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حديث سلمة بن صخر البياضي
رضي هللا عنه
وعالقته حبديث اجملامع يف رمضان دراسة
حديثية
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ملخص البحث

وقفت على كالم بعض العلماء عن حديث األعرايب اجملامع يف هنار رمضان ،فقالوا هو سلمة بن صخر،
كما أين رأيت تشاهبا بني ألفاظ حديث اجملامع يف هنار رمضان وحديث سلمة املظاهر من زوجته،
ووقفت على إعالل بعض العلماء هلذا احلديث -حديث سلمة-كما وقفت على تصحيحه من
بعضهم ،فعزمت على مجع طرقه ودراسة حاله ،فحديث سلمة من األحاديث اليت اشتملت على أحكام
فقهية وفوائد حديثية كثرية ،وقد رأيت كثريا من الفقهاء يستنبطون منه الفوائد ،والفرائد وأيضا هو يعد
أصال يف مسألة اجلماع قبل كفارة الظهار،
كما قصدت اإلجابة عن تساؤالت حول هذا احلديث شغلت ابيل وابل املطلعني عليه :ما صحة
حديث سلمة بن صخر؟ وما هي طرقه؟ وهل هو وحديث األعرايب اجملامع يف هنار رمضان واحد؟ أم ال
وما هي الفروق بينهما؟ وهل فعال اشتبه على العلماء وَمن هم العلماء الذين جعلومها واحدا ،وما

حجتهم؟

وقد سلكت لإلجابة عن هذه التساؤالت املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي ومن مث املنهج االستنباطي،
من خالل استقراء ومجع طرق احلديث ،ودراسة أسانيدها ،وحتليلها ،ومن مث استنباط احلكم الالئق هبا،
وقد توصلت إىل أن حديث سلمة بن صخر ليس له طريق صحيح ،وأن مجيع رواايته معلة ،وأنه مل يثبت
مساع أحد ممن روى عنه ،وأن حديث أيب هريرة الصحيح يف اجملامع يف هنار رمضان خمتلف متاما عن
حديث سلمة بن صخر.
وقد وقع كثري من العلماء وشراح احلديث واحملققني يف اخللط بينهما ففسروا املبهم يف حديث أيب هريرة
بسلمة بن صخر ،كما رأيت أن حديث سلمة بن صخر يصلح أن يكون مثاال للخالف بني املتقدمني
واملتأخرين يف مسار التصحيح والتضعيف ،كما رأيت أن الذين صححوا احلديث مل يستوعبوا دراسة مجيع
الطرق ومقارنتها.
الكلمات املفتاحية:
سلمة -البياضي -كفارة –

رمضان -حديث.
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I stood on the words of some scholars in the hadith of the Bedouin who had intercourse with
his wife during the day in Ramadan, and they said that he was Salama bin Sakhr, and I also
saw a similarity between his words and the words of the hadith that had intercourse with his
wife during the day in Ramadan. Ramadan and the safety of modern appearances about his
wife. It was corrected by some of them, so I decided to collect its tracks and study its case.
The hadith of Salamah is one of the hadiths that included jurisprudential rulings and many of
the benefits of the hadith, and I have seen many jurists deduce from it its benefits and
.advantages
I also intended to answer questions about this hadith that occupied my mind and the minds
of those who know it: How true is the hadith of Salama bin Sakhr? And what are his ways? Is
it and the hadith of the Arabic synagogue during the day in Ramadan one? Or not and what
are the differences between them? Were the scholars suspected and who were the scholars
?who made them one, and what is their argument
To answer these questions, I have taken the inductive approach, then the analytical method,
then the deductive method, by extrapolating and collecting hadith methods, studying their
transmission chains, analyzing them, and then deriving the appropriate judgment for them. I
have come to the conclusion that the hadith of Salamah bin Sakhr does not have a correct
path, and it has not been proven that he heard from him who narrated from him, and that
the authentic hadith of Abu Hurairah is completely different from the hadith of Salamah bin
.Sakhr
Many scholars, hadith interpreters, and investigators fell into confusion, so they explained
the ambiguity in the hadith of Abu Hurairah to Salama bin Sakhr, as I saw that the hadith of
Salamah bin Sakhr could serve as an example of disagreement between the oldest and later
ones. In the course of correction and weakness, as I saw that the one who corrected the
.hadith did not understand the study, so all methods are compared
:Key words
Salamah - Al-Bayadi - Atonement - Ramadan - Hadith

املقدمة
 واختصهم خبشيته وجعلهم منارات يهتدي هبا،احلمد هلل الذي أانر بصائر العلماء وطالب العلم به
 والصالة والسالم على من آاته هللا احلكمة وفصل،السالكون ويستضيئ بنور علمهم السائرون
.اخلطاب
 وال يزال العلماء يبحثون،أما بعد فإن االشتغال بعلوم السنة من خري ما يصرف فيه اإلنسان وقته وعمره
 ويقارنون بينها وينظرون يف أحواهلا فهي ميدان،وينقبون يف األحاديث؛ جيمعون الطرق للحديث الواحد
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واسع للنظر واالجتهاد ،فمن خالل ذلك يقف الباحث على صحيحه ومعلوله ،ومييز بني مستقيمه
وسقيمه ،ويكشف غوامضه ومبهماته أو مييز بني متشاهبه ،ومتفقاته ،أو يدل على فوائده وفرائده ،وأان
أسأل هللا أن يسلكين يف عداد طلبة احلديث ،والسائرين يف فلكهم ،اخلادمني هلذا األصل األصيل من
مصادر التشريع ،ومن هذا املنطلق فقد رأيت أن أحبث يف حديث الصحايب سلمة بن صخر البياضي،
والسبب يف ذلك ما أذكره يف سبب اختيار املوضوع.
سبب اختيار املوضوع:
أين وقفت على كالم بعض العلماء وهو يتحدث عن حديث األعرايب اجملامع يف هنار رمضان ،فقالوا هو
سلمة بن صخر ،كما رأيت تشاهبا بني ألفاظ احلديثني؟ واختالفا من جهة اثنية ،وأيضا وقفت على
تعليل بعض العلماء هلذا احلديث كما وقفت على تصحيحه من بعضهم ،فعزمت على مجع طرقه ودراسة
حاله.
أمهية موضوع البحث:
حديث سلمة من األحاديث اليت اشتملت على أحكام فقهية وفوائد حديثية كثرية ،وقد استنبط الفقهاء
منه فوائد مجة ،وأيضا يعد أصال يف مسألة اجلماع قبل كفارة الظهار ،وقد اختلط على كثري منهم
حبديث اجملامع يف هنار رمضان ،كما أن العلماء اختلفوا يف تصحيحه.
املشكلة اليت يعاجلها البحث:
ما صحة حديث سلمة بن صخر؟ وما هي طرقه؟
وهل هو وحديث األعرايب اجملامع يف هنار رمضان واحد؟ أم ال وما هي الفروق بينهما؟
وَمن هم العلماء الذين جعلومها واحدا ،وما حجتهم؟
منهجية البحث :سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي والتحليلي واالستنباطي ،من خالل استقراء
ومجع طرق احلديث ،ودراستها وحتليلها ومن مث استنباط احلكم الالق هبا.
الدراسات السابقة:
مل أجد دراسة حديثية عللية مجعت طرق حديث سلمة بن صخر ،وميزت بينه وبني حديث األعرايب.
خطة البحث:
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وقد قسمت البحث إىل مباحث ثالثة:
املبحث األول :ترمجة سلمة بن صخر رضي هللا عنه وفيه مطالب:
املطلب األول :امسه ونسبته:
املطلب الثاين :صحبته وشيء من سريته:
املطلب الثالث :روايته عن النيب ﷺ 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 ثوابن.
املطلب اخلامس الرواية الثالثة :رواية بن املسيب.
املطلب السادس :الشواهد ،وفيه فروع:
الفرع األول :ختريج احلديث ودراسة إسناده:
الفرع الثاين :احلكم على الشاهد:
الفرع الثالث :تنبيهات :حول حديث ابن عباس:
املطلب السابع :احلكم على احلديث بشواهده:
املبحث الثالث :عالقته حبديث اجملامع يف هنار رمضان وفيه مطلبان:
املطلب األول :أوجه الشبه واالختالف بني احلديثني:
املطلب الثاين :العلماء الذين جعلومها واحدا ومناقشة أقواهلم
اخلامتة والنتائج.
فهرس املصادر.
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فهرس املوضوعات.

املبحث األول :ترمجة سلمة بن صخر رضي هللا عنه
املطلب األول :امسه ونسبته:
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هو :سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن احلارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة
بن مالك بن غضب بن ج َشم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي له حلف يف بين بياضة ،فقيل له :البياضي،
وجيتمع وبياضة يف عبد حارثة بن مالك بن غضب.1

وقد اختلف يف امسه على قولني:
قال أبو نعيم« :سلمان بن صخر البياضي املظاهر من امرأته ،وقيل :سلمة ،وهو الصوب ،2وصححه
أيضا ابن عبد الرب وابن األثري واملقدسي وتبعه املزي ،وابن حجر ،وعلى هذا الرتجيح سار جل املصنفني
يف كتب الرتاجم والسري.3
اضة :بطن من األنصار وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد
وقال يف اللباب والبياضي :نسبة إىل بىن بَيَ َ
حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن اخلزرج منهم سلمة بن صخر البياضي.4

ومل أجد يف عمود نسبه بياضة عند أحد ممن ترمجه ،كابن قانع وابن حبان وابن منده واملقدسي واملزي
وابن األثري وابن حجر ،وغريهم ،فيظهر صواب قول صاحب اللباب رمحه هللا تعاىل.

 1انظر« :أسد الغابة يف معرفة الصحابة ط العلمية» ( )525 /2اخرتت ترمجته من اإلصابة البن األثري لكونه ذكره
وافيا وقد اختلفت املصادر يف بعض نسبه زايدة ونقصا يسريا وإن كانت اتفقت مبجملها يف األمساء األربعة األوىل ويف
معظم النسب بعدها .وانظر للمقارنة :معجم الصحابة البن قانع» (« )277 /1الثقات البن حبان» ()165 /3
ومعرفة الصحابة البن منده» (ص« )705 -703معجم الصحابة للبغوي» (« )117 /3معرفة الصحابة البن منده»
(ص« )703معرفة الصحابة أليب نعيم» ( )1346 /3واإلصابة يف متييز الصحابة» ( )126 /3اجلامع ملا يف
املصنفات اجلوامع من أمساء الصحابة» (.)61 /3
 2معرفة الصحابة أليب نعيم» ( )1333 /3االستيعاب يف معرفة األصحاب» ()642 /2
 3انظر :معجم الصحابة البن قانع» (« )277 /1الثقات البن حبان» ( )165 /3و«معرفة الصحابة البن منده»
(ص« )705 -703معجم الصحابة للبغوي» (« )117 /3معرفة الصحابة أليب نعيم» ( )1346 /3االستيعاب يف
معرفة األصحاب» ( )641 /2وأسد الغابة يف معرفة الصحابة ط العلمية» (« )525 /2الكمال يف أمساء الرجال»
( )282 /1وهتذيب الكمال يف أمساء الرجال» (« )288 /11هتذيب التهذيب» ( )147 /4واإلصابة يف متييز
الصحابة» ( )126 /3اجلامع ملا يف املصنفات اجلوامع من أمساء الصحابة» (.)61 /3
« 4اللباب يف هتذيب األنساب» ()195 /1
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أما احلافظ ابن حجر فإنه قال تبعا البن األثري :أنه كان يقال له البياضي ،ألنه كان حالفهم ،1وقد بني
أن بين بياضة بنو عمومتهم .كما قال يف اللباب وقد جاء يف بعض الرواايت أن قومه هم بنو زريق وال
إشكال يف ذلك فإنه يتفق مع بياضة بن عامر بن زريق يف عبد حارثة فجده حبيب بن عبد حارثة.2
فيتبني أن بين بياضة فخذ من اخلزرج وكذا بنو زريق وليسوا يف عمود نسبه ،ولكنهم بنو عمومته وبينهم
حلف فينسب إليهم وهللا أعلم.
إشكال:
أيضا رجل امسه ونسبه موافق له ،وهو :سلمة بن
قال مغلطاي :يف ترمجة :سلمة بن صخر ويف الصحابة ً
صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة  ...ابن جشم بن احلارث بن اخلزرج قال خليفة يف "الطبقات":

له أحاديث :منها "سرتة املصلي"»

3

قلت :لعله وهم منه رمحه هللا؛ فإن ذاك الذي ذكره خليفة إمنا هو :أبو جهم بن احلارث بن الصمة.4
وقد اشتبه أيضا على البعض بخر وهو :صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد بن عدي األنصاري.
كما قال ابن حجر :وقع يف تفسري الثعليب أن صخر بن خنساء واقع امرأته يف رمضان ،فأنزل هللا
الكفارة ،واملشهور أن صاحب قصة الوقاع سلمة بن صخر ،فلعله حتريف يف الرواية املذكورة وهللا أعلم.5
املطلب الثاين :صحبته وشيء من سريته:
مل تتحفنا املراجع إال بشيء يسري من مواقفه وسريته ولعل ذلك يرجع إىل قلة حديثه ،حيث مل يرو عن
النيب صلى هللا عليه وسلم إال حديث الكفارة من الظهار 6الذي سيأيت ،وقد نص على صحبته األئمة:

 1اإلصابة يف متييز الصحابة» ()126 /3
 2انظر املراجع السابقة يف ترمجته.
 3إكمال هتذيب الكمال ط العلمية» ()427 /3
« 4الطبقات  -خلليفة بن خياط  -ت زكار» (ص)171
« 5اإلصابة يف متييز الصحابة» ()332 /3
6
مسندا غري حديث الظهار.
قال البغوي ال أعلم له حديثًا ً
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البخاري وابن أيب حامت وابن حبان وأصحاب السري مجيعهم 1وهو أحد البكائني الذين أتوا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وهو يريد اخلروج إىل تبوك يستحملونه فقال} :ال أ َ ِج ُد ما أحملكم عليه { فنزل
فيهم القرآن ،2وهو الذي ظاهر من امرأته مث وقع عليها فأمره رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن
يكفر ،فلم جيد ما يكفر به ،حىت جاء «فروة بن عمرو األنصاري مث البياضي ،وهو عقيب بدري »،جاء
بعرق التمر :فأعطاه النيب صلى هللا عليه وسلم إايه.3
أحدا.4
وقال الكليب :إنه شهد ً
عقبه وأوالده ووفاته :قال البغوي وليس لسلمة بن صخر عقب ،5وقال العسكري :نزل املدينة ومات
هبا ،6ومع طول البحث واحلرص على معرفة اتريخ وفاته ألمهيته يف حترير السماع منه إال أين مل أظفر
بشيء من ذلك.

 1التاريخ الكبري» للبخاري ( 72 /4ت املعلمي اليماين[ ،]4843واجلرح والتعديل البن أيب حامت» ()165 /4
و«الثقات البن حبان» ( )165 /3أسد الغابة يف معرفة الصحابة ط العلمية» ()509 /2
 2معجم الصحابة للبغوي» ( )117 /3الطبقات الكبري» ( 389 /5ط اخلاجني) «االشتقاق» (ص )461احملرب»
(ص )281من [ سورة التوبة]93-87 :
« 3معرفة الصحابة أليب نعيم» ()2289 /4
« 4إكمال هتذيب الكمال ط العلمية» ()427 /3
« 5معجم الصحابة للبغوي» (« )117 /3االستيعاب يف معرفة األصحاب» ( )642 /2إكمال هتذيب الكمال ط
العلمية» ()427 /3
« 6إكمال هتذيب الكمال ط العلمية» ()427 /3
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املطلب الثالث :روايته عن النيب ﷺ ومن روى عنه ،ووفاته.
روى عنه :سليمان بن يسار ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن ،وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن ،1وسعيد بن
املسيِّبِّ 2
ومساك بن حرب ،ومجيعهم رووا عنه حديث الظهار.3
لكن مل يثبت على وجه القطع مساع أحد منهم ،بل نفي أو شك يف مساعهم منه.
والذي يتبني يل أنه مل يثبت صراحة عن أحد ممن روى عنه أنه مسعه وما ورد من عنعنة أو أأننة فإهنا ال
تدل على السماع ،مع عدم ثبوت املعاصرة ،وكذلك ال يدل ما ورد يف كتب الرجال روايتهم عنه .ألهنا
حتكي واقع ما يف الكتب.
فالبخاري نفى مساع سليمان بن يسار منه ،وقال :مل يدرك سلمة بن صخر ،4وقال :مل يسمع عندي
من سلمة بن صخر.5
وقال أبو الفتح األزدي :تفرد عنه ابلرواية سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرمحن وابن ثوابن " :أن
سلمة بن صخر ،ومل يتبني مساعهما منه»
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والبغوي والبيهقي :أشارا إىل اإلرسال يف رواية أيب سلمة وحممد بن عبد الرمحن عنه فقال :غري أَن حيىي
ابن أيب كثري قال عن أيب سلمة وحممد بن عبد الرمحن ،أن سلمان بن صخر ظاهر من امرأته.7
قلت :وكذلك رواية سعيد ابن املسيب مرسلة وقد حكم عليها ابن حجر ابإلرسال وستأيت بياهنا.
 1املنفردات والوحدان» (ص )62الكمال يف أمساء الرجال» ( )282 /1أسد الغابة يف معرفة الصحابة ط العلمية»
()525 /2
« 2معجم الصحابة البن قانع» (« )277 /1معرفة الصحابة البن منده» (ص )705 -703الكمال يف أمساء
الرجال» ( )282 /1و «أسد الغابة يف معرفة الصحابة ط العلمية» ()525 /2
 3انظر« :الكمال يف أمساء الرجال» ( )282 /1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال» ( )288 /11تذهيب هتذيب
الكمال يف أمساء الرجال» ()109 /4وهتذيب التهذيب» ()147 /4
 4اجلامع يف اجلرح والتعديل» (« )348 /1هتذيب التهذيب» ()228 /4
« 5سنن الرتمذي» ( 406 /5ت شاكر) «سنن الرتمذي» ( 329 /5ت بشار)
 6املخزون يف علم احلديث» (ص« )100قبول األخبار ومعرفة الرجال» ( )207 /1و«هتذيب التهذيب» (/12
.)115
 7املنفردات والوحدان» (ص )62و«السنن الكربى  -البيهقي» ( 640 /7ط العلمية)
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ومع طول البحث والنظر يف الرواايت والرتاجم مل أجد ما يدل على مساع أحد ممن ذكر عنه ،ال من
حيث التاريخ وال من حيث إمكان اللقاء أو املعاصرة وهللا أعلم .فيبقى األصل عدم السماع حىت يثبت
ما سار عليه األئمة من ثبوت اللقاء أو إمكانه بثبوت املعاصرة وهللا املوفق.
وإذا كان البخاري رمحه هللا قد نفى مساع سليمان بن يسار عنه وأنه مل يدركه فلعل ابملقاربة نعرف شيئا
من ذلك فسليمان كان مولده سنة أربع وعشرين »1ووفاته سنة أربع وتسعني 2وقيل غري ذلك.
وسعيد بن املسيب ولد سنة  -15وتويف سنة 94وروايته عنه مرسلة ،فهو أوالهم ابلسماع منه.
وأبو سلمة ولد سنة-22 :ووفاته سنة ،94ومل يثبت مساعه منه ،لكن قال :ابن منده أن حديثه روي من
طريق أيب سلمة ،مرسل ومتصل ،3وال أدري ما مستنده يف ذلك والذي يظهر يل أنه جعل روايته يف
بعض الطرق بعن متصلة واليت أبن مرسلة ،وهذا ال دليل فيه فإن عن وأن مبنزلة واحدة ولعله من النساخ
أو استعملها بعض الرواة ابملعىن.
وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن ،وهو ثقة ابتفاق 4مل أجد اتريخ والدته ،وأما وفاته فما بني- 91] :
 100ه] ،»5وجعله ابن حجر من الثالثة وهي الوسطى من التابعني ،كاحلسن وابن سريين»

6

وإذا كانت رواية ابن املسيب عنه مرسلة وهو من الثانية( :طبقة كبار التابعني) ،فهذا أوىل ابإلرسال .وهللا
أعلم.
فيظهر وهللا أعلم أن سلمة بن صخر رضي هللا عنه تويف قدميا ،إذ يبعد أال يسمع منه هؤالء وهم مدنيون
مع حرصهم على السماع من الصحابة ،ال سيما وقد رووا حديثه يف الكفارة فإن النفس غالبا تتشوف
للسماع املباشر وخاصة إذا كان من أهل بلده ،ومع هذا فال يقطع بعدم السماع.
وأخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة :أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه.7
« 1إكمال هتذيب الكمال ط الفاروق» ()103 /6
« 2إكمال هتذيب الكمال ط العلمية» (:)499 /3
 3معرفة الصحابة البن منده» (ص)706
« 4تقريب التهذيب» (ص)492
« 5اتريخ اإلسالم  -ت بشار» ()1165 /2
« 6تقريب التهذيب» (ص )492حترير تقريب التهذيب» ()53 /1
« 7الكمال يف أمساء الرجال» ( )282 /1هتذيب الكمال يف أمساء الرجال» ()288 /11
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املبحث الثاين :حديث سلمة بن صخر
املطلب األول :ختريج احلديث:
وقبل أن أخرج احلديث من مصادره فإين أسوقه بتمامه وقد اخرتت رواية الرتمذي ابعتبارها أمجع الطرق وأوفاها يف كتب
السنن:
ِّ
احللْوِّاينُّ الْمعىن و ِّ
الَ :ح َّدثَنَا
قال الرتمذيَ :حدَّثَنَا َعْبد بْن محَْي ٍدَ ،و ْ
الَ :حدَّثَنَا يَ ِّزيد بْن َهارو َن ،قَ َ
اح ٌد قَ َ
احلَ َسن بْن َعل ٍي ْ َ َ ْ َ َ
ٍ
ِّ
ال:
ص ِّار ِّي قَ َ
حمَ َّمد بْن إِّ ْس َح َ
ص ْخ ٍر ْاألَنْ َ
اقَ ،ع ْن حمَ َّمد بْ ِّن َع ْم ِّرو بْ ِّن َعطَاء َ ،ع ْن سلَْي َما َن بْ ِّن يَ َسا ٍر َ ،ع ْن َسلَ َمةَ بْ ِّن َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ضان
اه ْرت ِّم ِّن ْامَرأَِّيت َح َّىت يَْن َسل َخ َرَم َ
ت َغ ِّْريي ،فَلَ َّما َد َخ َل َرَم َ
«كْنت َرج ًال قَ ْد أوتيت م ْن مجَ ِّاع الن َساء َما َملْ ي ْؤ َ
ضان تَظَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ات
يب ِّمْن َها ِّيف لَْيلي ،فَأَتَتَابَ َع ِّيف ذَل َ
َّهار َوأَ َان َال أَقْدر أَ ْن أَنْ ِّز َ
ع ،فَبَ ْي نَ َما ه َي َختْدم ِّين ذَ َ
ك إِّ َىل أَ ْن ي ْد ِّرَك ِّين الن َ
فَ َرقًا م ْن أَ ْن أص َ
ِّ
ِّ
ٍ
َخ َ ْربهت ْم َخ َِّربي ،فَق ْلت :انْطَلِّقوا َمعِّي
َصبَ ْحت َغ َد ْوت َعلَى قَ ْومي فَأ ْ
لَْي لَة إِّ ْذ تَ َكش َ
َّف ِّيل مْن َها َش ْيءٌ فَ َوثَْبت َعلَْي َها ،فَلَ َّما أ ْ
ِّ ِّ
ول فِّينَا
صلَّى هللا َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم فَأ ْخِّربه ِّأب َْم ِّري ،فَ َقالواَ :ال َوهللاِّ َال نَ ْف َعل ،نَتَ َخ َّوف أَ ْن يَْن ِّزَل فِّينَا ق ْرآ ٌن ،أ َْو يَق َ
إِّ َىل َرسول هللا َ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ،قَ َال :فَ َخَر ْجت فَأَتَ ْيت
اصنَ ْع َما بَ َدا لَ َ
ت ،فَ ْ
ب أَنْ َ
َرسول هللا َ
صلَّى هللا َعلَْيه َو َسلَّ َم َم َقالَةً يَْب َقى َعلَْي نَا َعارَهاَ ،ولَك ِّن ا ْذ َه ْ
رس َ ِّ
ِّ
ت بِّ َذ َاك؟ ق ْلت :أَ َان بِّ َذ َاك،
صلَّى هللا َعلَْيه َو َسلَّ َم ،فَأ ْ
ت بِّ َذ َاك؟ ق ْلت :أَ َان بِّ َذ َاك ،قَ َال :أَنْ َ
َخ َ ْربته َخ َِّربي ،فَ َق َال :أَنْ َ
ول هللا َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت ب َذ َاك؟ ق لْت :أَ َان ب َذ َاكَ ،وَها أَنَ َذا ،فَأ َْم ِّ
ضَربْت
ك .قَ َ
قَ َ
ض َّ
صابٌر ل َذل َ
ال :أ َْعت ْق َرقَبَةً .قَ َال :فَ َ
ال :أَنْ َ
ْم هللا ،فَإين َ
يف حك َ
ِّ
ِّ ِّ
ول هللاِّ،
ال :فَص ْم َش ْهَريْ ِّن .ق لْتَ :اي َرس َ
َصبَ ْحت أ َْملِّك َغ ْ َريَها ،قَ َ
ص ْف َحةَ عنقي بِّيَدي ،فَقلْتَ :ال َوالَّذي بَ َعثَ َ
ك ِّاب ْحلَ ِّق َما أ ْ
َ
ِّ
ك ِّاب ْحل ِّق لََق ْد بِّْت نَا لَي لَت نَا ه ِّذهِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َصابَِّين إَِّّال ِّيف الصيَ ِّام؟ قَ َ
ال :فَأَطْع ْم ست َ
َْ َ
َصابَِّين َما أ َ
َوَه ْل أ َ
ني م ْسكينًا .ق لْتَ :والَّذي بَ َعثَ َ َ
ِّ ِّ
ك ،فَأَطْعِّم عْن َ ِّ
ال :ا ْذهب إِّ َىل ص ِّ
اح ِّ
ني
ص َدقَ ِّة بَِّين زَريْ ٍق فَق ْل لَه فَلْيَ ْدفَ ْع َها إِّلَْي َ
ْ َ
ك مْن َها َو ْس ًقا ست َ
ب َ
َ
َو ْح َشى َما لَنَا َع َشاءٌ ،قَ َ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الرأ ِّ
ْي،
يق َوسوءَ َّ
ك َو َعلَى ِّعيَال َ
استَعِّ ْن بِّ َسائِِّّرهِّ َعلَْي َ
ك .قَ َال :فَ َر َج ْعت إِّ َىل قَ ْومي ،فَقلْتَ :و َج ْدت عنْ َدكم الض َ
م ْسكينًا ،مثَّ ْ
السعةَ والْربَكةَ ،أَمر ِّيل بِّ ِّ
ووج ْدت ِّعْن َد رس ِّ
ِّ َّ
ول هللاِّ َ َّ
يل» .قال
وها إِّ ََّ
وها إِّ ََّ
يل ،فَ َدفَع َ
ص َدقَتك ْم فَ ْادفَع َ
َ
ََ َ
َ
صلى هللا َعلَْيه َو َسل َم َّ َ َ ََ َ َ
الرتمذي :هذا حديث حسن .قال حممد :سليمان بن يسار مل يسمع عندي من سلمة بن صخر .ويقال :سلمة بن
صخر ،وسلمان بن صخر .ويف الباب عن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت.1

 1جامع الرتمذي  -أبواب تفسري القرآن عن رسول هللا ﷺ -ابب ومن سورة اجملادلة ( 328 /5برقم- 3299ت
بشار).
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أخرجه ابلقصة مطوال :أمحد ،1وابن خزمية ،2واحلاكم ،3ومن طريقه البيهقي ،4ورواه الدارقطين" 5خمتصرا" 6كلهم من
طريق يزيد بن هارون ،هبذا اإلسناد ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن ،وقال احلاكم :حديث صحيح على شرط
مسلم ،وليس كما قال فإن حممد بن إسحاق روى له مسلم متابعة!
وأخرجه :أبوداود ابلقصة بطوهلا ،وكذا الرتمذي7خمتصرا ،وابن ماجه خمتصرا 8وأمحد ابلقصة خمتصرا ،9وإسحاق

خمتصرا 10والدارمي ابلقصة بطوهلا ،11والدارقطين12خمتصرا ،ورواه البيهقي ابلوجهني خمتصرا ومطوال ،13كلهم من
طريق عبد هللا بن إدريس به ،وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
 1مسند أمحد بن حنبل  347 /26(« -ط الرسالة).
« 2صحيح ابن خزمية» -كتاب الزكاة -ابب الرخصة يف إعطاء اإلمام املظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إِّذا مل
يكن واجدا للكفارة)73 /4( .
« 3املستدرك على الصحيحني للحاكم  -ط العلمية» (.)221 /2
« 4السنن الكربى  -البيهقي» ( 641 /7ط العلمية).
 5سنن الدارقطين» ()492 /4
 6كنت قد أفردت املختصر ابلتخريج الختالف لفظه اختالفا كبريا عن أصل احلديث ،كما أن الشواهد اليت ستأيت
بنحو اللفظ املختصر؛ مث رأيت أن أدجمه يف التخريج كون بعضهم قد أخرجه من نفس الطريق مطوال وخمتصرا وإال فإن
االختالف ينب اللفظني شاسع ،وأغلب رواايت ابن إدريس ابللفظ املختصر بدون القصة إال عند أيب داود والدارمي،
فحيث أقول خمتصرا فإين أقصد بدون ذكر القصة أصال وإمنا فيه السؤال عن املظاهر يواقع قبل أن يكفر ،قال :كفارة
واحدة» ،.وحيث أقول ابلقصة بطوهلا فإنه بلفظ حديث الرتمذي ،وقد يوجد اختالف يسري فإذا كان االختالف كثريا
مع ذكر القصة فأقول ابلقصة خمتصرا.
 7جامع الرتمذي  -أبواب الطالق واللعان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -ابب ما جاء يف املظاهر يواقع قبل أن
يكفر( 487 /2برقم  1198ت بشار)  ،والعلل الكبري للرتمذي (ص.)175
« 8سنن ابن ماجه» ( 666 /1ت عبد الباقي).
 9مسند أمحد بن حنبل  -أول مسند املدنيني رضي هللا عنهم أمجعني  -حديث سلمة بن صخر ( 105 /39ط
الرسالة) برقم 23700
 10مسند إسحاق بن راهويه  -مسند ابن عباس» (برتقيم الشاملة آليا):
 11مسند الدارمي  -كتاب الطالق  -ابب ِّيف الظهار  -ت حسني أسد» ()1459 /3
« 12سنن الدارقطين» ()493 /4
« 13السنن الكربى  -البيهقي» (641 /7و 634العلمية)
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وأخرجه بنحوه ابن شبة  ،1وابن أيب شيبة 2ومن طريقه :ابن ماجه3وابن أيب عاصم ،4والبيهقي 5والطرباين 6كلهم من
طريق عبد هللا بن منري ،ابلقصة.
ثالثتهم( :يزيد بن هارون وابن إدريس وابن منري) عن حممد ابن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سليمان
بن يسار عن سلمة بن صخر ،على النحو الذي ذكر ،بعضهم مطوال وبعضهم خمتصرا.
املطلب الثاين :دراسة إسناد هذه الرواية)
مدارها على حممد بن إسحاق وهو صدوق يدلس 7وقد عنعن ،وأيضا املدار األعلى سليمان بن يسار وهو اهلاليل
املدين .موىل ميمونة ،أخو عطاء ،وعبد امللك ،وعبد هللا ،وهو وإن كان ثقة 8إال أنه مل يسمع من سلمة بن صخر كما
صرح بذلك البخاري .قال الرتمذي :فسألت حممدا عن هذا احلديث فقال :هذا حديث مرسل مل يدرك سليمان بن
يسار سلمة بن صخر ،9وأملح إليه يف التاريخ حيث مل يذكر فيمن مسع منهم سلمة بن صخر 10وكذا صنع أبو أمحد
احلاكم  ،11ونقل العالئي عن أيب زرعة إرساله عن سلمة بن صخر.12
فهو من هذا الطريق ضعيف فيه علتان :عنعنة ابن إسحاق وإرسال سليمان بن يسار .فاحلديث ضعيف منقطع من
هذا الوجه.
املطلب الثالث املتابعات:
وجد البن إسحاق متابعة قاصرة :اتبعه بكري بن األشج عن سليمان بن يسار:

 1يف "اتريخ املدينة" 397-396/2
 2مسند ابن أيب شيبة» (:)136 /2
 3سنن ابن ماجه  -أبواب الطالق  -ابب الظهار ( 665 /1ت عبد الباقي)
 4اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم» ()201 /4
« 5السنن الكربى  -البيهقي» ( 640 /7ط العلمية)
 6يف املعجم الكبري للطرباين» ()43 /7
« 7تقريب التهذيب» (ص)467
« 8اجلامع يف اجلرح والتعديل» ()348 /1
 9العلل الكبري للرتمذي » (ص)175
 10التاريخ الكبري» للبخاري ( 41 /4ت املعلمي اليماين)
« 11األسامي والكىن  -أبو أمحد احلاكم» ()76 /5
 12يف جامع التحصيل يف أحكام املراسيل» (ص)190
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أخرجها ابن اجلارود 1والبيهقي 2من طريق ابن وهب ،قال :أخربين ابن هليعة وعمرو بن احلارث ،عن بكري بن األشج،
عن سليمان بن يسار «أن رجال من بين زريق يقال له :سلمة بن صخر :فذكر احلديث حنوه على اختصار وقال يف
آخره :قال :فأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتمر ،فأعطاين إايه وهو قريب من مخسة عشر صاعا فقال :تصدق
هبذا .قال :اي رسول هللا ،على أفقر مين ومن أهلي؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :كله أنت وأهلك ».وقال
البيهقي عقبه :فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أيب سلمة بن عبد الرمحن وابن ثوابن-ستأيت قريبا  -يف قصة سلمة
بن صخر فهي أوىل ،وأما حديث أوس بن الصامت فقد اختلفت الرواية فيه»
قلت :الصواب فيها وهللا أعلم أهنا من حديث إسحاق ابن أيب فروة ،عن بكري عنه ،وصنيع البيهقي رمحه هللا يوهم أن
احلديث هو حديث سلمة بن صخر ،كما صنع ابن اجلارود ،فيقع الناظر يف الوهم وجيعلها متابعة البن إسحاق ،غري
أن سياق احلديث عند أيب داود هو سياق حديث أوس بن الصامت يف الظهار ،قال أبو داود بعد أن ساق حديث
خويلة بنت مالك بن ثعلبة زوج أوس ابن الصامت« :حدثنا ابن السرح ،حدثنا ابن وهب ،أخربين ابن هليعة وعمرو بن
احلارث ،عن بكري ابن األشج ،عن سليمان بن يسار ،هبذا اخلرب قال :فأيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -بتمر،
..مبثله إىل "كله أنت وأهلك »"3والبيهقي إمنا أخرجه من طريق أيب داود هذا.
فالصواب يف رواية بكري بن األشج ،أهنا من حديث إسحاق ابن أيب فروة عن بكري عن سليمان ،فأدخل بعض الرواة
حديث أوس يف حديث سلمة بن صخر ووهم من أدخل بعضهما يف بعض ،وعلى فرض صحتها ففيها التصريح
ابإلرسال.
ومما يدل على ذلك أن الرواية أخرجها أمحد 4وابن أيب عاصم ،5وابن أيب شيبة 6ومن طريقه الطرباين ،7والدارقطين ،8عن
عبد السالم بن حرب ،عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة ،عن بكري بن عبد هللا بن األشج ،عن سليمان بن يسار،
عن سلمة بن صخر الزرقي ،قال« :تظاهرت على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فوقعت عليها قبل أن أكفر ،فسألت
النيب صلى هللا عليه وسلم ،فأفتاين بكفارة» وفيها إسحاق ابن أيب فروة وهو ضعيف.

« 1املنتقى  -ابن اجلارود» :املنتقى من السنة املسندة عن سيدان رسول هللاﷺ  -ابب يف الظهار (ص 275ت
احلويين)
«« 2السنن الكربى  -البيهقي» ( 642 /7ط العلمية)
« 3سنن أيب داود» ( 539 /3ت األرنؤوط)
« 4مسند أمحد» ( 347 /26ط الرسالة)
« 5اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم» ()202 /4
« 6مسند ابن أيب شيبة» ()138 /2
« 7املعجم الكبري للطرباين» ()44 /7
« 8سنن الدارقطين» ()492 /4
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والذي جعلين أرجح ذلك :أنه مل يصرح ابسم سلمة بن صخر إال ابن اجلارود يف روايته عن حممد بن عبد احلكم أن ابن
وهب أخربهم ...وخالف مجيع الرواة .فكأنه من تصرف ابن عبد احلكم أو ابن اجلارود أو من النساخ وهللا أعلم.
ومل أر أن ذلك من تعدد الرواايت ألين مل أرها إال عند ابن اجلارود ،واحلديث حمفوظ من رواية إسحاق ابن أيب فروة.
واخلالصة أهنا متابعة ضعيفة لضعف إسحاق ابن أيب فروة ،إضافة إىل أن مدارها األعلى سليمان بن يسار وقد سبق ما
فيها.
املطلب الرابع :الرواية الثانية :رواية أيب سلمة وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن:
أخرجها عبد الرزاق ،1ومن طريقه الطرباين 2عن معمر ،وأخرجها الطرباين 3والبيهقي 4والدارقطين5من طريق شيبان
النحوي وأخرجها الطرباين 6من طريق أابن بن يزيد وأخرجها الرتمذي ،7والطرباين ،8والبيهقي 9من طريق علي بْن
املبارك واحلاكم 10من طريق حرب بن شداد ،كلهم( معمر وشيبان وأابن وعلي بن املبارك وحرب ) عن حيىي بن أيب
كثري ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن سلمان بن صخر ،ويف طريق علي بن املبارك وحرب بن شداد عن أيب سلمة،
وحممد بن عبد الرمحن بن ثوابن .وقال الرتمذي :هذا حديث حسن .وقال احلاكم «:هذا إسناد صحيح على شرط
الشيخني ،ومل خيرجاه »11قال الذهيب :على شرط البخاري ومسلم ،قلت :مل خيرج البخاري لسلمة بن صخر أصال.
وهذه الطريق مدارها على حيىي بن أيب كثري وهو ثقة ويرويها عن أيب سلمة وهو ثقة ويف طريق علي بن املبارك وحرب بن
شداد عنه وعن حممد بن عبد الرمحن؛ وما أحسنها من متابعة لو سلمت من اإلرسال فإن أاب سلمة وحممد بن عبد
الرمحن مل يتبني مساعهما من سلمة بن صخر ،كما قال األزدي ،12وقد أشار إىل إرساله البيهقي

13

 1مصنف عبد الرزاق» ( 445 /6ط التأصيل الثانية).
 2املعجم الكبري للطرباين» ( )6228( )42 /7و ()6332
 3املعجم الكبري للطرباين» ()43 /7
« 4السنن الكربى  -البيهقي» ( 641 /7ط العلمية).
 5سنن الدارقطين» ()489 /4
 6املعجم الكبري للطرباين» ()42 /7
 7جامع الرتمذي  -أبواب الطالق واللعان -ابب ما جاء يف كفارة الظهار( 488 /2يرقم1200ت بشار) .
 8املعجم الكبري للطرباين» ()43 /7
« 9السنن الكربى  -البيهقي» ( 641 /7ط العلمية)
 10املستدرك على الصحيحني للحاكم  -ط العلمية» ()221 /2
 11املستدرك على الصحيحني للحاكم  -ط العلمية» ()221 /2
« 12املخزون يف علم احلديث» (ص)100
« 13السنن الكربى  -البيهقي» ( 640 /7ط العلمية)
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واحلديث ذكره الرتمذي يف العلل الكبري عقب رواية سليمان بن يسار فقال " :وقال علي بن املبارك :حدثنا حيىي بن أيب
كثري قال :حدثنا أبو سلمة ،وحممد بن عبد الرمحن أن سلمان بن صخر األنصاري أحد بين بياضة جعل امرأته عليه
كظهر أمه حىت ميضي رمضان .احلديث .فسألت حممدا عن هذا احلديث فقال :هذا حديث مرسل مل يدرك سليمان
بن يسار سلمة بن صخر قال حممد :ويقال :سلمة بن صخر وسلمان بن صخر.
قلت فيه ما يلي:
 أشار الرتمذي رمحه هللا إىل إرسال أيب سلمة أيضا بلفظ أن، تكلم يف إرسال ابن يسار وأمهل متابعة أيب سلمة ،ولو كانت رواية أيب سلمة وابن ثوابن متصلة عنده لبنيذلك واملقام مقام احلاجة والبيان.
 وأيضا رمز له يف كتابه السنن أبنه حديث حسن فقط ،وقد أفصح عن مراده ابحلسن فقال« :وما ذكران يفهذا الكتاب حديث حسن فإمنا أردان به حسن إسناده عندان ،كل حديث يروى ال يكون يف إسناده من يتهم
ابلكذب ،وال يكون احلديث شاذا ،ويروى من غري وجه حنو ذلك -فهو عندان حديث حسن»1
فمقصوده يف هذا احلديث أنه حسن اإلسناد ،مبعىن أنه ليس يف إسناده متهم ابلكذب ،وليس بشاذ ،وقد روي من غري
وجه حنوه وهذه كلها منطبقة على هذه الرواية.

2

املطلب اخلامس :الرواية الثالثة:
رواية بن املسيب.
ما أخرجه عبد الرزاق واحلاكم والبيهقي عن عبد الرزاق ،عن ابن عيينة ،عن ابن عجالن ،عن ابن قسيط ،عن ابن
املسيب أن رجال تظاهر من امرأته ،فأصاهبا قبل أن يكفر فأمره النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -بكفارة واحدة.3
وأخرجه ابن قانع 4مصرحا ابسم سلمة بن صخر « :حدثنا أمحد بن إبراهيم بن عنرب ابلبصرة ،ان يعقوب بن محيد ،عن
رجل ،ان حممد بن عجالن ،عن بكري بن ]سلمة ،[5عن سعيد بن املسيب ،أن سلمة بن صخر جعل امرأته عليه حراما
«فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكفر بكفارة» فلم جيد «فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن أيخذ من إنسان

« 1كتاب العلل الواقع بخر جامع الرتمذي» ( 251 /6ت بشار)
 2وانظر« :شرح علل الرتمذي» ()606 /2
« 3مصنف عبد الرزاق» ( 445 /6ط التأصيل الثانية) «السنن الكربى  -البيهقي» ( 402 /15ت الرتكي)
 4معجم الصحابة البن قانع» ()277 /1
 5ليس يف الرواة بكري بن سلمة ،ولعل اخلطأ من النساخ ولعله بكري بن األشج ،كما عند احلافظ عبد الغين يف الغوامض
واملبهمات ص 127رقم ،38وجاء يف رواية :يعقوب بن األشج،
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على الصدقة ما يكفر به» وهذه الرواية فيها من البالاي ما فيها من اإلهبام والغلط يف اسم الراوي ،وضعف حممد بن
عجالن ،وعلى كل هي رواية ضعيفة لضعف ابن عجالن ،وأيضا مرسلة وممن حكم عليها ابإلرسال ابن حجر

1

املطلب السادس :الشواهد:
أما الشواهد فحديث ابن عباس ،من طريق احلكم بن أابن ،عن عكرمة ،عن ابن عباس أن رجال أتى النيب صلى هللا
عليه وسلم قد ظاهر من امرأته ،فوقع عليها ،فقال :اي رسول هللا ،إين قد ظاهرت من زوجيت فوقعت عليها قبل أن
أكفر ،فقال" :ما محلك على ذلك ،يرمحك هللا؟ " قال :رأيت خلخاهلا يف ضوء القمر .قال" :فال تقرهبا حىت تفعل ما
أمرك هللا به".
الفرع األول :ختريج احلديث ودراسة إسناده:
روى احلديث عن احلكم بن أابن :معمر واملعتمر بن سليمان وإمساعيل ابن علية ،وسفيان بن عيينة ،وحفص بن عمر،
على النحو التايل:
 -1رواية معمر :رواه معمر عن احلكم واختلف عليه:
• فرواه عنه متصال:
أ -الفضل ابن موسى :كما عند الرتمذي  2والنسائي ،3وابن اجلارود 4والضياء  5وهو عند الطرباين 6وقال
الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح غريب.
ب -غندر (حممد بن جعفر) كما عند ابن ماجه من حديث العباس بن يزيد قال :حدثنا غندر 7بنحوه.
• ورواه مرسال:
أ -عبد الرزاق يف املصنف 8ويف السنن للنسائي ،9وأخرجه البيهقي

 1كما يف املطالب العالية البن حجر .516/8
 2سنن الرتمذي» ( 488 /2ت بشار)
 3سنن النسائي» ()167 /6
« 4املنتقى  -ابن اجلارود» (ص 276ت احلويين)
« 5األحاديث املختارة» ()319 /11
« 6املعجم الكبري للطرباين» ()236 /11
« 7سنن ابن ماجه» ( 666 /1ت عبد الباقي)
« 8مصنف عبد الرزاق» ( 445 /6ط التأصيل الثانية)
« 9سنن النسائي» ()167 /6
« 10السنن الكربى  -البيهقي» ( 402 /15ت الرتكي)
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ب-

سفيان بن عيينة أخرجه أبو داوود 1والطائي ، 2وأخرجه البيهقي

ج-

إمساعيل بن مسلم  -عن معمر مرسال ،أخرجه البيهقي ، 4وإمساعيل هو املكي ضعيف

5

 -2رواية ابن جريج :عن احلكم مرسال ،كما عند عبد الرزاق ،6والبيهقي .7وقد روي عن ابن جريج متصال كما يف
الطرباين 8لكن من طريق فيه :محيد بن محاد بن خوار التميمي ،وهو لني احلديث.9
 -3رواية املعتمر ابن سليمان :اتبع معمرا على اإلرسال أخرجه أبو داود 10والنسائي 11،وسعيد بن منصور
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 -4رواية إمساعيل بن إبراهيم ،واختلف عليه:
أ -فرواه زايد بن أيوب عند أيب داود متصال .13
ب -ورواه عنه سعيد بن منصور مرسال.14
 -5رواية سفيان بن عيينة عن احلكم رواه أبو داود ،15مرسال.
 -6رواية حفص بن عمر العدين :أخرجه احلاكم،16متصال ،وفيه حفص بن عمر ضعيف.17

 1سنن أيب داود» (2221و) 268 /2/2222ت حميي الدين عبد احلميد)
 2على بن حرب بن حممد بن على الطائى ،أبو احلسن املوصلى (ت 265ه ) له جزء يرويه عن سفيان بن عيينة.
«الثاين من حديث سفيان بن عيينة للطائي» (ص 29برتقيم الشاملة آليا):
« 3السنن الكربى  -البيهقي» ( 402 /15ت الرتكي)
« 4السنن الكربى  -البيهقي» ( 402 /15ت الرتكي)
« 5تقريب التهذيب» (ص)110
« 6مصنف عبد الرزاق» ( 445 /6ط التأصيل الثانية)
« 7السنن الكربى  -البيهقي» ( 402 /15ت الرتكي)
« 8املعجم الكبري للطرباين» ()236 /11
« 9تقريب التهذيب» (ص)181
« 10سنن أيب داود» ( 542 /3ت األرنؤوط)
« 11سنن النسائي» ()167 /6
« 12سنن سعيد بن منصور  -الفرائض إىل اجلهاد  -ت األعظمي» ()38 /2
« 13سنن أيب داود» ( 541 /3ت األرنؤوط)
« 14سنن سعيد بن منصور  -الفرائض إىل اجلهاد  -ت األعظمي» ()39 /2
« 15سنن أيب داود» ( 541 /3ت األرنؤوط)
« 16املستدرك على الصحيحني للحاكم  -ط العلمية» ()222 /2
« 17تقريب التهذيب» (ص.)173
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 -7رواية خالد (وهو احلذاء) عند أيب داود حدثين حمدث(وهو احلكم بن أابن) كما صرح به يف الرواايت األخرى  1عن
عكرمة ،عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-بنحو حديث سفيان.2
الفرع الثاين :احلكم على الشاهد:
الذي يرتجح للباحث أن الصواب املرسل ألمور:
-1

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

فمعمر اختلف عليه عنه وال شك أن عبد الرزاق أثبت يف معمر ممن سواه ،كما قال أمحد ،ذكر ذلك ابن رجب عن
اإلمام أمحد أنه قال" :إذا اختلف أصحاب معمر فاحلديث لعبد الرزاق"» ونقل عن (يعقوب بن شيبة) قوله :عبد
الرزاق متثبت يف معمر ،جيد االتقان 3وحكي عن ابن معني حنوه  ،4وأيضا من مسع ابليمن منه فهو أصح ممن مسع منه
ابلبصرة ،وعبد الرزاق بلديه وصحبه تسع سنني،
وممن ذهب إىل ذلك احملكي عن أمحد :ابن عبد الرب 5وابن دقيق العيد 6وابن حجر ،واملعلمي ،7وقال املعلمي :وقد قال
االمام أمحد« :حديث عبد الرزاق عن معمر أحب ايل من حديث هؤالء البصريني (عن معمر)  ،كان (معمر) ،
يتعاهد كتبه وينظر فيها ابليمن (حيث مسع منه عبد الرزاق)  ،وكان حيدثهم حفظا ابلبصرة» .وقال عباس الدوري عن
ابن معني كان عبد الرزاق أثبت يف حديث معمر من هشام بن يوسف ،وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن املديين قال
يل هشام بن يوسف كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا .قال يعقوب كالمها ثقة ثبت .وقال الذهلي كان أيقظهم يف
احلديث وكان حيفظ»8
-2

أنه قد اتبع عبد الرزاق يف روايته عن معمر سفيان بن عيينة ،وإمساعيل بن مسلم وهو وإن كان ضعيفا إال أهنا
تؤكد املؤكد.

-3

أن الذين رووه مرسال أكثر وأحفظ ،كما هو واضح.

-4

أنه قد اتبع معمرا على اإلرسال ابن جريج وسفيان بن عيينة فإهنما روايه عن احلكم أيضا ،واتبعه معتمر بن
سليمان وإمساعيل بن إبراهيم يف رواية سعيد بن منصور وخالد احلذاء.

« 1سنن أيب داود» ( 542 /3ت األرنؤوط)
« 2سنن أيب داود» ( 542 /3ت األرنؤوط)
 3شرح علل الرتمذي ()706 /2
 4سؤاالت ابن اجلنيد» (ص)348
« 5التمهيد  -ابن عبد الرب» ( 373 /4ت بشار) ،و«األجوبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري» (ص)113
و«اإلمياء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ» ()173 /5
« 6اإلعالم بفوائد عمدة األحكام» ()161 /4
 7التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل» ( 886 /2ط املكتب اإلسالمي).
 8فتح الباري البن حجر» ()419 /1
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أنه قد اتبعهم متابعة قاصرة على اإلرسال ابن جريج كما عند عبد الرزاق ،1والبيهقي 2فرواه ابن جريج عن

-5

عكرمة بدون واسطة مرسال ،فهي متابعة قاصرة ،وابن جريج قد مسع من احلكم وهو من أقرانه.
وبعد أن رجحت االرسال اطلعت على قول النسائي يف الصغرى :3املرسل أوىل ابلصواب من املسند ،4وكذا

-6

أبو حامت يف العلل قال :هو خطأ ،إمنا هو :عكرمة؛ أن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسل.5
وأشار البيهقي إىل ترجيح اإلرسال.6

-7

الفرع الثالث :تنبيهات :حول حديث ابن عباس:
األول :احلديث تقدم بيان من أعله من األئمة :كالبخاري والنسائي وأبو حامت ،والبيهقي ،واملعافري كما نقل عنه ذلك
املنذري كما سيأيت ،وابن حجر قال رواته ثقات ومل جيزم بتصحيحه :وأما من صححه فهم:
7

-1

ابن حزم :قال «وهذا خرب صحيح من رواايت الثقات ال يضره إرسال من أرسله»

-2

«قال املنذري :قال أبو بكر املعافري :ليس هذا احلديث صحيحا يعول عليه ،قال :وفيما قاله نظر ،فقد
صححه الرتمذي ،ورجاله ثقات ،مشهور مساع بعضهم من بعض»8

-3

ابن حجر قال رجاله ثقات.

-4

الشيخ األلباين صححه بطرقه،9

-5

شعيب األرانؤوط اتبع فيه من سبقه ،ومل جيعله قوال له.10

ومل أر ملن صححه حجة قوية أو تفنيدا ملن أعله ،سوى كثرة الطرق ،وإن كان من حديث يصلح مثاال للضعيف الذي
يصححه العلماء بكثرة الطرق والتهيب من رده فهو هذا أعين مع حديث سلمة بن صخر.

« 1مصنف عبد الرزاق» ( 445 /6ط التأصيل الثانية)
« 2السنن الكربى  -البيهقي» ( 402 /15ت الرتكي)
 3وجدت حكاية قوله عند الضياء انظر« :األحاديث املختارة» ( )319 /11وعند «احملرر يف احلديث ت املرعشلي»
(ص )574مث رجعت إىل املصدر نفسه.
« 4سنن النسائي» ()168 /6
" 5العلل" البنه  1294/430 /1و « )1307املسند املصنف املعلل» ()389 /12
« 6السنن الكربى  -البيهقي» ( 402 /15ت الرتكي)
« 7احمللى ابآلاثر» ()198 /9
« 8نصب الراية» ()246 /3
« 9إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل» ( )176 /7و«صحيح سنن أيب داود ط غراس» ()414 /6
« 10سنن أيب داود» ( 541 /3ت األرنؤوط)
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الثاين :وجدت للمتصل متابعة ،أخرجها إسحاق بن راهويه 1واحلاكم  ،2والبزار 3من طريق إمساعيل بن مسلم عن عمرو
بن دينار عن طاوس عن ابن عباس متصال4؛ لكنه من حديث إمساعيل بن مسلم وهو املكي ضعيف ،كما تقدم ،وقال
البزار« :وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن ابن عباس إبسناد أحسن من هذا اإلسناد على أن إمساعيل بن مسلم قد
تكلم فيه وروى عنه مجاعة كثرية من أهل العلم» وقال أبو حامت :إمنا هو طاوس أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم ،-
ومنهم من يقول :عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وإمساعيل بن مسلم خملط،"5
وقال احلاكم :شاهده حديث إمساعيل بن مسلم ،عن عمرو بن دينار« ،ومل حيتج الشيخان إبمساعيل ،وال ابحلكم بن
أابن إال أن احلكم بن أابن صدوق» وقال الذهيب« :إمساعيل واه»

6

وأخرى من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس أن رجال قال :اي رسول هللا إين ظاهرت من امرأيت ،رأيت ساقها يف
القمر فواقعتها قبل أن أكفر ،قال "كفر ،وال تعد قال

البزار« :وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن عطاء ،عن ابن عباس

إال من هذا الوجه ،وال نعلم رواه عن خصيف إال عبد العزيز بن عبد الرحمن»" 7وخصيف سيئ احلفظ  8وعبد العزيز
ضعيف  :اهتمه اإلمام أمحد .وضرب على حديثه ،وقال ابن حبان :ال حيل االحتجاج به حبال ،وقال النسائي ،وغريه:
ليس بثقة ،وقال أبو نعيم األصبهاين :حدث عنه لوين ابملناكري»9
املطلب السابع :احلكم على احلديث بشواهده:
احلق أين أتملت كثريا وأتخرت جدا يف التوصل إىل حكم مطلق على هذا احلديث بشواهده ،ولذا فأرى أن احلديث من
حيث قواعد احملدثني -وأخص منهم املتقدمني -فإنه ضعيف ،وال يصح له طريق؛ لكنه مما حيتج به مبجموع طرقه
وابنضمام املرسل بعضه إىل بعض على رأي من يرى اعتضاد املرسل مبثله .وهللا أعلم
وقد احتج به اإلمام أمحد ،والرتمذي قال عليه العمل _كما مر.
أما أمحد فقد «قال األثرم :قلت أليب عبد هللا :حديث الزهري ،عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف ،عن أيب هريرة ،عن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -قال" :أطعم عيالك" ،أتقول به؟ قال :نعم ،إذا كان حمتاجا ،ولكن ال يكون يف شيء
« 1مسند إسحاق بن راهويه  -مسند ابن عباس» (برتقيم الشاملة آليا)
« 2املستدرك على الصحيحني للحاكم  -ط العلمية» ()222 /2
« 3مسند البزار = البحر الزخار» ()113 /11
« 4مسند إسحاق بن راهويه  -مسند ابن عباس» (برتقيم الشاملة آليا)
« 5العلل» البن أيب حامت ( 129 /4ت احلميد)
« 6املستدرك على الصحيحني للحاكم  -ط العلمية» ()222 /2
« 7مسند البزار = البحر الزخار» ()349 /11
« 8حترير تقريب التهذيب» ()360 /1
« 9لسان امليزان ت أيب غدة» ()211 /5
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من الكفارات إال يف هذا بعينه؛ يف اجلماع يف رمضان ،ال يف كفارة اليمني ،وال يف كفارة الظهار ،وال يف غريها ،إال يف
اجلماع وحده .قيل له :أليس يف حديث سلمة بن صخر حني ظاهر من امرأته ووقع عليها حنو هذا؟ فقال :وملن تقول
هذا؟ إمنا حديث سلمة بن صخر" :تصدق بكذا ،واستعن بسائره على أهلك"،
فلم يضعفه ولو كان عنده غري حجة لرده بذلك.

«1التمهيد  -ابن عبد الرب» ( 192 /5ت بشار)

1

24

املبحث الثالث :عالقته حبديث اجملامع يف هنار رمضان
ٍ
لتشابه يف ألفاظهما حيث اتفقا يف أمور :واختلفا
اشتبه هذا احلديث حبديث أيب هريرة الصحيح وذلك
يف أمور:
وحديث األعرايب متفق عليه من رواية أيب هريرة رضي هللا عنه قال :بينما حنن جلوس عند النيب صلى هللا
عليه وسلم ،إذ جاءه رجل فقال :اي رسول هللا ،هلكت .قال( :مالك) .قال :وقعت على امرأيت وأان
صائم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :هل جتد رقبة تعتقها) .قال :ال .قال( :فهل تستطيع أن
تصوم شهرين متتابعني) .قال :ال .فقال( :فهل جتد إطعام ستني مسكينا) .قال :ال .قال :فمكث النيب
صلى هللا عليه وسلم .فبينا حنن على ذلك أيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق فيه متر ،والعرق املكتل،
قال( :أين السائل) .فقال :أان .قال( :خذ هذا فتصدق به) .فقال الرجل :أعلى أفقر مين اي رسول هللا؟
فوهللا ما بني البتيها ،يريد احلرتني ،أهل بيت أفقر من أهل بييت .فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حىت
بدت أنيابه مث قال( :أطعمه أهلك).1
املطلب األول :أوجه الشبه واالختالف بني احلديثني:
اشرتك هذا احلديث مع حديث سلمة بن صخر يف أمور وافرتقا يف أمور:
فاتفقا يف:
-1

أهنما يف رمضان.

-2

ويف قدر الكفارة ،وترتيبها.

-3

ويف أن كال من الصحابيني مل جيد ما يكفر به.

-4

ويف التمر الذي جيء به وإعطائه املكفر.

وافرتقا يف:
-1

وصف الراوي يف احلديث األول ابألعرايب ،وتسميته يف حديث سلمة بن صخر.

« 1صحيح البخاري» كتاب :الصوم ،ابب :إذا جامع يف رمضان ( 684 /2ت البغا) ويف غريه من املواضع ،وأخرجه
مسلم فيصحيحه ك :الصيام ،ابب :تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان ( 781 /2ت عبد الباقي) ويف غريه من
املواضع ،وأخرجه أصحاب السنن وغريهم.
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-2

أن يف حديث األعرايب سبب الكفارة هو اجلماع يف هنار رمضان ،بينما يف حديث سلمة
سببها اجلماع يف الظهار قبل أن يكفر وكان يف ليل رمضان.

-3

يف حديث األعرايب أنه قال له أطعمه أهلك أو حنو هذا ،ويف حديث سلمة قال تصدق به
وأطعم بقيته أهلك.

-4

واختلفا يف بعض ألفاظ القصة ،كذكر قومه بين زريق يف حديث سلمة خبالف حديث
األعرايب وحنو قوله احرتقت أو هلكت ومل يقل ذلك يف حديث سلمة ،وأنه ذهب إىل قومه
أوال فلم يشفعوا له مث رجع إليهم..

املطلب الثاين :العلماء الذين جعلومها واحدا ومناقشة أقواهلم:
ومع ما تقدم من بيان أوجه االختالف إال أنه قد اشتبه حديث سلمة بن صخر حبديث األعرايب على
كثري من الشراح وجعلومها واحدا؛ بيد أن أكثرهم مل يناقش املسألة فيما أعلم ،ولعل أبرز من تكلم فيها
وانقشها احلافظ عبد الغين 1رمحه هللا فقد ذكر احلديثني وذهب إىل أهنما واحد واحتج لذلك أبمور،
وتتابع عليه الناس يف ذلك.
قال احلافظ عبد الغين :واحلجة يف ذلك:
أوال :حديث عائشة الصحيح أن أعرابيا...مث سرد طرق حديث سلمة بن صخر ،على أن املصرح به هنا
هو (األعرايب) املبهم يف تلك األحاديث ،وهذا ال دليل فيه على أهنما واحد ،ولو مل يكن بينهما اختالف
 ،كيف وقد جاء أن ذلك كان هنارا وهذا ليال،
وختلص من هذا التعارض أبن رجح كونه هنارا ،2معلال أهنا من رواية ابن إسحاق.
ورَّد عليه أن يف حديث سلمة قال رأيت خلخاهلا يف ضوء القمر ،وأنه قد ورد من رواايت أخرى غري
رواية ابن إسحاق كما تقدم ،يف التخريج.

 1هو احلافظ عبد الغين بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان ،أبو حممد األزدي املصري ،حمدث الداير
املصرية ،احلافظ احلجة ،ولد سنة ( 332ه ) ،وتويف سنة ( 409ه ) .انظر :اتريخ دمشق ( ،)395 /36السري (/17
.)268
2
هنارا ،لكنه يفهم ذلك من السياق ،قلت بلى قد جاء
تنبيه :قال احلافظ :وليس يف الصحيحني ذكر أن اجلماع كان ً
عند مسلم التصريح من رواية الليث «صحيح مسلم» ( 783 /2ت عبد الباقي).
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ويرد عليه أيضا أبن مسألة سلمة ختتلف وهي أنه جامع قبل أن يكفر كفارة الظهار بينما حديث
األعرايب ليس فيه إال أنه واقع وهو صائم.

1

اثنيا :قال ومما يؤيد أنه سلمة بن صخر ،ما رواه األويسي ،عن ابن أيب الزاند ،عن عبد الرمحن بن
احلارث ،عن حممد بن جعفر ،عن عباد بن عبد هللا بن الزبري ،عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى
هللا عليه وسلم كان يف ظل فارٍع ،فجاءه رجل من بين بياضة ،وذكر هذا احلديث_ حديث األعرايب.
وهذا جياب عنه:
أوال :زايدة(من بين بياضة) هذه وردت عند ابن خزمية 2والنسائي ،3وليست يف شيء من رواايت
الصحيحني ،ومما يدل أهنا غري حمفوظة وقد تكون من تصرف الرواة أن الرواية هذه خمالفة لرواية
الصحيحني من وجه آخر حيث جاء يف آخرها(فعد به عليك وعلى أهلك) ولذا قال البخاري واألول
أبني ،مث فيه علة أخرى أشار إليها الدارقطين وهي أنه من رواية عبد الرمحن بن القاسم عن حممد بن
جعفر  ،4مما يبني أن ألفاظ احلديث وسنده غري حمفوظة ،وهللا أعلم.
على أنه ميكن القول إنه ال ميتنع أن يكون األعرايب أيضا من بين بياضة ،كم أشار لذلك احلافظ ابن
حجر 5وهللا أعلم.
وممن اعرتض عليه :أبو العباس األندلسي 6وقال يف موضع آخر :وهذا ال يستقيم به القول أنه املبهم يف
حديث مالك هو سلمة بن صخر؛ َّ
ألن يف حديث مالك أنه أفطر جبماع ،أما سلمة بن صخر فجامع
ليال فلم يفطر ،وإمنا جامع يف الظهار قبل أن يكفر.7

« 1الغوامض واملبهمات لعبد الغين بن سعيد» (ص)129-120
« 2صحيح ابن خزمية» ()219 /3
« 3السنن الكربى  -النسائي  -ط الرسالة» ()387 /3و مل أجده يف الصغرى
 4انظر« :املسند املصنف املعلل» ()458 /37
 5فتح الباري (.)194 /4
 6أبو العباس أمحد بن طاهر الداين األندلسي (ت  532ه ) يف كتابه اإلمياء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ» (/1
)152
 7اإلمياء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ» ()344 /3
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اثلثا :احتج حبديث سعيد ابن املسيب :أن سلمة بن صخر الزرقي ظاهر من امرأته شهرا ..احلديث وقد
تقدم خترجيه ودراسته.
وكأنه رأى ترتيب الكفارة يف احلديثني وقول كل واحد منهما (ال أجد وال أستطيع) دليال على أهنما
واحد .وال يلزم من ذلك ،فإن هذا األمر من الفقر واحلاجة كان يف الصحابة معروفا وحىت أوس بن
الصامت ،مل جيد ما يكفر به ،وأيضا يف هذا احلديث ما يرد عليه فإن فيه ظاهر من امرأته شهرا ،فافرتقا.
وتبع عبد الغين يف أهنما واحد ابن بشكوال والعراقي.1
"قال احلافظ يف الفتح مل أقف على تسميته إال أن عبد الغين ،يف املبهمات ،وتبعه ابن بشكوال جزما أبنه
سليمان ،أو سلمة بن صخر البياضي .وقال وروى ابن عبد الرب يف التمهيد من طريق سعيد بن بشري عن
قتادة عن سعيد بن املسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته يف رمضان يف عهد النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  ، -هو سليمان ابن صخر .قال ابن عبد الرب :أظن هذا ومها ألن احملفوظ أنه ظاهر من امرأته،
وقع عليها يف الليل ال أن ذلك كان منه ابلنهار .وحيتمل أن يكون قوله ،يف الرواية املذكورة ،وقع على
امرأته يف رمضان ،أي ليال ،بعد أن ظاهر فال يكون ومها وال يلزم االحتاد.2
وقد وقع كثري من الشراح واملصنفني يف الوهم واخللط بينهما وسأذكر بعضهم ذكرا فقط وأحيل إىل
املواضع للرجوع إليها وهم:

« 1الدر املنظوم من كالم املصطفى املعصوم صلى هللا عليه وسلم» (ص :)303ص)304
 2القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس» (ص)497
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ابن القيسراين ،1والت ِّ
ُّوربِّ ْش ِّيت  ،2والفاكهاين ،3ومغلطاي 4والسبكي األب ،5وابن امللقن 6والربماوي،7

والعيين 8والقسطالين ،9والصنعاين10والبجريمي  11والشوكاين 12وامحد بن عبد الرمحن الساعايت

1

والبسام2وحممود حممد خطاب السبكي3وغريهم.
 1أبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي الشيباين ،املعروف اببن القيسراين (ت 507ه )
 2فضل هللا بن حسن بن حسني بن يوسف أبو عبد هللا ،شهاب الدين الت ِّ
ُّوربِّ ْش ِّيت (ت  661ه ) انظر :امليسر يف شرح
مصابيح السنة للتوربشيت» ()468 /2
 3اإلمام اتج الدين الفاكهاين ،أبو حفص عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي اإلسكندري املالكي
املولود ابإلسكندرية سنة  654ه املتوىف هبا سنة  731ه  -رمحه هللا تعاىل «-رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام»
()402 /3
 4عالء الدين مغلطاي البكجري احلنفي (املولود سنة  689ه  ،واملتوىف سنة  762ه ) انظر« :الدر املنظوم من كالم
املصطفى املعصوم صلى هللا عليه وسلم» (ص)303
 5أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي (ت 756ه ) وابنه اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين
السبكي (ت 771ه ) «طبقات الشافعية الكربى للسبكي» ()277 /10
 6ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري (ت 804ه ) انظر« :البدر املنري يف ختريج
األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري» ( )728 /5و«التوضيح لشرح اجلامع الصحيح» ( )271 /13و«اإلعالم
بفوائد عمدة األحكام» ()210 /5
7
ِّ
الربماوي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقالين املصري الشافعي (ت  831ه )
مشس الدين ْ
«الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح» ()408 /6
 8أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيين (ت 855ه ) عمدة القاري

شرح صحيح البخاري» ()25 /11
 9أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املصري ،أبو العباس ،شهاب الدين (ت 923ه ) شرح
القسطالين = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ()352 /4
 10حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه
ابألمري (ت 1182ه ) «سبل السالم» ()577 /1
 11سليمان بن حممد بن عمر الب َج ْ َريِّمي املصري الشافعي (ت 1221ه ) «حاشية البجريمي على اخلطيب = حتفة
احلبيب على شرح اخلطيب» (:)393 /2

 12حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين (ت 1250ه ) «نيل األوطار» ()254 /4
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اخلامتة والنتائج
احلمد هلل الذي أعان ويسر ،وبعد فقد توصلت إىل ما يلي:
 أن حديث سلمة بن صخر ليس له طريق صحيح ،ومجيع رواايته معلة. أنه مل يثبت مساع أحد ممن روى عنه ولو ثبت مساع أيب سلمة أو حممد بن عبد الرمحن لصحاحلديث.
 حديث أيب هريرة الصحيح يف اجملامع يف هنار رمضان خمتلف متاما عن حديث سلمة بن صخر. وقع كثري من العلماء وشراح احلديث واحملققني يف اخللط بينهما ففسروا املبهم يف حديث أيبهريرة بسلمة بن صخر.
 حديث سلمة بن صخر يصلح أن يكون مثاال للخالف بني املتقدمني واملتأخرين يف التصحيحوالتضعيف ،وللحديث الضعيف احملتج به.
 الذين صححوا احلديث من املتأخرين مل يستوعبوا دراسة مجيع الطرق ،ويقارنوا بينها.التوصيات:
أوصي الباحثني والباحثات وطالب احلديث خاصة ابالعتناء جبمع طرق األحاديث املختلف فيها
ودراستها وبيان غوامضها ودقائق أسانيدها وألفاظها فما تزال ميداان واسعا للبحث والنظر.

املصادر
 1أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعايت (ت  1378ه ) «الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل
الشيباين» ()89 /10
 2أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد بن إبراهيم البسام التميمي (ت 1423ه )
«توضيح األحكام من بلوغ املرام» ()518 /3
« 3املنهل العذب املورود شرح سنن أيب داود» ()121 /10
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 -1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حملمد انصر الدين األلباين (ت1420 :ه ) إشراف:
زهري الشاويش ن :املكتب اإلسالمي – بريوت ط 1405 2 :ه 1985 -م
 -2األجوبة عن املسائل املستغربة من كتاب البخاري أليب عمر يوسف ابن عبد الرب القرطيب(ت:
 463ه ) ت :رسالة ماجستري جبامعة اجلزائر كلية العلوم اإلسالمية ن :وقف السالم اخلريي،
الرايض  -اململكة العربية السعودية ط 1425 ،1:ه  2004 -م
 -3اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم (ت 287 :ه ) ،ت :د .ابسم فيصل أمحد اجلوابرة  : ،دار الراية
– الرايض  ،ط . 1991 - 1411 ،1:
 -4األحاديث املختارة لضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي (ت  643ه ) ت:
د .عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ،ن :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان
ط 1420 ،3 :ه  2000 -م
 -5األسامي والكىن أليب أمحد احلاكم الكبري( ،ت  378ه ) ت :أبو عمر حممد بن علي األَزهري
ن :دار الفاروق للطباعة والنشر ،القاهرة – مصر ط 1436 ،1:ه  2015 -م
 -6االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب (ت463:ه ) ت :علي
حممد البجاوي :دار اجليل ،بريوت ط 1412 ،1 :ه  1992 -م
 -7أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،أليب احلسن ابن األثري اجلزري( ،ت630:ه )  ،ت:علي حممد
معوض  -عادل أمحد عبد املوجود :دار الكتب العلمية ،ط1415 :1:ه  1994 -م.
 -8االشتقاق أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321ه ) ت وشرح :عبد السالم
حممد هارون ن :دار اجليل ،بريوت – لبنان ط 1411 ،1:ه  1991 -م
 -9اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر العسقالين (ت 852 :ه )  ،ت :عادل أمحد عبد املوجود
وعلى حممد معوض  :دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط  1415 - 1:ه
 -10اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن (ت 804ه ) ت :عبد العزيز بن أمحد بن حممد
املشيقح ن :دار العاصمة للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ط 1417 ،1:ه 1997 -
 -11إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ملغلطاي (ت 762 :ه ) ت :أبو عبد الرمحن عادل بن
حممد  -أبو حممد أسامة بن إبراهيم :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ط  1422 ،1:ه -
 2001م
 -12األنساب ،لعبد الكرمي بن حممد السمعاين ،أبو سعد (ت562 :ه ) ،ت :عبد الرمحن بن حيىي
املعلمي اليماين وغريه ،ن :جملس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد ،ط 1382 ،1ه -
 1962م.
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الساري يف ختريج َوحتقيق األحاديث اليت ذكرها احلَافظ ابن َحجر يف فَتح البَاري ،أليب
 -13أنِّيس َّ
مؤس َسة الرَّاين ،بريوت –
السماحةَّ ،
حذيفة ،نبيل بن منصور البصارة الكوييت ،نَّ :
مؤس َسة َّ
لبنان ،ط 1426 ،1ه  2005 -م.
 -14اإلمياء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ أليب العباس أمحد بن طاهر الداين األندلسي (ت
 532ه ) ت :أبو عبد الباري رضا بو شامة اجلزائري (اجمللدات  )3 - 1وعبد الباري عبد
احلميد (اجمللدان  )5 - 4ن :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض  -اململكة العربية

السعودية ط 1424 ،1:ه  2003 -م
ووفيات املشاهري َواألعالم  ،لشمس الدين الذهيب (ت 748 :ه )  ،ت :د .بشار
 -15اتريخ اإلسالم َ
عواد  :دار الغرب اإلسالمي  ،ط  2003 ،1:م.
 -16التاريخ الكبري للبخاري (ت 256 :ه )  ،ط :دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد – الدكن  ،طبع
حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان .
 -17اتريخ املدينة البن شبة النمريي البصري ،أبو زيد (ت 262ه ) حققه :فهيم حممد شلتوت،
جدة سنة النشر 1399 :ه
 -18اتريخ دمشق البن عساكر (ت 571 :ه )ت :عمرو بن غرامة العمروي  :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع عام النشر 1415 :ه  1995 -م
 -19حترير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر أتليف :الدكتور بشار عواد معروف ،الشيخ شعيب
األرنؤوط ن :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ط 1417 ،1:ه -
 1997م.
 -20تذهيب هتذيب الكمال يف أمساء الرجال لشمس الدين الذهيب ( 748 - 673ه ) ت :غنيم
عباس غنيم  -جمدي السيد أمني ،ن :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ط 1425 ،1:ه -
 2004م
 -21تقريب التهذيب ،أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت 852 :ه )  ،ت :حممد
عوامة  : ،دار الرشيد – سوراي  ،ط  1406 ،1:ه 1986 -م.
 -22التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -أليب عمر بن عبد الرب النمري القرطيب (- 368
 463ه ) ت :بشار عواد معروف ،وآخرون ،ن :مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي – لندن
ط 1439 ،1:ه  2017 -م
 -23التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل ضمن طبعة :آاثر عبد الرمحن بن حيىي املعلمي
اليماين ن :دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع ط 1434 ،1:ه .
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 -24هتذيب التهذيب ،أليب الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين (ت 852 :ه )  : ،مطبعة
دائرة املعارف النظامية ،اهلند  ،ط :ط 1326 ،1ه .
 -25هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ليوسف بن عبد الرمحن  ،أبو احلجاج ،املزي (ت742:ه ) ،
ت:د .بشار عواد معروف :مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط 1980 - 1400 ،1 :م.
 -26التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن (ت 804 :ه ) ت :دار الفالح للبحث العلمي وت
الرتاث  :دار النوادر ،دمشق – سوراي ط  1429 ،1:ه  2008 -م
 -27الثاين من حديث سفيان بن عيينة للطائي على بن حرب بن حممد الطائى ،أبو احلسن املوصلى
(ت 265ه ) ن :خمطوط نشر يف برانمج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية
ط[ 2004 ،1:الكتاب خمطوط].
 -28الثقات  ،حملمد بن حبان البسيت (ت354:ه ) :دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند
،ط 1393 ،1 :ه = 1973م.
 -29جامع التحصيل يف أحكام املراسيل لصالح الدين أبو سعيد خليل العالئي (ت 761ه ) ت:
محدي عبد اجمليد السلفي ن :عامل الكتب – بريوت ط.1986 – 1407 ،2 :
 -30اجلامع يف اجلرح والتعديل [ألقوال البخاري ،ومسلم ،والعجلي ،وأيب زرعة الرازي ،وأيب داود،
ويعقوب الفسوي ،وأيب حامت الرازي ،والرتمذي ،وأيب زرعة الدمشقي ،والنسائي ،والبزار،
والدارقطين] مجع وترتيب :السيد أبو املعاطي النوري ،وآخرون ن :عامل الكتب ،بريوت – لبنان
ط 1412 ،1:ه  1992 -م.
 -31اجلامع ملا يف املصنفات اجلوامع من أمساء الصحابة األعالم أويل الفضل واألحالم أليب موسى
الر َعيين (املتوىف  632ه  1235 -م) ت :مصطفى ابحو ن :املكتبة اإلسالمية للنشر
ُّ
والتوزيع ،القاهرة ط 1430 ،1:ه  2009 -م
 -32اجلرح والتعديل  ،أليب حممد عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي (ت 327 :ه )  : ،طبعة جملس دائرة
املعارف العثمانية  -حبيدر آابد الدكن – اهلند  ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،ط ،1:
 1271ه  1952م .
 -33الدر املنظوم من كالم املصطفى املعصوم صلى هللا عليه وسلم لعالء الدين مغلطاي (ت762 :
ه ) إشراف ومراجعة :حممد عوامة تقدمي وتعليق :حسن عبجي.
 -34رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام أليب حفص عمر بن علي ،اتج الدين الفاكهاين (ت
734ه ) ت :نور الدين طالب ن :دار النوادر ،سوراي ط 1431 ،1:ه  2010 -م
 -35سنن ابن ماجه  ،أليب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (ت 273 :ه )  ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي
 : ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب .
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 -36سنن أيب داود  ،أليب داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِّج ْستاين (املتوىف275 :ه )  ،ت :حممد
حميي الدين عبد احلميد  ،ن :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت .
 -37سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ( 275 - 202ه ) ت:
شعيب األرنؤوط  -حممد كامل قره بللي ن :دار الرسالة العاملية ط 1430 ،1:ه  2009 -م
 -38سنن أيب داود (2221و) 268 /2/2222ت حميي الدين عبد احلميد.
 -39سنن الرتمذي ،حملمد بن عيسى بن َس ْورة  ،الرتمذي ،أبو عيسى (ت 279 :ه )  ،ت :بشار عواد
معروف  : ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت  ،سنة النشر 1998 :م
 -40سنن الرتمذي» ( 406 /5ت شاكر) «
 -41سنن الدارقطين ،أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين (ت385:ه )  ،ت :شعيب االرنؤوط،

وآخرين :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،ط:األوىل 1424 ،ه  2004 -م.
 -42السنن الكربى أليب بكر البيهقي (ت 458 :ه )  ،ت :حممد عبد القادر عطا  : ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنات  ،ط :الثالثة 1424 ،ه  2003 -م .
 -43السنن الكربى أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت  303ه ) ت :حسن عبد املنعم
شليب وأشرف عليه :شعيب األرانؤوط قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ن :مؤسسة
الرسالة – بريوت ط 1421 ،1:ه  2001 -م.
 -44السنن الكربى للنسائي :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (ت 303 :ه )  ،حققه وخرج
أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب  :مؤسسة الرسالة – بريوت ط  1421 ،1:ه  2001 -م.
 -45سنن النسائي (مطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي) صححها :مجاعة ،وقرئت على
الشيخ :حسن حممد املسعودي .ن :املكتبة التجارية الكربى ابلقاهرة ط 1348 ،1:ه -
 1930م
 -46سنن سعيد بن منصور أليب عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين (ت 227
ه ) ت :حبيب الرمحن األعظمي ن :الدار السلفية – اهلند ط 1403 ،1:ه  1982-م
 -47سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيىي بن معني (املتوىف233 :ه) ت :أمحد حممد نور سيف دار
النشر :مكتبة الدار  -املدينة املنورة ط1408 ،1:ه 1988 ،م .
 -48سري أعالم النبالء طبعة الرسالة ت :علي حممد البجاوي :دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت
– لبنان ،األوىل 1382 ،ه  1963 -م.
 -49شرح علل الرتمذي لزين الدين عبد الرمحن بن رجب  ،احلنبلي (ت 795 :ه ) ت :د .مهام عبد
الرحيم سعيد  :مكتبة املنار  -الزرقاء – األردن ط 1407 ،1:ه 1987 -م .
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 -50صحيح ابن خزمية ،أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية (املتوىف311 :ه )  ،ت :د .حممد
مصطفى األعظمي  ،ن :املكتب اإلسالمي  -بريوت .
 -51صحيح البخاري وهو :اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ﷺ وسننه وأايمه،
حملمد بن إمساعيل البخاري ت :حممد زهري بن انصر الناصر  : ،دار طوق النجاة  ،ط ،1:
1422ه .
 -52صحيح سنن أيب داود للشيخ حممد انصر الدين األلباين (ت  1420ه ) ن :مؤسسة غراس
للنشر والتوزيع ،الكويت ط 1423 ،1:ه  2002 -م.
 -53صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ( 261 - 206ه ) ت:
حممد فؤاد عبد الباقي ن :مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،القاهرة ط 1374 :ه -
 1955م.
 -54طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 771ه ) ت :د.
حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ن :هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط،2 :
1413ه .
 -55طبقات الفقهاء الشافعية ،لعثمان بن عبد الرمحن ،أبو عمرو ،ابن الصالح (ت643 :ه ) ،ت:
حميي الدين علي جنيب ،ن :دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،ط1992 ،1م.
 -56الطبقات الكربى أليب عبد هللا حممد بن سعد (ت 230 :ه ) ت :إحسان عباس  :دار صادر –
بريوت ط  1968 ،1:م.
 -57طبقات خليفة بن خياط (ت 240ه ) رواية :أيب عمران موسى بن زكراي بن حيىي التسرتي (ت
ق  3ه )  ،حممد بن أمحد بن حممد األزدي (ت ق  3ه ) ت :د سهيل زكار ن :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع سنة النشر 1414 :ه =  1993م
 -58علل الرتمذي الكبري أبو عيسى (ت279:ه ) رتبه على كتب اجلامع :أبو طالب القاضي
ت:صبحي السامرائي  ,أبو املعاطي النوري  ,حممود خليل الصعيدي :عامل الكتب  ,مكتبة
النهضة العربية – بريوت ط:األوىل.1409 ،
 -59العلل البن أيب حامت حممد عبد الرمحن (ت327:ه ) ت :فريق من الباحثني إبشراف وعناية
د /سعد بن عبد هللا احلميد و د /خالد بن عبد الرمحن اجلريسي :مطابع احلميضي ط:األوىل،
 1427ه  2006 -م.
 -60غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة أليب القاسم خلف بن عبد امللك
ابن بشكوال األندلسي (ت 578ه ) ت :د .عز الدين علي السيد  ,حممد كمال الدين عز
الدين ن :عامل الكتب – بريوت ط.1407 ،1:
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 -61الغوامض واملبهمات يف احلديث النبوي أليب حممد عبد الغين بن سعيد األزدي املصري (ت
409ه ) ت :د  /محزة أبو الفتح بن حسني قاسم حممد النعيمي ن :دار املنارة ط 1421 1:ه
  2000م. -62فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين  :دار املعرفة  -بريوت،
1379ت :حممد فؤاد عبد الباقي .
 -63القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري
االشبيلي املالكي (ت 543ه ) ت :الدكتور حممد عبد هللا ولد كرمي ن :دار الغرب اإلسالمي
ط 1992 ،1:م.
 -64قبول األخبار ومعرفة الرجال أليب القاسم عبد هللا بن أمحد بن حممود الكعيب البلخي (ت 319
ه ) ت :أبو عمرو احلسيين بن عمر بن عبد الرحيم ن :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان
ط 1421 ،1:ه  2000 -م.
 -65كتاب العلل الواقع بخر جامع الرتمذي» (ت بشار) اجلامع الكبري (سنن الرتمذي)أليب عيسى
حممد بن عيسى الرتمذي (ت  279ه ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :بشار عواد معروف
ن :دار الغرب اإلسالمي – بريوت ط 1996 ،1:م.
 -66الكمال يف أمساء الرجال أليب حممد عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي (ت  600ه ) ت:
شادي بن حممد بن سامل آل نعمان ن :اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة
النبوية وعلومها ،الكويت  -شركة غراس للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ،الكويت ط،1:
 1437ه . 2016 -
ِّ
الربماوي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد الدائم
 -67الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح لشمس الدين ْ
بن موسى النعيمي العسقالين املصري الشافعي (ت  831ه ) ت :جلنة خمتصة إبشراف نور
الدين طالب ن :دار النوادر ،سوراي ط 1433 ،1:ه  2012 -م.
 -68اللباب يف هتذيب األنساب أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي
اجلزري ،عز الدين ابن األثري (ت 630ه ) ن :دار صادر – بريوت.
 -69لسان امليزان  ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين (املتوىف852 :ه )  ،ت :عبد الفتاح أبو
غدة  ،ن :دار البشائر اإلسالمية  ،ط 2002 ،1:م.
 -70احملرب حملمد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلامشي ،ابلوالء ،أبو جعفر البغدادي (ت 245ه )
ت :إيلزة ليخنت شتيرت ن :دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.
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 -71احملرر يف احلديث لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي (املتوىف 744 :ه ) ت:
د .يوسف عبد الرمحن املرعشلي ،حممد سليم إبراهيم مسارة ،مجال محدي الذهيب ن :دار املعرفة
 لبنان ،بريوت ط 1421 ،3 :ه  2000 -م -72احمللى ابآلاثر أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي [الظاهري] ت :عبدالغفار
سليمان البنداري ن :دار الفكر – بريوت ،بدون طبعة وبدون اتريخ.
 -73املخزون يف علم احلديث أليب الفتح حممد بن احلسني بن أمحد بن عبد هللا بن بريدة املوصلي
األزدي (ت 374ه ) ت :حممد إقبال حممد إسحاق السلفي ن :الدار العلمية  -دهلي – اهلند
ط1408 ،1:ه 1988 -م
 -74املستدرك على الصحيحني ،أليب عبد هللا احلاكم (ت405:ه )  ،ت :مصطفى عبد القادر
عطا ،ن :دار الكتب العلمية – بريوت ،ط :األوىل1990 – 1411 ،م.
 -75مسند ابن أيب شيبة ،أليب بكر ،عبد هللا بن حممد بن إبراهيم العبسي (ت 235 :ه ) ت :عادل
بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد املزيدي ن :دار الوطن – الرايض ن ط 1997 ،1:م .
 -76مسند إسحاق بن راهويه (ت 238ه )  -مسند ابن عباس ت :حممد خمتار ضرار املفيت ن:
دار الكتاب العريب ط 1423 ،1:ه .2002 -
 -77مسند اإلمام أمحد بن حنبل( ،ت 241 :ه )،ت :شعيب األرانؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون
إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ن  :مؤسسة الرسالة ط  1421 ،1:ه  2001 -م
 1يف السنن ()262 /1ه.
 -78مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار ،أليب بكر أمحد بن عمرو البزار(ت292:ه ) ،
ت:حمفوظ الرمحن زين هللا ، ،وعادل بن سعد  ،وصربي عبد اخلالق الشافعي :مكتبة العلوم
واحلكم  -املدينة املنورة ،ط :األوىل( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م) .
 -79مسند الدارمي املعروف ب (سنن الدارمي)  ،أليب حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن
َهبرام بن السمرقندي (ت255:ه )  ،ت :حسني سليم أسد الداراين :دار املغين للنشر والتوزيع،
السعودية ،ط :األوىل 1412 ،ه  2000 -م .
 -80املسند املصنف املعلل ،لبشار عواد معروف ،السيد أبو املعاطي النوري ،حممد مهدي املسلمي،
أمحد عبد الرزاق عيد ،أمين إبراهيم الزامل ،حممود حممد خليل ن :دار الغرب اإلسالمي ط،1:
 1434ه  2013 -م.
 -81مصنف عبد الرزاق أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ت :مركز البحوث وتقنية املعلومات
 دار التأصيل (هذه ط الثانية أعيد حتقيقها على  7نسخ خطية) ن :دار التأصيل ط،2 : 1437ه  2013 -م
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 -82املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت:
852ه ) ت :جمموعة من الباحثني تنسيق :د .سعد بن انصر بن الشَّثري ن :دار العاصمة
للنشر والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع ط :األوىل.
 -83معجم الصحابة أليب احلسني عبد الباقي بن قانع (ت 351ه ) ت :صالح بن سامل املصرايت
ن :مكتبة الغرابء األثرية  -املدينة املنورة ط.1418 ،1:
 -84معجم الصحابة ،أليب القاسم عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي (ت317:ه )  ،ت:حممد
األمني بن حممد اجلكين ن :مكتبة دار البيان – الكويت ،ط 1421 ،1:ه  2000 -م.
 -85املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد بن أيوب ،أبو القاسم الطرباين (ت 360 :ه ) ،ت :محدي بن
عبد اجمليد السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط :الثانية.
 -86معرفة الصحابة البن منده أيب عبد هللا حممد بن إسحاق ابن َمْن َده العبدي (ت 395ه ) حققه
وقدم له وعلق عليه :األستاذ الدكتور /عامر حسن صربي ن :مطبوعات جامعة اإلمارات
العربية املتحدة ط 1426 ،1:ه  2005 -م.
 -87معرفة الصحابة ،أليب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين (ت 430 :ه ) ،ت :عادل بن يوسف
العزازي  : ،دار الوطن للنشر ،الرايض  ،ط  1419 1:ه  1998 -م .
 -88املنتقى من السنن املسندة عن رسول هللا ﷺ أليب حممد عبد هللا بن علي بن اجلارود النيسابوري
(ت  307ه ) حقق أصله وعلق عليه :أبو إسحاق احلويين ن :دار التقوى – القاهرة ط،1:
 1428ه  2007 -م
 -89املنفردات والوحدان ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت 261ه ) ت :د .عبد الغفار
وسليمان البنداري ن :دار الكتب العلمية – بريوت ط.1988 – 1408 ،1:
 -90امليسر يف شرح مصابيح السنة لفضل هللا بن حسن بن حسني بن يوسف الت ِّ
ُّوربِّ ْش ِّيت (ت 661

ه ) ت :د .عبد احلميد هنداوي ن :مكتبة نزار مصطفى الباز ط 1429 ،2 :ه  2008 -ه
 -91نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي جلمال الدين أبو حممد
عبد هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي (ت 762ه ) ت :حممد عوامة ن :مؤسسة الراين للطباعة
والنشر  -بريوت -لبنان /دار القبلة للثقافة اإلسالمية -جدة – السعودية ط،1:
1418ه 1997/م.
فهارس املوضوعات
م

الموضوع
المقدمة

الصفحة

38

خطة البحث
المبحث األول :ترجمة سلمة بن صخر رضي هللا عنه
المطلب األول :اسمه ونسبته:
المطلب الثاني :صحبته وشيء من سيرته:
المطلب الثالث :روايته عن النبي ﷺ ومن روى عنه،
ووفاته.
المبحث الثاني :حديث سلمة بن صخر
المطلب األول :تخريج الحديث:
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المطلب الثالث المتابعات:
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المطلب الرابع الرواية الثالثة :رواية بن المسيب.
المطلب الخامس :الشواهد:
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الفرع الثاني :الحكم على الشاهد:
الفرع الثالث :تنبيهات :حول حديث ابن عباس:
المطلب السادس :الحكم على الحديث بشواهده:
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رمضان
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المطلب الثاني :العلماء الذين جعلوهما واحدا ومناقشة
أقوالهم:
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