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إذا أتاكم َمن ترعون ِدثنه )) : بسبا  عف  ديث أل رصتخملا نايبلا

ِجوه   ((وُخلقه فزو 

 

 

الحمد هلل الذي بنعمتِه تَتِمُّ الصالحات، وأشهد أْن ال إله إال هللا، وأشهد أنَّ 

اه، وعليه أصل ِي وأسل ِم، وبرب ِي ــ جلَّ وعزَّ  محمدًا عبده ورسوله الُمنيب األوَّ

 .ــ أستعين

 :وبفي، ثا طال  الفقه والحيث  ــ بسيَّدكم هللا وزادكم علًما ــ

 : فقد جاء ِمن ُطرق ِعدَّة ال يَصح ِمنها شيء أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

ُجوهُ، إَِّلَّ تَْففَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ فِي ))  ِ إِذَا أَتَاُكْم َمْن تَْرَعْوَن ُخلُقَهُ َوِدثنَهُ فََزو 

  .((فََساٌد َعِرثٌض اأْلَْرِض وَ 

 :وابستُِيلَّ به على

ف ــ إال أنه ُكفٌؤ لها في  أنَّ المرأة إذا خطبها َمن هو دونها في النَّسب والشرَّ

ِ أبًا كان  ُجها، وال يَلتفت إلى قول الوِلي  ِ ين ــ ورِضيَت به، فإنَّ الحاكم يُزو  الد ِ

 .أو غيره

وال يُجابون إليه، ألنَّ الزوج وليس لألولياء أو أحدهم حق في فْسخ الزواج، 

ين  .والزوجة قد تكافئا في الد ِ

 :ودونكم ــ بسيَّدكم هللا وفقهكم ــ هذه الطُّرق

ل  :الطرثق األوَّ

، واللفظ له، وغيرهما، (4691)، وابن ماجه (4801)ما أخرجه الترمذي  

ِمن طريق عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجالن، عن ابن وثيمة 

أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه  النَّصري، عن

 : وسلم قال

ُجوهُ، إَِّلَّ تَْففَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ فِي ))  ِ إِذَا أَتَاُكْم َمْن تَْرَعْوَن ُخلُقَهُ َوِدثنَهُ فََزو 

 .((اأْلَْرِض َوفََساٌد َعِرثٌض 

 .وهو حديث ال يَصح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ةوعُ   :ف ِ  هذا الحيث  ِمن أوجه ِعي ِ

ل   :الوْجه األوَّ

ضعف راويه عبد الحميد بن سليمان، كما نصَّ على ذلك جمع كثير ِمن 
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 .األئمة

  :الوْجه الثاني

د عبد الحميد بن سليمان به عن ابن عجالن، كما ذكر الدارقطني،  تفرَّ

 .والطبراني، وغيرهما

أطراف الغرائب واألفراد ِمن حديث رسول هللا "حيث جاء في كتاب  ــ 1

 (:5140: ــ رقم 711/ 5" )ملسو هيلع هللا ىلص لإلمام الدارقطني

د به عبد الحميد بن سلميان أخو فُليح بن سليمان، عن دمحم بن عجالن، » تفرَّ

 اهـ.«عن ابن وثيمة

" المعجم األوسط"وقال اإلمام الطبراني ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 2

(119:) 

 اهـ.«لم يَرو هذا الحديث عن ابن عجالن إال عبد الحميد بن سليمان»

 :الوْجه الثال 

االختالف على ابن عجالن في إسناده، وأنَّ الصَّحيح فيه عن عبد هللا بن 

 .ابن وثيمة: ُهرمز، وليس عن

ألن الليث بن سعد ــ وهو إمام ثقة ثبت ــ قد رواه عن ابن عجالن بذكر عبد 

 .بن ُهرمز فيه هللا

 .وابن ُهرمز  ضعيف، وقد ضعَّفه جمع عديد ِمن األئمة

 (:775" )المراسيل"حيث قال اإلمام أبو داود ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجالن، عن عبد هللا بن ُهرمز »

فراجعوه الناس، فردَّدها ثالث : بمعناه، قال:  قالأنَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اليماني

 اهـ.«مرات

 :وتابع اللي  بن بسفي على ذلك عبي الفزثز اليَّاروردي ــ وهو صيوق ــ

 (:568" )ُسننه"حيث قال اإلمام سعيد بن منصور ــ رحمه هللا ــ في 

: لنا عبد العزيز بن دمحم، عن دمحم بن عجالن، عن ابن ُهرمز الصنعاني قا

إذا أتاكم من ترعون دثنه وأمانته فزوجوه، إَّل )) : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .... ((تففلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير 

 (:491" )تاريخه"وقال اإلمام يحيى بن َمعين ــ رحمه هللا ــ في 

 اهـ.«وابن عجالن سمعه ِمن عبد هللا بن ُهرمز، هذا»

 :، عقبه(4801" )ُسننه"ي ــ رحمه هللا ــ في وقال اإلمام الترمذ
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 اهـ.«قد ُخوِلف عبد الحميد بن سليمان فيه: حديث أبي هريرة»

  :الوْجه الرابع

 .االختالف في أْمر راويه ُزفر ابن وثيمة

ي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  / 6" )تهذيب الكمال"فحين ترجم له الحافظ الِمز ِ

 (:4606: ــ رقم 353-359

توثيق ابن َمعين، ودُحيم له، ولم يَذكر له رواية عن أبي هريرة ــ رضي نَقل 

 .هللا عنه ــ

ثم أسند له حديثًا عن حكيم بن ِحزام ــ رضي هللا عنه ــ، وأعقبه بحديث أبي 

 :هريرة هذا، وقال عقبه

 اهـ.«فال أدري هو هذا أو غيره؟»

 .«ال يُعرف»: بن وثيمةوقال اإلمام أبو داود السجستاني ــ رحمه هللا ــ عن ا

 .«مجهول»: وقال ابن القطان الفاسي ــ رحمه هللا ــ

 .«مقبول»: وقال ابن حجر العسقالني ــ رحمه هللا ــ

 : وتقيَّم قرثبًا أنَّ الصَّحيح فيه

عن ابن وثيمة، كما في رواية الليث : عن عبد هللا بن ُهرمز الضعيف، وليس

 .لدَّاروردي الصَّدوقبن سعد الثقة الثبت، وعبد العزيز ا

 :الوْجه الخامس

 .أنَّ رفعه خطأ، والصواب فيه اإلرسال 

و  793" )الِعلل الكبير"حيث قال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :، عقبه(791

 البخاري ــ عن هذا الحديث؟  :وثَفني بهسألت محمدًا  ــ »

عن ، د هللا بن ُهرمزعن عب، عن ابن عجالن، رواه الليث بن سعد" :فقال

 ".النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَساًل 

عن ، عن ابن وثيمة، عن ابن عجالن، ولم يَعُدَّ حديث عبد الحميد بن سليمان

 اهـ.«أبي هريرة محفوًظا

 (:4801" )ُسننه"وقال أيًضا في 

وحديث الليث أْشبَه، ولم يَعُد  حديث عبد : "البخاري ــ :أيقال دمحم ــ »

 اهـ.«"الحميد محفوًظا

" المراسيل"وقال اإلمام أبو داود السجستاني ــ رحمه هللا ــ في كتابه 
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(775:) 

 اهـ.«قد أسنده عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجالن، وهو خطأ»

" م الوسطىاألحكا"ــ رحمه هللا ــ في كتابه وقال الحافظ عبد الحق األشبيلي 

(3 /475:) 

ا هو ُمرَسل»  اهـ.«قد أُْسنِد هذا ِمن حديث أبي هريرة وال يَصح، وإنمَّ

 :الطرثق الثاني

" المراسيل"، واللفظ له، وأبو داود في (4805)ما أخرجه الترمذي 

، وغيرهم، ِمن طريق حاتم بن (491" )تاريخه"، وابن َمعين في (771)

هللا بن ُهرمز، عن سعيد، ودمحم، ابني ُعبيد، عن أبي إسماعيل، عن عبد 

 : حاتم الُمزني ــ رضي هللا عنه ــ أنَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

إِذَا َجاَءُكْم َمْن تَْرَعْوَن ِدثنَهُ َوُخلُقَهُ فَأَْنِكُحوهُ، إَِّلَّ تَْففَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ فِي )) 

ِ، َوإِْن َكاَن فِيِه؟ قَالَ : ا، قَالُو«األَْرِض َوفََسادٌ  إِذَا َجاَءُكْم َمْن »: ثَا َربُسوَل َّللاَّ

اٍت «تَْرَعْوَن ِدثنَهُ َوُخلُقَهُ فَأَْنِكُحوهُ   .((، ثاََلَث َمرَّ

 .وهو حديث ال يَصح أيًضا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .وأبو حاتم الُمزني ُمختلف في ُصحبته، واألكثر على إثباتها

يُعرف بغير هذا الحديث، كما ذَكر البخاري، وأبو ُزرعة، وهو ال 

 .والترمذي، وأبو أحمد الحاكم، وابن السَّكن، وغيرهم

ة  :وُعف ِ  هذا الحيث  ألوجه ِعي ِ

ل   :الوْجه األوَّ

 .ضعف راويه عبد هللا بن ُهرمز، وقد ضعفه جمع ِمن األئمة

 :الوْجه الثاني

بيد، ودمحم بن ُعبيد، كما نصَّ على ذلك جهالة راويين فيه، وهُما سعيد بن عُ 

 .غير واحد ِمن األئمة

  :الوْجه الثال 

أنَّ الصواب فيه اإلرسال أو اإلعضال، ورجوعه إلى حديث ابن عجالن 

 .الُمرَسل

 :فقي رواه اللي  بن بسفي، وعبي الفزثز اليَّاروردي

 . ُمرَساًل عن ابن عجالن، عن عبد هللا بن ُهرمز، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .صدوق: إمام ثبت ثقة، والدَّراوردي: والليث بن سعد
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ا داتم بن إبسماعيل الذي خالفهما  :وأمَّ

 .«صدوق يَهم» :فقد قال عن الحافظ ابن حجر العسقالني ــ رحمه هللا ــ

 :وأثًضا

 .اختلف تالميذ حاتم بن إسماعيل عليه فيه، فأرسلَه ُمعلَّى، ورفعَه األكثر

" أحكام القرآن"يه أبو بكر الجصاص ــ رحمه هللا ــ في كتابه حيث قال الفق

(7 /481:) 

حدثنا معلى، قال : حدثنا دمحم بن شاذان، قال: وحدثنا عبد الباقي بن قانع، قال

قال رسول هللا : سمعت عبد هللا بن ُهرمز، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال

إذا جاءكم من ترعون دثنه وخلقه فأنكحوه إَّل تففلوا تكن فتنة في )) : ملسو هيلع هللا ىلص

 .((األرض وفساد عرثض 

بيان الوهم "وقال الحافظ ابن القطان الفاسي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 (783/ 5" )واإليهام

حديث أبي حاتم المذكور ال يَصح، وقد ذَكر أبو داود حديثه هذا في »

 اهـ.«المراسيل

 (:785/ 5)ا وقال أيضً 

 اهـ.«فقد تبيَّن بما كتبناه ضعف الحديث المذكور ِمن ُوُجوه»

  :الوْجه الرابع

د حاتم بن إسماعيل برفعه عن عبد هللا بن ُهرمز إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  .تفرَّ

" تهذيب الكمال"حيث قال الحافظ أبو أحمد الحاكم ــ رحمه هللا ــ كما في 

 :، للِمزي(710/ 49)

حاتم بن : هذا حديث غريب عال، ال أعلم أحدًا حدَّث به غير أبي إسماعيل» 

إسماعيل الحارثي المدني بهذا اإلسناد، عن أبي حاتم الُمزني، عن النبي 

 اهـ.«ملسو هيلع هللا ىلص

 :تنبيه مهم

ل، وحديث أبي حاتم الُمزني في  قد عاد حديث أبي هريرة في الطريق األوَّ

 :إلى طريق واحد، وهوالطريق الثاني 

 .عن عبد هللا بن ُهرمز ُمرًساًل 

هما ببعض  .فال يَصلح أْن يَشهدا لبعض، ويَتقويا ببعض، وأخطأ َمن قوَّ

 :الطرثق الثال 
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، وابن َعدي في (4755" )الُكنى واألسماء"ما أخرجه الدُّوالبي في 

أنَّ  ، واللفظ له، عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ،(414/ 9" )الكامل"

 : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ُجوهُ إَّلَّ تَْففَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ فِي ))  ِ إِذَا أَتَاُكْم َمْن تَْرَعْوَن ِدثنَهُ َوأََمانَتَهُ فََزو 

 .((األَْرِض وفساد كبير 

 .وهو حديث ضعيف جدًا، أو أشد

 (: 4755)ي بل قال اإلمام النسائي ــ رحمه هللا ــ عقبه كما عند الدُّوالب

 اهـ.«هذا كذب»

 :قلت

ار بن مطر، وقد قال عنه اإلمام أبو حاتم الرازي ــ رحمه  وفي إسناده عمَّ

 .«يكذبكتبت عنه، وكان »: هللا ــ

 .«متروك الحديث»: وقال الحافظ ابن َعدي

 .«كان يَسرق الحديث»: وقال الحافظ ابن ِحبَّان

 . «متروك»: رحمهما هللا ــ وقال الحافظان الذهبي وابن حجر العسقالني ــ

، عقب (414/ 9" )الكامل"وقال الحافظ ابن َعدي ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :هذا الحديث، وغيره

ار، عن مالك، بهذه األسانيد»  : وهذه األحاديث التي ذكرتها عن عمَّ

 اهـ.«بواطيل، ليس ِهي بمحفوظة عن مالك

 :الطرثق الرابع

، عن أبي أمامة ــ رضي (1113" )ُشعب اإليمان"ما أخرجه البيهقي في 

 : هللا عنه ــ أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

ُجوهُ ))  ِ  .((إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَي هللاِ أَتْقَاُكْم، فََمْن أَتَاُكْم تَْرَعْوَن ِدثنَهُ َوأََمانَتَهُ فََزو 

 .وإسناده ضعيف جدًا

َسْلم بن سالم البلخي غير »:  ــ عقبهوقد قال الحافظ البيهقي ــ رحمه هللا

 اهـ .«قوي، وقد رواه عن رجل مجهول

سلَم بن سالم البلخي أجمعوا على »: وقال الحافظ الخليلي ــ رحمه هللا ــ

 .«ضعفه

 :وقال الحافظان الدارقطني وابن ِحبَّان ــ رحمه هللا ــ عن سلَم بن سالم

 .«ُمنَكر الحديث»
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 :قلت

 :إبسناده ِمن الرجال أثًضاوفي 

 .نَصر بن زياد القاضي، ولم أجد فيه جرًحا وال تعدياًل  ــ 1

وأحمد بن إبراهيم بن عبد هللا أبو دمحم ابن بنت نَصر بن زياد القاضي،  ــ 2

  :ولم أجد فيه إال قول الحاكم ــ رحمه هللا ــ

كان ِمن وجوه نيسابور وزعمائها، وِمن المقبولين في الحديث »

 اهـ.«والرواية

وعبد هللا بن دمحم بن علي بن زياد، ولم أجد فيه إال وصف تلميذه  ــ 3

ضا» : الخليلي ــ رحمه هللا ــ  .«بالثقة الر ِ

 اهـ.«بالعدل»: ووصف الحاكم ــ رحمه هللا ــ له

 :الطرثق الخامس

،  (1811" )الُمعجم األوسط"ما أخرجه الطبراني ــ رحمه هللا ــ في كتابه 

 :قال ــ رحمه هللا ــ حيث

حدثنا دمحم بن حفص بن بهمرد، نا الجراح بن مخلد، ثنا عمرو بن عاصم 

ــ، [ هكذا، وأظنه عن أخيه أيوب ] الكالبي، ثنا نوح بن ذكوان أبو أيوب ــ 

قال رسول هللا : عن دمحم بن عجالن، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال

 : ملسو هيلع هللا ىلص

م من ترعون دثنه وخلقه فزوجوه، إَّل تففلوا تكن فتنة في إذا جاءك)) 

 .((األرض، وفساد عرثض 

 :وقال عقبه

د » لم يَرو هذا الحديث عن ابن عجالن، عن المقبري إال نوح بن ذكوان، تفرَّ

 .به عمرو بن عاصم

ورواه عبد الحميد بن سليمان، عن دمحم بن عجالن، عن ابن وثيمة 

 اهـ.«النَّصري

 .يف جدًاوإسناده ضع

 :ففي إبسناده

: نوح بن ذكوان، وقد قال عنه اإلمام أبو حاتم الرازي ــ رحمه هللا ــ ــ 1

 .«ليس بشيء، مجهول»

 .«ُمنَكر الحديث جدًا» :وقال الحافظ ابن ِحبَّان ــ رحمه هللا ــ
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ث بأحاديث بواطيل»: وقال الحافظ الساجي ــ رحمه هللا ــ  .« يُحد ِ

 اهـ.«واه  » :ــ رحمه هللا ــوقال الحافظ الذهبي 

والجراح ابن مخلَد، ولم أجد فيه لألوئل إال ِذكر الحافظ ابن ِحبَّان له في  ــ 2

 .، ووثقه الحافظان الذهبي وابن حجر العسقالني"الثقات"كتابه 

َمن ترجم ودمحم بن حفص بن بهمرد، ولم أجد فيه جرًحا وال تعدياًل، وال  ــ 3

 .له ِمن الحفاظ، وال َمن َروى عنه غير الطبراني

 :الطرثق السادس

 :، البن وهب ــ رحمه هللا ــ(13/ 7" )الجامع"ما جاء في كتاب  

حدثني هشام بن سعد، وغيره، عن زيد بن : أخبرنا دمحم، أنا ابن وْهب قال

 : أسلم أنَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

ثا ربسول هللا : ، قالوا«إذا جاءكم من ترعون دثنه ورأثه فأنكحوه» ))

وإن : ، قال«إذا جاءكم من ترعون دثنه ورأثه فأنكحوه»: وإن؟ قال

إنكم إَّل تففلوا تكن فتنة في األرض »: قال ؟فإن كان أبسود: دبشي؟ قال

 .((« وفساد عرثض

 .وهو حديث ضعيف إلرساله

ه هللا ــ في بيان درجة مراسيل زيد بن وقال اإلمام يحيى بن َمعين ــ رحم

  :أسلم

ة أحب إلي ِمن ُمرسالت زيد بن أسلم»  اهـ.«ُمرسالت معاوية بن قُرَّ

 :الطرثق السابع

 (:48375" )مصنفه"ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني ــ رحمه هللا ــ في 

 : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن َمْعَمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال

إِذَا َجاَءُكْم َمْن تَْرَعْوَن أََمانَتَهُ َوُخلُقَهُ فَأَْنِكُحوهُ َكائِنًا َمْن َكاَن، فَِإْن ََّل »)) 

 .((« َعِرثضٌ »: ، أَْو قَالَ «تَْففَلُوا تَُكْن فِتْنَةٌ فِي اأْلَْرِض َوفََساٌد َكبِيرٌ 

 .وهو حديث ضعيف إلرساله

البخاري وأبي ُزرعة الرازي ــ بل قد يُلحق بالُمعضل، ألنَّ اإلمامين 

 :رحمهما هللا ــ قد ذَكرا

أنَّ يحيى بن أبي كثير لم يُدرك أحدًا ِمن الصحابة، وله رؤية ألنس ــ رضي 

 .هللا عنه ــ، ولم يَسمع منه

 .ومراسيله أيًضا ِمن أضعف المراسيل
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 : حيث قال اإلمام يحيى بن سعيد القطان ــ رحمه هللا ــ عن مراسيله 

 اهـ.«ه الريحِشب»

 : وقال اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ

ال تُعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، ألنَّه يَروي عن رجال ضعاف »

 اهـ.«صغار

 .وهو ُمدل ِس أيًضا

 :فائية جليلة

عن إعالل وإنكار اإلمام أدمي بن دنبل ــ ردمه هللا ــ جميع األدادث  

 .الواردة في نكاح غير األكفاء

ركشي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في شرحه على  ين الزَّ قال الفقيه شمس الد ِ

 (:99/ 5" )مختصر الخرقي"

وعن قِصَّة أبي هند، بأنَّ أحمد ضعَّفه وأنكَره في رواية أبي طالب، »

 .وغيره، وكذلك بقية اآلثار

بياعة أنكحوا أبا  ثا بني)) : قلت ألبي عبد هللا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال المروذي 

 .فأنكره إنكاًرا شديدًا ((هني 

 اهـ.«وأنكر األحاديث الذي فيها نكاح غير األكفاء

 

 :وكتبه

 .عبي القادر بن دمحم بن عبي الردمن الجنيي

 

 :وهو مأخوذ ِمن شرده على با  النكاح في كتابه

 ".التعليقات الجلية على الدُّرر البَهية في المسائل الفقهية"

 

 

 

 


