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 كلمة شكر
أبو داود يقول عليه الصالة والسالم )) ال يشكر هللا ،من ال يشكر الناس ( 
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رضوان املكي الذي أشرف على حبثي جزاه هللا خريا ونفع به اإلسالم 
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 حيمبسم هللا الرمحن الر 
 عنوان البحث/1*

 أحاديث اشرتاط الويل يف النكاح عند احملدثني مجع ودراسة

 املقدمة :/2*

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ، اهلادي األمني        
 ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، 

 أما بعد : 

وطرقه يف مسألة من  مسائل العلم من منهج احملدثني ، قدميا وحديثا ، فإن مجع احلديث     
بني مصحح ومسألة اشرتاط الويل يف النكاح ، فإن احملدثني تكلموا يف أحاديث هذا الباب 

اشرتاط الويل يف  ن حجر أن الدمياطي مجع طرق حديثومضعف ، وقد ذكر احلافظ اب
قال األحاديث ودراستها ،  من خالل مجعالنكاح ، فأحببت أن أقف يف حقيقة األمر 

ويف الباب عن عائشة ، وابن  )الرتمذي بعد أن ذكر حديث أيب موسى يف اشرتاط الويل :
( .فهؤالء ستة من 207 /3.) السنن (عباس ، وأيب هريرة ، وعمران بن حصني ، وأنس 

( : 172 /2الصحابة .وقال احلاكم يف املستدرك بعد أن ذكر حديث عائشة وأيب موسى )
ويف الباب عن علي بن أيب طالب ، وعبد هللا بن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وعبد هللا بن )

عمر ، وأيب ذر الغفاري ، واملقداد بن األسود ، وعبد هللا بن مسعود ، وجابر بن عبد هللا ، 
،  ، وعمران بن حصني ، وعبد هللا بن عمرو ، واملسور بن خمرمة ، وأنس بن مالكوأيب هريرة 

صلى  -وأكثرها صحيحة ،وقد صحت الرواايت فيه عن أزواج النيب   –رضي هللا عنهم  -
رضي هللا عنهم أمجعني  -، عائشة ، وأم سلمة ، وزينب بن جحش ،  -هللا عليه وآله وسلم 

كر حديث عائشة وأيب موسى ،مث سرد (. وقد ذكر احلاكم كل من ذكره الرتمذي ، وذ  -
 ( ب) 



صلى هللا عليه وسلم  –أمساء ثالثة عشر من الصحابة ، مث ذكر أمساء ثالث من أزواج النيب 
فيكون مجلة ما ذكره احلاكم سبعة عشر راواي من الصحابة وعائشة ذكر حديثها قبل ذلك  –
. 

( : 550،  549 /7املنري ن ذكر ما ذكره الرتمذي واحلاكم ) البدر وقال ابن امللقن بعد أ
وعن أيب سعيد اخلدري ، ومسرة بن جندب ، وحممد بن مسلمة ، وعبادة بن صامت ، )

ومعقل بن يسار ، وضمرة ، وعثمان بن عفان ، وواثلة بن األسقع ، وأيب أمامة الباهلي ، 
ه ( وأيب عبد هللا بن ضمرة ،والرباء بن عازب ، وابن الزبري ، ذكرهم ابن منده يف مستخرج

 ، فيكون العدد الكلي  تسعة وعشرين صحابيا ..وهؤالء اثنا عشر صحابيا 

قال ابن امللقن بعد أن ذكر ما سبق : وهؤالء ثالثون صحابيا رووا هذا احلديث فال يعدل 
 عنه وهللا املوفق .

( أنه ذكر أن احلاكم سرد متام ثالثني صحابيا  179 /3ويف التلخيص للحافظ ابن حجر )
 مل يذكر هذا العدد وهللا أعلم. فإن احلاكم خطأوهذا 

( مثانية أحاديث تدل على اشرتاط الويل ، 290،   270 /8وذكر ابن اجلوزي يف التحقيق )
ها ا( أحد عشر حديثا يف اشرتاط الويل مس190، 183وذكر الزيلعي يف نصب الراية )

 .ديث اخلصوم احأ

اتر  حديث ) ال نكاح إال بويل ( أنه من وذكر الكتاين يف نظم املتناثر من احلديث املتو 
 ( 148،  1/147املتواتر )

وجدت مخسة عشر حديثا من العدد املذكور ،وقمت بتخرجيها، ومن وبعد البحث والتنقيب 
ال ختلوا من مقال ،إال  حديث معقل بن  خالل التخريج تبني يل أن أحاديث اشرتاط الويل

وأجاب احملدثون عن العلل يف حديث أيب موسى وحديث عائشة  وقد كثر الكالميسار 



يف اخلامتة  إن  وصححوا احلديثني وغريمها من األحاديث الواردة يف الباب وسأذكر النتائج
رسالة بعنوان ) التحقيق اجللي حلديث النكاح إال بويل ( للشيخ مفلح بن  كشاء هللا ، هنا

يف  البحث   مع البحث ولو وجدهتا كانت نفيدين سليمان بن فالح الرشيدي مل أعثر عليها
أسأل هللا العلي القدير أن جيعل عملي خالصا هلل ، وأعتذر إن حصل مين خطأ الذي ال 

  يسلم منه بشر ، وخاصة يف جمال التخريج ، وصلي هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .

 

 مشكلة البحث :  /3*

 ويل يف النكاح ؟ ملاذا البحث عن أحاديث اشرتاط ال

 ا/ ألن هذه املسألة وقع يف أحاديثها تنازع بني احملدثني 

اشرتاط الويل يف النكاح يدل على بطالن العقد بدونه فيتعلق به حترمي البضع وهذا ينبين ب/ 
 0على صحة الدليل فاملسألة يتعلق هبا حتليل البضع أوحترميه 

 0أحاديث االشرتاط  البحث يفج/ الوقوف علي حقيقة األمر من خالل 

 أهداف البحث  /4*

 0ا/ الوقوف على حقيقة األمر من خالل مجع األحاديث ودراستها 

 0رواايت احلديث وعللها ب/ التعرف على منهج احملدثني يف نقدهم 

 0ج/ التعرف على منهج احملدثني يف تصحيح احلديث من خالل مجع طرقه 

 حث منهج الب/5*

 0استدل هبا من قال ابشرتاط الويل يف النكاح ا /مجعت األحاديث اليت 



بذكر اسم الكتاب ،واجلزء ،والصفحة ،ورقم ذكر منت احلديث مث أقوم بتخرجيه ، أ/ ب
 0احلديث 

ذكر حمل التقاء الرواة إذا جاء احلديث من عدة طرق والتقوا يف راو واحد عليه مدار أج/ 
 0احلديث

كان احلديث فيه تنازع   إذا ومن صححه ، هذاذكر علة احلديث ،وأقوال من ضعفه ، أد/ 
 0بني من صححه وضعفه

 0الكالم عليه  كثر من  أ ه/ إذا كان احلديث ضعفه ظاهرا فإين ال

ته جعل يكون يف احلاشية ألن الكالم يف احلديث طويل ، فلو و/ التخريج يكون يف األصل ال
 0يف احلاشية لكانت احلاشية أكثر من األصل

 0ذكر خالصة البحث ونتائجه أز/ يف آخر البحث 

 ث أمهية البح /6*

ا/ مسألة اشرتاط الويل يف النكاح مسألة يتعلق هبا حترمي وحتليل بضع ولذا البد من الوقوف 
 0قال ابالشرتاط  دليل منعلى صحة 

ب/ ومما يدل علي أمهية األمر فإن احملدثني أطالوا الكالم يف أحاديث االشرتاط سواء من 
 صحح األحاديث كاحلاكم والبيهقي ومن ضعفها كالطحاوي ومنهم من مجعها كالدمياطي 

 الدراسات السابقة  /7*

مجع طرق  –رمحه هللا –يف التلخيص أن الدمياطي  –رمحه هللا  –ذكر احلافظ ابن حجر 
هذه الرسالة وقد مجع الزيلعي يف نصب الراية الكثري منها  ومل أفق علىاشرتاط الويل  حديث

 0وال أعلم حديثا من مجعها ودرسها



 أقسام البحث  /8

 / املقدمة  1

 مشكلة البحث  /2

 أهداف البحث  /3

 منهجية البحث  /4

 أمهية البحث  /5

 الدراسات السابقة  /6

 اخلامتة  /7

 الفهارس   /8

  



 

  –رضي هللا عنه  –احلديث األول : حديث أيب موسي األشعري  /1

 ((قال : )) ال نكاح إال بويل  –صلى هللا عليه وسلم  –عن أيب موسي أن النيب 

 التخريج :

( والرتمذي يف النكاح ) 20850ح 2/568أخرجه  أبو داود يف النكاح ) 
الدارمي يف النكاح  ( و 1881ح 605 /1جه يف النكاح ) ( وابن ما1101ح3/407
ح 388 /9( وابن حبان ) 169 /2( واحلاكم ) 4/394( وأمحد ) 2182ح2/184)

 2/8( والطحاوي )10475ح196 /6( وعبد الرزاق ) 3/218( والدار قطين ) 4077
 71( والطيالسي )ص 2261ح 9/28( والبغوي )  701ح 176) ص  ( وابن اجلارود

( والطرباين يف 3105ح  8/108)  والبزار(  13611ح 7/173( والبيهقي ) 523ح
 (12551ح57/185وابن عساكر يف )اتريخ دمشق ( 681ح1/202األوسط ) 

 من طرق عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه .

 ورواه عن أيب إسحاق :

 بن يونس عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه .إسرائيل  /1

( والدا 4/41( وأمحد ) 407 /3رتمذي ) ( وال2/568ورواية إسرائيل أخرجها أبو دود ) 
( 2/170( واحلاكم ) 3/218( والدار قطين ) 3/8( والطحاوي ) 184 /2رمي ) 

  (173 /7والبيهقي ) 

( 407 /3( والرتمذي ) 1/605( وابن ماجه )  71:رواها الطيالسي ) صأبو عوانة  /2
 ( 173 /7( والبيهقي ) 171 /2( واحلاكم )38 /9( والبغوي )3/9والطحاوي )

 (1 ) 



( 171 /2( واحلاكم )407 /3( والرتمذي ) 413 /4: أمحد )يونس بن إسحاق  /3
 ( 389 /9وابن حبان ) 

 (7/174( والبيهقي )185 /2( والدار مي )407 /3ذي ) شريك بن عبد هللا : الرتم /4

 ( 9 /3) ( والطحاوي 220 /3شعبة : الدار قطين ) /5

 ( 76( وابن اجلارود )ص 9 /3سفيان الثوري : الطحاوي ) /6

 /7( والبيهقي ) 176( وابن اجلارود ) ص 171 /2زهري بن معاوية : احلاكم )  /7
 ( 388 /9( وابن حبان )173

 ( 174 /7( والبيهقي )9 /3بن الربيع : الطحاوي ) قيس  /8

 هؤالء رووه عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى متصال .   كل

مرسال  –صلى هللا عليه وسلم  –ورواه شعبة والثوري عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب 
( 196 /6) (  ورواية الثوري رواها عبد الرزاق 9 /3ورواية شعبة رواها الطحاوي )

 (  3/9والطحاوي ) 

 -صلى هللا عليه وسلم  –ورواه يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب 

قال الرتمذي : )) وحديث أيب موسى فيه اختالف ، رواه  إسرائيل وشريك بن عبد هللا 
ن أيب موسى ، ، عن أيب بردة ، عوأبوعوانه وزهري بن معاوية وقيس بن الربيع عن أيب إسحاق 

 . -صلى هللا عليه وسلم  –عن النيب 

وروى أسباط بن حممد وزيد بن حباب عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق ، عن أيب 
 . -صلى هللا عليه وسلم  –بردة عن أيب موسى ، عن النيب 

 (2 ) 



–احلداد عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب  وروى أبو عبيدة
 ،حنوه ومل يذكر فيه ) عن أيب إسحاق (  -صلى هللا عليه وسلم 

وروي عن يونس بن أيب إسحاق ، عن أيب إسحاق ، عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب 
 أيضا . –صلى هللا عليه وسلم  –

))  –صلى هللا عليه وسلم  –ق ، عن أيب بردة ، عن النيب عن أيب إسحاوروى شعبة والثوري 
     النكاح إال بويل ((

وذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان ، عن أيب إسحاق ،عن أيب بردة ، عن أيب موسى 
 وال يصح .

صلى –ورواية هؤالء الذين رووا عن أيب إسحاق ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، عن  النيب 
عندي أصح ألن مساعهم من أيب إسحاق يف ال نكاح إال بويل (( ))  –هللا عليه وسلم 

أوقات خمتلفة ، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من مجيع هؤالء الذين رووا عن أيب 
إسحاق هذا احلديث ، فإن رواية هؤالء عندي أشبه ؛ ألن شعبة والثوري مسعا هذا احلديث 

حممود بن غيالن قال : على ذلك ما حدثنا من أيب إسحاق يف جملس واحد ، ومما يدل 
حدثنا أبو داود قال : أنبأان شعبة قال : مسعت سفيان الثوري يسأل أاب إسحاق : أمسعت أاب 

: نعم ال نكاح إال بويل (( ؟ قال ))  –صلى هللا عليه وسلم  –بردة يقول : قال رسول هللا 
يف وقت واحد ، وإسرائيل هو  فدل هذا احلديث على أن مساع شعبة والثوري هذا احلديث

عبد الرمحن بن مهدي يقول ثقة ثبت يف أيب إسحاق ، مسعت حممد بن املثىن يقول : مسعت 
عن أيب إسحاق الذي فاتين إال ملا اتكلت به على إسرائيل ؛  : ما فاتين من حديث الثوري

 به أمت . ألنه كان أييت

 : وخالصة كالم الرتمذي إن احلديث ورد على أربع صور

 (3 ) 



وزهري وقيس بن الربيع ويونس بن أيب إسحاق رواه إسرائيل وشريك بن عبد هللا وأبوعوانه  /1
  –صلى هللا عليه وسلم  –عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم  –ورواه يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب  /2
 أاب إسحاق . مل يذكر –

 مرسال . –صلى هللا عليه وسلم  –عن أيب بردة عن النيب ورواه شعبة والثوري  /3

ورواه سفيان عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى متصال لكن الرتمذي قال : وال  /4
 يصح .

 والذين رجحوا رواية إسرائيل ذكروا قرائن ترجح روايته :

منها  أن إسرائيل أثبت يف أيب إسحاق ، وكان عبد الرمحن بن مهدي يثبت حديث  /1
إسرائيل عن أيب إسحاق ويقول : إمنا فاتين من حديث سفيان عن أيب إسحاق ما فاتين 

(  وقيل لعبد الرمحن بن مهدي : إن 220 /3على إسرائيل  .سنن الدار قطين ) اتكاال مين 
 بردة فقال : إسرائيل عن أيب إسحاق أحب إيل من سفيان شعبة وسفيان يوقفانه عن أيب

 ( 220 /3سنن الدار قطين ) 0وشعبة 

بن مهدي يقول : كان إسرائيل حيفظ حديث أيب وقال على بن املديين : مسعت عبد الرمحن 
( 2/220( وسنن الدار قطين ) 170 /2إسحاق كما حيفظ سورة احلمد .املستدرك ) 

عبد الرمحن أيضا : إسرائيل يف أيب إسحاق أثبت من شعبة  ( وقال411 /1والكامل )
 ( 413 /1والثوري . الكامل ) 

 ( 3/220وقال صاحل جزرة : إسرائيل أتقن يف أيب إسحاق خاصة . سنن الدار قطين )

ومن املرجحات لرواية إسرائيل موافقة الرواة اآلخرين له منهم زهري بن معاوية وأبو عوانة  /2
، قال اإلمام أمحد : إذا وجدت احلديث من لنقل على تقدمهما وحفظهما وقد أمجع أهل ا

 (4 ) 



( 176 /2وجه زهري بن معاوية فال تعد إىل غريه فإنه من أثبت الناس حديثا  . املستدرك )
. 

يف ومن املرجحات لرواية إسرائيل أن شعبة والثوري روايه متصال وصححها احلاكم  /3
 ( 169 /2املستدرك )

يف الفتح  –رمحه هللا  –وقد صحح مجع من العلماء هذا احلديث  قال احلافظ ابن حجر 
بعد أن ذكر االختالف وذكر من صححه : ومن أتمل ما ذكرته عرف أن ( 9/1849)

الذين صححوا وصله مل يستندوا يف ذلك إىل كونه زايدة ثقة فقط بل للقرائن املذكورة املقتضية 
 ذي وصله على غريه .لرتجيع رواية إسرائيل ال

( واختلف يف 179 /3( : وأعل إبرسال  ويف التلخيص ) 204ال يف بلوغ املرام )ص وق
 وصله وإرساله .

وممن صحح هذا احلديث  على ابن املديين قال : حديث إسرائيل صحيح يف النكاح إال بويل 
( وحممد بن 170 /2لرمحن بن مهدي . املستدرك )ا( وصححه عبد 170 /2. املستدرك )

(  170 /2(  واحلاكم  )409 /3) 0(  والرتمذي 170 /2حيىي الذهلي . املستدرك ) 
وقد أطال الكالم فيه وذكره عن مجع من الصحابة ورواه من عدة طرق عن إسرائيل وقال 

 0وقال : حديث حسن . وابن حبان ( 38 /9وهذه األسانيد كلها صحيحة . والبغوي )
( وقال : واحلديث عندان قد توصلت به األخبار يف اتصاله 115 /8(  والبزار ) 388 /9)

. وقال ابن  -صلى هللا عليه وسلم  –ورفعه وإن قصر به مقصر فاخلرب اثبت عن رسول هللا 
ر الدين : هذا حديث صحيح . وصححه الشيخ  انص( 543 /7امللقن يف البدر املنري )

 ( 7555( ويف صحيح اجلامع  )ح 35 /6األلباين يف اإلرواء )

احلجة  ه على رواية إسرائيل : ال تقوم به ( يف رد3/8أما من رجح اإلرسال فقال الطحاوي )
وأحفظ منه مثل سفيان وشعبة قد رواه عن أيب إسحاق وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل 
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 – قال : فصار أصل احلديث عن أيب بردة عن النيب منقطعا مث ذكر رواية شعبة وسفيان مث
برواية شعبة والثوري وكل واحد منهما حجة على إسرائيل فكيف إذا  –صلى هللا عليه وسلم 

 اجتمعا . مث رد على املتابعات اليت ذكرها .

 بعد هذا الكالم يف احلديث أن أاب إسحاق موصوف أبمرين :يبقي 

 األول : التدليس 

 الثاين : االختالط 

( ترمجة ) 101أما التدليس : فقال احلافظ ابن جحر يف ) تعريف أهل التقديس ( ) ص 
ابلتدليس ، وهو اتبعي ثقة ، وصفه ( )) عمرو بن عبد هللا السبيعي الكويف ، مشهور 91

( ذكره احلافظ ابن حجر 44النسائي وغريه بذلك (( وانظر التبيني يف أمساء املدلسني ) ص 
وهم من أكثر من التدليس فلم حيتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيه يف املرتبة الثالثة : 

 ابلسماع ، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم .

عن أيب وبناء على ذلك فإن مجيع الرواايت عنه رواها عن أيب بردة ابلعنعنة  لكن له متابع 
( 701ح  176ما يف املنتقي البن اجلارود ) ص بردة ، وهو يونس بن أيب إسحاق ك

 ( .171 /2( ومن طريق آخر يف املستدرك .)171 /2واحلاكم يف املستدرك ) 

( قال ابن 41( ترمجة ) 341أما االختالط فذكره ابن الكيال يف الكواكب النريات )ص 
بعد ما اختلط وتغري الصالح : اختلط أبو إسحاق ويقال : إن مساع سفيان بن عيينة منه 

( . وذكر عن إسرائيل وزهري بن معاوية ، قال 353حفظه قبل موته .) علوم احلديث ص 
) الكواكب أبو زرعة : زهري بن معاوية ثقة إال أنه مسع من أيب إسحاق بعد االختالط .

أيب موسى هل رواه إسرائيل أو زهري هذا الكالم النعرف حديث  ( وعلى250النريات ص 
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على أن الصحيحني أخرجا رواية زهري وإسرائيل عن إسحاق بعد االختالط أو قبله  عن أيب
 0أيب إسحاق 

( ترمجة 3/270وأنكر الذهيب اختالط السبيعي قال : شاخ ونسي ومل خيتلط ) امليزان 
 ( ومسع منه سفيان بن عيينة وقد تغري قليال .6393)

بلفظ )) ال نكاح إال بويل  (5565ح 159 /4واحلديث أخرجه الطرباين يف األوسط )
 وشهود (( فزاد وشهود ويف إسناده أبو بالل األشعري :ضعيف .

 

 احلديث الثاين :  /2*

 –رضي هللا عنها  –حديث عائشة 

: )) أميا امرأة نكحت بغري إذن  -صلى هللا عليه وسلم  –عن عائشة قالت : قال رسول هللا 
فنكاحها ابطل ، فإن دخل هبا فلها املهر مبا طل ، وليها فنكاحها ابطل ، فنكاحها اب

 استحل من فرجها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ويل من ال ويل له (( .

 التخريج :

 /1(  وابن ماجه ) 1102ح 407 /3( والرتمذي ) 2082ح  566 /2أبو داود ) 
 ( وابن أيب221 /3(  والدار قطين ) 2184ح185 /2( والدا رمي ) 1879ح 605

( وابن 8 /3(  والطحاوي ) 10472ح 195 /6( وعبد الرزاق ) 128 /4شيبة ) 
( وابن حبان 39 /9(  والبغوي ) 12 /5(  الشافعي ) 700ح176، 175اجلارود ) ص 

 /7والبيهقي ) ( 618 /2(  واحلاكم )27 /6( وأمحد  ) 4074ح 384 /9) 
 /5الكربى ) ( والنسائي يف 4037ح ( 18 /3( أبو عوانة ) 13598ح168
 (5157ح24/165وابن عساكر يف) اتريخ دمشق  (5373ح179
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 ، عن عروة ، عن عائشة .عن الزهري ،من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 

صلى هللا  –( وحديث عائشة يف هذا الباب عن النيب 410،  409 /3قال الرتمذي : )
واه ابن جريج عن سليمان بن ال نكاح إال بويل (( حديث عندي حسن ر ))  –عليه وسلم 

 صلى هللا عليه وسلم . –عن النيب موسى عن عروة ، عن عائشة ، 

صلى  –ورواه احلجاج بن أرطأ وجعفر بن ربيعة عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة عن النيب 
 هللا عليه وسلم .

 مثله . –صلى هللا عليه وسلم  –وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب 

 –،عن عائشة ،عن النيب عن عروة ،وقد تكلم بعض أصحاب احلديث يف حديث الزهري 
  –صلى هللا عليه وسلم 

قال ابن جريج : مث لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا احلديث من أجل هذا .وذكر 
 عن حيىي بن معني أنه قال : مل يذكر هذا احلرف عن ابن جريج إال إمساعيل بن إبراهيم قال

بن معني : ومساع إمساعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك إمنا صحح كتبه عن  حيىي 
كتب عبد اجمليد بن عبد العزيز عن أيب رواد ما مسع من ابن جريج وضعف حيىي رواية 

 إمساعيل بن إبراهيم عن ابن جريج .

ج : (عقب هذا احلديث  قال ابن جري27 /6وقول ابن جريج هذا جاء يف مسند أمحد )
 فلقيت الزهري فسألته عن هذا احلديث فلم يعرفه .

 وقد أجاب العلماء على هذا التعليل جبوابني ذكرمها الرتمذي يف كالمه السابق 

 األول : الوجه 

 عن الزهري هبذا بل اتبعه :إن ابن جريج مل ينفرد 
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(  وابن أيب شيبة ) 1/250أمحد ) ( 605 /1احلجاج بن أرطأ  أخرجه ابن ماجه  )  /1
 ( 172 /7( والبيهقي ) 7 /3( والطحاوي ) 130 /4

( 7 /3( والطحاوي ) 66 /6( وأمحد ) 568 /2أخرجه أبو داود ) جعفر بن ربيعة  /2
 ( 172،  171 /7والبيهقي ) 

 ( 7 /3)عبيد هللا بن أيب جعفر  أخرجه الطحاوي  /3

 حجاج ابن أرطأ مدلس وقد عنعن .و 

 جعفر بن ربيعة وعبيد هللا بن أيب جعفر يف إسنادمها ابن هليعة وهو ضعيف ومتابعة 

هني آخرين عن الزهري وإن كان االعتماد على ولذلك قال البيهقي : وقد روي ذلك من وج
 ( 172 /7رواية سليمان بن موسى  ) 

ن يزيد بن سنان ( ويف إسناده حممد ب227 /3أما رواية هشام بن عروة فرواها الدار قطين ) 
قال ابن ( و 7/172وذكر رواية هشام بن عروة  البيهقي )عيفان  عن أبيه  وهو و أبوه ض

  معني : هذا حديث ليس بشيء . 

 الوجه الثاين :

 ما ذكره الرتمذي : عن ابن معني أنه ضعف احلكاية عن ابن جريج .

حكاية ابن علية وقال أمحد بن حنبل : إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا يف كتبه يعين 
 ( 170 /7عن ابن جريج . البيهقي )

( وأعل ابن حبان ، وابن عدي ، وابن عبد 180 /3وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص )
الصحة أبنه ال يلزم ر الرب، واحلاكم ، وغريهم ، احلكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدي
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من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه ، وقد تكلم عليه أيضا الدار قطين 
 يف جزء من حدث ونسي ، واخلطيب بعده .

هذا خرب أوهم من مل حيكم صناعة احلديث أنه خرب منقطع )( :385 /9وقال ابن حبان )
جريج يف عقب هذا اخلرب قال : مث لقيت حبكاية حكاها ابن علية عن ابن أوال أصل له 

وذلك أن اخلري الفاضل  رب مبثلهه فلم يعرفه وليس هذا مما يهي اخلالزهري فذكرت ذلك ل
عنه مل يعرفه ، فليس  املتقن الضابط من أهل العلم قد حيدث ابحلديث مث ينساه ، وإذا سئل

 (نسيانه الشئ الذي حدث به بدال على بطالن أصل اخلرب ...

فقد صح وثبت برواايت األئمة األثبات مساع الرواة بعضهم من )( : 168 /2ل احلاكم )وقا
وقوله : إين سألت بعض فال تعلل هذه الرواايت حبديث ابن علية وسؤاله له ابن جريج عنه 

الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة احلافظ احلديث بعد إن حدث به وقد فعله غري واحد 
 من احلفاظ .(

وعد أبو القاسم بن منده عدة من ( : ) 3/180وذكر احلافظ يف التلخيص املتابعات فقال )
رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجال .وذكر أن معمرا وعبيد هللا بن زحر اتبعا ابن جريج 
على روايته إايه عن سليمان بن موسى ، وأن قرة وموسى بن عقبة وحممد بن إسحاق وأيوب 

ورواه أبو مالك  قال بن موسى وهشام بن سعد ومجاعة اتبعوا سليمان بن موسى عن الزهري 
اجلين ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان ومجاعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

.) 

له(( أخرجه ابن  )) ال نكاح إال بويل ،والسلطان ويل من ال ويلوجاء حديث عائشة بلفظ 
مدلس وقد ( ويف إسناده حجاج بن أرطأ وهو 130 /4( وابن أيب شيبة )  1/605ماجه ) 
 عنعن .
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(  ويف 3/227إال بويل وشاهدي عدل (( رواه الدار قطين ) وجاء بلفظ )) ال نكاح 
 إسناده حممد بن يزيد بن سنان هو وأبوه ضعيفان .

( بلفظ )) ال نكاح إال بويل وشاهد عدل ، وما كان من نكاح 386 /9ورواه ابن حبان )
مل يقل أحد )من ال ويل له (( مث قال :  ، فإن تشاجروا فالسلطان ويلغري ذلك فهو ابطل 

يف خرب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا )) وشاهدي عدل (( إال ثالثة 
:سعيد بن حيىي األموي ، عن حفص بن غياث ، وعبد هللا بن عبد الوهاب احلجيب ، أنفس 

،وال يصح يف عن خالد بن احلارث ، وعبد الرمحن بن يونس الرقي ، عن عيسي بن يونس 
(  وصححه الشيخ انصر يف صحيح موارد 387 /9( ) ذكر الشاهدين غري هذا اخلرب .

 ( 503 /1)الظمآن 

وجاء بلفظ : )) ال بد يف النكاح من أربعة ؛ الويل ، والزوج ، والشاهدين ، رواه الدار قطين 
 ( يف إسناده انفع بن ميسرة أبو اخلصيب قال الدار قطين : جمهول .225 /3)

 /5اهدي عدل (( ) ورواه الطرباين يف األوسط من طرق بلفظ : )) ال نكاح إال بويل وش
 ( وكل طرقه ضعيفة .6352ح 392 /4( و ) 428 /6( و ) 6927ح 163

: ))  -صلى هللا عليه وسلم  –وله شاهد بلفظ الباب عن ابن عباس قال : قال رسول هللا 
فنكاحها ابطل ، فإن دخل هبا فلها املهر مبا ، أميا امرأة تزوجت بغري ويل فنكاحها ابطل 

( 374 /4استحل من فرجها والسلطان ويل من ال ويل له (( قال اهليثمي يف جممع الزوائد ) 
فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان :رواه الطرباين يف األوسط وفيه أبو يعقوب غري مسمى 

ح 254 /10ة رجاله ثقات . األوسط )،وضعفه ابن معني وإن كان غريه فلم أعرفه ، وبقي
( وله شاهد بلفظ الباب أيضا من حديث 11494ح 161 /11( واملعجم الكبري ) 873

 سأذكره إن شاء هللا .عبد بن عمرو بن العاص و 

 :وقد صحح حديث عائشة مجاعة من العلماء 



( 9/384( وابن حبان )168 /2كم )( وصححه احلا 409 /3حسنه الرتمذي : السنن )
( واحلافظ ابن حجر 272 /8( وابن اجلوزي يف التحقيق )18 /3وأبو عوانة يف مستخرجه )

 ( 9/194يف الفتح )

فاحلديث هبذا اإلسناد  حسن أعين ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة 
(        1/331التقريب  ) عن عائشة ألن سليمان بن موسى قال فيه احلافظ ابن حجر يف 

 قبل موته بقليل ( : ) صدوق فقيه يف حديثه بعض لني ، وخلط 

( لكنه صرح ابلتحديث  83ترمجة 95وابن جريج مدلس كما يف )تعريف أهل التقديس ص 
 /6( ويف رواية عبد الرزاق ) 18 /3ففي رواية أيب عوانة قال : حدثين سليمان بن موسى )

 ن موسى . ( أخربين سليمان ب195

وهذا احلديث جليل القدر يف هذا (: )1116،  1115 /3دي يف الكامل ) قال ابن ع
الباب يف ابب ) ال نكاح إال بويل ( وعلى هذا االعتماد يف إبطال نكاح بغري ويل ، وقد رواه 

من الناس منهم حيىي بن سعيد األنصاري ،   وروه عن الزهري مع عن ابن جريج الكبار 
موسى حجاج بن أرطأ ، ويزيد بن أيب حبيب ، وقرة بن عبد الرمحن بن حيوئيل سليمان بن 

غريبة ، إال حجاج بن طرقهم إبراهيم بن سعيد ، وكل هؤالء وأيوب بن موسى وابن عيينة ، و 
 . أرطأ ، فإنه مشهور رواه عنه مجاعة (

 ( 243 /3وصححه الشيخ انصر الدين األلباين يف اإلرواء )

 : ديث الثالث احل /3

  –رضي هللا عنهما  –حديث عبد هللا بن عباس 

: )) ال نكاح إال بويل  -صلى هللا عليه وسلم  –عن عبد هللا بن عباس قال : قال رسول هللا 
 )) 
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 طرق :له عن ابن عباس ثالثة 

 الطريق األول : عن عكرمة عنه  /1

ح 177 /7والبيهقي )( 250 /1( وأمحد )1880ح 605 /1أخرجه ابن ماجه )
ح 338 /2( ويف األوسط ) 11944ح 269 /11( والطرباين يف الكبري )13631
( من طريق احلجاج عن عكرمة  واحلجاج بن أرطأ مدلس وقد عنعن وأيضا مل 34575

)مصباح .يسمع من عكرمة وإمنا حيدث عن داود بن احلصني عن عكرمة قاله اإلمام أمحد 
 (( .د يف روايته )) والسلطان ويل من ال ويل له وزاد أمح    (2/103الزجاجة

  الطريق الثاين : عن طريق سعيد بن جبري عنه /2

ح 161 /1( والطرباين يف األوسط ) 201 /7( والبيهقي )221 /3أخرجه الدار قطين )
( ولفظ الدار قطين والبيهقي )) ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ويل 521

مسخوط عليه ، فنكاحها ابطل (( ولفظ الطرباين )) النكاح إال إبذن ويل مرشد أو سلطان 
رواه الطرباين يف األوسط من طريق عبيد هللا بن عمر القواريري قال : حدثنا عبد هللا بن (( 

فضل وعبد الرمحن بن مهدي كلهم عن سفيان عن عبد هللا بن عثمان بن داود وبشر بن امل
خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس . قال الطرباين : مل يرو هذا احلديث مسندا عن 

وابن املهدي تفرد به القواريري .قال اهليثمي : رجاله رجال الصحيح  ) سفيان إال ابن داود 
ورواه البيهقي  ( : إسناده حسن .191 /9لفتح )( وقال احلافظ يف ا375 /4اجملمع 

بسنده عن معاذ بن املفضل ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ، ثنا عبد هللا بن داود ، مسعه من 
قال عبيد هللا  –رضي هللا عنهما  –سفيان ذكره عن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

وثنا بشر بن منصور وعبد الرمحن بن مهدي مجيعا قاال : ثنا سفيان عن ابن خثيم عن : 
صلى هللا عليه وسلم _ إن شاء قال : )) ال  –سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب 

  معاذ بن املثىن نكاح إال إبذن ويل مرشد  أو سلطان (( كذا قال أبو املثىن

 (13 ) 



فقال : قال رسول هللا من غري استثناء تفرد به القواريري  ورواه غريه عن عبيد هللا القواريري
رضي هللا  –مرفوعا والقواريري ثقة إ ال أن املشهور هبذا اإلسناد موقوف علي ابن عباس 

  –عنهما 

مث رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل مرفوعا مث قال : كذا رواه عدي بن املفضل وهو 
 ( 202، 201 /7ضعيف والصحيح موقوف  البيهقي )

( من طريق سعيد بن جبري وجماهد موقوف على ابن 22 /5وأخرجه الشافعي يف األم ) 
  (45 /9( وكذا البغوي )7/201عباس وكذا البيهقي من طريق سعيد بن جبري موقوف )

 الطريق الثالث : عن عطاء بن أيب رابح عنه 

عن عطاء به ولفظه  ( من طريق حجاج11298ح 115 /11أخرجه الطرباين يف الكبري ) 
 /4)وأخرجه الطرباين يف األوسط  )) ال نكاح إال بويل ، والسلطان ويل من الويل له ((

( من طريق النهام بن قهم عن عطاء به ولفظه )) ال نكاح إال بويل (( والنهام بن قهم 338
إال بويل  ( بلفظ )) الجيوز نكاح4218ح170 /3ضعيف . ورواه الطرباين يف األوسط )

(( ويف إسناده الربيع بن بدر قال اهليثمي : مرتوك )اجملمع  شاهدين ومهر ماكان قل أو كثرو 
4/ 375 )  

طريق عكرمة ضعيف وكذا طريق عطاء وأما فحديث ابن عباس جاء عنه من ثالثة طرق 
 طريق سعيد بن جبري فرجح البيهقي الوقف على ابن عباس .

  –رضي هللا عنه  –حديث أيب هريرة  احلديث الرابع : /4

 ال نكاح إال بويل (( ))  –صلى هللا عليه وسلم  –عن أيب هريرة  قال : قال رسول هللا 

 نه من طرق :ورد ع

 (14 ) 



 الطريق األول : عن حممد بن سريين عنه 

صاحل بن رستم  . قال احلافظ ( من طريق أيب عامر اخلزاز وامسه 387 /9أخرجه ابن حبان )
( : ) صاحل بن رستم املزين موالهم ، أبو عامر اخلزاز : مبعجمات 1/360)يف التقريب 

 ، صدوق كثري اخلطأ ( ،البصري 

( والدار  178،   177 /7(والبيهقي ) 606،  605 /1هبذا اللفظ وأخرجه ابن ماجه ) 
ال تزوج املرأة نفسها ، فإن الزانية هي اليت ( بلفظ )) ال تزوج املرأة املرأة و 227 /3قطين ) 

حسان : ثنا حممد بن مروان العقيلي : ثنا هشام بن تزوج نفسها ((  من طريق مجيل بن 
 حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة .

( 117 /7هقي وحممد بن مروان العقيلي اتبعه حممد بن خملد . قال احلسن بن سفيان ) البي
 عن رواية خملد بن سعيد ، عن هشام بن حسان فقال : ثقة ، فذكرت :سألت حيىي بن معني

 له هذا احلديث قال : نعم قد كان شيخ عندان يرفعه عن خملد .

( عن هشام بن حسان عن ابن 178 /7واتبعه عبد السالم بن حرب املالئي ) البيهقي 
قال : )) ال  –صلى هللا عليه وسلم  –عن النيب  –رضي هللا عنه  –سريين عن أيب هريرة 

)) كنا نعد اليت  -رضي هللا عنه –تنكح املرأة املرأة وال تنكح املرأة نفسها (( قال أبو هريرة 
( من طريق األوزاعي عن ابن سريين 178 /7تنكح نفسها هي الزانية ((  مث رواه البيهقي ) 

وال تزوج املرأة نفسها فإن  رأة املرأة قال : )) ال تزوج امل –رضي هللا عنه  –عن أيب هريرة 
( : هذا موقوف وكذلك قاله ابن  178 /7الزانية هي اليت تزوج نفسها (( قال البيهقي ) 

الم بن حرب قد ميز املسند من عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سريين ، وعبد الس
 املوقوف فيشبه أن يكون قد حفظه 

( عن ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن أيب 19 /5وروه الشافعي يف األم )
 هريرة موقوفا .

 (15 ) 



 الطريق الثاين : من طريق سعيد بن املسيب  /2

النكاح إال بويل ))  –صلى هللا عليه وسلم  –عن النيب  –رضي هللا عنه  –عن أيب هريرة 
من طريق سليمان بن أرقم عن (  396 /4وشاهدي عدل (( أخرجه الطرباين يف األوسط ) 

( : وفيه سليمان بن 375 /4الزهري عن سعيد بن املسيب عنه .قال اهليثمي يف اجملمع )
( يف ترمجة سليمان بن أرقم  وزاد يف 1101 /3أرقم وهو مرتوك  رواه ابن عدي يف الكامل )
       بن عبيد ورواه ابن عدي أيضا يف ترمجة حممد متنه )) والسلطان ويل من ال ويل له (( 

هللا العزرمي بلفظ )) ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل ، فما كان على غري ذلك فباطل 
 .مردود (( مث ذكر أن احلديث ورد عن العزرمي على ثالثة ألوان 

 عن أيب هريرة  /1

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  /2

األلوان يف هذا احلديث عن العزرمي عن أيب الزبري عن جابر ...مث قال  : وهذا الثالثة  /3
 /2حممد بن عبيد هللا العزرمي : مرتوك ) التقريب و واالختالف فيه عليه كلها غري حمفوظ .

187) 

 :الطريق الثالث  /3

( : حدثنا حممد بن عبد هللا 5563ح4/159أخرجه الطرباين يف األوسط ) عن عطاء عنه 
قال :ان عمر بن قيس ،عن عطاء ، عن أيب  ان أمحد بن قيس بن يونس ،احلضرمي ، قال : 

: )) ال نكاح إال بويل (( قال  -صلى هللا عليه وسلم  –هريرة ، قال : قال رسول هللا 
عن عطاء إال عمر بن قيس تفرد به أمحد بن يونس . يف الطرباين : مل يرو هذا احلديث 

 (.62 /2قيس املكي املعروف بسندل : مرتوك ) التقريب  بن إسناده عمر



 /46يف )اتريخ دمشق  عن أيب سلمة عنه أخرجه ابن عساكر :الطريق الرابع  /4
( عن املسيب بن شريك ، عن حممد بن عمر ، عن أيب سلمة عن أيب هريرة 10008ح48

(( قيل :اي رسول هللا ال نكاح إال بويل ))  –صلى هللا عليه وسلم  –قال : قال رسول هللا 
 من الويل ؟ قال : )) رجل من املسلمني (( .

يمي الكويف . قال حيىي : ليس بشيء . وقال يف إسناده املسيب بن شريك أبو سعيد التم
 أمحد : ترك الناس حديثه . وقال مسلم ومجاعة : مرتوك . 

جه ابن ماجه والدار حديث أيب هريرة جاء عنه من طرق طريق حممد بن سريين الذي أخر 
إسناده حسن ، مجيل بن حسان : صدوق خيطئ . وحممد بن مروان : قطين والبيهقي 

صدوق له أوهام ،وحممد بن مروان اتبعه حممد بن خملد  وقد صحح احلديث الدار قطين 
لكن قوله  ورجاله ثقات ( رواه ابن ماجه والدار قطين 205،وقال احلافظ يف )بلوغ املرام ص 

  ديث )) فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها (( الصحيح أن هذا موقوف على أيب هريرة يف احل
واحلافظ ابن حجر . وقال ابن كثري : الصحيح وقفه على أيب هريرة كما ذكر ذلك البيهقي 

. أما الطرق األخرى فكلها ضعيفة  وقد صححه الشيخ انصر يف (12/74)نيل األوطار )
 ( 148 /6( ويف اإلرواء )1043ح503 /1صحيح موارد الظمآن )

  –رضي هللا عنه  –احلديث اخلامس :حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  5

قال : )) أميا امرأة نكحت بغري  –صلى هللا عليه وسلم  –عن عبد هللا بن عمرو ، عن النيب 
إذن وليها ، فنكاحها ابطل ، وإن كان دخل هبا ، فلها صداقها مبا استحل من رمحها وفرق 

 بينهما ، وإن كان مل يدخل هبا فرق بينهما ، والسلطان ويل من ال ويل له (( 

نا ( قال : حدث1164ح 287 /3أبو نعيم يف ) حلية األولياء( يف ترمجة عطاء )أخرجه 
حممد بن أمحد ، ثنا عبد هللا بن شريويه ، ثنا إسحاق بن راهويه ، ثنا عبد هللا بن عصمة 

صلى  –ثنا محزة بن أيب محزة ، عن عطاء ، عن عبد هللا بن عمرو يرفعه إىل النيب  اجلشمي ،



قال : مث ذكر احلديث  مث قال : هذا غريب من حديث عطاء عن عبد هللا  –هللا عليه وسلم 
بلفظة التفريق ، وروي عن عروة عن عائشة مثله يف إبطال النكاح من دون لفظة التفريق تفرد 

. 

ورواه الطرباين قال اهليثمي : رواه الطرباين وفيه محزة بن أيب محزة وهو مرتوك  ) جممع الزوائد 
: ) محزة بن أيب محزة اجلعفي ، اجلزري ، ( 199 /1(  قال احلافظ يف )التقريب 285 /4

 النصييب ،واسم أبيه ميمون ، وقيل عمرو ، مرتوك متهم ابلوضع .

 فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف جدا .

  –رضي هللا عنه  –احلديث السادس :عمران بن حصني  /6

عن عمران بن احلصني قال : قال رسول هللا _ صلى هللا عليه وسلم _ : )) ال نكاح إال 
 بويل وشاهدي عدل (( 

والطرباين ( 13721ح 203 /7( والبيهقي )10473ح  196 /6)  أخرجه عبد الرزاق
بن حمرر ،عن قتادة ،عن احلسن  هللا  ( كلهم من طريق عبد299ح 142 /18يف الكبري )

( عنه ،عن قتادة ، عن احلسن ، عن عمران بن 225 /3،عن عمران .ورواه الدار قطين )
، قتادة ، عن :وقد قيل عنه ( 203 /7حصني، عن عبد هللا بن مسعود . قال البيهقي )

 وليس بشيء . –صلى هللا عليه وسلم  –احلسن ، عن عمران ، عن ابن مسعود عن النيب 

 (: رواه الطرباين وفيه عبد هللا بن حمرر ، وهو مرتوك .376 /4قال اهليثمي يف )جممع الزوائد 

( : ) عبد هللا بن حمرر ، مبهمالت ، اجلزري ، القاضي ، 1/445قال احلافظ يف ) التقريب 
 . فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف جدا .مرتوك ( 

  –رضي هللا عنه  –احلديث السابع :حديث جابر بن عبد هللا  /7
 (18 ) 



عن جابر بن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )) ال نكاح إال بويل 
 وشاهدي عدل (( 

 جاء احلديث عن جابر من طرق : 

 الطريق األول :  /1

من طريق قطن بن ( 5564ح 4/159عن أيب الزبري عنه أخرجه الطرباين يف األوسط ) 
: ان حممد بن عبد امللك عنه وقال :اليروى عن  نسري الذراع :ان عمرو بن النعمان الباهلي

( : ) رواه 4/376) جممع الزوائد جابر إل هبذا اإلسناد تفرد به قطن . قال اهليثمي يف 
الطرباين يف األوسط من طريق حممد بن عبد امللك عن أيب الزبري فإن كان الواسطي الكبري 

  فهو ثقة وإال فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

( 2094ح72 /4(  وأبو يعلى ) 2312 /6)( وابن عدي 3/245جه الدار قطين ) وأخر 
 –قال : قال رسول هللا  –رضي هللا عنه –من طريق مبشر بن عبيد عن أيب الزبري عن جابر 

ال تنكحوا النساء إال األكفاء ، وال يزوجهن إال األولياء ، وال مهر  ((صلى هللا عليه وسلم 
قال الدار قطين : مبشر بن عبيد مرتوك احلديث ، أحاديثه ال يتابع (( دون عشرة درا هم 

 عليها .

وقال ابن عدي : هذا احلديث مع اختالف ألفاظه يف املتون ومع اختالف إسناده ابطل كان 
 ال يرويه غري مبشر .

هو وفيه مبشر بن عبيد و ( : ) رواه أبو يعلى 473 /4وقال اهليثمي يف ) جممع الزوائد 
 مرتوك

 : الثاين الطريق  /2
 (19 ) 



( بلفظ )) النكاح إال بويل 4491ح 250 /3عن عطاء عنه أخرجه الطرباين يف األوسط ) 
 يف إسناده عبد هللا بن بزيع  لني احلديث  ، وأميا امرأة تزوجت بغري ويل فنكاحها ابطل (( 

 : الطريق الثالث  /3

قال : حدثنا على بن ( 3926ح81 /3عن أيب سفيان عنه أخرجه الطرباين يف األوسط )
سعيد الرازي ،قال : ان حممد بن العباس بن الوليد الزيتوين من أهل الزيتونة قال : ان عمرو بن 
عثمان الرقي قال : ان عيسى بن يونس عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال : قال 

فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال نكاح إال بويل ، ))  – عليه وسلم صلى هللا –رسول هللا 
الويل له (( قال الطرباين : مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عيسى بن يونس ، وال عن 

 عيسى إال عمرو بن عثمان ، تفرد به حممد بن العباس .

 الرقي وهو مرتوك .( : وفيه عمرو بن عثمان  289 /4قال اهليثمي يف ) جممع الزوائد 

 ( : عمرو بن عثمان بن سيار الكاليب موالهم ، الرقي ، ضعيف . 74 /2ويف التقريب ) 

فحديث جابر مجيع طرقه ضعيفة طريق أيب الزبري يف رواية الطرباين رجل جمهول وفيه عنعنة أيب 
ريق أيب وكذا طالزبري وهو مدلس ويف رواية أيب يعلى راو مرتوك ويف طريق عطاء راو ضعيف 

 سفيان .

  –رضي هللا عنه  –احلديث الثامن حديث عبد هللا بن مسعود  /8

ال نكاح إال بويل ))  –صلى هللا عليه وسلم  –عن عبد هللا بن مسعود قال : قال رسول هللا 
(  قال : ان يعقوب بن إبراهيم البزاز 225 /3دار قطين ) (( رواه ال وشاهدي عدل

قاال : ان عمر بن شبه ، ان بكر بن بكار  ان عبد هللا مب حمرر ، عن وإمساعيل بن العباس 
 قتادة ،عن احلسن ، عن عمران بن احلصني ، عن عبد هللا بن مسعود .

 ( 20)   ويف إسناده عبد هللا بن حمرر مرتوك احلديث .



 ديث إسناده ضعيف جدافاحل

 احلديث التاسع : /9

ال نكاح إال ))  –صلى هللا عليه وسلم  –قال : قال رسول هللا حديث عبد هللا بن عمر 
( قال : ان احلسني بن إمساعيل أبو 225 /3ار قطين ) بويل وشاهدي عدل (( أخرجه الد

خراسان  حممد بن أمحد بن السكن ح وان حممد بن خملد وحممد بن عبد هللا بن احلسن 
العالف وعثمان بن أمحد بن السماك قالوا :ان عبد هللا بن أيب سعد قاال : ان إسحاق بن 

  ان انفع عن ابن عمر.هشام التمار ان اثبت بن زهري 

  إسناده اثبت بن زهري يف

وكل ي : ( وقال ابن عد     2/163قال البخاري : منكر احلديث ) التاريخ الكبري 
( وقال ابن حبان :     521 /2) الكامل  يف أسانيدها ومتوهناالثقات  أحاديثه ختالف  

 .( 238   /1) اجملروحني إذا انفردوا مخرج عن مجلة من حيتج هب

 فاحلديث إسناده ضعيف 

  –رضي هللا عنه  -احلديث العاشر حديث أيب أمامة   /10

عليه وسلم _ )) ال نكاح إال بويل (( صلى هللا  –عن أيب أمامة  ، قال :قال رسول هللا 
( قال : حدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي 8121ح 292 /8أخرجه الطرباين يف الكبري ) 

، ثنا عمر بن صهبان عن أيب الزاند  لت،ثنا احلسني بن عمرو العنقزي ، ثنا حممد بن الص
 عن أيب أمامة .

( : وفيه عمر بن صهبان 286 /4يف إسناده عمر بن صهبان قال اهليثمي يف ) جممع الزوائد 
(  عمر بن صهبان ، ويقال اسم أبيه حممد األسلمي ، 58 /2)التقريب     وهو مرتوك  ويف

 أبو جعفر  املدين ، خال إبراهيم بن حيىي ، ضعيف . 



 .فاحلديث إسناده ضعيف 

  –رضي هللا عنه  –احلديث احلادي عشر :حديث علي بن أيب طالب  /11

ال نكاح إال ))  –صلى هللا عليه وسلم  –قال : قال رسول هللا  عن علي بن أيب طالب 
وشاهدين ، فمن نكح بغري بويل وشاهدين فنكاحه ابطل ، فنكاحه ابطل ، فنكاحه بويل 

 ابطل ، والسلطان ويل من ال ويل له ((

 جاء عنه من طريقني :

 األول : 

( عن أمحد بن عبد هللا بن 197 /1جابر بن عقيل عنه  أخرجه ابن عدي يف ) الكامل 
ندي خرساين عن أيب حنيفة ، عن خصيف ، عن جابر بن حممد أبو علي اللجالج الك

ال : ))  -صلى هللا عليه وسلم  –عقيل ، عن علي بن أيب طالب قال : قال رسول هللا 
نكاح إال بويل وشاهدين ، فمن نكح بغري ويل وشاهدين فنكاحه ابطل ، فنكاحه ابطل ، 

 فنكاحه ابطل ، والسلطان ويل من ال ويل له (( .

وهذه األحاديث أليب حنيفة مل حيدث هبا إال :قال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثني آخرين 
ويف  إال هبذه األحاديث .أمحد بن عبد هللا هذا وهي بواطيل وال يعرف أمحد بن عبد هللا هذا 

 (  قال الدار قطين : اللجاج  ضعيف199لسان امليزان ) ا/ 

 الطريق الثاين :

( عن عمر بن صبح ،عن 1684 /5األصبغ بن نباتة أخرجه ابن عدي يف ) الكامل  
  قال -صلى هللا عليه وسلم  –األصبغ بن نباتة ،عن علي ، عن النيب  عنمقاتل بن حيان ،

، فإن مل يكن هلا ويل فالسلطان ويل من الويل : )) أميا امرأة تزوجت بغري ويل فتزوجيها ابطل 
 له (( 
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مث رواه عن عمر بن صبح ،عن مقاتل بن حيان ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن معاذ بن جبل 
 . -صلى هللا عليه وسلم  –،عن النيب 

إبسناديهما مع اخلالف الذي فيهما فمرة رواه عمر بن مث قال ابن عدي : وهذان احلديثان 
غ عن علي صبح ،عن مقاتل ،عن قبيصة  ، عن معاذ ، ومرة رواه عن مقاتل ، عن األصب

 مجيعا ال يروي عن مقاتل غري عمر بن صبح . واإلسنادان

 وقال : منكر احلديث عن مقاتل بن حيان وغريه .

( عمر بن صبح بن عمر التميمي ، أو العدوي ، أبو نعيم 58 /2 (احلافظ يف التقريب  قال
 ،كذبه ابن راهويه . ، اخلرساين ، مرتوك

 فحديث علي ضعيف جدا .

( عن قيس بن الربيع عن عاصم 6/196وجاء موقوفا عليه أخرجه عبد الرزاق يف ) املصنف 
 /7بن هبدلة عن زر عن علي قال : )) ال نكاح إال إبذن ويل (( ورواه البيهقي )

افظ ، وأبو سعيد بن أيب عمرو، قاال : ثنا ( فقال : أخربان أبو عبد هللا احل13641ح180
، أان أمحد بن عبد احلميد ، أبو أسامة ، عن سفيان ، عن  أبو العباس حممد بن يعقوب

رضي هللا عنه  –سلمة بن كهيل ،عن معاوية بن سويد يعين ابن مقرن ، عن أبيه ، عن علي 
 بغري إذن وليها فنكاحها ابطل ال نكاح إال إبذن ويل ( قال : أميا امرأة نكحت  –

أبسانيد أخر  –رضي هللا عنه  – قال البيهقي : هذا إسناد صحيح  . وقد روي عن علي
 وإن كان االعتماد على هذا دوهنا .

 ( 23)   –رضي هللا عنه  –حديث معاذ بن جبل احلديث الثاين عشر : /12



قال : )) أميا امرأة زوجت نفسها من  –صلى هللا عليه وسلم  –عن معاذ بن جبل عن النيب 
( بسنده 290،    289 /8غري إذن وليها فهي زانية (( أخرجه ابن اجلوزي يف ) التحقيق 

 عن أيب عصمة عن مقاتل بن حيان عن قبيصة بن ذؤيب عن معاذ 

أبو عصمة امسه نوح بن أيب مرمي قال حيىي : ليس بشيء.وقال الدار مث قال ابن اجلوزي : 
 مرتوك . قطين :

( عن عمر بن صبح ،عن مقاتل بن حيان ،عن 1684 /5وروه ابن عدي يف ) الكامل 
وقد سبق كالم ابن عدي يف حديث قبيصة بن ذؤيب ،عن معاذ . وعمر بن صبح مرتوك 

 علي .فحديث معاذ ضعيف جدا 

  –رضي هللا عنه  –حديث أنس بن مالك  احلديث الثالث عشر :/13

ال نكاح إال بويل وشاهدي : ))  -صلى هللا عليه وسلم  –عن أنس قال : قال رسول هللا 
( يف ترمجة إمساعيل بن سيف البصري . 318 /1عدل ((  رواه ابن عدي يف الكامل )

 حدثنا هشام بن سليمان اجملاشعي ،عن يزيد الرقاشي ، عن أنس .

روح بن عبادة وآبخره رواه عنه ان قال ابن عدي : وهذا احلديث رواه عن هشام بن سليم
 وإمساعيل بن سيف سرقه من أيب الربيع .  أبو الربيع الزهراين 

( 409 /1وإمساعيل بن سيف ضعفه أمحد بن علي بن املثىن والبزار  ) لسان امليزان 
 فاحلديث ضعيف .

  –رضي هللا عنه  –احلديث الرابع عشر :حديث املقداد بن األسود  /14

: ))  -صلى هللا عليه وسلم  –قال : قال رسول  –رضي هللا عنه  –عن املقداد بن األسود 
ال نكاح إال بويل ، وما كان بغري ويل فهو مردود (( أخرجه ابن عساكر يف ) اتريخ دمشق 

يد، عن جده املنصور ،عن أبيه حممد بن ( قال : حدثنا هارون الرش14310ح 13 /67
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علي ، عن أيب هاشم عبد هللا بن حممد بن علي بن أيب طالب ،عن املقداد بن األسود قال 
ال نكاح إال بويل ، وما كان بغري ويل فهو ))  –صلى هللا عليه وسلم  –:قال رسول هللا 

 مردود((

ومل ر له من األنصار صحايب عبد هللا بن حممد بن علي بن أيب طالب روى عن أبيه وصه
( و)هتذيب التهذيب 86 /16يذكر أنه روي عن املقداد فاحلديث منقطع  )هتذيب الكمال 

6/16) 

  –رضي هللا عنه  –احلديث اخلامس عشر :حديث معقل بن يسار  /15

عقل بن يسار أهنا نزلت فيه قال :) زوجت عن احلسن قال : فال تعضلوهن قال : حدثين م
زوجتك أختا يل من رجل فطلقها ، حىت إذا انقضت عدهتا جاء خيطبها ،فقلت له : 

وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها مث جئت ختطبها ،ال وهللا ال تعود إليك أبدا ، وكان رجال ال 
فال تعضلوهن (( البقرة ]  أبس به ، وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل هللا هذه اآلية ))

 [ فقلت اآلن أفعل اي رسول هللا ، قال : فزوجها إايه (232

) ( والرتمذي 2087ح 569 /2( وأبو داود ) 5130ح183 /9البخاري مع الفتح ) 
( 224 /3( والدار قطين ) 13596ح167 /7( والبيهقي ) 2981ح 201 /5

( والطيالسي ) ص 4071ح 379 /9 وابن حبان )( 467ح204 /20والطرباين ) 
 ( كلهم من طريق احلسن عنه .930ح  125

وهو عن احلسن غريب ويف هذا احلديث داللة علي أنه ال جيوز النكاح بغري قال الرتمذي :
ويل ، ألن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا ، فلو كان األمر إليها دون وليها لزوجت نفسها 

ة األولياء فقال : )) فال تعضلوهن أن وإمنا خاطب هللا يف اآليومل حيتج إىل معقل بن يسار ، 
 ينكحن أزواجهن (( ففي هذه اآلية داللة على أن األمر إىل األولياء يف التزويج مع رضاهن .

 (25 ) 
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 اخلامتة

 بعد محد هللا وشكره على إكمال حبثي أذكر يف هذه اخلامتة أهم النتائج اليت حتصلت عليها :

 أحاديث الباب ال ختلوا من مقال إال حديث معقل بن يسار . أوال : /1

ائشة أما حديث أيب موسى : أكثر الكالم كان يف حديث أيب موسى وحديث عاثنيا  /2
عن أيب بردة مرسال وقالوا حيث روى احلديث شعبة والثوري عن أيب إسحاق  فقالوا :مرسل

رجح رواية من رواه متصال وهي رواية إسرائيل  :شعبة والثوري أوثق ممن رواه متصال . أما من
ن فقالوا :إ –صلى هللا عليه وسلم  –عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب 

منها : أن إسرائيل أثبت يف أيب وقرائن تدل على ترجيح هذه الرواية هناك مرجحات 
ه .ومن املرجحات لرواية خرين لإسحاق. ومن املرجحات لرواية إسرائيل موافقة الرواة اآل

 إسرائيل أن الثوري وشعبة روايه متصال كرواية إسرائيل .

أبن ابن جريج قال : فلقيت الزهري فسألته عن هذا احلديث  فقالوا:أما حديث عائشة       
فلم يعرفه . وأجيب عن هذا أبجوبة منها : قد رواه عن ابن جريج ما يزيد على عشرين رجال 

هذا القول وكلهم ثقات وفيهم من هو أثبت يف حديث ابن جريج من فلم يذكر أحد منهم 
ومل يتابعه على هذا القول ،عفوا هذا القول غريه .وأن هذا القول جاء من رواية ابن علية وض

لكن يف السند عنه سليمان بن داود الشاذ كوين وهو ضعيف إال بشر بن املفضل وهو ثقة 
.ومنها : وعلى تقدير صحة هذا القول عن ابن جريج فاجلواب أن الزهري قد نسي هذا 

أعرفه أو لست أحفظه وإمنا قال : لست احلديث بعد أن حدث به ولذلك مل جيزم إبنكاره له 
ومثل هذا ال يكون علة قادحة يف احلديث وهذا خبالف ما إذا قال : ما رويت لك هذا وما 

مل ينفرد سليمان بن موسى عن الزهري فقد اتبعه حجاج بن أرطأ حدثتك به . ومنها : 
 وجعفر بن ربيعة .
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 حديث أيب موسى صححه كثري من احملدثني وكذا حديث عائشة   اثلثا : /3

حديث ابن عباس جاء عنه من ثالثة طرق عن عكرمة عنه وهذا الطريق ضعيف : رابعا /4
وكذا طريق عطاء عنه ضعيف أما طريق سعيد بن جبري فرجح البيهقي أن الصحيح موقوف 

 عليه .

ين الذي أخرجه ري حديث أيب هريرة جاء عنه من أربعة طرق طريق حممد بن س :خامسا /5
صححها الدار قطين واحلافظ ابن حجر وإسنادها حسن ابن ماجه والدار قطين والبيهقي 

لكن قوله :) فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها ( الصحيح موقوف عليه كما رجحه البيهقي 
 .أما طرق األخرى فضعيفة .

 عيفة .حديث جابر بن عبد هللا جاء عنه من ثالثة طرق وكلها ض: سادسا /6

هللا  أما حديث عبد هللا بن عمرو ، وحديث عمران بن حصني ، وحديث عبد : سابعا/7
، وحديث أيب أمامة ، وحديث على بن أيب طالب ، بن مسعود ، وحديث عبد هللا بن عمر

وحديث معاذ بن جبل ، وحديث أنس بن مالك ، واملقداد بن األسود فكلها أسانيدها 
 ضعيفة .

ألحاديث  وإن كانت ضعيفة يشد بعضها بعضا كما قال اإلمام أمحد : هذه ااثمنا : /8
أحاديث ) أفطر احلاجم واحملجوم ، وال نكاح إال بويل ، أحاديث يشد بعضها بعضا وأان 

 ( 1115 /3أذهب إليها ( الكامل يف الضعفاء ) 

) ابب من   بوب البخاري حديث معقل بن يسار أصح حديث يف هذا الباب  اتسعا : /9
قال : النكاح إال بويل لقوله تعاىل : )) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن (( 

 معقل .فدخل فيه الثيب وكذلك البكر ( مث أورد أحاديث ومنها حديث 
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قال ابن عبد الرب : )هذا أصح شيء وأوضحه يف أن للويل حقا يف النكاح وال نكاح إال به ؛ 
  (7/498هنى عن العضل ، والستغىن عنه (.)التمهيد  ألنه لوال ذلك ما

احلديث بلفظ )ال نكاح إال بويل ( عدوه من املتواتر  ذكره الكتاين يف ) نظم  عاشرا : /10
 (148،  1/147املتناثر من األحاديث املتواتر (  ) 
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 فهرس املراجع

حممد انصر الدين األلباين /  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل / أتليف (1)
 املكتب اإلسالمي .

 األم / لإلمام حممد بن إدريس الشافعي / دار املعرفة  (2)
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعية يف الشرح الكبري / سراج الدين  (3)

عمر بن علي بن امللقن / حتقيق جمدي السيد أمني وعبد هللا سليمان /دار اهلجرة 
 للنشر 

لوغ املرام من أدلة األحكام / للحافظ ابن حجر / تعليق حممد حامد الفقي ب (4)
 دار الفكر./

اتريخ دمشق / أبو القاسم علي بن احلسن بن وهبة هللا بن عساكر / حتقيق علي  (5)
 عاشور اجلنويب / دار إحياء الرتاث العريب .

 التاريخ الكبري /لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري /دار الفكر . (6)
حيىي شفيق /دار بيني ألمساء املدلسني / لسبط ابن العجمي الشافعي / حتقيق الت (7)

 الكتب العلمية .
التحقيق يف مسائل اخلالف /أليب الفرج عبد الرمحن بن على بن اجلوزي /حتقيق  (8)

 عبد املعطي أمني قلعجي / دار الوعي العريب .
حجر / حتقيق  تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس / للحافظ ابن (9)

 عبد الغفار سليمان البنداري وحممد أمحد عبد العزيز /دار الكتب العلمية .
تقريب التهذيب /للحافظ ابن حجر / حتقيق  عبد الوهاب عبد اللطيف / دار  (10)

 املعرفة .
للحافظ ابن حجر /شعبان  / تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري (11)

 مكتبة الكليات األزهرية . /حممد إمساعيل 
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 دار صادر هتذيب التهذيب / للحافظ ابن حجر / (12)
يف أمساء الرجال / للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي هتذيب الكمال  (13)

 حتقيق بشار عواد معروف / مؤسسة الرسالة ./
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واملسانيد /أليب عمر يوسف بن حممد بن عبد  (14)

 / حتقيق حممد عبد القادر عطا / دار الكتب العلمية . الرب
حتقيق /األصفهاينحلية األولياء وطبقات األصفياء / أليب نعيم أمحد بن عبد هللا  (15)

 سعيد بن سعد الدين خليل /دار إحياء الرتاث العريب .
شرح السنة / لإلمام احملدث احلسني بن مسعود البغوي / حتقيق شعيب  (16)

 . اإلسالمياألرانءوط/املكتب 
 أيب جعفر أمحد بن سالمة الطحاوي /دار الكتب العلمية ./  شرح معاين اآلاثر  (17)
أيب عبد هللا حممد بن يزيد القز ويين/حتقيق حممد فؤاد سنن ابن ماجه / للحافظ  (18)

 دار الراين للرتاث  عبد الباقي /
سنن أيب داود / للحافظ سليمان بن أشعث / إعداد عزت عبيد الدعاس وعادل  (19)

 السيد / دار احلديث .
الدار مي /للحافظ عبد هللا بن عبد الرمحن الدار مي /حتقيق فواز أمحد سنن  (20)

 دار الراين للرتاث/ زمريل وخالد السبع العلمي
سنن الدار قطين / لإلمام علي بن عمر الدار قطين مع التعليق املغين أليب الطيب  (21)

 أابد ابكستان .حديث أكادمي فيصل /حممد مشس احلق العظيم أابدي 
أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة / حتقيق حممد فؤاد عبد سنن الرتمذي/ (22)

 الباقي / دار الكتب العلمية .
أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي /حتقيق حسن السنن الكربى للنسائي/ (23)

 عبد املنعم حسن شليب / مؤسسة الرسالة 

 (31 ) 



يب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي السنن الكربى للبيهقي / للحافظ أ (24)
 دار الكتب العلمية /

صحيح ابن حبان / حممد بن حبان بن أمحد بن حبان أبو حامت البسيت /ترتيب  (25)
علي بن بلبان بن عبد هللا عالء الدين الفارسي / حتقيق شعيب 

   مؤسسة الرسالة ./األوانؤوط
 البخاري/ دار املعرفة  . صحيح البخاري مع الفتح / لإلمام حممد بن إمساعيل (26)
 صحيح اجلامع الصغري وزايداته / حممد انصر الدين األلباين / املكتب اإلسالمي  (27)
صحيح موارد الظمآن بزوائد بن حبان / حممد انصر الدين األلباين /دار  (28)

  الصميعي .
أليب عمر عثمان بن عبد الرمحن املعروف اببن الصالح /املكتبة علوم احلديث /  (29)

 ملدينة املنورة العلمية اب
 فتح الباري شرح صحيح البخاري /للحافظ ابن حجر / دار املعرفة  (30)
 الكامل يف ضعفاء الرجال / أيب أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين / دار الفكر . (31)
الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات / أليب الربكات حممد  (32)

اسة عبد القيوم عبد رب النيب / دار أمحد املعروف اببن الكيال / حتقيق ودر 
 املأموم للرتاث 

 لسان امليزان/ للحافظ ابن حجر / حيدر أابد اهلند  (33)
جممع الزوائد ومنبع الفوائد /للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان  (34)

 اهليثمي / حتقيق حممد عبد القادر عطا /دار الكتب العلمية .
دار اجملروحني من احملدثني / البن حبان / حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي /  (35)

 الصميعي .

 (32 ) 



حتقيق أمين بن /مستخرج أيب عوانة / يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة  (36)
 عارف الدمشقي / دار املعرفة 

املستدرك على الصحيحني / أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم /توزيع دار  (37)
  البار

 مسند اإلمام أمحد / اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين / املكتب اإلسالمي . (38)
مسند البزار )البحر الزخار ( /أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار  (39)

صربي عبد اخلالق / مكتبة حتقيق حمفوظ الرمحن زين الدين وعادل السيد /و /
 العلوم واحلكم .

علي بن املثين التميمي / حتقيق حسني سليم  مسند أيب يعلى / احلافظ أمحد بن (40)
 أسد / دار الثقافة العربية .

 مسند الطيالسي / للحافظ سليمان بن اجلارود الطيالسي / دار املعرفة  (41)
يف زوائد ابن ماجه / أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل / حتقيق مصباح الزجاجة  (42)

 حممد املنتقي الكشناوي/ دار العربية .
حتقيق حبيب الرمحن يب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين/ املصنف/ للحافظ أ (43)

 األعظمي/ املكتب اإلسالمي .
املصنف / للحافظ أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة / إدارة القرآن والعلوم  (44)

 اإلسالمية كراتشي ابكستان 
 املعجم الكبري للطرباين / سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين / حتقيق محدي عبد (45)

 اجمليد السلفي / دار إحياء الرتاث العريب .
حممد حسن حممد املعجم األوسط / سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين /حتقيق  (46)

     حسن إمساعيل الشافعي /دار الكتب العلمية .

 (33 ) 



املنتقى /للحافظ أيب حممد عبد هللا بن اجلارود /تعليق عبد هللا عمر البارودي /  (47)
 الثقافية .مؤسسة الكتب 

ميزان االعتدال / أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب /حتقيق علي  (48)
 حممد البجاوي / دار الفكر .

نظم املتناثر من األحاديث املتواتر /أتليف أيب عبد هللا حممد بن جعفر الكتاين /  (49)
 حتقيق شرف حجازي / دار الكتب السلفية .

حتقيق حممد صبحي بن حسن  الشوكاين /بن علي  نيل األوطار / لإلمام أمحد (50)
 حالق / دار ابن اجلوزي .

 

  

 (34 ) 



 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع
 أ كلمة الشكر 

 ب املقدمة
 7-1 احلديث األول 
 12-7 احلديث الثاين 
 14-12 احلديث الثالث
 17-15 احلديث الرابع 

 18-17 احلديث اخلامس 
 19-18 احلديث السادس 
 20-19 احلديث السابع 
 21-20 احلديث الثامن 
 21 احلديث التاسع 
 22-21 احلديث العاشر 

 24-22 احلديث احلادي عشر 
 24 احلديث الثاين عشر 

 24 احلديث الثالث عشر 
 25 احلديث الرابع عشر 

 26-25 احلديث اخلامس عشر 
 29-27 اخلامتة 

 34-30 فهرس املراجع 
 35 املوضوعاتفهرس 

 

 (35 ) 


