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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

   موضوع البحث:

وقفــت عــى كالم بعــض العلــاء عــن حديــث األعــرايب املجامــع يف هنــار رمضــان، فقالــوا: هــو 

ــان  ــار رمض ــع يف هن ــث املجام ــاظ حدي ــن ألف ــاهبا ب ــت تش ــا أين رأي ــر ، ك ــن صخ ــلمة ب س

وحديــث ســلمة املظاهــر مــن زوجتــه، ووقفــت عــى إعــالل بعــض العلــاء هلــذا احلديــث -حديــث 

ســلمة - كــا وقفــت عــى تصحيحــه مــن بعضهــم، فعزمــت عــى مجــع طرقــه ودراســة حالــه ورجاله.

   أمهية موضوع البحث: 

حديــث ســلمة مــن األحاديــث التــي اشــتملت عــى أحــكام فقهيــة وفوائــد حديثيــة كثــرة، وقــد 

ــد مجــة، وأيضــا يعــد أصــال يف مســألة اجلــاع قبــل كفــارة الظهــار، وقــد  ــه فوائ اســتنبط الفقهــاء من

اختلــط عــى كثــر منهــم بحديــث املجامــع يف هنــار رمضــان، كــا أن العلــاء اختلفــوا يف تصحيحــه.

   املشكلة التي يعاجلها البحث:

ما صحة حديث سلمة بن صخر؟- 

وما هي طرقه؟ - 

وهل هو وحديث األعرايب املجامع يف هنار رمضان واحد؟ أم ال! - 

وما هي الفروق بينها؟ - 

وَمن هم العلاء الذين جعلومها واحدا، وما حجتهم؟- 
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   منهجية البحث: 

ــتقراء  ــالل اس ــن خ ــتنباطي، م ــي واالس ــتقرائي والتحلي ــج االس ــث املنه ــذا البح ــلكت يف ه س

ــا. ــق هب ــم الالئ ــتنباط احلك ــم اس ــن ث ــا وم ــتها وحتليله ــث، ودراس ــرق احلدي ــع ط ومج

   نتائج البحث:

- وقــد توصلــت إىل أن حديــث ســلمة بــن صخــر ليــس لــه طريــق صحيــح، وأن مجيــع رواياتــه 

معلــة؛ لكنــه ممــا ُيتــج بــه بمجمــوع طرقــه. وقــد احتــج بــه العلــاء.

- وأنــه مل يثبــت ســاع أحــد ممــن روى عنــه، وأن حديــث أيب هريــرة الصحيــح يف املجامــع يف هنــار 

رمضــان خمتلــف متامــا عــن حديــث ســلمة بــن صخر.

-  وقــع كثــر مــن العلــاء ورشاح احلديــث واملحققــن يف اخللــط بينهــا ففــروا املبهــم بســلمة 

بــن صخــر.

الة( املفتاحية:     الكلامت )الدَّ

سلمة - البيايض - كفارة - رمضان - أبو هريرة.
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

F

احلمــد هلل الــذي أنــار بصائــر العلــاء وطــالب العلــم بــه، واختصهــم بخشــيته وجعلهــم منــارات 

ــاه اهلل  ــور علمهــم الســائرون، والصــالة والســالم عــى مــن آت ــدي هبــا الســالكون ويســتضيئ بن هيت

احلكمــة وفصــل اخلطاب. 

أمــا بعــد فــإن االشــتغال بعلــوم الســنة مــن خــر مــا يــرف فيــه اإلنســان وقتــه وعمــره، وال 

يــزال العلــاء يبحثــون وينقبــون يف األحاديــث؛ جيمعــون الطــرق للحديــث الواحــد، ويقارنــون بينهــا 

ــث  ــف الباح ــك يق ــالل ذل ــن خ ــاد، فم ــر واالجته ــع للنظ ــدان واس ــي مي ــا فه ــرون يف أحواهل وينظ

ــز  ــه أو يمي ــه ومبهات ــف غوامض ــقيمه، ويكش ــتقيمه وس ــن مس ــز ب ــه، ويمي ــه ومعلول ــى صحيح ع

بــن متشــاهبه، ومتفقاتــه، أو يــدل عــى فوائــده وفرائــده، وأنــا أســأل اهلل أن يســلكني يف عــداد طلبــة 

احلديــث، والســائرين يف فلكهــم، اخلادمــن هلــذا األصــل األصيــل مــن مصــادر الترشيــع، ومــن هــذا 

املنطلــق فقــد رأيــت أن أبحــث يف حديــث الصحــايب ســلمة بــن صخــر البيــايض، والســبب يف ذلــك 

مــا أذكــره يف ســبب اختيــار املوضــوع.

   سبب اختيار املوضوع:

ــار  ــع يف هن ــرايب املجام ــث األع ــن حدي ــدث ع ــو يتح ــاء وه ــض العل ــى كالم بع ــت ع أين وقف

ــا مــن  ــوا هــو ســلمة بــن صخــر، كــا رأيــت تشــاهبا بــن ألفــاظ احلديثــن؟ واختالف رمضــان، فقال

جهــة ثانيــة، وأيضــا وقفــت عــى تعليــل بعــض العلــاء هلــذا احلديــث كــا وقفــت عــى تصحيحــه مــن 

بعضهــم، فعزمــت عــى مجــع طرقــه ودراســة حالــه.
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   أمهية موضوع البحث: 

حديــث ســلمة مــن األحاديــث التــي اشــتملت عــى أحــكام فقهيــة وفوائــد حديثيــة كثــرة، وقــد 

ــد مجــة، وأيضــا يعــد أصــال يف مســألة اجلــاع قبــل كفــارة الظهــار، وقــد  ــه فوائ اســتنبط الفقهــاء من

اختلــط عــى كثــر منهــم بحديــث املجامــع يف هنــار رمضــان، كــا أن العلــاء اختلفــوا يف تصحيحــه.

   املشكلة التي يعاجلها البحث:

ما صحة حديث سلمة بن صخر؟ وما هي طرقه؟

وهل هو وحديث األعرايب املجامع يف هنار رمضان واحد؟ أم ال وما هي الفروق بينها؟

وَمن هم العلاء الذين جعلومها واحدا، وما حجتهم؟

   منهجية البحث: 

ــتقراء  ــالل اس ــن خ ــتنباطي، م ــي واالس ــتقرائي والتحلي ــج االس ــث املنه ــذا البح ــلكت يف ه س

ــا. ــق هب ــم الالئ ــتنباط احلك ــم اس ــن ث ــا وم ــتها وحتليله ــث، ودراس ــرق احلدي ــع ط ومج

   الدراسات السابقة:

ــن  ــه وب ــزت بين ــر، ومي ــن صخ ــلمة ب ــث س ــرق حدي ــت ط ــة مجع ــة عللي ــة حديثي ــد دراس مل أج

ــرايب. ــث األع حدي

ويوجــد دراســة حــول حديــث أيب هريــرة للحافــظ ابــن حجــر بعنــوان: )نزهــة الناظــر والســامع 

يف طــرق حديــث الصائــم املجامــع( بتحقيــق: فريــد بــن حممــد فويلــة، مطبعــة دار البشــائر اإلســالمية. 

مجــع فيهــا احلافــظ طــرق حديــث أيب هريــرة ، يف كفــارة املجامــع يف هنــار رمضــان، ومل يتنــاول 

حديــث ســلمة البيــايض موضــوع بحثنــا، مــن قريــب وال مــن بعيــد، فهــي بعيــدة عــن موضوعنــا.
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

   خطة البحث:

وقد قسمت البحث إىل مباحث ثالثة:

املبحث األول: ترمجة سلمة بن صخر  وفيه مطالب:

املطلب األول: اسمه ونسبته. -

املطلب الثاين: صحبته ويشء من سريته. -

املطلب الثالث: روايته عن النبي H ومن روى عنه، ووفاته. -

املبحث الثاين: حديث سلمة بن صخر وفيه مطالب:

املطلب األول: ختريج احلديث. -

املطلب الثاين: دراسة إسناد هذه الرواية. -

املطلب الثالث: املتابعات. -

املطلب الرابع: الرواية الثانية: رواية أيب سلمة وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان. -

املطلب اخلامس الرواية الثالثة: رواية بن املسيب. -

املطلب السادس: الشواهد، وفيه فروع: -

الفرع األول: ختريج احلديث ودراسة إسناده.

الفرع الثاين: احلكم عى الشاهد.

الفرع الثالث: تنبيهات: حول حديث ابن عباس.

املطلب السابع: احلكم عىل احلديث. -
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املبحث الثالث: عالقته بحديث املجامع يف هنار رمضان وفيه مطلبان:

املطلب األول: أوجه الشبه واالختالف بني احلديثني. -

املطلب الثاين: العلامء الذين جعلومها واحدا ومناقشة أقواهلم. -

اخلامتة وفيه:

 النتائج.

فهرس املصادر واملراجع.

12



سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

املبحث األول: 
 ترمجة سلمة بن صخر

   املطلب األول: اسمه ونسبته:

هــو:  ســلمة  بــن  صخــر بــن ســلان بــن الصمــة بــن حارثــة بــن احلــارث بــن زيــد منــاة بــن حبيب 

بــن عبــد حارثــة بــن مالــك بــن غضــب بــن ُجَشــم بــن اخلــزرج األنصــاري اخلزرجــي لــه حلــف يف 

بنــي بياضــة، فقيــل لــه: البيــايض، وجيتمــع وبياضــة يف عبــد حارثــة بــن مالــك بــن غضــب)1(.

وقد اختلف يف اسمه عى قولن:

قال أبو نعيم: "  سلان بن صخر البيايض املظاهر من امرأته، وقيل:  سلمة، وهو الصواب")2(.

وصححــه أيضــا ابــن عبــد الــرب وابــن األثــر واملقــديس وتبعــه املــزي، وابــن حجــر، وعــى هــذا 

الرتجيــح ســار جــل املصنفــن يف كتــب الرتاجــم والســر)3(.

)11  انظــر: أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، البــن األثــر، ط العلميــة،  )525/2( اخــرتت ترمجتــه مــن اإلصابــة البــن األثــر لكونــه 
ذكــره وافيــا، وقــد اختلفــت املصــادر يف بعــض نســبه زيــادة ونقصــا يســرا، وإن كانــت اتفقــت بمجملهــا يف األســاء األربعــة األوىل 
ــان، )165/3(؛  ــن حب ــات، الب ــع، )277/1(؛ الثق ــن قان ــة، الب ــم الصحاب ــة: معج ــر للمقارن ــا. وانظ ــب بعده ــم النس ويف معظ
ــم،  ــة، أليب نعي ــة الصحاب ــوي، )117/3(؛ معرف ــة، للبغ ــم الصحاب ــده، )ص703- 705(؛ معج ــن من ــة، الب ــة الصحاب ومعرف
ــة،  ــامء الصحاب ــن أس ــع م ــات اجلوام ــا يف املصنف ــع مل ــر، )126/3(؛ اجلام ــن حج ــة، الب ــز الصحاب ــة يف متيي )1346/3(؛ واإلصاب

ــي، )61/3(. للرعين
)12  معرفة الصحابة، أليب نعيم، )1333/3(؛ االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، )642/2(.

))1  انظــر: معجــم الصحابــة، البــن قانــع، )277/1(؛ الثقــات، البــن حبــان، )165/3(، ومعرفــة الصحابــة، البــن منــده،         
ــة  ــتيعاب يف معرف ــم، )1346/3(؛ االس ــة، أليب نعي ــة الصحاب ــوي، )117/3(؛ معرف ــة، للبغ ــم الصحاب )ص703- 705(؛ معج
ــة، )525/2(؛ الكــامل يف  ــن األثــر، ط العلمي ــة، الب ــة الصحاب ــة يف معرف ــد الــرب، )641/2(؛ وأســد الغاب ــن عب األصحــاب؛ الب
أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس، )282/1(، وهتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للمــزي، )288/11(؛ هتذيــب التهذيــب، 
البــن حجــر، )147/4(؛ واإلصابــة يف متييــز الصحابــة، البــن حجــر، )126/3(؛ اجلامــع ملــا يف املصنفــات اجلوامــع مــن أســامء 

ــي،)61/3(. ــة، للرعين الصحاب
13



وقــال يف اللبــاب: "والبيــايض: نســبة إىل بنــى َبَياَضــة: بطــن مــن األنصــار وهــو بياضــة بــن عامــر 

بــن زريــق بــن عبــد حارثــة بــن مالــك بــن غضــب بــن ُجَشــم بــن اخلــزرج منهــم  ســلمة  بــن  صخــر 

.)1 البيايض")

ــده  ــن من ــان واب ــع وابــن حب ــد أحــد ممــن ترمجــه، كابــن قان ومل أجــد يف عمــود نســبه بياضــة عن

ــاب  ــب اللب ــول صاح ــواب ق ــر ص ــم، فيظه ــر، وغره ــن حج ــر واب ــن األث ــزي واب ــديس وامل واملق

ــاىل.  تع

ــه كان  ــه البيــايض، ألن ــه كان يقــال ل ــر: "أن ــن األث ــه قــال تبعــا الب ــن حجــر فإن أمــا احلافــظ اب

ــض  ــاء يف بع ــد ج ــاب وق ــال يف اللب ــا ق ــم. ك ــو عمومته ــة بن ــي بياض ــن أن بن ــد ب ــم")2(، وق حالفه

الروايــات أن قومــه هــم بنــو زريــق وال إشــكال يف ذلــك فإنــه يتفــق مــع بياضــة بــن عامــر بــن زريــق 

ــة فجــده حبيــب بــن عبــد حارثــة)3(. يف عبــد حارث

فيتبــن أن بنــي بياضــة فخــذ مــن اخلــزرج وكــذا بنــو زريــق وليســوا يف عمــود نســبه، ولكنهــم 

بنــو عمومتــه وبينهــم حلــف فينســب إليهــم واهلل أعلــم.

إشكال:

قــال مغلطــاي: "يف ترمجــة: ســلمة بــن صخــر ويف الصحابــة أيًضــا رجــل اســمه ونســبه موافــق 

لــه، وهــو: ســلمة بــن صخــر بــن ســلان بــن الصمــة بــن حارثــة ... ابــن ُجَشــم بــن احلــارث بــن 

ــي")4(. ــرتة املص ــا "س ــث: منه ــه أحادي ــات(: ل ــة يف )الطبق ــال خليف ــزرج ق اخل

)11  اللباب يف هتذيب األنساب، البن األثراجلزري، )195/1(.
)12  اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر، )126/3(.

))1  انظر املراجع السابقة يف ترمجته.
))1 إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )427/3(.
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قلــت: لعلــه وهــم منــه ؛ بســبب انتقــال النظــر مــن الرتمجــة الســابقة إىل الالحقــة التفاقهــا 

يف النســب والنســبة، فــإن ذاك الــذي ذكــره خليفــة إنــا هــو: أبــو جهــم بــن احلــارث بــن الصمــة)1(.

وقــد اشــتبه أيضــا عــى البعــض بآخــر وهــو: صخــر بــن ُأميــة بــن خنســاء بــن عبيــد بــن عــدي 

األنصــاري.

كــا قــال ابــن حجــر: "وقــع يف تفســر الثعلبــي أن صخــر بــن خنســاء واقــع امرأتــه يف رمضــان، 

فأنــزل اهلل الكفــارة، واملشــهور أن صاحــب قصــة الوقــاع  ســلمة  بــن  صخــر، فلعلــه حتريــف يف الروايــة 

املذكــورة واهلل أعلــم")2(.

   املطلب الثاين: صحبته ويشء من سريته

ــه،  ــا املراجــع إال بــيء يســر مــن مواقفــه وســرته ولعــل ذلــك يرجــع إىل قلــة حديث  مل تتحفن

حيــث مل يــرو عــن النبــي H إال حديــث الكفــارة مــن الظهــار)3( الــذي ســيأيت، وقــد نــصَّ 

ــان وأصحــاب الســر مجيعهــم)4(، وهــو  ــن حب ــم واب ــن أيب حات ــه األئمــة: البخــاري واب عــى صحبت

ائــن الذيــن أتــوا رســول اهلل H وهــو يريــد اخلــروج إىل تبــوك يســتحملونه فقــال:  أحــد البكَّ

ــم  ــه ث ــزل فيهــم القــرآن)5(، وهــو الــذي ظاهــر مــن امرأت ــة: 92[ فن ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ژ ]التوب

)11  الطبقات، خلليفة بن خياط، ت زكار، )ص171(.
)12  اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، البــن حجــر، )332/3(.  قلــت وقــد ذكــر ذلــك الثعلبــي مرســال بغــر إســناد انظــر: الكشــف والبيان 

عــن تفســري القــرآن، للثعلبــي، ط دار التفســر، )524/13(.
ــة للبغــوي، )117/3(؛ وانظــر: املنفــردات  ــث الظهــار". معجــم الصحاب ــا مســنًدا غــر حدي ــه حديًث ــم ل ــال البغــوي: "ال أعل ))1  ق

ــلم، )ص62(. ــام مس ــدان، لإلم والوح
))1  التاريــخ الكبــري، للبخــاري، )72/4(، ت املعلمــي ح  )4843(؛ واجلــرح والتعديــل، البــن أيب حاتــم، )165/4(؛ والثقــات، البــن 

حبــان، )165/3(؛ أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، ط العلميــة، )509/2(.
ــد  ــن دري ــن ســعد)389/5(، ط اخلانجــي؛ االشــتقاق، الب ــة، للبغــوي، )117/3(؛ الطبقــات الكبــري، الب ))1  رواه  معجــم الصحاب
ــزول  ــبب الن ــل س ــت: وأص ــة: 87-93[   قل ــورة التوب ــن ]س ــدادي، )ص281( م ــر البغ ــر، أليب جعف األزدي )ص461(، املح
ثابــت يف بعــض الصحابــة بنــص القــرآن، أمــا يف صخــر ابــن ســلمة، بعينــه، فلــم أجــد روايــة صحيحــة ســوى مــا تقــدم نقلــه عــن 
ابــن حجــر عــن الثعلبــي. وانظــر: ســنن أيب داود، )16/7(،  ت األرنــاؤوط؛ ومســند أمحــد، )375/28( ط الرســالة؛ واآلحــاد 

واملثــاين، البــن أيب عاصــم، )322/2(.
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ــاء  ــى ج ــه، حت ــر ب ــا يكف ــد م ــم جي ــر، فل ــول اهلل - H - أن يكف ــره رس ــا فأم ــع عليه وق

  )فــروة بــن عمــرو األنصــاري ثــم البيــايض، وهــو عقبــي بــدري(، جــاء بعــرق التمــر: فأعطــاه النبــي 

ــاه)1(. H إي

وقال الكلبي: "إنه شهد أحًدا")2(.

عقبه وأوالده ووفاته: 

قــال البغــوي: "وليــس لســلمة بــن صخــر عقــب")3(، وقــال العســكري: "نــزل املدينــة ومــات 

هبــا")4(، ومــع طــول البحــث واحلــرص عــى معرفــة تاريــخ وفاتــه ألمهيتــه يف حتريــر الســاع منــه إال 

أين مل أظفــر بــيء مــن ذلــك.

   املطلب الثالث: روايته عن النبي H ومن روى عنه، ووفاته.

ــن  ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن، وحمم ــد الرمح ــن عب ــلمة ب ــو س ــار، وأب ــن يس ــليان ب ــه: س روى عن

ــار)7(. ــث الظه ــه حدي ــم رووا عن ــرب، ومجيعه ــن ح ــاك ب ــن املسيِّب)6(وِس ــعيد ب ــان)5(، وس ثوب

لكن مل يثبت عى وجه القطع ساع أحد منهم، بل ُنفي أو ُشك يف ساعهم منه.

)11  معرفة الصحابة، أليب نعيم، )2289/4(.
)12  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )427/3(.

))1  معجــم الصحابــة، للبغــوي، )117/3(؛ االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــرب، )642/2(؛  إكــامل هتذيــب الكــامل، 
ملغلطــاي، ط العلميــة، )427/3(.

))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )427/3(.
))1  املنفــردات والوحــدان، لإلمــام مســلم، )ص62(؛  الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس، )282/1(؛ أســد الغابــة يف 

معرفــة الصحابــة، البــن األثــر، ط العلميــة، )525/2(.
))1  معجــم الصحابــة، البــن قانــع، )277/1(؛ معرفــة الصحابــة، البــن منــده، )ص703- 705(؛ الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد 

الغنــي املقــديس، )282/1(؛ و أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، البــن األثــر، ط العلميــة، )525/2(.
))1  انظــر: الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس، )282/1(؛ هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للمــزي، )288/11(؛ 

تذهيــب هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، للذهبــي، )109/4(؛ وهتذيــب التهذيــب، البــن حجــر، )147/4(.
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والــذي يتبــن يل أنــه مل يثبــت رصاحــة عــن أحــد ممــن روى عنــه أنــه ســمعه ومــا ورد مــن عنعنــة 
أو أنأنــة فإهنــا ال تــدل عــى الســاع، مــع عــدم ثبــوت املعــارصة، وكذلــك ال يــدل مــا ورد يف كتــب 

الرجــال روايتهــم عنــه. ألهنــا حتكــي واقــع مــا يف الكتــب.

 فالبخــاري نفــى ســاع ســليان بــن يســار منــه، وقــال: "مل يــدرك  ســلمة  بــن  صخــر")1(، وقــال: 
"مل يســمع عنــدي مــن  ســلمة  بــن  صخــر")2(. 

وقــال أبــو الفتــح األزدي: "تفــرد عنــه بالروايــة ســليان بــن يســار وأبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن 
وابــن ثوبــان، أن  ســلمة  بــن  صخــر، ومل يتبــن ســاعها منــه")3(.

ــه  ــن عن ــد الرمح ــن عب ــد ب ــلمة وحمم ــة أيب س ــال يف رواي ــارا إىل اإلرس ــي: أش ــوي والبيهق والبغ
ــد الرمحــن، أن ســلان بــن  فقــال: "غــر َأن ييــى ابــن أيب كثــر قــال عــن أيب ســلمة وحممــد بــن عب

ــه")4(. ــن امرأت ــر م ــر ظاه صخ

قلت: وكذلك رواية سعيد ابن املسيب مرسلة وقد حكم عليها ابن حجر باإلرسال وسيأيت بياهنا.

ومــع طــول البحــث والنظــر يف الروايــات والرتاجــم مل أجــد مــا يــدل عــى ســاع أحــد ممــن ذكــر 
عنــه، ال مــن حيــث التاريــخ وال مــن حيــث إمــكان اللقــاء أو املعــارصة واهلل أعلــم. فيبقــى األصــل عــدم 

الســاع حتــى يثبــت مــا ســار عليــه األئمــة مــن ثبــوت اللقــاء أو إمكانــه بثبــوت املعــارصة واهلل املوفــق.

وإذا كان البخــاري  قــد نفــى ســاع ســليان بــن يســار عنــه وأنــه مل يدركــه فلعــل باملقاربــة 

نعــرف شــيئا مــن ذلــك فســليان كان مولــده ســنة أربــع وعرشيــن)5(، ووفاتــه ســنة أربــع وتســعن)6( 

وقيــل غــر ذلــك.

)11  اجلامع يف اجلرح والتعديل، للنوري، )348/1(؛ هتذيب التهذيب، البن حجر، )228/4(.
)12  سنن الرتمذي، )406/5(، ت شاكر؛ سنن الرتمذي، )329/5(، ت بشار.

ــب  ــي، )207/1(؛ وهتذي ــال، للكعب ــة الرج ــار ومعرف ــول األخب ــح األزدي، )ص100(؛ قب ــث، اليب الفت ــم احلدي ــزون يف عل ))1  املخ
ــر، )115/12(. ــن حج ــب؛ الب التهذي

))1  املنفردات والوحدان، لإلمام مسلم، )ص62(؛ والسنن الكرى، للبيهقي، )640/7(، ط العلمية.
))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط الفاروق، )103/6(.
))1  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، ط العلمية، )499/3(.
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وسعيد بن املسيب ولد سنة 15هـ، وتويف سنة94هـ، وروايته عنه مرسلة، فهو أوالهم بالساع منه.

وأبــو ســلمة ولــد ســنة: 22هـــ، ووفاتــه ســنة94هـ، ومل يثبــت ســاعه منــه، لكــن قــال: ابــن منده 

ــق أيب ســلمة، مرســل ومتصــل)1(، وال أدري مــا مســتنده يف ذلــك والــذي  ــه روي مــن طري أن حديث

يظهــر يل أنــه جعــل روايتــه يف بعــض الطــرق بعــن متصلــة والتــي بــأن مرســلة، وهــذا ال دليــل فيــه 

فــإن عــن وأن بمنزلــة واحــدة ولعلــه مــن النســاخ أو اســتعملها بعــض الــرواة باملعنــى.

وحممــد بــن عبــد الرمحــن بــن ثوبــان، وهــو ثقــة باتفــاق)2( مل أجــد تاريــخ والدتــه، وأمــا وفاتــه فا 

بــن:] 91هـــ - 100هـــ[)3(، وجعلــه ابــن حجــر مــن الثالثــة وهــي الوســطى مــن التابعــن، كاحلســن 

وابــن ســرين)4(.

ــار التابعــن(، فهــذا  ــة ابــن املســيب عنــه مرســلة وهــو مــن الثانيــة: )طبقــة كب وإذا كانــت رواي

ــم. ــال. واهلل أعل أوىل باإلرس

فيظهــر واهلل أعلــم أن ســلمة بــن صخــر  تــويف قديــا، إذ يبعــد أن يعــارصوه وال يســمعون 

منــه، مــع علــو الســاع، وحــرص التابعــن عــى الســاع مــن الصحابــة خصوصــا، ولــو حصل الســاع 

لثبــت بريــح العبــارة وانتــرش، فالســاع مــن الصحابــة منزلــة رفيعــة ال تــكاد ختفــى، ال ســيا وهــم 

. ن نيو مد

وأخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة: أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه)5(.

)11  معرفة الصحابة، البن منده، )ص706(.
)12  تقريب التهذيب، )ص492(.

))1 تاريخ اإلسالم،  للذهبي، ت بشار، )1165/2(.
))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص492(؛ حترير تقريب التهذيب، ملعروف، )53/1(.

))1  الكامل يف أسامء الرجال، لعبد الغني املقديس، )282/1(؛ هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، للمزي، )288/11(.
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املبحث الثاين: 
 حديث سلمة بن صخر

   املطلب األول: ختريج احلديث

ــذي  ــة الرتم ــرتت رواي ــد اخ ــه وق ــوقه بتام ــإين أس ــادره ف ــن مص ــث م ــرج احلدي ــل أن أخ وقب

ــنن: ــب الس ــا يف كت ــرق وأوفاه ــع الط ــا أمج باعتباره

َثنَــا  َثنَــا  َعْبــُد ْبــُن مُحَْيــٍد،  َواحْلََســُن ْبــُن َعــِيٍّ احْلُْلــَوايِنُّ امْلَْعنَــى َواِحــٌد َقــاَل: َحدَّ قــال الرتمــذي: َحدَّ

ــِد ْبــِن َعْمــِرو ْبــِن َعَطــاٍء ، َعــْن  ُســَلْيَاَن  ــُد ْبــُن إِْســَحاَق، َعــْن  حُمَمَّ َثنـَـا  حُمَمَّ  َيِزيــُد ْبــُن َهــاُروَن، َقــاَل: َحدَّ

ــاِع النَِّســاِء َمــا  ْبــِن َيَســاٍر ، َعــْن   َســَلَمَة  ْبــِن  َصْخــٍر اأْلَْنَصــاِريِّ َقــاَل: »ُكنْــُت َرُجــاًل َقــْد ُأوتِيــُت ِمــْن مِجَ

ي، َفَلــامَّ َدَخــَل َرَمَضــاُن َتَظاَهــْرُت ِمــِن اْمــَرَأِت َحتَّــى َينَْســلَِخ َرَمَضــاُن َفَرًقــا ِمــْن َأْن ُأِصيــَب  َلْ ُيــْؤَت َغــرْيِ

ُدُمنِــي  ــاَم ِهــَي خَتْ ــِزَع)11، َفَبْينَ ــِدُر َأْن َأْن ــا اَل َأْق ــاُر َوَأَن ــَك إَِل َأْن ُيْدِرَكنِــي النََّه ــَع يِف َذلِ ــِي، َفَأَتَتاَب ــا يِف َلْي ِمنَْه

ــْم  هُتُ ــي َفَأْخَرْ ــىَل َقْوِم ــَدْوُت َع ــُت َغ ــامَّ َأْصَبْح ــا، َفَل ــُت َعَلْيَه ٌء َفَوَثْب ــا يَشْ ــَف ِل ِمنَْه ــٍة إِْذ َتَكشَّ َذاَت َلْيَل

ُه بَِأْمــِري، َفَقاُلــوا: اَل َواهللِ اَل َنْفَعــُل،  ي، َفُقْلــُت: اْنَطلُِقــوا َمِعــي إَِل َرُســوِل اهللِ H َفُأْخــِرُ َخــَرِ

ــا،  ــا َعاُرَه ــى َعَلْينَ ــًة َيْبَق ــوُل اهللِ H َمَقاَل ــا َرُس ــوَل فِينَ ــْرآٌن، َأْو َيُق ــا ُق ــِزَل فِينَ ُف َأْن َينْ ــوَّ َنَتَخ

َم،  َوَلكـِـِن اْذَهــْب َأْنــَت، َفاْصنَــْع َمــا َبــَدا َلــَك، َقــاَل: َفَخَرْجــُت َفَأَتْيــُت َرُســوَل اهللِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ي، َفَقــاَل: َأْنــَت بِــَذاَك؟ ُقْلــُت: َأَنــا بِــَذاَك، َقــاَل: َأْنــَت بِــَذاَك؟ ُقْلــُت: َأَنــا بِــَذاَك، َقــاَل:  ُتــُه َخــَرِ َفَأْخَرْ

ــْق  ــاَل: َأْعتِ ــَك. َق ــٌر لَِذلِ ــإيِنِّ َصابِ ــَم اهللِ، َف ــِض يِفَّ ُحْك ــَذا، َفَأْم ــا َأَن ــَذاَك، َوَه ــا بِ ــُت: َأَن ــَذاَك؟ ُقْل ــَت بِ َأْن

ــقِّ َمــا َأْصَبْحــُت َأْملِــُك  ْبــُت َصْفَحــَة ُعنُِقــي)12 بَِيــِدي، َفُقْلــُت: اَل َوالَّــِذي َبَعَثــَك بِاحْلَ َرَقَبــًة. َقــاَل: َفَضَ

)11  يقــال. نزعــت الدلــو أنزعهــا نزعــا، إذا أخرجتهــا. وأصــل النــزع: اجلــذب والقلــع. ومنــه نــزع امليــت روحــه. ونــزع القــوس، إذا 
جذهبــا، والنــزوع: الكــف، ومنــه: فواقــع فنــزع أي كــف وامتنــع عــن  اجلــاع، وهــو املقصــود هنــا أي ال أقــدر عــن الكــف عــن 
ــن األثــر، )41/5(؛ و املغــرب يف ترتيــب املعــرب،  ــر، الب ــة يف غريــب احلديــث واألث اجلــاع فيطلــع عــي الصبــح. انظــر: النهاي

ــرزي، )ص461(. للمط
)12  ولكل عنق صفحتان عن يمينه وشاله ومها السالفتان. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثر، )390/2(.
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ــاِم؟  َي ــي إاِلَّ يِف الصِّ ــا َأَصاَبنِ ــي َم ــْل َأَصاَبنِ ــوَل اهللِ، َوَه ــا َرُس ــُت: َي ــْهَرْيِن. ُقْل ــْم َش ــاَل: َفُص ــا، َق َه َغرْيَ

ــا  ــا َلنَ ــى َم ــِذِه َوْحَش ــا َه ــا َلْيَلَتنَ ــْد بِْتنَ ــقِّ َلَق ــَك بِاحْلَ ــِذي َبَعَث ــُت: َوالَّ ــكِينًا. ُقْل ــتِّنَي ِمْس ــْم ِس ــاَل: َفَأْطِع َق

ــَك ِمنَْهــا  َعَشــاٌء، َقــاَل: اْذَهــْب إَِل َصاِحــِب َصَدَقــِة َبنـِـي ُزَرْيــٍق َفُقــْل َلــُه َفْلَيْدَفْعَهــا إَِلْيــَك، َفَأْطِعــْم َعنْ

َوْســًقا ِســتِّنَي ِمْســكِينًا، ُثــمَّ اْســَتِعْن بَِســائِِرِه َعَلْيــَك َوَعــىَل ِعَيالـِـَك. َقــاَل: َفَرَجْعــُت إَِل َقْوِمــي، َفُقْلــُت: 

ــَة،  َك ــَعَة َواْلَرَ ــوِل اهللِ H السَّ ــَد َرُس ــْدُت ِعنْ ْأِي، َوَوَج ــرَّ ــوَء ال ــَق َوُس ي ــُم الضِّ ــْدُت ِعنَْدُك َوَج

«. قــال الرتمــذي: "هــذا حديــث حســن". قــال حممــد:  ، َفَدَفُعوَهــا إَِلَّ َأَمــَر ِل بَِصَدَقتُِكــْم َفاْدَفُعوَهــا إَِلَّ

"ســليان بــن يســار مل يســمع عنــدي مــن  ســلمة بــن صخــر. ويقــال:  ســلمة بــن صخــر، وســلان بــن 

صخــر. ويف البــاب عــن خولــة بنــت ثعلبــة وهــي امــرأة أوس بــن الصامــت")1(.

أخرجــه بالقصــة مطــوال: أمحــد)2(، وابن خزيمــة)3(، واحلاكــم)4(، ومــن طريقــه البيهقــي)5(، ورواه 

الدارقطنــي)6( خمتــرا )7( كلهــم مــن طريــق يزيــد بــن هــارون، هبــذا اإلســناد، وقــال الرتمــذي: "هــذا 

حديــث حســن"، وقــال احلاكــم: "حديــث صحيــح عــى رشط مســلم"، وليــس كــا قــال فــإن حممــد 

بــن إســحاق روى لــه مســلم متابعــة!

)11  جامع الرتمذي، أبواب تفسر القرآن عن رسول اهلل H، باب ومن سورة املجادلة، )328/5( ح)3299(، ت بشار.
)12  يف املسند، )347/26( ط الرسالة.

))1  يف صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب الرخصــة يف إعطــاء اإلمــام املظاهــر مــن الصدقــة مــا يكفــر بــه عــن ظهــاره إِذا مل يكــن واجــدا 
للكفــارة، )73/4(.

))1  يف املستدرك، ط العلمية، )221/2(.
))1  السنن الكرى، )641/7(، ط العلمية.

))1  سنن الدارقطني، )492/4(.
))1  كنــت قــد أفــردت املختــر بالتخريــج الختــالف لفظــه اختالفــا كبــرا عــن أصــل احلديــث، كــا أن الشــواهد التــي ســتأيت بنحــو 
ــإن  ــرا وإال ف ــوال وخمت ــق مط ــس الطري ــن نف ــه م ــد أخرج ــم ق ــون بعضه ــج ك ــه يف التخري ــت أن أدجم ــم رأي ــر؛ ث ــظ املخت اللف
االختــالف يبــن اللفظــن شاســع، وأغلــب روايــات ابــن إدريــس باللفــظ املختــر بــدون القصــة إال عنــد أيب داود والدارمــي، 
فحيــث أقــول خمتــرا فــإين أقصــد بــدون ذكــر القصــة أصــال وإنــا فيــه الســؤال عــن املظاهــر يواقــع قبــل أن ُيكّفــر، قــال: كّفــارة 
واحــدة، وحيــث أقــول بالقصــة بطوهلــا فإنــه بلفــظ حديــث الرتمــذي، وقــد يوجــد اختــالف يســر فــإذا كان االختــالف كثــرا مــع 

ذكــر القصــة فأقــول بالقصــة خمتــرا.
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

وأخرجــه: أبــوداود بالقصــة بطوهلــا، وكــذا الرتمذي)1(خمتــرا، وابــن ماجــه خمتــرا )2(وأمحــد 

بالقصــة خمتــرا)3(، وإســحاق خمتــرا)4( والدارمــي بالقصــة بطوهلــا)5(، والدارقطني)6(خمتــرا، ورواه 

البيهقــي بالوجهــن خمتــرا ومطــوال)7(، كلهــم مــن طريــق عبــد اهلل بــن إدريــس بــه، وقــال الرتمــذي: 

"هــذا حديــث حســن غريــب".

وأخرجــه بنحــوه ابــن شــبة )8(، وابــن أيب شــيبة)9( ومــن طريقــه: ابــن ماجه)10(وابــن أيب 

عاصــم)11(،  والبيهقــي)12( والطــرباين)13( كلهــم مــن طريــق عبــد اهلل بــن نمــر، بالقصــة.

ثالثتهــم: )يزيــد بــن هــارون وابــن إدريــس وابــن نمــر( عــن حممــد ابــن إســحاق عــن حممــد بــن 

عمــرو بــن عطــاء عــن ســليان بــن يســار عــن ســلمة بــن صخــر، عــى النحــو الــذي ُذكــر، بعضهــم 

مطــوال وبعضهــم خمتــرا.

)11  جامــع الرتمــذي، أبــواب الطــالق واللعــان عــن رســول اهلل H، بــاب ما جــاء يف املظاهــر يواقع قبــل أن يكفــر)487/2(  
ح)1198( ت بشــار ؛ والعلــل الكبري، للرتمــذي، )ص175(.

)12  سنن ابن ماجه، )666/1( ت عبد الباقي.
))1  مسند أمحد بن حنبل، أول مسند املدنين M أمجعن، حديث سلمة بن صخر، )105/39(، ط الرسالة،  ح)23700(.

))1  مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس، ص )بدون ( ح)774(.
))1  مسند الدارمي، كتاب الطالق، باب يِف الظهار، ت حسن أسد، )1459/3(.

))1  سنن الدارقطني، )493/4(.
))1  السنن الكرى، )641/7، 634( العلمية.

))1  يف تاريخ املدينة، )397-396/2(.
))1  مسند ابن أيب شيبة، )136/2(.

)110  سنن ابن ماجه، أبواب الطالق، باب الظهار، )665/1( ت عبد الباقي.
)111  اآلحاد واملثاين، البن أيب عاصم، )201/4(.

)112  السنن الكرى، )640/7( ط العلمية.
))11  يف املعجم الكبري، )43/7(.
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   املطلب الثاين: دراسة إسناد هذه الرواية

مدارهــا عــى حممــد بــن إســحاق وهــو صــدوق يدلــس)1( وقــد عنعــن، وأيضــا املــدار األعــى 

ســليان بــن يســار وهــو اهلــاليل املــدين. مــوىل ميمونــة، أخــو عطــاء، وعبــد امللــك، وعبــد اهلل، وهــو 

وإن كان ثقــة)2( إال أنــه مل يســمع مــن ســلمة بــن صخــر كــا رصح بذلــك البخــاري. قــال الرتمــذي: 

"فســألت حممــدا عــن هــذا احلديــث فقــال: هــذا حديــث مرســل مل يــدرك  ســليان  بــن  يســار ســلمة 

بــن  صخــر")3(، وأملــح إليــه يف التاريــخ حيــث مل يذكــر فيمــن ســمع منهــم ســلمة بــن صخــر)4( وكــذا 

صنــع أبــو أمحــد احلاكــم )5(، ونقــل العالئــي عــن أيب زرعــة إرســاله عــن ســلمة بــن صخــر)6(.

فهــو مــن هــذا الطريــق ضعيــف فيــه علتــان: عنعنــة ابــن إســحاق وإرســال ســليان بــن يســار. 

فاحلديــث ضعيــف منقطــع مــن هــذا الوجــه.

   املطلب الثالث: املتابعات

ُوجد البن إسحاق متابعة قارصة: تابعه بكر بن األشج عن سليان بن يسار:

أخرجهــا ابــن اجلــارود)7( والبيهقــي)8( مــن طريــق  ابــن وهــب، قــال: أخــربين  ابــن هليعــة  وعمــرو 

بــن احلــارث، عــن  بكــر بــن األشــج، عــن  ســليان بــن يســار»أن رجــال مــن بنــي زريــق يقــال لــه: 

ــول اهلل  ــأت رس ــال: ف ــره: ق ــال يف آخ ــار وق ــىل اختص ــوه ع ــث نح ــر احلدي ــر: فذك ــن  صخ ــلمة  ب  س

)11  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص467(.
)12  اجلامع يف اجلرح والتعديل، للنوري، )348/1(.

))1  العلل الكبري، للرتمذي، )ص175(.
))1  التاريخ الكبري، للبخاري، )41/4( ت املعلمي الياين.

))1  األسامي والكنى، أليب أمحد احلاكم، )76/5(.
))1  يف جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، للعالئي، )ص190(.

))1  املنتقى،  البن اجلارود، املنتقى من السنة املسندة عن سيدنا رسول اهلل H،  باب يف الظهار،   )ص275(، ت احلويني.
))1  السنن الكرى، )642/7( ط العلمية.
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H بتمــر، فأعطــاين إيــاه وهــو قريــب مــن مخســة عــر صاعــا فقــال: تصــدق هبــذا. قــال: 

ــه أنــت وأهلــك«  ــا رســول اهلل، عــىل أفقــر منــي ومــن أهــي؟ فقــال رســول اهلل H: »كل ي

وقــال البيهقــي عقبــه: "فهــذه الروايــة عــن ســليان موافقــة لروايــة أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن وابــن 

ثوبــان- ســتأيت قريبــا - يف قصــة  ســلمة  بــن  صخــر فهــي أوىل، وأمــا حديــث أوس بــن الصامــت فقــد 

اختلفــت الروايــة فيــه".

ــه،  ــروة، عــن بكــر عن ــن أيب ف ــم أهنــا مــن حديــث إســحاق اب قلــت: الصــواب فيهــا واهلل أعل

وصنيــع البيهقــي  يوهــم أن احلديــث هــو حديــث ســلمة بــن صخــر، كــا صنــع ابــن اجلــارود، 

فيقــع الناظــر يف الوهــم وجيعلهــا متابعــة البــن إســحاق، غــر أن ســياق احلديــث عنــد أيب داود هــو 

ــت  ــة بن ــو داود بعــد أن ســاق حديــث خويل ــال أب ــن الصامــت يف الظهــار، ق ســياق حديــث أوس ب

مالــك بــن ثعلبــة زوج أوس ابــن الصامــت: حدثنــا ابــن الــرح، حدثنــا ابــن وهــب، أخــربين ابــن 

هليعــة وعمــرو بــن احلــارث، عــن بكــر ابــن األشــج، عــن ســليان بــن يســار، هبــذا اخلــرب قــال: "فــأت 

رســول اهلل - H - بتمــر، ..بمثلــه إل )كلــه أنــت وأهلــك()11" والبيهقــي إنــا أخرجــه مــن 

طريــق أيب داود هــذا.

ــر  ــن بك ــروة ع ــن أيب ف ــحاق اب ــث إس ــن حدي ــا م ــج، أهن ــن األش ــر ب ــة بك ــواب يف رواي فالص

عــن ســليان، فأدخــل بعــض الــرواة حديــث أوس يف حديــث ســلمة بــن صخــر ووهــم مــن أدخــل 

ــح باإلرســال.  بعضهــا يف بعــض، وعــى فــرض صحتهــا ففيهــا التري

)11  سنن أيب داود، )539/3(، ت األرناؤوط.
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وممــا يــدل عــى ذلــك أن الروايــة أخرجهــا أمحــد)1( وابــن أيب عاصــم)2(، وابــن أيب شــيبة)3( ومــن 

طريقــه الطــرباين)4(، والدارقطنــي)5(، عــن عبــد الســالم بــن حــرب، عــن إســحاق بــن عبــد اهلل بــن أيب 

فــروة، عــن  بكــر بــن عبــد اهلل بــن  األشــج، عــن ســليان بــن يســار، عــن  ســلمة  بــن  صخــر الزرقــي، 

ــي  ــألت النب ــر، فس ــل أن أكف ــا قب ــت عليه ــي H فوقع ــد النب ــىل عه ــرت ع ــال: »تظاه ق

H، فأفتــاين بكفــارة« وفيهــا إســحاق ابــن أيب فــروة وهــو ضعيــف. 

والــذي جعلنــي أرجــح ذلــك: أنــه مل يــرح باســم ســلمة بــن صخــر إال ابــن اجلــارود يف روايتــه 

عــن حممــد بــن عبــد احلكــم أن ابــن وهــب أخربهــم ...وخالــف مجيــع الــرواة. فكأنــه مــن تــرف 

ابــن عبــد احلكــم أو ابــن اجلــارود أو مــن النســاخ واهلل أعلــم.

ومل أر أن ذلــك مــن تعــدد الروايــات ألين مل أرهــا إال عنــد ابــن اجلــارود، واحلديــث حمفــوظ مــن 

روايــة إســحاق ابــن أيب فــروة.

واخلالصــة أهنــا متابعــة ضعيفــة لضعــف إســحاق ابــن أيب فــروة، إضافــة إىل أن مدارهــا األعــى 

ســليان بــن يســار وقــد ســبق مــا فيهــا. 

)11  مسند أمحد، )347/26( ط الرسالة.
)12  اآلحاد واملثاين، البن أيب عاصم، )202/4(.

))1  مسند ابن أيب شيبة، )138/2(.
))1  املعجم الكبري، )44/7(.

))1  سنن الدارقطني، )492/4(.
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   املطلــب الرابــع: الروايــة الثانيــة: روايــة أيب ســلمة وحممــد بــن عبــد الرمحــن 
بــن ثوبــان

أخرجهــا عبــد الــرزاق)1(، ومــن طريقــه الطــرباين)2( عــن معمــر، وأخرجهــا الطــرباين)3( 
والبيهقــي)4( والدارقطنــي)5( مــن طريــق شــيبان النحوي وأخرجهــا الطــرباين)6( مــن طريــق أبــان بــن 
ــم)10(  ــن املبارك واحلاك ــي ْب ــق ع ــن طري ــي)9( م ــرباين)8(، والبيهق ــذي)7(، والط ــا الرتم ــد وأخرجه يزي
ــن  ــرب ( ع ــن املبارك وح ــي ب ــيبان وأبان  وع ــر وش ــم )معم ــداد، كله ــن ش ــرب ب ــق ح ــن طري م
ييــى بــن أيب كثــر، عــن أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن عــن ســلان بــن صخــر، ويف طريــق عــي بــن 
املبــارك وحــرب بــن شــداد عــن أيب ســلمة، وحممــد بــن عبــد الرمحــن بــن ثوبــان. وقــال الرتمــذي: 
"هــذا حديــث حســن"، وقــال احلاكــم: "هــذا إســناد صحيــح عــى رشط الشــيخن، ومل خيرجــاه")11(،  
قــال الذهبــي: "عــى رشط البخــاري ومســلم"، قلــت: مل خيــرج البخــاري لســلمة بــن صخــر أصــال.

وهــذه الطريــق مدارهــا عــى ييــى بــن أيب كثــر وهــو ثقــة؛ لكنــه مدلــس، وقــد رصح بالتحديــث 
كــا يف روايــة الرتمــذي التاليــة، ويروهيــا عــن أيب ســلمة، وهــو ثقــة ويف طريــق عي بــن املبــارك وحرب 
بــن شــداد، عنــه وعــن حممــد بــن عبــد الرمحــن؛ ومــا أحســنها مــن متابعــة لــو ســلمت مــن اإلرســال 

فــإن أبــا ســلمة وحممــد بــن عبــد الرمحــن مل يتبن ســاعها من ســلمة بــن صخــر، كــا قــال األزدي)12(، 

وقد أشــار إىل إرســاله البيهقي)13(.

)11  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية.
)12  املعجم الكبري، )42/7( ح)6228 - 6332(.

))1  املعجم الكبري، )43/7(.
))1  السنن الكرى، )641/7( ط العلمية.

))1  سنن الدارقطني، )489/4(.
))1  املعجم الكبري، )42/7(.

))1  جامع الرتمذي، أبواب الطالق واللعان، باب ما جاء يف كفارة الظهار، )488/2( ح)1200(، ت بشار.
))1  املعجم الكبري، )43/7(.

))1  السنن الكرى، )641/7(، ط العلمية.
)110  املستدرك، ط العلمية، )221/2(.

)111  املستدرك ، ط العلمية، )221/2(.
)112  املخزون يف علم احلديث، أليب الفتح األزدي، )ص100(.

))11  السنن الكرى، )640/7(، ط العلمية.
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واحلديــث ذكــره الرتمــذي يف العلــل الكبــري عقــب روايــة ســليان بــن يســار فقــال: "وقــال عــي 

بــن املبــارك: حدثنــا ييــى بــن أيب كثــر قــال: حدثنــا  أبــو  ســلمة، وحممــد بــن عبــد الرمحــن أن ســلان 

ــه كظهــر ُأمــه حتــى يمــي رمضــان".  ــه علي ــن  صخــر األنصــاري أحــد بنــي بياضــة جعــل امرأت ب

احلديــث. فســألت حممــدا عــن هــذا احلديــث فقــال: "هــذا حديــث مرســل مل يــدرك ســليان بــن يســار 

ســلمة بــن  صخــر قــال حممــد: ويقــال: ســلمة بــن  صخــر وســلان بــن  صخــر".

قلت فيه ما يي: 

 -أشار الرتمذي  إىل إرسال أيب سلمة أيضا بلفظ أن. 

ــن  ــلمة واب ــة أيب س ــت رواي ــو كان ــلمة، ول ــة أيب س ــل متابع ــار وأمه ــن يس ــال اب ــم يف إرس - تكل

ــان. ــده لبــن ذلــك واملقــام مقــام احلاجــة والبي ــة عن ــان متصل ثوب

- وأيضــا رمــز لــه يف كتابــه الســنن بأنــه حديــث حســن فقــط، وقــد أفصــح عــن مــراده باحلســن 

فقــال: "ومــا ذكرنــا يف هــذا الكتــاب حديــث  حســن فإنــا أردنــا بــه  حســن إســناده عندنــا، كل حديث 

يــروى ال يكــون يف إســناده مــن يتهــم بالكــذب، وال يكــون احلديــث شــاذا، ويــروى مــن غــر وجــه 

نحــو ذلــك-  فهــو  عندنــا حديــث  حســن)1(". 

فمقصــوده يف هــذا احلديــث أنــه  حســن  اإلســناد، بمعنــى أنــه ليــس يف إســناده متهــم بالكــذب، 

وليــس بشــاذ، وقــد روي مــن غــر وجــه نحــوه وهــذه كلهــا منطبقــة عــى هــذه الروايــة)2(.

   املطلب اخلامس: الرواية الثالثة: رواية ابن املسيب

 مــا أخرجــه عبــد الــرزاق، وأخرجــه احلاكــم والبيهقــي مــن طريقــه، عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن 

عجــالن، عــن ابــن قســيط، عــن ابــن املســيب أن رجــال تظاهــر مــن امرأتــه، فأصاهبــا قبــل أن  يكفــر 

)11  كتاب العلل الواقع بآخر جامع الرتمذي، للرتمذي، )251/6(، ت بشار.
)12  وانظر: رشح علل الرتمذي، البن رجب، )606/2(.
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فأمــره النبــي - H - بكفــارة واحــدة)1(.

وأخرجــه ابــن قانــع)2( مرحــا باســم ســلمة بــن صخــر: حدثنــا أمحــد بــن إبراهيــم بــن عنــرب 

بالبــرة، نــا يعقــوب بــن محيــد، عــن رجــل، نــا حممــد بــن عجــالن، عــن بكــر بــن ]ســلمة[)3(، عــن 

 H ســعيد بــن املســيب، أن ســلمة بــن صخــر جعــل امرأتــه عليــه حرامــا "فأمــره رســول اهلل

أن يكفــر بكفــارة" فلــم جيــد "فأمــره النبــي H أن يأخــذ مــن إنســان عــىل الصدقــة مــا يكفــر 

بــه" وهــذه الروايــة فيهــا مــن الباليــا مــا فيهــا مــن اإلهبــام والغلــط يف اســم الــراوي، وضعــف حممــد 

ــم  ــن حك ــلة ومم ــا مرس ــالن، وأيض ــن عج ــف اب ــة لضع ــة ضعيف ــي رواي ــى كل ه ــالن، وع ــن عج ب

عليهــا باإلرســال ابــن حجــر)4(.

   املطلب السادس: الشواهد 

أمــا الشــواهد فحديــث ابــن عبــاس ، مــن طريــق احلكــم بــن أبــان، عــن عكرمــة، عــن 

ــا  ــال: ي ــا، فق ــع عليه ــه، فوق ــن امرأت ــر م ــد ظاه ــي H ق ــى النب ــال أت ــاس »أن رج ــن عب اب

رســول اهلل، إين قــد ظاهــرت مــن زوجتــي فوقعــت عليهــا قبــل أن أكفــر، فقــال: مــا محلــك عــىل ذلك، 

يرمحــك اهلل؟ قــال: رأيــت خلخاهلــا يف ضــوء القمــر. قــال: فــال تقرهبــا حتــى تفعــل مــا أمــرك اهلل بــه«.

الفرع األول: ختريج احلديث ودراسة إسناده 

روى احلديــث عــن احلكــم بــن أبــان: معمــر واملعتمــر بــن ســليان وإســاعيل ابــن علية، وســفيان 

بــن عيينــة، وحفــص بــن عمــر، عــى النحــو التايل:

)11  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية؛ السنن الكرى، )402/15( ت الرتكي.
)12  معجم الصحابة، البن قانع، )277/1(.

))1  ليــس يف الــرواة بكــر بــن ســلمة، ولعــل اخلطــأ مــن النســاخ ولعلــه بكــر بــن األشــج، كــا عنــد احلافــظ عبــد الغنــي يف الغوامــض 
واملبهــامت، لعبــد الغنــي األزدي، )ص127 ( رقــم)38(، وجــاء يف روايــة: يعقــوب بــن األشــج.

))1  كا يف املطالب العالية، البن حجر، )516/8(.
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1- رواية معمر: رواه معمر عن احلكم واختلف عليه:

• فرواه عنه متصال: 

أ- الفضــل ابــن موســى: كــا عنــد الرتمــذي)1( والنســائي)2(، وابــن اجلــارود)3(  والضيــاء)4( 

وهــو عنــد الطــرباين)5( وقــال الرتمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب.

ب- غنــدر )حممــد بــن جعفــر( كــا عنــد ابــن ماجــه مــن حديــث العبــاس بــن يزيــد قــال: 

حدثنــا غنــدر)6( بنحــوه.

• ورواه مرسال: 

أ- عبُد الرزاق يف املصنف)7( ويف السنن للنسائي)8(، وأخرجه البيهقي)9(.

ب- سفيان بن عيينة أخرجه أبو داوود)10( والطائي)11(، وأخرجه البيهقي)12(.

ــي  ــو املك ــاعيل ه ــي)13( ، وإس ــه البيهق ــال، أخرج ــر مرس ــن معم ــلم - ع ــن مس ــاعيل ب ج- إس

.)14 ضعيف)

)11  سنن الرتمذي، )488/2(، ت بشار.
)12  سنن النسائي، )167/6(.

))1  املنتقى - ابن اجلارود، )ص276(، ت احلويني.
))1  األحاديث املختارة، لضياء الدين املقديس، )319/11(.

))1  املعجم الكبري، )236/11(.
))1  سنن ابن ماجه، )666/1(،  ت عبد الباقي.

))1   مصنف عبد الرزاق،  )445/6(، ط التأصيل الثانية.
))1  سنن النسائي، )167/6(.

))1  السنن الكرى، )402/15(، ت الرتكي.
)110  سنن أيب داود، )2/ 268( ح)2221-2222( ، ت حميي الدين عبد احلميد.

)111  عــى بــن حــرب بــن حممــد بــن عــى الطائــي أبــو احلســن املوصــي )ت: 265هـــ( لــه جــزء يرويــه عــن ســفيان بــن عيينــة. الثــاين 
مــن حديــث ســفيان بــن عيينــة للطائــي، )ص29 برتقيــم الشــاملة آليــا(.

)112  السنن الكرى )402/15(،  ت الرتكي.
))11  السنن الكرى، )402/15(،  ت الرتكي.
))11  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص110(.
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ــد  ــي)2(. وق ــرزاق)1(، والبيهق ــد ال ــد عب ــا عن ــال، ك ــم مرس ــن احلك ــج: ع ــن جري ــة اب 2- رواي

روي عــن ابــن جريــج متصــال كــا يف الطــرباين)3( لكــن مــن طريــق فيــه: محيــد بــن محــاد بــن خــوار 

ــث)4(. ــن احلدي ــو ل ــي، وه التميم

3- روايــة املعتمــر ابــن ســليان: تابــع معمــرا عــى اإلرســال أخرجــه أبــو داود)5( والنســائي)6(، 

وســعيد بــن منصــور)7(. 

4- رواية إساعيل بن إبراهيم، واختلف عليه:

أ- فرواه زياد بن أيوب عند أيب داود متصال )8(.

ب- ورواه عنه سعيد بن منصور مرسال)9(. 

5- رواية سفيان بن عيينة عن احلكم رواه أبو داود)10(، مرسال.

6- رواية حفص بن عمر العدين: أخرجه احلاكم)11(،متصال، وفيه حفص بن عمر ضعيف)12(.

7- روايــة خالــد )وهــو احلــذاء( عنــد أيب داود حدثنــي حمدث)وهــو احلكــم بــن أبــان( كــا رصح 

بــه يف الروايــات األخــرى )13( عــن عكرمــة، عن النبــي - H -، بنحــو حديث ســفيان)14(.

)11  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية.
)12  السنن الكرى، )402/15(،  ت الرتكي.

))1  املعجم الكبري، )236/11(.
))1  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص181(.
))1  سنن أيب داود، )542/3(، ت األرناؤوط.

))1  سنن النسائي، )167/6(.
))1  سنن سعيد بن منصور،  الفرائض إىل اجلهاد، )2/ 38(، ت األعظمي.

))1  سنن أيب داود، )541/3(، ت األرناؤوط.
))1  سنن سعيد بن منصور،  الفرائض إىل اجلهاد، )2/ 39(، ت األعظمي. 

)110  سنن أيب داود، )541/3(، ت األرناؤوط.
)111  املستدرك، ط العلمية، )222/2(.

)112  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص173(.

))11  سنن أيب داود، )542/3(، ت األرناؤوط.

))11  سنن أيب داود، )542/3(، ت األرناؤوط.
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الفرع الثاين: احلكم عىل الشاهد 

الذي يرتجح للباحث أن الصواب املرسل ألمور: 

1- أن الذي رووه متصال قد اختلف عليهم إال العدين وهو ضعيف.

ــال  ــا ق ــواه، ك ــن س ــر مم ــت يف معم ــرزاق أثب ــد ال ــك أن عب ــه وال ش ــه عن ــف علي ــر اختل فمعم

أمحــد، ذكــر ذلــك ابــن رجــب عــن اإلمــام أمحــد أنــه قــال: "إذا اختلــف أصحــاب  معمــر فاحلديــث 

ــد  ــر، جي ــت يف  معم ــرزاق متثب ــد  ال ــه:  "عب ــيبة( قول ــن ش ــوب ب ــن )يعق ــل ع ــرزاق"، ونق ــد ال لعب

االتقان")1(وحكــي عــن ابــن معــن نحــوه )2(، وأيضــا مــن ســمع باليمــن منــه، فهــو أصــح ممــن ســمع 

ــه تســع ســنن.  ــه بالبــرة، وعبــد الــرزاق بلديــه وصحب من

وممــن ذهــب إىل ذلــك املحكــي عــن أمحــد: ابــن عبــد الــرب)3( وابــن دقيــق العيــد)4( وابــن حجــر، 

ــب  ــر أح ــن  معم ــرزاق ع ــد  ال ــث  عب ــد: "حدي ــام أمح ــال االم ــد ق ــي: وق ــال املعلم ــي)5(، وق واملعلم

ــه وينظــر فيهــا باليمــن       ايل مــن حديــث هــؤالء البريــن )عــن  معمــر(، كان ) معمــر(، يتعاهــد كتب

ــن  ــدوري ع ــاس ال ــال عب ــرة". وق ــا بالب ــم حفظ ــرزاق( ، وكان يدثه ــد  ال ــه  عب ــمع من ــث س )حي

ابــن معــن: "كان  عبــد  الــرزاق  أثبــت يف حديــث  معمــر مــن هشــام بــن يوســف"، وقــال  يعقــوب  بــن 

 شــيبة عــن عــي بــن املدينــي: "قــال يل هشــام بــن يوســف كان  عبــد  الــرزاق أعلمنــا وأحفظنــا". قــال 

يعقــوب:  "كالمهــا ثقــة ثبــت". وقــال الذهــي: "كان أيقظهــم يف احلديــث وكان يفــظ")6(.

2- أنــه قــد تابــع عبــد الــرزاق يف روايتــه عــن معمــر، ســفيان بــن عيينــة، وإســاعيل بــن مســلم 

)11  رشح علل الرتمذي، البن رجب، )706/2(.
)12  سؤاالت ابن اجلنيد، ليحيى بن معن، )ص348(.

البخــاري، البــن                                                          مــن كتــاب  املســتغربة  املســائل  بشــار؛ واألجوبــة عــن  الــرب، )373/4(، ت  التمهيــد، البــن عبــد    1((
.)173/5( عبــادة،  البــن  املوطــأ،  كتــاب  أحاديــث  أطــراف  إل  واإليــامء  الــرب،)ص113(؛  عبــد 

))1  اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، )161/4(.
))1  فتح الباري، البن حجر، )1/ 914(.

))1 التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل، للمعلمي، )2/ 688(، ط املكتب اإلسالمي.
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وهــو وإن كان ضعيفــا إال أهنــا تؤكــد املؤكــد.

3- أن الذين رووه مرسال أكثر وأحفظ، كا هو واضح.

4- أنــه قــد تابــع معمــرا عــى اإلرســال ابــن جريــج وســفيان بــن عيينــة فإهنــا رويــاه عــن احلكــم 

ــد  ــور وخال ــن منص ــعيد ب ــة س ــم يف رواي ــن إبراهي ــاعيل ب ــليان وإس ــن س ــر ب ــه معتم ــا، وتابع أيض

احلــذاء. 

ــرزاق)1(،  ــد ال ــد عب ــا عن ــج ك ــن جري ــال اب ــى اإلرس ــارصة ع ــة ق ــم متابع ــد تابعه ــه ق 5- أن

ــن  ــدون واســطة مرســال، فهــي متابعــة قــارصة، واب ــج عــن عكرمــة ب ــن جري ــرواه اب والبيهقــي)2( ف

ــه. ــن أقران ــو م ــم وه ــن احلك ــمع م ــد س ــج ق جري

ــل أوىل  ــرى)3(: املرس ــائي يف الصغ ــول النس ــى ق ــت ع ــال اطلع ــت اإلرس ــد أن رجح 6- وبع

بالصــواب مــن املســند)4(، وكــذا أبــو حاتــم يف العلــل قــال: هــو خطــأ، إنــا هــو: عكرمــة؛ أن النبــي 

H مرســل)5(. 

7- وأشار البيهقي إىل ترجيح اإلرسال)6(.

 الفرع الثالث: تنبيهات: حول حديث ابن عباس

األول: احلديــث تقــدم بيــان مــن أعلــه مــن األئمــة: كالبخــاري والنســائي وأيب حاتــم، والبيهقــي، 

ــه ثقــات" ومل جيــزم  ــه ذلــك املنــذري كــا ســيأيت، وابــن حجــر قــال: "روات واملعافــري كــا نقــل عن

بتصحيحــه: وأمــا مــن صححــه فهــم:

)11  مصنف عبد الرزاق، )445/6(، ط التأصيل الثانية.
)12  السنن الكرى، )402/15(، ت الرتكي.

))1  وجــدت حكايــة قولــه عنــد الضيــاء، انظــر: األحاديــث املختــارة، لضيــاء الديــن املقــديس، )319/11(؛ وعنــد املحــرر يف احلديــث، 
البــن عبــد اهلــادي، )ص574(، ت املرعشــي،  ثــم رجعــت إىل املصــدر نفســه.

))1  سنن النسائي، )168/6(.
))1  العلل، البنه، )430/1( رقم )1294، 1307(؛ املسند املصنف املعلل، لبشار عواد وآخرون، )389/12(.

))1  السنن الكرى، )402/15(، ت الرتكي.
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1- ابن حزم قال:  "وهذا  خرب  صحيح  من  روايات  الثقات  ال  يرضه  إرسال  من  أرسله")1(.

2- قــال املنــذري: "قــال  أبــو  بكــر  املعافــري: ليــس هــذا احلديــث صحيحــا يعــول عليــه، قــال: 
وفيــا قالــه نظــر، فقــد صححــه الرتمــذي، ورجالــه ثقــات، مشــهور ســاع بعضهــم مــن بعــض")2(. 

3- ابن حجر قال: "رجاله  ثقات؛ لكن أعله أبو حاتم والنسائي" )3(.

4- الشيخ األلباين صححه بطرقه)4(. 

5- شعيب األرناؤوط تابع فيه من سبقه، ومل جيعله قوال له)5(.

الثــاين: وجــدت للمتصــل متابعــة، أخرجهــا إســحاق بــن راهويــه)6( واحلاكــم)7(، والبــزار)8( مــن 
طريــق إســاعيل بــن مســلم عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاووس عــن ابــن عبــاس متصــال؛ لكنــه 
مــن حديــث إســاعيل بــن مســلم وهــو املكــي ضعيــف، كــا تقــدم، وقــال البــزار: "وهــذا احلديــث 
ال نعلمــه يــروى عــن ابــن عبــاس بإســناد أحســن مــن هــذا اإلســناد، عــى أن  إســاعيل  بــن  مســلم 
قــد تكلــم فيــه، وروى عنــه مجاعــة كثــرة مــن أهــل العلــم" وقــال أبــو حاتــم: "إنــا هــو طــاووس 
ــي -  ــة أن النب ــن عكرم ــار ع ــن دين ــرو ب ــن عم ــول: ع ــن يق ــم م ــي - H -، ومنه أن النب
ــن  ــاعيل ب ــث إس ــاهده حدي ــم: "ش ــال احلاك ــط")9(، وق ــلم خمل ــن مس ــاعيل ب H -، وإس
مســلم، عــن عمــرو بــن دينــار، ومل يتــج الشــيخان بإســاعيل، وال باحلكــم بــن أبــان إال أن احلكــم 

ــان صــدوق" وقــال الذهبــي: "إســاعيل واه")10(. ــن أب ب

)11  املحىل باآلثار، البن حزم، )198/9(.
)12  نصب الراية، للزيلعي، )246/3(.

))1  التلخيص احلبري، البن حجر)478/3(، ط العلمية.
))1  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، لأللباين، )176/7(؛ وصحيح سنن أيب داود، ط غراس، )414/6(.

))1  سنن أيب داود، )541/3(، ت األرناؤوط.
))1  مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباس، )ص 769 برتقيم الشاملة آليا(.

))1  املستدرك، ط العلمية، )222/2(.
))1  مسند البزار = البحر الزخار، )113/11(.

))1  العلل، البن أيب حاتم، )129/4(، ت. احلميد.
)110  املستدرك، ط العلمية، )222/2(.
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ومتابعــة أخــرى مــن طريــق ُخصيــف عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس أن رجــال قــال: يــا رســول 
اهلل إين ظاهــرت مــن امــرأيت، رأيــت ســاقها يف القمــر فواقعتهــا قبــل أن أكفــر، قــال "كفــر، وال تعــد 
قــال البــزار: "وهــذا احلديــث ال نعلمــه يــروى عــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس إال مــن هــذا الوجــه، 
وال نعلــم رواه عــن ُخصيــف إال عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن"")1( وُخصيــف ســيئ احلفــظ )2(وعبــد 
العزيــز ضعيــف: اهتمــه اإلمــام أمحــد. ورضب عــى حديثــه، وقــال ابــن حبــان: ال يــل االحتجــاج 
ــن  ــه لوي ــدث عن ــاين: ح ــم األصبه ــو نعي ــال أب ــة، وق ــس بثق ــره: لي ــائي، وغ ــال النس ــال، وق ــه بح ب

باملناكــر)3(.

   املطلب السابع: احلكم عىل احلديث

أرى أن احلديــث ال يســلم لــه طريــق مــن علــة؛ وكذلــك الشــاهد، لكنــه، بانضام شــاهده املرســل 
إليــه يتقــوى، ويتــج بــه. واهلل أعلم.

وقد احتج به اإلمام أمحد، وقال الرتمذي عليه العمل - كا مر.

أمــا أمحــد فقــد قــال األثــرم: "قلــت أليب عبــد اهلل: حديــث الزهــري، عــن محيــد بــن عبــد الرمحــن 
بــن عــوف، عــن أيب هريــرة، عــن النبــي - H - قــال: "أطعــم عيالــك"، أتقــول بــه؟ قــال: 
نعــم، إذا كان حمتاجــا، ولكــن ال يكــون يف يشء مــن الكفــارات إال يف هــذا بعينــه؛ يف اجلــاع يف رمضان، 
ال يف كفــارة اليمــن، وال يف كفــارة الظهــار، وال يف غرهــا، إال يف اجلــاع وحــده. قيــل لــه: أليــس يف 
ــه ووقــع عليهــا نحــو هــذا؟ فقــال: وملــن تقــول  ــن  صخــر حــن ظاهــر مــن امرأت حديــث  ســلمة  ب

هــذا؟ إنــا حديــث  ســلمة  بــن  صخــر: "تصــدق بكــذا، واســتعن بســائره عــى أهلــك")4(.

ه بذلك. فلم يضعفه ولو كان عنده غر حجة لردِّ

)11  مسند البزار = البحر الزخار، )349/11(.
)12  حترير تقريب التهذيب، لبشار عواد معروف - شعيب األرنؤوط، )360/1(.

))1  لسان امليزان، البن حجر، ت أيب غدة، )211/5(.
))1  التمهيد،  البن عبد الرب، )192/5(،  ت.  بشار.
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املبحث الثالث: 
عالقته بحديث املجامع يف هنار رمضان

اشــتبه هــذا احلديــث بحديــث أيب هريــرة الصحيــح وذلــك لتشــابٍه يف ألفاظهــا حيــث اتفقــا يف 

أمــور، واختلفــا يف أمــور:

وحديــث األعــرايب متفــق عليــه مــن روايــة أيب هريــرة  قــال: »بينــام نحــن جلــوس عنــد 

ــال: وقعــت  ــا رســول اهلل،  هلكــت. قــال: )مالــك(. ق ــي H، إذ جــاءه رجــل فقــال: ي النب

عــىل امــرأت وأنــا صائــم، فقــال رســول اهلل H: )هــل جتــد رقبــة تعتقهــا(. قــال: ال. قــال: 

)فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعــني(. قــال: ال. فقــال: )فهــل جتــد إطعــام ســتني مســكينا(. 

ــرق  ــي H بع ــك ُأت النب ــىل ذل ــن ع ــا نح ــي H. فبين ــث النب ــال: فمك ــال: ال. ق ق

فيــه متــر، والعــرق املكتــل، قــال: )أيــن الســائل؟(. فقــال: أنــا. قــال: )خــذ هــذا فتصــدق بــه(. فقــال 

الرجــل: أعــىل أفقــر منــي يــا رســول اهلل؟ فــواهلل مــا بــني البتيهــا، يريــد احلرتــني، أهــل بيــت أفقــر مــن 

أهــل بيتــي. فضحــك النبــي H حتــى بــدت أنيابــه ثــم قــال: )أطعمــه أهلــك(«)11.

   املطلب األول: أوجه الشبه واالختالف بني احلديثني:
اشرتك هذا احلديث مع حديث سلمة بن صخر يف أمور وافرتقا يف أمور:

فاتفقا يف:

1- أهنا يف رمضان.

2- ويف قدر الكفارة، وترتيبها.

)11  صحيــح البخــاري، كتــاب: الصــوم، بــاب: إذا جامــع يف رمضــان، )684/2(، ت البغــا، ويف غــره مــن املواضــع؛ وأخرجــه مســلم 
يف صحيحــه، كتــاب: الصيــام، بــاب: تغليــظ حتريــم اجلــاع يف هنــار  رمضــان، )781/2(، ت عبــد الباقــي، ويف غــره مــن املواضــع، 

وأخرجــه أصحــاب الســنن وغرهم. 
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3- ويف أن كال من الصحابين مل جيد ما يكفر به.

4- ويف التمر الذي جيء به وإعطائه املكفر.

وافرتقا يف:

1- وصف الراوي يف احلديث األول باألعرايب، وتسميته يف حديث سلمة بن صخر.

2- أن يف حديــث األعــرايب ســبب الكفــارة هــو اجلــاع يف هنــار رمضــان، بينــا يف حديــث ســلمة 

ســببها اجلــاع يف الظهــار قبــل أن يكفــر وكان يف ليــل رمضــان.

ــال  ــلمة ق ــث س ــذا، ويف حدي ــو ه ــك أو نح ــه أهل ــه أطعم ــال ل ــه ق ــرايب أن ــث األع 3- يف حدي

ــك. ــه أهل ــم بقيت ــه وأطع ــدق ب تص

ــالف  ــلمة بخ ــث س ــق يف حدي ــي زري ــه بن ــر قوم ــة، كذك ــاظ القص ــض ألف ــا يف بع 4- واختلف

حديــث األعــرايب ونحــو قولــه احرتقــت أو هلكــت ومل يقــل ذلــك يف حديــث ســلمة، وأنــه ذهــب إىل 

قومــه أوال فلــم يشــفعوا لــه ثــم رجــع إليهــم.

   املطلب الثاين: العلامء الذين جعلومها واحدا ومناقشة أقواهلم

ومــع مــا تقــدم مــن بيــان أوجــه االختــالف إال أنــه قــد اشــتبه حديــث ســلمة بــن صخــر بحديث 

األعــرايب عــى كثــر مــن الــرشاح وجعلومهــا واحــدا؛ بيــد أن أكثرهــم مل يناقــش املســألة فيــا أعلــم، 

ولعــل أبــرز مــن تكلــم فيهــا وناقشــها احلافــظ عبــد الغنــي) )1 فقــد ذكــر احلديثــن وذهــب إىل 

أهنــا واحــد واحتــج لذلــك بأمــور، وتتابــع عليــه النــاس يف ذلــك.

 قال احلافظ عبد الغني: "واحلجة يف ذلك: 

)11  هــو احلافــظ عبــد الغنــي بــن ســعيد بــن عــي بــن ســعيد بــن بــرش بــن مــروان، أبــو حممــد األزدي املــري، حمــّدث الديــار املريــة، 
احلافــظ احلجــة، ولــد ســنة )332 هـــ(، وتــويف ســنة )409 هـــ(. انظــر: تاريــخ دمشــق، البــن عســاكر، )395/36(؛ ســريأعالم 

النبــالء، للذهبــي،)268/17(.
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أوال: حديــث عائشــة الصحيــح أن أعرابيا...ثــم رسد طــرق حديــث ســلمة بــن صخــر، عــى أن 

املــرح بــه هنــا هــو )األعــرايب( املبهــم يف تلــك األحاديــث، وهــذا ال دليــل فيــه عــى أهنــا واحــد، 

ولــو مل يكــن بينهــا اختــالف، كيــف وقــد جــاء أن ذلــك كان هنــارا وهــذا ليــال. 

وختلص من هذا التعارض بأن رجح كونه هنارا)1(، معلال أهنا من رواية ابن إسحاق.

وُردَّ عليــه أن يف حديــث ســلمة قــال رأيــت خلخاهلــا يف ضــوء القمــر، وأنــه قــد ورد مــن روايــات 

أخــرى غــر روايــة ابــن إســحاق كــا تقــدم، يف التخريج.

ويــرد عليــه أيضــا بــأن مســألة ســلمة ختتلــف وهــي أنــه جامــع قبــل أن يكفــر كفــارة الظهــار بينــا 

حديــث األعــرايب ليــس فيــه إال أنــه واقع وهــو صائــم")2(.

ــن  ــاد، ع ــن أيب الزن ــن اب ــي، ع ــا رواه األوي ــر، م ــن صخ ــلمة ب ــه س ــد أن ــا يؤي ــال ومم ــا: ق ثاني

عبــد الرمحــن بــن احلــارث، عــن حممــد بــن جعفــر، عــن عبــاد بــن عبــد اهلل بــن الزبــر، عــن عائشــة 

:  »أن النبــي H كان يف ظــل فــارٍع، فجــاءه رجــل مــن بنــي بياضــة«، وذكــر هــذا 

ــرايب. ــث األع ــث - حدي احلدي

وهذا جياب عنه: 

ــن خزيمــة)3( والنســائي)4(، وليســت يف يشء  ــد اب ــي بياضــة( هــذه وردت عن أوال: زيادة)مــن بن

مــن روايــات الصحيحــن، وممــا يــدل أهنــا غــر حمفوظــة وقــد تكــون مــن تــرف الــرواة أن الروايــة 

هــذه خمالفــة لروايــة الصحيحــن مــن وجــه آخــر حيــث جــاء يف آخرها)فعــد بــه عليــك وعــى أهلــك( 

ولــذا قــال البخــاري واألول أبــن، ثــم فيــه علــة أخــرى أشــار إليهــا الدارقطنــي وهــي أنــه مــن روايــة 

)11  تنبيــه: قــال احلافــظ: وليــس يف الصحيحــن ذكــر أن اجلــاع كان هنــاًرا، لكنــه ُيفهــم ذلــك مــن الســياق، قلــت: بــى قــد جــاء عنــد 
مســلم التريــح مــن روايــة الليــث. انظــر: صحيــح مســلم، )783/2(، ت عبــد الباقــي.

)12  الغوامض واملبهامت، لعبد الغني بن سعيد )ص120- 129(.
))1  صحيح ابن خزيمة، )219/3(.

))1  السنن الكرى - ط الرسالة، )387/3( و مل أجده يف الصغرى.
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عبــد الرمحــن بــن القاســم عــن حممــد بــن جعفــر)1(، ممــا يبــن أن ألفــاظ احلديــث وســنده غــر حمفوظة، 

واهلل أعلــم.

ــار  ــم أش ــة، ك ــي بياض ــن بن ــا م ــرايب أيض ــون األع ــع أن يك ــه ال يمتن ــول إن ــن الق ــه يمك ــى أن ع

ــم. ــر)2( واهلل أعل ــن حج ــظ اب ــك احلاف لذل

ــه  ــو العبــاس األندلــي)3( وقــال يف موضــع آخــر: وهــذا ال يســتقيم ب ــه: أب وممــن اعــرتض علي

القــول إنــه املبهــم يف حديــث مالــك هــو  ســلمة  بــن  صخــر؛ ألنَّ يف حديــث مالــك أنــه أفطــر بجــاع، 

أمــا  ســلمة  بــن  صخــر فجامــع ليــال فلــم يفطــر، وإنــا جامــع يف الظهــار قبــل أن يكفــر)4(.

ــه  ــن امرأت ــر م ــر الزرقــي ظاه ــن صخ ــلمة ب ــن املســيب: أن س ــعيد اب ــث س ــج بحدي ــا: احت ثالث

ــته. ــه ودراس ــدم خترجي ــد تق ــث وق ــهرا.. احلدي ش

وكأنــه رأى ترتيــب الكفــارة يف احلديثــن وقــول كل واحــد منهــا )ال أجــد وال أســتطيع( دليــال 

عــى أهنــا واحــد. وال يلــزم مــن ذلــك، فــإن هــذا األمــر مــن الفقــر واحلاجــة كان يف الصحابــة معروفا 

وحتــى أوس بــن الصامــت، مل جيــد مــا يكفــر بــه، وأيضــا يف هــذا احلديــث مــا يــرد عليــه فــإن فيــه 

ظاهــر مــن امرأتــه شــهرا، فافرتقــا.

وتبع عبد الغني يف أهنا واحد ابن بشكوال)5( والعراقي)6(.

"قــال احلافــظ يف الفتــح مل أقــف عــى تســميته إال أن عبــد الغنــي يف املبهــامت، وتبعــه ابن بشــكوال 

ــن  ــد م ــرب يف التمهي ــد ال ــن عب ــال وروى اب ــايض. وق ــر البي ــن  صخ ــلمة  ب ــليان، أو  س ــه س ــا بأن جزم

)11  انظر:  املسند املصنف املعلل، لبشار عواد وآخرون، )458/37(.
)12  فتح الباري، )194/4(.

))1  أبــو العبــاس أمحــد بــن طاهــر الــداين األندلــي )ت: 532هـــ( يف كتابــه اإليــامء إل أطــراف أحاديــث كتــاب املوطــأ، البــن عبــادة، 
.)152/1(

))1  اإليامء إل أطراف أحاديث كتاب املوطأ، البن عبادة، )344/3(.
))1  غوامض األسامء املبهمة، البن بشكوال، )211/1(.

))1  الدر املنظوم من كالم املصطفى املعصوم H، ملغلطاي، )ص303- 304(.
37



طريــق ســعيد بــن بشــر عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب أن الرجــل الــذي وقــع عــى امرأتــه يف 

ــن  ــرب: "أظ ــد ال ــن عب ــال اب ــر. ق ــن صخ ــليان اب ــو س ــي - H -، ه ــد النب ــان يف عه رمض

هــذا ومهــا ألن املحفــوظ أنــه ظاهــر مــن امرأتــه، وقــع عليهــا يف الليــل ال أن ذلــك كان منــه بالنهــار. 

ويتمــل أن يكــون قولــه، يف الروايــة املذكــورة، وقــع عــى امرأتــه يف رمضــان، أي ليــال، بعــد أن ظاهــر 

فــال يكــون ومهــا وال يلــزم االحتــاد")1(. 

ــرا  ــم ذك ــأذكر بعضه ــا وس ــط بينه ــم واخلل ــن يف الوه ــرشاح واملصنف ــن ال ــر م ــع كث ــد وق وق

فقــط وأحيــل إىل املواضــع للرجــوع إليهــا وهــم: ابــن القيــراين)2(، والتُّوِربِْشــتِي)3(، والفاكهــاين)4(، 

ــاي)5(. ومغلط

)11  القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس، البن العريب، )ص497(.
)12  أبــو الفضــل حممــد بــن طاهــر بــن عــي بــن أمحــد املقــديس الشــيباين، املعــروف بابــن القيــراين )ت: 507هـــ(، إيضــاح اإلشــكال، 
البــن القيــراين، )ص104(، انظــر يف ترمجتــه: تاريــخ دمشــق، البــن عســاكر، )280/53(؛ و وفيــات األعيــان، البــن خلــكان، 

.)287/4(
ــتِي )ت: 661 هـــ( انظــر: امليــر يف رشح  ــن التُّوِربِْش ــد اهلل، شــهاب الدي ــو عب ــن يوســف أب ــن حســن ب ــن حســن ب ))1  فضــل اهلل ب

ــتي، )468/2(. ــنة، للتوربش ــح الس مصابي
))1  اإلمــام تــاج الديــن الفاكهــاين، أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن ســامل بــن صدقــة اللخمــي اإلســكندري املالكــي                                                           
)املولــود باإلســكندرية ســنة 654 هـــ( )املتــوىف هبــا ســنة 731 هـــ( -  تعــاىل -، ريــاض األفهــام يف رشح عمــدة األحــكام، 
لتــاج الديــن الفاكهــاين، )402/3(، وانظــر يف ترمجتــه: الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، البــن حجــر، )209/4(.
ــن كالم  ــوم م ــدر املنظ ــر: ال ــنة 762 هـــ( انظ ــوىف س ــنة 689 هـــ(، و)املت ــود س ــي )املول ــري احلنف ــاي البكج ــن مغلط ــالء الدي ))1  ع

املصطفــى املعصــوم H، ملغلطــاي، )ص303(.
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 والســبكي األب)1(، وابــن امللقــن)2( والربمــاوي)3(، والعينــي)4(، والقســطالين)5(، والصنعــاين)6( 

والبجرمــي)7( والشــوكاين)8( وامحــد بــن عبــد الرمحــن الســاعايت)9( والبســام)10( وحممــود حممــد خطاب 

الســبكي)11( وغرهــم.

)11  أبــو احلســن تقــي الديــن عــي بــن عبــد الــكايف الســبكي )ت: 756هـــ( وابنــه تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي 
)ت: 771هـــ(، طبقات الشــافعية الكــرى، للســبكي، )277/10(.

)12  ابــن امللقــن رساج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أمحــد الشــافعي املــري )ت: 804هـــ( انظــر: البــدر املنــري يف ختريــج 
ــن،  ــن امللق ــح، الب ــع الصحي ــرح اجلام ــح ل ــن، )728/5(؛ والتوضي ــن امللق ــري، الب ــرح الكب ــة يف ال ــار الواقع ــث واألث األحادي

ــن، )210/5(. ــن امللق ــكام، الب ــدة األح ــد عم ــالم بفوائ )271/13(؛ واإلع
مــاوي، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد الدائــم بــن موســى النعيمــي العســقالين املــري الشــافعي                                                   ))1  شــمس الديــن الرِبْ

.)408/6( الربمــاوي،  الديــن  لشــمس  الصحيــح،  اجلامــع  بــرح  الصبيــح  الالمــع  هـــ(،   831 )ت: 
))1  أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســن الغيتــايب احلنفــي بــدر الديــن العينــي )ت: 855هـــ(، عمــدة القــاري 

رشح صحيــح البخــاري، لبــدر الديــن العينــي، )25/11(.
))1  أمحــد بــن حممــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد امللــك القســطالين القتيبــي املــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )ت: 923هـــ(، رشح 

القســطالين = إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري، للقســطالين، )352/4(.
ــم، عــز الديــن، املعــروف كأســالفه  ــو إبراهي ــم الصنعــاين، أب ــن إســاعيل بــن صــالح بــن حممــد احلســني، الكحــالين ث ))1  حممــد ب

باألمــر )ت: 1182هـــ(، ســبل الســالم، للصنعــاين، )577/1(.
ِمــّي املــري الشــافعي )ت: 1221هـــ(، حاشــية البجريمــي عــىل اخلطيــب = حتفــة احلبيــب عــىل  ))1  ســليان بــن حممــد بــن عمــر الُبَجْرَ

ــي، )393/2(. رشح اخلطيب، للبجرم
))1  حممد بن عي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )ت: 1250هـ(، نيل األوطار، للشوكاين، )254/4(.

))1  أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد البنــا الســاعايت )ت: 1378هـــ(، الفتــح الربــاين لرتتيــب مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الشــيباين، 
ــاعايت، )89/10(. ألمحد الس

ــي                                         ــام التميم ــم البس ــن إبراهي ــد ب ــن مح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن مح ــح ب ــن صال ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــد الرمح ــو عب )110  أب
)ت: 1423هـــ(، توضيــح األحــكام مــن بلــوغ املــرام، لعبــد اهلل البســام، )518/3(.

)111  املنهل العذب املورود رشح سنن أيب داود، للسبكي، )121/10(.
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A

احلمد هلل الذي أعان وير، وبعد فقد توصلت إل ما يي:

 -أن حديث سلمة بن صخر ليس له طريق صحيح، ومجيع رواياته معلة.

- لكنه مما يتج به ويتقوى بمجموع طرقه وبانضام  شاهده املرسل. 

- أنــه مل يثبــت ســاع أحــد ممــن روى عنــه ولــو ثبــت ســاع أيب ســلمة أو حممــد بــن عبــد الرمحــن 

لصــح احلديــث.

- حديث أيب هريرة الصحيح يف املجامع يف هنار رمضان خمتلف متاما عن حديث سلمة بن صخر.

- وقــع كثــر مــن العلــاء ورشاح احلديــث واملحققــن يف اخللــط بينهــا ففــروا املبهــم يف حديــث 

أيب هريــرة بســلمة بــن صخــر.

- الذين صححوا احلديث من املتأخرين مل يستوعبوا دراسة مجيع الطرق، ويقارنوا بينها.

التوصيات:

ــث  ــرق األحادي ــع ط ــاء بجم ــة باالعتن ــث خاص ــالب احلدي ــات وط ــن والباحث أويص الباحث

ــعا  ــا واس ــزال ميدان ــا ت ــا ف ــانيدها وألفاظه ــق أس ــا ودقائ ــان غوامضه ــتها وبي ــا ودراس ــف فيه املختل

ــر.   ــث والنظ للبح
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

1- اآلحــاد واملثــاين، أليب بكــر بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد الشــيباين 

)ت: 287هـــ( ، حتقيــق: د. باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة ،  دار الرايــة - الريــاض ، ط1، 1411هـ 

- 1991م .

ــن                  ــف ب ــر يوس ــو عم ــن أب ــال الدي ــاري، مج ــاب البخ ــن كت ــتغربة م ــائل املس ــن املس ــة ع 2-  األجوب

ــالة  ــق: رس ــي )ت 463 هـــ(، حتقي ــي املالك ــري القرطب ــرب النم ــد ال ــن عب ــد اب ــن حمم ــد اهلل ب عب

ماجســتر بجامعــة اجلزائــر كليــة العلــوم اإلســالمية، وقــف الســالم اخلــري – الريــاض، اململكــة 

العربيــة الســعودية ط1، 1425 هـــ - 2004 م.

ــلم يف  ــاري ومس ــه البخ ــا ل خيرج ــارة مم ــث املخت ــن األحادي ــتخرج م ــارة أو املس ــث املخت 3- األحادي

صحيحيهــام، لضيــاء الديــن املقــديس أبــو عبــد اهلل حممد بــن عبــد الواحــد    )ت: 643 هـــ( حتقيق: 

د. عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن دهيــش، دار خــرض للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت، لبنــان، 

ط3، 1420 هـ - 2000 م.

4-  إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري، ألمحــد بــن حممــد بــن أبــى بكــر القســطالين شــهاب 

الديــن )ت: 923هـــ(، املطبعــة الكــربى األمريــة - مــر، ط7 ، 1323هـ.

5- إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن بــن احلــاج 

ــاويش،  ــر الش ــاين )ت: 1420هـــ(، إرشاف: زه ــقودري األلب ــن آدم األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ن

املكتــب اإلســالمي-  بــروت، ط2، 1405 هـــ - 1985م.

6- األســامي والكنــى، ملحمــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن إســحاق أبــو أمحــد النيســابوري الكرابيــي 

ــري، دار  ــي األَزه ــن ع ــد ب ــر حمم ــو عم ــق: أب ــر، )ت: 378 هـــ( حتقي ــم الكب ــرف باحلاك ويع

الفــاروق للطباعــة والنــرش - القاهــرة، مصـــر، ط1، 1436 هـــ - 2015 م.
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ــرب  ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــاب، أليب عم ــة األصح ــتيعاب يف معرف 7- االس

بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ( ت: عــي حممــد البجــاوي: دار اجليــل- بــروت،                                           

ط 1، 1412 هـــ - 1992 م. 

8- أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، أليب احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن                                  

عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري عــز الديــن ابــن األثــر )ت: 630هـــ( ، حتقيــق: 

ـ  -  1994 م. ــة ،ط1، 1415هــ ــب العلمي ــود، دار الكت ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــوض - ع ــد مع ــي حمم ع

ــق ورشح:                            ــد األزدي )ت: 321هـــ(، حتقي ــن دري ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــتقاق، أليب بك 9- االش

عبــد الســالم حممــد هــارون ، دار اجليــل – بــروت، لبنــان، ط1، 1411 هـــ - 1991 م.

ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــة، أليب الفض ــز الصحاب ــة يف متيي 10- اإلصاب

العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود - عــى حممــد معــوض، دار الكتب 

العلميــة - بــروت ، ط 1، 1415 هـــ.

11- اإلعــالم بفوائــد عمــدة األحــكام، البــن امللقــن رساج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن 

ــيقح،                                            ــد املش ــن حمم ــد ب ــن أمح ــز ب ــد العزي ــق: عب ــري )ت: 804هـــ( حتقي ــافعي امل ــد الش أمح

ــعودية، ط1، 1417 هـــ - 1997م. ــة الس ــة العربي ــع - اململك ــرش والتوزي ــة للن دار العاصم

12- إكــامل هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ملغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري املــري 

ــد الرمحــن عــادل  ــو عب ــد اهلل  عــالء الديــن )ت: 762هـــ(، حتقيــق: أب ــو عب احلكــري احلنفــي أب

ــة للطباعــة والنــرش، ط1، 1422  ــم، الفــاروق احلديث ــن إبراهي ــو حممــد أســامة ب ــن حممــد - أب ب

ــ   - 2001 م. هـ

ــعد                       ــو س ــروزي أب ــمعاين امل ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن حمم ــم ب ــد الكري ــاب، لعب 13- األنس

)ت: 562هـــ( ، حتقيــق: عبــد الرمحــن بــن ييــى املعلمــي اليــاين وغــره، جملــس دائــرة املعــارف 

ــاد، ط1، 1382 هـــ - 1962 م. ــدر آب ــة - حي العثاني
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سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

ــاري يف ختريــج َوحتقيــق األحاديــث التــي ذكرهــا احَلافــظ ابــن َحجــر يف َفتــح الَبــاري،  14- أنِيــُس السَّ

ــاحة،  َســة السَّ أليب حذيفــة نبيــل البصــارة بــن منصــور بــن يعقــوب بــن ســلطان الكويتــي ، مؤسَّ

ــان – بــروت، لبنــان، ط1، 1426 هـــ - 2005 م. َســة الريَّ مؤسَّ

ــيباين،  ــديس الش ــد املق ــن أمح ــي ب ــن ع ــر ب ــن طاه ــد ب ــل حمم ــكال،  أليب الفض ــاح اإلش 15- إيض

املعــروف بابــن القيــراين )ت: 507هـــ(، حتقيــق: د. باســم اجلوابــرة، مكتبــة املعــال - الكويــت،                                  

1408هـ. ط1، 

الــداين  طاهــر  بــن  أمحــد  العبــاس  أليب  املوطــأ،  كتــاب  أحاديــث  أطــراف  إل  اإليــامء   -16

ــري                                                         ــامة اجلزائ ــو ش ــا ب ــاري رض ــد الب ــو عب ــق: أب ــاَدة  )ت: 532 هـــ(، حتقي ــن ُعَب ــي اب األندل

ــرش  ــارف للن ــة املع ــدان 4 - 5(، مكتب ــد )املجل ــد احلمي ــاري عب ــد الب ــدات 1 - 3( - عب )املجل

والتوزيــع – الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1424 هـــ - 2003 م.

17- البــدر املنــري يف ختريــج األحاديــث واألثــار الواقعــة يف الــرح الكبــري، لــراج الديــن أبــو حفــص 

عمــر بــن عــي ابــن امللقــن )ت: 804هـــ(، حتقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد اهلل بــن ســليان 

ويــارس بــن كــال، دار اهلجــرة للنــرش والتوزيــع - الريــاض، الســعودية، ط1، 1425هـــ.

18- تاريــخ اإلســالم وَوفيــات املشــاهري َواألعــالم ، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــّواد، دار الغــرب اإلســالمي ،ط1، 

2003 م.

19- التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل 

)ت: 256هـــ( ، دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن ، طبــع حتــت مراقبــة:                                                                          

ــان . حممــد عبــد املعيــد خ

20- تاريــخ املدينــة، لعمــر بــن شــبة )واســمه زيــد( بــن عبيــدة بــن ريطــة النمــري البــري أبــو زيــد 

)ت: 262هـــ(، حققــه: فهيــم حممد شــلتوت، جــدة، 1399 هـ.
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تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل املعــروف بابــن عســاكر                                                          -21

)ت: 571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

1995م.   - 1415هـــ 

22- حتريــر تقريــب التهذيــب للحافــظ ابــن حجــر،  للدكتــور بشــار عــواد معــروف - الشــيخ شــعيب 

األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــرش والتوزيــع – بــروت، لبنــان، ط1، 1417هـــ - 

1997م.

23- حتفــة احلبيــب عــى رشح اخلطيــب = حاشــية البجرمــي عــى اخلطيــب، لســليان بــن حممــد بــن 

ِمــّي املــري الشــافعي )ت: 1221هـــ(، دار الفكــر، بــدون طبعــة: 1415هـ. عمــر الُبَجْرَ

24- تذهيــب هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: غنيــم عبــاس غنيــم - جمــدي الســيد أمــن،  عثــان بــن َقاْي

الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنــرش، ط1، 1425هـــ - 2004م.

25- تفســري الثعلبــي املســمى الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، ألمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم 

ــن  ــان، د. حس ــالح باعث ــه: د. ص ــى إخراج ــحاق )ت: 427هـــ(، أرشف ع ــو إس ــي أب الثعلب

ــق:  ــل التحقي ــن، أص ــن الباحث ــدد م ــق: ع ــه، حتقي ــن باش ــارش، أ. د. أم ــد مه ــزايل، أ. د. زي الغ

رســائل جامعيــة )غالبهــا ماجســتر( لعــدد مــن الباحثــن، دار التفســر –جــدة، اململكــة العربيــة 

الســعودية، ط1، 1436هـــ - 2015م.

ــقالين                       ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 26- تقري

ــوريا ، ط 1، 1406هـــ -    1986 م. ــيد - س ــة ، دار الرش ــد عوام ــق: حمم )ت: 852هـــ(، حتقي

27- التلخيــص احلبــري يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر 

العســقالين )ت 852هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1،  1419هـ.
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ــن   ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، أليب عمــر يوســف ب ــد مل 28- التمهي

عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيق: بشــار عــواد معــروف، وآخرون، 

مؤسســة الفرقــان للــرتاث اإلســالمي – لنــدن، ط1، 1439هـــ - 2017 م.

ــد الرمحــن بــن ييــى بــن عــي بــن حممــد  ــام يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل، لعب 29- التنكيــل ب

املعلمــي العتمــي اليــاين )ت: 1386هـــ(، ضمــن طبعــة: آثــار عبــد الرمحــن املعلمــي اليــاين بــن 

ييــى ، دار عــامل الفوائــد للنــرش والتوزيــع، ط1، 1434هـــ.

ــقالين               ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــب، أليب الفض ــب التهذي 30- هتذي

ــد ،ط 1، 1326هـــ . ــة - اهلن ــارف النظامي ــرة املع ــة دائ )ت: 852هـــ(، مطبع

31- هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف أبــو احلجــاج مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ( ، حتقيــق: د. بشــار عــواد 

معــروف، مؤسســة الرســالة - بــروت ،ط1، 1400هـــ - 1980م.

32- توِضيــُح األحــَكاِم ِمــن ُبلــُوغ امَلــَرام، أليب عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن عبد الرمحــن البســام التميمي 

)ت: 1423هـــ(، مكَتبة األســدي - مّكة املكّرمــة،ط5، 1423 هـ.

ــن                  ــن امللق ــي اب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــراج الدي ــح، ل ــع الصحي ــرح اجلام ــح ل 33- التوضي

ــوريا، ط 1،  ــق - س ــوادر، دمش ــي ، دار الن ــث العلم ــالح للبح ــق: دار الف )ت: 804 هـــ(، حتقي

1429 هـ .

ــة للطائــي عــىل بــن حــرب بــن حممــد الطائــى، لعــى بــن  34- الثــاين مــن حديــث ســفيان بــن عيين

حــرب بــن الطائــي حممــد بــن عــى أبــو احلســن املوصــى )ت: 265هـــ( خمطــوط ُنــرش يف برنامــج 

جوامــع الكلــم املجــاين التابــع ملوقــع الشــبكة اإلســالمية، ط1، 2004م ]الكتــاب خمطــوط[.
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ــم  ــو حات ــَد، التميمــي أب ــن َمْعب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أمح ــان ب ــن حب ــد ب 35- الثقــات ، ملحم
ــد ،ط1،  ــاد الدكــن، اهلن ــدر آب ــة - حي ــرة املعــارف العثاني الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ(، دائ

1393هـــ - 1973م.

ــدي                                 ــن كيكل ــل ب ــعيد خلي ــو س ــن أب ــالح الدي ــيل، لص ــكام املراس ــل يف أح ــع التحصي 36- جام
ــامل  ــلفي، ع ــد الس ــد املجي ــدي عب ــق: مح ــي )ت: 761هـــ(، حتقي ــقي العالئ ــد اهلل الدمش ــن  عب ب

ــروت ط2، 1407هـــ  - 1986م. ــب -  ب الكت

37- اجلامــع يف اجلــرح والتعديــل ]ألقــوال البخــاري، ومســلم، والعجــي، وأيب زرعــة الــرازي، وأيب 
ــائي،  ــقي، والنس ــة الّدمش ــذي، وأيب زرع ــرازي، والرتم ــم ال ــوي، وأيب حات ــوب الفس داُود، ويعق
والبــّزار، والدارقطنــي[، مجــع وترتيــب: الســيد أبــو املعاطــي النّــوري، وآخــرون، عــامل الكتــب – 

بــروت، لبنــان، ط1، 1412هـــ - 1992م.

ــالم،                          ــل واألح ــالم أول الفض ــة األع ــامء الصحاب ــن أس ــع م ــات اجلوام ــا يف املصنف ــع مل 38- اجلام
ــق:  ــدي )ت: 632 هـــ(، حتقي ْن ــي الرُّ ــن ســليان األندلــي املالِق ــي عيســى ب َعين أليب موســى الرُّ
ـ - 2009م. ــرة، ط1، 1430هــ ــع – القاه ــرش والتوزي ــالمية للن ــة اإلس ــو، املكتب ــى باح مصطف

39- اجلــرح والتعديــل ، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــي 
الــرازي ابــن أيب حاتــم، )ت: 327هـــ( ، طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة - بحيــدر آبــاد 

الدكــن، اهلنــد ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت ، ط1 ، 1271هـــ - 1952م . 

ــقالين                        ــر العس ــن حج ــي اب ــن ع ــد ب ــل أمح ــة، أليب الفض ــة الثامن ــان املائ ــة يف أعي ــدرر الكامن 40- ال
)ت: 852هـــ(، حتقيــق: حممــد عبــد املعيــد ضــان، جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر ابــاد، 

ــد، ط2، 1392هـ. اهلن

ــد اهلل  ــن عب ــج ب ــن قلي ــاي ب ــوم H، ملغلط ــى املعص ــن كالم املصطف ــوم م ــدر املنظ 41- ال

البكجــري املــري احلكــري احلنفي أبو عبــد اهلل  عــالء الديــن )ت: 762هـــ(، إرشاف ومراجعة: 

حممــد عوامــة، تقديــم وتعليــق: حســن عبجــي.
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ــر                          ــص عم ــو حف ــي أب ــن ع ــر ب ــص عم ــكام، أليب حف ــدة األح ــام يف رشح عم ــاض األفه 42- ري

بــن عــي بــن ســامل بــن صدقــة اللخمــي اإلســكندري املالكــي تــاج الديــن الفاكهــاين )ت: 734هـ(، 
ــوريا، ط1، 1431هـــ - 2010م.  ــوادر، س ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــق: ن حتقي

43- ســبل الســالم، ملحمــد بــن إســاعيل األمرالصنعــاين)ت: 1182هـــ(، دار احلديث، بــدون طبعة 
ــدون تاريخ. وب

44- ســنن ابــن ماجــه ، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 
)ت: 273 هـــ( ، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة  - فيصــل عيســى 

البــايب احللبــي . 

45- ســنن أيب داود، أليب داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 
ــؤوط - حممــد كامــل قــره بلــي، دار  ــق: شــعيب األرن ــتاين )ت: 275هـــ(، حتقي ِجْس األزدي السِّ

الرســالة العامليــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م.

46- ســنن الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي أبــو عيســى 
)ت: 279هـــ( ، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف،  دار الغــرب اإلســالمي - بــروت ، 1998م.

47- ســنن الدارقطنــي، أليب احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان 
بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، حتقيــق: شــعيب االرنــؤوط، وآخريــن، مؤسســة 

الرســالة – بــروت، لبنــان ،ط1، 1424هـــ - 2004م.

ْوِجــردي اخلراســاين أبــو بكــر  48- الســنن الكــرى، ألمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُْرَ
ــروت،  ــة - ب ــب العلمي ــا ،  دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: حمم ــي )ت: 458هـــ( ، حتقي البيهق

لبنــان، ط3 ، 1424هـــ  -  2003م  .

الســنن الكــرى، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي                                                -49

)ت: 303هـــ(، حتقيــق: حســن عبــد املنعــم شــلبي وأرشف عليــه: شــعيب األرنــاؤوط قــدم لــه: 

ـ  - 2001 م. ــروت، ط1، 1421 هــ ــالة – ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب عب
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50- ســنن النســائي )مطبــوع مــع رشح الســيوطي وحاشــية الســندي(، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن 

شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي )ت: 303هـــ(، صححهــا: مجاعــة، وقرئــت عــى الشــيخ: 

حســن حممــد املســعودي، املكتبــة التجاريــة الكــربى – القاهــرة، ط1، 1348هـــ - 1930م.

ــاين             ــاين اجلوزج ــعبة اخلراس ــن ش ــور ب ــن منص ــعيد ب ــان س ــور، أليب عث ــن منص ــعيد ب ــنن س 51- س

)ت: 227 هـــ(، حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، الــدار الســلفية – اهلنــد، ط1، 1403هـــ - 

1982م.

52- ســؤاالت ابــن اجلنيــد أليب زكريــا حييــى بــن معــني، أليب زكريــا ييــى بــن معــن بــن عــون بــن 

زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرمحــن املــري بالــوالء البغــدادي )ت: 233هـــ(، حتقيــق: أمحــد حممــد 

نــور ســيف، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، ط1،  1408هـــ، 1988م .

53- ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ(، طبعــة الرســالة، حتقيــق: عــي حممــد البجــاوي، دار املعرفــة للطباعــة والنــرش - 

بــروت، لبنــان ، ط1، 1382هـــ - 1963م.

54- رشح علــل الرتمــذي، لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن الَســالمي 

البغــدادي ثــم الدمشــقي احلنبــي )ت: 795هـــ( حتقيــق: د .مهــام عبــد الرحيــم ســعيد،  مكتبــة 

املنــار – الزرقــاء، األردن، ط1، 1407هـــ - 1987م .

ــن  ــن املغــرة بــن صالــح ب ــن إســحاق بــن خزيمــة ب 55- صحيــح ابــن خزيمــة، أليب بكــر حممــد ب

ــب  ــي ، املكت ــى األعظم ــد مصطف ــق: د. حمم ــابوري )ت: 311هـــ( ، حتقي ــلمي النيس ــر الس بك

ــروت . ــالمي-  ب اإلس

 H 56- صحيــح البخــاري وهــو: اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل

وســننه وأيامــه، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيم بن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل )ت:256هـ(، 

حتقيــق: حممــد زهر بــن نــارص النــارص ، دار طــوق النجــاة ، ط1، 1422هـ.
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ــايت  ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن ب ــارص الدي ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــنن أيب داود، أليب عب ــح س 57- صحي

بــن آدم األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، مؤسســة غــراس للنــرش والتوزيــع - الكويــت،                                  

ط1، 1423 هـــ - 2002 م.

58- صحيــح مســلم، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيق: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعة عيســى البــايب احللبــي ورشكاه – القاهــرة، 1374 هـــ - 1955م.

59- طبقــات الشــافعية الكــرى، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت: 771هـ( 

ــرش  ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد احلل ــاح حمم ــد الفت ــي - د. عب ــد الطناح ــود حمم ــق: د. حمم حتقي

والتوزيــع، ط2، 1413هـــ.

ــروف                                ــن املع ــي الدي ــرو تق ــو عم ــن أب ــد الرمح ــن عب ــان ب ــافعية، لعث ــاء الش ــات الفقه 60- طبق

ــالمية -  ــائر اإلس ــب، دار البش ــي نجي ــن ع ــي الدي ــق: حمي ــالح )ت: 643هـــ( ، حتقي ــن الص باب

1992م. ط1،  بــروت، 

ــري  ــوالء الب ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــرى، أليب عب ــات الك 61- الطبق

البغــدادي املعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر - بــروت، 

1968م. ط1، 

ــى  ــن حيي ــا ب ــن زكري ــى ب ــران موس ــة: أيب عم ــاط )ت: 0)2هـــ( رواي ــن خي ــة ب ــات خليف 62- طبق

ــة  ــرو خليف ــد األزدي )ت ق ) هـــ(، أليب عم ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد ب ــرتي )ت ق ) هـــ( حمم التس

ــهيل زكار،                             ــق: د س ــري )ت: 240هـــ(، حتقي ــري الب ــيباين العصف ــة الش ــن خليف ــاط ب ــن خي ب

ــع، 1414هـــ  - 1993م. ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

ــب  ــو طال ــع: أب ــب اجلام ــى كت ــه ع ــى )ت:))2هـــ(، رتب ــو عيس ــري أب ــذي الكب ــل الرتم 63- عل

القــايض، حتقيق:صبحــي الســامرائي - أبــو املعاطــي النــوري - حممــود خليــل الصعيــدي، عــامل                                     

ــروت، ط1، 1409هـــ. ــة - ب ــة العربي ــة النهض ــب مكتب الكت
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64- العلــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي احلنظــي الــرازي 

ــن                                  ــعد ب ــة: د. س ــإرشاف وعناي ــن ب ــن الباحث ــق م ــق فري ــم )ت: 327هـــ(،  حتقي ــن أيب حات اب

ــي، ط1، 1427هـــ -  ــع احلمي ــي، مطاب ــن اجلري ــد الرمح ــن عب ــد ب ــد – د. خال ــد اهلل احلمي عب

2006م.

65- عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أليب حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــدر الديــن 

العينــى )ت: 855هـــ(، ن: دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــروت.

ــن                       ــف ب ــم خل ــندة، أليب القاس ــث املس ــون األحادي ــة يف مت ــة الواقع ــامء املبهم ــض األس 66- غوام

عبــد امللــك ابــن بشــكوال األندلــي )ت: 578هـــ(، حتقيــق: د. عــز الديــن عــي الســيد - حممــد 

كــال الديــن عــز الديــن، عــامل الكتــب – بــروت، ط1، 1407هـــ.

67- الغوامــض واملبهــامت يف احلديــث النبــوي، أليب حممــد عبــد الغنــي األزدي بــن ســعيد بــن عــي 

ــو الفتــح بــن حســن قاســم  بــن بــرش بــن مــروان املــري )ت: 409هـــ(، حتقيــق: د. محــزة أب

حممــد النعيمــي، دار املنــارة، ط1، 1421هـــ - 2000م.

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــاري، أليب الفض ــح البخ ــاري رشح صحي ــح الب 68- فت

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 

بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد 

العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز عــدد األجــزاء: 13، دار املعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

ــن                         ــد الرمح ــن عب ــد ب ــيباين ، ألمح ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم ــب مس ــاين لرتتي ــح الرب 69- الفت

ــريب، ط2. ــرتاث الع ــاء ال ــاعايت )ت: 1378هـــ(، دار إحي ــا الس ــد البن ــن حمم ب

ــريب  ــن الع ــر ب ــو بك ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــايض حمم ــس، للق ــن أن ــك ب ــأ مال ــس يف رشح موط 70- القب

ــم،                       ــد كري ــد اهلل ول ــد عب ــور حمم ــق: الدكت ــي )ت: 543هـــ(، حتقي ــبيي املالك ــري االش املعاف

الغــرب اإلســالمي، ط1، 1992م. دار 
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71- قبــول األخبــار ومعرفــة الرجــال، أليب القاســم عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود الكعبــي البلخــي 

)ت: 319 هـــ(، حتقيــق: أبــو عمــرو احلســيني بــن عمــر بــن عبــد الرحيــم،  دار الكتــب العلميــة-  

بروت، لبنــان، ط1، 1421هـــ - 2000م.

ــذي(،       ــنن الرتم ــري )س ــع الكب ــار( اجلام ــذي، )ت بش ــع الرتم ــر جام ــع بآخ ــل الواق ــاب العل 72- كت

أليب عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي )ت: 279 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: 

ــروت، ط1، 1996م. ــالمي – ب ــرب اإلس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع بش

73- الكــامل يف أســامء الرجــال، لعبــد الغنــي املقــديس بــن عبــد الواحــد بــن عــي بــن رسور اجلاعيــي 

الدمشــقي احلنبــي أبــو حممــد تقــي الديــن )ت: 600هـــ(، حتقيــق: شــادي بــن حممــد بــن ســامل                

ــا –  ــة وعلومه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــرش الق ــة ون ــة بطباع ــة للعناي ــة العام ــان، اهليئ آل نع

الكويــت، رشكــة غــراس للدعايــة واإلعــالن والنــرش والتوزيــع - الكويــت، ط1، 1437هـــ - 

. 2016م 

ــد             ــد اهلل حمم ــو عب ــاوي أب م ــن الرِبْ ــمس الدي ــح، لش ــع الصحي ــرح اجلام ــح ب ــع الصبي 74- الالم

ــق:  ــن موســى النعيمــي العســقالين املــري الشــافعي )ت: 831 هـــ(، حتقي ــم ب ــد الدائ ــن عب ب

ـ  -  2012م. ــوريا، ط1، 1433هــ ــوادر – س ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــإرشاف ن ــة ب ــة خمتص جلن

75- اللبــاب يف هتذيــب األنســاب، أليب احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم 

بــن عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري عــز الديــن ابــن األثــر )ت: 630هـــ(،  دار صــادر - بروت.

ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــن أب ــهاب الدي ــزان ، لش ــان املي 76- لس

ــالمية ، ط1، 2002م. ــائر اإلس ــدة ، دار البش ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــقالين )ت: 852هـــ( ، حتقي العس

ــدادي                      ــر البغ ــو جعف ــوالء أب ــمي بال ــرو اهلاش ــن عم ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــد ب ــر، ملحم 77- املح

ــروت. ــدة، ب ــاق اجلدي ــتيرت ن: دار اآلف ــن ش ــزة ليخت )ت: 245هـــ( ت: إيل

78- املحــرر يف احلديــث، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي احلنبــي )ت: 744 هـــ(، 
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حتقيــق: د. يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي - حممــد ســليم إبراهيم ســارة - مجــال محــدي الذهبي، 

دار املعرفــة - لبنــان، بروت، ط3، 1421هـــ - 2000م.

ــري[                             ــي ]الظاه ــزم األندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أمح ــي ب ــد ع ــار، أليب حمم ــىل باآلث 79- املح

)ت: 456هـــ( ، حتقيــق: عبدالغفــار ســليان البنــداري، دار الفكــر -  بــروت.

ــد اهلل                           ــن عب ــد ب ــن أمح ــن ب ــن احلس ــد ب ــح األزدي حمم ــث، أليب الفت ــم احلدي ــزون يف عل 80- املخ

بــن بريــدة املوصــي )ت: 374هـــ(، حتقيــق: حممــد إقبال حممــد إســحاق الســلفي، الــدار العلمية- 

دهلــي، اهلنــد، ط1، 1408هـــ - 1988م. 

81- املســتدرك عــىل الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد 

بــن محدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت ،ط1، 1411هـــ - 1990م.

82- مســند ابــن أيب شــيبة، أليب بكــر بــن أيب شــيبة عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن 

خواســتي العبــي )ت: 235هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحد بــن فريــد املزيدي، 

دار الوطــن – الريــاض،  ط1، 1997م .

83- مســند إســحاق بــن راهويــه - مســند ابــن عبــاس،  أليب يعقــوب إســحاق بــن إبراهيــم بــن خملــد 

بــن إبراهيــم احلنظــي املــروزي املعــروف بـــ ابــن راهويــه )ت: 238هـــ(، حتقيــق: حممــد خمتــار 

رضار املفتــي، دار الكتــاب العــريب، ط1، 1423هـــ - 2002م.

84- مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 

الشــيباين املعــروف بأمحــد بــن حنبــل)ت: 241هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط - عــادل مرشــد 

وآخــرون، إرشاف: د عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421هـــ - 

2001م.  

85- مســند البــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن 

52



سلمة بن صخر البيايض وحديثه دراسة حديثية

خــالد بــن عبيــد اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ( ، حتقيق:حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل- 

ــة املنــورة ،                                 ــة العلــوم واحلكــم - املدين عــادل بــن ســعد - صــربي عبــد اخلالــق الشــافعي، مكتب

ــت 2009م( . ــدأت 1988م، وانته ط1، )ب

86- مســند الدارمــي املعــروف بـــ )ســنن الدارمــي( ، أليب  حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن                                     

بــن الفضــل بــن هَبــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ( ، حتقيــق: 

ـ - 2000 م . ــعودية ،ط1، 1412 هــ ــع - الس ــرش والتوزي ــي للن ــداراين، دار املغن ــد ال ــليم أس ــن س حس

ــو املعاطــي النــوري، حممــد مهــدي  87- املســند املصنــف املعلــل، لبشــار عــواد معــروف، الســيد أب

ــد الــرزاق عيــد، أيمــن إبراهيــم الزامــل، حممــود حممــد خليــل، دار الغــرب  املســلمي، أمحــد عب

اإلســالمي، ط1، 1434هـــ - 2013م.

88- مصنــف عبــد الــرزاق، أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين الصنعــاين 

)ت: 211هـــ(، حتقيــق: مركــز البحــوث وتقنيــة املعلومــات - دار التأصيــل )هــذه ط الثانيــة ُأعيــد 

حتقيقهــا عــى 7 نســخ خطيــة(، دار التأصيــل، ط2، 1437هـــ - 2013م.

ــد                       ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــة، أليب الفض ــانيد الثامني ــد املس ــة بزوائ ــب العالي 89- املطال

ــن  ــعد ب ــيق: د. س ــن، تنس ــن الباحث ــة م ــق: جمموع ــقالين )ت: 852هـــ(، حتقي ــر العس ــن حج ب

ــع، ط1. ــرش والتوزي ــث للن ــع - دار الغي ــرش والتوزي ــة للن ــثري، دار العاصم ــن الشَّ ــارص ب ن

90- معجــم الصحابــة، أليب احلســن عبــد الباقــي بــن قانــع بــن مــرزوق بــن واثــق األمــوي بالــوالء 

البغــدادي )ت: 351هـــ(، حتقيــق: صــالح بــن ســامل املــرايت،  مكتبــة الغربــاء األثريــة - املدينــة 

املنــورة، ط1، 1418هـ.

91- معجــم الصحابــة، أليب القاســم عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد العزيــز بــن امَلْرُزبــان بــن ســابور 

بــن شاهنشــاه البغــوي )ت: 317هـــ(، حتقيق:حممــد األمــن بــن حممــد اجلكنــي، مكتبــة دار البيــان 

- الكويــت ،ط1، 1421هـــ - 2000م.
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92- املعجــم الكبــري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطرباين 
)ت: 360هـــ( ، حتقيــق: محــدي بــن عبــد املجيد الســلفي، مكتبــة ابن تيميــة - القاهــرة، ط2.

93- معرفــة الصحابــة البــن منــده، أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن حممــد بــن ييــى بــن َمنْــَده 
العبــدي )ت: 395هـــ(، حققــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: األســتاذ الدكتــور: عامــر حســن صربي، 

مطبوعــات جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ط1، 1426هـــ - 2005م.

94- معرفــة الصحابــة، أليب نعيــم األصبهــاين أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى 
بــن مهــران )ت: 430هـــ( ، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي ، دار الوطــن للنــرش - الرياض، 

ط1،  1419هـ  -  1998م .

95- املغــرب يف ترتيــب املعــرب، لنــارص بــن عبــد الســيد أبــى املــكارم ابــن عــى أبــو الفتــح  برهــان 
ِزّى )ت: 610هـــ( ، دار الكتــاب العــريب. الديــن اخلوارزمــي امُلَطــرِّ

ــي                           ــن ع ــد اهلل ب ــد عب ــول اهلل H، أليب حمم ــن رس ــندة ع ــنن املس ــن الس ــى م 96- املنتق
بــن اجلــارود النيســابوري املجــاور بمكــة )ت: 307هـــ(، حقــق أصلــه وعلــق عليــه: أبو إســحاق 

ــرة، ط1، 1428 هـــ - 2007 م. ــوى – القاه ــي، دار التق احلوين

97- املنفــردات والوحــدان، ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ( 
حتقيــق: د. عبــد الغفــار وســليان البنــداري، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1408هـــ - 

1988م.

98- املنهــل العــذب املــورود رشح ســنن اإلمــام أيب داود، ملحمــود حممــد خطــاب الســبكي، حتقيــق: 
ــر، ط1،  ــرة - م ــتقامة، القاه ــد اجلــزء 6(، مطبعــة االس ــن بع ــد خطــاب )ِم أمــن حممــود حمم

1351 - 1353هـ.

ــد  ــو عب ــف أب ــن يوس ــن ب ــن حس ــن ب ــن حس ــل اهلل ب ــنة، لفض ــح الس ــر يف رشح مصابي 99- املي

ــزار  ــة ن ــداوي، مكتب ــد هن ــد احلمي ــق: د. عب ــتِي )ت: 661هـــ(، حتقي ــن التُّوِربِْش اهلل شــهاب الدي

مصطفــى البــاز، ط2، 1429هـــ - 2008هـــ.
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100- نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي يف ختريــج الزيلعــي، جلــال الديــن 

أبــو حممــد عبــد اهلل بن يوســف بــن حممــد الزيلعــي )ت: 762هـــ(، حتقيق: حممــد عوامة، مؤسســة 

الريــان للطباعــة والنــرش -  بــروت، لبنــان، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية - جــدة، الســعودية، 

ط1، 1418هـ - 1997م.

101- النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

ــة -  ــة العلمي ــن األثــر )ت: 606هـــ(، املكتب ــم الشــيباين اجلــزري اب ــد الكري ــن عب بــن حممــد اب

بــروت، 1399هـــ - 1979م، حتقيــق: طاهــر أمحــد الــزاوى - حممــود حممــد الطناحــي.

102- نيــل األوطــار، ملحمــد بــن عــي الشــوكاين )ت: 1250هـــ(، حتقيــق: عصــام الديــن الصبابطي،  

دار احلديــث - مــر، ط1، 1413هـ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــمس الدي ــاس ش ــان، أليب العب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات األعي 103- وفي

ــروت، 1994م. ــادر – ب ــاس، دار ص ــان عب ــق: إحس ــي)ت: 681هـــ(، حتقي ــكان الربمك خل
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