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اهلدي النبوي يف التأسيس الستقرار األسرة قبل الزواج
ملخص البحث:
احلمد هلل رب العاملني ،واليالة والسالم على نبينا حممد ،أما بعد :فقد يسّر اهلل
لي كتابة هذا البحث املتواضع املبيِّن هديه عليه اليالة والسالم يف التأسيس الستقرار
األسرة قبل الزواج؛ وذلك ألن احلياة األسرية من أهم جوانـ

ييـاة اإلنسـان ،وإذا

اتبع الناس هذا اهلدي الشريف سعدوا وييَّلوا غايتهم.
وقد مجعت مادة هذا البحث خالل عدة سنوات عـ القـرا ة واالطـال علـى
كت

السنة والسرة ،وكت

التفسر وشروح احلديث يتى جا بهذه اليورة.

وقد اشتمل البحث على :مقدمة – ومتهيد  -ومخسة مبايث – وخامتة  -وفهارس.
 ففي املبحث األول بينت أن إيسان اختيار شريك احلياة املناس

من أهم أسـباب

استقرار األسرة.
 ويف املبحث الثاني ذكرت األسس الشرعية هلذا االختيار ،وبيان اخليال املطلوبة
يف الزوجة.
 ويف املبحث الثالث فيّلت يف األساس الشرعي الختيار الزوج.
 ثم يف املبحث الرابع ذكرت هدي الشر يف إعطا احلرية لكل من الزوجني
الختيار شريك يياته.
 ثم املبحث اخلامس وفيه مراعاة الكفا ة بني الزوجني يف كافة النوايي اليت تعني
على استقرار األسرة.
 ويف اخلامتة ضمنت أهم نتائج البحث ،ومن أهمها:
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 .1أن اهلدي النبوي اشتمل على إقامة األسرة وفق تنظـيم دقيـق حليـاة اإلنسـان مـن
بدايتها إىل نهايتها.
 .2أن اختيار شريك احلياة بعناية تامة يساعد على استقرار األسرة.
 .3أن الشر بيَّن اليفات يف كل من الزوجني ،واليت إذا توفرت سـاعدت يف حتقيـق
أهداف الزواج ومياحله ،وأن أهم هـذه اخليـال هـو الـدِّين واليـالح ويُسْـن
اخللق.
 .4أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أكّد على احلرية التامة لكل من الرجل واملـرأة ألن
خيتار شريك يياته ،وأن ال يكره أي من الزوجني على الزواج ممن ال يريد.
 .5أن على كل من الرجل واملرأة البحـث عـن الشـ ا املناسـ

لـه مـن الناييـة

العمرية والفكرية واالجتماعية ،يتى ال يكون نقا شي من هـذه األمـور سـببا
لتنغيا احلياة الزوجية.
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...اهلدي النبوي يف التأسيس الستقرار األسرة

The Prophet's Sunnah in founding a healthy happy
family-life through choosing the right spouse
Dr. Sulaiman bin Abdullah Al-Qusair,

Abstract:
Associate Professor of Sunnah and its sciences at the Faculty
of Sharia & Islamic Studies, Qassim University
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds and Peace be upon
our Prophet Muhammad.
The best speechis that of Allah (i. e. , Qur'ân) and the best
guidance is that given byProphet Muhammad(i. e. , his Sunnah).
Allah has facilitated to me writing this research that highlights the
Sunnah of ProphetMuhammad concerning the basic elements of
family foundation that must be taken into consideration before
choosing one's spouse. That is because thefamily- life is one of the
most important aspects of our life. If people adhere to the
instructions ofProphet Muhammad regarding such issue, they will
lead a healthy happy life. I have assembled the materials
ofthisresearch via reading and examining the books of Sunnah,
Sirah (the Prophet's biography), Tafsir (exegesis of the meanings of
the Qur'an) and theexplanations of Hadiths throughout many years
to issue it in such form. The research contains an introduction, a
preface, five subjects, a conclusion and a table of contents.
In the introduction, I have clarified the importance and the
theme of this research besides the approach adopted toit.
In thepreface, I have stated the definition of "the family".
In the first subject, I have illustrated the significance of
choosing the good and pious spouse for it is one of the basic
reasons of family's stability.
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In the second subject, I have mentioned the basis prescribed
by Al-Shar`iyyah when choosing the right spouse and the required
qualification of the good wife.
In the third subject, I have explained the basis prescribed by
Al-Shar`iyyah when choosing the right husband.
In the fourth subject,I have made mentionof Prophet
Muhammad's way of giving the full freedom of choosing one's
spouse and how he practicallyapplied this with his daughters.
In the fifth subject, I have written about the importance of the
equivalence between wife and husband in all aspects, which helps
in having a happy peaceful family- life.
In the conclusion, I have included the most significant results
and recommendations of the results.
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds and Peace and
blessings be upon our Prophet Muhammad, his Family and
Companion.
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املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له .وأشهد أن ال إله
إال اهلل ويده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .ﭿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭾ آل عمران.1٠2 :
ﭿﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭾ النسا .1 :
ﭿﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭾ األيزاب.71 - 7٠ :
أما بعد ،فإن احلياة األسرية من أهم جوان

احلياة اليت مير بها اإلنسان ،فهي

تشغل اجلز األك من يياته ،فالفرد إذا نشأ يف أسرة مستقرة ،تقوم أركانها على
املودة والتفاهم ،والرمحة والتكامل؛ أصبحت يياته هانئة ،وعيشته راضية ،واستطا
أن يكون عضوا فاعال يف جمتمعه ،متحمال ما يقابله من أعبا ومسؤوليات.
ونظرا ملا هلذا املوضو من أهمية عظيمة ،وغايات جسيمة يف يياة الناس مجيعا
كتبت هذا البحث املتواضع يول "اهلدي النبوي يف التأسيس الستقرار األسرة قبل
الزواج".
واإلسالم وهو الدين الكامل ،والنظام الشامل قد أياط هذه الفرتة الطويلة من
يياة كل إنسان بالعناية والرعاية ،ويف سرة النيب الكريم حممد صلى اهلل عليه وسلم
ما يشفي ويكفي من اهلدي الرباني والقدوة احلسنة ،فلذلك قد راعيت أن يكون حبثي
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هذا على ضو كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وسرته العطرة،
وبينت ما جا فيهما من توجيهات وصور للتأسيس األمثل لألسرة املطمئنة.
وإمتاما للفائدة قد زدت يف بعض املواضع شيئا من األخبار عن اليحابة الكرام
الذين تربوا على يد النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم؛ فهم اليفوة امل تارة ليحبته،
ونشر دينه ،وتبليغ رسالته ،وهم جنوم اهلدى ،ونور الدجى ،رضي اهلل عنهم أمجعني.
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خطة البحث:
 املقدمة :وفيها أهمية املوضو  ،ثم خطة البحث ،واملنهج الذي سرت عليه فيه.
 التمهيد :وفيه تعريف األسرة يف اللغة واالصطالح.
 املبحث األول :أهمية إيسان اختيار الزوجني واملعني على ذلك.
 املبحث الثاني :اخليال الشرعية املطلوبة يف الزوجة.
 املبحث الثالث :األساس الشرعي الختيار الزوج.
 املبحث الرابع :يرية االختيار لكل من الزوجني.
 املبحث اخلامس :مراعاة الكفا ة بني الزوجني.
 اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 الفهارس :وحتتوي على اآلتي.
 فهرس املراجع وامليادر.
 فهرس املوضوعات.

منهج البحث:
يرصت -بعون اهلل وتوفيقه -أن يكون منهجي يف البحث هو املنهج
االستقرائي لألياديث وذلك باجلرد داخل األبواب؛ وباالستعانة باحلاس

اآللي

أيضا ،والقرا ة يف السرة النبوية ،واستعملت املنهج الوصفي الذي يقوم على التحليل
الست راج ما فيها من فوائد وأيكام مما يتعلق مبوضو البحث .ويتل ا املنهج
الذي سلكته يف كتابة هذا البحث يف النقاط التالية:
 .1عزوت اآليات القرآنية إىل سورها ،وذكرت رقم اآلية.
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 .2خرَّجتُ مجيع أياديث البحث ،فإن كان احلـديث يف اليـحيحني اكتفيـت بـالعزو
إليهما دون يكم عليه ،وإذا مل يكن فيهما أو يف أيدهما فإني درست إسناده ،وإذا
وجدت ألئمة احلديث يكما عليه اكتفيت بنقل أقواهلم خمتيرة ،وإذا مل أجـد هلـم
كالما ،أو كانت أقواهلم خمتلفة يكمت عليه باختيار.
 .3عزوت اآلثار -وهي أقوال اليحابة ومن بعدهم -إىل مظانِّها من كتـ

احلـديث

والتأريخ وغرها دون احلكم عليها.
 .4اعتمدت يف تفسر اآليات القرآنية على أمهات كت
األياديث على كت

شروح احلديث املعروفة.

 .5شريت الكلمات الغريبة من كت
وإال ففي كت

غري

احلديث فإن مل أجد ففي معاجم اللغـة،

شروح احلديث ،وقد أرجع إليها مجيعا.

 .6ابتدأت يف الت ريج بأصحاب الكت
يس

التفسر املعتمـدة ،ويف شـرح

الستة يس

ترتيبهم املشهور ،ثم بعد ذلـك

وفيات املينفني.

 .7جعلت رقما مسلسال يف اهلامش لألياديث الواردة يف البحث بني معقوفتني هكذا [.]1
وبعد هذا فال أدَّعي الكمال هلذا العمل ،ولكن يسيب أني اجتهدت ،فإن
أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،واهلل أسأل أن يغفر لي خطأي
وجيزيين على اجتهادي ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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التمهيد :وفيه تعريف األسرة.
خللْقِ
ِدةُ ا َ
ألسْر؛ وهو الشَّدُّ والعَيْ ُ ،وش َّ
كلمة "ُأسْ َرة" يف اللغة مأخوذة من ا َ
خل ُلقِ؛ ﭧ ﭨ ﭿ ﭤ ﭥﭾ اإلنسان.٢٨ :
وا ُ
واألُسْ َرةُ - :بالضم  -عشرة الرجل وأَهل بيته .ومسيت بذلك ألنه يَتَقوّى بهم.
"الدرْ ُ احلَيينَةُ"(.)1
وتطلق األُسْ َرةُ يف اللغة أيضا علىِّ :
فمعنى األسرة يف اللغة يعين الشدّ والتماسك ويعنى القوة ،فهي يين ودر
متماسك وقوي ألهل الرجل وأوالده يني يقوم عليهم باحلفظ والرعاية والرتبية.
أما تعريف "األسرة" يف االصطالح فلم أجد يف كت

الفقه والشروح تعريفا

ألسْرَة :عشرة الرجل وأهل بيته)(.)2
خاصا بها إال ما جا يف "معامل السنن" قال( :وا ُ
وجا يف كت

اللغة ترتي

مجاعات الناس ،قال الثعاليب( :يف ترتي

مجاعات

الناس وتدرجيها من القلة إىل الكثرة على القياس والتقري ) ثم ذكر هذا الرتتي
فجعل "األسرة" آخر مجاعة ينتمي هلا اإلنسان فقال( :لشَّعْ ُ ،ثُمَّ القَبِيلَةُ ،ثُمَّ الفَيِيلَةُ،
رةُ ،ثُمَّ الذُّرِّيَّ ُة ،ثُمَّ العِتْ َرةُ ،ثُمَّ األُسْرَة)(.)3
ثُمَّ العَشِ َ
وقال الزَّبيدي( :األسرة من الرجل :الرهط األدنون ،وعشرته؛ ألنه يتقوى
بهم ،كما قاله اجلوهري .وقال أبو جعفر النحاس :األسرة ،بالضم :أقارب الرجل من
قبل أبيه)(.)4
فظهر لنا من هذه األقوال أن األسرة هم :أقارب اإلنسان األدنون منه كوالديه
وأوالده وإخوته ومن يتقوى بهم ويشدون أسره عند احلاجة ،وما زاد على ذلك من
األقارب يسمون "العرتة" وهكذا ما ورد من تسميات حبس

تشع

القرابة.
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املبحث األول :أهمية إحسان اختيار الزوجني.
ال شك أن اختيار الزوجني اللذين يقام عليهما بنا األسرة مَهمة صعبة،
تتطل

التأني والتفكر الطويل ،واالستشارات الكثرة من ذوي التجربة والرأي؛

للوصول إىل االختيار األمثل ،ومن ثم النجاح املأمول.
والرجل -يف الغال  -هو الذي يبحث عن املرأة ،ويبدأ بأول خطوة من
خطوات الزواج ،لذا مل يرتكه اإلسالم يائرا ،بل وضع له منارات يف الطريق تكشف
له عن خيائا ومواصفات املرأة الياحلة ،اليت تعينه يف دينه ،وتسعده يف دنياه،
فتأثر الزوجة على زوجها قوي ال يستهان به.
واملرأة بتزوجيها تدخل حتت رعاية الزوج ،وعليها جتاهه واجبات شرعية أكثر
مما جي

عليها لوالديها ،وبالتالي فإن ملوافقتها عليه واختيارها له أهمية كبرة ،رمبا

تزيد عن أهمية اختيار الرجل للزوجة؛ ألنه إذا مل يردها يسهل عليه االنفيال عنها،
وأما الزوجة فاالنفيال من جهتها ليس بالسهل بنا على أمور كثرة.
ومن أجل ذلك كان ولي أمر املرأة عند السلف يسعى ما وسعه جهدُه يف
تلمس بيئة طيبة يضع فيها كرميته ،ويُود فيها أمانته ،وهو ال يأنف أن يعرض ابنته
على من أنس فيه اليالح.
ومن ذلك ما يكاه عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن أبيه قال« :إن عمر بن
اخلطاب قال :يني تأميت يفية بنت عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضتها عليه،
فقال :سأنظر يف أمري .فلبثت ليالي ،ثم لقيين فقال :قد بدا لي أن ال أتزوج يومي
هذا .قال عمر :فلقيت أبا بكر اليديق فقلت :إن شئت زوجتك يفية ،فيمت أبو
بكر فلم يرجع إلي شيئا ،وكنت أوجد عليه مين على عثمان ،فلبثت ليالي ثم خطبها
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأنكحتها إياه ،فلقيين أبو بكر فقال :لعلك وجدت
علي يني عرضت علي يفية فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر :قلت :نعم .قال أبو
بكر :فإنه مل مينعين أن أرجع إليك فيما عرضت علي إال أني كنت علمت أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد ذكرها ،فلم أكن ألفشي سر رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،ولو تركها رسول اهلل قبلتها»(.)5
وال شك أن األوالد سيأخذون وينشئون على ما يتلقون من أبائهم وأمهاتهم
وقد جا يف احلديث اليحيح« :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو
ينيرانه أو ميجسانه»(.)6
وملا كان الزواج هو عبارة عن اجتما طرفني يف شركة يقيد بها الدوام طيلة
احلياة ،وتتطل

هذه الشركة االتيال املستمر إىل يد االمتزاج واالئتالف ،وحييل

منها مثرات جليلة مقيودة كإجناب الولد ،وغض البير وحتيني الفرج ،وييول
السكن النفسي ،واهلدو الوجداني للطرفني ،ومن ثم حتقيق عبادة اهلل تعاىل وعمارة
األرض ،ملا كان الزواج بهذه املثابة اقتضى ووج

على كل من طرفيه أن خيتار

شريك يياته بعناية تامة ،يتى تتحقق له مقاصد النكاح.
ومما يعني كال من الرجل واملرأة على هذا االختيار أمران مهمان:
األمر األول :صالة االستخارة(:)7
لقد شر النيب صلى اهلل عليه وسلم صالة االست ارة لكي يؤديها املسلم كلما
عنَّ له أمر ذي بال ،وال شك أن أمر الزواج من أهم األمور يف يياة كل إنسان.
عن جابر رضي اهلل عنه ،قال« :كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا
االست ارة يف األمور كلها ،كالسورة من القرآن :إذا همَّ باألمر فلركع ركعتني ،ثم
يقول :اللهم إني أست رك بعلمك ،وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك
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العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت
تعلم أن هذا األمر خر لي يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري  -أو قال :يف عاجل أمري
وآجله  -فاقدره لي ،وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر لي يف ديين ومعاشي وعاقبة
أمري  -أو قال :يف عاجل أمري وآجله  -فاصرفه عين واصرفين عنه ،واقدر لي اخلر
ييث كان ،ثم رضين به ،ويُسمي ياجته»(.)8
قال ابن هبرة يف تعليقه على هذا الدعا " :قد علَّم رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم املست ر أيسن لفظ ينطق به يف االست ارة"(.)9
فاالست ارة فيها توكل على اهلل تعاىل ،ودعا له بأن يُوفًّق الداعي أليسن
األيوال.
قال ابن بطال" :فقه هذا احلديث أنه جي

على املؤمن ردُّ األمور كلها إىل اهلل،

وصرف أزمتها والت ؤ من احلول والقوة إليه ،وينبغي له أن ال يروم شيئًا من دقيق
األمور وجليلها ،يتى يست ر اهلل فيه ،ويسأله أن حيمله فيه على اخلر وييرف عنه
الشر؛ إذعانًا باالفتقار إليه يف كل أمر والتزامًا لذلة العبودية له ،وت كا باتبا سُنّة نبيّه
صلى اهلل عليه وسلم يف االست ارة؛ ولذلك كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلمهم
هذا الدعا كما يعلمهم السورة من القرآن؛ لشدة ياجتهم إىل االست ارة يف احلاالت
كلها كشدّة ياجتهم إىل القرا ة يف كل اليلوات"(.)1٠
ومن الظاهر أن اليحابة رضي اهلل عنهم فقهوا هذا األمر كما ذكر احلافظ ابن
بطال ،وأن تعليم املسلمني االست ارة أمسى كتعليمهم القرآن الذي حيتاجون لقرا ته
يف اليالة.
وملا خط

النيب صلى اهلل عليه وسلم زين

بنت جحش رضي اهلل عنها

فزعت لالست ارة؛ فقد روى أنس رضي اهلل عنه قال« :ملا انقضت عدة زين  ،قال
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لزيد :فاذكرها علي ،قال :فانطلق زيد يتى أتاها
وهي ختمر عجينها ،قال :فلما رأيتها عظمت يف صدري ،يتى ما أستطيع أن أنظر
إليها ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكرها ،فوليتها ظهري ،ونكيت على
عقيب ،فقلت :يا زين  :أرسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يذكرك ،قالت :ما أنا
بيانعة شيئا يتى أوامر ربي ،فقامت إىل مسجدها ،ونزل القرآن ،وجا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،فدخل عليها بغر إذن ...احلديث»(.)11
قال ابن يجر" :وفيه استحباب فعل املرأة االست ارة ودعائها عند اخلطبة قبل
اإلجابة ،وأن من وكل أمره إىل اهلل عز وجل يسر اهلل له ما هو األيظ له ،واألنفع دنيا
وأخرى"(.)12
وقد أجاب اإلمام النووي يول استشكال مفرتض يول فعل زين

رضي اهلل

عنها ،وكيف تست ر يف زواج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منها وهو بال شك من
اخلر العظيم؟
قال النووي( :وفيه استحباب صالة االست ارة ملن هم بأمر سوا كان ذلك
األمر ظاهر اخلر أم ال ،وهو موافق حلديث جابر ...ولعلها است ارت خلوفها من
تقير يف يقه صلى اهلل عليه وسلم"(.)13
األمر الثاني :االستشارة.
وأقيد بذلك إىل أن يتوجه الرجل واملرأة عند البحث عن شريك يياته إىل
مشاورة أهل اخل ة والتجربة ،وأصحاب احلكمة والنيح؛ يتى يرشدوه إىل ما
يناسبه يول اختيار املناس

له.

ﭧ ﭨ ﭿﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭾ آل عمران159 :
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إن اختيار الزوجة والزوج أمر صع  ،واالطمئنان إىل نتائج البحث أمر غر
مسلَّم ،ونهاية املطاف للبايث أن يقول ما يقوله عباد الرمحن :ﭿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭾ الفرقان.٧٤ :
فالتوفيق للزوجة الياحلة مردُّه إىل اهلل تعاىل ،ولكن املؤمن رجال كان أم امرأة
مطلوب منه السعي والتحري تيديقا ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يني قيل

له« :إذن نتكل فقال :اعملوا فكل ميسر ملا خلق له»(.)14

وال شك أن كثرا من مشكالت الزواج ،واليت تعيف به أييانا ،وتؤدي إىل
احنالله ناجم عن التسر يف اختيار الزوج أو الزوجة وعدم مراعاة ما ذكرناه؛ هلذا
يض اإلسالم على يسن اختيار الزوج أو الزوجة وجعل لكل منهما صفات جيدر
احلرص عليها ،وهي ما سأبينه يف املبحثني الثاني والثالث.

املبحث الثاني :اخلصال الشرعية املطلوبة يف الزوجة.
بني الشر احلنيف اخليال اليت ينبغي توفرها يف الزوجة أجلى بيان يتى
يؤسس الرجل بيته على منهاج شرعي ،وحيقق أهداف الزواج ومياحله ،وأعرض هنا
أهم اخليال اليت ينبغي توفرها يف الزوجة ،وهي ما يلي:
األساس األول :الدِّين والصالح.
ونقيد بالدِّين الفهم احلقيقي لإلسالم ،والتطبيق العملي ملعانيه ،ﭧ ﭨ

ﭿﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭾ البقرة .٢٢١ :وﭧ ﭨ ﭿ ﯠ ﯡﭾ
النور .٢٦ :فالدِّين هو جوهر اليفات ،وبه يطي

العيش وتتحقق مياحل النكاح،

وهو وصف تتياغر أمامه كل األوصاف واملقاييس اليت وضعها الناس ،فالدِّين هو
دافع الزوجة للتمسك بالفضائل ،ورعاية يق الزوج ،ويفظه يف نفسها وماله ،والقيام
برتبية األبنا  ،وتنشئتهم نشأة صاحلة.
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ﭧ ﭨ ﭿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭾ النسا ٣٤ :
قال الثعاليب(" :)15اليالح يف قوله :ﭿﭠﭾ هو اليالح يف الدِّين،
وﭿﭡﭾ معناه :مطيعات ألزواجهن ،أو هلل يف أزواجهن ،ﭿ ﭢ ﭣﭾ
معناه :لكل ما غاب عن علم زوجها مما اسرتعيته".
وقد وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجال إىل الزواج بذات الدِّين ،والظفر بها فقال:
«تنكح املرأة ألربع :ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك(.)17(»)16
قال النووي يف شرح احلديث" :اليحيح يف معنى هذا احلديث ،أن النيب صلى
اهلل عليه وسلم أخ مبا يفعله الناس يف العادة ،فإنهم يقيدون هذه اخليال األربع،
وآخرها عندهم ذات الدِّين ،فاظفر أنت أيها املسرتشد بذات الدِّين ...ويف هذا
احلديث احلث على ميايبة أهل الدِّين يف كل شي ؛ ألن صايبهم يستفيد من
أخالقهم ،وبركتهم ،ويسن طرائقهم ،ويأمن املفسدة من جهتهم"(.)18
ويف هذا احلديث قدَّم النيب صلى اهلل عليه وسلم الدِّين على كل اليفات ألنه
يضمن األخالق املهذبة ،واآلداب الراقية ،فاملتحلية حبلية الدِّين  -وإن مل تكن مجيلة أو
يسيبة أو غنية  -تَفضُلُ غرها ممن مل تتحل بالدِّين ،وإن كانت موسرة ،أو يسيبة ،أو
فائقة اجلمال.
وعن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:
«الدنيا متا  ،وخر متا الدنيا املرأة الياحلة»(.)19
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم« :خر
النسا اليت إذا نظرت إليها سرتك ،وإذا أمرتها أطاعتك ،وإذا غبت عنها يفظتك يف
نفسها ومالك»(.)2٠
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وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال" :ملا نزلت هذه اآلية ﭿﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﭾ التوبة ٣٤ :قال :ك ذلك على املسلمني .فقال عمر:
أنا أفرج عنكم فانطلق ،فقال :يا نيب اهلل إنه ك على أصحابك هذه اآلية فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إن اهلل مل يفرض الزكاة إال ليطي

ما بقي من أموالكم،

وإمنا فرض املواريث لتكون ملن بعدكم .فك عمر ،فقال له :أال أخ ك مبا يكنز املر ؟

املرأة الياحلة إذا نظر إليها سرته ،وإذا أمرها أطاعته ،وإذا غاب عنها يفظته"(.)21

وعن أنس رضي اهلل عنه قال« :طلق النيب صلى اهلل عليه وسلم يفية ،فاغتم
الناس من ذلك ،ودخل عليها خاهلا عثمان بن مظعون ،وأخوه قدامة ،فبينما هما
عندها ،وهم مغتمني ،إذ دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم على يفية ،فقال :يا
يفية ،أتاني ج يل آنفا ،فقال :إن اهلل يقرئك السالم ،ويقول لك :راجع يفية،

فإنها صوَّامة قوَّامة ،وهي زوجتك يف اجلنة»(.)22

فأفاد هذا احلديث أن اهلل تعاىل أمر نبيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم أن يرد
يفية رضي اهلل عنها إىل عيمته؛ ألنها كانت ذات دين وعبادة.
فالتوجيهات القرآنية واألياديث النبوية ترشدنا إىل اختيار ذات الدِّين ،وليس
بالضرورة أن تكون ذات الدِّين جمردة من املواصفات األخرى اليت يرغ

فيها

الرجال ،وإمنا قدّم الدِّين؛ ألنه منبع كل خر ،وألنه صفة باقية ال تتحول ،وال تتغر،
أما باقي اليفات واالعتبارات فهي عرضة للزوال؛ فالثروة تتبدد؛ فكم من غين أصبح
فقرا بني عشية وضحاها ،وكم من فقر أصبح غنيا ما بني غمضة عني وانتباهتها.
قال الغزالي" :وما نقلناه من احلث على الدِّين ،وأن املرأة ال تنكح جلماهلا ليس
زاجرا عن رعاية اجلمال ،بل هو زجر عن النكاح ألجل اجلمال احملض مع الفساد يف
الدِّين؛ فإن اجلمال ويده يف غال

األمر يرغِّ

يف النكاح ويهوِّن أمر الدِّين ،ويدل

على االلتفات إىل معنى اجلمال أن األلفة واملودة حتيل به غالبا"(.)23
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األساس الثانيُ :حسْن اخللق.
وهو مظهر من مظاهر تطبيق تعاليم الدِّين ،ويقيد به :دماثة األخالق ،ولطف
العشرة ،ومساية املعاملة ،وصدق احليا .
فاملرأة إذا كانت يسنة اخللق ،هادئة الطبع جنبت زوجها املشكالت واخليومات،
وهيأت له الراية واالطمئنان ،وبنت بيت الزوجية على السعادة واهلنا .
وأما إذا كانت سيئة اخللق ،سليطة اللسان ،كثرة التس ُّط ،فهي سب

للنكد

والشقا لكل من يوهلا من زوج وأوالد وأصهار.
لقد جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم جحود فضل الزوج وعدم شكره،
وسالطة اللسان باللعن وغره من أسباب دخول النسا يف النار ،وهو مظهر جلي من
مظاهر سو اخللق ،فعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم« :رأيتكن أكثر أهل النار فقلن :ومب ذلك يا رسول اهلل؟ قال :تكثرن
اللعن وتكفرن العشر»(.)24
ورت

النيب صلى اهلل عليه وسلم الوعيد الشديد على املرأة الساخطة ،قليلة الشكر

إليسان زوجها فقال« :ال ينظر اهلل إىل امرأة ال تشكر لزوجها وهى ال تستغين عنه»(.)25
األساس الثالث :شرف العنصر وأصالة العرق.
فمن املهم أن يكون االنتقا لشريك احلياة من أسرة عرفت بأصالة الشرف،
وأرومة العرق واملنبت؛ لكون الناس معادن يتفاوتون فيما بينهم ،فمنهم الشريف،
ومنهم الوضيع ،ويتفاضلون يف الطي  ،فمنهم الياحل ،ومنهم الفاسد.
ولقد نوَّه النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اختالف معادن الناس يني قال« :الناس
معادن كمعادن الفضة والذه  ،خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم؛ إذا فقهوا»(.)26
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وعن أبي هريرة« :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خط
طال

أم هانئ بنت أبي

فقالت :يا رسول اهلل ،إني قد ك ت ،ولي عيال .فقال النيب صلى اهلل عليه

وسلم :خر نسا ركنب اإلبل صاحل نسا قريش ،أيناه على ولد يف صغره ،وأرعاه
على زوج يف ذات يده»(.)27
فالنيب صلى اهلل عليه وسلم قَبِلَ اعتذارها اللطيف ،ييث ذكرت أنها ال متانع
من الزواج به لوال ما عندها من العيال اليغار الذين ال تريد أن تنشغل عنهم بزوج،
فأثنى عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبيَّن أنها من منبت طي  ،ومن قبيلة
متيزت نساؤها مبا ذكر.
قال احلافظ ابن يجر" :ويف احلديث احلث على نكاح األشراف خيوصا
القرشيات ،ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد االستحباب"(.)28
ولو نظرنا إىل يال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اختياره لزوجاته الكرميات
رضي اهلل عنهن لوجدنا أنه أختار من أفضل بيوت العرب املعروفة بكرامة األصل،
وشرف املنبت ،وطي

األرومة.

وقال أكثم بن صيفي لولده" :يابَين! ال حيملنكم مجال النسا عن صراية
النس ؛ فإن املناكح الكرمية مدرجة الشرف"(.)29
وقال عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي اهلل عنه موصيا أوالده« :يا بين،
الناكح مغرتس؛ فلينظر امرؤ ييث يضع غرسه»(.)3٠
وقال أبو عمرو ابن العال " :قال رجل :ال أتزوج امرأة يتى أنظر إىل ولدي
منها .قيل :له :كيف ذاك؟ قال :أنظر إىل أبيها وأمها؛ فإنها جتر بأيدهما"(.)31
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واالختيار املوفق للزوجات األصيالت ذوات املنبت الكريم جيعل الرجل
مطمئنا يينما مينُّ اهلل عليه بالذرية ،فيكون ناعم البال؛ ألن أوالده سيكونون
مفطورين على معالي األمور ،ومقتبسني من أمهم العادات األصيلة ،واألخالق
الفاض لة ،ويرضعون لبان املكارم واحملاسن ،ويكتسبون خيال اخلر ،ومكارم األخالق(.)32
وقد تبارى الشعرا واألدبا يف بث نفحاتهم ومكنون ضمائرهم يف هذا اجملال،
فقال أيدهم ناصحا من أراد الزواج ،أن يسأل عن األصل الثابت واملنبت اخليّر
فقال:
إذا تزوجــــتَ فكــــنْ ياذقــــا

واسأل عـن الغُيـنِ وعـن منْبِتِـه

()33

ًوقال غره:
وأولُ خبــثِ املــا ِ خُبــثُ ترابــه

وأولُ خبــثِ القــومِ خُبــثِ املنــاكح

()34

وقال أيد العرب خماطبا أوالده:
فــأول إيســاني إلــيكم ختــري

ملاجــدة األعــراق بــاده عفافهــا

()35

األساس الرابع :أن تكون ولوداً.
يستح

للرجل الزواج من امرأة تكون ولودا ،يتى يتحقق الغرض األمسى

من الزواج وهو إجناب الذرية.
وإذا رزق اهلل تعاىل األسرة ذرية صاحلة فإنها حتقق هلا السعادة واهلنا  ،فهم قرة
العني وأمل كل زوجني ،قال تعاىل يف صفات عباد الرمحن :ﭿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭾ الفرقان .٧٤ :وﭧ ﭨ ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭾ الكهف ٤٦ :ﭧ ﭨ ﭿ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﭾ األنبيا .٨٩ :
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وعن معقل بن يسار رضي اهلل عنه ،قال« :جا رجل إىل النيب صلى اهلل عليه
وسلم فقال :إني أصبت امرأة ذات يس

ومجال وإنها ال تلد أفأتزوجها؟ قال :ال.

ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم
األمم»(.)36
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال« :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يأمر بالبا ة( ،)37وينهى عن التبتل( )38نهيا شديدا ،ويقول :تزوجوا الودود الولود؛ إني
مكاثر األنبيا يوم القيامة»(.)39
وهناك صفات أخرى كمالية قد ذكر بعض الفقها

()4٠

 -رمحهم اهلل – أنه

ينبغي أن تكون متوفرة يف الزوجة يتى تتم السعادة للزوجني ،ويف السنة النبوية إشارة
إليها ومنها :أن تكون الزوجة بكرا.
فيستح

نكاح البكر؛ ألنه أدعى إىل متتني أواصر احملبة الزوجية ،فالبكر غالبا

تكون جمبولة على حمبة ومؤالفة أول إنسان تتزوجه وتتعرف إليه ،ويف هذا يقول
الشاعر:
نَقّل فؤادكَ ييث شئت من اهلوى
وهذا خبالف الثي

مــا احل ـ ّ إال للحبي ـ

األول

()41

اليت تكون اخت ت الرجال ،وجربت وعرفت ،فرمبا ال جتد

يف الزوج الثاني األلفة التامة ،والتعلق القليب اليادق ،وقد جتعل نفسها ميزانا تزن بني
معاملة األول والثاني ،ورمبا حتن إىل الزوج األول ،أو تذكره لزوجها الثاني على
سبيل املدح فتثر غرته ،وتنغا يياته.
ويف اهلدي النبوي إرشاد لطيف إىل الزواج بالبكر خيوصا للشاب البكر فعن
جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما« :أن أباه عبداهلل هلك وترك تسع بنات (أو قال:
سبع) فتزوجت امرأة ثيبا ،فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :يا جابر
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يا رسول اهلل.

قال :فهال جارية تالعبها وتالعبك (أو قال :تضايكها وتضايكك) قال :قلت له :إن
عبداهلل هلك وترك تسع بنات (أو سبع) ،وإني كرهت أن آتيهن مبثلهن ،فأيببت أن
أجي بامرأة تقوم عليهن وتيلحهن ،قال :فبارك اهلل لك أو قال لي خرا»(.)42
وقد ضربت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها مثال لرسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يويي بشي من املعاني املذكورة فقد روى الب اري

()43

عن عائشة رضي اهلل

عنها قالت« :يا رسول اهلل ،أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت
شجرة مل يؤكل منها يف أيها كنت ترتع بعرك؟ قال :يف اليت مل يرتع منها».
قال الب اري( :تعين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يتزوج بكرا
غرها) .فأرادت عائشة بيان فضلها على باقي زوجات النيب صلى اهلل عليه وسلم.
ويديث جابر يشر إىل أن الزواج بالثي

قد يكون أفضل يف بعض األيوال

كحال جابر ،فقد أقرّه النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا عرف ياله وقال له :أصبتَ .فقد
قال جابر له« :يا رسول اهلل ،إن أبي قتل يوم أيد وترك تسع بنات كُنَّ لي تسع
أخوات ،فكرهت أن أمجع إليهن جارية خرقا مثلهن ،فأيببت أن أتزوج امرأة
جتمعهن ومتشطهن وتقوم عليهن .قال :أصبتَ»(.)44
وكذا كانت مجيع نسا النيب صلى اهلل عليه وسلم ما عدا عائشة ممن سبق هلن
الزواج مرة أو أكثر ،يتى خدجية أول زوجة له كانت ثيبا ،وأك منه سنا ،وكانت هلا
احلظوة واحملبة اخلالدة ،ومل يتزوج عليها يتى ماتت ،ومل يزل يذكرها ويفي حلبها
ويقها.
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املبحث الثالث :األسس الشرعية الختيار الزوج.
كما بني الشر احلنيف اخليال اليت ينبغي توفرها يف الزوجة فقد أرشد املرأة
املسلمة وأوليا ها ألهم خيلة ينبغي أن توفر يف الرجل وهي صفة الدِّين واخللق
احلسن ،ويقيد بذلك االلتزام مبنهج الشر قوال وفعال واعتقادا ،ﭧ ﭨ ﭿ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭾ النور .٣٢:وﭧ ﭨ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭾ البقرة ٢٢١ :وﭧ ﭨ ﭿ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﭾ احلجرات .١٣ :وﭧ ﭨ ﭿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭾ
النور ٢٦ :ولقد رغَّ

النيب صلى اهلل عليه وسلم األوليا يف تزويج من يرضى دينه

وخلقه ،وأوصى باحلرص عليه ،وبيَّن اآلثار املرتتبة على رفضه ،فقال« :إذا خط
إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد
عريض»(.)45
وهذا اإلرشاد النبوي الكريم جيعل الدِّين واخللق أساسا لقبول اخلاط ؛ ألنها
إذا ضُمنت فقد ضمن اخلر كله ،وما زاد عليه من صفات أخرى فهي زيادة يف اخلر.
إنَّ حتين الزوج بالدِّين واخللق مكس

عظيم للمرأة ،جينبها الوقو يف براثن

من قد ال خياف اهلل وال يرعى احلرمات فيؤذيها .وقد ورد أن رجال قال للحسن بن
علي رضي اهلل عنهما« :إن لي بنتا ،فمن ترى أن أزوَّجها له؟ قال :زوجها ممن يتقي
اهلل تعاىل؛ فإن أيبها أكرمها ،وإن أبغضها مل يظلمها»(.)46
ق؛ فلينظر
وقالت أمسا بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما« :إن هذا النكاح ر ٌّ
أيدكم عند من يرقّ كرميته»(.)47
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لقد أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يؤكد هذا املعنى يف نفوس أصحابه،
وأن يُحوهلم من قياس الرجالِ مبقياس الغنى واجلاه ،إىل مقياس الدِّين واألخالق،
فعن سهل رضي اهلل عنه قال« :مر رجل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال:
ما تقولون يف هذا؟ قالوا :يري إن خط

أن ينكح ،وإن شفع أن يشفع ،وإن قال أن

يستمع ،قال :ثم سكت ،فمر رجل من فقرا املسلمني ،فقال :ما تقولون يف هذا؟
قالوا :يري إن خط

أن ال ينكح ،وإن شفع أن ال يشفع ،وإن قال أن ال يستمع،

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :هذا خر من مل األرض مثل هذا»( .)48أي
من مثل الغين.
وكما كانت العرب تزن الرجال بالغنى والفقر كانت كذلك تزنهم باحلس ،
فكانوا يتفاخرون يف أشعارهم وخطبهم باأليساب واألنساب ،فنزل قوله تعاىل :ﭿ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭾ
احلجرات.١٣ :
قال القرطيب" :زجرهم عن التفاخر باألنساب ،والتكاثر باألموال ،واالزدرا
بالفقرا ؛ فإن املدار على التقوى ،أي اجلميع من آدم ويوا إمنا الفضل بالتقوى"(.)49
ويف ميدان الزواج أكد اهلل ورسوله هذا املعنى ،إذ قضى جل شأنه أن تتزوج
زين

بنت جحش القرشية زيد بن يارثة موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد

حماورة لطيفة وقية طريفة نعرضها بإجياز :فقد أخرج الط ي عن ابن عباس رضي اهلل
عنهما« :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انطلق خيط على فتاه زيد بن يارثة ،فدخل
على زينت بنت جحش األسدية ف طبها ،فقالت :لست بناكحته ،فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :فانكحيه .فقالت :يا رسول اهلل ،أؤامر يف نفسي ،فبينما هما يتحدثان أنزل
اهلل هذه اآلية على رسوله :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞ ﭟ ﭠﭾ األيزاب .٣٦ :قالت :أقد رضيته لي يا رسول اهلل منكحا؟ قال :نعم.
قالت :إذن ال أعيي رسول اهلل ،قد أنكحته نفسي»(.)5٠
لقد اقتضت يكمة اهلل تعاىل أن يأتي مبدأ طرح األيساب وتقديم الدِّين على
غره مما مل جيتمع معه من فعل نبينا عليه اليالة والسالم مع أهله ،ييث أمر ابنة عمته
أن تتزوج مواله زيدا ،ثم تسر األمور على سننها وطبيعتها ،فتحفظ لزيد يقه كزوج،
لكن شا اهلل أن تنيرف نفس زيد عنها ،فيطلقها ،فما كان من النيب عليه اليالة

والسالم إال أن واساها فتزوجها بأمر من اهلل تعاىل(.)51

ومن توجيهات النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اختيار الزوج أنه إذا تقدم للمرأة
أكثر من خاط

مراعاة جوان

أخرى يف اخلاط  ،مع االتياف بيفة الدِّين واخللق

احلسن؛ ففي يديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها« :أنها جا ت إىل النيب صلى اهلل
عليه وسلم فقالت :إن معاوية بن أبي سفيان وأبـا جهـم خطبـاني ،فقـال رسـول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :أما أبو جهم فال يضع عياه عن عاتقه ،وأما معاوية فيـعلوك
ال مال له ،انكحي أسامة بن زيد ،فكرهته ،ثم قال :انكحي أسـامة ،فنكحتـه ،فجعـل

اهلل فيه خرا ،واغتبطت(.»)52

ويف رواية« :أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :أما معاوية فرجل ترب ،ال مال له ،وأمـا أبـو جهـم فرجـل ضـراب
للنسا  ،ولكن أسامة بن زيد .فقالت :بيدها هكذا أسامة أسامة ،فقال هلـا رسـول اهلل
صــلى اهلل عليــه وســلم :طاعــة اهلل وطاعــة رســوله خــر لــك ،قالــت :فتزوجتــه،

فاغتبطت»(.)53

فأشار النيب صلى اهلل عليه وسلم على فاطمة بنت قيس أال تنكح معاوية ألنـه
كان فقرا بال مال ،ويف هذا إشارة إىل أنه ينبغي أن يكون لل اط
وأهل بيته.

مال يعف به نفسه
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قال اإلمام النووي" :أما إشارته صلى اهلل عليه وسلم بنكاح أسامة فلِمَـا علمـه
من دينه وفضله ،وكرم مشائله ،فنيحها بذلك ،فكرهته لكونـه مـوىل ،ولكونـه كـان
أسود جدا ،فكرر عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم احلث على زواجـه ،ملـا علـم مـن
ميلحتها يف ذلك ،وكان كذلك؛ وهلذا قالت :فجعل اهلل لي فيه خرا ،واغتَبَطتُ"(.)54

املبحث الرابع :حرية االختيار لكل من الزوجني.
مع توافر يسن االختيار وانتقا كل من الشريكني صايبه بعناية فال بد من أمر
آخر ال يقل ضرورة عن هذا أال وهو :أن خيتار كل من الرجل واملرأة الطرف اآلخر
حبرية تامة ،وال يفرض عليهما من اخلارج ،ولو كان رأي األب أو األم أو غرهما من
األقارب.
فالزواج الناجح الذي يراد له االستقرار ،ويقوم على التآلف واالنسجام هو
الذي خيتار كل من الشريكني فيه صايبه ،دون إكراه.
ويقع اإلكراه للبنات أكثر من األبنا  ،وذلك بسب

بعض التقاليد املوروثة،

ولذا جا ت األياديث اليحيحة آمرة األوليا باستئذان البنات؛ فعن أبي هريرة
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :ال تنكح األيم يتى تستأمر ،وال
تنكح البكر يتى تستأذن»(.)55
وعن ابن عباس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :األيم أيق
بنفسها من وليها ،والبكر تستأذن فى نفسها ،وإذنها صماتها»(.)56
قال ابن القيم رمحه اهلل" :وموج

هذا احلكم أنه ال جت البكر البالغ على

النكاح ،وال تزوَّج إال برضاها ،وهذا قول مجهور السلف ومذه

أبي ينيفة وأمحد يف

إيدى الروايات عنه ،وهو القول الذي ندين اهلل به ،وال نعتقد سواه ،وهو املوافق
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حلكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأمره ،ونهيه ،وقواعد شريعته ،ومياحل
أمته"( .)57ثم فيَّل يف حتقيق ذلك واالستدالل عليه.
لقد أنيف الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم املرأة يني منحها احلرية
وجعل هلا احلق يف اختيار الزوج؛ ومل يقبل أن يرغمها أبوها وأقرب الناس إليها على
زوج ال تريده.
فعن خنسا بنت خذام األنيارية رضي اهلل عنها« :أن أباها زوجها وهي ثي ،
فكرهت ذلك ،فأتتْ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فردَّ نكايه»(.)58
وقد بوَّب اإلمام الب اري هلذا احلديث فقال" :باب ال يُنكِح األبُ وغرُه البكرَ
والثي َ إال برضاها".
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما« :أن جارية بكرا أتت النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ،ف يَّرها النيب صلى اهلل عليه وسلم»(.)59
وقال الينعاني" :هذا احلديث يدل على حتريم إجبار األب البنته البكر على
النكاح ،وغره من األوليا باألوىل"(.)6٠
وعن عبداهلل بن بريدة ،عن عائشة رضي اهلل عنها« :أن فتاة دخلت عليها فقالت:
إن أبي زوجين ابن أخيه؛ لرفع بي خسيسته ،وأنا كارهة ،قالت :اجلسي يتى يأتي النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،فجا رسول اهلل فأخ ته ،فأرسل إىل أبيها فدعاه ،فجعل األمر
إليها( ،)61فقالت :يا رسول اهلل ،قد أجزت ما صنع أبي ،ولكن أردت أن أعلم أللنسا
من األمر شي »(.)62
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وبهذه األياديث الشريفة يُررت إرادة املرأة من الضغط واإلكراه ،وأصبحت
هي اليت ختتار شريك يياتها ،وأعطاها احلرية لتبين مستقبلها بنفسها ،وتتحمل
مسؤوليتها.
ولقد طبق النيب صلى اهلل عليه وسلم مبدأ االستئذان بنفسه ،وجعل لبناته
يرية االختيار فقد جا عنه صلى اهلل عليه وسلم« :أنه كان إذا أراد أن يزوج شيئا من
()63

بناته جلس إىل خدرها

فقال :إن فالنا يذكر فالنة ،يسميها ويسمي الرجل الذي

يذكرها ،فإن هي سكتت زوجها ،وإن كرهت نقرت السرت ،فإذا نقرته مل يزوجها»(.)64
وإجبار الفتاة على الزواج مع كراهيتها للزوج خمالف لألصول واملعقول ،فاهلل
سبحانه مل جيز لوليها  -ولو كان أبوها  -أن يكرهها على بيع ما قل مثنه فكيف
جي ها على بضعها ويياتها ،ومعاشرة من تكرهه؟! (.)65
ثم إن الشريعة املطهرة قد أجازت للمرأة اخلالص من زوجها يف يالة كراهتها
له وذلك عن طريق اخللع؛ فكيف جيوز إكراهها على التزويج ابتدا ؟!
وال يعين ما ذكرنا من اشرتاط إذن املرأة يف النكاح أن الولي غر الزم ،بل إذن
الولي شرط يف صحة النكاح ،فهو الذي يلي العقد نيابة عن موليته.
وكما أنه ليس للوالد إجبار ابنته على النكاح مبن ال تريد ،فكذلك ليس له
إجبار ابنه على نكاح من ال يريد ،ولو امتنع ورفض طل

أبيه أو أمه مبن يكرهها فإنه

ال يعد عاقا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :ليس أليد األبوين أن يلزم الولد بنكاح من ال
يريد ،وأنه إذا امتنع ال يكون عاقا ،وإذا مل يكن أليد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع
قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأوىل؛ فإن أكل املكروه مرارة
س اعة ،وعشرة املكروه من الزوجني على طول يؤذي صايبه كذلك وال ميكن فراقه"(.)66
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املبحث اخلامس :التوافق بني الزوجني.
وأعين به مراعاة الكفا ة بني الزوجني ،فمن األسس املهمة اليت ينبغي مراعاتها
لتكون عامال مهما الستقرار األسرة وسعادتها ،أن يبحث كل من اخلاط
عن الش ا املناس

وامل طوبة

له ،واملالئم لظروفه املادية والعمرية والفكرية واالجتماعية،

يتى ال يكون نقا شي من هذه األمور سببا لزعزعة احلياة الزوجية وتنغييها،
وتهديدها بالتفكك.
والعلما يع ون عن التوافق بشي من لوازمه وهو (الكفا ة) قال الشافعي:
(أصل الكفا ة مستنبط من يديث بريرة ،كان زوجها غرَ كف ه هلا ف يَّرها رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم)(.)67
وقال ابن األثر( :والكُفْ ُ :النظر واملساوي ،ومنه الكفا ة يف النكاح ،وهو أن
يكون الزوج مساويا للمرأة يف يسبها ودينها ونسبها وبيتها ،وغر ذلك)(.)68
والكفا ة عند الفقها سوا أكانت شرطا يف صحة النكاح أم مطلبا لكماله،
فهم متفقون أن وجودها أفضل من عدمها()69؛ ألن وجودها بال شك سب

الستقرار

األسرة وتآلفها.
عن علي بن أبي طال  ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال له« :يا علي ،ثالث
ال تؤخرها :اليالة إذا آنت ،واجلنازة إذا يضرت ،واأليم إذا وجدت هلا كفؤا»(.)7٠
وتقدم يديث عائشة ،مرفوعا« :ختروا لنطفكم ،وانكحوا األكفا  ،وأنكحوا
إليهم»(.)71
فحرص كال من الرجل واملرأة على التوافق بينهما بعد الزواج يؤكد على
أهمية التأكد من موضو الكفا ة؛ لذا ال ينبغي لرجل غر يسي

أن يقرتن بامرأة

د .سليمان بن عبداهلل القير
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الفرق االجتماعي،

واختالف البيئة الرتبوية.
وال ينبغي لرجل أمي أو شبه أمي أن يتزوج امرأة متعلمة ،أو العكس؛ لبعد
الفارق الثقايف بينهما ،فال يكادان يشرتكان إال يف الطعام والشراب ،واملتا اجلنسي.
كما ال ينبغي للرجل الفقر أن يطل

زوجة ثرية تُدلُّ عليه مباهلا ،ويعيش عالة

عليها ،فاألصل يف الرجال أن يكونوا قوامني على النسا  ،وينفقوا عليهن ،ال أن
ينفقن عليهم ،فال تكون القوامة عليهن كاملة.
والكفا ة املطلوبة بني الزوجني أفاض الفقها يف تفييلها واالستدالل هلا كما
تقدم النقل عنهم ،ولكين أريد أن ابيَّن نوعا من الكفا ة مل أقف على من ذكره من
فقها املذاه

األربعة إال بعض الشافعية أال وهو (الكفا ة يف السنِّ).

واملنهاجي يف كتابه "جواهر العقود" الذي يذكر فيه املذاه

األربعة ملا ذكر

الكفا ة يف األمور السابقة مل يعزُ القول به إال للشافعية فقال( :وألصحاب الشافعي يف
السن وجهان :كالشيخ مع الشابة ،وأصحهما أنه ال يعت )(.)72
وتعجبت من عدم ذكر الفقها له مع ورود أياديث صحيحة ترشد إىل
االهتمام به.
قال اإلمام النسائي يف كتابه "السنن"" :باب تزوج املرأة مثلها يف السنِّ" ثم أخرج
يديث عبداهلل بن بريدة بن احليي  ،عن أبيه قال« :خط

أبو بكر وعمر فاطمة

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إنها صغرة .ف طبها عليٌّ رضي اهلل عنه
فزوجها منه»(.)73
ففي هذا احلديث رفض النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يزوج ابنته فاطمة من
أبي بكر وكذا عمر رضي اهلل عنهما ألنهما أك منها يف السن ،وزوجها عليا ألنه كان
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قريبا من سنها ،مع أن أبا بكر وعمر أفضل من عليٍّ رضي اهلل عنهم كما هو معروف
عند أهل السنة واجلماعة.
ولعل هذا ما جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول جلابر بن عبداهلل رضي اهلل
عنهما ،وهو شاب أنياري وقد أخ ه أنه تزوج ،فقال له« :بكرا أم ثيبا؟ قال :بل
ثي  .قال :هال بكرا تالعبها وتالعبك ،تضايكها وتضايكك(.»)74
وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون هناك تقارب يف السن بني الزوجني فالبكر
ينكح بكرا والثي

ينكح ثيبا مثله؛ ألنه تقارب السن أدعى لتوافقهما ودوام األُلْفة بينهما.

وال يعين هذا أنه ال جيوز أن يتزوج الكبر من اليغرة أو العكس ولكن هذا
األوىل ،كما ينبغي للولي أن ينظر يف امليلحة من ذلك ،وال يسار إىل تزويج موليته
طمعا فيما يعطيه اخلاط

على يساب امل طوبة ،فهذا خيانة لألمانة.

وأما إذا كانت هناك ميلحة ظاهرة لزواج الكبر من اليغرة ،أو زواج
اليغر من الكبرة فال بأس بذلك ،وهو ما وقع من النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
زواجه من خدجية ومن عائشة رضي اهلل عنهما ،فقد كانت خدجية أك منه خبمسة
عشر عاما ،وكانت عائشة أصغر منه بأكثر من أربعني عاما ،وكانتا رضي اهلل عنهما
من أي

أزواجه إليه.
ويف هذا يقول اإلمام الب اري" :باب تزويج اليغار من الكبار" أي يف السن .ثم

ذكر يديث عروة بن الزبر« :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خط

عائشة إىل أبي

بكر ،فقال له أبو بكر :إمنا أنا أخوك ،فقال :أنت أخي يف دين اهلل وكتابه ،وهي لي
يالل»(.)75
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت« :تزوجين النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنا
()76

بنت ست سنني ،فقدمنا املدينة فنزلنا يف بين احلارث بن خزرج ،فوعكت

فتمزق
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شعري ،فوفى مجيمة( ،)77فأتتين أمي أم رومان وإني لفي أرجوية( )78ومعي صواي
لي ،فيرخت بي ،فأتيتها ال أدري ما تريد بي ،فأخذت بيدي يتى أوقفتين على باب
الدار ،وإني ألنهج

()79

يتى سكن بعض نفسي ،ثم أخذت شيئا من ما فمسحت به

وجهي ورأسي ،ثم أدخلتين الدار ،فإذا نسوة من األنيار يف البيت فقلن :على اخلر
()8٠

وال كة ،وعلى خر طائر .فأسلمتين إليهن ،فأصلحن من شأني ،فلم يرعين

إال

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضحى ،فأسلمتين إليه ،وأنا يومئذ بنت تسع سنني»(.)81
لكن ال ينبغي أن حيتج بهذا ،ويت ذ ديدنا ألرباب الشهوات ألسباب عديدة:
منها تفرد النيب صلى اهلل عليه وسلم بيفات ال تتوفر باملسلم العادي مهما
اقرتب منها.
ومنها اختالف العرف بني الزمن املاضي والزمن احلاضر فاملرأة يف املاضي أكثر
استعدادا لتحمل مسؤولية الزوج ورعاية البيت والتضحية يف ذلك.
ومنها أن زواج النيب صلى اهلل عليه وسلم من خدجية مع أنها أك منه من
تواضعه صلى اهلل عليه وسلم ،ومن كمال خلقه ،مع وفور عقله وتسديد اهلل تعاىل له،
ومع ما متيزت به خدجية رضي اهلل عنها من صفات ال ميكن أن تتوفر يف كثر من النسا .
قال ابن اجلوزي" :وأَبْله الُبْله الشيخ الذي يطل

صبية ...ومتى مل تكن اليبية

بالغة مل يكمل االستمتا  ،فإذا بلغت أرادت كثرة اجلما والشيخ ال يقدر ،فإن محل
على نفسه مل يبلغ مرادها وهلك سريعا ،وال ينبغي أن يغرت بشهوته للجما ؛ فإن
شهوته كالفجر الكاذب ،وقد رأينا شي ا اشرتى جارية فبات معها فانقل

عنها ميتا؛

فبان أن النفس باقية مبا عندها من الدم واملين؛ فإذا فرغا ومل جتد ما تعتمد عليه ذهبت،
وإن قنع الشيخ باالستمتا من غر وط فهي ال تقنع ،فتير كالعدو له ،فرمبا غلبها
اهلوى ففجرت أو ايتالت على قتله"(.)82
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وليحرص كل من اخلاط

وامل طوبة على التوافق الرويي ،والذي حييل

ابتدا من النظر ،ولعل هذا هو سر أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن خيط

امرأة أن

ينظر إليها ،فعن املغرة بن شعبة ،قال« :أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت له
امرأة أخطبها ،فقال :اذه

فانظر إليها ،فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ،فأتيت امرأة من

األنيار ،ف طبتها إىل أبويها ،وأخ تهما بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فكأنهما
كرها ذلك ،قال :فسمعت ذلك املرأة ،وهي يف خدرها ،فقالت :إن كان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أمرك أن تنظر ،فانظر ،وإال فأنشدك ،كأنها أعظمت ذلك ،قال:

فنظرت إليها فتزوجتها ،فذكر من موافقتها»(.)83

ومعنى احلديث أي أيرى أن تدوم املودة بينكما؛ ملا حيدثه النظر من االنسجام
واالئتالف ،فإن العني رسول القل .
وليس النظر من يق الرجل ويده ،بل هو من يق املرأة أيضا؛ ولذا ينبغي أن
ييسر هلا أن تراه كما يراها ،روي أن عمر رضي اهلل عنه قال« :ال تزوجوا بناتكم من

الرجل الدميم ،فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن»(.)84

وليتعرف كل منهما إىل صايبه ،ويطمئن إىل قبوله نفسيا من نايية الشكل
واليورة ،وأهم من ذلك أن يدخل كل منهما قل

اآلخر ،وأن حيس أنه قري

وأنه يكمِّله ،أو أنه جز منه ،كما ﭧﭨ ﭿ ﮗ ﮘ ﮙﭾ النسا .٢٥ :

منه،

وال يشعر أيدهما بأنه يف واد وصايبه يف واد آخر ،فهذان ال لقا بينهما،
وهذا هو معنى التوافق الرويي الذي يع

عن اقرتان أيدهما باآلخر ،كأنهما

ش ا وايد.
ومن روائع اللغة العربية  -وهي لغة القرآن  -أن تع عن كل من الشريكني
يف هذه احلياة املشرتكة بكلمة (زوج) فالرجل زوج ،واملرأة زوج .وكلمة (زوج) تعين:
اثنني ،فكأن كل وايد منهما يتضمن اآلخر ويستبطنه ،ويع عنه ،فهو يف الظاهر فرد،
ويف احلقيقة (زوج)(.)85
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الياحلات ،وقد وفقين اهلل تعاىل جبمع األياديث
واألخبار يف هذا املوضو املهم ،ويف ختامه أردت أن أسجل بعض النتائج اليت
توصلت إليها ومنها:
 -1أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بيًّن كيفية إقامة األسرة يف اجملتمع اإلسالمي على
تنظيم دقيق حلياة اإلنسان من مهده إىل حلده بل قبل أن خيلق ،وفيه بيان لكيفية
بنا عالقاته العامة واخلاصة ،وفيه يفظ للحقوق والواجبات.
 -2أن الزواج ال تتحقق مقاصده العظيمة ومنها االستقرار إال إذا قام كل من الرجل
واملرأة بالسعي الختيار شريك يياته بعناية تامة.
 -3أن الشر احلنيف بيَّن اخليال اليت ينبغي توفرها يف الزوجة يتى تتحقق أهداف
الزواج ومياحله ومها االستقرار ،وأن أهم هذه اخليال هو الدِّين واليالح يف
حسْن اخللق ،وشرف العرق ،وأن
املرأة ،كما أنه مل يغفِل صفات أخرى مهمة ك ُ
تكون ولودا ،وحنو ذلك.
 -4أن الشر أرشد املرأة بأن تتحرى اتياف اخلاط

بأهم خيلة وهي صفة الدِّين

واخللق احلسن ،وأن ييوهلا على زوج متيف بهذا هو سب

الستقرار يياتها

الزوجية واستمرارها.
 -5أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أكّد على احلرية التامة لكل من الرجل واملرأة ألن
خيتار شريك يياته ،وأن ال يكره أي من الزوجني على الزواج ممن ال يريد؛ ولذا
كان الرضا شرطا من شروط النكاح اليت ال ييح إال بها.
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 -6أن من األسس املهمة الستقرار األسرة وسعادتها ،أن يبحث كل من اخلاط
وامل طوبة عن الش ا املناس

له ،واملالئم لظروفه املادية والعمرية والفكرية

واالجتماعية ،يتى ال يكون نقا شي من هذه األمور سببا لتنغيا احلياة
الزوجية وتهديدها بالتفكك.
كما إني أريد أن أوصي املهتمني باإلرشاد األسري ،واإلصالح بني الناس
بوجوب نشر هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النكاح ،واختيار األزواج ،ومراعاة
الكفا ة بني الزوجني؛ ألن عدم مراعاة ذلك سبَّ
املستعان .وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد.

يف انتشار الطالق يف اجملتمع ،واهلل

د .سليمان بن عبداهلل القير
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1٠9

اهلوامـش والتعليقـات:
( )1انظر :معجم مقاييس اللغة  ،116 /1والنهاية يف غري

احلديث واألثر  ،1٠6 /1ولسان

العرب  ،19 /4والقاموس احمليط .438 /1
( )2معامل السنن ،لل طابي ( .)328 /3وذلك يف شريه [ ]1حلديث أبي هريرة رضي اهلل عنه يف
ذكر قية زنى رجل من اليهود وامرأة ،وفيه" :ثم زنى رجل يف أسرة من الناس ،فأراد رمجه،
رتجُمه ...احلديث" .أخرجه
فحال قومه دونه ،وقالوا :ال يرجم صايبنا يتى جتي بيايبك فَ ْ
أبو داود ( )156-155 /4ح (.)445٠
( )3فقه اللغة وسر العربية ص (.)156-155
( )4تاج العروس .51 /1٠
( ]2[ )5أخرجه الب اري يف النكاح ،باب عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل اخلر 1968 /5
ح (.)483٠
( ]3[ )6أخرجه الب اري يف اجلنائز ،باب ما قيل يف أوالد املشركني  465 /1ح ( ،)1319ومسلم
يف القدر ،باب معنى كل مولود يولد على الفطرة  2٠47 /4ح ( )2658من يديث أبي
هريرة رضي اهلل عنه.
خليَرة  -بكسر أوله وفتح ثانيه بوزن العنبة  -اسم
( )7االست ارة :هي استفعال من اخلر أو من ا ِ
من قولك :خار اهلل له :أي أعطاه ما هو خر له ،واست ار اهلل طل

منه اخلرة ،واملراد :طل

خر األمرين ملن ايتاج إىل أيدهما.
انظر :النهاية يف غري

احلديث واألثر ( ،)91 /2فتح الباري (.)183 /11

( ]4[ )8أخرجه الب اري يف الدعوات ،باب الدعا عند االست ارة  81 /8ح (.)6382
( )9اإلفياح عن معاني اليحاح (.)329 /8
( )1٠شرح صحيح الب اري البن بطال (.)123 /1٠
( ]5[ )11أخرجه مسلم يف النكاح ،باب زواج زين
العرس ( )1٠48 /2ح (.)1428

بنت جحش ،ونزول احلجاب ،وإثبات وليمة
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( )12فتح الباري (.)524 /8
( )13شرح النووي على صحيح مسلم (.)228 /9
( ]6[ )14أخرجه الب اري يف التفسر ،باب تفسر سورة( :والليل إذا يغشى)  1891 /4ح
( ،)4666ومسلم يف القدر ،باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه  2٠39 /4ح ()2647
من يديث علي رضي اهلل عنه.
( )15اجلواهر احلسان يف تفسر القرآن ،للثعاليب .369 /1
( )16تربت يداك :أي ليقتا بالرتاب ،وهي كناية عن الفقر ،وهو خ مبعنى الدعا  ،لكن ال يراد به
يقيقته .انظر :فتح الباري ،البن يجر .135 /9
( ]7[ )17أخرجه الب اري يف النكاح ،باب األكفا يف الدين  1958 /5ح ( ،)48٠2ومسلم يف
الرضا  ،باب استحباب نكاح ذات الدين  1٠86 /2ح ( )1466من يديث أبي هريرة
رضي اهلل عنه.
( )18شرح النووي على صحيح مسلم .52-51 /1٠
( ]8[ )19أخرجه مسلم يف الرضا  ،باب خر متا الدنيا املرأة الياحلة  1٠9٠ /2ح (.)1467
( ]9[ )2٠أخرجه النسائي ح ( ،)3231واحلاكم  ،175 /2من طريق الليث بن سعد ،وأمحد ح
( )7421وح ( ،)9587واحلاكم  175 /2من طريق حييى بن سعيد ،واحلاكم ،175 /2
والبيهقي  ،82 /7ويف "شع

اإلميان" ح ( )8737من طريق أبي عاصم النبيل ،ثالثتهم

(الليث وحييى والنبيل) عن ابن عجالن ،عن سعيد بن أبي سعيد املق ي ،عن أبي هريرة ،به
بنحوه .وقال احلاكم( :صحيح اإلسناد) .وأخرجه الطيالسي ح ( ،)2444والبزار 175 /15
من طريق روح بن عبادة ،كالهما (الطيالسي وروح) عن أبي معشر جنيح بن عبدالرمحن ،عن
سعيد ،عن أبي هريرة وقال فيه" :وإذا غبت عنها يفظتك يف نفسها ومالك" ،وزاد الطيالسي
النسَا ِ} إىل آخرها .وأبو معشر قال عنه ابن
الرجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ِّ
يف آخره :وتال هذه اآليةِّ { :
يجر( :ضعيف ،أسنَّ واختلط) .تقري

التهذي

ص ( .)559وأخرجه الط اني يف

"األوسط" ( )2136من طريق يزيد بن هارون ،عن شريك ،عن جابر اجلعفي ،عن عطا  ،عن

اهلدي النبوي يف التأسيس الستقرار األسرة...
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أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ما أفاد عبد بعد اإلسالم خرا له من
زوج مؤمنة ،إذا نظر إليها سرته ،وإذا غاب عنها يفظته يف نفسها وماله" .وجابر اجلعفي قال
عنه ابن يجر( :ضعيف رافضي) .تقري

التهذي

ص ( ،)137وشريك هو ابن عبداهلل

الن عي قال عنه ابن يجر( :صدوق خيطى كثرا ،تغر يفظه منذ ولي القضا بالكوفة).
تقري

التهذي

ص ( .)266وقال العراقي( :يديث أبي هريرة سنده صحيح) .املغين عن

محل األسفار ص ( .)477وهلذا احلديث شواهد من يديث سعد بن أبي وقاص ،ويديث
أبي أمامة ،ويديث ابن عباس رضي اهلل عنهم .أما يديث سعد فلفظه" :أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم قال :ثالث من السعادة ،وثالث من الشقاوة ،فمن السعادة :املرأة تراها
تعجبك ،وتغي

فتأمنها على نفسها ،ومالك ،والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك،

والدار تكون واسعة كثرة املرافق ،ومن الشقاوة :املرأة تراها فتسو ك ،وحتمل لسانها عليك،
وإن غبت عنها مل تأمنها على نفسها ،ومالك . . .احلديث" .أخرجه احلاكم  175 /2وقال:
(هذا يديث صحيح اإلسناد من خالد بن عبداهلل الواسطي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم .تفرد به حممد بن بكر ،عن خالد إن كان يفظه فإنه صحيح على شرط الشي ني).
وأما يديث أبي أمامة فلفظه" :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول :ما استفاد املؤمن بعد
تقوى اهلل خرا له من زوجة صاحلة ،إن أمرها أطاعته ،وإن نظر إليها سرته ،وإن أقسم عليها
أبرته ،وإن غاب عنها نيحته يف نفسها وماله" .أخرجه ابن ماجه ح ( )1857والط اني يف
"الكبر"  .222 /8قال يف "الزوائد"( :يف إسناده علي بن يزيد قال الب اري :منكر احلديث.
وعثمان بن أبي العاتكة خمتلف فيه) .أما يديث ابن عباس فهو املذكور يف املنت بعد هذا
احلديث .وهذه الشواهد جتعل احلديث ال ينزل عن درجة احلسن.
( ]1٠[ )21أخرجه أبو داود ( ،)1664وأبو يعلى ( )2499عن عثمان بن أبي شيبة ،واحلاكم /2
 ،363والبيهقي  ،14٠ /4ويف "الشع "  18 /5من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري،
واحلاكم  567 /1من طريق علي ابن املديين ،وابن األعرابي يف "معجمه"  ،888 /3والبيهقي
 14٠ /4عن عباس بن عبداهلل الرتقفي ،أربعتهم (ابن أبي شيبة والزهري وابن املديين
والرتقفي) عن حييى بن يعلى احملاربي ،عن أبيه ،عن غيالن بن جامع ،عن عثمان أبي
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اليقظان ،عن جعفر بن إياس ،عن جماهد ،عن ابن عباس ،به .ومل يذكر عثمان بن أبي شيبة -
يف رواية أبي داود -وال ابن املديين :عثمان أبا اليقظان .قال البيهقي( :قير به بعض الرواة
عن حييى فلم يذكر يف إسناده عثمان أبا اليقظان) .وأخرجه معمر يف "جامعه" [مطبو مع
مينف عبدالرزاق  ]3٠4 /11عن عبدالكريم اجلزري ،عن جماهد ،قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :فذكر احلديث بنحوه دون ذكر اآلية ،وزاد فيه" :تنكح املرأة ألربع. . .
اخل" .وقال الضيا املقدسي( :رواه أمحد بن إبراهيم الدورقي وسليمان الشاذكوني وغرهما
عن حييى بن يعلى بن احلارث ،عن أبيه ،عن غيالن بن جامع ،عن عثمان بن عمر أبي
اليقظان ،عن جعفر بن إياس .فزادا يف إسناده عثمان بن عمر ،وهو متكلم فيه ،فإن كان
غيالن مس عه من جعفر بن إياس وإال فقد دلّسه واهلل أعلم) .األياديث امل تارة .72 /13
وعثمان بن عمر أبو اليقظان ،قال ابن يجر( :ضعيف واختلط وكان يدلس ،ويغلو يف
التشيع) .تقري

التهذي

ص ( .)386كما إن يف مسا جعفر بن إياس من جماهد كالم،

قال أمحد :كان شعبة يضعف يديث أبي بشر عن جماهد ،قال :مل يسمع منه شيئا .وقال ابن
معني :طعن عليه شعبة يف يديثه عن جماهد ،قال :من صحيفة .تهذي

التهذي

.83 /2

وقال النووي( :إسناده صحيح ،لكن رواه البيهقي فزاد يف إسناده :عثمان أبا اليقظان بني
غيالن وجعفر ،ثم قال" :وقير به بعض الرواة فلم يذكر عثمان يف إسناده" .فأشار البيهقي
بهذا إىل انقطا رواية أبي داود .وقد اتفقوا على تضعيف عثمان هذا) .خالصة األيكام
( .)1٠77-1٠76 /2وقال احلاكم( :صحيح على شرط الشي ني ،ومل خيرجاه) .وقال
العراقي( :يديث ابن عباس سنده صحيح) .املغين عن محل األسفار ص ( .)477وذكره
حلسَان .وأما رواية معمر فسندها
البغوي يف "ميابيح السنة"  1٠ /2يف قسم األياديث ا ِ
صحيح إىل جماهد لكنها مرسلة ،فهي منقطة .وللحديث شاهد عن ثوبان رضي اهلل عنه:
أخرجه الرتمذي ح ( )3٠94وأمحد ح ( )22392والط ي  119 /1٠من طريق منيور،
ِضةَ}. . .
عن سامل بن أبي اجلعد ،عن ثوبان ،قال" :ملا نزلت {وَالَّذِينَ يَ ْكِنزُونَ الذَّهَ َ وَا ْلف َّ
احلديث" .فذكره بنحو يديث ابن عباس .وقال يف آخره" :أفضله لسان ذاكر ،وقل

شاكر،

وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه" .قال الرتمذي( :يديث يسن .سألت حممد بن إمساعيل،
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فقلت له :سامل بن أبي اجلعد مسع من ثوبان؟ فقال :ال) .وأخرجه أمحد ح ()22437
والط اني يف "األوسط" ( )2295من طريق عمرو بن مرة ،والط اني يف (املوضع السابق) من
طريق األعمش ،كالهما عن سامل ،به .ولفظه" :وزوجة تعينه على أمر اآلخرة" .وأخرجه أمحد
ح ( )231٠1عن حممد بن جعفر ،عن شعبة ،عن سلم بن عطية الفقيمي ،عن عبداهلل بن
أبي اهلذيل قال" :يدثين صاي

لي ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :تبا للذه

والفضة" ...فذكره بنحو احلديث السابق .وقد تقدم يديث أبي هريرة مبعناه وهو يديث
يسن ،ولعل من صححه من العلما نظرا لكثرة شواهده.
( ]11[ )22أخرجه الط اني يف "األوسط"  54 /1واللفظ له ،والبزار  395 /13من طرق عن
قتادة ،عن أنس .وأخرجه ابن سعد  67 /8عن سعيد بن عامر ،عن سعيد ،عن قتادة،
مرسال .وأخرجه أيضا ابن سعد  ،67 /8وسعيد بن منيور  ،115 /2والدارمي /3
 ،1455واحلارث بن أبي أسامة [زوائد مسند احلارث  ،]915 /2وأبو يعلى ،436 /6
واحلاكم  ،215 /2والبيهقي  6٠2 /7من طريق محيد ،عن أنس ،ولفظه" :ملا طلق النيب صلى
اهلل عليه وسلم يفية أُمِر أن يراجعها ،فراجعها" .وقال احلاكم( :صحيح على شرط
الشي ني) .لكن قال الدارمي( :كأن علي ابن املديين أنكر هذا احلديث ،وقال :ليس عندنا
هذا احلديث بالبيرة ،عن محيد) .وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" ،27 /12
واحلاكم  17 /4من طريق احلسن بن أبي جعفر ،عن ثابت ،عن أنس ،به بنحوه .وإسناده
ضعيف لضعف احلسن بن أبي جعفر وهو اجلفري ،كما أنه اختلف عليه فيه .وللحديث
شاهدان من يديث قيس بن زيد ،وعقبة بن عامر اجلهين ،ولفظهما مقارب حلديث أنس.
وله شواهد أخرى عن عمر وابنيه عبداهلل عاصم لكن ليس فيه أنه أرجعها بأمر اهلل .وقد
استوعبت ختريج يديث أنس وشواهده مجيعا يف حبث سينشر قريبا إن شا اهلل .فاحلديث
يسن ،وقد صححه احلاكم ،ولعل إنكار ابن املديين هو لرواية محيد عن أنس ،وأن املعروف
عند أهل البيرة هو رواية قتادة عن أنس ،واهلل أعلم.
( )23إييا علوم الدين .38 /2
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( ]12[ )24أخرجه الب اري يف الزكاة ،باب الزكاة على األقارب  531 /2ح ( ،)1393ومسلم
يف اإلميان ،باب بيان نقيان اإلميان بنقا الطاعات 86 /1 . . .ح (.)79
( ]13[ )25أخرجه النسائي يف "الك ى" ح ( ،)9٠86والعقيلي يف "الضعفا "  19 /2معلقا ،وابن
عبدال يف "التمهيد"  327 /3معلقا من طريق سعيد بن أبي عروبة ،والنسائي أيضا يف "الك ى"
ح ( ،)9٠87والعقيلي يف "الضعفا "  ،19 /2واحلاكم  ،2٠7 /2والبيهقي  ،48٠ /7من
طريق عمر بن إبراهيم ،والنسائي أيضا يف "الك ى" ح ( )9٠88من طريق حييى ،والعقيلي يف
"الضعفا "  19 /2معلقا من طريق عبداهلل بن املبارك ،وابن أبي الدنيا يف "العيال" ،726 /2
والط اني يف "الكبر" ج  14 ،13ص ( )369من طريق أمحد بن مجيل املروزي ،واحلاكم /2
 2٠7من طريق معاذ بن هشام وحممد بن جعفر ،وابن عبدال يف "التمهيد"  327 /3معلقا من
طريق عمرو بن مرزوق ،ستتهم (حييى وابن املبارك واملروزي ومعاذ وابن جعفر وابن
مرزوق) عن شعبة ،والبزار  34٠ /6من طريق همام بن حييى ،وابن عدي يف "الكامل" /7
 ،3٠6والسراج يف "يديثه"  ،143 /2والط اني يف "الكبر" ج  14 ،13ص ( )368وابن
عبدال يف "التمهيد"  327 /3من طريق عمران بن دوار القطان ،والعقيلي يف "الضعفا " /2
 19معلقا من طريق هشام الدستوائي ،ستتهم (ابن أبي عروبة وعمر بن إبراهيم وشعبة
وهمام وعمران القطان وهشام) عن قتادة ،عن سعيد بن املسي  ،عن عبداهلل بن عمرو ،به.
وجعل عمر بن إبراهيم موضع سعيد احلسن البيري .ورواه شعبة وهشام موقوفا .وزاد
العقيلي يف رواية سعيد بن أبي عروبة مع سعيد بن املسي

احلسن البيري .وأخرجه

عبدالرزاق  486 /7عن الثوري ،عن إمساعيل بن أمية ،عن ابن املسي  ،قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،فذكر بنحوه ،وفيه قية .أما رواية عمر بن إبراهيم وجعله موضع
سعيد احلسن البيري فالظاهر أنها شاذة .وأما رواية عبدالرزاق فرجاهلا ثقات إال أنها مرسلة
فهي ضعيفة ،وقد يكون ابن املسي

كسل عن وصله ألن السياق جا جوابا لسؤال .وقد

وقع يف هذا احل ديث اختالف على قتادة :فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن إبراهيم
وهمام وعمران القطان وشعبة  -يف رواية ابن املبارك ومعاذ بن هشام وأمحد بن مجيل عنه:-
عن ابن املسي  ،عن عبداهلل ،مرفوعا .وخالفهم هشام وشعبة يف رواية حييى وعمرو بن
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مرزوق وحممد بن جعفر ،فرووه عن ابن املسي  ،عن عبداهلل ،موقوفا .أما يف االختالف على
من دون قتادة وهو شعبة بن احلجاج فقد رجح احلاكم املوقوف .قال احلاكم( :مسعت أبا
علي احلافظ يقول :احملفوظ من يديث شعبة ما يدثناه أبو بكر حممد بن إسحاق ) . . .ثم
ذكر رواية حممد بن جعفر عن شعبة موقوفا .وأما يف االختالف بن أصحاب قتادة فقد رجح
العقيلي والبيهقي الوقف .قال العقيلي بعد رواية هشام املوقوفة( :وهذا أوىل) .وقال البيهقي
بعد رواية عمر بن إبراهيم املرفوعة( :هكذا أتي به مرفوعا ،واليحيح أنه من قول عبداهلل
غر مرفو ) .والظاهر أنه وإن كانت رواية الوقف أقوى إال أنه مما ال يقال بالرأي فله يكم
الرفع ،وقد يؤيد رواية الرفع رواية عبدالرزاق ييث جا ت مرفوعة من غر طريق قتادة،
وهي رواية إمساعيل بن أمية ،عن ابن املسي  ،لكنها مرسلة كما تقدم ،واهلل أعلم.
( ]14[ )26أخرجه الب اري ح ( ،)32٠3ومسلم ح ( )2638واللفظ له من يديث أبي هريرة
رضي اهلل عنه.
( ]15[ )27أخرجه مسلم ح ( )2527بهذا اللفظ ،وأخرجه الب اري ح ( )3434و ح ( )5٠82و
ح ( )5365دون ذكر قية خطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
( )28فتح الباري .126 /9
( )29أدب الدنيا والدين ص (.)132
( )3٠البيان والتبيني ص (.)246
( )31أدب الدنيا والدين ص (.)132
( )32انظر :الط

النبوي والعلم احلديث .د .حممود ناظم النسيمي .369 /3

( )33املستطرف .478 /2
( )34املستطرف .478 /2
( )35أدب الدنيا والدين ص (.)132
( ]16[ )36أخرجه أبو داود ( )625 /1ح ( )2٠5٠وابن يبان  364 /9ح ( )4٠57عن أمحد
بن إبراهيم الدورقي ،والنسائي  65 /6عن عبدالرمحن بن خالد الرقي ،وأبو عوانة يف
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"املست رج"  15 /5عن حممد بن عبدامللك الواسطي ،واحملاملي يف "األمالي  354 /1من
طريق علي بن أمحد الواسطي ،وابن يبان  363 /9ح ( )4٠56من طريق "علي ابن املديين،
والط اني يف "الكبر"  219 /2٠عن إمساعيل بن هود ،واحلاكم  ،176 /2وأبو نعيم فى
احللية ( )62 /3ويف معرفة اليحابة  367 /17من طريق أمحد بن عبدالرمحن ،والبيهقي
" 81" /7من طريق "
سعيد بن مسعود " ،ويف معرفة السنن واآلثار  19 /1٠من طريق العباس
بن حممد ،عشرتهم (الدورقي ،الرقي" ،
وحممد بن عبدامللك" ،وعلي بن أمحد ،وابن املديين،
وإمساعيل بن هود ،وأمحد بن عبدالرمحن ،وسعيد بن مسعود ،والعباس بن حممد) عن يزيد
بن هارون :عن مستلم بن سعيد -ابن أخت منيور بن زاذان -عن منيور -يعين ابن
زاذان ،-عن معاوية بن قرة ،عن معقل بن يسار ،به .قال أبو عوانة( :يف هذا احلديث نظر).
وقال أبو نعيم( :غري

من يديث منيور ،تفرد به املستلم) .وأخرجه اخلطي

يف "تالي

تل يا املتشابه"  89 /1من طريق حممد بن جعفر املدائين ،عن مستلم بن سعيد ،به ،بنحوه
وقال فيه" :ثم عاد كرّة فنهاه" .وهذا احلديث مداره على مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي.
قال أمحد بْن ينبل :شيخ ثقة من أهل واسط قليل احلديث .وَقَال عباس الدوري عن حييى
النسَائي :ليس ِبهِ بأس.
بْن مَعِني :صويلح .وقال ابن حمرز عن ابن معني :ليس به بأس .وَقَال َّ
وذكره ابنُ يِبَّان فِي كتاب "الثقات" ،وَقَال :رمبا خالف .وذكره ابن شاهني يف كتاب الثقات.
"
وذكره
وقال أصبغ بن زيد الوراق ملا مات مستلم :لو كان هذا يف بين إسرائيل الختذوه ي "ًا.
الب اري يف "التاريخ الكبر" ومل يذكر فيه جريا وال تعديال .وقال عنه الذهيب :صدوق .وقال
ابن يجر :صدوق عابد رمبا وهم .انظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل ،البن أبي يامت (/8
 ،)439الثقات ،البن يبان ( ،)196 /9تهذي
( ،)95 /1٠الكاشف ( ،)255 /2وتقري

الكمال ( ،)429 /27تهذي

التهذي

التهذي

 .527 /1ولعل الراجح أن املستلم

بن سعيد صدوق وهو إىل الثقة أقرب؛ فقد وثقه اإلمام أمحد ،وذكره ابن يبان وابن شاهني
يف "الثقات" ،وقال فيه ابن معني والنسائي" :ليس به بأس" .وقول ابن معني" :ليس به بأس" توثيق.
فقد قال ابن أبي خيثمة البن معني :إنَّك تقول« :فالن ليس به بأس» ،و«فالن ضعيف» ،قال:
إذا قلت لك« :ليس به بأس» فهو ثقة ،وإذا قلت« :هو ضعيف» فليس هو بثقة ،وال يكت
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يديثه .انظر :تاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثالث ( .)227 /1وعليه فاحلديث يسن
ويرتقي لدرجة اليحة بالشواهد ،ولذلك صححه ابن يبان فقد رواه يف صحيحه ،واحلاكم
يف املستدرك وقال :صحيح ووافقه الذهيب .وسكت عنه أبو داود .وقال ابن اليالح :يسن
اإلسناد .وقال ابن امللقن يف معرض كالمه عما رواه الشافعي بالغا بنحو هذا احلديث وذكر
ضعفه ثم قال( :ويغين عنه يديث أنس اآلتي ،وأياديث أخر صحيحة يف معناه :منها:
سنَاده صَحِيح .وأما قول أبي عوانة االسفراييين بعد
يديث معقل بن يسار) .وقال العراقي :إِ ْ
إخراج هذا احلديث( :يف هذا احلديث نظر) .وكذا قول أبي نعيم( :غري

من يديث

منيور ،تفرد به املستلم) .فلعله ألجل تفرد املستلم به ،واهلل أعلم .انظر :البدر املنر (/7
 423و  ،)496واملغين عن محل األسفار يف األسفار (.)386 /1
والتزَوّجَ .يقال فيه :البَا َة وا ْلبَا ُ وقد ُيقْيَر وهو من
( )37يأمر بالْبَا ة :قال ابن األثر( :يعين النِّكاحَ َّ
الْبَا ة :املنْزِلِ؛ ألن مَن تزوّج امْرأة بَوَّأها مَنْزال) .النهاية يف غري احلديث واألثر (.)419 /2
( )38التَّبتُّل :ترك النكاح ،ومنه قيل ملريم عليها السالم :البِكر الَبتُول؛ لرتكها التزويج .وأصل التبتل
القطع .انظر :النهاية يف غري

احلديث واألثر (.)228 /1

( ]17[ )39أخرجه سعيد بن منيور  ،164 /1وأمحد ( ،)63 /2٠ويف ( ،)191 /21والط اني
يف "األوسط"  2٠7 /5عن عفان بن مسلم ،وأمحد ( )63 /2٠عن يسني ،والبزار [كشف
األستار  ]148 /2عن حممد بن معاوية ،وأسلم يف تاريخ واسط ص ( )139من طريق
زكريا بن حييى ،وابن يبان  338 /9ح ( )4٠28والضيا املقدسي يف "األياديث امل تارة"
 261 /5من طريق قتيبة بن سعيد ،وابن عدي يف "الكامل"  515 /3من طريق داود بن
رشيد ،والبيهقي  ،81 /7ويف "شع

اإلميان ( )34٠ /7من طريق إبراهيم بن أبى العباس،

والقضاعي يف "مسند الشهاب" ( " )394 /1من طريق إبراهيم بن مهدي يعين امليييي،
والضيا يف امل تارة ( )26٠ /5من طريق موسى بن إمساعيل ،عشرتهم( :يسني ،وعفان،
وسعيد بن منيور ،وحممد بن معاوية ،وزكريا بن حييى ،وقتيبة بن سعيد ،وداود ،وإبراهيم
بن أبى العباس) عن خلف بن خليفة ،يدثين يفا بن عمر ،عن أنس بن مالك رضي اهلل
عنه به .وليس يف رواية داود بن رشيد قوله( :تزوجوا الودود الولود . . .اخل) .وأخرجه
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الط اني يف "مسند الشاميني"  413 /1و ،364 /3ومتام يف "فوائده"  ،13٠ /2وأبو القاسم
األصبهاني يف الرتغي

والرتهي

( )252 /3من طريق أبان بن أبي عياش ،وأبو نعيم يف

"احللية"  219 /4من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي ،كالهما (أبان بن أبي عياش ،وإبراهيم
التيمي) عن أنس بن مالك ،به ،بنحوه ،وليس يف رواية أبان قوله( :ينهى عن التبتل) وفيها
زيادة يف آخره( :وإياكم والعواقر؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقي أرضا
سب ة ،فال أرضه تنبت وال عناه يذه ) .وهذا احلديث له عن أنس ثالثة طرق :األول:
رواية خلف بن خليفة ،عن يفا بن عمر ،عن أنس .والطريق الثاني :رواية أبان بن أبي
عياش ،عن أنس .الطريق الثالث :رواية إبراهيم التيمي ،عن أنس .فالطريق الثاني فيه أبان
بن أبي عياش وهو أبو إمساعيل البيري ،قال ابن يجر( :مرتوك) .تقري

التهذي  ،البن

يجر ص ( .)87وانظر :الكاشف ،للذهيب ( .)2٠7 /1ويف الطريق الثالث :عبداهلل بن
خراش بن يوش

الشيباني ،أبو جعفر الكويف ،قال الذهيب( :ضعفوه ،قال ابن عدي :عامة

ما يرويه غر حمفوظ) .وقال ابن يجر( :ضعيف ،وأطلق عليه ابن عمار الكذب) .انظر:
الكاشف ،للذهيب ( ،)548 /1وتقري

التهذي  ،البن يجر ( .)3٠1 /1فهذان الطريقان

ضعيفان  .أما الطريق األول فمداره على خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي موالهم ،أبو
أمحد الكويف .وقال ابن سعد( :كان ثقة ،ثم أصابه الفاجل قبل أن ميوت يتى ضعف وتغر
لونه واختلط ،ومات ببغداد قبل هشيم يف سنة إيدى ومثانني ومائة ،وهو يومئذ ابن تسعني
سنة أو حنوها) .وقال عنه حييى بن معني والنسائي :ليس به بأس .وقال ابن معني -يف رواية-
وأبو يامت :صدوق .وقال العجلي :ثقة .وقال ابن عدي :أرجو أنه ال بأس به ،كما قال ابن
معني ،وال أبرؤه من أن خيطئ يف األيايني يف بعض رواياته .وقال مسلمة بن قاسم
األندلسي :ثقة مشهور ،وتغر بأخرة ،فمن روى عنه قبل التغر فروايته صحيحة .وذكره ابن
شاهني يف "الثقات" وقال :قال فيه عثمان بن أبي شيبة :هو صدوق ثقة ،ولكنه كان خرف
فاضطرب عليه يديثه .وقال اخلطي  :كان ثقة .وذكره ابن خلفون يف «مجلة الثقات» وقال:
مات وله مائة سنة ،وهو عندي يف الطبقة الثالثة من احملدثني .واتفقت كلمة احلافظ الذهيب يف
امليزان للعمل على توثيقه.
"
كتبه أنه (صدوق) ،وذكر يف بعضها أنه اختلط قبل موته ،ورمز يف "
انظر :الطبقات الك ى ط العلمية ( )227 /7تاريخ ابن معني  -رواية ابن حمرز (،)83 /1
الثقات للعجلي ص ( ،)144اجلرح والتعديل البن أبي يامت ( ،)369 /3تاريخ أمسا
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الثقات ص ( )78املتفق واملفرتق ( )849 /2الكاشف ( ،)374 /1وميزان االعتدال (/1
 ،)659واملغين يف الضعفا ( )212 /1إكمال تهذي

الكمال ( )2٠2 /4االغتباط مبن رمي

التهذي

(/1

من الرواة باالختالط ص ( )114تهذي
 ،)194والكواك

( ،)151 /3وتقري

التهذي

النرات ص ( .)155فهذا الراوي أقل أيواله أنه قبل اختالطه صدوق،

وهو إىل الثقة أقرب وتقدم معنا يف احلديث السابق أن ما يقول فيه ابن معني" :ال بأس به" أنه
قري

من الثقة ،وكذلك قول أبي يامت فيه" :صدوق" هي عنده مرتبة عالية من التوثيق فكثر

ما يقوهلا يف الثقات ،كيف وهو من رجال مسلم .أما مشكلة اختالطه فهي ييلت قبل
وفاته كما قال ابن سعد ،وقد روى عنه هذا احلديث عشرة راوة أكثرهم بلفظه متاما وبعضهم
بنحوه وهم من بلدان خمتلفة ،مما يدل على ضبطه للحديث يف اجملالس امل تلفة ،ومعلوم أن
خلف بن خليفة كان كوفيا ثم واسطيا واستقر ياله يف بغداد .ومما يرجح أن بعض رواة
احلديث اخذوا عنه قبل اختالطه أن اإلمام أمحد يف املسند ( )245 /3قال( :رأيت خلف بن
خليفة وقد قال له إنسان :يا أبا أمحد يدَّثك مُحارب بن دِثار .قال أمحد :فلم أفهم كالمه كان
قد ك فرتكته) .فاألمام أمحد ترك الرواية عنه مباشرة الختالطه ثم روى عنه بواسطة ،فهذا
يؤكد أنه مل يكن ليرتك الرواية عنه مباشرة ثم يروي عنه بواسطة من مسع منه وهو خمتلط.
واإلمام أمحد روى هذا احلديث عن يسني املروزي وعفان اليفار .كما أن يف الرواة عنه
هلذا احلديث من صحَّح احملدثون روايته كقتيبة بن سعيد فقد أخرج مسلم من روايته عن
خلف يديثا برقم ( .)25٠فالراجح يف هذا الراوي أنه صدوق ويديثه ال يقل عن رتبة
احلسن ،وحلديثه متابعة وإن كانت ضعيفة .فهذا احلديث إسناده يسن ،ويشهد له يديث
معقل بن يسار املتقدم فيتقوى به .وقد صححه ابن يبان واحلافظ ابن يجر ،وقال اهليثمي:
إسناده يسن .انظر :صحيح ابن يبان  338 /9ح ( ،)4٠28وفتح الباري ()111 /9
وجممع الزوائد (.)258 /4
( )4٠انظر :ياشية رد احملتار  ،9 /3والوسيط  ،4 /5واجملمو  ،136 /16والشرح الكبر /7
 ،339واإلقنا .64 /2
( )41انظر :البيان والتبيني .2٠7 /3
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( ]18[ )42أخرجه الب اري يف النكاح ،باب تزويج الثيبات 1954 /5ح ( ،)4791ومسلم يف
الرضا  ،باب استحباب نكاح ذات الدين  1٠86 /2ح ( )715واللفظ له.
( ]19[ )43صحيح الب اري كتاب النكاح ،باب نكاح األبكار  1953 /5ح (.)4789
( ]2٠[ )44أخرجه الب اري يف املغازي ،باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشال واهلل وليهما) /4
 1488ح (.)3826
( ]21[ )45أخرجه الرتمذي ح ( )1٠84ويف "العلل الكبر" ح ( ،)263وابن ماجه ح (،)1967
والط اني يف "األوسط"  ،141 /1واحلاكم  179 /2من طريق عبداحلميد بن سليمان ،عن
ابن عجالن ،عن ابن وثيمة النيري ،عن أبي هريرة ،به .وأخرجه أبو داود يف "املراسيل" ح
( )225والرتمذي يف "العلل الكبر" ص ( )154معلقا من طريق الليث ،عن ابن عجالن ،عن
عبداهلل بن هرمز اليماني ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :مبعناه .وأخرجه الط اني
يف "األوسط"  131 /7عن حممد بن يفا بن بهمرد ،عن اجلراح بن خملد ،عن عمرو بن
عاصم الكالبي ،عن نوح بن ذكوان أبي أيوب ،عن حممد بن عجالن ،عن سعيد املق ي،
عن أبي هريرة ،به بنحوه .وقال الرتمذي( :يديث أبي هريرة قد خولف عبداحلميد بن
سليمان يف هذا احلديث ،ورواه الليث بن سعد ،عن ابن عجالن ،عن أبي هريرة ،عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم مرسال .قال حممد -يعنى الب ارى :-ويديث الليث أشبه ،ومل يعد
يديث عبداحلميد حمفوظا) .وقال أبو داود( :قد أسنده عبداحلميد بن سليمان ،عن ابن
عجالن ،وهو خطأ) .وعبداحلميد مع خمالفته لليث بن سعد الثقة الثبت فإنه ضعيف ،كما
قاله ابن يجر .تقري

التهذي

ص ( .)333وكذا يف املطبو من جامع الرتمذي (ابن

عجالن عن أبى هريرة) وهو خطأ ففي "العلل الكبر" للرتمذي ص (( :)154سألت حممدا
عن هذا احلديث فقال :رواه الليث بن سعد ،عن ابن عجالن ،عن عبداهلل بن هرمز ،عن
النيب صل ى اهلل عليه وسلم مرسال) وهذا هو املوافق لرواية أبي داود يف "املراسيل" .وأما رواية
الط اني فضعيفة جدا ،فمدارها على نوح بن ذكوان .قال الط اني( :مل يرو هذا احلديث عن
ابن عجالن ،عن املق ي إال نوح بن ذكوان ،تفرد به :عمرو بن عاصم) .ونوح هذا قال أبو
يامت عنه ( :ليس بشي  ،جمهول) .وقال الذهيب( :واه) .انظر :اجلرح والتعديل ،485 /8
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والكاشف  . 327 /2وللحديث شاهد من يديث أبي يامت املزني ،أخرجه الرتمذى ح
( ،)1٠85وأبو داود يف "املراسيل" ح ( ،)224وابن أبي عاصم يف "اآلياد واملثاني" ،351 /2
والط اني يف " الكبر"  ،299 /22والدوالبى فى "الكنى"  ،7٠ /1والبيهقى  132 /7من
طريق عبداهلل بن مسلم بن هرمز ،عن حممد وسعيد ابنى عبيد ،عن أبى يامت املزنى قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إذا جا كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ،إال تفعلوا
تكن فتنة يف األرض وفساد ،قالوا :يا رسول اهلل ،وإن كان فيه؟ قال :إذا جا كم من ترضون
دينه وخلقه فأنكحوه ،ثالث مرات" .وقال الرتمذى( :يديث يسن غري  ،وأبو يامت املزنى
له صحبة ،وال نعرف له عن النبى صلى اهلل عليه وسلم غر هذا احلديث) .ولعل الرتمذى
إمنا يسّنه باعتبار أن له شاهدا من يديث أبى هريرة ،وإال فإن إسناده ضعيف؛ فمحمد
وسعيد ابنا عبيد جمهوالن ،انظر :تقري
ابن هرمز ضعيف أيضا .انظر :تقري

التهذي
التهذي

ص ( )495وص ( )239والراوى عنهما
ص ( .)323وقال ابن أبي يامت( :أبو يامت

املزني ،الذي يروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم" :إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته...
اخل" .ال أعرف له صحبة .وال أعلم له يديثا غر هذا) .املراسيل ص ( .)25٠أما الب اري
فقال :له صحبه .وتابعه الرتمذي .انظر" :العلل الكبر" للرتمذي ص (.)154
( ]22[ )46أخرجه ابن أبي الدنيا يف كتاب "العيال" .273 /1
( ]23[ )47أخرجه سعيد بن منيور  ،163 /1وابن أبي الدنيا يف كتاب "العيال" ،266 /1
والبيهقي  .،82 /7وقال البيهقي( :روي ذلك مرفوعا ،واملوقوف أصح).
( ]24[ )48أخرجه الب اري يف النكاح ،باب األكفا يف الدين  1958 /5ح (.)48٠3
( )49اجلامع أليكام القران .292 /16
( )5٠تفسر الط ي  .3٠٠ /1٠وانظر :الدر املنثور .61٠ /6
( ]25[ )51أخرجه مسلم ح (.)1428
( )52فاغتبطت :الغبطة بالكسر أن تتمنى مثل يال املغبوط من غر أن تريد زواهلا عنه ،وليس
حبسد .انظر :شرح النووي على صحيح مسلم  ،98 /1٠وخمتار اليحاح ص (.)488
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( ]26[ )53أخرجه مسلم يف الطالق ،باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا  1114 /2ح (.)148٠
( )54شرح النووي على صحيح مسلم .98 /1٠
( ]27[ )55أخرجه الب اري يف النكاح ،باب ال ينكح األب وعره البكر والثي

إال برضاها /5

 1974ح ( ،)4843ومسلم يف النكاح ،باب استئذان الثي يف النكاح بالنطق ...ح (.)1419
( ]28[ )56أخرجه مسلم يف النكاح ،باب استئذان الثي يف النكاح بالنطق 1٠37 /2 ...ح (.)1421
( )57زاد املعاد  .96 /5ذه
العقد .وذه

املالكية والشافعية إىل أنه إذا أج األب ابنته البكر على النكاح صح

احلنفية وأمحد -يف رواية عنه -إىل أنه ال ميلك إجبار البنت البالغة على النكاح

أب وال غره .قال القاضي عبدالوهاب املالكي( :فأما اإلجبار فال ميلكه إال األب ويده
على صغار بناته وأبكار بوالغهن) .وقال النووي( :لألب تزويج البكر اليغرة والكبرة بغر
إذنها ،ويستح

استئذان البالغة ولو أج ها صح النكاح) .وقال املرغيناني احلنفي( :وال

جيوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح) .وقال ابن قدامة( :وأما البكر البالغة العاقلة،
فعن أمحد روايتان؛ إيداهما :له إجبارها على النكاح ،وتزوجيها بغر إذنها ،كاليغرة ،وهذا
مذه

مالك ،وابن أبي ليلى ،والشافعي ،وإسحاق والثانية :ليس له ذلك ،اختارها أبو بكر.

وهو مذه

األوزاعي ،والثوري ،وأبي عبيد ،وأبي ثور ،وأصحاب الرأي ،وابن املنذر).

انظر :اهلداية يف شرح بداية املبتدي ( ،)191 /1التلقني يف الفقه املالكي ( ،)113 /1روضة
الطالبني وعمدة املفتني ( ،)53 /7املغين (.)4٠ /7
( ]29[ )58أخرجه الب اري كتاب النكاح ،باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكايهم مردود /5
1974ح (.)4845
( ]3٠[ )59أخرجه أبو داود ح ( ،)2٠96وابن ماجه ح ( ،)1875والنسائي يف "الك ى" ،176 /5
وأمحد ح ( ،)2469وأبو يعلى ح ( ،)2526والطحاوي يف "شرح معاني اآلثار" ،365 /4
والدارقطين  ،339 /4والبيهقي  189 /7من طريق يسني بن حممد املروذي ،عن جرير بن
يازم ،عن أيوب الس تياني ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،به .وأخرجه ابن ماجه
ح( ،)1875والنسائي  ،177 /5والدارقطين  341 /4من طريق معمر بن سليمان ،عن زيد
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بن يبان ،والدارقطين  341 /3من طريق أيوب بن سويد ،عن سفيان الثوري ،كالهما (زيد
وسفيان) عن أيوب ،به .واحلديث إسناده صحيح ولكنه أُعلّ باإلرسال؛ فجرير بن يازم
روى احلديث موصوال وخالفه محاد بن زيد ،وابن علية ،فروياه عن :أيوب ،عن عكرمة ،عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال .ورواية محاد أخرجها أبو داود ( ،)2٠97ومن طريقه
البيهقي  . 189 /7وقال أبو داود عقبها( :مل يذكر ابن عباس ،وكذلك رواه الناس مرسال،
معروف) .ورواية ابن علية :أشار إليها أبو يامت .فقد قال عن يديث يسني( :هذا خطأ ،إمنا
هو كما روى الثقات عن أيُّوب عن عكرمة أنَّ النيبَّ صَلَّى اللَّهُ عَ َليْهِ وَسَلَّمَ . . .مرسلٌ ،ابن
عليَّة ومحَّاد بن زيد ،وهو اليحيح) .وقال أبو زرعة( :يديث أيوب ليس هو بيحيح) أي
ليس بيحيح موصوال .وقال البيهقي( :أخطأ فيه جرير بن يازم على أيوب الس تياني،
واحملفوظ عن أيوب ،عن عكرمة ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال) .وقال الدارقطين:
(واليحيح مرسل) .انظر :علل احلديث البن أبي يامت  ،59 /4وتاريخ بغداد ،65٠ /8
وتنقيح التحقيق البن عبداهلادي .3٠5 /4
( )6٠سبل السالم .146 /1
( )61قال السندي" :قوله« :لرفع بي» أي ليزيل عنه بإنكايي إياه «خسيسته» دنا ته أي أنه خسيس
فأراد أن جيعله بي عزيزا ،واخلسيس :الدني  ،واخلسة واخلساسة احلالة اليت يكون عليها
اخلسيس ،يقال :رفع خسيسته إذا فعل به فعال يكون فيه رفعته« ،فجعل األمر إليها» يفيد أن
النكاح منعقد إال أن نفاذه إىل أمرها" .ياشية السندي على سنن النسائي .87 /6
( ]31[ )62أخرجه النسائي ح ( ،)3269والدارقطين  334 /4من طريق علي بن غراب ،وابن
أبي شيبة  459 /3عن عبداهلل بن إدريس ،وإسحاق بن راهويه  ،747 /3وأمحد ح
( )25٠43والدارقطين  334 /4عن وكيع ،وإسحاق بن راهويه  747 /3عن النضر بن
مشيل ،والط اني يف "األوسط"  ،58 /7والدارقطين  335 /4من طريق جعفر بن سليمان
الضبعي ،والدارقطين  334 /4معلقا عن عبداهلل بن إدريس ،ويزيد بن هارون ،وعون بن
كهمس ،والبيهقي  19٠ /7من طريق عبدالوهاب بن عطا  ،تسعتهم عن كهمس بن
احلسن ،قال الضبعي ،وابن غراب ،ووكيع :عن كهمس ،عن ابن بريدة ،عن عائشة .وقال
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عبداهلل بن إدريس ،ويزيد بن هارون ،وعون بن كهمس ،والنضر بن مشيل ،وعبدالوهاب:
عن كهمس ،عن ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة ...اخل .وأخرجه ابن ماجه ح ( )1874عن
هناد بن السري ،عن وكيع ،عن كهمس ،عن ابن بريدة ،عن أبيه ،قال :جا ت فتاة إىل النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،بنحوه .واحلديث بروايته األوىل إسناده صحيح لكنه منقطع فعبداهلل
بن بريدة مل يسمع من عائشة .قال النسائي :هذا احلديث يرسلونه .وقال الدارقطين عن
روايات احلديث( :هذه كلها مراسيل؛ ابن بريدة مل يسمع من عائشة شيئاَ) .وقال البيهقي:
(هذا مرسل ،ابن بريدة مل يسمع من عائشة) .وقال الدارقطين عن هذا احلديث يف "العلل"
( : 89 /15يرويه كهمس بن احلسن ،واختلف عنه :فرواه جعفر بن سليمان الضبعي ،وعلي
بن غراب ،ووكيع ،عن كهمس ،عن ابن بريدة ،عن عائشة .وخالفهم عبداهلل بن إدريس،
ويزيد بن هارون ،وعون بن كهمس ،رووه عن كهمس ،عن ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة،
فقالت :إن أبي زوجين ،...فيكون مرسال يف رواية هؤال الثالثة ،وهو أشبه باليواب) .وأما
رواية ابن ماجه عن هناد بن السري ،عن وكيع ،عن كهمس ،عن ابن بريدة ،عن أبيه ،ومل
يذكر عائشة ،فهي شاذة ال تيح.
( )63قال ابن األثر( :اخلدر :نايية يف البيت يرتك عليها سرت فتكون فيه اجلارية البكر ،خدرت فهي
خمدَّرة ،ومجع اخلدر :اخلدور .وقد تكرر يف احلديث .ومعنى طعنت يف اخلدر :أي ضربت
بيدها على السرت) .انظر :النهاية يف غري

احلديث واألثر .13 /2

( ]32[ )64أخرجه أمحد ح ( )24494عن يسني بن حممد ،عن أيوب بن عتبة ،عن حييى ابن أبي
كثر الطائي ،عن أبي سلمة بن عبدالرمحن ،عن عائشة ،به .وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" /1
 353من طريق عبداهلل بن صاحل املقرئ ،عن أيوب بن عتبة ،عن حييى بن أبي كثر ،عن أبي
سلمة ،عن أبي هريرة ،عن عائشة ،به .وأخرجه أبو يعلى ح ( )4883والبيهقي معلقا /7
 2٠٠من طريق أبي يريز ،عن الشعيب ،عن عائشة" :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان
إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه قال :إن فالن ابن فالن خيط

فالنة ابنة فالن" .وأخرجه

الط اني يف "الكبر"  355 /11ح ( )11999والبيهقي  199 /7من طريق أبي األسباط ،عن
حييى بن أبي كثر ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،به بنحوه .وأخرجه إبراهيم احلربي يف
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احلديث"  ،673 /2والط اني يف "الكبر"  355 /11ح ( )11999والبيهقي 199 /7

من طريق أبي األسباط ،عن حييى بن أبي كثر ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،به بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق ح ( )1٠289وابن أبي شيبة ح ( )1597٠عن ابن جريج ،عن عطا
اخلراساني قال" :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا خط

أيدا من بناته " . . .فذكر

بنحوه .وأخرجه عبدالرزاق ح ( )1٠277عن معمر ،وعبدالرزاق ح ( )1٠278وسعيد بن
منيور ح ( )562والبيهقي  199 /7عن هشام الدستوائي ،وح ( )1٠279عن عمر بن
راشد ثالثتهم عن حييى بن أبي كثر ،عن املهاجر بن عكرمة قال" :كان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن قال :جيلس عند خدر امل طوبة " ...فذكر بنحوه.
وأخرجه مسدد يف "مسنده" [كما يف "املطال

العالية" ح ( ] )1583عن حييى بن سعيد القطان،

عن هشام الدستوائي ،عن حييى ،عن عكرمة بن مهاجر  -أو مهاجر بن عكرمة  -عن
عبداهلل بن أبي بكر قال" :إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرق بني جارية بكر وبني
زوجها "...ثم ذكر بنحوه .وأخرجه الدوالبي يف "الكنى" ح ( )1٠74من طريق همام بن حييى،
عن حييى بن أبي كثر ،عن عبداهلل بن أبي قتادة ،عن أبيه قال" :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذا أراد أن يزوج إيدى بناته أتى اخلدر فقال :إن فالنا يذكر فالنة ،فإذا سكتت
أنكحها" .واحلديث ضعيف لكثرة االضطراب فيه ،وألن اليواب فيه اإلرسال .وقد اختلف
فيه على أيوب بن عتبة :فرواه يسني بن حممد عنه ،عن حييى ،عن أبي سلمة ،عن عائشة.
ورواه عبداهلل بن صاحل عنه ،عن حييى بن أبي كثر ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،عن
عائ شة .كما أنه اختلف فيه على شيخ أيوب وهو حييى بن أبي كثر :فرواه أبو األسباط عن
حييى بن أبي كثر ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،وعن حييى بن أبي كثر ،عن عكرمة عن
ابن عباس قاال :كان رسول اهلل ...ورواه معمر ،وهشام الدستوائي ،وعمر بن راشد ،ثالثتهم
عن حييى بن أبي كثر ،عن املهاجر بن عكرمة قال :كان رسول اهلل ...مرسال .ورواه هشام
الدستوائي ،عن حييى ،فقال :عن عكرمة بن مهاجر -أو مهاجر بن عكرمة -عن عبداهلل بن
أبي بكر ،به .قال البيهقي عن رواية حييى املوصولة( :كذا رواه أبو األسباط احلارثي ،وليس
مبحفوظ ،واحملفوظ من يديث حييى مرسل) .وقال ابن أبي يامت( :سألت أبي وأبا زرعة عن
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يديث رواه أيوب بن عتبة ،عن حييى ابن أبي كثر ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة أو عائشة:
أن رسول اهلل (ص) كان إذا أراد أن يزوج املرأة من بناته ...قال أبو زرعة :هذا خطأ؛ روي
عن حييى ،عن املهاجر بن عكرمة ،عن عبداهلل بن أبي بكر بن عبدالرمحن بن احلارث ؛ قال:
كان النيب (ص) .وقاال :هذا اليحيح .قال أبي :وكان أيوب قدم بغداد ،ومل يكن معه كتبه،
وكان حيدث من يفظه على التوهم فيغلط .وأما كتبه يف األصل فهي صحيحة عن حييى بن
أبي كثر) .انظر :علل احلديث البن أبي يامت  .7٠2 /3وقال الدارقطين( :يديث أبي
سلمة ،عن أبي هريرة :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بعض بناته. .
 .اخل .يرويه حييى بن أبي كثر واختلف عنه؛ فرواه أيوب بن عتبة ،عن حييى بن أبي كثر،
عن أبي سلمة بن عبد الرمحن ،عن أبي هريرة .وكذلك قال السكن بن أبي السكن األصم،
عن يجاج اليواف ،عن حييى .وكذلك قال أبو األسباط احلارثي ،وزاد فيه ،عن حييى ،عن
عكرمة ،عن ابن عباس .وخالفهم همام بن حييى؛ فرواه عن حييى ،عن عبد اهلل بن أبي قتادة،
عن أبيه ،قاله داود بن شبي

عنه ،وكلها وهم .واليحيح ما رواه هشام الدستوائي ،ومعمر

وشيبان ،وعلي بن املبارك ،عن حييى ،عن املهاجر بن عكرمة مرسال ،عن النيب صلى اهلل عليه
وسلم .ورواه أبو ينيفة ،عن شيبان ،فقال :عن حييى بن أبي كثر ،عن املهاجر بن عكرمة،
عن أبي هريرة .واليواب مرسل) .علل الدارقطين  .277 /9وقد روي احلديث عن أبي
هريرة من وجه آخر :أخرجه البزار ح ( )1421عن زكريا بن حييى ،عن شبابة بن سوار ،عن
املغرة بن مسلم ،عن هشام بن يسان ،عن حممد بن سرين ،عن أبي هريرة ،عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم ،أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته ...فذكر بنحوه .قال اهليثمي( :رجاله
ثقات) .جممع الزوائد  .278 /4وروي أيضا من وجه آخر لكنه مرسل من طريق جرير بن
يازم ،عن محيد الطويل ،عن جبر بن يية الثقفي قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
" إذا أراد أن يزوج إيدى بناته ...فذكر بنحوه .قال البيهقي :مرسل.
( )65انظر :املبسوط  ،46 /4وبداية اجملتهد  ،67٠ /1والوسيط  ،13 /5واملغين ،379 /7
واإلقنا .78 /2
( )66جممو الفتاوى .3٠ /32
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( )67السنن اليغر للبيهقي .3٠ /3
( )68النهاية يف غري

احلديث واألثر .18٠ /4

( ) 69قال القدوري( :والكفا ة يف النكاح معت ة؛ فإذا تزوجت املرأة غر كف فلألوليا أن يفرقوا
بينهما ،والكفا ة تعت يف النس  ،والدين ،واملال وهو :أن يكون مالكا للمهر والنفقة ،وتعت
يف الينائع) .وقال ابن جزي الغرناطي( :الوصف اخلامس :الكفا ة بني الزوجني ،وهي
معت ة خبمسة أوصاف :باإلسالم ،واحلرية يسبما تقدم ،واليالح فال تزوج املرأة الفاسق،
وهلا وملن قام بها فس ه سوا كان الولي أبا أو غره ،وباملال الذي يقدر به ،وال يشرتط
اليسار وهلا مقال إن زوجت ملن يعجز عن يقوقها ،وبسالمة اخللقة من العيوب املوجبة
لل يار) .وقال الشرازي( :والكفا ة يف الدين والنس

واحلرية والينعة) .وقال مرعي

الكرمي( :والكفا ة ليست شرطا ليحة النكاح ،لكن ملن زوجت بغر كف أن تفسخ
نكايها ،ولو مرتاخيا ما مل ترض بقول أو فعل ،وكذا ألوليائها ،ولو رضيت أو رضي
بعضهم فلمن مل يرض الفسخ .ولو زالت الكفا ة بعد العقد فلها فقط الفسخ ،والكفا ة
معت ة يف مخسة أشيا  :الديانة واليناعة وامليسرة واحلرية والنس ) .انظر :خمتير القدوري
ص ( ،)147-146القوانني الفقهية ص ( ،)132املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشرازي
( ،)433 /2دليل الطال

لنيل املطال

ص (.)236

( ]33[ )7٠أخرجه الرتمذي ح ( )171وح ( ،)1٠75وابن ماجه ( ،)1486وأمحد ح (،)828
وابن أبي الدنيا يف "العيال"  ،283 /1واحلاكم  ،176 /2والبيهقي  132 /7كلهم من طريق
عبداهلل بن وه  ،عن سعيد بن عبداهلل اجلهين ،عن حممد بن عمر بن علي بن أبي طال ،
عن أبيه ،عن علي بن أبي طال  ،به .ورواية ابن ماجه خمتيرة بذكر اجلنازة فقط .قال
الرتمذي( :غري

وما أرى إسناده مبتيل) .وقال احلاكم( :يديث غري

صحيح ،ومل

خيرجاه) .واحلديث إسناد ضعيف –كما قال الرتمذي -جلهالة سعيد بن عبداهلل اجلهين ،قال
عنه ابن يجر( :مقبول) .تقري التهذي ص ( .)237وضعفه ابن يجر يف "الدراية" .63 /2
( )71تقدم خترجيه ص (.)15
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( )72جواهر العقود .14 /2
( ]34[ )73أخرجه النسائي ح ( ،)3221ويف "الك ى" ح ( ،)531٠ويف "اخليائا" ح ()123
القطيعي يف زوائده على "فضائل اليحابة ألمحد بن ينبل" ح ( ،)1٠51وابن يبان ح
( ،)6948وابن شاهني يف "فضائل فاطمة" ح ( ،)36واحلاكم  181 /2من طريق احلسني بن
واقد ،عن عبداهلل بن بريدة بن احليي  ،عن أبيه ،به .ولفظ ابن شاهني" :أن أبا بكر خط
إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فاطمة فقال :انتظر بها القضا ثم خط
بها القضا ثم خط

إليه عمر فقال :انتظر

إليه علي فزوجها منه" .وإسناده صحيح على شرط مسلم .وقال:

(صحيح على شرط الشي ني).
( ]35[ )74أخرجه الب اري يف النفقات ،باب عون املرأة زوجها يف ولده  2٠53 /5ح (،)5٠52
ومسلم يف الرضا  ،باب استحباب نكاح البكر  1٠86 /2ح (.)715
( ]36[ )75صحيح الب اري  1954 /5ح ( .)4793وانظر :شرح هذا احلديث يف فتح الباري .124 /9
( )76وعكت :الوعك :وهو احلمى وقيل :أملها .وقد وعكه املرض وعكا ووعك فهو موعوك.
انظر :النهاية يف غري

احلديث واألثر .453 /5

( )77مجيمة :ميغر اجلمة ،بالضم ،وهي جمتمع شعر الناصية ،ويقال للشعر إذا سقط عن املنكبني:
احلديث واألثر .814 /1

مجة .انظر :فتح الباري  ،224 /7والنهاية يف غري
( )78األرجوية :قال ابن يجر( :بضم أوله ،هي اليت تلع

بها اليبيان) .وقال ابن األثر( :يبل

يشد طرفاه يف موضع عال ثم يركبه اإلنسان ويرك وهو فيه ،مسى به لتحركه وجميئه وذهابه).
انظر : :فتح الباري  ،124 /9والنهاية يف غري

احلديث واألثر .487 /2

( )79أنهج :أي اتنفس تنفسا عاليا .انظر :فتح الباري .224 /7
( )8٠فلم يرعين :بضم الرا وسكون العني أي مل يفزعين شي إال دخوله علي ،وكنت بذلك عن
املفاجأة بالدخول على غر عامل بذلك؛ فإنه يفز غالبا .انظر :فتح الباري .224 /7
( ]37[ )81أخرجه الب اري يف فضائل اليحابة ،باب تزويج النيب صلى اهلل عليه وسلم عائشة
وقدومها املدينة وبنائه بها 1414 /3ح ( ،)3681ومسلم يف النكاح ،باب تزويج األب
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البكر اليغرة  1٠38 /2ح ( .)1422وأخرجه أيضا الب اري خمتيرا يف النكاح ،باب من
بنى بامرأة وهي بنت تسع سنني 198٠ /5ح (.)4863
( )82صيد اخلاطر ص (.)322
( ]38[ )83أخرجه الرتمذي ح ( ،)1٠87والنسائي ح ( ،)3235وعبدالرزاق ح (،)1٠335
وسعيد بن منيور ح ( )516وح ( )517وح ( ،)518وابن أبي شيبة ح ( ،)17388وأمحد
ح ( )18137وح ( ،)18154والدارمي ح ( ،)2218والط اني يف "الكبر"  /2٠ح
( ،)1٠52والدارقطين  ،371 /4والبيهقي  ،135 /7من طريق عاصم األيول ،وابن ماجه
ح ( ،)1866وعبدالرزاق ح ( ،)1٠335وابن يبان ح ( )4٠43والدارقطين  ،372 /4من
طريق ثابت البناني ،كالهما (عاصم وثابت) عن بكر بن عبداهلل املزني ،عن املغرة ،به .وهذا
لفظ ثابت ،ولفظ عاصم بنحوه خمتيرا .وعند أمحد وسعيد بن منيور يف املوضع األول
كلفظ ثابت ،وعند سعيد زيادة يف آخره" :فما نزلت مين امرأة قط مبنزلتها ،وقد تزوجت
سبعني امرأة أو بضعة وسبعني" .ووقع عند سعيد بن منيور يف املوضع الثالث عن بكر بن
عبداهلل املزني أو أبي قالبة (على الشك) .وأخرجه ابن ماجه ( ،)1865وابن اجلارود
( ،)676وابن يبان ( ،)4٠43والدارقطين  ،372 /4واحلاكم  ،179 /2وصححه،
والبيهقي  ،135 /7من طرق ،عن عبد الرزاق ،عن معمر ،عن ثابت ،عن أنس بن مالك:
"أن املغرة بن شعبة أراد أن يتزوج ...احلديث" .واحلديث رجاله ثقات ومداره على بكر بن
عبداهلل املزني ووقع خالف يف مساعه من املغرة ،وقد أثبت مساعه الدارقطين ،فقد قال بعد
ما ذكر االختالف يف روايات احلديث( :ومدار احلديث على بكر بن عبد اهلل ،قيل له مسع
من املغرة ،قال :نعم) .وقال عن رواية عبدالرزاق ،عن معمر ،عن ثابت ،عن أنس( :وهذا
وهم ،وإمنا رواه ثابت ،عن بكر مرسال) .العلل للدارقطين  .139-137 /7وقال الرتمذي:
(يديث يسن) .وقال احلاكم( :صحيح على شرط الشي ني).
( )84مل أجده يف كت احلديث بعد البحث ،وإمنا وجدته يف كتاب "اجملمو شرح املهذب" .133 /16
( )85األسرة كما يريدها اإلسالم .د .يوسف القرضاوي ص (.)18-17
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فهرس املراجع واملصادر
 األبشيهي ،أبو الفتح شهاب الدين حممد بن أمحد بن منيور« .املستطرف يف كل فن مستظرف».
ط ،1بروت :عامل الكت  1419 ،هـ.
 ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبداهلل بن حممد البغدادي األمـوي القرشـي« .العيـال» .حتقيـق :د جنـم
عبدالرمحن خلف .ط ،1الدمام :دار ابن القيم141٠ ،هـ.
 ابن أبي خيثمة ،أبو بكر أمحد« .التاريخ الكبر املعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثالث».
حتقيق :صالح بن فتحي هالل ،ط ،1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر – القاهرة1427 ،هـ 2٠٠6 -م.
 ابن أبي شيبة ،عبداهلل بن حممد« .املينف يف األياديث واآلثار» .حتقيق :كمال يوسف احلوت.
ط ،1الرياض :مكتبة الرشد14٠9 ،هـ.
 ابن األثر ،جمد الدين أبو السعادات املبـارك بـن حممـد الشـيباني اجلـزري« .النهايـة يف غريـ
احلديث واألثر» .حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطنايي .ط بدون ،بـروت :املكتبـة
العلمية1399 ،هـ.
 ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبـدالرمحن بـن علـي بـن حممـد« .الضـعفا واملرتوكـون».
حتقيق :عبداهلل القاضي .ط ،1بروت :دار الكت

العلمية14٠6 ،هـ.

 ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبـدالرمحن بـن علـي بـن حممـد« .املوضـوعات الكـ ى».
حتقيق :عبدالرمحن حممد عثمان .ط ،1املدينة املنورة :املكتبة السلفية1386 ،هـ.
 ابن القيم ،حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي« .زاد املعاد يف هدي خـر العبـاد» .حتقيـق :شـعي
األرناؤوط وعبدالقادر األرناؤوط .ط ،14بروت :مؤسسة الرسالة14٠7 ،هـ.
 ابن الكيال ،أبو ال كات بركات بـن أمحـد بـن حممـد اخلطيـ « .الكواكـ

الـنرات يف معرفـة

امل تلط من الرواة الثقات» .حتقيق :عبد القيوم عبد رب النيب .ط ،1بروت :دار املأمون1981 ،م.
 ابن امللقن سراج الدين أبو يفا عمر بن علي بـن أمحـد« .البـدر املـنر يف ختـريج األياديـث
واألثار الواقعة يف الشرح الكبر» .حتقيق :ميطفى أبو الغيط وآخرون ،ط ،1دار اهلجرة للنشـر
والتوزيع  -الرياض -السعودية1425 ،هـ2٠٠4-م.
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 ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك «شرح صحيح الب اري » .حتقيق :أبـو متـيم
ياسر بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض1423 ،هـ 2٠٠3 -م.
 ابن تيمية ،تقي الدين أبو العبـاس أمحـد بـن عبـداحلليم احلرانـي« .جممـو الفتـاوى» .حتقيـق:
عبدالرمحن بن حممد بن قاسم .ط بدون ،املدينـة املنـورة :جممـع امللـك فهـد لطباعـة امليـحف
الشريف1416 ،هـ.
 ابن جزي ،أبو القاسم ،حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل الغرناطي .القـوانني الفقهيـة( ،دط)،
(دن)( ،دت).
 ابن يبان ،أبو يامت حممد بن يبان بن أمحد البسيت« .الثقات» .ط ،1ييدر آبـاد :دائـرة املعـارف
العثمانية الدكن اهلند1393 ،هـ.
 ابن يبان ،أبو يـامت حممـد بـن يبـان بـن أمحـد البُسـيت« .اجملـرويني مـن احملـدثني والضـعفا
واملرتوكني» .حتقيق :حممود إبراهيم زايد .ط ،1يل  :دار الوعي1396 ،هـ.
 ابن يبان ،أبو يامت حممد بن يبان بن أمحد البسيت« .صـحيح ابـن يبـان برتتيـ
حتقيق :شعي

ابـن بلبـان».

األرنؤوط .ط ،2بروت :مؤسسة الرسالة1414 ،هـ.

 ابن يجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني« .اإلصابة يف متييز اليـحابة».
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض .ط ،1بروت :دار الكت العلمية1415 ،هـ.
 ابن يجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني« .التل ـيا احلـبر يف ختـريج
أياديث الرافعي الكبر» .ط ،1بروت :دار الكت

العلمية1419 ،هـ.

 ابن يجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممـد بـن أمحـد العسـقالني« .تعريـف أهـل التقـديس
مبرات املوصوفني بالتدليس» .حتقيق :د .عاصم بن عبداهلل القريوتي .ط ،1عمان :مكتبة املنار14٠3 ،هـ.
 ابن يجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني« .تقريـ

التهـذي » .حتقيـق:

حممد عوامة .ط ،1دمشق :دار الرشيد14٠6 ،هـ.
 ابن يجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحـد العسـقالني« .تهـذي
اهلند :دائرة املعارف النظامية1326 ،هـ.

التهـذي » .ط،1
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 ابن يجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني« .لسان امليزان» .حتقيق :دائـرة
املعرف النظامية .ط ،2بروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات139٠ ،هـ.
 ابن ينبل ،أبو عبداهلل أمحد بن حممد الشيباني« .مسند اإلمام أمحد بـن ينبـل» .حتقيـق :شـعي
األرنؤوط وآخرين .ط ،1بروت :مؤسسة الرسالة1421 ،هـ.
 ابن راهويه ،إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبـراهيم احلنظلـي« .مسـند إسـحاق بـن راهويـه».
حتقيق :د .عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي ،ط ،1املدينة املنورة :مكتبة اإلميان1412 ،هـ– 1991م.
 ابن شاهني ،أبو يفا عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد البغدادي« .فضائل فاطمة بنت رسـول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم» .حتقيق :بدر البدر .ط ،1الكويت :دار ابن األثر1415 ،هـ.
 ابن شاهني ،أبو يفا عمر بن أمحـد بـن عثمـان« .تـاريخ أمسـا الثقـات» .حتقيـق :صـبحي
السامرائي ،ط ،1الدار السلفية– الكويت.1984 – 14٠4 ،
 ابن عابدين ،حممد أمني« .رد احملتار على الدر امل تار» .ط بدون ،بروت :دار الكتـ

العلميـة،

بدون تاريخ.
 ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطـاهر التونسـي« .حتريـر املعنـى السـديد وتنـوير
العقل اجلديد من تفسر الكتاب اجمليد» .ط بدون ،تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،هـ.
 ابن قدامة ،حممد موفق الدين عبداهلل بن أمحد املقدسـي احلنبلـي« .املغـين» .ط بـدون ،القـاهرة:
مكتبة القاهرة ،بدون تاريخ.
 ابن ماجه ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويين« .سنن ابن ماجه» .حتقيق :حممد فؤاد عبد البـاقي.
ط بدون ،القاهرة :دار إييا الكت

العربية ،بدون تاريخ.

 ابن معني ،أبو زكريا حييى بن معني بن عون بن زياد املري« .تاريخ ابن معني ،رواية الـدوري».
حتقيق :د .أمحد حممد نور سـيف .ط ، 1مكـة املكرمـة :مركـز البحـث العلمـي وإييـا الـرتاث
اإلسالمي1399 ،هـ.
 ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي« .لسان العرب» .ط ،3بروت :دار صادر1414 ،هـ.
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 ابن ُهَب ْيرَة ،حييى بن ُهَب ْيرَة الذهلي الشيبانيّ« .اإلفياح عن معاني اليحاح» .حتقيق :فـؤاد عبـد
املنعم أمحد( ،دط) ،دار الوطن1417 ،هـ.
 أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي« ،احملكـم واحملـيط األعظـم» .حتقيـق :عبداحلميـد
هنداوي .ط ،1بروت :دار الكت

العلمية1421 ،هـ.

 أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني« .سنن أبـي داود» .حتقيـق :حممـد حميـي
الدين عبد احلميد .ط بدون ،بروت :املكتبة العيرية ،بدون تاريخ.
 أبو زيد ،بكر بن عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن بكر« .يراسة الفضـيلة» .ط ،11الريـاض :دار
العاصمة للنشر والتوزيع1426 ،هـ.
 أبو عَوانة ،يَعقُوب بن إسحَاق اإلسفرَاييينّ« .املسـنَد اليَّـحيح املُ َـرّج عَلـى صَـحِيح مُسـلم».
حتقيق :عَبَّاس بن صفاخان بن شهَاب الدّين ،وآخرون ،ط ،1اجلَامِعَة اإلسالميَّة ،اململَكة الْ َعرَبيَّة
السَّعُودية1435 ،هـ 2٠14 -م.
 األزدي ،معمر بن أبي عمرو راشد موالهم« .اجلامع ،ملحـق مبيـنف عبـد الـرزاق» .حتقيـق:
يبي

الرمحن األعظمي .ط ،2باكستان :اجمللس العلمي14٠3 ،هـ.

 األزهري ،أبو منيور حممد بن أمحد اهلروي« .تهـذي

اللغـة» .حتقيـق :حممـد عـوض مرعـ .

ط ،1بروت :دار إييا الرتاث العربي2٠٠1 ،م.
 األصبهاني ،أبو نعيم أمحد بن عبداهلل بن أمحد بن إسحاق« .الطـ

النبـوي» .حتقيـق :ميـطفى

خضر دومنز الرتكي .ط ،1بروت :دار ابن يزم2٠٠6 ،م.
 األصبهاني ،أبو نعيم أمحد بن عبداهلل بن أمحـد بـن إسـحاق« .تـاريخ أصـبهان» .حتقيـق :سـيد
كسروي يسن .ط ،1بروت :دار الكت

العلمية141٠ ،هـ.

 األلباني ،أبو عبدالرمحن حممد ناصر الدين« .سلسـلة األياديـث الضـعيفة واملوضـوعة وأثرهـا
السيئ يف األمة» .ط ،1الرياض :دار املعارف 1412 ،هـ.
 الب اري ،أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بـن املغـرة« .التـاريخ الكـبر» .ط بـدون،
ييدر آباد :دائرة املعارف العثمانية ،بدون تاريخ.
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 الب اري ،أبو عبداهلل حممد بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم بـن املغـرة« .اجلـامع املسـند اليـحيح
امل تير من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه» .حتقيق :حممد زهر بن ناصـر
الناصر .ط ،1بروت : :دار طوق النجاة1422 ،هـ.
 البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بـن خـالد بـن عبيـد اهلل العتكـي« .مسـند البـزار
املنشور باسم البحر الزخار» .حتقيق :حمفـوظ الـرمحن زيـن اهلل وآخـرون .ط ،1املدينـة املنـورة:
مكتبة العلوم واحلكم2٠٠9 ،م.
 البيري ،حممد بن سعد« .الطبقات الك ى» .ط بدون ،بروت :دار صادر ،بدون تاريخ.
 البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفرا  .ميابيح السنة حتقيق :الدكتور يوسف
عبد الرمحن املرعشلي ،وآخرين ،ط ،1دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيـع ،بـروت  -لبنـان،
14٠7هـ 1987 -م.
 البوصري ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أبي بكر« .إحتـاف اخلـرة املهـرة بزوائـد املسـانيد
العشرة» .حتقيق :دار املشكاة للبحث العلمي .ط ،1الرياض : :دار الوطن للنشر142٠ ،هـ.
 البيهقي ،أمحد بن احلسني« .السنن الك ى» .حتقيق :حممـد عبـد القـادر عطـا .ط بـدون ،مكـة:
مكتبة دار الباز1414 ،هـ.
 البيهقي ،أمحد بن احلسني« .شع
دار الكت

اإلميان» .حتقيق :حممد السعيد بسيوني زغلول .ط ،1بروت:

العلمية141٠ ،هـ.

 حتقيق :عال الدين علي رضا ،ط ،1دار احلديث – القاهرة1988 ،م.
 التميمي ،أبو يعلى أمحد بن علي بن املثُنى بن حييى بن عيسى بـن هـالل« .مسـند أبـي يعلـى».
حتقيق :يسني سليم أسد .ط ،1دمشق :دار املأمون للرتاث14٠4 ،هـ.
 الثعاليب ،أبو زيد عبدالرمحن بن حممد بن خملوف« .اجلواهر احلسان يف تفسـر القـرآن» .حتقيـق:
الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود .ط ،1بـروت :دار إييـا الـرتاث
العربي1418 ،هـ.
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الثعاليب ،عبد امللك بـن حممـد بـن إمساعيـل أبـو منيـور .فقـه اللغـة وسـر العربيـة ،حتقيـق:
عبدالرزاق املهدي ،ط ،1إييا الرتاث العربي1422 ،هـ 2٠٠2 -م.

 الثعليب ،أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم« .الكشف والبيان عـن تفسـر القـرآن» .حتقيـق:
اإلمام أبي حممد بن عاشور .ط ،1بروت :دار إييا الرتاث العربي1422 ،هـ.
 اجلايظ ،عمرو بن حبر بن حمبوب الكناني« .البيـان والتبـيني» .ط بـدون ،بـروت :دار ومكتبـة
اهلالل1423 ،هـ.
 اجلرجاني ،أبو أمحد بن عدي« .الكامل يف ضـعفا الرجـال» .حتقيـق :عـادل أمحـد عبـداملوجود
وعلي حممد معوض .ط ،1بروت :دار الكت

العلمية1418 ،هـ.

 اجلماعيلي ،عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي« .الشرح الكـبر علـى مـنت
املقنع» .ط بدون ،بروت :دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،بدون تاريخ.
 اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد« .صيد اخلاطر» .ط ،1دمشـق :دار
القلم1425 ،هـ.
 احلجاوي ،موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بـن عيسـى بـن سـامل املقدسـي« .اإلقنـا يف فقـه
اإلمام أمحد بن ينبل» .حتقيق :عبـد اللطيـف حممـد موسـى السـبكي .ط بـدون ،بـروت :دار
املعرفة ،بدون تاريخ.
 احلربي ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن إسحاق« .غري

احلديث» .حتقيق :د .سـليمان إبـراهيم حممـد

العايد .ط ،1مكة املكرمة :جامعة أم القرى14٠5 ،هـ.


احلمد ،حممد إبراهيم« .رسائل يف الزواج واحلياة الزوجية» .ط ،1الرياض :دار ابن خزمية1422 ،هـ.

 اخلرساني ،سعيد بن منيور« .سنن سعيد بن منيور» .حتقيق يبيـ

الـرمحن األعظمـي .ط،1

اهلند :الدار السلفية .سنة 14٠3هـ.
 اخلطابي ،أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب .معامل السنن ،ط ،1املطبعـة العلميـة
– يل  1351 ،هـ 1932 -م.
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 اخلطي

البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي« .تالي تل يا املتشـابه».

حتقيق :مشهور بن يسن آل سلمان وأمحد الشقرات .ط ،1الرياض :دار اليميعي1417 ،هـ.
 اخلطي

البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابـت «املتفـق واملفـرتق» .حتقيـق :الـدكتور حممـد

صادق آيدن احلامدي ،ط ،1دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق1417 ،هـ 1997 -م.


الدارقطين ،أبو احلسـن علـي بـن عمـر بـن أمحـد البغـدادي « .سـؤاالت احلـاكم النيسـابوري
للدارقطين» .حتقيق :د .موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر .ط ،1الرياض :مكتبة املعارف14٠4 ،هـ.

 الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بـن أمحـد البغـدادي« .الضـعفا واملرتوكـون» .حتقيـق :د.
عبدالرييم حممد القشقري .جملـة اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة .العـدد - 63 ،6٠ ،59
14٠4 ،14٠3هـ،
 الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي« .العلل الواردة يف األياديـث النبويـة».
حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي .ط ،1الرياض :دار طيبة14٠5 ،هـ.
 الديلمي ،شرويه بن شهردار بن شرويه اهلمذاني« .الفردوس مبأثور اخلطاب» .حتقيق :السـعيد
بن بسيوني زغلول .ط ،1بروت :دار الكت

العلمية14٠6 ،هـ.

 الدينوري ،أبو حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة« .غري

احلديث» .حتقيق :د .عبـداهلل اجلبـوري.

ط ،1بغداد :مطبعة العاني1397 ،هـ.
 الذهيب ،مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز« .الكاشف يف معرفة من له
رواية يف الكت

الستة» .حتقيق :حممد عوامة أمحـد حممـد منـر اخلطيـ  .ط ،1جـدة :دار القبلـة

للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن1413 ،هـ.
 الذهيب ،مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز« .املغـين يف الضـعفا ».
حتقيق :الدكتور نور الدين عرت .ط بدون ،بدون ناشر ،بدون تاريخ.
 الذهيب ،مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز« .ميـزان االعتـدال يف نقـد
الرجال» .حتقيق :علي حممد البجاوي .بروت :دار املعرفة للطباعة والنشر1382 ،هـ.
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 الرازي ،أبو احلسني أمحد بـن فـارس بـن زكريـا القـزويين« .معجـم مقـاييس اللغـة» .حتقيـق:
عبدالسالم حممد هارون .ط بدون ،بروت :دار الفكر1399 ،هـ.
 الرازي ،أبو ِبشْر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد« .الكنى واألمسـا » .حتقيـق :أبـو قتيبـة نظـر
حممد الفاريابي .ط ،1بروت :دار ابن يزم1421 ،هـ.
 الرازي ،أبو عبداهلل حممد بن عمر بن احلسن التيمي« .مفـاتيح الغيـ  ،التفسـر الكـبر» .ط،3
بروت :دار إييا الرتاث العربي142٠ ،هـ.
 الرازي ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي ،ابن أبـي يـامت« .العلـل».
حتقيق :فريـق بـايثني بإشـراف د .سـعد احلميـد ود .خالـد اجلريسـي .ط ،1الريـاض :مطـابع
احلميضي1427 ،هـ.
 الرازي ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلـي ،ابـن أبـي يـامت« .تفسـر
القرآن العظيم» .حتقيق :أسعد حممد الطي  .ط ،3مكة :مكتبة نزار ميطفى الباز1419 ،هـ.
 الرازي ،أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلـي ،ابـن أبـي يـامت« .اجلـرح
والتعديل» .ط ،1بروت :دار إييا الرتاث العربي1271هـ.
 الرازي ،زين الدين أبو عبداهلل حممد بن أبي بكـر« .خمتـار اليـحاح» .حتقيـق :يوسـف الشـيخ
حممد .ط ،5بروت :املكتبة العيرية142٠ ،هـ.
 الرُّوياني ،أبو بكر حممد بـن هـارون« .مسـند الرويـاني» .حتقيـق :أميـن علـي أبـو ميـاني .ط،1
القاهرة :مؤسسة قرطبة1416 ،هـ.
 الزَّبيدي ،حممّد بن حممّد بـن عبـد الـرزّا ق احلسـيين ،أبـو الفـيض .تـاج العـروس مـن جـواهر
القاموس( ،دط) ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية( ،دت).
 سبط ابن العجمي ،برهان الدين احلليب أبو الوفا إبراهيم بن حممـد بـن خليـل« ،االغتبـاط مبـن
رمي من الرواة باالختالط».
جسْتاني ،أبو داود سـليمان بـن األشـعث« .املراسـيل» .حتقيـق :شـعي
 السّ ِ
بروت :مؤسسة الرسالة14٠8 ،هـ.

األرنـاؤوط .ط،1
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 السَّرَّاج ،أبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم اخلراسـاني النيسـابوري« .يـديث السـراج».
ختريج :زاهر بن طاهر الشحامي ،حتقيق :أبو عبـد اهلل يسـني بـن عكاشـة بـن رمضـان ،ط،1
الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1425 ،هـ 2٠٠4 -م.
 السرخسي ،حممد بن أمحد بن أبـي سـهل مشـس األئمـة« .املبسـوط» .ط بـدون .بـروت :دار
املعرفة1414 ،هـ.
 السيوطي ،جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر« .الدر املنثور» .ط بـدون ،بـروت :دار الفكـر،
بدون تاريخ.
 الشافعي ،ابن امللقن سراج الدين أبو يفا عمـر بـن علـي بـن أمحـد« .حتفـة احملتـاج إىل أدلـة
املنهاج» .حتقيق :عبداهلل بن سعاف اللحياني .ط ،1مكة املكرمة :دار يرا 14٠6 ،هـ.
 الشافعي ،أبو عبداهلل حممد بن إدريس بن العبـاس القرشـي« .األم » .ط بـدون ،بـروت : :دار
املعرفة141٠ ،هـ.
 الشافعي ،أبو عبداهلل حممد بن إدريس بن العباس القرشي« .تفسر اإلمام الشافعي» .حتقيـق :د.
أمحد بن ميطفى الفرَّان .ط ،1الرياض :دار التدمرية1427 ،هـ.
 الشربيين ،مشس الدين حممد بن أمحد اخلطي « .مغين احملتاج إىل معرفة معـاني ألفـاظ املنهـاج».
ط ،1بروت :دار الكت

العلمية1415 ،هـ.

 الشوكاني ،حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل« .فتح القدير» .ط ،1دمشق :دار ابن كثر1414 ،هـ.
 الشيباني ،أبو بكر بن أبي عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك« .اآلياد واملثاني» .حتقيق :د.
باسم فييل أمحد اجلوابرة .ط ،1الرياض :دار الراية1411 ،هـ.
 الشيباني ،أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن ينبل بن هالل بن أسد« .فضائل اليحابة» .حتقيـق :د.
وصي اهلل حممد عباس .ط ،1بروت :مؤسسة الرسالة14٠3 ،هـ.
 الشرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف .املهذب يف فقة اإلمام الشـافعي( ،دط) ،دار
الكت

العلمية( ،دت).
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 الياوي ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللوتي« .بلغة السالك ألقـرب املسـالك املعـروف حباشـية
الياوي على الشرح اليغر» .ط بدون ،الرياض :دار املعارف ،بدون تاريخ.
 الينعاني ،حممد بـن إمساعيـل احلسـين الكحالنـي« .سـبل السـالم» .ط بـدون ،القـاهرة :دار
احلديث ،بدون تاريخ.
 الط اني ،أبو القاسم سليمان بن أمحد الل مي الشامي« .املعجم األوسط» .حتقيـق :طـارق بـن
عوض اهلل بن حممد وعبداحملسن بن إبراهيم احلسيين .ط بدون ،القاهرة :دار احلرمني ،بدون تاريخ.
 الط اني ،أبو القاسم سليمان بن أمحد الل مي الشامي« .املعجـم الكـبر» .حتقيـق :محـدي بـن
عبداجمليد السلفي .ط ،2القاهرة :مكتبة ابن تيمية1415 ،هـ.
 الط اني ،سليمان بن أمحد بن أيوب بـن مطـر الل مـي الشـامي« .مسـند الشـاميني» .حتقيـق:
محدي بن عبداجمليد السلفي .ط ،1بروت :مؤسسة الرسالة14٠5 ،هـ.
 الط ي ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غال « .جامع البيان يف تأويـل القـرآن».
حتقيق :أمحد حممد شاكر .ط ،1بروت :مؤسسة الرسالة142٠ ،هـ.
 الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي« .شـرح مشـكل
اآلثار» .حتقيق :شعي

األرنؤوط .ط ،1بروت :مؤسسة الرسالة1415 ،هـ.

 الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود البيرى« .مسند أبي داود الطيالسي» .حتقيـق:
الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي .ط ،1القاهرة :دار هجر1419 ،هـ.
 عبدالرزاق ،أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع احلمري اليماني« .امليـنف» .حتقيـق :يبيـ
الرمحن األعظمي .ط ،2بروت :املكت

اإلسالمي14٠3 ،هـ.

 العجلى ،أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بـن صـاحل الكـوفى« .تـاريخ الثقـات» .ط ،1دار البـاز،
14٠5هـ1984-م.
 العراقي ،أمحد بن عبدالرييم بن احلسـني الكـردي« .حتفـة التحيـيل يف ذكـر رواة املراسـيل».
حتقيق :عبداهلل نوارة .ط بدون ،الرياض :مكتبة الرشد ،بدون تاريخ.
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 العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبدالرييم بن احلسني بن عبدالرمحن« .املغين عن محل األسـفار
يف األسفار ،يف ختريج ما يف اإلييا من األخبار»( .مطبو بهـامش إييـا علـوم الـدين) ،ط،1
دار ابن يزم ،بروت – لبنان1426 ،هـ 2٠٠5 -م.
 العسقالني ،أمحد بن علي بن يجر أبو الفضل الشافعي« .الدراية يف ختـريج أياديـث اهلدايـة».
حتقيق السيد عبداهلل هاشم اليماني .ط بدون ،بروت :دار املعرفة ،بدون تاريخ.
 العسقالني ،أمحد بن علي بن يجر أبو الفضل الشافعي« .فتح الباري شرح صحيح الب اري».
ط بدون ،بروت :دار املعرفة1379 ،هـ.
 العقيلي ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي« .الضعفا الكبر» .حتقيق:
عبد املعطي أمني قلعجي .ط ،1بروت :دار املكتبة العلمية14٠4 ،هـ.


علوان ،عبداهلل ناصح« .آداب اخلطبة والزفاف ويقوق الزوجني» .ط ،8القاهرة :دار السالم1423 ،هـ.

 الغزالي ،أبو يامد حممد بن حممد بن حممد« .الوسيط يف املذه » .حتقيق :أبي عمـرو احلسـيين.
ط ،1بروت :دار الكت

العلمية1422 ،هـ.

 الغزالي ،أبو يامد حممد بن حممـد بـن حممـد« .إييـا علـوم الـدين» .ط بـدون ،بـروت :دار
املعرفة ،بدون تاريخ.
 الفروزآبادى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب« .القاموس احمليط» .حتقيـق :مكتـ

حتقيـق

الرتاث يف مؤسسة الرسالة .ط ،8بروت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر1426 ،هـ.
 القدوري ،أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان .خمتير القدوري يف الفقه احلنفي ،حتقيق:
كامل حممد حممد عويضة ،ط ،1بروت :دار الكت

العلمية1418 ،هـ 1997 -م.

 القرضاوي ،د .يوسف« .األسرة كما يريدها اإلسالم» .ط بدون ،القاهرة :مكتبة وهبة ،بدون تاريخ.
 القرطيب ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد« .بداية اجملتهد ونهاية املقتيد» .ط
بدون ،القاهرة :دار احلديث1425 ،هـ.
 القرطيب ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنياري اخلزرجي« .اجلـامع أليكـام
القرآن» .حتقيق :أمحد ال دوني وإبراهيم أطفيش .ط ،2القاهرة :دار الكت

امليرية1384 ،هـ.
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 القرطيب ،أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبد ال النمري« .التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن
املعاني واألسانيد» .حتقيق :ميطفى بن أمحـد العلـوي وحممـد عبـدالكبر البكـري .ط بـدون،
املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1387 ،هـ.
 القشري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن النيسابوري« .املسند اليحيح امل تير بنقل العدل عـن
العدل إىل رسول اهلل » .حتقيق :حممد فـؤاد عبـدالباقي .ط بـدون ،بـروت :دار إييـا الـرتاث
العربي ،بدون تاريخ.
 الكرمي ،مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد املقدسي احلنبلى .دليل الطال

لنيـل املطالـ ،

حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفاريابي ،ط ،1دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض1425 ،هـ2٠٠4 /م.
 ال َكسّي ،أبو حممد عبد احلميد بن محيد بن نير« .املنت

مـن مسـند عبـد بـن محيـد» .حتقيـق:

صبحي البدري السامرائي وحممود حممد خليل اليعيدي .ط ،1القاهرة :مكتبة السنة14٠8 ،هـ.
 املالكي ،عبد الوهاب بن علي بن نير الثعليب البغدادي .التلقني يف الفقه املالكي ،حتقيق :حممـد
بو خبزة احلسين التطواني ،ط ،1دار الكت

العلمية1425 ،هـ2٠٠4-م.

 املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممـد بـن يبيـ

البيـري« .أدب الـدنيا والـدين» .ط

بدون ،بروت :دار مكتبة احلياة1986 ،م.


املرغيناني ،علي بن أبي بكر بـن عبـد اجلليـل الفرغـاني ،أبـو احلسـن .اهلدايـة يف شـرح بدايـة
املبتدي ،حتقيق :طالل يوسف( ،دط) ،بروت – لبنان ،دار اييا الرتاث العربي( ،دت).

 املزي ،مجال الدين يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج« .تهـذي

الكمـال يف أمسـا

الرجال» .حتقيق :د .بشار عواد معروف .ط ،1بروت :مؤسسة الرسالة14٠٠ ،هـ.
 املقدسي ،ضيا الدين أبو عبداهلل حممد بن عبد الوايد« .األياديث امل تـارة أو املسـت رج مـن
األياديث امل تارة مما مل خيرجـه الب ـاري ومسـلم يف صـحيحيهما» .حتقيـق :د .عبـدامللك بـن
عبداهلل بن دهيش .ط ،3بروت :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع142٠ ،هـ.
 املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفني احلـدادي« .فـيض القـدير شـرح
اجلامع اليغر» .ط ،1مير :املكتبة التجارية الك ى1356 ،هـ.
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 النسائي ،أبو عبدالرمحن أمحد بن شعي

بن علي اخلراسـاني« .الضـعفا واملرتوكـون» .حتقيـق:

حممود إبراهيم زايد .ط ،1يل  :دار الوعي1396 ،هـ.


النسيمي ،د .حممود ناظم« .الط النبوي والعلم احلديث» .ط ،2بروت :مؤسسة الرسالة14٠7 ،هـ.

 النووي ،حييى بن شرف« .اجملمو شرح املهذب» .ط بدون ،القاهرة :مطبعة املنرية ،بدون تاريخ.
 النووي ،حييى بن شرف« .املنهاج شرح صحيح مسلم بـن احلجـاج» .ط ،2بـروت :دار إييـا
الرتاث1392 .هـ.
 النووي ،حييى بن شرف .خالصة األيكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسـالم ،حتقيـق :يسـني
إمساعيل اجلمل ،ط ،1لبنان  -بروت ،مؤسسة الرسالة1418 ،هـ 1997 -م.
 النووي ،حييى بن شرف .روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق :زهر الشاويش ،ط ،3بروت-
دمشق -عمان ،املكت


اإلسالمي1412 ،هـ1991-م.

النيسابوري ،أبو عبـداهلل احلـاكم حممـد بـن عبـداهلل بـن حممـد بـن محدويـه« .املسـتدرك علـى
اليحيحني» .حتقيق :ميطفى عبد القادر عطا .ط ،1بروت :دار الكت

العلمية1411 ،هـ.

 النيسابوري ،أبو حممد عبداهلل بن علي بن اجلارود« .املنتقى من السنن املسندة» .حتقيق :عبـداهلل
عمر البارودي .ط ،1بروت :مؤسسة الكتاب الثقافية14٠8 ،هـ.
 اهلروي ،أبو عُبيد القاسم بن سالّم بن عبداهلل البغـدادي« .غريـ

احلـديث» .حتقيـق :د .حممـد

عبداملعيد خان .ط ،1ييدر آباد :مطبعة دائرة املعارف العثمانية1384 ،هـ.
 اهليثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان« .كشف األستار عـن زوائـد البـزار» .حتقيـق:
يبي

الرمحن األعظمي .ط ،1بروت :مؤسسة الرسالة1399 ،هـ.

 اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان« .جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد».
ِلترَاثِ( ،دت).
حتقيق :يسني سليم أسد الدّاراني ،دَا ُر املَأْمُون ل ُّ
 الواسطي ،أبو احلسن أسلم بن سهل بـن أسـلم بـن يبيـ
كوركيس عواد .ط ،1بروت :عامل الكت 14٠6 ،هـ.

الـرزّاز« .تـاريخ واسـط» .حتقيـق:

