
  

  

  

  

  

  

  ختــريــــــج حديــــــــث
   ـــى النبــــي    آلَ الوليــد بـن املغـــرية  

  » الوليــــد « عـن التســــمي باســــم 


 
 

(٣٧٥)



      
»« ٢ 

  املقــــدمـــــــة 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد، وعلى آله 

  وصحبه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد؛
 ،"الوليد"فإنَّ مما اشتهر من احلديث يف السير أحاديثَ يف ذم التسمية باسم 

وصف يف بعض طرقها آل الوليد بن املغرية، ويف شأن  وهي كانت يف املقام األول
الناس لذلك يف هذه املسألة، تبعاً ملا  ذلك االسم بأنه من أمساء الفراعنة، فاختلف

  يرون يف درجة احلديث وقوته أو ضعفه.
وقد رأيت أن أمجع روايات ذلك احلديث، مث أخرجها وأدرسها دراسةً نقدية 

وت احلديث، مث ليتبين بذلك أثره يف حتقيق احلكم حديثية ألتبين وجه الصواب يف ثب
  . الشرعي يف مسألة التسمي باسم الوليد

  : وقد جعلت هذا البحث يف مقدمة وثالثة مباحث، وهي
  . : مجع طرق احلديث وتصنيفها ونقدها األول
  . : أقوال العلماء يف ثبوت احلديث الثاين

  . الثالث: القول الراجح يف درجة احلديث
  . ويف كلِّ مبحث منها مطالب، مث خامتة فيها تلخيص نتائج البحث

  . مث أحلقت بالبحث ثالثة فهارس؛ لألحاديث، وللمراجع، وللموضوعات
وسلكت يف عرض طرق احلديث طريقة علماء العلل، كما بينت ذلك يف 

  . التمهيد للمبحث األول
له نافعاً لكاتبه وقارئه، فأسأل اهللا تعاىل أن جيعل العمل خالصاً لوجهه، وأن جيع

  . واهللا تعاىل املوفق واملستعان
(٣٧٦)



      
»« ٣ 

  املبحث األول 
  مجع طرق احلديث وتصنيفها

  : متهيد
قد روي هذا احلديث من عدة طرق، فقد روي من حديث الزهري عن 

 سعيد بن املسيب عن النيب    مرسالً، ومن حديث الزهري مرسـالً، ومـن
  حديث أم سلمة رضي اهللا عنها، ومن طرق أخرى غريها. 

وقد بدأت حبديث سعيد بن املسيب املرسل ألنه أشهر طرق هذا احلديث، 
  وعليه مدار أكثر أسانيده.

ومنهجي يف ذكر الطرق وتصنيفها هو أين ال أَعد الروايةَ اليت يهِم فيهـا  
فريويها من حديث صحايب وهي من حديث غريه؛ ال أعد مثـل هـذه   راويها 

طريقاً مستقلة، فال أُفْرد هلا عنواناً يف اجلمع والتصنيف إذا حتقق بكالم أئمـة  
  العلل أا وهم وأنَّ احلديث راجع إىل حديث الصحايب األول.

(٣٧٧)



      
»« ٤ 

     مرسال  النيب عن املسيب بن سعيد حديث : أوال   
احلديث مداره على رواية إمام أهل الشام احلافظ الفقيه أبو عمرو عبد هذ 

، عن اإلمام احلافظ الكبري ابن شهابٍ )١( هـ)١٥٧الرمحن بن عمرو األوزاعي (ت 
ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه الوليد، فقال « الزهري، عن سعيد بن املسيب قال: 

فراعنتكم، سيكون يف أميت رجلٌ يسمى الوليد هو : تسمون الوليد بأمساء رسول 
  .»  أشد على أميت من فرعون لقومه

  . وقدر رواها عن األوزاعي مجع من أصحابه
  : والنظر يف هذه الرواية من جهتني

  . حتقيق الصواب من رواية األوزاعي لفظاً وإسناداً -  ١
يف أصل هذه الرواية عن  مقارنة روايته برواية غريه من األئمة ممن شاركه -  ٢

  . الزهري
  . ، ويأيت ذكر الثاين ونذكر هنا األمر األول

  روايات أصحاب األوزاعي وما عند بعضهم من اختالف:
الذي وقفت عليه هو رواية مخسة من أصحاب األوزاعي، فأذكرها وأذكر ما 

  وقفت عليه يف بعضها من اختالف:
  عن األوزاعي: )٢( رواية اهلقْل بن زياد - ١

                                                
)، وسري ١٧/٣٠٧)، وذيب الكمال للمزي (٧/٤٨٨الكربى البن سعد (ترمجته يف الطبقات    )١(

  ).٧/١٠٧أعالم النبالء للذهيب (
م الدمشقي، كاتب األوزاعي، سكن بريوت، وهقْل لقب وامسه عبد اهللا أو ـالسكسكي مواله   )٢(

                         = (٣٧٨)



      
»« ٥ 

من طريق كتاب "الزهريات" حملمد بن  )١(ابن عساكر يف تاريخ دمشقها أخرج 
عن  عن اهلقْل بن زياد، )٢( حيىي الذهلي احلافظ املعروف، عن احلكم بن موسى

أحفظ أصحاب األوزاعي وأثبتهم  ، باإلسناد واللفظ الذي تقدم، واهلقلاألوزاعي
  . وأضبطهم حلديثه، ولذلك قدمت روايته

  عن األوزاعي: )٣( رواية الوليد بن مسلم - ٢
طريق عساكر يف تاريخ دمشق من ، وابن )٤( أخرجها البيهقي يف "دالئل النبوة"

؛ )٦( "املعرفة"، ومن طريق يعقوب بن سفيان يف )٥( البيهقي ومن طريقٍ أخرى غريِه
كلهم من حديث الوليد بن مسلم عن األوزاعي، باللفظ واإلسناد الذي تقدم، ويف 

: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد  ] هو األوزاعي قال أبو عمرو [« :  آخره
امللك مث رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حني خرجوا عليه فقتلوه فانفتحت 

  .»  الفنت على الناس واهلرج
                                                                                                                   

هـ، ١٧٩حممد، ثقة يكاد يتفق احلفاظ على أنه أثبت أصحاب األوزاعي وأحفظهم، ت =   
  ).٨/٣٢٩، وسري أعالم النبالء: ٣٠/٢٩٢كمال: (ذيب ال

  ).٦٣/٣٢٣تاريخ دمشق (   )١(
احلكم بن موسى القنطري الزاهد، أبو صاحل البغدادي، ثقة من رجال صحيح مسلم، وقال ابن    )٢(

، والتقريب: ٧/١٣٦هـ. (ذيب الكمال: ٢٣٢حجر: صدوق من العاشرة، ت 
  ).١٤٧٠ترمجة

مشقي، ثقةٌ مكثر من حفاظ أهل الشام وكبار أصحاب األوزاعي، وكان القرشي، أبو العباس الد   )٣(
هـ. (ذيب ١٩٥يدلس عنه تدليساً شديداً، قال ابن حجر: ثقة كثري التدليس والتسوية، ت 

  ).٧٥٠٦، والتقريب: ترمجة٣١/٨٦الكمال: 
  ). ٥٠٦-٦/٥٠٥دالئل النبوة (   )٤(
  ).٣٢٣-٦٣/٣٢٢تاريخ دمشق (   )٥(
  ).١٤-١٣دد يف الذب عن املسند للحافظ ابن حجر (صالقول املس   )٦(

(٣٧٩)



      
»« ٦ 

  القول استنباطٌ من األوزاعي وليس هو من الرواية نفسها. فهذا 
من طريق نعيم  )١( وأخرج اإلمام أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري يف املستدرك

بن محاد عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن 
فذُكر ذلك لرسول  ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه الوليد،« :  قال أيب هريرة 
 ى الوليد هو  فقالمسمسيتموه بأسامي فراعنتكم، ليكونن يف هذه األمة رجلٌ ي :

  .»  شر على هذه األمة من فرعون على قومه
  .)٣(، ونعيم فيه ضعف)٢(والرواية يف كتاب "الفنت" لنعيم بن محاد

  .»  بن محادذكر أيب هريرة فيه من أوهام نعيم «  :)٤(قال احلافظ ابن حجر
  عن األوزاعي: )٥(رواية بشر بن بكرٍ -  ٣

؛ من طريق  )٧( ، ومن طريقه ابن عساكر)٦( أخرجها البيهقي يف دالئل النبوة
  بشر بن بكر عن األوزاعي، باإلسناد واللفظ املتقدم.

                                                
  ).٤/٤٩٤املستدرك (   )١(
  ).١/١٣٣كتاب الفنت (   )٢(
نعيم بن محاد بن معاوية اخلزاعي، أبو عبد اهللا املروزي، روى عنه البخاري مقروناً، فقيه فرضي    )٣(

وغرائب ومناكري صاحب سنة شديد على اجلهمية وحنوهم، حافظٌ مكثر انتقدوا عليه أخطاًء 
هـ. ٢٢٧وكثرة رواية عن الضعفاء، سكن مصر، قال ابن حجر: صدوق خيطئ كثرياً، ت 

  ).٧٢١٥، والتقريب: ترمجة٢٩/٤٦٦(ذيب الكمال: 
  ).١٠/٥٩٦فتح الباري (   )٤(
بشر بن بكر التنيسي، أبو عبد اهللا البجلي، دمشقي األصل، قال ابن حجر: ثقة يغرب، ت    )٥(

  ).٦٨٣، والتقريب: ترمجة٤/٩٥(ذيب الكمال: هـ. ٢٠٥
  ). ٦/٥٠٥دالئل النبوة (   )٦(
  ).٦٣/٣٢٣تاريخ دمشق (   )٧(

(٣٨٠)



      
»« ٧ 

  عن األوزاعي: )١( رواية حممد بن كثريٍ - ٤ 
من طريق كتاب الزهريات للذهلي، وهو من طريق  )٢(أخرجها ابن عساكر

حممد بن كثري عن األوزاعي، ولكنه جعل اإلسناد عن الزهري مرسالً، ومل يذكر فيه 
سعيد بن املسيب، وحممد بن كثريٍ فيه ضعف وقول أصحاب األوزاعي اآلخرين 

  الثقات مقدم على قوله.
  عن األوزاعي: )٣(رواية إمساعيل بن عياش - ٥

عن إمساعيل بن عياش  )٥(من طريق أيب املغرية )٤(أخرجها اإلمام أمحد يف املسند
  .عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد عن عمر بن اخلطاب 

ماعيل بن عياش، قال اإلمام الدارقطين يف ـذه الرواية خطأٌ من إسـوه
عمر) وهو  غري إمساعيلَ يرويه عن األوزاعي وال يذكر فيه (عن«  : )٦( كتاب العلل

  .»  الصواب
رواه الوليد بن مسلم وهقْل بن زياد وحممد بن كثري « :  )٧( وقال ابن عساكر

                                                
ابن أيب عطاء الثقفي موالهم الدمشقي، كان صاحلاً ويتساهل يف الرواية فضعفوه، قال ابن حجر:    )١(

  ).٦٢٩١، والتقريب: ترمجة٢٦/٣٢٩هـ. (ذيب الكمال: ٢١٦صدوق كثري الغلط، ت 
  ).٦٣/٣٢٣تاريخ دمشق (   )٢(
إمساعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة احلمصي، ثقة فيما روى عن الشاميني، ت    )٣(

  ).٤٧٧، والتقريب: ترمجة٣/١٦٣هـ. (ذيب الكمال: ١٨١
  ) ط مؤسسة الرسالة.١/٢٦٥مسند اإلمام أمحد (   )٤(
هـ. (ذيب الكمال: ٢١٢احلمصي، ثقة ت عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين، أبو املغرية    )٥(

  ).٤١٧٣، والتقريب: ترمجة١٨/٢٣٧
  ).١/١٥٩علل الدارقطين (   )٦(
  ).٦٣/٣٢٢تاريخ دمشق (   )٧(

(٣٨١)



      
»« ٨ 

  .»  وبشر بن بكر عن األوزاعي فلم يذكروا عمر يف إسناده وأرسلوه 
وقد طعن ابن حبان يف احلديث من طريق سعيد عن عمر هذا وأبطله، ولكن 

إال أنه متوجه على أصل احلديث، فلذلك كالمه ـ وإن قاله يف ذكر هذه الطريق ـ 
  أخرنا ذكر كالمه إىل املبحث التايل.

عن  )٢(من طريق إمساعيل بن أيب إمساعيل )١(وأخرجه احلارث بن أيب أسامة
عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد مرسالً، مث جعل قولَ  إمساعيل بن عياش

مت؛ جعله من كالم الزهري.األوزاعي املذكور يف طريق الوليد بن مسلم اليت تقد  
  فلفَّق إمساعيلُ بن أيب إمساعيل على إمساعيل بن عياش إسناداً ولفظاً.

فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد « فأما اللفظ فأنه جعل قول األوزاعي: 
امللك مث رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حني خرجوا عليه فقتلوه فانفتحت 

؛ جعله من كالم الزهري، وقد تقدم أنه كالم األوزاعي »  اس واهلرجالفنت على الن
  نفسه.

وأما اإلسناد فإنه جعل إمساعيلَ بن عياشٍ موافقاً لسائر أصحاب األوزاعي يف 
رواية احلديث عن سعيد بن املسيب مرسالً، ومل يرو إمساعيلُ بن عياشٍ احلديثَ 

يرويه األوزاعي واختلف «:)٣(قطينكذلك، بل خالف أصحاب األوزاعي، قال الدار
  .»  ؛ فرواه إمساعيل بن عياش عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد عمر عنه

                                                
  ).٨٠٤بغية الباحث بزوائد مسند احلارث للهيثمي (حديث   )١(
سان امليزان: هو إمساعيل بن إبراهيم بن سليمان املؤدب، من شيوخ احلارث، ضعفه الدارقطين. (ل   )٢(

١/٣٩٣.(  
  ).١/١٥٩علل الدارقطين (   )٣(

(٣٨٢)



      
»« ٩ 

فهذا يبين أنَّ املعروف احملفوظ عند األئمة عن إمساعيل بن عياش هو هذا؛ أنه  
خالف أصحاب األوزاعي يف الرواية، فجعل إسناد احلديث عن سعيد عن عمر، وهم 

  سعيد مرسالً.جيعلونه عن 
  وإمساعيل بن أيب إمساعيل ال يعول على روايته وال على خالفه.

  خالصة صحيح الروايات عن األوزاعي:
خنلص مما تقدم إىل أنَّ األوزاعي قد ثبت عنه من رواية ثقات أصحابه رواية 

 احلديث عن الزهري عن ابن املسيب عن النيب  وصلُ احلديث مرسالً، وال يصح
  طريقه عن أي من الصحابة.من 

ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه « وأنه ثبت عنه رواية احلديث بلفظ: 
: تسمون الوليد بأمساء فراعنتكم، سيكون يف أميت رجلٌ الوليد، فقال رسول 

  .»  يسمى الوليد هو أشد على أميت من فرعون لقومه
عنه إسناداً ومتناً، وسيأيت مقارنتها فهذه رواية األوزاعي الثابتة الصحيحة 

  برواية غريه من أصحاب الزهري يف الطريق التالية.

    النيب عن الزهري حديث ثانيا:  
وقد قدمتها هنا على حديث أم سلمة الرتباطها بالطريق اليت قبلها، وهي 

أخربنا معمر عن الزهري قال: أراد « قال:  )١(ما أخرج عبد الرزاق يف املصنف
وقال: إنه سيكون يف أميت  رجلٌ أن يسمي ابناً له الوليد فنهاه رسول اهللا 

  .»  رجلٌ يقال له الوليد يعمل يف أميت بعمل فرعون يف قومه
                                                

  ).١١/٤٣املصنف (   )١(
(٣٨٣)



      
»« ١٠ 

  .)١(وكذلك أخرجه عبد الرزاق يف اجلزء الثاين من أماليه ذا اإلسناد 
سيكون يف  «هذا احلديث؛ فروى قولَه:  فقد خالف معمر األوزاعي يف

؛ رواه عن الزهري »  أميت رجلٌ يسمى الوليد هو أشد على أميت من فرعون لقومه
 عن النيب  عن ب، ورواه األوزاعيمرسالً، ومل يسنده إىل سعيد بن املسي

 الزهري عن سعيد عن النيب .ًمرسال  
الزهري إمام حافظٌ متقن معهود منه احلرص والذي ينبغي تقريره هاهنا أنَّ 

 اإلسناد عدي وإظهارِ مستنده فيما يروي، وليس من عادته أن يـقَصعلى الت
وهو حيفظه، ومن أجل ذلك عد العلماُء مرسالته أضعف املراسيل، ألنه مل يدع 

  .)٢(ذكر إسنادها وعنده فيها شيٌء ذو بال
سن البصري وحنوه ممن يرسلون كثرياً مما وهو بذلك خيتلف عن مثل احل

شهدت احلسن، وقال «  : )٣(هو حمفوظٌ عندهم باإلسناد، قال مبارك بن فضالة
له إبراهيم بن إمساعيل الكويف: حنب أن تسنِد لنا؛ قال: سلْ، قال: حديثك يف 
قيام الساعة، قال: حدثين به ثالثة؛ حدثين جابر بن عبد اهللا وحدثنيه أنس بن 

                                                
): ١٠/٥٨٠)، وقال احلافظ ابن حجر (فتح الباري: ١٠٨األمايل يف آثار الصحابة (ص   )١(

وأخرجه البيهقي يف الدالئل أيضاً من رواية بشر بن بكر عن األوزاعي، وأخرجه عبد الرزاق (
أماليه عن معمر؛ كالمها [يعين معمراً واألوزاعي] عن الزهري عن سعيد عن يف اجلزء الثاين من 

...احلديث، والظاهر أنه سبق نظر أو وهم من سعيد بن املسيب قال: ولد ألخي أم سلمة ولد (
احلافظ، فالذي يف اجلزء الثاين من األمايل هو كالذي يف املصنف، ليس فيه ذكر سعيد بن 

  املسيب.
  ).١/٥٣٥لل الترمذي البن رجب (انظر شرح ع   )٢(
  ).٣١٥التاريخ الكبري للبخاري (/   )٣(

(٣٨٤)



      
»« ١١ 

عن األسود بن  -وكان أمرأ صدق  - مالك وحدثنيه عبد اهللا بن قدامة العنربي  
سريع، فما سألوه يومئذ عن شيء إال أسند، فخرجوا وقالوا: كنا نخدع عن 

، فتفريق أهل العلم بني مرسالما مستنده استقراء عادة كلٍّ »  هذا الشيخ
  منهما.

وعلى ذلك فإنه ال بد من املفاضلة بني رواية األوزاعي عن الزهري عن 
 سعيد بن املسيب عن النيب  مرسالً، وبني رواية معمر عن الزهري عن النيب

  له قوةٌ خبالف إرسال الزهري الذي هو من مرسالً، ألنَّ إرسالَ سعيد
  أضعف املراسيل. 

  املفاضلة بني رواية األوزاعي ومعمر:
معمر بن راشد األزدي البصري من أصحاب الزهري املقدمني، وأكثر 

 موروايته صرحيةٌ يف أنَّ )١(على األوزاعي -يف الزهري  - النقاد على أنه مقد ،
سيكون يف أميت رجلٌ يقال له الوليد يعمل يف أميت بعمل « :  قوله يف احلديث
قدمنا أنَّ الزهري لو كان حيفظ ، هو مما أرسله الزهري، وقد »  فرعون يف قومه

ذلك عن راوٍ يستحق أن يذْكَر لذكره، وأما رواية األوزاعي فإا جتعل الرواية 
  عن سعيد بن املسيب.

وعلى ذلك فالذي يترجح يل صوابه أنَّ لفظ رواية األوزاعي عن الزهري 
  قسمان:
:  ، فقال رسول  ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه الوليد« :  قوله – ١

                                                
  ).٢/٦٧١راجع تفصيل ذلك يف شرح علل الترمذي (   )١(

(٣٨٥)



      
»« ١٢ 

  .»  تسمون الوليد بأمساء فراعنتكم 
فهذا اللفظ شواهده وافرةٌ، وسيأيت ذكر ذلك، وحري أن يكون ثابتاً من 

  رواية سعيد بن املسيب املخزومي مرسالً، فهو شأنٌ خيص بين خمزوم.
 سيكون يف أميت رجلٌ يسمى الوليد هو أشد على أميت من «وأما قوله:  -  ٢

، فهذا لفظٌ رواه األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب »  فرعون لقومه
  مرسالً، وخالفه فيه معمر فجعله من مراسيل الزهري نفسه.

ورواية معمر أقرب وأحرى بالصواب، فإنَّ هذا اللفظ ال شواهد له وهو 
اياا إىل النكارة أقرب، ألنه من أخبار الفنت وأشراط الساعة، ومل يأت يف رو

  الصحيحة أو املقاربة ما يشهد له.
فالذي يترجح أنَّ هذا اللفظ (الثاين) إمنا هو من مرسالت الزهري كما 
قال معمر، وليس هو من مرسالت سعيد بن املسيب كما قال األوزاعي، فيكون 
األوزاعي قد مجع يف روايته لفظني من روايتني، كالمها عنده عن الزهري، فأدى 

على وجهها، ومحل األخرى على إسناد األوىل وخالفه معمر يف  إحدامها
  إسنادها.

ومما يدلُّ على أنَّ األوزاعي قد مجع لفظي الروايتني يف سياقٍ واحد أنَّ يف 
، فإنَّ فيه  ري مألوف يف األحاديث النبويةـسبك اللفظني يف سياقٍ واحد أمراً غ

: تسمون الوليد يد، فقال رسول ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه الول« 
بأمساء فراعنتكم، سيكون يف أميت رجلٌ يسمى الوليد هو أشد على أميت من 

، فإنه ال رابطَ شرعي بني آخر احلديث وأوله، فليس من »  فرعون لقومه
معهود الشريعة أنَّ تعلِّل النهي احلاضر الناجز بأمرٍ سيكون يف املستقبل وهو 

(٣٨٦)



      
»« ١٣ 

النهيِ عنه عدم مل يوجد، ذلك أنَّ سياق احلديث يقتضي النهي عن اسم حالَ  
الوليد ألنَّ سيكون يف زمان مستقبل امساً لرجلٍ تلك صفته، وهذا غريب ليس 

  مما له نظري شرعي، ألنَّ الشريعة تعلِّل األمر والنهي بأمورٍ متحقِّقة موجودة.
هذا السياق لفظي روايتني كالمها عنده فظاهر األمر أنَّ األوزاعي مجع يف 

عن الزهري، وكالمها مرسلٌ، ولكن الرواية األوىل من مرسالت سعيد بن 
املسيب، ومضموا كراهية اسم الوليد آلل الوليد بن املغرية ألنه من أمساء 
فراعنتهم، واملقصود الوليد بن املغرية نفسه، والرواية الثانية من مرسالت 

  ومضموا اإلخبار بأنه سيكون يف األمة فرعونٌ امسه الوليد.الزهري نفسه، 
وجمع الروايات يف سياقٍ وسبك واحد هو معهود عند األئمة احلفاظ، 

  ولكن اجلمع هنا ختلله وهم.
: فأين أصحاب الزهري مل يرووا عنه ما روى األوزاعي؟  فإن قال قائل

الزهري الذي يف األحكام، وال فاجلواب أنَّ احلديث ليس من مشهور حديث 
هو من املغازي، وإمنا هو يف شأن مستقلٍّ ال يذكر إال ملناسبة، فالسبب يف قلة 

  ذكر الزهري له وتفرد بعض أصحابه به عنه حاصلٌ متحقِّق.
   النيب عن سلمة أم حديث : ثالثاً 

 )٢(عن حممد بن عمرو بن عطاء )١(يرويه حممد بن إسحاق صاحب السرية
                                                

حممد بن إسحاق بن يسار القرشي املطليب موالهم املدين، من أئمة العلم بالسري، مكثر صدوق يف    )١(
يسري، قال ابن حجر: صدوق يدلِّس، اجلملة ومن األئمة من يضعفه، وعنده تدليس وفيه تشيع 

  ).٥٧٦٢، والتقريب: ترمجة٢٤/٤٠٥هـ. (ذيب الكمال: ١٥٠ت 
حممد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري املدين، ثقة جليل، من رجال الكتب الستة، ت يف آخر    )٢(

  ).٦٢٢٧، والتقريب: ترمجة٢٦/٢١٠خالفة هشام بن عبد امللك. (ذيب الكمال: 
(٣٨٧)



      
»« ١٤ 

 «عن أمها أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها قالت:  )١(عن زينب بنت أم سلمة 
 النيب دخل علي  من آل املغرية امسه الوليد فقال: من هذا يا أم وعندي غالم

 سلمة؟ قالت هذا الوليد، فقال النيب ه فإنهروا امسقد اختذمت الوليد حناناً، غي :
  .»  األمة فرعونٌ يقال له الوليدسيكون يف هذه 

، من طريق )٣(، وابن عساكر)٢(أخرجه إبراهيم احلريب يف غريب احلديث
  .»  وهذا سند جيد«  : )٤( قال احلافظ يف الفتح   ابن إسحاق.

)، أي جعلتموه معظَّماً حتنون إىل ذكراه اختذمت الوليد حناناًومعىن (
املقصود بذلك أنكم اختذمت االسم نفسه وتصغى قلوبكم إىل جتديد ذكره، وليس 

  حناناً، فاالسم ارد من مسمى ليس شيئاً ميكن أن يتخذَ حناناً.
وابن إسحاق ليس بذاك الثبت، ولكن تقوى روايته إذا روى السرية، 
ولذلك فإنَّ أول روايته موافق للمشهور الذي روى غريه، وأما تعليل النهي بأنه 

مة فرعونٌ يقال له الوليد فهو خمالف للعلة املنصوصة يف سيكون يف هذه األ
احلديث نفسه، فإنَّ العلة املنصوصة يف احلديث هي أنَّ اإلصرار على هذه 
التسمية إحياًء لذكر الوليد بن املغرية؛ فيه إشعار بتعظيم عدو هللا ورسوله، بلغ 

ةٌ ختص آلَ الوليد دون من عداوته أن أنزل اهللا تعاىل فيه قرآناً يتلى، وهذه عل
                                                

بنت زوجه أم املؤمنني أم  زينب بنت أيب سلمة عبد اهللا بن عبد األسد املخزومي، ربيبة النيب    )١(
هـ. (ذيب ٧٣سلمة، ولدت باحلبشة، من فضليات الصحابيات الاليت روي عنهن العلم، ت 

  ).٨٦٩٤، والتقريب: ترمجة٣٥/١٨٥الكمال: 
  ).١٠/٥٩٧فتح الباري (   )٢(
  ).٦٣/٣٢٤تاريخ دمشق (   )٣(
  ).١٠/٥٩٧فتح الباري (   )٤(

(٣٨٨)



      
»« ١٥ 

فيكون ما يف احلديث خاصاً هلم من دون سائر األمة، فال يناسب ـ بعد غريهم،  
  أن يعلَّل النهي بعلة عامة جتعل النهي عاماً لألمة.ذلك ـ 

عن  )١(وللحديث عن أم سلمة وجه آخر أخرجه ابن سعد يف الطبقات
: ما ابنه الوليد فقال رسول اهللا  وكان الوليد بن الوليد مسى« الواقدي قال: 

  .»  اختذمت الوليد إال حنانا! فسماه عبد اهللا
والواقدي ضعيف جداً يف رواية احلديث (أحاديث األحكام)، وأما 
السرية اليت منها هذه الرواية فإنَّ روايته تذْكَر ويستأنس ا، وال يعتمد عليها 

الواقدي ل يحتج به إذا انفرد، لكن ال ريب «  : )٢(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
يف علمه باملغازي واستعالم كثري من تفاصيلها من جهته، ومل نذكر عنه إال ما 

  .»  أسندناه عن غريه
وما روى الواقدي موافق ألول حديث ابن إسحاق وهو من السرية، 

فرعون وليس فيه ما يف حديث ابن إسحاق من التعليل بأنه سيكون يف األمة 
  امسه الوليد.

  اخلالصة يف درجة حديث أم سلمة:
« احلديث الذي روى ابن إسحاق أوله يف شأن من السرية وهو قوله: 

 النيب دخل علي  هذا يا أم نمن آل املغرية امسه الوليد فقال: م وعندي غالم
 سلمة؟ قالت هذا الوليد، فقال النيب ،ًروا امسه: قد اختذمت الوليد حناناغي  « ،

                                                
  ).٤/١٣٣الطبقات الكربى (   )١(
  ).٧٥الصارم املسلول (ص   )٢(

(٣٨٩)



      
»« ١٦ 

  وابن إسحاق عاملٌ بالسرية. 
ووجه عد هذا من السرية أنه علَّلَ يهم عن هذا االسم بعلة هي عندهم 
خاصةً دون غريهم، وهي تعظيمهم عدواً هللا بإحياء امسه، فليس يهم عن اسم 

لنهي الوليد ألمرٍ شرعيٍ يف االسم نفسه، وإمنا هو من أجل حالٍ خيفت منهم، فا
  خاص متعلِّق باحلال وليس باالسم.

فإنه سيكون يف هذه األمة فرعونٌ يقال له « وأما آخر حديثه وهو قوله: 
فهو يف األحكام، ألا علةٌ تـشريعيةٌ عامة لألمة يف اسم الوليد ال »  الوليد

 تقف عند آل املغرية، وهذا ال بد فيه من أسانيد قوية تثْبِت حكم التحرمي، وقد
  تقدم أنه ال يصح نسبة التعليل ذه العلة إىل الشريعة

   

(٣٩٠)



      
»« ١٧ 

   مرسال  النيب عن عثمان بن أبان حديث رابعا:  
حدثين  «: )١( "مجهرة نسب قريش وأخبارها"قال الزبري بن بكار يف كتابه 

، عن أيوب بن )٣(، قال حدثين إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس)٢(إبراهيم بن محزة
قال: دخل الوليد بن الوليد بن الوليد بن املغرية  )٥(بن عثمان ، عن أبان)٤(سلمه

: يا غالم ما امسك؟ قال: أنا ، فقال رسول اهللا وهو غالم على رسول اهللا 
الوليد بن الوليد بن الوليد بن املغرية، قال: ما كادت بنو خمزومٍ أن جتعل الوليد 

  .»  إال رباً، ال ولكن أنت عبد اهللا
 كور يف احلديث الذي غُير امسه إىل "عبد اهللا" هو اجلد املباشروالوليد املذ

لراوي احلديث عن أبان؛ أيوب بن سلمة بن عبد اهللا بن الوليد بن الوليد بن 
  املغرية، فهو أبو أبيه، وقد عمر أيوب عمراً طويالً.

                                                
  ).٢/٧٣٢مجهرة نسب قريش (   )١(
إبراهيم بن محزة الزبريي، من شيوخ الزبري عامل بالنسب، وليس من أهل رواية احلديث فلم أجد    )٢(

  ).١/٦١له ترمجة، انظر مقدمة مجهرة نسب قريش للزبري (
)، والضعفاء ١/٣٨٠موىل كثري ابن الصلت، مدين، منكر احلديث. (التاريخ الكبري للبخاري (   )٣(

  ).١/٩٨الكبري للعقيلي: 
أيوب بن سلمة املخزومي، عم جده خالد بن الوليد، ولد يف عهد معاوية وعمر طويالً حىت    )٤(

- ١٣٠فيما بني سنة صارت إليه مواريث آل خالد بن الوليد ملا مات آخرهم وانقرضوا 
هـ، وليس رواة احلديث ١٤٥هـ، ومات يف عهد املنصور، فله ذكر يف عهده سنة ١٤٠

املعروفني، له ذكر يف كتب النسب واألخبار، وله ترمجة يف تاريخ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 
١٠/٩٨.(  

هـ. ١٠٥ة، ت أبان بن عثمان بن عفان القرشي األموي، أبو سعيد املدين، تابعي فقيه ثق   )٥(
  ).١٤٢، والتقريب: ترمجة٢/١٦(ذيب الكمال: 

(٣٩١)



      
»« ١٨ 

وأيوب ال تعرف حاله، ولكن تذكر روايته هنا على أا خرب خيص أسرته؛  
 ر امسه يف عهد النيبه الوليد قد غُيأنه قد تواتر عندهم أنَّ جد.  

)؛ "رباً" هاهنا مبعىن ما كادت بنو خمزوم أن جتعل الوليد إال رباقوله: (أما و
  ." يف الروايات اليت تقدمت واليت تأيت"حناناً

    مرسالً املخزومي أيوب بن إمساعيل حديث خامسا: 
، )٢(حدثنا حممد بن أبان األصبهاين«  : )١(قال احلافظ أبو القاسم الطرباين

، حدثنا عبد )٤(، حدثنا يعقوب بن حممد الزهري)٣(حدثنا حممد بن عبادة الواسطي
بن الوليد بن ، حدثنا إمساعيل بن أيوب بن سلمة بن عبد اهللا )٥(العزيز بن عمران

  .»  الوليد بن املغرية أنَّ الوليد كان حمبوساً مبكة...
ودخل إىل أم سلمة وبني يديها صيب وهي « مث ذكر قصته إىل أن قال: 

  .»  تقول...، فقال: إن كدمت لتتخذون الوليد حناناً، فسماه عبد اهللا
يف  وإمساعيل بن أيوب يف إسناد احلديث هو ابن أليوب بن سلمة الذي

الطريق اليت قبله، وليس له ترمجة معروفة ألنه ليس من رواة احلديث، وهو هنا 
                                                

  ).٢٢/١٥٢املعجم الكبري (   )١(
  ).٢/٢٠٤هـ. (تاريخ أصبهان: ٢٩٣أبو مسلم الفقيه، ت    )٢(
  ).٢٥/٤٤٧حممد بن عبادة الواسطي، ثقة. (ذيب الكمال:    )٣(
بن عوف القرشي الزهري، أبو يعقوب بن حممد بن عيسى بن عبد امللك بن محيد بن عبد الرمحن    )٤(

  ).٧٨٨٨، والتقريب: ترمجة٣٢/٣٦٧هـ. (ذيب الكمال: ٢١٣يوسف املدين، ضعيف، ت 
عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف القرشي الزهري األعرج    )٥(

  ).١٨/١٧٨هـ. (ذيب الكمال: ١٩٧املدين، عامل بالنسب متروك يف احلديث، ت 
(٣٩٢)



      
»« ١٩ 

  إمنا يروي شأناً خاصاً بأسرته وليس حديثَ عامة. 
وصله ابن منده من وجه واه إىل أيوب بن »: )١(وقال احلافظ ابن حجر

  . » سلمة عن أبيه عن جده
بن سلمة وصله ابن منده من وجه آخر عن أيوب  « : )٢(وقال كذلك

فقال عن أبيه عن جده، قال: غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، قلت: ويف 
  .Lوهو كذاب )٣(سنده النضر بن سلمة

    مرسلة أخرى طريق 
عن حممد بن سالم  )٤(أخرجها الزبري بن بكار يف مجهرة نسب قريش

مرسالً عن أم سلمة، يف تغيري اسم  )٥(األديب عن محاد بن سلمة وابن جعدبة
الوليد بن أيب أمية أخي أم سلمة إىل "املهاجر"، وفيه أن الوليد اسم لفرعون من 

  الفراعنة، وهي حكايةٌ مرسلة ال إسناد هلا.

                                                
  ).١٠/٥٩٧فتح الباري (   )١(
  ).٤/٢٦٢اإلصابة (   )٢(
، ولسان ٨/٢٧١املروزي، لقبه "شاذان" سكن املدينة، اموه بالوضع. (الكامل البن عدي:    )٣(

  ).٦/١٦٠امليزان: 
  ).٧٠٥-٢/٧٠٤مجهرة نسب قريش (   )٤(
، وذيب ٤/٣٧٨هو يزيد بن عياض ابن جعدبة الليثي املدين، كذبوه. (الضعفاء للعقيلي:    )٥(

  ).٣٢/٢٢١الكمال: 
(٣٩٣)



      
»« ٢٠ 

  املبحث الثاين 
  أقوال العلماء يف ثبوت احلديث

ما اختلفت أقوال العلماء يف احلكم على احلديث، وحنن نذكرها ونذكر 
  ترجح لنا منها.

  : إبطال احلديث واحلكم عليه بالوضع. القول األول
  والذي قال ذلك من العلماء من يلي:

  اإلمام احلافظ أبو حامت ابن حبان: -  ١
هذا،  هذا خرب باطل؛ ما قال رسول اهللا «  :)١(قال يف كتاب اروحني

وال عمر رواه، وال سعيد حدث به، وال الزهري رواه، وال هو من حديث 
  .»  األوزاعي ذا اإلسناد

قال ذلك يف ذكر طريق احلديث الذي تقدم أن اإلمام أمحد أخرجه يف 
من طريق أيب املغرية عن إمساعيل بن عياش عن األوزاعي عن الزهري  )٢(املسند

ولد ألخي أم سلمة غالم فسموه  «قال:  عن سعيد عن عمر بن اخلطاب 
: تسمون الوليد بأمساء فراعنتكم، سيكون يف أميت رجلٌ الوليد، فقال رسول 

  .»  يسمى الوليد هو أشد على أميت من فرعون لقومه
  .)٣(ذكره يف كتاب املوضوعات احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي: -  ٢

                                                
  ).١/١٢٥كتاب اروحني (   )١(
  ) ط مؤسسة الرسالة.١/٢٦٥مسند اإلمام أمحد (   )٢(
  ).٩- ٣/٨)، و(٢/١٩٤املوضوعات البن اجلوزي (   )٣(

(٣٩٤)



      
»« ٢١ 

  .)١(املصنوعة يف األحاديث املوضوعةوذكره السيوطي يف الآللئ  
اعتمد ابن اجلوزي على كالم ابن حبان «  :)٢(قال احلافظ ابن حجر

  .»  فأورد احلديث يف املوضوعات فلم يصب
هـ) فأورد ٥٤٣وكذلك اعتمد عليه احلافظ أيب عبد اهللا اجلورقاين (ت 

  .)٣("األباطيل واملناكري"احلديث يف كتابه 
احلافظ ابن حجر يف كتابه "القول  كالم ابن حبان وقد تصدى لنقد

قول ابن حبان إنه باطل دعوى ال « : )٤(، فقالاملسدد يف الذب عن املسند"
مل يقله وال عمر  برهانَ عليها وال أيت بدليل يشهد هلا، وقوله إنَّ رسول اهللا 

وال سعيد وال الزهري شهادةُ نفي صدرت من غري استقراء تام فهي مردودة، 
وكالمه يف إمساعيل بن عياش غري مقبولٍ كله فإنَّ رواية إمساعيل عن الشاميني 

  .»  عند اجلمهور قوية وهذا منها، وإمنا ضعفوه يف روايته عن غري أهل الشام
يل بن عياش، وذكر شواهد احلديث، مث مث أفاض يف تقوية رواية إمساع

ما قاله وال  وذا يعلم يطالن شهادة ابن حبان بأنَّ رسول اهللا «  :)٥(قال
  .»  سعيد بن املسيب وال الزهري وال األوزاعي

                                                
  ).١/٩٨الآللئ املصنوعة (   )١(
  ).١٠/٥٩٧فتح الباري (   )٢(
  ).٢٥٦-٢/٢٥٥األباطيل واملناكري (   )٣(
  ).١٢املسدد (صالقول    )٤(
  ).١٥القول املسدد (ص   )٥(

(٣٩٥)



      
»« ٢٢ 

 : )١( ر العالمة ابن القيم يف املنار املنيف من األحاديث املوضوعةوقد ذك 
منها شيئاً بنصه، ومل يذكر أحاديث  ، ولكنه مل يذكر»  أحاديث ذم الوليد« 

  التسمي باسم الوليد، وذم الوليد غري التسمي باسم الوليد.
  القول الثاين: تضعيف احلديث.

، مث ذكر حديث )٢("باب تسمية الوليد"عقد اإلمام البخاري يف صحيحه 
  .»  اللهم أنجِ الوليد بن الوليد« الذي فيه:  يف قنوت النيب  أيب هريرة 

أورد احلديث الدالَّ «  :)٣(قال احلافظ ابن حجر يف صنيع البخاري هذا
 ره النيبعلى اجلواز، فإنه لو كان مكروهاً لغي كعادته  «.  

هذا احلديث «  :)٤(وقال ابن بطال يف شرح احلديث من صحيح البخاري
من بالغ يرد ما روى معمر عن الزهري...، وحديث أيب هريرة أثبت يف احلجة 

  .»  الزهري فهو أوىل منه
  يعين حديث الزهري الذي قدمناه يف الطريق الثانية من طرق احلديث.

وهذا ظاهر من البخاري أنه يرى إباحة التسمية باسم الوليد، وأنه ال يرى 
تلك األحاديث حجةً يف حترمي االسم أو كراهته، فقد يؤخذ من صنيعه هذا 

  تضعيف احلديث.
                                                

  ).١١٢املنار املنيف (ص   )١(
  ).١١٠صحيح البخاري، كتاب األدب (باب رقم   )٢(
  ).١٠/٥٩٦فتح الباري (   )٣(
  ).٩/٩٩شرح صحيح البخاري البن بطال (   )٤(

(٣٩٦)



      
»« ٢٣ 

ورد يف كراهة هذا االسم حديثٌ أخرجه «  :)١(بن حجروقال احلافظ ا 
أن يسمي الرجل عبده أو  الطرباين من حديث ابن مسعود: ى رسول اهللا 

وفيه حممد بن  .»  ، وسنده ضعيف جداً)٢(ولده حرباً أو مرةً أو وليداً، احلديث
  .)٣(حمصن العكاشي وهو متهم

من شواهد احلديث ما أخرجه الطرباين من حديث « : )٤(وقال احلافظ
فذكر حديثاً فيه قال: الوليد  قال: خرج علينا رسول اهللا  معاذ بن جبل 

، ولكن سنده )٥(اسم فرعون هادم شرائع اإلسالم يبوء بدمه رجلٌ من أهل بيته
  .»  ضعيف جدا

وهو ، ومنصور بن عمار الواعظ )٦(يف إسناده جماشع بن عمرو وهو متهم
  ، فال يصلح ذكر هذين احلديثني.)٧(متروك

وتضعيف هذا احلديث هو ما عليه عامة املعاصرين يف الفتوى أو يف 
التعليق على األحاديث وحنو ذلك، يأخذون بظاهر أسانيده فيضعفون احلديث، 

                                                
  ).١٠/٥٩٦فتح الباري (   )١(
  ).٦٩٤املعجم األوسط للطرباين (حديث   )٢(
، قال ابن حجر: كذبوه. حممد بن حمصن العكاشي، من ولد عكاشة بن حمصن األسدي    )٣(

  ).٦٣٠٨، والتقريب: ترمجة٢٦/٣٧٢(ذيب الكمال: 
  ).١٠/٥٩٧فتح الباري (   )٤(
  ).٣/١٢٠املعجم الكبري (   )٥(
 ،٤/٢٦٤جماشع بن عمرو، يروي عن عبيد اهللا بن عمر العمري، كذبوه. (الضعفاء للعقيلي:    )٦(

  ).٥/١٥لسان امليزان: 
منصور بن عمار الواعظ أبو السري اخلراساين، مذكور بالزهد والوعظ منكر احلديث. (الكامل    )٧(

  ). ٦/٩٨، ولسان امليزان: ٨/١٣٠البن عدي: 
(٣٩٧)



      
»« ٢٤ 

  مث يبنون على ذلك إباحة التسمية بالوليد. 
  القول الثالث: تقوية احلديث.

  .»  هذا مرسلٌ جيد«  :)١(حديث سعيد بن املسيبقال البيهقي يف 
هذا ثابت عن ابن املسيب ومراسيله حجة على «  :)٢(وقال احلافظ الذهيب

  .»  الصحيح
  .»  وهذا من أقوى املراسيل«  :)٣(وقال

«  :)٤(وقال احلافظ ابن حجر يف حديث أم سلمة من طريق ابن إسحاق
  .»  هذا إسناد حسن

تقويةٌ للحديث وإثبات أنَّ له أصالً، ولذلك أخذ بعض وكلُّ ذلك منهم 
  العلماء من احلديث كراهة التسمية بالوليد.

ومنها أمساء  «: )٥(قال ابن قيم اجلوزية وهو يذكر األمساء املكروهة
، مث ذكر حديث عبد »  الفراعنة واجلبابرة كفرعون وقارون وهامان والوليد

  الرزاق عن معمر عن الزهري.
  من األمساء املكروهة، ومل جيعله من احملرمات.فجعله 

                                                
  ).٦/٥٠٥دالئل النبوة (   )١(
  ).١/٣٩٩تاريخ اإلسالم (   )٢(
  ).٨/٢٨٨تاريخ اإلسالم (   )٣(
  .)١٥القول املسدد (ص   )٤(
  ).١٧٢حتفة املودود بأحكام املولود (ص   )٥(

(٣٩٨)



      
»« ٢٥ 

  املبحث الثالث 
  القول الراجح يف درجة احلديث

  قد تقدم أنَّ أمثل طرق احلديث وأقواها طريقان:
١- حديث سعيد بن املسيب مرسالً عن النيب  :ولد ألخي أم « بلفظ

  .»  : تسمون الوليد بأمساء فراعنتكمسلمة غالم فسموه الوليد، فقال رسول 

 دخل علي النيب « حديث أم سلمة رضي اهللا عنهما بلفظ: -٢
وعندي غالم من آل املغرية امسه الوليد فقال: من هذا يا أم سلمة؟ قالت هذا 

 الوليد، فقال النيبروا امسهقد اختذمت الوليد حنانا، غي :  «.  
 ما ذكرذين اللفظني على أ ه احلكم بثبوت مضمون احلديثفيتوج

  لواقعة من السرية ختص آل الوليد بن املغرية.

  حتقيق داللة هاتني الروايتني:
  يف الروايات اليت تقدمت يف البحث تعليل النهي بعلتني:

سم ، وهي أم باإلحلاح على إحياء التسمية باعلة خاصة بآل املغرية - ١
الوليد وتعظيم ذلك االسم إمنا يعظمون فرعوناً من فراعنة هذه األمة، وهذا 
 تعليلٌ خاص م ليس لسواهم ممن يسمي ذا االسم غري قاصد ما قصدوا،
فرواية مثل تلك الواقعة هي من رواية وقائع السير اخلاصة، وليس هو من رواية 

هلم خاصة مث ال يكون من  النيب  األحكام الشرعية، وحرِي أن يثبت ي
يفيت من يستفتيه يف شأن  احلديث الذي جيب على األمة نقله، كما أنه 

خاص، أو يعلِّم كثرياً من الناس أشياء من العلم مث ال ينقل ذلك، ألنَّ يف العلم 
(٣٩٩)



      
»« ٢٦ 

  الذي بثَّه النيب  ه فيهم ما يكفي عن نقل كلِّ واقعة منرهيف أصحابه وش
  فتاويه أو تعليمه أو تنبيهه.

، وهي أنه سيكون يف األمة رجل امسه الوليد، وهذا علة عامة لألمة -  ٢
  حكم شرعي ال تستقل بإثباته أسانيد هذا احلديث وال تقارب.

فالذي يتحرر من ذلك هو أنَّ آل الوليد بن املغرية ـ خاصةً ـ كانوا 
 منهيني عن تعظيم شأن الوليد بن املغرية وهو فرعونٌ من الفراعنة، وذلك حكم
ال خيتصون به، بل إنَّ كلَّ طاغوت من الطواغيت ال ينبغي تعمد التسمي بامسه 

ه فيكون املُسمد تعظيماً لشأنه أياً كان امسي به منهياً عن التسمية املقترنة بقَص
تعظيمه، وليس النهي عن االسم نفسه، إال أن يكون االسم من األمساء املستحبة 

  شرعاً فال ينهى أحد عنه مطلقاً، ويكون اإلمث يف القصد املنهي عنه وحسب.
فنهي آل الوليد بن املغرية عن التسمي باسم الوليد كان من أجل ما اقترن 

  به من إشعارٍ بتعظيم شأن املسمى، وليس بأساً يف االسم نفسه.
   )Ç Æ Å Ä( والوليد بن املغرية هو الذي نزل فيه قوله تعاىل:

  .)١(قال ذلك ابن عباس وجماهد وقتادة وغريهم، ]١١ املدثر:[
وقد كانت قريش تعظِّم الوليد بن املغرية بن عبداهللا بن عمر بن خمزوم، 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ( وغريه يف تفسري قوله تعاىل:فقد قال قتادة   � ~ }

    .)٢(أم عنوا به الوليد بن املغرية ]٣١[الزخرف:  )¦ §

                                                
  ).٢٣/٤٢١تفسري ابن جرير الطربي (   )١(
  ).٢٠/٥٨٢تفسري ابن جرير الطربي (   )٢(

(٤٠٠)



      
»« ٢٧ 

  الشواهد التارخيية والشرعية للرواية: 
  يشهد لثبوت هذه الرواية ثالثة شواهد تارخيية وشرعية:

  ثابتة: واقعةٌ يف عهد النيب أن تغيري اسم الوليد  - ١
من الثابت ـ تارخيياً ـ لدى نسايب قريش ومؤرخيها أنَّ الوليد بن الوليد 

 لد له يف حياة النيببن املغرية (أخا خالد بن الوليد بن املغرية) قد و  وأنه ،ولد
 ه إىل عبد اهللا، فقد يكون هو املذكور يف حديث أمر امسي أوالً الوليد مث غُيمس

وليس أخاً هلا)، وقد يكون غريه، إال أن يكون بينهما سلمة (وأبوه ابن عمها 
  أخوة رضاعة.

ومن املأثور عندهم أنَّ تغيريه كان بإشارة نبوية، ملّا علموا كراهته 
  إلحلاحهم على إحياء اسم الوليد وتعظيم شأنه وقد صغره اهللا وحقَّره.

 بن عند ذكر عبد اهللا )١(قال مصعب بن عبد اهللا الزبريي يف نسب قريش
قالت أم سلمة ترثي الوليد بن الوليد...، فسمع « الوليد بن الوليد بن املغرية: 

  .»  قوهلا فقال: ما اختذمت الوليد إال حناناً، فسموه عبد اهللا النيب 
الوليد بن الوليد..، كان اسم ابنه عبد اهللا فقال رسول «  :)٢(وقال الزبري

  .»  إال حنانا، هو عبد اهللا، فأمساه عبد اهللاألم سلمة: ما اختذمت الوليد  اهللا 
  وهذان النسابان مها عمدة الناس يف نسب قريش.

                                                
  ).٣٣٠-٣٢٩نسب قريش (ص   )١(
  ).٢/٧٣٢مجهرة نسب قريش (   )٢(

(٤٠١)



      
»« ٢٨ 

وقد تقدمت الطرق اليت فيها رواية تلك الواقعة عن أم سلمة رضي اهللا  
عنها بأسناد ال بأس به، وهي بنت أيب أمية بن املغرية، فالوليد بن املغرية عمها 

  أخو أبيها.
 وصحت رواية ذلك مرسلةً إىل النيب  عن سعيد بن املسيب وهو

  خمزومي من بين عمومة آل الوليد بن املغرية.
ورواها األخباريون عن أيوب بن سلمة بن عبد اهللا بن الوليد بن الوليد 
بن املغرية، وهو ابن ابنِ الذي غُير امسه، ورووها كذلك عن ابنه إمساعيل بن 

إال أننا نستدل ما  مل نصحح تينك الروايتني عن النيب  أيوب، وحنن وإن
  . على أنَّ ذلك شيٌء متداولٌ مذكور يف تلك األسرة

  : عمل آل الوليد بن املغرية مبا تضمنه احلديث -  ٢
قد كان من حسن إسالم آل الوليد بن املغرية أم انتهوا عن تعظيم هذا 

مبن تربأ من أعداء اهللا وقطع عالئق املودة م، االسم ملا علموا أنَّ ذلك ال يليق 
فمن آثار ذلك اليت وقفت عليها ثالث وقائع؛ كلهن غُيرت فيهن األمساء من 

  الوليد إىل اسمٍ آخر:
  : تغيري اسم الوليد بن الوليد بن الوليد إىل "عبد اهللا". األوىل

  حديث أم سلمة.وهي اليت ذكر النسابون، وقد تكون هي املذكورة يف 
  الثانية: تغيري اسم الوليد بن خالد بن الوليد إىل "املهاجر".

أكرب ولد خالد بن الوليد بن املغرية اثنان ولدا يف اجلاهلية، والظاهر أما 

(٤٠٢)



      
»« ٢٩ 

، وكالمها امسان )١(أسلما مع أبيهما، ومها عبد الرمحن بن خالد واملهاجر بن خالد 
تنكر اسم اهللا "الرمحن"، واهلجرة معىن شرعي ال  مغيران، فإن قريشاً يف جاهليتها

  يتسمى به إال مسلم تيمناً باهلجرة.
والذي يظهر أنَّ عبد الرمحن مغير من اسمٍ معبد لغري اهللا، وأقرب ما 
يكون يف آل املغرية هو "عبد مشس"، ألنَّ الوليد أبا خالد كان يكْنى بابنه عبد 

ي يظهر أنَّ املهاجر مغير من اسم الوليد، فإنَّ خالد كان ، والذ)٢(مشس بن الوليد
، مث ملا أسلم مسى  )٣( يكىن يف اجلاهلية أبا الوليد، كما دل عليه خرب ذكره الزبري

  ولداً له سليمان واكتىن به، ولعله أول مولود له يف اإلسالم.
  . " ملهاجرا : تغيري اسم الوليد بن أيب أمية بن املغرية إىل " الثالثة

«  : )٥( ، وقال مصعب يذكر ولد أيب أمية بن املغرية )٤( ذكر ذلك الزبري
  .»  ، أسلم وبعثه أبو بكر... املهاجر بن أيب أمية  بن املغرية

يف اجلاهلية ألنه أسلم بنفسه وكان يف عهد أيب بكر  )٦(فهو صحايب مولود
  ،إال بعد النبوة واهلجرة مل تعرفه قريش رجالً يقود جيشاً، و"املهاجر" اسم

وهذا يستلزم أن يكون االسم مغيراً بعد أن أسلم من اسمٍ كان له يف اجلاهلية، 
                                                

  ).٣٢٧، ٣٢٤نسب قريش (ص   )١(
  ).٢/٧٢٨مجهرة نسب قريش (   )٢(
  ).٢/٧١٩مجهرة نسب قريش (   )٣(
  ).٧٠٥-٢/٧٠٤مجهرة نسب قريش (   )٤(
  ).٣١٦نسب قريش (ص   )٥(
  ).٦/١٨٠انظر اإلصابة (   )٦(

(٤٠٣)



      
»« ٣٠ 

  فقد يكون هو "الوليد" كما قال الزبري. 
لك ففي هذه الوقائع أنَّ مثَّ أمراً محل آل الوليد بن املغرية على تغيري ت

 اهللا استجابةً إلشارة النيب األمساء، وما هو إال التباعد من تعظيم عدو .  
  : استقرار األمر على إباحة التسمية باسم الوليد -  ٣

 ي النيب حمالٌ أن يصح  ،ًياً حمكماً عاما ي باسمٍ من األمساءعن التسم
سواٌء حمل النهي على الكراهة أو على التحرمي؛ مث ال يكون له أثر يف عمل 

  املسلمني يف خري القرون، بل يكون التسمي به معلناً فاشياً!
وقد كان اسم "الوليد" كان من األمساء املعروفة يف عهد اخللفاء 

أنه يغير  دليلٌ على أنه ال ي عنه، فقد عهد من عادة النيب الراشدين، وذلك 
األمساء اليت فيها مكروه شرعي، فلما أقر اسم الوليد يف غري آل الوليد بن 

  املغرية، مث أقره خلفاؤه الراشدون؛ كان ذلك دليالً على أنه ال بأس به.
  ومن األمثلة لذلك:

، من زوجه ابن اخلليفة الراشد عثمان   :)١(انالوليد بن عثمان بن عف -  ١
فاطمة بنت الوليد بن عبد مشس بن املغرية، ابنة عم خالد بن الوليد حلّا، 

، فسمى عثمانُ ابنها الوليد، وهذا )٢(قتل أبوها (الوليد) يوم اليمامة شهيداً
  يدلُّ على أنه ال حمذور عنده يف هذا االسم.

                                                
  ).١٠٤نسب قريش لصعب الزبريي (ص   )١(
  ).٢/٧٤٤انظر مجهرة نسب قريش للزبري بن بكار (   )٢(

(٤٠٤)



      
»« ٣١ 

، وقد واله وهو مولود بعد عهد النيب   :)١(سفيان الوليد بن عتبة بن أيب -  ٢ 
  ، وهذا يستلزم أنه ولد يف عهد اخلالفة الراشدة.معاوية 

اخلليفة األموي املعروف، وهو مولود يف   الوليد بن عبد امللك بن مروان: -  ٣
  عهد اخلالفة الراشدة.

وأم عبد الرمحن   :)٢(الوليد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن املغرية -  ٤
  .)٣(بن احلارث هي فاطمة بنت الوليد بن املغرية

والوليد بن عبد الرمحن هو أخو الفقيه املعروف أيب بكر بن عبد الرمحن بن 
احلارث بن هشام، وهم أسرة علمٍ وشرف يف قريش، وأبوه تابعي من الوجهاء 

فالغالب أنه مسى  ،الفضالء من أهل املدينة، تويف عبد الرمحن يف عهد معاوية 
  الوليد يف عهد اخلالفة الراشدة.

فكل هذه األمثلة تدل على استقرار إباحة التسمي بالوليد إذا خال من 
  قصد التفخيم لعدو اهللا ورسوله الوليد بن املغرية.

                                                
  ).١٣٣-١٣٢نسب قريش لصعب الزبريي (ص   )١(
  ).٢/٦٨٥مجهرة نسب قريش للزبري بن بكار (   )٢(
  ).٢/٧٢٨مجهرة نسب قريش للزبري بن بكار (   )٣(

(٤٠٥)



      
»« ٣٢ 

  اخلامتة 

قد تبني مما سلف أنَّ حديث النهي عن التسمي باسم الوليد قد روي من 
منها أن يكون ثابتاً هو ما روى األوزاعي عن الزهري  طرقٍ عديدة، واحلري

 عن سعيد بن املسيب عن النيب  وا باسمي آل املغرية أن يسم مرسالً يف
  فرعون من الفراعنة هو الوليد بن املغرية.

وكذلك ما روى ابن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن زينب بنت 
  نها؛ مثل ذلك.أم سلمه عن أمها أم سلمة رضي اهللا ع

وكال الروايتني تثبتان احلديثَ إثبات واقعة من السرية اخلاصة ال إثبات 
أحاديث األحكام، وقد تظافرت الشواهد املقوية لذلك، فهو مأثور مشهور عند 

  بين خمزوم، وعند أهل العلم بأنساب قريشٍ وأخبارها.
 هو كفرعون،وأما اإلخبار بأنه سيكون رجلٌ من هذه األمة امسه الوليد 

وتعليل النهي بذلك فذلك ليس حديثاً له إسناد يعول عليه، وقد أرسله حافظ 
املدينة وإمامها وحاوي علمها وأخبارها اإلمام الزهري، وقد علم العلماء أنه ال 
يرسل شيئاً له شأن، وإمنا يرسل ما ال إسناد معروف له عند أهل العلم من 

  سواقط الروايات.
 ق أنَّ التسمية بالوليد قد أُشعر بكراهتها يف عهد النيب وبذلك يتحقَّ

أناس كانوا يسمون به ختليداً لذكر رجلٍ من فراعنة هذه األمة ومن صناديد 
الكفر، فأُشعروا بكراهية ذلك، وكان ذلك خاصاً م من أجل احلال اليت 

  علمت هلم، وليس من أجل أمرٍ تكرهه الشريعة يف اسم الوليد.

(٤٠٦)



      
»« ٣٣ 

أنَّ ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم يف درجة احلديث؛ فمن نظر إىل  
احلديث ال يثبت به حكم شرعي يف شأن اسم الوليد ضعف احلديث، وبالغ 

  بعضهم فحكم بأنه موضوع.
ومن نظر إىل أنه واقعةٌ تارخيية شأا شأن السير قوى احلديث ومل يأخذ منه 

  التحرمي، وأقصى ما قيل يف ذلك إنه مكروه.
وجدنا اَألثَر العملي رخيية ومصداقاً ملا حقَّقنا من ثبوت تلك الواقعة التا

لذلك يف غاية الظهور، فقد غير آلُ املغرية أسامي مواليدهم من الوليد إىل أمساء 
هي أرضى منه، وبقي اسم الوليد دارجاً يف عهد اخللفاء الراشدين والقرون 

  املفضلة من غري نكري وال حترج.
  وسلم تسليما.واهللا تعاىل أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله 

 
 

 

(٤٠٧)



      
»« ٣٤ 

  مراجع البحث 
 للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت اإلصابة يف متييز الصحابة ،

هـ)، (ق) علي البجاوي، (ن) دار اجليل ـ بريوت، ط األوىل ٨٥٢
 هـ.١٤١٢

 للحافظ أيب عبد اهللا احلسني بن إبراهيم األباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ،
هـ)، (ق) عبد الرمحن الفريوائي، (ن) إدارة البحوث ٥٤٣اجلورقاين (ت 

 اإلسالمية باجلامعة السلفية ـ بنارس اهلند.

 (اجلزء الثاين) لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين األمايل يف آثار الصحابة ،
 ) مكتبة القرآن ـ القاهرة.هـ)، (ق) جمدي السيد إبراهيم، (ن٢١١(

 أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ (ت الربصان والعرجان والعميان واحلوالن ،
هـ)، (ق) عبد السالم هارون، (ن) دار اجليل ـ بريوت، ط األوىل ٢٥٥

 هـ.١٤١٠

  للحافظ نور الدين هـ)٢٨٢بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث (ت ،
باكري، (ن) مركز خدمة السنة باملدينة، هـ)، (ق) حسني ال٨٠٧اهليثمي (ت 

 هـ.١٤١٣ط األوىل 

 للحافظ مشس الدين أيب عبد اهللا حممد تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،
هـ)، (ق) عمر عبد السالم تدمري، (ن) دار الكتاب ٧٤٨بن أمحد الذهيب (ت 

 هـ.١٤٠٧بريوت، ط األوىل  –العريب 

 هـ)، ٤٣٠يم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين (ت ، للحافظ أيب نعتاريخ أصبهان
(ق) سيد كسروي حسن (ن) دار الكتب العلمية ـ بريوت، األوىل 

(٤٠٨)



      
»« ٣٥ 

 هـ.١٤٢٠ 

 هـ)، ٥٧١، للحافظ أيب القاسم علي بن احلسن ابن عساكر (ت تاريخ دمشق
 هـ. ١٤١٥(ق) عمر بن غرامة العمري، (ن) دار الفكر ـ بريوت، 

 هـ)، (ن) دار ٢٥٦إمساعيل البخاري (ت  ، لإلمام حممد بنالتاريخ الكبري
 الكتب العلمية، مصورة عن الطبعة اهلندية.

 لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أيوب ابن قيم اجلوزية حتفة املودود بأحكام املولود ،
هـ)، (ق) عثمان مجعة ضمريية، من مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي، ٧٥١(ت 

  (ن) دار الفوائد.
 هـ)، ٨٥٢فظ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين (ت ، للحاتقريب التهذيب

 هـ.١٤٢١(ق) أيب األشبال صغري أمحد شاغف، (ن) دار العاصمة ـ الرياض 

 ذيب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ مجال الدين يوسف بن عبد الرمحن ،
هـ)، (ق) بشار عواد، (ن) مؤسسة الرسالة ـ بريوت ط ٧٤٢املزي (ت 

 هـ.١٤٠٠األوىل 

 هـ)، أشرف ٢٥٦، للزبري بن بكار الزبريي (ت نسب قريش وأخبارها مجهرة
  على طبعه الشيخ محد اجلاسر، من مطبوعات جملة العرب.

 هـ)، (ن) دار ٤٥٨، للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي (ت دالئل النبوة
 هـ.١٤٠٥الكتب العلمية ـ بريوت، ط األوىل 

 للحافظ مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب سري أعالم النبالء ،
هـ)، (ق) عدد بإشراف شعيب األرنؤوط، (ن) مؤسسة ٧٤٨الدمشقي (ت 

 هـ.١٤٠٥بريوت، ط الثالثة  –الرسالة 
(٤٠٩)



      
»« ٣٦ 

  هـ) (ق) ٤٤٩، لعلي بن خلف ابن بطال القرطيب (ت شرح صحيح البخاري
 هـ.١٤٢٣ض، ط الثانية أبو متيم ياسر بن إبراهيم، (ن) مكتبة الرشد ـ الريا

 للحافظ عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب احلنبلي (ت شرح علل الترمذي ،
هـ)، (ق) مهام عبد الرحيم سعيد، (ن) مكتبة املنار ـ الزرقاء ـ األردن، ٧٩٥

 هـ.١٤٠٧ط األوىل 

 لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية الصارم املسلول على شامت الرسول ،
(ق) حميي الدين عبد احلميد، (ن) احلرس الوطين باململكة هـ)، ٧٢٨(ت 

 العربية السعودية.

 هـ)، (ق) ٣٢٢، للحافظ أيب جعفر حممد بن عمرو العقيلي املكي (ت الضعفاء
 هـ.١٤٠٤عبد املعطي قلعجي، (ن) دار الكتب العلمية ـ بريوت، ط األوىل 

 البغدادي، (ن) دار ، حملمد بن سعد بن منيع اهلامشي موالهم الطبقات الكربى
 صادر ـ بريوت.

 لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،
هـ)، (ق) حمفوظ الرمحن السلفي، (ن) دار طيبة ـ الرياض، األوىل ٣٨٥(ت 

 هـ.١٤٠٥

 العسقالين ، للحافظ أمحد بن علي ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري
 هـ.١٤٠٧(ن) دار الريان واملكتبة السلفية، ط الثالثة هـ)، ٨٥٢(ت 

 للحافظ ابن حجر العسقالين، (ن) القول املسدد يف الذب عن مسند اإلمام أمحد ،
 هـ.١٤٠١مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، ط األوىل 

 للحافظ أيب أمحد عبد اهللا بن عدي اجلرجاين (ت الكامل يف ضعفاء الرجال ،
(٤١٠)



      
»« ٣٧ 

املوجود وعلي معوض، (ن) دار الكتب العلمية ـ هـ)، (ق) عادل عبد ٣٦٥ 
 هـ.١٤١٨بريوت، ط األوىل 

 جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،
هـ)، (ق) صالح عويضة، (ن) دار الكتب العلمية ـ ٩١١السيوطي (ت 

 هـ.١٤١٧بريوت، 

 روحنيهـ)، (ق) ٣٦٠ن البسيت (ت ، للحافظ أيب حامت حممد بن حباكتاب ا
 هـ.١٤١٥حممود زايد، (ن) دار الوعي ـ حلب، ط الثانية 

 للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم املستدرك على الصحيحني ،
 هـ)، (ن) دار املعرفة، بريوت.٤٠٥النيسابوري (ت 

 لة ، (ق) عدد بإشراف د. عبد اهللا التركي، (ن) مؤسسة الرسامسند اإلمام أمحد
 هـ.١٤٢٠ط الثانية 

 هـ)، (ق) حبيب الرمحن ٢١١، لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين (املصنف
 هـ.١٤٠٣األعظمي، (ن) املكتب اإلسالمي، ط الثانية 

 هـ)، ٣٦٠، للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين (ت املعجم األوسط
رمني ـ القاهرة (ق) طارق عوض اهللا وعبد احملسن احمليسين، (ن) دار احل

 هـ.١٤١٥

 هـ)، ٣٦٠، للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين (ت املعجم الكبري
 القاهرة. –(ق) محدي عبد ايد السلفي، (ن) مكتبة ابن تيمية 

 (ق) حيىي الثمايل، (ن) جممع الفقه اإلسالمي املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،
 هـ.١٤٢٨ـ جدة، ط األوىل 

(٤١١)



      
»« ٣٨ 

  للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي (ت اتاملوضوع ،
هـ)، (ق) عبد الرمحن حممد عثمان، (ن) املكتبة السلفية ـ املدينة، ط ٥٩٧
  هـ.١٣٨٨- ١٣٨٦األوىل 

 للحافظ مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،
هـ)، (ق) علي حممد البجاوي، (ن) دار املعرفة ٧٤٨الذهيب الدمشقي (ت 

 هـ.١٣٨٢بريوت، ط األوىل  –للطباعة والنشر 

 هـ)، (ق) ٨٥٢، للحافظ أمحد بن علي ابن حجر العسقالين (ت لسان امليزان
ط  بريوت، –ة األعلمي للمطبوعات اهلند، (ن) مؤسس –دائرة املعارف النظامية 

 هـ.١٣٩٠الثانية 

 هـ)، (ق) إ. ليفي ٢٣٦، ملصعب بن عبد اهللا الزبريي (ت نسب قريش
  بروفنسال، (ن) دار املعارف ـ القاهرة، ط الثالثة.

(٤١٢)
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