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 سأمير المؤمين عمر بن الخطاب حديث 


 تغالوا ِب $$$$ 
قوى ت، أو دنياالنساء، فإنھا لو كانت مكرمة في ال قِ دُ صُ أ

####>>>>عند هللا لكان أو
كم بھا رسول هللا 
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ال مضل ف اهللا همن يهد عمالنا،أيئات احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن س إنّ 

 د؛، أما بع>رسوله و ا عبده حممدً  شريك له، وأشهد أن إله إال اهللا وحده ال له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال
ف، م احلديث الشريعلوم عللك الاالشتغال بالعلوم الشرعية من أجل القربات وأعظم العبادات، وإن من أهم ت فإنّ 

ه، واملخصص املفصل ملمبهمه، و رآن و فهو علم تعرف به سبل اإلسالم، وتبىن عليه أكثر األحكام، وهو املبني ملتشابه الق
 ح ألحكامه.لعامه، واملقيد ملطلقه، والشارح له واملوض

واملسانيد،  وعة، كاجلوامع،ة املتنحلديثياهذا العلم عناية فائقة، دلت عليها مصنفام  -رمحهم اهللا -وقد أوىل علماؤنا 
ة يث الشريف روايدمت احلدليت خوالسنن، واملصنفات، واملعاجم، واملشيخات، والفوائد، واألجزاء وغريها من الكتب ا

 ودراية.
 حفظت مبجموعها السنة، وحتقق ا وعد اهللا حبفظ كتابه وبيانه للناس كما قال سبحانه: وهذه اجلهود العظيمة

{�m���l��k��� � � �j��i��h��gz )وقال تعاىل: ،)١ {���]���\��[��Z��Y��X��W���� �V���U

^z�)٢(. 

 تعددت، و حاديث ق األر الزمان، وطال العهد، واختلط الصحيح بالضعيف، وكثرت طر ه ملا تأخّ مث إن
نها وتصنيفه، ما تفرق ممجع و نة نة وتناثرت، بذل أهل العلم جهدهم يف تقريب السّ قت متوا يف كتب السّ وتفرّ 

 وذيبه وترتيبه.
ِهِر ب دون الظواما احتج ُد بهاجلهود ما كتب األئمة يف علم العلل، الذي يكشف النقاتلك  من أجل  وإنّ 

، ا، ومتهلصيانًة و  >ا لسنة النيب لألمة، وحفظً  ذلك نصيحةً وكل  من اخلََلِل، ولو َدق ن الَغَلِط ما خالطَُه ييزًا مم
 .واَخلطَأ

                                                           

 ).٩سورة احلجر، اآلية: (   (١)
 ).٤٤سورة النحل، اآلية: (  (٢)
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ا أهل العلم واملعرفة والسنة واجلماعة، فإمنا يذكرون علل احلديث وأمّ $:-رمحه اهللا -قال ابن رجبوقد 
ى رواا من الغلط والسهو والوهم وال وصيانة هلا، ومتييزًا مما يدخل عل >نصيحة للدين وحفظًا لسنة النيب 

يوجب ذلك عندهم طعًنا يف غري األحاديث املعلنة، بل تقوي بذلك األحاديث السليمة عندهم لرباءا من العلل 
حقا وهم النقاد اجلهابذة الذين ينتقدون انتقاد  >وسالمتها من اآلفات. فهؤالء هم العارفون بسنة رسول اهللا 

 .)٢(#من اخلالص، وانتقاد اجلوهري احلاذق للجوهر مما ُدلَس به )١(نقد البَـْهرَجِ الصرييف احلاذق لل
األثر املروي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ؛من األلفاظ ااظ مما زيد فيهاحلف ومن اآلثار اليت انتقدها 

النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند  قِ دُ صُ أال ال تغالوا بِ $$$$: ومراجعة املرأة له حيث قال س
صوبَتُه  حيث، )٣(وقد استدل الرافضة ذا األثر للطعن يف عمر ، ####.... >>>>اهللا لكان أوالكم بها رسول اهللا 

جلميع طرقه، ومجعها يف مكان واحد، دراسًة شاملًة  األثروألنين مل أقف على من درس هذا ، امرأٌة يف حكم شرعي
  .ليس منهمما  يهفحىت أبني ما زيد  ، مراعًيا قواعد أهل العلم يف هذا الفن ذا العملفأحببت أن أقوم 

 ، وخالصة، وفهارس.البحث إىل مقدمة، ومبحثنيوقد قسمت هذا 
 ومنهج العمل.وسبب اختياره، فجعلت فيها خطة البحث، مة أما املقد 

 وأما املبحثان فهما:
 ختريج األثر، ومجع طرقه.: المبحث األول
 .اسة الطرق ومناقشتها: در المبحث الثاني

 وفيها بيان احلكم على األثر الذي توصلت إليه بفضل اهللا. الخالصة:
  

                                                           

 ).٣٧٣، ٢/٢١٧ويقال: النبَـْهرَج: هو الرديء من الشيء، وكل َرِديٍء من الدراهم وغريها: رج. ينظر: لسان العرب (  (١)
 ).٨٩٤ /٢علل الرتمذي ( شرح  (٢)
 ).٣/٥٦٤ينظر: منهاج السنة النبوية (  (٣)
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 منهج العمل

 . املتخصصةمجعت املادة العلمية للبحث من الكتب  -١
ملعاصرة، إلمالء اعد ابذلت الوسع يف كتابة البحث وفق األسلوب العريب، مراعًيا يف ذلك قوا -٢

 ملتزًما بعالمات الرتقيم.
لتدوين ما  احلاشية جعلتو وثيًقا، جعلت صلب البحث للماّدة العلمية املرتبطة مبوضوعه ارتباطًا  -٣

 لك.سوى ذ
 ضبط ما حيتاج إىل ضبط من األلفاظ، واألمساء.ُعنيت ب -٤
مصحف  ن برنامجا معزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر السورة، ورقم اآلية، مستفيدً  -٥

 املدينة اإللكرتوين.
 مصادر التخريج على النحو التايل: رتبتُ  -٦

 .ق) ،س ،ت ،د ،م ،املشهور (خالكتب الستة على الرتتيب  
 وما عداها، فعلى وفيات مؤّلفيها. 

صيلة يف فن صادر األى املترمجت للرواة الذين هلم أثر يف احلكم على القصة، معتمًدا يف ذلك عل -٧
 اجلرح والتعديل. 
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 املبحث األول
 .ختريج األثر ومجع طرقه

محاد بن زيد، عن أيوب، عن حممد، عن أيب  : حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا-رمحه اهللا -قال أبو داود
ق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في دُ صُ (( أال ال تغالوا بِ فقال:  س، قال: خطبنا عمر العجفاء السلمي

ما أصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من  >>>>الدنيا، أو تقوى عند اهللا لكان أوالكم بها النبي 
 .)١(نسائه، وال أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية))

 ، من طريق محاد بن زيد به حنوه.)٢(وأخرجه أبو جعفر ابن البخرتي
 .سفيان بن عيينةمن طريق  )٣(وأخرجه الرتمذي
 .)٧( -أعين ابن عيينة -عنه )٦(، وأمحد)٥(، وسعيد بن منصور)٤(وأخرجه احلميدي
 .إسماعيل بن إبرهيممن طريق  )٨(وأخرجه النسائي

 .-أي إمساعيل بن إبراهيم -عنه )٩(وسعيد بن منصور
 معمر.، عن )١٠(وأخرجه عبد الرزاق

 حماد بن سلمة. من طريق )١١(وأخرجه البيهقي
 الوهاب الثقفي.وعبد ، الحارث بن عميرمن طريق  -معلًقا – )١٢(وأورده الدارقطين

 ستتهم عن أيوب به حنوه.

                                                           

 ).٢١٠٦(كتاب النكاح، باب الصداق برقم:   (١)
 ).٤٠٦اموع (ص:  (٢)
 )١١١٤، باب منه برقم: >(كتاب النكاح عن رسول اهللا   (٣)
 ).٢٣املسند (برقم:   (٤)
 ).٥٩٥السنن (برقم:  (٥)
 ).٣٤٠:  ١/٤١٩املسند (  (٦)
 يف روايته تصريح بسماع ابن سريين، عن أيب العجفاء.  (٧)
 ).٣٣٤٩(كتاب النكاح، باب القسط يف األصدقة برقم:   (٨)
 ).٥٩٧السنن (برقم:   (٩)

 ).١٠٣٩٩: ٦/١٧٥املصنف (  (١٠)
 ).٧/٢٣٤السنن الكربى (  (١١)
 ).١/٦٧٦العلل (  (١٢)
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من طريق عمرو بن أيب قيس، عن أيوب، عن ابن سريين، عن  )٢(، واخلطيب البغدادي)١(وأخرجه البيهقي
 العجفاء، عن أبيه، عن عمر حنوه. أيب ابن

عن من طريق عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان، عن أيوب، عن ابن سريين،  -معلًقا -)٣(وأورده الدارقطين
 عمر.

 عن جرير بن حازم، عن ابن سريين به. -معلًقا أيًضا -)٤(وأورده
، )١٠(، وابن حبان)٩(، وأمحد)٨(وابن أيب شيبة ،)٧(، وسعيد بن منصور)٦(، وابن ماجه)٥(وأخرجه النسائي

 عبد اهللا بن عون.من طريق  )١١(واحلاكم
، )١٧(، والطرباين)١٦(، وابن حبان)١٥(وأمحد، )١٤(، وابن أيب شيبة)١٣(، وسعيد بن منصور)١٢(وأخرجه النسائي

 هشام بن حسان.من طريق  )١٨(والبيهقي
 

                                                           

 ).٧/٢٣٤السنن الكربى (  (١)
 ).٤/٤١٨تاريخ بغداد (  (٢)
 ).١/٦٧٧العلل (  (٣)
 ).١/٦٧٧العلل (  (٤)
 ). ٣٣٤٩(كتاب النكاح، باب القسط يف األصدقة برقم:  (٥)

 )١٨٨٧(كتاب النكاح، باب صداق النساء برقم:   (٦)
 ).٥٩٧السنن (برقم:   (٧)
 ).١٦٣٢٧: ٣/٤٩٣املصنف (  (٨)
 ).٢٨٧: ١/٣٨٥املسند (  (٩)

 ).٤٦٢٠: ١٠/٤٨١اإلحسان (  (١٠)
 ).١٧٦-٢/١٧٥املستدرك (  (١١)
 ).٣٣٤٩(كتاب النكاح، باب القسط يف األصدقة برقم:   (١٢)
 ).٥٩٧السنن (برقم:   (١٣)
 ).١٦٣٧١: ٣/٤٩٢املصنف (  (١٤)
 ).٢٨٧: ١/٣٨٥املسند (  (١٥)
 ).٤٦٢٠: ١٠/٤٨١اإلحسان (  (١٦)
 ).٥٧٠: ١/١٧٩املعجم األوسط (  (١٧)
 ).٧/٢٣٤الكربى (السنن   (١٨)
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ويف روايته تصريح بسماع ابن  -منصور بن زاذانمن طريق  )٢(، والدارمي)١(وأخرجه سعيد بن منصور
 .-سريين عن أيب العجفاء
 المغيرة بن قيس.من طريق  )٣(وأخرجه الطرباين
 حبيب.من طريق  )٤(وأخرجه البيهقي
الصلت بن دينار، ومحمد بن عمرو األنصاري،  مطر الوراق، من طريق -معلًقا -)٥(وأورده الدارقطين

وإسماعيل بن مسلم، ومّجاعة بن الوزير، وعبيدة بن حسان، وعقبة ]، ة[وهو ابن أيب مجيل وعوف األعرابي
[وهو سعيد بن عبد الرمحن  أخوه[وهو واصل بن عبد الرمحن]، و بن خالد الشّني، ويحيى بن عتيق، وأبو حّرة

 الرقاشي].
 بن اخلطاب. ، عن أيب العجفاء السلمي، عن عمركلهم عن حممد بن سريين

من طريق سلمة بن علقمة، عن حممد بن سريين قال:  )٨(، وأمحد)٧(، وسعيد بن منصور)٦(وأخرجه النسائي
 حنوه.بْئُت عن أيب العجفاء، عن عمر نُـ 

 .-خمتصرًا -من طريق أشعث بن سوار، عن الشعيب، عن شريح، عن عمر )١٠(، وأبو نعيم)٩(وأخرجه وكيع
عن هشيم، عن جمالد، عن  -)١٣(، والبيهقي)١٢(ومن طريقه الطحاوي -)١١(سعيد بن منصوروأخرجه 

الناس فحمد اهللا وأثىن عليه، وقال: (( أال ال تغالوا يف صدق النساء؛  >الشعيب قال: خطب عمر بن اخلطاب 
أو سيق إليه إال جعلت فضل ذلك يف بيت  >فإنه ال يبلغين عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول اهللا 

أحق أن يتبع أو قولك؟  -عز وجل-املال))، مث نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمري املؤمنني كتاب اهللا 
                                                           

 ).٥٩٦السنن (برقم:   (١)
 ).٢٢٤٦: ٣/١٤١١السنن (  (٢)
 ).٥٧٠: ١/١٧٩املعجم األوسط (  (٣)
 ).٧/٢٣٤السنن الكربى (  (٤)
 ).٦٧٤-١/٦٧٣العلل (  (٥)
 ).٣٣٤٩(كتاب النكاح، باب القسط يف األصدقة برقم:   (٦)
 ).٥٩٧السنن (برقم:   (٧)
 ).٢٨٧:  ١/٣٨٥)، و(٢٨٥: ١/٣٨٢املسند (  (٨)
 ).٢/٢٠١أخبار القضاة (  (٩)

 ).٤/١٣٤حلية األولياء (  (١٠)
 ).٥٩٨السنن (برقم:   (١١)
 ).٥٠٥٩:  ١٣/٥٧شرح مشكل اآلثار (  (١٢)
 ).٧/٢٣٣السنن الكربى (  (١٣)
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عز -، فما ذلك؟))، قالت: يت الناس آنًفا أن يغالوا يف صدق النساء واهللا -عز وجل-قال: ((بل كتاب اهللا 
فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر  )١(M��L��K��J��I��H���Gz}� هيقول يف كتاب -وجل

مرتني أو ثالثًا، مث رجع إىل املنرب فقال للناس: ((إين يتكم أن تغالوا يف صدق النساء، أال فليفعل رجل يف ماله ما 
 بدا له)).

من طريق حممد بن إسحاق، عن جمالد، عن الشعيب، عن مسروق، عن  )٣(، والدارقطين)٢(وأخرجه البزار
 .-خمتصرًا -عمر

 )٧(، واخلطيب البغدادي)٦(، والدارقطين)٥(#املطالب العالية$، وأبو يعلى يف الكبري كما يف )٤(وأخرجه البزار
ذكر قصة وفيه  –من طريق حممد بن إسحاق، عن حممد بن سعيد، عن جمالد، عن الشعيب، عن مسروق به. 

 .-املرأة
ال تغالوا :(( س، عن عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع قال: قال عمر بن اخلطاب )٨(وأخرجه عبد الرزاق

يف مهور النساء، فلو كان تقوى هللا كان أوالكم به بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما نكح، وال أنكح إال 
 على اثنيت عشرة أوقية)).

عن قيس بن الربيع، عن أيب حصني، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن  -أيًضا -)٩(وأخرجه عبد الرزاق
 عمر بن اخلطاب حنوه.

عيسى بن ميمون، ثنا سامل، ونافع، عن ابن عمر، أن عمر من طريق  )١١(، واحلاكم)١٠(وأخرجه ابن عدي
 بن اخلطاب حنوه.

                                                           

 ).٢٠سورة النساء، اآلية: (  (١)
 ).٣٢٠:  ١/٤٢٥املسند (  (٢)
 ).١/٣٨١العلل (  (٣)
 ).٣٢١:  ١/٤٥٢املسند (  (٤)
(٥)  )١٥٦٦:  ٨/٩٤.( 
 ).١/٦٨١العلل (  (٦)
 ).١/٣٧١الفقيه واملتفقه (  (٧)
 ).١٠٤٠١: ١٧٦-٦/١٧٥املصنف (  (٨)
 )١٠٤٢٠: ٦/١٨٠املصنف (  (٩)

 ).٦/٤٢٠الكامل (  (١٠)
:"وقد روي هذا احلديث من رواية مستقيمة عن سامل بن عبد اهللا ونافع، عن ابن  -رمحه اهللا -) قال٢/١٧٦املستدرك (  (١١)

 عمر" وتعقبه الذهيب قائًال: "عيسى ضعيف".

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 النساء...)) بصدق
 تغالوا أ
 : ((سسسسعمر  أثرودراسة  جتخري

 

 

٩ 

 

من طريق سعيد بن عبد امللك بن واقد احلراين، عن حممد بن فضيل الضيب،  -أيًضا– )١(احلاكم وأخرجه
 عن أبيه، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس، عن عمر ن حنوه.

من طريق معلى بن عبد الرمحن، عن عبد احلميد بن جعفر، عن الزهري، عن سعيد بن  -أيًضا– )٢(وأخرجه
 حنوه. املسيب، عن عمر بن اخلطاب

من طريق محيد الطويل، عن بكر بن عبد اهللا، قال: قال عمر  )٤(، والبيهقي)٣(وأخرجه سعيد بن منصور
����H}�داق حىت عرضت يل هذه اآلية: الصّ  بن اخلطاب: خرجت وأنا أريد أن أاكم عن كثرةِ  �G

M��L��K��J��Iz)٥(. 

قال عمر بن  ن مصعب قال:اهللا بعن عبد  -)٧(ومن طريقه ابن عبد الرب -)٦(وأخرجه الزبري بن بكار
 يزيد يعين-الغصة  ذي بنت كانت  ولو أوقية، أربعني على النساء مهور يف تزيدوا ال أال $:املنرب على ايومً اخلطاب 

 ليس: فقالت طويلة، ساءالنّ  صف  من امرأة فقامت .#املال بيت يف الزيادة ألقيت زاد فما ،-احلارثي احلصني بن
 ،)٨(M��L��K��J��I��H���Gz}�: يقول وجل، عز اهللا ألنّ : قالت ومل؟: قال .لك ذلك
 )).أخطأ ورجلٌ  ،أصابت امرأةٌ :((  > عمر فقال

  

                                                           

 : "وقد روي من وجه صحيح، عن عبد اهللا بن عباس، عن عمر".-رمحه اهللا -) قال٢/١٧٦املستدرك (  (١)
 ).٢/١٧٦املستدرك (  (٢)
 ).٥٩٩السنن (برقم:   (٣)
 ).٧/٢٣٣السنن الكربى (  (٤)
 ).٢٠سورة النساء، اآلية: (  (٥)
 )٤٣٠املوفقيات (برقم: األخبار   (٦)
 ).٨٦٤: ١/٥٣٠جامع بيان العلم وفضله (  (٧)
 ).٢٠سورة النساء، اآلية: (  (٨)
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 املبحث الثاني
 دراسة الطرق ومناقشتها

رواه عنه فعلى حممد بن سريين واختلف عنه، رواية األوىل اليت سقتها ن مدار طرق أاليظهر من خالل مجع 
فرواه عنه محاد بن زيد، وابن عيينة، وإمساعيل بن إبراهيم، ومعمر، ومحاد بن سلمة،  ،-أيًضا–أيوب واختلف عنه 

 ، عن عمر.)١(واحلارث بن عمري، وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن أيوب، عن ابن سريين، عن أيب العجفاء
 عمر.ن عأبيه،  ء، عنجفاأيب العوخالفهم عمرو بن أيب قيس فرواه عن أيوب، عن ابن سريين، عن ابن 

وقال يف  ،قال أبو داود: "يف حديثه خطأ"، و )٢(وثقه ابن معني الكويفوعمرو بن أيب قيس هو الرازي، 
، وقال الذهيب )٥(#الثقات$، وذكره ابن حبان يف )٤(وقال البزار: "مستقيم احلديث" ،)٣(موضع آخر: "ال بأس به"

 .)٧(أوهام افظ ابن حجر بأنه صدوق لهص احللُ وخَ  ،)٦(: "وثق، وله أوهام"
 وال شّك أن رواية اجلماعة أرجح ألمرين اثنني:

 لكوم أكثر عدًدا. األمر األول:
  .، وابن علية وغريهممنهم أئمة ثقات مثل ابن عيينة، ومعمر واألمر الثاني:

املغرية ان، و بن زاذ منصوروقد تابع أيوَب على هذا الوجه كل من: عبد اهللا بن عون، وهشام بن حسان، و 
مجيلة،  بن أيب ، وعوفقيس، وحبيب الشهيد، ومطر الوراق، والصلت بن دينار، وحممد بن عمر األنصاريبن 

، وواصل بن قيوحيىي بن عت وإمساعيل بن مسلم، وجماعة بن الوزير، وعبيدة بن حسان، وعقبة بن خالد الشّين،
 عبد الرمحن، وسعيد بن عبد الرمحن.

 عن أيب العجفاء، عن عمر ال تضر؛ ألنّ  ئتُ ب ابن سريين أنه قال: نُـ ، عن )٨(ةموأما رواية سلمة بن علق
 ، كما تقدم يف التخريج.)١(حممد بن سريين قد صرّح يف موضع آخر

                                                           

امسه: َهرِم بن ُنَسيب، وقيل: نسيب بن هرم، وقيل: هرم بن نصيب، وثقه ابن معني، والدارقطين. ينظر: ذيب التهذيب   (١)
)٥٥٥-٤/٥٥٤.( 

 ).٤٧٨٥التاريخ رواية الدوري (  (٢)
 ).٢٢/٢٠٥ينظر: ذيب الكمال (  (٣)
 ).٤/١٢٤املسند (  (٤)
 ).٩٧٦٦ترمجة  ٧/٢٢٠الثقات (  (٥)
 ).٤٢١٩الكاشف (  (٦)
 ).٥١٠١التقريب (  (٧)
 )كما تقدم يف التخريج. ٢٨٥: ١/٣٨٢)، وأمحد  (٥٩٧)، وسعيد بن مصنور (برقم: ٣٣٤٩اليت عند النسائي (برقم:   (٨)

= 
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 الواسطة، وتارةتارة ب ث بهمسعه مرة من أيب العجفاء، ومرة من غريه، فحدّ  -رمحه اهللا -وكأن ابن سريين
 بغري الواسطة.

يف ابن سريين.  أّن سلمة بن علقة مع ثقته يف نفسه فهو أيًضا من أثبت الناسوالذي يؤيد صحة الوجهني 
 .)٢("أثبت أصحاب ابن سريين: أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقة...: "-رمحه اهللا-قال الدارقطين

نين مل استه، ألع در فلم أستط -كما تقدم يف التخريج  -وهناك وجه ثالث عن حممد بن سريين، عن عمر
 . معلًقا مّتصًال سوى ما ذكره الدارقطين يف العللأقف عليه 

 ختلف عنه.اورواه أيًضا الشعيب و 
 فرواه أشعث بن سوار، عنه، عن شريح، عن عمر.

 .)٣(وأشعث بن سوار هو الكندي ضعيف
 عن مسروق، عن عمر. -أعين الشعيب -وخالفه جمالد فرواه عنه

جمالد يلقن يف احلديث إذا وقال: "كان  ،)٤(القطان يضعفهوجمالد هو ابن سعيد اهلمداين الكويف كان حيىي 
 .)٦(وكان ابن مهدي ال يروي عنه ،)٥(لقن"

، وضعفه )٧(قوي احلديث"ث"، وقال أبو حامت: "وليس جمالد بوقال ابن معني: "جمالد ضعيف واهي احلدي
، )٩(املراسيل، وال جيوز االحتجاج به": "كان رديء احلفظ، يقلب األسانيد، ويرفع ن، وقال ابن حبا)٨(النسائي

                                                           

 

 ).٢٥٠٢وسلمة بن علقة هو: التميمي أبو بشر البصري ثقة. التقريب (
 ).٣٤٠: ١/٤١٩)، ومسند أمحد (٥٩٦كما يف سنن سعيد بن منصور (   (١)
 ).٦٨٩-٢/٦٨٨ينظر: شرح علل الرتمذي (  (٢)
 ).٥٢٤)، التقريب (٣/٢٦٤ينظر: ذيب الكمال (  (٣)
 ).٨/٩ينظر: التاريخ الكبري (  (٤)
 ).٤/٢٥ينظر: ذيب التهذيب (  (٥)
 ).٨/٩ينظر: التاريخ الكبري (  (٦)
 ).٨/٣٦٢والتعديل (اجلرح   (٧)
 ).٥٥٢الضعفاء واملرتوكني (  (٨)
 ).٣/١٠اروحني (  (٩)
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وقال ابن حجر: "ليس  .)١("وعامة ما يرويه غري حمفوظ -يعين الشعيب -أكثر روايته عنهوقال ابن عدي: "
 .)٢(بالقوي، وقد تغري يف آخر عمره"

نّه أثبت من أإال  اضعيفً  أشعث وإن كان ألنّ  ؛ار أرجح من رواية جمالدوال شك أّن رواية أشعث بن سوّ 
 جمالد.

 .)٣(قال سفيان الثوري: "أشعث أثبت من جمالد"، وقال ابن مهدي: "هو أرفع من جمالد"
ن عة أخرى مر، ومر عاضطرب يف سنده، فمرة يرويه عن الشعيب، عن قد وجمالد مع ما فيه من الضعف 

 الشعيب، عن مسروق، عن عمر.
نزل  بعد أن خطب الناس مث سعمر بن اخلطاب  ، أنّ ألفاظًا مل يأت ا غريه -أيًضا-وقد زاد يف متنه

أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: ((بل   -عز وجل-فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمري املؤمنني! كتاب اهللا 
يقول  -وجل عز-، فما ذلك؟))، قالت: يت الناس آنًفا أن يغالوا يف صدق النساء واهللا -عز وجل-كتاب اهللا 

��M��L��K��J��I��H}��يف كتابه �Gz)فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتني أو  )٤
ثالثًا، مث رجع إىل املنرب فقال للناس: ((إين يتكم أن تغالوا يف صدق النساء، أال فليفعل رجل يف ماله ما بدا 

 له)).
 .)٥(أيب العجفاء": "وال يصح هذا احلديث إال عن -رمحه اهللا -قال الدارقطين وقد

يف مهور  "هو منكر املنت؛ فإن اآلية ال تنايف توجيه عمر إىل ترك املغاالةوقال الشيخ األلباين:
 .)٦(النساء..."

مقال،  لم منال تس -كما سبق ذكرها يف التخريج-وقد روي هذا احلديث عن عمر من طرق أخرى 
 :منها

 عمر.ما رواه عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع، عن 
 .)٧(ما بني نافع وعمر وهذا إسناد منقطع

                                                           

 ).٦/٤٢٣الكامل (  (١)
 ).٦٤٧٨التقريب (  (٢)
 ).١٧٩-١/١٧٨ينظر: ذيب التهذيب (  (٣)
 ).٢٠سورة النساء، اآلية: (  (٤)
 ).١/٦٨٠العلل (  (٥)
 ).٦/٣٤٨إرواء الغليل (  (٦)
 ).٣٢٥ينظر: حتفة التحصيل (ص  (٧)
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 .وما رواه قيس بن الربيع، عن أيب حصني، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن عمر
 .)١(وهذا إسناد منقطع أيًضا؛ أبو عبد الرمحن السلمي امسه عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة مل يسمع من عمر

 عمر، عن عمر.وما رواه عيسى بن ميمون، عن سامل ونافع، عن ابن 
ا بسبب عيسى بن ميمون املدين وهو مرتوك ٢(وهذا إسناد ضعيف جد(. 

باس، عن ن ابن ععباح، ر وما رواه سعيد بن عبد امللك، عن حممد بن فضيل، عن أبيه، عن عطاء بن أيب 
 ابن عمر.

ورأيت فيما حّدث  ..،..وهذا إسناٌد ضعيف، بسبب سعيد بن عبد امللك. قال أبو حامت:"يتكلمون فيه، 
 .)٤(،  قال الدارقطين: "ضعيف ال حيتج به")٣(أكاذيب"

 ن عمر.عملسيب، اد بن وما رواه معلى بن عبد الرمحن، عن عبد احلميد بن جعفر، عن الزهري، عن سعي
ا بسبب معلى بن عبد الرمحن الواسطي، قال أبو حامت: "ضعيف احلديث، كان  وهذا إسناٌد ضعيف جد

 .)٦(. وقال الدارقطين: "كان كذابًا")٥(أصل له"، وقال: "مرتوك احلديث"حديثه ال 
 .)٧(وكذلك سعيد بن املسيب مل يسمع من عمر

 ما رواه محيد الطويل، عن بكر بن عبد اهللا، عن عمر بن اخلطاب.
 .)٨(بكر اهللا بن عبد اهللا املزين مل يدرك عمر ،وهذا إسناد منقطع

 .)٩(#هذا مرسل جيد $:-رمحه اهللا-قال البيهقي
 ما رواه عبد اهللا بن مصعب، عن عمر.

 وهذا إسناٌد ضعيف، فيه علتان:

                                                           

 ).١٧١)، وحتفة التحصيل (ص٢٠٨)، وجامع التحصيل (ص١٠٦ينظر: املراسيل البن أيب حامت (ص  (١)
 ).٢٣/٤٨ينظر: ذيب الكمال (  (٢)
 ).٤/٤٥اجلرح والتعديل (  (٣)
 ).١/٦٧٩العلل (  (٤)
 ).٨/٣٣٤اجلرح والتعديل (  (٥)
 ).٢٨/٢٨٨الكمال ( ). وينظر: ذيب٥/٤٠٦العلل (  (٦)
 ).١٢٨)، وحتفة احلصيل (ص١٨٥-١٨٤ينظر: جامع التحصيل (ص  (٧)
 ).٧٤٣ينظر: تقريب التهذيب (  (٨)
 ).٧/٢٣٣السنن الكربى (  (٩)
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، وقال أبو )١(ضعف عبد اهللا بن مصعب بن ثابت. قال ابن معني:"كان ضعيف احلديث..."األوىل: 
 .)٢(حامت:"شيخ"

شهر ربيع األول سنة  الثانية: االنقطاع بني عبد اهللا بن مصعب، وعمر، حيث تويف عبد اهللا بن مصعب يف
 .)٣(أربع ومثانني ومائة، وهو ابن ثالث وسبعني سنة

 .)٤(:"فيه إنقطاع"-رمحه اهللا -قال ابن كثري
 

  

                                                           

 ).١/٧٦٥)، وتعجيل املنفعة (١٠/١٧٦ينظر: تاريخ بغداد (  (١)
 ).٥/١٧٨اجلرح والتعديل (  (٢)
 ).١/٧٦٦)، وتعجيل املنفعة (١٠/١٧٤ينظر: تاريخ بغداد (  (٣)
 ).٢/٥٧٣مسند الفاروق (  (٤)
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    اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة

الد يف جمزادها  اليت ،هلدون قصة املرأة ومراجعتها من طريق أيب العجفاء عن عمر، احلديث ثابت  أنّ 
 أيًضا ما -رأةقصة امل دون -ويزيد قوة ألصل احلديث عن عمر. ،، وما جاءت يف رواية عبد اهللا بن مصعبروايته

 ،ن عمرعلسلمي، ارمحن ق أيب عبد الورد عن عمر من طرق منقطعة كما تقدم مثل طريق نافع، عن عمر. وطري
 . ومن طريق بكر بن عبد اهللا عن عمر

 وما فيها ضعف ينجرب مثل طريق أشعث بن سوار، عن الشعيب، عن شريح، عن عمر.
  هذا وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسّلم تسليًما كثريًا.
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    قائمة املصادر واملراجعقائمة املصادر واملراجعقائمة املصادر واملراجعقائمة املصادر واملراجع
مل الكتب مراجعة هـ دار عا١/١٤٢٢ط )هـ٣٠٦لوكيع حممد بن خلف بن حّيان (ت أخبار القضاة -١

 سعيد حممد اللحام.

سامي  ت/ هـ)٢٥٦ت (للزبري بن بكار بن عبد اهللا القرشي األسدي املكي  األخبار الموفقيات -٢
 .بريوت –الناشر: عامل الكتب ه.  ٢/١٤١٦، طمكي العاين

املكتب هـ ٢/١٤٠٥ين طلأللباين حممد ناصر الد في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل  -٣
 . اإلسالمي بريوت

ن حيىي املعلمي، دار به) حتقيق: عبد الرمحن ٢٥٦(تللبخاري حممد بن إمساعيل  التاريخ الكبير -٤
 الكتب العلمية، مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية.

هـ) ٢٣٣ني (تأليب زكريا حيىي بن مع -رواية عّباس بن حممد الدوري- تاريخ ابن معين -٥
مد حمن محد بق د/ أحتقي مكة املكرمة مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالميهـ ١/١٣٩٩ط

 نور سيف. 

لفكر. وط هـ) ط/ دار ا٤٦٣(ت أمحد بن علي أبو بكرللخطيب البغدادي  تاريخ بغداد -٦
 .م٢٠٠٢-ه١/١٤٢٢

حلسني ويل يم بن االرح أليب زرعة العراقي أمحد بن عبد تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل -٧
هـ مكتبة ١/١٤٢٠م حتقيق عبد اهللا نوارة. وط١٩٩٩-ه١/١٤١٩هـ) ط٨٢٦الدين العراقي (ت

 الرشد الرياض.
حممد  علي بن د بن، أمحتعجيل المنفعة بزوائد رجال أئمة األربعة البن حجر العسقالني -٨

 سالمية.، الناشر: دار بشائر اإل١/١٤١٦، ط)، ت/د. إكرام اهللا إمداد احلق٨٥٢(ت
لرشيد حتقيق ، طبعة دار ام١٩٨٦-ه١/١٤٠٦ط بن حجر العسقالينللحافظ ا تقريب التهذيب -٩

 حممد عوامة.

اهيم الزيبق، ، حتقيق/ إبر ٢٠١١ -ه١/١٤٣٢للحافظ ابن حجر العسقالين ط تهذيب التهذيب -١٠
 وعادل مرشد.  مؤسسة الرسالة.. 

 ملزياحلجاج الرمحن أبو ا يوسف بن الزكي عبدللمزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال  -١١
 . بشار عواد معروف /دحتقيق  مؤسسة الرسالة بريوتهـ ١/١٤٠٠هـ) ط٧٤٢(ت

الثقافية مصورة عن  هـ) مؤسسة الكتب٣٥٤البن حبان حممد بن حبان أبو حامت البسيت (ت الثقات -١٢
 م. ١٩٧٣-ه١٣٩٣ط/طبعة دائرة املعارف العثمانية 
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بة األوىل، مكت هـ) ط:٣٧٩مد بن عيسى بن سورة أبو عيسى (تحمل = السننالجامع للترمذي -١٣
ة؛ مشهور بو عبيدأتناء باعالرياض، -د بن عبد الرمحن الراشداملعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سع

 بن حسن آل سلمان. 

، هـ)٤٦٣ (تبد الرببن حممد بن عالبن عبد الرب يوسف بن عبد اهللا  جامع بيان العلم وفضله -١٤
 ، ت/ أبو األشبال الزهريي. الناشر: دار ابن اجلوزي.١/١٤١٤ط

عالئي كلدي الن كيللعالئي أبو سعيد خليل بن سيف الدي جامع التحصيل في أحكام المراسيل -١٥
 . د السلفيبريوت، حتقيق/ محدي عبد اي -م، عامل الكتب٢٠٠٥ -ه٣/١٤٢٦هـ) ط٧٦١(ت

 يب حامتس بن أالبن أيب حامت أبو حممد؛ عبد الرمحن بن حممد بن إدري والتعديلالجرح  -١٦
 بعة دائرة، مصورة عن طبريوت -دار إحياء الرتاث العريب ١٩٥٢ -ه١/١٢٧١هـ) ط٣٢٧(ت

 املعارف العثمانية حبيدر آباد. 

هـ) ٤٣٠(ت يننعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاأليب  حلية األولياء وطبقات األصفياء -١٧
 .بريوت-الكتب العلميةدار هـ ١/١٤٠٩ط

م، ١٩٦٩-ه١٣٨٨ /١هـ) ط ٢٧٥سليمان بن أشعث السجستاين األزدي (ت سنن أبي داود -١٨
 سورية، إعداد وتعليق/ عزت عبيد دعاس. -محص -دار احلديث

م، حتقيق/ ١٩٨٢-ه١/١٤٠٣هـ)، ط ٢٢٧أبو عثمان اخلراساين (ت السنن لسعيد بن منصور -١٩
 هند. -دار السلفيةحبيب الرمحن األعظمي، 

باعتناء أبو  مكتبة املعارف الرياض/١ه)، وط٣٠٣أمحد بن شعيب (ت سنن النسائي الصغرى -٢٠
 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

 لإلمام البيهقي دار ابن تيمية بالقاهرة.  السنن الكبرى -٢١

أبو عبيدة  ياض باعتناءالر -مكتبة املعارف/١هـ) وط٢٧٥القزويين (ت مد بن يزيدحمل سنن ابن ماجه -٢٢
 مشهور بن حسن آل سلمان. 

ه)، ط ٧٩٥لي (تحلنبأليب الفرج؛ عبد الرمحن بن أمحد املشهور بابن رجب ا شرح علل الترمذي -٢٣
 م، حتقيق د/ مهام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد. ٢٠٠١-ه٣/١٤٢٢

م، ١٩٩٤ -ه١/١٤١٥هـ) ط٣٢١جعفر (تللطحاوي أمحد بن حممد أبو  شرح مشكل اآلثار -٢٤
 شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة بريوت.  /حتقيق

املسمى "املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع.." البن حبان حممد بن حبان  صحيح ابن حبان -٢٥
هـ) واسم ترتيبه ٧٣٩هـ) برتتيب عالء الدين بن بلبان الفارسي (ت٣٥٤أبو حامت البسيت (ت
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هـ مؤسسة الرسالة بريوت حتقيق شعيب ٢/١٤١٤"اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان" ط
 األرنووط. 

هـ ١/١٣٩٦) طهـ٣٠٣(ت أمحد بن شعيب النسائيأبو عبد الرمحن  الضعفاء والمتروكون للنسائي -٢٦
 حلب.-حممد إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعيحتقيق/ 

هـ ١/١٤٣٢هـ) ط٣٨٥ن (تللدارقطين علي بن عمر أبو احلس العلل الواردة في األحاديث النبوية -٢٧
  ر: دار طيبة.، الناشملصرياو املنذر خالد بن إبراهيم حتقيق د/ حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي وأب

، ه)٤٦٣(ت داديأليب بكر؛ أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغ الفقيه والمتفقه -٢٨
 بن اجلوزي.اه، الناشر: دار ٢/١٤٢١ف الغرازي. طحتقيق/ أبو عبد الرمحن عادل بن يوس

و عبد اهللا أبمياز ن قابللذهيب حممد بن أمحد  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة -٢٩
 ، حتقيق/ حممد عوامة، دار اليسر ودار املنهاج. هـ٢/١٤٣٠هـ) ط٧٤٨(ت

 /١هـ) ط ٣٥٤ (تالبن حبان حممد بن حبان أبو حامت البسيت كتاب المجروحين من المحدثين -٣٠
 حلب.-الناشر: دار الوعي، حممود إبراهيم زايده، حتقيق/ ١٣٩٦

هـ) ٣٦٥(ت اهللا بن عدي البن عدي اجلرجاين أبو أمحد عبد الكامل في ضعفاء الرجال -٣١
 ، حتقيق حيىي خمتار غزاوي و د/ سهيل زكار، دار الفكر. هـ٣/١٤٠٩ط

ويفعى اري الر األنص حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظورعرب، لسان ال -٣٢
 بريوت. –الناشر: دار صادر ، ه٣/١٤١٤هـ)، ط٧١١اإلفريقى (ت 

يمان ك بن سلن مدر بحممد بن عمرو بن البخرتي  ،مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري -٣٣
 دار البشائر الناشر:ه، ١/١٤٢٢، طالدين جرارنبيل سعد ، ت/هـ)٣٣٩ تالبغدادي الرزاز (

 .لبنان / بريوت -االسالمية 

هـ) ٣٢٧مت (تيب حاأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن أ المراسيل البن أبي حاتم -٣٤
 هـ مؤسسة الرسالة بريوت حتقيق شكر اهللا نعمة اهللا قوجاين. ١/١٣٩٧ط

 /١هـ) ط ٤٠٥حممد بن عبد اهللا (ت للحاكم أيب عبد اهللا؛ المستدرك على الصحيحين -٣٥
 ه، طبعة اهلندية.١٣٣٤

ؤوط وجمموعة ه، حتقيق/ شعيب األرنا٢/١٤٢٩هـ) ط ٢٤١الشيباين (ت مسند أحمد بن حنبل -٣٦
 من الباحثني، مؤسسة الرسالة. 

هـ) ٢٩٢(ت البزار و بكرأمحد بن عمرو بن عبد اخلالق أب مسند البزار المسمى "البحر الزخار" -٣٧
حمفوظ  قيق د/حتنورة سسة علوم القرآن بريوت ومكتبة العلوم واحلكم املدينة املهـ مؤ ١/١٤٠٩ط

 الرمحن زين اهللا 
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لكتب العلمية بريوت هـ) ط/ دار ا٢١٩عبد اهللا بن الزبري أبو بكر احلميدي (ت مسند الحميدي -٣٨
 ومكتبة املتنيب القاهرة حتقيق حبيب الرمحن األعظمي. 

-ه١/١٤٢١هـ) ط٢٥٥ن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي (تعبد اهللا ب = السننمسند الدارمي -٣٩
 املغين. دار م، حتقيق/ حسني سليم أسد، ٢٠٠

ه، حتقيق/ ١/١٤٣١هـ) ط٢٣٥عبد اهللا بن حممد أبو بكر بن أيب شيبة (ت مصنف ابن أبي شيبة -٤٠
 حممد عوامة، شركة دار القبلة، ومؤسسة علوم القرآن.

ت حتقيق حبيب هـ املكتب اإلسالمي بريو ٢/١٤٠٣ط مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني -٤١
الرمحن األعظمي.

ة حتقيق طارق بن عبد هـ دار احلرمني القاهر ١٤١٥للطرباين سليمان بن أمحد ط/ المعجم األوسط -٤٢
اهللا بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين. 

م املوصل حتقيق محدي كهـ مكتبة العلوم واحل٢/١٤٠٤للطرباين سليمان بن أمحد ط المعجم الكبير-٤٣
عبد ايد السلفي. 

ن أمحد بن عبد قي الديتلعباس االبن تيمية أيب منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية  -٤٤
 .ة للنشرلفضيلااحلليم، حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل، توزيع مؤسسة الريان، نشر دار 
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