ( ،499ح )633عن طريق القةنيب
دن عذلك ،به ،بلفظه .وأمح يف املاسن ( ،668/12ح)28035
دن دثمذن بن دمر دن عذلك ،به ،بلفظ" :صلى رتسول هللا يف عنزيل،
مثذن ركةذت ،يف ثوب واح علاحفذ به" .والطحذوي ،شرح عةذين اآلاثر
( ،380/1ح ،)2236عن طريق ابن وهب دن عذلك ،به ،وقذل :بنحوه.
:

 .2طريق سعيد املقربي عن أيب مرة عن أم هانئ
رواه تسةي املقربي ،واخالف دنه :فرواه ابن أيب ئب ،واخالف
دنه؛ وحمم بن دجالن ،وفليح بن تسليمذن ،وأبو عةشر  -أربةاهم
عفرقني -دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم
تسفيذن الثوري فرواه دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب فذخاة
دن أ هذنئ .
 طريق ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن أم هانئ
 :رواه  -زي بن احلبذب ،ووكيع ،والولي بن عاسلم ،وخذل
بن احلذرث ،وأبو دذعر الةق ي ،وبشر بن دمر الزهراين ،وابن أيب
ف يك ،وتسفيذن ،وابن وهب  -دن ابن أيب ئب دن تسةي
املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ .
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قذلت :ملذ كذن يو فاح عكة،
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
أجرت محوين يل عن املشركني ،إ طلع رتسول هللا  ،ودليه رهجة
الغبذر( )1يف علحفة عاوشحذ هبذ ،فلمذ رآين قذل" :عرحبذ بفذخاة
أ هذنئ" ،قلت :اي رتسول هللا ،أجرت محوين يل عن املشركني ،فقذل:
"ق أجران عن أجرت ،وأعنذ عن أعنت ،مث أعر فذطمة فاسكبت له عذء،
فاغاسل به ،فصلى مثذن ركةذت يف الثوب عالببذ به" ،و لك يو فاح
عكة ضحى.
ختريج احلديث :أخرجه أمح يف املاسن ،6499/12( ،
ح ) 27533دن زي بن احلبذب دن ابن أيب ئب دن املقربي
 ،واللفظ له ،ويف (،6502/12
دن أيب عرة دن أ هذنئ
ح )27548دن وكيع .والرتعذي يف اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح" ،كاذب
الاسري دن رتسول هللا  ،ابب عذ جذء يف أعذن الةب واملرأة،
( ،142/4بة ح يث )"1579" :عن طريق الولي بن عاسلم(،)2
عقاصرا دلى لفظ اإلجذرة .والناسذئي يف الاسنن الكربى ،كاذب الاسري،
إدطذء املرأة األعذن ،130/9( ،ح )8939عن طريق خذل بن
احلذرث .والطحذوي يف شرح عةذين اآلاثر )380/1( ،عن طريق أيب
( )1الرهجة :غبذر احلرب ،وتسبق بيذنه يف املبحث الثذلث.
( )2صرح أبو الولي ال عشقي ،والولي بن عاسلم ابلاح يث.
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دذعر الةق ي ،عقاصرا دلى ح يث الغاسل والصالة يف ثوب واح ؛
وقذل الطحذوي :يف ح يث طويل .ويف ( )323/3عن طريق بشر بن
دمر الزهراين ،بنحوه خماصرا .والطرباين يف املةجم الكبري،416/24( ،
ح( ))1013(00000عن طريق ابن أيب ف يك ،بنحوه عطوال .ويف
املةجم األوتسط ،1406/2( ،ح )1406عن طريق تسفيذن .والبيهقي
يف الاسنن الكبري ( ،312/18ح )18225عن طريق ابن وهب؛
مثذنياهم عفرقني  -وكيع ،والولي بن عاسلم ،وخذل بن احلذرث ،وأبو
دذعر الةق ي ،وبشر بن دمر الزهراين ،وابن أيب ف يك ،وتسفيذن ،وابن
وهب  -دن ابن أيب ئب دن تسةي املقربي ،به ،بنحوه.
احلكم على اإلسناد :يرتقي إىل الصحيح لغريه()1؛ ألن فيه:
تسةي ا املقربي.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد :قذل أبو دياسى :هذا
( )1ملاذبةة أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،وهي يف الصحيحني.
تسةي املقربي ،هو أبو تسة امل ين ،قذل ابن حجر :وثقه أمح وابن عةني
وابن امل يين وابن تسة والةجلي وأبو زردة والناسذئي .وقذل ابن خراش :ثقة
جليل أثبت النذس فيه الليث ابن تسة  .وقذل أبو حذمت :ص وق .وقذل
يةقوب بن شيبة :ق كذن تغري وكرب واخالط قبل عوته يقذل أبربع تسنني،
ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")34/4( ،؛ و"تقريب الاهذيب"،
(.)297/1
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ح يث حاسن صحيح .ودزاه املزي للرتعذي ،ونقله حكمه قذئال:
صحيح(.)1
قذل الطرباين :القذتسم بن يزي اجلرعي( )2دن تسفيذن :مل يرو هذا
احل يث دن تسفيذن إال القذتسم(.)3
 طريق حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن
أم هانئ :
رواه تسفيذن بن ديينة عن وجهني :دن ابن دجالن دن تسةي
املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  :واتبةه :وهيب بن خذل  .والثذين:
دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،ومل يذكر :حمم ابن
دجالن.
الوجه األول :سفيان بن عيينة عن ابن عجالن عن سعيد
املقربي عن أيب مرة عن أم هانئ .
قذلت :أاتين يو الفاح محوان
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
يل ،فأجرهتمذ ،فجذء دلي يري قالهمذ ،فأتيت رتسول هللا وهو يف
قباه ابألبطح أبدلى عكة ،فلم أج ه ،ووج ت فذطمة ،فلهي كذنت
( )1املزي" ،حتفة األشراف".)458/12( ،
( )2روى الطرباين احل يث عن طريقه.
( )3الطرباين" ،املةجم األوتسط".)1406/2( ،
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أش دلي عن دلي ،فقذلت :تؤوين الكفذر! وجتريينهم! وتفةلني
()1
وتفةلني! فلم ألبث أن جذء رتسول هللا ودلى وجهه رهجة الغبذر
فقذل" :اي فذطمة :اتسكيب يل غاسال ،فاسكبت له غاسال يف جفنة،
لكأين أنظر إىل أثر الةجني فيهذ ،مث تسرتت دليه بثوب فذغااسل ،مث
صلى يف ثوب واح خمذلفذ بني طرفيه مثذن ركةذت" ،عذ رأياه صالهذ
قبلهذ وال بة هذ ،فلمذ انصرف قلت :اي رتسول هللا ،إين أجرت محوين
يل ،وإن ابن أعي دلي أراد قالهمذ ،فقذل رتسول هللا " :ليس لك
لهَّ ،أان ق أجران عن أجرت ،وأعنَّذ عن أعنت".
ختريج احلديث :أخرجه احلمي ي يف املاسن ،158/1( ،
ح )331دن تسفيذن – هو ابن ديينة  -دن حمم بن دجالن دن
تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،واللفظ له ،وابن بشكوال
يف الغواعض واملبهمذت(/165/1ح )108عن طريق احلمي ي ،وأمح
يف املاسن  ،6665/12( ،ح )28023دن تسفيذن .وابن اجلذرود يف
املناقى ( ،445ح )1071عن طريق تسفيذن ،عقاصرا دلى إجذزة
اجلوار .والطرباين يف املةجم الكبري (-)1014(00000( ،330/24
( ))1015(00000عن طريق احلمي ي وحمم بن أيب دمر الة ين –
كالمهذ عفرقني – دن تسفيذن بن ديينة ،وعن طريق وهيب بن خذل ؛
( )1الرهج :غبذر احلرب ،تسبق بيذنه يف املبحث الثذلث.
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كالمهذ – تسفيذن بن ديينة ،ووهيب بن خذل  -دن حمم بن دجالن،
وأتخري غاسل الرتسول
به ،بنحوه عع تق مي قصة أ هذنئ
والصالة.
احلكم على اإلسناد:
يرتقي للصحيح لغريه؛ فيه :حمم بن دجالن امل ين( .)1واتبةة
( )1قذل ابن تسة  :كذن دذب ا انتسكذ فقيهذ ،وكذنت له حلقة يف املاسج  .وثقه
أمح وابن ديينة وابن عةني والةجلي وأبو حذمت والناسذئي .وقذل ال وري
دن ابن عةني :ثقة أوثق عن حمم بن دمر وعذ يشك يف هذا أح  ،كذن
داود ابن قيس جيلس إىل ابن دجالن ياحفظ دنه ،وكذن يقول :اخالطت
دلى ابن دجالن يةين أحذديث تسةي املقربي .وقذل حيىي القطذن:
دن ابن دجالن كذن تسةي املقربي حي ث دن أيب هريرة ،ودن أبيه دن أيب
هريرة ،ودن رجل دن أيب هريرة ،فذخالطت دليه ،فجةلهذ كلهذ دن أيب
هريرة .وملذ كر ابن حبذن يف كاذب الثقذت هذه القصة قذل :ليس هذا
بوهن يوهن اإلناسذن به ،ألن الصحيفة كلهذ يف نفاسهذ صحيحة ،ورمبذ قذل:
ابن دجالن دن تسةي دن أبيه دن أيب هريرة ،فهذا ممذ محل دنه ق ميذ قبل
اخاالط صحيفاه ،فال جيب االحاجذج إال مبذ يروي دنه الثقذت .وقذل
يةقوب ابن شيبة :ص وق وتسط .وقذل الاسذجي :هو عن أهل الص ق ،مل
حي ث دنه عذلك إال ياسريا .وقذل الةقيلي :يضطرب يف ح يث انفع.
وقذل ابن حجر :ص وق إال أنه اخالطت دليه أحذديث أيب هريرة ،ابن
حجر" ،هتذيب الاهذيب")303/9( ،؛ و"تقريب الاهذيب".)190/2( ،
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ابن أيب ئب ،وتق احلكم دلى تسةي املقربي يف الطريق الاسذبق.
الوجه الثاين :سفيان بن عيينة عن سعيد املقربي عن أيب مرة
عن أم هانئ :
أخرج ابن اجلذرود يف املناقى ( ،446ح )1072عن طريق
تسفيذن دن املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ قذلت :أتيت النيب ،
و كره(.)1
احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف ،فيه انقطذع بني تسفيذن
وتسةي (.)2
 طريق فليح بن سليمان عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن
أم هانئ :
أخرجه ابن تسة يف الطبقذت الكربى ( )144/2دن حيىي بن
دبذد دن فليح بن تسليمذن دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ
قذلت" :دخلت عنزل رتسول هللا يو الفاح تكلمه يف رجل
( )1يةين اللفظ املاق الذي رواه تسفيذن دن حمم بن دجالن.
( )2ألن املقربي عذت تسنة (117هـ) ،واخالط قبل وفذته أبربع تسنني ،املزي" ،هتذيب
الكمذل")446/10( ،؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".)469/3( ،
وول تسفيذن بن ديينة تسنة (107هـ) ،املزي" ،هتذيب الكمذل")177/11( ،؛
وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".)117/4( ،
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تاساأعن له ،فقذلت :ف خل رتسول هللا وق وقع الغبذر دلى رأتسه
وحلياه ،فاسرت بثوب فذغااسل ،مث خذلف بني طريف ثوبه ،فصلى الضحى
مثذين ركةذت".
احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف؛ فيه :فليح – ابلاصغري-
بن تسليمذن اخلزادي( ،)1ويرتقي للحاسن لغريه؛ ملاذبةة ابن أيب ئب،
( )1أبو حيىي امل ين ،ويقذل :فليح :لقب ،وامسه دب امللك .قذل دثمذن ال ارعي
دن ابن عةني :ضةيف عذ أقربه عن أيب أويس .وقذل ال وري دن ابن عةني:
ليس ابلقوي ،وال حياج حب يثه ،وهو دون ال راوردي .وقذل أبو حذمت :ليس
بقوي .وقذل اآلجري :قلت أليب داود أبلغك أن حيىي بن تسةي كذن يقشةر
عن أحذديث فليح .قذل ابن عةني :قذل أبو كذعل عظفر بن ع رك :كذنوا
يرون أنه يانذول رجذل الزهري .قذل أبو داود :وهذا خطأ دن ي يانذول
رجذل عذلك .وقذل اآلجري :قلت أليب داود :قذل ابن عةني :دذصم بن
دبي هللا وابن دقيل وفليح ال حياج حب يثهم ،قذل :ص ق .وقذل الناسذئي:
ضةيف ،وقذل :عرة ليس ابلقوي .وقذل ابن د ي :لفليح أحذديث صذحلة،
يروي دن الشيوخ عن أهل امل ينة أحذديث عاساقيمة ،وغرائب ،وق ادام ه
البخذري يف صحيحه ،وروى دنه الكثري ،وهو دن ي ال أبس به .قذل
احلذكم أبو أمح  :ليس ابملاني ن هم .وقذل ال ارقطين :خيالفون فيه ،وليس به
أبس .وقذل ابن أيب شيبة :قذل دلي بن امل يين :كذن فليح ،وأخوه دب
احلمي ضةيفني .وقذل الربقي :دن ابن عةني ضةيف ،وهم يكابون ح يثه،
ويشاهونه .وقذل الاسذجي :هو عن أهل الص ق ،ويهم .و كره ابن حبذن
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وحمم بن دجالن له.
 طريق أيب معشر عن سعيد املقربي عن أيب مرة موىل عقيل
عن أم هانئ :
اخالف دليه ،فرواه دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ
 .ورواه دن تسةي املقربي دن أ هذنئ .
الوجه األول :أبو معشر عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن أم
هانئ :
أخرج الطرباين يف املةجم الكبري ( ،417/24ح())1016(0000
دن أيب زردة ال عشقي دن آد بن أيب إايس دن أيب عةشر دن تسةي
املقربي دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ " :أن النيب دخل دليهذ
يو الفاح فذغااسل ،فصلى الضحى مثذن ركةذت يف ثوب واح ق خذلف
بني طرفيه ،فقلت :اي رتسول هللا ،إين ق أجرت محوي ابين هبرية ،وإن
ابن أعي زدم أنه قذتلهمذ ،فقذل رتسول هللا  :ق أجران عن أجذرت
أ هذنئ".
=

يف الثقذت .وقذل احلذكم أبو دب هللا :اتفذق الشيخني دليه يقوي أعره.
وقذل الرعلي :دن أيب داود :ليس بشيء .قذل ابن حجر :ص وق كثري
اخلطأ ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")272/8( ،؛ و"تقريب الاهذيب"،
(.)114/1
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احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف ،لضةف أيب عةشر جنيح
امل يين الاسن ي عوىل بين هذشم(.)1
الوجه الثاين :أبو معشر عن سعيد املقربي عن أم هانئ :
أخرج دب الرزاق يف املصنف ( ،514/4ح )10163دن أيب
عةشر دن تسةي بن أيب تسةي املقربي أن أ هذنئ جذءت برجلني،
()2
فأراد دلي قالهمذ ،فأتت النيب  ،فذكرت لك له ،فقذل" :ق أجران عذ
أجذرت أ هذنئ" .والطرباين يف املةجم الكبري (،341/24
ح( ،))1055(00000عن طريق دب الرزاق ،بلفظه .وابن د ي يف
الكذعل يف ضةفذء الرجذل ( )2518/7عن طريق دب الرزاق ،وتسفيذن دن
أيب عةشر دن تسةي املقربي ،به ،خماصرا.
احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف؛ لضةف أيب عةشر(،)3
وعنقطع؛ ألن املقربي مل ياسمع عن أ هذنئ .
( )1قذل ابن د ي :وأبو عةشر هذا له عن احل يث غري عذ كرت وق ح ث
دنه الثوري وهشيم والليث بن تسة وغريهم عن الثقذت وهو عع ضةفه
يكاب ح يثه .وقذل ابن حجر :ضةيف ،وأتسن واخالط ،ابن د ي،
"الكذعل يف ضةفذء الرجذل")2519/7( ،؛ وابن حجر" ،تقريب
الاهذيب".)559( ،
( )2كذا يف املصنف" :عذ".
( )3تق عت ترمجاه.
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 خمالفة سفيان الثوري:
خذلفهم تسفيذن الثوري( )1فرواه دن ابن أيب ئب دن املقربي دن
أيب فذخاة  -تسةي بن دالقة  -دن أ هذنئ .
أخرج ال واليب يف الكىن واألمسذء ،906/2( ،ح )1592دن
دلي بن تسهل الرعلي دن زي بن أيب الزرقذء دن تسفيذن الثوري دن ابن
أيب ئب دن املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ  ،أهنذ أجذرت
رجلني ،فأراد دلي قالهمذ ،فقذل رتسول هللا " :ق أجران عن أجرت
اي أ هذنئ".
أقوال العلماء يف احلكم على طريق سعيد املقربي عن أيب
مرة عن أم هانئ :
قذل ال ارقطين :يرويه تسةي املقربي ،واخالف دنه؛ فرواه
ابن أيب ئب ،واخالف دنه؛ فرواه زي بن احلبذب ،وابن وهب ،وآد
ابن أيب إايس دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة عوىل دقيل
( )1احل يث رواه تسةي املقربي ،واخالف دليه :رواه ابن أيب ئب ،وحمم بن
دجالن ،وفليح بن تسليمذن ،وأبو عةشر  -أربةاهم عفرقني -دن تسةي املقربي
دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم تسفيذن الثوري ،فرواه دن ابن أيب

ئب دن املقربي دن أيب فذخاة  -تسةي بن دالقة  -دن أ هذنئ
.
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دن أ هذنئ .وخذلفهم تسفيذن الثوري :رواه دن ابن أيب ئب دن
املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ ،ووهم يف لك ،واألول أصح .ورواه
دب احلمي بن جةفر دن املقربي دن كثري دن أ هذنئ؛ والصحيح
قول عن قذل :دن املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ(.)1
 .3طريق سعيد بن أيب هند عن أيب مرة عن أم هانئ :
لفظ احلديث :دن أ هذنئ  :أن رتسول هللا ملذ كذن دذ
الفاح ،فر إليهذ رجالن عن بين خمزو  ،فأجذرهتمذ ،ف خل دلي دليهذ،
فقذل :ألقالنهمذ ،قذلت :فلمذ مسةاه يقول لك أتيت رتسول هللا ،
وهو أبدلى عكة ،فلمذ رآين رتسول هللا " ،رحب يب" ،وقذل" :عذ جذء
بك اي أ هذنئ"؟ قلت :اي نيب هللا ،كنت ق أعنت رجلني عن أمحذئي،
فأراد دلي قالهمذ ،فقذل رتسول هللا " :ق أجران عن أجرت ،مث قذ
رتسول هللا إىل غاسله ،فاسرتته فذطمة بثوب ،مث أخذ ثوبه فذلاحف
به ،مث صلى مثذين ركةذت" ،تسبحة الضحى.
ختريج احلديث :أخرجه ابن تسة يف الطبقذت الكربى ()144/2
عن طريق يزي بن أيب حبيب دن تسةي بن أيب هن دن أيب عرة دن أ
( )1دلي بن دمر ال ارقطين" ،الةلل الواردة يف األحذديث النبوية" .حتقيق:
أيب املنذر خذل املصري( .ط  ،1الرايض :دار طيبة1432 ،هـ -
.)346/12( ،) 2011
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هذنئ  ،واللفظ له .وابن أيب شيبة يف املصنف،452/12( ،
ح ،498/14 ،15237ح )18774دن دب الرحيم بن تسليمذن،
بنحوه ،املوضع األول :عقاصر دلى إجذرة أ هذنئ .ويف (،452/12
ح )15238-15237دن أيب خذل األمحر ،بنحوه خماصرا .والطحذوي
يف شرح عةذين اآلاثر )323/3( ،عن طريق دب هللا بن إدريس .وابن
بشكوال يف الغواعض واملبهمذت(/166/1ح )109عن طريق زايد بن
دب هللا البكذئي ،بنحوه عع زايدة؛ أربةاهم -دب الرحيم بن تسليمذن ،وأبو
خذل األمحر ،ودب هللا ابن إدريس ،وزايد بن دب هللا  -دن حمم بن
إتسحذق .والطرباين يف املةجم الكبري ( ،332/24ح(-1019(00000
 ))1021عن طريق يزي ابن أيب حبيب ،بنحوه ،وعن طريق دب الرحيم بن
تسليمذن دن حمم ابن إتسحذق ،عقاصرا دلى إجذرة أ هذنئ ،وعن طريق
وهب بن جرير دن حمم بن إتسحذق ،ويف (،333/24
ح( ،))1022(00000ويف املةجم األوتسط ،44/9( ،ح )9090عن
طريق دب الةزيز بن دبي هللا ،بنحوه ،ويف (،341/24
ح( ))1056(00000عن طريق أيب أتسذعة محذد ابن أتسذعة دن الولي بن
كثري؛ أربةاهم  -حمم بن إتسحذق ،ويزي ابن أيب حبيب ،ودب الةزيز بن
دب هللا ،والولي بن كثري  -دن تسةي ابن أيب هن  ،به ،بنحوه عع تق مي
وأتخري.
احلكم على اإلسناد :إتسنذده صحيح؛ ألن رواة طريق يزي
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ابن أيب حبيب دن تسةي بن أيب هن دن أيب عرة عن رجذل
الصحيحني(.)1
 .4إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أيب مرة عن أم هانئ :
قذلت :أتيت رتسول هللا
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
دذ الفاح ،فقلت :اي رتسول هللا ،ق أجرت محوين يل ،فزدم ابن أعي
أنه قذتله ،تةين دليذ قذلت :فقذل رتسول هللا " :ق أجران عن أجرت
عذء ،فذغااسل ،مث الاحف بثوب
اي أ هذنئ ،وصب لرتسول هللا
دليه ،وخذلف بني طرفيه دلى دذتقه ،فصلى الضحى مثاين ركعات".
ختريج احلديث :أخرجه أمح يف املاسن ،6500/12( ،
ح )27538دن يزي بن هذرون دن حمم بن دمرو دن إبراهيم
ابن حنني دن أيب عرة دن أ هذنئ  .والطرباين يف املةجم الكبري،
( ،329/24ح( )1012(– )1009(00000عن طريق محذد
ابن تسلمة ،عع تق مي وأتخري ،وطرفه" :دخل علي رسول هللا يوم
الفتح فاغتسل" ، . . .ودن حيىي بن تسةي  ،بنحوه ،وفيه" :مث صلى
الظهر أربع ركعات" ،وعن طريق يزي بن هذرون بنحوه ،عقاصرا دلى
( )1احل يث أخرجه عاسلم يف الصحيح ،كاذب احليض ،ابب تاسرت املغااسل
بثوب وحنو ،182/1( ،ح ،)336(-71عن طريق يزي بن أيب حبيب
دن تسةي بن أيب هن  ،به ،بنحوه ،دون قصة اجلوار.
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إجذرة أ هذنئ؛ ثالثاهم  -محذد ،وحيىي ،ويزي  -دن حمم بن دمرو؛
وعن طريق الضحذك بن دثمذن ،بنحوه ،عقاصرا دلى إجذرة أ هذنئ،
نزل عام الفتح يف دارها ،قالت :فدخلت
وطرفه" :أن النيب
عليه ." . . .وابن حبذن يف الصحيح" ،اإلحاسذن يف ترتيب صحيح
ابن حبذن" ،407/3( ،ح )2537عن طريق يزي بن هذرون دن حمم
بن دمرو ،وطرفه" :رأيت رسول هللا عام الفتح"؛ كالمهذ  -حمم
بن دمرو والضحذك بن دثمذن  -دن إبراهيم بن دب هللا ،به.
احلكم على اإلسناد :يرتقي للصحيح لغريه ،جمليئه من طرق
أخر؛ ألن فيه حمم بن دمرو الليثي ،والضحذك بن دثمذن.
استدراك :وقفت دلى طريق املطلب بن دب هللا بن حنطب دن
أ هذنئ  ،وعانه ظذهره ينذقض عنت مجيع طرق أيب عرة دن أ هذنئ
 ،يف "تسرت فذطمة  ،لرتسول هللا حني اغااسل يو فاح عكة".
قذلت" :نزل رتسول هللا يو
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
الفاح أبدلى عكة ،فأتياه ،فجذءه أبو ر جبفنة فيهذ عذء ،قذلت :إين
ألرى فيهذ أثر الةجني ،قذل :فاسرته أبو ر ،فذغااسل ،مث تسرت النيب
أاب ر فذغااسل ،مث صلى مثذن ركةذت و لك ضحى(.")1
( )1ليس يف احل يث لفظ :إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ ؛ وعذ ددذين
لاخرجيه :أنه عن ح يث أ هذنئ ،وفيه تصرح :أبن أاب ر ياسرت النيب
 ،وهو خمذلف ملنت طريق أيب عرة دن أ هذنئ ؛ حيث أن ابناه
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ختريج احلديث :أخرجه دب الرزاق الصنةذين يف املصنف
( ،48/3ح )4911دن عةمر دن ابن طذووس دن املطلب بن دب
هللا ابن حنطب دن أ هذنئ  .وأمح يف املاسن (،6498/12
ح )27528دن دب الرزاق ،به ،بلفظ" :فاسرته – يةين أاب ر –
فذغااسل( .")1وابن خزمية يف الصحيح ( ،235/1ح .)253وابن حبذن
يف الصحيح " ،اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن حبذن"،324/2( ،
ح .)1184والطرباين يف املةجم الكبري ،337/24( ،ح)1038؛
ثالثاهم عن طريق دب الرزاق ،به؛ ابخاالف ياسري.
احلكم على اإلسناد:
إتسنذده ضةيف ،وإتسنذده عرتسل؛ فيه :املطلب بن دب هللا
()2
ابن حنطب  .وبةض عانه خيذلف لفظ الثقذت :يف رواية املطلب تصريح:
=

فذطمة تاسرته .
( )1لةل تسقط يف عنت احل يث؛ ألن حمقق "املاسن " ألمح وضع الةبذرة بني
دذرضاني؛ لة اتساقذعاهذ لغواي ،وهللا أدلم.
( )2قذل ابن تسة  :املطلب بن دب هللا بن املطلب بن حنطب ،كذن كثري
احل يث ،وليس حياج حب يثه؛ ألنه يرتسل دن النيب كثريا ،وليس له لقي،
ودذعة أصحذبه ي لاسون .وقذل أبو حذمت :دذعة ح يثه عراتسيل ،ووافقه
غذلب األئمة عنهم البخذري .و قذل أبو زردة :ع يين ثقة .وأنكر ابن امل يين
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أن يكون املطلب بن حنطب مسع عن أنس بن عذلك .وقذل الذهيب:
املطلب بن دب هللا بن حنطب املخزوعي ،ويقذل :املطلب بن دب هللا بن
ا ملطلب بن حنطب ،وقيل :مهذ اثنذن .وقذل ابن حجر :ص وق ،كثري
الا ليس ،اإلرتسذل .كذا قذل ابن حجر :كثري الا ليس.
مل أقف  -حباسب عذ اطلةت دليه عن كاب حتت ي ي – دلى عن وصفه
ابلا ليس تسواه ،ولةل هنذك تسقط ، . . .وابن حجر نفاسه مل يورده يف
كاذبه" :تةريف أهل الاق يس مبراتب املوصوفني ابلا ليس"؛ وقول ابن
تسة " :ودذعة أصحذبه ي لاسون" الفرق واضح بني اللفظني يف احلكم ،وهللا
أدلم.
ينظر ترمجاه :ابن تسة " .الطبقة الرابةة عن الصحذبة")115( ،؛ ودبي هللا
دب الكرمي ،أبو زردة الرازي" ،أبو زردة الرازي وجهوده يف الاسنة عع حتقيق
كاذبه الضةفذء وأجوباه دلى أتسئلة الرب دي النبوية" .حتقيق :تسة ي اهلذمشي.
(ط ،1امل ينة النبوية :اجمللس الةلمي ،اجلذعةة اإلتسالعية1402 ،هـ-
ي
الاس يج ْاساذين،
)940/3( ،) 1982؛ وتسليمذن بن األشةث أبو داود ّ
"املراتسيل" .حتقيق :شةيب األرانؤوط( .ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة،
1408هـ) ،املكابة الشذعلة)348( ،؛ ودب الرمحن بن حمم ابن أيب حذمت
الرازي" ،املراتسيل" .حتقيق :شكر هللا نةمة هللا قوجذين( .ط ،1بريوت:
عؤتساسة الرتسذلة1397 ،ه) ،املكابة الشذعلة)209( ،؛ وابن أيب حذمت،
"اجلرح والاة يل")359/8( ،؛ والرتعذي" ،اجلذعع")179/5( ،؛ وأبو طذلب
القذضي" ،دلل الرتعذي الكبري" .ترتيب أيب طذلب القذضي .حتقيق :محزة
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أبن أاب ر ياسرت النيب  ،ويف رواية أيب عرة ،ورواهذ الثقذت تصريح :أبن
تسرتته "؛ وابلاذيل انافى الاةذرض؛ لضةف الطريق ،وهللا
فذطمة
أدلم.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد:
قذل اهليثمي :رواه أمح  ،ورجذله رجذل الصحيح ،وهو يف
الصحيح خال قصة أيب ر ،وتسرت كل واح عنهمذ اآلخر(.)1
=

يب عصطفى( .ط ،1األقصى :األردن1406 ،هـ ،) 1986 -
()964/2؛ واملزي" ،هتذيب الكمذل")150/18( ،؛ وخليل بن كيكل ي
الةالئي" ،جذعع الاحصيل يف أحكذ املراتسيل" .حتقيق :مح ي الاسلفي.
(ط ،3بريوت :دذمل الكاب1426 ،هـ )281 ،) 2005-؛ والذهيب" ،عيزان
االدا ال")129/4( ،؛ وأمح بن دب الرحيم الةراقي" ،حتفة الاحصيل يف
كر رواة املراتسيل" .حتقيق :دب هللا نوارة( .ط ،1الرايض :عكابة الرش ،
ب ون) :املكابة الشذعلة ()307؛ وأمح بن دلي بن حجر الةاسقالين،
"تةريف أهل الاق يس مبراتب املوصوفني ابلا ليس" .حتقيق :دب الغفذر
تسليمذن البن اري( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1405 ،هـ -
) 1984؛ و"هتذيب الاهذيب")161/10( ،؛ و"تقريب الاهذيب"،
(.)254/2
( )1دلي بن أيب بكر اهليثمي" ،جممع الزوائ وعنبع الفوائ "( .ط ،3بريوت :دار
الكاب الةلمية1402 ،هـ .)269/1 ،) 1982 -
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فائدة:

قذل أبو حذمت ابن حبذن :يشبه أن يكون املصطفى حيث
اغااسل يو الفاح ،تسرتته فذطمة ابناه وأبو ر مجيةذ بثوب فأدى أبو عرة
عوىل أ هذنئ اخلرب بذكر فذطمة وح هذ ،وأدى املطلب بن حنطب
اخلرب بذكر أيب ر وح ه؛ حىت ال يكون بني اخلربين تضذد ،وال هتذتر؛
ألن االغااسذل عنه يف لك اليو كذن عرة واح ة ،فلمذ أراد أبو ر
أن يغااسل تسرته النيب دون فذطمة(.)1
و كر ابن حجر يف شرحه حل يث" :صالة الضحى" ،قذئال:
 ...وفيه" :أن أاب ر تسرته  -يةين النيب  -ملذ اغااسل" ،ويف رواية
أيب عرة" :أن فذطمة بناه هي اليت تسرتته" .وحيامل أن يكون نزل يف
بياهذ – يةين أ هذنئ -أبدلى عكة ،وكذنت هي يف بيت آخر مبكة،
فجذءت إليه ،فوج ته يغااسل؛ فيصح القوالن – يف رواية تة د غاسل
النيب يو الفاح  -وأعذ الاسرت :فيحامل أن يكون أح مهذ تسرته يف
ابا اء الغاسل ،واآلخر يف أثنذئه ،وهللا أدلم(.)2
( )1حمم بن حبذن البُاسيت" ،الصحيح" .اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن حبذن.
حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل،
1435هـ  ،324/2( ،) 2014-ح.)1184
( )2ابن حجر" ،فاح البذري")53/3( ،؛ وحمم بن دب البذقي الزرقذين" ،شرح
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الطريق الثاين :ابن عباس عن أم هانئ ( :)1رواه كريب،
ودطذء بن أيب رابح – عفرقني – دن ابن دبذس دن أ هذنئ ؛
وخمرج بلفظ" :اجلوار"  -تسأقاصر دليه  -وبلفظ" :صالة الضحى".
 .1طريق :كريب عن ابن عباس عن أم هانئ :
لفظ احلديث :دن أ هذنئ  :أهنذ أجذرت رجال عن املشركني
يو الفاح ،فأتت النيب  ،فذكرت له لك ،فقذل" :ق أجران عن
أجرت ،وأعنَّذ عن أعنت".
ختريج احلديث :أخرجه أبو داود يف الاسنن ،كاذب اجلهذد ،ابب
يف أعذن املرأة ،112/3( ،ح )2763دن أمح بن صذحل دن ابن
وهب دن ديذض بن دب هللا دن خمرعة بن تسليمذن دن كريب دن ابن
دبذس دن أ هذنئ  ،واللفظ له .والناسذئي الاسنن الكربى ،كاذب
الاسري ،إدطذء املرأة األعذن ،131/9( ،ح )8940دن أمح بن دمرو
بن الاسرح واحلذرث بن عاسكني .والةقيلي يف الضةفذء الكبري
=

الزرقذين دلى عوطأ عذلك"( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1411 ،هـ
 .)431/1( ،) 1990( )1تق ختريج الطريق األول حل يث اجلوار :دن طريق أيب عرة دن أ هذنئ
.
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( )350/3عن طريق هذرون بن تسةي  .والطرباين يف املةجم الكبري
( ،322/24ح )989عن طريق أمح بن صذحل .واحلذكم يف املاسا رك
دلى الصحيحني ،99/7( ،ح )7067عن طريق حمم بن دب هللا؛
مجيةهم دن ابن وهب دن ديذض بن دب هللا ،به ،بنحوه.
احلكم على اإلسناد:
إتسنذده ضةيف ،فيه ديذض بن دب هللا الفهري.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد:
قذل الةقيلي :لةيذض بن دب هللا الفهري ح يثني ،أح مهذ
ح يث اجلوار أل هذنئ ؛ وهذان احل يثذن يرواين عن غري هذا
الطريق إبتسنذد أصلح .وح يثه غري حمفوظ ،عنكر احل يث(.)1
 .2طريق عطاء بن أيب رابح عن ابن عباس عن أم هانئ :
أخرج الطرباين يف املةجم الصغري" ،الروض ال اين إىل عةجم
الطرباين" ( ،/2ح ،158ح )951دن حمم بن احلاسني بن الباسانبذن
دن احلاسن بن بشر البجلي دن تسة بن الولي دن دطذء بن أيب رابح
( )1حمم بن دمرو الةقيلي" ،الضةفذء الكبري" .حتقيق :دب املةطي قلةجي.
(ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية ،ب ون).)350/3( ،
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دن ابن دبذس " :دخل رتسول هللا دلى أ هذنئ بنت أيب طذلب
يو الفاح ،وكذن جذئةذ ،فقذلت له :اي رتسول هللا ،إن أصهذرا يل ق
جلأوا إيل ،وإن دلي بن أيب طذلب ال أتخذه يف هللا لوعة الئم ،وإين
أخذف أن يةلم هبم ،فيقالهم ،فذجةل عن دخل دار أ هذنئ آعنذ،
حىت ياسمع كال هللا ،فآعنهم رتسول هللا  ،فقذل" :ق أجران عن
أجذرت أ هذنئ ،فقذل :هل دن ك عن طةذ أنكله؟ فقذلت :ليس
دن ي إال كاسرة ايباسة ،وإين ألتساحي أن أق عهذ إليك .فقذل :هلمي
هبن ،فكاسرهن يف عذء ،وجذءت مبلح ،فقذل :هل عن إدا ؟ فقذلت :عذ
دن ي اي رتسول هللا إال شيء عن خل! فقذل :هلميه ،فصبه دلى
طةذعه ،فأكل عنه ،مث مح هللا دز وجل ،مث قذل :نةم اإلدا اخلل اي أ
هذنئ ال يـُ ْق يفر ( )1بيت فيه خل" ،ويف املةجم األوتسط (،164 /7
ح )6934دن حمم بن احلاسني ابن الباسانبذن ،به ،بنحوه .واحلذكم يف
املاسا رك دلى الصحيحني ( ،100/7ح )7068عن طريق الةبذس
ال وري دن احلاسن بن بشر اهلم اين ،به ،بنحو.

( )1قفر :القفر والقفرة :اخلالء عن األرض ،ومجةه قفذر وقفور .وق أقفر املكذن
وأقفر الرجل عن أهله :خال .وأقفر :هب طةذعه وجذع ،لاسذن الةرب،
عذد" :قفر".
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احلكم على اإلسناد:
إتسنذده ضةيف ،ألن فيه :تسة ان بن الولي البجلي ،مل أقف له
دلى ترمجة ،تسوى عذ تسيذكر يف أقوال الةلمذء يف احلكم دلى اإلتسنذد.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد:
قذل الطرباين( :)1مل يروه دن تسة ان إال احلاسن بن بشر .قذل
احلذكم(:)2
تسة ان بن الولي البجلي كويف قليل احل يث ومل خيرجذ دنه.
وأضذف اهليثمي( ،)3قذئال :ومل أدرفه.
( )1تسليمذن بن أمح أبو القذتسم الطرباين" ،املةجم الصغري" الروض ال اين إىل
املةجم الصغري للطرباين .حتقيق :حمم شكور احلذج أعرير( .ط ،1بريوت:
املكاب اإلتسالعي1405 ،هـ  ،158/2( ،) 1985 -ح.)951
( )2كال احلذكم يف حكمه دلى ح يث :عن ويل دلى دشرة فحكم بينهم
مبذ أحبوا ، . . .واحلذكم" ،املاسا رك" ،187/7( ،ح)7265؛ وينظر حنوه:
دب هللا بن يوتسف الزيلةي" ،نصب الراية ألحذديث اهل اية" .حتقيق :إدارة
إحيذء املآثر الةلمية( .ط ،2اهلن  :املكابة اإلتسالعية1393 ،هـ) 1973 -
()66/4؛ وابن حجر" ،الالخيص احلبري".)8/3( ،
( )3كره يف حكمه دلى ح يث" :عن ويل دلى دشرة فحكم بينهم مبذ أحبوا. .
 ،" .اهليثمي" ،جممع الزوائ ".)206/5( ،
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:

فائدة :املبهم يف منت حديث جوار أم هانئ
من أجارت أم هانئ :
يف اجلوار( )1عن كاب
بة مجيع عروايت ح يث أ هذنئ
الاسنة املاسن ة؛ تبني أن أمسذء عن طلب جوارهذ عبهمني.
واخالفت الرواايت يف د دهم ،ومل خترج دن واح أو اثنني.
وكمذ قذل ابن دب الرب :وأاي كذن فذحل يث إمنذ تسيق جلواز جوار املرأة
ال لغري لك(.)2
بعد ختريج احلديث( )3تبني ان له طرقا مقبولة ،وأخرى
مردودة ،وألفاظ الطرق املقبولة هي الراجحة.
األلفذظ الراجحة . . ." :فالن ابن هبرية"( .)4و " . . .محوين
دن أ هذنئ

( )1تسبق ختريج احل يث ،فق رواه أبو عرة ،وابن دبذس
( )2ابن دب الرب" ،الامهي ".)189/21( ،
(ُ )3كر يف الاخريج تسذبقذ :أن احل يث رواه أبو عرة ،وابن دبذس دن أ
هذنئ  .ورواه :أبو النضر ،وتسةي املقربي ،وتسةي بن أيب هن  ،وإبراهيم
ابن دب هللا بن حنني – أربةاهم -دن أيب عرة دن أ هذنئ  .ورواه
أبو كريب ودطذء دن ابن دبذس .
( )4هذا اللفظ يف رواية إمسذديل بن أيب أويس ،ودب هللا بن يوتسف ،ودب هللا
ابن عاسلمة ،وحيىي بن حيىي ،ودب الرمحن بن عه ي ،وإتسحذق ،ودبي هللا
ابن دب اجملي  ،وابن وهب ،وأمح بن أيب بكر  -تاسةاهم  -دن عذلك
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يل عن املشركني"(.)1
واأللفذظ املرجوحة . . ." :رجل"( .)2و " . . .محوي ابين
هبرية"( .)3و" . . .برجلني"( .)4و" . . .إن أصهذرا يل"(.)1
=

()1

()2
()3
()4

دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم دب الرزاق فرواه دن
عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ ،
ولفظه" :فالن ابن أعية".
رواه ابن أيب ئب ،وحمم بن دجالن ،وفليح بن تسليمذن ،وأبو عةشر -
عفرقني -دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم تسفيذن
الثوري فرواه دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ.
هذا اللفظ يف رواية ابن أيب ئب ،وحمم بن دجالن -كالمهذ  -دن تسةي
املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،ورواية – وافقهمذ  -تسةي بن أيب
هن دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ  .ووافقهم يف
اللفظ إبراهيم بن دب هللا بن حنني دن أيب عرة دن أ هذنئ ؛ إال أن
إتسنذده ضةيف ،ودذعة عانه خيذلف لفظ الثقذت.
لفظ فليح بن تسليمذن دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ ،
ووافقه كريب دن ابن دبذس دن أ هذنئ .
لفظ الوجه األول عن رواية أيب عةشر دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن
أ هذنئ .
لفظ الوجه الثذين عن رواية أيب عةشر ،وووافقه تسفيذن الثوري دن ابن أيب
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وقد صرح رواة املغازي ،وممن اعتىن بذكر املبهمات على
اختالف بينهم فيمن أجارهتم أم هانئ  ،وضعفوا قول من قال:
إن املبهم يف املنت :جعدة ابن أم هانئ()2؛ واتفقوا ومل خيرجوا عن
ثالثة رجال ،وهم:
 .1احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة ،كره الواق ي ،ووافقه
ابن تسة  ،واحلذكم(.)3
=

ئب دن املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ.
( )1لفظ رواية دطذء دن ابن دبذس دن أ هذنئ .
( )2ينظر لالتسازادة ابن دب الرب" ،الامهي ")189/21( ،؛ ودب الرمحن بن دلي ابن
اجلوزي القرشي" ،كشف املشكل عن ح يث الصحيحني" .حتقيق :دلي
حاسني البواب( .الرايض :دار الوطن ،ب ون) ،املكابة الشذعلة ()443/4؛
والب ر املنري ()161/9؛ ودمر بن دلي ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن"
األن لاسي" ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح"( .ط ،1حتقيق :دار الفالح
للبحث الةلمي وحتقيق الرتاث .دعشق :دار النوادر1429 ،هـ ) 2008 -
()288/5؛ وه ي الاسذري ()294 ،257؛ وابن حجر" ،فاح البذري"،
(.)470/1
( )3روى ابن تسة دن حمم بن دمر  -يةين الواق ي  -دن تسليط بن عاسلم دن
دب هللا بن دكرعة ،و كر قصة إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ  ،إال أنه
قذل" :ملذ كذن يو الفاح دخل احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة دلى أ
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 .2احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية بن املغرية ،صرح به
ابن هشذ دن ابن اتسحذق( ،)1ووافقه ابن بشكوال(.)2
 .3وصرح ابن حز أبهنمذ عن بين خمزو  ،وضةف قول عن قذل:
=

هذنئ بنت أيب طذلب فذتساجذرا هبذ" . . .،إىل أن قذل" :فرجةت إليهمذ
فأخربهتمذ فذنصرفذ إىل عنذزهلمذ .فقيل لرتسول هللا  ،احلذرث بن هشذ ودب
هللا بن أيب ربيةة جذلاسذن يف انديهمذ عافضالن يف املأل املزدفر ،فقذل رتسول هللا
 :ال تسبيل إليهمذ ،ق أعنذمهذ" .واحلذكم عن طريق الواق ي .وق صرح
الواق ي ابمسيهمذ ،ينظر عطوال املغذزي ،للواق ي ()830/2؛ وابن تسة ،
"الطبقة الرابةة عن الصحذبة")318( ،؛ واحلذكم" ،املاسا رك")580/5( ،؛
وابخاالف ياسري .وتق عت هذه الرواية يف املبحث الثذلث ،وضبط بةض
ألفذظهذ.
( )1دب امللك بن هشذ املةذفري" ،الاسرية النبوية" .حتقيق :عصطفى الاسقذ،
وآخرون( .ط ،1بريوت :دار اخلري1412 ،هـ .)42/3( ،) 1992 -
( )2كر هذا القول بة إخراجه لطريق تسفيذن بن ديينة دن حمم بن دجالن
دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،وطريق زايد بن دب هللا
البكذئي دن ابن إتسحذق دن تسةي بن أيب هن دن أيب عرة دن أ هذنئ
 ،خلف بن دب امللك بن بشكوال األن لاسي" ،الغواعض واملبهمذت".
حتقيق :حممود عغراوي( .ط ،1ج ة :دار األن لس اخلضراء1415 ،هـ -
.)166-165/1( ) 1994
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أهنمذ احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية أخو أ تسلمة(.)1
ومجع ابن دب الرب األقوال يف لك قذئال :إن الذي أجذرته أ
هذنئ ول هبرية بن أيب وهب ابن دمرو بن دذئ بن دمران بن خمزو ،
واح ا كذن أو اثنني؛ ألن يف ح يث أيب النضر عذ ي ل دلى أنه كذن
واح ا .ويف ح يث املقربي اثنني .وهبرية بن أيب وهب زوجهذ ،وول ه
محو هلذ .وق قيل :إن الذي أجذرته احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب
هبرية ،وكالمهذ عن بين خمزو  .وقيل :فيه غري لك .وأجذب دلى تلك
األقوال :أعذ قول عن قذل :إنه جة ة بن هبرية ،أو أن أح مهذ جة ة بن
هبرية؛ فمذ أدري عذ هو؛ ألن جة ة بن هبرية ابنهذ ال محوهذ ،ومل تكن
حتاذج إىل إجذرة ابنهذ ،وال كذنت عثل تلك املخذطبة جتري بينهذ وبني
أخيهذ دلي يف ابنهذ ،وهللا أدلم .ومل يذكر أهل الناسب فيمذ دلمت
هلبرية ابنذ يكىن جة ة عن غري أ هذنئ ،وال كروا له بنني عن غري
أ هذنئ ،قذل أبو الةبذس ابن تسريج القذضي :الرجالن اللذان أجذرهتمذ
أ هذنئ يو الفاح :جة ة بن هبرية املخزوعي ،ورجل آخر عةه .وأاي

( )1دلي بن أمح ابن حز األن لاسي" ،جواعع الاسرية" .ومخس رتسذئل أخرى البن
حز  .حتقيق :إحاسذن دبذس ،وآخر( .ط ،1عصر :دار املةذرف ،ب ون)
(.)233
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كذن فذحل يث إمنذ تسيق جلواز جوار املرأة ال لغري لك(.)1
وصرح هبمذ ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" ،قذئال :إن الرجلني
اللذين أجذرهتمذ أ هذنئ يف رواية الرتعذي مهذ :احلذرث ودب هللا
ابن أيب ربيةة ،كذا تسذقه احلذكم .ويف كاذب الزبري بن بكذر دنهذ :أجذرت
هشذ بن احلذرث املخزوعي .وقذل احلذفظ دب الغين املق تسي يف ترمجة
دب هللا بن أيب ربيةة :قذل بةض أهل الةلم :دب هللا بن أيب ربيةة ،وعةه
احلذرث بن هشذ  .وكذا يف "اتريخ عكة" لألزرقي :أهنذ أجذرت رجلني،
أح مهذ دب هللا بن أيب ربيةة بن املغرية ،ومهذ عن بين خمزو  .وقذل
ابن الطالع :اتسم الذي أجذرته أ هذنئ هبرية بن أيب وهب ،وهو زوج
أ هذنئ ،وهو خمزوعي .وقيل :إن الذي أجذرته ول هبرية.
حكذه ابن دب الرب دن عذلك وهو بةي  .وأبة عنه قول عن قذل:
أنه جة ة بن هبرية .وقذل ابن شريح( :)2إنه كذن عن الشر عة الذين قذتلوا
( )1ابن دب الرب" ،الامهي " ،)189/21( ،باصرف.
( )2كذا" :ابن شريح"– ابلاسني املهملة واحلذء ،-وينظر عثله يف ه ي الاسذري
( ،)295ولةله تصحيف انتسخ ،أوخطأ عطبةي ،وهللا أدلم.
وتق قول ابن دب الرب أنه " :أبو الةبذس ابن تسريج القذضي" – ابلشني
املهملة واجليم ،وتسيأيت كال ابن حجر – والةيين  -وأفذدهتمذ عن ابن
دب الرب ،والراجح  -وهللا أدلم" :-أبو الةبذس ابن تسريج القذضي"؛ ينظر
ابن دب الرب" ،الامهي ")189/21( ،؛ وابن حجر" ،فاح البذري"،
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خذل ا ومل يقبلوا األعذن وال ألقوا الاسالح وكذان عن أمحذئهذ(.)1
وأجذب ابن حجر دلى رواية عذلك" :فالن ابن هبرية" ،قذئال:
ودن أمح والطرباين عن طريق أخرى دن أيب عرة دن أ هذنئ:
"إين أجرت محوين يل" ،قذل أبو الةبذس ابن تسريج وغريه مهذ :جة ة
ابن هبرية ،ورجل آخر عن بين خمزو كذان فيمن قذتل خذل بن الولي ،
ومل يقبال األعذن ،فأجذرهتمذ أ هذنئ ،وكذان عن أمحذئهذ .وقذل ابن
اجلوزي :إن كذن ابن هبرية عنهمذ فهو جة ة ،كذا قذل! وجة ة عة ود
فيمن له رؤية ،ومل تصح له صحبة ،وق كره عن حيث الرواية يف
الاذبةني البخذري وابن حبذن وغريمهذ ،فكيف ياهيأ ملن هذه تسبيله يف
صغر الاسن أن يكون دذ الفاح عقذتال حىت حياذج إىل األعذن؟ مث لو كذن
ول أ هذنئ مل يهام دلي بقاله ،ألهنذ كذنت ق أتسلمت ،وهرب زوجهذ،
وترك ول هذ دن هذ .وجوز ابن دب الرب أن يكون ابنذ هلبرية عن غريهذ،
عع نقله دن أهل الناسب أهنم مل يذكروا هلبرية ول ا عن غري أ هذنئ.
وجز ابن هشذ يف "هتذيب الاسرية" :أبن اللذين أجذرهتمذ أ هذنئ مهذ:
=

()470/1؛ وحممود بن أمح الةيين" ،دم ة القذري شرح صحيح
البخذري"( .ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث الةريب ،ب ون).)63/4( ،
( )1الب ر املنري ()161/9؛ باصرف ،وينظر حنوه خماصرا ابن النحوي ،الاوضيح
لشرح اجلذعع الصحيح".)288/5( ،
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احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية املخزوعيذن .وروى األزرقي باسن
فيه الواق ي يف ح يث أ هذنئ هذا أهنمذ :احلذرث بن هشذ ودب هللا
بن أيب ربيةة .وحكى بةضهم أهنمذ احلذرث بن هشذ  ،وهبرية بن أيب
وهب ،وليس بشيء؛ ألن هبرية هرب دن فاح عكة إىل جنران ،فلم يزل
هبذ عشركذ حىت عذت ،كذا جز به ابن إتسحذق وغريه ،فال يصح كره
فيمن أجذرته أ هذنئ .وقذل الكرعذين :قذل الزبري بن بكذر" :فالن ابن
هبرية" هو احلذرث بن هشذ  ،اناهى .وق تصرف يف كال الزبري ،وإمنذ
وقع دن الزبري يف هذه القصة عوضع" :فالن ابن هبرية"" :احلذرث بن
هشذ "(.)1
رجح ابن حجر قذئال :الذي يظهر يل أن يف رواية البذب حذفذ،
كأنه كذن فيه" :فالن ابن دم هبرية" ،فاسقط لفظ" :دم" ،أو كذن فيه:
"فالن قريب هبرية" ،فاغري لفظ" :قريب" ،بلفظ" :ابن" ،وكل عن
احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية ،ودب هللا بن أيب ربيةة؛ يصح
وصفه أبنه ابن دم هبرية ،وقريبه لكون اجلميع عن بين خمزو (.)2
( )1ابن حجر" ،فاح البذري")470/1( ،؛ وينظر خماصرا ه ي الاسذري (،257
)294؛ وتلخيص احلبري (.)118/4
( )2ابن حجر" ،فاح البذري")470/1( ،؛ ولالتسازادة الةيين" ،دم ة القذري"،
(.)63/4
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جلوار أم هانئ

املعاين والفوائد من حديث "إجازة الرسول
السنة"(:)1
 قول أ هذنئ " :دذ الفاح" يةين :فاح عكة .قذل ابن
النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" :وقوله – يةين ال اودي" :-دذ
احل يبية وفذطمة ابناه تاسرته(َ ")2وْهم عن دب هللا بن يوتسف شيخ
البخذري ،وهو دجيب عنه ،فذلذي يف الرواايت كلهذ" :دذ
الفاح"( .)3وأجذب ابن حجر قذئال :وتةقبه ابن الاني – يةين
ال اودي -أبن الرواايت كلهذ دلى خالف عذ قذل ال اودي،
وليس فيهذ إال "يو الفاح" دلى الصواب(.)4
 ية ح يث "إجازة الرسول جلوار أم هانئ يف السنة"
أح األدلة اليت كرهذ ابن القيم دلى فاح عكة دنوة ،و كر
وجوهذ ،عنهذ :أنه مل ينقل أح قط أن النيب صذحل أهلهذ زعن
الفاح ، . . .وخامهذ أبدلة عنهذ :ح يث أ هذنئ  ،مث قذل:

( )1رتبت املةذين والفوائ دلى لفظ احل يث.
( )2مل أج هذه الرواية أو اإلشذرة إليهذ يف الكاب اليت حتت ي ي.
( )3ابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح".)613/18( ،
( )4ابن حجر" ،فاح البذري".)273/6( ،
- 590 -

يف

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

وإعضذء النيب إجذرهتذ صريح يف أهنذ فاحت دنوة.)1( ، . . .
 قذل النووي :فيه جواز االغااسذل حبضرة اعرأة عن حمذرعه إ ا كذن
عاساور الةورة دنهذ ،وجواز تاساريهذ إايه(.)2
 أفذد النووي عن قول أ هذنئ" :تسلمت" قذئال :فيه تسال املرأة
اليت لياست مبحر دلى الرجل حبضرة حمذرعه( .)3وقذل الزرقذين:
"قذلت :فاسلمت دليه فقذل – " :يةين  -بة رد الاسال ومل
تذكره للةلم به(.)4
 قذل القذضي ديذض :فيه جواز الاسال دلى املغااسل ،وعثله
( )1حمم بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية الزردي" ،زاد املةذد يف ه ي خري الةبذد".
حتقيق :شةيب األرنؤوط ،وآخر( .ط ،14بريوت :الرتسذلة1410 ،هـ -
 ،)122-119/3( ،) 1990عطوال.
( )2حيىي بن شرف النووي" ،املنهذج يف شرح صحيح عاسلم بن احلجذج".
إشراف :دلي دب احلمي ( .ط ،3بريوت :دار اخلري1416 ،هـ -
)345/5( ،) 1996؛ وينظر خماصرا ديذض بن عوتسى اليحصيب" ،إيكمذل
املةلم بفوائ عاسلم"؛ شرح صحيح عاسلم .حتقيق :حيىي إمسذديل( .ط،2
عصر :دار الوفذء1425 ،هـ )59/3( ،) 2004 -؛ والةيين" ،دم ة
القذري".)64/4( ،
( )3النووي ،املنهذج".)344/5( ،
( )4الزرقذين" ،شرح الزرقذين".)356/1( ،
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املاوضئ خبالف البذئل واملاغوط(.)1
 أفذد القذضي ديذض عن قول الرتسول " :عن هذه؟ " قذئال:
احاج عن مل جيز شهذدة األدمى ،وال دلى الصوت بقوله" :هذه؟
" ،ومل يةول دلى صوهتذ ،ومل يةرفه ،إ مل يرهذ ،وهذا ال حجة فيه
مجلة؛ ألن عن جييز الشهذدة دلى الصوت إمنذ لك فيمذ حقق
صذحب الصوت دليه ،فأعذ عع د حتقيقه فال ،والنيب دليه
الاسال مل حيقق صوهتذ لبة ده ه هبذ ،وق ختالف األصوات
بةوارض ودلل وطول الزعذن ،وقيل :ق درفهذ وهو عن نوع
اللطف والاودد(.)2
 أفذد النووي عن قوهلذ" :أ هذنئ بنت أيب طذلب" قذئال :ال أبس
أن يكين اإلناسذن نفاسه دلى تسبيل الاةريف إ ا اشاهر ابلكنية،
وفيه أنه إ ا اتساأ ن أن يقول املاساأ ن دليه :عن هذا؟ فيقول
املاساأ ن :ابمسه الذي يةرفه به (.)3
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")59/3( ،؛ وينظر حنوه النووي ،املنهذج"،
(.)345/5
( )2اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)58/3( ،
( )3النووي ،املنهذج")344/5( ،؛ وينظر اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")58/3( ،؛
والةيين" ،دم ة القذري".)64/4( ،
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 عةىن "عرحبذ" :أي صذدفت رحبذ وتسةة ،وق يزي ون فيه :وأهال،
أي :أتيت تسةة وأهال :أتساأنس ،وال تاساوحش ،ورحب به إ ا
قذل له :عرحبذ( .)1قذل القذضي ديذض :ياسا ل دلى جواز هذا
القول ،وبر الزائر والغريب ،ولقذئه جبميل القول( .)2وقذل النووي:
فيه اتساحبذب قول اإلناسذن لزائره "عرحبذ" وحنوه عن ألفذظ
اإلكرا واملالطفة(.)3
 فيه جواز كال املغااسل ،وق كره الةلمذء كالعه دلى وضوئه
وغاسله ،وال حجة يف هذا احل يث دلى إابحاه أو الكراهة ،إمنذ
هو يف كال املغااسل غاسال شرديذ والنيب إمنذ اغااسل هنذ تنظفذ
عن الغبذر ،واغااسذله دليه الصالة والاسال هذا إمنذ كذن ملذ انله
عن قَـاَـَرة اجليش( ،)4ووهج الغربة ،وق جذء عفاسرا يف احل يث:
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")58/3( ،؛ وابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع
الصحيح".)287/5( ،
( )2اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)58/3( ،
( )3النووي ،املنهذج")344/5( ،؛ وينظر حنوه ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح")287/5( ،؛ والةيين" ،دم ة القذري".)64/4( ،
( )4بقذف ،وفوقيه عفاوحاني :الغبذر األتسود ،حمم طذهر ال َفا يَّين" ،جممع حبذر
األنوار يف غرائب الانزيل ولطذئف األخبذر"( ،ط ،3اهلن  :عطبةة جملس
دائرة املةذرف الةثمذنية1387 ،هـ ،) 1967-املكابة الشذعلة،
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"فجذء ودلى وجهه وهج الغبذر ،فأعر فذطمة أن تاسكب له
غاسال "(.)1
 قذل الةيين :قوهلذ" :مثذين ركةذت" بكاسر النون وفاح اليذء ،قذل
الكرعذين :مثذن ركةذت ،بفاح النون .قلت :حينئذ يكون عنصواب
بقوله" :فصلى" .وقذل اجلوهري :هو يف األصل عناسوب إىل
الثمن ،ألنه اجلزء الذي صري الاسبةة مثذنية فهو مثنهذ ،مث إهنم
فاحوا أوله؛ ألهنم يغريون يف الناسب ،وحذفوا عنه إح ى ايئي
الناسبة ودوضوا عنهذ األلف ،كمذ فةلوا يف املناسوب إىل اليمن،
فثبات ايؤه دن اإلضذفة كمذ ثبات ايء القذضي تقول :مثذين
ناسوة ،وتاسقط عع الانوين دن الرفع واجلر ،وتثبت دن النصب
ألنه ليس جبمع(.)2
 د َّ بةض الفقهذء صالة النيب يو فاح عكة يف الضحى -اليت
كرهتذ أ هذنئ  -هي "صالة الفاح" ،قذل ابن القيم :فظنهذ
عن ظنهذ صالة الضحى ،وإمنذ هذه صالة الفاح ،وكذن أعراء
اإلتسال إ ا فاحوا حصنذ أو بل ا صلوا دقيب الفاح هذه
=

(.)206/4
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)59/3( ،
( )2الةيين" ،دم ة القذري".)64 ،62/4( ،
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الصالة ،اقا اء برتسول هللا  ،ويف القصة عذ ي ل دلى أهنذ
باسبب الفاح شكرا هلل دليه ،فإهنذ قذلت" :عذ رأياه صالهذ قبلهذ،
وال بة هذ"( .)1وقذل ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" :وهذه
الصالة :صالة الضحى كمذ جذء يف بةض طرقه ،ويف بةضهذ:
"أهنذ صالة اإلشراق" ،وهذا يرد قول عن اددى أهنذ صالة
الصبح(.)2
 قوله" :علاحفذ( )3يف ثوب" ،ويف رواية أخرى بقوله" :ق خذلف
بني طرفيه" :وهذا االضطبذع ،قذل القذضي ديذض :جواز الصالة

( )1زاد املةذد يف ه ي خري الةبذد ()361/3؛ وينظر لالتسازادة اليحصيب،
"إيكمذل املةلم")59/3( ،؛ والنووي ،املنهذج")346/5( ،؛ ابن حجر،
"فاح البذري")55-53/3( ،؛ الةيين" ،دم ة القذري".)63/4( ،
( )2ابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح".)288/5( ،
( )3قذل ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" :والاحفت ابلثوب تغطيت به ،وكل
شيء تغطيت به فق الاحفت به ،والاوشح هو نوع عن االشامذل جتوز الصالة
به؛ ألن فيه خمذلفة طريف الثوب دلى دذتقه كمذ فةله الشذرع وأعر به ،واشامذل
الصمذء املنهي دنه خالف هذا ،وعةىن خمذلفاه بني طرفيه لئال ينظر املصلي إىل
دورة نفاسه إ ا ركع ،وق يقذل :املةىن :د الاسقوط إ ا ركع وإ ا تسج  ،ابن
النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح".)287/5( ،
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يف الثوب الواح (.)1
 أفذد النووي عن قوهلذ" :فلمذ انصرف قلت :اي رتسول هللا" . . .،
قذئال :أن عن قص إناسذان حلذجة وعطلوب فوج ه عشاغال
بطهذرة وحنوهذ مل يقطةهذ دليه حىت يفرغ ،مث ياسأل حذجاه؛ إال
أن خيذف فوهتذ(.)2
كر أعرا ال أداق عوافقاه فيه( .)3قذل
 قوهلذ" :زدم" :عةنذه هنذ َ َ
()4
وزدمذ  ،كر
وز َد َم َزدمذُ ،
ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن"َ :
خربا ال ي ري أحق هو أ ابطل ،وزدمت غري عزدم أي :قلت
غري عقول ،وادديت عذ ال ميكن .وكثر الزدم أيضذ مبةىن
القول( .)5وأضذف ابن حجر قذئال :فإن أ هذنئ أطلقت لك
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")59/3( ،؛ والنووي ،املنهذج")232/5( ،؛
ولالتسازادة ابن دب الرب" ،الامهي ")188-184/13( ،؛ وابن حجر" ،فاح
البذري")55-53/3( ،؛ والةيين" ،دم ة القذري".)62/4( ،
( )2النووي ،املنهذج".)345/5( ،
( )3النووي ،املنهذج")345/5( ،؛ وينظر عثله ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح".)287/5( ،
( )4عثلثة ،وهي ثالث لغذت ،ويقذل :الضم لغة بين متيم ،والفاح لغة احلجذز،
ابن عنظور" ،لاسذن الةرب"؛ والزبي ي" ،اتج الةروس" ،عذدة :زدم.
( )5خام ابن النحوي كالعه برواايت تثبت اتساخ ا الرتسول هلذ فقذل :ويف
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يف حق دلي ،ومل ينكر دليهذ النيب  ،واألصل يف "زدم" أهنذ
تقذل يف :األعر الذي ال يوقف دلى حقيقاه(.)1
 قذل القذضي ديذض :قوهلذ" :ابن أعي" :إخبذر أبخص الناسب
=

احل يث دن رتسول هللا " :زدم جربيل" .ويف ح يث ضمذ بن ثةلبة:
"زدم رتسولك" .وق أكثر تسيبويه يف كاذبه عن قوله :زدم اخلليل كذا يف
أشيذء يرتضيهذ .وق روي دن رتسول هللا أنه قذل" :زدموا بئس عطية
الرجل" ،رواية وكيع دن األوزادي دن حيىي دن أيب قالبة دن أيب عاسةود أو
دن أيب دب هللا دن النيب  .وعةنذه :أن عن أكثر عن احل يث ممذ اليصح
دن ه وال يةلم ص قه ،مل يؤعن دليه الكذب ،ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح".)567/28( ،
وتةقبه ابن حجر قذئال :كأنه يشري -يةين البخذري -إىل ح يث أيب قالبة ،قيل
أليب عاسةود :عذ مسةت رتسول هللا يقول يف زدموا؟ قذل :بئس عطية
الرجل" ،أخرجه أمح وأبو داود ،ورجذله ثقذت؛ إال أن فيه انقطذدذ ،وكأن
البخذري أشذر إىل ضةف هذا احل يث إبخراجه ح يث أ هذنئ ،فاح
البذري ( .)551/10أخرجه البخذري يف الصحيح عن طريق القةنيب،
دذ الفاح ،فوج ته يغااسل،
خماصرا ،بلفظ :هبت إىل رتسول هللا
وفذطمة تاسرته ،فقذل" :عن هذه"؟ فقلت :أان أ هذنئ ،كاذب الغاسل ،ابب
الااسرت يف الغاسل دن النذس.)64/1( ،
( )1ابن حجر" ،فاح البذري".)551/10( ،
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وأتكي احلرعة والقرىب ،لكونه شقيقذ عشذركذ يف جواز الرحم عن
األ ( .)1وأضذف النووي :لاأكي احلرعة والقرابة واملشذركة يف بطن
واح  ،وكثرة عالزعة األ وهو عوافق لقول هذرون دليه الاسال :

﴿ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾)94( . . .تسورة طه(.)2
وقذل الةيين :قوله" :ابن أعي" ،ويف رواية احلموي" :ابن أيب"،

وال تفذوت يف املقصود؛ ألهنذ أخت دلي رضي هللا تةذىل دنه ،عن
األب واأل (.)3
 قذل الةيين :قوله" :إنه قذتل" لفظ" :قذتل" اتسم فذدل ،ال عذض،
عن ابب املفذدلة ،واملةىن أنه دذز لقاله ،ألنه مل يكن قذتال
حقيقة يف لك الوقت ،ولكن ملذ دز دلى الالبس ابلفةل
أطلقت دليه القذتل(.)4
 قذل الةيين" :أجرته"( )5ابلفاح ب ون امل  ،وال جيوز فيه امل  ،ألنه
إعذ عن اجلور فاكون اهلمزة فيه للاسلب واإلزالة ،يةين لاسلب
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)58/3( ،
( )2النووي ،املنهذج")344/5( ،؛ وينظر حنوه ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح".)287/5( ،
( )3الةيين" ،دم ة القذري".)62/4( ،
( )4املص ر الاسذبق (.)62/4
( )5تسبق عةىن اجلوار يف املبحث الثذين.
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الفذدل دلى املفةول أصل الفةل ،حنو :أشكياه أي :أزلت
شكذياه؛ وإعذ عن اجلوار مبةىن :اجملذورة(.)1
 قذل الرتعذي :والةمل دلى هذا دن أهل الةلم ،أجذزوا أعذن
املرأة .وهو قول أمح وإتسحق أجذز أعذن املرأة والةب  .وق روي
عن غري وجه .وق روي دن دمر بن اخلطذب أنه أجذز أعذن
الةب  .وق روي دن دلي بن أيب طذلب ودب هللا بن دمرو دن
النيب قذل :عة املاسلمني واح ة ياسةى هبذ أدانهم( .)2قذل أبو
دياسى :وعةىن هذا دن أهل الةلم أن عن أدطى األعذن عن
املاسلمني فهو جذئز دلى كلهم(.)3
 كر ابن دب الرب أقوال الةلمذء يف جوار أ هذنئ فقذل :فق
اتسا ل به قو دلى جواز أعذن املرأة ،وقذلوا :جذئز أعذهنذ دلى كل
حذل .وقذل آخرون :أعذهنذ عوقوف دلى جواز اإلعذ  ،فإن أجذزه
جذز ،وإن رده رد؛ واحاج عن قذل هذه املقذلة :أبن أعذن أ
هذنئ لو كذن جذئزا دلى كل حذل دون إ ن اإلعذ عذ كذن دلي
لريي قال عن ال جيوز قاله ،ألعذن عن جيوز أعذنه .ويف قوله" :ق
( )1املص ر الاسذبق (.)92/15( ،)62/4
( )2تسبق خترجيه يف املبحث الثذين.
( )3اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح" (.)142/4
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أجران عن أجرت" :دليل دلى لك ،ألنه لو كذن أعذن املرأة غري
حماذج إىل إجذزة اإلعذ لقذل هلذ :عن أعناه أنت أو غريك فال
تسبيل إىل قاله ،وهو آعن؛ وملذ قذل هلذ" :ق أعنذ عن أعنت وأجران
عن أجرت"؛ كذن لك دليال دلى أن أعذن املرأة عوقوف دلى
إجذزة اإلعذ فهذه حجة عن هب هذا املذهب( ،)1قذلوا :وهذا
هو الظذهر يف عةىن هذا احل يث ،وهللا أدلم(.)2
( )1وأعذ عن قذل :جيوز أعذن املرأة دلى كل حذل إب ن اإلعذ وبغري إ نه .فمن
حجاهم :قوله " :املاسلمون تاكذفأ دعذؤهم وياسةى بذعاهم أدانهم وجيري
دليهم أقصذهم وهم ي دلى عن تسواهم" ،قذلوا :فلمذ قذل" :أدانهم" جذز
بذلك أعذن الةب وكذنت املرأة احلرة أحرى بذلك ،واحاجوا أيضذ حب يث
دذئشة قذلت :إن كذنت املرأة لاجري دلى املاسلمني فيجوز .وعن حجاهم
أيضذ :حب يث دذئشة قذلت :قذل رتسول هللا  " :عة املاسلمني واح ة ،وإن
جذرت دليهم جذئرة ،فال ختفروهذ ،فإن لكل غذدر لواء يو القيذعة يةرف
به" ،ابن دب الرب" ،الامهي ".)187/21( ،
( )2ابن دب الرب" ،الامهي " ،)187/21( ،باصرف ياسري؛ وينظر خماصرا ابن
حجر" ،فاح البذري")273/6( ،؛ ولالتسازادة؛ اليحصيب" ،إيكمذل املةلم"،
()59/3؛ والنووي ،املنهذج")345/5( ،؛ وزاد املةذد يف ه ي خري الةبذد
()89/5؛ وابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح"،)289/5( ،
()568/28( ،)614/18؛ وابن حجر" ،فاح البذري")273/6( ،؛
والةيين" ،دم ة القذري")93/15( ،)64/4( ،؛ وأمح بن حمم
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 قذل الةيين" :و لك ضحى" بضم الضذد وتنوين احلذء .وادلم أن
عةىن "الضحذء" ابلفاح ،والضحوة والضحى ،أعذ الضحى :فهو
إ ا دلت الشمس إىل ربع الاسمذء فمذ بة ه ،وأعذ الضحوة :فهو
ارتفذع أول النهذر ،وأعذ الضحى فمذ فوقه(.)1

=

القاسطالين" ،إرشذد الاسذري لشرح صحيح البخذري"( .ط ،7عصر :املطبةة
األعريية1323 ،هـ).)237/5( ،
( )1الةيين" ،دم ة القذري" ،)191/22( ،وينظر حنوه (.)236/7
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اخلامتة
احلم هلل الذي لواله عذ نطق لاسذن ،وال جرى قلم دذمل أو
إناسذن ،والصالة والاسال دلى عن أرتسله هللا رمحة للةذملني ،مث أعذ بة .
 . .فق دشت رحلة مماةة درب حبر الاسرية النبوية ،وحبر األحذديث
النبوية دلى صذحبهذ أفضل الصالة والااسليم ،تسبق إليهمذ الةلمذء،
واتسانذرت هبمذ الصحف ،وانربت دليهمذ األقال  .وعذ ق عاه يف حبث:
"إجازة رسول هللا ع جلوار أم هانئ ك يف السنة" عذ هو إال قطرة يف
حبر! خضت أعواجه دمال بقوله تسبحذنه ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ
ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﴾ )110( . . .تسورة الكهف.

فهذا جه املقل ،درضت فيه رأيي ،وأدليت بقضية عن قضذاي
أعيت أال وهي قضية :دور املرأة اليت خلقهذ هللا – تسبحذنه وتةذىل –
خلقذ عوازاي للرجل ،ونصوص القرآن والاسنة تسذطةة هبذا.
إن املاابع للةق األخري عن هذا القرن جي تاسذردذ يف االنفاذح
دلى الةذمل مل ياسبق إليه يف شىت اجملذالت ،وفيه خطر دلى الناسذء
خذصة ،وهذا االنفاذح تسالح و ح ين! فةلينذ حنن املاسلمني تقومي
اجلذنب الاسليب ،واتساثمذر اجلذنب اإلجيذيب باوظيفه إلظهذر دظمة
اإلتسال ومسذحاه ،لنشره للةذملني؛ هلذا وغريه أوج دلمذء أصول الفقه
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والفقهذء يف الق مي عع عصذدر الاشريع املافق دليهذ( )1عصذدر تشريع
خمالف فيهذ .لذا ينبغي للمفيت والفقيه والةذمل أن ال ياجذهلهذ أو يقاصر
دلى بةضهذ ،فضال دن اجلهل هبذ؛ خ عة ملذ ياساج يف حيذتنذ عن
قضذاي عةذصرة ،فيج املفيت والفقيه تسبيال حللهذ ،و لك إبنزاهلذ دلى
املصذدر املخالف فيهذ ،وهذا هو الفهم احلقيقي لإلتسال  ،وهبذا تاحقق
دذملياه بص ور قرارات ج ي ة يف اململكة الةربية الاسةودية لصذحل املرأة،
وعوافقة لاةذليم الشريةة ،وهللا أدلم.
وجدت يف حديث "إجازة الرسول جلوار أم هانئ

يف السنة" ،التايل:

 .1إجراء عن الرتسول يو فاح عكة حلكم أ هذنئ ،وإقرار
مبشذركاهذ ،تةزيزا ل ورهذ؛ فأصبح عوقفهذ بضوابطه دليال شرديذ
دلى عر الةصور .وأصبح عوقفهذ أح األدلة دلى تكرمي املرأة،
فبة أن كذن الرجل يف اجلذهلية إ ا عذت أبوه . . .وترك اعرأته،
فإن تسبق وا يرث امليت فألقى دليهذ ثوبه ،فهو أحق هبذ
أن ينكحهذ ،أو ينكحهذ فيأخذ عهرهذ . . .؛ فأصبحت املرأة
يف اإلتسال جتري رجال عشركذ ،وترعي ثواب دليه لاحميه ،وجييز
الرسول جوارها! !

( )1الكاذب ،والاسنة ،واإلمجذع ،والقيذس.
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اتسا ل غذلب الةلمذء عن ح يث "جوار أ هذنئ " دلى:
جواز أعذن املرأة دلى كل حذل .وقذل آخرون :أعذهنذ عوقوف
دلى جواز اإلعذ  ،فإن أجذزه جذز ،وإن رده رد؛ والاوفيق بني
رد أعذهنذ يكون ابلنظر إىل حذل املرأة ملذ يةرتيهذ
القولني :إن عن َّ
عن ضةف ،ويف دصران احلذضر ينظر إىل عذ اتساج عن انفاذح
دلى الةذمل ،وحروب بني أهل اإلتسال وأهل الكفر ،وهللا أدلم.
ب راتسة طرق ح يث "جوار أ هذنئ " وج ت طرقذ عنهذ
املقبول واملردود ،إال أن عنت الطرق املقبولة صحيح ،وعذ انقض
بةض عانه يف الظذهر فطريقه ضةيف ،وهللا أدلم.
مل خترج رواايت ح يث جوار أ هذنئ دن إجذرهتذ لـ "رجل"
أو "رجلني" دن ثالثة أشخذص ،واخالف فيهمذ دلى قولني:
احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة ،والقول الثذين:
احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية بن املغرية.
الاوفيق بني الرواايت يف إجذرة أ هذنئ لـ"رجل ،أو "رجلني" :اتفق
املصرحون أن املبهم يف املنت هو "احلذرث بن هشذ "؛ ملذ له عن
املكذنة دلى غريمهذ ،فكأن عن كذن عةه كذن تبةذ له ،وهللا أدلم.
د بةض الفقهذء صالة النيب اليت كرهتذ أ هذنئ
يف احل يث هي" :صالة الفاح" ،وكذن أعراء اإلتسال إ ا فاحوا
حصنذ أو بل ا صلوهذ دقيب الفاح؛ اقا اء برتسول هللا .
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التوصيات
بة أن دشت يف رحذب الاسنة ،والاسرية النبوية باقليب صفحذت
الكاب؛ للبحث دن ح يث "إجازة الرسول ع جلوار أم هانئ ك
يف السنة" ،وتةرفت دلى شخصياهذ ،ودلى عةىن اجلوار؛ وجدت التايل:
 .1ية عوضوع اجلوار عن املوضودذت اليت تؤك دظمة اإلتسال يف
جوانب عاة دة ،وحياذج إىل دراتسة ح يثية وافية.
 .2إد اد براعج ثقذفيه تاسهم يف تب يل نظرة االناقذص عن املرأة،
وأهنذ قذصرة حذل تة د األدوار؛ لاحقق توازان جمامةيذ ،ب ال عن
تةذيش صراع األدوار اليت تقو هبذ.
 .3نظرا إلقبذل الشبذب عن اجلناسني دلى الاةليم اجلذعةي يف
اململكة الةربية الاسةودية ،والدامذد عقرر الثقذفة اإلتسالعية يف
غذلب اجلذعةذت ،وألمهياه تاساب ل بةض عفرداته مبوضودذت
الاسذدة اليت حياذجهذ الشبذب.
 .4تودية اجملامع أبن األنظمة والقرارات اجل ي ة الصذدرة يف اململكة
الةربية الاسةودية يف ظل الشريةة اإلتسالعية تاسةى للنهوض
بكذفة قطذدذت ال ولة لاحقيق الانمية املاسا اعة؛ ومتنح حقوقذ،
واعايذزات للمرأة ،ويف املقذبل تكلفهذ مباسؤوليذت! عن أمههذ:
الرقذبة الذاتية .والبة دن االزدواجية للحفذظ دلى اهلوية
اإلتسالعية .وتقبل الطرف اآلخر دون أتثر تسليب؛ لاصبح ق وة،
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ألهنذ عن أعة وصفت :خبري أعة أخرجت للنذس .ولبنذء تنمية
تكون جلذن دلى عاساوى اململكة عن د ة ختصصذت؛
عاسا اعة َّ
لاح د أهم عشكالت الشبذب عن اجلناسني لوضع براعج حللهذ.
 .5كر املرتمجون أتخر إتسال أ هذنئ ك .وقذلوا :أتسلمت يو
الفاح ،ومل تكن عن املهذجرات .ويف نظري أن هذا املوضوع
حياذج إىل دراتسة وحبث ،وهللا أدلم.
واحلم هلل رب الةذملني .والصالة والاسال دلى عةلم البشرية،
ودلى آله وصحبه أمجةني ،وعن تبةهم إىل يو ال ين.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
األزدي ،حمم بن احلاسن ،ابن دري " .مجهرة اللغة"( ،ط ،1عكابة
املثىن ،بغ اد ،ب ون).
اإلتسفراييين ،يةقوب بن إتسحذق ،أبو دوانة" .املاسن "( .ط ،1حي ر
آابد ،ال كن :مجةية دائرة املةذرف الةثمذنية1362 ،ه).
األصبحي ،عذلك بن أنس" .املوطأ" ،رواية أيب عصةب الزهري ،عقذرنة
برواية حيىي بن حيىي الليثي .حتقيق :عركز البحوث وتقنية
املةلوعذت( ، .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل1437 ،هـ.) 2016-
األصبحي ،عذلك بن أنس" .املوطأ" ،رواية حيىي الليثي .ترتيب :فذروق
تسة ( .ط ،2بريوت :دار األفذق1401 ،هـ.) 1981-
األصبهذين ،أمح بن دب هللا ،أبو نةيم" .عةرفة الصحذبة" .حتقيق:
دذدل بن يوتسف الةزازي( .ط ،1الرايض :دار الوطن1419 ،هـ
 .) 1998األصبهذين ،احلاسني بن حمم " .املفردات يف غريب القرآن" .إشراف:
حمم أمح خلف هللا( .ط ،1عصر :عكابة األجنلو ،ب ون).
اإلفريقي ،حمم بن عكر  ،ابن عنظور" .لاسذن الةرب"( .ط،1
الكويت :دار النوادر1431 ،هـ .) 2010 -
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األن لاسي خلف بن دب امللك ،ابن بشكوال" .الغواعض واملبهمذت".
حتقيق :حممود عغراوي( .ط ،1ج ة :دار األن لس اخلضراء،
1415هـ .) 1994 -
األن لاسي ،دلي بن أمح  ،ابن حز " .جواعع الاسرية" ،ومخس رتسذئل
أخرى البن حز  .حتقيق :إحاسذن دبذس ،وآخر( .ط ،1عصر:
دار املةذرف ،ب ون).
األن لاسي ،دمر بن دلي ،ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن"" .الب ر
املنري يف ختريج األحذديث واآلاثر الواقةة يف الشرح الكبري" .حتقيق:
أمح بن تسليمذن أيوب( .ط ،1اململكة الةربية الاسةودية :دار
اهلجرة1425 ،هـ .) 2004 -
األن لاسي ،دمر بن دلي ،ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن".
"الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح"( .ط ،1حتقيق :دار الفالح
للبحث الةلمي وحتقيق الرتاث .دعشق :دار النوادر 1429 ،هـ -
.) 2008
البخذري ،حمم بن إمسذديل" .الاذريخ الكبري"( ،ط ،1حي ر آابد،
ال كن :دائرة املةذرف الةثمذنية1360 ،هـ).
البخذري ،حمم بن إمسذديل .الصحيح" ،اجلذعع املاسن الصحيح
املخاصر عن أعور رتسول هللا وتسننه وأايعه" ،دنذية حمم زهري
النذصر( .ط ،1بريوت :دار طوق1422 ،هـ ).
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البُاسيت ،حمم بن حبذن" ،الثقذت"( ،ط ،1حي ر آابد ال كن اهلن :
دائرة املةذرف الةثمذنية1397 ،ه .) 1977 -
البُاسيت ،حمم بن حبذن" ،الصحيح" ،اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن
حبذن .حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة:
دار الاأصيل1435 ،هـ .) 2014-
البغ ادي ،أمح بن دلي ،أبو بكر" .املافق واملفرتق" .حتقيق :حمم
صذدق احلذع ي( .ط ،1دعشق :دار القذدري1417 ،هـ -
 .) 1997املكابة الشذعلة.
البغ ادي ،حمم بن تسة  .الطبقذت الكربى( .ط ،1بريوت :دار
صذدر ،ب ون).
البغ ادي ،حمم بن تسة " .الطبقة الرابةة عن الصحذبة ممن أتسلم دن
فاح عكة وعذ بة لك" ،اجلزء املامم لطبقذت ابن تسة  ،حتقيق
ودراتسة :دب الةزيز دب هللا الاسلوعي( .الطذئف :عكابة الص يق،
1416هـ ،املكابة الشذعلة).
البيهقي ،أمح بن احلاسني ،أبو بكر" .الاسنن الكبري" .حتقيق :دب هللا
بن دب احملاسن الرتكي( .ط ،1الرايض :دذمل الكاب1434 ،هـ -
.) 2013
الرتكي ،دب هللا بن دب احملاسن" .األعن يف حيذة النذس ،وأمهياه يف
اإلتسال " ( .ال يوج طبةة أو اتريخ .تة عن ال راتسذت الق مية
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ألن ملؤلفهذ ق عهذ عنذ كذن وزيرا للشؤون اإلتسالعية) عن
املوقعhttps: //d1. islamhouse. com/data/ar/ih_books/ :
single/ ar_almn_fe_hiat_alnas. pdf

الرتعذي ،حمم بن دياسى ،أبو دياسى .اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح".
حتقيق :أمح حمم شذكر .وآخرون( ،ط ،1بريوت :دار إحيذء
الرتاث ،ب ون).
اجلرجذين ،دب هللا بن د ي" .الكذعل يف ضةفذء الرجذل"( .ط،2
بريوت :دار الفكر1405 ،هـ .) 1985 -
اجلزري ،املبذرك بن حمم  ،ابن األثري" .النهذية يف غريب احل يث
واألثر" .حتقيق :طذهر أمح الزاوي( .ط ،1القذهرة :دار إحيذء
الكاب الةربية1383 ،هـ .) 1963 -
اجلزري ،دلي بن حمم  ،ابن األثري" .أتس الغذبة يف عةرفة الصحذبة".
(ط ،1بريوت :دار الفكر1409 ،هـ .) 1989 -
اجلوهري ،دب الرمحن بن دب هللا" .عاسن املوطأ" .حتقيق :لطفي بن
حمم الصغري ،وآخر( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلتسالعي،
 .) 1997املكابة الشذعلة.
احلذكم ،حمم بن دب هللا" .املاسا رك دلى الصحيحني" .حتقيق :عركز
البحوث( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل.) 2014-1435 ،
احلمي ي ،دب هللا بن الزبري" .املاسن " .حتقيق :حبيب الرمحن
األدظمي( .ط ،1امل ينة املنورة :املكابة الاسلفية ،ب ون).
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احلنظلي ،دب هللا بن املبذرك" .اجلهذد" .حتقيق :نزيه محذد( .دار النور:
بريوت1391 ،هـ .) 1971 -
اخلرتسذين ،محي بن خمل  ،ابن زجنويه" .األعوال" .حتقيق :شذكر ئب
فيذض( .ط ،1الرايض :عركز امللك فيصل للبحوث وال راتسذت
اإلتسالعية1406 ،هـ.) 1986 -
ال ار قطين ،دلي بن دمر" .أحذديث املوطأ و كر اتفذق الرواة دن
عذلك واخاالفهم فيه وزايدهتم ونقصذهنم" .حتقيق :هشذ بن دلي.
(ط ،1الشذرقة :عكابة أهل احل يث) .املكابة الشذعلة.
ال ار قطين ،دلي بن دمر" .الةلل الواردة يف األحذديث النبوية".
حتقيق :أيب املنذر خذل املصري( .ط  ،1الرايض :دار طيبة،
1432هـ .) 2011 -
ال عشقي ،إمسذديل بن دمر ،ابن كثري" .تفاسري القرآن الةظيم" .حتقيق:
حمم حاسني مشس ال ين( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية،
1419هـ).
ال واليب ،حمم بن أمح " .الكىن واألمسذء" ،حتقيق :نظر الفذراييب.
(ط ،1بريوت :دار ابن حز 1421 ،هـ .) 2000 -
الذهيب ،حمم بن أمح " .تسري أدال النبالء" .حتقيق :شةيب األرنؤوط.
(ط ،11بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1417 ،هـ.) 1996-
الذهيب ،حمم بن أمح " .عيزان االدا ال يف نق الرجذل" .حتقيق :دلي
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حمم البجذوي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة ،ب ون).
الرازي ،دب الرمحن بن حمم  ،ابن أيب حذمت" .اجلرح والاة يل"( .ط،1
حي ر آابد ال كن ،اهلن  :طبةة جملس دائرة املةذرف الةثمذنية،
بريوت :دار الكاب الةلمية 1271 ،ه -ـ .) 1952
الرازي ،دب الرمحن بن حمم  ،ابن أيب حذمت" .املراتسيل" .حتقيق :شكر
هللا نةمة هللا قوجذين( .ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1397 ،ه).
املكابة الشذعلة.
حمم " .اتج الةروس عن جواهر القذعوس" .حتقيق:
حمم بن ّ
الزبي يّ ،
جممودة عن احملققني( ،دار اهل اية) ،املكابة الشذعلة.
الزردي ،حمم بن أيب بكر ،ابن قيم اجلوزية" .زاد املةذد يف ه ي خري
الةبذد" .حتقيق :شةيب األرنؤوط ،وآخر( .ط ،14بريوت:
الرتسذلة1410 ،هـ .) 1990 -
الزرقذين ،حمم بن دب البذقي" .شرح الزرقذين دلى عوطأ عذلك".
(ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1411 ،هـ .) 1990 -
زي ان دب الكرمي" .اجلذعع يف الفقه اإلتسالعي املفصل يف أحكذ املرأة
والبيت املاسلم يف الشريةة اإلتسالعية"( .ط ،4بريوت :عؤتساسة
الرتسذلة1433 ،هـ .) 2012 -
الزيلةي ،دب هللا بن يوتسف" .نصب الراية ألحذديث اهل اية" .حتقيق:
إدارة إحيذء املآثر الةلمية( .ط ،2اهلن  :املكابة اإلتسالعية،
- 612 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

1393هـ.) 1973 -
ي
الاس يج ْاساذين ،تسليمذن بن األشةث ،أبو داود" .الاسنن" .حتقيق :حمم
ّ
حميي ال ين دب احلمي ( .ط ،1عصر :الاسةذدة1369 ،هـ -
.) 1950
ي
الاس يج ْاساذين ،تسليمذن بن األشةث ،أبو داود" .املراتسيل" .حتقيق:
ّ
شةيب األرانؤوط( .ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1408 ،هـ).
املكابة الشذعلة.
شذكر ،أمح حمم  ،أبو األشبذل" .البذدث احلثيث" شرح اخاصذر دلو
احل يث .البن كثري( .ط ،3عصر :حمم دلي صبيح ،ب ون).
الشربيين ،حمم بن أمح اخلطيب" .عغين احملاذج إىل عةرفة عةذين ألفذظ
املنهذج" ،للنووي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1415 ،هـ
  ،) 49املكابة الشذعلة.الشيبذين ،أمح بن حمم  ،ابن حنبل" .املاسن " ،عاسن اإلعذ أمح .
حتقيق :مجةية املكنز اإلتسالعي( .ط ،1ج ة :دار عكنز اجلزيرة،
1428هـ).
الصنةذين ،دب الرزاق بن مهذ " .املصنف" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل-1436 ،
.) 2015
الصنةذين ،حمم بن إمسذديل" .تسبل الاسال شرح بلوغ املرا عن أدلة
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األحكذ " .البن حجر( ،ب ون ،دار احل يث ،ب ون) املكابة
الشذعلة.)489/2( ،
الطرباين ،تسليمذن بن أمح " .املةجم األوتسط" .حتقيق :طذرق بن
دوض هللا ،وأخر( .ط ،1القذهرة :دار احلرعني1415 ،هـ -
.) 1995
الطرباين ،تسليمذن بن أمح " .املةجم الصغري" ،الروض ال اين إىل املةجم
الصغري للطرباين .حتقيق :حمم شكور احلذج أعرير( .ط ،1بريوت:
املكاب اإلتسالعي1405 ،هـ .) 1985 -
الطرباين ،تسليمذن بن أمح " .املةجم الكبري" .حتقيق :مح ي الاسلفي.
(ط ،2املوصل :الزهراء احل يثة1410 ،هـ .) 1990-
الطحذوي ،أمح بن حمم " .شرح عةذين اآلاثر" .حتقيق :حمم زهري
النجذر( .ط ،1القذهرة :األنوار احملم ية ،ب ون).
الطيذلاسي ،تسليمذن بن داود" .املاسن " .حتقيق :حمم بن دب احملاسن
الرتكي ،عركز البحوث وال راتسذت الةربية واإلتسالعية( .ط،1
القذهرة :دار هجر1420 ،هـ .) 1999 -
الةباسي ،دب هللا بن حمم  ،أبو بكر بن أيب شيبة" .املصنف ،الكاذب
املصنف يف األحذديث واآلاثر"( .ط ،1اهلن  :ال ار الاسلفية،
1403هـ.) 1983-
الةراقي ،أمح بن دب الرحيم ،أبو زردة" .حتفة الاحصيل يف كر رواة
- 614 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

املراتسيل" .حتقيق :دب هللا نوارة( .ط ،1الرايض :عكابة الرش ،
ب ون) .املكابة الشذعلة.
الةراقي ،دب الرحيم بن احلاسني ،أبو الفضل " .يل عيزان االدا ال".
حتقيق :دب القيو دب رب النيب( .ط ،1عكة :عركز البحث
الةلمي وإحيذء الرتاث ،جذعةة أ القرى1406 ،هـ).
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .إحتذف املهرة ابلفوائ املباكرة
عن أطراف الةشرة" .حتقيق :عركز خ عة الاسنة والاسرية( .ط،1
امل ينة :جممع امللك فه لطبذدة املصحف الشريف1415 ،هـ -
 .) 1994املكابة الشذعلة.
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .اإلصذبة يف متييز الصحذبة".
حتقيق :حمم بن دب احملاسن الرتكي ،عركز البحوث وال راتسذت
الةربية واإلتسالعية( .ط ،1القذهرة :دار هجر1429 ،هـ -
.) 2008
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .تغليق الاةليق دلى صحيح
البخذري" .حتقيق :تسةي دب الرمحن عوتسى القزقي( ،ط،1
بريوت :املكاب اإلتسالعي 1405 ،هـ).
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .الالخيص احلبري يف ختريج
أحذديث الرافةي الكبري" .حتقيق :دب هللا هذشم اليمذين( .ط،1
القذهرة :الطبذدة الفنية املاح ة1384 ،هـ .) 1964-
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الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .تةريف أهل الاق يس مبراتب
املوصوفني ابلا ليس" .حتقيق :دب الغفذر تسليمذن البن اري( .ط،1
بريوت :دار الكاب الةلمية1405 ،هـ .) 1984 -
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .تقريب الاهذيب" .حتقيق:
دب الوهذب دب اللطيف( .ط1395 ،2هـ  .) 1975 -أدي
جتلي الكاذب مبكابة احلر وال يوج اتسم املطبةة.
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .هتذيب الاهذيب"( .ط،1
بريوت :دار الفكر1404 ،ه.) 1984-
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .فاح البذري بشرح صحيح
اإلعذ أيب دب هللا حمم بن إمسذديل البخذري" .تصحيح :حمب
ال ين اخلطيب ،وآخرون( .ط ،1عصر :املطبةة الاسلفية ،ب ون).
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .لاسذن امليزان" .حتقيق:
دب الفاذح أبو غ ة( .ط ،1بريوت :دار البشذئر اإلتسالعية،
1423هـ .) 2002-
الةقيلي ،حمم بن دمرو" .الضةفذء الكبري" .حتقيق :دب املةطي
قلةجي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية ،ب ون).
الةالئي ،خليل بن كيكل ي" .جذعع الاحصيل يف أحكذ املراتسيل".
حتقيق :مح ي الاسلفي( .ط ،3بريوت :دذمل الكاب1426 ،هـ -
.) 2005
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الةيين ،حممود بن أمح " .دم ة القذري شرح صحيح البخذري"( .ط،1
بريوت :دار إحيذء الرتاث الةريب ، ،ب ون).
الفذتسي ،حمم بن أمح " .الزهور املقاطفة عن اتريخ عكة املشرفة".
حتقيق :دلي دمر( .ط ،1القذهرة :عكابة الثقذفة ال ينية،
1422هـ .) 2001-
ال َفا يَّين ،حمم طذهر" .جممع حبذر األنوار يف غرائب الانزيل ولطذئف
األخبذر"( .ط ،3اهلن  :عطبةة جملس دائرة املةذرف الةثمذنية،
 1387هـ  ،) 1967 -املكابة الشذعلة.
الفاوحي ،حمم بن أمح الشهري اببن النجذر" .عناهى اإلرادات".
حتقيق :دب هللا بن دب احملاسن الرتكي( .ط ،1بريوت :عؤتساسة
الرتسذلة1419 ،هـ  ،) 1999 -املكابة الشذعلة.
الفريوزآابدي ،حمم بن يةقوب" .القذعوس احمليط"( .ط ،2ب ون،
1371هـ .) 1952 -
القذضي ،أبو طذلب" .دلل الرتعذي الكبري" ،ترتيب أيب طذلب
القذضي .حتقيق :محزة يب عصطفى( .ط ،1األقصى :األردن،
1406هـ .) 1986 -
القرشي ،دب الرمحن بن دلي ،ابن اجلوزي" .كشف املشكل عن
ح يث الصحيحني" .حتقيق :دلي حاسني البواب( .الرايض :دار
الوطن ،ب ون) .املكابة الشذعلة.
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القرطيب ،يوتسف بن دب هللا ،ابن دب الرب" .الامهي ملذ يف املوطأ عن
املةذين واألتسذني " .حتقيق :تسةي أمح أدراب ،وآخرون( .ط،1
امل ينة املنورة :عكابة األوس ،ب ون).
القرطيب ،يوتسف بن دب هللا ،ابن دب الرب" .االتسايةذب يف عةرفة
األصحذب" .حتقيق :دلي البجذوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل،
1412هـ.) 1992-
القزويين ،أمح بن فذرس" .عقذييس اللغة" ،عةجم عقذييس اللغة.
حتقيق :دب الاسال هذرون( .ط ،1بريوت :دار الفكر1399 ،هـ
 .) 1979القزويين ،حمم بن يزي  ،ابن عذجة" .الاسنن" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل1435 ،هـ -
.) 2014
القاسطالين ،أمح بن حمم " .إرشذد الاسذري لشرح صحيح البخذري".
(ط ،7عصر :املطبةة األعريية1323 ،هـ).
القشريي ،عاسلم بن احلجذج" .املاسن الصحيح املخاصر عن الاسنن
بنقل الة ل دن الة ل دن رتسول هللا " ،الصحيح( ،ط ،1بريوت:
دار طوق1433 ،هـ .) 2013 -
الكبياسي ،خليل رجب" .الاسال ال ويل يف اإلتسال " ،دراتسة أتصيلية
عقذرنة( .ط ،1دمذن :دار جم  .) 2018 ،عن املوقعhttps: :
//books. google. com. sa/books?isbn=9796500325132
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الكالاب ي ،أمح بن حمم " .اهل اية واإلرشذد يف عةرفة أهل الثقة
والاس اد" .حتقيق :دب هللا الليثي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة،
1407هـ) املكابة الشذعلة.
الكليب ،حمم بن أمح ابن جزي" .القوانني الفقهية"( .ب ون) ،املكابة
الشذعلة.
املذوردي ،دلي بن حمم " .احلذوي الكبري" ،يف فقه عذهب اإلعذ
الشذفةي وهو شرح خماصر املزين .حتقيق :دلي حمم عةوض،
وآخر( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1419 ،هـ ،) 1999 -
املكابة الشذعلة.
حمم  ،حذفظ إبراهيم" .ديوان حذفظ" .دىن بنشره :حممود توفيق.
(ط ،2عصر :عطبةة املةذه 1340 ،هـ .) 1922 -
املخزوعي ،دبي هللا دب الكرمي ،أبو زردة الرازي" .أبو زردة الرازي
وجهوده يف الاسنة عع حتقيق كاذبه الضةفذء وأجوباه دلى أتسئلة
الرب دي النبوية" .حتقيق :تسة ي اهلذمشي( .ط ،1امل ينة النبوية:
اجمللس الةلمي ،اجلذعةة اإلتسالعية1402 ،هـ.) 1982-
املري ،حيىي بن عةني" .الاذريخ" ،حيىي بن عةني وكاذبه الاذريخ .حتقيق:
أمح نور تسيف( .ط ،1عكة :عركز البحث الةلمي وإحيذء الرتاث
اإلتسالعي ،جذعةة أ القرى 1399 ،هـ .) 1979 -
املزي ،يوتسف بن دب الرمحن" .حتفة األشراف مبةرفة األطراف ،عع
- 619 -

إجازة الرسول

جلوار أم هانئ

يف السنة ،د .سهيلة بنت حسني حريري

النكت الظراف دلى األطراف" ،البن حجر الةاسقالين .حتقيق:
دب الصم شرف ال ين( .ط ،2بريوت :املكاب اإلتسالعي،
1403هـ .) 1983 -
املزي ،يوتسف بن دب الرمحن" .هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل".
حتقيق :تسهيل زكذر ،وآخرون( .ط ،1بريوت :دار الفكر.
1414هـ .) 1994 -
املةذفري ،دب امللك بن هشذ " .الاسرية النبوية" .حتقيق :عصطفى
الاسقذ ،وآخرون( .ط ،1بريوت :دار اخلري1412 ،هـ -
.) 1992
املق تسي ،دب الرمحن بن إبراهيم" .الة ة شرح الةم ة"( .ب ون،
القذهرة :دار احل يث1424 ،هـ  ،) 2003املكابة الشذعلة.
ابن عفلح ،إبراهيم بن حمم " .املب ع يف شرح املقنع" ،ملوفق ال ين بن
ق اعة( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1418 ،هـ -
 ،) 1997املكابة الشذعلة.
الناسذئي ،أمح بن شةيب" .الاسنن الكربى" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل1433 ،هـ-
.) 2012
الناسذئي ،أمح بن شةيب" .اجملاىب الاسنن الصغرى" .حتقيق :عركز
البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل،
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1433هـ.) 2012-
النووي ،حيىي بن شرف" .األ كذر املناخبة عن كال تسي األبرار".
(ط ،1بريوت :دار الكاذب الةريب1399 ،هـ .) 1979 -
النووي ،حيىي بن شرف" .املنهذج يف شرح صحيح عاسلم بن احلجذج"،
إشراف :دلي دب احلمي ( .ط ،3بريوت :دار اخلري1416 ،هـ -
.) 1996
النياسذبوري ،دب هللا بن دلي بن اجلذرود ،ابن اجلذرود" .املناقى عن
الاسنن املاسن ة دن رتسول هللا " .حتقيق :عركز البحوث وتقنية
املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل.) 2014-1435 ،
النياسذبوري ،حمم بن إتسحذق ،ابن خزمية" .الصحيح" ،صحيح ابن
خزمية .حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة:
دار الاأصيل1435 ،هـ .) 2014-
اهلروي ،القذتسم بن تسالّ " .األعوال" .حتقيق :خليل هراس( .ط،1
القذهرة :عكابة الكليذت األزهرية1388 ،هـ .) 1968 -
اهليثمي ،دلي بن أيب بكر" .جممع الزوائ وعنبع الفوائ "( .ط،3
بريوت :دار الكاب الةلمية1402 ،هـ .) 1982 -
الواق ي ،حمم بن دمر" .املغذزي" .حتقيق :عذرتس ن جونس( .ط،1
عصر :دار املةذرف.) 1965 ،
اليحصيب ،ديذض بن عوتسى" .إيكمذل املةلم بفوائ عاسلم"" ،شرح
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صحيح عاسلم" .حتقيق :حيىي إمسذديل( .ط ،2عصر :دار الوفذء،
1425هـ .) 2004 -
اليحصيب ،ديذض بن عوتسى" .عشذرق األنوار دلى صحذح اآلاثر".
(املكابة الةايقة ودار الرتاث ،ب ون) املكابة الشذعلة.
الدورايت:
رضوان ،إمسذديل تسةي " .األعن يف الاسنة النبوية" .غزة ،فلاسطني :جملة
اجلذعةة اإلتسالعية لل راتسذت اإلتسالعية ( .) 2012عن املوقع:
iugaza.
edu.
ps/index.
php/IUGJIS/article/view/1317
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