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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا ومن , ونستغفره  ونستعينه, إن احلمد هلل حنمده 
, وأشهد أن ال ومن يضلل فال هادى له , من يهده هللا فال مضل له , سيئات أعمالنا 

 ......., وأشهد أن حممداً عبده ورسوله , إال هللا وحده ال شريك لهإله 
 ﴾ أما بعد﴿ 

فَت   أَنََّها : رضى هللا عنها عائشةفهذا تخريج لحديث   فطافَت   َجاِريَة   َشوَّ

  ق َري ش   فِت يَانِ  بَع ضَ  بها نَِصيد   لَعَلَّنَا:  وقالت   بها

,  وجهها وهوللخاطب  منها إظهاره حيل ما زينت:  الجارية شوفتومعنى 
 . النكاح وطالب اخلاطب أعني يف لتحسن اجلميلة املالبس وألبستها
 كما قال أهل اللغة.  سواء كانت أمة أو حرة السن الصغرية الشابةهى  واجلارية

:  َتْشوِيفاً  وَشوَّفَ َها:  /مادة / ش ي ف {1} فقال الزبيدى فى تاج العروس
َها هللا   َرِضيَ  عائشةَ  َحِديث   ومنه َزي َّنَ َها فَت   أَنََّها:  َعن ْ  بها فطافَت   َجاِريَة   َشوَّ

 " ق َري ش   فِت يَانِ  بَع ضَ  بها نَِصيد   لَعَلَّنَا:  وقالت  
َش وف وقيل : {184/ص9} بن منظور فى لسان العرباقال و

 املزين امل
َشوَّفة   وغريها ابلع ه ون

 
 علي َأيب عن الناس   لرياها نَفَسها ت ْظِهر اليت النساء من وامل

 عائشة حديث ويف ز ي َِنتْ  إذا َشْوفاً  ف  ت شا اجلارية   ِشيفتِ  ويقال تزينت املرأَة   وَتَشوََّفتِ 
 ق ريش ِفْتيان بعضَ  هبا َنِصيد   لعلَّنا وقالت هبا فطاَفتْ  جارية َشوََّفتْ  َأهنا عنها الل   رضي

 0َزي َّنَ ْتها َأي
 

 تخريج الحديث 
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 اجلارية يف قالوا ما: كتاب النكاح ابب   ىف ىب شيبة ىف مصنفهأخرجه ابن أاحلديث 
 {22792/رقم429/ص11} { ,17959/رقم483/ص9} هبا ويطاف تشوف

 حدثنا : قال وكيعمن طريق  {227/ص3ورواه إبراهيم احلرىب ىف غريب احلديث }
 به. عائشة عن ، امرأة عن ، وهو الزيدى عمران بن عمار عن ، الكرمي عبد بن العالء

 تحقيق الحديث

حبثى , والمن قدر لى وهذا احلديث مل أجد أحداً من أهل العلم القدامى تكلم فيه ع
ومتنه له بعض الشواهد  , املعاصرين , ولكن ابلنظر ىف إسناده يتبني أنه إسناد ضعيف

. 
 : نإسناده ضعيف لعلتيف

 العلة األولى

ىب حامت أذكره ابن و , ومل أجد له ترمجة ,  مل أجد له إال هذا احلديث عمران بن عمار
 {392/ ص6.}اجلرح والتعديل _  عديالً ىف اجلرح والتعديل ومل يذكر فيه جرحاً وال ت

 العلة الثانية

 مبهمة وجمهولة يضاً أفهى  ال ندرى من هى خذ عنها عمار بن عمرانأة الىت أوهى املر 
. 

 فالحديث ضعيف لهاتين العلتين .

 

 ملحوظة

 رضي عائشة السيدة يف مطعن األثر هذا من يتخذون,  اللعنات هللا من عليهم الرافضة
وعلى فرض صحته  فليس فيه حجة , كما مر معنا هو حديث ضعيفو  , عنها هللا

ذا إهنم كانوا أألن العرب من عادهتم  فليس فيه طعن ىف السيدة عائشة رضى هللا عنها
 , ىل عهدان هذاإن يزوجوا املراة ذهبوا هبا وحبثوا هلا عن زوج وهذا معروف أرادوا أ
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ن كان ىف سندها مقال ولكن إو  ديثنه جاء ىف بعض االحاأوالدليل على هذا الكالم 
 .حاديثألومن هذه ا , هنم كانوا يفعلون ذلكأ جمموعها يدل على

 فشج الباب بعتبة أسامة عثر : قالت رضى هللا عنها عائشة حديث_ 1

 األذى عنه أميطي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال وجهه في

 أسامة كان ول قال ثم وجهه عن ويمجه الدم عنه يمص فجعل فتقذرته

 .أنفقه حتى وكسوته لحليته جارية
 ىف سننه وابن ماجة { 17960/رقم484/ص9} ىب شيبةأرواه ابن وهذا احلديث 

 (1019)  الصحيحةىف  االلباىن الشيخ وصححه {391/ص4}
َها لََتِي َحىتَّ  ِفيهِ  ل َغة َوأ ْنِفق َزوَّجَ  ِإَذا اِبلتَّْشِديدِ  نَ فَّقَ  ِمنْ  أى أروجه ومعىن أنفقه  ق  ل وب إِلَي ْ

  ن ماجة _بالسندى ىف احلاشية على ا .} النِ َكاح يف  َكالشََّفاَعةِ   اْلَمْعىَن  يف  َوَهَذا الر َِجال
 . { 223/ص4

فمن طعن ىف السيدة عائشة  صلى هللا عليه وسلم , فإذاً ثبت هذا من قول النىب
هو الذى قال   عليه وسلمصلى هللا ألن النىب ,  رضوان هللا عليها فقد طعن ىف النىب

 . ذلك بنفسه
 عليه مروا أنهم رضى هللا عنه الساعدي سعد بن سهلحديث  _2

 ومسح حجره في وأجلسها إليها ونظر بها فدعا قال زينت قد بجارية

 /رقم485/ص9}. رواه ابن أىب شيبة  بالبركة لها ودعا رأسها على
 َحاِزم   أَبِي َعن  ,  َزي د   ب ن   أ َساَمة   نَاحدَّثَ :  قَالَ  َوِكيع   َحدَّثَنَا قال : {17961

لِ  َعن  ,  ِ  َسع د   ب نِ  َسه   .  السَّاِعِدي 
ورجاله ثقات , إال أسامة بن زيد الليثى فله مناكري , لذلك كان حيي بن سعيد , 
وأمحد , وابن معني , والنسائى , وأبو حامت يضعفونه , ووثقه حيي ىف رواية , وابن 

والصواب فيه أن حديثه ال ينزل عن رتبة احلسن , ولكن ىف هذا عدى , وغريهم , 
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 ومسح حجره في وأجلسها إليها ونظر بها فدعااحلديث نكارة , وهى قوله " 

إال أن يقال أهنا  , فكيف جيلسها ىف حجره "  بالبركة لها ودعا رأسها على
ذا املنت منكر ة , وهذا قد يرد , بدليل أهنم يبحثون هلا عن زوج , فاحلديث هبصغري 

 جداً .
 أحد أراد إذا:  عمر قال : قال أشياخه بعض عن زيد بن أسامةحديث  -3

 " هللا رزق بها يتعرض بها وليطوف فليزينها الجارية يحسن أن منكم
 {17962/رقم485/ص9}رواه ابن أىب شيبة ىف مصنفه 

ديث الذى , وقد بينا حال أسامة ىف احلهبام من روى عنه أسامة إلوإسناده ضعيف 
فالذى يؤخذ من هذه األحاديث أن , ولو فرضنا أن هذه األحاديث صحيحة , تقدم 

هذه الفعلة كانت عادة عندهم , بل ماتزوج النىب حفصة بنت عمر بن اخلطاب إال ملا 
 .صلى هللا عليه وسلم  جاء عمر إىل النىب

الصحابة رضوان وال تقدح ىف , إذاً هذا احلديث ومثله من األحاديث ليس فيها لبس 
, فجاء اإلسالم  كن حمتشمات  , ألن من عادة العرب أن بناهتن هللا عليهم مجيعاً 

منتقبات , فبالتاىل خيرج هبن أهلهن كى يزوجهن , ففرض عليهن أن ال خيرجن إال 
 . وهللا أعلموهذا أيضاً حيدث ىف عصران قليالً 
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