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مرويات التابعي اجلليل سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب
(رضي اهلل عنهم) يف سنن النسائي
كتاب الصالة

و .و .عبد السالو علي كريه الدوري
مديرية تربية صالح الديً
قسه تربية الدور
ثاىوية الرازي للبيني
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
املقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ على سيد المرسلين أبي القاسم محمد (صلى
اهلل عليو وسلم) وعلى آلو الطيبين الطاىرين وصحبة الغر الميامين.
أما بعد:
تعد السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع في اإلسالـ بعد كتاب اهلل سبحانو
ك ِّ
الذ ْك َر لِتُبَػيِّ َن لِلن ِ
َّاس َمػا نػُ ِّػز َؿ إِلَ ْػي ِه ْم
وتعالى فهي شارحة ومفسرة لو ،كما قاؿ تعالىَ  :وأَنْػ َزلْنَا إِل َْي َ
َول ََعلَّ ُه ْم يَػتَػ َف َّك ُرو َف ،)ٔ(ولهػذا لػم يفػارؽ النبػي  الػدنيا حتػى بػين للنػاس مػا نػزؿ إلػيهم مػن ربهػم
وتركهم على الحجة الواضحة التي ليلها كنهارىا.
وقد ىيأ اهلل من ىذه األمة رجاال مػن أىػا العلػم والفحػا حفاػوا السػنة النبويػة وكتبوىػا

وبينوىا للناس ودافعوا عنها ومحصوىا واخرجوا منها ما كػاف دخػيال عليهػا ،وىكػذا فػي كػا جيػا

حتى وصلت إلينا نقية خالية من شػواب الػزور والبهتػاف ،وسػتبقى بػأذف اهلل مصػونة محفوإػة إلػى
أف تقػػوـ السػػاعة ،كمػػا اخبػػر بػػذلك المصػػطفى  بقولػػو( :ال تػػزاؿ ةابفػػة مػػن أمتػػي منصػػورين ال

يحرىم من خذلهم حتى تقوـ الساعة)(ٕ).
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مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

أما سب اختياري ىذا الموضوع:
فهو شػغفي وحبػي لعلػوـ السػنة النبويػة المطهػرة وإبػراز أىميتهػا مػن خػالؿ الشخصػيات

اإلسالمية التي نهلت من مابها العذب وارتشفت من منبعها الصافي فكاف من تلك الشخصػيات

إمامنا الجليا (سالم بن عبد اهلل بن عمر  )فأردت أف اجمع األحاديث التي رواىا ىذا اإلماـ

في سنن النسابي كتاب الصػالة مػع بيػاف معػالم شخصػيتو و مكانتػو بػين التػابعين فػي علػوـ السػنة

النبوية.

وك ػػاف منهج ػػي ف ػػي ى ػػذه الدراس ػػة أف اكتػ ػ م ػػتن الح ػػديث أوال ػػم بع ػػد ذل ػػك تخ ػػري

الحديث مع بيػاف رجػاؿ السػند والحكػم علػى الحػديث مػن خػالؿ رجػاؿ الجػرح والتعػديا وذكػر

األلفاظ الغريبة والمعنى العاـ ػم أىػم مػا يسػتنب مػن الحػديث ،وقػد تحػمن ىػذا البحػث مقدمػة

ومبحث ػػين تن ػػاوؿ المبح ػػث االو حيات ػػو وس ػػيرتو ام ػػا المبح ػػث الث ػػاني فق ػػد تن ػػاوؿ حيات ػػو العلمي ػػة
واالحاديث التي رواىا االماـ مالك (رحمو اهلل) في كتاب الصالة.
وفي الختاـ احمد اهلل تعالى الذي يسر لي كا عسير ،وذلا لي كا صع  ،وكشػ مػا
حػ ِػا َربِّػػي لِيَْبػلُػ َػونِي أَأَ ْشػ ُك ُر أ َْـ أَ ْك ُفػ ُػر َوَمػ ْػن َش ػ َك َر فَِ نَّ َمػػا
خفػػي علػ َّػي ،فلػػو الحم ػد والمنػػة َ ىػ َذا ِمػ ْػن فَ ْ
ِ ِِ
ِ
يم.)ٔ( 
يَ ْش ُك ُر لنَػ ْفسو َوَم ْن َك َف َر فَِ َّف َربِّي غَن ٌّي َك ِر ٌ

املبحث األول  :حياته الشخصية
المطل االوؿ :اسمو وكنيتو و والدتو
اوال :اسمو:
ىو سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب بن نفيا بن عبد العزي بن رباح بن عبد اهلل

ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كع بن لؤي (ٕ) ،القرشي(ٖ) ،العدوي(ٗ) ،المدني.

(٘)

انيا :كنيتو:
ذكر العلماء من أصحاب التراجم والسيرة عدة كنى ألمامنا الجليا سالم ومنها:
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أبو عبد اهلل( ،)ٙأو أبو عبيد اهلل ( ،)ٚأو أبو عمير( ،)ٛأو أبو عمرو( ،)ٜو اشهرىا ىو أبو

عمر (ٓٔ).

الثا :والدتو:
لم أق في المصادر على سنة والدة سالم بن عبد اهلل ولكن المبردٔٔ ذكر عمره حين

ذكر وفاتو وىو ستوف عاما (ٕٔ) ،ف ذا كانت وفاتو سنة (ٔٓٙىجرية) ،واف عمره حين وفاتو كػاف

ستين عاما ،فاف تاريخ والدتو يكوف سنة  ٗٙىجرية.

المطل الثاني :نسبو وزوجاتو وأوالده
اوال :نسبو:
ينتس اإلماـ سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العػدوي إلػى أسػرة عريقػة

في الشرؼ والسيادة وكاف احد الفقهاء السبعة ،وكاف بتػا عػدال ،وأبػوه عبػد اهلل بػن عمػر الشػيخ

الزاىػػد إذ كػػاف اشػػد الصػػحابة تتبعػػا ألحاديػػث النبػػي  ،وجػػده سػػيدنا عمػػر بػػن الخطػػاب اإلمػػاـ

العادؿ والخليفة الراشد (ٖٔ).

وقاؿ فيو عبد اهلل بن مسعود(:مازلنػا أعػزة منػذ اسػلم عمػر)(ٗٔ) .وأمػا أمػو فهػي أـ ولػد

وىي بنت يزد جرد أخر ملوؾ فارس ،ولم تذكر المصادر اسمها (٘ٔ).

وأخوة سالم من أبيو وأمو ىم :عبيد اهلل وحمزة( .)ٔٙوإما أخوتػو مػن أبيػو فهػم :عبػد اهلل

وعبيد اهلل وأبو عبيدة وعبد الرحمن وأبو بكر وعمر وعثماف ويزيد ،و واقد وحمزة وعاصم وبالؿ

وأبو عبيد (.)ٔٚ

انيا :زوجاتو وأوالده:
من خالؿ بحثي في ىػذا الموضػوع وقفػت علػى أف سػالم تػزوج أكثػر مػن امػرأة واحػدة
وأنجبن منو أوالدا ولم يكن كلهن حرابر با بعحهن من مما ملكت اليمين ،ومن زوجاتو:
ٔ -أـ الحكم بنت يزيد بن عبد قيس وأنجبت لو أبا بكر وعمر.
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ٕ -أـ كلثوـ بنت زيد بن ابت لم تذكر المصادر التي ترجمت لو انو رزؽ منها بطفا ،وربما لم
يرزؽ منها بطفا ،فلو رزقت بأبناء لذكرتها كت التاريخ.
ٖ -أـ ولد وىي زوجتو الثالثة رزؽ منها عاصم وجعفر وعبد اهلل وحفصة وفاةمة.
ٗ -أـ ولد رزؽ منها عبد العزيز وعبدة

()ٔٛ

والخلقية
الخلقية ُ
المطل الثالث :صفاتو َ
اوال :صفاتو ال َخلقية
ذكرت المصادر بعحا من صفاتو ال َخلقية وىيأتو وملبسو ،أف مجما ما ورد من صفاتو

ال َخلقية ىي :انو كاف شديد األدمة ( ،)ٜٔةويا القامػة (ٕٓ) ،عاػيم الػبطن (ٕٔ) ،غلياػا(ٕٕ) ،وكػاف
صوتو كرغاء البعير (ٖٕ) ،وكاف سريع الكالـ (ٕٗ) ،أما لػوف بشػرتو فقػد ذكػر ابػن عبػد ربػو انػو كػاف

ادلم (ٕ٘) ،و ذكر ابن عبد البر( :انو كاف شديد السمرة)(.)ٕٙ
انيا :صفاتو ال ُخلقية:

كػػاف اإلمػػاـ سػػالم مػػن العبػػاد الزىػػاد وقػػد اجمػػع العلمػػاء علػػى إمامتػػو وجاللتػػو

وعلػػو مرتبتػػو (.)ٕٚوذكػػر انػػو كػػاف يلػػبس العمامػػة فعػػن خالػػد بػػن أبػػي بكػػر قػػاؿ رأيػػت علػػى سػػالم
قلنسوة بيحاء فرأيت عليو عمامة بيحاء يسدؿ خلفو منها أكثر من شبر(.)ٕٛ

و روى أف عبد اهلل بن عمػر أوصػى البنػو عبػد اهلل فلمػا عوتػ فػي ذلػك قػاؿ :مػا كنػت

ألدنس سالماً بالوصية واشغلو عما ىو فيو مػن العبػادة

ٕٜ

وعػن محمػد بػن أبػي سػارة قػاؿ:رأيػت

سالم بن عب د اهلل قدـ علينا فصلى العشاء م قاـ إلى ناحية مما يلػي بػاب بنػي سػهم فػي الصػالة
فلم يػزؿ يميػا يمينػا وشػماال حتػى ةلػع الفجػر ػم جلػس فػاحتبى بثوبػو (ٖٓ) .ومػن زىػده أنػو كػاف

يلبس الصوؼ الخشن (ٖٔ)  .وكاف ال يقبا من الخلفاء :دخا ىشاـ بن عبد الملك الكعبة فػ ذا

ىو بسالم بن عبد اهلل فقاؿ لسالم :فسلني حاجة فقاؿ سالم :أني الستحي من اهلل أف اسأؿ فػي

بيتو غيره .فلما خرج سالم ،خرج ىشاـ في إ ره فقاؿ لو االف قػد خرجػت مػن بيػت اهلل فسػلني
حاجة فقاؿ سالم :من حواب الدنيا أـ من حواب االخرة ؟ فقاؿ من حواب الػدنيا فقػاؿ سػالم:
أني ما سألت الدنيا من يملكها فكي اسأؿ من ال يملكها ٕٖ ،وكاف خشن العيش ،وكػاف يعػال
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بيده أرضا لو وغيرىا من األعماؿ ،وكاف يشتري من السوؽ حوابجػو بنفسػو (ٖٖ) .وكػاف متواضػعا

الياكػػا أال ومعػػو مسػػكين (ٖٗ) .وكػػاف عبػػد اهلل بػػن عمػػر يقبػػا ابنػػو سػػالماً ويقػػوؿ لػػو( :شػػيخ يقبػػا
شيخا ويقوؿ أني احبك ح اإلسالـ وح القرابة)(ٖ٘) ،ىذه ىي صفات الصالحين.

المطل الرابع :وفات ػ ػػو
اختل العلماء في سنة وفاة اإلماـ التابعي سالم بن عبد اهلل ،فقد ذى بعض العلمػاء

و منهم ليث بن أبي سليم وأبو نعيم و حمزة بن ربيعة واإلماـ البخاري وعبد اهلل بن أبي فروة إلى

انو مات سنة ( ٔٓٙىجرية)( ،)ٖٙوالى ىذا ذى ابن سعد(.)ٖٚ

وقاؿ األصمعي :انو توفي سنة (٘ٓٔ ىجرية) ( )ٖٛوذى خليفة بن خياط وابن يعلى:

إلى انو مات سنة ( ٔٓٚىجرية)( )ٖٜوجاء عن الهيثم بن عدي وأبي عمر الحرير أنهما قاال :انو

توفي سنة ( ٔٓٛىجرية)(ٓٗ).

قاؿ أبو بكر بن أبي خيثمة مات في ذي القعدة سنة ستة ومابة و صلى عليو ىشاـ بػن

عبد الملك وىو احد األبمة في الفقو والحديث ٔٗ والػرأي الػراجف فػي وفاتػو ىػو مػا ذكػره أكثػر

من ترجم لو انو مات سنة ( ٔٓٙىجرية) (ٕٗ).

املبحث الثاىي
حياته العلنية واحاديثه يف كتاب الصالة
المطل االوؿ :مكانتو العلمية
أ نى العلماء على اإلماـ سالم بػن عبػد اهلل الػذي كانػت حياتػو كلهػا عبػادة وزىػداً وورعػاً
وتقوى ،ونذكر بعض أقواؿ العلماء فيو:
ٔ -قاؿ ابن سعد (ٖٕٓ ىجرية) فيو( :كاف ورعا كثير الحديث عاليا من الرجاؿ)(ٖٗ).
ٕ -و قو اإلماـ احمد (تٕٔٗ ىجرية)(:تابعي ،قة،مدني)(ٗٗ).
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ٖ -مدحو أبو نعيم(ٖٓٗ ىجرية) فقاؿ( :كاف هلل خاشعا وفي نفسو خاضعا و بما يدفع بو وقتو
قانعا)(٘ٗ).

ٗ -أ نى عليو ابن عبد البػر(ٖ ٗٙىجريػة) فقػاؿ( :كػاف فقيهػا جليال،احػد الفقهػاء العشػرة مػن
المدنية)(.)ٗٙ

٘ -و وصفو ابن عساكر(ٔ ٘ٚىجرية)( :كاف من أفحا أىا زمانو)(.)ٗٚ
 -ٙزكاه اإلماـ النووي ( ٙٚٙىجرية)( :كاف فقيها زاىدا ورعا وعابدا)(.)ٗٛ
 -ٚنعتو ابن خلكاف (ٔ ٙٛىجرية) فقاؿ( :انو كاف من سادات التابعين وعلمابهم و قاتهم)

()ٜٗ

 -ٛوأشػػاد بػػو اإلمػػاـ الػػذىبي ( ٚٗٛىجريػػة)( :كػػاف مفتػػي أىػػا المدين ػ ػػة وىػػو اإلمػػاـ الحػػاف
الزاىد)(ٓ٘).

المطل الثاني :شيوخو وتالميذه
اوال :شيوخو
شاء اهلل بأنو كاف ابن الصحابي الجليا عبد اهلل بن عمر وىو مػن أبمػة الحػديث الفقيػو

الحجة وفحال عن ذلك انو لقي من أبيو ومن الصحابة الكثير من الحديث حيث جمع بين العلم
والعما والزىد والشرؼ مما جعلو أكثر العلماء شيوخا.
وشيوخو ىم:
ٔ -حفػػب بػػن عاصػػم بػػن عمػػر بػػن الخطػػاب المػػدني،أبو عمػػر،من أفاضػػا أىػػا المدينػػة،تابعي،
قة.من الطبقة الثالثة (ٔ٘).

ٕ -حفصة بنػت عمػر بػن الخطػاب – أـ المػؤمنين – تزوجهػا النبػي  سػنة ػالث مػن الهجػرة
وقيا ا نتين ،من المهاجرات ،ولدت قبا البعثة بخمس سنين تزوجها أوال خنيس ابن حذافة
وتوفي بالمدينة م تزوجها النبي  توفيت في شعباف سنة ٘ٗ ىجرية .وقيا غير ذلك وىي
بنت ستين سنة وصلى عليها مرواف بن الحكم (ٕ٘).
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ٖ -خالػػد بػػن يزيػػد بػػن كلي ػ بػػن علبػػة بػػن عبػػد عػػوؼ األنصػػاري،أبو أيػػوب شػػهد بػػدرا والعقبػػة
والمشاىد كلها مع رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم.أمػو اـ ىنػد بنػت سػعد بػن كعػ  ،مػات

غازيا بالروـ سنة ٓ٘ ىجرية وقيا بعدىا ودفن في جان حاب القسطنطينية.

(ٖ٘)

ٗ -رافع بن خدي بن رافع بن عدي بن زيد بن جػثم بػن حار ػة بػن الحػارث األنصػاري االوسػي
الحار ي المدني .أبو عبػد اهلل وقيػا أبػو خػدي وقيػا أبػو رافػع.كػاف عريػ قومػو .تػوفي فػي
المدينة سنة ٖ ٚىجرية .وىو ابن ست و مانين سنة (ٗ٘).

٘ -زيد بن الخطاب بن نفيا القرشي ،أبو عبد الرحمن العػدوي ،اخػو عمػر بػن الخطػاب ألبيػو،

كػػاف اسػػن مػػن عمػػرو اسػػلم قبلػػو ،مػػن المهػػاجرين األولػػين ،آخػػى النبػػي  بينػػو وبػػين عػػدي
العجالنػي فقػتال باليمامػة كػػاف ةػويال بػاين الطػػوؿ ،اسػمر ،شػهد بػدرا واحػػداً ومػا بعػدىما مػػن

المش ػػاىد م ػػع رس ػػوؿ اهلل  ،قتل ػػو أب ػػو م ػػريم الحنف ػػي ي ػػوـ اليمام ػػة ف ػػي خالف ػػة أب ػػي بك ػػر

الصديق(٘٘).

 -ٙسعيد بن العاص بن أبي احيحة القرشي األموي ،أبو عثماف ويقاؿ أبو عبد الرحمن المدني،

والد عمرو بن سعيد .ولد قبا بدر .من أشراؼ قػريش جمػع السػخاء والفصػاحة ،وىػو احػد
الذين كتبوا المصح لعثماف،استعملو علػى الكوفػة غػزا ةبرسػتاف ففتحهػا واسػتعملو معاويػة

على المدينة .مات في قصره بالعرصة ودفن بالبقيع سنة  ٘ٛىجرية وقيا غير ذلك.

()٘ٙ

 -ٚسعيد بن المسي بن حػزف – أبػو محمػد المخزومي،مدني ،قة،حجة،صػالف فقيػو مػن أجلػة
التابعين ولد لسنتين من خالفو عمر توفي سنة ٖ ٜىجرية وعمره  ٜٚسنة(.)٘ٚ

 -ٛسػػفينة مػػولى رسػػوؿ اهلل ويقػػاؿ مػػولى اـ سػػلمو ،اختلػ فػػي اسػػمو قيػػا مهػػراف وىػػذا قػػوؿ
االكثرين وقيا غيػر ذلػك .أبػو عبػد الػرحمن وقيػا أبػو البختػري ولقبػو الرسػوؿ  سػفينة مػن
موالى العرب وقيا من أبناء فارس.

()٘ٛ

 -ٜصػػفية بنػػت أبػػي عبيػػد زوجػػة أبيػػو ،مدنيػػة متفقهػػة ،قػػة ،وىػػي أخػػت المختػػار بػػن أبػػي عبيػػد.

ذكرىا ابن عبد البر في الصحابة ،وقاؿ ابن منػده أدركػت النبػي  وال يصػف لهػا منػو سػماع

(.)ٜ٘

ٜٗ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

ٓٔ -عبد اهلل بن عمر بن الخطاب أبو عبػد الػرحمن ،اإلمػاـ القػدوة شػيخ اإلسػالـ ،اسػلم وىػو
صغير م ىاجر مع أبيو قبا أف يحتلم وىػو مػن الػذين بػايعوا تحػت الشػجرة ،مػن صػالحي

الصػػحابة وقػػرابهم وزىػػادىم .مػػن أكثػػر الصػػحابة تتبعػػا أل ػػار النبػػي واسػػتعماال لهػػا .تػػوفي

وىو حاج في مكة سنة ٖ ٚىجرية ودفن فيها.

(ٓ)ٙ

ٔٔ -عبػػد اهلل بػػن محمػػد بػػن أبػػي بكػػر الصػػديق .قػػة،من الطبقػػة الثالثػػة.قتػػا بػػالحرة سػػنة ٖٙ
ىجرية(ٔ.)ٙ

ٕٔ -عابشة بنت أبي بكر الصديق أـ المؤمنين ،مػن اعلػم النػاس ،كػاف أصػحاب رسػوؿ اهلل 

يسػػألونها عػػن الفػػرابض .تػػزوج بهػػا النبػػي  قبػػا الهجػػرة لسػػنتين وقيػػا لػػثالث وقيػػا سػػنة
ونص وىي بنػت سػت سػنين وقيػا سػبع وبنػى بهػا بعػد الهجػرة بالمدينػة بعػد منصػرفو مػن

بدر وىي بنت تسػع سػنين،من أكثػر الصػحابة روايػة.توفيػت ليلػة الثال ػاء لسػبع عشػرة ليلػة

خلػػت مػػن شػػهر رمحػػاف سػػنة  ٘ٚىجريػػة ،وقيػػا غيػػر ذلػػك وأمػػرت أف تػػدفن بػػالبقيع لػػيالً
وصلى عليها أبو ىريرة (ٕ.)ٙ
ٖٔ -القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،أبو محمد وقيا أبو عبد الرحمن،مػدني مػن خيػار
التابعين وفقهابهم،صالف،ورع متفق على تو يقو،من أقراف سالم .كثير الحػديث ،تػوفي سػنة

ٕٓٔ ىجرية وقيا غير ذلك وىو ابن ٕ ٚسنة (ٖ.)ٙ

ٗٔ -أب ػػو الج ػػراح م ػػولى أـ حبيب ػػة زوج النب ػػي  .اختلػ ػ ف ػػي اس ػػمو قي ػػا اس ػػمو الزبي ػػر وقي ػػا
الجراح(ٗ.)ٙ

٘ٔ -أبػػو رافػػع القبطػػي .مػػولى رسػػوؿ اهلل .اختلػ فػػي اسػػمو قيػػا اسػػمو اسػػلم وقيػػا إبػػراىيم
وقيا ابت وقيا ىرمز .شهد مع رسوؿ اهلل  احدا والخندؽ والمشاىد بعدىا .توفي في
المدينة قبا مقتا عثماف وقيا بعده كػاف مملوكػا للعبػاس فوىبػو لرسػوؿ اهلل  فلمػا اسػلم

اعتقو رسوؿ اهلل .

(٘)ٙ

 -ٔٙأبػػو لبابػػة بػػن عبػػد المنػػذر .اختل ػ فػػي اسػػمو قيػػا البشػػير بػػن عبػػد المنػػذر وقيػػا رفاعػػة.

اسػػتخلفو النبػػي  علػػى المدينػػة يػػوـ بػػدر .تػػوفي فػػي المدينػػة فػػي خالفػػو علػػي بػػن أبػػي

ةال (.)ٙٙ

ٓ٘

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

العدد ()ٜ

 -ٔٚأبو ىريرة صاح رسػوؿ اهلل  ،اختلػ فػي اسػمو اختالفػا كبيػرا .راويػة اإلسػالـ ،اإلمػاـ
الفقيو ،المجتهد الحاف اسلم سنة  ٚىجرية ،توفي سنة  ٘ٛىجرية (.)ٙٚ

 -ٔٛاـ الوليد األنصارية بنت عمر بن الخطاب.

()ٙٛ

انيا :تالميذه
توافر لإلماـ من علم الحػديث مػا ضػرب فيػو بحػ ً وافػ ٍر مػع رجاحػة عقلػو وسػعة ناػره
مما جعلو مح أناار غيره ،فتوافد عليو الناس ينهلوف من علمو في الحديث.
تالميذه:
ٔ -إبراىيم بن عقبة بن أبي عياش االسدي ،المدني ،مولى آؿ الزبير قليا الحديث و قو احمد
وابن معين و النسابي وابن سعد والدار قطني ،وذكره ابن حباف في الثقات (.)ٜٙ

ٕ -بكيػػر بػػن عتيػػق العػػامري ،ويقػػاؿ :المحػػاربي ،يعػػد فػػي الكػػوفيين ،قػػة ،وذكػػره ابػػن حبػػاف فػػي
الثقات ،قاؿ ابن سعد ح ستين حجة (ٓ.)ٚ

ٖ -بكيػػر بػػن عبػػد اهلل بػػن سػػعيد بػػن حصػػين االشػ  ،واالشػ لقػ أبيػػو أبػػو عبػػد اهلل ويقػػاؿ أبػػو
يوس المخزومي ،ولد ونشأ في المدينة ،ورحا إلى مصر وأقػاـ بهػا إلػى أف تػوفى مػن اعلػم
أىا عصره في الحديث و قو احمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي وقاؿ النسابي قة ،وقاؿ

البخاري .كاف من علماء الناس (ت ٕٕٔ ىجرية)(ٔ.)ٚ

ٗ -جرير بن زيد بن عبد اهلل االزدي .أبو سلمو .عم جريػر بػن حػازـ عػداده مػن أىػا البصػرة،
ذكره ابن حباف في الثقات ،قاؿ أبو حاتم والبأس بو ،وقاؿ ابن حجر :صدوؽ(ٕ.)ٚ

٘ -الحارث بن عبد الرحمن القرشي المدني ،أبو عبد الرحمن من قريش ،أمو اـ ولد .ذكره ابن
حباف من الثقات ،قػاؿ احمػد والنسػابي :لػيس بػو بػأس قػاؿ ابػن حجػر :صػدوؽ ،مػن الطبقػة
الخامسة ،قاؿ :قليا الحديث (ت  ٕٔٚىجرية)وقيا (ت  ٕٜٔىجرية)

(ٖ)ٚ

 -ٙحميػػد الطويػػا :أبػػو عبيػػدة ،بصػػري ،تػػابعي ،و قػػة ابػػن معػػين العجلػػي ،قػػاؿ ابػػن فػػراس :قػػة
صػػدوؽ .قػػاؿ ابػػن سػػعد :كثيػػر الحػػديث أال انػػو يػػدلس (ت ٕٗٔ ىجريػػة) وىػػو قػػابم يصػػلي
وعمره ٘ ٚىجرية سنة (ٗ.)ٚ

ٔ٘

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

 -ٚحنالة بن أبػي سػفياف بػن عبػد الػرحمن بػن صػفواف القرشػي المكػي و قػو احمػد وابػن معػين
وأبو زرعة و الثاني ،ذكره ابن حباف من الثقات (ت ٔ٘ٔ ىجرية).

(٘)ٚ

 -ٛخالػػد بػػن أبػػي بكػػر بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػر العػػدوي المػػدني ،ذكػػره ابػػن حبػاف فػػي
الثقات ،وكاف يخطئ ،كثير الحديث (.)ٚٙ

 -ٜخالػػد بػػن أبػػي عمػػراف النجيبػػي التونسػػي .أصػػلو مػػن افريقيػػا ،أبػػو عمػػرو فقيػػو أىػػا المغػػرب،
ومفتي أىا مصر والمغرب ،ذكره ابن حباف في الثقات(ت ٕ٘ٔ ىجرية)(.)ٚٚ

ٓٔ -ربيعة بن أبي عبد الرحمن القرشي المػدني .اسػمو أبػو عبػد الػرحمن فػروخ ،مشػهور بربيعػة
الػػراي ،تػػابعي جليػػا .أبػػو عثمػػاف شػػيخ اإلمػػاـ مالػػك .اتفػػق العلمػػاء علػػى تو يقػػو وجاللتػػو
وعام مرتبتو في العلم و الفهم (ت  ٖٔٙىجرية)(.)ٚٛ

ٔٔ -سالم بن أبي الجعد الغطفاني ،كوفي ،تابعي ،كثير الحديث ،و قو ابػن معػين و أبػو زرعػة
و النسابي والعجلي وابن سعد يرسا كثيرا(ت  ٜٚىجرية)عمره (٘ٔٔسنة)(.)ٜٚ

ٕٔ -صػػالف بػػن كيسػػاف ،أبػػو محمػػد المػػدني ،ويقػػاؿ :أبػػو الحػػارث ،تػػابعي ،و قػػو ابػػن حػػاتم
والنسػػابي ،ذكػػره ابػػن حبػػاف فػػي الثقػػات مػػن فقهػػاء المدينػػة مػػات بعػػد الثال ػػين وقيػػا بعػػد
األربعين (ٓ.)ٛ

ٖٔ -عاصػػم بػػن عبػػد اهلل بػػن عاصػػم بػػن عمػػر بػػن الخطػػاب ،مػػدني ،تػػابعي ،كثيػػر الحػػديث قػػاؿ
العجلػػي :والب ػػأس ب ػػو ،وق ػػاؿ أبػػو ح ػػاتم والبخ ػػاري ،منك ػػر الحػػديث ،وق ػػاؿ الب ػػزاز :ل ػػين
الحديث (ت ٕٖٔ ىجرية).

(ٔ)ٛ

ٗٔ -عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عاصم األنصاري ،أبو محمد ويقاؿ أبو بكر،
القاضي المدني ،تابعي ،كثير الحػديث ،ذكػره ابػن حبػاف فػي الثقػات (ت ٖ٘ٔ ىجريػة)

عمره سبعوف سنة(ٕ.)ٛ

٘ٔ -عبد العزيز بن أبي داود :عابد مجتهد شري النس  ،معروؼ بالعبػادة و الصػالح ،و قػو
يحيى القطاف وابن معين ،ليس بو بأس (ٖ.)ٛ

ٕ٘

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

العدد ()ٜ

 -ٔٙعبد اهلل بن عمر بن حفب بن عمػر بػن الخطػاب .أبػو عثمػاف مػن سػادات أىػا المدينػة،
كثير الحديث ،و قو ابن معين والنسابي وابن حجر (ت  ٔٗٚىجرية)(ٗ.)ٛ

 -ٔٚعمػر بػن محمػد بػػن زيػد بػن عبػػد اهلل بػن عمػر بػػن الخطػاب ،و قػة ابػػن سػعد واحمػد وابػػن
معين ،ذكره ابن حباف في الثقات ،ليس بو بأس ،قليا الحديث(٘.)ٛ

 -ٔٛعمرو بن دينار المكي الجمحي ،أبو محمد احد أبمة التابعين و المجتهدين كثير العلم،
مفتي أىا مكة في زمانو ،و قو أبو زرعة وأبو حاتم والنسابي ولد سنة ( ٗٙىجرية)و(ت

ٕ٘ٔ ىجرية).

()ٛٙ

 -ٜٔفحا بن غزواف بن جرير الحبي ،أبو الفحا ،كوفي ،تابعي ،متفق علػى تو يقػو(ت ٓٗٔ
ىجرية)(.)ٛٚ

ٕٓ -محمد بن أبي حرملة القرشي ،أبو عبد اهلل المدني مولى عبد الرحمن بػن أبػي سػفياف مػن
حويط  ،كثير الحديث ،و قو النسابي وابن سعد ذكره ابن حباف في الثقػات (ت ٕٖٔ

ىجرية)(.)ٛٛ

ٕٔ -محمػػد بػػن مسػػلم بػػن شػػهاب الزىػػري ،القرشػػي ،الفقيػػو ،أبػػو بكػػر الحػػاف المػػدني احػػد
األبمة األعالـ مػن التػابعين متفػق علػى جاللتػو وإتقانػو ولػد سػنة (ٓ٘ ىجريػة)(ت ٖٕٔ

ىجرية)وعمره ٕ ٚسنة(.)ٜٛ

ٕٕ -مقاتػػا بػػن حبػػاف المقػػس ،أبػػو بسػػطاـ ،مػػولى بكػػر بػػن وابػػا ،صػػدوؽ ،اتفقػػوا علػػى تو يقػػو
والثناء عليو ،توفي بكابا قبا الخمسين ومابة من الهجرة(ٓ.)ٜ

ٖٕ -محمػد بػن واسػع بػن جػابر بػن االخػنس بػن عابػذ بػن خارجػة االزدي:أبػو بكػر ،ويقػاؿ أبػو
عبد اهلل البصري ،من أفحا أىا البصػرة كػاف عابػدا ورعػا رفيعػا ،مػن الثقػات (ت ٖٕٔ

ىجرية)(ٔ.)ٜ

ٕٗ -نػػافع مػػولى ابػػن عمػػر :أبػػو عبػػد اهلل نػػافع بػػن ىرمػػز ،ويقػػاؿ أبػػو أوس ،مػػدني ،تػػابع كثيػػر
الحديث ،اجمعوا على تو يقو وجاللتو (ت  ٔٔٚىجرية)بالمدينة (ٕ.)ٜ

ٖ٘

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

ٕ٘ -يزيد بن أبي حبي  :واسم أبو حبي  :سويد االزدي ،وقيا قيس أبو رجاء مولى بني عامر
بن لؤي ،مصري ،تابعي ،مفتي أىا مصر في زمانو كثير الحديث ،متفق على تو يقو كػاف

يرسا(ٖ.)ٜ

 -ٕٙيزيد بن أبػي مػريم الدمشػقي األنصػاري ،شػامي أبػو عبػد اهلل مػولى سػها بػن حنالػة :إمػاـ
الجامع بدمشق ،و قو ابن معين وابن حباف (ت ٓٗٔ ىجرية)(ٗ.)ٜ

 -ٕٚعبد اهلل بن مقهر بن عمر بن سعد بن أبي وقاص :أبو بكر اسمو عبد اهلل مشهور بكنيتو،
من أىا العلم ،مدني ،ذكره ابن حباف في الثقات(٘.)ٜ

 -ٕٛأبو بكر بن سالم بن عبد اهلل بن عمػر بػن الخطػاب :ابػن سػالم ،قػاؿ أبػو حػاتم ال اعػرؼ
اسمو ،و قو العجلي (.)ٜٙ

 -ٕٜأبو بكػر بػن محمػد بػن عمػرو بػن حػزـ األنصػاري :مػدني ،كنيتػو أبػو عبػد الػرحمن ،اتفقػوا
على تو يقو وإمامتو وجاللتو ،كثير الحديث(ت ٕٓٔ ىجرية)عمره ٗ ٛسنة(.)ٜٚ

المطل الثالث :احاديثو في كتاب الصالة
اوال :باب من أدرؾ ركعة من الصالة

(ٔ ) قاؿ اإلماـ النسابي (رحمو اهلل) في سػننو :أخبرنػا موسػى بػن سػليماف بػن إسػماعيا

بػن القاسػم ،قػاؿ :حػد نا بقيػة ،عػن يػونس ،قػػاؿ :حػد ني الزىػري،عن سػالم ،عػن أبيػو ،عػن النبػػي
ِ
ص َالتُوُ).
ْج ُم َع ِة أ َْو غَْي ِرَىا فَػ َق ْد تَ َّم ْ
ت َ
(م ْن أَ ْد َر َؾ َرْك َعةً م ْن ال ُ
صلى اهلل عليو وسلم قاؿَ :
تخري الحديث :أخرجو النسابي  ٜٛو ابن ماجو.ٜٜ

رجاؿ السند:
ٔ -موسػى بػن سػليماف بػن إسػماعيا بػن القاسػم ،قػة ،صػالف الحػديث إال عػن بقيػة ،مػن صػغار
العاشرة ،نسبو المنبجيٓٓٔ.

ٕ -بقية بن الوليد بن صابد بن كع  ،صدوؽ ،كثير التدليس ،نسبو الكالعي ،كنيتو أبو محمد،
أقاـ في الشاـ (تٜٔٚىجرية)ٔٓٔ.
ٗ٘

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

ٖ -يونس بن يزيد بن أبي النجاد ،احد اإل بات ،قة من كبار السابعة ،،نسػبو االيلػي ،كنيتػو أبػو
يزيد ،أقاـ في الشاـ وتوفي في مرو الروذ(تٜٔ٘ىجرية)ٕٓٔ.

ٗ -الزىري ،قة ٖٓٔ.
٘ -سالم بن عبد اهلل ،بت ٗٓٔ.
 -ٙعبد اهلل بن عمر بن الخطاب ،صحابي٘ٓٔ.
الحكم على الحديث:
الحديث إسناده ضعي لكوف بقية بن الوليد مدلساً ،وقد روى ىذا الحديث بالعنعنة.
المعنى العاـ للحديث
جاء في معنى الحػديث أف مػن أدرؾ ركعػة مػن الصػالة ،ال داللػة علػى حكػم مػن ادرؾ
دوف الركعة أال بالمفهوـ ،وال حجة فيو عند من ال يقوؿ بو.
ولذلك فقد ذى علماء الحنفية لعدـ المفهوـ أي من ادرؾ التحريمة فػي الوقػت فقػد

ادرؾ أال في الصبف والجمعة لما عنده من الدليا على ذلك ومن ادرؾ اإلماـ يوـ الجمعة صػلى
معو ما أدركو وبني عليو الجمعة لقولو (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقحػوا) واف كػاف إدراكػو فػي

التشهد وس جود السهو بني عليو الجمعػة ،وقػد اختلػ محمػد فػي قولػو :إذا كػاف إدراكػو أكثػر
الركعة الثانية بني عليو الجمعة واقلها بني عليها الاهر ،ويكوف اإلدراؾ في الركوع ال بعد الرفػع،

فقد ذى

اإلماـ مالك و اإلماـ الشافعي واصحابهما ،أف من لم يدرؾ ركعػة مػن صػالة الجمعػة

صػػلى أربعػػا ،وقػػاؿ اإلمػػاـ احمػػد :إذا فاتػػو الركػػوع صػػلى أربعػػا وإذا ادرؾ ركعػػة صػػلى إليهػػا أخػػرى
.ٔٓٙ

أىم ما يستنب من الحديث:
 اف من أدرؾ التحريمة في الوقػت فقػد أدرؾ إال فػي الصػبف والجمعػة وفػي الهدايػة مػن أدرؾ
اإلمػػاـ يػػوـ الجمعػػة صػػلى معػػو مػػا أدركػػو وبنػػى عليػػو الجمعػػة لقولػػو عليػػو السػػالـ (مػػا أدركػػتم

فصلوا وما فآتكم فاقحوا).ٔٓٚ

٘٘

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

 وفيو اف إدراؾ الركعػة الثانيػة يبنػى عليهػا الجمعػة واف أدرؾ اقلهػا بنػى الاهػر أي إدراؾ أكثػر
الركعة في الركوع ال بعد الرفع.ٔٓٛ

انيا :باب التشديد في تأخير العصر
(ٖ) قاؿ اإلماـ النسابي(رحمو اهلل) في سػننو :اخبرنػا إسػحاؽ بػن إبػراىيم ،قػاؿ :حػد نا
ِ
سفياف ،عن الزىري ،عن سالم ،عن أبيو ،عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،قاؿ( :الَّذي تَػ ُفوتُوُ
ص ِر فَ َكأَنَّ َما ُوتَِر أ َْىلَوُ َوَمالَوُ).
ص َالةُ ال َْع ْ
َ
تخػػري الحػػديث :أخرجػػو النسػػابي واللف ػ لػػو  ٜٔٓو مسػػلمٓٔٔ ،أبػػو داود ٔٔٔ ،ابػػن

ماجؤٕٔ ،والترمذئٖٔ.
رجاؿ السند

ٔ -إسػػحاؽ بػػن إبػػراىيم بػػن مخلػػد ،قػػة ،حػػاف  ،مجتهػػد ،نسػػبو ألحنالػػي المػػروزي ،كنيتػػو أبػػو
محمد ،لقبو ابن راىويو ،أقاـ في حمب وتوفي في نهاوند (ت  ٕٖٛىجرية)ٗٔٔ.

ٕ – سفياف بن عيينة بن أبي عمراف ،قة ،حاف  ،حجة ،نسبو الهاللي كنيتو أبو محمد أقاـ فػي
الكوفة وتوفي في مرو الروذ (ت ٜٔٛىجرية) ٘ٔٔ.

ٖ -الزىري ،قة.ٔٔٙ
ٗ -سالم بن عبد اهلل ،بت .ٔٔٚ
٘ -عبد اهلل بن عمر ،صحابي.ٔٔٛ
الحكم على الحديث:
صحيف.

الحديث إسناده صحيف لثقة رجالو و لكونو مخرجاً في صحيف مسلم فأصا الحديث
غري الحديث:
وتر :أي فقد أىلو ومالو.ٜٔٔ

٘ٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

المعنى العاـ للحديث
أختل في معنى الفوات في ىذا الحديث ،فقػاؿ ابػن وىػ  ،ىػو فػيمن لػم يصػلها فػي

وقتهػػا المختػػار ،وقيػػا :فػػي غػػروب الشػػمس ،وقػػاؿ اإلمػػاـ مالػػك ،تفسػػيرىا ذىػػاب الوقػػت ،وىػػو
محتما للمختار وغيػره ،وقيػا :الػذي تفوتػو صػالة العصػر كأنمػا وتػر أىلػو ومالػو ،أي بقػي بػدوف
أىا وماؿ لذا فليحذر من تفويتها ،وقاؿ أىا اللغة والفقة كالذي يصػاب بأىلػو ومالػو يطلػ بهػا

وترا ،والوتر الجناية التي يطل بها أرا فيجتمع عليو غمػاف غػم فقػداف األىػا وغػم ةلػ الثػأر،

واختلفوا فػي المػراد بصػالة العصػر مػنهم مػن قػاؿ لػم يصػلها فػي وقتهػا المختػار ،وقػاؿ سػحنوف:
واألصا أف تفوتو بغروب الشمس وقيا إلى اف تصفر الشمس ،وإاىر الحديث التغلي على من
تفوتو صالة العصر ٕٓٔ.

أىم ما يستنب من الحديث:
 التحذير من تفويت صالة العصر ألنها الصالة الوسطى وفيها وقت االشتغاؿ.
 التحذير من ذىاب الوقت.
 عدـ ترؾ صالة العصر من غير عذر حتى غياب الشمس
 دؿ الحديث على انو يلحقو من األس والندـ والثواب من ذىاب أىلو ومالو ٕٔٔ.
الثا :باب الحاؿ التي يجوز عليها استقباؿ غير القبلة
(ٗ) قاؿ اإلماـ النسابي (رحمو اهلل) في سننو :أخبرنا عيسى بن حماد زغبة ،واحمد بن

عمرو بن السرح ،والحػارث بػن مسػكين قػراءة عليػو وأنػا اسػمع واللفػ لػو ،عػن ابػن وىػ  ،عػن

سػبِّ ُف
يونس ،عن ابن شهاب ،عن سالم ،عػن أبيو ،قاؿ :كاف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم( :يُ َ
الر ِ
احلَ ِة قِبا أ ِّ ٍ
ِ
الم ْكتُوبَةَ).
َع َا ََى َّ
َي َو ْجو تَػ َو َّجوُ َويُوت ُر َعلَْيػ َها غَْيػ َر أَنَّوُ َاليُ َ
صلِّي َعلَْيػ َها َ
ََ

تخػػري الحػػديث :أخرجػػو النسػػابي واللف ػ لػػو ٕٕٔ و البخػػاري ٖٕٔ و مسػػلم ٕٗٔ وأبػػو

داود ٕ٘ٔ.

٘ٚ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

رجاؿ السند
ٔ -عيسػػى بػػن حمػػاد زغبػػة ،قػػة ،نسػػبو ألنجيبػػي ،كنيتػػو أبػػو موسػػى ،لقبػػو زغبػػة ،أقػػاـ فػػي مػػرو
الروذ(ت.ٕٔٙ)ٕٗٛ

ٕ -احمد بن عمرو بن عبد اهلل بن عمرو بن السرح ،قة ،نسبو األموي ،كنيتو أبو الطاىر ،أقاـ
في مرو الروذ(تٕٓ٘).ٕٔٚ

ٖ -الحارث بن مسكين ،قة.ٕٔٛ
ٗ -ابن وى  :عبد اهلل بن وى بن مسلم ،قة حاف  ،احد األعالـ ،نسػبو القرشػي ،كنيتػة أبػو
محمد المصري ،أقاـ في مرو الروذ وتوفي فيها سنة (.ٕٜٔ)ٜٔٚ

٘-يونس بن يزيد بن النجاد ،قة ٖٓٔ.
 -ٙالزىري ،قة ٖٔٔ.
 -ٚسالم بن عبد اهلل ،بتٕٖٔ.
 -ٛعبد اهلل بن عمر ،صحابئٖٖ.
الحكم على الحديث:
الحديث إسناده صحيف لثقة رواتو والتصاؿ سنده واصلو في الصحيحين فهو متفػق
عليو.
المعنى العاـ للحديث
أي
جاء عن النبي (صلى اهلل عليو وسلم) في معنى الحديث (يسػبف علػى الراحلػة قبػا ّ
وجػ ٍػو توجػػو ويػػوتر غيػػر انػػو ال يصػػلي عليهػػا المكتوبػػة) ومعنػػى ىػػذا جػػواز التنفػػا علػػى الراحلػػة فػػي

السفر وىذا جابز ب جماع المسلمين ،وذى اإلمػاـ الشػافعي واإلمػاـ مالػك والجمهػور إنهػا سػنة
ليست بواجبة واختل فيو قػوؿ اإلمػاـ أبػو حنيفػة قػاؿ :ىػي واجػ وال يجػوز علػى الراحلػة لمػا
ورد عنػػده مػػن األحاديػػث ،وقيػػا شػػرةو أف ال يكػػوف سػػفر معصػػية وال يجػػوز التػػرخب بشػػئ مػػن

رخب السفر لعاصػي بسػببو وىػو مػن سػافر لقطػع ةريػق أو قتػاؿ بغيػر حػق أو كػاف عاقػاً لوالديػو،

ويسػػتثنى المتػػيمم فيج ػ عليػػو إذا لػػم يجػػد المػػاء اف تلزمػػو اإلعػػادة علػػى الصػػحيف سػػواء بقصػػر
٘ٛ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

السفر أو بطولو فيجوز التنفا على الراحلة وىذا ما ذى إليو الجمهورٖٗٔ ،وعػن اإلمػاـ مالػك

ال يجوز أال في سفر تقصر فيو الصالة.

وعن مجاىد قاؿ :صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكاف يصلي تطوعا علػى دابػة

فيما توجهت بو ف ذا كانت الفريحة نزؿ فصلى.
أىم ما يستنب من الحديث

 جواز الوتر على الراحلػة فػي السػفر حيػث توجهػت ودؿ الحػديث علػى اف صػالة الػوتر سػنة
وليس بواج ٖ٘ٔ.

رابعا :باب صالة الخوؼ
(٘) قاؿ اإلماـ النسػابي (رحمػو اهلل) فػي سػننو :اخبرنػا إسػماعيا بػن مسػعود ،عػن يزيػد

بن زريع ،قاؿ :حد نا معمر ،عن الزىري ،عن سالم،عن أبيو ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
(صلَّى بِِ ح َدى الطَّابَِفتَػي ِن رْكعةً والطَّابَِفةُ ْاألُ ْخرى مو ِ
ػك
اج َهةُ ال َْع ُد ِّو ُ َّم انْطَلَ ُقوا فَػ َق ُاموا فِي َم َق ِاـ أُولَئِ َ
ْ
َ
ْ ََ َ
َ َُ
وجػػاء أُولَئِػػك فَص ػلَّى بِ ِهػػم رْكع ػةً أُ ْخػػرى ُػ َّػم س ػلَّم علَػػي ِهم فَػ َقػػاـ ىػػؤََال ِء فَػ َقحػػوا رْكع ػتػهم وقَػػاـ ىػػؤََالءِ
َ ْ َ ََُ ْ َ َ َ
َ َ َ ْ ْ ََ
ََْ
َ َ
ََ َ
َ
ح ْوا َرْك َعتَػ ُه ْم).
فَػ َق َ
تخ ػػري الح ػػديث :اخرج ػػو النس ػػابي واللفػ ػ لػ ػػو ٖٔٙو البخ ػػاري ٖٔٚومس ػػلم ٖٔٛو أب ػػو

داود ٖٜٔوالترمذيٓٗٔ.
رجاؿ السند

ٔ -إسماعيا بن مسعود ،قاؿ النسابي :قة ،مػن العاشػرة ،نسػبو الجحػدري ،كنيتػو أبػو مسػعود،
أقاـ في البصرة (ت ٕٗٛىجرية) ٔٗٔ.

ٕ -يزيد بن زريع قة بت من الثامنػة ،نسػبو القيسػي ،كنيتػو أبػو معاويػة ،أقػاـ فػي البصػرة وتػوفي
فيها (تٕ.ٕٔٗ)ٔٛ

ٖ -معمػػر بػػن راشػػد البصػػري نزيػػا الػػيمن ،قػػة بػػت فاضػػا ،مػػن كبػػار السػػابعة ،نسػػبو االزدي
البصري ،موالىم أبو عروة ،أقاـ في اليمن (تٖ٘ٔ)ٖٗٔ.

ٗ -الزىري ،قةٗٗٔ.
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٘ -سالم بن عبد اهلل ،بت٘ٗٔ.
 -ٙعبد اهلل بن عمر ،صحابي.ٔٗٙ
الحكم على الحديث.:
إسػ ػػناد الحػ ػػديث صػ ػػحيف لثقػ ػػة رواتػ ػػو واتصػ ػػاؿ سػ ػػنده وقػ ػػد اخرجػ ػػو الشػ ػػيخاف فػ ػػي
صحيحهما.
المعنى العاـ للحديث
قد اجمع العلماء على أف صالة الخوؼ ابتة بعد وفاة النبي (صلى اهلل عليو وسلم) م

اتفقػػوا علػػى أف جميػػع الصػػفات المرويػػة عنػػو فػػي صػػالة الخػػوؼ معتػػد بهػػا وإنمػػا كػػاف الخػػالؼ

بالترجيف وفي قوؿ اإلماـ احمد (ال حرج على من صلى بواحدة) لما صػف عػن النبػي (صػلى اهلل

عليػو وسػػلم) ،واف االخػػتالؼ الػػوارد فيػػو ىػػو خػػالؼ سػعة وتخييػػر ،وإػػاىره انػػو أتػػم ألنفسػػهم فػػي
حالو واحدة ويحتما أنهم أتم على التعاوف ،وىو الراجف مػن حيػث المعنػى وإال فيسػتلزـ تحػييع
الحراسة المطلوبػة وإفػراد اإلمػاـ وحػده ،واف الطابفػة الثانيػة والػت بػين ركعتيهػا ػم أتمػت الطابفػة

األولػػى بعػػدىا ،واف ىػػذا يػػدؿ علػػى مػػا ذى ػ إليػػو اإلمػػاـ أبػػو حنيفػػة ،وىػػو مشػػي الطابفػػة األولػػى
وإتماـ الطابفة الثانية في مكانها من خل اإلماـ وىو اقا تقدير.
وقد ذكر في حديث عبػد اهلل بػن عمػر أف رسػوؿ اهلل (صػلى اهلل عليػو وسػلم) قػد صػلى

ب حػدى الطػابفتين اللتػين كانتػا فػػي مواجهػة العػدو ركعػة واحػدة ،ػػم انطلقػت الطابفػة األولػى التػػي
صلت معو فقاموا في مقاـ أولئك الذين لم يصلوا وجاءت الطابفة التي لم تصا فصلى بهم ركعة
أخرى م سلم أي فرغ من صالتو وبعد ذلك قامت ىذه الطابفة فأتمت الصػالة بعػد رسػوؿ اهلل

صلى اهلل عليو وسلم ،ويبدو من إاىر اللف اف الطابفة األولى التي صلت ركعة واحدة فق مع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قد تمت صالتها بعد الطابفة الثانية .ٔٗٚ
أىم ما يستنب من الحديث
 فيو اف صفة صالة الخوؼ اف يصلي اإلماـ بطابفة من الجيش ركعة والطابفػة األخػرى قابمػة
تجاه العدو م تنصرؼ الطابفة التي صلت معو وتقوـ تجاه العدو .ٔٗٛ
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 يؤخذ من الحديث أحكاـ صالة الخوؼ.
 وإاىرة أنهم أتموا إلى أنفسهم في حالة واحػدة ويحتمػا أنهػم أتمػوا علػى التعػاوف وىػذا ىػو
الراجف.
 فيو داللة على مشي الطابفة األولى وإتمػاـ الطابفػة الثانيػة فػي مكانهػا خلػ اإلمػاـ وىػذا مػا
ذى إليو اإلماـ أبو حنيفة.
 فيهػػا داللػػة علػػى أف المػػأموـ ال يػػتم صػػالتو قبػػا سػػالـ إمامػػو لقػػوة االسػػناد وموافقػػة األصػػوؿ
وىذا ما رجحو ابن عبد البر وىي صفة من صفات صالة الخوؼ.

اخلامتة

الحمد هلل الذي بفحلو تتم الصالحات وبػذكره تتنػزؿ الرحمػات والصػالة والسػالـ علػى
سيدنا محمد وعلى إلو وصحبو والذين نهجوا نهجو فسدد خطاىم واكرمهم بأجا المكرومات:
اوجز ما توصلت اليو في بحثي ىذا بما يأتي:
ٔ .من الناحية االجتماعية ينتس االماـ التابعي الجليا (سالم بن عبػد اهلل بػن عمػر) الػى اسػرة
عريقة الشرؼ والسػيادة ،فكػاف احػد الفقهػاء السػبعة وكػاف بوتػاً ،عػدالً ،جػده الشػيخ االمػاـ
الزاىد العادؿ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم).

ٕ .امػػا حياتػػو فكانػػت حافلػػة بالعمػػا والجػػد ومواصػػلتو فػػي ةل ػ العلػػم وكػػاف عابػػدا ،و ولعػػا،
وزاىدا ،وقد اجمع العلماء على امامتو وعلو مرتبتو.
ٖ .اما صفاتو فكاف متواضعا ،كريما ،ال يأكا الطعاـ اال ومعو مسكين.
ٗ .كاف كثير الحديث واكثر ما رواه عن ابيو وعن غيره من الصحابة.
٘ .اما مروياتو الحديثية في سنن النسابي كانت تشػما جوانػ الحيػاة المختلفػة ،والتػي ضػمت
ابواب المعامالت والعبادات واالمور االخرى ،ولكن بحثي ىذا قصرتو في كتاب الصالة.
 .ٙكانػػت عػػدد االحاديػػث التػػي رواىػػا االمػػاـ فػػي سػػنن النسػػابي كتػػاب الصػػالة اربعػػة احاديػػث،
الث منها حكمها (صحيف) ،واالخير حكمو (ضعي ).
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وفي الختاـ اسأؿ اهلل تعالى اف يوفق الجميع لما يح ويرضى.

هوامش البحث:

_____________________
(ٔ) سورة النحا :االية.ٗٗ :
(ٕ) سنن الترمذي/ألبي عيسى الترمذي :كتاب الفػتن  -بػاب مػا جػاء فػي الشػاـ ،رقػم ٕٕٜٔ
وقاؿ :حديث حسن صحيف
(ٔ) سورة النما/اآلية ٓٗ.
(ٕ) ينار :الطبقات الكبرى  /محمد بن سعد بن منيع أبو عبػد اهلل البصػري الزىػري (- ٔٙٛ
ٖٕٓىػ) دار صادر  -بيروت ،ٜٔ٘/٘ :وصػفة الصػفوة ،٘ٓ/ٕ :وفيػات األعيػاف وأبنػاء
أنباء الزماف ،ابن خلكػاف ،شػمس الػدين احمػد ابػن محمػد (تٔٙٛىػػ) ،تحقيػق :إحسػاف

عبػػاس( ،دار صػػادر ،ودار الثقافػػة ،بيػػروت)  ،ٜٗ/ٕ :وسػػير أعػػالـ النػػبالء  /محمػػد بػػن

أحمػػد بػػن عثمػػاف بػػن قايمػػاز الػػذىبي أبػػو عبػػد اهلل (ٖٚٗٛ - ٙٚىػػ) مؤسسػػة الرسػػالة -

بيروت ،طٖٔٗٔ :ٜىػ ،تحقيق :شعي األرناؤوط  ،محمد نعيم العرقسوسي،ٗ٘ٚ/ٗ :
والبداي ػ ػػة والنهاي ػ ػػة/ألبي الف ػ ػػداء اب ػ ػػن كثي ػ ػػر (تٗٚٚىػ ػ ػػ) دار الفك ػ ػػر –بي ػ ػػروت ،طٔ: ،

 ،ٕٖٗ/ٜو .واألعالـ /خير الدين الزركلي (تٜٔٚٙـ)( ،دار العلم للماليػين ،بيػروت،
ٜٓٔٛـ)ٔٔٗ/ٖ :.
(ٖ) ينار :مشاىير علماء األمصار /أبو حاتم محمد بن حباف البستي (ٖٗ٘ىػ)( ،مطبعة لجنػة
التػ ػػألي والترجمػ ػػة والنشػ ػػر ،القػ ػػاىرةٜٜٔ٘ ،ـ) ،ٔٓٛ : .وتهػ ػػذي األسػ ػػماء واللغػ ػػات

النػػووي ،أبػػو زكريػػا محػػي الػػدين بػػن شػػرؼ( ،تٙٚٙى ػػ)( ،دار الكت ػ العلميػػة ،بيػػروت،
لبناف ،د.ت).ٕٓٚ/ٔ :.

(ٗ) يناػػر :شػػذرات الػػذى فػػي أخبػػار مػػن ذىػ  ،ابػػن العمػػاد عبػػد الحػػي بػػن العمػػاد الحنبلػػي،
(تٜٔٓٛىػ ػ ػػ) ،تحقي ػ ػػق محمػػ ػػود االرن ػ ػػوط( ،طٔ ،دار اب ػ ػػن كثيػ ػ ػػر ،دمش ػ ػػق ،بيػ ػ ػػروت،

ٜٔٛٛى ػػ) ،ٖٖٔ/ٔ :.وتػػذكرة الحفاظ/الػػذىبي ،تصػػحيف عبػػد الػػرحمن يحيػػى العلمػػي،
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(طٔ ،دار أحياء التراث العربي ،بيروتٖٔٚٗ ،ىػػ) ،ٛٛ/ٔ :.وةبقػات الحفػاظ /جػالؿ
ال ػػدين عب ػػد ال ػػرحمن الس ػػيوةي (تٜٔٔىػ ػػ) ،تحقي ػػق عل ػػي محم ػػد عم ػػر( ،طٔ ،مطبع ػػة

االستقالؿ الكبرى ،القاىرةٜٖٔٚ ،ـ).ٖٖ :.
(٘) ينار :خالصة تهذي الكماؿ ،ٖٔٔ :ومرآة الجناف وعبرة اليقااف في معرفة ما يعتبر من
حػػوادث الزمػػاف ،اليػػافعي ،أبػػو محمػػد عبػػد اهلل بػػن اسػػعد (تٚٙٛى ػػ) تحقيػػق :عبػػد اهلل

الجبوري( ،مؤسسة الرسالة ،بيروتٜٔٛٗ ،ـ) .ٕٕٚ/ٔ :
( )ٙينار :النجوـ الزاىرة ،ٕ٘ٙ/ٔ :وغاية النهاية.ٖٓٔ/ٔ :

( )ٚيناػر :تهػذي تػػاريخ ابػن عسػاكر :عبػػد القػادر ابػن احمػػد بػن مصػطفى بػػن عبػد الػرحيم بػػن
بدراف.ٕ٘/ٙ ،
( )ٛينار :النجوـ الزاىرة في ملوؾ مصر ،القاىرة ،جماؿ الدين أبي المحاسن يوس بن تغري
بػػردي االتػػابكي (تٗٛٚى ػػ)( ،طٔ ،مطبعػػة دار الكت ػ المصػػرية ،القػػاىرةٜٕٜٔ ،ـ):

ٔ ،ٕ٘ٙ/و الطبقات الكبرى.ٜٔ٘/٘ :
( )ٜينار :البداية و النهاية ، ٕٖٗ/ٜ :فقو اإلماـ سالم بن عبد اهلل بن عمر (رضى اهلل عنهم)،
رسالة دكتوراة غير منشورة للدكتور مزاحم مهدي إبراىيم الدوري.
(ٓٔ) يناػػر :تهػػذي الكمػػاؿ ،ٔٗ٘/ٔٓ :وتقري ػ التهػػذي /ابػػن حجػػر العسػػقالني ،شػػهاب
الػػدين احمػػد بػػن علػػي( ،طٕ ،دار المعرفػػة ،بي ػروت ،لبنػػافٜٔٚ٘ ،ـ) ،ٕٛٓ /ٔ :.و

تهذي التهذي .ٖٗٙ/ٗ :
ٔٔ المبرد :ىو محمد بن يزيد الشمالي االزدي ،كنيتو أبو العباس إماـ العربية في بغداد في زمنو
واحػػد أبمػػة األدب واألخبػػار ولػػد فػػي البصػػرة وتػػوفي فػػي بغػػداد (تٕٛٙى ػػ) ،األعػػالـ

.ٔٗٗ/ٚ
(ٕٔ) ينار :تقري التهذي .ٕٕٙ/ٔ :
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(ٖٔ) جػ ػػامع الترمػ ػػذي بشػ ػػرح تحفػ ػػو االحػ ػػوذي  /أبػ ػػو عيسػ ػػى محمػ ػػد بػ ػػن عيسػ ػػى السػ ػػلمي
(تٕٜٚى ػ ػػ) ،مراجعػػػة احمػ ػػد محمػػػد شػ ػػاكر( ،دار أحيػ ػػاء الت ػ ػراث العربػ ػػي ،بيػ ػػروت) :

ٓٔ.ٖٔٚ/قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيف.
(ٗٔ) صػػحيف البخػػاري بشػػرح فػػتف البػػاري ( /مطبوعػػات محمػػد علػػي صػػبيف وأوالده ،ميػػداف
األزىر ،مصر).
.ٕٕٗ/ٚ :
(٘ٔ) ينا ػػر :الطبق ػػات الكب ػػرى ،ٜٔ٘/٘ :و ت ػػاريخ اب ػػن عس ػػاكر ،ٕ٘/ٙ :ته ػػذي الته ػػذي
/البن حجر.ٖٗٛ/ٖ :
( )ٔٙينار :التمهيد :البن عبد البر  :أبو عمر يوس بػن عبػد اهلل بػن محمػد بػن عبػد البػر بػن
عاصم النمري القرةبي (تٖ ٗٙىػ) .ٔٓٛ/ٔٔ :
( )ٔٚينار :جمهرة أشعار العرب البن حزـ ،ٔ٘ٗ_ٕٔ٘ :والبدء والتاريخ.ٜٔ/٘ :
( )ٔٛيناػػر :عمػػدة القػػاري /فػػي شػػرح صػػحيف البخػػاري ،العينػػي ،أبػػو محمػػد بػػن احمػػد (ت
٘٘ٛىػ)( ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف ،د.ت).ٕٜٛ/ٖ :.
( )ٜٔاألدمة :باةن الجلد الذي يلي اللحم والبشرة إاىرىا .ينار :لساف العرب ٕٔ ،ٚ/سير
أعالـ النبالء ،ٜٗ٘/ٗ :والبداية والنهاية.ٕٖ٘/ٜ :
(ٕٓ) ينار :العقد الفريد :أبو عمر احمد بن محمد ابن عبد ربو االندلسي مطبعة لجنة التألي
والترجمة والنشر ٗ.ٗٗٙ/
(ٕٔ) ينار :الطبقات الكبرى.ٜٔٛ/٘ :
(ٕٕ) ينار :سير أعالـ النبالء.ٗٙٙ/ٗ :
(ٖٕ) ينار :السماع البن القيسراني.ٖٗ :
(ٕٗ) ينار :التمهيد.ٕٓٚ/ٜ :
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(ٕ٘) األدلػػم الشػػديد السػػواد يناػػر فػػي ذلػػك :العقػػد الفريػػد .ٗٗٙ/ٗ :القػػاموس المحػػي /
الفيػروز آبػادي ،مجػد الػدين محمػد بػن يعقػوب الشػيرازي (تٛٔٚىػػ)( ،طٔ ،المطبعػة

الحسينية ،مصرٖٖٔٓ ،ىػ) .ٔٔٗ/ٗ :
( )ٕٙالتمهيد.ٕٓٚ/ٜ :
( )ٕٚينار :األسماء واللغات ٔ.ٕٓٚ/
( )ٕٛينار :الطبقات الكبرى ٘ ،ٜٔٚ/سير أعالـ النبالء.ٗٙٗ/ٗ :
 ٕٜينار :تاريخ ابن عساكر .٘ٗ/ٙ
(ٖٓ) ينار :صفو الصفوة :جماؿ الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن
الجوزي (ت )ٜ٘ٚمطبعة مجلس دابرة المعارؼ العثمانية ٕ.٘ٔ/
(ٖٔ) ينار :التمهيد ،ٕٓٚ/ٜ :وشذرات الذى .ٖٖٔ/ٔ :
ٕٖ ينا ػ ػػر :ص ػ ػػفة الص ػ ػػفوة ٕ ،٘ٔ/ته ػ ػػذي األس ػ ػػماء واللغ ػ ػػات ٔ ،ٕٓٚ/المعرف ػ ػػة والت ػ ػػاريخ
ٖ ،٘٘ٙ/الطبق ػ ػػات الكب ػ ػػرى ٘ ،ٕٓٔ - ٕٓٓ/العق ػ ػػد القريػ ػ ػ ٗ ،ٗٗٙ/ش ػ ػػذرات
الذى ٔ.ٖٖٔ/
(ٖٖ) يناػػر :حليػػو األوليػػاء :ألبػػي نعػػيم احمػػد بػػن عبػػد اهلل االصػػفهاني (تٖٓٗىجريػػة) دار
الكت العربية بيروت ،الطبعة الرابعة ٔٗٓ٘ ،ىجرية ٕ.ٜٔٗ/
(ٖٗ) ينار :تهذي تاريخ ابن عساكر.٘ٗ/ٙ :
(ٖ٘) ينار :معرفو الثقات :ألبي الحسن احمد بن عبد اهلل بن صالف العجلي (تٕٔٙىجرية)
تحقيق عبد العليم بن العاػيم السػنيوري ،مكتبػة الػدار ،المدينػة المنػورة ،الطبعػة األولػى،

٘ٓٗٔ.ٖٖٛ/ٔ ،
( )ٖٙيناػػر :تهػػذي األسػػماء واللغػػات ،ٕٓٛ/ٔ :سػػير أعػػالـ النػػبالء ،ٗٙ٘/ٗ :الشػػيرازي:
ٕ ، ٙالتعديا والتجريف لوليد سليماف بن خلػ بػن سػعد البػاجي (تٗٗٚىػػ) مراجعػة:
أبو لبابة حسين ،دار الواء للنشر والتوزيع ،الرياض ،طٜٔٔٛٙ ،ـ.ٕٖٔٔ/ٖ : ،
٘ٙ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

( )ٖٚينار :الطبقات الكبرى.ٕٓٔ/٘ :
( )ٖٛينار :تاريخ اإلسالـ.ٔٔٚ /ٗ :
( )ٖٜينار :وفيات األعياف ،ٜٗ/ٕ :ةبقات الحفاظ.ٖٖ :
(ٓٗ) ينار :تهذي األسماء واللغات ،ٕٓٛ/ٔ :ةبقات الفقهاء.ٕٙ :
ٔٗ ينار التعديا والتجريفٖ.ٕٖٔٔ/
(ٕٗ) ينار :تاريخ الرسا والملوؾ.ٕٔٗٚ/ٜ :
(ٖٗ) الطبقات الكبرى.ٕٓٓ/٘ :
(ٗٗ) تهذي تاريخ ابن عساكر.٘٘/ٙ :
(٘ٗ) حليو األولياء.ٜٖٔ/ٕ :
( )ٗٙالتمهيد.ٕٓٚ/ٜ :
( )ٗٚتهذي .٘٘/ٙ :
( )ٗٛتهذي األسماء واللغات ،ٕٓٚ/ٔ :وشذرات الذى .ٖٖٔ/ٔ :
( )ٜٗوفيات األعياف.ٜٗ/ٕ :
(ٓ٘) سير أعالـ النبالء.ٗ٘ٛ/ٗ :
(ٔ٘) ينار :الثقات ،ٕٔ٘/ٗ :الكاش  ،ٕٗٓ/ٔ :تهذي التهذي .ٕٗٓ/ٕ :
(ٕ٘) ينار :الثقات ،ٜٛ/ٖ :اإلصابة.ٕٖٚ/ٗ :
(ٖ٘) ينار :تهذي الكماؿ  ،ٙٙ/ٚالكاش ٔ ،ٕٙٛ/تقري التهذي ٔ.ٕٖٔ/
(ٗ٘) ينار :التاريخ الكبير ٖ ،ٕٜٜ/الثقات ٖ ،ٕٔٔ/الكاش ٔ.ٖٓٓ/
(٘٘) ينار :الطبقات الكبرى ٖ ،ٖٚٙ/حليو األولياء ٔ ،ٖٙٚ/تهذي الكماؿ ٓٔ.ٙ٘/
( )٘ٙينار :تهذي الكماؿ ٓٔ ،ٕ٘ٓ/الكاش ٔ ،ٖٖٙ/سير أعالـ النبالء ٖ.ٗٗٗ/
ٙٙ
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العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

( )٘ٚينار :تذكره الحفاظ ،ٕ٘/ٔ :الكاش  ،ٖٖٚ/ٔ :تهذي التهذي .ٛٗ/ٗ :
( )٘ٛينار :الثقات ٖ ٔٛٓ/اإلصابة ٕ ،٘ٛ/تهذي األسماء واللغات ٕٕٔ٘/
( )ٜ٘ينار :الثقات ٗ ،ٖٛٙ/اإلصابة ٗ.ٖ٘ٔ/
(ٓ )ٙيناػ ػػر :الطبقػ ػػات الكبػ ػػرى ٗ ،ٕٔٗ/التػ ػػاريخ الكبيػ ػػر ،ٖ/ٕ :معرفػ ػػة الثقػ ػػات،ٗٛ/ٕ :
مشاىير علماء األمصار.ٖٚ :
(ٔ )ٙينار :الثقات ،ٚ/٘ :تقري التهذي .ٗٗٙ/ٔ :
(ٕ )ٙينار :معرفو الثقات ،ٗ٘٘/ٕ :تهذي األسػماء واللغػات ،ٖ٘ٓ/ٕ :تقريػ التهػذي :
ٕ.ٙٓٙ/

(ٖ )ٙينار :التاريخ الكبير ،ٔ٘ٚ/ٚ :الثقات ،ٖٕٓ/٘ :تهذي التهذي .ٖٖٛ/ٛ :
(ٗ )ٙينار :تهذي التهذي  ،ٖ٘/ٕٔ :تقري التهذي  ،ٗٓ٘/ٕ :تجربو أسػماء الصػحابة:
ٕ.ٔٗ٘/

(٘ )ٙينار :الطبقات الكبرى ،ٖٚ/ٗ :الثقات ،ٔٙ/ٖ :تهذي التهذي .ٜٕ/ٕ :
( )ٙٙيناػ ػ ػػر :تجربػ ػ ػػو أسػػ ػػماء الصػ ػ ػػحابة ،ٖ٘/ٔ :تهػػ ػػذي التهػ ػ ػػذي ٕٔ ،ٕٔٗ/اإلصػ ػ ػػابة:
ٔ.ٔ٘ٛ/
( )ٙٚينار :حليو األولياء ،ٖٚٙ/ٔ :تهذي التهذي  ،ٕٕٙ/ٕٔ :اإلصابة.ٕٕٓ/ٗ :
( )ٙٛينار :تجريد أسماء الصحابة ،ٖٖٛ/ٕ :اإلصابة.٘ٓ٘/ٗ :
( )ٜٙينار :التاريخ الكبير ،ٖٓ٘/ٔ :تهذي الكماؿ ،ٕٔ٘/ٕ :الكاش .ٛٛ/ٔ :
(ٓ )ٚينار :الثقات ،ٔٓٙ/ٙ :تهذي الكماؿ ٗ ،ٕٖٛ/تهذي التهذي ٔ.ٜٖٗ/
(ٔ )ٚينا ػػر :الثقػػػات ،ٔٓ٘/ٙ :تهػػػذي الكمػػػاؿ ،ٕٕٗ/ٗ :ته ػػذي الته ػػذي ،ٔٓٚ/ٔ :
االعالـ.ٗٛ/ٕ :

ٙٚ
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(ٕ )ٚيناػػر :التػػاريخ الكبيػػر ،ٕٕٔ/ٕ :تهػػذي الكمػػاؿ ،ٖٕ٘/ٗ :خالصػػو تهػػذي الكمػػاؿ:
ٔ.ٙ
(ٖ )ٚينا ػػر :الت ػػاريخ الكبي ػػر ،ٕٕٚ/ٕ :الج ػػرح والتع ػػديا ،ٛٓ /ٖٓ :الكاشػ ػ ،ٜٔ٘/ٔ :
الميزاف.ٖٗٚ/ٔ :
(ٗ )ٚينار :التاريخ الكبير ٕ ،ٖٗٛ /تهذي الكماؿ  ،ٖ٘٘ /ٚتقري التهذي ٔ.ٕٕٓ/
(٘ )ٚينار :التاريخ الكبير ،ٗٗ/ٖ :الثقات ،ٕٕ٘ /ٙ :تهذي الكماؿ.ٖٗٗ/ٚ :
( )ٚٙيناػ ػػر :الثق ػ ػػات ،ٕ٘ٗ/ٙ :تهػ ػػذي الته ػ ػػذي  ،ٛٔ/ٖ :تقري ػ ػ الته ػ ػػذي ،ٕٔٔ/ٔ :
الميزاف.ٕٙٛ/ٔ :

( )ٚٚيناػ ػػر :التػ ػػاريخ الكبيػ ػػر ،ٔ٘ٓ /ٔ :الثقػ ػػات ،ٕٕٙ /ٙ :الكاش ػ ػ  ،ٕٕٚ/ٔ :تقري ػ ػ
التهذي .ٕٔٚ/ٔ :

( )ٚٛيناػػر :الثقػػات ،ٕٖٕ/ٗ :حليػػة األولي ػػاء ،ٕٜ٘/ٕ :صػػفو الصػػفوة ،ٔٗٛ/ٕ :تقريػ ػ
التهذي .ٕٗٚ/ٔ :

( )ٜٚيناػ ػػر :التػ ػػاريخ الكبيػ ػػر ،ٔٓٚ/ٗ :الثقػ ػػات ٗ ،ٖٓ٘/الكاش ػ ػ  ،،ٖٖٗ/ٔ :ته ػ ػػذي
التهذي .ٖٕٗ /ٖ :
(ٓ )ٛينا ػ ػػر :الت ػ ػػاريخ الكبي ػ ػػر ،ٕٛٛ/ٗ :الج ػ ػػرح والتع ػ ػػديا ،ٗٔٓ/ٗ :تقريػ ػ ػ الته ػ ػػذي :
ٔ ،ٕٕٙ/الميزاف.ٕٜٜ/ٕ :
(ٔ )ٛينار :التاريخ الكبير  ،ٗٛٗ/ٙالجرح والتعػديا  ،ٖٗٚ/ٙتهػذي التهػذي ٘- ٗٙ/
.ٜٗ
(ٕ )ٛينار :التػاريخ الكبيػر ،٘ٗ/٘ :تهػذي األسػماء واللغػات ،ٕٕٙ/ٔ :تهػذي التهػذي :
٘ ،ٙٗ/تقري التهذي .ٗٓ٘/ٔ :
(ٖ )ٛينا ػػر :الت ػػاريخ الكبي ػػر ،ٕٕ/ٙ :الثق ػػات ،ٕٕٔ/٘ :ته ػػذي الكم ػػاؿ ،ٕٖٜ :تقريػ ػ
التهذي .ٜ٘ٓ/ٔ :
ٙٛ
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(ٗ )ٛيناػ ػػر :التػ ػػاريخ الكبيػ ػػر ،ٖٜ٘ /٘ :الجػ ػػرح والتعػ ػػديا ،ٖٕٙ/٘ :تهػ ػػذي التهػ ػػذي :
.ٜٗ٘/ٚ
(٘ )ٛينار :التاريخ الكبير ،ٜٔٓ/ٙ :الثقات ،ٔٙ٘/ٚ :تقري التهذي .ٕٙ/ٕ :
( )ٛٙينار :الجرح والتعديا ،ٕٖٔ/ٙ :تهذي الكماؿ ،ٕٛٛ :تقري التهذي .ٜٙ/ٕ :
( )ٛٚينار :التاريخ الكبير ،ٕٕٔ/ٚ :الجرح والتعديا :ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم
الرازي (تٖٕٚىجرية) دار أحياء التراث العربي بيروت ،الطبعة األولى ٖٔٔٚىجرية،

 ،ٚٗ/ٚالثقات.ٖٔٙ/ٚ :
( )ٛٛينار :التاريخ الكبير ،ٜ٘/ٔ :الثقات ،ٖٙ٘/٘ :تقري التهذي .ٖٔ٘/ٕ :
( )ٜٛينار :الجرح والتعديا ،ٚٔ/ٛ :تقري التهذي  ،ٕٓٚ /ٕ :الميزاف.ٗٓ/ٗ :
(ٓ )ٜيناػ ػ ػػر :التػ ػ ػػاريخ الكبيػ ػ ػػر ،ٖٔ/ٛ :الجػ ػ ػػرح والتعػ ػ ػػديا ،ٖٖ٘/ٛ :تهػ ػ ػػذي التهػ ػ ػػذي :
ٓٔ.ٕٚٚ/
(ٔ )ٜينا ػ ػػر :الت ػ ػػاريخ الكبي ػ ػػر ،ٕ٘٘/ٔ :الج ػ ػػرح والتع ػ ػػديا ،ٖٔٔ/ٛ :تقريػ ػ ػ الته ػ ػػذي :
 ،ٜٜٗ/ٜالميزاف.٘ٛ/ٗ :
(ٕ )ٜينار :التاريخ الكبير ،ٛ٘/ٛ :الثقات ،ٗٙٚ/٘ :الجػرح والتعػديا ،ٗ٘ٔ/ٛ :مشػاىير
علماء األمصار.ٕٜٔ /ٔ :
(ٖ )ٜينا ػ ػػر :ت ػ ػػاريخ خليف ػ ػػة ،ٖٜٛ/ٕ :ته ػ ػػذي الته ػ ػػذي  ،ٖٔٛ/ٔٔ :تقريػ ػ ػ الته ػ ػػذي :
ٕ.ٖٖٙ/
(ٗ )ٜينار :التاريخ الكبير ،ٖٙٔ/ٛ :تهذي التهذي  ،ٖٜ٘/ٔٔ :الميزاف.ٖٜٗ/ٗ :
(٘ )ٜينار :التاريخ الكبير ،ٚٙ/٘ :الثقات ،ٕٔ/٘ :الجرح والتعديا.ٖٖٛ/ٜ :
( )ٜٙينار :الجرح والتعديا ،ٖٗ٘/ٜ :خالصػة تهػذي الكمػاؿ ،ٕٔ/ٛ :تقريػ التهػذي :
ٕ.ٖٜٙ/

ٜٙ
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( )ٜٚيناػ ػػر :الجػ ػػرح والتعػ ػػديا ،ٖٖٚ/ٜ :تهػ ػػذي التهػ ػػذي  ،ٖٛ/ٕٔ :تهػ ػػذي األسػ ػػماء
واللغات.ٜٔ٘/ٕ :
 ٜٛسنن النسابي (كتاب الصالة /باب من أدرؾ ركعة من الصالة) ٔ ،ٕٚٗ/حديث .٘٘ٚ
 ٜٜسنن ابن ماجو (كتاب الصالة  /باب من أدرؾ ركعة من الجمعة) ٔ ،ٖ٘ٙ/حديث ٖٕٔ.
ٓٓٔ ينار :تهذي الكماؿ ( ،)ٖٚ/ٕٜالكاش (ٕ ،)ٖٓٗ/تهذي التهذي (ٓٔ،)ٖٜٓ/
تقري التهذي (ٔ.)٘٘ٔ/

ٔٓٔ نار :تهذي الكمػاؿ ٗ ،ٜٕٔ/الكاشػ ٔ ،ٕٖٚ/تهػذي التهػذي ٔ ،ٗٔٙ/تقريػ
التهذي ٔ.ٕٔٙ/

ٕٓٔ ينا ػ ػ ػػر :ته ػ ػ ػػذي الكم ػ ػ ػػاؿ (ٕٖ، )ٜ٘ٓ/الكاشػ ػ ػ ػ ٕ ( ،،)ٗٓٗ/ته ػ ػ ػػذي الته ػ ػ ػػذي
( ،)ٕٕٛ/ٚتقري التهذي (ٔ.)ٙٔٗ/

ٖٓٔ وقد سبقت ترجمتو في ص ٖٕ من ىذه الرسالة.
ٗٓٔ وقد سبقت ترجمتو في صٖٕ من ىذه الرسالة.
٘ٓٔ وقد سبقت ترجمتو في صٖٕ من ىذه الرسالة.
 ٔٓٙينار :أالـ ٔ ،ٕٓ٘/لإلمػاـ محمػد بػن إدريػس الشػافعي أبػو عبػد اهلل (ٓ٘ٔ ،)ٕٓٗ -

دار المعرفػة للنشػػر ،بيػروت ،ٖٜٖٔ ،الطبعػػة الثانيػػة .التمهيػد  ،ٚٓ/ٚحاشػػية السػػندي

ٔ ،ٕٚٗ/تحفة االحوذي ٖ ،٘ٓ/شرح سنن ابن ماجو ٔ.ٚٛ/
 ٔٓٚصحيف ابن خزيمة ،كتاب الصالة  /بػاب األمػر بالسػكينة فػي المشػي إلػى الصػالة والنهػي
من السعي إليها ٖ ،ٖ/حديث٘ٓ٘ٔ .صحيف ابػن خزيمػة ،أبػو بكػر محمػد بػن اسػحق

بػػن خزيمػػة السػػلمي النيسػػابوري (تٖٔٔ ىجريػػة) ،تحقيػػق محمػػد مصػػطفى االعامػػي،
المكت اإلسالمي
 ٔٓٛينار المصادر نفسها.
 ٜٔٓسنن النسابي (كتاب الصالة /باب التشديد في تأخير الصالة) ٔ ،ٕ٘ٗ/حديثٕٔ٘.
ٓٚ
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ٓٔٔ صحيف مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصالة /باب التغلي في تفويت صػالة العصػر)
ٔ ،ٖٗ٘/حديث.ٕٙٙ
ٔٔٔ سنن أبي داود (كتاب الصالة  /باب وقت الصالة) ٔ ،ٖٔٔ/حديثٗٔٗ.
ٕٔٔ سػ ػػنن ابػ ػػن ماجػ ػػو (كتػ ػػاب الصػ ػػالة  /بػ ػػاب المحافاػ ػػة علػ ػػى صػ ػػالة العصػ ػػر) ٔ،ٕٕٗ/
حديث٘.ٙٛ
ٖٔٔ سنن الترمذي (كتاب الصالة /باؿ ماجػاء فػي السػهو عػن وقػت صػالة العصػر) ٔ،ٖٖٔ/
حديث٘ ،ٔٚقاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن صحيف
ٗٔٔ ينار :تهذي الكماؿ (ٕ ،)ٖٖٚ/الكاش (ٔ ،)ٔٓٙ/تقري التهذي (ٔ.)ٜٜ/
٘ٔٔ ينار :تهذي الكماؿ (ٕٕ ،)ٖٗٚ/الكاش (ٔ ،)ٜٗٗ/تهذي التهذي (ٗ،)ٔٓٗ/
تقري التهذي (ٔ.)ٕٗ٘/
 ٔٔٙوقد سبقت ترجمتو في صٖٕ.
 ٔٔٚوقد سبقت ترجمتو في صٖٕ.
 ٔٔٛوقد سبقت ترجمتو في صٖٕ.
 ٜٔٔينار :الغري البن سالـ ٔ ،ٖٓٙ/النهاية في غري الحديث٘.ٔٗٚ/
ٕٓٔ ينار :موةأ مالك ٔ ،ٔٔ/التمهيد ٗ ،ٕٜٔ/شرح النووي ٘ ،ٕٔٙ - ٕٔ٘/سنن ابن
ماجػػو ٔ ،٘ٓ/سػػير أعػػالـ النػػبالء  ،ٖ٘ٗ/ٔٛشػػرح السػػيوةي ٔ ،ٕ٘ٗ/عػوف المعبػػود
ٕ ،ٕٙ/ش ػػرح الزرق ػػاني ٔ ،ٗ٘/لإلم ػػاـ محم ػػد ب ػػن عب ػػد الب ػػاقي ب ػػن يوسػ ػ الزرق ػػاني
(تٕٕٔٔ) ،دار الكتػ ػ العلمي ػػة ،بي ػػروت ٔٔٗٔ ،الطبع ػػة األول ػػى .تحف ػػة االح ػػوذي

ٔ.ٗٗ/
ٕٔٔ ينار :سنن ابن ماجو ٔ ،٘ٓ/تحفة االحوذي ٔ.ٗٗ/

ٔٚ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

ٕٕٔ س ػػنن النس ػػابي (كت ػػاب الص ػػالة /ب ػػاب الح ػػاؿ الت ػػي يج ػػوز عليه ػػا اس ػػتقباؿ غي ػػر القبل ػػة)
ٔ ،ٕٖٗ/حديثٜٓٗ
ٖٕٔ صػحيف البخػاري (كتػاب الجمعػة /بػاب مػن تطػوع فػي السػفر دبػر الصػلوات وقبلهػا وركػػع
النبي (صلى اهلل عليو وسلم) ركعتي الفجر في السفر) ٔ ،ٖٖٚ/حديث ٗ٘ٓٔ
ٕٗٔ صحيف مسلم (كتاب صالة المسافرين وقصرىا /باب جواز صالة النافلة على الدابػة فػي
السفر حيث توجهت) ٔ ،ٗٛٚ/حديث ٓٓٚ
النسابي (كتاب القبلة /باب الحاؿ التي يجوز عليها استقباؿ غير القبلة) ٕ ،ٙٔ/حديث ٗٗٚ
ٕ٘ٔ سنن أبي داود (كتاب الصالة /باب التطوع على الراحلة والوتر) ٕ ،ٜ/حديث ٕٕٗٔ
 ٕٔٙيناػػر :تهػػذي الكمػػاؿ ٔ ،ٕٜٚ/الكاش ػ ٕ ،ٜٔٓ/تهػػذي التهػػذي ٔ ،ٕٕ/تقري ػ
التهذي .

 ٕٔٚينار :تهذي الكماؿ ٔٔ.ٖ٘ٙ/
 ٕٔٛوقد سبقت ترجمتو في صٕٕ.
 ٕٜٔينار :تهذي الكماؿ ( ،)ٕٚٚ/ٔٙالكاش (ٕ ،)ٔٗٔ/تقري التهذي (ٔ.)ٖٕٛ/
ٖٓٔ وقد سبقت ترجمتو في ص.ٕٙ
ٖٔٔ وقد سبقت ترجمتو في صٖٕ.
ٕٖٔ وقد سيقت ترجمتو في صٖٕ.
ٖٖٔ وقد سبقت ترجمتو في صٖٕ.
ٖٗٔ ينار :التمهيد  ،ٚٙ / ٔٚشرح النووي ٘ ،ٕٔٓ/فتف الباري ٕ ،ٕٖٛ/حاشية السندي
ٔ ،ٕٗٗ/عوف المعبود ٗ.ٙ٘/

ٖ٘ٔ ينار  :شرح النووي ٘ ،ٕٔٓ/فتف الباري ٕ ،ٕٖٛ/حاشية السندي ٔ.ٕٗٗ/

ٕٚ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

 ٖٔٙس ػ ػػنن النس ػ ػػابي (كت ػ ػػاب الص ػ ػػالة ا/ب ػ ػػاب ص ػ ػػالة الخ ػ ػػوؼ) ٖ ،ٔٚٔ/ح ػ ػػديث،ٖٔ٘ٛ
وحديث.ٖٜٔ٘
 ٖٔٚصحيف البخاري (كتاب الجمعة/باب صالة الخوؼ) ٔ ،ٖٜٔ/حديثٓٓ.ٜ
 ٖٔٛص ػػحيف مس ػػلم (كت ػػاب ص ػػالة المس ػػافرين وقص ػػرىا  /ب ػػاب ص ػػالة الخ ػػوؼ) ٔ،٘ٚٗ/
حديث.ٖٜٛ
 ٖٜٔسنن أبي داود (كتاب الصالة /باب من قاؿ يصػلي بكػا ةابفػة ركعػة ػم يسػلم فيقػوـ كػا
ص فيصلوف ألنفسهم ركعة) ٕ ،ٔ٘/حديثٖٕٗٔ.
ٓٗٔ سنن الترمذي (كتاب الجمعة /باب ما جاء في صالة الخوؼ) ٕ ،ٖٗ٘/حديثٗ.٘ٙ
ٔٗٔ ينار :تهذي الكماؿ (ٕٗ  ،)ٛٔ/الكاش (ٔ ،)ٕٜٗ/تهذي التهذي (ٔ.)ٕٛٛ/
ٕٗٔ يناػ ػ ػ ػػر :تهػ ػ ػ ػػذي الكمػ ػ ػ ػػاؿ (ٕٖ ،)ٕٔٗ/الكاش ػ ػ ػ ػ (ٕ ،)ٖٕٛ/تهػ ػ ػ ػػذي التهػ ػ ػ ػػذي
(ٔٔ ،)ٕٛٗ/تقري التهذي (ٔ.)ٙٓٔ/
ٖٗٔ ينار :تهػذي الكمػاؿ (ٖٔ ،)ٗٓٓ/الكاشػ (ٕ ،)ٕٕٛ/تهػذي التهػذي (ٗ،)ٗٛ/
تقري التهذي (ٔ.)٘ٗٔ/
ٗٗٔ وقد سبقت ترجمتو في ص ٖٕ.
٘ٗٔ وقد سبق ترجمتو في صٖٕ.
 ٔٗٙوقد سبقت ترجمتو في صٖٕ.
 ٔٗٚينار :فتف الباري  ،ٕٗ٘/ٚعوف المعبود ٗ ،ٛٗ/تحفة االحوذي ٖ.ٕٔٔ/
 ٔٗٛينار :عوف المعبود ٗ ،ٛٗ/تحفة االحوذي ٖ.ٕٔٔ/

ٖٚ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

املصادر والراجع
القراف الكريم
ٔ .اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابة ،احمػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالني (تٕ٘ٛىجريػػة) مصػػور
باألوفسيت عن الطبعة األولى في مطبعة السعادةٖٕٔٛ ،ىجرية.

ٕ .األعالـ ،خير الدين الزركلي (تٓٔٗٔىػ) ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط٘.
ٖ .األـ ،محمػػػد بػ ػػن إدريػ ػػس الشػ ػػافعي أبػػػو عبػػػد اهلل (ٓ٘ٔ  ،)ٕٓٗ -دار المعرف ػػة للنشػ ػػر،
بيروت ،ٖٜٖٔ ،الطبعة الثانية.
ٗ .البدء والتاريخ ،مطهر بن ةاىر المقدسي ٜٖٔٓ ،ـ.
٘ .بدابع الصنابع لعالء الدين الكاساني (ت )٘ٛٚدار الليث العربي ،بيروت ،ٜٕٔٛ ،الطبعة
الثانية.
 .ٙالبداية والنهاية ،أبو الغداء بن كثير (تٗٚٚىجريػة) مكتبػة المعػارؼ ،مكتبػة النصػر .طٔ.
 ٜٔٙٙـ.
 .ٚتػػاريخ خليفػػة بػػن خيػػاط ،أبػػو عمػػرو خليفػػة بػػن خيػػاط (تٕٓٗىجريػػة) تحقيػػق أكػػرـ ضػػياء
العربي ،مطبعة اآلداب ،النج  ،طٖٔٔٛٙ ،ىجرية  ٜٔٙٚ -ـ.
 .ٛالتػػاريخ الرسػػا والملػػوؾ ،الطبػػري ،أبػػو جعفػػر محمػػد بػػن جريػػر الطبػػري ،تحقيػػق محمػػد أبػػو
الفحا إبراىيم ،دار المعارؼ ،طٗ.
 .ٜالتػػاريخ الكبيػػر ،أبػػو عبػػد اهلل إسػػماعيا بػػن إبػػراىيم الجعفػػي البخػػاري (تٕ٘ٙىجريػػة) دار
الكت العلمية.
ٓٔ .تحفػػة االحػػوذي بشػػرح جػػامع الترمػػذي ،ألبػػي العلػػى محمػػد عبػػد الػػرحمن بػػن عبػػد الػػرحيم
المباركفوري (تٖٖ٘ٔىجرية) ،دار الكت العلمية ،بيروت (د.ت).
ٔٔ .تذكرة الحفاظ للذىبي ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثماف (تٚٗٛىجرية) ،مطبعة
مجلس دابرة المعارؼ العثمانية ،طٗ ٖٔٛٛ ،ىجرية ػ  ٜٔٙٛـ.
ٗٚ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

ٕٔ .التعديا والتجريف لوليد سليماف بن خل بن سعد الباجي (تٗٗٚىػ) مراجعػة :أبػو لبابػة
حسين ،دار اللواء للنشر والتوزيع ،الرياض ،طٜٔٔٛٙ ،ـ.
ٖٔ .تفسير القرةبي ،محمد بن احمد بن أبي بكر بػن فػرح القرةبػي أبػو عبػد اهلل (ت ٔ،)ٙٚ
دار الشع  ،القاىرة ٖٕٔٚ ،ىجرية ،الطبعة الثانية ،تحقيق احمد عبد العليم البردوني.
ٗٔ .تقري التهذي  ،احمد بن علي بن حجر العسػقالني (تٕ٘ )ٛحققػو عبػد الوىػاب عبػد
اللطي  ،دار المعرفة ،طٕ ٖٜٔ٘ ،ىجرية  ٜٔٚ٘ -ـ.
٘ٔ .التمهيػػد البػػن عبػػد البػػر ،انػػو عمػػر يوس ػ بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػد البػػر النمػػري (- ٖٙٛ
ٖٗٙىجريػػػة) ،وزارة عمػ ػػوـ األوقػ ػػاؼ والشػ ػػؤوف اإلسػ ػػالمية ،المغػ ػػرب ،ٖٔٛٚ ،تحقيػ ػػق
مصطفى بن احمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري.
 .ٔٙتنوير الحوالك ،عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفحا السيوةي ( ،)ٜٔٔ - ٜٛٗالمكتبة
التجارية الكبرى ،مصر.ٜٜٔٙ - ٖٜٔٛ ،

 .ٔٚتهذي األسماء واللغات ،أبو زكريا محي الػدين بػن تػرؼ النػووي (تٙٚٙىجريػة) ،إدارة
الطباعة المنيرية.

 .ٔٛتهذي تػاريخ ابػن عسػاكر ،عبػد القػادر بػن احمػد بػن مصػطفى بػن عبػد الػرحيم بػن محمػد
بدراف (تٖٔٗٙىػ).

 .ٜٔتهذي التهذي  ،ألبي الفحا احمد بن علي بن حجر العسقالني (تٕ٘ٛىجريػة) ،دار
الفكر ،بيروت ،طٔٔٗٓٗ ،ىجرية  ٜٔٛٗ -ـ.

ٕٓ .ته ػ ػػذي الكم ػ ػػاؿ ف ػ ػػي أس ػ ػػماء الرج ػ ػػاؿ ،جم ػ ػػاؿ ال ػ ػػدين أب ػ ػػو الحج ػ ػػاج يوسػ ػ ػ الم ػ ػػزي،
(تٕٗٚىجريػة) ،تحقيػق د .بشػار عػواد معػروؼ ،مؤسسػة الرسػالة ،طٕٔٗٓٛ ،ىجريػػة
  ٜٔٛٚـ.ٕٔ .الثقات ،محمد بن حباف بن احمد بن أبي حاتم التميمػي البسػتي (تٖٗ٘ىجريػة) مطبعػة
مجلس دابرة المعارؼ العثمانية ،طٖٜٔٔٛ ،ىجرية  ٜٔٚٛ -ـ.
٘ٚ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

ٕٕ .الجرح والتعديا ،أبو محمد عبػد الػرحمن بػن أبػي حػاتم محمػد إدريػس بػن المنػذر الػرازي

(تٖٕٚىجري ػ ػػة) مطبع ػ ػػة مجل ػ ػػس داب ػ ػػرة المع ػ ػػارؼ العثماني ػ ػػة ،طٖٕٔٔٚ ،ىجري ػ ػػة –

ٕٜ٘ٔـ.
ٖٕ .جمهػ ػػرة انسػ ػػاب العػ ػػرب ،أبػ ػػو محمػ ػػد علػ ػػي بػ ػػن احمػ ػػد بػ ػػن سػ ػػعيد بػ ػػن حػ ػػزـ االندلسػ ػػي
(تٗ٘ٙىجرية) ،دار الكت العلمية ،طٖٔٔٗٓ ،ىجرية  ٜٖٔٛ -ـ.
ٕٗ .حاشية ابن القيم ،محمد بن أبػي بكػر أيػوب الزرعػي أبػو عبػد اهلل (ٔٚ٘ٔ - ٜٙىجريػة)
دار الكت العلمية ،الطبعة الثانية ،بيروت ٘ٔٗٔ ىجرية  ٜٜٔ٘ -ـ.
ٕ٘ .حاشية السندي ،ألبي الحسن نور الدين عبد الهادي السندي (تٖٔٔٛىجريػة) تحقيػق

عب ػػد الفت ػػاح أب ػػو غ ػػدة ،مكتب ػػة المطبوع ػػات اإلس ػػالمية ،حلػ ػ  ،طٕٔٗٓٙ ،ىجري ػػة -

 ٜٔٛٙـ.
 .ٕٙحليػ ػ ػػة األوليػ ػ ػػاء وةبقػ ػ ػػات األصػ ػ ػػفياء ،أبػ ػ ػػو نعػ ػ ػػيم – احمػ ػ ػػد بػ ػ ػػن عبػ ػ ػػد اهلل االصػ ػ ػػفهاني
(تٖٓٗىجرية) مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة ٖٔ٘ٗ ،ىجرية  ٜٖٔ٘ -ـ.
 .ٕٚحليػػة العلمػػاء ،محمػػد بػػن احمػػد الشاشػػي القفػػاؿ ( ،)٘ٓٚ - ٕٜٗمؤسسػػة الرسػػالة دار
األرقػػم ،بيػػروت ،عمػػاف األردف ،ٔٗٓٓ ،الطبعػػة األولػػى ،تحقيػػق د.ياسػػين احمػػد إبػػراىيم

درادكو.

 .ٕٛخالصػػة تهػػذي الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ ،صػػقي الػػدين احمػػد بػػن عبػػد اهلل الخزرجػػي
األنصاري ،الناشر :مكتبة المطبوعات اإلسالمية ،طٕ ٖٜٔٔ ،ىجرية – ٔ ٜٔٚـ.

 .ٕٜالدراية في تخري احاديث الهداية البن حجر العسقالني ،تحقيق عبد اهلل ىاشم اليمػاني،
دار المعرفة ،بيروت.

ٖٓ .الديباج ،عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفحا السػيوةي ( )ٜٔٔ - ٜٛٗدار ابػن عفػاف،
الخير – السعودية ٔٗٔٙ ،ىجرية  ٜٜٔٙ -ـ ،تحقيق أبو إسحاؽ الحويني األ ري.

ٚٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

العدد ()ٜ

ٖٔ .الزاىػػر فػػي غري ػ األلفػػاظ للشػػافعي ،محمػػد بػػن احمػػد بػػن األزىػػر األزىػػري الهػػروي أبػػو
منصور (ٕٖٚٓ - ٕٛىجريػة) ،وزارة األوقػاؼ والشػؤوف اإلسػالمية ،الكويػت،ٖٜٜٔ ،
الطبعة األولى ،تحقيق د .محمد جبر األلفي.
ٕٖ .سبا السالـ ،محمػد بػن إسػماعيا الصػنعاني األميػر (ٖ ،)ٕٛ٘ - ٚٚدار أحيػاء التػراث
العربي ،بيروت ،ٜٖٔٚ ،الطبعة الرابعة ،تحقيق محمد عبد العزيز الخولي.
ٖٖ .سػػنن ابػػن ماجػػو ،ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػن يزيػػد القزوينػػي (ٕٚ٘ - ٕٓٚىجريػػة) تحقيػػق
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيروت (د.ت).
ٖٗ .سػ ػ ػػنن أب ػ ػ ػػي داود ،ألب ػ ػ ػػي داود س ػ ػ ػػليماف ب ػ ػ ػػن األش ػ ػ ػػعث السجس ػ ػ ػػتاني االزدي (ٕٕٓ -
ٕ٘ٚىجرية) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الفكر ،بيروت( ،د.ت).
ٖ٘ .سػنن الترمػػذي ،ألبػي عيسػػى محمػػد بػن عيسػػى الترمػذي السػػلمي (ٕٜٚ - ٕٜٓىجريػػة)
تحقيق احمد محمد شاكر وآخروف ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت( ،د.ت).

 .ٖٙسػػنن النسػػابي ،احمػػد بػػن شػػعي أبػػو عبػػد الػػرحمن النسػػابي (ٕ٘ٔ  ،)ٖٖٓ -مكت ػ

المطبوعػػات اإلسػػالمية ،حلػ  ٔٗٓٙىجريػػة  ٜٔٛٙ -ـ ،الطبعػػة الثانيػػة ،تحقيػػق عبػػد
الفتاح أبو غدة.

 .ٖٚسير أعالـ النبالء ،محمد بػن احمػد بػن عثمػاف بػن قايمػاز الػذىبي أبػو عبػد اهلل (ٖ- ٙٚ
 ،)ٚٗٛمؤسس ػػة الرس ػػالة ،بي ػػروت ٖٔٗٔ ،الطبع ػػة التاس ػػعة ،تحقي ػػق ش ػػعي االرن ػػاؤوط،
محمد نعيم العرقسوسي.
 .ٖٛالس ػػيا الج ػػرار ،محم ػػد ب ػػن عل ػػي ب ػػن محم ػػد الش ػػوكاني (ٖ )ٕٔ٘ٓ_ٔٔٚدار الكتػ ػ
العلمية ،بيروت ،ٔٗٓ٘ ،الطبعة األولى ،تحقيق محمود إبراىيم زايد.
 .ٖٜش ػػذرات ال ػػذى ف ػػي أخب ػػار م ػػن ذىػ ػ  ،أب ػػو الف ػػالح عب ػػد الح ػػي ب ػػن العم ػػاد الحنبل ػػي
(تٜٔٓٛىجرية) دار الكت العلمية .بيروت.

ٚٚ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

ٓٗ .ش ػ ػػرح ف ػ ػػتف الب ػ ػػاري ف ػ ػػي ص ػ ػػحيف البخ ػ ػػاري ،احم ػ ػػد ب ػ ػػن عل ػ ػػي ب ػ ػػن حج ػ ػػر العس ػ ػػقالني
(تٕ٘ٛىجرية) تحقيق عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ،دار القماةي للطباعة

والنشر ،طٔٔٗٔٓ ،ىجرية  ٜٜٔٛ -ـ.
ٔٗ .ش ػػرح الزرق ػػاني ،محم ػػد ب ػػن عب ػػد الب ػػاقي ب ػػن يوسػ ػ الزرق ػػاني (تٕٕٔٔ) ،دار الكتػ ػ
العلمية ،بيروت ٔٔٗٔ ،الطبعة األولى.
ٕٗ .شػػرح سػػنن ابػػن ماجػػو ،للسػػيوةي ع عبػػد الغنػػي عفخػػر الػػدين الػػدىلوي (تٜٔٔىجريػػة)
قديمي كت خانة ،كراتشي( ،د.ت).
ٖٗ .شرح السيوةي ،عبد الرحمن بػن أبػي بكػر أبػو عبػد الػرحمن السػيوةي (،)ٜٔٔ - ٜٛٗ

مكت ػ المطبوعػػات اإلسػػالمية ،حل ػ ٔٗٓٙىجريػػة  ،ٜٔٛٙ -الطبعػػة الثانيػػة ،تحقيػػق

عبد الفتاح أبو غدة.
ٗٗ .شػ ػػرح النػ ػػووي علػ ػػى صػ ػػحيف مسػ ػػلم ألبػ ػػي زكريػ ػػا يحيػ ػػى بػ ػػن شػ ػػرؼ بػ ػػن مػ ػػري النػ ػػووي
(تٙٚٙىجرية) ،دار أحياء التراث العربي ،بيروت ،طٕٖٜٕٔ ،ىجرية.
٘ٗ .شػػرح فػػتف القػػدير ،محمػػد بػػن عبػػد الواحػػد السيواسػػي (تٔ ،)ٙٛدار الفكػػر ،بيػػروت،
الطبعة الثانية.
 .ٗٙصػ ػػحيف البخػ ػػاري ،ألبػ ػػي عبػ ػػد اهلل محمػ ػػد بػ ػػن إسػ ػػماعيا البخػ ػػاري الجعف ػ ػػي (ٗ- ٜٔ
 ٕ٘ٙىجري ػػة) تحقي ػػق د .مص ػػطفى ديػ ػ البغ ػػا ،دار اب ػػن كثي ػػر ،اليمام ػػة ،بي ػػروت ،طٖ،
 ٔٗٓٚىجرية ٜٔٛٚ -ـ.

 .ٗٚصحيف ابن خزيمػة ،أبػو بكػر محمػد بػن اسػحق بػن خزيمػة السػلمي النيسػابوري (تٖٔٔ
ىجرية) ،تحقيق محمد مصطفى االعامي ،المكت اإلسالمي.

 .ٗٛصػ ػػحيف مسػ ػػلم ،ألبػ ػػي الحسػ ػػين مسػ ػػلم بػ ػػن الحجػ ػػاج القشػ ػػيري النيسػ ػػابوري (- ٕٓٙ
ٕٔٙىجريػػة) تحقيػػق محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي ،دار أحيػػاء الت ػراث العربػػي ،بيػػروت ،طٔ،
ٖ٘ٔٚىجرية  ٜٔ٘ٙ -ـ.
ٚٛ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

العدد ()ٜ

 .ٜٗصػػفة الصػػفوة ،جمػػاؿ الػػدين أبػػو الفػػرج عبػػد الػػرحمن بػػن علػػي بػػن محمػػد ابػػن الجػػوزي
(تٜ٘ٚىجرية) ،مطبعة مجلس دابرة المعارؼ العثمانية.
ٓ٘ .ةبقات الحفاظ ،جالؿ الدين السيوةي (تٜٔٔىجرية) تحقيق علي محمد عمر ،مطبعة
االستقالؿ الكبرى ،طٔ ٖٜٖٔ .ىجرية ػ ٖ ٜٔٚميالدية.
ٔ٘ .الطبقات الكبرى ،ابن سعد ،دار صادر ،بيروت.
ٕ٘ .العقػػد الفريػػد ،أبػػو عمػػر احمػػد بػػن محمػػد بػػن عبػػد ربػػو االندلسػػي ،مطبعػػة لجنػػة التػػألي

والترجمػػة والنشػػر ،شػػرحو احمػػد أمػػين – احمػػد الػػزين – إبػػراىيم االبيػػاري ،سػػنوات الطبػػع

مختلفة.
ٖ٘ .عمػ ػػدة القػ ػػاري شػ ػػرح صػ ػػحيف البخػ ػػاري ،بػ ػػدر الػ ػػدين أبػ ػػو محمػ ػػد بػ ػػن احمػ ػػد العينػ ػػي
(ت٘٘ٛىجرية) الطباعة المنيرية.
ٗ٘ .عػػوف المعب ػػود شػػرح س ػػنن أبػػي داود ،ألب ػػي الطي ػ محم ػػد شػػمس الح ػػق العاػػيم آب ػػادي
(تٕٕٖٔىجرية) دار الكت العلمية ،بيروت ،طٕٔٗٔ٘ ،ىجرية.
٘٘ .الع ػػين ،أب ػػي عب ػػد ال ػػرحمن الخلي ػػا ب ػػن احم ػػد الفراىي ػػدي (ٓٓٔ ٔٚ٘ -ىجري ػػة) ،دار
ومكتبػ ػػة الهػ ػػالؿ ،ٜٜٔ٘ ،الطبعػ ػػة األولػ ػػى ،تحقيػ ػػق د .مهػ ػػدي المخزومػ ػػي و د.إبػ ػػراىيم
السامرابي.

 .٘ٙغايػػة النهايػػة فػػي ةبقػػات القػػراء ،ألبػػي الخيػػر شػػمس الػػدين محمػػد بػػن محمػػد بػػن الجػػزري
(تٖٖٛىجرية) مطبعة السعادة ،مصرٖٔ٘ٔ ،ىجرية ٜٖٕٔ -ـ.

 .٘ٚالغريػ البػػن سػػالـ ،القاسػػم بػػن سػالـ الهػػروي أبػػو عبيػػد (ٗ٘ٔ  ،)ٕٕٗ -دار الكتػػاب
العربي ،بيروت  ،ٖٜٔٙالطبعة األولى ،تحقيق د .محمد عبد المعيد خاف.

 .٘ٛالغريػ البػػن قتيبػػة ،عبػػد اهلل بػػن مسػػلم بػػن قتيبػػة الػػدينوري أبػػو محمػػد (ٖٕٔ ،)ٕٚٙ -
مطبعة العاني ،بغداد ،ٖٜٔٚ ،الطبعة األولى ،تحقيق د .عبد اهلل الجبوري.

ٜٚ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

 .ٜ٘غري الحديث البػن الجػوزي ،أبػو الفػرج عبػد الػرحمن بػن علػي بػن محمػد بػن علػي ابػن
عبيد اهلل بن حمادي بن اجمد بن جعفر (ٓٔ٘  ،)ٜ٘ٚ -دار الكتػ العلميػة ،بيػروت،

٘ ،ٜٔٛالطبعة األولى ،تحقيق د .عبد المعطي أمين قلعجي.
ٓ .ٙغري ػ الحػػديث للخطػػابي ،حمػػد بػػن محمػػد بػػن إبػػراىيم الخطػػابي البسػػتي أبػػو سػػليماف
( ،)ٖٛٛ - ٜٔٛجامعة أـ القرى – مكة المكرمة ،ٕٔٗٓ ،الطبعة األولى ،عبد الكريم
إبراىيم الغرباوي.
ٔ .ٙغريػ ػ الح ػػديث للحرب ػػي ،إب ػػراىيم ب ػػن إس ػػحاؽ الحرب ػػي أب ػػو إس ػػحاؽ ()ٕٛ٘ - ٜٔٛ

جامع ػػة أـ الق ػػرى ،مك ػػة المكرم ػػة ،ٔٗٓ٘ ،الطبع ػػة األول ػػى ،تحقي ػػق د .س ػػليماف إب ػػراىيم
محمد العايد.

ٕ .ٙالف ػ ػػابق ف ػ ػػي غريػ ػ ػ الح ػ ػػديث واأل ػ ػػر ،ألب ػ ػػي القاس ػ ػػم محم ػ ػػود ب ػ ػػن عم ػ ػػر الزمخش ػ ػػري
(ت ٖ٘ٛىجريػة) تحقيػق محمػد علػػي البجػاوي ومحمػد أبػػي الفحػا ،دار المعرفػة ،لبنػػاف،

طٕ( ،د.ت).

ٖ .ٙفقو اإلماـ سالم بن عبد اهلل بن عمر ،رسػالة دكتػوراة غيػر منشػورة ،للػدكتور مػزاحم مهػدي
إبراىيم الدوري.
ٗ .ٙفػ ػ ػػيض القػ ػ ػػدير ،لعبػ ػ ػػد الػ ػ ػػرءوؼ المنػ ػ ػػاوي ،المكتبػ ػ ػػة التجاريػ ػ ػػة الكبػ ػ ػػرى ،مصػ ػ ػػر ،طٔ،
ٖٔ٘ٙىجرية.
٘ .ٙالقاموس المحي  ،مجد الدين محمد بػن يعقػوب الفيروزابػادي (٘ٗ )ٛٔٚ - ٙالمكتبػة
العلمية ،بيروت ٔٓٗٔىجرية  ٜٔٛٔ -ـ ،الطبعة األولى ،تحقيق محمد بشير األدلبي.
 .ٙٙالكاشػ فػػي معرفػػة مػػن لػػو روايػػة فػػي الكتػ السػػتة ،ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػن احمػػد بػػن
عثمػػاف الػػذىبي( ،تٚٗٛىجريػػة) تحقيػػق محمػػد عوامػػة ،دار القبلػػة للثقافػػة اإلسػػالمية،
مؤسسة علو ،جدة ،طٖٔٔٗٔ ،ىجرية  ٜٜٕٔ -ـ.

ٓٛ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

 .ٙٚالكافي في فقو ابػن حنبػا ،عبػد اهلل بػن قدامػة المقدسػي أبػو محمػد ،المكتػ اإلسػالمي،
بيروت ،ٜٔٛٛ ،الطبعة الخامسة ،تحقيق زىير الشويش.
 .ٙٛلساف العرب ،محمد بن مكرـ بن مناور األفريقي المصري (ٖٓ )ٚٔٔ - ٙدار صادر،
بيروت ٕٓٗٔ ،الطبعة األولى ،تحقيق د .مهدي المخزومي و د .إبراىيم السامرابي.
 .ٜٙالمجموع ،محي الدين بن شرؼ (ت ،)ٙٚٙدار الفكر العربي ،بيروت ،ٜٜٜٔ ،الطبعػة
األولى ،تحقيق محمود مطري.
ٓ .ٚالمحلى ،علػي بػن احمػد بػن سػعيد بػن حػزـ الاػاىري ،أبػو محمػد (ٖ ،)ٗ٘ٙ - ٖٛدار
األفاؽ الجديدة ،بيروت ،تحقيق لجنة أحياء التراث العربي.
ٔ .ٚمخت ػػار الص ػػحاح ،محم ػػد ب ػػن أب ػػي بك ػػر ب ػػن عب ػػد الق ػػادر ال ػػرازي (تٕٔ )ٚمكتب ػػة لبن ػػاف
ناشروف ،بيروت (٘ٔٗٔ ىجرية  ٜٜٔ٘ -ـ) ةبعة جديدة ،تحقيق محمود خاةر.
ٕ .ٚمرآة الجناف وعبرة اليقااف في معرفة ما يعتبر من حوادث الزماف ،أبػو محمػد عبػد اهلل بػن
اسػ ػػعد بػ ػػن علػ ػػي بػ ػػن سػ ػػليماف اليػ ػػافعي (تٚٙٛىجريػ ػػة) منشػ ػػورات مؤسس ػ ػة األعلمػ ػػي

للمطبوعات.

ٖ .ٚمشاىير علماء األمصار وأعالـ فقهاء األقطار ،أبو حاتم محمد بن حباف بن احمد البستي
(تٖٗ٘ىجريػػة) تحقيػػق معػػروؼ علػػي إبػػراىيم .مؤسسػػة الكت ػ الثقافيػػة .طٔٔٗٓٛ .

ىجرية ػ ٜٔٛٚـ.
ٗ .ٚمصباح الزجاجة ،احمد بن أبي بكر بن إسماعيا الكنػاني (ٕ ،)ٛٗٓ - ٚٙدار العربيػة،
بيروت ،ٖٔٗٓ ،الطبعة الثانية ،تحقيق محمد المنتقى الكشناوي.
٘ .ٚالمصػػباح المنيػػر ،احمػػد بػػن محمػػد بػػن علػػي المقػػري الفيػػومي (٘ٗ ،)ٚٚٓ - ٙالمكتبػػة
العلمي ػػة ،بي ػػروت ٔٗٓٔ ،ىجري ػػة  ٜٔٛٔ -ـ ،الطبع ػػة األول ػػى ،تحقي ػػق محم ػػد بش ػػير

األدلبي.

ٔٛ

مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم) ...
ـ .ـ .عبد السالـ علي كريم الدوري

 .ٚٙالمطلػػع ،محمػػد بػػن أبػػي الفػػتف البعلػػي الحنبلػػي أبػػو عبػػد اهلل (٘ٗ ،)ٜٚٓ - ٙالمكت ػ
اإلسالمي ،بيروت ٔٓٗٔ ىجرية ٔ ٜٔٛـ ،الطبعة األولى ،تحقيق محمد بشير األدلبي.
 .ٚٚمعرفة الثقات ،احمد بن عبد اهلل بن صالف أبو الحسن العجلي الكوفي (ٕ)ٕٙٔ - ٔٛ

مكتبػػة الػػدار ،المدينػػة المنػػورة ٘ٓٗٔ ىجريػػة  ٜٔٛ٘ -ـ ،الطبعػػة األولػػى ،تحقيػػق عبػػد

العليم البستوي.
 .ٚٛالمعرفػػة والتػػاريخ ،ألبػػي يوسػ يعقػػوب بػػن سػػفياف الفسػػتوي (ٕٚٚىػػ) ،تحقيػػق د .أكػػرـ
ضياء العمري ،مؤسسة الرسالة بيروت ،طٕ.ٜٔٛٔ - ٔٗٓٔ ،
 .ٜٚمعجػػم البلػػداف ،يػػاقوت بػػن عبػػد اهلل الحمػػوي أبػػو عبػػد اهلل (ت )ٕٙٙدار الفكػػر ،بيػػروت
٘ٔٗٔ ىجرية  ٜٜٔ٘ -ـ ،ةبعة جديدة ،تحقيق محمود خاةر.
ٓ .ٛالمغرب فػي ترتيػ المعػرب ،أبػو الفػتف ناصػر الػدين بػن عبػد السػيد بػن علػي بػن المطػرز
(ٙٔٓ - ٖ٘ٛىجريػػة) ،مكتبػػة أسػػامة بػػن زيػػد ،حل ػ  ،ٜٔٓٚالطبعػػة األولػػى ،تحقيػػق
محمود فاخوري وعبد الحميد المختار.
ٔ .ٛالمغني ،عبد اهلل بن احمد بن قدامة المقدسي أبػو محمػد (ٔٗ٘  ،)ٕٙٓ -دار الفكػر،
بيروت ،ٔٗٓ٘ ،الطبعة األولى.
ٕ .ٛموةػػأ مالػػك ،مالػػك بػػن انػػس أبػػو عبػػد اهلل االصػػبحي (ٖ )ٜٔٚ - ٜدار أحيػػاء الت ػراث
العربي ،مصر ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
ٖ .ٛميزاف االعتػداؿ فػي نقػد الرجػاؿ ،شػمس الػدين محمػد بػن احمػد الػذىبي (ت ،)ٚٗٛدار
الكت العلمية بيروت ٘ ،ٜٜٔالطبعة األولى ،تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ

عادؿ احمد عبد الموجود.

ٗ .ٛالنجوـ الزاىرة في ملوؾ مصر والقاىرة ،جما الدين أبي المحاسػن يوسػ بػن تغػرى بػردى
االتابكي (تٗٛٚىجرية) ،نسخة مصورة عن ةبعة دار الكت .

ٕٛ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (ٕٓ)

العدد ()ٜ

أيلوؿ (ٖٕٔٓ)

٘ .ٛنصػ الرايػػة ألحاديػػث الهدايػػة ،ألبػػي محمػػد بػػن يوسػ الحنفػػي الزيلعػػي (تٕ ،)ٚٙدار
الحديث القاىرة.
 .ٛٙالنهايػػة فػػي غريػ األ ػػر ،أبػػو السػػعادات المبػػارؾ بػػن محمػػد الجػػزري (ٗٗ٘ ،)ٙٓٙ -

المكتبة العلمية ،بيروت  ٖٜٜٔىجرية  ٜٜٔٚ -ـ ،الطبعة األولى ،تحقيق ةاىر احمد

الزاوي – محمود محمد الطناحي.
 .ٛٚنيػػا األوةػػار ،محمػػد بػػن علػػي بػػن محمػػد الشػػوكاني (تٕ٘٘ٔ) ،دار الجيػػا ،بيػػروت،
ٖ.ٜٔٚ
 .ٛٛالهداية ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليا الرغياني أبو الحسين (ٔٔ٘  )ٜٖ٘ -المكتبة
اإلسالمية ،بيروت.
 .ٜٛوفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد ابن أبي بكر
خلكاف (تٔٙٛىجرية) تحقيػق محمػد محػي الػدين عبػد الحميػد الناشػر ،مكتبػة النهحػة
المصرية.
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... )مرويات التابعي الجليا سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنهم
 عبد السالـ علي كريم الدوري. ـ.ـ

Abstract
In the Name of Allah
This Research treats with one aspect of sciences of Sharia ;
"ALHadith Science" especially its narratives science It sheds light
on one of those narratives which has high authenticity ; the
narratives of Salem Ben Abdullah Bin Omer in Al-Nissa'i's Sunnun
in the prayer book"God blessed them all".
He was a brilliant personality during the age of Followers
.Though he was one of the subordinate followers , he obtained
abundant know ledge regarding that he was the son of Imam ,
Kaliph , and the prince of believers .
That honoured home had prepared to him a great opportunity
to study sciences especially Fiqh and Hadith.
As Fiqh was studied by another research , this study is directed to
his narratives in Hadith in Al-Nissa'i's Sunnun in the prayer book ,
was the number conversations Alteroaha in the prayer book , Are
four.three ruled correctly, and the latter his weak. Thanks to God

ٛٗ

