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مرويات سَلْم بن زَرِيْر العُطَارِدِي يف كتب السنة مجعاً ودراسة
ملخص البحث بالعربي
عنوان البحث :
العطَا ِرِدي يف كتب السنة مجعاً ودراسة.
مروايت َس ْلم بن َزِريْر ُ

يهدف البحث :
العطَا ِرِدي يف الرواية ،مع مجع مروايته ،ودراستها.
إىل حترير درجة َس ْلم بن َزِريْر ُ
تكون البحث من :
مقدمة ،ومتهيد ،ومطلبني ،وخامتة ،والفهارس.

املقدمة :
ذكرت فيها سبب اختيار املوضوع ،وأمهيته ،واخلطة ،واملنهج.
التمهيد :
العطَاردي البصري ،وأقوال النقاد فيه.
ترمجة َس ْلم بن َزِريْر ُ
املطلب األول :
دراسة األحاديث اليت رواها سلم بن زرير.

املطلب الثاني :
دراسة اآلاثر اليت رواها سلم بن زرير.
ثم اخلاةمة :
وفيها أبرز النتائج ،والتوصيات .
الفهاارس :
وفيه فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس األحاديث ،وفهرس اآلاثر ،وفهرس املوضوعات.
وتظهر أهمية البحث :
أنه متعلق برتمجة أحد رواة الصحيحني خمتلف فيه ،وكونه جيعمع ما تفر من مروايته ،مع اكحمم عليها.
وخلص الباحث يف اخلاةمة إىل :
العطَاردي ،ثقة ،رواايته مستقيعمة.
إىل أن َس ْلم بن َزِريْر ُ
أخرج له البخاري يف األصول ،واملتابعات ،ومسلم يف الشواهد.
بلغت مروايته اليت وقفت عليها سبع عشرة رواية.
ويوصي الباحث :
جبعمع أحاديث الرواة الذين هلم ميزة عند احملدثني ،وحتقيق ما مل حيقق من كتب السنة والرجال.
الكلمات االفتتاحية :
الصحيحان ،سلم ،مقل ،عزيز ،خمتلف ،رواة ،غرابة ،تفرد ،البخاري ،مسلم
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Compilation and Study

Title:
Salm bin Zareer al-‘Utaaridee’s Narrations in Books of the sounah
The Study Aims to:
Convey Salm bin Zareer al-‘Utaaridee’s level in narration while compiling and studying
his narrations.
The Study Consists of:
An Introduction, A Preface, Two Topics, A Conclusion, and a Table of Contents
The Introduction:
I mentioned within it (i.e the introduction) the reason for choosing the topic, its
importance, the outline, and the methodology of the study
The Preface:
The biography of Salm bin Zareer al-‘Utaaridee al-Basree and the statements of the
critics regarding him
The First Topic:
A Study of the Prophetic Traditions (i.e Hadiths) that were narrated by Salm bin Zareer
The Second Topic:
A Study of the narrations that were narrated by Salm bin Zareer
The Conclusion:
Included in it are the most important findings and advices
The Table of Contents:
Included is the sources and the references and a table of contents for the Prophetic
Traditions (Hadiths), a table of contents for the narrations, and a table of contents for
the topics
The Importance of the Study is Apparent:
In that it is connected to the biography of a narrator from the narrators of the two
Saheehs who is differed upon, and due to the fact that it compiles that which spread
out from his narrations while ruling upon them.
And the researcher concluded that:
Salm bin Zareer al-‘Utaarudee is thiqqah, his narrations are reliable, al-Bukhari recorded
from him in the Usool and the Mutaaba’aat, and Muslim recorded from him in the
Shawahid. His narrations that I have come across have reached seventeen. Ten of them
reaching the level of Marfoo’, and seven of them reaching the level of Mawquuf.
The researcher advises with: Compiling the Prophetic Traditions (i.e. Hadiths) of the
narrators who have a distinction with the Scholars of Hadith (i.e. Muhadittheen), and
to check that which has yet to be checked from the books of sunnah and men (i.e.
rijaal)
Opening Statements:
The two Sahihs, Salm, Miqal, ‘Azeez, Mukhtalif, Narrators, Gharaabah, Tafarrud,
Bukhari, Muslim.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
َّ
إن اكحعمد هلل حنعمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أععمالنا ،من يهده هللا فال مضل
له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله.
 [              آل ععمران.]201:


                  

[      األحزاب.]02-00:

أما بعد :
العطَا ِرِدي البصري ت260هـ،
فهذا حبث ،مجعت فيه ،ما وقفت عليه ،من ترمجة ومروايت َس ْلم بن َزِريْر أيب يونس ُ
وهو را ٍو من رواة الصحيحني اختلف يف جرحه وتعديله ،وموصوف بقلة اكحديث ،وندرته ،فعمثله جدير ابلدراسة والبحث مع
حترير القول فيه ،فاستعنت ابهلل على مجع مروايته ،وحترير ترمجته.
الدراسات السابقة :
مل أقف على دراسة متخصصة يف هذا الراوي ،حترر القول فيه جرحاً وتعديالً ،وجتعمع رواايته العزيزة.
تسمية البحث :
العطَا ِرِدي يف كتب السنة مجعاً ودراسة".
ومسيت البحث بـ":مروايت َس ْلم بن َزِريْر ُ

سبب اختيار املوضوع:
 أن َس ْلم بن َزِريْر ،را ٍو خمرج حديثه يف الصحيحني ،وقد اختلف فيه نقاد اكحديث جرحاً وتعديالً؛ وقد رجح بعض()2

الباحثني املعاصرين أبن َس ْلم بن َزِريْر ضعيف ؛ فأردت حترير القول فيه.
()1

 أن َس ْلم بن َزِريْر ،عزيز اكحديث ،قال أبو عوانة ":عزيز اكحديث"  .ومثله جيعمع حديثه ،قال أبو نعيم ":من أثبات( )

أهل البصرة ،ومقليهم،جيعمع حديثه" .
 عدم وقويف ،على حبث جامع ،ملروايت َس ْلم بن َزِريْر يف ممان واحد ،وكالم النقاد فيه جرحاًوتعديالً.أهمية املوضوع :
 أمهية املوضوع ظاهرة جبالء؛ لتعلقه بدراسة مروايت را ٍو خمتلف فيه جرحاً وتعديالً. أن الراوي عزيز اكحديث ،فجعمع مروايته ،واكحمم عليها حسب القواعد اكحديثية؛ أمر له أمهيته. -التوصل إىل درجة الراوي من طريق دراسة مروايته.

( )2انظر :حترير تقريب التهذيب ،شار عواد معروف ،وشعيب األرنؤوط (.)35-3 /1
( )1مستخرج أيب عوانة على صحيح مسلم (.)130/2
( ) حلية األولياء وطبقات األصفياء (.) 03/1
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خطة البحث :
وقد تمون البحث من مقدمة ،ومتهيد ،ومطلبني ،وخامتة ،والفهرس.
املقدمة  :ذكرت فيها سبب اختيار املوضوع ،وأمهيته ،واخلطة ،واملنهج.
التعمهيد  :ترمجة َس ْلم بن َزِريْر العُطَاردي البصري ،وأقوال النقاد فيه.
املطلب األول  :دراسة األحاديث اليت رواها سلم بن زرير.
املطلب الثاين  :دراسة اآلاثر اليت رواها سلم بن زرير.
مث اخلامتة  :وفيها أبرز النتائج ،والتوصيات .
الفهرس  :وفيه املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.
املنهج الذي سلكته يف البحث :
 سلمت يف كتابة البحث ،املنهج االستقرائي ،التحليلي . تتبعت ترمجته من كتب الرجال ،والتواريخ ،والرتاجم. تتبعت حديثه من كل كتب السنة املطبوعة مما أممنين الوقوف عليها. رجعت يف ترمجة الراوي إىل هتذيب المعمال للعمزي ،والماشف للذهيب ،وتقريب التهذيب للحافظ؛ إن كان منرجال المتب الستة ،وإن كان ليس من رجاهلا؛ فرجعت للتاريخ المبري للبخاري ،واجلرح والتعديل البن أيب حامت،
والتاريخ البن معني ،وغريها.
 نقلت ما وقفت عليه من أقوال احملدثني. طبقت القواعد اكحديثية ،يف اكحمم على الراوي ،واملروي.وقد بذلت ،قصار جهدي ،يف حترير البحث ،فعما كان فيه من صواب؛ فعمن هللا ،وما كان فيه من قصور أو خطأ فعمن نفسي
والشيطان.
وهللا اسأل أن يتقبل مين ععملي ،وأن جيعله خالصاً لوجهه المرمي ،وأن يوفقين ملا حيبه ويرضاه.

كتبه
أ.د  /أمحد بن عمر بن سامل بازمول
األستاذ  -جبامعة أ القر
كلية الدعوة وأصول الدين  -قسم الكتاب والسنة
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ةميهد  :ترمجة سَلْم بن زَرِيْر ال ُعطَارِدِي ،وأقوال النقاد فيه
امسه ونسبه ،وكنيته:

( )
()1
()2
َس ْلم بن َزِريْر أبو يونس العُطَا ِرِدي البصري ت260هـ .

والدته :
مل أقف على سنة والدته ،لمن يظهر أنه ولد قبل سنة مائة من اهلجرة النبوية؛ ألنه روى عن أيب رجاء ععمران بن

()5
ِ
العطاردي ،وقد تويف يف سنة مخس ومائة من اهلجرة النبوية .
م ْلحان ُ

شيوخه وتالميذه :
روى عن مجاعة منهم :بريد بن أيب مرمي السلوي ،وخالد بن ابب الربعي األحدب ،وعبدالرمحن بن طرفة (س) ،وأيب
رجاء العطاردي (خ م) ،وأيب غالب صاحب أيب أمامة.
وروى عنه مجاعة منهم :حبان بن هالل (س) ،وسلم بن قتيبة ،وأبو داود الطيالسي ،وسهل بن متام ،وأبو علي
()3

اكحنفي (م) ،وعثعمان بن عم ،وأبو الوليد الطيالسي (خ) ،ويعقوب بن إسحا اكحضرمي .
وفاته :

()6

قال مغلطاي ":يف كتاب الصريفيين :بقي إىل حدود الستني ومائة" .
من أخرج حديثه من أصحاب الكتب الستة :

()0

روى له :البخاري يف األصول واملتابعات ،ومسلم يف الشواهد ،والنسائي .
قلة رواية سلم بن زرير ،وعزتها :
يعترب َس ْلم بن َزِرير من الرواة املقلني؛ بسبب قلة اشتغاله ابكحديث ،فاألحاديث اليت رواها قليلة؛ قال علي بن املديين
()2

()3

":له حنو عشرة أحاديث"  ،وهذا أمر جيعل روايته اندرة وعزيزة؛ لذا قال عنه أبو عوانة ":عزيز اكحديث"  ،وقال ابن عدي
()1

":له أحاديث قليلة وهو يف عداد البصريني املقلني الذين يعز حديثهم" .
( )2قال العسمري يف تصحيفات احملدثني (": )363/1زرير  :أول االسم زاي منقوطة ،وبعدها راء ممسورة؛ غري معجعمـة ،وآخـر االسـم راء ،وهـو
على وزن فعيل" .قال البخاري يف التاريخ المبري (": )233/5قال ابن مهدي :سلم بن رزين ،والصحيح زرير".
( )1قـال السـعمعاين يف األنسـاب (": ) 15/9العطــاردي  :بضـم العـني ،وفــتح الطـاء ،وكسـر الـراء والـدال ،املهعمـالت ،هــذه النسـبة إىل عطـارد ،وهــو
اسم لبعض أجداد املنتسب إليه".
( ) انظــر :التــاريخ المبــري للبخــاري ( ،)233/5اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت ( ،)165/5المامــل يف ضــعفاء الرجــال البــن عــدي (،) 59/5
المعمــال يف أمســاء الرجــال لعبــدالغين املقدســي ( ،)113/3هتــذيب المعمــال يف أمســاء الرجــال للعمــزي ( ،)116-111/22إكعمــال هتــذيب
المعمال ملغلطاي ( ،)519-510/3هتذيب التهذيب للحافظ (.)2 0/5
( )5قال الذهيب يف وفيات سنة مخس ومائة من العرب يف خرب من غرب (": )93-90/2وفيها ،على األصح ،أبو رجاء العطاردي ،ابلبصرة".
( )3انظـر :اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت ( ،)165 /5المعمــال يف أمســاء الرجـال لعبــدالغين املقدســي ( ،)113/3هتــذيب المعمــال يف أمســاء الرجــال
للعمزي (.)11 -111/22
( )6إكعمال هتذيب المعمال ( .)513/3وانظر :تذهيب هتذيب المعمال يف أمساء الرجال للذهيب (.)92/5
( )0انظر :هتذيب المعمال يف أمساء الرجال للعمزي (.)11 /22
( )3انظر :المعمال يف أمساء الرجال لعبدالغين املقدسي ( ،)113/3هتذيب المعمال يف أمساء الرجال للعمزي (.)11 /22
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( )

وقال أبو نعيم ":من أثبات أهل البصرة ،ومقليهم ،جيعمع حديثه" .

()5

قال اكحاكم ":قرأ على أيب علي اكحافظ جمعموعة كحديثه ،فلم تبلغ مثانية عشر حديثاً" .
ويظهر يل أنه ال اختالف بني القول؛ ألن مراد من قال ":عشرة" أي :األحاديث املرفوعة ،ومراد من قال ":مل تبلغ
مثانية عشر" أي :جمعموع األحاديث املرفوعة ،واآلاثر.
وعدد ما وقفت عليه سبع عشرة رواية؛ املرفوع منها :عشرة ،وسبعة آاثر ،وهو موافق ملا ذكره اكحاكم.
سَلْم بن زَرِير بني اجلرح والتعديل :
اختلف اكحفاظ يف سلم بن زرير جرحاً وتعديالً؛ فعمنهم من عدله ووثقه ،ومنهم من جرحه ،ومنهم من توقف يف
اكحمم عليه .وإليك تفصيل ذلك :
ذكر من وثقه :

()3

()0

()6

روى عنه اكحافظ عبدالرمحن بن مهدي  ،وهو ال يروي إال عن ثقة  ،وقال ابن عرعرة البصري ":ثقة"  ،وقال
()9

()3

العجلي ":سلم بن زرير العطاردي يف عداد الشيوخ ثقة"  ،وقال أبو حامت ":ثقة ما به أبس"  ،وقال أبو زرعة ":بصري،
()20

()22

()21

صدو "  ،وأخرج أبو عوانة حديثه يف مستخرجه على مسلم  ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،وقال أبو أمحد العسمري
( )2

()25

َ ":س ْلم بن َزِرير من حمدثي أهل البصرة ثقة مشهور جيعمع حديثه"  ،وقال الدارقطين ":ليس به أبس"  ،وقال اكحاكم ":قد
()23

()26

حداث مجيعاً عنه ،البخاري يف األصول ،ومسلم يف الشواهد  ...حدث أبحاديث مستقيعمة كلها صحيحة"  ،وقال أبو
نعيم ":من أثبات أهل البصرة ،ومقليهم ،جيعمع حديثه"( ،)20وذكره ابن خلفون يف كتاب الثقات ،قال ":هو عندي يف الطبقة
( )2املسند (.)130/2
( )1المامل يف ضعفاء الرجال ( .) 10/
( ) حلية األولياء وطبقات األصفياء (.) 03/1
( )5انظر :إكعمال هتذيب المعمال ملغلطاي (.)519/3
( )3انظر  :العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد ( -263/عبدهللا) ،سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني (.) 05
( )6قال عنه اإلمام أمحد كعما يف سؤاالت أيب داود (": ) 9- 3كان ال حيدث إال عن ثقة".
( )0انظر :سؤاالت ابن اجلنيد (  ،)55هتذيب المعمال يف أمساء الرجال للعمزي (.) 96/21
( )3الثقات (.)529/2
( )9انظر :اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)165/5
( )20انظر :اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)165/5
( )22انظر :املستخرج (36 ،130/2رقم 31/ ( ،)1099-1093 ،390رقم.)3163
(.)512/6( )21
(  )2تصحيفات احملدثني (.)363/1
( )25سؤاالت أيب عبد هللا بن بمري البغدادي لإلمام أيب اكحسن الدارقطين (60رقم.)21
( )23انظر :هتذيب المعمال يف أمساء الرجال للعمزي ( ،)116-11 /22هدي الساري للحافظ (.)500
( )26املدخل إىل الصحيح (.)253/5
) (20حلية األولياء وطبقات األصفياء (.) 03/1
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()2

الثالثة من احملدثني"  ،وذكره الذهيب يف ميزان االعتدال ورمز له بـ"صح" واليت تعين الععمل على توثيقه ،وقال ":ثقة مشهور،
( )

()1

خرج له البخاري يف االصول ،ومسلم يف الشواهد ،وليس هو ابملمثر ،له مثانية عشر حديثاً ، "...وقال اكحافظ ابن حجر
حجر ":وثقه أبو حامت ،وقال النسائي :ليس ابلقوي"(.)5

()3

ذكر من جرحه :
قال ابن اجلنيد :سأل ابن الغاليب حيىي عن سلم بن زرير ؟ فقال ":ضعيف ،حيىي بن سعيد يضعفه تضعي ًفا
()6

()0

شديدا"  ،وقال حيىي بن معني ":ضعيف اكحديث"  ،وقال أبو داود ":بصري ،ليس هو بذاك"  ،وقال النسائي ":ليس
ً
()20
()9
()3
ابلقوي" ويف كتاب ابن اجلارود ":هو ضعيف"  ،وذكره أبو العرب يف مجلة الضعفاء  ،وقال ابن حبان ":شيخ من أهل
البصرة يروي عن أيب رجاء العطاردي روى عنه البصريون مل يمن اكحديث صناعته وكان الغالب عليه الصالح خيطىء خطأ
()21

()22

فاحشاً ال جيوز االحتجاج به إال فيعما يوافق الثقات"  ،ذكره ابن شاهني يف الضعفاء ،وذكر قول حيىي بن معني فيه .
التوقف يف حاله :
قال ابن عدي ":له أحاديث قليلة وهو يف عداد البصريني املقلني الذين يعز حديثهم وليس يف مقدار ما له من
( )2

اكحديث أن يعترب حديثه ضعيف هو أو صدو " .

()25

أي أنه ال يستطيع اكحمم عليه جبرح وال تعديل؛ لعدم وقوفه على رواايته؛ لندرهتا وقلتها .
مناقشة اجلرح والتعديل :
َس ْلم بن َزِرير ممن أخرج له البخاري يف األصول ،ومسلم يف الشواهد ،وقد تملم فيه بعض اكحفاظ ،وابلنظر يف أقوال
لس ْلم بن َزِرير؛ جند أن من وثقه بعضهم من املعتدلني يف التوثيق والتجريح كالبخاري ،وأيب زرعة .ومنهم
املعدلني ،واجملرحني َ
املتثبت يف التعديل كأيب حامت الرازي.
( )2انظر :إكعمال هتذيب المعمال ملغلطاي (.)513/3
( )1يف املطبوع ":ومرة" ،وهو خطأ.
( ) (.)233-235/1
) (5تقريب التهذيب (153رقم.)1566
( )3سؤاالت ابن اجلنيد ( .) 05- 0
( )6سؤاالت ابن اجلنيد ( .) 05وانظر :التاريخ ( - 59/الدوري).
( )0سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين يف اجلرح والتعديل (.)505/2
( )3الضعفاء واملرتوكون (  .)22المامل يف ضعفاء الرجال () 30 /5
( )9انظر :إكعمال هتذيب المعمال ( ،)519/3اإلكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء ملغلطاي (.)151/2
( )20انظر :اإلكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء ملغلطاي (.)151/2
( )22اجملروحني (.) 55/2
( )21أمساء الضعفاءء واملرتوكني (.)202
(  )2المامل يف ضعفاء الرجال (.) 30/5
( )25انظر :أثر قلة الرواية يف اكحمم على الراوي جرحاً وتعديالً يف وصف العزيز للراوي وااملروي البتسام شعيب ( .)65-6
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وأن من جرحه بعضهم موصوف ابلتشدد يف التجريح؛ كيحىي بن سعيد القطان ،وحيىي بن معني ،وابن حبان؛
فهؤالء ال يقبل جرحهم يف الراوي املعدل إال مفسراً.
قال الذهيب ":اعلم هداك هللا أن الذين قَبِل الناس قوهلم يف اجلرح والتعديل على ثالثة أقسام :
 قسم  :منهم متعنت يف اجلرح ،متثبت يف التعديل ،يغعمز الراوي ابلغلطتني ،والثالث ،ويلني بذلك حديثه؛ فهذااذا َوثَّق شخصاً فعض على قوله بناجذيك ،ومتسك بتوثيقه ،وإذا ضعف رجالً فانظر  :هل وافقه غريه على
تضعيفه؛ فإن وافقه ،ومل يُوثق ذاك أحد من اكحذا ؛ فهو ضعيف ،وإن وثقه أحد؛ فهذا الذي قالوا فيه :ال
يـُ ْقبَل جترحيه إال مفسراً؛ يعين :ال يمفي أن يقول فيه ابن معني مثالً  :هو ضعيف ،ومل يوضح سبب ضعفه،
وغريه قد َوثَّقه؛ فعمثل هذا يُتوقف يف تصحيح حديثه ،وهو إىل اكحسن أقرب ،وابن معني وأبو حامت واجلوزجاين
متعنتون.
 وقسم  :يف مقابلة هؤالء؛ كأيب عيسى الرتمذي ،وأيب عبدهللا اكحاكم ،وأيب بمر البيهقي؛ متساهلون.()2

 وقسم  :كالبخاري ،وأمحد بن حنبل ،وأيب زرعة ،وابن عدي ،معتدلون منصفون" .كعما جند أن عدد من وثقه أكثر؛ فقد وثقه مجاعة من اكحفاظ منهم  :عبدالرمحن بن مهدي؛ ابلرواية عنه ،وابن
عرعرة البصري ،والبخاري إبخراج حديثه يف األصول ،ومسلم إبخراج حديثه يف الشواهد ،والعجلي ،وأبو حامت ،وأبو
زرعة الرازاين ،وأبو عوانة إبخراج حديثه يف مستخرجه على مسلم .وأبو أمحد العسمري ،والدارقطين ،واكحاكم ،وأبو
نعيم ،وابن خلفون ،والذهيب ،واكحافظ وغريهم.
وأما من ضعفه  :فيحىي بن سعيد القطان ،وحيىي بن معني ،وأبو داود ،والنسائي ،وابن اجلارود ،وأبو العرب ،وابن
شاهني.
وأما ابن حبان :فذكره يف الثقات بال قيد ،ومرة ذكره يف اجملروحني بقيد حيث قال ":ال جيوز االحتجاج به إال فيعما
()1

يوافق الثقات"  .وال يلتفت جلرحه؛ فهو معروف بتشدده يف اجلرح.
وأما توقف ابن عدي؛ فذلك لعدم وقوفه على رواايت َس ْلم بن َزِرير ،حيث قال ":له أحاديث قليلة وهو يف عداد
البصريني املقلني الذين يعز حديثهم وليس يف مقدار ما له من اكحديث أن يعترب حديثه ضعيف هو أو صدو " ،ومعلوم أن من
علم حجة على من مل يعلم.
وأما جتريح حيىي بن سعيد أيب سعيد القطان البصري ل َس ْلم بن َزِرير ،حيث قد ضعفه ضعفاً شديداً؛ فهو جرح غري
مقبول؛ لعدم ذكر السبب يف را ٍو وثقه مجاعة من اكحفاظ؛ وحيىي بن سعيد عنده تعنت يف الرجال ،قال الذهيب ":كان حيىي بن
سعيد متعنتاً يف نقد الرجال ،فإذا رأيته قد وثق شيخاً ،فاعتعمد عليه ،أما إذا لَ َّني أحداً ،فتَأَ َّن يف أمره؛ حىت ترى قول غريه فيه،
( )

()5

فقد لَ َّني مثل إسرائيل ومهام ،ومجاعة احتج هبم الشيخان"  .وكذا حيىي بن معني؛ كعماذ ذكره الذهيب .
وبقية اجملرحني مل يذكروا السبب؛ فال يقبل جرحهم لرا ٍو وثقه اكحفاظ إال مفسراً.
وأما تفسري اجلرح من ابن حبان بقوله ":مل يمن اكحديث صناعته وكان الغالب عليه الصالح خيطىء خطأ فاحشاً"؛
فهذا مل يقم عليه دليالً ،بل واقع رواايت َس ْلم بن َزِرير تدل على خالف ذلك.
( )2انظر :ذكر من يعتعمد قوله يف اجلرح والتعديل (.)201-202
( )1قال اكحافظ يف هدى الساري (": )500قال ابن حبان :ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد".
( ) سري أعالم النبالء (.)23 /9
( )5انظر :ذكر من يعتعمد قوله يف اجلرح والتعديل (.)201
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وقد سأل أبو عبدهللا ابن بمري :اكحافظ الدارقطين ،عن رجال ذكرهم النسائي يف الضعفاء ،وقد أخرج هلم الشيخان،
()2

فأورد قول النسائي يف َس ْلم بن َزِرير":ليس ابلقوي"؛ فأجاب الدارقطين بقوله ":ليس به أبس" .
بل صرح أبو عبدهللا اكحاكم أن سبب تضعيف حيىي ل َس ْلم بن َزِرير؛ بسبب قلة روايته واشتغاله ابكحديث ،حيث قال
 ":قال حيىي :سلم بن زرير ضعيف .وهذا القول من حيىي؛ لقلة اشتغال سلم ابكحديث ،وقلة روايته ،وتعهده له ،ال جلرح ،ظهر
()1

فيعما روى؛ فإنه حدث أبحاديث مستقيعمة كلها صحيحة" .
وما ذكره اكحاكم موافق ملا متت دراسته من أحاديث سلم بن زرير؛ فأحاديثه وآاثره كلها مستقيعمة ،سوى حديث
( )

واحد ،والضعف فيه من غريه ،وأثر واحد والضعف فيه من غريه ،وآخر مل أقف على إسناده .

()5

ورمز الذهيب يف ميزان االعتدال له بـ"صح" واليت تعين الععمل على توثيقه ،وقال ":ثقة مشهور. "...
()3

وقال ابن امللقن ":ثقة من رجال الصحيحني ،وإن ضعفه ابن معني" .
الرتجيح بني أقوال اجملرحني واملعدلني:
وهبذا يظهر أن سلم بن زرير العطاردي؛ ثقة ،وال ينزل حديثه عن درجة الصدو .

( )2سؤاالت أيب عبد هللا بن بمري البغدادي للحافظ أيب اكحسن الدارقطين (60 ،15رقم.)21
( )1انظر :إكعمال هتذيب المعمال ملغلطاي (.)519/3
( ) انظر ( :رقم.)20 ،25 ،6:
(.)233-235/1( )5
( )3البدر املنري (.)301-302/3
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املطلب األول  :دراسة األحاديث اليت رواها سلم بن زرير:
باب
-1

قضاء الصالة الفائتة ،واستحباب تعجيل قضائها
قال سلم بن زرير :مسعت أاب رجاء ،حدثنا عمران بن حصني  :أهنم كانوا مع النيب  يف مسري،
()1

()2

فأدجلوا ليلتهم ،حىت إذا كان وجه الصبح عرسوا  ،فغلبتهم أعينهم حىت ارتفعت الشمس ،فكان
أول من استيقظ من منامه أبو بكر ،وكان ال يوقظ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من منامه حىت يستيقظ ،فاستيقظ

عمر ،فقعد أبو بكر عند رأسه ،فجعل يكرب ويرفع صوته حىت استيقظ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فنزل وصلى بنا

الغداة ،فاعتزل رجل من القوم مل يصل معنا ،فلما انصرف قال ":اي فالن ،ما مينعك أن تصلي معنا؟"

قال :أصابتين جنابة ،فأمره أن يتيمم ابلصعيد ،مث صلى ،وجعلين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ركوب بني يديه،
()5

( )

وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما حنن نسري ،إذا حنن ابمرأة سادلة رجليها بني مزادتني  ،فقلنا هلا:

أين املاء؟ فقالت :إنه ال ماء ،فقلنا :كم بني أهلك وبني املاء؟ قالت :يوم وليلة ،فقلنا :انطلقي إىل
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قالت :وما رسول هللا؟ فلم منلكها من أمرها حىت استقبلنا هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فحدثته مبثل
()6

()3

الذي حدثتنا ،غري أهنا حدثته أهنا مؤمتة  ،فأمر مبزادتيها ،فمسح يف العزالوين  ،فشربنا عطاشا
()0

أربعني رجال حىت روينا ،فمألان كل قربة معنا وإداوة ،غري أنه مل نسق بعريا ،وهي تكاد تنض من
امللء ،مث قال ":هاتوا ما عندكم" فجمع هلا من الكسر والتمر ،حىت أتت أهلها ،قالت :لقيت أسحر
()3

()9

الناس ،أو هو نيب كما زعموا ،فهدى هللا ذاك الصرم بتلك املرأة ،فأسلمت وأسلموا" .
باب
-2

فضل صالة التطوع
روى سلم بن زرير ،عن خالد بن ابب ،عن شهر بن حوشب ،عن عنبسة بن أيب سفيان ،عن أم
()20

حبيبة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ":من صلى يف بيته اثنيت عشرة ركعة بىن هللا له بيتا يف اجلنة" .
( )2قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر (": )219/1هو سري الليل" .انظر :هدي الساري للحافظ (.)220
( )1قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر ( ": )106/التعريس :نزول املسافر آخر الليل نزلة للنوم واالسرتاحة".
( ) قال اكحافظ يف فتح الباري (": )531/2أي مدلية رجليها بني مزادتني ،واملراد هبعما الراوية".
( )5قال اكحافظ يف فتح الباري (": )531/2املزادة - :بفتح امليم والزاي  -قربة كبرية يزاد فيها جلد من غريها".
( )3قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر ( ": )22/أي ذات صبيان وأيتام".
( )6قال اكحافظ يف فتح الباري (": )335/6تثنية عزالء  -بسمون الزاي ،وابملد  -وهو فم القربة".
( )0قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر (": )01/3أي تنشق وخيرج منها املاء".
( )3قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر ( ": )16/الصرم :اجلعماعة ينزلون إببلهم انحية على ماء".
( )9أخرجــه البخــاري يف الصــحيح (291-292/5رقــم ) 302حــدثنا أبــو الوليــد ،وأخرجــه مســلم يف الصــحيح (503-505/2رقــم )631حــدثين
أمحــد بــن ســعيد بــن صــخر الــدارمي ،حــدثنا عبيــدهللا بــن عبــد اجمليــد كالمهــا عــن ســلم بــن زريــر العطــاردي بــه .وأخرجــه مســلم يف الصــحيح
(506/2رقم )631من طريق عوف بن أيب مجيلة األعرايب ،عن أيب رجاء العطاردي به .
( )20أخرجه البخاري يف التاريخ المبري (  ،)251-252/والدواليب يف المىن واألمساء (  )2201/من طريقني عن سلم بن زرير به .
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-3

باب فضل بناء املساجد
روى سلم بن زرير عن خالد بن ابب عن شهر بن حوشب عن عنبسة ابن أيب سفيان عن أم حبيبة
()2

عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ":من بين هلل مسجدا بىن هللا له بيتا يف اجلنة" .
-4

باب الطب
روى سلم بن زرير ،عن عبدالرمحن بن طرفة ،أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يف اجلاهلية يوم
()1

الكالب ،فاختذ أنفا من ورق ،فأننت عليه ،فأمره النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يتخذ أنفا ،يعين ،من ذهب" .
وإسناده ضعيف؛ فيه سلم بن زرير العطاردي ،ثقة ،سبق يف التعمهيد (.)9-6
خالد بن ابب الربعي ،قال عنه حيىي بن معني كعما يف لسان امليزان للحـافظ ( ": ) 20/ضـعيف" ،وقـال ابـن أيب حـامت يف اجلـرح والتعـديل
( ": ) 11/تــرك أبــو زرعــة حــديث خالــد بــن ابب الربعــي ،ومل يقـرأ علينــا حديثــه" ،وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات ( .)132/6انظــر :ميـزان
االعتدال للذهيب ( ،)613/2لسان امليزان للحافظ ( .) 20/
وفي ــه  :ش ــهر ب ــن حوش ــب الش ــامي ت221هـ ــ ،روى ل ــه البخ ــاري يف األدب املف ــرد ،ومس ــلم واألربع ــة ،وق ــال عن ــه ال ــذهيب يف الماش ــف
(": )590/2روى شبابة عن شعبة  :لقيت شهراً فلم أعتـد بـه ،وقـال النسـائي  :لـيس ابلقـوي ،ووثقـه أمحـد ،وابـن معـني ،وقـال أبـو حـامت :
ليس بدون أيب الزبري" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (169رقم": )13 0صدو كثري اإلرسال واألوهام".

وعنبســة بــن أيب ســفيان أبــو الوليــد األمــوي ،روى لــه مســلم ،واألربعــة ،وقــال عنــه الــذهيب يف الماشــف (": )200/1حــج ابلنــاس ســنة سـبع
وأربعني" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (5 1رقم": )3103يقـال  :لـه رييـة ،وقـال أبـو نعـيم :اتفـق األئعمـة علـى أنـه ،بعـي ،وذكـره ابـن
حبان يف ثقات التابعني".
لمن اكحديث يرتقي للحسن لغريه؛ فقد أخرجه مسلم يف الصحيح (301/2رقم )013من طريق ععمرو بن أوس ،حدثين عنبسة بن أيب
سفيان ،مسعت أم حبيبة ،تقول :مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يقول ":من صلى اثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة ،بين له هبن بيت يف اجلنة".
( )2أخرج ــه البخ ــاري يف الت ــاريخ المب ــري ( ،) 6/0واب ــن األعـ ـرايب يف املعج ــم (010-016/1رق ــم  ،)250واب ــن ش ــاهني يف اخل ــامس م ــن األفـ ـراد
(162رقم  ،)6وأبو نعيم يف ،ريخ أصبهان ( )121/1من طر عن عثعمان بن ععمر ،ان سلم بن زرير به.
وأخرجه البخاري يف التاريخ المبري ( ": )252/قال ابن منري ،مسعت عبيدهللا بن عبد اجمليد ،حدثنا سلم بن زرير به.
وإسناده ضعيف؛ فيه خالد الربعي ،ضعيف ،وفيه شهر بن حوشب صدو كثري اإلرسال ،واألوهام ،وقد سبق يف حديث (رقم.)1
واختلف يف إسناده  :فأخرجه ابن عدي يف المامل يف ضعفاء الرجال ( : ) 30/5حدثنا ععمر بن سنان ،حدثنا بمر بن خلف ،حدثنا
عبيدهللا بن عبد اجمليد ،حدثنا سلم بن زرير عن خالد الربعي عن عنبسة بن أيب سفيان ،عن أم حبيبة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ":من بىن هلل
مسجداً بىن هللا له بيتاً يف اجلنة".

فلم يذكر  :شهر بن حوشب .وهذا من أوهام خالد الربعي؛ ألنه ضعيف.
واكحديث له شاهد من حديث عثعمان بن عفان هنع هللا يضر أخرجه مسلم يف الصحيح ( 03/2رقم  )3مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول ":من بىن
مسجداً هلل تعاىل يبتغي به وجه هللا بىن هللا له بيتاً يف اجلنة" .ويف لفظ ":من بىن مسجداً هلل بىن هللا له يف اجلنة مثله".
( )1أخرج ــه أمح ــد يف املس ــند (  90/رق ــم ،)10169والنس ــائي يف الس ــنن (26 /3رق ــم ،)3262ويف الس ــنن الم ــربى ( 6 /3رق ــم،)9500
والطحاوي يف شرح مشمل اآلاثر ( 2- 0/5رقم ،)2503 ،2500والطرباين يف املعجم المبري (256/20رقم ،) 02واملـزي يف هتـذيب
المعمال يف أمساء الرجال ( )116/22من طر عن سلم بن زرير به.
وأخرجه أمحد يف املسند (  93- 90/رقم ،)10100-1069-1وأبو داود يف السنن (91/5رقم ،)51 ،51 1وابن سعد يف
الطبقات المربى ( ،)53/0وعبدهللا بن أمحد يف زايداته على املسند ( 500- 93/رقم ،)10103-10102والرتمذي يف السنن
(152-150/5رقم ،)2000وابن أيب خيثعمة يف التاريخ المبري (500/2رقم ،)25 3وابن حبان يف الصحيح (106/21رقم،)3561
وأبو أمحد العسمري يف تصحيفات احملدثني ( )369-363/1من طر عن أيب األشهب عن عبدالرمحن بن طرفة به .
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-5

يف حتريم الكذب على النيب 
قال سلم بن زرير ،ثنا بريد بن أيب مرمي السلويل ،عن شهر بن حوشب ،عن أيب أمامة ،قال :مسعت
()2

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يقول ":من حدث عين حديثا كذاب متعمدا ،فليتبوأ مقعده من النار" .
باب
-6

()1

يف النهي عن بيع السالح يف الفتنة
روى سلم بن زرير أبو يونس عن العطاردي أيب رجاء عن عمران بن حصني ":أنه كره بيع الكراع
( )

والسالح يف الفتنة؛ وقال ":هنينا عن ذلك" .
قال الرتمذي ":هذا حديث حسن إمنا نعرفه من حديث عبدالرمحن بن طرفة".
وإسناده حسن  :سلم بن زرير العطاردي ،ثقة ،سبق يف التعمهيد (.)9-6
وعبدالرمحن بن طرفة التعميعمي ،روى األربعة إال ابن ماجه ،وقال عنه الذهيب يف الماشف (": )6 2/2عن جده ":أنه أصيب أنفه" ،وعنه
أبو األشهب ،وسلم بن زرير" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (  5رقم": ) 903وثقه العجلي".
قلت :حسن الرتمذي حديثه ،وذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)92/3وأخرج له يف الصحيح؛ فعمثله حسن اكحديث ،ما مل خيالف.
( )2أخرج ــه الطـ ـرباين يف املعجـ ــم المب ــري (211/3رق ــم ،)0330ويف ط ــر ح ــديث م ــن كـ ــذب عل ــي متععم ــداً (2 0رق ــم ،)250واب ــن اجل ــوزي يف
املوضوعات (209/2رقم )203-205من طريقني عن سلم بن زرير به.

وإسناده ال أبس به يف املتابعات والشواهد؛ سلم بن زرير العطاردي ،ثقة ،سبق يف التعمهيد (.)9-6
وبريد بن أيب مرمي السلويل ،روى له البخاري يف األدب املفرد ،واألربعة ،وقال عنه الذهيب يف الماشف (": )163/2ثقة" ،وقال اكحافظ يف
تقريب التهذيب (212رقم": )639ثقة".
وشهر بن حوشب الشامي ،صدو كثري اإلرسال واألوهام ،وقد سبق يف حديث (رقم.)1
واكحديث متواتر؛ انظر  :نظم املتناثر من اكحديث املتواتر للمتاين (.) -13
( )1قال ابن بطال يف شرح صحيح البخارى (": )1 2/6إمنا كره بيع السالح من املسلعمني ىف الفتنة؛ ألنه من ابب التعاون على اإلمث والعدوان".
( ) أخرجه أبو العباس العصعمي يف جزئه (231رقم )10من طريق داود بن حمرب حدثنا سلم بن زرير به .
قال أبو العباس ":غريب من حديث سلم عن العطاردي ال نعرفه إال من هذه الطريق".
وهذا إسناد موضوع؛ فيه داود بن احملرب أبو سليعمان البصري ت106هـ ،روى له أبو داود يف القدر ،وابن ماجه ،وقال عنه الذهيب يف
الماشف (": ) 31/2واهٍ عن شعبة ومهام ،وعنه أبو أمية واكحارث بن أيب أسامة قال أمحد :شبه ال شئ" ،وقال اكحافظ يف تقريب
التهذيب (100رقم": )2322مرتوك ،وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات".
وععمران بن ِملْ َحان أبو رجاء العطاردي ت203ه ،روى له اجلعماعة ،وقال عنه الذهيب يف الماشف (": )93/1أسلم يف حياة النيب  له
عن ععمر وعلي وعنه أيوب وجرير بن حازم ومهدي بن ميعمون وخلق عامل عامل نبيل مقرئ مععمر" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب
(5 0رقم": )3202خمضرم ثقة مععمر".
واكحديث :أخرجه أمحد بن منيع يف املسند (621/20رقم-5 30املطالب العالية) ،والبزار يف املسند (6 /9رقم ،) 339والعقيلي يف
الضعفاء ( ،)2 9/5والطرباين يف املعجم المبري (2 6/23رقم ،)136وابن عدي يف المامل يف ضعفاء الرجال ( ،)119/1وأبو العباس
العصعمي يف جزئه (23 -231رقم ،)13وأبو ععمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت (509/1رقم )232من طر عن حبر بن كنيز
السقا ،عن عبدهللا اللقيطي ،عن أيب رجاء ،عن ععمران بن حصني هنع هللا يضر ،قال ":هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع السالح يف الفتنة".
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باب
-0

ما جاء يف ابن صياد
قال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص البن صائد ":قد خبأت لك خبيئا ،فما
()2

()1

هو؟" قال :الدخ  ،قال ":اخسأ" .
وإسناده ضعيف جداً؛ فيه َْحبر بن كنيز أبو الفضل البصري ت60هـ ،روى له ابن ماجه ،وقال عنه الذهيب يف الماشف ()165/2
َ ":وُّهوهُ ،قال الدارقطين :مرتوك" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (210رقم": )6 0ضعيف" .لمن يظهر من ترمجة حبر أنه ضعيف
جداً؛ كعما قال عنه اكحافظ نفسه يف تغليق التعليق ( ": )110-116/حبر بن كنيز مرتوك".
قال البزار ":هذا اكحديث ال نعلم أحداً يرويه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إال ععمران بن حصني ،وعبد هللا اللقيطي ليس ابملعروف ،وحبر بن كنيز مل يمن
ابلقوي ،ولمن ما حنفظه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال من هذا الوجه ،فلم جند بداً من إخراجه".
وأخرجه ابن عدي يف المامل يف ضعفاء الرجال ( ،)326/0واخلطيب يف ،ريخ بغداد ( )559/5من طريق دمحم بن مصعب ،حدثنا
أبو األشهب ،عن أيب رجاء عن ععمران بن حصني قال ":هنى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع السالح يف الفتنة".
وإسناده ضعيف؛ فيه  :دمحم بن مصعب البغدادي ت103هـ ،روى له الرتمذي ،وابن ماجه ،وقال عنه الذهيب يف الماشف ()111/1
":فيه ضعف" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (300رقم": )6 01صدو كثري الغلط".
قال حيىي بن معني كعما يف الضعفاء للعقيلي ( ": )2 9/5دمحم بن مصعب ليس بشئ روى عن أيب األشهب عن أيب رجاء عن ععمران
بن حصني ":أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع السالح يف الفتنة" ! وإمنا هذا عن أيب رجاء ":أنه هنى عن بيع السالح يف الفتنة" .فقال هو عن
ععمران بن حصني عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  .قال العقيلي ":رواه سلم بن زرير عن أيب رجاء عن ععمران ،ومل يرفعه".
وقال البيهقي ":رفعه وهم ،واملوقوف أصح ،ويروى ذلك عن أيب رجاء من قوله".
والصواب يف الرواية الوقف :
فقد أخرج البخاري يف صحيح (  )6 /تعليقاً ":كره ععمران بن حصني بيعه يف الفتنة".
ورواه سلم بن زرير كعما قال البزار يف املسند (": )6 /9رواه سلم بن زرير ،عن أيب رجاء ،عن ععمران موقوفاً".
وقال العقيلي يف الضعفاء (": )2 9/5رواه سلم بن زرير  ،عن أيب رجاء  ،عن ععمران  ،ومل يرفعه".
وقد حبثت حسب جهدي وطاقيت على من أخرجه من طريقه موقوفاً فلم أقف على شيء.
وأخرجه عبد هللا بن أمحد يف العلل ومعرفة الرجال (396/1رقم ،) 319وعنه العقيلي يف الضعفاء ( ،)2 9-2 3/5وكذا ابن أيب
حامت يف اجلرح والتعديل ( ،)20 /3ومن طريق عبدهللا أخرجه ابن عدي يف المامل ( ،)326/0عن حيىي بن معني ،عن دمحم بن
مصعب القرقساين حدثنا يوماً عن أيب األشهب ،عن أيب رجاء ،عن ععمران بن حصني ":أنه كره بيع السالح يف الفتنة".
قال :حيىي ،فقلت :أان حملعمد بن مصعب هذا يرويه ،عن أيب رجاء من قوله !! فقال همذا مسعته  ،مث قال حيىي  :إن دمحماً مل يمن من
أصحاب اكحديث" .وقال البيهقي ":املوقوف أصح ويروى ذلك عن أيب رجاء من قوله".
( )2قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر (": )200/1الدخ - :بضم الدال ،وفتحها – الدخان".
( )1أخرجه البخاري يف الصحيح (50/3رقم ،)6201وحنبـل يف الفـنت (2 9رقـم ،) 3حـدثنا أبـو الوليـد ،حـدثنا سـلم بـن زريـر ،مسعـت أاب رجـاء،
مسعت ابن عباس به .
وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (201/6رقم ،)6200ويف املعجم المبري (262/21رقم  ،)2106وعنه أبو نعيم يف حلية األولياء
وطبقات األصفياء ( ،) 03/1وأخرجه املزي يف هتذيب المعمال يف أمساء الرجال ( )113/22من طر عن أيب الوليد به.
قال الطرباين يف األوسط ":مل يرو هذا اكحديث عن أيب رجاء إال سلم بن زرير".
وقال أبو نعـيم ":صـحيح عزيـز مـن حـديث أيب رجـاء تفـرد بـه عنـه سـلم بـن زريـر وهـو مـن أثبـات أهـل البصـرة ومقلـيهم جيعمـع حديثـه أخرجـه
البخاري يف صحيحه عن أيب الوليد عن سلم عنه".
وجاء حنوه من حديث ابن ععمر  :أخرجه البخاري يف الصحيح (9 /1رقم ،)2 35ومسلم يف الصحيح (1155/5رقم.)19 0
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ما جاء يف اخلوارج ،والسواد األعظم
سلم بن زرير ،عن أيب غالب ،عن أيب أمامة  -وكان يقال له صدي بن عجالن  ،-وكان أحد ابهلة،

وكان منزله حبمص ،فالتقيت أان وهو ،وقد جيء خبمسني ومائة رأس ،من رءوس األزارقة ،فنصبت
على درج املسجد ،فخرج ،فلما رأى الرؤوس ،قال ":اي سبحان هللا ،ما يعمل الشيطان أبهل

اإلسالم" .مث دمعت عيناه  ،مث قال ":كالب النار ،كالب النار" .قلت ":اي أاب أمامة هؤالء هم؟"

قال ":نعم" .قلت ":شيء تقوله ،أو شيء مسعته من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟" قال ":إين إذا جلريء ،مسعت
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص! وأهوى أبصبعيه أبذنيه" ،لو مل أمسعه إال مرة أو مرتني أو ثالث"  -حىت عد سبع مرار

بيده  -ملا تكلمت ،مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول ":تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعني ،وأميت
()2

تزيد عليها ،كلها يف النار إال السواد األعظم" .
باب
-9

ما جاء يف اجلنة والنار
قال سلم بن زرير ،حدثنا أبو رجاء ،عن عمران بن حصني هنع هللا يضر عن النيب  قال ":اطلعت يف اجلنة
()1

فرأيت أكثر أهلها الفقراء ،واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء" .
( )2أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط (206-203/0رقم ،)0101ويف يف املعجم المبري (105/3رقم ،)3035والاللمائي يف شرح اعتقـاد أهـل
السنة واجلعماعة (226-223/2رقم )231من طريقني عن سلم بن زرير به .
وقد توبع سلم بن زرير  :فأخرجه الطيالسي يف املسند (533/1رقم ،)21 1واكحعميدي يف املسند (235/1رقم ،)9 1وأمحد يف املسند
(323 ،351/ 6رقم ،)1123 ،11103والرتمذي يف السنن (116/3رقم ،) 000وابن ماجه يف السنن (61/2رقم،)206
والطرباين يف املعجم األوسط ( 3/0رقم )0660ويف املعجم الصغري (51/2رقم ) ،ويف املعجم المبري ( ،)105-166/3وابن املقرئ
يف املعجم (215 ،33رقم ،) 10 ،209وأبو نعيم يف ،ريخ أصبهان ( ،) 9/2واخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة علعماء اكحديث
(563/1رقم ،)213والبيهقي يف السنن المربى ( ) 13/3من طر عن أيب غالب به خمتصراً ومطوالً .
وإسناده حسن؛ فأبو غالب البصري ،روى له البخاري يف األدب املفرد ،واألربعة ،وقال عننه الذهيب يف الماشف (": )559/1صاحل
اكحديث ،صحح له الرتمذي" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (665رقم": )3193صدو خيطىء".
قال الرتمذي ":هذا حديث حسن".
وقال أبو نعيم  ":حدث هبذا اكحديث عنه اكحعمادان ،ومععمر ،وسفيان بن عيينة ،ومبارك بن فضالة ،والربيع بن صبيح ،وأشعث بن
عبدامللك ،وسالم بن مسمني ،وأبو مري قطن بن عبدهللا اكحداين ،وععمران بن مسلم ،ومحيد بن مهران ،وععمر بن أيب خليفة ،وعبد هللا بن
شوذب ،وداود بن سليك ،وسلم بن زرير ،وخليد بن دعلج ،واكحسني بن واقد .منهم من طوله ،ومنهم من اختصره".
وقال اخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة علعماء اكحديث (": )563/1روى عن أيب غالب حديث اخلوارج أكثر من بضع وسبعني نفراً من أهل
الموفة ،وأهل البصرة ،مثل محاد بن سلعمة ،ومحاد بن زيد ،وابن عيينة ،وداود بن سليك".
وقال السخاوي يف األجوبة املرضية فيعما سئل السخاوي عنه من األحاديث النبوية (": )305/1ورواته موثقون".
( )1أخرجه البخاري يف الصحيح (220/5رقم ،) 152ويف (96/3رقم )6559حدثنا أبو الوليد ،حدثنا سلم بن زرير به.
وأخرجه ــا البخ ــاري يف الص ــحيح ( 2/0رق ــم22 /3( ،)3293رق ــم ،)6356والرتم ــذي يف الس ــنن (026/5رق ــم  )160م ــن ط ــر ع ــن
عوف ،عن أيب رجاء به .

16

مرويات سَلْم بن زَرِيْر العُطَارِدِي يف كتب السنة مجعاً ودراسة
-11

سلم عن أيب رجاء عن عمران بن حصني ،وابن عباس رضي هللا عنهما قاال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
( )

":نظرت يف اجلنة فإذا أكثر أهلها الفقراء ،ونظرت يف النار فإذا أكثر أهلها النساء" .

()2

أخرجه الطيالسي يف املسند (202/1رقم ،)301ومن طريقه ابن أيب حامت يف علل اكحديث ( 693-695/رقم ،)2295وكذا أبو الشيخ
يف طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها (  ، )50/وكذا أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء ( ،) 03/1وكذا البيهقي يف
شعب اإلميان ( 16/2رقم )9902حدثنا أبو األشهب ،وجرير بن حازم ،وسلم بن زرير ،ومحاد بن جنيح ،وصخر بن جويرية ،عن أيب
رجاء ،عن ععمران بن حصني ،وابن عباس رضي هللا عنهعما به.
قال اخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل (": )330-309/1كذا روى أبو داود الطيالسي هذا اكحديث ،وخلط يف مجعه بني
رواايت هؤالء اخلعمسة ،وذلك أن أاب األشهب جعفر بن حيان ومحاد بن جنيح ،وصخر بن جويرية كانوا يروونه عن أيب رجاء العطاردي
عن ابن عباس وحده ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
وكان سلم بن زرير يرويه عن أيب رجاء عن ععمران بن حصني وحده عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
وأما جرير بن حازم فال نعلم كيف كان يرويه؛ ألنه مل يقع إلينا حديثه إال من رواية أيب داود هذه جمعموعا مع رواية غريه.
واكحديث عند أيب رجاء عن ابن عباس وعن ععمران مجيعاً ،إال أان ال نعلم أحداً اجتعمعت له الروايتان عن أيب رجاء غري أيوب السختياين،
فرواه عن أيب رجاء ،عن ابن عباس ،ورواه أيضاً عن أيب رجاء ،عن ععمران بن حصني.
وقد رواه سعيد بن أيب عروبة ،واجلعد أبو عثعمان ،ومطر الورا  ،ثالثتهم عن أيب رجاء ،عن ابن عباس.
ورواه قتادة بن دعامة ،وعوف بن األعرايب ،عن أيب رجاء ،عن ععمران بن حصني".
قلت حديث ابن عباس أخرجه مسلم يف الصحيح (1096/5رقم )10 0من طريق أيوب ،عن أيب رجاء العطاردي ،قال :مسعت ابن
عباس ،يقول :قال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ":اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ،واطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء".
وأخرجه مسلم يف الصحيح (1090/5رقم )10 0من طريق أيب األشهب ،حدثنا أبو رجاء به .
وأخرجه مسلم يف الصحيح (1090/5رقم )10 0من طريق سعيد بن أيب عروبة ،مسع أاب رجاء به .
قال الرتمذي يف السنن (026/5رقم ": )160هذا حديث حسن صحيح ،وهمذا يقول عوف :عن أيب رجاء ،عن ععمران بن حصني.
ويقول أيوب ،عن أيب رجاء ،عن ابن عباس .وكال اإلسنادين ليس فيهعما مقال .وحيتعمل أن يمون أبو رجاء مسع منهعما مجيعاً .وقد روى
غري عوف أيضاً هذا اكحديث عن أيب رجاء ،عن ععمران بن حصني".
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املطلب الثاني  :دراسة اآلثار اليت رواها سلم بن زرير :
-1-11

باب الصالة الوسطى
روى سلم بن زرير عن أيب رجاء العطاردي قال ":صلى بنا ابن عباس صالة الصبح  -وهو أمري على
البصرة  -فقنت قبل الركوع ،ورفع يديه ،حىت لو أن رجال بني يديه ،لرأى بياض إبطيه ،فلما قضى
الصالة
الصلوات و َّ
الصالة أقبل علينا بوجهه فقال ":هذه الصالة اليت ذكرها هللا  يف كتابه حافظُوا على َّ
وموا َّّلِل قانتني
ال ُْو ْسطى وقُ ُ

-2-12

()1( )2

" .

باب يف الذبح بالظفر
روى سلم بن زرير ،عن أيب رجاء العطاردي  ،قال :خرجنا حجاجا ،فصاد رجل من القوم أرنبا ،فذحبها
بظفره فشواها ،فأكلوها ،ومل آكل معهم .فلما قدمنا املدينة ،سألت ابن عباس رضي هللا عنهما فقال
( )

":لعلك أكلت معهم؟" فقلت :ال ،قال ":أصبت إمنا قتلها خنقا" .
باب يف الشعر
-3-13

()2

روى سلم بن زرير ،عن أيب رجاء العطاردي ،عن ابن عباس ،أنه قال ":الشمط يف الشارب شح ،ويف
()1

( )

الصدغني ورع ،ويف مقدم الرأس كرم ،ويف القفا لؤم" .
(( )2البقرة. )1 3 :
( )1أخرجه البيهقي يف السنن المربى ( ،)606/2ويف أحمام القـرآن للشـافعي ( : )30/2أخـربان أبـو علـي اكحسـني بـن دمحم الـروذابري أنبـأ إمساعيـل
بن دمحم الصفار ثنا أبو علي اكحسن بن الفضل بن السعمح ثنا سهل بن متام ثنا أبو األشهب وسلم بن زرير عن أيب رجاء العطاردي به .
وقال البيهقي ":وكذلك رواه عوف ،عن أيب رجاء".
تنبيه  :وقع يف أحمام القرآن ":ومسلم بن زيد" ،وصوابه ":سلم بن زرير".
وأخرجه عبدالرزا يف املصنف ( 22 /رقم  ، )590ومن طريقه ابن املنذر يف األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف
(109/3رقم ،)1029وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (203/1رقم  ،)002وابن جرير يف جامع البيان (،) 63- 60/5
والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ( ،)200/2والبيهقي يف السنن المربى ( )606/2من طر عن عوف عن أيب رجاء العطاردي به .
وإسناده صحيح؛ فأبو رجاء العطاردي ،ثقة ،سبق يف حديث (رقم.)6
وسلم بن زرير ثقة ،سبق يف التعمهيد (.)9-6
والـراجح أن صـالة الوسـطى هـي العصـر .انظـر يف مسـألة الصـالة الوسـطى :التحقيـق يف مسـائل اخلـالف البـن اجلـوزي (،)193-19 /2
شرح النووي على مسلم ( ،)2 0-210/3فتح الباري البن حجر (.)293-293/3
( ) أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر ( : )235/5حدثنا إبراهيم بن مرزو  ،ثنا يعقوب بن إسحا  ،ثنا سلم بن زرير ،عن أيب رجاء به .
وأخرجـ ــه ابـ ــن أيب شـ ــيبة يف املصـ ــنف (13 /5رق ــم ،)29300والطحـ ــاوي يف ش ــرح مع ــاين اآلاثر ( )235/5م ــن طـ ـريقني ع ــن أيب رجـ ــاء
العطاردي به.
وإسناده صحيح؛ سلم بن زرير ،ثقة ،سبق يف التعمهيد ( .)9-6وأبو رجاء العطاردي ،ثقة ،سبق يف حديث (رقم.)6
قال العيين يف خنب األفمار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر ( ": )23/2أخرجه إبسناد صحيح من طريقني".
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باب اجملرة باب السماء
-4-14

()5

قال سلم بن زرير ،ان أبو رجاء العطاردي ،عن ابن عباس ،قال ":اجملرة ابب السماء ،وطرفها من هاهنا
()3

()6

()0

هتب الصبا  ،وطرفها من هاهنا هتب الدبور  ،يتيامن ويتياسر" .
( )2قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر (": )302/1الشعمط :الشيب" .وانظر :مقاييس اللغة البن فارس ( .)125/
( )1قال ابن فارس يف مقاييس اللغة ( ": ) 3/الصدغ :وهو ما بني خط العني إىل أصل األذن".
( ) أخرجه ابن األعرايب يف املعجم ( 930/رقم  )120ان عبد الرمحن ،ان سهل بن متام ،ان سلم بن زرير ،وأبو األشهب ،عن أيب رجاء به.
وإسناده حسن؛ فيه عبدالرمحن بن خلف أبو دمحم البغدادي ت109هـ ،قال عنه اخلطيب يف ،ريخ بغداد (": )365/22ما علعمت به
أبساً".
وسهل بن متام أبو ععمرو البصري ،روى له أبو داود ،وقال عنه الذهيب يف الماشف (": )563/2قال أبو زرعة :رمبا وهم" ،وقال اكحافظ
يف تقريب التهذيب (130رقم": )1631صدو خيطىء".
وسلم بن زرير ،ثقة ،سبق يف التعمهيد (.)9-6
وأبو رجاء العطاردي ،ثقة ،سبق يف حديث (رقم.)6
( )5قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر (": )139/2اجملرة :هي البياض املعرتض يف السعماء".
أيضاً ،والريح الدبور :هى الغربية".
( )3قال ابن بطال يف شرح صحيح البخارى ( َّ ": )13/
الصبا :هى الريح الشرقية ،وهى القبول ً
( )6قال ابن األثري يف النهاية يف غريب اكحديث واألثر (": )93/1ابلفتح :الريح اليت تقابل الصبا والقبول".
( )0ضعيف إال قوله ":اجملرة ابب السعماء"؛ فحسن لغريه :
أخرجه ابن أيب الدنيا يف املطر والرعد والرب (263رقم :)209حدثين دمحم بن صدران ،ان عبد الرمحن بن عثعمان أبو حبر ،ان سلم به.
ص ْدران أبو جعفر البصري ت150هـ ،روى  ،روى له األربعة إال ابن ماجه ،وقال عنه الذهيب
وإسناده ضعيف؛ فيه دمحم بن إبراهيم بن ُ
يف الماشف (": )23 1وثق" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (563رقم": )3693صدو ".
وعبدالرمحن بن عثعمان أبو حبر البصري ت293هـ ،روى له أبو داود وابن ماجه ،وقال عنه الذهيب يف الماشف (": )6 6/2ضعفه
مجاعة ،وقال أبو حامت :ليس بقوي" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب ( 56رقم ": ) 95ضعيف".
وسلم العطاردي ،ثقة ،سبق يف التعمهيد (.)9-6
وأبو رجاء العطاردي ،ثقة ،سبق يف حديث (رقم.)6
وأخرجه البخاري يف األدب املفرد (169رقم ،)060والطرباين يف املعجم المبري (15 /20رقم ،)20392وأبو الشيخ األصبهاين يف
العظعمة ( )2199/5من طريقني عن أيب بشر ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس  ":القوس :أمان ألهل األرض من الغر  ،واجملرة:
ابب السعماء الذي تنشق منه".
وإسناده صحيح؛ جعفر بن إايس أبو بشر اليشمري ت213هـ ،روى له اجلعماعة ،وقال عنه الذهيب يف الماشف ()19 /2
":صدو " ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (2 9رقم ": )9 0ثقة من أثبت الناس يف سعيد بن جبري وضعفه شعبة يف حبيب بن
سامل ويف جماهد".
وسعيد بن جبري أبو عبدهللا المويف ت93هـ ،روى له اجلعماعة ،وقال عنه الذهيب يف الماشف (": )5 /2أحد االعالم" ،وقال
اكحافظ يف تقريب التهذيب (1 5رقم": )1103ثقة ثبت فقيه  ...وروايته عن عائشة وأيب موسى وحنومها مرسلة قتل بني يدي
اكحجاج".
قال ابن كثري يف البداية والنهاية (": )33/2هذا إسناد صحيح إىل ابن عباس هنع هللا يضر".
وقال اهليثعمي يف جمعمع الزوائد ومنبع الفوائد (": )103/9رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح".
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-5-15

باب من حال أهل اجلاهلية
قال سلم بن زرير ،مسعت أاب رجاء يقول ":كنا جنمع الرتاب يف اجلاهلية ،فنجعل وسطه حفرة ،فنحلب
( )

فيها ،مث نسعى حوهلا ،ونقول  :لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه وما ملك" .
باب
يف قوله تعاىل َ وأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ ِمنَ ا ْلإِ ْنسِ يَعُوذُونَ ِبرِجَالٍ ِمنَ الْ ِجنِّ َفزَادُو ُهمْ رَهَقًا
-6-16

قال سلم بن زرير ،مسعت أاب رجاء يقول ":بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقد رعيت على أهلي كفيت مهنتهم ،فلما
بعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا هرااب ،فأتينا على فالة من األرض ،وكنا إذا أمسينا مبثلها قال شيخنا :إان نعوذ
بعزيز هذا الوادي من اجلن الليلة فقلنا ذاك" قال :فذكر حديثا طويال قال أبو رجاء ":فقيل لنا ":إمنا
سبيل هذا الرجل شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن دمحما عبده ورسوله ،فمن أقر هبا أمن على دمه وماله،
فرجعنا ،فدخلنا يف اإلسالم" قال :ورمبا قال أبو رجاء ":إين ألرى هذه اآلية نزلت يف ،ويف أصحايب:
()3( )2

ال من ْاإلنْس ي عُوذُون برج م
وأنَّهُ كان رج ٌ
وه ْم رهقا. " 
ال من ا ْجل فن ف ز ُ
اد ُ

-7-17

()5

باب يف الشهادات

قال سلم بن زرير ،مسعت عداي خيطب على منرب البصرة .وهو يقول ":ما أان وهذه الشهادات ،ما أان
()2

وهذه اخلصومات ،فتحت لكم ابيب ،وأجلست لكم إايسا  ،وال أراكم تزدادون إال كثرة ،لقد كنت أرى
()1

القاضي من قضاة املسلمني ،ما عنده أحد" .
( )2أخرجه أبو نعيم يف حلية األوليـاء وطبقـات األصـفياء ( ،) 06/1ويف معرفـة الصـحابة (1223/5رقـم )3 20طـريقني عـن دمحم بـن عبـد امللـك،
ثنا أبو علي اكحنفي ،ثنا سلم بن زرير به.
وإســناده حســن؛ فيــه  :دمحم بــن عبــدامللك أبــو جعفــر الواســطي ت166ه ــ ،روى لـه أبــو داود ،وابــن ماجــه ،وقــال عنــه الــذهيب يف الماشــف
(": )290/1وثقه الدارقطين" ،وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب (595رقم": )6202صدو ".
وعبيــدهللا بــن عبداجمليــد أبــو علــي اكحنفــي البصــري ت109ه ــ ،روى لــه اجلعماعــة ،وقــال عنــه الــذهيب يف الماشــف (": )63 /2ثقــة" ،وقــال
اكحافظ يف تقريب التهذيب (  0رقم": )5 20صدو مل يثبت أن حيىي بن معني ضعفه".
وسلم بن زرير ،ثقة ،سبق يف التعمهيد (.)9-6
(( )1اجلن.)6 :
( ) أخرجه ابن سعد يف الطبقات المربى ( : )2 9-2 3/0أخربان ععمرو بن عاصم الماليب ،حدثنا سلم بن زرير به.
وإسـناده حســن؛ ععمــرو بـن عاصــم أبــو عثعمـان البصــري ت 12هــ ،روى لـه اجلعماعــة ،وقــال عنـه الــذهيب يف الماشــف (": )30/1اكحــافظ"،
وقال اكحافظ يف تقريب التهذيب ( 51رقم": )3033صدو يف حفظه شيء".
وسلم بن زرير ،ثقة.)9-6( ،
وأبو رجاء العطاردي ،ثقة ،سبق يف حديث (رقم.)6
وقوله "إين ألرى هذه اآلية نزلت يف ويف أصحايب" أي أننا داخلون يف هذه اآلية من جهة اكحمم.
( )5هو  :عدي بن أرطاة الفزاري عامل ععمر بن عبدالعزيز ت201هـ.
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انظ ــر ترمجت ــه  :التـ ــاريخ المبـ ــري للبخـ ــاري ( ،)55/0اجلـ ــرح والتعـ ــديل الب ــن أيب ح ــامت ( ،) /0هت ــذيب المعم ــال يف أمس ــاء الرج ــال للعم ــزي
( ،)311-310/29هتذيب التهذيب للحافظ (.)263-265/0
( )2هو  :إايس بن معاوية أبو واثلة املزين البصري ت211هـ.
انظــر  :التــاريخ المبــري للبخــاري ( ،)55 -551/2اجلــرح والتعــديل البــن أيب حــامت ( ،)131/1هتــذيب المعمــال يف أمســاء الرجــال للعمــزي
(  ،)550-500/هتذيب التهذيب للحافظ (.) 92- 90/2
( )1مل أقف على إسناده لمن ذكره املزي يف هتذيب المعمـال يف أمسـاء الرجـال (  )510/معلقـاً قـال  :وقـال أبـو داود الطيالسـي ،عـن سـلم بـن زريـر
."...
وقال مغلطاي يف إكعمال هتذيب المعمال (": )102/9ذكر ععمر بن شبة يف أخبار البصرة أن عدايً ملا ويل البصرة وىل إايس بن معاوية
القضاء .قال سلم بن زرير :شهدت عدايً خيطب على منرب البصرة ،وهو يقول :ما أان وهذه الشهادات ما أان وهذه اخلصومات فتحت
لمم ابيب وأجلست لمم إايساً وال أراكم تزدادون إال كثرة ،لقد كنت أرى القاضي من قضاة املسلعمني وما عنده أحد ."...
وقال البالذري يف أنساب األشراف (": )106/3قال أبـو داود الطيالسـي :حـدثين مـن مسـع عـدايً خيطـب علـى منـرب البصـرة وهـو يقـول :مـا
أان وهذه الشهادات ،ما أان وهذه اخلصومات .فتحت لمم ابيب وأجلست فيمم إايساً وال أراكـم تـزدادون إال كثـرة ،لقـد كنـت أرى القاضـي

من قضاة املسلعمني وما عنده أحد ."...
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اخلاةمة  :أهم النتائج والتوصيات :

علي ابالبتداء فيه ،وأصلي وأسلم على نبينا دمحم املبعوث
من علي ابالنتهاء من البحث ،بعد أن َّ
اكحعمد هلل الذي َّ
من َّ
رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين .
أما بعد :
فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات :
 أ ن من مقاصد احملدثني يف التصنيف مجع رواية من اتصف يف روايته بسعمة؛ كالقلة والندرة. ينبغي أن يراعى مراتب وأقسام املتملعمني يف الرواة؛ عند دراسة الراوي املختلف فيه. اجلرح منه ما هو مقبول ،ومنه ما هو مردود؛ فليس كل جرح مؤثراً. الراوي الثقة ال يقبل فيه اجلرح إال مفسراً؛ مبيناً السبب. أخرج صاحبا الصحيح ثالثة أحاديث لسلم بن زرير اثنان انفرد هبعما البخاري ،وواحد اتفقا عليه. روى له البخاري ثالثة أحاديث لسلم بن زرير ،واحد يف األصول ،واثنان يف املتابعات. أخرج مسلم لسلم بن زرير حديثاً واحداً يف الشواهد. أخرج النسائي لسلم بن زرير حديثاً واحداً يف السنن الصغرى والسنن المربى. -وهي على النحو التايل :

-

-

من روى له

رقم اكحديث

خ،م

2

خ

9 ،0

س يف الصغرى والمربى

1

مل أقف على سنة والدة سلم بن زرير ،ولمن يظهر أنه ولد قبل سنة مائة ،ووفاته كانت على سنة ستني ومائة.
األظهر يف سلم بن زرير أنه ثقة مستقيم الرواية ،وال ينزل أبداً عن درجة الصدو  ،وجرح من جرحه غري مقبول؛ ألنه
جرح غري مفسر ،يف مقابل توثيق معتعمد.
وصف حديث سلم بن زرير أبنه عزيز ،وذلك لقلة روايته ،واشتغاله ابكحديث وتعهده له.
روى سلم بن زرير عشرة أحاديث ،وهي يف درجة القبول إال حديثاً واحداً عن ععمران مرفوعاً يف "النهي عن بيع
السالح زمن الفتنة" ،والضعف فيه من غريه ،وأن الصواب فيه الوقف ،وقد علق البخاري هذا املوقوف عن ععمران،
ورواه سلم بن زرير ،ومل أقف على إسناده من طريقه.
وروى سبعة آاثر ،وهي يف درجة القبول إال أثراً واحداً ضعيفاً والضعف فيه من غريه ،وآخر مل أقف على إسناده.

وأوصي يف ختام البحث أبمور :

 تتبع الرواة الذين هلم وصف معني ،ممن وصفهم احملدثون أبهنم ممن جيعمع حديثهم. الععمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب اكحديث والرجال. -الععمل على إعادىة حتقيق بعض المتب اكحديثية مرة أخرى؛ نظراً لنفادها من املمتبات وندرهتا ،أو لسوء إخراجها.
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كشاف املصادر واملراجع
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،لعلي بن بلبان الفارسي ،حتقيق :األرانيوط  .ط األوىل 2503هـ ،الرسالة  -بريوت .
أحمام القرآن ،للشافعي ،مجع أمحد بن اكحسني البيهقي ،حتقيق :عبدالغين عبداخلالق ،دار المتب العلعمية ،بريوت.
ألدب املفرد ،حملعمد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ،ط الثالثة2509 ،هـ،دار البشائر اإلسالمية – بريوت.
اإلرشاد يف معرفة علعماء اكحديث ،أليب يعلى اخلليل اخلليلي ت556هـ ،حتقيق :دمحم سعيد ،ط األوىل 2509هـ ،ممتبة الرشد -
الرايض .
اإلكتفاء يف تنقيح كتاب الضعفاء ،لعالء الدين مغلطاي ت061هـ ،حتقيق :مازن دمحم ،ط األوىل 25 0هـ ،دار األزهر – مصر.
إكعمال هتذيب المعمال يف أمساء الرجال ،لعالء الدين مغلطاي ت061هـ ،حتقيق :عادل بن دمحم وغريه ،ط األوىل عام 2511هـ،
ممتبة نزار الباز  -ممة.
األنساب  :أليب سعد عبد المرمي بن دمحم التعميعمي السعمعاين .حتقيق :عبد هللا البارودي  .ط األوىل 2503هـ،ـ دار الفمر.
أنساب األشراف ،ألمحد بن حيىي البَ َالذُري ت109هـ ،حتقيق :سهيل زكار ورايض ،ط األوىل 2520هـ ،دار الفمر – بريوت.
األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف حملعمد بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري ت  23هـ ،حتقيق:مجاعة من الباحثني ،ط لثانية
25 2هـ ،دار الفالح  -االفيوم.
البحر الزخار ،مسندالبزار ،ألمحد بن ععمرو البزار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن .ط األوىل 2509هـ ،ممتبة العلوم واكحمم  -املدينة.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح المبري  ،لععمر ابن امللقن الشافعي ت 305هـ ،حتقيق :ايسر كعمال
وغريه ،ط األوىل عام 2513هـ.
التاريخ  :ليحىي بن معني ،برواية الدوري  .حتقيق :أمحد منور سيف .ط األوىل 2 99هـ .،جامعة امللك عبدالعزيز -ممة.
،ريخ أمساء الضعفاء والمذابني ،أليب حفص ععمر ابن شاهني ت 33هـ ،حتقيق:عبدالرحيم القشقري ،ط األوىل عام 2509هـ.،
،ريخ أصبهان ،أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ت 5 0هـ .،نشره :سفن 29 2هـ،ـ الدار العلعمية ـ اهلند 2503هـ.،

-23
-26

التاريخ المبري  :حملعمد بن إمساعيل البخاري .ط األوىل 2995م2930-م  .دار المتب العلعمية -بريوت .
التاريخ المبري  ،أليب بمر أمحد ابن أيب خيثعمة زهري بن حرب ت109هـ ،حتقيق  :صالح هلل  ،ط األوىل عام 2515هـ،
الفارو اكحديثة  -القاهرة
،ريخ بغداد ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي ت 56هـ ،دار المتاب العريب  -بريوت.
حترير تقريب التهذيب للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،لبشار معروف ،شعيب األرنؤوط ،الطبعة :األوىل 2520 ،هـ،
الرسالة بريوت  -لبنان
التحقيق يف أحاديث اخلالف :لعبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :مسعد السعدين .ط األوىل2523هـ .المتب العلعمية-بريوت.
تذهيب هتذيب المعمال يف أمساء الرجال ،حملعمد بن أمحد الذهبيت 053هـ ،حتقيق  :غنيم عباس ،جمدي السيد ط األوىل،
2513هـ ،دار الفارو – مصر.
تصحيفات احملدثني ،للحسن بن عبدالعسمري ت 31هـ ،حتقيق  :حمعمود مرية ،املطبعة العربية اكحديثة – القاهرة ،الطبعة:
األوىل2501 ،هـ.
تقريب التهذيب :ألمحد ابن حجر العسقالين ت331هـ،حتقيق :صغري الباكستاين ،ط األوىل 2526هـ .دار العاصعمة  -الرايض.
هتذيب التهذيب  ،أليب الفضل أمحد بن ابن حجر العسقالين ت331هـ ،ط دار الفمر ـ بريوت ط األوىل 2505هـ.،
هتذيب المعمال يف أمساء الرجال يوسف بن عبد الرمحن املزي ت051هـ،حتقيق بشار عواد ط الثانية 250هـ الرسالة بريوت .
الثقات  :حملعمد بن حبان البسيت ،حتقيق :دمحم خان ،ط األوىل 2 9هـ ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثعمانية – اهلند.
جامع البيان يف أتويل القرآن  ،حملعمد بن جرير الطربي ت  20هـ ،ط األوىل عام 2521هـ ،دار المتب العلعمية  -بريوت .
اجلرح والتعديل ،لعبدالرمحن ابن أيب حامت الرازي ت  10هـ ،ط األوىل 2 02هـ ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثعمانية  -اهلند.
جزء أيب العباس العصعمي ت503هـ ،حتقيق  :جاسم بن دمحم ،ط الثانية 1003م ،دار غراس – المويت.
اجلزء اخلامس من األفراد ،لععمر بن أمحد ابن شاهني ت 33هـ ،حتقيق :بدر البدر ،ط األوىل 2523هـ،دار ابن األثري -المويت.

- 0

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألمحد بن عبدهللا األصبهاين ،دار أم القرى للطباعة والنشر  -القاهرة.
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ذكر أخبار أصبهان ،أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ت 5 0هـ .،نشره :سفن ديررنغ  .يريل ،ليدن29 2هـ،الدار العلعمية
ـ اهلند 2503هـ.،
ذكر من يعتعمد قوله يف اجلرح والتعديل ،حملعمد بن أمحد الذهيب ت053هـ ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،ط اخلامسة عم 2520هـ،
دار البشائر – بريوت .
السنن  :ألمحد النسائي ،حتقيق  :ممتب حتقيق الرتاث اإلسالمي ،ط الثانية عام 2521هـ ،دار املعرفة  -بريوت.
السنن  :حملعمد بن يزيد القزويين ابن ماجه  .حتقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي وتصوير دار الفمر .
سنن أيب داود السجستاين حتقيق  :عزت عبيد الدعاس و عادل السيد  ،ط األوىل 2 9هـ ،دار اكحديث  -بريوت.
سنن الرتمذي حتقيق أمحد شاكر تصوير دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
السنن المربى  :أليب بمر أمحد بن اكحسني البيهقي ت533هـ ،ط األوىل 2 55هـ ،مطبعة جملس دائرة املعارف -اهلند .
السنن المربى  ،ألمحد بن شعيب النسائي  .حتقيق  :عبد الغفار البنداري ،وسيد كسروي  .ط األوىل 2522هـ .،دار المتب
العلعمية -بريوت .
السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها ،لعثعمان الداين ت 555هـ ،حتقيق :رضاءهللا املباركفوري ،ط األوىل 2526هـ،
دار العاصعمة  -الرايض .
سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيىي بن معني ،ت 1هـ ،حتقيق  :أمحد دمحم نور سيف ،الطبعة :األوىل2503 ،هـ ،ممتبة الدار
 املدينة النبوية .سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد  .حتقيق  :زايد دمحم منصور  .ط األوىل 2525هـ . ،ممتبة العلوم واكحمم  -املدينة املنورة .
سؤاالت أيب عبد هللا بن بمري وغريه أليب اكحسن الدارقطين ،حتقيق :علي حسن ،ط األوىل عام 2503هـ ،دار ععمار – األردن.
سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستياين يف اجلرح والتعديل ،حتقيق :عبد العليم البستوي ،ط األوىل 2523هـ ،مؤسسة
الراين  -بريوت.
سري أعالم النبالء ،حملعمد بن أمحد الذهيب ت053هـ ،حتقيق  :شعيب األرانيوط وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ط العاشرة
عام 2525هـ.
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلعماعة ،أليب القاسم هبة هللا بن اكحسن الاللمائي ،حتقيق  :أمحد الغامدي ،دار طيبة  -الرايض،
ط األوىل2509 ،هـ،
شرح السنة:اكحسني بن مسعود البغوي ت326هـ .حتقيق:شعيب األرانيوط وغريه.ط الثانية 250هـ .،املمتب اإلسالمي-
بريوت .
شرح صحيح البخارى البن بطال ،لعلي بن خلف ابن بطال ت559هـ ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم ،ط :الثانية251 ،هـ ،ممتبة
الرشد  ، -الرايض
شرح مشمل اآلاثر :ألمحد بن دمحم الطحاوي ،حتقيق :شعيب األرانيوط ،ط األوىل عام 2503هـ ،مؤسسة الرسالة  -بريوت.
شرح معاين اآلاثر ،أل محد بن دمحم بن سالمة الطحاوي ،حققه وضبطه ونسقه وصححه دمحم زهري النجار ،دار المتب العلعمية،
ط األوىل2 99 ،هـ.
شعب اإلميان ،أليب بمر أمحد بن اكحسني البيهقي ت 533هـ ،حتقيق  :دمحم بسيوين زغلول  ،ط األوىل 2520هـ ،دار المتب
العلعمية  -بريوت .
صحيح مسلم بن اكحجاج النيسابوري ت162هـ،ط األوىل 2521هـ،مؤسسة قرطبة.
الضعفاء  :حملعمد بن ععمرو العقيلي  .حتقيق :عبداملعطي قلعجي ،ط األوىل 2505هـ ،دار المتب العلعمية ـ بريوت .
الضعفاء واملرتكون ،ألمحد بن شعيب النسائي ت  0هـ ،حتقيق  :عبد العزيز السريوان ،ط األوىل عام 2503هـ ،دار القلم -
بريوت.
الطبقات المربى  :حملعمد بن سعد كاتب الواقدي  :حتقيق :إحسان عباس  .تصوير دار صادر ـ بريوت.
طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها ،لعبد هللا بن دمحم األصبهاين .حتقيق عبدالغفور البلوشي ،ط األوىل 2500هـ ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت.
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طر حديث من كذب علي متععمدا ،لسليعمان بن أمحد الطرباين ت 60هـ ،حتقيق :علي حسن ،والسقا ،ط األوىل2520 ،هـ،
دار ععمار  -األردن.
العرب يف خرب من غرب  :حملعمد بن امحد الذهيب  .حتقيق :أيب هاجر دمحم السعيد ابن البسيوين زغلول  .ط األوىل 2503هـ .،دار
المتب العلعمية ـ بريوت .
العظعمة  :أليب دمحم عبد هللا بن دمحم بن حيان أيب الشيخ األصبهاين  .حتقيق :رضاء هللا املباركفوري  .ط األوىل 2503هـ،دار
العاصعمة  -الرايض .
علل اكحديث ،لعبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي ت 10هـ ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب .تصوير دار املعرفة  ،بريوت.
العلل ومعرفة الرجال ،ألمحد بن حنبل رواية ابنه عبدهللا ،حتقيق :وصي هللا عباس ،ط األوىل 2503هـ،املمتب اإلسالمي ـ بريوت.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق عبدالعزيز بن ابز إىل
كتاب اجلنائز  ،ترتيب وترقيم دمحم فؤاد عبدالباقي ،املمتبة السلفية ،ومعه مقدمته هدي الساري.
الفنت ،كحنبل بن إسحا الشيباين ت 10هـ ،حتقيق :عامر صربي ،ط األوىل2529 ،هـ ،دار البشائر اإلسالمية – لبنان.
الفصل للوصل املدرج يف النقل ،ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي ،حتقيق :دمحم الزهراين ،ط األوىل2523هـ،دار اهلجرة -الرايض.
الماشف يف معرفة من له رواية يف المتب الستة  :حملعمد بن أمحد الذهيب حتقيق :عوامة .ط األوىل 252هـ.،دار القبلة.
المامل يف ضعفاء الرجال أليب أمحد ابن عدي ،حتقيق :سهيل زكار وغزاوي ،ط الثالثة 2509هـ ،دار الفمر – بريوت .
المعمال يف أمساء الرجال ،لعبدالغين بن عبدالواحد املقدسي ت600هـ ،حتقيق :شادي ،ط األوىل25 0هـ ،غراس المويت.
المىن واألمساء  :حملعمد بن أمحد الدواليب ،حتقيق :نظر دمحم ،ط األوىل عام 2512هـ ،دار ابن حزم-بريوت.
لسان امليزان ،ألمحد ابن حجر العسقالين ت 331هـ ،حتقيق :أبو غدة ،ط األوىل 251هـ ،املطبوعات اإلسالمية– حلب.
اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني :حملعمد بن حبان البسيت ت 35هـ ،حتقيق  :محدي السلفي  ،ط األوىل عام 2510هـ،
دار الصعميعي  -الرايض.
جمعمع الزوائد ومنبع الفوائد ،لعلي بن أيب بمر اهليثعمي ت300هـ ،حتقيق  :حسام الدين القدسي ،عام 2525هـ ،ممتبة القدسي.
املدخل إىل الصحيح ،أليب عبدهللا دمحم اكحاكم ت503هـ.،حتقيق :ربيع بن هادي ،ط األوىل 2512هـ ،ممتبة الفرقان -عجعمان.
املسند  :أليب داود سليعمان بن داود بن اجلارود الطيالسي  .تصوير دار املعرفة  -بريوت .
املسند  :ألمحد بن حنبل ت152هـ ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط وغريه ،الطبعة :األوىل 2512 ،هـ ،مؤسسة الرسالة – بريوت .
املسند  :للحعميدي .حتقيق :حبيب الرمحن األعظعمي .ط األوىل  .املمتبة السلفية  -السعودية.
مسند البزار ،ألمحد بن ععمرو البزار ،حققه :حمفوظ الرمحن زين هللا .ط األوىل 2509هـ ،ممتبة العلوم واكحمم  -املدينة.
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ملسلم بن اكحجاج النيسابوري ت162هـ ،حتقيق:دمحم فؤاد،
دار إحياء الرتاث–بريوت.
املسند املستخرج على صحيح مسلم  ،أليب عوانة اإلسفراييين ت  26هـ ،حتقيق  :أمين الدمشقي  ،ط األوىل عام 2529هـ ،دار
املعرفة  -بريوت .
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املصنف أليب بمر ابن أيب شيبة المويف ت 1 3هـ ،حتقيق :دمحم شاهني ،ط األوىل عام 2526هـ ،دار المتب العلعمية -بريوت .
املصنف لعبد الرزا بن مهام الصنعاين  .حتقيق :حبيب الرمحن األعظعمي .ط األوىل 2 90هـ،املمتب اإلسالمي -بريوت .
املطالب العالية بزوائد املسانيد الثعمانية ،للحافظ ابن حجر العسقالين ت331هـ ،حتقيق :مجع من الباحثني ،ط األوىل 2529هـ،
دار العاصعمة-الرايض .
املطر والرعد والرب والريح ،أليب بمر عبد هللا بن دمحم ابن أيب الدنيا البغدادي ت132هـ،حتقيق  :طار
املعجم  :أليب سعيد أمحد ابن األعرايب  .حتقيق :عبداحملسن اكحسيين .ط األوىل 2523هـ،ـ دار ابن اجلوزي ـ السعودية.
املعجم األوسط أليب القاسم الطرباين  ،حتقيق  :طار عوض وزمالئه ط األوىل عام 2526هـ ،دار اكحرمني – القاهرة .
املعجم الصغري :لسليعمان بن أمحد الطرباين .حتقيق :دمحم شمور حمعمود اكحاج أمرير .ط األوىل 2503هـ ،دار ععمار ـ ععمان .
املعجم المبري ،لسليعمان بن أمحد لطرباين ت 60هـ ،حتقيق  :محدي السلفي ،الدار العربية للطباعة –بغداد.

-36

املعجم ،أليب بمر دمحم بن إبراهيم ابن املقرئ األصبهاين ت 32هـ ،حتقيق  :عادل بن سعد  ،ممتبة الرشد  -الرايض.
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معرفة الصحابة ،أليب نعيم أمحد األصبهاين ت 5 0هـ ،حتقيق :عادل العزازي  ،ط األوىل 2529هـ ،دار الوطن -الرايض .
مقاييس اللغة  :أليب اكحسني أمحد بن فارس بن زكراي  .حتقيق :عبدالسالم دمحم هارون  .تصوير دار المتب العلعمية ـ بريوت .
املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن اكحجاج ،ليحىي النووي ت606هـ ،ط الثانية 2 91هـ ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
املوضوعات :لعبدالرمحن بن علي ابن اجلوزي ،حققه :توفيق محدان ،ط األوىل عام 2523هـ ،دار المتب العلعمية  -بريوت
ميزان االعتدال يف نقد الرجال :حملعمد بن أمحد الذهيب .حتقيق :علي دمحم البجاوي .ط األوىل 2521هـ .،دار املعرفة  -بريوت .
هدي الساري = انظر :فتح الباري.
خنب األفمار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر،حملعمود العيىن ت333هـ،حتقيق:ايسر بن إبراهيم ،ط األوىل2519ه.
نظم املتناثر يف اكحديث املتواتر  :حملعمد بن جعفر المتاين ط الثانية  .دار المتب السلفية – القاهرة.
النهاية يف غريب اكحديث واألثر :جملد الدين ابن األثري اجلزري .حتقيق :طاهر الزاوي والطناحي .ط الثانية 2 99هـ،دار الفمر .
وصف العزيز للراوي واملروي مجعاً ودراسة ،البتسام بنت عبدهللا شعيب ،رسالة ماجستري قسم المتاب والسنة–جامعة أم القرى.
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