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ABSTRACT 

Abstract Al-ahadeeth al wahrida fi sharih sahih bukhari for ibn battal. from the first bab “ma 

ja’a fi ghusl al baul” to the book of ghusl “bab al wudo’ kabl al ghusel” all these chapters are 

collected and researched by the researcher “Muhammad barakat”. this is a research that 

submitted for a master’s degree in al hadith science، faculty of Islamic science.He has 

collected the hadiths mentioned in this book which have not been attributed to its sources and 

have not been clarified their status، takhreej them from prophetic sources، searching in their 

asaneed، and clarifying judgment on them.The approach adopted by the book is an inductive، 

descriptive، deductive system.I have collected Hadiths mentioned in this thesis as it is 

indicated.I made Takhreej to prophet’s hadiths through the search in the sources and induction 

them as well as showed their Esnad and the produceres.I described the case of this Asanid، by 

researching the status of the narrators، and mentioned what was said by the scholars of jarh 

and taadeel.hen I clarified، according to the rules of Hadith scholars، the judgment on them 

based on what I deduced if they are true or weak.In this research I translated the book of 

Imam Albukhari and introduced his book “Al-Sahih، as well as to who explain them Ibn 

Battal and his book In the end of the book I made various indexes and wrote a conclusion in 

which I mentioned the most important results as follows Ibn battal، as same as the other 

explainer of Hadith، he presented the evidences from Hadith without Asanid، also isolated 

from clarifying their judgment.The most of Hadiths that he mentioned are true، according to 

the people who say them.The sources of Ibn Battal are different.   Not all of them depended 

only on Hadith، but also some of them depend on jurisprudence 
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 قدمةامل

 _ خلفية البحث: 1

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،ونستعينه ونستهديه ونسرتشده ،احلمد هلل حنمده
 ومن يضلل فال هادي له.  ،من يهده هللا فال مضل له ،أعمالنا

رجخ أوليائه من الظلمات إىل النور ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك وأشهد أن  ،خمخ
وعلى  ،رحممدًا عبده ورسوله، الذي أنزل هللا عليه الوحي ليخرج الناس من الظلمات إىل النو 

 آله وصحبه، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

وشــر  ،وخــري اهلــدي هــدي حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ،وبعــد: إن أصــدق احلــديث كتــاب هللا
ٿ ٿ ٹ ) :قــال هللا تعــاىل ،وكــل ضــاللة يف النــار، وكــل حمدثــة ضــاللة ،األمــور حمــداث ا

 [102]آلعمران:   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

وقــــــال هللا [70]األحزززززززاب:(   ھ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) ىل:وقــــــال هللا تعــــــا
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) تعــــــــــــــاىل:

 [105]التوبة:   (وئ ۇئ

 ،وإن مـن أعظـم مـا مــنل هللا علينـا م حنـن أمــة اإلسـالم م أن حفـه لنــا شـريعته يف كتابـه العزيــز
گ گ ڳ ڳ ) :وقال هللا تعاىل[9]الِحجر:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)قال هللا تعاىل

إذ قـخــيل   ،فلــم جيخخــْز علــى كتابــه التبــديل وال التغيــري[1]هززود:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
ــرّاءً  ،هللا لــه رجــاالً حخفخظــةً  ــر لــه علمــاء يعتنــون بــه  ،نقلــوه لنــا حبروفــه وألفاظــه ،وأئمــًة قـخ وكمــا يسل

يـخْنهــلخ  ،رية إىل يــوم الــدينفكــان نرباســاً للبشــ ،وإدراكــاً خلطاابتــه ،فهمــاً وتفســرياً وبيــاوً ملدلوالتــه
  ما يصلح به حاهلم يف الدنيا واآلخرة. ،منه الفقيه، والعابد، واحلاكم، وسائر اخللق

خ لكتابه ،وكذلك حفه هللا لنا سخنلة نبيِّّه صلى هللا عليه وسلم خبخنيِّّ
، وهي الوحي الشارح وامل

ينقلونه عن  ، عليه وسلمفسخلر هللا رجااًل يبحثون عن الصحيح من سنة رسول هللا صلى هللا
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حىت ميلزوا بني الصحيح والسقيم وتعرفوا التواريخ يف األخذ لفالن عن  ،أهل الثقة والعدالة
 حىت استقرل الثابت منه واملعمول به من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  ،فالن

الشريعة كتاابً وسنة وعما   حبثوا عن ،وكذلك جعل هللا لبيان السنة عن البدعة أوساً من عباده
فردُّوا على أهل البدع واهلوى  ،وداوم عليه الصحابة والتابعون ،كان عليه السلف الصاحلون

 حىت تبني احلق من الباطل.  ،ضاللتهم

فاســـتنبطوا  ،مث قـــّي  هللا وســـاً مـــن عبـــاده، فهمـــوا عـــن هللا وعـــن رســـوله معـــاين القـــرآن والســـنة
ڳ ڳ ) فكـان هـذا عـني احلفـه الـذي وعـد هللا بـه يف كتابـه: ،األحكام، وبينوا للناس ديـنهم

 [9]الِحجر:(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 ،وخدمة سنته املطهرة ،وطمعًا مين أن أكون يف مجلة من استعملهم هللا يف حفه شريعته
فأداها   ،ورجاء أن تشملين دعوة نبيه صلى هللا عليه وسلم: "نضلر هللا امرأ مسع مقاليت فوعاها

وقع اختياري الدخول يف سلك العاملني يف خدمة حديث رسول هللا (1)ا ... " كما وعاه
وأن أكون من مجلة املشتغلني يف مضمار الكشف عن صحيح السنة  ،صلى هللا عليه وسلم

ونصحوا  ،سالكًا بذلك طريق العلماء احملدثني الذين بذلوا جهودهم يف العناية به ،وضعيفها
 ه صلى هللا عليه وسلم.لألمة يف احلفاظ على سنة نبي

                                                           

 (2657، رقم )331ص4بليغ العلم، ج  ابب ما جاء يف احلث على ت يف كتاب العلم، ،سننهأخرجه الرتمذي يف  (1)
من حديث ابن (232، رقم )157،ص1،يف كتاب العلم ،ابب من بلغ علما ، جسننه ( ، وابن ماجه يف 2658و) 

 : حديث حسن صحيح.ل الرتمذيمسعود. وقا
  يف ،سننهالرتمذي يف  (،و3660،رقم ) 501ص 5وأخرجه أبوداود يف سننه ،كتاب العلم ،ابب فضل نشر العلم،ج

،يف كتاب سننه وابن ماجه يف  (،2656،رقم ) 331ص4ابب ما جاء يف احلث على تبليغ العلم، ج   كتاب العلم،
 زيد بن اثبت، وقال الرتمذي: حديث حسن. من حديث(230، رقم )156،ص1العلم ،ابب من بلغ علما ، ج

جبري بن من حديث (231م )، رق157،ص1،يف كتاب العلم ،ابب من بلغ علما ، جسننه وأخرجه ابن ماجه يف 
 ( من حديث أنس بن مالك. 236،رقم ) 159ص 1مطعم، وج
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وآخرون  ،فكانت املصنفات احلديثية ،إذ كان من هؤالء احملدثني من صخنلف ومجع األحاديث
فكانت تلك الشروح الكثرية ألمهات كتب السنة  ،شرحوا تلك األحاديث وبينوا معانيها

 النبوية املطهرة. 

أيب عبد هللا حممد بن  وكان من أجل املصنفات احلديثية كتاب "اجلامع الصحيح" لإلمام
فكان أصح كتاب  ،وذلك ألن األمة تلقته ابلقبول ،هـ(256املتوىف سنة ) ،إمساعيل البخاري

وكان من أوائل تلك الشروح شرح الفقيه ، بعد كتاب وكثرت حوله الشروح قدميًا وحديثاً 
توىف سنة امل ،املالكي، احملدث أيب احلسن بن خلف بن عبد امللك ابن بطال البكري القرطيب

 هـ(.  449)

حيث استفاد منه  ،وهو شرح متوسط من شروح البخاري ول اهتمامًا من العلماء بعده
كابن حجر   ،وكذلك شرلاح "صحيح البخاري" من بعده ،املشتغلون ابلشريعة وأحكامها

 العسقالين يف "فتح الباري" حيث نقل عنه نقوالت كثرية.

 مشكلة البحث:  – 2 

د شراح احلديث يف االستشهاد ملا ذهبوا إليه من استنباط املعاين واستخراج وملا كان اعتما
وكان من دأب الشراح أن أيتوا  ،من األدلة النصية من اآلايت واألحاديث النبوية ،األحكام

، ورمبا جردوا احلديث أو األثر عن اسم راويه ،ابألحاديث يف مصنفا م حمذوفة األسانيد
لذا جلأ املشتغلون يف علم احلديث إىل ختريج األحاديث واآلاثر الواردة  ،صحابياً كان أو اتبعياً 

وقد أتت كتب  ،ونخشخأ ما يعرف بــ "كتب ختريج احلديث" ،يف تلك املصنفات املشهورة
 ابختالف أنواعها.  ،التخريج على مصنفات كثرية يف العلوم الشرعية

شرح صحيح  ،واآلاثر الواردة فيهاوكان من هذه الكتب اليت حتتاج إىل ختريج األحاديث 
 البخاري البن بطال املالكي. 

وإن املسامهة يف القيام بتخريج األحاديث واآلاثر الواردة يف هذا الكتاب جيعل الباحث الذي 
يقوم على دراسة مجلة من األحاديث النبوية والتدقيق يف أسانيدها واحلكم عليها وبيان 

 جتعله يواجه بع  الصعوابت: ال شك ،درجتها من الصحة أو الضعف
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، إن ابن بطال وهو يشرح األحاديث يستشهد أبحاديث من خارج صحيح البخاري -
 وغالباً ال يذكر مصدرها وال مخْن خرلجخها. 

غالبًا ما تكون حمذوفة اإلسناد،  ،وإن هذه األحاديث واآلاثر الواردة يف االستشهاد -
 ورمبا مل يذكر اسم من أضيف القول إليه.

يل بع  األحاديث إىل كتب حديثية قدمية ليست هي بني أيدينا  وإن - ابن بطال ُيخ
يل إىل كتاب ودر قليل االشتغال به بني أهل احلديث ،اآلن مع طول الزمان  ،أو ُيخ

أو غيبته املكتبات بني خمطوطا ا، ومع طول البحث والتفتيش مل  ،فخقد ومل نقف عليه
 كون التخريج وقتئٍذ صعب أو متعذر. وي ،فكان يف حكم املفقود ،نقف عليه

أوالً  ،ُيتاج إىل وقٍت ال أبس به  ،مث إنل دراسة احلديث و احلكم عليه سنداً و متنًا  -
و هذا يطلب من  ،ملعرفة إسناد احلديث الذي غالبًا ما يورده ابن بطال دون إسناد 

قوف على الباحث بذل اجلهد للوصول إىل األسانيد من خالل ختريج احلديث و الو 
مث بعد ذلك القيام بدراسة هذا اإلسناد و ذلك ابلبحث فيه و تعيني الرواة  ،إسناده 

إذ إنل تشابه األمساء بني  ،و ذكر نسبتهم  ،بتحديد أمسائهم و متييزهم عن غريهم 
 ،عن اآلخر  و هذا يؤكد على الباحث الدقة يف متييز الراوي ،رجال احلديث معروف 
مث بعد ذلك أييت معرفة مساع كل راٍو من اآلخر يف  ،و نسبته و ذلك بتحديد نسبه 

وهذا يتطلب معرفة تواريخ  ،ملعرفة اتصال اإلسناد من انقطاعه  ،سلسلة السند 
وإمكانية السماع من عدمه ، وهنا يتعني على الباحث  ،وفيات الرجال وطبقا م 

 التفتيش يف كتب الرجال املختصة بذلك.
ال بد من الوقوف على أقوال  ،سناد وتعيني الرجال ومتييزهموبعد الوقوف على اإل -

وبيان املعتمد من أقواهلم وفق أصول  ،علماء اجلرح والتعديل يف ذات الرجل الواحد
 وذلك ابلرجوع إىل كتب اجلرح والتعديل املعروفة.  ،هذا الفن

ملعرفة  ،مث أييت بعد ذلك البحث عن أقوال األئمة يف احلكم على هذا احلديث بعينه -
وذلك ملعرفة ، أو حكموا عليه أبنه شاذ أو منكر ،إن كانوا تكلموا فيه بعلٍة خفية

 سالمته من شذوذ أو علة خفية قادحة.
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مث أييت بعد ذلك التفتيش يف كتب العلماء الذين حكموا على األحاديث صحًة أو  -
  ملعرفة حكم من سبق على هذا احلديث بعينه.، ضعفاً 

 روض البحث(:أسئلة البحث )ف – 3

 وجييب هذا البحث على التساؤالت اآلتية: 

 ما هي املصادر اليت نقل منها الشارح ابن بطّال هذه األحاديث وهذه اآلاثر؟ •
 وما هي درجة تلك األحاديث حىت تكون دليالً يعتمد عليه الشارح ويعتمده؟ •
 ة؟تون األحاديث واآلاثر موافقة ملا يف مصادر احلديث األساسيموهل ألفاظ  •
 وما مدى صحة نسبة اآلاثر الواردة م عند الشارح م إىل قائليها؟ •

 أهداف البحث:  – 4

 ويهدف هذا البحث إىل أمور عدة منها:

ومتييز الصحيح منها من  ،املشاركة يف اجلهود املبذولة يف خدمة السنة بشكل عام •
 .الضعيف بشكل خاص

من خالل معرفة  ،البخاري وإبراز أمهية استدالالت ابن بطّال يف شرحه على صحيح •
 درجة شواهده من حيث الصحة والضعف...

وخاصة  ،يف جمال شرح األحاديث ،ومعرفة جانب من تراث وثقافة بالد األندلس •
 شرح صحيح البخاري. وابن بطال هو من أبرز علماء األندلس.

وإكمال مسرية من سبقين من الباحثني الذين بذلوا جهودًا يف خدمة هذا السفر  •
 ظيم رجاء أن يعمل النفع به.الع

 أمهية البحث:  – 5

أواًل على ، من فوائد علمية هميكن القول أبن أمهية هذا البحث العلمي تكمن فيما ُيقق
حيث يقدم يل فرصة هامة كي أخوض جتربة البحث العلمي يف جمال ، الصعيد الذايت والعلمي

طلح احلديث من أنواع احلديث وذلك أن ما تعلمناه سابقًا يف علم مص ،احلديث النبوي
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وأما مع جتربة البحث العلمي سوف ُيقق يل معرفة  ،كان يف اإلطار النظري،  ومصطلحاته
 عملية تصقل يل معرفيت إن شاء هللا.

لتخريج دون جتربة واسعة احيث تعلمنا طرق  ،وكذلك األمر ابلنسبة لتخريج احلديث -
 ة يف هذا اجملال.وبعد خوض هذه التجربة يتحقق يل دربة جيد ،فيه
كما أن دراسة األسانيد أمر هام لطالب علم أن يتعرف عليه ويكتشف طرق احلكم  -

 طالع على جهود العلماء يف هذا امليدان.ويكون له فرصة اال ،على احلديث
ومع التعامل مع تلك املصنفات عن  ،وللمحدثني يف مصنفا م مناهج قرأوها نظرايً  -

 .ملناهجهمقرب تتحقق املعرفة القريبة 
وصحيح البخاري من أهم الكتب احلديثية اليت يوليها الباحث اهتماماً لالطالع عليه  -

فتكون للباحث فرصة هامة لبذل اجلهد يف معرفته  ،ويعرف عظيم صنعة البخاري فيه
 واإلفادة منه. 

 . كل هذا دوافع ومربرات تدعو الباحث للقيام ابلبحث العلمي

هي كتب "ختريج  ،ات احلديثية اليت عرفت يف املكتبة احلديثيةواثنياً: إن من أهم املصنف
حيث تكشف عن األحاديث املتناثرة يف  ،احلديث" اليت تؤلف لتخريج أحاديث كتاب معني

تلك الكتب وتبني مكاهنم يف كتب احلديث األصلية ويبني درجتها من الصحة والضعف. 
 ...وختريج إحياء علوم الدين  ،مثل كتاب ختريج الكشاف

الذي مل يسبق أن قام أحد من  ،ومن هذه الكتب "شرح صحيح البخاري" البن بطال
 الباحثني بتخريج األحاديث واآلاثر اليت استدل هبا ابن بطال يف كتابه.

يستفيد منه الباحثون  ،فيمكن أن يكون هذا البحث العلمي إضافة هامة إىل املكتبة احلديثية 
 ويبقى نفعه وأثره للمسلمني عامة. ،وأهل االختصاص يف هذا امليدان

 مصطلحات البحث: – 6

 وميكن أن نتناول يف هذا البحث املصطلحات األربعة اآلتية:  
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 الشرح  –الصحيح  –األثر  –احلديث  –التخريج 

 : معناه لغة واصطالحاً.لتخريجاأـ 

ـرخج" ضـد دخل ـ،التخريج لغة: تفعيـل مـن "خخ ـرخج  خ رخج خروجـاً : قـال يف "املعجـم الوسـيط" : خخ
  2)لو انـْفخصخ  ،بـخرخز من مخقخرِّهِّ أو حالهِّ 

   (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) قــــــال هللا تعــــــاىل: ،ومنــــــه اإلخــــــراج: و هــــــو: اإلبــــــراز و اإلظهــــــار

 أي: أبرز و أظهر هنارها و نورها . [29]النازعات:

 التخريج اصطالحاً: 

حّدث األحاديث من بطون األجزاء 
خ
واملشيخات والكتب قال السخاوي: "التخريج: إخراج امل

أو حنو ذلك والكالم عليها  ،من مخروايت نفسه أو بع  شيوخه أو أقرانه ،وسياقها ،وحنوها
 (3)وعزوها ملن رواها من أصحاب الكتب والدواوين ..."

 . (4)وقال أيضاً: "وقد يتوسع يف إطالقه على جمرد اإلخراج والعزو" 

"التخريج: إخراج احملدث األحاديث من  وقال الشيخ طاهر اجلزائري يف "توجيه النظر": 
وعزوها ملن رواها  ،والكالم عليها ،الكتب وسوقها بروايته أو رواية بع  شيوخه أو حنو ذلك

 . (5)وقد يطلق على جمرد اإلخراج والعزو"، من أصحاب الكتب والدواوين

مصادره وقال الدكتور حممود الطحان من املعاصرين: "هو الداللة على موضع احلديث يف 
 األصلية اليت أخرجته بسنده، مث بيان درجته صحة أو ضعفاً، عند احلاجة إىل ذلك". 

                                                           

 232،ص5طسيط ، املعجم الو إبراهيم مصطفى وآخرين، ـ (1)

 .382ص2، ج 1ط  ،فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقيالسخاوي،  (3)
 املصدر السابق (4)

  724 ص 2ج  ،1، طتوجيه النظر إىل أصول األثر ،اجلزائري (5)
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وقال: "واملراد ابملصادر األصلية: هي الكتب اليت تروى ابألسانيد من املؤلف إىل النيب صلى 
وهذا الذي ذكره الطحان يوافق ما ذكره احلافه العراقي يف بيان الغرض (6)هللا عليه وسلم." 

 ن التخريج.م

قال احلافه العراقي يف مقدمة كتابه" املغين عن محل األسفار يف األسفار بتخريج ما يف   
وصحابيه،  ،اإلحياء من األحاديث واألخبار ": "اقتصرت فيه على ذكر: طرف احلديث

 . (7)وبيان صحته أو حسنه، أو ضعف خمخْرجه"، وخمّرجه

، كالبخاري (8)حلديث إبسناده إىل من أضيف إليهواملخرّج: هو احملدث املصنف الذي يروي ا
 ومسلم وغريمها.

 .(9)، وعنه التابعي...(ةواملخرج: هو سلسلة الرواة من أصل السند )الصحاب

 ومراد العراقي بضعف خمرجه، أي: ضعف طريقه الذي وصل إلينا.

ى قول واملستفاد مما سبق: أن تعريف التخريج عند املعاصرين مثل الطحان، اعتماده عل
 احلافه العراقي والسخاوي، ومعناه: اإلخراج واإلبراز.

 : معناه لغة واصطالحاً.احلديث –ب  

 .(10)أي: قريب عهٍد به  ،يقال: هو حديث عهٍد بكذا ،احلديث لغة: اجلديد -
احلديث اصطالحاً: هو ما أضيف إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من قوٍل أو فعٍل أو  -

 . (11)تقريٍر أو وصف 

 

                                                           

 10، ص 3، طأصول التخريج ودراسة األسانيدالطحان،  (6)

  7ص  1ج ، 5ط، األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخباريف املغين عن محل األسفار العراقي،  (7)
 9ص  ،1ط، أملية خمتصرة يف أصول التخريج اخلطيب، (8)
 املصدر السابق  (9)

 .165ص،  5ط، الوسيط املعجم ،إبراهيم مصطفى وآخرين(10)
 15ص، 7، طتيسري املصطلحالطحان،  (11)
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 : معناه لغة واصطالحاً. األثر -جـ 

 .(1)واجلمع: آاثر ،األثر لغة: بقية الشيء •
 .(2)األثر اصطالحاً: هو ما أضيف إىل الصحابة والتابعني من أقوال أو أفعال •

 .  (3)ومعنامها واحد ،وقيل: األثر مرادف للحديث

وعند احملدثني   ،قال النووي: وعند فقهاء خرسان تسمية املوقوف ابألثر واملرفوع ابخلرب
 . (4)كله يسمى أثراً 

 : معناه لغة واصطالحاً.الصحيح  -د 

قال  ،هو فعيل مبعىن فاعل من "الصحة" ضد السلقخم ،الصحيح لغة: الصحيح •
 . (5)واستعماهلا هنا جماز ، السيوطي: وهي حقيقة يف األجسام

عن  ،طنيالضاب ،بنقل العدول، الصحيح اصطالحاً: هو احلديث الذي اتصل سنده •
 . (6)من غري شذوذ وال علة ،مثلهم إىل منتهاه

ومعىن االتصال: أن كل راٍو من رواة السند قد أخذه عمن فوقه مباشرة من أول السند 
 . (7)إىل منتهاه 

ومعىن" العدول ": أي كل راٍو من رواة السند متصف بكونه مسلمًا ابلغًا عاقاًل غري 
 . (8)فاسق وال خمروم املروءة 

                                                           

 .5ص ،  5ط، املعجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرين (1)

16، ص تيسري املصطلحالطحان،   (2)

 16، ص تيسري املصطلحالطحان، (3)

184ص  1، ج ط د .، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواويالسيوطي، (4)

 .63ص 1ج ، ط د .، الراوي للسيوطي تدريبالسيوطي،  (5)
.60ص 1ج ، ط د .، تدريب الراوي للسيوطيالسيوطي،  (6)

 .34ص ،  7ط، تيسري املصطلحالطحان،  (7)
 املرجع السابق. (8)
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ة السند اتم الضبط واحلفه، سواء كان ضبط ا "الضابطني": أي كل راٍو من رو ومعىن
 .(1)صدر أو ضبط كتاب 

ال يكون احلديث شاذاً، و الشذوذ: خمالفة الثقة ملن هو  ومعىن "من غري شذوذ": أي أن
 .(2)أو ثق منه 

ة ومعىن "وال علة ": أي ال يكون احلديث معلواًل، والعلة: سبب خفي يقدح يف صح
 .  (3)احلديث، مع أن ظاهره السالمة منه

 : معناه لغة واصطالحاً.الشرح -ـ ه

 أوضحه وفسره. الشرح لغة: مصدر " شخرخح "، ويقال: شرح الكالم:-

بسطه  وشرح الشيء: وكشف ما خفي منها. وشرح املسألة: بسطها ووسعها وفسرها،
 .(4)ووسعه

 الشرح اصطالحاً: هو نوع من أنواع التأليفات.

قال حاجي خليفة يف " كشف الظنون ": إن التأليف على سبع أقسام، ال يؤلف عامل عاقل 
 .(5)إال فيها، وذكر منها: "أو شيء مغلٌق يشرحه"

مث قال:" واعلم أن كل من وضع كتاابً إمنا وضعه ليخفهم بذاته من غري شرح، وإمنا احتيج إىل 
 الشرح ألمور ثالثة:

صنف، فإنه جلودة ذهنه وحسن عبارته يتكلم على معان دقيقة األمر األول: كمال مهارة امل
 (1)بكالم وجيز كافياً يف الداللة على املطلوب، وغريه ليس يف مرتبته ...."

                                                           

.34ص ،7ط، تيسري املصطلحالطحان، (1)
 .34ص، 7ط، تيسري املصطلحالطحان،  (2)
 املرجع السابق. (3)

.496ص،  5ط، املعجم الوسيط نإبراهيم مصطفى وآخري (4)
3 5ص 1جد.ط ،، كشف الظنونحاجي خليفة، (5) 
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احتمال اللفه ملعان أتويلية أو لطافة املعىن عن أن يعرب عنه بلفه  "األمر الثالث: مث قال:
 يوضحه، أو لأللفاظ اجملازية ..."

 فذكرها.  ،(2)ليب الشرح على ثالثة أقسام"وقال:" إن أسا

 

                   7        الدراسات السابقة   ـ   

إن ختريج األحاديث الواردة يف شرح البخاري مل يسبق أن عمل فيه أحد، إال ما كان من أحباث   
ابحثون عدة كلية أصول الدين يف وبلس يف فلسطني، حيث قام   قامت هبا جامعة النجاح الوطنية،

بتخريج األحاديث واآلاثر الواردة يف "فتح الباري شرح صحيح البخاري" البن حجر العسقالين، 
 وقدمت تلك األحباث لنيل درجة املاجستري، فهناك:

ختريج األحاديث الواردة يف كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، من كتاب األذان، ابب إذا  - 
ىل هناية كتاب اجلمعة، )مجع وختريج ودراسة( أعده الباحث: اثئر حضر الطعام وأقيمت الصالة، إ
(.2003راغب عبد الرمحن الشروف، سنة )  

وختريج األحاديث الواردة يف كتاب "فتح الباري"، من كتاب اخلوف إىل كتاب تقصري الصالة،  - 
(.2003إعداد الطالب: حممد وجيه حممد حنيين، سنة )  

يف كتاب "فتح الباري" من كتاب اجلنائز إىل كتاب احلج، ابب اإلهالل  وختريج األحاديث الواردة - 
من بطحاء وغريها للمكي واحلاج )مجع ودراسة(. قام به الباحثة: حنان عيد عبد اهلادي، سنة 

2003 

ختريج األحاديث الواردة يف "فتح الباري"، من بداية كتاب البيوع إىل هناية كتاب املكاتب )مجع  - 
إعداد الباحث: سامر وجح عبد هللا مسارة. ودراسة(،   

                                                                                                                                                                      

36ص 1جد.ط ،، كشف الظنونحاجي خليفة، (1)

 .36ص  1جد.ط ،، كشف الظنونحاجي خليفة،  (2)
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ختريج األحاديث الواردة يف كتاب "فتح الباري"، من كتاب فرض اخلمس إىل هناية كتاب األنبياء،  - 
(2004إعداد الباحث: حممد أمحد عبد احلليم العطار، سنة )  

اجلهاد )مجع وختريج  ختريج األحاديث الواردة يف "فتح الباري"، من كتاب اهلبة حىت هناية كتاب - 
(.2003ودراسة(، إعداد الباحث: نعمان ويف محدان أسعد سنة )  

وقد عمدت هذه الرسائل إىل ختريج األحاديث من مظاهنا وأصوهلا، مث بيان درجتها صحة وضعفاً   
من خالل احلكم على احلديث وفق قواعد علم اجلرح والتعديل واحملدثني بشكل عام، لكن مل تشمل 

يف ختريج اآلاثر الواردة فيها، وهذا حالف ما نرمي إليه يف حبثنا ها هنا، خاصة وأن هذه البحث 
.الشروح يف استدالالت واستنباطات فقهية، فإن ختريج اآلاثر وبيان حاهلا هام للناظر يف تلك الشروح  

 ت ذلك،وابلنظر يف جهود أخرى قام هبا ابحثون يف جمال الدراسات السابقة نرى أن خطتهم تناول 
  ومنها:

ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف "فتح الباري" من ابب األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة إىل  - 
هناية ابب: اثنان فما فوقها مجاعة )مجع وختريج ودراسة(، إعداد الباحثة: مرمي الزهراين، وهو حبث 

ة الرتبية للبنات جبدة.مقدم لنيل درجة املاجستري من جامعة امللك عبد العزيز، كلي  

األحاديث واآلاثر الواردة يف "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، من أول كتاب الوحي إىل  - 
آخره، للباحثة: آسية العصيل، من كلية الرتبية للبنات بربيدة يف السعودية، وهي مقدمة لنيل درجة 

 املاجستري.

صحيح البخاري" من الباب الثالث عشر من  األحاديث واآلاثر الواردة يف "فتح الباري شرح  - 
كتاب اإلميان إىل هناية كتاب العلم، إعداد الباحث: حممد ُيىي الطيب، من جامعة القرآن الكرمي أبم 

 درمان يف السودان، قسم الدعوة، وهي رسالة مقدمة لنيل الدكتورة وقد نوقشت.

احلخافه ابن حخجر العسقالين يف  أنِّيسخ السلاري يف ختريج وخحتقيق األحاديث اليت ذكرها م 
طبع يف مؤسسة . نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكوييتريج وحتقيق خت،فختح البخاري 

 . 1426السماحة ومؤسسة الراين ،بريوت 
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وأما ما  ص ختريج أحاديث كتاب "شرح صحيح البخاري" البن بطال، وبعد البحث عمن قام   
أظفر بشيء من ذلك، إال ما وجدته من مشروع جامعتنا حتت عنوان "ختريج خبدمة خترجيه، فلم 

األحاديث الواردة يف شرح صحيح البخاري البن بطال"، مجعاً ودراسة، وقدم فيه زمالئي أكثر من 
 حبٍث.

أوهلم: الباحث حممد بن عواض القريقري، تناول ابلبحث من أول كتاب بدء الوحي وحىت كتاب     
 العلم.

الباحث عبد الفتاح ايت بلخري،تناول االحاديث من أول كتاب العلم إىل ابب من يرد هللا يه  هم:واثني
 خرياً 

كتاب العلم إىل ابب غسل يف  هم: الباحث إبراهيم عمر أمحد، وتناول األحاديث الواردة لثاث   
عقاب.األ  

لني يف النعلني، إىل حاديث من ابب غسل الرجهم: الباحث املصطفى الدادسي، وتناول األرابعو    
من البول. هنز الكبائر أن ال يتابب: من   

، قام الباحث سيف بن منصر بن علي احلارثي  1426ويف جامعة حممد بن سعود اإلسالمية،سنة  
 جبمع ودراسة أقوال ابن بطال يف التفسري من خالل كتابه شرح صحيح البخاري. 

 

 منهجية البحث
البحوث ، هو املنهج االستقرائي بشكل أساس ، إضافة إىل ن املنهج املستخدم يف مثل هذه إ

 املنهج املقارن، واملنهج التحليلي.

قاروه يف عصرو مبا يعرف  و املنهج البحث العلمي عند احملدثني متميز على غريه إذا ما
 مبناهج البحث املعاصرة  .



14 

 

تواتر، والغرابة  ، والتفرد فاملنهج االستقرائي يستخدم يف كثري من مسائل احملدثني ، كإثبات ال
، واملتابعة واملشاهدة ....، وهو منهج يقوم على تتبع اجلزئيات و االنتهاء ابلكليات ، مع 

 املالحظة املباشرة.

وختريج احلديث اعتماده األساس على االستقراء، و  تتبع للحديث يف بطون كتب املصنفات 
 احلديثية ودواوين السنة.

موا املنهج املقارن، عندما جيمعون طرق احلديث ويقارنوها ملعرفة حال كما أن احملدثني استخد
 االسناد، أوحال املتون، من اضطراب أو قلب أو إدراج...

 وقد استخدموا املنهج التحليلي أيضاً، عندما حبثوا يف احلدود واملصطلحات 

 و الكالم يف هذا الفصل يكون يف أربعة مباحث :

 تصميم البحث

شاء هللا األسس املنهجية اليت يعتمد عليها هذا البحث، وهي اخلطة املتبعة يف وفيه يعرض إن 
 هذا البحث، و قد سلك فيها اخلطوات اآلتية :

 ترمجة اإلمام البخاري ترمجة خمتصرة ، غري خملة ، وذلك لشهرته وكثرة من كتب فيه. •

قوال العلماء مث التعريف ابجلامع الصحيح  ، ومكانته بني كتب احلديث وأمهيته ، وأ •
 فيه.

 وترمجة شارح الصحيح ابن بطال ، وذكر أقوال العلماء فيه ، وبيان منزلته. •

والتعريف بكتاب شرح صحيح البخاري، ومكانته بني شروح البخاري، وأقوال  •
 يف كتابه. العلماء فيه ، وذكر مالمح منهج ابن بطال يف إيراده لألحاديث واآلاثر

 

ديث ودراسة اإلسناد، واحلكم عليه ، فكان منهجي وأما فيما يتعلق بتخريج احل •
 وفق اخلطوات التالية :
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 مجع األحاديث واآلاثر الواردة يف األبواب املشار إليها يف خطة البحث. -

 كتابة لفه األحاديث الذي استشهد هبا ابن بطال، كما ورد يف الشرح . -

ل الطبعة ها يف شرح ابن بطاضعترقيم األحاديث واآلاثر، مع عزوها إىل مو  -
 املعتمدة. 

وضع احلديث أعلى الصفحة مثاًل، مث أييت بعده ختريج احلديث، مث دراسة  -
 اإلسناد، مث احلكم على احلديث، وأفصل بينها.

 إذا ذكر ابن بطال احلديث معزواً إىل مصدر مسّاه ، أحيل إىل املصدر املذكور . -

ذلك أصالً ، وخرج من  وإذا أورد ابن بطال احلديث مسنداً من روايته هو ، اعترب -
 طريق املصنف .

إسناد ذلك  و إذا كان احلديث موجودًا بلفظه يف أحد كتب السنة ، اعترب -
 الكتاب أصاًل للمنت عندو ، وإن مل يكن موافقًا للفظه ينظر إىل أقرب املصادر

 إسناده أصالً. متناً، واعترب

حاديث تخريج هلذه األوبعد إيراد هذه األحاديث وفق الطريقة السالفة ، يبدأ ال -
 أمكن من طرق احلديث.  من املصادر احلديثية ، ومجع ما

مث تكون دراسة اإلسناد ، ببيان حال رجال اإلسناد ، ومتييزهم والتعريف هبم ،  -
 وذكر أقوال اجلرح والتعديل الواردة فيهم .

 مث يكون احلكم على احلديث ، ببيان درجة اإلسناد ، مث املنت. -

الغريبة الواردة يف منت تلك األخبار، ابلرجوع إىل كتب غريب وشرح األلفاظ  -
 أشكل منها. احلديث ومعاجم اللغات، مع ضبط ما

و ينهي البحث بذكر خامتة موجزة ، فيها بيان مالمح هذا البحث وخطوطه  -
العريضة ، وذكر أهم النتائج اليت توصل إليها البحث، وذكر التوصيات اليت 

 يوصي هبا البحث.
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هارس علمية متعددة : لآلايت، واألحاديث واآلاثر ، مث فهرس ألمساء وصنع ف -
 املصادر واملراجع املستخدمة يف هذا البحث ، مرتبة على حروف املعجم.

 ، فهو كالتايل: التخريجوأما املنهج املتبع يف  •

إذا كان احلديث املوجود عندو يف الصحيحني أو يف أحدمها أكتفي ابلعزو إليها  -
 جة إىل بيان حكم احلديث ، أو ذكر سنده أصالً.، دون احلا

و إذا كانت يف غري الصحيحني ، يتم العزو إىل من خرجه من أصحاب كتب  -
 السنة املشهورة ، ومبا  دم بيان درجته و احلكم عليه .

وإذا كان احلديث يروى عن أكثر من صحايب ،  فهو  رج من حديث كل  -
 صحايب على حدة.

ظ املتون بني املصادر احلديثية املختلفة ، و بني لفه ابن مع بيان اختالف ألفا -
 بطال صاحب الشرح.

 وعند العزو إىل الرتمذي و احلاكم ، ينقل حكمهما على تلك األحاديث . -

 ، فاملنهج املتبع هو :  ملصادرو أما ترتيب ا •

إذا نص ابن بطال على كتاب معني ، فيكون البدء به أواًل ، مث أييت بقية  -
ر مرتبة حسب الرتتيب املعروف :  البخاري ، مسلم ، أبو داوود ، املصاد

الرتمذي ، النسائي ، ابن ماجه ، مث موطأ مالك ، فمسند أمحد ، مث سنن 
الدارمي ، مث صحيح ابن خزمية ،مث صحيح ابن حبان ، مث مستدرك احلاكم ، مث 

 بقية املصادر حسب الرتتيب الزمين لوفيات أصحاهبا .

نص ابن بطال على كتاب معني ، فيكون ترتيب املصادر حسب وإذا مل ي -
 السابق مباشرة .

فتكون بذكر : اسم املصدر ، مث اسم الكتاب ، مث  صياغة التخريجوأما  •
 الباب ، مث اجلزء و الصفحة ، مث رقم احلديث إن وجد .
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، إذا مل يكن احلديث املذكور يف دراسة اإلسنادو أما املنهج املتبع يف  •
 ني  ، فهو كالتايل :الصحيح

متييز الراوي يف السند ، من خالل االطالع على شيوخه وتالمذته، يف كتاب "  -
  ذيب الكمال " للحافه املزي رمحه هللا و غريه من كتب الرجال .

 زه بتحديد امسه و نسبته و كنيته .يو متي -

و  وذكر أقوال أئمة اجلرح و التعديل يف كل راو، ابالعتماد على كتب اجلرح -
 التعديل و تراجم الرجال .

فإن كان الراوي متفقاً على توثيقه ، فتذكر أقوال األئمة ابختصار ، و كذلك إذا   -
كان متفقًا على تضعيفه . و أما إذا كان خمتلفا فيه ، فتذكر األقوال بتفصيل 

 للوصول إىل القول الراجح .

 لسابق .و إذا تكرر الراوي يف مكان آخر ، متت اإلحالة على موضعه ا -

كتب الرجال و الوفيات، و إال حتدد   وذلك ابلرجوع إىلحتديد سنة وفاة الراوي  -
 وذلك ملعرفة االتصال يف السند. ،طبقته إن كان من رجال " تقريب التهذيب "

، فيكون ابالعتماد على حال  احلكم على اإلسنادو أما املنهج املتبع يف  •
 ته ، مث احلكم على املنت .الرواة يف اإلسناد املدروس ، و ببيان درج

 و إذا كان صحيحاً أو حسناً، فال حاجة للتوسع فيه . -

يفاً، فيبحث عن املتابعات و الشواهد ، من أجل تقوية عو أما إذا كان اإلسناد ض -
احلديث ، فإذا صح أحد طرقه فال ينبغي البحث يف مجيع طرقه اكتفاء بصحة األول 

 منها .

 إجراءات البحث

 له إجراءات خاصة ، لكن يتعني علينا أن نتناوله من حمورين: و البحث عندو

 : جمتمع البحث )موضوع البحث( -1
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ال شك أن عماد هذا البحث يقوم على ختريج احلديث ، الذي غدا علمًا من علوم 
احلديث، و الذي سيشمل يف حبثنا هذا عدد من األحاديث يتناوهلا ابلبحث الذي هو 

مظانه يف املصادر احلديثية ، و العزو إليها ، مث معرفة حال ختريج احلديث و الوقوف على 
، و هو ما يعرف بـ : ختريج احلديث و دراسة األسانيد ، رجاء  اإسناده و احلكم عليه

الوصول إىل درجة اإلسناد و املنت صحة أو ضعفا ، و هذه األحاديث املستهدفة 
صحيح البخاري و اليت ابلبحث ، هي أحاديث استشهد هبا ابن بطال يف شرح على 

سيتم مجعها و عزوها إىل مصادرها ، وفق إجراءات حبثية تنفيذية ، جتري ضمن إطار 
املنهج املعروض يف هذا البحث إن شاء هللا ، و نرجو أن ُيقق البغية اليت من أجلها قام 

 البحث . 

 حدود البحث : – 2

السابقون من ختريج يف شرح ابن والباحث يف هذا  البحث ملتزم مبتابعة ما قام به زمالؤه 
     ابحثبطال على صحيح البخاري ،فهو ملتزم بتناول األحاديث اليت انتهى إليها آخر 

. 

وكذلك هو ملتزم ببحث عدد من األحاديث وفق خطة جامعتنا ، حيث حددت له 
سواء يف ذلك  ،القيام بتخريج سبعني حديثا مما ورد يف شرح ابن بطال مما استشهد به 

 رفوع منه أو املوقوف أو املقطوع مما يندرج حتت اسم احلديث .امل

يف  و تبدأ أول هذه األحاديث املطلوبة حبثها : من أول ) ابب ما جاء يف غسل البول( 
 إىل أول كتاب الغسل ، )ابب الوضوء قبل الغسل( .كتاب الوضوء ،

ملرسومة ، ووفق املنهج و سيجتهد الباحث انشاء هللا يف القيام ابلبحث فيها وفق اخلطة ا
 املعروف عند أصحاب هذا الشأن ،و قد سلف أول الفصل الثالث. 

 أدوات البحث : – 3
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لكل حبث يقوم به الباحث ال بد له من وسائل يعتمدها تساعده على مجع معلوماته ، 
وحتقق مع أهداف البحث و منهجه ، و مرتبطة ابإلطار النظري لبحثه ، مناسب 

 و حتقق النتائج املرجوة منه.ملوضوع البحث ، 

اليت يستقي  املصادرو يرى الباحث ها هنا أن أهم األدوات اليت يستخدمها ، هي  
منها املعلومات ، سواء يف ذلك مصادر التخريج و العزو أو  مصادر دراسة اإلسناد ، 

 من كتب أئمة اجلرح و التعديل و غريها . 

 نبوية هي نوعان : و ميكن اإلشارة إىل أن املصادر السنة ال

 مصادر أصلية ، و مصادر تبعية غري أصلية .

أما املصادر األصلية : فهي كتب احلديث ودواوين السنة اليت أخرجها مصنفوها 
 أبسانيدهم بعد عصر الرواية و مع بدء التدوين مثل الكتب الستة و املسانيد ...

مصنفوها إىل املصادر و هناك مصادر تبعية غري أصلية ، و هي مصادر يعزو فيها  
األصلية وال يرووهنا أبسانيدهم ، مثل جامع األصول البن األثري، و الرتغيب و الرتهيب 

 للمنذري .

 مث إن املصادر األصلية أتيت على درجتني : 

األوىل : يرويها مصنفوها أبسانيدهم إىل منتهاها ، كأصحاب الكتب الستة ، وهم 
 ، فهؤالء أصل ملن بعدهم  أصحاب الطبقة األوىل من املصنفني

 و الثانية : يروي أصحاهبا األحاديث من طريق كتب حديثية سابقة عنهم ، مثل ما
خرجه البيهقي من طريق البخاري و مسلم أو أحدمها، أو ما خرجه البغوي يف شرح 

 السنة ، فهؤالء تبع ملن سبقهم .

 كال قسميها .  وكل اعتماد الباحث يف خترجيه يكون على املصادر األصلية يف -

و أما املصادر التبعية ، فهي للباحث مصادر ترشد إىل مظان احلديث يف مصادرها األصلية 
ابختالف أنواعها : اجلوامع ، و السنن ، و املصنفات ، و املوطآت ، واملستدركات ، و 
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املستخرجات ، و األجزاء احلديثية ، و هي املرتبة حسب موضوعات الدين ، و كذلك : 
 يد و املشيخات و املعاجم ، و هي املرتبة على أمساء الصحابة أو الشيوخ .املسان

ويستخدم الباحث هذه املصادر ،مع استخدام أحد طرق التخريج املعروفة ، و  تار الباحث 
 الطريقة األنسب و  املصادر املوافقة هلا حىت يصل إىل طلبته . 

رح و التعديل ، و كتب تراجم الرجال وأما مصادر دراسة األسانيد فهي تعتمد على كتب اجل
ووفيا م . وهي كذلك مصادر أصلية ، حيث صنف املتقدمون من أئمة اجلرح و التعديل  
كتبًا يف الرجال الثقات ، و أخرى يف الضعفاء ، و اثلثة يف اتريخ وفيات الرجال ، و عرف 

امت ، و الثقات البن حبان منها التاريخ الكبري للبخاري ، وكتاب اجلرح و التعديل البن أيب ح
 و الضعفاء للعقيلي و غريها .

و هناك أيضا مصادر صنفها مؤلفوها على الكتب السابقة ، مثل كتاب  ذيب الكمال يف 
أمساء الرجال للحافه املزي ، و هو خاص برجال الكتب الستة و هو األكثر استخدامًا من 

 الباحثني .

التهذيب البن حجر العسقالين ، و تقريب و كذلك فروع هذا الكتاب ، مثل  ذيب 
 التهذيب البن حجر أيضا .

ومن هذه الكتب، كتاب ميزان االعتدال يف نقد الرجال للحافه الذهيب ، و هو خاص 
 ابلضعفاء يف الرجال، و اعتماد الباحثني عليه كبري أيضا .

كم عليها مث فهذه املصادر جبملتها تساعد الباحث الذي يدرس األسانيد للوصول إىل احل
 احلكم على متوهنا وفق خطوات الدراسة اليت تقدمت .

 و الباحث ال ينسى الرجوع إىل كتب العلل لالئمة النقاد املشهورين يف معرفة علل احلديث .
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 الفصل األول

 وبكتابه "الصحيح" التعريف ابإلمام البخاري

 (1)ياملبحث األول: ترمجة اإلمام البخار 

 :امسه ونسبه -

زبة، أبو عبد هللا البخاري مولداً، اجلعفي دِّ رْ مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بـخ هو حم
 .(2)والءً 

جد   ،أسلم على يد وايل )خبارا( ميان اجلعفي ،جموسياً    وكان جد البخاري املغرية بن بردزبه 
 .(3)احملدث عبد هللا بن حممد بن جعفر بن ميان اجلعفي املسندي

  والدته: -
لثالث عشرة ليلة خلت من ،اإلمام يف مدينة )خبارا( يوم اجلمعة بعد الصالة اجلمعة  ولد

 .(4)هـ(194ومئة)شهر شوال، سنة أربع وتسعني 
 وكان أبوه من العلماء الورعني، مات عن ولده حممد وهو صغري فنشأ يتيماً، و ربته أمه.

 ،اعيل البخاري يف صغرهنقل عن البلخي قال: ذهبت عينا حممد بن إمس ،وأضرل يف صغره
وجل على ابنك بصره  فقال هلا : اي هذه قد رد هللا عز‘ فرأت والدته يف املنام إبراهيم اخلليل 

 .(5)فأصبحت وقد رد هللا عليه بصره‘ كثرة دعائك   أو‘ لكثرة بكائك 

 
                                                           

 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب امت مجع هذه الرتمجة من :  (1)
حتفة ، و ابن وصر الدين الدمشقي ، ، ت الطناحي و احللو 212 ص2ج 2ط  طبقات الشافعية،  لسبكيا، و 140

 ت شعيب األنؤوط ، ، 1ط،  هدي الساري، و ابن حجر ، 1، ط خباري برتمجة البخارياأل
140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (2)

.322ص2 ،ج 1ط  ريخ بغداداتخلطيب ا  (3)

140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (4)

 140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (5)
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 :  نشأته التعليمية

وحبب إليه  ،خذه الصبيان وأخذ ما أي ،ودخل البخاري الكختاب وبدأ بتعلم القراءة و الكتابة 
 و أعانه عليه ذكاؤه املفرط . ،العلم من صغره 

وقيل للبخاري : كيف كان بدء أمرك ؟ قال : أهلمت حفه احلديث يف املكتب ويل عشر 
 .(1 )وخرجت من الكتاب بعد العشر ،سنني أو أقل 

راهيم . فقلت له عن إب ،عن أيب الزبري  ،وقال: وكان فيما قرئ على الناس يوما : سفيان  
فدخل  ،فقلت : ارجع إىل األصل  ،فانتهرين .يعين )للقارئ(: إن أاب الزبري مل يرو عن إبراهيم 

فأخذ ‘ فقال يل : كيف هو اي غالم ؟ قلت : هو الزبري بن عدي عن إبراهيم   ،مث خرج 
 وقال : صدقت.فقال للبخاري بع  أصحابه ابن كم  كنت ؟ قال : ،القلم مين وأصلحه 
 .2إحدى عشرة سنة 

وكان له من العمر ‘ هـ( بدأ البخاري حبفه كتب عبد هللا بن املبارك ووكيع 205ويف سنة ) 
مسع من : حممد بن سالم  ،ست عشر سنة .ومسع احلديث من حمدثي بلده )خبارا( الكثري 

 .3ومجاعة ،وهارون بن األشعث  ،وحممد بن غرير  ،و حممد بن حممد املسندي ‘ البيكندي 

وُيىي  ،فسمع يف بلخ من مكي بن إبراهيم  ،مث رحل البخاري يف مساع احلديث ولقاء الرجال 
 وغريهم ‘ وقتيبة  ،من بشر الزاهد 

و صدقة من الفضل  ،ومعاذ بن أسد  ،وعبدان  ،ومسع يف مرو من علي بن احلسن بن شقيق 
. 

 وبشر بن احلكم .  ،ومسع بنيسابور من ُيىي بن ُيىي 

 لري من إبراهيم بن موسى احلافه.ومسع يف ا

                                                           

140 ص6 ج، 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (1) 

 140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (2)

140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (3)
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 ومعاوية بن عمرو األزدي . ،وعفان بن مسلم  ،ومسع يف بغداد من سريج بن النعمان 

 ،و حممد بن عبد هللا األنصاري  ،وبدل بن احملرب  ،ومسع يف البصرة من أيب عاصم النبيل 
 وعبد هللا بن رجاء الغداين . ،وعمرو بن عاصم الكاليب 

و احلسن بن عطية  ،وطلق بن غنام  ،وأيب نعيم  ،من عبيد هللا بن موسى  ومسع يف الكوفة
... 

 وأمحد بن حممد األزرقي ... ،و احلميدي  ،ومسع مبكة من أيب عبد الرمحن املقرئ 

 .1و ختلفت يف طلب احلديث  ،و رجع أخي أبمي  ،قال البخاري : حججت 

 بن عبد هللا . ومطرف  ،و مسع ابملدينة : من عبد العزيز األويسي 

 ومسع يف واسط من عمر بن ميمون .

 وعبد هللا بن صاحل الكاتب . ،ومسع مبصر من سعيد بن أيب مرمي 

 و أيب النضر الفراديسي . ،ومسع يف دمشق من أيب مسهر الدمشقي 

 ومسع بقيسارية من حممد بن يوسف الفراييب .

 ومسع يف عسقالن من آدم بن أيب إايس .

 وُيىي الوحاظي . ،وعلي بن عياش  ،وأيب اليمان ،أيب املغرية ومسع يف محص من 

وقال البخاري : لقيت أكثر من ألف رجل من أهل احلجاز و العراق و الشام و مصر و 
 .(2)خراسان 

فقال يل آخر ما ودعته  ،كل ذلك أجالس أمحد بن حنبل   ،وقال : دخلت بغداد مثان مرات 
 و تصري إىل خراسان ؟  ،ناس : اي أاب عبد هللا تدع العلم و ال

                                                           

 140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (1)

 140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (2)
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 .1مث رد هللا عليه بصره  ،قال البخاري : فلما بلغت خراسان أصبت ببصري ... 

 ،فقد حدث يف احلجاز  ،و كذلك رواية و إمساع ،هذا و يف رحالته كان له مساع للحديث 
 أمههم :  ،و كتب عنه الكثري  ،و خراسان و ما وراء النهر  ،و العراق 

 تالمذته: 

رف عنه رواة كثريون، منهم من مسع الصحيح، ومنهم من مسع غري الصحيح، ولكن أشهر يع
 هؤالء التالميذ:

أبو زرعة و أبو حامت الرازاين، ومن أصحاب الكتب الستة: الرتمذي و النسائي على اخلالف 
فيه، و األصح أنه مل يرو عنه. وروى عنه مسلم يف غري الصحيح، وحممد بن نصر املروزي، و 

 احل جزرة و مطني، و أبو العباس السراج، و أبو بكر بن خزمية                                ص

و ممن مسع الصحيح إبراهيم بن معقل النسفي، و حممد بن يوسف الفربري، ومنصور بن 
وأيب ظهري عبد هللا بن فارس البلخي و هو  ،منصور البزدوي وهو آخر من روى عنه الصحيح 

 آخرهم موات.

 ذكاء البخاري وسعة حفظه:

حدث هو عن بعضه و تكلم أصحابه و  ،لقد متع هللا البخاري حبافظة قوية وذكاء ابلغ 
 شيوخه ومعاصروه  ببع  ذلك .

 قال حاشد بن إمساعيل وآخر :  

 ،حىت أتى على ذلك أايم  ،كان البخاري  تلف معنا إىل السماع و هو غالم فال يكتب
فأخرجنا إليه ما   ،فاعرضا علي ما كتبتما  ،إنكما قد أكثرمتا علي  فقال : ،فكنا نقول له 
فقرأها كلها عن ظهر قلب حىت جعلنا  ،مخسة عشر ألف حديث فزاد على  ،كان عندو 

مث قال : أترون أين أختلف هدرا و أضيع أايمي ؟ فعرفنا أنه ال  ،حنكم كتبنا من حفظه 
دخون خلفه يف طلب احلديث و هو شاب حىت قاال: فكان أهل املعرفة يخع ،يتقدمه أحد 

                                                           

140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا  (1)
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 ،فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتبون عنه  ،يغلبوه على نفسه و جيلسوه يف بع  الطريق 
 .(1)و كان شااب مل  رج وجهه

وقال سليم بن جماهد : كنت عند حممد بن سالم البيكندي فقال يل: لو جئت قبلخ لرأيتخ 
فقلت: أنت الذي تقول  ،: فخرجت يف طلبه فلقيته  صبيا ُيفه سبعني ألف حديث . قال

و ال أجيبك حبديث عن الصحابة و  ،: أو أحفه سبعني ألف حديث؟ قال : نعم و أكثر 
ولست أروي حديثا من حديث  ،التابعني إال عرفت مولد أكثرهم ووفا م و مساكنهم 

 .( 2)نة رسولهالصحابة أو التابعني إال ويل يف ذلك أصل أحفظه عن كتاب هللا وس

و أحفه مئيت ألف حديث غري صحيح  ،وقال البخاري : أحفه مئة ألف حديث صحيح 
. 

و حممد بن  ،و قال أمحد بن حنبل : انتهى احلفه إىل أربعة من أهل خراسان: أيب زرعة  
 .( 3)و احلسن بن شجاع البلخي ،و الدارمي  ،إمساعيل 

فأمليت ألف  ،عليهم لكل من كتبت عنه  و قال البخاري : دخلت بلخ فسألوين أن أملي
 .(4)حديث عن ألف شيخ 

فإذا حنو  ،و قال مرة: ما منت البارحة حىت عددت كم أدخلت يف مصنفايت من احلديث 
 مئيت ألف حديث مسنده.

و حىت نظرت يف عامة كتب  ،وقال : ما جلست للحديث حىت عرفت الصحيح من السقيم 
فما تركت فيها حديثا صحيحا إال كتبته  ،مرات أو حنوها وحىت دخلت البصرة مخس  ،الرأي 
 إال ما مل يظهر يل.،

                                                           

،  سبكيلا، و 140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا   (1)
217 ص2ج 2ط  طبقات الشافعية

المراجعالسابقة   (2)

المراجعالسابقة   (3)

 المراجعالسابقة   (4 )
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: كلما دخل علي هذا الصيب  -وهو شيخ البخاري-وقال الشيخ حممد بن سالم البيكندي 
 وال أزال خائفا مامل  رج . ،حتريت و التبس علي أمر احلديث 

يف املصنف ؟ فقال : ال  فى  وقال حممد بن أيب حامت للبخاري : حتفه مجيع ما أدخلت
 علي مجيع ما فيه .

وقال البخاري : ما استصغرت نفسي عند أحد إال عند علي ابن املديين ، ورمبا كنت أغرب 
 عليه .

 :  1أقوال العلماء فيه و الثناء عليه

 قال نعيم بن محاد : حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة .

 حممد بن إمساعيل مل ير مثل نفسه . فإن ،وقال علي بن املديين: دعوا هذا 

فقيل ‘وقال أبو مصعب الزهري :  حممد بن إمساعيل أفقه عندو و أبصر من أمحد بن حنبل 
ووجه حممد بن  فقال للرجل : لو أدركت مالكا و نظرت إىل و جهه  ،له : جاوزت احلد 

 إمساعيل لقلت : كالمها واحد يف الفقه و احلديث .

 ن بشار : سيد الفقهاء . ومساه بندار حممد ب

 وقال يعقوب الدورقي : فقيه هذه األمة.

فإن  ،وقال ُيىي بن جعفر البيكندي : لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن إمساعيل لفعلت 
 و موته ذهاب العلم. ،مويت يكون موت رجل واحد 

 وقال للبخاري : لوال أنت ما استطبت العيش ببخارا.

خزمية : ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول هللا صلى وقال حممد بن إسحاق ابن 
 هللا عليه و سلم و أحفه له من حممد بن إمساعيل .

                                                           

،  لسبكيا، و 140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا   (1)
223ـ217 ص2ج 2ط  طبقات الشافعية
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وقال الرتمذي : مل أر ابلعراق و ال خبراسان يف معىن العلل و التاريخ و معرفة األسانيد أعلم 
 من حممد بن إمساعيل .

وجيتمع يف ‘وكنت أستملي له  ،بغداد وقال صاحل جزرة : كان حممد بن إمساعيل جيلس ب
 جملسه أكثر من عشرين ألفا . 

 ،وقال أمحد بن نصر اخلفاف : حممد بن إمساعيل أعلم ابحلديث من إسحاق بن راهويه 
 وأمحد بن حنبل بعشرين درجة .

 وقال أيضا : حدثنا حممد بن إمساعيل التقي النقي العامل الذي مل أر مثله .

وسيد احملدثني وطبيب  ،: دعين أخقّبل رجليك اي أستاذ األستاذين وقال مسلم للبخاري  
 احلديث يف علله .

 و قال أبو أمحد احلاكم : كان البخاري أحد األئمة يف معرفة احلديث ومجعه .

كان ال   ،وقال عباس الدوري : ما رأيت أحدا ُيسن طلب احلديث مثل حممد بن إمساعيل 
 يدع أصال و ال فرعا إال علقه .

وقال إبراهيم اخلواص : رأيت أاب زرعة جالسا بني يدي حممد بن إمساعيل يسأله عن علل 
 احلديث .

ومهر  ،ورحل يف احلديث  ،وجالس الناس  ،وقال أمحد بن سيار : أبو عبد هللا طلب العلم 
 و كان يتفقه . ،حسن احلفه  ،وكان حسن املعرفة  ،فيه و أبصر

 وقال ابن صاعد : الكبش الناطح.

 .(1)و املعول عليه  ،و املقتدى به  ،وقال احلافه املزي : إمام هذا الشأن 

و املعول عليه يف  ،و شيخ املؤمنني  ،وقال السبكي : هو إمام املسلمني و قدوة املوحدين 
 .(1)و حافه نظام الدين  ،أحاديث سيد املرسلني 

                                                           

 431 ص 24 ، ج  1ط مساء الرجاليف أ  هتذيب الكمال ،املزي(1)
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 صفته وداينته:

و  ،ال القصري . وكان صاحب صدقة  ليس ابلطويل و ،كان البخاري شيخا حنيف اجلسم 
يناول الفقري من أصحاب احلديث مابني  ،وكان يتصدق ابلكثري  ،خاصة أصحاب احلديث 

 العشرين إىل الثالثني أو أقل أو أكثر من غري أن يشعر بذلك أحد . 

 وأخباره يف إنفاقه كثرية .

 ليال خبتمة . ويقوم بعد تراويح كل ثالث  ،و كان  تم يف رمضان كل يوم ختمة 

وقال مسبح بن سعيد : كان حممد بن إمساعيل البخاري إذا كان أول ليلة من رمضان جيتمع 
 . (2)وكذلك إىل أن  تم القرآن ‘ فيصلي هبم ويقرأ يف كل ركعة عشرين آية  ،إليه أصحابه 

وكان يقرأ يف السحر مابني النصف إىل الثلث من القرآن فيختم عند السحر يف كل ثالث 
ويقول عند كل ختم  ،وكان  تم ابلنهار كل يوم ختمة و تكون ختمة عند اإلفطار  ،ليال 

 . (3)دعوة مستجابة 

 ونقل عن البخاري أنه قال : أرجو أن ألقى هللا وال ُياسبين أين اغتبت أحدا .

وال فالن يضع  ،وكان من شدة ورعه أنه ال يقول يف الرجل املرتوك أو الساقط فالن كذاب 
 .(4)بل يقول : فيه نظر أو سكتوا عنه  ،ديث احل

 مؤلفاته : 
تلك التصانيف احلديثية اليت كانت ابكورة عصر  ،لقد عرف البخاري بتصانيفه اجلليلة 

واألخرى كتبا   ،كان بعضها أجزاء حديثية   ،التدوين و التصنيف يف القرن الثالث اهلجري 
 وها هي أشهرها : ،كبرية 

                                                                                                                                                                      

 212ص2ج 2ط  طبقات الشافعية،  لسبكيا   (1)

140 ص6 ،ج 1ط اتريخ اإلسالم، ، و الذهيب  322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا   (2)

المراجعالسابقة (3)

 .224ص2ج 2ط  طبقات الشافعية،  لسبكيا   (4)
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صر املسند من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه و اجلامع الصحيح املخت  -1
 وسنفرد الكالم عليه يف املبحث الثاين .‘ أايمه

مرتبا على  ،و هو كتاب ذكر فيه أمساء رواة احلديث ووفيا م ،التاريخ الكبري    -2
 حروف املعجم .

يه و سلم يف قال البخاري : وصنفت كتاب التاريخ إذا ذاك عند قرب الرسول صلى هللا عل
اهـ  (1)إال أين كرهت تطويل الكتاب ،وقل اسم يف التاريخ إال و له قصة  ،الليايل املقمرة 

 . وقد بلغ رواة احلديث يف كتاب التاريخ هذا قريبا من أربعني ألف رجل و امرأة .

 التاريخ األوسط .  -3
 التاريخ الصغري .  -4
 " وزاد عليه .هو جزء حديثي أفراده من " الصحيح  ،األدب املفرد  -5
 خلق أفعال العباد . وهو جزء حديثي.  -6
 القراءة خلف اإلمام . وهو جزء حديثي.  -7
 وهو جزء حديثي.  ،رفع اليدين يف الصالة   -8
 الضعفاء الصغري .   -9
 والضعفاء الكبري .  

 أو ذكروها على الظن .  ،هي مطبوعة ، و وله كتب أخرى ذكرها من ترجم له

 وفاته : 
فتوجه إليها وبعد أايم  ،أمحد بن حنبل للبخاري أن يعود إىل بلده كانت وصية اإلمام

فأىب البخاري  ،طلب منه وايل خبارا أن ُيضر ليسمع منه الصحيح و التاريخ الكبري 
فأمره األمري أن  رج من البلد . فتوجه إىل ) خرتنك  ،فالعلم يؤتى و ال أييت  ،ذلك 

ودفن  ،العشاء ليلة الفطر مات البخاري  ويف  ليلة السبت عند صالة ،( فأقام هبا 

                                                           

322ص2 ،ج 1ط  اتريخ بغدادخلطيب ا   (1)
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. وعاش (1)هـ ( 256يوم الفطر بعد صالة الظهر من يوم السبت لغرة شوال سنة ) 
.اثنني و ثالثني يوما إال ثالثة عشر يوما . رمحه هللا تعاىل
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 املبحث الثاين : التعريف بـ " اجلامع الصحيح "

 

ا جامعه فأجل كتب اإلسالم ، و أفضلها بعد كتاب هللا تعاىل ، و قال احلافه الذهيب : أم
 . (1)هو أعلى شيء يف وقتنا إسنادا و للناس 

 .(2)وقال : فلو رحل الشخص لسماعه من مسري ألف فرسخ ملا ضاعت رحلته 

 ،وقال أبو أمحد احلاكم : لو قلت : إين مل أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه يف املبالغة و احلسن 
 . (3)وت أن أكون صادقالرج

 .(4)وقال النسائي : ما يف هذه الكتب أجود من كتاب البخاري 

 ،و قال النووي : و اتفق العلماء على أن أصح الكتب املصنفة صحيح البخاري و مسلم 
 . (5)واتفق مجهور العلماء على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا و أكثرمها فوائد 

 اسم الكتاب :  – 1

اول الناس تسمية الكتاب ابسم : صحيح البخاري ، اختصارا المسه الذي مساه لقد تد 
 البخاري به حسب ما جاءت به نسخ الكتاب اخلطية و بع  املطبوع منها .

فقد مساه البخاري : " اجلامع الصحيح املختصر املسند من أمور رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم وسننه و أايمه " .

                                                           

 147ص 6،ج 1ط اتريخ اإلسالم، لذهيبا (1)

 147ص 6،ج 1ط اتريخ اإلسالم، لذهيبا (2)
   140ص6 ، ج 1ط اتريخ اإلسالم ،لذهيبا (3)
 14ص1،ج  2، ط شرح صحيح مسلم، لنوويا (4)
 .املرجع السابق.(5)
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افه ابن حجر يف " هدي الساري " تسميته فقال: " اجلامع الصحيح هذا و قد ذكر احل
فأسقط لفه  (1)املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و سننه و أايمه " 

 املختصر .

حتقيق امسي الصحيحني و اسم جامع  "لكن رجح الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف رسالته:
 تمادا على النسخ اخلطية و األثبات احلديثية .اع ،التسمية األوىل  9ص  (2)"الرتمذي

 نسبة الكتاب للمصنف البخاري:  – 2

و قد  ،بل اشتهرت النسبة إليه  ،مل يقع أي شك يف نسبة هذا الكتاب إىل اإلمام البخاري 
و استفاض ذكره بني العلماء يف عصره وفيما أتى  ،مسع هذا الكتاب أكثر من سبعني ألفا 

 . من العصور

 لدوافع و األسباب الباعثة لإلمام البخاري على تصنيف "اجلامع" :ا – 3

لقد نقلت لنا مصادر ترمجة البخاري خربا يشرح أحد بواعث تصنيف البخاري للجامع  –أ 
عن إبراهيم بن معقل قال : مسعت البخاري يقول  فقد نقل اخلطيب البغدادي يف " اتر ه" ،

بع  أصحابه : لو مجعتم كتااب خمتصراً لسنن النيب : كنت عند إسحاق بن راهويه فقال لنا 
فأخذت يف مجع ذلك الكتاب يعين كتاب  ،فوقع ذلك يف قليب  ،صلى هللا عليه و سلم 

 (3)اجلامع

نقل هذا  ( 4)لكن احلافه ابن حجر ،ونقل هذا اخلرب عن اخلطيب أكثرخ املرتمجني للبخاري 
قل عن اخلطيب  ما يرويه عن إبراهيم بن اخلرب ابختالف يسري يف سياقته له دالالت ، ن

                                                           

  11ص 1، ج 1ط،  هدي الساريابن حجر،  (1)
 9ص1ط ،حتقيق امسي الصحيحني واسم جامع الرتمذيغدة،  أبو (2)
  442ص24ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالو املزي،  ، 322ص2ج ، 1ط،  اتريخ بغداداخلطيب ،  (3)

 220ص2 ج طبقات الشافعية، و السبكي 

 8ص 1، ج 1ط،  هدي الساريابن حجر،  (4)
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عن البخاري قال : كنا عند إسحاق ابن راهويه، فقال : لو مجعتم كتااب خمتصرا  ،معقل 
 اخل.. . ،لصحيح سنة النيب صلى هللا عليه و سلم 

و فيه أيضا : زايدة لفه "  ،وفيه نرى أن اخلطاب توجه من إسحاق إىل البخاري مباشرة 
 رد يف املصادر األخرى.الصحيح ".و مل ي

البخاري إىل أتليف "  " بواعث دعت 1/7هذا و قد ذكر ابن حجر يف " هدي الساري  
 ، قال : اجلامع "

األول: وهو أن التدوين للسنة النبوية مل يكن يف عصر النيب صلى هللا عليه و سلم وعصر 
خبار ملا انتشر مث حدث يف أواخر عصر التابعني تدوين اآلاثر و تبويب األ ،الصحابة 

فصنف  ،مث قام أهل الطبقة الثالثة فدونوا األحكام  ،العلماء يف األمصار و كثرت البدع   
مالك " املوطأ " وتوخى فيه القوي من حديث أهل احلجاز، و خلطه أبقوال الصحابة و 

 ، و األوزاعي يف الشام ،و الثوري يف الكوفة  ،وصنف ابن جريج يف مصر  ،فتاوى التابعني 
 و محاد بن سلمة يف البصرة .

 ،و على رأس املئتني رأى بع  األئمة إفراد حديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خاصة 
 و نعيم بن محاد كذلك و غريمها. ،فصنف مسدد بن مسرهد مسندا 

كأمحد بن حنبل   ،فقّل إمام إال وصنف ،مث اقتضى األئمة من بعدهم أثرهم يف التصنيف 
 و ابن أيب شيبة و غريهم . ،راهويهوإسحاق بن 

وجدها داخلة بني ما يدخل حتت التصحيح و التحسني  ،فلما رأى البخاري هذه التصانيف 
 فحرك مهته جلمع احلديث الصحيح .  ،و الكثري فيها يشمله التضعيف  ،

و الثاين : و قّوى عزمه على ذلك ما مسعه من أستاذه إسحاق بن راهويه . كما سلف يف 
 رب السابق .اخل
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و الباعث الثالث : هي رؤاي اإلمام البخاري حيث قال : رأيت النيب صلى هللا عليه و سلم و  
فسألت بع  املعربين فقال يل : أنت  ،وبيدي مروحة أذب هبا عنه  ،كأنين واقف بني يديه 

 تذب عنه الكذب . فهو الذي محلين على إخراج اجلامع الصحيح .

 مفرد يف كتاب . ،الصحيح اجملرد : هو  موضوع الكتاب – 3

وإن بيان موضوع الكتاب يستفاد من تسمية الكتاب ، و هو األحاديث الصحيحة املسندة 
 الثابتة عن النيب صلى هللا عليه و سلم . 

و  ،حيث قصد البخاري مجع الصحيح من األحاديث ،و عنوان الكتاب دال على موضوعه
 ب الدين .ويشمل هذا أكثر أبو  ،ليس كله بل بعضه

وهو مستفاد  ،هذا أصل موضوعه ،: ال يورد فيه إال حديثا صحيحاً (1)قال احلافه ابن حجر
 من تسميته إايه.

فيه  أهنا أحاديث شاملة ألبواب الدين و مرتبة فيه حسب ه " مراداجلامع وقول البخاري: " 
 و مل يكن خاصا مبوضوع معني . ،موضوعات الدين 

و قد نقل عنه أنه قال :  ،مل جيمع فيه إال ما صح من األحاديث  " يعين الصحيح وقوله: " 
 .(2)و تركت من الصحاح ألجل الطول  ،ما أدخلت يف اجلامع الصحيح إال ما صح 

 .  (3)و قال أيضا : ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت و صليت ركعتني 

 .(4)قان الرجال و عدم العلل و قال ابن حجر : مدار احلديث الصحيح على االتصال و إت

بل  إن البخاري  ،" يدل على أنه مل جيمع كل ما صح عنده من حديث املختصروقوله: " 
كما دل على ذلك قوله السابق، و   ،خشية التطويل  ،أتى منه جبملة خمتصرة من األحاديث 

                                                           

 11ص 1، ج 1ط،  هدي الساريابن حجر،  (1)

 . 322ص2ج ،  1ط،  اتريخ بغداداخلطيب ،  (2)

 ينظر املصدر السابق (3)
  18ص 1، ج 1ط،  هدي الساريابن حجر،  (4)
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 ،نة و صنفته يف ستة عشر س ،قوله أيضا : أخرجت هذا الكتاب من ستة مئة ألف حديث 
 . (1)و جعلته حجة يف ما بيين و بني هللا

غري منقطع  ،" يعين احلديث املتصل إسناده إىل النيب صلى هللا عليه و سلم املسندوقوله: " 
(2). 

و إمنا  ،و ما جاء منقطعا خالف ذلك ، كاملعلق، فليس من شرط البخاري يف الصحيح 
 .(3)مراده االتصال  و قد سلف قول ابن حجر أن ،وقع عنده عرضا ال أصال 

 فليس يدخل يف كتابه وليس من شرطه . ،و أن ما كان موقوفا أو مقطوعا و ليس مسندا 

" هذا يشرح معىن اجلمع الذي يتناوله الكتاب  من أمور رسول هللا وسننه و أايمهو قوله : " 
ن و و السن ،فقد مجع موضوعات يف أمور رسول هللا كاألقوال و األفعال  و األوصاف  ،

 و أايمه صلى هللا عليه و سلم و غزواته ، و غريها من األمور . ،األحكام الفقهية 

بل  ،و قال اإلمام النووي رمحه هللا  : ليس مقصود البخاري االقتصار على األحاديث فقط 
وهلذا املعىن أخلى كثريا من األبواب عن  ،مراده االستنباط منها و االستدالل ألبواب أرادها 

 (4)احلديث...إسناد 

من الفوائد  - [كتابه] –أنه ال  ليه  -[البخاري ] –وقال ابن حجر  : مث رأى يعين 
فاستخرج بفهمه من املتون معاين كثرية فرقها يف أبواب  ،الفقهية ، و النكت احلكمية 

و  ،و انتزع منها الدالالت البديعة  ،و اعتىن فيه آبايت األحكام  ،تناسبها  بالكتاب حبس
 .(5)ك يف اإلشارة إىل تفسريها السبل الوسيعة سل

                                                           

322 ص 2، ج 1ط اتريخ بغداد ،اخلطيب ،  (1)

199ص  1، ج ط د .، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواويالسيوطي، (2)

 11ص 1، ج 1ط هدي الساري، بن حجر ا(3)

 11ص 1ج ،1طهدي السارينقله  ابن حجر يف (4)
 11ص1،ج 1ط هدي الساري ابن حجر، (5)
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و استخراج لطائف فقه  ،و هلذا قيل : إن كتاب البخاري كتاب فقه و استنباط معاين 
احلديث . قال ابن حجر : و تراجم األبواب الدالة على ما له وخْصلٌة ابحلديث املروي فيه 

 .(1)ه بخ تخسبـُّ 

يعين  –فإنه ألف األصول  ، حممد بن إمساعيل و قال اخلليلي يف " اإلرشاد " : رحم هللا
  ،وكل من عمل بعده فإمنا أخذ من كتابه  ،وبنّي للناس  ،من األحاديث  –أصول األحكام 
 .(2)كمسلم بن احلجاج

و قال اإلمساعيلي يف " املدخل " : نظرت يف كتاب اجلامع الذي ألفه أبو عبد هللا البخاري 
و داال على مجل من املعاين احلسنة  ،السنن الصحيحة  فرأيته جامعا كما مسي لكثري من

املستنبطة اليت ال يكمل ملثلها إال من مجع إىل معرفة احلديث و نقلته و العلم ابلرواايت 
و كان يرمحه هللا الرجل الذي  ،و متكنا منها كلها و تبجرا فيها ،وعللها علمًا ابلفقه و اللغة 
و مجع إىل ذلك حسن النية و  ،فحاز السبق  ،لغاية فربع و بلغ ا ،قصر زمانه على ذلك 
 .(3)فنفعه هللا و نفع به  ،القصد إىل اخلري 

 :  منهج البخاري يف الصحيح
 ،س مالمح منهج البخاري يف صحيحه من نقاط عدة نستعرضها يف هذه العجالةموميكن تل

 لكن نبدأ يف بيان كيف مجع البخاري كتابه حسب ما ورد يف النصوص .

و صنفته يف ست  ،ل البخاري : أخرجت هذا الكتاب من حنو ست مئة ألف حديث قا
 .(4)وجعلته حجة يف ما بيين و بني ريب ،عشر سنة 

 . (5)و قال أيضاً : ما أدخلت يف اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح ألجل الطول

                                                           

 17ص1،ج1ط هدي الساري ابن حجر، (1)
 962ص3 ج، 1ط رشاد يف معرفة علماء احلديثاإلاخلليلي ،  (2)
16ص1،ج 1ط هدي السارينقله عنه ابن حجر يف (3)

.322ص 2ج، 1ط اتريخ بغداد اخلطيب ، (4)
المرجعالسابق(5)
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كعتني وقال أيضاً: ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت ر 
(1). 

وقال عبد القدوس بن مهام عن عدة من املشايخ : حّول حممد بن إمساعيل البخاري تراجم 
وكان يصلي لكل ترمجة  ،بني قرب النيب صلى هللا عليه و سلم و منربه  –يعين بي   –جامعه 
 .(2)ركعتني 

 و يستفاد مما سلف أن البخاري : 

 ث ألف حدي 600اختار أحاديث الصحيح من جمموع  -
 وكان اختياره من مجلة األحاديث الصحاح و ذلك بعد االستخارة لكل حديث . -
مث بيضها عند قربه صلى هللا عليه وسلم  ،وضع تراجم و عناوين لتلك األحاديث و  -

 . مستخريا هللا تعاىل لتلك الرتاجم،

 :   كم عدد األحاديث الواردة يف الصحيح

 ح أقوال عدة :لقد جاء يف حساب عدد أحاديث اجلامع الصحي

" : عدد أحاديث صحيح البخاري سبعة آالف ومئتان  تهقدممقال ابن الصالح يف " 
ومخسة وسبعون ابألحاديث املتكررة . و قال : وقد قيل : إهنا إبسقاط املكرر أربعة آالف 

(3). 

هذا مجلة ما يف الصحيح من أحاديث املسندة، وال يدخل فيه األحاديث أن وذكر النووي 
 .(4)ابابً  قة . مث عدها النووي ابلتفصيل ابابً املعل

                                                           

 .322ص 2ج، 1ط اتريخ بغداداخلطيب ،  (1)

 املرجع السابق. (2)
  20ص ،  1ط ،مقدمة ابن الصالحابن الصالح، (3)

503ص2،ج1ط،  هدي السارينقله عنه ابن حجر يف (4)
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و تعقبه احلافه ابن حجر يف ذلك العّد يف بع  األبواب  مث قال : فجميع أحاديثه ابملكرر  
سوى املعلقات واملتابعات على ما حررته و أتقنته : سبعة آالف وثالث مئة وسبعة و تسعون 

 .  (1)حديثا

 . نني وعشرين حديثاً فقد زاد على ما ذكروه مئة حديث واث

ومجلة ما فيه من  ،مث ذكر أن عدد ما فيها من التعاليق ألف وثالث مئة وأحد وأربعون حديثا
 .املتابعات والتنبيه على اختالف الرواايت ثالث مئة وأربع وأربعون حديثاً 

 .(2)مث قال: فجميع ما يف الكتاب على هذا ابملكرر تسعة آالف واثنان ومثانون حديثاً 

 البخاري يف كتابه الصحيح: شرط

 :الصحة واختيار الرجالشرط البخاري يف  •

احلق أنه مل يعرف عن البخاري رمحه هللا أنه ذكر شرطا منصوصا اشرتطه يف كتابه، إال أنه 
وتقرر عند العلماء أنه أصح الكتب املصنفة يف احلديث النبوي، ولذلك  ،مسى كتابه الصحيح

 اء معرفة شرط البخاري يف كتابه.حاول العلماء من خالل االستقر 

فقد نقل احلافه أبو الفضل بن طاهر   إبسناده عن أيب املعمر املبارك بن أمحد قال : شرط 
من غري اختالف بني  ،البخاري أن  رج احلديث املتفق على ثقة نقلته إىل الصحايب املشهور 

لصحايب راواين فصاعدا وإن كان ل،و يكون إسناده متصال غري مقطوع  ،الثقات  األثبات 
 .(3)و إن مل يكن إال راو واحد وصح الطريق إليه كفى  ،فحسن 

                                                           

11ص1،ج1ط هدي الساري حجر،  ابن(1)

11ص1،ج1ط هدي الساري ابن حجر، (2)

 13ص1،ج 1ط هدي السارينقله عنه ابن حجر يف  (3)
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و أن يكون راويه مسلما  ،وذكر احلازمي : أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصال 
سليم الذهن قليل  ،متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا  ،صادقا غري مدلس وال خمتلط 

 (.1)سليم االعتقاد  ،الوهم 

رّج الصحيح أن يعترب حال الراوي العدل يف مشا ه العدول، فبعضهم و قال: ومذهب من  خ
 .(2)و بعضهم حديثه مدخول  ،حديثه صحيح اثبت

 و يؤخذ مما سلف أن شرط البخاري يف اجلامع الصحيح : 

 أن يكون إسناده متصال غري منقطع.  -1
 أن يكون رواته متفق على توثيقهم بني األثبات .   -2
 سليم االعتقاد. ،يكون راويه مسلما صادقا متصفا ابلعدالة  أن  -3
 قليل الوهم . ،سليم الذهن  ،أن يكون راويه متصفا ابلضبط متحفظا   -4
 أال يكون راويه مدلساً وال خمتلطاً . -5

و قال املبارك فيما نقل عنه احلافه ابن طاهر: إن كان للصحايب راواين فصاعداً  
 . اهـ. (3)واحد و صح الطريق إليه كفى فحسن ، وإن مل يكن إال راو 

بل يكفي الواحد إن صح الطريق  ،أي : ال يشرتط أن يروى حديث الصحايب راواين 
 إليه .

و من شرط الصحيح أن يعترب حال الراوي العدل يف مشا ه العدول ، فبعضهم  
 (4)حديثه صحيح اثبت و بعضهم حديثه مدخول .قاله احلازمي 

 .(5)ه معرفة طبقات الرواة عن الراوي األصل ومراتب مداركهم وقال : طريق إيضاح

                                                           

 . 150ص،  2طشروط األئمة اخلمسة،احلازمي ، (1)

 . 150ص، 2ط شروط األئمة اخلمسة،املصدر السابق .واحلازمي ،   (2)
 13ص1، ج 1ط هدي الساري ابن حجر، (3)
 . 150ص،  2طشروط األئمة اخلمسة،احلازمي ، (4)

 13ص1ج، 1ط  الساريهدي  ابن حجر،(5)
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و لكل طبقة  ،و هو أن أصحاب الزهري مثال على مخس طبقات  ،و شرح ذلك مبثال 
و هو مقصد  ،فمن كان يف الطبقة األوىل فهو الغاية يف الصحة  ،مزية على اليت تليها 

إال أن األوىل مجعت بني احلفه و  و الطبقة الثانية شاركت األوىل يف التثبت ،البخاري 
حىت كان فيهم من يزامله يف السفر و يالزمه يف  ،وبني طول املالزمة للزهري  ،اإلتقان 
فكانوا يف  ،فلم متارس حديثه  ،و الطبقة الثانية مل تالزم الزهري إال مدة يسرية  ،احلضر 

 و هم شرط مسلم . ،اإلتقان دون األوىل 

ورمبا أخرج  ،ما  رج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا قال ابن حجر : و أكثر 
 .(1)اليسري من  حديث الطبقة الثالثة تعليقا 

وأما غري املكثرين فإمنا اعتمد الشيخان يف ختريج  ،وقال أيضا : هذا يف حق املكثرين 
جا لكن منهم من قوي االعتماد عليه فأخر  ،أحاديثهم  على الثقة و العدالة وقلة اخلطأ 
و منهم من مل يقبل االعتماد عليه فأخرجا هلم  ،ما تفرد به  كيحىي بن سعيد األنصاري 

 . (2)و هو األكثر ،ما شاركه فيه غريه 

 :وأما شرط البخاري يف ما يتعلق ابالتصال يف اإلسناد املعنعن

فقد ذكر احلافه ابن حجر: أن مذهب مسلم أن اإلسناد املعنعن له حكم االتصال إذا  
 اصر املعنعنخ ومخن عخنعخن عنه ، و إن مل يثبت اجتماعهما إال إن كان مدلسا . تع

وقال : و البخاري ال ُيمل ذلك على االتصال حىت يثبت اجتماعهما ولو مرة ، وقد 
حىت إنه  ،و جرى عليه يف " صحيحه " و أكثر منه  ،أظهر البخاري ذلك يف " اتر ه " 
إال ليبني مساع راو من شيخه لكونه  ،ه يف الباب مجلة رمبا خرج احلديث الذي ال تعلق ل

قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا .... ، مث قال : فال  فى أن شرط البخاري أوضح 
 .(3)و هللا أعلم  ،يف االتصال 

                                                           

 14 ص1،ج 1ط هدي الساريابن حجر، (1)

 .15ـ14 ص1،ج 1ط هدي الساريابن حجر، (2)

  19ص1 ،ج 1ط هدي الساريابن حجر ،  (3)
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 منهج البخاري يف تراجم أبوابه :

، و قال احلافه ابن حجر  يف وصف ما تضمنته أبوابه من تراجم : حرّيت األفكار
و إمنا بلغت هذه الرتبة و فاز هبذه اخلطوة لسبب عظيم  ،أدهشت العقول و األبصار 

عن عبد القدوس بن مهام قال :  ،وهو ما رواه أبو أمحد ابن عدي  ،أوجب عظمها 
بني قرب  –يعين بيضها  –مسعت عدة مشايخ يقولون : حول البخاري تراجم " جامعه " 

 .(1)وكان يصلي لكل ترمجة ركعتني  ،ربه النيب صلى هللا عليه وسلم و من

وقال اإلمام النووي يف بيان مراد البخاري يف كتابه االستنباط و االستدالل : وهلذا املعىن 
واقتصر فيه على قوله : " فيه فالن عن  ،أخلى كثريا من األبواب عن إسناد احلديث 

و  ،وقد يورده معلقا  ،سناده و قد يذكر املنت بغري إ ،النيب صلى هللا عليه و سلم " ... 
إمنا يفعل هذا ألنه أراد االحتجاج للمسألة اليت ترجم هلا و أشار إىل احلديث بكونه 

ويقع يف كثري من أبوابه األحاديث  ،و رمبا تقدم قريبا  ،و قد يكون مما تقدم  ،معلوما
 ،ب هللا و يف بعضها ما فيه آية من كتا ،و يف بعضها ما فيه حديث واحد  ،الكثرية 

 (2)وبعضها ال شيء فيه ألبته ...

و احلق أن أهم ما يواجه املصنف من مشقة هو اختيار العناوين و الرتاجم ألبواب 
الكتاب اليت يؤلف ، كما أن القارئ أول ما يلفت انتباهه يف الكتاب هي العناوين و 

 تراجم األبواب اليت تدل على عقل املؤلف وعلمه .

وكذلك تقريب احلديث  ،لة اليت يطلبها القارئ أيف الداللة على املسوللعناوين أثر وفع 
 والبخاري رمحه هللا أجاد يف ترامجه . ،من الفهم ألول وهلة 

فرتامجه يف األبواب دالة على فهمه و فقهه و  ،و قالوا : " فقه البخاري يف ترامجه " 
 اختياره للمسألة اليت تضمنها احلديث .

                                                           

 21 ص 1 ،ج1ط هدي الساري، ابن حجر  (1)
  11ص1 ،ج 1ط هدي السارينقله عنه ابن حجر يف  (2)
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قسم الرتاجم يف الصحيح إىل قسمني :  21 /1"هدي الساري " و احلافه ابن حجر يف
 ظاهرة و خفية .

و  ،قال : أما الظاهرة : و هي أن تكون الرتمجة دالة ابملطابقة ملا يورد يف مضمنها 
كأنه يقول : ،فائد ا اإلعالم مبا ورد يف ذلك الباب من غري اعتبار ملقدار تلك الفائدة  

 أو ابب ذكر الدليل على احلكم الفالين مثال . ،كيت هذا الباب الذي فيه كيت و 

 أو ببعضه أو مبعناه.، وقد تكون الرتمجة بلفه املرتجم له •

فيعني ، احتمال ألكثر من معىن واحد ا يكون يف لفه الرتمجةمموهذا يف الغالب قد أييت 
 أحد االحتمالني مبا يذكر حتتها من احلديث.

أبن يكون االحتمال يف احلديث و التعيني  ،وقد يوجد فيه ما هو العكس من ذلك  •
يف الرتمجة، و الرتمجة هنا بيان لتأويل ذلك احلديث وئبة مناب قول الفقيه مثال  : 

 أو هبذا احلديث اخلاص العموم .... ،املراد هبذا احلديث العام اخلصوص 
ر قال : وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا مل جيد حديثا على شرطه يف الباب ظاه
املعىن يف املقصد الذي ترجم به  و يستنبط الفقه منه ، و قد يفعل ذلك لغرض 

 و استخراج خبيئته .... ،شحذ األذهان يف إظهار مضمره 
 ،كقوله : ابب هل يكون كذا؟ أو : من قال كذا   ،وكثريا ما يرتجم بلفه االستفهام  •

رضه بيان : هل يثبت و غ ،و ذلك ال يتجه له اجلزم أبحد االحتمالني  ،و حنو ذلك 
 ذلك احلكم  أم  مل يثبت ؟ فيرتجم على احلكم .....

كقوله : "   ،لكنه إذا حققه املتأمل أجدى ، وكثريا ما يرتجم أبمر ظاهره قليل اجلدوى •
 ابب قول الرجل : ما صلينا " فإنه أشار به إىل الرد على من كره ذلك .

 يظهر يف ابدئ الرأي ، كقوله : " ال ،يرتجم أبمر خمتصر ببع  الوقائع ما و كثريا  •
 ابب استياك اإلمام حبضرة رعيته ".

أو أييت بلفه  ،وكثريا ما يرتجم بلفه يومئ إىل معىن حديث مل يصح على شرطه  •
و يورد يف الباب ما يؤدي   ،احلديث الذي مل يصح على شرطه صرُيا يف الرتمجة 

قوله : " ابب األمراء من قريش  من ذلك ،و اترة ألمر خفي  ،معناه اترة أبمر ظاهر 



43 

 

و ليس على شرط  ،(2)وهذا لفه احلديث يروى عن علي رضي هللا عنه ( 1)" 
 . (3 )وأورد فيه حديث : " اليزال وال من قريش " ،البخاري 

و رمبا اكتفى أحياو بلفه الرتمجة اليت هي لفه حديث مل يصح على شرطه و أورد  •
 مل يصح يف الباب شيء على شرطي .... فكأنه يقول : ،معها أثرا أو آية 

مبا ذكره الدكتور نور الدين  متعقبلكن هذا  ،ما ذكره احلافه ابن حجر هذه خالصةو 
 و هي : ،من مالحظات (4)العرت

و ما امتاز  ،أنه مل يخعن ابلتفصيل للرتاجم الظاهرة ، و ال  بني مسالك البخاري فيها   -1
 البخاري به منها .

 ث الرتاجم اخلفية ابلرتاجم الظاهرة.  أنه تداخل معه حب  -2
فلم يذكر النوع الثالث من تقسيمنا الذي أطلقنا  ،أن مل يستكمل  كل أنواع الرتاجم   -3

 عليه اسم " الرتاجم املرسلة. اهـ.
أبوب  (5)هذا و قد قسم ويل هللا الدهلوي يف كتابه " شرح تراجم أبوب البخاري " •

 بها الدكتور العرت  مبا يلي :وقد تعق ،البخاري إىل سبعة أقسام 
بل راح يسرد صورا  ،مل يضبط فنون الرتاجم أبنواع كما فعل احلافه ابن حجر  -1

 من تراجم يعدها أقساما.
 األقسام . حتتاندرجت عنده األقسام مع الصور و املسالك اليت تدخل  -2
 وهو نوع " الرتاجم املفردة". ،مل يشمل بع  أنواع الرتاجم  -3

اىل تقسيم مبتكر حاصر ألنواع فنون الرتاجم يف " صحيح  (1)دكتور العرتهذا وقد توصل ال
 و هي أربعة أنواع : ،البخاري " 

                                                           

 . 62ص 9،ج الصحيحالبخاري ،  (1)

 من حديث علي  بن أيب طالب.( 564،) مسندهأبو يعلى ،يف أخرجه  (2)

(من حديث 7140، رقم ) 62ص 9ج ابب األمراء من قريش كتاب األحكام ،   ، الصحيحالبخاري ،  (3)
.ابن عمر

 71ص د.ط ،،  مام البخاري وفقه الرتاجم يف جامعهاإلنور الدين العرت، (4)
  3ص، ط .، د البخاري شرح تراجم أبوابويل هللا الدهلوي ، (5)
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الرتاجم الظاهرة : و هي اليت تطابق األحاديث اليت خترج حتتها مطابقة واضحة   -1
 دون حاجة للفكر والنظر . ،جليلة 

لباب بوجه من البحث و الرتاجم االستنباطية : وهي اليت تدرك مطابقتها ملضمون ا  -2
 التفكري القريب أو البعيد .

و مل يعنون بشيء يدل  ،الرتاجم املرسلة : و هي اليت اكتفى فيها بلفه ) ابب (   -3
 بل ترك ذلك العنوان . ،على املضمون 

 الرتاجم املفردة : هي تراجم ال  رج البخاري فيها شيئا من احلديث للداللة عليها . -4

 يف كل نوع مع ذكر األمثلة . مث فّصل العرت القولخ 

 و للبخاري مسالك متعددة فيها :  الرتاجم الظاهرةفقال يف النوع األول : 

وذلك ذلك أبن تكون عبارة تدل على مضمون الباب  ،الرتمجة بصيغة خربية عامة   -1
مث يتعني  ،بصيغة خربية عامة حتتمل عدة أوجه ، فتدل على حمتوى الباب بوجه عام 

مث  ،مثل قول البخاري : )ابب املاء الدائم (  ،يذكر من حديث يف الباب  املراد مبا
 أخرج حديث : " ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه " . 

دون أن يتطرق إليها االحتمال  ،الرتمجة بصيغة خربية خاصة مبسألة الباب حتددها   -2
أى أبو العالية و عطاء وابن سريين : ور  ،مثل قوله : ابب فرض صدقة الفطر  ،

صدقة الفطر فريضة . مث أخرج حديث ابن عمر : " فرض رسول هللا صلى هللا عليه 
 و سلم زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري ... " .

وذلك إلاثرة انتباه الذهن و الفكر ،أو أن املسالة  ،الرتمجة بصيغة االستفهام   -3
مثل قوله : ) ابب هل على من مل يشهد اجلمعة  ،رتجيح موضوع اختالف حتتاج لل

حق على كل  :غسل من النساء و الصبيان وغريهم ( مث أخرج حديث أيب هريرة
 مسلم أن  يغتسل يف كل سبع أايم يوما ....

                                                                                                                                                                      

وما بعدها 73، ص د.ط ،  يف جامعه مام البخاري وفقه الرتاجماإل،  نور الدين العرت(1)
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و ذلك أبن جيعل لفه احلديث املروي يف الباب  ،اقتباس الرتمجة من حديث الباب   -4
مثل قوله : ) ابب ما أنزل هللا من داء إال أنزل له  ، كله أو بع  منه  ،ترمجة له 
 و هو لفه حديث الذي أخرجه يف الباب . ،شفاء ( 

مثل قوله ) كيف كان بدأ الوحي إىل  ،اإلخبار عن بدأ احلكم و ظهور الشيء   -5
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( وقوله : )ابب بدأ األذان (.

مثل : ) ابب إذا مل يكن اإلسالم على  ،جلواب أن يرتجم بعبارة شرطية حمذوفة ا -6
 ستسالم أو اخلوف من القتل ...(.احلقيقة و كان على اال

 عرت يف النوع الثاين : دكتور و قال ال

وهي الرتاجم اليت ُيتاج القارئ فيها إىل إعمال الفكر حىت يصل  ،الرتاجم االستنباطية
كتمرين   ،حه أمورا أخرى أبعد منهاو البخاري يال ،معرفة مطابقتها ملا وضعت لهإىل 

 ،ويسلك طريق اإلشارة ليتفكر القارئ فيها  ،ذهن الطالب على التفهم و االستنباط 
كما أن القارئ يصل إىل النتيجة بصورة غري مباشرة   ،ويكتسب تفقها و تعمقا يف العلم 

 فيضع البخاري ما يرشده يف العنوان . ،

 وع : مث ذكر مسالك البخاري يف هذا الن

أن تتضمن الرتمجة حكما زائدا على مدلول احلديث لوجود ما يدل على هذا احلكم   -1
فإن احلديث  ،من طريق آخر . مثال ذلك حديث أيب سلمة يف الشعر يف املسجد 

 ،لكنه جاء مصرحا به يف رواية أخرى  ،الذي أورده ليس فيه تصريح  يف املسجد 
و احلديث مذكور يف كتاب  ،معرفة أهله فاكتفى ابإلشارة يف احلديث إحالة على 

 ابب الشعر يف املسجد. ،الصالة 
مثل قوله :  ،أن يكون تطابق الرتمجة مع الباب بطريق االستنتاج لعالقة اللزوم مثال   -2

مث أخرج حديث مرض النيب صلى هللا  ،) ابب أهل العلم و الفضل يف اإلمامة ( 
 ،و قوله : مروا أاب بكر فليصل ابلناس  ،س عليه و سلم و إوبته أاب بكر ليصلي ابلنا

و أبو بكر أعظم  ،فقد قدمه صلى هللا عليه و سلم على من هو أقوى صوات 
 الصحابة علما و فضال .
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مثل قوله: ) ابب ال يقيم الرجل  ،أن تطابق الرتمجة للحديث ابلعموم و اخلصوص   -3
: هنى أن يقيم الرجل  مث أخرج حديث ابن عمر ،أخاه يوم اجلمعة و يقعد مكانه ( 

منه يوم اجلمعة  ،أخاه من مقعده و جيلس فيه . فالنهي مطلق يعمم األوقات مجيعا 
 الذي ترجم به البخاري .

مث بعـد البحـث و االستقصـاء تظهـر لـه فائـدة  ،الرتمجة بشيء بـديهي قـد يظنـه قليـل اجلـدوى  
" الفـــتح " النكتـــة يف ترمجـــة قـــال احلـــافه يف  ،جمديـــة . مثـــل : ) ابب الصـــالة علـــى احلصـــري ( 

البــاب إشــارة إىل مــا رواه ابــن أيب شــيبة و غــريه مــن طريــق شــريح بــن هــانئ أنــه ســأل عائشــة : 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) أكــان النــيب صــلى هللا عليــه و ســلم يصــلى علــى احلصــري، وهللا يقــول :

فقالــت : مل يكــن يصــلي علــى احلصــري .       ؟ [8]اإلسززرا :(   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 نه مل يثبت عند املصنف أو رآه شاذا مردودا ملعارضته ما هو أقوى منه ...فكأ

: وهي اليت أرسلت فلم تذكر هلا عناوين ، و اكتفى  الرتاجم املرسلةالنوع الثالث :  -
 عنها البخاري بكلمة ) ابب ( . 

 قال العرت : وابالستقراء هلذه الصيغة اتضح لنا : 

  من التناسب : العنوان ) ابب ( يستعمل على وجهني-أ
فيفصل لفائدة زائدة يف  ،أن يكون مضمون الباب متصال ابلباب السابق مكمال له   -1

 فيكون مبنزلة الفصل من السابق . ،مضمونه 

مثال ذلك قوله : ) ابب ما يكره من النياحة على امليت ( ، مث أخرج فيه حديث املغرية : " 
مر : " امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه و حديث ع ،من نيح عليه يعذب مبا نيح عليه " 

و فيه : " فأمر رسول  ،". مث قال : ) ابب ( و أخرج حديث جابر يف مقتل أبيه يوم أحد 
فقال : " من هذه ؟ " "فقالوا ابنة  ،فسمع صوت صائحة  ،هللا صلى هللا عليه و سلم فرفع 

ت املالئكة تظله أبجنحتها فما زال ،تبكي   ال: قال: فلم تبكي؟ أو، عمرو أو أخت عمرو
 حىت رفع " .
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وتعليل ذلك أن هذا امليت ظللته املالئكة ، فهذا احلديث أفاد كراهة النياحة على امليت
 و هو غري ما أفادته األحاديث السابقة من علة النهي عم النياحة . ،أبجنحتها ... 

 قال ابن حجر : فهو مبنزلة الفصل من الباب الذي قبله ...

و يكون قد  ،ن ضمن الباب فائدة يتصل أبصل املوضوع الذي عنون له أببواب أن يكو   -2
ذكره عقبه هلذه املالبسة . مثال ذلك قوله: ) ابب قطع الشجر و النخل ( وأخرج 

حديث ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه و سلم : أنه حرق خنل بين النضري و قطع. مث 
كنا   ،: " كنا أكثر أهل املدينة مزروعا قال : ) ابب ( وأخرج حديث رافع بن خديج 

 نكري األرض ابلناحية منها ... "
وإمنا يتصل به  ،و ليس له صلة ابلباب السابق ،قال: و احلديث مضمونه مزارعة األرض
 ابملناسبة ألصل موضوع احلرث و املزارعة .

مث ال  ،ألبوب و هي تراجم جيعلها البخاري يف ابب من ا ، الرتاجم املفردةالنوع الرابع : 
  رج شيئا من احلديث للداللة عليها .

مثال ذلك قوله : ) ابب يستقبل أبطراف رجليه القبلة ( قاله أبو محيد الساعدي عن النيب 
وقوله : ) ابب قول هللا تعاىل : )و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا   ،صلى هللا عليه و سلم 

 حلديث للداللة على ما ترجم له .بلدا آمنا ( . مث مل  رج فيهما شيئا من ا

قال احلافه ابن حجر : و رمبا اكتفى أحياو بلفه الرتمجة اليت هي لفه حديث مل يصح على 
 (1)فكأنه يقول : مل يصح يف الباب شيء على شرطي . ،و أورد معها أثرا أو آية  ،شرطه 

 :منهج البخاري يف تكرار األحاديث وتقطيعها واختصارها

 :(2)اديث عند البخاري غاايت يقصد إليهالتكرار األحو 

                                                           

 إىل هنا ينتهي ما نقلت من كالم الدكتور عرت)بتصرف(. (1)
.وما سريد منه25 ص 1 ،ج1ط هدي الساري، ابن حجر  (2)
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يشتمل كل حديث منها على ، صحلح أحاديث على هذه القاعدة  البخاري أن امنهـ 1
 معاٍن متغايرة، فيورده يف كل ابب من طريق غري الطريق األول .

فريويها كما جاءت  ، أحاديث يرويها بع  الرواة اتمة و يرويها بعضهم خمتصرة  او منهـ  2
 يل الشبهة عن وقليها .ليز 

وحدلث  ،فحدث راٍو حبديث فيه كلمة حتتمل معىن، أن الرواة رمبا اختلفت عبارا م اومنهـ  3
فيورده بطرقه إذا  ،به آخر فعربل عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى حتتمل معىن آخر 

 و يفرد لكل لفظة ابابً مفرداً . ،صحت على شرطه 

و أورد  ،رخضخ فيها الوصل و اإلرسال و رخجخحخ عنده الوصل فاعتمده و منها أحاديث تعاـ 4
 اإلرسال منبِّّهاً على أنه ال أتثري له عنده يف املوصل .

 ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع ،  واحلكم فيها كذلك .ـ 5

على فيوردها  ،و منها أحاديث زاد فيها بع  الرواة رجالً يف اإلسناد و نقصه بعضهم ـ 6
مث لقي اآلخر  ،الوجهني حيث يصحُّ عنده أن الراوي مسعه من شيخ حدثه به عن آخر 

 فكان يرويه على الوجهني . ،فحدث به 

فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها ابلسماع  ،و منها أنه رمبا أورد حديثاً عنعنه راويه ـ 7
 على ما عرف من طريقته يف اشرتاط ثبوت اللقاء يف املعنعن . 

 يف موضع آخر أو أكثر . إبعادة املنت الواحدفهذا مجيعه فيما يتعلق 

و هو تقطيع منت احلديث الواحد و تفريقه يف أبواب  : تقطيع البخاري للحديثو أما 
 إبسناد احلديث املذكور أوالً .

: و البخاري كان يرى جواز الرواية ابملعىن و جواز تقطيع احلديث (1)قال احلافه ابن حجر
 : و السبب يف ذلك أمران ،ري تنصيص على اختصاره من غ

                                                           

  282ص1ج، 1ط النكت على مقدمة ابن الصالح،ابن حجر،  (1)
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فقد روينا عنه أنه قال : رخبل حديث  ،أحدمها : أن البخاري صنف كتابه يف طول رحلته 
و ربل حديث مسعته ابلبصرة فكتبته خبراسان . فكان ألجل هذا  ،مسعته ابلشام فكتبته مبصر 
 ها بل يتصرف فيه و يسوقه مبعناه .فال يسوق ألفاظه برمت ،رمبا كتب احلديث من حفظه 

فاحتاج أن يقطع املنت الواحد إذا اشتمل  ،و الثاين : أن البخاري استنبط فقهه من أحاديثه 
على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه يف الباب الذي يستدل به على ذلك احلكم الذي 

 ألنه لو ساقه يف املواضع كلها برمته لطال الكتاب . ،استنبط منه 

عن ابن طاهر املقدسي : أن تقطيع البخاري يف األبواب و (1)نقل احلافه ابن حجرو 
فذلك ألنه إذا كان املنت قصرياً أو مرتبطاً بعضه ببع  و قد اشتمل  ،اقتصاره منه على بعضه 
فإنه يعيده حبسب ذلك مراعيًا مع ذلك عدم إخالئه من فائدة  ،على حكمني فصاعدًا 

 عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل . و هي إيراده له ،حديثية

 ،فيتصرف حينئٍذ فيه  ،ورمبا ضاق عليه خمرج احلديث حيث ال يكون له إال طريق واحدة
ويورده اترة اتماً واترة مقتصراً على طرفه الذي  ،ويف موضع معلقاً  ،فيورده يف موضع موصواًل 
 ُيتاج إليه يف ذلك الباب .

رج كل مجلة  ،مجل متعددة ال تعلق إلحداها ابألخرى  فإن كان املنت مشتمال على فإنه  خ
 و رمبا نشط فساقه بتمامه .  ،منها يف ابب مستقل فراراً من التطويل 

وقال احلافه ابن حجر يف ختام نقله هذا : البخاري ال يتعمد أن  رج يف كتابه حديثاً معاداً 
 و هو قليل جداً . ،يء فعن غري قصد جبميع إسناده و متنه و إن كان قد وقع له من ذلك ش

فإنه ال يقع له ذلك يف  ،على بع  املنت مث ال يذكر الباقي يف موضع آخراقتصاره و أما 
فيقتصر  ،الغالب إال حيث يكون احملذوف موقوفاً على الصحايب وفيه شيء قد ُيكم برفعه 

 له مبوضوع كتابه .ألنه ال تعلق  ،على اجلملة اليت ُيكم هلا ابلرفع و ُيذف الباقي 

حىت و لو مل تظهر إلعادته فائدة من جهة اإلسناد و ال من  ،و قال : إنه ال يعيد إال لفائدة 
لكان ذلك إلعادته ألجل مغايرة احلكم اليت تشتمل عليه الرتمجة الثانية موجباً  ،جهة املنت 

                                                           

 26ص1 ج هدي الساري ابن حجر،(1)
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و هي إخراجه  ،نادية كيف و هو ال  ليه مع ذلك من فائدة إس  ،لئال يخعد مكرراً بال فائدة 
 أو غري ذلك . ،لإلسناد عن شيخ غري الشيخ املاضي 

 : منهج البخاري يف إيراد األحاديث املعلقة

حاديث املعلقة يف كتابه " اجلامع األرف البخاري من بني أصحاب الكتب الستة إبيراده عخ 
اء ما يزيد على الصحيح املختصر املسند " الذي شرطه فيه اتصال السند ، و قد عدل العلم

فلذلك حبث العلماء يف سبب إيراد البخاري لألحاديث  ،ألف حديث معلق يف صحيحه 
 املعلقة .

 حلديث املعلق: هو ما حذف من مبتدأ إسناده راٍو أو أكثر و لو إىل آخر اإلسناد.ابو املراد 

واترة  ، ـ: قالو هي فيه اترة أتيت بصيغة اجلزم ك ،كثرية يف تراجم صحيح البخاري  التعليقاتو
 كـ: يذكر .  ،بغري صيغة اجلزم 

 واملعلقات املوقوفة. ،: املعلقات املرفوعة (1)وقد جعلها احلافه ابن حجر قسمني

 فعلى قسمني:  املعلقة من املرفوعاتوقال: فأما 

وسبب التعليق فيه أنه حيث يضيق  .أحدمها: ما يوجد يف موضع آخر من كتابه هذا موصوالً 
فإنه يتصرف يف اإلسناد  ،فاحتاج إىل تكريره ،و اشتمل احلديث على أحكامخمرج احلديث 

 ابالختصار خشية التطويل .

 و هو على صورتني : ،والثاين: و هو ما ال يوجد فيه إال معلقاً 

 و يستفاد منها الصحة إىل من علق عنه . ،إما أن يورده بصيغة اجلزم أـ 

  :من رجال ذلك احلديثقال احلافه : لكن يبقى النظر فيمن أبرز 

و السبب يف كونه مل يخوصِّل إسناده : إما لكونه أخرج ما  ،فمنه ما يلتحق بشرطه  -
بل أورده معلقا طلبا  ،يكون مقامه ، فاستغىن عن إيراد هذا مستوىف السياق و مل يهمله 

                                                           

 .29ص   1ج،1ط هدي الساري ابن حجر،(1)
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أو مسعه و شك يف مساعه من شيخه  ،لالختصار . وإما لكونه مل ُيصل عنده مسموعا
و غالب هذا فيما  ،عه من شيخه يف املذاكرة فما رأى أنه يسوقه مساق األصل أو مس ،

 أورده عن مشا ه .
و قد يكون حسنا  ،فقد يكون صحيحا على شرط غريه  ،و منه ماال يلتحق بشرطه  -

و قد يكون ضعيفا ال من جهة قدٍح يف رجاله ، بل من جهة انقطاع  ،صاحلا للحجة 
 فه : والسبب فيه أنه أراد أن ال يسوقه مساق األصل .قال احلايسري يف إسناده .

لكن فيه  ،: وال يستفاد منها الصحة إىل من علق عنهبصيغة التمريضوإما أن يورده  –ب 
 وفيه ما ليس بصحيح. ،ما هو صحيح

 ،قال احلافه: فأما ما هو صحيح فلم جند فيه ما هو على شرطه إال مواضع يسرية جداً 
 لك إىل حيث يورد ذلك احلديث املعلق ابملعىن.ووجدوه ال يستعمل ذ

ومنه ما هو  ،فمنه ما هو صحيح إال أنه ليس على شرطه ،وأما إذا مل يورده يف موضع آخر 
ومنه ما هو ضعيف فخرٌد ال جابر  ،إال أن العمل على موافقته، حسن ومنه ما هو ضعيف فخردٌ 

 له.

غريهم على اعتبار التعاليق املرفوعة بصيغيت : نقل النووي اتفاق حمققي احملدثني و  (1)وقال  
ألهنا صيغة تقتضي صحته عن املضاف  ،وأنه ال ينبغي اجلزم بشيء ضعيف ،اجلزم والتمري 

 فال ينبغي أن تطلق إال فيما صح. ،إليه
وال جيزم مبا   ،فإنه جيزم منها مبا صح عنده ولو مل يكن على شرطه ،املوقوفات: وأما (2)مث قال

وإما  ،إما مبجيئه من وجه آخر ،ناده ضعف أو انقطاع إال حيث يكون منجرباً كان يف ٍإس
 بشهرته عمن قاله.

                                                           

  33ص 1 ،ج 1ط ،هدي الساريابن حجر، (1)
 33ص1 ،ج 1ط هدي الساريابن حجر،  (2)
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وقال: وإمنا يورد ما يورد من املوقوفات من فتاوى الصحابة والتابعني ومن تفاسريهم لكثري من 
بني  اآلايت عن طريق االستئناس والتقوية ملا  تاره من املذاهب يف املسائل اليت فيها اخلالف

 األئمة.

 مث ختم القول: مجيع ما يورد فيه: إما أن يكون مما ترجم به أو مما تخرجم له.

 وهي اليت ترجم هلا. ،واملقصود يف هذا التصنيف ابلذات هو األحاديث الصحيحة املسندة
فجميع  ،نعم واآلايت املكرمة ،واألحاديث املعلقة ،واملذكور ابلعرض والتبع: اآلاثر املوقوفة

 مرتجم به.ذلك 

واعتربت أيضا ابلنسبة إىل احلديث يكون بعضها مع  ،إال أهنا إذا اعتربت بعضها مع بع 
ر ومنها مفسلر لكن املقصود ابلذات هو  ،فيكون كاملرتجم له ابعتبار ،بع  منها مخفخسِّّ

 .األصل

 : وأهم شروحه ،عناية العلماء بصحيح البخاري •
دراسة و  ،علماء بصحيح البخاري هو اشتغاهلم به لقد كان أهم مظهر من مظاهر اهتمام ال 

 وغري ذلك من جهود بذهلا العلماء يف سبيل اكتمال النفع به . ،شرحا و فهما 
 و من أهم هذه الشروح : 

د بن حممد اخلطايب   -1  هـ ( .388املتوىف سنة ) ، " أعالم احلديث " أليب سليمان محخ
 ،املالكي  ،د بن نصر الداوودي املغريب " النصيحة يف شرح البخاري " أليب جعفر أمح  -2

 لكن ينقل عن شرّاح البخاري . ،هـ ( . و هو غري مطبوع  402املتوىف سنة ) 
  ،الصحيح " مع شرحه   ذيب الكتاب اجلامعالنصيح يف املختصر "   -3

خ
ب هلّ أليب القاسم امل

ـ( . و قد أكثر ه435املتوىف سنة  ) ،فرة التميمي األندلسي بن أمحد بن أسيد بن أيب صخ 
 النقل منه ابن بطال و من بعده .

مث  ،القرطيب  ،" شرح صحيح البخاري " أليب حسن علي بن خلف بن بطال البكري    -4
 هـ (. و هو كتابنا .449املتوىف سنة )  ،البلنسي 

" املخرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيح " لعبد الواحد بن عمر بن عبد   -5
 هـ( .611املتوىف سنة )  ،عروف اببن التني السفاقسي امل ،الواحد 
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و هو شرح  مل يتمه  ،هـ( 676لإلمام ُيىي بن شرف النووي املتوىف )  ،" شرح البخاري " -6
 و هو مطبوع . ،و صل فيه إىل كتاب اإلميان  ،املصنف 

خنخريِّّ اإلسكندراين املال ،أليب احلسن علي بن حممد  ،" شرح البخاري "  -7
كي املتوىف سنة ابن امل

 هـ ( . 695) 
" هبجة النفوس و حتليلها مبعرفة ما هلا و ما عليها " أليب حممد عبد هللا بن أيب مجرة املتوىف   -8

 هـ (.699سنة ) 
عالء الدين  ،ملغلطاي بن قليج بن عبد هللا  ،" التلويح يف شرح اجلامع الصحيح "   -9

 هـ (. 762البكجري املتوىف سنة ) 

ب الدراري يف شرح صحيح البخاري " لشمس الدين حممد بن يوسف بن علي " الكواك - 10
 هـ ( . وهو مطبوع .786الكرماين املتوىف سنة ) 

" التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح " لبدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي  - 11
 هـ ( . وهو مطبوع. 794املتوىف سنة ) 

 ،بخاري " لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي الدمشقي" فتح الباري شرح صحيح ال - 12
 و هو مطبوع . ،هـ ( . و هو شرح وصل فيه املصنف إىل كتاب اجلنائز 795املتوىف سنة ) 

ابن امللقن املصري املتوىف  ،" التوضيح لشرح اجلامع الصحيح " أليب حفص عمر بن علي  -13
 هـ ( و هو مطبوع .804سنة ) 

لشرح صحيح البخاري " أليب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ابن حجر  فتح الباري -14
 هـ ( . وهو أشهر شروح البخاري املتداولة .852العسقالين املتوىف سنة ) 

بدر الدين العيين  ،" عمدة القاري شرح صحيح البخاري " أليب حممد حممود بن أمحد  -15
 مشهور .هـ ( . وهو شرح مطبوع 855املتوىف سنة ) احلنفي 

" إرشاد الساري على صحيح البخاري " أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر  -16
 هـ ( . وهو شرح مطبوع مشهور.  923املتوىف سنة )  ،القسطالين
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 و غريها من الشروح الكثرية املتأخرة و املتقدمة بلغت العشرات .






 

 الفصل الثاين

 التعريف ابلشارح ابن بطال

  حيح البخاريوبكتابه شرح ص

 

 .التعريف ابلشارح ابن بطال: املبحث األول

 

 ،: هو العالمة الفقيه احملدث علي بن خلف بن بطال البكري  امسه ونسبه  -1
 .(1)و يعرف بـ : ابن الّلّجام  ،أبو احلسن األندلسي  ،مث البلنسي  ،القرطيب

ذكر ذلك الزركلي  ،و هم ميانيون يف األصل  ،و بطال نسبة إىل بين بطال يف األندلس 
 . 285ص4جيف " اإلعالم " 

:  160/  8و النسبة إىل قرطبة و بلنسية فيما قال القاضي عياض يف " ترتيب املدارك "
 و أخرجته الفتنة فخرج إىل بلنسية . ،أصله بقرطبة

شيوخه : أحذ ابن بطال فيما ذكرت مصادر ترمجته عن شيوخ ،هم : أبو عمر   -2
 ،و يونس ابن مغيث  ،وأبو املطرف القنازعي  ،بن عفيف و أبو عمر ا ،الطلمنكي 

                                                           

 ،ج 2، ط  الصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،يف ترمجته على صغر حجمها املصادر التالية: ابن بشكوالظر ين (1)
 ،160 8ج،1ط قريب املسالك ملعرفة اعالم مذهب مالكو ت ترتيب املدارك،لقاضي عياض او  ، 394 ص1
. 48ص 1،ج 15طعالم ألا،لزركلي او  741 ص9،ج  1ط اتريخ اإلسالم،  لذهيباو 
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و أبو حممد بن بنوش، و أبو القاسم  ،و أبو الوليد يونس بن عبد هللا القاضي 
 و أبو بكر الرازي . ،و أبو عبد الوارث  ،الوهراين 

و هم : أبو داوود  ،: مل تذكر لنا املصادر سوى عدد قليل من تالمذته  تالمذته  -3
 .و ابن عبد الرب  ،عبد الرمحن بن بشر  و ،املقرئ 

و  ،هذا و قد كانت البن بطال آاثر علمية تركها لنا ، سوى تالمذته ، وهي  تصانيفه 
 الوظائف الدينية اليت توالها .

 ويكفيه هبم: ابن عبد الرب احلافه الشهري آباثره العلمية. ،فأما تالمذته فقد سلف ذكرها

 : ها هيو  ،فهي معدودة ،وأما تصانيفه

 : تصانيفه – 4

 شرح صحيح البخاري  -
 االعتصام يف احلديث -
  (1)كتاب يف الزهد و الرقائق -

وسيأيت  ،ومل يتكلم العلماء عن تصانيفه سوى ما وصل إلينا عن شرح صحيح البخاري
 الكالم عليه يف املبحث الثاين .

 :وأما الوظائف الدينية اليت توالها – 5

لوْرقخة "فقد ذكر ابن بشكوال يف " ال  .(2)صلة " : أنه استخقضي حبصن " خ

قال الذهيب : كان من   ،و يفهم منه أنه توىل القضاء يف مدينة لورقة ، و هو الفقيه املالكي
 .(3)كبار  فقهاء املالكية 

                                                           

 .ومصادر ترمجته السالفة. 541 /1، و 81 /1 د.ط،،كشف الظنون  حاجي خليفة،(1)
.ولورقة إحدى مدن األندلس، وهبا حصن،   394ص 1،ج 2،ط األندلس الصلة يف اتريخ أئمة ابن بشكوال،(2)

وهي اليوم إحدى مدن إسبانيا.

 . 741ص9،ج  1ط اتريخ اإلسالم، لذهيبا(3)
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وما ذكر ابن  ،ودليل ذلك تالمذته ، و يفهم من مصادر ترمجته أنه توىل التدريس أيضاً 
 رواه عنه الناس . ،دة أسفار بشكوال : شرح الصحيح يف ع

 : مذهبه العقدي و الفقهي -6
أما مذهبه العقدي فقد قال احلافه الذهيب يف " اتريخ اإلسالم " : وكان ينتحل الكالم على 

 . (1)طريقة األشعري 

فهو املذهب املالكي  قال الذهيب : كان من كبار فقهاء املالكية .  ،و أما مذهبه الفقهي 
 .(2)اض ذكره القاضي عي

 وكذلك كان أهل األندلس على مذهب مالك قاطبة .

قال صاحب كشف الظنون : وغالبه فقه  ،وتصنيفه شرح الصحيح يدل على ذلك أيضًا 
 . (3)من غري تعرض ملوضوع الكتاب غالبا ،اإلمام مالك 

 وكذلك فإن القاضي عياض ذكره يف كتابه اخلاص برتاجم فقهاء املالكية " ترتيب املدارك "
(4) 

 وابن بشكوال . ،كالقاضي عياض   ،: ورد الثناء عليه ممن ترجم له  ثناء الناس عليه -7

 .(5)متصرفاً  ،قال القاضي عياض : كان نبيالً جليالً 

 .(6)كثري الفائدة   ،وقال أيضاً : ألف شرحاً لكتاب البخاري  كبرياً ، يتنافس فيه 

                                                           

 املصدر السابق. (1)

   160ص 8،ج ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة اعالم مذهب مالك املصدر السابق، والقاضي عياض،(2)

541 ص1د.ط،ج كشف الظنون  ة،حاجي خليف(3)

   160ص 8،ج ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة اعالم مذهب مالك القاضي عياض،(4)

 املصدر السابق. (5)

املصدر السابق. (6)
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 ،حسن الضبط  ،مليح احله  ،فة و الفهم وقال ابن بشكوال : كان من أهل العلم و املعر 
رواه عنه  ،شرح الصحيح يف عدة أسفار ،وأتقن ما قيد فيه  ،عين ابحلديث العناية التامة 

 .(1)الناس 

 : املآخذ عليه -8

مل تذكر املصادر انتقادا عليه إال ما قاله احلافه الذهيب يف " اتريخ اإلسالم " قال : وقد أابن 
و اجلهيمية أشهر من أن ينبه  ،ب الرد على اجلهيمية يف الصحيح عن جهل حني شرح كتا
 .اهـ . (2)على بدعتهم و علتهم 

 وسيأيت متام الكالم يف املبحث الثاين يف التعريف بكتاب ابن بطال .

 : وفاته -9

وذكر القاضي عياض: أنه تويف مبدينة  هـ( ،449اتفق املرتمجون البن بطال أنه تويف سنة )
 .(3)بلنسية 

يوم من صفر  آخر ،و صلي عليه عند صالة الظهر ، وقال ابن بشكوال: تويف ليلة األربعاء
 .(4)سنة تسع و أربعون و أربع مئة 











                                                           

 . 394 ص1 ،ج2ط ،الصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،ابن بشكوال(1)

741 /9،ج 1،ط اتريخ اإلسالم، لذهيبا(2)

160 ص8ج،1ط، ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة اعالم مذهب مالك عياض، القاضي(3)

 . 394 ص1 ،ج2ط ،الصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،ابن بشكوال(4)
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 املبحث الثاين: التعريف بكتاب شرح صحيح البخاري البن بطال

 

: " شرح صحيح البخاري " هذا املعتمد الذي اعتمده حمققو الكتاب، إذ إن اسم الكتاب
ادر ترمجة " ابن بطال " مل تذكر له امساً حمدداً، بل ذكروا يف مصنفاته شرح صحيح مص

، يف معرض ذكره لشرح البخاري  1/541البخاري، و هذا حاجي خليفة يف كشف الظنون 
قال : شرح اإلمام أيب احلسن علي بن خلف الشهري اببن بطال املغريب املالكي املتوىف سنة 

 هـ .449

 : شرح اجلامع الصحيح للبخاري. 1/688، فقد مساه (1)العارفني وأما صاحب هدية

هذا وقد طبع الكتاب ابسم " شرح صحيح البخاري " ولعله اعتماًدا على ما ورد عندهم يف 
 املخطوطات املعتمدة يف نشر هذا الكتاب.



 ب األول : منهجه يف شرح األحاديثطلامل

دمة لصحيحه يخعرف فيها مبنهجه الذي سار لعله من ابب التوافق أن البخاري مل يكتب مق 
 عليه، أو خطته املتبعة يف تصنيفه، كذلك احلال عند ابن بطال.

فقد بدأ شرحه دون مقدمة يبني فيها منهجه يف شرحه، وما هي اخلطة املتبعة فيه، وما 
 الباعث على تصنيف هذا الشرح، بدأ بشرح أحاديث صحيح البخاري مباشرة.

ن جاء بعده أن يفتش عن منهجه وأن يستقرأ كتابه، ويعاجل نصوصه وكان لزامًا على م
 ليستخرج خطته املتبعة، وميعن النظر يف األبواب واألحاديث املشروحة ليربز لنا معامل خطته.

يقول يف وصف هذا الشرح: وغالبه فقه  1/541وهذا حاجي خليفة يف " كشف الظنون " 
 ب غالباً. اهـ.اإلمام مالك، من غري تعرض ملوضوع الكتا

                                                           

688ص 1ج، 1ط، هدية العارفني أمساء املؤلفني واملصنفنيإمساعيل البغدادي، (1)
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ولعل مراده أن الشارح ابن بطال وقف يف شرحه على الفقه مبينًا أقوال العلماء يف املسائل 
الفقهية على اختالفها، مكثرًا من قول مالك وأصحابه، علمًا أن موضوع كتاب البخاري 
فيما ذكروا يف منهج البخاري أنه أظهر فيه صنعة حديثية، ونكتًا حكمية، واستنباطات 

 قهية.ف

والشارح ابن بطال مل يقف على الصنعة احلديثية عند البخاري واليت ظهرت يف معلقاته يف  
تراجم األبواب، وتكرار األحاديث يف أبواب عدة، وغري ذلك، بل اقتصر جهده العلمي على 
اجلوانب الفقهية وقالوا: إن فقه البخاري يف تراجم أبوابه، وابن بطال كما قال املشتغلون يف 

 راسة هذا الشرح: مل يقف على تراجم األبواب ومدلوال ا يف شرحه إال قلياًل. د

لكنا سنتعرف على طريقة ابن بطال ومنهجه يف شرحه من خالل مطالعة الكتاب نفسه لنرى 
 ذلك، فنقول:

 ـ يذكر" ترمجة البخاري " مث يذكر األحاديث اليت يريد شرحها عقبها.1

زوها لصحايب احلديث فحسب، مثل أن يقول: فيه عائشة  ـ ُيذف أسانيد األحاديث، ويع2
 كان النيب .....، مث يسوق منت احلديث بتمامه غالبا وقد ُيذف بعضه.

 وأحياو يذكر جزءاً من اإلسناد.

ـ مث يبدأ ابلكالم على أصل املسألة الفقهية الواردة يف هذا الباب، يقول : فقه هذا الباب 3
،أو  438ص 4ج (1)األبواب ، انظر مثاًل: ابب عمرة التنعيم ،كذا... ، وهذا يرد يف أكثر 

 . 356ص1يقول : يف احلديث من الفقه  كذا ...، أوفيه من الفقه كذا...، انظر ج

 .66ص 5أو يقول: ال فقه يف الباب، انظر مثال ج

 266ص 1ـ ويشرح تراجم األبواب غالباً، انظر مثال ج4

بخاري عدة أحاديث مبتون خمتلفة، فيعمد ابن بطال إىل ـ رمبا كان يف الباب الواحد عند ال 5
 1/348ذكر منت واحد مث يشرح ، ففي : "ابب ما يقع من النجاسات يف السمن و املاء " 

                                                           

. 438ص 4ج ،  2،ط شرح صحيح البخاري ، ابن بطال(1)
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و مل يورد الطريقني  ،حيث أورد الشارح حديث ميمونة ابملنت األول الوارد عند البخاري 
فه، و اختالف يف اإلسناد، حيث جاء  اآلخرين حلديث ميمونة اللذين فيهما اختالف يف الل
 احلديث الثالث من طريق ابن عباس عن ميمونة .

 ومل يتعرض الشارح هلذا االختالف املذكور. 

ـ و رمبا أسقط ابن بطال بع  األبواب، فقد أسقط " ابب يهريق املاء على البول " 6
ابب بول الصبيان  و بني" ،الواقع بني " ابب صب املاء على البول يف املسجد "  1/327

 ". ولعله أدرج معناه يف الباب األول املذكور.

ـ ويذكر كثريًا غرض البخاري من الرتمجة الواردة أول الباب، ومناسبة الرتمجة حلديث  7
ابب ما يقع من النجاسات يف السمن، وهذه املناسبات ينقلها يف  349ص 1الباب، انظرج

 .344ص 1ج :انظر الغالب عن املهلب بن أيب صفرة يف شرحه،

قال: وإمنا ذكر هذا احلديث يف هذا الباب ألنه  32ص1وقد نقل عن ابن الفخار مرة ج
 متعلق ابآلية اليت يف الرتمجة.

: وقول البخاري يف هذه 45ص 4ـ ورمبا اعرتض على بع  تراجم البخاري فقال مثال ج 8
 .الرتمجة أن الرسول وأصحابه واصلوا ومل يذكر سحوره غفلة منه..

وتعقب البخاري مرة من وحية االستدالل معلقا على قوله يف ترمجته: ابب القسمة وتعليق 
، فقد نقل عن ابن املهلب أنه ليس يف هذا الباب تعليق قنو يف 73ص2القنو يف املسجد ج

 املسجد، وأغفله البخاري. 

نهما، انظر ـ ويذكر أحياًو معىن الرتمجة مع معىن احلديث الوارد بعدها دون فصل بي9 
 ابب األسري أو الغرمي يربط يف املسجد. 108ص 2ج

 2وأحياو يصرح أبنه أدخل معىن ابب سبق قبله، ويقول: أغىن عن إعادته، انظر ج
 .335ص
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ـ إذا تكررت األحاديث أحال ابن بطال على املوضع املتقدم أو املتأخر، قال يف ابب إمث 10
الكالم يف هذا احلديث يف الدايت والعقول : سيأيت 341ص5من قتل معاهدًا بغري جرم ج

 إن شاء هللا.

ـ ويذكر ما ُيتمله احلديث من معان، كأن يقول: ُيتمل كذا .....، وُيتمل كذا، مث 11
 يرجح أحد االحتمالني بدليل أو أدلة.

  344ص1مثال ذلك ما جاء يف ابب إذا غسل اجلنابة أو غريها فلم يذهب أثره ج

املعروضة خالفية، ذكر اختالف العلماء فيها، وعزا كل قول إىل ـ وإن كانت املسألة 12
 صاحبه، مث يتبع كلل قول ابألخبار واآلاثر لتكون كأدلة على كل قول. 

 .367ص 1انظر ما جاء يف أول كتاب الغسل ج 

ـ ورمبا تكلم ابن بطال يف رجال إسناد حديث معني مما أورده يف أدلته، وذلك لبيان 13
 ل جداً.حاله، وهو قلي

، ذكر خرب علي الذي يرى الوضوء بعد 369ص1فمثاًل: يف ابب الوضوء قبل الغسل ج 
الغسل ـ وهو يعارض خرب ابن عمر الذي ال يرى الوضوء بعد الغسل ـ وساق إسناده، وذكر 

 أنه مرسل، مث نقل عن ابن معني قوله: أبو البخرتي مل يسمع من علي. 

 يعارض خرب ابن عمر، املوافق ألحاديث البخاري ويريد بذلك أن خرب علي ال يصح، وال
 الواردة يف هذا الباب.

ورمبا رجح أحد أحاديث البخاري على غريه، فمثال قال يف ابب احلدود كفارة: فيه عبادة، 
 وقال: ألن حديث عبادة أصح من جهة اإلسناد.

ري أول األبواب، ـ وابن بطال ال يقف عند معاين اآلايت القرآنية اليت يتشهد هبا البخا14
 بل يهجم على املعىن الفقهي. 

ففي كتاب الغسل صّدر البخاري الكتاب آبيتني استشهد هبما، لكن الشارح بدأ الشرح 
 بقوله: 
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اختلف العلماء يف صفة الغسل الذي عىن هللا يف هاتني اآليتني، فقالت طائفة: جيزئ اجلنب 
ا قول احلسن وعطاء ...، وبه قال الثوري االنغماس يف املاء دون إمرار اليد على جسده، هذ

 والكوفيون واألوزاعي والشافعي وأمحد ...

 وقالت طائفة: ال جيزئه حىت مير يديه على جسده، هذا قول ...

إضافة إىل حديث عائشة وميمونة  ،، وهو دليل لغوياألوىل مث ذكر الشارح أدلة الطائفة
مث أتبع ذلك بذكر أدلة الطائفة الثانية، ومنهم اللذين أوردمها البخاري يف الباب الذي بعده، 

 مالك، وهو دليل عقلي.

 ومن هذا املثال نرى أن ابن بطال اتبع اخلطة التالية:

ذكر قول كل طائفة، مث نسب كل قول إىل قائله من السلف، مث ذكر من أخذ به من 
 أصحاب املذاهب، مث ذكر أدلة كل طائفة منهم ومستندهم. 

لفاظ عند ابن بطال قليل جدا، وأظن أن ابن بطال ال يلجأ إىل ذكر شرح غريب األ -15
 الغريب إال عند احلاجة إليه، وهو االستدالل الفقهي.

أقوال أئمة اللغة يف معىن " الّسجل " و  1/331فمثال ذكر يف ابب صب املاء على البول   
 فيهما. " الذًّنوب "، حيث نقل قول ابن دريد واخلليل وابن مهدي وأيب حامت

 فسر معىن السباطة. 335ص 1ويف ابب البول عند سباطة قوم ج

وأحياوً يقول : يف هذا احلديث ألفاظ كثرية من الغريب، انظر ابب املساجد اليت على طرق 
 .126ص 2جانظر:املدينة واملواضع اليت صلى فيها الرسول 

 . 452ص2جانظر:ويبدأ أحياو بقوله : تفسري الغريب ، قوله كذا... 

و يورد ابن بطال األقوال الفقهية املتعددة يف أحاديث الباب حيث ينقل أقوال فقهاء  
الصحابة و التابعني غري مسندة، و ينقل أقوال األئمة الفقهاء كالشافعي و أيب حنيفة و ما 
سوامها كالثوري، ويتوسع يف ذكر قول مالك و أصحابه مع التوجيه و الرتجيح و ذكر األدلة 

. 
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حيث سرد األقوال املتعددة، مث ذكر  1/360لك ما جاء يف مسألة الوضوء ابلنبيذ مثال ذ
اخلالف املشهور عن أيب حنيفة ، مث نقل ابإلسناد عن الطحاوي أحد أئمة احلنفية القولخ يف 

 تلك املسألة .

ـ منهجه يف شرح األحاديث منهج الفقهاء يف االستدالل، حيث يقف على املعاين 16
األحاديث واألحكام مث مقارنتها ابألدلة واالقوال املخالفة، مث ترجيح أحد  املستفادة من

 األقوال أو دفعها.

 ومسألة الوضوء من النبيذ السالف ذكرها مثال على هذا. 

من دراسات الباحثني املعاصرين ما كتبه الدكتور مجعة فتحي عبد  هذا ومما وقفت عليه
قال يف  (1)ح ونسخه )دراسة نظرية وتطبيقية( " احلليم يف كتابه " رواايت اجلامع الصحي
 : 2/820معرض كالمه على شرح ابن بطال 

يعترب شرح ابن بطال من مناذج الشروح اليت حدث فيها اختالف كبري يف التقدمي "  –17
والتأخري واحلذف واإلثبات يف نص الصحيح، وغالب الظن أن ذلك بناًء على ما جاء يف 

 نسخته من الصحيح ".

وقال: " شر ح ابن بطال يعترب كتاب فقه، حيث اهتم ابن بطال ابجلوانب الفقهية يف  –18
أحاديث الصحيح، ولذلك مل يتعرض لشرح كل كتب الصحيح فضالخ عن أبوابه، بل جاء 
اهتمامه مبا له متعلق ابألحكام الفقهية وخاصة املذهب املالكي، فهناك كتب يف الصحيح مل 

 : بدء اخللق والتفسري والفضائل ومناقب الصحابة واملغازي ".يشرح عليها أصالً، منها

"وال يهتم ابن بطال بسوق األسانيد، فهو يقوم حبذف اإلسناد من أول احلديث   –19
 ويبدأ بذكر الصحايب راوي احلديث، وأحياو يذكر بع  اإلسناد الذي له تعلق ابملنت".

 : حذيفة: رأيتين ...(.: )فيه1/336فمثالً قال يف ابب البول عند صاحبه 

                                                           

 820ص 2ج، 1ط ،رواايت اجلامع الصحيح ونسخهمجعة فتحي عبد احلليم، (1)
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: )فيه أبو وائل قال كان أبو موسى األشعري 1/336وقال يف ابب البول عند سباطة قوم  
 .)... 

" و أما املتون فيسوقها على أحواٍل حيث  تصرها : فيكون اختصارها من أوهلا  -20
حلديث ( ، و كثريا ما  تصر آخرها، و يقول : ) ... ا ،أحياو، و أحياو أخرى من وسطها

 وأحياو يذكر احلديث ابملعىن  أو ما يدل عليه إذا كان مشهوراً بني العلماء .

وأحياو يدمج بني بع  األبواب، فيذكر احلديث مث يقول: وترجم له بباب كذا، مث "  –21
 ال يذكر الباب ".

ويرتجم أحياو لبع  األبواب ويعرض عن ذكر أحاديثها وشرحها لعدم تعلقها "  –22
 شيء من الفقه، مث يقول يف هذه األبواب: ليس فيه فقه، أو: ال فقه يف هذا الباب " .ب

 ، قال : ال فقه يف هذا الباب. 66ص 5مثاله ما جاء يف ابب الفحولة من اخليل ج

الواقع بني " ابب صب املاء على  1/327أسقط ابن بطال " ابب يهريق املاء على البول " 
 ابب بول الصبيان ". ولعله أدرج شرحه يف الباب األول املذكور. البول يف املسجد "، وبني"

منهج املصنف هكذا أوجد صعوبة يف حتديد الرواية اليت :(1).مث قال الدكتور فتحي –23
اعتمدها الشارح ، وخاصة أنه مل يذكر أسانيده لرواية الصحيح كما فعل كثري ممن تعرضوا 

 تهاد و االستنباط .فأصبح األمر مرتوكا لالج ،لشرح الصحيح 

 وذكر أن الرواايت املشهورة يف بالد املغرب هي: 

 هـ ( 392رواية عبد هللا بن إبراهيم األصيلي )   -
 هـ ( 403رواية أيب احلسن القابسي ) -
 هـ ( 430رواية أيب نعيم األصبهاين )  -

ايت مث قال بعد ذلك: " و من يتتبع النصوص الواردة يف هذا الشرح و مع مقارنتها بروا
الصحيح جيد الكثري منها موافقًا لرواية األصيلي و رواية النسفي، و لذا أشار ابن حجر يف  

                                                           

.820ص 2ج، 1ط ،رواايت اجلامع الصحيح ونسخهمجعة فتحي عبد احلليم، (1)
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( قوله : " ابب " كذا للجميع بغري  799( بعد احلديث )126كتاب األذان، ابب رقم )
 و عليه شرح ابن بطال " ،ألصيلي فقد حذفه اترمجة إال 

تعتمد على رواية أيب زيد املروزي ورواية النسفي  مث ذكر أن أشهر الرواايت عند املغاربة كانت
 عن الفربري. اهـ

أن الشارح ابن بطال اعتمد رواية األصيلي و  1/332وأقول: و جاء يف ابب بول الصبيان 
قارن بغريها، حيث قال: قال األصيلي: انتهى آخر حديث أم قيس إىل قوله: "فنضحه " ، 

و قد رواه معمر عن ابن شهاب فقال فيه : "  ،ب و قوله : " فلم يغسله" من قول ابن شها
 فنضحه " ، و مل يزد. 

نستطيع القول أن شرح ابن بطال شرح فقهي، وأنه ال اشتغال له ابلصنعة أخريًا و •
احلديثية، فال يقف عند صنعة البخاري يف كتابه، وال ذكر وصل ملعلقات البخاري 

 وغري ذلك من املسائل احلديثية. 

 

 : مصادر الشارح يف كتابهب الثاينطلامل

 وال بد للواقف على هذا الشرح من معرفة بع  مصادر املصنف، وهي:

ما نقله ابن بطال من شروح البخاري السابقة عليه، فقد نقل من شرح شيخه أيب  – 1
القاسم املهلب بن أيب صفرة، نقل عنه مباشرة دون واسطة، حيث قال يف أول شرحه 

املهلب بن أيب صفرة ...، ويكثر النقل عنه يف مواضع خمتلفة : قال يل أبو القاسم 1/31
 .1/352و 1/349ينظر 

ـ مصادر احلديث املعروفة من السنن والصحاح ، واملصنفات وهي املصدر األهم عند ابن 2
 بطال لآلاثر املروية عن السلف من الصحابة والتابعني.

حلديث ، ومل يسم كتابه ـ كتب مشكل احلديث وبيانه، مثل كتاب ابن فورك مشكل ا3
 ،وكتاب الطحاوي شرح مشكل اآلاثر، وقد أكثر النقل عنه.
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ما نقله ابن بطال عن أئمة من أهل العلم من الفقهاء، مثل: كتاب ابن القصار املالكي  –4
يف اخلالفيات، أو كتاب اخلالفيات للطربي، أو كتاب ابن املنذر األوسط، وعنه نقل الكثري 

 ة اخلالفية، سواء خالفيات فقهاء السلف أو أصحاب املذاهب.من املسائل الفقيه

 والعتبية حملمد العتيب. ـ مصادر فقه مالكي كاملدونة لسحنون،5

ـ مصادر لغوية نقل عنها تفسري الغريب، مثل غريب أيب عبيد، وكتاب اخلليل بن أمحد وابن 6
 دريد.

 األعالم فحسب.أبمساء ل مصادر أخرى مل نقف على أمسائها، بل نقل عنها ابن بطا –7

 ب الثالث: مميزات هذا الشرحطلامل

لعل األهم يف هذا الباب أن شرح ابن بطال هو من أقدم الشروح من بعد شرح اخلطايب  – 1
 للبخاري " أعالم احلديث ".

 اعتناؤه بنقل أقوال مالك وأصحابه يف حني غابت عنا كثري من كتبهم.  -2

ر الواردة عن الصحابة والتابعني ومن دوهنم يف ابب كتابه هذا حافل بذكر اآلاث  – 3
 األحكام والفتاوى الفقهية. 

يعد هذا الشرح مهماً ابعتبار أن املتأخرين أكثروا النقل عنه ، كابن حجر العسقالين يف  – 4
 و العيين يف عمدة القاري و غريمها  ،فتح الباري 

 ا أهل األندلس.يعد مصدراً علمياً ومعلماً هاماً مما تركه لن – 5

 

 الرابع: املآخذ على هذا الشرح طلبامل

 لقد ذكر العلماء والباحثون مالحظا م ومآخذهم على هذا الشرح وأمهها: 

حيث قال : و كان ينتحل الكالم  9/741ما ذكر احلافه الذهيب يف" اتريخ اإلسالم"  – 1
اجلهمية يف الصحيح  على طريقة األشعري ، و قد أابن عن جهل حني شرح كتاب الرد على



67 

 

و مقصود البخاري بتلك األبواب من  ،، و اجلهمية أشهر من أن ينبه على بدعتهم و علتهم 
و أن مقصود  ،فظن ابن بطال أهنم اجملسمة  ،فإهنم قائلون خالفها  ،أوضح األشياء 

سم و أنه ليس جب ،البخاري الرد على اجملسمة فقال : تضمنت ترمجة هذا الباب أن هللا واحد 
بل هم يخكفرون  ،و ما علمنا أحدا من اجلهمية قال أبن هللا جسم   ،فالنظر إىل سوالفهم  ،

 .(1)و ابجلملة فال خري ابلطائفتني  ،مخن جّسم 

 ما ذكره حاج خليفة كما سلف أنه مل يتعرض ملوضوع الكتاب غالبا. – 2

  صحيحه.وقصد أنه أخذ اجلانب الفقهي وأمهل ما سواه مما قصده البخاري يف

 تعرض ابلشرح على تراجم األبواب قليال مع أهنم قالوا: فقه البخاري يف أبوابه.ـ 3

 مل يذكر مناسبات األبواب والرتاجم إال قليال.ـ 4

مل يقف ابن بطال عند معلقات البخاري يف األبواب والرتاجم، ال شرحا و ال وصال  ـ 5
، و قد ذكر حديث  1/346بل و الغنم ألسانيدها و خترجيها، ينظر مثال : ابب أبوال اإل

أيب موسى املعلق يف الصالة يف دار الربيد والسرقني و مل يتعرض له فقهيا، و مل يذكر من 
 وصل إسناده .

 يف هناية هذه الدراسة ميكننا استخالص بع  النتائج، أبرزها:و 

 ـ أن ابن بطال من علماء الفقه احملدثني الذين شرحوا صحيح البخاري.

ن هذا الشرح مرجع للفقه املقارن حول أحاديث األحكام حيث حشد أقوال الفقهاء من ـ وأ
 السلف، وقد أوىل للفقه املالكي عناية خاصة.

ـ وأن حاله حال الشروح القدمية اليت مل تكن تشرح كل ما ورد يف الصحيح ، فإن كان 
احلنبلي وابن  اخلطايب وقف يف شرحه عند شرح الغريب و دالالت األلفاظ ، وابن رجب

حجر اشتغال ابلصنعة احلديثية وغريها، فإن ابن بطال و قف عند الفقه و االستدالل 
.الفقهي

                                                           

 741 ص9ج ، 1ط اتريخ اإلسالمالذهيب، (1)
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 الفصل الثالث

 

 ختريج األحاديث الواردة يف شرح صحيح البخاري البن بطال

)ابب الوضوء قبل  )ابب ما جاء يف غسل البول( إىل كتاب الغسل،كتاب الوضوءمن  
 الغسل(

 

 ألولاملبحث ا

 ختريج األحاديث من )ابب ما جاء يف غسل البول(

 إىل )ابب صب املاء على البول(

 

 ابب ما جاء يف غسل البول

 

من ستربئ   روى غري البخاري يف مكان " يسترت من بوله ": " ي   قال ابن بطال: – 1
 .(1) بوله"

  لفه: " يستربئ من بوله " هو يف صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عساكر

وعليه فإن قول ابن بطال: "روى غري البخاري " هو يف غري حسبان رواية ابن عساكر 
 .(1)املتأخرة عن ابن بطال

                                                           
 . 325، ص 1ج ،  2ط شرح صحيح البخاري ،ابن بطال،  (1)
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و قال فيه : " أما أحدمها فكان  ،ذكر عبد الرزاق هذا احلديث   قال ابن بطال: – 2
 (2)ه من البول " تنز  ال ي  

 التخريج:

قتادة أيضا: أن النيب صلى هللا عليه  عن معمر، عن طاوس وعن (3)عبد الرزاق "أخرجه 
 و فيه : " فكان ال يسترت من البول " مبثل لفه البخاري . ،فذكره مرسال ً  ،وسلم 

عن علي بن  ،فاعة عان بن رِّ عن مخ  ،عن أيب املغرية  (4)لكن أخرجه بلفه "ال يتنزه" : أمحد
  حديث طويل .قال : مسعت أاب عبد الرمحن ُيدث عن أيب أمامة ، فذكره يف ،يزيد 

 :دراسة إسناد عبد الرزاق

ن عبد هللا روى ع .: ثقة ثبت فاضل(5)معمر: هو ابن راشد األزدي، قال احلافه ابن حجر  
 بن طاوس،وعن قتادة.

قال ، روى عن معمر بن راشد، بن كيسان اليماين عبد هللا بن طاوس  طاوس: هو ابن و
 جلماعة.روى له ا: ثقة فقيه فاضل .(1)ابن حجراحلافه 

                                                                                                                                                                      
ابب من الكبائر أن ال  ،( يف كتاب الطهارة 216و يف " الصحيح " عنده برقم )لفه البخاري " يسترت من بوله " ه (1)

عقب ابب ما جاء يف غسل البول. و هذا موافق ملا يف نسخة " الصحيح "  ،( يف ابب 218و برقم ) ،يسترت من بوله 
 عند ابن بطال .

أشار إليهما  ،عساكر يف كال املوضعني  و أما لفه : " يستربئ من بوله " فهو يف صحيح البخاري أيضا من رواية ابن
 . 106ص  4و القسطالين يف " إرشاد الساري"ج ، 54و  53ص  1اليونيين يف نسخته ج

 .325، ص 1ج  شرح صحيح البخاري ،ابن بطال،  (2)
( هبذا االسناد، وفيه :عن طاوس ، وال تعرف  6753، رقم) 588، ص 3يف املصنف، ،ج أخرجه عبد الرزاق، (3)
هتذيب انظر :ااملزي،  ة ملعمر عن طاوس ،بل روايته: عن عبد هللا بن طاوس، ولعله سقط لفه: ابن، من املطبوع.رواي

 .  303، ص  28، ج1،ط الكمال يف أمساء الرجال
 ( 22292) يف "مسنده " أخرجه أمحد (4)

  324، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا (5)
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: ثقة ثبت ، اتبعي ، مات سنة (2)قال احلافه ،دوسي  البصري عامة السل و قتادة : هو ابن دِّ 
 بضع عشرة ومئة، روى له اجلماعة .

 ، رجال إسناده ثقات.: مرسلاحلكم عليه

 :  دراسة إسناد أمحد

 له اجلماعة .  روى،: ثقة (3)قال احلافه  ،والين أبو املغرية : هو عبد القدوس بن احلجاج اخلخ 

وقال ابن  ،كثري اإلرسال ،  : لني احلديث(4)قال احلافه ،الميو هو السل ، فاعةعان بن رِّ و مخ 
 : عامة ما يرويه ال يتابع عليه .(5)عدي 

 : ضعيف . (6)قال احلافه ،اين هلو هو األخ  ،وعلي بن يزيد 

وقال ابن معني  ،أمامةصاحب أيب  ،وأبو عبد الرمحن : هو القاسم بن عبد الرمحن الدمشقي 
والرتمذي و يعقوب بن سفيان : ثقة . وقال العجلي : ثقة يكتب حديثه و ليس ابلقوي . 

و إمنا ينكر عنه الضعفاء . و قال  ،وقال أبو حامت : حديث الثقات عنه مستقيم ال أبس به 
فمنهم من يضعف روايته و منهم من  ،السدوسي: ثقة، وقال مرة : اختلف الناس فيه 

 : صدوق يغرب كثريا .(8)قال احلافه .  (7)يقويها

 هذا احلديث مما روى عنه الضعفاء فإذاً القاسم ثقة إال أنه تتقى روايته عن الضعفاء، و  

 : ضعيف.احلكم عليه
                                                                                                                                                                      

 .  303، ص  28، ج1،ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالااملزي، و  ص،  8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)
 316. 

.484، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(2)

 .392، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(3)

.566، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(4)

 . 338،ص 8،ج1،ط الكاملابن عدي ، (5)
437، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(6)

. 389، ص  23ج ،1ط، هتذيب الكمال يف أمساء الرجالااملزي، (7)
 480، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(8)
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 .(1) ى ببوله "ورواه أيضاً : "أما هذا كان ال يتأذ     قال ابن بطال:_  3

 التخريج:

، عن عمرو بن دينار، عن ابن طاوس قال : مر النيب  أخرجه عبد الرزاق  عن ابن عيينة
 (2)...،فذكره مرسالً.

 .(3)مبثله ، عن ابن طاوسمنصور أخربينأخرجه عبد الرزاق  عن ابن عيينة ، و  

من حديث جابر: أخرجه البخاري يف" األدب املفرد"، وأبو يعلى ـ من طريقه  شاهدوله 
العوام عبد العزيز بن رفيع الباهلي، قال مسعت أاب ـ من طريق النضر بن مشيل، عن أيب 4املزي 

 الزبري وامسه حممد، عن جابر مرفوعا، وفيه: ال يتأذى من بوله.

زي: هكذا رواه النضر بن مشيل، وخالفه ُيىي بن كثري، فرواه عن عبد العزيز ،عن وقال امل
 عطاء، عن جابر. اهـ.

ريق ُيىي بن كثري، عن عبد العزيز ،عن ،من ط 5"الرتغيب"وأخرجه قوام السنة االصبهاين يف 
 عطاء، عن جابر. وفيه : ال يتنزه من بوله. وذكر عن احلريب أنه خطأ.

 : عبد الرزاقدراسة إسناد 

: ثقة حافه فقيه فاضل، وكان أثبت الناس يف (6)ابن عيينة: هو سفيان اهلاليل، قال احلافه
 عمرو بن دينار.

 : ثقة ثبت.(1)احلافه وعمرو بن دينار : هو املكي ، قال  
                                                           

 . 325،ص  1ج ،2طشرح صحيح البخاري،ابن بطال ،  (1)
                     (.6754، رقم ) 588ص ،3أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ابب فتنة القرب، ج (2)

                    (.6754، رقم ) 588ص ،3الرزاق يف "املصنف" ابب فتنة القرب، ج أخرجه عبد (3)

ـ من طريقه  (2050يف مسنده ،رقم ) ، وأبو يعلى(735ابب الغيبة ، رقم ) أخرجه البخاري يف" األدب املفرد" (4)
 130ص18في"تهذيبالكمال"جاملزي

 (2232رقم) يف الرتغيب يف الذب عن عرض أخيك املسلم"يبوأخرجه قوام السنة االصبهاين يف "الرتغ  (5)

 278 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(6)
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 : ثقة فاضل.(2)هو عبد هللا اليماين، قال احلافه ابن حجر وابن طاوس:

 .،رجال إسناده ثقات : مرسلاحلكم عليه

 دراسة حديث جابر:

(.وعبد العزيز بن رفيع أبوالعوام، 3: هو املازين البصري، قال احلافه: ثقة ثبت)مشيلالنضر بن 
ري :هو حممد بن مسلم بن تدرس املكي،قال احلافه : صدوق (.وأبو الزب4قال احلافه: ثقة.)
 .. وقد روى هاهنا ابلعنعنة(5)إال أنه يدلس. اهـ

 .لعنعنة أيب الزبري إسناده ضعيف احلكم عليه:

 

 ابب ترك النيب عليه السالم والناس األعرايب حىت فرغ من بوله يف املسجد.

 (6)رين ".عثتم ميس   ب  وقال عليه السالم: " إمنا     قال ابن بطال:_ 4

 التخريج:

 (7)أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة. هو قطعة من حديثٍ 

 : صحيحاحلكم عليه

 ابب صب املاء على البول يف املسجد

                                                                                                                                                                      
 . 451، ص  8، ط تقريب التهذيبابن حجر،  (1)
342 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(2)

. 591، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(3)
 . 893 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(4)

. 536 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(5)
 327ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (6)
 (.220، رقم )54ص  1أخرجه البخاري، يف كتاب الطهارة، ابب صب املاء على البول يف املسجد، ج (7)
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 . (1)ه "تت  ي  م   ل  ، احل   هور ماؤهٌ قال فيه رسول هللا : " هو الط       قال ابن بطال:_ 5

 التخريج:

جه الشافعي، وأمحد، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، أخرجه مالك، ومن طريقه أخر 
.رواه مالك عن صفوان (2)الدارقطين، واحلاكم، والبيهقي والنسائي، وابن خزمية، وابن حبان، و

بن سليم ، عن سعيد بن سلمة من آل بين األزرق، عن املغرية بن أيب بردة ، أنه مسع أاب 
هللا عليه وسلم فقال : إو نركب البحر ، وحنمل  هريرة يقول : جاء رجل إىل رسول هللا صلى

معنا القليل من املاء، فإن توضأو به عطشنا ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : هو 
 الطهور ماؤه احلل ميتته.

الرمحن بن  ليم : عبدخ بن أنس على روايته عن صفوان بن سخ  قال احلاكم : وقد اتبع مالكخ 
 يم .بن إبراه إسحاق وإسحاقخ 

خمتلفة عن املغرية بن أيب بردة ، بعضها متصلة  وأخرجه من طرقٍ  ،مث أخرجه من طريقهما  
 وبعضها مرسل. 

 فيهما جهالة.،وتعقبه الذهيب بقوله : سعيد بن سلمة واملغرية 
                                                           

 327ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
ومن طريقه أخرجه الشافعي يف "مسنده "يف كتاب ، 22ص 1ب الطهور للوضوء، جأخرجه مالك يف "املوطأ " اب (2)

، رقم 171ص 12( ، وأمحد يف "مسنده" ج 1رقم ) ،برتتيب سنجر 143ص 1الطهارة ، ابب يف ماء البحر،ج
ي يف ( ، والرتمذ 83، رقم ) 62ص  1وأبو داود يف "السنن" كتاب الطهارة ، ابب الوضوء مباء البحر، ج،(  7233)

( وابن ماجه يف" السنن"  69، رقم ) 125ص 1" السنن" كتاب الطهارة ، ابب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور،ج
( ، والنسائي يف "اجملتىب" كتاب الطهارة، ابب ماء 386، رقم ) 250ص 1كتاب الطهارة ، ابب الوضوء مباء البحر،ج

( ، وابن خزمية يف " 332، رقم ) 176ص 1حر ج( ، ويف ابب الوضوء مباء الب59، رقم ) 50ص 1البحر ، ج
وابن حبان يف ، ( 111، رقم ) 97ص 1صحيحه" كتاب الطهارة ، ابب الوضوء والغسل من ماء البحر ، ج

، رقم  49ص 4"صحيحه" كتاب الطهارة ، ابب ذكر اخلرب املدح  قول من نفى جواز الوضوء مباء البحر ، ج
(، واحلاكم يف " 80، رقم ) 47ص 1اب الطهارة ، ابب يف ماء البحر ، ج( والدارقطين يف " السنن" كت 1243)

( والبيهقي يف "السنن الكربى" كتاب الطهارة ، ابب التطهري  491، رقم ) 237ص 1املستدرك" كتاب الطهارة ، ج
( 1، رقم ) 5ص 1مباء البحر ، ج
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 دراسة إسناد مالك:

 : ثقة مفت عابد، روى له اجلماعة.(1)قال احلافه ،ليم، هو املدينصفوان بن سخ  

بن سلمة من آل بين األزرق، هو املخزومي ، روى عنه اثنان : صفوان بن سليم و وسعيد 
 : وثقه النسائي . (3)،وقال احلافه(2)ح بن أيب كثري ، وذكره ابن حبان يف الثقات الخ اجلخ 

واملغرية بن أيب بردة ، روى عنه اثنان : سعيد بن سلمة وُيىي بن سعيد، وذكره ابن حبان يف 
 : وثقه النسائي . (5)ال احلافه ، وق (4)الثقات 

قال الرتمذي : حسن صحيح . وصححه ابن خزمية  فقد صحيح ،حديث : احلكم عليه
 (6)وابن حبان يف صحيحيهما ، واحلاكم يف املستدرك ، ونقل الرتمذي يف العلل الكبري

بن  سعيد لذهيب جبهالةوأما تعقب ا. (7)تصحيحه عن البخاري ، وابن عبد الرب يف التمهيد 
 ، يدفع بتوثيق النسائي هلما. سلمة واملغرية

وقال احلاكم : وإمنا محلين على ذلك أن يعرف العامل أن هذه املتابعات و الشواهد هلذا 
األصل الذي صدر به مالك كتابه املوطأ وتداوله فقهاء اإلسالم رضي هللا عنهم من عصره 

سعيد بن سلمة واملغرية بن أيب بردة، أن  إىل وقتنا هذا ، وأن مثل هذا احلديث ال يعلل جبهالة
 اهـاسم اجلهالة مرفوع عنهما هبذه املتابعات .

 (8)تني .ل  حديث الق   قال ابن بطال: – 6

 التخريج:
                                                           

 310 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

   364ص  4ج ، 1ط ،الثقات ابن حبان ،  (2)
 .271 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(3)

   410ص  5ج ، 1ط ،الثقات ابن حبان ، (4)

 .572 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(5)

  136ص 1ج،  1، ط العلل الكبريالرتمذي ،  (6)
 218ص 16ج ،د ط التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واالسانيد،ابن عبد الرب ،  (7)
  328،ص1، ج2، ط شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (8)
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، والدارمي، وأبو داود، والرتمذي ، و ابن ماجه ، و عن عبدةأخرجه ابن أيب شيبة، وأمحد 
،عن حممد بن  حممد بن إسحاقن طريق الطحاوي ، و الدار قطين  ، و البيهقي ، كلهم م

عن عبيد هللا بن عبد هللا ، عن عبد هللا بن عمر قال : مسعت النيب صلى  ،جعفر بن الزبري 
، و ما ينوبه من الدواب و السباع ؟ فقال  ةهللا عليه و سلم يسأل عن املاء يكون أبرض فال

ُيمل اخلبث ". ويف لفه بعضهم: " النيب صلى هللا عليه وسلم: " إذا كان املاء قدر قلتني مل 
 (1)مل ينجسه شيء ". 

 :وقد اختلف يف إسنادههذا 

 ، وقد اختلف عليهأسامة  أبوبن كثري، وقد رواه عنه  فقد اتبع حممد بن إسحاق: الوليدخ  
 : أيضاً 

، عن  أيب أسامة، و ابن خزمية ،من طريق عن احلسني بن حخريث املروزي فأخرجه النسائي
 .(2)ثري ، عن حممد بن جعفر بن الزبري ، مبثل إسناد ابن إسحاق السالف الوليد بن ك

                                                           
، برقم  133ص 1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" كتاب الطهارة ، ابب املاء إذا كان قلتني أو أكثر ، ج (1)
( ، و الدارمي يف "السنن " يف كتاب الطهارة ، ابب 4602، رقم ) 211ص  8( ، و أمحد يف "مسنده "ج 1525)

( ، و أبو داوود يف "السنن " كتاب الطهارة ، ابب ما ينجس 758، رقم ) 569ص 1الذي ال ينجس ،ج قدر املاء 
( ، و الرتمذي يف "السنن" كتاب الطهارة ، ابب منه آخر ، بعد ) ابب ما جاء أن  64، برقم )   47ص 1املاء، ج 

تاب الطهارة ابب مقدار املاء الذي ال و ابن ماجه يف السنن ك ،( 679، رقم ) 123ص  1املاء ال ينجسه شيء ( ج 
( ، و الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" ابب بيان مشكل ما روي عن رسول 517، برقم ) 324ص  1ينجس، ج 

( و الدار قطين يف "السنن "كتاب الطهارة ، ابب حكم املاء إذا 2646، برقم ) 64ص  7هللا يف آسار السباع ، ج 
( ، و البيهقي يف  "السنن" كتاب الطهارة   ابب الفرق بني القليل الذي 17م )، رق 18ص  1القته النجاسة ج 

 ( 1242، رقم )  395ص  1ينجس و الكثري الذي ال ينجس، ج 

 
(، و ابن خزمية يف 328، رقم )175ص  1أخرجه النسائي يف "اجملتىب " كتاب الطهارة، ابب التوقيت يف املاء ج (2)

 ( .92، رقم ) 88ص  1فسر للفظة اجململة اليت ذكر ا، ج "صحيحه "، ابب ذكر اخلرب امل
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 أسامة أيبمن طريق (1)والنسائي، و ابن حبان ، والدار قطين، واحلاكم، و أخرجه أبو داود 
،عن الوليد بن كثري ،عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبد هللا  بن عبد هللا بن عمر، عن 

 أبيه ، به .

من طريق أيب أسامة، عن الوليد بن كثري، عن (2)حبان، والدار قطين، واحلاكموأخرجه ابن 
 حممد بن عباد بن جعفر، عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه، به.

من طريق أيب أسامة، عن الوليد بن كثري، عن حممد بن جعفر بن الزبري (3)وأخرجه احلاكم
بد هللا بن عمر، عن أبيه، به.  وقال: وقد صح وحممد بن عباد بن جعفر، عن عبد هللا بن ع

 وثبت هبذه الرواية صحة احلديث. 

 ، واختلف عليه:رواه جماهد عن ابن عمروقد 

يصي عن زائدة عن ليث، عن صِّّ من طريق حممد بن كثري املِّ (4)وأخرجه أيضًا الدار قطين  
 ، عن ابن عمر مرفوعاً.جماهد

عن  ،عن جماهد،عن ليث  ،عن زائدةو، اوية بن عمر من طريق مع(5)وأخرجه الدار قطين أيضا
 ابن عمر موقوفاً. وقال: وهو الصواب.

 : )كما يف مسند أمحد( دراسة إسناد ابن إسحاق

                                                           
( و النسائي يف "اجملتىب"  63رقم ) 46ص  1و أخرجه أبو داوود يف "السنن" كتاب الطهارة ابب ما ينجس املاء ج  (1)

( ، و ابن حبان يف "صحيحه " كتاب الطهارة ، ابب 52، رقم ) 46ص  1كتاب الطهارة، ابب التوقيت يف املاء ج
( ، و الدار قطين يف "السنن " كتاب الطهارة ، ابب حكم  1249، رقم )  57ص   4ذكر أحد التخصيصني ،ج 
 224ص  1( و احلاكم يف" املستدرك " كتاب الطهارة ، ج  1، رقم )  5ص  1املاء إذا القته النجاسة ج

، 63ص  4صحة ما أتولنا املاء، ج أخرجه ابن حبان يف "صحيحه "، كتاب الطهارة، ابب ذكر اخلرب الدال على  (2)
و  6رقم  10ص  1، و الدار قطين يف "السنن" كتاب الطهارة ، ابب حكم املاء إذا القته النجاسة، ج 1253رقم 

 459رقم  225ص  1احلاكم يف "املستدرك " كتاب الطهارة ،ج
 461رقم  226ص  1أخرجه احلاكم يف "املستدرك" كتاب الطهارة ،ج (3)
 29رقم  22ص  1لدار قطين يف السنن كتاب الطهارة ابب حكم املاء إذا القته النجاسة ج أخرجه ا (4)
 ( 30)رقم  22ص 1أخرجه الدار قطين أيضا ج (5)
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 : ثقة ثبت، روى له اجلماعة(1)، قال احلافهعبدة :هو ابن سليمان الكاليب

ة حسن احلديث، حممد بن إسحاق، هو ابن يسار املدين، إمام املغازي، قال ابن معني: ثق
: صدوق يدلس، روى له البخاري (3). وقال احلافه (2)وقال ابن منري وأمحد: حسن احلديث

أصحاب السنن. وأما شبهة تدليسه فانتفت بتصرُيه احتج به و يف املتابعات تعليقا ومسلم 
 .ابلوليد بن كثري ،كما سلف .وقد توبع(4)ابلتحديث عند الدارقطين 

 : ثقة، روى له اجلماعة. (5)ري: هو ابن العوام املدين، قال احلافه وحممد بن جعفر بن الزب

 : ثقة، روى له اجلماعة. (6)وعبيد هللا بن عبد هللا، هو ابن عمر بن اخلطاب، قال احلافه 

 وأبوه عبد هللا بن عمر صحايب.

من أجل ابن إسحاق ، وقد توبع ابلوليد ،كما  حسن إسنادصحيح ،وهذا : احلكم عليه
  .سريد

 : ) كما عند النسائي( دراسة إسناد أيب أسامة

 : ثقة، روى له الشيخان.(7)، قال احلافهريث املروزياحلسني بن حخ 

 : ثقة ثبت. (8)أبو أسامة: هو محاد بن أسامة القرشي الكويف، قال احلافه 

 : صدوق، روى له اجلماعة.(9)والوليد بن كثري: هو املخزومي املدين، قال احلافه 

                                                           

 400 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

414و 411، ص  24ج ، 1ط  هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي،  (2)

.498 ، ص 8ط،  تقريب التهذيببن حجر، ا(3)

(. 17)، رقم  18ص 1ج،  1ط، السننقطين،  الدار (4)
 . 502 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(5)

 . 404 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(6)

 203 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(7)

 214 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(8)

 613 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(9)
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 اإلسناد كسابقه.  وبقية 

وقد وقع . قال احلاكم: وقد صح وثبت هبذه الرواية صحة احلديثصحيح ، : احلكم عليه
عبد هللا بن عبد هللا بن :على أيب أسامة، فمرة جاء مبثل ابن إسحاق، ومرة قال  االختالف 

:  عمر، بدل : عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، ومرة قال : حممد بن عباد بن جعفر ، بدل
 اهـ حممد بن جعفر.

 . (1)، فهو ثقة أيضاً فيما قال احلافهبن اخلطاب أما عبد هللا بن عبد هللا بن عمرو 

 روى له اجلماعة.، : ثقة (2)وحممد بن عباد بن جعفر، هو ابن رفاعة املخزومي، قال احلافه 

  :(3)، قال ابن اجلوزي االختالف مل يضر بصحة احلديثوهذا 

على أيب أسامة ، فتارة يرويه عن حممد بن جعفر بن الزبري و اترة عن  فإن قيل: قد اختلف
 حممد بن عباد بن جعفر ؟

فاجلواب : أن الدار قطين قال : القوالن صحيحان عن أيب أسامة ، فإن الوليد بن كثري رواه  
 عن حممد ابن جعفر بن الزبري و عن حممد بن عباد مجيعا ، عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر
، فكان أبو أسامة اترة ُيدث به عن الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر ، و اترة ُيدث به 
عن الوليد عن حممد بن عباد ، و رواه حممد بن جعفر عن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر عن 
أبيه ، و كذلك رواه عاصم بن املنذر عن عبيد هللا بن عبد هللا ، فقد صحت الروايتان عن 

 و عبد هللا كالمها عن ابن عمر. انتهى .عبيد هللا 

 :عند الدارقطين دراسة إسناد جماهد

 : صدوق كثري الغلط. (4)يصي، قال احلافهصِّّ حممد بن كثري املِّ 

                                                           

344 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

 516 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(2)

 . 35ص 1ج، 1،ط التحقيق يف مسائل اخلالفابن اجلوزي ،  (3)
 534 ، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(4)
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: ثقة ثبت صاحب سنة، روى له (1)دامة الثقفي الكويف، قال احلافهوزائدة: هو ابن قخ 
 اجلماعة.

ك. وقد وق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتخ : صد (2)وليث: هو ابن أيب سليم، قال احلافه
 وأصحاب السنن  ،روى له البخاري تعليقا ومسلم مقروو

 اجلماعة. له : ثقة إمام ، روى (3)وجماهد : هو ابن جرب املكي ، اتبعي ، قال احلافه

: ثقة ،روى له (4)ويف اإلسناد الثاين : معاوية بن عمرو ،هو ابن املهلب األزدي ، قال احلافه
 اجلماعة.

: إسناد ضعيف ، واختلف يف رفعه ووقفه ، والوقف أصوب فيما قال الدارقطين، احلكم عليه
 ألن معاوية بن عمرو أقوى من حممد بن كثري، وهللا أعلم .

،   (5): صحيح عند األئمة، منهم ابن معني يف اتر هة طرقهواحلكم على احلديث جبمل
  .(7)ن حبان و ابن خزمية و البيهقي، و اب(6)وعبد احلق يف األحكام الوسطى

 

ة، أهنم قالوا: وابن احلنفي  ،واحلسن البصري ،بة ال  روي عن أيب ق   قال ابن بطال:ـ 7 
 .(8)هورهااألرض ط   فوف  ج  

 التخريج: 

                                                           

248، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

495ص،  8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(2)

549، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(3)

567، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(4)

 . 188ص 2، ج1ط ،التاريخ، رواية الدوريابن معني،  (5)
  . 154،ص 1د ط، ج  االحكام الوسطى،عبد احلق االشبيلي، (6)
كما سلف التخريج(7)

 .329ص  1ج ،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (8)



80 

 

أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وابن أيب شيبة من طريق احلارث بن عمري، كالمها )معمر 
هبذا اللفه عند عبد الرزاق، وبلفه: " إذا جفت األرض  ةأيب قالبواحلارث( عن أيوب، عن 

 (1)فقد زكت " عند ابن أيب شيبة.

 احلسن البصريوم بن عبد العزيز، عن أبيه قال: رأيت ح، عن مر (2)وأخرجه ابن أيب شيبة
 جالسا على أثر بول جاف، فقلت له؟ فقال: إنه جاف 

قال:" إذا  حلنفيةإمساعيل األزرق، عن ابن اري، عن عن عبد هللا بن منخ (3)وأخرجه ابن أيب شيبة
 ت ".فقد زكخ  ت األرضخ جفّ 

 : خرب أيب قالبةدراسة إسناد 

 : ثقة ثبت.(4)مر : هو ابن راشد األزدي البصري، قال احلافه عْ مخ  

: وثقة (5)وهو أبو عمري البصري، قال احلافه كما عند ابن أيب شيبة،  وقد اتبعه احلارث بن عمري 
أحاديثه مناكري ضعفه بسببها األزدي وابن حبان وغريمها، فلعله تغري حفظه يف اآلخر.  ، ويفاجلمهور

 ا ه. وال يضر هذا هاهنا فهو متابع.

: ثقة (6)تياين البصري، قال احلافهخْ أيوب، وهو ابن أيب متيمة )كيسان( السل : وكالمها يرواين عن 
 ماعة. اجلثبت حجة من كبار الفقهاء، وقد روى له 

: ثقة فاضل كثري اإلرسال، روى له (1)قالبة، وهو عبد هللا بن يزيد اجلرمي البصري، قال احلافه  وأبو
 اجلماعة. وهو اتبعي.

                                                           
( عن معمر، 5134،  برقم)158ص 3أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " ابب تزيني املساجد واملمر يف املسجد ج (1)

 ( 625، برقم )  59ص1وابن أيب شيبة يف " املصنف "ابب من قال إذا كانت جافة فهو زكا ا، ج

 59ص 1ا ا  ج و أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب من قال إذا كانت جافة فهو زك (2)
(626برقم ) 59ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب من قال إذا كانت جافة فهو زكا ا، ج  (3)
570، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(4)

186، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(5)

156، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(6)
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 إسناد عبد الرزاق متصل رجاله ثقات.و صحيح من قول أيب قالبة،  احلكم عليه:

 : دراسة إسناد قول احلسن

 : ثقة، روى له اجلماعة. (2)قال احلافه ار البصري، ران العطّ هْ مرحوم بن عبد العزيز، هو ابن مِّ 

: مقبول، رواه الرتمذي. 391يف التقريب ص (3)ران البصري، قال احلافه هْ وأبوه: عبد العزيز بن مِّ 
  فهو غري مقبول. يعين: مقبول حيث يتابع، وإال فهو لني احلديث، ومل يتابع عن احلسن

: ثقة فقيه فاضل (4)شهور، قال احلافه واحلسن: هو ابن أيب سعيد )يسار( البصري التابعي امل
 مشهور.

ن، لكن يشهد له خرب أيب قالبة ضعيف، من أجل عبد العزيز بن مهراإسناده : احلكم عليه
 الصحيح السابق 

 دراسة إسناد قول ابن احلنفية: 

 : ثقة صاحب حديث، روى له اجلماعة.(5)ري: هو اهلمداين الكويف، قال احلافهعبد هللا بن منخ 

ضعيف، روى له البخاري يف األدب  :(6)اعيل األزرق: هو ابن سليمان الكويف، قال احلافه وإمس 
 املفرد، وأصحاب السنن. 

 ثقة عامل  :(7)وابن احلنفية: هو حممد بن علي بن أيب طالب، اتبعي، قال احلافه 

ح ، لكن يشهد له خرب أيب قالبة الصحيضعيف لضعف إمساعيل األزرقإسناده : احلكم عليه
 السالف.

                                                                                                                                                                      

 339، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

553، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(2)

 391، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(3)

197، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(4)

360، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(5)

 147، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(6)

 528، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(7)
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شرح الغريب:

 .(1)مصدر جّف، إذا يبس : فوفجخ 



 املبحث الثاين

 (قوم ختريج األحاديث من )ابب بول الصبيان( إىل )ابب البول عند سباطة

 

 ابب بول الصبيان

حه ". ومل يزد ض  وقد روى معمر، عن ابن شهاب، فقال فيه: " فن     قال ابن بطال: – 8
 .(2)عليه 

 :التخريج

وأبو عوانة يف ، د الرزاق م و من طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه يف " مسنده "، و أمحدأخرجه عب
معن معمر ، عن ابن شهاب الزهري مبثل إسناد البخاري ) عن عبد هللا بن عبيد (3)" مستخرجه "
و ليس فيه قوله : " فلم يغسله " كما يف رواية مالك  ،عن أم قيس بنت حمصن (  ،هللا بن عتبة 

 . (4)البخاري عند 

 : دراسة إسناد عبد الرزاق

                                                           

 .127ص،  5ط، املعجم الوسيط طفى وآخرينإبراهيم مص(1)

 322ص1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال،  (2)
( و من طريقه أخرجه 1485، رقم )379ص  1أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " يف ابب بول الصيب، ج  (3)

، برقم 155ص  44و أمحد يف " مسنده " ج ، ( 2176برقم ) ، 71ص 5ج (3)إسحاق بن راهويه يف " مسنده " 
ص  2(،و أبو عوانة يف " مستخرجه " يف ابب بيان تطهري الثوب الذي يصلى فيه من بول الصيب ، ج 27000)

 ( 594برقم )  319
 (.322، رقم )54ص  1، ابب صب املاء على البول يف املسجد، جوضوءأخرجه البخاري، يف كتاب ال (4)
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 : ثقة ثبت. ومتام اإلسناد كإسناد البخاري(1)معمر: هو ابن راشد األزدي، قال احلافه

 : صحيح.احلكم عليه

 .(2): النضح: هو الرش ابملاء شرح الغريب

 

فدعا  ينة، عن ابن شهاب، فقال فيه: "ي  وروى ابن أيب شيبة، عن ابن ع     قال ابن بطال: – 9 
 .(3)ه"مباء فرش  

 التخريج: 

أخرجه ابن أيب شيبة، ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري مبثل إسناد 
 .(4)البخاري

 : صحيح، صححه مسلم.احلكم عليه

 .(5)روي هذا عن علي بن أيب طالب، وأم سلمة، وعطاء، واحلسن، والزهري  - 10

 : قول علي - ً 1

 التخريج:

                                                           

570، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

 69ص 5د.ط ،ج، النهاية يف غريب احلديثاألثري، ابن (2)

 322ص 1ج،  2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال،  (3)
(، 1287رقم ) 113/ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف بول الصيب الصغري يصيب الثوب ج  (4)

اب الطهارة، ابب حكم (، و مسلم يف " الصحيح " كت63125رقم ) 285ص  7ويف ابب مسألة بول الرضيع ج 
 4(، و يف كتاب الطب ، ابب التداوي ابلعود اهلندي ج 187رقم )  238ص  1بول الطفل الرضيع و كيفية غسله ج

 ( . 287، رقم ) 1734ص 
 .332ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريأن بول الصيب طاهر قبل أن أيكل. وينظر: ابن بطال،  يعين: (5)
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أبو داوود م  عن عبدة بن سليمان، و ابن أيب شيبةد الرزاق عن عثمان بن مطر، و أخرجه عب
عثمان( عن سعيد  عبدةو)ُيىي و  ثالثتهمم عن مسدد، عن ُيىي،  (1)و من طريقه البيهقي

بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أيب حرب ابن أيب األسود الديلي، عن علي موقوفا، قال: 
 ل الغالم ما مل يطعم.يغسل بول اجلارية، و ينضح بو 

 وقد اختلف فيه عن قتادة:

( من طريق هشام، عن قتادة، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أبيه، عن 11وسريد برقم )
 علي مرفوعا. ومل يذكر: ما مل يطعم.

 دراسة اإلسناد:

 : إسناد أيب داود

 لبخاري. : ثقة حافه، روى له ا(2)د البصري، قال احلافه هخ رْ سخ د: هو ابن مخ سدّ مخ 

قال ابن . : ثقة متقن حافه، روى له اجلماعة(3)وُيىي: هو ابن سعيد القطان البصري، قال احلافه
. اهـ. وهو متابع بعبدة بن سليمان عند ابن 4عدي: من أثبت الناس يف سعيد، ومساعه يف االختالط

 .(5)أيب شيبة. ومساعه اثبت صحيح قبل االختالط

: ثقة حافه، كثري التدليس واختلط، (6)كري البصري، قال احلافه وسعيد بن أيب عروبة: هو اليش
 ، لكنه عنعن. روى له اجلماعة اهـ. وروايته هنا عن قتادة –وكان من أثبت الناس يف قتادة 

                                                           
( عن عثمان بن مطر، و ابن أيب 1488، رقم )381ص  1ابب بول الصيب، ج ( 1488أخرجه عبد الرزاق ) (1)

أبو داوود و ، عن عبدة (1292رقم ) 113/ص  1شيبة يف " املصنف " ابب يف بول الصيب الصغري يصيب الثوب ج 
( م و من طريقه البيهقي 3877، رقم )280ص  1يف " السنن "كتاب الطهارة، ابب بول الصيب يصيب الثوب ج 

 ( 4160، رقم )2/582 " السنن الكربى " ابب ما روي يف الفرق بني بول الصيب و الصبية " ج يف
 557، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(2)

622، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(3)

 193ص1، ط،الكواكب النرياتابن الكيال ، (4)

 193ص1، ط،الكواكب النرياتابن الكيال ، (5)

 273، ص 8، ط تقريب التهذيبحجر،  بنا(6)
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 : ثقة ثبت، روى له اجلماعة. (1)وسي البصري، قال احلافهدخ عامة السل وقتادة: هو ابن دِّ  

: ثقة روى له (2)هو البصري، اختلف يف امسه، قال احلافه وأبو حرب بن أيب األسود الديلي،
 مسلم. 

وقد روي مرفوعا وهو األصح ،كما سريد برقم  لعنعنة ابن أيب عروبة. ضعيف،موقوف  احلكم عليه:
(11) 

 :إسناد عبد الرزاق

متابع وهو : ضعيف. 417عثمان بن مطر: هو الشيباين البصري، قال احلافه يف "التقريب "  
وعبدة بن سليمان عند ابن أيب شيبة. ومساعه اثبت صحيح قبل  عند أيب داودكما سلف   بيحىي 

 .االختالط 

، بعبدة بن سليمان. وعثمان بن مطر وإن كان ضعيفا إال أنه متابع ضعيف: موقوف احلكم عليه
،لكن دةقبل االختالط، مث إن سعيداً من أوثق الناس يف قتاسعيد بن أيب عروبة وهو ثقة، وروايته عن 
 سعيد مدلس وقد عنعن.

 : قول أم سلمة – ً 2

 : التخريج

 يرويه احلسن، واختلف عليه: 

عن أمه، عن أم سلمة قالت: " بول الغالم ، عن املبارك بن فضالة، عن احلسن  (3)أخرجه ابن اجلعد
 ."وبول اجلارية يغسل طعمت أم مل تطعم، ما مل يطعم  يصب عليه املاء صباً 

 عن املبارك: ثرةخ وْ حخ  رواهو 

                                                           

484، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

659، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(2)

 ( 3190، رقم ) 463ص  1ج ،  1أخرجه ابن اجلعد يف " مسنده "ط (3)
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فيه:  يقل ومل،عن املبارك بن فضالة، عن احلسن، عن أم سلمة، به ، عن حوثرة (1)فأخرجه أبو يعلى
 ." عن أمه "

 هلم.بن دخ  واتبع املبارك كما عند ابن اجلعد: الفضلخ 

 عن وكيع، عن الفضل بن دهلم، عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة، به.(2)فأخرجه ابن أيب شيبة  

 : يونس بن عبيد.يضاً واتبعه أ

عن عبد هللا بن عمرو بن أيب احلجاج، عن عبد  –(3)ومن طريقه البيهقي -فأخرجه أبو داود 
 الوارث، عن يونس، عن احلسن، عن أمه، عن أم سلمة.

 :دراسة اإلسناد

 :إسناد ابن اجلعد

. ومل يصرح . ا هـسوي: صدوق يدلس وي(4)هو أبو فضالة البصري، قال احلافه :املبارك بن فضالة
 . ثابلتحدي

ا .فقيه ،  وكان يرسل كثريا ويدلس ثقة   :(5)،قال احلافهوهو ابن أيب احلسن البصري  :و احلسن
 ه. 

: مقبولة، وقد روى هلا (1)موالة أم سلمة، قال احلافهأم احلسن البصري ، وأم احلسن: هي خرية 
، واحتج  (2)حبان يف " الثقات " مسلم وأصحاب السنن. اهـ. وقد روى عنها مجاعة، وذكرها ابن 

 .مسلم يف الصحيح من رواية احلسن عنها عن أم سلمة 

                                                           
 (6923رقم )  355ص  12أخرجه أبو يعلى يف " مسنده جزء  (1)
 114ص  1صنف " كتاب الطهارة، ابب بول الصيب الصغري يصيب الثوب، ج أخرجه ابن أيب شيبة يف " امل (2)
ومن  -( 379برقم ) 281ص1أخرجه أبو داود يف " السنن " كتاب الطهارة، ابب بول الصيب يصب الثوب ج  (3)

 583ص  2طريقه البيهقي يف " السنن الكربى " كتاب الطهارة، ابب ما روي يف الفرق بني بول الصيب و الصبية ج 
 (4163رقم ) 

548، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(4)

 197، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(5)
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 وأم سلمة: صحابية امسها هند بنت أيب أمية بنت بن املغرية املخزومية.

 إسناد ضعيف، مبارك يدلس ويسوي ومل يصرح ابلتحديث.موقوف صحيح ،وهذا : احلكم عليه
 .اودمبا سريد عند أيب دبيونس وهو متابع 

 :وإسناد أيب يعلى

، وقال: حدثنا عنه احلسن بن  (3)ثرة: هو ابن أشرس العدوي، ذكره ابن حبان يف " الثقات "وْ حخ  
. وقال: روى عنه أيب وأبو (4)سفيان وأبو يعلى. وذكره أيضا ابن أيب حامت يف " اجلرح والتعديل " 

، ومل يقل: عن عن احلسن ارك بن فضالةزرعة. اهـ . ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. وقد روى عن مب
 وقد سلف الكالم على متام اإلسناد يف سابقه أم احلسن.

ولتدليس مبارك  ضعيف جلهالة حال حوثرة بن أشرس إسنادصحيح، وهذا  موقوف :احلكم عليه
 مبا سريد عند أيب داود.بيونس وهو متابع . بن فضالة

 :وإسناد ابن أيب شيبة

: لني. وقال أمحد بن حنبل: ليس به (5)الواسطي مث البصري، قال احلافه م: هو هلْ الفضل بن دخ  
يف "  (7).ونقل ابن حبان(6)أبس، وقال ابن معني: حديثه صاحل، وأبو حامت الرازي: صاحل احلديث

اجملروحني " عن ابن معني: ضعيف احلديث. وقال هو: كان ممن  طئ، فلما فحش خطؤه بطل 
 : ليس ابلقوي.(8)ود كما يف "  ذيب الكمال " االحتجاج به. وقال أبو دا

                                                                                                                                                                      

765، ص 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(1)

 216ص  4ج ، 1ط الثقات،ابن حبان ، (2)

 215ص 8، ج  1ط الثقات،ابن حبان ،  (3)
 283ص  3، ج1ط  " اجلرح والتعديل "ابن أيب حامت الرازي  (4)
 475، ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر،  (5)
 .61ص 7،ج 1ط  " اجلرح والتعديل "ابن أيب حامت الرازي   (6)          

210، ص 2، ج 1، طاجملروحنيابن حبان،  (7)

 222، ص 23ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (8)
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 .، لكنه متابع مبا بعدهضعيف   إسنادصحيح، وهذا  موقوف: احلكم عليه

 : وإسناد أيب داود

: ثقة ثبت ، وروى له (1)هو أبو معمر التميمي، قال احلافه : عبد هللا بن عمرو بن أيب احلجاج
 اجلماعة.

: ثقة ثبت رمي ابلقدر، روى له (2)البصري، قال احلافهوعبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان 
: ثقة ثبت ، روى له (3)اجلماعة. ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي البصري، قال احلافه

 اجلماعة. 

 : موقوف صحيح.احلكم عليه

 : قول عطاء – ً 3

 :التخريج

سل، وإن مل يكن عم غخ عن وكيع، عن واقد، عن عطاء، ولفظه: إن كان طخ (4)أخرجه ابن أيب شيبة
 عليه املاء.  بل عم صخ طخ 

 :دراسة اإلسناد

 روى له اجلماعة .، : ثقة حافه (5)ؤاسي، قال احلافهوكيع: هو ابن اجلراح الرُّ  

وواقد: هو ابن عبد هللا احلنظلي الكويف، روى عنه و كيع و أبو نعيم، و ذكره ابن حبان يف 
 (1)حمله الصدق. ، و قال أبو حامت الرازي: شيخ(6)الثقات

                                                           

349، ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

399، ص 8، ط تقريب التهذيبحجر، ابن (2)

644، ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 (1297رقم )  114ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب بول الصيب الصغري يصيب ثوبه، ج  (4)
 611، ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

561ص 1، ج  1ط الثقات،ابن حبان ، (6)
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 .من أجل واقد حسنإسناده : موقوف ، احلكم عليه

 : قول احلسن - ً 4

 :التخريج

يد، عن احلسن قال: بول عن حممد بن خزمية، عن احلجاج، عن محاد، عن محخ  (2)أخرجه الطحاوي
 تبع ابملاء. ال، وبول الغالم يخ سْ غسل غخ اجلارية يخ 

 : دراسة اإلسناد

: مستقيم احلديث. وقال الذهيب (3)راشد البصري مث املصري، قال ابن حبانحممد بن خزمية: هو ابن 
 : مشهور ثقة. (4)

 : ثقة فاضل، روى له اجلماعة. (5)اطي، قال احلافهمنْ وحجاج: هو ابن املنهال األخ  

: ثقة عابد و تغري أبخرة .وقال أمحد بن (6): هو ابن سلمة بن دينار البصري ، قال ابن حجرومحاد
 . (7)محاد بن سلمة أثبت الناس يف محيد الطويل حنبل :

 : ثقة.(8)يد الطويل البصري، قال احلافهيد: هو ابن أيب محخ ومحخ 

 صحيح. ، إسناده: موقوف على احلسناحلكم عليه

 :قول الزهري - ً 5
                                                                                                                                                                      

 .33ص 9ج ،1ط،جلرح والتعديلاابن أيب حامت،  (1)
 1أخرجه الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " كتاب الطهارة، ابب حكم بول الغالم واجلارية قبل أن أيكال، ج (2)
 (597رقم ) 93ص

133ص  9ج،  1ط الثقات،ابن حبان ، (3)

 .537ص  3، ط ، ج امليزانالذهيب ، (4)

 191، ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

214، ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 259ص 7ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (7)

217، ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (8)



90 

 

 التخريج:

ه السنة أن ضتْ عن حممد بن بكري، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: مخ (1)أخرجه ابن أيب شيبة 
 ل بول من أكل الطعام من الصبيان.سْ السنة بغخ  ضتْ مخ  ن مل أيكل الطعام، وبول مخ  رشُّ يخ 

 : دراسة اإلسناد

صدوق عندي يغلط :قال أبو حامت صدوق ، كري: هو أبو احلسني احلضرمي البغدادي، حممد بن بخ 
 .: صدوق  طئ.(3)قال احلافه  (،2)شيخ ثقة صدوق :أحياو وقال يعقوب بن شيبة

: ثقة فقيه (4)وابن جريج: هو عبد امللك بن عبد العزيز ابن جريج األموي املكي، قال احلافه 
 ومل يصرح ابلتحديث عن ابن شهاب.  ا ه. فاضل، وكان يدلس ويرسل.

: الفقيه 536وابن شهاب: هو حممد بن مسلم ابن شهاب الزهري، قال احلافه يف التقريب ص 
 ه.احلافه املتفق على جاللته وإتقان

 ضعيف، لتدليس ابن جريج. إسناده: احلكم عليه

واحتجوا يف ذلك مبا رواه هشام، عن قتادة، عن أيب حرب بن أيب  قال ابن بطال: – 11
األسود، عن أيب األسود، عن علي بن أيب طالب، عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف 

  .(5)نضح بول الغالم غسل بول اجلارية، وي  ضيع: ي  الر  

 التخريج: 

أخرجه أمحد، والبزار، وأبو يعلى، وأبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، وابن خزمية، والطحاوي، وابن 
 من طريق معاذ بن هشام، عن هشام هبذا اإلسناد.(1)حبان، والدار قطين، واحلاكم، والبيهقي
                                                           

رقم  114ص1كتاب الطهارة، ابب بول الصيب الصغري يصيب الثوب ج   املصنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف " (1)
(1300). 
  544ص 24ج ،1ط أمساء الرجالهتذيب الكمال يف املزي، (2)

501،  8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

395،  8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 332ص 1ج ،2ط،شرح صحيح البخاريابن بطال،  (5)
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 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، به.(2)وأخرجه أمحد

 : ناددراسة اإلس

ابن معني : قال  الشيخان ، روى له ثقة،وائي البصري،تخ سْ عبد هللا الدل أيب معاذ بن هشام: هو ابن 
وملعاذ عن أبيه عن قتادة حديث كثري وله عن غري أبيه  صدوق وليس حبجة. وقال ابن عدي :

ا : صدوق رمب(4)قال احلافهو ، 3 أحاديث صاحلة وهو رمبا يغلط يف الشيء وأرجو أنه صدوق
 وقد اتبعه عبد الصمد بن عبد الوارث كما سلف. ..اهـ .وهم

 .: ثقة ثبت(5)وائي البصري، قال احلافهتخ سْ وهشام: هو ابن أيب عبد هللا الدل 

 ثقة ثبت.: (6)وسي، قال احلافهدخ عامة السل وقتادة: هو ابن دِّ 

 قة، روى له مسلم.: ث(1)وأبو حرب بن أسود الديلي، هو البصري، اختلف يف امسه، قال احلافه 
                                                                                                                                                                      

و  ،(717رقم ) 294ص  2( ، و البزار يف "املسند"ج  757، رقم )  151ص  2أخرجه أمحد يف "مسنده" ج  (1)
 1(، و أبو داود يف كتاب ابب بول الصيب يصيب الثوب ج 307رقم ) 261ص  1سنده" ج أبو يعلى يف "م

رقم  749ص  1، و الرتمذي يف "السنن" كتاب الطهارة ، ابب ما ذكر يف نضح بول الغالم الرضيع ج  281ص
جه يف ، و ابن ما 38رقم  42ص 1ب يف نضح بول الغالم قبل أن يطعم ج اب( ، و يف" العلل الكبري " 610)

(  ، و ابن  525، رقم )  329ص  1"السنن " كتاب الطهارة ، ابب يف ما جاء يف بول الصيب الذي مل يطعم ،ج 
( ، و الطحاوي يف" شرح 284رقم )  143ص  1خزمية يف "صحيحه"  كتاب الطهارة ، ابب غسل بول الصبية ج 
( ، و ابن  590رقم )  92ص  1بل أن أيكال ، ج معاين اآلاثر" كتاب الطهارة ، ابب حكم بول الغالم و اجلارية ق

حبان يف" صحيحه " كتاب الطهارة ، ابب ذكر البيان أبن هذا احلكم إمنا هو خمصوص يف بول الصيب دون الصبية ، 
( ، و الدار قطين يف " السنن " كتاب الطهارة ، ابب احلكم يف بول الصيب و الصبية  1375، رقم ) 212ص  4ج 

( 587، رقم ) 270ص  1( ، و احلاكم يف "املستدرك " كتاب الطهارة،  ج 468، رقم ) 234ص  1ما مل يطعم، ج
 582ص  2، و البيهقي يف "السنن الكربى"  كتاب الطهارة ، ابب ما روي يف الفرق بني بول الصيب و الصبية ، ج 

 (4158رقم ) 
السنن " كتاب الطهارة ، ابب احلكم يف بول قطين يف " (، و الدار56رقم )  7ص  2أخرجه أمحد يف مسنده ج  (2)

 .( 470،رقم ) 243ص  1الصيب و الصبية ،ج 
. 197ص 10ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (3)

565،  8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

603،  8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

484،  8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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اختلف يف وقفه ورفعه، رفعه هشام كما  رجال إسناده ثقات، لكن : حديث صحيح،احلكم عليه
 (.10ها هنا، ووقفه سعيد بن أيب عروبة كما سلف برقم )

وقال البزار: أسنده معاذ بن هشام، عن أبيه، وقد رواه غري معاذ، عن قتادة، عن أيب حرب، عن 
 أبيه، عن علي موقوفاً. 

وائي هذا احلديث عن قتادة، وأوقفه سعيد عن تخ سْ وقال الرتمذي: هذا حديث حسن، رفع هشام الدل 
 أيب عروبة عن قتادة ومل يرفعه.

عن هذا احلديث فقال: شعبة ال  –يعين البخاري  –: سألت حممد (2)وقال الرتمذي يف " العلل " 
 أيب عروبة عن قتادة، فلم يرفعه. وائي حافه، ورواه ُيىي القطان عنتخ سْ يرفعه وهشام الدل 

 إسناد املرفوع، وقال: وليس ذلك بعلة قادحة. (3)وصحح احلافه ابن حجر 

 نضح  ان، ي  م  قال هلا: ع  ي   مدينةً  عرف  قوله صلى هللا عليه وسلم:" إين أل     قال ابن بطال: – 12
 .(4)" حبجر   موه  بناحيتها، لو جاءهم رسويل ما ر   البحر  

فقد رواه مرة فجعله من  :ه جرير بن حازم عن الزبري بن اخلريت ، واختلف عليهروا: التخريج
 حديث عمر ،ومرة من حديث أيب بكر، ومرة من حديث ابن عمر.

 

عن جرير بن حازم، عن الزبري بن يزيد بن هارون ق يمن طر (5)أخرجه أمحد، واحلارث بن أيب أسامة
قال : خرج رجل من طاحية مهاجرا، يقال له يربح بن أسد ،  ر،ابّ ازة بن زخ مخ بيد لِّ يت، عن أيب لخ رِّ اخلِّ 

                                                                                                                                                                      

 659،  8، ط تقريب التهذيبن حجر، اب(1)

  42ص 1،ج 1، طالعلل الكبريالرتمذي،  (2)
. 326ص 1ج، 1ط  فتح الباري،ابن حجر ، (3)
 332ص 1ج،2ط شرح صحيح البخاري،ابن بطال،  (4)
ص  2(، و احلارث بن أيب أسامة كما يف " بغية الباحث " ج 308، رقم )398ص  1أخرجه أمحد " مسنده " ج (5)

 ( 1038رقم )  ،941
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فقال : فأدخله على أيب بكر الصديق، .. عمر بن اخلطابرآه ف فقدم املدينة بعد وفاة رسول هللا،
 فذكر احلديث.هذا من األرض اليت مسعت رسول هللا يقول ،

، أبو بكرم، به ،وفيه فقال ى ، و العقيلي من طريق جرير بن حاز ابن أيب عاصم، وأبو يعلأخرجه و 
 .(1)فذكره

جرير بن  يزيد بن هارون، عن من طريق (2)وأخرجه أمحد أيضاً، واحلارث بن أيب أسامة، والبيهقي
ن ،فذكره بنحوه م ابن عمرقال : لقيت يت ، عن احلسن بن هادية، رِّ حازم، عن الزبري بن اخلِّ 

 عبد هللا بن عمر.حديث 

 :دراسة اإلسناد

 :األول إسناد أمحد

 : ثقة متقن عابد . (3)يزيد بن هارون : هو ابن زاذان السلمي ، قال احلافه 

: ثقة، وله أوهام إذا حدث  (4)جرير بن حازم، هو أبو النضر األزدي البصري، قال احلافهو 
ولعل هذا احلديث مما وهم فيه فلم يضبطه، فقد رواه مرة فجعله من حديث عمر من حفظه. 

 بكر، ومرة من حديث ابن عمر. ،ومرة من حديث أيب

 البخاري ومسلم. روى له: ثقة، (5)يت ، قال احلافهرِّ بري بن اخلِّ والزُّ 

                                                           

  1( ، و أبو يعلي يف " مسنده " ج  4229، رقم )  272ص  4ابن أيب عاصم يف " اآلحاد و املثاين " ج أخرجه(1)
 18ص  4( ، و العقيلي يف " الضعفاء " ج  106، رقم )  101ص 



 " بغية الباحث (، واحلارث بن أيب أسامة كما يف4853، رقم )461ص  8أخرجه أمحد أيضا يف " مسنده " ج  (2)
(، والبيهقي يف " السنن الكربى " يف كتاب احلج، ابب ركوب 361، رقم )442ص  1عن زوائد مسند احلارث " ج 
 (8669، رقم )547ص  4البحر حلج أو عمرة أو غزوة. ج

 637 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

177 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 249 ص، 8، ط ب التهذيبتقريابن حجر، (5)
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: صدوق وصيب. اهـ. وقال ابن سعد: ثقة، وقال أمحد: (1)، قال احلافه  ر،ابّ ازة بن زخ مخ بيد لِّ وأبو لخ 
 .(2)صاحل احلديث، وقال الغاليب: مل يلق أبو لبيد عمر بن اخلطاب

قال ابن  ومع ذلك ضعيف، النقطاعه، أبو لبيد مل يدرك عمر بن اخلطاب، إسناده : عليه احلكم
م فيما نقل عنه السيوطي يف "جامع  قال لكنه . : هذا إسناد جيديف هذا اإلسناد  (3)كثري

وامسه لبيد  هذا إسناد منقطع من وحية أيب م:(5)واملتقي اهلندي يف "كنز العمال " (4)األحاديث" 
قال ابن كثري: وهو من و  ي.وإمنا له رؤية لعل، فإنه مل يلق أاب بكر وال عمر  ي،ضمهْ بن زابر اجلخ  ملازة
 . الثقات

ويفهم من ذلك أن ابن كثري اختلف حكمخه على هذا اإلسناد ،واآلخر هو أوفق مع قول الغاليب 
 السابق.

سناده ضعيف النقطاعه، أبو إ مام أمحد :ط يف خترجيه على مسند اإلو رنؤ الشيخ شعيب األ وقد قال 
فيما نقله عنه  -ابن كثري عن قل نمل يدرك عمر وال أاب بكر. و  -وامسه ملازة بن زخابر  -لبيد 

هذا إسناد منقطع من وحية أيب لبيد، فإنه مل يلق أاب بكٍر وعمر، وإمنا له رؤية لعلي، وإمنا :السيوطي
 .ا ه. الثقاتُيدث عن كعب بن سور وضخْربِّهِّ من الرجال، وهو من 

 :إسناد ابن أيب عاصم

 اإلسناد كسابقه.

                                                           

 494 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

251، ص 24ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (2)

 151ص 3ج، 1،ط  مسند الفاروقابن كثري ، (3)

 . 26ص  25ط ،جد ،  جامع األحاديثالسيوطي ، (4)

 .169ص 14،ج 5، ط  كنز العمالاملتقي اهلندي ، (5)
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، وجرير بن حازم جعل احلديث مل يلق أاب بكٍر وعمر: إسناده ضعيف ، فإن أاب لبيد احلكم عليه
من مسند  لخهوجخعْ : (1)هاهنا من مسند أيب بكر. وقال ابن كثري كما يف" جامع األحاديث" للسيوطي

 .املديين رواه ىف مسند الصديقفإن اإلمام علي بن ، الصديق أوىل 

 
 كإسناد أمحد السابق ، إال احلسن بن هادية، وابن عمر:  وإسناد أمحد الثاين

وذكره ابن  .يت ، ال أعرفهرِّ : روى عنه الزبري بن اخلِّ (2)احلسن بن هادية، قال ابن أيب حامت الرازيو 
 .(3)حبان يف " الثقات " 

 . وقد ضعفه الشيخ شعيب األرنؤوط.بن هادية ضعيف، جلهالة احلسنإسناده : احلكم عليه

 

 .(4)عخمان: بضم العني ، مدينة ساحلية معروفة تقع ما بني اليمن والبحرين  :شرح الغريب

 (5).عليه  حه  ض  فن   رواه زائدة عن هشام بن عروة، وقال: فدعا مباء     قال ابن بطال:  – 13

 التخريج:

ن عبد هللا بن رجاء، عن زائدة، عن هشام بن عروة، عن زمية، ع،عن حممد بن خخ (6)أخرجه الطحاوي
 أبيه، عن عائشة.

 :دراسة اإلسناد

                                                           

 . 26ص  25،ج 5، ط جامع األحاديثالسيوطي ، (1)

.40ص 3ج ،1ط،اجلرح والتعديلابن أيب حامت، (2)
 123ص  4ج،  1ط الثقات،ابن حبان ، (3)
 .96ص 8ج ،1ط،  فتح الباريوهي املدينة املقصودة يف هذا احلديث ، انظر : ابن حجر ،  (4)

 بن عروة ، عن أبيه ، عنرواه زائدة عن هشام :  ويعين ،332ص 1ج، 2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال، (5)

 (. 222كما يف صحيح البخاري )عن هشام  عائشة، كما رواه مالك 
 92ص  1أخرجه الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " ابب حكم بول الغالم واجلارية قبل أن أيكال، ج  (6)
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 : مستقيم احلديث. (1)حممد بن خزمية: هو ابن راشد البصري مث املصري، قال ابن حبان  

قال ابن معني : كان شيخا صدوقا  ثقة احتج به البخاري،الغخدخاين البصري، وعبد هللا بن رجاء، هو
أبس به ، وقال مرة: كثري التصحيف ، وليس به أبس . وقال الفالس : صدوق كثري الغلط ، ال 

اجتمع أهل البصرة :وقال ابن املديين ، رضاحامت الرازي : ثقة  والتصحيف ، ليس حبجة . وقال أبو
عبد هللا بن رجاء املكي :وقال النسائي ، أيب عمر احلوضي وعبد هللا بن رجاء  على عدالة رجلني

 .اهـ .:صدوق يهم قليالً (3)قال احلافه  .(2)  البصري ليس هبما أبسو 

 : ثقة ثبت، احتج به الشيخان.(4)وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي الكويف، قال احلافه  

 (. 222وبقية إسناده كإسناد البخاري يف الصحيح )  

 : صحيح.احلكم عليه

 .(5) كج  ر  فـ   ح  ض  ان  :  دادققوله صلى هللا عليه وسلم للم   قال ابن بطال: – 14

 :التخريج 

 من حديث ابن عباس عن علي بن أيب طالب . (6)أخرجه مسلم 

 : صحيح .احلكم عليه

 .(7)" حيه  ض  ل الدم : " ان  س  قال يف حديث أمساء يف غ   قال ابن بطال:  – 15

 :التخريج 

                                                           
 133ص  9، ج 1ط الثقات،ابن حبان ،  (1)

 . 489، ص 14ج ،1ط يف أمساء الرجالهتذيب الكمال املزي، (2)

 337 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 248 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 .333ص 1ج،2ط،  ، شرح صحيح البخاريابن بطال  (5)
 (303رقم)241ص  1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب الطهارة ، ابب املذي ج  (6)
 .333ص 1ج ،2ط، ري، شرح صحيح البخاابن بطال  (7)
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 حديث أمساء روي يف الصحيحني و غريمها أبلفاظ :  

 حيه " كما عند ابطال: ضخ أخرجه بلفه " انْ  

د، عن محاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ،عن فاطمة بنت املنذر ، سدّ عن مخ (1)أبو داود 
 عن أمساء بن أيب بكر . 

 ضحه " : نْ و أخرجه بلفه األمر  " لتـخ 

 من طريق مالك ، عن هشام بن عروة ، ابإلسناد السابق . (2)البخاري، و أبو داود

 " : و أخرجه بلفه " تنضحه

 من طريق ُيىي بن سعيد ، عن هشام بن عروة ، ابإلسناد السابق .(3)البخاري ، و مسلم 

 دراسة إسناد أيب داود:

 : ثقة حافه، روى له البخاري. (4)د البصري، قال احلافههخ سرْ د: هو ابن مخ سدّ مخ      

احتج و خرة .: ثقة عابد و تغري أب(5)قال ابن حجر ،و محاد بن سلمة :هو ابن دينار البصري 
 به مسلم.

 وبقية إسناده كإسناد البخاري

 : صحيح . احلكم عليه

 ابب البول قاعداً وقائماً 
                                                           

 (281، برقم ) 271ص  1أخرجه أبو داود يف " السنن " كتاب الطهارة ، ابب املرأة تغسل ثوهبا الذي تلبسه ح  (1)
، و أبو داود يف " السنن "   69ص  1أخرجه البخاري يف " الصحيح " كتاب الطهارة ، ابب غسل دم احلي  ج  (2)

 ( 361، رقم ) 270ص  1الذي تلبسه ، ج كتاب الطهارة ، ابب املرأة تغسل ثوهبا 
( ، و مسلم يف " 227، برقم ) 55ص  1أخرجه البخاري يف " صحيحه " كتاب الطهارة ابب غسل الدم ج  (3)

 ( 291، رقم ) 240ص 1صحيحه " كتاب الطهارة ، ابب جناسة الدم و كيفية غسله ج 
 557 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 214ص، 8، ط ريب التهذيبتقابن حجر، (5)
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عن عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وزيد بن اثبت،  يرو   قال ابن بطال: -16
م ابلوا وابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وأيب هريرة، وسعد بن عبادة: " أهن  

 .(1)" ياماً ق  
 :  عمر بن اخلطابما روي عن  –أ 

 : التخريج

عن ابن إدريس ، عن األعمش ، عن زيد قال : رأيت عمر ابل  (2)أخرجه ابن أيب شيبة
 قائماً.

من طريق جعفر بن عون ، كالمها عن (3)و أخرجه الطحاوي من طريق شعبة ، و ابن املنذر 
 األعمش ، عن زيد بن وهب ، فذكره .

 : أيب شيبة ابن دراسة إسناد

 : ثقة ، روى له اجلماعة . (4)دي الكويف ، قال احلافه وْ ابن إدريس: هو عبد هللا ، األخ 

 : ثقة حافه ، لكنه يدلس .(5)واألعمش: هو سليمان بن مهران الكويف ، قال احلافه

 : خمضرم ثقة اهـ.(6)وزيد: هو ابن وهب ، الكويف ، قال احلافه 

 األعمش عن زيد ين وهب يف صحيحيهما.وقد أخرج الشيخان من رواية  

 : شعبة ، و ابن عون .كما عند الطحاويهذا و قد اتبع ابن إدريس   

                                                           
 . 334ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
 (1310، رقم ) 115ص  1يف " املصنف " ابب من رخص يف البول قائما، ج  أخرجه ابن أيب شيبة (2)
ن ( من طريق شعبة ، و اب6812، رقم ) 8ص  4أخرجه الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " ابب البول قائما ، ج  (3)

 (275، رقم ) 334ص  1املنذر يف " األوسط " ابب ذكر اختالف أهل العلم يف البول قائما ، ج 
 330 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

288 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

259 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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 : ثقة حافه.(1)شعبة: هو ابن احلجاج الواسطي البصري، قال احلافه

وابن سعد وابن حبان وابن قانع والعجلي، وثقه ابن معني و جعفر بن عون : هو املخزومي ، 
 : صدوق ، و روى له الشيخان .  (3)قال احلافه( ، و 2ق)وقال أبو حامت :صدو 

 : موقوف صحيح .  احلكم عليه

 :  علي بن أيب طالبما روي عن  –ب 

 :التخريج 

يب ، قال : نْ يان اجلخ بْ عن معمر ، عن يزيد بن أيب زايد ، عن أيب ظخ  (4)أخرجه عبد الرزاق 
 رأيت علياً ابل قائماً .

: )األعمش، و حخ وقد اتبع يزيد بن أيب زايد  هيل ( كلهم رووه لمة بن كخ صني ، و سخ مجاعة ٌ
 يان ، عنه :بْ عن أيب ظخ 

 صني ، عن أيب ظبيان ، به .عن ابن إدريس ، عن األعمش و حخ (5)فأخرجه ابن أيب شيبة 

و أخرجه ابن أيب شيبة عن ابن إدريس ، والطحاوي من طريق شعبة و حفص ، و ابن املنذر 
 بيان ، به .ري ، كلهم ، عن األعمش سليمان ، عن أيب ظخ ريق ابن منخ من ط (6)، و البيهقي

                                                           

 301 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

101ص  1 ج،  1ط هتذيب التهذيب يفحجر ،ابن نقله  (2)
179 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 (873، رقم ) 201ص  1أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " يف ابب املسح على النعلني ،ج  (4)
 (1311، رقم ) 115ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب من رخص يف البول قائماً، ج  (5)
( عن 1998، رقم ) 173ص  1ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف مسح على النعلني بال جوربني ، ج  أخرجه (6)

، رقم  268ص  4ابن إدريس ، و الطحاوي يف " يف شرح معاين اآلاثر " كتاب الطهارة ، ابب البول قائمًا ، ج 
ذكر اختالف أهل العلم يف البول  ( من طريق شعبة و حفص ، و ابن املنذر يف " األوسط " ابب6815( و )6814)

( ، و البيهقي يف " السنن " الكربى " السنن الكربى " كتاب الطهارة ، ابب ما  276، رقم )  334ص  1قائماً، ج 
 ( من طريق ابن منري1366، رقم ) 431ص  1ورد يف املسح على النعلني ، ج 
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 بيان ، به .هيل ، عن أيب ظخ لمة بن كخ من طريق شعبة ، عن سخ (1)و أخرجه الطحاوي

 دراسة اإلسناد :

 اإلسناد األول )عبد الرزاق عن معمر ( :

 .: ثقة ثبت فاضل (2)معمر : هو ابن راشد األزدي البصري ، قال احلافه  

ن تلقّ  ، فصار يخ  فتغرّي ربخ : ضعيف ، كخ (3)و يزيد بن أيب زايد : هو اهلامشي الكويف ، قال احلافه
 ، و كان شيعياً ، روى له مسلم مقروو بغريه .

: ثقة ، روى له (4)يب  الكويف ، قال احلافه نْ ندب اجلخ صني بن جخ يان : هو حخ بْ و أبو ظخ 
ال يثبت له مساع من علي رضي هللا عنه اهـ . و سئل  : (5)اجلماعة . و قال أبو حامت الرازي 

 .  (6)الدار قطين : ألقي أبو ظبيان علياً ؟ قال : نعم 

ضعيف لضعف يزيد بن أيب زايد ، لكن توبع ، ويبقى إسناده : موقوف ،  احلكم عليه
 االختالف يف مساع أيب ظبيان من علي .

 :  ) ابن إدريس عن األعمش ( دراسة اإلسناد الثاين

 : ثقة . (7)ابن إدريس : هو عبد هللا األودي الكويف ، قال احلافه

 : ثقة حافه ، لكنه يدلس .(8)ران ، الكويف ، قال احلافههْ واألعمش: هو سليمان بن مخ 

                                                           
( 615، رقم ) 97ص  1، ابب املسح على اخلفني ، ج  أخرجه الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " كتاب الطهارة  (1)

 ( 6813، رقم ) 268ص  4، و يف ابب البول قائماً، ج 
 570 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 632 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 207ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

  50ص ،  1، طاملراسيلابن أيب حامت ،  (5)
  380ص  2 ج،  1ط هتذيب التهذيب يفابن حجر ،نقله  (6)
330 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

228ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (8)
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: ثقة ، روى له اجلماعة ، و احتج (1)وحصني : هو ابن عبد الرمحن السلمي ، قال احلافه 
 رواية األعمش عن أيب ظبيان .بلصحيحني ، و كذلك الشيخان بروايته عن األعمش يف ا

 وبقية إسناده كسابقه

ثقات ، وأبو ظبيان خمتلف يف مساعه من علي كما  إسناده : موقوف رجال احلكم عليه
 سبق.

 ) شعبة عن سلمة بن كهيل ( :  دراسة اإلسناد الثالث

 .(2)شعبة : هو ابن احلجاج ، و هو ثقة كما قال احلافه

 : ثقة . (3)كهيل : هو احلضرمي الكويف ، قال احلافه   و سلمة بن 

و أبو ظبيان : هو حصني بن جندب ، و هو ثقة كما سلف آنفا ، و اختلف يف مساعه من 
 علي . 

 موقوف رجاله ثقات، وأبو ظبيان خمتلف يف مساعه من علي كما سبق. احلكم عليه :

 : زيد ين اثبتما روي عن  –ج 

  التخريج:

من طريق معمر ، كالمها (4)وابن املنذر يب شيبة عن ابن عيينة، والطحاوي ،أخرجه ابن أ
زيد  يصة بن ذؤيب قال : رأيتخ بِّ )معمر و سفيان بن عيينة ( روايه عن الزهري ، عن قخ 

 بن اثبت يبول قائماً .

                                                           

 207ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 301 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

282 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

( عن ابن عيينة، 1312رقم ) 115ص  1 شيبة يف " املصنف " ابب من  رخص البول قائماً، ج أخرجه ابن أيب (4)
(، و ابن املنذر يف "األوسط" 6816، رقم ) 268،ص  4والطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " ابب البول قائمًا ج 

 ( من طريق معمر.277رقم ) 335ص  1ابب ذكر اختالف أهل العلم يف البول قائماً ج 
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 :  دراسة اإلسناد

 فه فقيه.: ثقة حا(1)ابن عيينة: هو سفيان بن أيب عمران اهلاليل املكي ، قال احلافه

 : ثقة ثبت فاضل .(2)واتبعه معمر : وهو ابن راشد األزدي ، قال احلافه  

: الفقيه احلافه (3)و الزهري : هو حممد بن مسلم ابن شهاب الزهري ، قال احلافه 
 متفق على جاللته .

: من أوالد الصحابة وله رؤية ، (4)بيصة بن ذؤيب : هو اخلزاعي املدين ، قال احلافهو قخ  
 له اجلماعة . روى

 موقوف صحيح . احلكم عليه :

 : ابن عمرما روي عن  –د 

 التخريج:

عن محاد بن زيد ، عن عبد هللا الرومي قال : رأيت ابن عمر (5)أخرجه ابن أيب شيبة 
 يبول قائماً .

ـ عن عبد هللا بن دينار قال :  (6)و أخرجه مالك ـ و من طريقه الطحاوي، و ابن املنذر
  بن عمر يبول قائماً .رأيت عبد هللا

  ابن أيب شيبة: دراسة إسناد
                                                           

 278 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 570 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 536 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

483 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 (1313رقم ) 115ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب من رخص يف البول قائماً ج  (5)
( ـ ومن 112، رقم )65ص  1ك يف " املوطأ " كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف البول قائما وغريه، ج أخرجه مال  (6)

، وابن املنذر يف " األوسط " 268ص  4طريقه الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر "كتاب الطهارة، ابب البول قائما ج 
 (278رقم ) 335ص  1ابب ذكر اختالف أهل العلم يف البول قائماً، ج 
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 : ثقة فقيه .(1)محاد بن زيد : هو األزدي البصري ، قال احلافه

: روى عنه علي بن  (3): مقبول . و قال الذهيب(2)وعبد هللا الرومي ، قال احلافه 
هيب فيه ومحاد بن زيد أيضا كما ها هنا . لكن مل يذكر الذ.  ا همسعدة الباهلي وحده 

 اإلسناد اآلخر .يف جرحاً وال تعديالً ، فهو مستور ، وهو متابع بعبد هللا بن دينار كما 

إسناد ضعيف، جلهالة حال عبد هللا الرومي ، لكنه صحيح ، وهذا : موقوف احلكم عليه
 متابع ابإلسناد التايل، وبه يصح.

 : وإسناد مالك

 .(4)عبد هللا بن دينار: هو ثقة فيما قال احلافه 

 صحيح.إسناده : موقوف احلكم عليه

 : سهل بن سعدما روي عن  –هـ 

 التخريج: 

كالمها عن أيب   راين، وعبد احلميد بن سليمان،هْ عن أيب الربيع الزل (5)أخرجه ابن اجلعد 
 عن سهل بن سعد . ،حازم 

ن وأخرجه أيضًا عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن أيب حازم، عن أيب حازم ، ع
 سهل بن سعد .

من طريق حسني بن حممد، عن أيب غسان، عن أيب حازم، عن سهل (1)و أخرجه أيضاً  
 حنوه .

                                                           

214 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 364 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

529ص 2ج ، 1،ط امليزان الذهيب ، (3)

 336 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 (2943، رقم ) 432ص  1أخرجه ابن اجلعد يف " مسنده " ج  (5)
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 دراسة اإلسناد :

 اإلسناد األول:

: ثقة مل يتكلم فيه أحد (2)كي ، قال احلافهتخ هراين : هو سليمان بن داود العخ أبو الربيع الزل 
 حبجة .

و هو راوية سهل  .ا ه.: ثقة (3)عرج ، قال احلافهو أبو حازم : هو سلمة بن دينار األ 
 بن سعد الساعدي الصحايب .

وهو ا ه .: ضعيف .(4)وعبد احلميد بن سليمان : هو اخلزاعي املدين ، قال احلافه 
 .ابلزهراين متابع

، وهو ضعيف ، عبد احلميد بن سليمان، وهذا إسناد فيه : موقوف صحيحاحلكم عليه
 .وهو ثقة لكنه متابع ابلزهراين،

 : واإلسناد الثاين 

 :صدوق فقيه ، روى له اجلماعة .(5)عبد العزيز بن أيب حازم ، وهو املدين ، قال احلافه

 ومتام اإلسناد كسابقه.: ثقة .(6)رقي ، قال احلافه وْ ويعقوب بن إبراهيم : هو الدل  

 .صحيح هإسنادموقوف  احلكم عليه:

 :  و يف اإلسناد الثالث

 : ثقة.(1)ف، املدين، قال احلافه طرّ و حممد بن مخ أبو غسان، وه
                                                                                                                                                                      

 (4429،رقم) 432ص  1أخرجه ابن اجلعد يف املسند ،ج  (1)
285 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

280 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 366 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

388ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 368ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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خ
 : ثقة .(2)وذي ، قال احلافهرُّ وحسني بن حممد : هو امل

 ومتام اإلسناد كسابقه. 

 صحيح  .إسناده : موقوف  احلكم عليه

 : أنس بن مالك  ما روي عن –و 

 : التخريج

ي ، أنه رأى أنس بن عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش األسد(3)أخرجه إمساعيل بن جعفر
 مالك أتى قباء ، فبال قائماً.

، عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش، أنه قال : رأيت أنس بن مالك أتى (4)و أخرجه مالك
 قباء فبال، و مل يذكر :)قائما( .

 :  دراسة اإلسناد

سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش : هو سعيد بن عبد الرمحن بن يزيد بن رقيش ، قال 
 : ثقة ، روى له أو داود .(5)احلافه

 : موقوف صحيح . احلكم عليه

 : أيب هريرةما روي عن  –ز

 :  التخريج

                                                                                                                                                                      

 537ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

205ص، 8، ط تهذيبتقريب الابن حجر، (2)

 ( 450رقم )  511ص ،  1أخرجه  إمساعيل بن جعفر يف " حديث علي بن حجر " ط (3)
 37ص  1أخرجه مالك يف " املوطأ " كتاب الطهارة ، ابب ما جاء يف املسح على اخلفني ، ج  (4)
 273ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)
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، كالمها )معاذ وُيىي( عن (1)أخرجه ابن أيب شيبة عن معاذ بن معاذ، ومسدد عن ُيىي 
 عمران بن حد ير، عن رجل من أخوال احملرر بن أيب هريرة: أنه رأى أاب هريرة ابل قائماً.

 : إسناد أيب شيبةدراسة 

 : ثقة متقن . (2)معاذ بن معاذ : هو العنربي البصري ، قال احلافه

 ثقة .  :(3)وسي البصري ، قال احلافه دخ هو السل  وعمران بن حدير :

 والرجل من أخوال احملرر بن أيب هريرة : مبهم .

: هذا إسناد (4)وال احملرر. وقال البوصرييخ: موقوف ضعيف، إلهبام الرجل من أاحلكم عليه
 ضعيف جبهالة اتبعيه.

 : سعد بن عبادةما روي عن  –ز

 :التخريج 

عن أيب أسامة و ابن إدريس ، عن ابن عون ، عن ابن سريين : أن  (5)أخرجه ابن أيب شيبة
 سعد بن عبادة ابل قائماً .

عن يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أيب عروبة، عن حممد بن سريين ، (6)وأخرجه ابن سعد
 دث أن سعد بن عبادة ابل قائماً.ُي

 : دراسة اإلسناد
                                                           

( عن معاذ بن 1314رقم ) 115ص  1ن رخص يف البول قائماً، ج أخرجه ابن أيب شيبة يف" املصنف "، ابب م (1)
، و " إحتاف اخلرية املهرة" ابب البول  172ص  2معاذ ، و مسدد ـ كما يف " املطالب العالية " ابب االستطابة ،ج 

 ـ عن ُيىي276ص  1قائماً ج 
 565ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 458ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

276ص1،ج 1، طإحتاف اخلرية املهرةالبوصريي، (4)

 (.1322، رقم )  116ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف" املصنف" ابب من رخص البول قائماً، ج  (5)
 617ص 3أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ج (6)
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 :إسناد ابن أيب شيبة

: ثقة ثبت رمبا دلس . روى (1)أبو أسامة : هو محاد بن أسامة القرشي الكويف ، قال احلافه 
كان كثري :وصفه بذلك القبطي فقال : "طبقات املدلسني "وقال احلافه يف له الشيخان .

كان ثقة مأموو كثري احلديث يدلس ويبني :بن سعد وقال ا  ،التدليس مث رجع عنه
 : ثقة .  (3)دي، قال احلافهوْ ابن إدريس ، و هو عبد هللا األخ  واتبعه : . (2)تدليسه

 : صدوق ، روى له الشيخان . (4)وابن عون : و هو جعفر املخزومي ، قال احلافه

مل يدرك و ة ثبت .اهـ . : ثق(5)األنصاري البصري ، قال احلافه  ،وابن سريين : هو حممد
 سعداً.

 : موقوف ضعيف النقطاعه.احلكم عليه

 :وإسناد ابن سعد

 : ثقة متقن عابد . (6)يزيد بن هارون : هو ابن زاذان السلمي ، قال احلافه  

و مساع يزيد بن هارون  ا ه. : ثقة حافه ، اختلط.(7)روبة ، قال احلافهو سعيد بن أيب عخ 
 .(8)ابن الكيال منه قبل االختالط ، قاله 

 .يف السابق وابن سريين ،سلف

 ضعيف النقطاعه. إسناده:  احلكم عليه
                                                           

 214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 .30،ص1ط ،طبقات املدلسني ابن حجر،  (2)
 330ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

179ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

513ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 637ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 273ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

 193ص 1ج، 1ط، اتري الكواكب النابن الكيال،  (8)
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 .(1)روة بن الزبري ب و ابن سريين و ع  ه عن ابن املسي  وروي مثل   قال ابن بطال: – 17

 :  ابن املسيبأـ ما روي عن  

 التخريج :

،عن عمر بن عبد الرمحن  عن ُيىي بن سعيد ، عن حممد بن أيب ُيىي(2)أخرجه ابن أيب شيبة 
 قال : رأيت سعيد بن املسيب يبول قائماً  .

 دراسة اإلسناد :

 : ثقة متقن حافه . (3)ُيىي بن سعيد :هو القطان ، قال احلافه

ووثقه أبو داود والعجلي  اهـ.: صدوق.(4)و حممد بن أيب ُيىي : هو األسلمي ، قال احلافه 
: تكلم فيه ُيىي قوله الرازيحامت  ونقل عن أيب  مدين ثقة. :وقال الذهيب(. 5)واخلليلي
 .(6)القطان 

ذكره ابن : مقبول. و (7)وقال احلافه و عمر بن عبد الرمحن ، لعله :ابن حميصن السهمي ، 
: ما علمت به أبسا يف احلديث ، و قد احتج به (9). و قال الذهيب (8)حبان يف" الثقات" 

 مسلم . 

 حسن . إسناده:  احلكم عليه

                                                           
 . 334ص  1، ج لبخاريشرح صحيح اابن بطال ،  (1)
 ( 1315، رقم )  116ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب من رخص يف البول قائماً، ج  (2)
 622ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

543ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

. 523ص  9 ج،  1ط هتذيب التهذيب يفابن حجر ،نقله  (5)
 .66ص4،ج 1،ط مليزانيب يف انه الذهعنقله (6)

 445ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

 187ص  7ج،  1ط الثقات،ابن حبان ، (8)

 212ص3،ج 1،ط مليزانالذهيب يف ا(9)
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 :  ابن سريينما روي عن  –ب 

 :التخريج 

يبول قائماً، و   اً ، عن معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال : رأيت حممد(1)أخرجه ابن أيب شيبة 
 كان ال يرى به أبساً .

 دراسة اإلسناد : 

 : ثقة متقن .(2)معاذ بن معاذ : هو العنربي البصري ، قال احلافه

 الشيخان . روى له: صدوق. (3)حلافهو ابن عون :هو جعفر املخزومي ، قال ا 

 : صحيح  . احلكم عليه

 : عروة بن الزبريما روي عن  –ج 

 :  التخريج

 عن وكيع ، عن هشام بن عروة قال : رأيت أيب يبول قائماً . (4)أخرجه ابن أيب شيبة

 :  دراسة اإلسناد

 : ثقة حافه .(5)اسي ، قال احلافه ؤخ وكيع : هو ابن اجلراح الرُّ 

 : ثقة فقيه .(6)م بن عروة : هو ابن الزبري ابن العوام ، قال احلافه و هشا

 صحيح . إسناده:  احلكم عليه

                                                           
 ( 1317رقم ) 116ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف" املصنف" ابب من رخص يف البول قائماً، ج (1)
565ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

179ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 (1318، رقم ) 116ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ، ابب من رخص يف البول قائماً، ج  (4)
 611ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 603ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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هللا  عائشة: أن يكون رسول   ذكر ابن أيب شيبة يف "مصنفه "إنكار    قال ابن بطال:ـ  18
 .(1)قائماً  ابل

 التخريج: 

يه ، عن عائشة قالت: من عن شريك ، عن املقدام بن شريح ،عن أب(2)ابن أيب شيبة أخرجه 
 حدثك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ابل قائما فال تصدقه ، أو رأيته يبول قاعداً .                       

 من طريق شريك ، به (3)وأخرجه الطيالسي ، وابن ماجه، والرتمذي ، والنسائي والطحاوي  
. 

 عن سفيان ، عن املقدام بن شريح، به . ،عن وكيع ،(4)وأخرجه إسحاق بن راهويه، و أمحد

 دراسة اإلسناد : 

 أبن أيب شيبة: إسناد

 هـ. : صدوق  طئ كثريًا ، تغري حفظه . ا(5)شريك: هو عبد هللا النخعي، قال احلافه 
 وروى له مسلم متابعة ، و قد توبع بسفيان . 

 روى له مسلم . ، : ثقة (6)ريح : هو ابن هانئ الكويف ، قال احلافهو املقدام بن شخ 

                                                           
 .334ص1ج  ،2ط،شرح صحيح البخاريينظر : ابن بطال ،  (1)
 ( 1323، رقم ) 116ص 1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ،ابب من كره البول قائماً ، ج (2)
(، و ابن ماجه يف" السنن" كتاب الطهارة، ابب يف 1618، رقم ) 109ص  3أخرجه الطيالسي يف "مسنده" ج   (3)

 1لنهي عن البول قائماً ج ( و الرتمذي يف "السنن" كتاب الطهارة، ابب ا307، رقم ) 205ص  1البول قاعداً، ج
( 29، رقم ) 26ص  1( ، و النسائي يف" اجملتىب" كتاب الطهارة، ابب البول يف البيت جالساً ج 12، رقم ) 62ص 

 267ص  4، و الطحاوي يف "شرح معاين اآلاثر"  ابب البول قائما ج 
،  495ص  41يف "مسنده" ج  ( ، و أمحد1570، رقم ) 892ص  3وأخرجه إسحاق بن راهويه يف "مسنده "ج  (4)

 (25045رقم )
 300ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

574ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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 : خمضرم ثقة .(1)ريح : هو ابن هانئ بن يزيد الكويف ، قال احلافهو أبوه شخ 

 فيصح يقوى ابإلسناد التايللكن ، ضعيف إسناده احلكم عليه:

 )وكيع (: إسناد 

 : ثقة. (2)اسي، قال احلافهؤخ اح الرُّ وكيع :هو ابن اجلرل 

ومتام إسناده   : ثقة حافه فقيه حجة.(3)وسفيان : هو ابن سعيد الثوري ، قال احلافه
 كسابقه.

 : صحيح . احلكم عليه

 أسلمت   قائمًا منذ   لت  وعن عمر بن اخلطاب أنه قال : ما ب     قال ابن بطال: – 19
(4). 

 :التخريج

 من طرقٍ  (5)، والبزار، والطحاوي، وابن املنذرعن ابن إدريس وابن منري أخرجه ابن أيب شيبة 
 عمر، عن وفع، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.بن  عبيد هللاعن 

من طريق (1)وأخرجه ابن ماجه، وأبو عوانة، واحلاكم، ومتام، والبيهقي، وابن املنذر، وابن عدي
، عن عبد الكرمي ابن أيب املخارق، عن وفع عن ابن عمر قال: رآين النيب صلى ابن جريج

 ئماً، قال: فما بلت قائما بعد.هللا عليه وسلم أبول قائما فقال: اي عمر ال تبل قا

                                                           

300ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

611ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

278ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 . 334ص 1ج ،2ط، ريشرح صحيح البخاابن بطال ،  (4)
( ، و البزار يف" البحر 1324رقم ) 116ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ابب من كره البول قائماً، ج  (5)

رقم  268ص  3( ، و الطحاوي يف" شرح معاين اآلاثر" ، ابب البول قائما ج 149، رقم ) 254ص  1الزخار" ج 
 (285، رقم ) 338ص  1ر اختالف أهل العلم يف البول قائماً ، ج ( ، و ابن املنذر يف "األوسط" ابب ذك6818)
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 (.24وروي عن عمر ما  الفه: وقد سريد برقم )

 دراسة اإلسناد: 

  :ابن أيب شيبةإسناد 

 : ثقة . (2)ابن إدريس : هو عبد هللا األودي الكويف ، قال احلافه

 :ثقة.(3)وابن منري: هو عبد هللا اهلمداين الكويف، قال احلافه

 : ثقة ثبت.(4)حفص العمري املدين، قال احلافه عبيد هللا بن عمر: هو ابنو 

 : ثقة ثبت فقيه.(5)ووفع: هو أبو عبد هللا موىل ابن عمر، قال احلافه  

 أبوه عمر صحابيان. و وابن عمر: هو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، وهو 

 : موقوف صحيح.احلكم عليه

 (:ماجهابن إسناد )

: ثقة فقيه فاضل، وكان (6)عزيز املكي، قال احلافه ابن جريج: هو ابن عبد امللك ابن عبد ال 
 يدلس ويرسل. اهـ. وقد عنعن هاهنا. 

                                                                                                                                                                      
( ، و أبو عوانة 308، رقم ) 206ص  1أخرجه ابن ماجه يف" السنن" كتاب الطهارة ، ابب يف البول قاعداً، ج   (1)

،  295ص  1( ، و احلاكم يف "املستدرك" ج 5898رقم ) 25ص  4يف "املستخرج " ابب حظر احللف يف اآلابء ج 
( ،و البيهقي يف" السنن الكربى" كتاب الطهارة،  796، رقم )  316ص  1( ، و متام يف" الفوائد" ج 661رقم )

( و ابن املنذر يف" األوسط"، ابب ذكر اختالف أهل العلم يف البول 493، رقم ) 165ص  1ابب البول قاعدًا ج 
 40ص  7( ، و ابن عدي يف "الكامل" ج 284، رقم ) 337ص  1قائماً ج 

330 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

360 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

405 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 588 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 395 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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اهـ . وقد .: ضعيف (1)و عبد الكرمي بن أيب املخارق : هو البصري مث املكي ، قال احلافه
 خالف عبيد هللا ابن عمر فرفعه.

 و بقية اإلسناد كسابقه . 

(: إمنا رفع احلديث عبد 12رقم ) احلديث بعد ضعيف. وقال الرتمذي إسناده: احلكم عليه
 الكرمي بن أيب املخارق وهو ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه أيوب السختياين وتكلم فيه.

 ثيب  يف ك   إال مرةً  هللا قائماً قط   رسول   وعن جماهد أنه قال: ما ابل   قال ابن بطال: – 20
 .  (2) بهج  أع  

 :التخريج

، كالمها ) وكيع و ُيىي ( عن زكراي، (3)كيع ، و مسدد عن ُيىي أخرجه ابن أيب شيبة عن و  
 عن عبد العزيز بن رفيع ، عن جماهد .

 :ابن أيب شيبة دراسة إسناد

 : ثقة حافه . (4)اسي ، قال احلافه ؤخ اح الرُّ وكيع : هو ابن اجلرّ 

وقال خان .: ثقة ، و كان يدلس. وروى له الشي(5)و زكراي هو ابن أيب زائدة ، قال احلافه 
وقال  وقال أبو زرعة: صويلح يدلس كثريا عن الشعيب.  .(6)صدوق مشهور حافه الذهيب:

                                                           

393 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 . 334ص 1ج، 2ط،  رح صحيح البخاريشابن بطال ،  (2)
( عن وكيع ، و  1320، رقم ) 116ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف" املصنف" ابب من رخص يف البول قائمًا ج  (3)

 عن ُيىي – 277ص  1مسدد ـ كما يف " إحتاف اخلرية املهرة" ، ابب البول قائماً ج 
 611 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 251 ص، 8، ط تقريب التهذيب، ابن حجر(5)

 .73ص2،ج 1،ط مليزانالذهيب يف ا(6)
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أكثر عن  وقال احلافه: .(1)وقال أبو داود: ثقة، لكنه يدلس أبو حامت: لني احلديث يدلس.
  وروايته هاهنا ليست عن الشعيب. .اهـ.(2) الشعيب وابن جريج ووصفه الدارقطين ابلتدليس

 : ثقة . (3)العزيز بن رفيع أبو عبد هللا : هو املكي مث الكويف ، قال احلافه و عبد

 صحيح . إسناده:  احلكم عليه

 وأنت   أن تبول   روي عن ابن مسعود أنه قال: من اجلفاء   قال ابن بطال: – 21
 . (4) ٌ قائم

م، عن أخرجه ابن أيب شيبة عن وكيع، عن سفيان، والطرباين من طريق أيب نعي التخريج:
عن عاصم بن أيب النجود، عن املسيب بن رافع قال: (5)شريك، كالمها )شريك وسفيان( 

 قال ابن مسعود: أربع من اجلفاء ...، وذكر: أن تبول قائماً.

عن ابن مسعود. دون إسناد. وقال ابن املنذر: وروي (6)وأورده الرتمذي، واحلاكم، وابن املنذر 
 ذلك عن الشعيب. 

 :ن أيب شيبةاب دراسة إسناد

 : ثقة حافه (7)اسي ، قال احلافه ؤخ اح الرُّ وكيع : هو ابن اجلرّ 

  : ثقة حافه فقيه حجة.(1)وسفيان : هو ابن سعيد الثوري ، قال احلافه

                                                           

.73ص2،ج 1،ط مليزانالذهيب يف ا(1)
 .13،ص1ط ،طبقات املدلسني ابن حجر،  (2)

389ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 . 334ص 1ج، 2ط ،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (4)
( عن وكيع  4716، رقم ) 409ص  1نف " ابب الرجل ميسح جبهته يف الصالة ج أخرجه ابن أيب شيبة يف " املص (5)

( من طريق أيب نعيم ،عن شريك ، كالمها )  9503، رقم )  300ص  9،عن سفيان ،  و الطرباين يف" الكبري" ج 
 شريك و سفيان (

، و احلاكم يف " املستدرك" 63 ص 1أورده الرتمذي يف "السنن" كتاب الطهارة، ابب النهي عن البول قائماً، ج  (6)
 . 335ص  1، و ابن املنذر يف " األوسط " ابب ذكر اختالف أهل العلم يف البول قائماً ج  290ص  1ج

 611 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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هو يف احلديث دون الثبت قال الذهيب : وعاصم بن أيب النجود: هو ابن هبدلة الكويف،
ىي القطان: ما وجدت رجال امسه عاصم قال ُي(.و 2) هو حسن احلديث  وقال: صدوق يهم.

 .يءوقال الدارقطين: يف حفه عاصم ش وقال النسائي: ليس حبافه. إال وجدته ردئ احلفه.
وقال أمحد وأبو زرعة:  وقال ابن خراش: يف حديثه نكرة..،  وقال أبو حامت: حمله الصدق

  اهـ. الصحيحني مقرون: صدوق له أوهام، حديثه يف (4)قال احلافهو  .(3)ثقة
اهـ. وروايته عن ابن مسعود : ثقة.(5)واملسيب بن رافع: هو األسدي الكاهلي، قال احلافه 

 .(6)مرسلة

 إسناده ضعيف النقطاعه.: موقوف احلكم عليه

 .(7)وكرهه احلسن   قال ابن بطال: – 22

 التخريج : 

 اً.عن هشيم ، عن يونس ،عن احلسن : أنه كره البول قائم(8)أخرجه ابن أيب شيبة

 :دراسة اإلسناد

: ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال. (9)هشيم :هو ابن بشري السلمي الواسطي، قال احلافه
 روى له الشيخان .              و 

 : ثقة ثبت . (1)ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي البصري، قال احلافه    

                                                                                                                                                                      

278ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 .357ص2،ج 1،ط مليزانالذهيب يف ا(2)

.357ص2،ج 1ط، مليزانالذهيب يف ا(3)
321ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 561ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

207ص، 1ط ، املراسيلابن أيب حامت ، (6)

 . 334ص1، جشرح صحيح البخاريابن بطال ،  (7)
 ( 1325، رقم )  116ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف  " املصنف " ابب من كره البول قائماً ، ج  (8)
603ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (9)
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 و احلسن: هو ابن أيب احلسن البصري التابعي املشهور .

 صحيح.إسناده : حلكم عليها

 .(2) من ابل قائماً  يز شهادة  إبراهيم ال ي   بن   وكان سعد  : قال ابن بطال – 23

 :التخريج

عن األحوص بن املفضل بن غسان ، عن أبيه ، عن أيب بكر بن مسعر ، (3)أخرجه وكيع  
 ن إبراهيم ، فذكره .بعن ابن عيينة : أن سعد 

: ليس به (4)فضل بن غسان : هو الغاليب ، قال الدارقطين : األحوص بن امل دراسة اإلسناد
 أبس، كان قاضي البصرة . 

 : كان ثقة . (5)و أبوه املفضل بن غسان : قال اخلطيب

 وأبو بكر بن مسعر: مل أقف له على ترمجة. 

 : ثقة حافه فقيه.(6)ابن عيينة: هو سفيان بن أيب عمران اهلاليل املكي ، قال احلافه

: ثقة حجة. مات (7)براهيم: هو ابن عبد الرمحن بن عوف الزهري، قال احلافهوسعد بن إ
 هـ(.185)

 أبو بكر بن مسعر: مل أقف له على ترمجة. ،فيه  : ضعيفاحلكم عليه

  

                                                                                                                                                                      

 644ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

  334ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (2)
 .156ص  1أخرجه وكيع يف " أخبار القضاة " ج  (3)
 179، ص 1، طسؤاالت السهمي للدارقطينالسهمي ،  (4)
.156ص15،ج 1،ط اتريخ بغداداخلطيب ،  (5)

 278 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

128 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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 . (1)برجاء عن عمر بن اخلطاب أنه قال: البول قائما أحصن للد  قال ابن بطال:  – 24

 التخريج:

عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة،  –(2)البيهقي ومن طريقه –أخرجه ابن املنذر
 .عن مطرف ، عن سعيد بن عمرو بن سعيد ، قال : قال عمر ، فذكره 

 (.19وقد سلف برقم )  الفه: وروي عن عمر ما

 دراسة اإلسناد: 

 : ثقة ثبت . (3)ج ، قال احلافه سخ وْ إسحاق :هو ابن منصور الكخ 

عمي يف آخر عمره فتغري  : ثقة حافه،(4)م الصنعاين ، قال احلافه اوعبد الرزاق : هو ابن مهّ 
 . روى له الشيخان . 

 : ثقة حافه إمام حجة.(5)يينة: هو سفيان اهلاليل ، قال احلافهو ابن عخ 

 : ثقة . (6)ريف الكويف ، قال احلافهف: هو ابن طخ طرِّ ومخ  

: ثقة من (7)قال احلافهو سعيد بن عمر بن سعيد: هو ابن العاص األموي الدمشقي ، 
 صغار الثالثة، مات بعد العشرين و مئة .اهـ . ومثله ال يدرك عمر بن اخلطاب. 

 ضعيف، النقطاعه . إسناده:  احلكم عليه

                                                           
 . 335ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
و من  –(  253رقم )  322ص  1أخرجه ابن املنذر يف" األوسط" ابب ترك التباعد عن الناس عند البول ج  (2)

 165ص  1ابب البول قاعداً ج طريقه البيهقي يف "السنن الكربى " 
 142 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 387 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 287 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 563 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

273 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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 اإلسناد اآلخر:

: ثقة فقيه، وكان يدلس (1)ريج: هو عبد امللك بن عبد العزيز املكي، قال احلافهابن جخ 
 يف روايتنا فانتفت شبهة التدليس.ويرسل. اهـ. وقد صرح ابلتحديث 

 .(2)وعبد الكرمي بن أيب املخارق ،قال احلافه: ضعيف

 : ثقة ثبت فقيه.(3)ووفع: هو أبو عبد هللا املدين موىل ابن عمر، قال احلافه 

 . عبد الكرمي بن أيب املخارق ضعيف لضعفاحلكم عليه:  

: (4)عطاء و عبيد بن عمري وروي عنه عليه السالم من مرسل  :   قال ابن بطال – 25
 . ويروى: تفيس.  فيخ  ت   ابئلة  كل     ى، فإن  أنه ابل جالساً، فدان منه رجل فقال : تنح  

 التخريج:

ريج ، ؤاسي ، عن ابن جخ عن حممد بن ربيعة الكويف الرُّ (5)أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم
 . تفيخخ  ابئلةٍ  عين، فإن كلل مري ، رفعه : تنح ل بيد بن عخ عن عبد هللا بن عخ 

عن حممد بن ُيىي األزدي ، عن حممد بن القاسم ، عن طلحة بن عمرو (6)و أخرجه احلريب 
 ، عن عبد هللا بن عبيد ، عن النيب صلى هللا عليه و سلم : كل ابئلة تفيخ . 

 و مل أقف عليه بلفه : تفيس .

                                                           

 395ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

393ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

588ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

: )مرسل عطاء وعبيد بن عمري(. 335ص1 ج،2ط، البن بطال شرح صحيح البخاري كذا جاء يف املطبوع من(4)
 والذي يف مصادر التخريج: عبد هللا بن عبيد بن عمري.

 238ص  3يف "غريب احلديث" جأخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم  (5)
 856ص  2أخرجه احلريب يف "غريب احلديث" ج  (6)
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 دراسة اإلسناد : 

 :أيب عبيدإسناد 

وأبو داود والدارقطين، وقال أبو وثقه ابن معني  اسي: هو الكاليب،حممد بن ربيعة الكويف الرؤ  
 : صدوق. (2)قال احلافه (، و 1حامت :صاحل احلديث)

: ثقة فقيه فاضل وكان يدلس (3)وابن جريج: هو عبد امللك بن عبد العزيز املكي، قال احلافه
 ويرسل. اهـ. وقد روى هاهنا ابلعنعنة.

 : ثقة (4)و الليثي املكي، قال احلافه وعبد هللا بن عبيد بن عمري: ه

 لعنعنة ابن جريج. و  ،إلرسالهضعيف  إسناده: احلكم عليه

 إسناد احلريب: 

 : ثقة.(5)حممد بن ُيىي األزدي: هو ابن عبد الكرمي البصري، قال احلافه

 : كّذبوه. (6)وحممد بن القاسم: هو األسدي الكويف، قال احلافه

 : مرتوك. (7)ال احلافهوطلحة بن عمرو: هو املكي، ق

 وعبد هللا بن عبيد: هو ابن عمري، كما سلف يف اإلسناد السابق، وهو ثقة.

 مرتوك. مرسل ، يف إسناده طلحة بن عمرو املكي ،وهو : احلكم عليه

. يعين من خروج الريح خاصةً : تفيخ ، قال أبو عبيد: شرح الغريب  . (1)اإلفاخة: احلدثخ
                                                           

 . 163ص 9، ج 1ط،  هتذيب التهذيبابن حجر،  (1)
 508،ص  8، ط تقريب التهذيبابن حجر،  (2)
 395،ص  8، ط تقريب التهذيبابن حجر،  (3)
 346،ص  8، ط تقريب التهذيبابن حجر،  (4)
 542،ص 8، ط بتقريب التهذيابن حجر،  (5)
533،ص 8، ط تقريب التهذيبابن حجر،  (6)

318ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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     .(2) منه الريح واملعىن : أن من يبول  رج

 ابب البول عند صاحبه والتسرت ابحلائط

 

كما روي عنه عليه السالم   ،فيخ    ي  عنه لئال   بتعد  فالسنة: أن ت  قال ابن بطال: – 26
(3). 

 سلف خترجيه يف اخلرب الذي قبله .التخريج: 

 : ضعيفاحلكم عليه

 ابب البول عند سباطة قوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

923ص  3ج، 1،ط غريب احلديث،أبو عبيد (1)

163ص1، د ط ، جالنهايةابن األثري، (2)

 . 336ص1،ج  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (3)
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 المبحث الثالث
ألحاديث من )ابب غسل الدم( إىل )ابب غسل املين وفركه وغسل ما يصيب ختريج ا

 املرأة(

 

 ابب غسل الدم

 

 ابملاء " يه  رص  مث اق   يه  ت   قوله عليه السالم ألمساء يف دم احليض: " ح  قال ابن بطال:  – 27
(1). 

 التخريج:

 وابن خزمية ، والنسائيمحاد بن سلمةمن طريق والطرباين أخرجه أبو داود، وابن حبان 
والدارمي واحلميدي، والرتمذي،  وابن راهويه، ، والشافعي،محاد بن زيدمن طريق  والطرباين

حيىي بن وابن خزمية من طريق  ،سفيان بن عيينةوالبيهقي من طريق والطرباين وابن حبان، 
 عن فاطمة ،هشام بن عروة، )عن  مجيعهم ، (2)سعيد ووكيع ومالك وأيب أسامة وأيب معاوية

 . الوارد يف هذا الباب مبثل إسناد البخاريعن أمساء (، 

                                                           
 . 339ص 1ج، 2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال،  (1)
،  271ص  1أخرجه أبو داود يف "السنن "، كتاب الطهارة ، ابب املرأة تغسل ثوهبا الذي تلبسه يف حيضها ، ج  (2)

( ، وابن حبان يف " صحيحه " كتاب الطهارة ، ابب ذكر البيان أبن قوله صلى هللا عليه و سلم : " مث  362رقم ) 
،والطرباين يف ( 1398، رقم ) 243ص  4احلي ، ج لتنضحه " أراد أن تنضح ما حوله ال نفس املغسول من دم

من طريق محاد بن سلمة، و النسائي يف " اجملتيب " كتاب الطهارة ، ابب (  288،رقم ) 109ص 24"املعجم الكبري"ج
(، و ابن خزمية يف " صحيحه " كتاب الطهارة، ابب حتِّّ  293، رقم )  155ص  1دم احلي  يصيب الثوب ،ج 

والطرباين يف "املعجم (  275، رقم ) 173، ص 1ب و قرصه ابملاء و رش الثوب بعده ، ج دم احلي  من الثو 
( 28، رقم ) 160ص  1من طريق محاد بن زيد ، و الشافعي يف " املسند " ج (   287،رقم ) 109ص 24الكبري"ج

( ، و 322قم )، ر  322ص  1و احلميدي يف " املسند " ج(،2219، رقم ) 114ص5وابن راهويه يف "مسنده" ج، 
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: ثقة حافه إمام (1)يينة: هو سفيان اهلاليل ، قال احلافهابن عخ : دراسة إسناد احلميدي
 .حجة

 كإسناد البخاريوبقية اإلسناد  

 : صحيح.احلكم عليه

 واألظفار، عِّ رافِّ األصابطأبِّ ْلك القخْرص: الدل حخّتيه : أي حخّكيهِّ . واقـْرخصيهِّ : : شرح الغريب
صخبِّّ املاءِّ عليهِّ حىتل يذهب أثـخرخه  مع

(2) 

روق، ما يف الع   ع الناس  تب  لت   الدم   قليل   م هللا  وقالت عائشة: لو حر  قال ابن بطال: – 28
 . (3)فرةوها الص  ل  ع  مة تـ  حم والرب  ولقد كنا نطبخ الل  

 التخريج: 

 .مل أقف له على ختريج

 ،(4)صار املالكي يف " عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار" وأورده ابن الق 
 .دون إسناد. (5)وأبو بكر الصقلي يف " اجلامع ملسائل املدونة "

 .(1)القِّْدرة:مخ والربخ 

                                                                                                                                                                      

( ، 138رقم ) ،254ص  1ج  ،ابب ما جاء يف غسل دم احلي  من الثوب  ،الرتمذي يف " سننه " كتاب الطهارة 
 247ص  4وابن حبان يف " صحيحه " ابب تطهري النجاسة ، ج ( ،01132،رقم)  287والدارمي يف" السنن " ص

و البيهقي يف " السنن الكربى " كتاب ( ، 287قم )،ر  109ص 24والطرباين يف "املعجم الكبري"ج(، 1396، رقم ) 
و ابن خزمية من طريق ابن عيينة، (37، رقم ) 20ص  1الطهارة ، ابب إزالة النجاسات ابملاء دون سائر املائعات ج

 173، ص 1يف " صحيحه " كتاب الطهارة، ابب حتِّّ دم احلي  من الثوب و قرصه ابملاء و رش الثوب بعده ، ج 
.( 275، رقم )

 287 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

40ص 4، و ج337ص1، د ط ، جالنهايةابن األثري، (2)

 .340ص 1ج،2ط شرح صحيح البخاري،ابن بطال،  (3)
 986ص 1جد.ط ، ، عيون األدلة يف مسائل اخلالفابن القصار،  (4)
  182ص 1ج، 1ط،  اجلامع ملسائل املدونةالصقلي ،  (5)
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رة والقطرتني أبسًا يف ط  رى ابلق  وقال جماهد: كان أبو هريرة ال ي  قال ابن بطال:  – 29
 .(2)الصالة

 التخريج: 

عن أيب بكر بن أيب شيبة ، قال :  -(3)و من طريقه ابن عبد الرب  -رجه أبو بكر األثرم أخ
 حدثنا شريك ، عن عمران بن مسلم ، عن جماهد ، عن أيب هريرة ، به .

 :دراسة اإلسناد

أبو بكر بن أيب شيبة : هو عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الواسطي مث الكويف ، قال احلافه  
 : ثقة حافه .(4)ابن حجر 

تغريل  ،: صدوق  طئ كثريًا (5)قال احلافه  ،و شريك : هو ابن عبد هللا النخعي القاضي 
 حفطه منذ ويل القضاء يف الكوفة . روى له مسلم يف املتابعات .

: شيخ (6)قال أبو حامت الرازي  ،و يقال : األزدي الكويف  ،زاري و عمران بن مسلم : هو الفخ 
قال ، و أو التجريح  عديل" شيخ " ليس فيه داللة على التلفه.و (7)ابن حجر عليه . و اتبعه

 .(8)و كلبرْ جخ  ،أبو أمحد الزبريي : كان رافضياً 

: ثقة . و هو اتبعي، راويته عن أيب هريرة يف (1)قال احلافه ،و جماهد : هو ابن جرب املكي  
 الصحيحني . 

                                                                                                                                                                      

  121ص1، د ط ، جالنهايةثري، ابن األ(1)

.340ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (2)
ص  22و من طريقه ابن عبد الرب يف " التمهيد " ج  -( 155رقم ) ، 266أخرجه أبو بكر األثرم يف " سننه ص 2

231  
 354 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 300 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

305ص  6ج ،1ط  اجلرح و التعديلابن أيب حامت الرازي ، (6)

460 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

355، ص 22ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (8)
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 ضعيف، من أجل شريك وعمران.إسناده  احلكم عليه:

 .(2)أيب أوىف دماً يف صالته  م ابن  نخ  ت   قال ابن بطال:   – 30

 التخريج :

 فمضى يف صالته.  ، قال : وبزق ابن أيب أويف (3)عللقه البخاري 

عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد هللا بن  (4)وأخرجه عبد الرزاق
 .أأيب أويف بزق وهو يصلي، مث مضى ومل يتوض

عن عبد الوهاب الثقفي، عن عطاء بن السائب،   قال: رأيت ابن أيب (5)وأخرجه ابن أيب شيبة
 أويف يبزق وهو يصلي مث مضى يف صالته .   

من طريق سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب: أنه رأى عبد هللا (6)وأخرجه أبو بكر األثرم
  وهو يصلي.اً طبِّيابن أيب أويف يتنخم دماً عخ 

 : سة اإلسناددرا

 : إسناد عبد الرزاق

 :ثقة حافه حجة . (7)الثوري: هو سفيان بن سعيد، قال احلافه

 : ثقة  فقيه حجة . (8)وابن عيينة: هو سفيان اهلاليل ، قال احلافه
                                                                                                                                                                      

 549 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 .340ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (2)
 1" الصحيح " كتاب الطهارة ، ابب من مل ير الوضوء إال من املخرجني من القبل و الدبر ج يف عللقه البخاري (3)
46ص

 (571، )148ص1أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " ابب الرجل يبزق دماً، ج (4)
 (1334، رقم )117ص1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب الصفرة يف البزاق فيها وضوء أم ال ؟ ج (5)
 (111،رقم )264أخرجه أبو بكر األثرم يف " سننه " ابب الوضوء من احلجامة ص  (6)
278 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

278 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (8)
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: صدوق اختلط. روى له البخاري حديثا (1)وعطاء بن السائب: هو الثقفي الكويف، قال احلافه
 .(2)لسفيانني من عطاء قدمي قبل االختالط واحداً متابعة. ومساع ا

 قوي ، من أجل عطاء السائب .إسناده : موقوف  احلكم عليه

حه بيده، س  ، فم  وقيحٌ  فخرج منها دمٌ  ،ةً ر  ثـ  عمر بـ   ر ابن  ص  وع   قال ابن بطال: -31
 .(3)أ ى ومل يتوض  وصل  

  التخريج:

هاب ،عن التيمي ،وأبو بكر األثرم عن عبد الو  –و من طريقه البيهقي –أخرجه ابن أيب شيبة
، كالمها )التيمي ومحيد(عن بكر بن عبد هللا املزين :أن ابن عمر (4)من طريق محاد ،عن محيد

 رة يف وجهه فخرج منها شيء من دم و قيح ، فمسحه بيده و صلى و مل يتوضأ .ثْ عصر بـخ 

 دراسة اإلسناد:

 إسناد ابن أيب شيبة:

وقال ابن معني : (. 5قال الذهيب : صدوق) خمتلف فيه،فاف،عبد الوهاب: هو ابن عطاء اخل
وقال مرة : يكتب حديثه .وقال البخاري : ليس ابلقوي  .و قال مرًة : ثقة س ،ليس به أب

عندهم ، وهو ُيتمل. وقال النسائي : ليس ابلقوي  ، وقال أبو حامت الرازي : يكتب حديثه 

                                                           

422 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 91، ص 20ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (2)

 . 340ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريال ، ابن بط (3)
،رقم ) 128ص 1أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف " يف ابب من كان يرخص فيه وال يرى فيه وضوءاً، ج  (4)

و من طريقه البيهقي يف " السنن الكربى " يف كتاب الطهارة ،ابب ترك الوضوء من خروج الدم من غري  –( 1469
عن عبد الوهاب ،عن التيمي ،وأبو بكر األثرم يف " سننه " ابب الوضوء من  –(  667، رقم ) 221ص 1خمرج ،ج

 ( من طريق محاد ،عن محيد 114، رقم ) 265احلجامة ، ص 

 . 682ص2،ج 1،ط مليزانالذهيب يف ا(5)
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يقال  يف العباس احديث يهأنكروا عل ،ا أخطأ: صدوق رمب(2)قال احلافه .(1)، حمله الصدق 
 .م من روايته عن ابن أيب عروبة،وكان عاملا بهاهـ .وروى له مسل.دلسه عن ثور

 : ثقة عابد .(3)خان ، قال احلافهرْ والتيمي: هو سليمان بن طخ 

 : ثقة ثبت.(4)وبكر بن عبد هللا املزين، قال احلافه

عبد الوهاب، مث يتقوى ابإلسناد التايل فيكون إسناده حسن من أجل : موقوف احلكم عليه
 .صحيحا لغريه

 :إسناد األثرم

: ثقة عابد و تغري أبخرة .وقال (5)محاد: هو ابن سلمة بن دينار البصري ، قال ابن حجر 
 . (6)أمحد بن حنبل : محاد بن سلمة أثبت الناس يف محيد الطويل

 : ثقة.(7)افه يد: هو ابن أيب محيد الطويل البصري، قال احلومحخ  

 وبقية اإلسناد كسابقه.

 : إسناده صحيح.احلكم عليه

روى ابن املبارك، عن املبارك بن فضالة، عن احلسن : أن النيب قال ابن بطال:  -32
 .(8)يف الصالة  لة  م  الق  صلى هللا عليه وسلم كان يقتل   

 التخريج :
                                                           

 511، ص 18ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (1)

 400 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

286 ص، 8، ط تقريب التهذيببن حجر، ا(3)

165 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 214 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

259، ص7ج ،1ط هتذيب الكمال يف أمساء الرجالاملزي، (6)

 217 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

 340ص. 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريينظر: ابن بطال،  (8)
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 فذكره . ،عن ابن املبارك  قال : ذكر نعيم بن محاد(1)يف التمهيد أورده ابن عبد الرب

عن ابن التيمي ، عن أبيه ،عن احلسن قال : ليس يف قتل القملة (2)وأخرجه عبد الرزاق
 وضوء.

 دراسة اإلسناد:

 إسناد نعيم:

: صدوق  طئ كثرياً، روى له (3)نعيم بن محاد: هو أبو عبد هللا املروزي، قال احلافه
 البخاري. 

 : ثقة ثبت فقيه.(4)وزي، قال احلافه وابن املبارك: هو عبد هللا املر 

 : صدوق يدلس ويسوي. اهـ . وقد روى ابلعنعنة.(5)احلافه واملبارك بن فضالة، قال 

 : ثقة فقيه فاضل مشهور .(6)واحلسن: هو ابن أيب احلسن البصري ، قال احلافه

 .املبارك، وسريد صحيحاً من قول احلسن لعنعة و إلرساله: ضعيف ، احلكم عليه

 : عبد الرزاقاد إسن

 : ثقة.(7)ابن التيمي: هو معتمر بن سليمان التيمي، قال احلافه 

 : ثقة عابد.(8)وأبوه: هو سليمان بن طرخان التيمي، قال احلافه

                                                           
 230ص 22جدط،أورده ابن عبد الرب يف " التمهيد " (1)
( 1753رقم ) ، 449ص 1يف " املصنف " ابب قتل القملة يف الصالة، ج أخرجه عبد الرزاق (2)
 594 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 354 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 548 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 197 ص، 8، ط تقريب التهذيبجر، ابن ح(6)

 569 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

 286ص، 8، ط تقريب التهذيببن حجر، (8)
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 و احلسن: هو ابن أيب احلسن البصري، و قد سلف .

 .من قول احلسنصحيح  إسناده: احلكم عليه

 .  (1)بن أيب وقاص سعد   املين    ك  ر  ممن رأى فـ  قال ابن بطال:   -33

 التخريج:

قال: أخربو حصني ،عن مصعب  ،من طريق هشيم  (2)أخرجه ابن أيب شيبة ، و الطحاوي 
 من الثوب.بن سعد ، عن أبيه، أنه كان يفرك اجلنابة خ 

عن عبد امللك بن عمري، عن  ،عن شريك  ،من طريق أيب نعيم (3)و أخرجه ابن املنذر
 : أنه كان يفرك املين من الثوب. عن سعد،مصعب بن سعد 

عن منصور ، قال : مسعت جماهداً ُيدث عن مصعب  ،من طريق شعبة (4)و أخرجه البيهقي
 بن سعد ، عن أبيه سعد : أنه كان يفرك اجلنابة من ثوبه .

 دراسة اإلسناد:

 : إسناد ابن أيب شيبة

روى  .دليس واإلرسال اخلفي: ثقة ثبت كتري الت(5)هشيم: هو ابن بشري السلمي، قال احلافه 
 له الشيخان اهـ. وقد صرح ابلتحديث هاهنا فانتفت شبهة تدليسه.

 خر. اهـ. يف اآل: ثقة تغرّي حفظه (6)وحصني: هو ابن عبد الرمحن السلمي، قال احلافه

                                                           
 341ص  1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
( ،  918، رقم )  83ص 1ج أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب من قال جيزيك أن تفركه من ثوبك، (2)

 (294رقم )  ، 52ص 1يف " شرح معاين اآلاثر "  ابب حكم املين هل هو طاهر أم جنس ؟ جوالطحاوي 
( 723رقم )  ، 159ص 2أخرجه ابن املنذر يف " األوسط " ابب ذكر اختالف أهل العلم يف املين يصيب املين ،ج (3)
 ( 1774، رقم )  586ص 2ج ،أخرجه البيهقي يف " السنن " يف ابب املين يصيب الثوب  (4)
 603 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

207 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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 : ثقة.(1)ومصعب بن سعد: هو ابن أيب وقاص الزهري، قال احلافه

 : موقوف صحيح.احلكم عليه

 : ايناإلسناد الث

 :  ثقة ثبت .(2)قال احلافه  ،املالئيأبو نعيم : هو الفضل بن دكني 

 : صدوق  طئ كثرياً .(3)قال احلافه  ،و شريك: هو ابن عبد هللا النخعي القاضي 

: ثقة فصيح عامل ، تغري حفظه (4)قال احلافه  ،و عبد امللك بن عمري : هو اللخمي الكويف 
  ورمبا دلس . روى له الشيخان .

 و مصعب بن سعد ، سلف قبل قليل .

 ويتقوى مبا قبله. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك.، : موقوف صحيح احلكم عليه

 :اإلسناد الثالث

 : ثقة متقن. (5)كي، قال احلافهتخ اج العخ شعبة: هو ابن احلجّ  

 قليل.قبل : ثقة ثبت. ومصعب سلف (6)ومنصور: هو ابن املعتمر السلمي، قال احلافه 

 : موقوف صحيح.م عليهاحلك

 

 ابب غسل املين وفركه وغسل ما يصيب من املرأة 
                                                           

562 ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 475ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 300ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 396ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

300ص، 8، ط التهذيبتقريب ابن حجر، (5)

 576ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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 ن شئت  إه ل  غس  قة، وال ت  ر  أو خ   ر  خ  إبذ   ه  ح  س  قال ابن عباس: ام   قال ابن بطال:  -34
(1) . 

 التخريج:

وابن أيب شيبة عن وكيع، والطحاوي من طريق أيب  مأخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري 
عن حبيب بن أيب اثبت ، عن سعيد بن م عن سفيان  )وكيع وأبو نعيم( اكالمه  (2)نعيم 

 " . رةٍ خِّ جبري ،عن ابن عباس يف املين قال : " امسحه إبذْ 

م عن ابن جريج، أخربين عطاء ، أنه مسع (3)ومن طريقه ابن املنذر  –وأخرجه عبد الرزاق 
قة  وال تغسله  إن شئت ابن عباس يقول : " إذا احتلمت يف ثوبك فامسحه إبذخرة أو خر 

 ،إال أن تقذره أو تكره أن يرى يف ثوبك " .

، كالمها عن عمرو بن (4)وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة ، و الطحاوي من طريق شعبة 
دينار ،عن عطاء ، عن ابن عباس يف املين يصيب الثوب، فقال : إن مل تقذره فأمطه إبذخرة 

 . 

عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار  – (1)البيهقيو من طريقه  –و أخرجه الشافعي 
قال أحدمها: بعود أو إذخر  ،عنك  هخ طْ مِّ بلفه : أخ  ،عن ابن عباس  ،وابن جريج، عن عطاء 

 فإمنا هو مبنزلة البصاق أو املخاط .  ،

                                                           
 .341ص  1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال،  (1)
( عن سفيان الثوري ، و  1440رقم )  ، 368ص 1أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " ابب الثوب يصيبه املين ج (2)

( عن وكيع ، و 923رقم ) ، 83ص 1ج ،ثوبك  ابن أيب شيبة يف "املصنف" ابب من قال: جيزيك أن تفركه من
( من طريق أيب 298رقم ) ، 52ص 1الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " ابب حكم املين هل هو طاهر أم جنس ؟ ج

نعيم

ومن طريقه ابن   –( 1438رقم ) ، 368ص1ج  ،أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " ابب الثوب يصيبه املين  (3)
 ( 722، رقم )  159ص2يف السنن " ابب ذكر اختالف اهل العلم يف املين يصيب الثوب، ج املنذر يف" األوسط 

و الطحاوي  ،( عن ابن عيينة 1437، رقم ) 267ص1أخرجه عبد الرزاق يف" املصنف" ابب الثوب يصيبه املين ج (4)
 بة، من طريق شع 52ص 1يف " شرح معاين اآلاثر " ابب حكم املين هل هو طاهر أم جنس ؟ ج
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كالمها عن ابن أيب ليلى   ،(2)و الدارقطين من طريق وكيع  ،شيم و أخرجه ابن أيب شيبة عن هخ 
 ،قال : إمنا هو كالنخامة  ،عن ابن عباس يف اجلنابة تصيب الثوب  ،عن عطاء  ،احلجاج و 

 أمطه عنك خبرقة أو إبذخرة . و مل يذكر الدار قطين : حجاجاً . ،أو النخاعة 

 دراسة اإلسناد :

 : ثقة حافه فقيه .(3)إسناد عبد الرزاق األول: سفيان :  هو ابن سعيد الثوري ، قال احلافه

: ثقة فقيه جليل ، و كان كثري اإلرسال و التدليس . (4)يب بن أيب اثبت ، قال احلافهوحب
روايته عن سعيد بن جبري اثبتة يف الصحيحني دلس عن سعيد،بل  وومل يذكروا أنه أرسل أ
 .،ولذلك صححه العيين

  : ثقة ثبت فقيه .(5)و سعيد بن جبري ، اتبعي مشهور، قال احلافه

 : إسناده صحيح .(6)قال العيين و : موقوف صحيح .  احلكم عليه

 :إسناد عبد الرزاق الثاين

: ثقة فقيه، وكان يدلس (7)ريج: هو عبد امللك بن عبد العزيز املكي، قال احلافهابن جخ 
 ويرسل. اهـ. وقد صرح ابلتحديث يف روايتنا فانتفت شبهة التدليس.

: فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال . اهـ . لكن (1)وعطاء: هو ابن أيب رابح املكي، قال احلافه
 روايته عن ابن عباس مشهورة معروفة .

                                                                                                                                                                      
و من طريقه البيهقي يف "السنن" ابب املين يصيب  –( 26رقم ) ، 159ص 1أخرجه الشافعي يف " مسنده " ج  (1)

 (4175رقم ) ، 586ص 2الثوب، ج
( عن هشيم 924رقم ) ، 83ص 1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب من قال: جيزيك أن تفركه من ثوبك ج (2)
 ( من طريق وكيع448رقم ) ، 225ص 1ابب ما ورد يف طهارة املين و حكمه رطباً ،جقطين يف " السنن "  و الدار، 

278ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

188ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

268ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

. 467ص 1ج،1ط، خنب األفكارالعيين ، (6)
 395ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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 : موقوف صحيح . احلكم عليه

 الثالث: عبد الرزاقإسناد 

 : ثقة حافه فقيه إمام حجة . (2)ابن عيينة ، هو سفيان اهلاليل ، قال احلافه 

 : ثقة ثبت . (3)و عمرو بن دينار : هو املكي ، قال احلافه 

 : ثقة حافه متقن. (4)كي، قال احلافه تخ و شعبة : هو ابن احلجاج العخ 

 ومتام اإلسناد كسابقه.

 : موقوف صحيح .  احلكم عليه

 : إسناد الشافعي

سلف الكالم عليهما فيما قبله ، وهم  ابن عيينة و عمر بن دينار و ابن جريج ، و عطاء ،
 ثقات

 : موقوف صحيح .احلكم عليه

 : هشيم و وكيع وعطاء ، سلف الكالم عليهم .شيبةإسناد ابن أيب 

وقال ابن معني: ليس  وقال أمحد: كان من احلفاظ.ة القاضي ،او حجاج : هو ابن أرط
 وقال الدارقطين وغريه: ال ُيتج .يوقال النسائي: ليس ابلقو  .وهو صدوق يدلس ي،ابلقو 
، يدلس عن الضعفاء يكتب وخقخال أخبخو زخْرعخة: صدوق، مدلس.وقال أخبو حامت: صدوق .به

حديثه، فإذا قال: حدلثنا، فهو صاحل ال يراتب يف صدقه وحفظه إذا بني السماع، ال ُيتج 
 : صدوق كثري اخلطأ و التدليس . (1)احلافه قال.(5) حبديثه

                                                                                                                                                                      

 422ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

278ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

451ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 300ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 .458ص1،ج 1،ط مليزانالذهيب يف اانظر:(5)
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 : صدوق سيئ احلفه جداً .(2)و ابن أيب ليلى : هو حممد بن عبد الرمحن ، قال احلافه

 ضعيف . هإسناد:  احلكم عليه

 .(3): اإلذخر: حشيش طيب الرائحة يسقف به البيوت فوق اخلشبشرح الغريب

عن مهام بن  و ذلك ما رواه شعبة، عن احلاكم، عن إبراهيم،قال ابن بطال:  – 35
لعائشة و هو يغسل  جاريةٌ : أنه نزل على عائشة رضي هللا عنها فاحتلم، فرأته    (4)احلارث

ين مع النيب عليه خربت بذلك عائشة ، فقالت عائشة : لقد رأيت  اجلنابة من ثوبه ، فأ أثر  
 ه يف ثوب النيب .ك  فر  السالم و ما أزيد على أن أ  

 التخريج:

 عن شعبة، هبذا اإلسناد.(5)أخرجه الطيالسي، وابن اجلعد 

عن شعبة ، (6)و أخرجه أمحد، وأبو داود، و النسائي ، و ابن خزمية ، و الطحاوي من طرق 
 سناد .هبذا اإل

 من طريق منصور ، عن إبراهيم ، به خمتصرا . (1)و أخرجه مسلم ، و النسائي

                                                                                                                                                                      

190ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

522ص، 8، ط ب التهذيبتقريابن حجر، (2)

33ص1، د ط ، جالنهايةابن األثري، (3)
: عن مهام عن احلارث . وهو تصحيف ،  341ص1،البن بطال ، ج شرح صحيح البخاريجاء يف مطبوع  (4)

 واملثبت من املصادر
م " رق 47( ، و ابن اجلعد يف " مسنده " ص 8504، رقم )  29ص  3أخرجه الطيالسي يف " مسنده " ج  (5)
(179) 
( و أبو داود يف " السنن " كتاب الطهارة، ابب 24939، رقم ) 415ص  41أخرجه أمحد يف " مسنده " ج   (6)

 1( ، و النسائي يف " اجملتىب " كتاب الطهارة ، ابب فرك املين ،ج 371، رقم ) 275ص  1املين يصيب الثوب ، ج 
الطهارة ، ابب ذكر الدليل على أن املين ليس بنجس ، ( ، و ابن خزمية يف " صحيحه " كتاب 297، رقم ) 156ص 
( ، و الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " كتاب الطهارة ، ابب حكم املين هل هو طاهر 288، رقم ) 145ص  1ج 

 (264( و )263، رقم ) 48ص  1أم جنس ؟ ج 
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 :  دراسة اإلسناد

 : ثقة حافه متقن.(2)كي ، قال احلافهتخ اج العخ شعبة : هو ابن احلجّ 

 : ثقة ثبت فقيه.(3)تيبة الكويف، قال احلافهواحلكم: هو ابن عخ  

 : ثقة .(4)افهوإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ، قال احل 

 : ثقة  (5)و مهام بن احلارث: هو النخعي ، قال احلافه 

 .كما سلف  وقد اتبع شعبة: منصور بن املعتمر عند مسلم

 : صحيح.احلكم عليه

رة، عن عائشة قالت:  م  وروى األوزاعي عن حيىي بن سعيد، عن ع  قال ابن بطال:  – 36
إذا   عليه وسلم إذا كان ايبساً، وأغسله  رسول هللا صلى هللا  من ثوب   املين   أفرك   كنت  

 .(6) ً باط  كان ر  

 التخريج:

من طريق احلميدي عبد (7)أخرجه أبو عوانة ، و الطحاوي ، و الدار قطين ، و ابن اجلوزي 
 هللا بن الزبري ، عن بشر بن بكر ، عن األوزاعي ، هبذا اإلسناد .

                                                                                                                                                                      
( ، و النسائي يف " 288رقم )،  239ص  1أخرجه مسلم يف " صحيحه " كتاب الطهارة ، ابب حكم املين ، ج  (1)

 (298، رقم ) 156ص  1اجملتىب " كتاب الطهارة  ، ابب فرك املين من الثوب ، ج 

300ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 212ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

134ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 604ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 . 341ص  1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (6)
، رقم  324ص  2أخرجه أبو عوانة يف " املستخرج " ابب بيان تطهري الثوب الذي يصلي فيه من املين ،ج  (7)
، رقم )  49ص  1( ، و الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " ابب حكم املين هل هو طاهر أم جنس ؟ ج 599)
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 دراسة اإلسناد :

 : ثقة حافه فقيه .(1)ل احلافهاحلميدي : عبد هللا بن الزبري ، قا

 : ثقة يغرب .(2)جلي ، قال احلافه يسي البخ نِّّ شر بن بكر : هو التِّّ و بِّ 

 : ثقة جليل .(3)واألوزاعي : هو عبد الرمحن بن عمرو ، قال احلافه 

 : ثقة ثبت .(4)و ُيىي بن سعيد : هو األنصاري ، قال احلافه

: أكثرت عن عائشة (5)رة األنصارية، قال احلافهسعد بن زرابن رة: هي بنت عبد الرمحن مْ وعخ 
 ، ثقة . 

البزار أعله  ال أنإاحلديث صحيح مبجموع طرقه، ورجال هذا اإلسناد ثقات،  : احلكم عليه
: ورواه البزار يف " مسنده "، و قال: ال يعلم أسنده عن عائشة إال (6)قال الزيلعي،  ابإلرسال

 . (7)ضعفه النووي لذا عن عمرة مرسالً. انتهى. و  عبد هللا بن الزبري هذا، ورواه غريه

قال : قد ورد األمر بفركه من  (8)هذا وإن أعله البزار ابإلرسال ، إال أن احلافه ابن حجر  
طريق صحيحة ، رواه ابن اجلارود ، مث ساق إسناده من طريق منصور ، عن إبراهيم ، عن 

                                                                                                                                                                      

( ، و 449، رقم ) 226ص  1 " السنن " ابب ما ورد يف طهارة املين و حكمه رطباً ، ج ( ، و الدار قطين يف 275
(93، رقم ) 107ص  1ابن اجلوزي يف " التحقيق " يف مسألة اآلدمي ج 

 338ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 161ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 380ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

622ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

769ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

209ص  1ج  ، 1، طنصب الرايةالزيلعي، (6)

 554، ص 2ج  ،طد ، جملموعالنووي ، ا(7)

 175ص  1ج 1، ط  التلخيص احلبريابن حجر ، (8)
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احلديث هذا وقد سلف  اهـ .(1)مسلم  مهام بن احلارث ، وقال : و هذا احلديث قد رواه 
 .( 36، وانظر اآليت برقم )( 35برقم )عندو 

رأيـْتخينِّ  قدًئا غسلتهخ ليْـ و رأخيتخ شلف»من حديث عائشة، وفيه :قالت: (2) وأخرجه مسلم أيضاً 
 .« ألخحخكُّهخ مْن ثوبِّ رسول هللا صللى هللا عليه وسللم ايبًسا بِّظخفخرِّييّنِّ وإِّ 
وقد روى البخاري من ، مث قال :ْسلِّه فال أصل له غخ أما األمر ب: (3)ه أيضاقال احلاف و 

كان يغسل املين،   -صلى هللا عليه وسلم  -حديث سليمان بن يسار، عن عائشة: أن النيب 
 .ا ه.(4)مث  رج إىل الّصالة يف ذلك الثوب، وأو انظر إىل أثر الغسل فيه

، عن إبراهيم، عن (5)، عن محاد بن زيدما رواه محاد بن سلمةقال ابن بطال: -37
صلي النيب صلى هللا عليه وسلم مث ي   ه من ثوب  أفرك   األسود، عن عائشة قالت: كنت  

 .(6)فيه

 التخريج:

هبذا  عن محاد، سلمة، من طريقني، عن محاد بن (7)أخرجه أبو داود، والطحاوي
 ومحاد شيخ ابن سلمة غري منسوب عندمها . اإلسناد.

 من طرق عن إبراهيم النخعي، عن األسود وآخرين عن عائشة، به. (8)لموأخرجه مس

 دراسة االسناد: 
                                                           

 (288، رقم ) 239ص  1ج، كتاب الطهارة، ابب حكم املين ،مسلم  يف صحيحه  أخرجه (1)
(902، رقم ) 239ص  1جكتاب الطهارة، ابب حكم املين مسلم  يف صحيحه   أخرجه(2)
 175ص  1ج  1، ط التلخيص احلبريابن حجر ، (3)

 (231، رقم ) 55ص 1أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الطهارة ، ابب غسل املين وفركه ، ج(4)

: محاد بن زيد ، ولعله سبق قلم ، انظر التخريج. 342ص 1،ج2،ط شرح صحيح البخاريكذا يف مطبوع (5)

 . 342ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (6)
( ، والطحاوي يف 372رقم ) 276ص 1ج خرجه أبو داود يف "السنن" كتاب الطهارة، ابب املين يصيب الثوب،أ (7)

 (286رقم ) 150ص 1اهر أم جنس؟ ج"شرح معاين اآلاثر" كتاب الطهارة، ابب حكم املين هل هو ط
(107(، )106( )288، رقم )239ص 1أخرجه مسلم يف "صحيحه" كتاب الطهارة، ابب حكم املين، ج (8)
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  : ثقة عابد. (1)البصري، قال احلافه : هوبن سلمة محاد

كما عيلنه احلافه املزي يف "حتفة   : هو ابن أيب سليمان الكويف ،شيخ ابن سلمة محادو 
 هيم النخعي.. وليس حلماد بن زيد رواية عن إبرا (2)األشراف"

 : ثقة إمام جمتهد. اهـ. (4): فقيه له أوهام . اهـ. وقال الذهيب (3) احلافهقال و 

 : ثقة إال أنه يرسل كثريا. (5)وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، قال احلافه

 : خمضرم ثقة .(6)قال احلافه ،و األسود بن يزيد : هو النخعي 

 وهذا متابع مبا أخرجه مسلم كما سلف.

 : صحيح.م عليهاحلك

، عن أيب هريرة قال: قال (7)روى حممد بن عجالن، عن املغريةقال ابن بطال : -38
 اب".مها الرت  فطهور   –ليه ع  أو بنـ   –يه ف  كم األذى ب  أحد  ئ   ط  رسول هللا: "إذا و  

 التخريج:

والعقيلي ، واحلاكم،  أخرجه أبو داود، و البزار وابن خزمية، والطحاوي، وابن حبان،
من طريق حممد بن كثري الصنعاين، عن األوزاعي، عن حممد بن عجالن، عن  (1)والبيهقي

 سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن أبيه ، عن أيب هريرة.

                                                           

214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

. 354ص 11ج،1، ط  حتفة األشرافاملزي ، (2)
 214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 349ص  1ج، 1ط  ، الكاشفالذهيب ، (4)

143ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 150ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

، ولعله تصحف عن : املقربي ، كما سريد يف 342ص 1ج،2طالبن بطال ، شرح صحيح البخاريكذا يف   (7)
 التخريج.
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من طرق عن األوزاعي  (2)وأخرجه أبو داود ، وابن حبان، واحلاكم والبيهقي وابن املنذر
 يه ، عن أيب هريرة، به.،قال : أنبئت أن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن أب

 حسبما ورد يف مصادر التخريج: دراسة اإلسناد

روى له : صدوق كثري الغلط.(3)حممد بن كثري الصنعاين: هو املصيصي، قال احلافه
 أصحاب السنن سوى ابن ماجه

 : ثقة جليل.(4)و األوزاعي: هو عبد الرمحن بن عمرو، قال احلافه 

: صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث (5)حلافهوحممد بن عجالن: هو املدين، قال ا
 مث إن مسلما انتقى له.أيب هريرة .وهذا احلديث منها كما سريد.

 :ثقة. (6)وسعيد بن أيب سعيد املقربي، قال احلافه 

 : ثقة ثبت.(7)وأبوه أبو سعيد :هو كيسان املقربي، قال احلافه 

                                                                                                                                                                      
(، و البزار يف 386، رقم) 287ص1أخرجه أبو داود يف" السنن" كتاب الطهارة ، ابب األذى يصيب النعل،ج (1)

( وابن خزمية يف "صحيحه " كتاب الطهارة، ابب ذكر وطء األذى 8435، رقم) 131ص 15"البحر الزخار" ج
، والطحاوي يف" شرح معاين اآلاثر" كتاب الطهارة، ابب حكم املين هل هو طاهر 148ص1اليابس ابخلف والنعل ،ج

حيحه" كتاب الطهارة، ابب ذكر خرب أوهم من مل ُيكم صناعة العلم ، وابن حبان يف "ص289،رقم51ص1أم جنس ج
، 261ص2(،والعقيلي يف "الضعفاء" ج1404،رقم )250ص4أن األوزاعي مل يسمع هذا اخلرب من سعيد املقربي،ج

(، والبيهقي يف" السنن " كتاب الطهارة، ابب طهارة 590، رقم )271ص1واحلاكم يف" املستدرك" كتاب الطهارة، ج
 (4247ف والنعل، رقم)اخل
(، وابن حبان يف 385رقم)  286ص1أخرجه أبو داود يف "السنن" كتاب الطهارة، ابب األذى يصيب النعل ج (2)

(، واحلاكم يف 1403،رقم )249ص4"صحيحه " كتاب الطهارة ،ابب ذكر اإلخبار أن النعال إذا وطئت يف األذى،ج
 603ص12لسنن " كتاب الطهارة، ابب طهارة اخلف والنعل ج( والبيهقي يف "ا591، رقم)272ص1"املستدرك "ج

(734رقم)  168ص2( وابن املنذر يف "األوسط "ابب ذكر تطهري اخلفاف والنعال من النجاسات ج246رقم) 
534ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 380ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 526ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 270ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 493ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)



139 

 

وقال احلاكم: هذا  .اينضعيف  لضعف حممد بن كثري الصنعإسناده : احلكم عليه
فه حديث صحيح على شرط مسلم، فإن حممد بن كثري الصنعاين هذا صدوق وقد حخ 

حممد بن كثري لكن  وسكت عنه الذهيب ..يف إسناده ذكر حممد بن عجالن و مل  رجاه 
 مل  رج له مسلم وروى له أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ضعيف. الصنعاين

فرووه عن األوزاعي  م كما يف الطريق الثاينمكثري مجاعٌة   هذا وقد خالف حممد بنخ 
نبئت أنه سعيداً، وهذا يدل إبسقاط: حممد بن عجالن ، وعندهم : قال األوزاعي: أخ 

 على انقطاع اإلسناد.

: اختلف يف إسناد هذا احلديث اختالفا كثرياً، وحديث أيب (1)وقال عبد احلق اإلشبيلي 
على أن حديث أيب هريرة قد أسنده حممد بن كثري عن سعيد الذي قبله هو الصواب، 

 األوزاعي، عن ابن عجالن، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه عن أيب هريرة .

 فه مبحمد بن كثري.يف استدراكه هذا، وضعل  (2)أه ابن القطان الفاسيوخطّ 

 .(4)، والبيهقي كما يف "خمتصر اخلالفيات " (3)وضعفه أيضا ابن امللقن

 

 

 

 

 

 
                                                           

240ص 1ج ، 1، ط األحكام الوسطىعبد احلق االشبيلي ، (1)

126ص 5ج ، 1، ط إليهاموابيان الوهم ابن القطان الفاسي ،  (2)

128ص 4ج ،1، طالبدر املنريابن امللقن ،  (3)

126ص1ج  ،1، ط خمتصر اخلالفيات ابن فرح اإلشبيلي ،(4)
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 لمبحث الرابعا
يف ختريج األحاديث من )ابب إذا غسل اجلنابة أو غريها فلم يذهب أثره( إىل )ابب 

 ال يبول يف املاء الدائم(

 

 ابب إذا غسل اجلنابة أو غريها فلم يذهب أثره

يروى عن ابن عمر: أنه كان إذا وجد دمًا يف ثوبه فغسله قال ابن بطال :  -39
 .هع  ط  ق  ني فم  ل  دعا جب   ، هفبقي أثر  

 التخريج:

 (1)أورده ابن املنذر هبذا اللفه.

عن ابن منري ، عن عبيد هللا بن عمر، عن وفع ، عن ابن عمر: (2)وأخرجه ابن أيب شيبة  
 أنه رأى يف ثوبه دماً فغسله، فبقي أثره أسود، ودعا مبقص فقصه فقرضه .

، عن وفع، عن من طريق حجاج، عن محاد ،عن أيوب وعبيد هللا(3)وأخرجه ابن املنذر
  ابن عمر مبثل سابقه.

 :دراسة اإلسناد

 إسناد ابن أيب شيبة:

 :ثقة.(4)ري: هو عبد هللا اهلمداين الكويف، قال احلافه ابن منخ 

 : ثقة ثبت (1)وعبيد هللا بن عمر: هو العمري، قال احلافه

                                                           
 148ص 2أورده ابن املنذر يف " األوسط " ابب ذكر الدم يغسل فيبقى أثره ،ج (1)
 (2073رقم ) 180ص 1وأخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره ،ج (2)
 148ص 2أخرجه ابن املنذر يف "األوسط" يف الباب السابق ج (3)
 360ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)
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 يه.: ثقة ثبت فق(2)ووفع: هو أبو عبد هللا املدين موىل ابن عمر، قال احلافه

 : موقوف صحيحاحلكم عليه

 إسناد ابن املنذر:

 : ثقة (3)البصري، قال احلافهاألخمْناطي هال نْ حجاج: هو ابن املِّ  

 : ثقة عابد (4)ومحاد: هو ابن سلمة البصري، قال احلافه 

 : ثقة ثبت حجة. (5)ين، قال احلافه ياتخْ مة السل يْ وأيوب: هو ابن أيب متخِّ 

 وابقي اإلسناد كسابقه.

 : موقوف صحيح كم عليهاحل

 .(6)كاملِّقخّص   شفرتني، أي متني:لخ جبخ :قوله 
 .(7)ه فبقي أثر   ت يف ثوب كان فيه دمٌ ا صل  روي عن عائشة : أهن  قال ابن بطال: – 40

 التخريج:

 ة . يمل أقف عليه يف املصادر احلديث

 أن يكون هناك حديث عن عائشة فيه أهنا صلت بثوب احلي . (8)ونفى احلافه 

                                                                                                                                                                      

405ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

588ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

191ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 156ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

  290ص1جد.ط ،، غريب احلديثالنهاية يف ابن األثري،  (6)
 . 345ص 1ج،  2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (7)
 413ص  1، ج  1، ط فتح الباريابن حجر، (8)
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من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث (1)أمحد ، و أبو داودم دون ذكر الصالة  م هو أخرج
عن معاذة ، قالت : سألت  –يعين جدة أيب بكرة العدوي  –، عن أبيه ، عن أم احلسن 

عائشة عن احلي  يصيب ثوب الدم ، قالت : تغسله ، فإن مل يذهب أثره فلتغريه بشيء من 
 ت أحي  عند رسول هللا.صفرة ، قالت : و لقد كن

 و ليس فيه ما يدل على أهنا صلت فيه . 

من طريق ُيىي بن حممد ، عن أيب الربيع، ومن طريق محاد ، عن (2)و أخرجه ابن املنذر 
 عاصم ، عن معاذة: أهنا سألت عائشة ، فذكر حنو سابقه  .

نة مهام قالت : عن وكيع ، عن علي بن املبارك ، عن كرمية اب(3)و أخرجه ابن أيب شيبة 
 مسعت عائشة و سئلت عن دم احلي  يصيب الثوب ، فذكره بنحوه .  

 :  دراسة اإلسناد

 إسناد أمحد:   

وقال أبو  واحتج به الشيخان. وهو ثقةعبد الصمد بن عبد الوارث:هو العنربي البصري  ،
ثقة مأمون :وقال احلاكم .إن شاء هللا  كان ثقة:وقال ابن سعد ، أمحد صدوق صاحل احلديث

 :وقال علي بن املديين،بن خلفون توثيقه عن ابن منري اونقل  .ثقة  طىء :وقال ابن قانع
 اهـ . .ثبت يف شعبة  ،: صدوق(5)قال احلافه و . (4)عبد الصمد ثبت يف شعبة

 : ثقة ثبت .(6)وعبد الوارث : هو ابن سعيد العنربي البصري ، قال احلافه
                                                           

( ، و أبو داود يف " السنن " كتاب الطهارة ، ابب 26126، رقم ) 225ص  3أخرجه أمحد يف " مسنده " ج  (1)
 (357، رقم ) 268و 267ص  1املرأة تغسل ثوهبا الذي تلبسه يف حيضها ج 

من طريق ُيىي بن حممد ، عن أيب  148ص  2أخرجه ابن املنذر يف " األوسط " ابب ذكر الدم يغسل فيبقى أثره ج (2)
 .من طريق محاد ( 708الربيع، و) 

 (2076، رقم ) 180ص  1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره ج  (3)
.327ص 6، ج 1ط،  هتذيب التهذيبابن حجر،  (4)
 388ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 399ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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 : ال يعرف حاهلا . (1)ي ، قال احلافهوأم احلسن جدة أيب بكر العدو 

 : ثقة .(2)قال احلافه، و معاذة: هي بنت عبد هللا العدوي 

جلهالة أم احلسن، لكن يتقوى ابإلسناد  ضعيف إسناد صحيح، وهذا : موقوف احلكم عليه
 التايل فيصح.

 :إسناد ابن املنذر

 : كان ثقة .(3)ائي ، قال اخلطيبنل ُيىي بن حممد : هو ابن البخرتي احلِّ  

 : ثقة  .(4)هراين ، قال احلافهوأبو الربيع : هو سليمان بن داود الزل 

 : ثقة ثبت فقيه . (5)ومحاد: هو ابن زيد، األزدي البصري، قال احلافه

 : ثقة .(6)وعاصم : هو ابن سليمان األحول ، قال احلافه 

 وبقية اإلسناد كسابقه  

 : موقوف صحيح.احلكم عليه

 : شيبةإسناد ابن أيب

 : ثقة حافه .(7)ؤاسي ، قال احلافهاح الرُّ وكيع : هو ابن اجلرّ  

 : ثقة . (8)نائي ، قال احلافهعلي بن املبارك : هو اهلخ  
                                                           

 776ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 772ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 338ص16،ج1، ط اتريخ بغداداخلطيب ، (3)

285ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 321ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 611ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

436ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (8)
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:مقبولة .اهـ . وقد روى عنها مجع و مل يؤثر عنها جرح وال (1)وكرمية ابنة مهام قال احلافه
 فحديثها حسن . ، توبعت وقد  تعديل، فهي مستورة ،

 وانظر اإلسناد قبله.حسن .إسناده : موقوف  حلكم عليها

 .(2)قمة مثله ل  عن ع  قال ابن بطال:  – 41

من طريق أيب معاوية ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن (3) وأبو نعيمأخرجه ابن أيب شيبة 
د ، قال : فغسله فلم يذهب أثره، قال :و كان علقمة ، قال : أصاب ثوبه من دم معضل 

 د .ضّ عخ مخ  من دمٍ  حخبّاً ويقول : إنه ليزيده إيل  يصلي فيه

 :  دراسة اإلسناد

 : ثقة أحفه الناس حلديث األعمش . (4)أبو معاوية: هو حممد بن خازم الضرير ، قال احلافه

 : ثقة حافه .(5)ران األسدي الكويف ، قال احلافههْ و األعمش : هو سليمان بن مخ 

 : ثقة . (6)ال احلافه هو ابن يزيد النخعي ، ق:و إبراهيم  

 : ثقة ثبت . اهـ . و هو اتبعي . (7)وعلقمة : هو قيس النخعي ، قال احلافه

 صحيح .إسناده :  احلكم عليه

 

                                                           

771ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 . 345ص1ج، 2ط، ،شرح صحيح البخاريينظر : ابن بطال  (2)
( ، و أبو نعيم يف " 34915، رقم )  153ص  7أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب كِّالٍم معّضد ، ج  (3)

 159ص  4احللية " ج
506ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

289ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 143ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

428ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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 ضهاواب و مراب  ابب أبوال اإلبل والغنم و الد  

 ئل عليه السالم عن االستشفاء ابخلمر، فقال:" ذلك داءٌ وقد س  قال ابن بطال:  – 42
 (1)"وليس بشفاء  

 التخريج:

صلى هللا عليه  من حديث وائل بن حجر : أن طارق بن سويد سأل النيبل  (2)أخرجه مسلم
واء ، فقال : إنه ليس ها للدل ره أن يصنعها ، فقال : إمنا أصنعخ كخ   أو،  وسلم عن اخلمر، فنهاهخ 

 . و لكنه داءٌ  بدواءٍ 

 : صحيح.احلكم عليه

 .(3) م شفاءً فيما حر   ليجعل   ما كان هللا  وقال ابن مسعود: قال ابن بطال:   – 43  

 التخريج:

 .(4)قه البخاري يف" صحيحه "علّ 

عن محاد، عن إبراهيم، عن ابن (5)وأخرجه أبو يوسف ، وعبد الرزاق ـ ومن طريقه الطرباين ـ  
 مسعود، به.

عن  ،عن منصور،من طريق الثوري  (1)وأخرجه عبد الرزاق، وابن أيب شيبة، وأمحد، والطرباين 
 شقيق بن سلمة أيب وائل، عن ابن مسعود.

                                                           
 .347ص1، ج شرح صحيح البخاريابن بطال،  (1)
 (1984، رقم ) 1573ص  3أخرجه مسلم يف " صحيحه " يف كتاب الطب ، ابب حترمي التداوي ابخلمر ، ج  (2)
 . 347ص 1ج ، 2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (3)
 110ص 7والعسل ج  علقه البخاري يف" صحيحه " يف كتاب األشربة، ابب شراب احللواء (4)
 9، وعبد الرزاق يف " املصنف " ابب التداوي ابخلمر، ج 227أخرجه أبو يوسف يف " اآلاثر " ابب األشربة، ص  (5)

 ـ(9717، رقم )345ص  9( ـ ومن طريقه الطرباين يف " الكبري " ج 17102، رقم )251ص 
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عن شقيق بن سلمة أيب ، من طريق عاصم ، وأخرجه ابن أيب شيبة، والطحاوي، والطرباين    
 (2)وائل، عن ابن مسعود

من طريق األعمش، عن شقيق بن سلمة أيب وائل ، عن ابن  (3)وأخرجه أمحد، واحلاكم
 مسعود. 

 يل، عن العالء ،عن أبيه ، عن ابن مسعود .عن حممد بن فض(4)و أخرجه أمحد 

 : دراسة اإلسناد

 إسناد أيب يوسف: 

: فقيه له أوهام . اهـ. وقال الذهيب (5) احلافهمحاد: هو ابن أيب سليمان الكويف ، قال 
.اهـ. وهذا وقال أبو حامت: صدوق ال ُيتج به، مستقيم يف الفقه: ثقة إمام جمتهد. اهـ. (6)

  .(7)هو ثقةمن أحاديث الفقه ف

: ثقة إال أنه يرسل كثريا. اهـ. وهذا من (8)وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، قال احلافه
 املراسيل، فإنه مل يلق ابن مسعود

                                                                                                                                                                      
(، و ابن أيب شيبة يف " 17097، رقم ) 250ص  9أخرجه عبد الرزاق يف" املصنف " ابب التداوي ابخلمر ، ج  (1)

،   56( ، و أمحد يف " األشربة " ص 23492، رقم )  38ص  5املصنف " ابب يف اخلمر يتداوى به و السكر ، ج 
 (9716( و ) 9714، رقم ) 345ص  9( ، و الطرباين يف " الكبري " ج 130رقم )

( ، و الطحاوي يف "  23826،رقم ) 75ص  5كر ما هو؟ ج أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف الس (2)
 9(، و الطرباين يف " الكبري " ج  652، رقم )  108ص  1شرح معاين اآلاثر " ابب حكم بول ما يؤكل حلمه ح 

 (9716، رقم ) 345ص 

 (7509قم )، ر  242ص  4( ، و احلاكم يف " املستدرك " ج 117، رقم )  54أخرجه أمحد  يف " األشربة " ص  (3)
 (133، رقم ) 57أخرجه أمحد يف " األشربة " ص  (4)
 214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 349ص  1ج، 1، ط  الكاشفالذهيب ، (6)

.595ص1ج، 1،ط مليزانالذهيب يف اانظر:(7)
143ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (8)
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، وله متابع صحيح عند ضعيف إلرساله موقوف صحيح ، وهذا إسناده:  احلكم عليه
 .عبدالرزاق

 :إسناد عبد الرزاق

 : ثقة حافه حجة . (1)احلافه الثوري: هو سفيان بن سعيد، قال 

 : ثقة ثبت. اهـ. (2)احلافه ومنصور: هو ابن املعتمر السلمي الكويف، قال 

 : ثقة خمضرم. اهـ.(3)وائل: هو األسدي الكويف، قال احلافه  ووشقيق بن سلمة أب

 : موقوف صحيح.احلكم عليه 

 ابب ما يقع من النجاسات يف السمن والعسل

 الدائمابب ال يبول يف املاء 

خارق: روى مالك يف " موطئه " قول عبد الكرمي بن أيب امل  قال ابن بطال:  -44-45
ع ض  " ، و و   نع ما شئت  ي فاص  تح  س  إذا مل ت   ،وىل من كالم النبوة األ   مما أدرك الناس   " إن  
 .(4)ث هبما مجيعاً كما مسعهما سرى يف الصالة . فحد  اليمىن على الي   اليد  

 .(5)ند مالك يف " املوطأ " عن عبد الكرمي ، بههو ع التخريج:

: (6)بن أيب املخارق البصري مث املكي ، قال احلافهاعبد الكرمي: هو دراسة إسناد مالك: 
 اهـ.ضعيف 

                                                           

278ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 576ص، 8، ط تقريب التهذيبحجر، ابن (2)

 302ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 . 354ص1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (4)
                                           158ص 1مالك يف " املوطأ " ابب وضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة جأخرجه (5)

393 ص، 8، ط تهذيبتقريب الابن حجر، (6)
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 ح،صحياحلكم عليه: 

:" إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل : إذا مل تستحي فاصنع ما  احلديث األولف
 شئت".

 من حديث أيب مسعود البدري مرفوعاً . (1)أخرجه البخاري 

 : صحيح . احلكم عليه

 : " وضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالة " . واحلديث الثاين

 من حديث وائل بن حجر مرفوعاً . (2)أخرجه مسلم

 : صحيح . احلكم عليه

 :  ]يعين يف "املوطأ"  [يف املوضع الثاين قال ابن بطال:   -46

د ج  ق إذ و  يميشي ابلطر  رة عن النيب صلى هللا عليه وسلم : " بينما رجلٌ قول أيب هري -
 " .  ر له  ف  فغ   ،له  ر هللا  كً فش   ،فأخذه  صن شوك  غ  

 الشهيد  ، و مد  وصاحب اهل   ،ق ر  والغ   ، طون  ب  وامل   ، عون  ط  : امل   هداء مخسةٌ قال :" الش   –
 .  يف سبيل هللا "

 فيه :  د  فزا ، عن مالك   و رواه مجاعةٌ 

مث  األول   داء و الصف  ما يف الن    الناس   أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال: " لو يعلم   -
الستبقوا إليه  هجري  ما يف الت   و لو يعلمون   ،هموا عليه ت  وا عليه الس  م  ته  س  دوا إال أن ي  مل ي  

 " .واً ب  ا ولو ح  ومه  ت  بح أل  والص    مة  ت  ما يف الع   ولو يعلمون   ،

                                                           
رقم  ، 29ص 8ج ،ابب إذا مل تستحي فاصنع ما شئت  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " يف كتاب األدب  (1)
(6120) 
 1ابب وضع يده اليمىن على اليسرى بعد تكبرية اإلحرام ج ،أخرجه مسلم يف " صحيحه " كتاب الصالة  (2)
 (401رقم ) ،301ص
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... " إىل آخره احلديث  صن شوك  ميشي ابلطريق وجد غ   قال عليه السالم : " بينما رجلٌ 
 هداء. يف ذكر الش  

 .(1)وهي ثالثة أحاديث يف حديث واحد

 : التخريج

عن أيب  ،عن أيب صاحل  ،موىل أيب بكر بن عبد الرمحن يٍ عن مسخخ  ،(2)هي يف " املوطأ "
 هريرة ابألحاديث الثالثة . 

: هذه ثالثة أحاديث يف واحد ، كذلك يرويها مجاعة من أصحاب (3)ال ابن عبد الربوق
و قال : و هذا القسم الثالث سقط  ،مث ذكر ثالثة  ،مالك، وكذا هي حمفوظة عن أيب هريرة 

ليحىي من ابب و هو عنده من ابب آخر منها ما كان ينبغي أن يكون يف ابب العتمة و 
يعلم الناس ما يف النداء " إىل قوله : " ولو حبوًا " فلم يروه عن و قوله : " و لو  ،الصبح 

و هو عند مجاعة الرواة للموطأ  ،اح عن ُيىي و رواه ابن وضّ  ،ابنه عبيد هللا يف ذلك الباب 
 عن مالك ال  تلفون يف ذلك مما علمت .اهـ . 

 .كما سلفثة يف واحد قد مجع الثال( بن ُيىي الليثي ُيىي )من روايةيف املوطأ والذي عندو 

 كالمها عن مالك هبذا اإلسناد .  ،عن ُيىي (4)و مسلم  ،وأخرجه البخاري عن قتيبة 

 ُيىي حديثان ، مل يذكر : " لو يعلم الناس ما يف النداء " . مسلم عن وعند  

                                                           

. 354ص1ج،2ط، ريشرح صحيح البخاابن بطال ، (1)
و  ،( 327رقم ) ، 128ص 1يف " املوطأ " )رواية أيب مصعب الزهري(، ابب ما جاء يف العتمة و الصبح جأخرجه (2)

و يف )رواية ُيىي بن ُيىي(  ،( 303رقم ) ، 108ص 1يف )رواية حممد بن احلسن ( ابب ما يكون من املوت شهادة ج
 131ص 1ج ،ابب ما جاء يف العتمة و الصبح 

11ص 22جط  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين و األسانيد،ابن عبد الرب (3)

( 652رقم ) ، 132ص 1ج ،ابب فضل التهجري إىل الظهر  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " يف كتاب الصالة  (4)
رقم  ، 1521ص 3ج ،ابب بيان الشهداء  ،و مسلم يف " صحيحه " يف كتاب اجلهاد  ،( عن قتيبة 654( )653)
(1914) 
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 : صحيح . احلكم عليه

  شرح الغريب:

 ول الوقت.: التـلْبكري ، واملراد املبادرة إىل الصالة أجريهْ والتـل 

 .(1)وركبتيهو: أن ميشي على يديه بْ واحلخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

246ص5ج، و  336ص 1د.ط ،ج، النهاية يف غريب احلديثابن األثري، (1)
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 املبحث اخلامس

أو جيفة مل تفسد صالته( إىل  على ظهر املصلي قذرٌ  يلقختريج األحاديث من )ابب إذا أ  
 عن وجهه( أابها الدم   غسل املرأة  )ابب 

 

 ابب إذا أ لقي على ظهر املصلي قذر أو جيفة مل تفسد صالته

من  زل  ما ن  هذه اآلية أول   [4]المدَّثر:(   ڭ ۇ ۇ)قوله تعاىل: قال ابن بطال:    -47
 . (1)القرآن

  التخريج :

 ،بن عبد الرمحن  ةعن أيب سلم ،من طريق ُيىي بن أيب كثري  (2)أخرجه البخاري ، و مسلم
 عن جابر . 

 : صحيح .  احلكم عليه

إنــه [4]المززدَّثر:(ڭ ۇ ۇ) :عـىنقــول ابـن ســريين   يف م قـال ابــن بطـال:    - 48
 . (3)أراد بذلك الثياب  

حدثنا علي بن عبد :عن عباس بن أيب طالب قال(4): أخرجه ابن جرير الطربي  التخريج 
أخربو ابن عون ،عن  :قال ،هللا بن جعفر،عن أمحد بن موسى بن أيب مرمي صاحب اللؤلؤ

 حممد بن سريين قال : اغسلها ابملاء 
                                                           

 . 356ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ، (1)
و مسلم يف "  ،( 4922رقم ) ،161ص  6ج ،ابب سورة املدثر  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " كتاب التفسري  (2)

 (161رقم ) ، 144ص 1ج ،حي ابب بدء الو  ،صحيحه " كتاب اإلميان 
 . 356ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (3)
 12ص 23أخرجه ابن جرير الطربي يف " تفسريه " يف سورة املدثر ، ج  (4)
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 اد : دراسة اإلسن

عباس بن أيب طالب: هو أبو حممد، واسم أبيه: جعفر بن عبد هللا بن الزبرقان البغدادي، قال 
 : صدوق. (2): هو ثقة. وقال احلافه(1)ابن أيب حامت 

 : ثقة ثبت . (3)و علي بن عبد هللا بن جعفر: هو ابن جنيح السعدي ، قال احلافه

قال أبو زرعة الرازي : صدوق  ،البصري  و أمحد بن موسى بن أيب مرمي صاحب اللؤلؤ: هو
 .(4)قدري 

 : ثقة ثبت . (5)قال احلافه ،و ابن عون : هو عبد هللا بن عون بن أرطبان البصري 

 . (6)احلافه وحممد بن سريين: اتبعي ثقة ثبت. قاله 

 .حسن إسنادهأثر : احلكم عليه

يف الثوب ، فقال : لز: أنه سئل عن الدم يكون جمروي عن أيب قال ابن بطال:  -49
ت    . (7) الصالة   ه بعد فأت  شيئاً ، مث رأيت   ر  و مل تـ   يف الصالة   ودخلت   إذا كرب 

 التخريج:

 عن يزيد بن هارون ، عن عمران ، عن أيب جملز ، به . (8)أخرجه ابن أيب شيبة

 :  دراسة اإلسناد
                                                           

 251ص 6ج 1،طاجلرح والتعديلابن أيب حامت ، (1)

 327ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

443ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

163ص 4ج،1،ط  اتريخ بغداداخلطيب ، (4)

351ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 513ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 . 357ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (7)
 ، رقم128ص 2أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف الرجل يرى الدم يف ثوبه وهو يف الصالة، ج (8)
(7291) 
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 : ثقة متقن . (1)قال احلافه ،يزيد بن هارون : هو السلمي 

 : ثقة  ثقة. (2)قال احلافه ،وسي دخ دير السل مران : هو ابن حخ و ع

 : ثقة .(3)و أبو جملز: هو الحق بن محيد السدوسي، اتبعي ، قال احلافه

 صحيح.  إسناده : احلكم عليه

 .(4) وعن أيب جعفر مثلهقال ابن بطال:  - 50

 التخريج:

 ، عن أيب جعفر .عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر (5)أخرجه ابن أيب شيبة 

 :ثقة حافه.(6)وكيع :هو ابن اجلراح الرؤاسي، قال احلافه  دراسة اإلسناد:

: ثقة تكلم (7)إسرائيل : هو ابن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين الكويف ، قال احلافه
 فيه بال حجة .

 : ضعيف رافضي. اهـ. (8)وجابر: هو ابن يزيد اجلعفي، قال احلافه 

 ثقة فاضل. (9)احلافه: هو حممد بن علي بن احلسني الباقر، قال أبو جعفر:و  

 ف، لكن يشهد له خرب أيب جملز الذي قبله ، وهو صحيح.ضعيإسناده :  احلكم عليه 
                                                           

 637ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

458ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

617ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 . 357ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (4)
، رقم  129ص  2أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف الرجل يرى الدم يف ثوبه و هو يف الصالة ، ج  (5)
(7292) 
 611ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

144ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

 175ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (8)

 527ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (9)
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:  على السارق   ت  ع  لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة حني د  قال ابن بطال: -51
 .(1) خي عنه بدعائك عليه "سب   ال ت  " 

 :التخريج

و أمحد عن أيب معاوية، و البيهقي من  ،أخرجه إسحاق بن راهويه ، وابن أيب شيبة 
كالمها )أبو معاوية   ،(2)و أبو داوود من طريق حفص بن غياث  ،طريقٍ عن أيب معاوية 

عن  ،عن عطاء بن أيب رابح  ،عن حبيب بن أيب اثبت  ،وحفص بن غياث( عن األعمش 
 به. ،عائشة 

عن  ،من طرٍق عن سفيان  (3)والبغوي ،و العقيلي ،أبو داود ، والنسائي و أخرجه أمحد، و 
 مبثل سابقه .  ،حبيب 

 به .  ،عن عائشة  ،من طريق إبراهيم (4)و أخرجه أمحد

 دراسة اإلسناد :

 إسناد إسحاق:

                                                           
 . 357ص  1ج ،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
و ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب  ،( 1222رقم ) ، 639ص، 3" جأخرجه إسحاق بن راهويه يف " مسنده  (2)

رقم  ، 214ص 4و أمحد يف " مسنده " ج ،( 29577رقم ) ، 64ص 6ج ،الرجل يظلم فيدعو هللا على من ظلمه 
رقم  ، 326ص 2( عن أيب معاوية، و البيهقي يف"الدعوات الكبري" ابب ما جاء يف الدعاء على الغري، ج24183)
( من طريق 1497رقم ) ، 614ص 2ج ،و أبو داوود يف " سننه " ابب الدعاء  ،من طريقٍ عن أيب معاوية  (6566)

 حفص بن غياث
و ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب  ،( 1222رقم ) ، 639ص، 3أخرجه إسحاق بن راهويه يف " مسنده " ج (3)

رقم  ، 214ص 4و أمحد يف " مسنده " ج ، (29577رقم ) ، 64ص 6ج ،الرجل يظلم فيدعو هللا على من ظلمه 
رقم  ، 326ص 2( عن أيب معاوية، و البيهقي يف"الدعوات الكبري" ابب ما جاء يف الدعاء على الغري، ج24183)
( من طريق 1497رقم ) ، 614ص 2ج ،و أبو داوود يف " سننه " ابب الدعاء  ،( من طريقٍ عن أيب معاوية 6566)

 حفص بن غياث
 7ص 43محد يف " مسنده " جأخرجه أ (4)
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: ثقة أحفه الناس حلديث األعمش (1)احلافه قال  ،أبو معاوية: هو حممد بن خازم الضرير 
. 

 : ثقة فقيه .(2)قال احلافه ،ن غياث : هو النخعي الكويف وحفص ب 

 : ثقة حافه . (3)احلافهقال  ،واألعمش : هو سليمان بن مهران الكويف  

: ثقة فقيه جليل، و كان كثري (4)قال احلافه  ،و حبيب بن أيب اثبت: هو األسدي الكويف 
 التدليس و اإلرسال . 

 : ثقة فقيه لكنه كثري اإلرسال .(5)ال احلافهق ،و عطاء : هو ابن أيب رابح املكي 

عن ُيىي بن سعيد :أحاديث حبيب بن أيب اثبت  (6): ضعيف ، نقل العقيلياحلكم عليه
 ليست مبحفوظة . اهـ . وقال العقيلي: ال يتابع عليه. ،عن عطاء 

سل . اهـ. : ثقة إال أنه ير (7)احلافه قال  ،: فيه إبراهيم ، وهو ابن يزيد النخعي إسناد أمحد
 مل يسمع من عائشة.  فإنهوهذا منها، 

 .إلرساله : ضعيفاحلكم عليه

 .(8)خفيفسبيخ: التل عنه. والتل  يففّ : ال ختخ يأ "عنهي خىسبِّّ ال تخ "ومعىن 

 و يف احلديث : " أن النيب صلى هللا عليه و سلم ملا صب ح أهل   قال ابن بطال:  -52
 .(1)ن " ص  إىل احل   او أحال  ها ،، فرآه أهل  وةً د  غ   خيرب  

                                                           

 506ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

211-210ص ، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 289ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 188ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

422ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

263ص 1، ج1، ط لضعفاءالعقيلي،  ا(6)

 134ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

. 357ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ، (8)
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  التخريج :

 من حديث أنس بن مالك .  (2)أخرجه البخاري

 صحيح. احلكم عليه: 

 (3).بوا إليهثخ وخ  يأ:أحالوا : شرح الغريب

 ابب البصاق واملخاط وحنوه يف الثوب

 ه غري  عل  ما روي عن سلمان الفارسي صاحب رسول هللا أنه ج   قال ابن بطال: - 53
  .(4)طاهر  

 :التخريج

ة، عن هشام ، عن محاد ، عن ربعي بن حراش قال : ليل عن ابن عخ  (5)أخرجه ابن أيب شيبة
 قال سلمان : إذا حكل أحدكم جلده فال ميسحه ببزاقه، فإن البزاق ليس بطاهر . 

وأخرجه ابن أيب حامت، واخلطيب، من طريق سفيان الثوري، والبيهقي من طريق شعبة، وأبو 
هم )سفيان وشعبة وأبو حنيفة( عن محاد، عن عمرو بن ، ثالثتخ (6)يوسف عن أيب حنيفة 

 عطية، عن سلمان، مبثل سابقه.

 دراسة اإلسناد:

                                                                                                                                                                      
 . 358ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
بعد ابب سؤال املشركني أن يريهم النيب صلى هللا عليه  ،ابٌب  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " يف كتاب املناقب  (2)

 (3647رقم ) ، 207ص 4ج،قاق القمر و سلم آية فأراهم انش
 . 358ص 1ج،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ، (3)

 . 359ص  1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (4)
 (1489رقم ) ، 129ص 1ج،أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب الرجل ميسح جلده ابلبزاق  (5)
من طريق  ، 233ص 10و اخلطيب يف " اتر ه " ج ، 64ص 1" ج أخرجه ابن أيب حامت يف " اجلرح و التعديل (6)

 21ص 1ابب إزالة النجاسات ابملاء دون سائر املائعات ،ج  ،و البيهقي يف " السنن " كتاب الطهارة  ،سفيان الثوري 
 ( عن أيب حنيفة264رقم ) ، 52و أبو يوسف يف " األاثر " ص ،(من طريق شعبة  40، رقم)
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 إسناد ابن أيب شيبة: 

 : ثقة حافه.  (1)قال ،سم األسدي البصري قْ ة: هو إمساعيل بن إبراهيم بن مِّ يل لخ ابن عخ 

 :ثقة ثبت . (2)هقال احلاف ،وائي تخ سْ وهشام : هو ابن أيب عبد هللا الدل 

 : فقيه صدوق له أوهام . (3)، قال احلافه الكويفومحاد: هو ابن أيب سليمان 

 : ثقة عابد خمضرم .(4)قال احلافه  ،راش وربعي بن حِّ 

موقوف ضعيف، اختلف يف إسناده على محاد بن أيب سليمان، فرواه مرة: عن احلكم عليه: 
  مث إنه  الف احلديث الثابث، .له أوهام ربعي، ومرة: عن عمرو بن عطية. و محاد صدوق 

 (54كما سريد برقم)

 اإلسناد اآلخر:و 

هو التيمي :عمرو بن عطية. و عمرو بن عطية ( عن محاد،عنسفيان وشعبة وأبو حنيفة) رواه
و مل  ،يف " اجلرح و التعديل "(6)و ابن أيب حامت  ،يف " التاريخ الكبري " (5)ذكره البخاري  ،

 يل، و ق(7)و قد روى عنه مجع و ذكره ابن حبان يف "الثقات " ، تعديل يذكراه جبرح و ال
 مسع من سلمان. وقال البخاري: ال يصح.:

عبد الرمحن بن  عن (8)ونقل اخلطيب .وللعلة السابقة، ضعيف النقطاعه احلكم عليه:
ما رأيت صاحب حديث أحفه من سفيان الثلوري حدلث يومًا عن محاد بن أىب »مهدى: 

                                                           

145ص، 8، ط ب التهذيبتقريابن حجر، (1)

603ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

241ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 358ص 6ج ،طد  ،التاريخ الكبريالبخاري ،(5)

 250ص 6ج ، 1ط اجلرح و التعديل،ابن أيب حامت (6)

168ص 5ج ،1ط الثقات،ابن حبان (7)

233ص 10ج،1،ط  اتريخ بغداداخلطيب ، (8)
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قال: البصاق ليس بطاهر. فقلت: اي أاب  سلمان الفارسيمان عن عمرو بن عطيلة عن سلي
عبد هللا هذا خطأ! فقال يل: كيف! عملن هذا؟ قلت: محلاد عن ربعي عن سلمان. قال: من 
ُيدلث به عن محاد؟ قلت: حدثنيه شعبة عن محلاد عن ربعي، قال: أخطأ شعبة فيه مث 

شعبة على هذا أحد، قلت، نعم، قال: من؟ قلت: سعيد بن سكت ساعة، مث قال: وافق 
أىب عروبة وهشام الدلْستخوائي ومحلاد بن سلمة، فقال: أخطأ محاد هو حدثين عن عمرو بن 
عطيلة عن سلمان، قال عبد الرمحن: فوقع يف نفسي، قلت: أربعة جيتمعون على شيء واحد. 

رى سنة إحدى ومثانني ومائة أخرج إيلل يقولون عن محاد عن ربعي، فلما كان بعد سنة أخ
غندر كتاب شعبة فإذا فيه عن محاد عن ربعي، وقد قال محلاد مرة: عن عمرو بن عطيلة، قال 
 .عبد الرمحن: فقلت: رمحك هللا اي أاب عبد هللا. كنت إذا حفظت الشليء ال تبايل من خالفك

 

عليه  زق  . و ب  أو حتت قدمه   عن يساره   ق  بز أن ي   صلي  امل   النيب   مر  أ    قال ابن بطال: -54
 . (1)هكذا و قال : أو تفعل   ، ه على بعض  بعض   ردائه، مث رد   السالم يف طرف  

 التخريج :

 من حديث أنس مرفوعاً . (2)أخرجه البخاري 

 : صحيح. احلكم عليه

 سكر بيذ وال امل  ابب ال يوز الوضوء ابلن  

 ،الصنعاين  ش  ن  اج، عن ح  ، عن قيس بن احلج  عة  ي  هل   ما رواه ابن     قال ابن بطال: -55
مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم،  اجلن    ج ليلة  ر  خ   مسعود   ابن  عن ابن عباس : أن   

                                                           
 . 359ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
 (405رقم ) ، 90ص 1ج ،ابب حك البزاق ابليد يف املسجد  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " كتاب الصالة  (2)
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 ب  ب  يف إداويت . فقال رسول هللا: اص   ؟ قال : معي نبيذٌ  ماءٌ  هللا : أمعك   فسأله رسول  
. فتوض    . (1) " رٌ وطهو  . وقال: " شرابٌ أ به  علي 

  التخريج :

و البزار من  ،أخرجه أمحد عن ُيىي بن إسحاق ، و ابن ماجه من طريق مروان بن حممد 
 ريو الطحاوي من طريق أسد ، والدارقطين من طريق ُيىي بن بك ،طريق ُيىي بن عبد هللا 

 هبذا اإلسناد .  ،كلهم عن ابن هليعة   ،(2)وعثمان بن سعيد احلمصي 

ماجه و الطحاوي من مسند ابن عباس : أن ابن مسعود،   ورواه الباقون و جاء عند ابن 
 عن عبد هللا بن مسعود .  ،عن ابن عباس 

  دراسة اإلسناد :

 إسناد أمحد: 

ْيين :ُيىي بن إسحاق  يـْلخحِّ  ،شيخ صاحل ثقة صدوق:أمحد قال  ثقة من رجال مسلم،،هو السِّّ
قال و  ،(3)كان ثقة حافظا حلديثه  :بن سعداوقال ،بن معني: صدوق املسكني اوقال 
 ومساعه من ابن هليعة قدمي .  : صدوق . اهـ .(4)احلافه

فيه، ضعفه بعضهم لسوء حفظه ، وقال  خمتلف،املصري القاضي  ،عة: هو عبد هللا يْ وابن هلخ 
ورواية ابن املبارك و ابن  ،خللط بعد احرتاق كتبه  ،: صدوق (1)قال احلافهبعضهم صدوق ،و 

                                                           
 . 360ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
( عن ُيىي بن إسحاق ، و ابن ماجه يف " السنن " كتاب 3782رقم ) ، 323ص 6" جأخرجه أمحد يف " مسنده  (2)

 4و البزار يف " مسنده" ج ،( من طريق مروان بن حممد 385رقم ) ، 250ص 1ج ،ابب الوضوء يف النبيذ  ،الطهارة 
ابب  ،الطهارة  و الطحاوي يف" شرح معاين اآلاثر " كتاب ،( من طريق ُيىي بن عبد هللا 1437رقم ) ، 268ص ،

 ،( من طريق أسد ، والدارقطين يف " السنن " كتاب الطهارة 606رقم ) ، 94ص 1ج ،الرجل ال جيد إال نبيذ التمر 
( من طريق ُيىي بن بكر و عثمان 244رقم ) ، 129ص 1( ،و ج243رقم ) ، 128ص 1ج ،ابب الوضوء ابلنبيذ 
 بن سعيد احلمصي

.177ص11ج، 1، ط يب التهذيبهتذبن حجر، نظر:اا(3)
618ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)
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فيمن مسع منه قدمياً يف احلافه . و زاد وروى له مسلم مقروو ا هأعدل من غريمها  وهب عنه
يلحيين.(2)"  ذيب التهذيب "   : ُيىي بن إسحاق السِّّ

 : صدوق . (3)قال احلافه  ،وقيس بن احلجاج : هو الكالعي املصري 

و قد روى عن : ثقة . مات سنة مئة (4)و حنش الصنعاين : هو ابن عبد هللا . قال احلافه
 الصحابة ، منهم ابن عباس.

، و مساع ُيىي خمتلف فيه: ضعيف، رجال إسناده ثقات ، سوى ابن هليعة فهو  احلكم عليه
 .بن إسحاق السيلحيين منه قدمي  ، لكن ضعفه البزار والدار قطين 

 ،قال البزار: و هذا احلديث ال يثبت البن هليعة، ألن ابن هليعة كانت قد احرتقت كتبه 
فصار يف أحاديثه مناكري، و هذا منها، وال نعلم روى ابن عباس  ،فكان يقرأ من كتب غريه 

 عن عبد هللا بن مسعود إال هذين احلديثني .

 وهو ضعيف احلديث .، و قال الدار قطين : تفرد به ابن هليعة 

يب عان، عن أد  ومبا رواه محادة بن سلمة، عن علي بن زيد بن ج    قال ابن بطال: -56
رافع موىل ابن عمر، عن ابن مسعود : أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليلة 

فقال  ،اجلن، وأنه احتاج صلى هللا عليه و سلم إىل ماء يتوضأ به، ومل يكن معه إال النبيذ 
 . (5)" و توضأ به  طهورٌ  و ماءٌ  طيبةٌ  : " مترةٌ 

                                                                                                                                                                      

353ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 وفيه أقوال األئمة املختلفة.،374ص5ج، 1، ط يب التهذيبذهتابن حجر، انظر:(2)

 486ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

219ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 . 360ص 1ج،2ط، رح صحيح البخاريشابن بطال،  (5)
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من طرٍق عن محاد بن (1)و الدار قطين ،ويو الطحا ،و أبو يعلى ،أخرجه أمحد التخريج :
 به .  ،سلمة 

 : دراسة اإلسناد

 : ثقة. (2)محاد بن سلمة: هو ابن دينار البصري، قال احلافه

 : ضعيف.(3)عان، قال احلافهدْ وعلي بن زيد بن جخ 

 : ثقة ثبت. (5): هو نفيع الصائغ املدين.قال احلافه(4)وأبو رافع موىل ابن عمر

يف لضعف ابن جدعان، و قال الدار قطين : علي بن زيد ضعيف . وأبو : ضعاحلكم عليه
و ليس هذا احلديث يف مصنفات محاد بن سلمة .  ،رافع مل يثبت مساعه عن ابن مسعود 

 روى عن الصحابة .  ،أبنه ال ميتنع مساعه، وهو إسالمي جاهلي  (6)وتعقبه الزيلعي

حدثنا  ،حدثنا أسد  ،ن ؤذ   بيع امل  قال الطحاوي ....: حدثنا ر  قال ابن بطال: -57
قال  ،عن علقمة  ،عن عامر  ،حدثنا داود بن أيب هند  ، (7)حيىي بن زكراي ابن أيب زائدة

؟ فقال: مل يصحبه  مسعود : هل كان مع النيب عليه السالم ليلة اجلن أحدٌ  : سألت ابن  

                                                           

رقم  ، 56و أبو يعلى يف " معجمه " ص ،( 4353رقم ) ، 367ص 7ج أخرجه أمحد يف " مسنده " (1)
 1ج ،ابب الرجل ال جيد إال النبيذ  ،و الطحاوي يف " شرح معاين اآلاثر " كتاب الطهارة  ،( 27)
 1ج ،ابب الوضوء ابلنبيذ  ،هارة و الدار قطين يف " السنن " كتاب الط ،( 607رقم ) ، 95ص
 (249رقم ) ، 131ص 1و ج ،( 248( )247رقم ) ، 130ص

214ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 432ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 4وجاء يف "سري أعالم النبالء " ج ،25ص 30ولعله: موىل ابنة عمر بن اخلطاب، كما يف"  ذيب الكمال " ج(4)
: موىل آل عمر.415ص

595ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

142ص 1ج،1ط ، نصب الرايةالزيلعي ، (6)

حدثنا ابن أيب زائدة  ،: حدثنا ُيىي بن زكراي  361ص 1ج،2طبن بطال ال صحيح البخاريشرح جاء يف مطبوع  (7)
 واحد .رجل فهما  ،و التصويب من " شرح املعاين "  ،
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عاب و قنا يف الش   فتفر   ،ل ط ري أو اغتيت  ، فقلنا : اس  ، ولكن فقدانه تلك الليلة  منا أحدٌ 
 هم . فأراان آاثر   ، قرئهم القرآن  أ   فذهبت   ي اجلن   فقال : إين أاتين داع   ،ه األودية نلتمس  

 من آاثرهم.  وقال: وهذا اإلسناد أصح  

  التخريج :

 هبذا اإلسناد .(1)هو عند الطحاوي

 .  من طريق عبد األعلى، عن داود ، هبذا اإلسناد (2)و أخرجه مسلم

 : دراسة إسناد الطحاوي

 : ثقة. (3)ربيع املؤذن: هو ابن سليمان املرادي صاحب الشافعي، قال احلافه  

قال النسائي: ثقة، لو مل يصنف كان خريا له.وقال وأسد: هو ابن موسى أسد السنة، 
قال أبو سعيد بن يونس يف الغرابء: حدث أبحاديث منكرة،  .البخاري: هو مشهور احلديث

وقال اخلليلي:  . وقال ابن قانع والعجلي والبزاز: ثقة ،وأحسب اآلفة من غريه، قةوهو ث
 : صدوق يغرب وفيه نصب. (5)قال احلافه(،و 4) "مصري صاحل

 : ثقة متقن. (6)وُيىي بن زكراي: هو ابن أيب زائدة الكويف، قال احلافه

 ومتام اإلسناد كإسناد مسلم  

 : صحيح.احلكم عليه
                                                           

رقم  ، 96ص 1ج ،ابب الرجل ال جيد إال النبيذ  ،وي يف " شرح معاين اآلاثر " كتاب الطهارة أخرجه الطحا (1)
(611) 
 ، 332ص 1ابب اجلهر ابلقراءة يف الصبح والقراءة على اجلن ،ج ،خرجه مسلم يف " صحيحه " كتاب الصالة أ (2)

 (450رقم )
 242ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

 وفيه أقوال األئمة املختلفة.،374ص5ج، 1، ط يب التهذيبذهت ابن حجر،انظر: (4)

144ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

621ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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 .(1)رعٍة كأخنل الطرْي محخخلتهسب هأخْي ذخهِّبخ ب طري،است شرح الغريب:

 . (2)قال ابن املنذر: وما رواه عن علي، فليس بثابت عنه  قال ابن بطال: -58

  التخريج:

، من طريق أيب (3)أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم، والدار قطين وابن املنذر حديث عليٍّ 
ارث، عن علي: أنه كان ال يرى أبساً معاوية، عن احلجاج، عن أيب إسحاق، عن احل

 ابلوضوء ابلنبيذ.

عن  ،عن مزيدة بن جابر  ،عن أيب إسحاق الكويف  ،من طريق هشيم (4)وأخرجه الدار قطين
 به .  ،علي 

 ،دة بن جابر يخ زْ عن مخ  ،ساين اأيضاً من طريق وكيع ، عن أيب ليلى اخلر (5)و أخرجه الدارقطين 
 به .  ،عن علي 

 : اددراسة اإلسن

 إسناد أيب معاوية:

: ثقة أحفه الناس حلديث األعمش (6)احلافهقال  ،أبو معاوية : هو حممد بن خازم الضرير  
 و قد يهم يف حديث غريه  ،

 : صدوق كثري اخلطأ و التدليس . (7)طاة الكويف ، قال احلافه رْ وحجاج : هو ابن أخ 

                                                           

.152ص3جد.ط،  ،النهايةابن األثري، (1)
 . 362ص 1ج، 2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (2)
 255ص 1وابن املنذر يف " األوسط " ج ،(266رقم ) ، 314" الطهور " ص أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف (3)

 (254رقم ) ، 133ص 1ج ،ابب الوضوء ابلنبيذ  ،و الدار قطين يف " السنن " كتاب الطهارة 
 (255رقم ) ، 133ص 1ج ،أخرجه الدار قطين يف " السنن " ابب الوضوء ابلنبيذ  (4)
 (255رقم ) ، 133ص 1ج ،ب الوضوء ابلنبيذ أخرجه الدار قطين يف " السنن " اب (5)
 506ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 190ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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قال احلافه  ،أبو ليلى الكويف  ،يسرة و أبو إسحاق: هو كما عرّفه البيهقي : عبد هللا بن م
 كان هشيم يكنيه أاب إسحاق و أاب عبد اجلليل و غري ذلك ، يدلسه .   ،: ضعيف (1)

كذبه الشعيب :يف (2)قال احلافه  ،احلارث : هو ابن عبد هللا األعور اهلمداين  صاحب علي  
 و يف حديثه ضعف .  ،مي ابلرف  ورخ  ،يف رأيه

ال الدار قطين: تفرد به حجاج بن أرطاة، ال ُيتج حبديثه. وقال ضعيف، قاحلكم عليه: 
: رواه أبو إسحاق الكويف، و امسه عبد هللا بن ميسرة و يقال له : أبو ليلى (3)البيهقي
عن علي : ال أبس ابلوضوء ابلنبيذ . وعبد هللا بن ميسرة  ،عن مزيدة بن جابر  ،اخلراساين 
 احلجاج بن أرطاة ال ُيتج به . و  ،واحلارث األعور ضعيف  ،مرتوك 

 : إسناد الدارقطين

 كثري التدليس و اإلرسال اخلفي .   ،: ثقة ثبت (4)قال احلافه  ،هشيم : هو ابن بشري 

 : ثقة حافه . (5)احلافهقال  ،ووكيع : هو ابن اجلراح الرؤاسي 

 ضعيف ، سلف الكالم عليه .  ،و أبو إسحاق أو أبو ليلى 

 : ضعفه أبو زرعة و مشاه أمحد .(6)ال احلافهق ،ومزيدة بن جابر 

 : موقوف ضعيف .  احلكم عليه

 

 (1)ابب غسل املرأة أابها الدم عن وجهه

                                                           

 360ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

185ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

18ص 1ج ،ط، لسننا،البيهقي (3)

 603ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 611ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 556ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)
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 املبحث السادس                             

 ختريج األحاديث من )ابب السواك( إىل )كتاب الغسل، ابب الوضوء قبل الغسل(

   

 ابب السواك

 .  " يعين : ابلسواك(2)ي  بوا ط رق  القرآن  اء يف احلديث : " ط  و ج  قال ابن بطال: -59

 التخريج:

 ،من طريق احلسن بن الفضل بن السمح، حدثنا غياث بن كلوب الكويف  (3)أخرجه البيهقي
بوا عن أبيه مسرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " طيِّّ  ،حدثنا مطرف بن مسرة 
 هنا طخرق القرآن " . فإ ،أفواهكم ابلسواك 

عن عثمان  ،يزنِّ حدثنا حبر بن كخ  ،من طريق مسلم بن إبراهيم(4)وأخرجه ابن ماجه، وأبو نعيم
 ،آنر قرق للكم طخ عن علي بن أيب طالب قال :" إن أفواهخ  ،عن سعيد بن جبري  ،بن ساج 
 واك " . بوها ابلسِّّ فطيِّّ 

سن بن عبيد هللا النخعي، عن سعد من طريق فضيل بن سليمان، عن احل (5)وأخرجه البزار 
بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن السلمي عبد هللا بن حبيب، عن علي أنه أمر ابلسواك، وقال: 

: "إن العبد إذا تسوك، مث قام يصلي قام امللخك خلفه -صخللى اَّلللخ عخلخْيهِّ وخسخللمخ  -قال النيب 
اه على فيه، فما  رج من فيه شيء من فتسملع لقراءته فيدنو منه أو كلمة حنوها يضع ف

 ".أفواهكم للقرآنالقرآن إال صار يف جوف امللك، فطهروا 

                                                                                                                                                                      
 . 362ص 1ج ،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
 ، وينظر ما سريد يف التخريج.363ص  1البن بطال ،ج شرح صحيح البخاريكذا يف املطبوع من   (2)
 (1940، رقم ) 451ص 3ج،يف السواك لقراءة القرآن  أخرجه البيهقي يف " شعب اإلميان " يف فصل (3)
و أبو نعيم يف " احللية  ،( 291رقم ) ، 194ص 1ج ،ابب السواك  ،أخرجه ابن ماجه يف " سننه " كتاب الطهارة  (4)

 296ص 4" ج
 ( 603، رقم) 214ص2أخرجه البزار يف "مسنده " ج (5)
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من طريق خالد بن عبد هللا الواسطي، عن احلسن بن عبيد هللا، عن أيب  (1)وأخرجه البيهقي
 بنحوه.موقوفاً  عبد الرمحن السلمي عبد هللا بن حبيب، عن علي

 :دراسة إسناد البيهقي

بن ااحلسني  عن أيب: قال (2)الذهيب ونقل عفراين،ح: هو الزل مْ بن الفضل بن السل احلسن  
 : أكثر الناس عنه،  مث انكشف فرتكوه و خرلقوا حديثه . قوله املنادي

 : ضعفه الدار قطين. (3)وب، قال البيهقي: جمهول. وقال الذهيبلُّ وغياث بن كخ 

 ومطرف بن مسرة: مل أقف على ترمجته. 

 وله شاهد من حديث علي موقوف صحيح سريد قريبا.: ضعيف جداً. ليهاحلكم ع

 :دراسة إسناد ابن ماجه

 : ثقة مأمون . (4)احلافه مسلم بن إبراهيم: هو األزدي البصري، قال 

 : جمهول . (5)اء، قال احلافهقّ يز: هو السل نِّ و حبر بن كخ 

 : ضعيف. (6)وعثمان بن ساج: هو عثمان بن عمرو بن ساج، قال احلافه 

فيما قال  ،مل يسمع من علي: ثقة ثبت فقيه.ا ه. و (7)، قال احلافهوسعيد بن جبري
 . (8)البوصريي

  وله شاهد من حديث علي موقوف صحيح سريد قريبا : ضعيف . احلكم عليه
                                                           

( 1937أخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان" ج ص ، رقم )(1)
 517ص 1ج ،1، طامليزان ،الذهيب (2)

388ص 3ج ،1ط ،امليزان ،الذهيب (3)

 558ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

159ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

416ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 268ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

43ص 1ج2ط  ،مصباح الزجاجةالبوصريي ، (8)
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 إسناد البزار:

 : صدوق له خطأ كثري(1): هو النمريي البصري ، قال احلافهفضيل بن سليمان

 : ثقة ثبت.(2)، قال احلافههللا النخعي احلسن بن عبيدو 

 : ثقة.(3): هو السلمي، قال احلافهسعد بن عبيدةو 

 : ثقة ثبت، من الثانية.(4)، قال احلافهعبد الرمحن السلمي عبد هللا بن حبيب وأبو 

قال البزار: وهذا ، وقد خالف غريه فرفعه . فضيل له خطأ كثريضعيف ، :  احلكم عليه
وقد رواه ، رضي هللا عنه  إبسناد أحسن من هذا اإلسناد  يى عن علاحلديث ال نعلم يرو 

غري واحد عن احلسن بن عبيد هللا عن سعد بن عبيدة عن أىب عبد الرمحن السلمى عن على 
 .كما سلف عند البيهقي هوو  موقوفًا. اهـ. -رضي هللا عنه  -

 إسناد البيهقي األخري:

 : ثقة ثبت. ومتام االسناد كسابقه .(5)، قال احلافهخالد بن عبد هللا الواسطي

 : موقوف إسناده صحيح.احلكم عليه

و قد روى مالك، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة :   قال ابن بطال: -60
م ابلسواك مع  على أميت ألمرهت  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : "لوال أن أشق   

 .(6)"  وضوء كل   

  التخريج:

                                                           

 477ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

199ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

266ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

334ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

224ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 . 363ص 1ج، 2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (6)
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 و ليس فيه لفه : " مع كل وضوء "  ،هبذا اإلسناد(1)"موطأ مالك " هو يف

به  ،عن أيب الزود (2)وأخرجه البخاري من طريق مالك، و مسلم من طريق سفيان ، كالمها 
 . وعند مسلم: " عند كل صالة ".

 : صحيح، دون قوله: مع كل وضوء، فسريد يف احلديث اآليت بعده موقوفاً  احلكم عليه

عن أيب هريرة : أنه  ،وعن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن   ابن بطال: قال -61
 . (3)"  وضوء   على أمته ألمرهم ابلسواك مع كل    قال : " لوال أن يشق  

 التخريج:

 ـ هبذا اإلسناد موقوفاً. (4)هو عند مالك ـ كما يف " التمهيد "

عن ابن  ،من طريق مالك  (5)يهقيوأخرجه أمحد ،والنسائي، وابن خزمية ، والطحاوي، والب
عن أيب هريرة: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : "  ،عن محيد بن عبد الرمحن  ،شهاب 

 لوال أن أشق على أميت ألمر م ابلسواك مع كل وضوء " .

 دراسة اإلسناد : 

ته : متفق على جالل(1)قال احلافه  ،ابن شهاب : هو حممد بن مسلم ابن شهاب الزهري 
 تقانه . إو 

                                                           
 66ص 1ج ،وطأ " ابب ما جاء يف السواك امل" مالك يف أخرجه(1)
( من طريق 887رقم ) ، 4ص 2ج ،ابب السواك يوم اجلمعة  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " كتاب اجلمعة  (2)

 من طريق سفيان  220ص 1ابب السواك ج ،و مسلم يف " صحيحه " كتاب الصالة  ،مالك 
 .363ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (3)
ـ194ص 7، ج  1،ط التمهيدابن عبد الرب، (4)
ابب السواك  ،( ،و النسائي يف " الكربى " كتاب الصيام 9928رقم ) ، 22ص 16أخرجه أمحد يف " مسنده " ج (5)

ابب ذكر  ،و ابن خزمية يف " صحيحه " كتاب الطهارة  ،( 3031رقم ) ، 291ص 3ج ،للصائم ابلغداة والعشي 
و الطحاوي يف " شرح معاين  ،( 140رقم ) ، 72ص 1ج ،أن األمر ابلسواك أمر فضيلة ال أمر فريضة الدليل على 

و البيهقي يف "  ،( 234رقم ) ، 43ص 1ابب الوضوء هل جيب لكل صالة أم ال ؟ ج ،اآلاثر " كتاب الطهارة 
 (146رقم ) ، 57ص 1ج ،ابب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب  ،السنن " كتاب الطهارة 
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 : ثقة . (2)قال احلافه ،و محيد بن عبد الرمحن : هو ابن عوف الزهري 

: صحيح . قال ابن عبد الرب : هذا احلديث يدخل يف املسند التصاله من غري احلكم عليه
عليه اللفه، وهبذا اللفه رواه أكثر الرواة عن مالك ، مث قال : و  ما وجٍه ، و ملا يدلُّ 
 ع كل صالة . بعضهم يقول : م

 واك حىت ظننت  هللا أيمران ابلس    و قال ابن عباس : ما زال رسول    قال ابن بطال: -62
 . (3)ل عليه فيه نز  أنه سي  

 التخريج : 

عن أيب إسحاق، عن  ،عن شعبة  م (4)ومن طريقه أبو نعيم ، والبيهقي م أخرجه الطيالسي
 ل : مازال .... فقا ،التميمي ، قال : سألت ابن عباس عن السواك 

عن أيب  ،عن شريك ،من طريقني (5)و أخرجه أمحد، وأبو يعلى، واحلارث بن أيب أسامة
ابلسواك  عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال : أمرتخ  ،عن ابن عباس  ،التميمي ،إسحاق

 حىت ظننت أو حسبت أن سينزل عليل فيه قرآن . 

 : دراسة اإلسناد

 : إسناد الطيالسي

 : ثقة حافه متقن . (1)قال احلافه ،و ابن احلجاج العتكي شعبة : ه
                                                                                                                                                                      

 536ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

218ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 . 363ص 1ج ،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،   (3)
( ـ و من طريقه أبو نعيم يف " الطب " ابب تعاهد 2862رقم ) ، 459ص 4أخرجه الطيالسي يف " مسنده " ج (4)

 57ص 1ج ،ابب يف فضل السواك  ،و البيهقي يف " السنن " كتاب الطهارة  ،( 211رقم ) ، 305ص 1السواك ج
 (144رقم ) ،
و أبو يعلى يف "  ،( 3122رقم ) ، 229ص 5( ، و ج2125رقم ) ، 29ص 4أخرجه أمحد يف " مسنده " ج (5)

رقم  ، 278ص 1ج ،و احلارث بن أيب أسامة يف " مسنده " ابب السواك  ،( 2330رقم ) ، 218ص 4مسنده " ج
(161) 
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: ثقة اختلط أبخرة . اهـ . (2)قال احلافه ،و أبو إسحاق : هو عمرو بن عبد هللا السبيعي 
 ورواية شعبة عنه قبل االختالط . 

: (4)وقال  (3)ابن حجر عّينهكما   ،راوي التفسري عن ابن عباس  ،بدةرْ والتميمي : هو أخ 
  . صدوق

 : حسن .  احلكم عليه 

 إسناد أمحد: 

: صدوق  طئ كثرياً . اهـ . لكنه (5)قال احلافه ،شريك : هو ابن عبد هللا النخعي القاضي 
 ومتام اإلسناد كسابقه.متابع مبا سبق . 

 : حسن لغريه .  احلكم عليه

 أ  ما يبد وقالت عائشة: كان عليه السالم إذا دخل علي  أول   قال ابن بطال: -63
 . (6)ابلسواك 

 التخريج :

 .  (7)أخرجه مسلم 

 : صحيح .  احلكم عليه

 . (1)" للرب    ضاةٌ ر  للفم م   هرةٌ ط  وقال: " السواك م    قال ابن بطال: -64

                                                                                                                                                                      

 300ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

453ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

6ص 7،ج 1ط ،إحتاف املهرةابن حجر ، (3)
 135ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

300ص، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 . 364ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (6)
 (253رقم ) ، 220ص 1ج ،ابب السواك  ،أخرجه مسلم يف " صحيحه " يف كتاب الطهارة  (7)
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 التخريج:

قال : و قالت عائشة عن النيب صلى هللا عليه و سلم : " السواك مطهرة (2)قه البخاريعلل 
 للفم مرضاة للرب " .

 ف فيه:وقد اختل

و  ،و أبو يعلى ، و أبو نعيم ،و أمحد ،و احلميدي و إسحاق بن راهويه ،أخرجه الشافعيف
قال :حدثين عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن  ، حممد بن إسحاقالبيهقي من طرٍق عن 

 أيب بكر م ويقال له : ابن أيب عتيق م عن عائشة مرفوعاً، به .

فقاال يف  ، ردياو  ر  ريع وعبد العزيز الد  بن ز   يزيد  :  بن إسحاق خالف حممدخ وقد 
 عن عائشة .  ،عن أبيه  ،اإلسناد: ابن أيب عتيق 

 أبو يعلىو ،من طريق يزيد بن زريع  ،و البيهقي  ،و ابن حبان ،و النسائي  ،أمحد أخرجه
عن  ،عن أبيه  ،كالمها عن ابن أيب عتيق   ،(3)من طريق الدراوردي عبد العزيز بن حممد 

 الرمحن. أيب عتيق(: عبدخ  ) ابنخ  ائشة مرفوعاً ، به . . ومسى يزيدخ ع

عن حممد بن  ،من طريق روح بن صالح، عن سعيد بن أيب أيوب (4)و أخرجه الطرباين
 به . ،عن عائشة  ،عن أبيه  ،عبدهللا بن أيب عتيق 

عن  ،بيه عن أ ،عن ابن أيب عتيق  ،من طريق محاد بن سلمة (1)و ابن عدي ،و أخرجه أمحد
 به .  ،أيب بكر الصديق 

                                                                                                                                                                      
 . 364ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
 31ص 3ج ،ابب سواك الرطب و اليابس للصائم  ،علقله البخاري يف " صحيحه " يف كتاب الصوم  (2)
ابب  ،و النسائي يف " اجملتىب " يف كتاب الطهارة  ،( 92524رقم ) ، 404ص 41أخرجه أمحد يف " مسنده " ج (3)

ابب ذكر إثبات رضا  ،و ابن حبان يف " صحيحه " يف كتاب الطهارة  ،( 5رقم ) ، 10ص 1ج،الرتغيب يف السواك 
ابب يف فضل السواك  ،و البيهقي يف " السنن " كتاب الطهارة  ،(1067رقم ) ، 347ص 3هللا عز وجل للمتسوك ج

( من 4916رقم ) ، 315ص 8و أبو يعلى يف " مسنده " ج ،من طريق يزيد بن زريع  ،( 138رقم ) ، 55ص 1ج ،
 طريق الدراوردي عبد العزيز بن حممد

 (276رقم ) ، 91ص 1أخرجه الطرباين يف " األوسط " ج (4)
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عن عبد هللا بن أيب  ،عن حممد بن إسحاق  ،من طريق ابن إدريس  (2)و أخرجه البيهقي
 به .  ،عن عائشة  ،عن عروة  ،بكر

عن عبد هللا بن حممد بن أيب  ،و الصواب : عن حممد بن إسحاق  ،و قال : كذا قال  
 عتيق عن عائشة .

 و مل يتابع عليه . : (3)و قال الدار قطين  

 :  أيضاً  و اختلف عليه ،عن عائشة  ورواه القاسم

من طريق (4)و أبو يعلى و الدارمي و ابن عدي ،أخرجه ابن أيب شيبة و إسحاق بن راهويهف
 ،عن القاسم بن حممد  ،قال :أخربين داود بن احلصني  ،إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة 

 به .  ،عن عائشة 

عن حممد بن  ،عن سفيان الثوري و شعبة  ،من طريق مؤمل بن إمساعيل (5)نعيموأخرجه أبو 
 به .  ،عن عائشة  ،عن القاسم بن حممد  ،إسحاق ،عن أيب عتيق التيمي 

 ،من طريق سليمان بن بالل، عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن أيب عتيق  (6)وأخرجه البيهقي
 به .  ،عن عائشة  ،عن القاسم بن حممد 

 عن عائشة: عبيد بن عمرياه ورو 

من طريق سفيان بن حبيب، عن ابن (1)وأخرجه ابن خزمية ـ و من طريقه البيهقي ـ و أبو نعيم
 به .  ،عن عائشة  ، عبيد بن عمري ،عن عثمان بن أيب سليمان  ، ججري

                                                                                                                                                                      
 5ص 3و ابن عدي يف " الكامل " ج ،( 7رقم ) ، 186ص 1أخرجه أمحد يف " مسنده " ج (1)
 (2522رقم ) ، 282ص 4ج ،أخرجه البيهقي يف " شعب اإلميان " يف فضل الوضوء  (2)
 421ص 14،ج  1، ط العللالدارقطين ، (3)

( و إسحاق بن راهويه 1792رقم) ، 151ص 1ج ،أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب ما ذكر يف السواك  (4)
و الدارمي يف  ،( 4569رقم ) ، 51ص 8مسنده " جو أبو يعلى يف "  ،( 936رقم ) ،385ص 2يف " مسنده " ج

 382ص 1و ابن عدي يف " الكامل " ج ،( 711رقم ) ، 538ص 1ج ،" السنن " ابب السواك مطهرة للفم 
 94ص 7أخرجه أبو نعيم يف " احللية " ج (5)
 (139رقم ) 56ص 1ابب يف فضل السواك ج ،أخرجه البيهقي يف " السنن " كتاب الطهارة  (6)
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 دراسة اإلسناد:

 : الشافعيدراسة إسناد 

: صدوق يدلس (2)قال احلافه  ،املغازي  إمام ،رواه حممد بن اسحاق : هو ابن يسار املدين 
 فانتفت شبهة تدليسه .  ،. اهـ . وقد صرلح ابلتحديث عند اإلمام أمحد كما سلف 

و عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر: هو املعروف اببن أيب عتيق، قال 
ل الدار : صدوق . روى له البخاري. وقد مسع من عائشة هذا احلديث فيما قا(3)احلافه
 . قال: الصحيح أن ابن أيب عتيق مسعه من عائشة .(4)قطين 

 : حسن . احلكم عليه

 :أمحد وأيب يعلىإسناد 

 ثقة ثبت . :(5)قال احلافه  ،يزيد بن زريع : هو البصري 

، صدوق من علماء املدينةقال الذهيب :خمتلف فيه، ،والدراوردي : هو عبد العزيز بن حممد 
روى له : صدوق ،كان ُيدث من كتب غريه فيخطئ .  (7)احلافهقال  .(6)غريه أقوى منه
ليس هو  ،يهم قال أمحد بن حنبل: إذا حدث من حفظهو   . البخاري مقروو بغريهمسلم ،و 

 ثقة حجة:ابن معني وقال  ابن املديين: ثقة ثبت. قالو  وإذ حدث من كتابه فنعم.، شيءب

                                                                                                                                                                      
رقم  ، 108ص 1ج ،ابب فضل السواك و تطهري الفم به  ،أخرجه ابن خزمية يف " صحيحه " كتاب الطهارة  (1)
ـ و أبو نعيم يف "  140ص 1ابب يف فضل السواك ج ،( ـ و من طريقه البيهقي يف "السنن" كتاب الطهارة 135)

 67ص 2اتريخ أصبهان " ج
 498، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

355، 8، ط تقريب التهذيبجر، ابن ح(3)

 421ص 14،ج  1، ط العللالدارقطين ، (4)

 632، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 .633ص2ج، 1،ط مليزانالذهيب يف ا انظر:(6)

 .390، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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ليس به أبس وحديثه عن عبيد هللا بن  :خروقال يف موضع آ،ليس ابلقوي  :وقال النسائي.
  . 1وقال أبو زرعة: سيئ احلفه وقال أبو حامت: ال ُيتج به. .عمر منكر

ذكره  ،فهو عبد الرمحن  بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر  ،وأما عبد الرمحن بن أيب عتيق 
 أمحد : ال أعلم إال خرياً .  نقل عنو  ،يف " الثقات "(2)ابن حبان 

 سلف الكالم عليه .  ،بوه عبد هللا بن حممد وأ

هذا إسناد فيه خمالفة . قد خالف يزيد بن زريع وعبد العزيز حسن ، و : احلكم عليه
عن عائشة . و قال  ،عن أبيه  ،فقاال يف اإلسناد : ابن أيب عتيق  ،الدراوردي )ابن إسحاق(

يح أن ابن أيب عتيق مسعه من : الصح(3)قال الدار قطينو يزيد : عبد الرمحن بن أيب عتيق .
 اهـ. وقد سلف يف الذي قبله إبسناد حسن.عائشة.

 ": الطرباين يف " األوسط إسناد

 : ثقة ثبت . (4)احلافه قال  ،سعيد بن أيب أيوب : هو اخلزاعي املصري  

  (5)ابن عديضعفه  ،وروح بن صالح : هو املصري  

 يف الذي قبله إبسناد حسن  وقد سلف ضعيف.حسن ، وهذا إسناده : احلكم عليه

 :إسناد أمحد

 ،عن أيب بكر الصديق ،عن أبيه ،محاد بن سلمة وإن كان ثقة إال أنه رواه عن ابن أيب عتيق
 به 

                                                           

.وفيه أقوال األئمة املختلفة،354ص6ج، 1، ط يب التهذيبذهتابن حجر، انظر: (1)
 65ص     7ج  ، 1ط،  لثقاتا،ابن حبان (2)

422ص 14،ج  1، ط العللالدارقطين ، (3)

 268، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

 63ص4،ج 1،طلكامل ابن عدي ، ا(5)
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: هذا (1)، قال ابن عديمن حديث أيب بكرضعيف حديث حسن ، لكن :  احلكم عليه
بن أيب عتيق، عن أبيه : الصواب عن ا(2)احلديث أخطأ فيه محاد بن سلمة .وقال الدار قطين

 .ا ه .وقد سلف إبسناد حسن.عائشةعن  ،

 عن عائشة . دراسة إسناد ما روي عن القاسم •

 : ذكر القاسم فيه غري حمفوظ . (3)و قال الدار قطين  

 :  الطريق األول

: ضعيف . اهـ. (4)قال احلافه ،إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، هو األنصاري  األشهلي 
 . (5)ر له ابن عدي حديثه وقد استنك

 : ثقة إال عن عكرمة . (6)قال احلافه  ،وداود بن احلصني : هو املدين 

 : ثقة .(7)قال احلافه ،والقاسم بن حممد : هو ابن أيب بكر الصديق 

و لشذوذه كما  ،ضعيف لضعف ابن أيب حبيبة حديث حسن، وهذا إسناد :  احلكم عليه
ي عن البخاري قوله : إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة قال الدار قطين . و نقل ابن عد

وقد . (8)األشهلي األنصاري املدين عنده مناكري . و استنكر له ابن عدي هذا احلديث 
 سلف ابسناد حسن.

 :  الطريق الثاين

                                                           

 5ص3،ج 1،طلكامل ابن عدي ، ا(1)

277ص 1،ج  1، ط العللالدارقطين ، (2)

 422ص 14،ج  1، ط العللالدارقطين ، (3)

126، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

382ص 1ج1،ط  الكامل ،ابن عدي (5)

 234، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

482، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)

382ص 1ج1،ط  الكامل ،ابن عدي (8)
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و بقية إسناده سلف ،(1)و هو ثقة فيما قال احلافه ،و هو املدين  ،فيه سليمان بن بالل 
 جاهلم .الكالم على ر 

وقد سلف  ضعيف لشذوذه بذكر القاسم . حديث حسن، وهذا إسناد  احلكم عليه :
  حديث ابسناد حسن

 :  الطريق الثالث

 : صدوق سىيء احلفه .(2)قال احلافه ،هو البصري نزيل مكة ، فيه مؤمل بن إمساعيل 

األشراف " و الذي يف " حتفة  ،كذا جاء يف مطبوع احللية أليب نعيم   ،و أبو العتيق  
: عن رجل.وقال : ذكر القاسم (4): عن رجل من آل أيب بكر . و عند الدار قطين (3)للمزي

 فيه غري حمفوظ .

وقد سلف  و لشذوذه . ،ضعيف لضعف مؤمل حديث حسن، وهذا إسناد  : احلكم عليه
 ابسناد حسن.

 عن عائشة . دراسة إسناد  عبيد بن عمري

 : ثقة . اهـ . (5)قال احلافه  ،ز سفيان بن حبيب : هو البصري البزا

: ثقة فقيه و كان يدلس (6)قال احلافه  ،و ابن جريح : هو عبد امللك بن عبد العزيز املكي 
 . اهـ . وهذا منها ،فقد عنعن.

 : ثقة .  (7)قال احلافه ،و عثمان بن أيب سليمان : هو املكي 
                                                           

 284، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

584، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

 465ص 1، ج 1، ط حتفة األشرافملزي ، ا(3)

 421ص 14،ج  1، ط العللالدارقطين ، (4)

 277، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

 395، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

 415، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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جممع على ثقته . من كبار  :(1)قال احلافه ،و عبيد بن عمري : هو ابن قتادة املكي 
 التابعني.

وقد سلف  ضعيف لعنعنة ابن جريح . ضعيف حديث حسن، وهذا إسناد :  احلكم عليه
 ابسناد حسن.

 :  وللحديث شواهد

من طريق محاد بن سلمة، عن عبيد هللا بن  (2)شاهد من حديث أيب هريرة عند ابن حبان
 عنه .  ،عن سعيد املقربي  ،عمر 

، و (4): احملفوظ عن محاد بغري هذا اإلسناد من حديث أيب بكر (3)ن حجرقال احلافه اب
 احملفوظ عن عبيد هللا بن عمر هبذا اإلسناد و بلفه : " لوال أن أشق "

: فيه عثمان بن أيب العاتكة، وهو (6)، قال احلافه (5)و من حديث أيب أمامة عند ابن ماجة
 مرتوك .

 ابب دفع السواك إىل األكرب

 .(7) " كرب  صة : " كرب  ي   صة و حم  ي   و  قوله عليه السالم حل    ابن بطال: قال -65

 التخريج:

 مة .ثْ من حديث سهل بن أيب حخ  (1)و مسلم ،أخرجه البخاري

                                                           

409، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 ،ذكر العلة اليت من أجلها أراد صلى هللا عليه و سلم أن أيمر أخمته هبذا األمر  خرجه ابن حبان يف " صحيحه " اببأ (2)
 (1070رقم ) ، 352ص 3ج

226ص 1ج، 1ط،  التلخيص احلبريابن حجر، (3)

  أنه ضعيف170سلف ص   (4)
 (289رقم ) ، 192ص 1ج ،ابب السواك  ،يف " سننه " كتاب الطهارة  هابن ماج (5)
226ص 1ج، 1ط،  ص احلبريالتلخيابن حجر، (6)

 . 364ص 1، ج شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (7)
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 : صحيح . احلكم عليه

 .(2)نب رب الل  حديث ش   قال ابن بطال: -66

 التخريج:

ل هللا صلى هللا عليه و من حديث أنس بن مالك : أن رسو  (3)و مسلم ،أخرجه البخاري
فشرب مث أعطى  ،و عن ميينه أعرايب و عن يساره أبو بكر  ،سلم أخيت بلنب قد شيب مباء 

 و قال : األمين فاألمين . ،األعرايبل 

 : صحيح . احلكم عليه

 ابب فضل من ابت على وضوء

بعد كان ابن عمر يعل آخر عمله الوضوء والدعاء، فإذا تكلم    قال ابن بطال: -67
ذلك استأنف الصالة والدعاء، مث ينام على ذلك اقتداء ابلنيب عليه السالم لقوله: " 

 .(4)اجعلهن آخر ما تتكلم به "

 : مل أقف على خترجيه.التخريج 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

ابب املوادعة و املصاحلة مع املشركني ابملال و غريه و إمث  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " كتاب اجلزية و املوادعة  (1)
ابب  ،حملاربني و مسلم يف " صحيحه " كتاب القسامة و ا ،( 3173رقم ) ، 101ص 4ج ،من مل يف ابلعهد 

 (1669رقم ) ، 1294ص 3ج ،القسامة 
 364ص 1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (2)
 ،( 5619رقم ) ، 111ص 7ج ،ابب األمين فاألمين يف الشرب  ،أخرجه البخاري يف " صحيحه " كتاب األشربة  (3)

 1603ص 3 و حنوها عن ميني املبتدئ جابب استحباب إدارة املاء و اللنب ،و مسلم يف " صحيحه " كتاب األشربة 
 (2029رقم ) ،
 . 365ص1ج،2ط،  شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (4)
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 كتاب الغسل                                        

 ابب الوضوء قبل الغسل

 

ل؟ س  ر: أنه سئل عن الوضوء بعد الغ  وروى انفع عن ابن عم  قال ابن بطال: -68
 .(1)من الغسل  أعم   وضوء   فقال: وأي  

عن عبد هللا بن عمر، عن وفع، قال: سئل ابن عمر، (2)أخرجه عبد الرزاق  التخريج:
 فذكره.

من طريق حممد بن عبد هللا بن بزيع، حدثنا عبد  (3)و أخرجه مرفوعًا الطرباين، و احلاكم
 بن عمر، عن وفع، عن ابن عمر: أن النيب صلى هللا عليه و سلم األعلى، حدثنا عبد هللا
 سئل، فذكره مرفوعاً .

عن أيب معاوية، عن عاصم األحول، عن غنيم بن قيس، عن ابن (4)وأخرجه ابن أيب شيبة
 عمر موقوفاً، به.

 دراسة اإلسناد: 

 : إسناد عبد الرزاق

 ضعيف .: (1)قال احلافه ،عبد هللا بن عمر : هو العمري 
                                                           

 . 396ص 1ج ،2ط، شرح صحيح البخاريابن بطال ،  (1)
 (1040رقم ) ، 271ص 1ج ،أخرجه عبد الرزاق يف " املصنف " ابب الوضوء بعد الغسل  (2)
 548ص 1و احلاكم يف " املستدرك " ج ،( 13377رقم ) ، 371ص 12بري " جأخرجه مرفوعاً الطرباين يف " الك  (3)
 (548رقم ) ،
 69ص 1أخرجه ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف الوضوء بعد الغسل من اجلنابة ج (4)
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 : ثقة ثبت. (2)قال احلافه ،ووفع: هو موىل ابن عمر أبو عبد هللا املدين

 ضعيف ، لضعف العمري، و قد خالف عبدخ صحيح بشواهده ، وهذا إسناده : احلكم عليه
وقد  . (3)و الصواب وقفه كما قال الذهيب ،األعلى كما عند الطرباين، فرفعه  الرزاق  عبدخ 

 (.69(، وسلف من حديث علي )70سلف صحيحا يف احلديث )

 

 :إسناد الطرباين

 : ثقة .(4)قال احلافه ،فيه حممد بن عبد هللا بن بزيع: وهو البصري 

 : ثقة .(5)قال احلافه ،و عبد األعلى : هو ابن أيب األعلى البصري 

 و متام اإلسناد كسابقه . 

احلاكم : حممد  ضعيف لضعف العمري، قالصحيح بشواهده ، وهذا إسناده : احلكم عليه
 و قد أوقفه غريه . اهـ . قال الذهيب : و هو الصواب . ،بن عبد هللا بن بزيع ثقة 

 :إسناد ابن أيب شيبة 

 : ثقة أحفه الناس حلديث األعمش(6)أبو معاوية: هو حممد بن خازم الضرير، قال احلافه 

 هـ(. 142ة ): ثقة . مات سن(7)وعاصم األحول: هو ابن سليمان البصري، قال احلافه

 هـ ( . 90: خمضرم ثقة . مات سنة )(1)قال احلافه  ،و غنيم بن قيس: هو املازين البصري  

                                                                                                                                                                      

348، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

588، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

548ص 1جستدرك ، انظر املستدرك قاله الذهيب يف تلخيص امل(3)

517، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (4)

365، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

506، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

321، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (7)
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إال أن مساع عاصم من غنيم مل  ،رجاله ثقات  صحيح بشواهده ، وهذا إسناد :احلكم عليه 
 يتبني يل .

عن  ،بن سليمان  (2)و قد ذكر ابن أيب شيبة قال : حدثنا معتمر قال ابن بطال:-69
ي : أن علياً كان يتوض أ بعد الغ س ل. ،عن عطاء بن السائب  ،أبيه   عن أيب الب خ رت 

ي الطائي امسه سعيد  ،و قال ابن بط ال : هو مرسل  ألن حيىي بن  معني قال : أبو الب خ رت 
 . (3)بن ع بيد ثقٌة ، و مل يسمع من علي بن أيب طالب

  التخريج :

 هبذا اإلسناد . (4)هو يف " مصنف ابن أيب شيبة

  دراسة اإلسناد :

 : ثقة .(5)قال احلافه  ،معتمر بن سليمان : هو التميمي البصري 

 : ثقة . (6)قال احلافه ،و أبوه سليمان التميمي أبو املعتمر 

عطاء بن السائب قال أمحد بن حنبل:  ،اختلطثقةوعطاء بن السائب: هو الثقفي الكويف، 
وقال أبو حامت: حمله الصدق قبل أن  ع منه قدميا كان صحيحاثقة، ثقة، رجل صاحل، ومن مس

عطاء بن ما حدثك  :بن علية قال يل شعبةاوقال  .وثقه ابن معني، وأبو داودو .  لط
وهذا من روايته عن أيب (7).اهـ  عن رجال زاذان وميسرة وأيب البخرتي فال تكتبهالسائب 

                                                                                                                                                                      

 473، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

 : معمر ، وهو حتريف، والتصويب من مصادر التخريج.369ص 1جالبن بطال  شرح صحيح البخارييف مطبوع  (2)
 . 369ص 1،ج2ط شرح صحيح البخاري،ابن بطال ،  (3)
 (754رقم ) ، 69ص 1ج ،هو يف " مصنف ابن أيب شيبة " يف الوضوء بعد الغسل من اجلنابة  (4)
 569، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (5)

628، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (6)

وفيه أقوال األئمة املختلفة.،206ص7ج، 1، ط يب التهذيبذهتابن حجر، انظر: (7)
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فيحصل لنا من جمموع كالمهم أن  أيضا: .  وقال: صدوق اختلط(1)قال احلافه و .البخرتي
سفيان الثوري وشعبة وزهريا وزائدة ومحاد بن زيد وأيوب عنه صحيح ومن عداهم يتوقف فيه 
اال محاد بن سلمة فاختلف قوهلم والظاهر أنه مسع منه مرتني مرة مع أيوب كما يومي إليه  

 (.2)مع جرير وذويه وهللا أعلم كالم الدارقطين ومرة بعد ذلك ملا دخل إليهم البصرة ومسع منه

: ثقة ثبت، فيه تشيع (3)رتي: هو سعيد بن فريوز الطائي الكويف، قال احلافه خْ وأبو البخ 
قليل، كثري اإلرسال. اهـ. ولعل ما قال ابن بطال: سعيد بن عبيد، سبق قلم. وروايته عن 

 . (4)علي مرسلة

وقد سلف صحيحا يف  طاعه.ضعيف النق صحيح بشواهده ، وهذا إسناده :احلكم عليه
 (.71(،وحديث عائشة )68(، وسلف من حديث ابن عمر)70احلديث )

فأقول  ،وروى الزهري، عن سامل، قال : كان يغتسل مث يتوضأ     قال ابن بطال: -70
ل إيل  أنه  خيي  ب، ولكين  ن  سل للج  من الغ   أت   وضوء   سل ؟ فقال: وأي  الغ   زئك  ما ي  : أ  

 .(5)أ لذلك ه فأتوض  فأمس   ي شيءٌ ر  ك  خيرج من ذ  

 التخريج:

وأخرجه عبد ،  مو من طريقه أخرجه ابن املنذر ، والبيهقي  -يف " املوطأ "  أخرجه مالك
 به . ،، كالمها ) مالك و معمر ( عن ابن شهاب الزهري (6)الرزاق عن معمر 

                                                           

 422، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

،207ص7ج، 1، ط يب التهذيبذهتابن حجر، انظر: (2)

 274، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)
 33ص 11ج ، 1ط ،هتذيب الكمال املزي،(4)
 . 396ص 1ج،2ط، صحيح البخاريشرح ابن بطال ، (5)
ـ و من طريقه أخرجه ابن املنذر يف " األوسط "  43ص 1يف " املوطأ " ابب الوضوء من مس الفرج ج أخرجه مالك (6)

ابب الوضوء من مس الذكر  ،، والبيهقي يف " السنن " كتاب الطهارة  194ص 1ابب ذكر الوضوء من مس الذكر ج
رقم  ، 115ص 1عبد الرزاق يف " املصنف " ابب الوضوء من مس الذكر ج ( ـ  وأخرجه630رقم ) ، 208ص 1ج
 ( من طريق معمر419)
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 :  دراسة اإلسناد

تقانه إ: حافه متفق على جاللته و (1)افهقال احل ،ابن شهاب : هو حممد بن مسلم الزهري 
 . 

 :كان ثبتاً . (2)قال احلافه، و سامل: هو ابن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب

 : ثقة ثبت . (3)قال احلافه ،و معمر: هو ابن راشد األزدي 

 : صحيح . احلكم عليه

عن  ،يزيد األسود بن  (4)أيب عن ،يعي ب  و روى أبو إسحاق الس      قال ابن بطال: -71
 سل من اجلنابة .أ بعد الغ  عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يتوض  

 التخريج :

و أبو  ،و النسائي ،و الرتمذي ، و ابن ماجة ،و ابن أيب شيبة و أمحد  ،أخرجه الطيالسي 
. وقرن به  ،عن أيب إسحاق  ،من طريق شريك  (5)يعلى و احلاكم والبيهقي، و ابن املنذر

 زهرياً  بشريكٍ  الطيالسيُّ 

                                                           

536، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

261، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

570، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)

األسود بن يزيد ، كما يف مصادر ،وصوابه :  369ص1البن بطال ، ج شرح صحيح البخاريكذا يف مطبوع   (4)
 التخريج اآلتية.

و ابن أيب شيبة يف " املصنف " ابب يف الوضوء  ،( 1493رقم ) ، 21ص 3أخرجه الطيالسي يف " مسنده " ج (5)
و  ،( 24389رقم ) ، 454ص 40و أمحد يف " مسنده " ج ،( 744رقم ) ، 69ص 1ج ،بعد الغسل من اجلنابة 

 ،و الرتمذي يف " السنن " كتاب الطهارة  ،( 26213رقم ) ، 276ص 43و ج ، (25595رقم ) ، 382ص 42ج
ابب يف   ،و ابن ماجة يف " السنن " كتاب الطهارة  ،( 107رقم ) ، 168ص 1ج ،ابب يف الوضوء بعد الغسل 

ابب ترك  ،و النسائي يف " اجملتىب " يف " السنن " كتاب الطهارة  ،( 580رقم ) ، 367ص 1ج ،الوضوء بعد الغسل 
و  ،( 4531رقم ) ، 25ص 8و أبو يعلى يف " مسنده " ج ،( 252رقم ) ، 137ص 1ج ،الوضوء من بعد الغسل 

ابب  ،و البيهقي يف " السنن " كتاب الطهارة  ،( 547رقم ) ، 255ص 1ج ،احلاكم يف " املستدرك " كتاب الطهارة 
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 :  دراسة اإلسناد

 : صدوق  طئ كثرياً . (1)قال احلافه ،شريك: هو ابن عبد هللا النخعي القاضي 

يف الصحيح بعد  السبيعي و روايتة عن أيب إسحاق ،ديج حخ و قد اتبعه زهري بن معاوية بن 
 .  25ص 1الرتمذي ج ذكرما في ،االختالط 

اختلط  ،: ثقة مكثر عابد (2)قال احلافه ،بيعي و عمرو بن عبد هللا السل وأبو إسحاق : ه
 أبخرة. 

 : خمضرم ثقة .(3)قال احلافه،و األسود بن يزيد : هو النخعي 

اختالط أيب إسحاق فيه و ،   ضعيفوهو شريك فيه  إسنادصحيح ،وهذا : احلكم عليه
 ومساع زهري منه بعد االختالط.،

 وهذا قول غري واحد من أصحاب النيب صللى هللاخ  .حسن صحيححديث قال الرتمذي : و  
 .يتوضأ بعد الغسلعخلخْيهِّ وخسخللمخ والتابعني، أن ال 

(، وسلف من حديث ابن 70يعين صححه بشواهده ، وقد سلف صحيحا يف احلديث )
 (.69(،وحديث علي )68عمر)

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

ذر يف " األوسط " ابب ذكر ترك الوضوء بعد الغسل و ابن املن ،( 852رقم ) ، 277ص 1ترك الوضوء بعد الغسل ج
(672رقم ) ، 129ص 2ج

300، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (1)

453، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (2)

150، 8، ط تقريب التهذيبابن حجر، (3)
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 اخلامتة

 يد املرسلنياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على س

ني يل بأما بعد: فقد صحبت ابن بطال رمحه هللا من خالل هذه الرسالة زمنًا طوياًل ، وت
مهارته يف االستدالل و حشد األدلة النصية على اختالف مصادرها. و قد أهنيت هذه 
الرسالة و كل ابحث جيعل يف ذهنه منهجًا معينًا يسري عليه ، و البشر من صفاته العجز و 

، و اجلهد البشري ال  لو من نقص أو نقد ، فإن يكن الصواب فمن توفيق هللا ، الضعف 
 و إن يكن الزلل و اخلطأ فمن أنفسنا ، فنسأله تعاىل العفو و املغفرة .

هذا و خالل رحليت يف هذا البحث ميكن القول أبن هناك فوائد استفد ا و هلل احلمد و املنة 
 : ، كما أن هناك نتائج توصلت إليها

ـ أن ابن بطال يف كتابه "شرح صحيح البخاري" قد حشد األدلة النصية من األحاديث و 
اآلاثر لبيان القول يف املسألة الفقهية اليت عرض هلا البخاري يف أبواب كتابه ،  و ابن ايب 
بطال عرض االقوال املختلفة يف املسألة، منها ما يوافق عنوان الباب الفقهي ، ومنها ما 

 . الفه 

و ابن بطال كان يعرض هلذه األقوال معزوة إىل أصحاهبا أحياو، غري مسندة و ال  خمرجة  -
. 

ـ ابن بطال مل يكن يتكلف لبيان احلكم على احلديث من الصحة و الضعف ،  اللهم إال أن 
 يكون من سبقه من احملدثني قد قاله ، فينقله عنه .

ا ما هي حديثية حبتة ، و منها ما هي مصادر ـ النصوص املنقولة هي من مصادر خمتلفة، منه
 فقهية على طريقة احملدثني ، فهو ينقل منها فحسب دون بيان حاهلا .

وعرض ابن بطال ألقوال الصحابة اليت هي معتمدة على نصوص حديثية ، وقد استدل  -
 هبا يف ذكر اخلالف الفقهي ، دون أن يعرف درجة هذه األدلة من القوة أو  الضعف. 
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ومن خالل هذه الرحلة مع ابن بطال تبني يل أن أكثر األدلة اليت أوردها صحيحة النسبة  -
 إىل قائليها.

من أخويت الباحثني أن يتابعوا السري يف ختريج متام  أرجوألمهية هذا السفر العظيم فإين نظرًا و
فاضل يف أحاديث هذا الشرح ، مستلهمني العون من هللا ، ومبا يرشدهم إليه األساتذة األ

 هذه اجلامعة املوقرة .

ـ وكذلك فإن فن ختريج احلديث من الفنون احلديثية اليت ُيتاج املشتغل فيها إىل صرب وأوة ، 
 واملشتغلون فيه قليل ابلنسبة لطلبة العلم والباحثني .

وهو فن ُيتاج إىل مهارة ودربة حىت يتمكن الباحث من الكشف عن مسالك احلديث وطرقه 
 صول إىل احلكم على احلديثومن مث الو 

والباحث يف العلوم الشرعية من غري اختصاص احلديث ، كاملفسر والفقيه وغريمها ، هلم 
 حاجة إىل معرفة  احلديث واالستدالل به ، وال تتوفر هلم الدربة يف فن التخريج 

بل  لذا يقع على اجلامعات املسؤولية يف تسهيل فن التخريج لطالب العلوم الشرعية عامة،
 تشجيعهم على ذلك بكل الوسائل املتاحة.

و أخرياً ال أنسى أن أقدم الشكر الوافر لكل من كان له الفضل علي يف إاتحة الفرصة يل يف 
اخلوض يف العمل املشرف ، من أساتذة ومرشدين يف هذه اجلامعة ، فلهم كل الشكر ، 

 خري اجلزاء.جلميع اولألستاذ الدكتور حممد إبراهيم احللواين خاصة ، جزى هللا 

 ربنا تقبل منا إنك جميب مسيع الدعاء

 واحلمد هلل رب العاملني ، وصلى هللا على سيدو حممد وعلى آله  وصحبه أمجعني.
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122، 172  
 150 ،حجاج  ابن أرطاة
 160 ،حجاج ابن املِّْنهال

خرُّوذي
 117 ، 116حسني بن حممد  امل

 ،110بن عبد الرمحن السلمي حصني
111، 113، 144،112 ، 145 

 113 ،112 ،حصني بن جندب
 175 ،حفص بن غياث

 ،99 ،98 ،85 ،36 ،28 ،بن سلمة محاد
107، 108، ، 120، ، 141، 142، 
143، ، 159، 161، 165، 166، 
177، 178، 179، 195، 198، 
 ز ،207 ،201 ،199

 ،/ أبو أسامة محاد بن أسامة
 ،137 ،136 ،115 ،114 ،محاد بن زيد
154، 155،162، 182، 183، 
207 
 178 ،166 ،155 ،بن أيب سليمانمحاد 
  ،173 ،142 ،141 ،99 ،50 ،محيد
، 98، 99 

 192 ،191 ،محيد بن عبد الرمحن
نخٍش الصنعاين  180 ،حخ

 96 ،95 ،94 ،حوثرة
 183 ،داود بن أيب هند
 196 ،داود بن احلصني
 177 ،ربعي بن حراش
ؤذِّّن
خ
 183 ،ربيع امل

 118 ،رجل من أخوال احملرر بن أيب هريرة
 195 ،روح بن صالح

 ،84، 86 ، ،83 ،49 ،بن قدامة زائدة
106، 127، 183، 184 
 127 ،بن أيب زائدة زكراي

 210 ،زهري بن معاوية بن حخديج



198 

 

 109 ،زيد بن وهب
 113 ،زيد ين اثبت
 130 ،سعدخ بنخ إبراهيم
 119 ،سعد بن عبادة

 190 ،سعد بن عبيدة السلمي
 195 ،سعيد بن أيب أيوب

 156 ،سعيد بن أيب سعيد املقربي
 ، 94،93 ،92 ،سعيد بن أيب عروبة

101، 102 ، 119، 142  
 ،188 ،148 ،147 ،عيد بن جبريس

189 
 160، 81 ،80 ،سعيد بن سلمة

 ،سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش األسدي
118 

  131132 ،سعيد بن عمرو بن سعيد
 ،92 ،78 ،76 ،23 ،بن عيينة سفيان
96، 113، 114، 124، 128، 
131، 132، 136، 137، 140، 
147، 148، 149، 166، 175، 
177، 178، 179، 190، 191، 
196، 200، 207 

 ، ،66 ،36 ،الثوري سفيان بن سعيد ا
125 129، 139، 140، 147، 148، 
165، 166، 177، 178، 179، 
196، 207 
 

 179 ،177 ،سلمان الفارسي
 111 ،110 ،سخلمة بن كخهيل
 200 ،196 ،سليمان بن بالل

 116 ،سليمان بن داود العختخكي
 144 ، 142 ،التيمي سليمان بن طرخان

 164 ،112 ،األعمش ن بن مخْهرانسليما
 154 ،سليمان بن يسار

 189 ،187 ،مسرة
 169 ،مسخخٍي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن

ْثمة  202 ،سهل بن أيب حخ
 116 ،115 ،سهل بن سعد

 124 ،شخريح  ابن هانئ بن يزيد
 ،138 ،128 ،124 ،123 ،1 ،شريك
139، 145، 146، 192، 193، 
209، 210 
 ،113 ،111 ،110 ،109 ،102 ،شعبة
145، 146، 147، 149، 150، 
151، 152، 162، 177، 178، 
179، 192، 193، 196، 207 

 167 ،166 ،165 ،شقيق بن سلمة
 80 ،صفوان بن سليم
 78 ،77 ،75 ،74 ،طاوسعبد هللا بن 

 135 ،134 ،133 ،طلحة بن عمرو
  162،204 ،عاصم  بن سليمان األحول
 128،129 ،عاصم بن أيب النجود

 ،123 ،106 ،66 ،63 ،49 ،عائشة
137، 150، 151، 152، 153، 
154، 160، 161، 175، 176، 
193، 194، 195، 196، 197، 
198، 199، 200، 207، 209، 
214، 215 

 172 ،عباس بن أيب طالب
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 205 ،204 ،184 ،عبد األعلى
 157 ،87 ،عبد احلق اإلشبيلي

 117 ،116 ،عبد احلميد بن سليمان
 80 ،بن إسحاق عبدخ الرمحن
 ،88 ،87 ،77 ،75 ،74 ،عبد الرزاق
89، 91، 92، 94، 110، 111، 
131، 139، 140، 143، 144، 
147، 148، 149، 165، 166، 
 د ،208 ،204 ،203

 161 ،101 ،عبد الصمد بن عبد الوارث
 78 ،لباهلي أبوالعواما عبد العزيز بن رفيع

  ، 77، 127، 128 
 ،194 ،ورديالدرا عبد العزيز بن حممد

195، 197 
 89 ،عبد العزيز بن مِّْهران

 76 ،عبد القدوس بن احلجاج
 ،126 ، 125 ،عبد الكرمي بن أيب املخارق

127، 132، 133، 167 
 115 ،114 ،عبد هللا الرومي

 195 ،عبد هللا بن أيب بكر
 115 ،عبد هللا بن دينار
 106 ،عبد هللا بن رجاء
 134 ،133 ،91 ،عبد هللا بن عبيد

 ،85 ،84 ،83 ،81 ،بد هللا بن عمرع
86، 103، 114، 126، 203، 
204، 208 

 204 ،عبد هللا بن عمر العمري
 97 ،95 ،عبد هللا بن عمرو بن أيب احلجاج

عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب 
 197 ،194 ،بكر

 ،126 ،111 ،84 ،90 ،عبد هللا بن منخري
159، 162  

 
  

 89 أبو قالبة،عبد هللا بن زيد اجلرمي
 116 ،عبد العزيز بن أيب حازم
 146 ،145 ،عبد امللك بن عمري

 ،141 ،140 ،بن عطاء عبد الوهاب
 ج ،142
 92 ،84 ،81 ،بن سليمان عبدة

 86 ،85 ،81 ،عبيد هللا بن عبد هللا
 ،159 ،126 ،125 ،عبيد هللا بن عمر

198، 201 
 159 ،عبيد هللا بن عمر العمري

 ،196 ،134 ،133 ،عبيد بن عمري
200، 201 

 201 ،196 ،عثمان بن أيب سليمان
 188 ،عثمان بن ساج
 94 ،92 ،عثمان بن مطر
 122 ،121 ،عروة بن الزبري

 ،133 ،97 ،77 ،47 ،بن السائب عطاء
139، 140، 141، 147، 148، 
150، 175، 176، 206، 207 

 175 ، 149 ،عطاء بن أيب رابح
 183 ،163 ،علقمة

 ،100 ،92 ،90 ،بعلي بن أيب طال
107، 110، 188، 206 
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 163 ،161 ،علي بن املبارك
 182 ،علي بن زيد بن جدعان
 172 ،علي بن عبد هللا بن جعفر

 76 ،75 ،األهلاين علي بن يزيد
 ،104 ،103 ،85 ،84 ،عمر بن اخلطاب

109، 125، 126، 131، 132، 
183، 208 

 122 ،121 ،عمر بن عبد الرمحن
  119،173 ،عمران بن حدير
 139 ،138 ،عمران بن مسلم

 153 ،103 ،63 ،عمرة
 ،99 ،97 ،78 ،77 ،بن دينارعمرو 
114، 115، 116، 130، 142، 
147، 148، 149، 150 

 179 ،178 ،عمرو بن عطية
 205 ،204 ،غنيم بن قيس
 187 ،غياث بن كلوب
 107 ،فاطمة بنت املنذر
 189 ،188 ،فضيل بن سليمان
 113 ،قخبِّيصة بن ذؤيب

 ،100 ،94 ،93 ،92 ،75 ،74 ،تادةق
101، 102، 201 

 180 ،قيس بن احلّجاج
 163 ،161 ،كرمية ابنة مهام
 173 ،أبو جملز الحق بن محيد
 104 ،103 ،لِّمخازة بن زخاّبر

 84 ،83 ،بن أيب سليم ليث
 ،61 ،60 ،58 ،36 ،18 ،2 ،مالك
63، 66، 67، 71، 79، 80، 81، 

91، 106، 108، 109، 114، 
115، 117، 118، 167، 168، 
169، 170، 177، 190، 191، 
 ر ،208 ،202 ،192
 ،127 ،86 ،84 ،83 ،27 ،جماهد
138، 139 

 121 ،حممد بن أيب ُيىي األسلمي
 ،84 ،82 ،81 ،29 ،حممد بن إسحاق

 ث ،197 ،196 ،195 ،194
 134 ،133 ،حممد بن القاسم
 99 ،حممد بن بكري

 ،83 ،82 ،81 ،حممد بن جعفر بن الزبري
86 

 ،176 ،164 ،أبومعاوية حممد بن خازم
185، 205 

 106 ،98 ،حممد بن خزمية
 134 ،133 ،حممد بن ربيعة
 172 ،119 ،حممد بن سريين

 86 ،85 ،83 ،حممد بن عباد بن جعفر
 205 ،204 ،حممد بن عبد هللا بن بزيع

 157 ،156 ،155 ،حممد بن عجالن
 174 ،حممد بن علي بن احلسني الباقر

 166 ،مد بن فضيلحم
 ،156 ،87 ،86 ،83 ،حممد بن كثري
157 

 117 ،حممد بن مخطّرف
 134 ،133 ،حممد بن ُيىي األزدي

يِّّصة  202 ،حمخ
 89 ،88 ،مرحوم بن عبد العزيز
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 186 ،مزيدة بن جابر
 ،107 ،93 ،92 ،36 ،بن مسرهد  مسدد
108، 118، 127 

 188 ،مسلم بن إبراهيم
 146 ،145 ،144 ،مصعب بن سعد

 187 ،131 ،مطرف
 132 ،مطرِّف ابن طخريف
 187 ،مطرف بن مسرة
 122 ،119 ،118 ،معاذ بن معاذ
 102 ،101 ،100 ،معاذ بن هشام

 162 ،161 ،معاذة
 76 ،75 ،مخعان بن رِّفاعة
 87 ،84 ،معاوية بن عمرو
 206 ،144 ،معتمر بن سليمان

 ،88 ،87 ،75 ،74 ،70 ،بن راشد معمر
90، 91، 97، 110، 111، 113، 
114، 206، 208 
 ،132 ،77 ،26 ،13 ،بن املعتمر منصور
145، 146، 151، 152، 153، 
165 

 200 ،196 ،مؤمل بن إمساعيل
 ،126 ،125 ،44 ،موىل ابن عمر وفع

159، 133،، 203، 204 
 143 ،نعيم بن محاد

 ،101 ،100 ،93 ،الدستوائي هشام
102، 106، 107، 108، 123، 
136، 177، 178 
 ،108 ،107 ،106 ،ن عروةهشام ب
123، 137 

 ،144 ،130 ،129 ،بن بشري هشيم
145، 148، 150، 185، 186 

 153 ،152 ،150 ،مهام بن احلارث
 98 ،97 ،واقد

 168 ،164 ،وائل بن حجر
 ،124 ،123 ،98 ،97 ،95 ،وكيع

127، 128، 129، 130، 147، 
148، 150، 161، 163، 174، 
 ز ،186 ،185

 171 ،ُيىي بن أيب كثري
 182 ،181 ،180 ،ُيىي بن إسحاق
 ،121 ،108 ،القطان ُيىي بن سعيد
136، 152، 153، 176 

 77 ،ُيىي بن كثري
 162 ،161 ،ُيىي بن حممد
 112 ،110 ،يزيد بن أيب زايد
 198 ،197 ،195 ،194 ،يزيد بن زريع
 ،119 ،103 ،102 ،يزيد بن هارون
120، 173 

 س ،117 ،116 ،يعقوب بن إبراهيم
 ،174 ،129 ،95 ،58 ،بن عبيد يونس
184 
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 واملصادر هرس املراجعف 

 ( .2011،) القاهرة، جممع اللغة العربية، 5، ط املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرين، م

 1ط ،حتقيق شعيب األرنؤوط و آخرين  ، املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل  ،م أمحد  
 ( . 1421 ،مؤسسة الرسالة  ،)بريوت 

دار  ،)بريوت  1ط ،حتقيق عامر حسن صربي  ، السنن ،أمحد بن حممد األثرم  ،ثرم م األ
 ( . 2004 ،البشائر اإلسالمية 

 1ط ،حتقيق ذايب عقل  ، خمتصر خالفيات البيهقي ،أمحد بن فرح  ،م اإلشبيلي 
 ( . 1417 ،مكتبة رشد  ،)الرايض 

 ،حتقيق زهري الناصر  ، املسند اجلامع الصحيح املختصر ،حممد بن إمساعيل  ،مالبخاري 
 ( )مصورة عن النسخة السلطانية( . 1422 ،دار طوق النجاة ،)جدة  1ط

حتقيق حمفوظ الرمحن زين الدين و آخرين ،  ، مسند البزار ،أمحد بن عمرو البزار  ،م البزار 
 ( . 1988 ،مكتبة العلوم و احلكم  ،)املدينة املنورة  1ط

 2ط ،حتقيق شعيب األرنؤوط  ، شرح السنة ،عود الفراء البغوي احلسني بن مس ،م البغوي 
 ( . 1403 ،املكتب اإلسالمي  ،)بريوت 

دار البشائر  ،)بريوت  4ط ، مناهج احملدثني العامة و اخلاصة ،علي ويف  ،م البقاعي 
 ( . 1436 ،اإلسالمية 

عين  ، ة األندلسالصلة يف اتريخ أئم ،خلف بن عبد امللك بن بشكوال  ،ابن بشكوال  م
  هـ ( . 1374 ،مكتبة اخلاجني  ،) القاهرة  2ط ،بنشره السيد عزت العطار 

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  ،أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل  ،م البوصريي 
 ( .1420،دار الوطن للنشر ،)الرايض  1ط ،حتقيق دار املشكاة  ،
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حتقيق أبو متيم  ، شرح صحيح البخاري ،عبد امللك علي بن خلف بن  ،ابن بطال  م
  هـ ( . 1423 ،مكتبة الرشد  ،)الرايض  2ايسر بن إبراهيم ، ط

 3ط،حتقيق حممد عبد القادر عطا  ، السنن الكربى ،أمحد بن احلسني  ،م البيهقي 
 ( . 1424 ،دار الكتب العلمية  ،)بريوت 

(  1423 ،مكتبة الرشد  ،)الرايض  1ط ،دوي حتقيق خمتار أمحد الن ، شعب اإلميان      
. 

 1ط ،حتقيق بشار عواد  ، اجلامع الكبري )السنن( ،حممد بن عيسى بن سورة  ،م الرتمذي 
 ( . 1998 ،دار الغرب اإلسالمي  ،)بريوت 

 ،حتقيق صبحي السامرائي و آخرين  ،ترتيب أبو طالب القاضي  ، العلل الكبري             
 ( . 1409 ،عامل الكتب  ،)بريوت  1ط

مكتبة  ،)الرايض  1ط ،حتقيق محدي السلفي  ، الفوائد ،متام بن حممد الرازي  ،م  متام 
 ( 1412 ،الرشد 

حتقيق عبد هللا  ، املنتقى من السنن املسندة ،عبد هللا بن علي بن اجلارود  ،ابن اجلارود  م
  هـ ( . 1408 ،)بريوت ، مؤسسة الكتاب الثقافية  1ط ،عمر البارودي 

 ،حتقيق عبد الفتاح أبو غدة  ، توجيه األثر إىل أصول األثر ،طاهر بن صاحل  ،اجلزائري  م
 ( . 1416 ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية  ،)حلب  1ط

 

 1ط ،حتقيق عامر أمحد حيدر  ، مسند ابن اجلعد ،علي بن اجلعد اجلوهري  ،ابن اجلعد  م
 (.هـ  1410 ،) بريوت ، مؤسسة ودر 

 التحقيق يف أحاديث اخلالف ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي  ،م ابن اجلوزي 
  هـ ( . 1415 ،)بريوت ، دار الكتب العلمية  1ط ،حتقيق مسعد عبد احلميد السعدي  ،
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حيدر أابد ـ هلند) 1، ط اجلرح و التعديلابن أيب حامت، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس،  م
  ( .  1371س دائرة املعارف العثمانية ، الدكن ، جمل

كشف الظنون عن أسامي الكتب  ،مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب  ،م حاجي خليفة 
 ( . 1941 ،مكتبة املثىن  ،د.ط )بغداد  ، و الفنون

مسند احلارث )بغية الباحث عن  ،احلارث بن حممد التميمي  ،م احلارث بن أيب أسامة 
مركز خدمة  ،)املدينة املنورة  1ط ،حتقيق حسني البكري  ، يثمي(زوائد مسند احلارث لله

 ( . 1413،السنة 

دائرة  ،)حيدر أابد الدكن اهلند  1ط ، الثقات ،حممد بن حبان البسيت  ،م ابن حبان 
 هـ ( . 1393 ،املعارف العثمانية 

 حتقيق شعيب ، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ، صحيح ابن حبان           
 هـ ( . 1408 ،)بريوت ، مؤسسة الرسالة  1ط ،األرنؤوط 

)  1ط ،حتقيق حممود إبراهيم زايد  ، اجملروحني من احملدثني و الضعفاء و املرتوكني         
 هـ (. 1396 ،حلب ، دار الوعي 

إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف  ،أمحد بن علي العسقالين  ،م ابن حجر 
(  1415 ،جممع امللك فهد  ،) املدينة املنورة  1ط ،يق زهري الناصر و آخرين حتق ، العشرة
. 

 هـ ( . 1430 ،دار املنهاج  ،)جدة 8ط ،حتقيق حممد عوامة  ، تقريب التهذيب       

) بريوت ، دار الكتب  1ط ، التلخيص اخلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري      
 هـ ( . 1419 ،العلمية 

 هـ ( . 1326مطبعة الدائرة املعارف النظامية  ،) اهلند  1ط ، هتذيب التهذيب      
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) بريوت ،  1ط،حتقيق شعيب أرنؤوط و آخرين  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري     
 ( . 2013دار الرسالة العاملية 

) بريوت م مؤسسة األعلمي  2ط،حتقيق دائرة املعارف النظامية  ، لسان امليزان     
 هـ ( . 1390 ،لمطبوعات ل

) الرايض  1ط ،حتقيق جمموعة من الباحثني  ، املطالبة العالية بزوائد املسانيد الثمانية     
 هـ ( . 1419 ،، دار العاصمة 

 = )مقدمة( فتح الباري بشرح صحيح البخاري .  هدي الساري    

)املدينة املنورة،  1ط ،حتقيق ربيع بن هادي املدخلي  ، النكت على كتاب ابن صالح    
  1404 ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية 

دار الفكر  ،)بريوت  د.ط  ، احمللى ابآلاثر ،علي بن أمحد ابن حزم الظاهري  ،م ابن حزم 
 د.ت ( . ،

دار  ،)دمشق  1ط ،حتقيق حسني سليم أسد  ، املسند ،عبد هللا بن الزبري  ،م احلميدي  
 ( . 1996 ،السقا 

حتقيق : حممد مصطفى  ، صحيح ابن خزميةحممد بن إسحاق بن خزمية، ،م ابن خزمية 
  ( . 1424 ،املكتب اإلسالمي  ،)بريوت 3ط ،األعظمي 

 ،)اسطنبول  1ط ، أملية خمتصرة يف أصول التخريج ،حممد جمري اخلطيب  ،  م اخلطيب
 ( . 1422 ،دار العلم 

حتقيق حممد  ،علماء احلديث  اإلرشاد يف معرفة ، أبو يعلى خليل بن عبد هللا ،م اخلليلي 
 ( . 1409 ،مكتبة الرشد  ،)الرايض  1ط ،سعيد إدريس 

حتقيق شعيب األرنؤوط و  ، سنن أيب داوود ،م أبو داوود سليمان بن األشعث السجستاين
 ( . 1430 ،دار الرسالة العاملية  ،)بريوت  1ط ،آخرين 
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 ،)بريوت  1ط ،حتقيق شعيب األرنؤوط  ،السنن  ،د علي بن عمر بن أمح ،م الدار قطين 
 ( . 1424 ،مؤسسة الرسالة 

 ،)الرايض  1ط ،حتقيق حمفوظ الرمحن زين الدين  ، العلل الواردة يف األحاديث النبوية    
 ( . 1405 ،دار طيبة 

 1ط،حتقيق حسني أسد  ، املسند )السنن( ،عبد هللا بن عبد الرمحن  ،م الدارمي 
 ( . 1412 ،دار املغين للنشر  ،ية )السعود

 1ط ،حتقيق بشار عواد معروف  ، اتريخ اإلسالم ،حممد بن أمحد عثمان  ،م الذهيب 
 ( . 2003 ،دار الغرب اإلسالمي  ،)بريوت 

 ( . 1382 ،دار املعرفة  ،)بريوت  1ط ،حتقيق علي البجاوي  ، ميزان االعتدال     

 

حتقيق عبد الغفور ، مسند إسحاق بن راهويه ،احلنظلي  إسحاق بن إبراهيم ،م ابن راهويه 
  ( . 1412 ،)املدينة املنورة م مكتبة اإلميان  1ط ،البلوشي 

 ،دار العلم للماليني  ،)بريوت  15ط ، األعالم ،خري الدين بن حممود  ،م الزركلي 
1418.) 

حتقيق  ، كربىطبقات الشافعية ال ،اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  ،م السبكي 
 ( . 1413 ،دار هجر  ،)القاهرة  2ط ،حممود الطناحي و عبد الفتاح احللو 

حتقيق  ، فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي ،حممد بن عبد الرمحن  ،م السخاوي 
 (  1424 ،مكتبة السنة  ،)مصر  1ط ،علي حسني علي 

 1حتقيق إحسان عباس ،  ط ، الطبقات الكربى ،حممد بن سعد بن منيع  ،م ابن سعد 
 ( . 1968 ،دار صادر  ،)بريوت 



207 

 

حتقيق موفق  ، سؤاالت محزة بن يوسف السهمي ،محزة بن يوسف اجلرجاين  ،م السهمي 
 ( . 1404 ،مكتبة املعارف  ،)الرايض  1ط ،بن عبد هللا 

 ، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،عبد الرمحن بن أيب بكر  ،م السيوطي 
 د.ط ( . ،دار طيبة  ،د.ط )املدينة املنورة  ،ق؟؟؟حتقي

 ( . 1410 ،دار املعرفة  ،د.ط )بريوت  ، األم ،حممد بن إدريس  ،م الشافعي 

شركة  ،)الكويت  1ط ،)ترتيب سنجر اجلاويل( حتقيق ماهر فحل  ، املسند           
 ( . 1425 ،غراس للنشر 

 1ط ،حتقيق جمموعة من الباحثني  ، سائل املدونةاجلامع مل ،حممد بن عبد هللا  ،م الصقلي 
 ( . 1434 ،معهد البحوث العلمية  ،)مكة 

، دار الفكر ، )دمشق 1ت عرت ، ط ،علوم احلديث: مقدمة ابن الصالحابن الصالح،  ـ
1986) 

،حتقيق كمال  املصنف يف األحاديث و اآلاثرابن أيب شيبة ، عبد هللا بن حممد العبسي ، م 
 هـ (. 1409)الرايض ، مكتبة الرشد ،  1ت ، طيوسف احلو 

 1ط ،حتقيق جمموعة من الباحثني  ، اجلامع ملسائل املدونة ،حممد بن عبد هللا  ،م الصقلي 
 ( . 1434 ،معهد البحوث العلمية  ،)مكة 

، دار )دمشق 1عرت ، طنور الدين ت  ،علوم احلديث: مقدمة ابن الصالحابن الصالح،  ـ
 (1986الفكر ، 

 ،)القاهرة  2ط ،حتقيق محدي السلفي  ، املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد  ،الطرباين  م
 ( . 1415 ،مكتبة ابن تيمية 

دار احلرمني  ،د.ط )القاهرة  ،و آخر  ،حتقيق طارق بن عوض  ، املعجم األوسط         
 د.ت ( . ،



208 

 

 ( . 1405 ،مؤسسة الرسالة ،)بريوت  1ط ،حتقيق محدي السلفي ،مسند الشاميني 

حتقيق أمحد شاكر  ، جامع البيان يف أتويل القرآن )التفسري( ،حممد بن جرير  ،م الطربي 
 ( . 1420 ،مؤسسة الرسالة  ،)بريوت  1ط ،

مكتبة  ،)الرايض  1ط ، تيسري مصطلح احلديث ،حممود بن أمحد الطحان  ،م الطحان 
 ( . 1425 ،املعارف 

(  1399 ،دار القرآن الكرمي  ،)بريوت  2ط ، سانيدأصول التخريج و دراسة األ        
. 

 ،حتقيق شعيب األرنؤوط  ، شرح مشكل اآلاثر ،أمحد بن حممد بن سالمة  ،م الطحاوي 
 ( . 1415 ،مؤسسة الرسالة  ،)بريوت  1ط

دار  ،)مصر  1ط ،حتقيق حممد بن عبد احملسن الرتكي  ،املسند  ،أبو داود  ،م الطيالسي 
 . ( 1419 ،هجر 

حتقيق ابسم ، اآلحاد و املثاينابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو بن الضحاك الشيباين ،  م
 هـ ( . 1411)الرايض ، دار الراية ،  1اجلوابرة ، ط

التمهيد ملا يف املوطأ  ،يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري  ،م ابن عبد الرب 
وزارة  ،د.ط )املغرب   ،محد العلوي و آخر حتقيق مصطفى بن أ ، من املعاين و األسانيد

  ( . 1387 ،عموم األوقاف 

حتقيق محدي  ، األحكام الوسطى ،عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي  ،م عبد احلق 
 ( . 1416 ،مكتبة الرشد  ،)الرايض  1ط ،السلفي 

 ،األعظمي  حتقيق حبيب الرمحن ، ملصنفا ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  ،م عبد الرزاق 
 ( . 1403 ،املكتب اإلسالمي  ،)بريوت  2ط
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 1ط ،حتقيق مشهور حسن سلمان  ، الطهور ،القاسم بن سالم اهلروي  ،م أبو عبيد 
 ( . 1414 ،مكتبة الصحابة  ،)جدة 

اهليئة العامة لشؤون  ،)القاهرة  1ط ،حتقيق حسني حممد شرف  ، غريب احلديث      
 . ( 1404 ،املطابع األمريية 

 (2008)دمشق، دار طيبة، 1،ط مناهج احملدثني العامة ،نور الدين عرت  ،م عرت 

جملة الشريعة و ،د.ط )الكويت  ، اإلمام البخاري و فقه الرتاجم يف جامعه الصحيح       
 ( . 1406 ،الدراسات اإلسالمية 

عادل أمحد  حتقيق ، الكامل يف ضعفاء الرجال ،عبد هللا بن عدي اجلرجاين  ،م ابن عدي 
 ( . 1418 ،دار الكتب العلمية  ،)بريوت  1ط ،عبد املوجود و آخرين 

املغين عن محل األسفار األسفار يف ختريج ما يف  ،عبد الرحيم بن احلسني  ،م العراقي  
 ( . 1426 ،دار ابن حزم  ،)بريوت  1ط ، اإلحياء من األخبار

 1حتقيق عبد املعطي قلعجي ،ط،كبري الضعفاء ال ،حممد بن عمرو العقيلي  ،م العقيلي 
 ( .  1404 ،دار الكتب العلمية ،)بريوت 

املسند الصحيح املخرج على صحيح  ،يعقوب بن إسحاق اإلسفراييين  ،م أبو عوانة 
 ،اجلامعة اإلسالمية  ،)املدينة  1ط ،حتقيق مجاعة من الباحثني  ،مسلم )املستخرج( 

1435 . ) 

 ، ترتيب املدارك و تقريب املسالك ،حصيب القاضي عياض بن موسى الي ،م عياض 
 و ما بعدها ( . 1965 ،مطبعة فضالة  ،)املغرب  1ط ،حتقيق مجاعة 

خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف ،بدر الدين العيين  ،حممود بن أمحد  ،م العيين 
 1429 ،ة األوقاف وزار  ،)قطر  1ط ،حتقيق أبو متيم ايسر بن إبراهيم  ، شرح معاين اآلاثر

. ) 
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 ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أمحد بن حممد بن أيب بكر  ،م القسطالين 
 ( .  1323 ،املطبعة الكربى األمريية  ،)مصر  7ط

حتقيق  ، عيون األدلة يف مسائل اخلالف ،علي بن عمر البغدادي املالكي  ،م ابن القصار 
 ( . 1426 ،مكتبة امللك فهد  ،ض )الراي 1ط ،عبد احلميد بن سعد السعدي 

حتقيق  ، بيان الوهم و اإليهام يف كتاب األحكام ،علي بن حممد الفاسي  ،مابن القطان 
 ( . 1418 ،دار طيبة  ،)الرايض  1ط ،احلسني آيت سعيد 

)الفيوم  1ط ،حتقيق إمام علي  ، مسند الفاروق ،إمساعيل بن عمر الدمشقي  ،م ابن كثري 
 ( . 1430 ، دار الفالح ،

الكواكب النريات يف معرفة فن ،زين الدين ابن الكيال  ،بركات بن أمحد  ،م ابن الكيال 
 ( . 1981 ،دار املأمون  ،)بريوت  1ط ،حتقيق عبد القيوم عبد رب النيب  ، الرواة الثقات

 ،حتقيق شعيب أرنؤوط و آخرين  ، سنن ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين  ،م ابن ماجه 
  ( . 1430دار الرسالة العاملية  ،)بريوت  1ط

 ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ، املوطأ )رواية حيىي بن حيىي( ،مالك بن أنس  ،م مالك 
 ( . 1406 ،دار إحياء الرتاث العريب  ،د.ط )بريوت 

 ،د.ط )بريوت  ،حتقيق بشار عواد معروف  ، املوطأ )رواية أيب مصعب الزهري (      
 ( . 1412 ،الرسالة مؤسسة 

 ،حتقيق نبيل جرار  ، املخلصيات ،حممد بن عبد الرمحن البغدادي املخلص  ،م املخلص 
 ( . 1429 ،وزارة األوقاف  ،)قطر  1ط

حتقيق عبد  ، حتفة األشراف مبعرفة األطراف ،يوسف بن عبد الرمحن أبو احلجاج  ،م املزي 
 ( . 1403 ،مي املكتب اإلسال ،)بريوت  2ط ،الصمد شرف الدين 
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 ،)بريوت  1ط ،حتقيق بشار عواد معروف  ، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال         
 ( . 1400 ،مؤسسة الرسالة 

اجلامع الصحيح املختصر بنقل العدل عن  ،مسلم بن احلجاج النيسابوري  ،م مسلم 
 د.ت ( . ،لعريب دار إحياء الرتاث ا،د.ط )بريوت  ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  ، العدل

حتقيق أمحد حممد نور  ، اتريخ ابن معني ) رواية الدوري ( ،ُيىي بن معني  ،م ابن معني 
 ( . 1399 ،مركز البحث العلمي  ،)مكة املكرمة   1ط ،سيف 

البدر املنري يف ختريج األحاديث و آاثر الواقعة يف  ،عمر بن علي املصري  ،م ابن امللقن 
 (.1425 ،دار اهلجرة  ،)الرايض  1ط ،مصطفى أبو الغيط وآخران  حتقيق ، الشرح الكبري
 ،)مصر  1ط ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،عبد الرؤوف بن علي  ،م املناوي 

 ( . 1356 ،املكتبة التجارية الكربى 

 ، األوسط يف السنن و اإلمجاع و االختالف ،حممد بن إبراهيم ابن املنذر  ،م ابن املنذر 
 ( . 1405،دار طيبة  ،)الرايض  1ط ،أبو محاد صغري أمحد حتقيق 

حتقيق  ، حتفة اإلخباري برتمجة البخاري ،حممد بن عبد هللا الدمشقي  ،م ابن وصر الدين 
 ( . 1413،دار البشائر اإلسالمية ،)بريوت  1ط ،حممد بن وصر العجمي 

مكتب املطبوعات  ،)حلب  2ط ، اجملتىب من السنن ،أمحد بن شعيب  ،م النسائي  
 ( . 1406 ،اإلسالمية 

 ،مؤسسة الرسالة  ،)بريوت  1ط ،حتقيق حسن عبد املنعم شليب  ، السنن الكربى          
1421 . ) 

)مصر  1ط ، حلية األولياء مطبقات األصفياء ،أمحد بن عبد هللا األصبهاين  ،م أبو نعيم 
 ( .     1394 ،السعادة  ،

 ،دار ابن حزم  ،)بريوت  1ط ،حتقيق مصطفى خضر الرتكي  ، الطب النبوي       
2006.) 
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دار  ،)بريوت  2ط ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ُيىي بن شرف  ،م النووي 
 ( . 1392 ،إحياء الرتاث العريب 

 د.ت ( . ،دار الفكر  ،د.ط )بريوت  ، اجملموع شرح املهذب           

حتقيق عبد العزيز املراغي  ، أخبار القضاة ،ن مللقب وكيع حممد بن خلف بن حيا ،م وكيع 
 املكتبة التجارية الكربى ( . ،)مصر  1ط ،

 1ط ،حتقيق حسني سليم أسد  ، مسند أيب يعلى ،أمحد بن علي املوصلي  ،م أبو يعلى  
 ( . 1404،دار املأمون للرتاث  ،)دمشق 

 ،إدارة العلوم األثرية  ،)فيصل آابد  1ط ،حتقيق إرشاد احلق األثري  ، املعجم          
1407 . ) 

د.ط  ،حتقيق أبو الوفا األفغاين  ، اآلاثر ،يعقوب بن إبراهيم األنصاري  ،م أبو يوسف 
 د.ت ( .  ،دار الكتب العلمية  ،)بريوت 

 


