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 الشكر 

عز  ـ هللاتكللت إبجناز هذا البحث ، حنمد  رحلة حبث و جهد و اجتهادفضل هللا ـ عز وجل ـ مث بعد 
عبارات ص أبمسى خيإال أن  الباحث هبا علينا فهو العلي القدير ، كما ال يسع على نعمه اليت منّ  ـ وجل

يف  من جهد قدمهملا ابراهيم احللواين أستاذ احلديث وعلومه حممد  / الدكتور األستاذ ديرالشكر و التق
املساعدة ، والشكر موصول لكل أساتذتنا وعلمائنا الذين كان هلم دور كبري يف  ائم النصح واإلرشاد الد

زاهم هللا خري اجلزاء .أو التشجيع إلكتمال هذا البحث ، فج  

  



 ي
 

 هداءاإل

س فارغاً ليسقيين قطرة حبالكأرع جتإىل من     من كّلت أانمله ليقدم لنا حلظة سعادةإىل 
إىل والدي العزيز ـ ابرك هللا يف عمره ـ إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم  

واليت مل تنساين يف دعائها أمي احلبيبة ـ متعها  من أرضعتين احلب واحلنانإىل  رمز احلب وبلسم الشفاء إىل
ـ هللا ابلصحة والعافية   

الطويل ، تلك إىل رفيقة دريب وشريكة حيايت ، إىل زوجيت اليت علقت عليها آمايل يف اجتياز هذا الدرب 
 الزوجة اليت جعلت إرضاء هللا غايتها وبناء أسرهتا هدفها .

 إىل إخويت وأبنائي ابرك هللا فيكم وجزاكم خريا .
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 ملخص البحث

ري البن بطال بدأ ابلتعريف اببن بطال مث التعريف ئية من شرح صحيح البخاهذا البحث قد تناول جز 
بعض املصنفات ن ابقي الشروح لصحيح البخاري ، وحفظه لابلكتاب وأمهيته ومصادره فيه ومميزاته ع

ْل تـَْفُسُد ابب ِإْن َصلَّى يف ثـَْوٍب ُمَصلٍَّب َأْو َتَصاِويَر هَ الرواايت الوارده يف شرح ) دراسةاملفقودة ، مث 
َياِن اْلَمْسِجدِ اب( وصوال إىل هناية )َصالتُُه َوَما يـُنـَْهى َعْن َذِلكَ  من حيث ذكر الرواية   ةشامل دراسة( ب بـُنـْ

، وخترجيها وعزوها إىل مصادرها األصلية ، والتعريف املوجز جبميع رواهتا وبيان معاين بعض األلفاظ كاملة 
املسامهة يف تقدم ضعفا مع مراعاة حتقيق أهداف البحث واليت من بينها الواردة هبا واحلكم عليها صحة و 

فة املتعلقة ابحلديث وعلومه ، ورفع كفاءات الدارسني للسنة وعلومها بوجود عدد الأبس به من املعر 
األحاديث دراسة وفحصا وحتقيقا ، وإبراز أحاديث مل تذكر يف شروح أخرى من شروح صحيح البخاري 

هنا تتحقق نتائج ومتنا واحلكم عليها وبيان مافيها كما ذكر العلماء يف مصنفاهتم املختلفة.و وتتبعها سندا 
البحث وتتضح أمهيته حيث إن هذا البحث يستطيع طالب العلم )املتعلق ابلسنة املطهرة ( من خالله أن 

بخاري ، أسأل يكونوا على دراية هبذه األحاديث اليت أوردها ابن بطال يف شرحه على صحيح اإلمام ال
  .هللا التوفيق والسداد وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي
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Abstract 

This study handles a part from the explanation of Sahih Albokhary by Ibn Battal started with the 

definition of Ibn Battal then the definition of book and its importance, references, advantages 

compared to the other explanations. Then, it studies completely the relevant full transmission to 

explain the chapter of “If he prayed in a crossed-shape clothes or picture will it spoil his pray” till 

the end chapter of “the mosque structure”. The objectives of study aimed to develop the 

knowledge related to Hadith and its branches and raise the efficacy of Sunnah students due to the 

availability of quiet good number from Hadith in the terms of studying, investigation and valida-

tion. It also aimed to manifest hadiths which weren’t mentioned in other explanations of Sahih 

Albokhary in addition to track their reference and goal with validation and illustration their con-

tents. Here, the findings and significance of study are clear by which students can be aware of the 

hadiths mentioned by Ibn Battal in his explanations of Sahih Albokhary. I hope this work will be 

only for Allah’s satisfaction.  
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 المقدمة:وال : أ

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ، كالعاقبة للمتقْب ، كال عدكاف إال على الةا٤بْب الطاغْب ، كأشهد أف الإلو إال اهلل 
، كأنزؿ عليو كيل ا٤بؤمنْب ، كأشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو الصادؽ األمْب ؛ أرسلو ربو رٞبة للعا٤بْب 

صلى اهلل  بحانو على نبيو عةيم ؛ فعلَّمنا ػكاف فضلو سكمة ك القرآف ىدل كرٞبة للمؤمنْب ، كعلمو ا٢ب
كبيانا  كسبيال للسالكْب ك٪باة للغارقْب ، سنتو لتكوف علما للمتعلمْب كفقها للمتفقهْب ، لم ػعليو كس

 كردا كدفعا لشبهات ا٤بَببصْب . للجاىلْب كىداية للحائرين ، كحجة على ا٤بنكرين

 أما بعد :

ػ رضواف اهلل عليهم ػ جهدا بالغا ُب ا٢بفاظ على سنة النيب ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ فلقد بذؿ الصحابة 
فكاف التثبت كالتيقن ٩با نقل إليهم كينسب للرسوؿ ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ ىو األمر ا٤بتعارؼ عليو بينهم 

لتحذير من ، ألف األمر جاء بذلك ُب القرآف الكرًن ) أم التثبت ُب نقل األخبار ( ككذلك كاف ا
،  صلى اهلل عليو كسلم ػ كما جاء ُب السنة ا٤بطهرةالكذب كاضحا ، كأشد منو الكذب على رسوؿ اهلل ػ 

عةيمة ُب خدمة السنة كا٢بفاظ عليها ، ٍب  وف كساركا على درّٔم كقدموا جهوداٍب جاء من بعدىم التابع
فانتقلت من قرف إىل قرف كمن جيل إىل  انتقلت إىل تابعي التابعْب ككثرت ا٤بؤلفات ُب السنة كعلومها ،

كل عصر ٘بد فيو رجاال كىبوا أنفسهم ٣بدمة دين اهلل ػ عز كجل ػ كنشر سنة نبيو ػ صلى اهلل جيل ، كُب  
) القرف الثالث ذلك العصر، ككاف من بْب تلك العصور األكىل ُب تاريخ السنة كعلومها  عليو كسلم ػ

ابذة علماء ا٢بديث ، كمن بينهم اإلماـ أبو عبد اهلل ٧بمد بن الذم ظهر فيو ٦بموعة من جه ا٥بجرم (
ىػ ؛ أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث ، كالذم كاف  256ىػ كا٤بتوَب سنة  194إ٠باعيل البخارم ، ا٤بولود سنة 

ُب م الرجاؿ ك ا١برح كالتعديل ك ُب عل بوية كمايتعلق ّٔا من علـو ؛ فبعلو عطاء جزيل ُب خدمة السنة الن
 ا١بامع) كا٢بديث كغّب ذلك ، كمن أعةم  ماقدمو ىو كتابو األخالؽك كالفقو يخ ككذلك العلل التار 

ا٤بشهور بصحيح  ى اهلل عليو كسلم ػ كسننو كأيامو (الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ اهلل ػ صل ا٤بسند
تو األمة كتلقاآلالؼ من األحاديث الٍب حفةها ،البخارم ، ذلك الكتاب الذم انتقاه من بْب مئات 

كاف من كاختصارا كتعليقا عليو كتتبعا لرجالو كشرحا ألحاديثو ، ك دراسة  وؿ كاىتم بو العلماء بعدهبالقب
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شرح صحيح البخارم : اإلماـ العالمة أبو ا٢بسن علي بن خلف بن عبد ا٤بلك  العلماء الذين تناكلوابْب 
صحيح البخارم فيو علم كفّب الشرح لحيث كاف ىذا ؛ ىػ  449ا٤بتوَب سنة  بن بطاؿ البكرم القرطيب

اآلراء أك ترجيح بعضها مستدال بأقواؿ الصحابة  كدركس مستفادة كحديث كتوفيق بْب كفقو غزير
كالتابعْب كأفعا٥بم ، ٩با دفع الطالب إىل اختيار بعض أبوابو للدراسة ضربا بسهم ُب خدمة السنة ا٤بباركة ، 

كتكوف ، استفادة كتعلما من ىذا البحر الزاخر كسفره ا٤ببارؾ إىل أىلها ، ك  نتسابالا ةكالتماسا لبك
)باب ًإٍف صىلَّى ُب ثػىٍوبو ميصىلَّبو أىٍك تىصىاًكيرى ىىٍل تػىٍفسيدي ُب كتاب الصالة بداية من : الدراسة بعونو تعاىل 

يىاًف اٍلمىٍسًجًد ( صىالتيوي كىمىا يػينػٍهىى عىٍن ذىًلكى ( كحٌب هناية  )  .باب بػينػٍ

 :أسباب اختيار الموضوع  : ثانيا

كإكراـ كبركة لكل من ينوم نية خالصة لدراسة ػ أف صحيح البخارم ىو أصح كتب السنة فشرؼ  1
 شيئ منو أك ٩با يتعلق بو .

لصحيح  صاحب مدرسة متميزة ُب شرحو ىذاف العالمة ابن بطاؿ إقيمة الكتاب العلمية حيث  ػ  2
 البخارم .

 ماـ ابن بطاؿ ليست مسندة ، كا٤بسندة منها ٙبتاج ٢بكم العلماء عليها .ػ كجود ركايات ُب شرح اإل 3

من كتب الرجاؿ  ستزادةاالستفادة ك كاالحاجة الطالب ) الباحث ( للتعمق ُب دراسة األسانيد ، ػ  4
 كالعلل .

 يل ُبدثْب كعلماء ا١برح كالتعدػ إثراء ىذا ا٤بؤلف خاصة كا٤بكتبة اإلسالمية عامة ٔبمع أقواؿ احمل 5
 . الواردة بالبحث األسانيد

ستخارة كاف ىذا ا٤بوضوع مقَبحا من قبل أستاذم ا٤بشرؼ على البحث ٗبا لو من الستشارة كاالبعد ا ػ 6
 باع طويل ُب السنة كعلومها .
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 إشكالية البحث : ثالثا :

دكف  ُب شرحو ٗبا أف شرح ابن بطاؿ فيو أحاديث أيضا غّب الٍب ُب صحيح البخارم كالٍب يستشهد ّٔا
حيث كثر الطعن كالتشكيك ُب ىذه إشكالية كبّبة خاصة ُب علم ا٢بديث ٚبرٯبها أك ا٢بكم عليها ك 

  كٰباكؿ الباحث حل ىذه اإلشكالية من خالؿ ىذه الدراسةالسنة النبوية الشريفة 

 : أسئلة البحث : رابعا

 ؟ ما تعريف السنة كما حجيتها : 1س

 ؟٤بنهج الذم اعتمد عليو ىو ا مامن ىو ابن بطاؿ :  2س

 ؟ اىي الفائدة من دراسة أحاديث ابن بطاؿ: م 3س

 :أىداف البحث :خامسا

 أ ػ ا٤بساٮبة ُب تقدـ ا٤بعرفة ا٤بتعلقة با٢بديث كعلومو .

 ب ػ رفع كفاءات الدارسْب للسنة كعلومها بوجود عدد البأس بو من األحاديث دراسة كفحصا كٙبقيقا .

 ا٢بديثية كالفقهية كغّبىا .ْب ُب تعلم ا٢بديث كعلومو ٥بذا الكتاب الغِب بالفوائد ج ػ لفت أنةار ا٤ببتدئ

كتتبعها سندا كمتنا كا٢بكم عليها تذكر ُب شركح أخرل من شركح صحيح البخارم  د ػ إبراز أحاديث مل
 .كبياف مافيها كما ذكر العلماء ُب مصنفاهتم ا٤بختلفة

 و .ق ػ التعرؼ على منهج ابن بطاؿ ُب شرح

 ػ أف يكوف البحث لبنة صغّبة ُب صرح علـو ا٢بديث .ك
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 البحث : أىميةدسا : سا

ػ ّٔذا البحث يستطيع طالب العلم )ا٤بتعلق بالسنة ا٤بطهرة ( أف يكونوا على دراية باألحاديث الٍب  1
 ذكرىا ابن بطاؿ ُب شرحو دكف أف يبْب سندىا أك ا٢بكم عليها .

 .كالٍب يتم توضيحها ُب البحثن بطاؿ ُب تناكلو ألحاديث البخارم ٤بنهج اب ػ ا٤بعرفة التامة 2

كصوؿ طالب العلم ) ُب الفقو كأصولو ( للحكم على ا٢بديث الذم يستند إليو ابن بطاؿ ُب ػ  3
 ا٤بسائل الفقهية ُب كتابو .

 لدراسات السابقة :ا : اسابع

موضوع  كا٤بؤلف الذم متعلقة با٤بؤلف بعد تتبع الباحث للدراسات السابقة ؛ كجد مؤلفات كإٔباث عدة
أك ُب ، كبعضها ُب العقيدة ، ها ُب الفقو كأصوؿ الفقو كبعض، البحث ، بعضها متخص ص ُب التفسّب 

لصناعة ا٢بديثية عند ابن بطاؿ من خالؿ شرحو ا٢بديث كعلومو كىو الذم يهمنا ُب موضعنا ىذا مثل :ا
جامعة ا١بزائر ػ كلية العلـو االجتماعية كاإلسالمية  تّب/ مباركية عبد آّيد ػ ماجس لصحيح البخارم

  .ـ  2010

ػػ كلية  جامعة االزىر ػ تعقبات ا٢بافظ ابن حجر على ابن بطاؿ ُب شرح صحيح البخارم رسالة دكتوراه
  . سيد أٞبد حسنْبللباحث أٞبد ـ  2014 أصوؿ الدين

َبغيب ُب النكاح إىل هناية ما ٰبل من شرح صحيح البخارم البن بطاؿ: ٙبقيق كدراسة من بداية ال
ا٢بديث  –الَببية  –جامعة أـ القرل  –ماجستّب  –النساء كما ٰبـر / فريدة عبد اهلل سامل ا٤بطرُب 

 . ى1420 –كعلومو 

شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: من أكؿ باب ا٤بسح على ا٣بفْب إىل هناية التيمم: ٙبقيق 
اآلداب للبنات  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –ماجستّب  – الشلهوب كدراسة / أمل فهد بن صاحل

 .  ى1418–الدراسات اإلسالمية  –بالرياض 
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شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: القسم الثاين ا٤بشتمل على كتايب الصالة كمواقيتها: ٙبقيق 
اآلداب للبنات بالرياض  –تعليم البنات الرئاسة العامة ل –دكتوراه  –كدراسة / مرًن ياسْب ٧بمد قطاين 

 .  ى1413   -الدراسات اإلسالمية  –

شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: من بداية كتاب صالة العيدين إىل هناية باب من مل يصل 
الرئاسة العامة لتعليم البنات  –دكتوراه  –الضحى كرآه كاسعان: ٙبقيق كدراسة / لطيفة ناصر ٞبد الراشد 

 .    ى1412 –الدراسات اإلسالمية  –اآلداب للبنات بالرياض  –

 –شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: كتاب التوحيد: ٙبقيق كدراسة / أ٠باء سليماف السويلم 
   ى1417 -الدراسات اإلسالمية –اآلداب للبنات بالرياض  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –ماجستّب 

بن بطاؿ القرطيب: القسم األكؿ من أكؿ الكتاب إىل هناية باب الوضوء با٤بد / شرح صحيح البخارم ال
الدراسات  –اآلداب للبنات بالرياض  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –دكتوراه  –عزة ناصر ٞبد الراشد 

 .    ى1414 -اإلسالمية 

ذاف حٌب آخر كتاب صالة شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: القسم الثالث من أكؿ كتاب اآل
اآلداب للبنات  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –دكتوراه  –ا٣بوؼ: ٙبقيق كدراسة / رقية احملارب 

 ق . 1416 - الدراسات اإلسالمية  –بالرياض 

شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: دعوة اليهود كالنصارل كعلى ما يقاتلوف عليو كما كتب النيب 
عليو كسلم إىل كسرل كقيصر كالدعوة قبل القتاؿ إىل آخر كتاب ا١بهاد: ٙبقيق كدراسة / كفاء صلى اهلل 

الدراسات  –اآلداب للبنات بالرياض  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –دكتوراه  –عبد العزيز الزامل 
 .    ى1420 –اإلسالمية 

ل ا٤بدينة إىل باب حلية السيوؼ من  شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: من بداية كتاب فضائ
 –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –دكتوراه  –كتاب ا١بهاد: ٙبقيق كدراسة / نواؿ عبد العزيز العيد 

 .    ى1420 –الدراسات اإلسالمية  –اآلداب للبنات بالرياض 
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يالء: دراسة شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: من بداية كتاب الطالؽ إىل هناية كتاب اإل
اآلداب للبنات بالرياض  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –ماجستّب  –كٙبقيق / رًن عبد احملسن السويلم 

 .    ى1420 –الدراسات اإلسالمية  –

رح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: ٙبقيق كدراسة من باب قولو تعاىل ٰبلفوف باهلل إف أردنا إال ش
الرئاسة العامة لتعليم  –ماجستّب  -هناية كتاب الوصايا / صباح ٝبيل أٞبد حسنْب  إحسانا كتوفيقان إىل

 .   ى1420 –الدراسات اإلسالمية  –اآلداب للبنات بالرياض  –البنات 

شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: ٙبقيق كدراسة من أكؿ باب ما ذكر ُب األسواؽ من كتاب 
ر أجّبان فَبؾ األجّب أجره فعمل فيو ا٤بستأجر فزاد من كتاب اإلجارة / البيوع إىل هناية باب من استأج

 –اآلداب للبنات بالرياض  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –ماجستّب  -زكرية أٞبد ٧بمد غلفاف 
 .    ى1420 –الدراسات اإلسالمية 

كالذبائح كتاب  شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: ٙبقيق كدراسة من بداية كتاب الصيد
الرئاسة العامة لتعليم  –ماجستّب  -األضاحي إىل هناية كتاب األشربة / زينب ٧بمد بكر ىوساكم 

 .    ى1420 –الدراسات اإلسالمية  –اآلداب للبنات بالرياض  –البنات 

ية  شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: ٙبقيق كدراسة من بداية كتاب ا٣بمس كتاب ا١بزية إىل هنا
اآلداب  –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –ماجستّب  -كتاب العقيقة / ىناء ٧بمد عبد اهلل الطويرقي 

 .    ى1420 –الدراسات اإلسالمية  –للبنات بالرياض 

شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: بداية كتاب اإلٲباف كالنذكر كتاب كفارة اليمْب إىل باب ما 
الرئاسة العامة لتعليم  –ماجستّب  -لبيع من كتاب البيوع / زكية ٧بمد بشّب الفزاين يكره من ا٣بداع ُب ا

 .    ى1420 –الدراسات اإلسالمية  –اآلداب للبنات بالرياض  –البنات 
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شرح صحيح البخارم البن بطاؿ القرطيب: باب فضل اتباع ا١بنائز إىل آخر كتاب الزكاة: ٙبقيق كدراسة 
 – اآلداب للبنات بالرياض –الرئاسة العامة لتعليم البنات  –دكتوراه  -مر / انتصار إبراىيم الع
 .     ى1417 –الدراسات اإلسالمية 

على الرغم من ىذا ا١بهد العةيم الذم قدمو ىؤالء ُب خدمة سنة النيب ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ كىذا ك 
كما ىو كاضح من  لدراسة ُب ىذا البحثأهنا مل تتناكؿ ا١بزء ا٤بقصود با السعي ا٤بشكور إال أننا نالحظ

حث نوعا من البىذا ، ككذلك يتضمن عناكينها حيث مل يتمكن الباحث من العثور على تلك األٕباث 
 كعلومو . أنواع الشموؿ ُب دراسة ا٢بديث

 ا : منهج البحث :ثامن

 ص ىذا ا٤بنهج ُب خمنهجا يسّب عليو ُب الكتابة كيتلا٤بنهج االستقرائي  ىذا البحث اٚبذ الباحث ُب
 النقاط اآلتية:

من أبواب ، كعدـ التطرؽ لألبواب الٍب مل يذكرىا  لصحيح البخارم أ ػ اإللتزاـ ٗبا جاء ُب شرح ابن بطاؿ
 اإلماـ ابن بطاؿ .

 ب ػ ذكر عنواف الباب ٍب األحاديث الوارده ُب شرحو .

 ج ػ ذكر األحاديث بأسانيدىا ) ا٤بسند منها كغّب ا٤بسند ( .

 .فلم يتطرؽ للسند إال ماكاف ُب الصحيحْب أك ُب أحدٮباتتبع األسانيد كذكر رأم العلماء فيها  د ػ

 ىػ ػ نقل الراجح من كالـ العلماء ُب ا٢بكم على ا٢بديث .

 ك ػ توضيح ٨بتصر لغريب األلفاظ الوارده با٢بديث إف كاف با٢بديث لفةة غريبة .

 صلية .ز ػ بياف ٚبريج ا٢بديث كعزكه ٤بصادره األ
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ح ػ ذكر الركايات الٍب يلمح إليها العالمة ابن بطاؿ بذكر راكيها األعلى مثل قولو كركم عن فالف كفالف 
 ا٢بديث ( . كيذكر أ٠باء لبعض الصحابة من ركاة ىذا كفالف )

 ا : مصطلحات البحث :تاسع

 (1)تعريف السنة لغة: ىي الطريقة كالعادة، حسنة كانت أـ سيئة
 أهنا:  ند العلماء لكن ما٫بتاج لذكره ىناطالحنا: ٥با عدة تعريفات عتعريف السنة اص

 (2)من قوؿ أك فعل أك تقرير أكصفة خىلقية أك خيلقية". -صلى اهلل عليو كسلم  -"ما نقل عن رسوؿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .236 / 4ػ  8ػ ط  القاموس المحيط  لفّبكزآبادم .ا (1)
 . 33ػ ص  1ػ ط  إرشاد الفحولػ الشوكاين ػ   (2)
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 منزلة السنة والتعريف بابن بطال : *الفصل األول:

 ها .أ ػ ا٤ببحث األكؿ : منزلة السنة كحجيت

 ب ػ ا٤ببحث الثاين : ترٝبة البن بطاؿ كتعريف بكتابو كأٮبيتو كبياف منهجو .
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 المبحث األول : منزلة السنة وحجيتها : 

 أكال : تعريف السنة :

   }، كمنو قولو تعاىل: (1)تعريف السنة لغة: ىي الطريقة كالعادة، حسنة كانت أـ سيئة   

              :[77{ ]اإلسراء . 

كىي السّبة حسنة كانت أك قبيحة، ككل من ابتدأ أمران بو قـو بعده ىو الذم سىنَّوي كمنو قوؿ خالد بن 
 عتبة ا٥بذيل:

 .(2)ًسّبيىىافىالى ٘بىٍزىعىٍن ًمٍن سّبةو أىنتى ًسٍرتػىهىا ... فىأىكَّؿي رىاضو سينَّةن مىٍن يى 

: "من سنَّ ُب اإًلسالـ سيٌنة حسنة فلو أجريىا كأجري -صلى اهلل عليو كسلم  -كُب ا٢بديث عن رسوؿ اهلل
من عىًمل ّٔا من بعده من غّب أف يػىنػٍقي صى من أجورىم شيء، كمن سىنَّ ُب اإًلسالـ سينة سيئة كاف عليو 

صلى اهلل عليو  -، كمنو قولو (3)من أكزارىم شيء" كزريىا ككزري من عىًملى ّٔا من بعده من غّب أف يػىٍنق ص
: "لتتىًبعينَّ سنىنى من كافى قبلكم ًشبنا بًشبو كًذراعنا بذراع"-كسلم 

(4). 

 تعريف السنة اصطالحنا: ٥با عدة تعريفات عند العلماء لكن ما٫بتاج لذكره ىنا أهنا: 

 (5)تقرير أكصفة خىلقية أك خيلقية". من قوؿ أك فعل أك -صلى اهلل عليو كسلم  -"ما نقل عن رسوؿ 
                                                           

 .236/ 4ػ  8ػ ط  القاموس المحيط.الفّبكزآبادم ػ  (1)
 . 209/  7ػ مادة )سنن( ػ  3ػ ط  لسان العرب.ابن منةور ػ انةر  (2)
يبػػػػة كأهنػػػػا ػ عػػػػن جريػػػػر ، كتػػػػاب الزكػػػػاة بػػػػاب ا٢بػػػػث علػػػػى الصػػػػدقة كلػػػػو بشػػػػق ٛبػػػػرة، أك كلمػػػػة ط ص    حيح مس    لممسػػػػلم ػ ػػػػػ (3)

 . سننهم، كأخرجو الَبمذم كالنسائي كابن ماجو ُب 1017/69حديث  704/ 2ػ  1حجاب من النار، ط 
حػػػػػديث  169/  4ػػػػػػ 1ػ كتػػػػػاب أحاديػػػػػث األنبيػػػػػاء بػػػػػاب مػػػػػاذكر عػػػػػن بػػػػػِب إسػػػػػرائيل ط  ص     حيح البخ     اري. البخػػػػػارم ػ (4)

ب العلػػػػػػػم بػػػػػػػاب اتبػػػػػػػاع سػػػػػػػنن اليهػػػػػػػود كتػػػػػػػا  ص       حيحوعػػػػػػػن أيب سػػػػػػػعيد ا٣بػػػػػػػدرم كُب أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن موضػػػػػػػع آخػػػػػػػر ، كمسػػػػػػػلم ُب  3456
 ، كما أخرجو غّبٮبا . 6/ 2669حديث  2054/  4ػ  1كالنصارل ػ ط

 . 33ػ ص  1ػ ط  إرشاد الفحولالشوكاين ػ  ػ(5)
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 :منزلة السنة وحجيتها ثانيا : 

كمعُب حجية السنة أم: "أهنا دليل على حكم اهلل، يفيدنا العلم أك الةن بو، كيةهره كيكشفو لنا. فإذا 
علمنا أك ظننا ا٢بكم بواسطتو: كجب علينا امتثالو كالعمل بو. فلذلك قالوا: معُب حجية السنة: كجوب 

مل ٗبقتضاىا. فا٤بعُب ا٢بقيقي للحجية، ىو: اإلظهار كالكشف كالداللة؛ كيلـز ىذا كجوب العمل الع
  (1)با٤بدلوؿ: حيث إنو حكم اهلل "

ا كانت السنة مصدرا من مصادر التشريع إذ ىي ا٤بصدر الثاين منو ، كانت لو منزلة عةيمة ُب الدين ك٤ب
ن النيب ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ الذم أكٌب جوامع الكلم ، كمكانة جليلة ، كيف ال ! كىي منقولة إلينا ع

}كقد جاء ُب القرآف الكرًن كصف ٤با يصدر عن النيب ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ قاؿ تعاىل :    

             }  قاؿ تعاىل: ، ك [  4،  3]النجم آيات {       

                                   

                               

                                

  :[.47-38{ ]ا٢باقة 

كلوتتبعنا ماجاءنا ُب القرآف الكرًن لوجدنا فيو آيات كثّبة تبْب كجوب اتباع سنتو ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ 
 كطاعتو فيما أمرنا بو كمن ىذه اآليات :

:} قوؿ اهلل تبارؾ ك تعاىل                    

  :فقيرًنت طاعة الرسوؿ بطاعتو سبحانو[ 132-131{ ]آؿ عمراف  {        

                                                           

 . 243د ط ػ ص  حجية السنة  ػ عبد الغِب عبد ا٣بالق ػ انةر   (1)
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     :فعلق الرٞبة بطاعة اهلل كرسولو ، كقاؿ تعاىل:  [132{ ]آؿ عمراف {     

                            

                        :قاؿ اإلماـ  [ .59{ ]النساء
وزية ػ رٞبو اهلل ػ )أمر اهلل بطاعتو كطاعة رسولو، كأعاد الفعل إعالمان بأفَّ طاعة الرسوؿ ٘بب ابن قيم ا١ب

استقالالن من غّب عرض ما أمر بو على الكتاب، بل إذا أمر كجبت طاعتو مطلقان، سواء أكاف ما أمر بو 
األمر استقالالن، بل حذؼ  ُب الكتاب أك مل يكن فيو، فإنو أكٌب الكتاب كمثلو معو، كمل يأمر بطاعة أكيل

الفعل كجعل طاعتهم ُب ضمن طاعة الرسوؿ، إيذانان بأهنم إ٭با يطاعوف تبعان لطاعة الرسوؿ. فمن أمر 
 (1)«منهم بطاعة الرسوؿ كجبت طاعتو، كمن أمر ٖبالؼ ما جاء بو الرسوؿ فال ٠بع لو كال طاعة

 } كقاؿ جل شأنو :          :كقاؿ سبحانو:  [80{ ]النساء {       

            :كُب اآلية قبلها قولو عز كجل: [ 158{ ]األعراؼ { 

                          }

فذكر أف الفالح ٥بؤالء ا٤بتبعْب لنيب اهلل عليو الصالة كالسالـ دكف غّبىم، فدؿ ذلك على  [157]األعراؼ:
 أف من أنكر سنتو كمل يتبعو فإنو ليس من ا٤بفلحْب.

 } ٍب قاؿ اهلل ػ سبحانو كتعاىل ػ بعدىا:                      

                             

           فعلق ا٥بداية باتباع [158:{ ]األعراؼ 
كاتباع ما جاء بو من ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ عليو الصالة كالسالـ؛ فدؿ ذلك على كجوب طاعتو  النيب

 .كتاب كالسنةال

                                                           

 .48/ 1ػ  1ػ ط  إعالم الموقعينابن القيم ػ   ػ(1)
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} كقاؿ عز كجل ُب آيات أخرل:                        

                            }

: } ، ٍب قاؿ اهلل ػ جل كعال ػ بعدىا [54]النور:                   

      :كقاؿ أيضا: [56{ ]النور ، {             

     :فذكر جل كعال أف ٨بالفي أمر النيب ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ على  [63{ ]النور

} الؿ، أك عذاب أليم ، كقاؿ عز كجل: خطر عةيم من أف تصيبهم فتنة بالزيغ كالشرؾ كالض  

                            :[.7{ ]ا٢بشر 

كأف ا٥بداية  ىذه اآليات كما جاء ُب معناىا كلها دالة على كجوب اتباعو كطاعتو عليو الصالة كالسالـ،
كالرٞبة كالسعادة كالعاقبة ا٢بميدة كلها ُب اتباع النيب ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ كطاعتو، فمن أنكر ذلك 
فقد أنكر كتاب اهلل، كمن قاؿ: إنو يتبع كتاب اهلل دكف السنة فقد كذب كغلط ؛ فإف القرآف أمر باتباع 

مل بكتاب اهلل، كمل يؤمن بو؛ إذ أف كتاب اهلل أمر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، فمن مل يتبعو فإنو مل يع
بطاعة الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ، كحذر من ٨بالفتو ػ عليو الصالة كالسالـ ػ، فمن زعم أنو يأخذ 

، كلقد  ، طاعة الرسوؿ جزء من القرآف ؛ ألف السنة جزء من القرآف بالقرآف كيتبعو دكف السنة فقد كذب
، كال ٲبكن أف  ، فال ٲبكن أف يكوف اإلنساف متبعان للقرآف بدكف اتباع السنة آف الكرًنأمر باألخذ ّٔا القر 

 يكوف متبعان للسنة بدكف اتباع القرآف، فهما متالزماف ال ينفك أحدٮبا عن اآلخر.

، أنو ال يستدرؾ سنن رسوؿ اهلل -إف شاء اهلل  -يقوؿ: )كقد علمتم  -رٞبو اهلل  -ىذا اإلماـ الدارمي ك 
كأصحابو، كأحكامهم، كقضاياىم، إال ىذه اآلثار كاألسانيد على ما فيها من  -صلى اهلل عليو كسلم  -

االختالؼ، كىي السبب إىل ذلك، كالنهج الذم درج عليو ا٤بسلموف، ككانت إمامهم ُب دينهم بعد  
كّٔا يتزينوف،  ، منها يقتبسوف العلم، كّٔا يقضوف، كّٔا يفتوف، كعليها يعتمدكف،-عز كجل -كتاب اهلل 

يورثها األكؿ منهم اآلخر، كيبلغها الشاىد منهم الغائب احتجاجان ّٔا، كاحتسابان ُب أدائها إىل من مل 
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يسمعها، يسموهنا السنن كاآلثار، كالفقو كالعلم، كيضربوف ُب طلبها شرؽ األرض كغرّٔا، ٰبلوف ّٔا 
باطل، كالسنن كالبدع، كيستدلوف ّٔا على تفسّب حالؿ اهلل، كٰبرموف ّٔا حرامو، كٲبيزكف ّٔا بْب ا٢بق كال

رضي اهلل  -. كعن عمر بن ا٣بطاب (1)القرآف كمعانيو كأحكامو، كيعرفوف ّٔا ضاللة من ضل عن ا٥بدل(
أنو قاؿ: ) سيأٌب أناس ٯبادلونكم بشبهات القرآف، فجادلوىم بالسنن، فإف أصحاب السنن أعلم  -عنو 

 .(2)بكتاب اهلل(

: "كمن الوجوه الصحيحة أف معرفة اهلل بأ٠بائو كصفاتو على -رٞبو اهلل  -الـ ابن تيمية كيقوؿ شيخ اإلس
 (3)(–عليو الصالة كالسالـ  -كجو التفصيل ال تعلم إال من جهة الرسوؿ 

كيقوؿ العامل آّرل ا٤بسلم : ٧بمد أسد "ليوبولدفايس"  كىو يتحدث عن مكانة السنة َب اإلسالـ : 
، فلماذا ال تكوف  فتاحان لفهم النهضة اإلسالمية منذ أكثر من ثالثة عشر قرنان "لقد كانت السنة م

 مفتاحان لفهم ا٫بالؿ ا٢باضر؟ إف العمل بسنة رسوؿ اهلل ىو عمل على حفظ كياف اإلسالـ كعلى تقدمو
، كأف ترؾ السنة ىو ا٫بالؿ اإلسالـ . لقد كانت السنة ىى ا٥بيكل ا٢بديدل الذل قاـ عليو صرح 

، كإنك إذا أزلت ىيكل بناء ما، أفيدىشك بعد أف يتقوض ذلك البناء كأنو بيت من كرؽ؟  الـاإلس
إف التعبّب الذل يَبدد على مسامعنا اليـو كثّبان "لنرجع إىل القرآف الكرًن، كلكن ٯبب أال ٪بعل من … 

قولوف ىذا أنفسنا مستعبدين للسنة" ىذا التعبّب يكشف بكل بساطة عن جهل باإلسالـ، إف الذين ي
القوؿ يشبهوف رجالن يريد أف يدخل قصران كلكنو ال يريد أف يستعمل ا٤بفتاح األصلى الذل يستطيع بو 

 . (4)كحده أف يفتح الباب

                                                           

 .1/355ػ  1ط بيان تلبيس الجهمية، كابن تيمية انةر 107 - 106ػ  2ػ ط الرد على الجهمية الدارمي ػ ػ(1)
 .103/  1ػ  2ػ ط  الشريعة،ك اآلجرم ػ   243/  1ػ   1ػ ط     اإلبانة الكبرىابن بطة  ػ(2)
 . 446/  15ػ  1ط  مجموع الفتاوىابن تيمية ػ  ػ(3)
 .91، 87ػ ترٝبة الدكتور عمر فركخ د ط ػ  ص  اإلسالم على مفترق الطرق  ٧بمد أسد  ػ(4)
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كيقـو ٧بمد أسد بكشف السر َب ٧باربة السنة : فيقوؿ : "إف ا٥بدؼ إسقاطها حٌب يفقد ا٤بسلموف 
لى اهلل عليو كسلم كا٤بسلموف األكائل، كبذلك يفقد اإلسالـ الصورة التطبيقية ا٢بقيقية ٢بياة رسوؿ اهلل ص

 .(1)أكب عناصر قوتو

قاؿ اإلماـ الشوكاين: "اعلم أنو قد اتفق من يعتد بو من أىل العلم أف السنة ا٤بطهرة مستقلة بتشريع 
 .(2)األحكاـ، كأهنا كالقرآف ُب ٙبليل ا٢بالؿ، كٙبرًن ا٢براـ"

ية السنة ا٤بطهرة كاستقال٥با بتشريع األحكاـ ضركرة دينية ال ٱبالف ُب ٍب قاؿ: "كا٢باصل أف ثبوت حج
 .(3)ذلك إال مىٍن ال حىظَّ لو ُب دين اإلسالـ"

مؤكدة ٤با جاء بو القرآف الكرًن ، مقيدة  كلو تتبعنا السنة ا٤بطهرة التضح لنا منزلتها كالٍب تتمثل ُب كوهنا
ف عاما ، مفصلة ٤با جاء فيو ٦بمال ، مؤسسة ألحكاـ ٤با جاء بو مطلقا ، ٨بصصة ٤با جاء ُب القرآ

 جديدة مل يرد ٥با ذكر ُب القرآف الكرًن.

 فعالقة السنة مع القرآف الكرًن ُب التشريع على ثالثة أكجو:

أف تكوف موافقة لو من كل كجو كحينئذ تكوف مقررة كمؤكدة ٤با جاء ُب القرآف الكرًن؛ مثل قوؿ  أواًل:
}مع قولو تعاىل  (4)عليو كسلم ػ : "بِب اإلسالـ على ٟبس"الرسوؿ ػ صلى اهلل          

    } :كقولو تعاىل:  [110]سورة البقرة آية،{                

             :كقولو تعاىل ، [183{ ]سورة البقرة آية: {   

                                                           

 )السنة النبوية ٘بعل آّتمع مستقران متماسكان( 108، كانةر : من نفس الكتاب ص 95 - 88ا٤بصدر نفسو ص   ػ(1)
 33ػ ص  1ػ ط  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين ػ   ػ(2)
 . ا٤بصدر نفسو  ػ(3)
بِب اإلسالـ على »جزء من حديث ابن عمر كتاب اإلٲباف، باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:  ػ ح البخاريصحيالبخارم ػ  ػ(4)

، كما أخرجو غّبٮبا 16/19حديث  1/45ػ  2بنفس الكتاب كالباب ط  صحيحو، كمسلم ُب  8حديث  10/ 1ػ  1ط « ٟبس
 . 
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                                سورة آؿ عمراف[ }

 [.97آية: 

ل ٦بملو كتوضح مبهمو كتقيد مطلقو كٚبص ص عامَّو. أف تكوف السنة مبينة للقرآف الكرًن؛ كأف تفص ثانياً:
}فمن أمثلة تفصيل آّمل قولو تعاىل:       }  فقد أمر اهلل سبحانو كتعاىل بإقامة الصالة ُب

 القرآف ٦بملة، كمل يبْب كقتها ككيفيتها كعدد ركعاهتا كشركطها، فبْبَّ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ

 . (1)مليان، كقاؿ: "صلوا كما رأيتموين أصلي"كل ذلك ع

}كمن أمثلة توضيح ا٤ببهم قولو تعاىل:               :[ .82{ ]سورة األنعاـ آية 
 حيث كضح الةلم بأنو خصوص الشرؾ.

 }كمن أمثلة تقييد ا٤بطلق: قولو تعاىل:            :إذ  [38{ : ]سورة ا٤بائدة آية
اليد تطلق على الكف كعلى الساعد كعلى الذراع، فقيدت السنة ىذا اإلطالؽ كبينت أف القطع من 

 .(2)الكوع 

أف تأٌب السنة بأحكاـ جديدة سكت عنها القرآف فلم ين ص عليها. كاألحاديث الدالة على ٙبديد  ثالثاً:
الرضعات احملرمة، كٙبرًن ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها أك خالتها، كا٢بكم بشاىد كٲبْب، كغّب ذلك من 

 األحكاـ الٍب سكت عنها القرآف.

}كإذا تبينت مكانة السنة ُب التشريع فبوحي اهلل تعاىل ثبت ذلك، فقاؿ تعاىل:          

      كقولو تعاىل:  [ .44النحل آية: { ]سورة{                 

                 :[ .105{ ]سورة النساء آية 

                                                           

 . 631حديث  1/128ػ  1للمسافر إذا كانوا ٝباعة ط ػ كتاب األذاف. باب األذاف  صحيح البخاريالبخارم ػ   ػ (1)
 .329/ 1ػ  1ػ ط  أصول الفقوابن مفلح ا٤بقدسي ػ  ػ (2) 
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ىو رفض لوحي اهلل ا٤بتلو كغّب ا٤بتلو  -فمصدران ثانيان بعد القرآ -فاستبعاد السنة من التشريع كإنكارىا 
ا٢بديث الشريف عن ا٤بقداـ بن كيقع من يفعل ذلك ُب موعود رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ ُب 

قاؿ: "أال إنِب أكتيت الكتاب كمثلو معو، أال يوشك  ػ صلى اهلل عليو كسلمػ أف رسوؿ اهلل  عدم كربم
يكم بالقرآف فما كجدًب فيو من حالؿ فأحلوه كما كجدًب فيو رجل شبعاف متكئ على أريكتو يقوؿ: عل

من حراـ فحرموه، أال ال ٰبل لكم ا٢بمار األىلي، كال كل ذم ناب من السباع كال لقطة معاىد، إال أف 
 .(1)يستغِب عنها صاحبها، كمن نزؿ بقـو فعليهم أف يقركه، فإف مل يقركه فعليو أف يعقبهم ٗبثل قراه"

ألمة اإلسالمية عةمة السنة كمكانتها فحفةوىا كما حفةوا القرآف كصانوىا كما صانوا من ىنا أدركت ا
القرآف، كدٌكنوا فيها الدكاكين من ا١بوامع كا٤بسانيد كا٤بعاجم كاألجزاء كا٤بصنفات كألٌفوا ُب رجا٥با 

كا الصحيح بعد أف ميز كأسانيدىا الكتب الٍب ال ٙبصى كألفوا الصحاح كالسنن كُب ا٤بوضوعات كالعلل 
، كألوؼ احملدثْب جندك أنفسهم ٣بدمتها ككابدكا ُب سبيلها ا٤بشاؽ كالسهر  ا٤بوضوع منمن الضعيف 

 كالرحالت الطويلة إىل ٨بتلف بلداف العامل اإلسالمي من شرقو إىل غربو كمن مشالو إىل جنوبو.

٥بند حيث استحوذت على با كأمريكا كاك أما ا٤بؤلفات فهذه مكتبات الدنيا تزخر ّٔا حٌب مكتبات أكر 
 إعجأّم كأدركوا أنو أعةم كنز يتباىوف بو ُب مكتباهتم.

كأما الرحالت ُب سبيلها الٍب بذ٥با ا٤بسلموف ُب فجر تارٱبهم فال ٰبصيها إال اهلل، ككتب التاريخ كالرجاؿ 
 .(2)حافلة بذلك

 

 

                                                           

ػ كتاب السنة . باب ُب لزـك  سنن أبي داودأخرجو أبو داكد ػ  ػ يعقبهم : أم أف يأخذ منهم بقدر قراه من أموا٥بم . (1)
و ال يسكت إال على صاحل لالحتجاج بو ، كأٞبد ُب مسنده ، مسند ( كسكت عليو أبو داكد كى4604( برقم 4/199السنة)

 . 17174،حديث  410/  28الشاميْب ، حديث ا٤بقداـ بن معدم كرب ج 
 (54ػ ص  62با٤بدينة ا٤بنورة ػ العدد  مجلة الجامعة اإلسالمية) ػ (2)
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 :ترجمة البن بطال وتعريف بكتابو وأىميتو وبيان منهجو المبحث الثاني :

 التعريف بابن بطال  وتعريف  بكتابو وأىميتو ومصادره فيو : : المطلب األول

، ا٤بغريب، (2):  ىو العالمة علي بن خلف بن بطَّاؿ القيرطييب، البػىلىٍنسي(1)ا٠بو كنسبو ككنيتو كشهرتو أواًل:
 ، أبو ا٢بسن. كشهرتو: ابن بىطَّاؿ.(3)ا٤بالكي، كيعرؼ بابن اللجَّاـ

العلمية: ذكر ابني بشكواؿ أنٌو كاف من أىل العلم كا٤بعرفة كالفهم،  كأنٌو مىليح ا٣بط، حسن  : مكانتوثانياً 
، كذكر القاضي عياض أنٌو  (4)الضبط، كأفاد من ترجم لو أنٌو عيِب با٢بديث عناية تامة، كأتقن ما قٌيد منو

ورىقىة(من كبار ا٤بالكية ، ككاف نبيالن جليالن متصرٌفان. كأنٌو استيقضي ٕبصن )لي 
، كىو من أعالـ فقهاء  (5)

. كقد ذكر الكرماين ُب مقدمة شرحو للبخارم أٌف غالب شرح (6)ا٤بالكية الكبار كما ذكر القاضي عياض
، لكن ُب ا٢بقيقة الكتاب  (7)من غّب تعرض ٤با ىو الكتاب مصنوع لو ابن بطاؿ ُب فقو اإلماـ مالك

فالقارئ للكتاب يعي ذلك جيدا ، كإف كاف يعتمد على  ٰبتوم على فوائد ٝبة كليس كما ذكر الكرماين
 مصادر ككتب الفقو ا٤بالكي ُب استدالالتو ، لكن ىذا ٕبكم مذىبو .

 ثالثا : شيوخو: 

ا٢بافظ اإلماـ ا٤بقرئ أبو عمر أٞبد بن ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بعافرم األندلسي الطلمنكي عامل أىل  -1
، كإعرابو، كناسخو، كمنسوخو، كأحكامو، كمعانيو.ككاف ذا عناية قرطبة. كاف رأسا ُب علم القرآف: حركفو

                                                           

 .18/47ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءالذىيب ػ  ػ  (1)
معجم البلدان   مشهورة ُب شرؽ األندلس، كتعرؼ ٗبدينة الَباب، كأىلها يسموف عرب األندلس. ياقوت ا٢بموم ػ ػ بلنًسيىة: مدينة (2)

 .201ػ ص2ػ ط  الرسالة المستطرفة. كأيضان: الكتاين ػ 1/490 ػ 2ط 
 . 132ص  الصلة.كابن بشكواؿ ػ 47/  18ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ (3)
 .414ػ ص 2ػ ط  الصلةػ ابن بشكواؿ ػ (4)
 .2/827ػ  1ػ ط  ترتيب المداركػ القاضي عياض ػ (5)
 ػ  ا٤بصدر السابق . (6)
 .1/3ػ  2ػ ط  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريػ الكرماين ػ (7)
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، ذا ىدم  ، عارفان بأصوؿ الديانة، عايل اإلسناد ، حافةا للسنن، إمامان  تامة با٢بديث، كمعرفة الرجاؿ
 .(1)ىػ429ك٠ٍبت كاستقامة. توُب سنة 

القرطيب.كاف عا٤بان، عامالن، عبد الرٞبن بن مركاف بن عبد الرٞبن أبو ا٤بطرؼ األنصارم القنازعي  -2
فقيهان، حافةان، عا٤بان بالتفسّب كاألحكاـ، بصّبان با٢بديث، حافةان للرأم، كرعان زاىدان، متقشفان، قانعان 
باليسّب، ٦بابى الدعوة، كلو معرفة باللغة كاألدب، كصنَّف شرح ا٤بوطأ، ك٨بتصرى تفسّب القرآف البن سالـ، 

 .(2)رجب سنة ثالث عشرة كأربعمائةككتابان ُب الشركط، كمات ُب 

يونس بن عبد اهلل بن ٧بمد بن مغيث، قاضي القضاة بقرطبة، أبو الوليد بن الصفار، شيخ األندلس  -3
ُب عصره، كمسندىا، كعا٤بها. كاف من أىل العلم با٢بديث كالفقو. كثّب الركاية، كافر ا٢بظ من العربية 

خطبو، كثّب ا٣بشوع فيها، مع الزىد كالفضل كالقنوع باليسّب. كاللغة، قائال للشعر النفيس، بليغان ُب 
صٌنف كتاب ا٤بنقطعْب إىل اهلل، ككتاب التسلي عن الدنيا، ككتاب فضل ا٤بتهجدين، ككتاب التسبب 
كالتيسّب، ككتاب ٧ببة اهلل كاالبتهاج ّٔا، ككتاب فضل ا٤بستصرخْب باهلل عند نزكؿ البالء. كدفن يـو 

 . (3)ىػ429تْب بقيتا من رجب سنة ا١بمعة العصر لليل

عبد اهلل بن ٧بمد بن ربيع بن صاحل بن بنوش التميمي: من أىل قرطبة يكُب: أبا ٧بمد. كاف من  -4
أىل العلم كا٢بديث مع العدالة. لقي ٝباعة من الشيوخ الركاة، ككتب عنهم،  ك٠بع منهم. ككاف كثّب 

 يـو ا٣بميس لثالث عشرة ليلة خلت من ٝبادل األكؿ سنة الركاية مقيّْدان ٥با، عايل الدرجة فيها. كتوُب
 .(4)ٟبس عشرة كأربع مئة

عبد اهلل بن ٧بمد بن يوسف بن نصر:  ا٢بافظ أبو الوليد بن الفرضي القرطيب. مصنف "تاريخ -5
. كمل ير مثلو بقرطبة ُب سعة الركاية، كحفظ "األندلس"، ك" ا٤بؤتلف كا٤بختلف"، ك"مشتبو النسب

                                                           

 .3/1098ػ  1ػ ط  تذكرة الحفاظػ الذىيب ػ (1)
 .54ػ ص 1ػ ط  طبقات المفسرينػ السيوطي ػ (2)
 .1/3070ػ  1للذىيب ػ كفيات سنة تسع كعشرين كمائة ط  سالمتاريخ اإلػ  (3)
 .81ػ ص 2ػ ط    الصلة ػ ابن بشكواؿ(4)
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كمعرفة الرجاؿ، كاالفتتاف ُب العلـو كاألدب، ككاف حسن البالغة كا٣بط. كاف ٩بن قتل يـو فتح ا٢بديث، 
 .(1)قرطبة، كذلك يـو االثنْب لست خلوف من شواؿ سنة ثالث كأربع مئة

عبد الرٞبن بن عبد اهلل ا٥بمداين الوىراين كيعرؼ: بابن ا٣براز. من أىل ٔبانة يكُب:  أبا القاسم،   -6
صا٢بان، صاحب سنة. كقد قرأ عليو ابن عبد الب "موطأ ابن القاسم" بركايتو عن ٛبيم بن ٧بمد  كاف رجالن 

التميمي عن عيسى بن مسكْب عن سحنوف عنو. كقد ركل "صحيح البخارم" عن إبراىيم بن أٞبد 
ة، البلخي ا٤بستملي. ككاف يرد قرطبة كل عاـ إىل أف كقعت الفتنة فإذا سكنت ا٢باؿ سكن داره ببجان

كإف خاؼ صار با٤برية، فكاف على ذلك متنقال إىل أف توُب رٞبو اهلل ُب ربيع األكؿ من سنة إحدل 
 .(2)عشرة كأربع مئة با٤برية

أٞبد بن ٧بمد بن عفيف بن عبد اهلل األموم: من أىل قرطبة يكُب: أبا عمر. بدأ بالسماع ُب آخر  -7
، كا١بمع، كالتقييد، كاإلكثار من طلب العلم.كعِب عاـ تسعة كٟبسْب كثالث مائة، كاستوسع ُب الركاية

بالفقو، كعقد الوثائق كالشركط فحذقها. كماؿ إىل الزىد، كمطالعة األثر، كالوعظ. ككاف يقصده أىل 
الصالح كالتوبة كاإلنابة، كيلوذكف بو، فيعةهم كيذكرىم كٱبوفهم العقاب، كيد٥بم على ا٣بّب. كٝبع كتابان 

ْب ٟبسة أجزاء. كصنف ُب أخبار القضاة كالفقهاء بقرطبة كتابان ٨بتصران. توَب حسنان ُب آداب ا٤بعلم
 . (3)ضحوة يـو األحد لست عشرة ليلة خلت لربيع اآلخر سنة عشرين كأربعمائة

ا٤بهلب بن أيب صفرة األسدم األندلسي أبو القاسم، لو شرح على صحيح البخارم.توُب سنة ٟبس  -8
 يذكره كثّبا ُب كتابو . .كالذم(4)كثالثْب كأربعمائة

٧بمد بن ا٢بسن بن عبد الرٞبن بن عبد الوارث الرازم ا٣براساين، يكُب:  أبا بكر. قاؿ ا٢بميدم:  -9
 .(1)دخل األندلس ك٠بعنا منو، كمات ىنالك غرقا فيما بلغِب بعد ا٣بمسْب كأربع مائة

                                                           

 . 78ػ ص 2ػ ط الصلة ػ ابن بشكواؿ ػ (1)
 . 100ػ ا٤بصدر السابق ص(2)
 . 12ػ ص2ػ ط  الصلةػ ابن بشكواؿ ػ (3)
 .203ػ ا٤بصدر السابق ص(4)
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كقاؿ القاضي عياض: "ركل عنو  .(2): قاؿ ابن بشكواؿ: "حدث عنو ٝباعة من العلماء"رابعا تالميذه 
 .(3)أبو داكد ا٤بقرئ، كعبد الرٞبن بن بشر من مدينة سامل "

 مصنفاتو: بعض : خامساً 

 شرح صحيح البخارم: كىو ماكاف ىذا البحث جزءن منو كالذم سيأٌب تعريفو بعد قليل . -1

 .(4)كتاب االعتصاـ ُب ا٢بديث-2

 .(5)كتاب ُب الزىد كالرقائق-3

ُب ليلة األربعاء كصلى عليو عند صالة الةهر آخر يـو ُب صفر سنة  -رٞبو اهلل–تو: توُب سادسان: كفا
 .(6)تسع كأربعْب كأربعمائة

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                            

 .96ػ ص 2ػ ط  الصلةػ ابن بشكواؿ ػ (1)
 .132ػ ا٤بصدر السابق ص(2)
 .4/827ػ   1ػ ط  ترتيب المداركػ القاضي عياض ػ (3)
 .1/81ػ 1ػ ط  كشف الظنونػ  حاجي خليفة ػ (4)
 .4/827ػ  1ػ ط  ترتيب المداركػ القاضي عياض ػ (5)
 .132ػ ص2ػ ط  الصلةػ ابن بشكواؿ ػ (6)
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 : (1)*التعريف بالكتاب موضوع البحث

اتفق ا٤بَبٝبوف على أٌف لو شرحان على صحيح البخارم، لكن مل  يذكر أحد منهم اسم ىذا الشرح، كلعٌل 
 ل لو ا٠بان علما بأٌف ا٤بطبوع من الشرح ليس فيو مقدمة البن بطاؿ ػ كاهلل أعلم ػ .ابن بطاؿ مل ٯبع

 *أٮبية الكتاب كميزاتو على باقي الشركح: 

 لشرح ابن بطاؿ ميزات غّب كونو شرحان للبخارم، تةهر ُب األمور اآلتية: 

كما يعد ىذا الكتاب على البخارم ،   -الٍب طبعت-يعدُّ شرح ابن بطاؿ كاحدا من أقدـ الشركح  -1
 شرحان فقهيان بالدرجة األكىل مقارنة ٗبا اشتمل عليو من قضايا ٨بتلفة ُب اللغة، كا٢بديث، كالتفسّب . 

ضٌم الكتاب عددان كبّبان من اآلثار الواردة عن الصحابة كالتابعْب كمن بعدىم ، كلذا ٲبكن عٌده من  -2
 ا٤بةاٌف ا٤بهمة لذلك. 

الكتاب ذكره لفوائد األحاديث من أحكاـ فقهية كلغوية كتربوية.كىذا ظاىر من أىم ما امتاز بو  -3
ٔبالء ُب كثّب من األبواب. ك٪بده ذكر الفوائد إما متفرقة ُب شرح الباب، أك ٦بتمعة، ُب أكؿ شرحو 
للحديث أك خاٛبتو، مستعمالن عبارة "فيو"، أك " فيو من الفقو".كقد ٢بظ ابن حجر ىذه ا٤بيزة فأكثر من 

 لنقل عنو. ا

يةهر ىذا الشرح جانبان مهمان غّب موجود بوضوح ُب بقية الشركح على البخارم، كىو ا١بانب -4
الزىدم. إذ ضٌم الكتاب ُب ثناياه كثّبان من أقواؿ الزىد كالوعظ كا٢ًبكىم، من أقوالو، كمن أقواؿ غّبه من 

 العلماء .

نها ابن بطاؿ، مثل: نقولو عن ابن القصار، حفظ الكتاب بعض ا٤بصنفات ا٤بفقودة كالٍب اقتبس م - 5
 كا٤بهلب بن أيب صفرة، كغّبٮبا .

                                                           

. د ط ػ ابن بطال ومعالم منهجو في شرحو صحيح البخاري احملمد ػ ػ ىذه ا١بزئية ٛبت بالرجوع لبحث : ٧بمد زىّب عبد اهلل  (1)
 . 26: ص 6ص



23 
 

  أىم مصادر ابن بطال في شرحو:

تنوعت مصادر ابن بطاؿ ُب كتابو،  ُب الفقو كا٢بديث كاللغة كغّبىا، كمن ا٤بالحظ أنٌو كاف ينسب 
فاهتم الٍب اقتبس منها،  إال اآلراء إىل أصحأّا،  فيذكرىم بشهرهتم، كلكنو عادة ال يذكر أ٠باء مصن

 نادران، كمن أىم من نقل عنهم: 

ابن القصار: كىذه شهرتو الٍب يذكرىا ابن بطاؿ، كا٠بو: علي بن عمر القاضي البغدادم أبو ا٢بسن -1
شيخ ا٤بالكية.ثقة قليل ا٢بديث، ككاف أصوليان، كيل قضاء بغداد. كتوُب ُب ثامن ذم القعدة سنة 

 .(1)بن بطاؿ اسم كتابو الذم أخذ منوىػ(. كمل يذكر ا397)

، ككاف من -غّب مطبوع-ا٤بهلب بن أٞبد بن أيب صفرة األسدم األندلسي: لو شرح على البخارم-2
 . كمل يسٌم ابن بطاؿ كتابو.(2)ىػ(435األئمة الفصحاء ا٤بوصوفْب بالذكاء، توُب ُب شواؿ سنة )

ُب  -م، الٌنٍحوم، صاحب العركض، ككتاب العْبا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم، أبو عبد الرٞبن البصر -3
ىػ. كقيل 160، كمنو أخذ ابن بطاؿ حيث كاف يذكره باالسم، توُب )بعد -اللغة، كىو مطبوع

 .(3)ىػ.أك بعدىا(170

ابن دريد: أبو بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد األزدم البصرم، شيخ األدب، صاحب التصانيف. -ػ  4
. كمل يذكر ابن بطاؿ اسم  (4)ىػ(321من أشعر العلماء.توُب سنة ) يضرب ٕبفةو ا٤بثل، كيقاؿ: ىو

 كتابو.

                                                           

 .107/  17ػ   9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ (1)
 .203ػ ص  الصلة . كابن بشكواؿ 579/  7ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ (2)
 .195، ص1750ػ ترٝبة رقم   1ػ ط تقريب التهذيب بن حجر ػ .كا388/  10ػ  1ػ ط  تاريخ بغدادػ  ا٣بطيب البغدادم ػ (3)
 .96/  1ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالء. كالذىيب ػ 195/  2ػ  1ػ ط  تاريخ بغدادػ ا٣بطيب البغدادم ػ (4)
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أبو عبيد: القاسم بن سالـ. ا٢بافظ آّتهد، ذك الفنوف. كمن مصنفاتو: كتاب األمواؿ، كالناسخ -5
من أجل كتبو، قيل أنو قضى ُب تأليفو  -كىو مطبوع-كا٤بنسوخ، كا٤بواعظ، كغريب ا٢بديث. كىذا األخّب

 . كمن كتابو "الغريب" نقل ابن بطاؿ ُب مواضع كثّبة من شرحو.(1)ىػ(224سنة، توُب سنة )أربعْب 

الطبم: ٧بمد بن جرير.أحد األعالـ. كاف فقيهان ُب أحكاـ القرآف، عا٤بان بالسنن، بصّبان بأياـ الناس. -6
 نو مل يسمّْ كتابو.. ككاف ابن بطاؿ ينقل عنو ُب ا٤بسائل الفقهية،  كغّبىا، لك(2)ىػ(310توُب سنة )

ابن فورؾ: كما ذكر الذىيب ُب سّب أعالـ النبالء ىو : ٧بمد بن ا٢بسن األصبهاين. صاحب -7
 التصانيف ُب أصوؿ الدين كالفقو نقل عنو ابن بطاؿ كمل يسٌم كتابو .

كا٣بالصة فإٌف ىذا التنوع ُب مصادر ابن بطاؿ يدؿ على أٮبية شرحو كمكانتو، حيث ٝبع جهود كثّب 
ن العلماء ُب عدد من الفنوف. كما يوحي ىذا العدد من مصادره ا٤بتنوعة بثراء ا٤بادة العلمية ُب شرحو، م

 .(3)٩با لفت أنةار من جاء بعده من الشراح فاستفادكا منو، كأكثركا من النقل عنو

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .504/  10ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ (1)
 . 42/  1ػ  1ػ ط  الظنونكشف . ك حاجي خليفة ػ 710/  2ػ تذكرة الحفاظػ الذىيب ػ (2)
 .26: ص  6ػ بتصرؼ ػ د ط ػ ص  ابن بطال ومعالم منهجو في شرحو صحيح البخاريػ ٧بمد زىّب احملمد ػ (3)
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 المطلب الثاني : منهج ابن بطال في كتابو: 

بالدرجة األكىل،   مهتما با١بانب الفقهي ح البخارم األخرليعٌد كتاب ابن بطاؿ بالنسبة لشركح صحي
كىذا يةهر من خالؿ منهجو ُب الشرح، إذ عيِب بذكر ا٤بذاىب الفقهية، كمناقشتها، كما اىتٌم بَباجم 
البخارم الٍب ٚبدـ ىذا ا٤بسلك عنده، فكاف يفسرىا كيبْب غرض البخارم منها، كأحيانا يوجو االعَباض 

ذلك، ٩با دفع عددان من العلماء إىل الرد عليو كاالنتصار للبخارم كخاصة ابن حجر ، إليها كيبْب سبب 
كنلحظ أيضا شدة اىتمامو با١بوانب اللغوية، كأيضان ا٢بديثية، كتعليقاتو على األحاديث، كاستنباط 

ٍب يناقش  الفوائد منها ٩با ميز ىذا الكتاب، ٕبيث يذكر ا٤بذاىب بعد ا٤بسألة الٍب اشتمل عليها ا٢بديث،
األدلة، كيستنبط الفوائد كاألحكاـ، كال يتعرض إىل كل لفةة ُب ا٢بديث. كما اشتمل كتابو على كثّب من 
آرائو ا٤بتعلقة بالقياس. ك٩با ٲبٌيز ىذا الكتاب أيضا اشتمالو على ذكر األحاديث ا٤بتعارضة؛ إذ ال يكاد 

 ٱبلو باب إال كيذكر فيو شيئان من ذلك . 

 خل ص بعض معامل ىذا ا٤بنهج ُب نقاط :كنستطيع أف نست

ػ من أبرز معامل منهجو أنٌو ال يقوؿ قوالن أك يرٌجح مسألةن إال كيستند ُب ذلك إىل ن ص من القرآف  1
الكرًن أكالسنة ا٤بطهرة أك القياس. كينٌبو دائمان إىل أنٌو ال رأم كال قياس مع كركد الن ص. كيرٌد على بعض 

كاف قو٥بم ٖبالؼ ما كرد ُب ا٢بديث. كيعتذر أحيانان لألئمة عن ٨بالفتهم   األئمة بأحاديث البخارم إذا
 أحيانان للسنة بأٌف بعض السنن مل تصلهم، كلو كصلتهم أك علموا ّٔا التبعوىا. 

ػ انتقاده ترتيب البخارم بعض أحاديثو من حيث التقدًن كالتأخّب، كاالكتفاء بذكر ن ص بعض 2
 دكف ذكر نصها . األحاديث كاإلشارة إىل األخرل 

ًة ، كأحيانا دكف ذكر ٥با مثل ب (1)ػ أحيانان يَبؾ حديثان أك بابان دكف شرح، ٕبجة أٍف ال فقو فيو 3 اب الصَّالى
ةً  ًيًنًو ُب الصَّالى  باب لًيىبػٍزيؽٍ ،  عىلىى ا٣ٍبيٍمرىة ، باب يػيٍبًدم ضىبػٍعىٍيًو كىٯبيىاُب ُب السُّجيوًد ، بىاب الى يػىٍبصيٍق عىٍن ٲبى

                                                           

 .66/  5ػ كتاب ا١بهاد كالسّب، باب الفحوؿ من ا٣بيل ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ (1)
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ًمًو اٍلييٍسرىل ، بىاب دىٍفًن النُّخىامىًة ُب اٍلمىٍسًجًد ، بىاب ًإذىا بىدىرىهي اٍلبػيزىاؽي فػى  ٍليىٍأخيٍذ ًبطىرىًؼ عىٍن يىسىارًًه أىٍك ٙبىٍتى قىدى
ـى ًمٍن سىفىرو .،  ثػىٍوًبوً  ًة ًإذىا قىًد  بىاب الصَّالى

ًة ُب كذلك أبدؿ موضع بىاب ًإذىا ملٍى ييًتمَّ السُّجيودى ؛ حيث  ىو ُب صحيح البخارم بعد بىاب الصَّالى
ًة ا٢بٍىرّْ .  ا٣ٍبًفىاًؼ ، فقدمو كأتى بو بعد باب السُّجيوًد عىلىى الثػٍَّوًب ُب ًشدَّ

 ػ ثناؤه على تراجم البخارم، ككصفو بالرسوخ ُب االستنباط .  4

ا جعل شرحو مرجعان مهمان ُب ػ اعتناء ابن بطاؿ كثّبان بتفسّب تراجم البخارم، كبياف مقصده منها، ٩ب 5
 ىذا األمر . 

ػ امتاز ُب شرحو ىذا ُب الوقوؼ عند كل حديث بينو كبْب ن ص آخر تعارض ظاىرم،  كيقرر ابن  6
 بطاؿ قبل دفع التعارض أف ال تعارض حقيقي بْب األحاديث ككذلك القرآف، فالسنة متفقة معو .

يو من فؤائد ٝبة ، ك٤با لصاحبو ) اإلماـ ابن بطاؿ ( من ٩باسبق يتضح لنا أٮبية دراسة ىذا الكتاب ، ٤با ف
ثقل ُب ا٢بديث كالفقو معا ، كما احتواه الكتاب من مصادر لعلماء أفذاذ ُب ٨بتلف التخصصات ؛ 
كالذين كانت أ٠بائهم حاضرة ُب كل باب من الكتاب ، بل الٚبلو صفحة من صفحاتو من ذكرىم 

علمائنا ٝبيعا على مابذلوه من جهد ُب خدمة اإلسالـ عامة كالسنة كاألستناد لقو٥بم ؛ فرٞبة اهلل على 
 خاصة .
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باب قَ ْوِلِو : إلى نهاية  ... بداية )  باب ِإْن َصلَّى ِفي ثَ ْوٍب ُمَصلٍَّب َأْو َتَصاِويرَ  من لفصل الثاني :*ا
 :} َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِىيَم ُمَصلِّى {

كؿ : من بداية )  باب ًإٍف صىلَّى ُب ثػىٍوبو ميصىلَّبو أىٍك تىصىاًكيرى ىىٍل تػىٍفسيدي صىالتيوي كىمىا يػينػٍهىى ػ ا٤ببحث األ 1
 عىٍن ذىًلكى ( إىل هناية )باب ًإذىا ملٍى ييًتمَّ السُّجيودى ( .

لىًة أى  2 ًدينىًة كىأىٍىًل الشَّأٍـً ػ ا٤ببحث الثاين : من بداية )باب الصَّالًة ُب النػّْعىاًؿ ( إىل هناية )باب ًقبػٍ ٍىًل اٍلمى
لىةه ( . ٍغًرًب ًقبػٍ  كىاٍلمىٍشرًًؽ لىٍيسى ُب اٍلمىٍشرًًؽ كىال ُب اٍلمى

ذيكا ًمٍن مىقىاـً ًإبٍػرىاًىيمى ميصىلِّى { (. 3  ػ ا٤ببحث الثالث : )  باب قػىٍولًًو : } كىاٚبًَّ
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ى ِفي ثَ ْوٍب ُمَصلٍَّب َأْو َتَصاِويَر َىْل تَ ْفُسُد َصالتُُو : من بداية )  باب ِإْن َصلَّ أوال : المبحث األول : 
ُجوَد ( . َهى َعْن َذِلَك ( إلى نهاية )باب ِإَذا َلْم يُِتمَّ السُّ  َوَما يُ ن ْ

ىذا ا٤ببحث يشتمل على تسعة أبواب من صحيح البخارم بشرح ابن بطاؿ لكنو مل يستشهد بأحاديث 
 أخرل إال ُب ثالثة أبواب :

طُوِح َواْلِمْنَبِر َواْلَخَشِب : المطلب  األول : باب الصَّالِة ِفي السُّ

 كىذا الباب فيو حديثاف ذكرٮبا ابن بطاؿ كٮبا :

كىو ماقاؿ فيو ابن بطاؿ ]كفيو : فلما فرغ النىب أقبل على الناس ، فقاؿ : ) أيها    الحديث األول : 1
 [ (1). ذكره البخارل َب صالة ا١بمعةالناس إ٭با صنعتي ىذا لتأٛبوا ىب كلتعلموا صالتى ( 

ثػىنىا يػىٍعقيوبي ٍبني عىٍبًد الرٍَّٞبىنً   : حىدَّ ثػىنىا قػيتػىٍيبىةي ٍبني سىًعيدو، قىاؿى  ٍبًن قاؿ اإلماـ البخارم ػ رٞبو اهلل تعاىل ػ حىدَّ
ٍندىرىاينُّ، قى  ثػىنىا أىبيو حىازًـً ٍبني ًدينىارو، أىفَّ رًجىاالن أىتػىٍوا ٧بيىمًَّد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىٍبدو القىارًمُّ القيرىًشيُّ اإًلٍسكى : حىدَّ اؿى

: كىاللَّوً  ، فػىقىاؿى ىٍعًرؼي ٩بَّا  سىٍهلى ٍبنى سىٍعدو السَّاًعًدمَّ، كىقىٍد اٍمتػىرىٍكا ُب ا٤بًٍنبىً ًممَّ عيوديهي، فىسىأىليوهي عىٍن ذىًلكى ًإينّْ ألى
، كىلىقىٍد رىأىيٍػتيوي أىكَّؿى يػى  ٍوـو كيًضعى، كىأىكَّؿى يػىٍوـو جىلىسى عىلىٍيًو رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، أىٍرسىلى رىسيوؿي اللًَّو ىيوى

، أىٍف » -اٍمرىأىةو ًمنى األىٍنصىاًر قىٍد ٠بىَّاىىا سىٍهله  -صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإىلى فيالىنىةى  يػىٍعمىلى ميرًم غيالىمىًك النَّجَّارى
فىأىمىرىٍتوي فػىعىًملىهىا ًمٍن طىٍرفىاًء الغىابىًة، ٍبيَّ جىاءى ًّٔىا، فىأىٍرسىلىٍت ًإىلى « يل أىٍعوىادنا، أىٍجًلسي عىلىٍيًهنَّ ًإذىا كىلٍَّمتي النَّاسى 

ٍيتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىأىمىرى ًّٔىا فػىويًضعىٍت ىىا ىينىا، ٍبيَّ رىأى 
بػَّرى كىىيوى عىلىيػٍهىا، ٍبيَّ رىكىعى كىىيوى عىلىيػٍهىا، ٍبيَّ نػىزىؿى القىٍهقىرىل، فىسىجىدى ُب أىٍصًل ا٤بً  ٍنبىً ٍبيَّ عىادى، فػىلىمَّا صىلَّى عىلىيػٍهىا كىكى

 : ا لًتىٍأٛبىُّوا كىلًتػىعىلَّميوا صىالىٌب"أىيػُّ »فػىرىغى أىقػٍبىلى عىلىى النَّاًس، فػىقىاؿى ، ًإ٭بَّىا صىنػىٍعتي ىىذى هىا النَّاسي
2 . 

 
                                                           

 . 41/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كأخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب  917حديث  9/ 2أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا١بمعة ػ باب ا٣بطبة على ا٤بنب ػ جػ   2

 ( .544/45ػ حديث )  386/ 1ا٤بساجد كمواضع الصالة ػ باب جواز ا٣بطوة كا٣بطوتْب ُب الصالة جػ 
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 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 :  (1)معاين األلفاظ ُب ا٢بديث

 "امَبكا"؛ أم: شىكُّوا.

 "منب" ًمنى النَّب كىو االرتفاع.

 "طرفاء" بفتح ا٤بهملة كا٤بد: شجر. قاؿ سيبويو: ىو كاحد كٝبع.

 لغابة" األىٝبىىة من موضع با٢بجاز."ا

 "القهقرل" الرجوع إىل خلف، فهو نوع منو .

قاؿ ابن بطاؿ ]كقد قيل : إف ا٤بنب الذل صلى عليو الرسوؿ كاف بثالث درجات    الحديث الثاني : 2
 [ . (2)، ركل عن سهل بن سعد

ثػىنىا ٰبىٍٓبى ٍبني ٰبىٍٓبى ،  ٮبيىا عىٍن عىٍبًد اٍلعىزًيًز ، قىاؿى ٰبىٍٓبى قاؿ اإلماـ مسلم ػ رٞبو اهلل ػ حىدَّ كىقػيتػىٍيبىةي ٍبني سىًعيدو ، ًكالى
ارىٍكا ُب اٍلًمٍنبىً ًمٍن : أىٍخبػىرىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني أىيب حىازًـو ، عىٍن أىبًيًو ، أىفَّ نػىفىرنا جىاءيكا ًإىلى سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو ، قىٍد ٛبىى 

ىٍعًرؼي ًمٍن أىمّْ عيودو ىيوى ، كىمىٍن عىًملىوي ، كىرىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي أىمّْ عيودو ىيوى ؟ فػىقىا ؿى : أىمىا كىاللًَّو ًإينّْ ألى
ثٍػنىا ، قىاؿى : أىٍرسىلى  اللًَّو صىلَّى   رىسيوؿي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىكَّؿى يػىٍوـو جىلىسى عىلىٍيًو ، قىاؿى فػىقيٍلتي لىوي : يىا أىبىا عىبَّاسو ، فىحىدّْ

ا يػىٍومىًئذو  -اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإىلى اٍمرىأىةو  يػىهى مىًك النَّجَّارى ، يػىٍعمىٍل يل  -قىاؿى أىبيو حىازًـو : إًنَّوي لىييسىمّْ اٍنةيرًم غيالى
ثى دىرىجىاتو ، ٍبيَّ أىمىرى  ًذًه الثَّالى ًّٔىا رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ،  أىٍعوىادنا أيكىلّْمي النَّاسى عىلىيػٍهىا فػىعىًملى ىى

ا اٍلمىٍوًضعى ، فىًهيى ًمٍن طىٍرفىاًء اٍلغىابىًة . كىلىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كى  ـى عىلىٍيًو فػىويًضعىٍت ىىذى سىلَّمى قىا
بػَّرى النَّاسي كىرىاءىهي ، كىىيوى  بػَّرى كىكى عىلىى اٍلًمٍنبىً ، ٍبيَّ رىفىعى فػىنػىزىؿى اٍلقىٍهقىرىل حىٌبَّ سىجىدى ُب أىٍصًل اٍلًمٍنبىً ، ٍبيَّ عىادى ،  فىكى

                                                           

/ 4ػ  1ػ كتاب ا١بمعة ػ باب ا٣بطبة على ا٤بنب ػ ط ع الصحيحالالمع الصبيح بشرح الجامػ مشس الدين البماكم ػ  (1)
 .بتصرؼ 292

 . 41/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (2)
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ا لًتى  تًًو ، ٍبيَّ أىقػٍبىلى عىلىى النَّاًس فػىقىاؿى : يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإينّْ صىنػىٍعتي ىىذى ٍأٛبىُّوا يب ، حىٌبَّ فػىرىغى ًمٍن آًخًر صىالى
ٌب .كىلًتػى  عىلَّميوا صىالى

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ىذا ا٢بديث قد سبق ٚبرٯبو كا٢بكم عليو ُب الركاية السابقة إال أف اللفظ ىنا ٤بسلم كا٢بديث كرد ُب غّب الصحيحْب لكن إلتزاما   1
 ٗبا كرد ُب الصحيحْب .با٤بنهج نكتفي 
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 المطلب الثاني : باب ِإَذا َأَصاَب ثَ ْوُب اْلُمَصلِّي اْمَرأََتُو ِإَذا َسَجَد :

كىذا الباب فيو حديث كاحد جاء ُب قوؿ ابن بطاؿ ]إذ قد ثبت عنو عليو السالـ ، أنو كاف يباشر 
 [ (1)تو كأنفو أثر ا٤باء كالطْباألرض بوجهو َب سجوده ، كقد انصرؼ من الصالة كعلى جبه

: انٍ  ، عىٍن أىيب سىلىمىةى، قىاؿى ـه، عىٍن ٰبىٍٓبى ثػىنىا ٮبىَّا : حىدَّ ثػىنىا ميوسىى، قىاؿى طىلىٍقتي قاؿ اإلماـ البخارم ػ رٞبو اهلل ػ حىدَّ
، : أىالى ٚبىٍريجي بًنىا ًإىلى النٍَّخًل نػىتىحىدَّثي ٍعتى  ًإىلى أىيب سىًعيدو ا٣بيٍدرًمّْ فػىقيٍلتي ٍثًِب مىا ٠بًى : حىدّْ : قػيٍلتي فىخىرىجى، فػىقىاؿى

: اٍعتىكىفى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيوً  لىًة القىٍدًر، قىاؿى كىسىلَّمى عىٍشرى األيكىًؿ  ًمنى النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ُب لىيػٍ
ٍفنىا مىعىوي، فىأىتىاهي ًجبًٍ  ، ًمٍن رىمىضىافى كىاٍعتىكى ، فىاٍعتىكىفى العىٍشرى األىٍكسىطى : ًإفَّ الًَّذم تىٍطليبي أىمىامىكى يلي، فػىقىاؿى

ـى النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيوً  ، فػىقىا : ًإفَّ الًَّذم تىٍطليبي أىمىامىكى ٍفنىا مىعىوي فىأىتىاهي ًجٍبًيلي فػىقىاؿى كىسىلَّمى خىًطيبنا صىًبيحىةى  فىاٍعتىكى
: ًعٍشرًينى ًمٍن رىمى  مىٍن كىافى اٍعتىكىفى مىعى النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىٍليػىٍرًجٍع، فىًإينّْ أيرًيتي لىيػٍلىةى »ضىافى فػىقىاؿى

كىكىافى « مىاءو  كى القىٍدًر، كىًإينّْ نيسّْيتػيهىا، كىًإنػَّهىا ُب العىٍشًر األىكىاًخًر، ُب ًكٍترو، كىًإينّْ رىأىٍيتي كىأىينّْ أىٍسجيدي ُب ًطْبو 
ٍيئنا، فىجىاءىٍت قػىزىعىةه، فىأيٍمًطٍرنىا، فىصىلَّى بًنىا ال اًء شى ٍسًجًد جىرًيدى النٍَّخًل، كىمىا نػىرىل ُب السَّمى

ى
نَّيبُّ صىلَّى اهللي سىٍقفي ا٤ب

ًة رىسيوًؿ اللًَّو صى  بػٍهى اًء عىلىى جى
ى
لَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىأىٍرنػىبىًتًو تىٍصًديقى ريٍؤيىاهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى حىٌبَّ رىأىٍيتي أىثػىرى الطًّْْب كىا٤ب

2. 

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

 
                                                           

 . 43/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
حديث  162/ 1أخرجو البخارم ُب صحيحو ، كاللفظ لو ، كتاب األذاف ػ باب السجود على األنف كالسجود على الطْب جػ   2

 . 1167/217حديث   824/  2جػ ، كمسلم  ُب صحيحو ، كتاب الصياـ ػ باب فضل ليلة القدر كا٢بث على طلبها   813
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ُجوَد :  المطلب الثالث : باب ِإَذا َلْم يُِتمَّ السُّ

كمثلو قوؿ الرسوؿ للذل مل ٰبسن الصالة : ) ارجع فصل فإنك مل كفيو حديث كاحد : قاؿ ابن بطاؿ ]
 [ . (1)تصل (

: حىدَّ قاؿ  : أىٍخبػىرىين ٰبىٍٓبى ٍبني سىًعيدو، عىٍن عيبػىٍيًد اللًَّو، قىاؿى ثػىنىا ميسىدَّده، قىاؿى ثػىنىا اإلماـ البخارم ػ رٞبو اهلل ػ حىدَّ
ٍسجً 

ى
ٍقبيًمُّ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى: أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى دىخىلى ا٤ب

ى
دى، فىدىخىلى رىجيله، سىًعيده ا٤ب

ٍيًو السَّالىـى، فىصىلَّى، ٍبيَّ جىاءى، فىسىلَّمى عىلىى النَّيبّْ صٌلى اهلل عليو كسلم فػىرىدَّ النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىلى 
 : : ، فىصىلَّى، ٍبيَّ جىاءى، فىسىلَّمى عىلىى ال«اٍرًجٍع فىصىلّْ فىًإنَّكى ملٍى تيصىلّْ »فػىقىاؿى نَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىقىاؿى

: « اٍرًجٍع فىصىلّْ، فىًإنَّكى ملٍى تيصىلّْ » ، فىمىا أيٍحًسني غىيػٍرىهي، فػىعىلٍّْمًِب، قىاؿى : كىالًَّذم بػىعىثىكى بًا٢بىقّْ ًإذىا »ثىالىثنا، فػىقىاؿى
بػٍّْر، ٍبيَّ اقػٍرىٍأ مىا تػىيىسَّرى  مىعىكى ًمنى القيٍرآًف، ٍبيَّ ارٍكىٍع حىٌبَّ تىٍطمىًئنَّ رىاًكعنا، ٍبيَّ اٍرفىٍع حىٌبَّ  قيٍمتى ًإىلى الصَّالىًة، فىكى

ا، ٍبيَّ اٍرفىٍع حىٌبَّ تىٍطمىًئنَّ جىاًلسنا، ٍبيَّ اٍسجيٍد حىٌبَّ  ًئنَّ تػىٍعتىًدؿى قىاًئمنا، ٍبيَّ اٍسجيٍد حىٌبَّ تىٍطمىًئنَّ سىاًجدن  تىٍطمى
ا، ٍبيَّ افػٍعىٍل ذى  الً سىاًجدن  . 2«كى ُب صىالىًتكى كيلّْهى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

 

                                                           

 . 49/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
حديث  158/  1أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب األذاف . باب أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم ال يتم ركوعو باإلعادة جػ   2

حديث  297/  1 كل ركعة، كإنو إذا مل ٰبسن الفاٙبة جػ ، ك مسلم ُب صحيحو كتاب الصالة . باب كجوب قراءة الفاٙبة ُب 793
 (394  /45 . ) 
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َلِة َأْىِل اْلَمِديَنِة  ثانيا : المبحث الثاني : َعاِل ( إلى نهاية )باب ِقب ْ من بداية )باب الصَّالِة ِفي الن ِّ
ْأِم َواْلَمْشِرِق لَْيَس ِفي اْلَمْشِرِق وَ  َلٌة َوَأْىِل الشَّ  :( ال ِفي اْلَمْغِرِب ِقب ْ

ىذا ا٤ببحث يشتمل على ثالثة أبواب من صحيح البخارم بشرح ابن بطاؿ لكنو مل يستشهد بأحاديث 
 أخرل إال ُب بابْب :

َعاِل وفيو ثالثة أحاديث وىي :  المطلب األول : باب الصَّالِة ِفي الن ِّ

ة قاؿ : حدثنا كقد ركل ىذا ا٤بعُب عن النىب ، ركل ٞباد بن سلمقاؿ ابن بطاؿ ]   الحديث األول : 1
أبو نعامة السعدل ، عن أىب نضرة ، عن أىب سعيد ا٣بدرل ، قاؿ : ) بينما رسوؿ اهلل يصلى إذ خلع 
نعليو فوضعهما على يساره ، فلما رأل الناس ذلك ألقوا نعا٥بم ، فلما قضى رسوؿ اهلل صالتو ، قاؿ : ) 

ليك فألقينا ، قاؿ : ) إف جبيل أخبىن أف ما ٞبلكم على إلقائكم نعالكم ؟ ( ، قالوا : رأيناؾ ألقيت نع
فيهما أذل ، أك قذرنا ، فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إىل ا٤بسجد فلينةر ، فإف كاف فيهما أذل أك قذرنا 

 [ . (1)فليمسحو كليصل فيهما (

ثنا ٞباد، عن أيب نػىعىا مة السَّعدم، قاؿ اإلماـ أبو داكد ػ رٞبو اهلل تعاىل ػ حدَّثنا موسى بن إ٠باعيل، حدَّ
ييصٌلي بأصحابو إذ  -صلى اهلل عليو كسلم  -عن أيب نىٍضرة عن أيب سعيد ا٣بيٍدرم قاؿ: بينما رسوؿي اهلل 

صلى اهلل  -خلعى نىعلىيًو، فوضعهما عن يىسىاره، فلمَّا رأل ذلك القوـي ألقىوا نًعا٥بىم، فلٌما قضى رسوؿي اهلل 
ى إلقاًئكم نًعالىكم؟ " قالوا: رأيناؾى ألقىيتى نىعلىيك فألقينا نًعالىنا، صالتىو قاؿ: "ما ٞبىىلىكم عل -عليو كسلم 

: "إف جبيلى عليو السالـ أتاين فأخبين أفَّ فيهما قىذىران" كقاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم  -فقاؿ رسوؿي اهلل 
سجًد فلينةير، فإف رأل ُب نىعلىيًو قىذىران أك أذنل فليىمسى 

ى
حوي كلييصىلّْ فيهما" "إذا جاء أحديكم إىل ا٤ب

2. 

                                                           

 . 50،  49/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كأخرجو أبو  11877حديث  18/379أخرجو أٞبد ُب مسنده ، مسند ا٤بكثرين من الصحابة . مسند أيب سعيد ا٣بدرم جػ   2

ك ابن حباف ُب صحيحو باب فرض متابعة اإلماـ .  650حديث  1/175. باب الصالة ُب النعل جػ  داكد ُب سننو كتاب الصالة
، كابن خزٲبة   2185حديث  560/  5ذكر األمر ٤بن أتى ا٤بسجد للصالة أف ينةر ُب نعليو كٲبسح األذل عنهما إف كاف ّٔما جػ 

، كأبو يعلى ُب  1017حديث  1/501ما قذر ال يعلم بو جػُب صحيحو كتاب الصالة . باب ا٤بصلي يصلي ُب نعليو كقد أصأّ
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البصرم ا٢بافظ ا٢بجة، أحد االعالـ  1إ٠باعيل  ، أبو سلمة ا٤بنقرل التبوذكىسند ا٢بديث : موسى بن 
، ٠بع من شعبة حديثان كاحدا، من ٞباد بن سلمة كطبقتو ، كىو ثقة ثبت ، حدث عنو البخارم كمسلم 

 . (2)ن أيب عاصم كخلقكأبو داكد كأبو حاًب كابن الضريس كابن بنتو أبو بكر ب

ٞباد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصرم بن أيب سلمة ا٣بزاز، موىل ربيعة بن حنةلة، كيقاؿ: موىل 
، خالو ٞبيد الطويل ، قاؿ أٞبد ٞباد بن سلمة أثبت ُب ثابت  (3)قريش، كيقاؿ موىل ٞبّبم ابن كرامة

 . (4)من معمر كقاؿ أيضا ُب ا٢بمادين ما منهما إال ثقة

أبو نعامة السعدم عبد ربو كقيل عمرك عن عبد اهلل بن الصامت كأيب عثماف النهدم كعنو أيوب كشعبة  
 .(5)كثقو ٰبٓب بن معْب

ٍب العوقي، البصرم ، كالعوقة: بطن  أبو نضرة العبدم ا٤بنذر بن مالك بن قطعة ، اإلماـ، احملدث، الثقة ،
ف بن حصْب، كابن عباس، كابن عمر، كجابر بن من عبد القيس، حدث عن: علي، كأيب ىريرة، كعمرا

 .(6)٠برة، كأيب سعيد ا٣بدرم، كجابر، كابن الزبّب، كطائفة من الصحابة

سعد بن مالك بن سناف كقيل: ابن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن األٔبر بن عوؼ بن ا٢بارث بن ا٣بزرج أبو 
ربع كسبعْب، كلو عقب، كدفن بالبقيع كىو سعيد ا٣بدرم، كاف يسكن ا٤بدينة، كّٔا توُب يـو ا١بمعة سنة أ

                                                                                                                                                                                            

، كأخرجو غّبىم لكن بسند غّب الذم ذكره ابن بطاؿ فلم ٱبرج  1194حديث  2/409مسنده . من مسند أيب سعيد ا٣بدرم جػ 
 الباحث أحاديثهم إلتزاما با٤بنهج .

السرخين ، كقاؿ ابن ناصر السالمي : ىو الذم يبيع ما ُب  قاؿ ا٢بافظ السلفي : التبوذكي ىو الذم يبيع بالبصرة السماد يعِب  1
 بطوف الدجاج كالقلب كالكبد كشبهو ، كقاؿ ابن ٧بمد الرشاطي : نسبة إىل بلد كموضع .

 بتصرؼ يسّب . 200/  4ػ حرؼ ا٤بيم ػ  1ػ ط  ميزان اإلعتدالػ الذىيب ػ   (2)
 ٨بتصرا . 142/  4ػ باب ا٢باء ػػ   1ػ ط  إكمال تهذيب الكمالػ عالء الدين مغلطام ػ   (3)
 بتصرؼ . 12/  3ػ باب حرؼ ا٢باء ػ من ا٠بو ٞباد ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (4)
 . 487/  7ػ باب كُب ا٤بتفرقات ػ  2ػ ط  لسان الميزانػ ابن حجر ػ   (5)
 . 530/  4ػ الطبقة الثانية ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (6)
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 كيصفر ٢بيتو ، ركل عنو بعض من الصحابة ، ككذلك ركل عنو ابن أربع كتسعْب سنة، كاف ٰبفي شاربو
 . (1)سعيد بن ا٤بسيب، كأبو سلمة بن عبد الرٞبن، كعطاء بن يسار كغّبىم

 ة إسناده .حكم شعيب األرنؤكط بصحا٢بكم على ا٢بديث : صحيح ، صححو األلباين ك 

قاؿ ابن بطاؿ ]. كاحتج أىل ا٤بقالة األكىل أيضنا ٕبديث سعيد ا٤بقبل ، عن    الحديث الثاني : 2
القعقاع بن حكيم ، عن عائشة قالت : ) سألت رسوؿ اهلل عن الرجل يطأ بنعليو األذل قاؿ : ) الَباب 

 [ .  (2)لو طهور (

ثنا ٧ب ثنا ٧بمَّد قاؿ اإلماـ أبو داكد ػ رٞبو اهلل ػ حدَّ -، حدَّثِب ٰبٓب -يعِب ابنى عائذ-مود بن خالد، حدَّ
، عن األكزاعٌى، عن ٧بمَّد بن الوليد، أخبين أيضان سعيد بن أيب سعيد، عن القىعقاع بن -يعِب ابنى ٞبزة

 .3ٗبعناه  –صلى اهلل عليو كسلم  -حىكيم، عن عائشة، عن رسوؿ اهلل 

عد ذكره ٢بديث أيب ىريرة : حدَّثنا أٞبد بن إبراىيم، حٌدثِب ٧بمَّد كقد ذكر اإلماـ أبو داكد حديثو ىذا ب
، عن األكزاعٌي، عن ابن عىجالف، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيو ، عن أيب -يعِب الٌصنعاينٌ -بن كثّب 

".، ٗبعناه، قاؿ: "إذا كىًطئى األذل ٖبيفَّيًو فطىهوريٮبا الَبُّ -صلى اهلل عليو كسلم  -ىريرة، عن النيبّْ   ابي

كألف اإلماـ ابن بطاؿ أكرد ُب شرحو ركاية عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ فسوؼ يرتكز الكالـ على تلك 
 الركاية  .

: ٧بمود بن خالد بن أيب خالد كا٠بو يزيد السلمي أبو علي الدمشقي ، قاؿ أبو حاًب   ركاية أيب داكدسند 
 . (1)الثقات كاف ثقة رضى كقاؿ النسائي ثقة كذكره بن حباف ُب كتاب

                                                           

 ٨بتصرا . 1260/  3ػ باب السْب ػ من ا٠بو سعد ػ  1ػ ط  معرفة الصحابةػ أبو نعيم ػ   (1)
 . 51،  50/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (2)

، كأخرجو البيهقي ُب السنن  387حديث 1/105أخرجو أبو داكد ُب سننو .كتاب الطهارة ػ باب ُب األذل يصيب النعل جػ  3
 283/ 8، كأبو يعلى ُب مسنده . تابع مسند عائشة جػ  4248حديث  2/603.كتاب الصالة ػ باب طهارة ا٣بف كالنعل  الكبل

 ، ك أخرجو غّبىم بأسانيد غّب الٍب ذكرىا ابن بطاؿ . 4869حديث 
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٧بمد بن عائذ بن أٞبد كيقاؿ ٧بمد بن عائذ بن سعيد كيقاؿ ٧بمد بن عائذ بن عبد الرٞبن بن عبد اهلل 
، قاؿ ابن معْب: ثقة ، كقاؿ صاحل جزرة: ثقة،  (2)القرشي أبو أٞبد كيقاؿ أبو عبد اهلل الدمشقي الكاتب

 (3).إال أنو قدرم ، كسئل أبو داكد عنو، فقاؿ: ىو كما شاء اهلل

ٰبٓب بن ٞبزة قاضي دمشق صدكؽ قاؿ ابن معْب صدقة أحب إىل منو كقاؿ أبو حاًب صدكؽ كقاؿ 
 ، كلو أحاديث ُب الصحيحْب . (4)عباس عن ابن معْب كاف يرمى بالقدر كقاؿ ابن سعد صاحل ا٢بديث

كليس ىو ُب  ، إماـ ثقة (5)عبد الرٞبن بن عمرك بن أيب عمرك كا٠بو ٰبمد الشامي أبو عمرك األكزاعي
 .(6)الزىرم كمالك كعقيل

٧بمد بن الوليد بن عامر الزبيدم بالزام كا٤بوحدة مصغر أبو ا٥بذيل ا٢بمصي القاضي ثقة ثبت من كبار 
 . (7)أصحاب الزىرم

سعيد بن أيب سعيد كا٠بو كيساف ا٤بقبم أبو سعد ا٤بدين ككاف أبوه أبو سعيد مكاتبا المرأة من أىل 
، قاؿ  (8)بن بكر بن عبد مناة بن كنانة كا٤بقبم نسبة إىل مقبة با٤بدينة كاف ٦باكرا ٥با ا٤بدينة من بِب ليث

علي بن ا٤بديِب ك٧بمد بن سعد كأٞبد بن عبد اهلل العجلي كأبو زرعة كالنسائي كعبد الرٞبن بن يوسف 
كقاؿ  ،بن حراش ثقة زاد بن حراش جليل أثبت الناس فيو الليث بن سعد ، كقاؿ أبو حاًب صدكؽ 

كاف قد كب حٌب اختلط قبل موتو بأربع سنْب ، كقاؿ يعقوب بن شيبة قد كاف تغّب ككب  الواقدم

                                                                                                                                                                                            

 ٨بتصرا . 297، 295/ 27. باب ا٤بيم جػ  1ػ ط  تهذيب الكمالػ ا٤بزم ػ  (1)
 . 25/427ػ باب ا٤بيم ػ  1. ط  كمالتهذيب الػ ا٤بزم ػ   (2)
 . 589/ 3ػ  1ػ ط  ميزان اإلعتدالػ الذىيب ػ   (3)
 . 2/733ػ  حرؼ الياء ػػ  65ػ ط  المغني في الضعفاءػ الذىيب ػ   (4)
 . 308/ 17. باب العْب ػ من ا٠بو عبد الرٞبن ػ 1ػ ط  تهذيب الكمالػ ا٤بزم ػ  (5)
 . 580/ 2ػ  1ط  ػ ميزان اإلعتدالػ الذىيب ػ   (6)
 . 511ػ ص  1ػ ط  تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (7)
 . 467/  10. باب السْب ػػ 1ػ ط  تهذيب الكمالػ ا٤بزم ػ   (8)
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كاختلط قبل موتو يقاؿ بأربع سنْب حٌب استثُب بعض احملدثْب عنو ما كتب عنو ُب كبه ٩با كتب قبلو 
 . (1)فكاف شعبة يقوؿ حدثنا سعيد ا٤بقبم بعد ما كب

ي أثبت عندؾ أك القعقاع بن حكيم الكن اين ا٤بدين ، قاؿ علي بن ا٤بديِب قلت ليحٓب بن سعيد : ٠بي
القعقاع بن حكيم قاؿ قعقاع أحب إيل كقاؿ أبو طالب عن أٞبد بن حنبل كعثماف بن سعيد الدارمي 

 . (2)عن ٰبٓب بن معْب ثقة كقاؿ أبو حاًب ليس ٕبديثو بأس كذكره بن حباف ُب كتاب الثقات

ر الصديق الصديقة بنت الصديق أـ ا٤بؤمنْب زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم كأشهر عائشة بنت أيب بك
نسائو كأمها أـ ركماف ابنة عامر بن عوٲبر بن عبد مشس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دٮباف بن 

 . (3)ا٢بارث بن غنم بن مالك بن كنانة الكنانية

سناده قوم، ٧بمَّد بن عائذ ال بأس بو، كباقي حكم ا٢بديث : صححو األلباين كقاؿ شعيب األرنؤكط  إ
 رجالو ثقات.

كحديث سعيد بن أىب سعيد : أف امرأة سألت عائشة عن ا٤برأة قاؿ ابن بطاؿ ]    الحديث الثالث : 3
 [ . (4)٘برُّ ذيلها َب ا٤بكاف القذر ، قالت : ) يطهره ما بعده (

نىةى، عىنً  فى، عىٍن سىًعيًد ٍبًن أىيب سىًعيدو، أىفَّ اٍمرىأىةن سىأىلىٍت  قاؿ اإلماـ  عبد الرزاؽ عىًن اٍبًن عييػىيػٍ اٍبًن عىٍجالى
ا ًإذىا خىرىجىٍت ًإىلى اٍلمىٍسًجًد فػىتيًصيبي اٍلمىكىافى الًَّذم لىٍيسى ًبطىاًىرو  ٍرأىًة ٘بىيرُّ ذىيٍػلىهى فىًإنػَّهىا »قىالىٍت: عىاًئشىةى، عىًن اٍلمى

اًف الطَّاىً   . 5«ًر فػىييطىهّْرىهي ٛبىيرُّ عىلىى اٍلمىكى

: سفياف بن عيينة بن ميموف ا٥باليل الكوُب، أبو ٧بمد: ٧بٌدث ا٢بـر ا٤بكٌي. من  ركاية عبد الرزاؽسند 
 . (1)ا٤بوايل. كلد بالكوفة، كسكن مكة كتوُب ّٔا. كاف حافةا ثقة، كاسع العلم كبّب القدر

                                                           

 . 467/  10. باب السْب ػػ 1ػ ط  تهذيب الكمالػ ا٤بزم ػ   (1)
 ) ٨بتصرا ( . 623/ 23ػ ا٤برجع السابق . باب القاؼ ػػ   (2)
 . 186/  7. كتاب النساء ػ حرؼ العْب ػػ  1ػ ط  أسد الغابةػ ػ ابن األثّب   (3)
 . 51/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (4)

5
.101رقمحديثـ1/43ـطرياأويابسانتنايطأمنبابـالطهارةكتابـمصنفهفيالرزاقبدأخرجهع 
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لقرشي من أىل ا٤بدينة يركم عن أبيو ٧بمد بن عجالف موىل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس ا
كسعيد ا٤بقبم ركل عنو الثورم كمالك عنده صحيفة عن سعيد ا٤بقبم بعضها عن أبيو عن أيب ىريرة 
كبعضها عن أيب ىريرة نفسو قاؿ ٰبٓب القطاف ٠بعت ٧بمد بن عجالف يقوؿ كاف سعيد ا٤بقبم ٰبدث 

، كقد كثق ابن  (2)فجعلتها كلها عن أيب ىريرةعن أبيو عن أيب ىريرة كعن أيب ىريرة فاختلط على 
 .(3)عجالف: أٞبد بن حنبل كٰبٓب بن معْب

 سعيد بن أيب سعيد كا٠بو كيساف ا٤بقبم سبق التعريف بو ُب ا٢بديث السابق. 

أـ ا٤بؤمنْب عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ فا٢بديث من قو٥با فهو موقوؼ كقدسبق التعريف ّٔا ُب ا٢بديث 
 السابق .

 . فإسناده صحيح  رجالو كلهم ثقات كم على ا٢بديث :ا٢ب

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 . 105/  3) سف ( ػ ػ حرؼ السْب  15ػ ط األعالم ػ الزركلي ػ   (1)
 . 387/  7ػ أتباع التابعْب الذين رككا عن التابعْب ػ باب ا٤بيم ػػ  1ػ ط  الثقاتػ ابن حباف ػ   (2)
 . 320/  6ػ الطبقة ا٣بامسة ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (3)
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َلةِ  المطلب الثاني :  : كفيو حديث كاحد : باب َفْضِل اْسِتْقَباِل اْلِقب ْ

قيل : قد جاء َب بعض طرؽ ىذا ا٢بديث : ) أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا : ال قاؿ ابن بطاؿ ] 
ا رسوؿ اهلل (  . [ (1)إلو إال اهلل كأف ٧بمدن

: قاؿ اإلماـ البخارم  ثػىنىا أىبيو رىٍكحو ا٢بىرىًميُّ ٍبني عيمىارىةى، قىاؿى : حىدَّ يٍسنىًدمُّ، قىاؿى
ثػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني ٧بيىمَّدو ا٤ب حىدَّ

، أىفَّ رىسي  ، عىًن اٍبًن عيمىرى ٍعتي أىيب ٰبيىدّْثي : ٠بًى ثػىنىا شيٍعبىةي، عىٍن كىاًقًد ٍبًن ٧بيىمَّدو، قىاؿى وؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو حىدَّ
 : ا رىسيوؿي اللًَّو، كىييقً »كىسىلَّمى قىاؿى يميوا أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىٌبَّ يىٍشهىديكا أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي، كىأىفَّ ٧بيىمَّدن

، كىًحسىابػيهيٍم عىلىىالصَّالىةى، كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى، فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمِبّْ    ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم ًإالَّ ًٕبىقّْ اإًلٍسالىـً
 .2«اللَّوً 

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 53/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كمسلم ُب صحيحو   25حديث  14/  1صحيحو كتاب اإلٲباف ػ باب ) فإف تابوا كأقاموا الصالة ....( ػ أخرجو البخارم ُب   2

 . 20حديث  51/  1كتاب اإلٲباف ػ باب األمر بقتاؿ الناس حٌب يقولوا ال إلو إال اهلل ... ػ  
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 )  باب قَ ْوِلِو : } َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِىيَم ُمَصلِّى { ( المبحث الثالث :

 ) باب قػىٍولًوً  ك             فيو ٟبسة أحاديث )  [. 125( ] البقرة

ٟبس ركايات ( :  قاؿ ابن بطاؿ : ]  فقد ركل أنو عليو السالـ صلى َب البيت غّب بالؿ ٝباعة منهم : 
أسامة بن زيد ، كعمر ابن ا٣بطاب ، كجابر ، كشيبة بن عثماف ، كعثماف بن طلحة ، من طرؽو حساف 

 [ .(1)شرح معاىن اآلثار ذكرىا الطحاكل كلها َب 

 ركاية أسامة بن زيد :   الحديث األول : 1

ثػىنىا اٍلمىٍسعيوًدمُّ، عىٍن أىيب جىٍعفىرو، عىٍن أيسىامىةى:  ثػىنىا أىبيو قىطىنو، حىدَّ أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى »قاؿ اإلماـ أٞبد حىدَّ
ٍعبىةً   . (2)«اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّى ُب اٍلكى

 : ركاية أٞبد بن حنبلد سن

عمرك بن ا٥بيثم بن قطن بن كعب أبو قطن القطعي البصرم قدـ بغداد كحدث ّٔا عن شعبة كىشاـ 
الدستوائي كيونس بن أيب إسحاؽ كا٤بسعودم ركل عنو اٞبد بن حنبل كٰبٓب بن معْب ، قاؿ أبو عيسى 

أبو بكر ا٢بّبم حدثنا أبو العباس الَبمذم أبو قطن عمرك بن ا٥بيثم بصرم نزؿ بغداد أخبنا القاضي 
٧بمد بن يعقوب األصم أخبنا الربيع بن سليماف قاؿ قاؿ الشافعي عمرك بن ا٥بيثم ثقة ، ككاف إبراىيم 
ا٢بريب يقوؿ حدثنا اٞبد يوما عن أيب قطن فقاؿ لو رجل إف ىذا بعد ما رجع من عندكم إىل البصرة 

عن القدرية لو فتشت أىل البصرة كجدت ثلثهم  تكلم بالقدر كناظر عليو فقاؿ اٞبد ٫بن ٫بدث
 .(3)قدرية

                                                           
 . 57/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
 130/  3 مسنده ػ تتمة مسند األنصار ػ حديث أسامة بن زيد حب رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو كسلم ػ أخرجو اإلماـ أٞبد ُب  (2)

 . 21797حديث 
 بتصرؼ . 199/  12ػ ذكر من ا٠بو عمرك   1ػ ط تاريخ بغداد ػ ا٣بطيب البغدادم ػ   (3)
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عبد الرٞبن بن عبد اهلل بن عتبة ا٤بسعودم الكوُب أحد األعالـ عن حبيب بن أيب ثابت كعبد الرٞبن بن 
األسود كجامع بن شداد كخلق كعنو ابن ا٤ببارؾ كيزيد بن زريع كككيع قاؿ أٞبد ثقة كثّب ا٢بديث اختلط 

معْب ثقة أحاديثو عن األعمش مقلوبة كقاؿ ابن ا٤بديِب ثقة يغلط ُب عاصم بن ّٔدلة ببغداد كقاؿ ابن 
 .(1)كسلمة بن كهيل كقاؿ أبو حاًب تغّب قبل موتو بسنة أك سنتْب

 .(2)٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب أبو جعفر الباقر ثقة فاضل من الرابعة

 بن عبد العزل بن زيد بن امرئ القيس ا٤بوىل، األمّب الكبّب أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب
كمواله، كابن مواله ، أبو زيد كيقاؿ: أبو ٧بمد كيقاؿ: أبو  -صلى اهلل عليو كسلم-حب رسوؿ اهلل 

 .(3)حارثة كقيل: أبو يزيد

 حكم ا٢بديث :

مل  -الب الباقركىو بن ا٢بسْب بن علي بن أيب ط-ىذا إسناد ضعيف، فإف ٧بمد بن علي أبو جعفر 
كاف قد   -كىو عبد الرٞبن بن عبد اهلل بن عتبة-يسمع من أسامة بن زيد شيئان كمل يلقو، ٍب إف ا٤بسعودمَّ 

 .(4)اختلط

 

 

 

 

                                                           

 . 230ػ ص  5ػ ط   خالصة تذىيب تهذيب الكمالػ صفي الدين ا٣بزرجي ػ   (1)
 . 879ػ ص  1ػ ط  تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (2)
 بزيادة كنقصاف . 497،  496/  2ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (3)
 .ط الرسالة . 92/  36ػ ٙبقيق شعيب األرنؤكط ػ ا٢باشية  مسند أحمدػ أٞبد ػ   (4)
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 ركاية عمر بن ا٣بطاب :   الحديث الثاني : 2

ثػىنىا جىرًيره عىٍن يىزًيدى ٍبنً  يػٍري ٍبني حىٍربو حىدَّ ثػىنىا زيىى أىيب زًيىادو عىٍن ٦بيىاًىدو عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن  قاؿ اإلماـ أبو داكد حىدَّ
ٍعبىةى  ٍبًن صىٍفوىافى قىاؿى : قػيٍلتي لًعيمىرى ٍبًن ا٣ٍبىطَّاًب كىٍيفى صىنىعى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًحْبى  دىخىلى اٍلكى

ى رىٍكعىتػىٍْبً قىاؿى صىلَّ 
1 . 

 : ركاية أيب داكدسند 

ن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت ركل عنو مسلم أكثر من ألف حديث زىّب ب
 .(2)من العاشرة

جرير بن عبد ا٢بميد بن قػيٍرط الضيب الكوُب نزيل الرم كقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كاف ُب آخر 
 . (3)عمره يهم من حفةو

قاؿ النضر بن مشيل عن شعبة كاف رفاعا  ىم الكوُب ،يزيد بن أيب زياد القرشي ا٥بامشي أبو عبد اهلل موال
كقاؿ علي بن ا٤بنذر عن ابن فضيل كاف من أئمة الشيعة الكبار كقاؿ عبداهلل بن أٞبد عن أبيو ليس 
حديثو بذاؾ كقاؿ مرة ليس با٢بافظ كقاؿ عثماف الدارمي عن ابن معْب ليس بالقوم كقاؿ أبو يعلى 

 . (4)ا٤بوصلي عن ابن معْب ضعيف

٦باىد بن جب بفتح ا١بيم كسكوف ا٤بوحدة أبو ا٢بجاج ا٤بخزكمي موالىم ا٤بكي ثقة إماـ ُب التفسّب كُب 
 .(5)العلم من الثالثة

                                                           
 . 2026حديث  214/  2ة أخرجو أبو داكد ُب سننو ػ كتاب ا٤بناسك ػ باب الصالة ُب الكعب  1
 . 341ػ ص  1ػ ط تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (2)
 . بتصرؼ يسّب . 196ػ  ص  ػ ا٤بصدر السابق  (3)
 بتصرؼ . 288،  287/  11ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (4)
 . 921ػ ص  1ػ ط  تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (5)
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عبد الرٞبن بن صفواف بن قدامة ا١بمحي لو أربعة أحاديث كعنو ٦باىد قاؿ البخارم ال تصح 
 .(1)صحبتو

حتانية بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح ٗبهملة كمعجمة عمر بن ا٣بطاب بن نفيل بن عبد العزم بن رياح بالت
، ثاين  (2)كآخره مهملة بن عدم بن كعب بن لؤم بن غالب القرشي العدكم أبو حف ص أمّب ا٤بؤمنْب

 ا٣بلفاء الراشدين كأحد العشرة ا٤ببشرين با١بنة .

 ا٢بكم على ا٢بديث :

، كقاؿ البخارم ُب "تارٱبو الكبّب" - كىو القرشي ا٥بامشي -إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أيب زياد 
، قالو -صلَّى اهلل عليو كسلم  -: عبد الرٞبن بن صفواف، أك صفواف بن عبد الرٞبن، عن النيب 247/ 3

 . (3)يزيد بن أيب زياد، عن ٦باىد، كال يصح

 ركاية جابر :     الحديث الثالث :3

: ثنا ثػىنىا فػىٍهده، قىاؿى : ثنا شىبىابىةي، عىٍن ميًغّبىةى ٍبًن  قاؿ اإلماـ جعفر الطحاكم حدَّ أىبيو بىٍكًر ٍبني أىيب شىٍيبىةى، قىاؿى
 : ، عىٍن أىيب الزُّبػىٍّبً، عىٍن جىاًبرو، رىًضيى اهللي عىٍنوي ، قىاؿى دىخىلى النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلبػىٍيتى يػىٍوـى »ميٍسًلمو

ٍيبىةى ٍبًن عيٍثمىافى ، كىعيٍثمىافى ٍبًن طىٍلحىةى ، ًمٍثلي ذىًلكى . 4«تػىٍْبً اٍلفىٍتًح ، فىصىلَّى ًفيًو رىٍكعى   كىقىٍد ريًكمى أىٍيضنا عىٍن شى

 : ركاية الطحاكمسند 

فهد بن سليماف بن ٰبٓب أبو ٧بمد الكوُب النحاس نزيل مصر ٠بع بدمشق أبا مسهر كسعيد بن ا٤بغّبة 
 . (5)ُب سنة ٟبس كسبعْب كمائتْب ككاف ثقة ثبتا الصياد كأبا بكر بن أيب شيبة ، توُب ٗبصر

                                                           

 . 229ػ ص  5ػ ط  ذىيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالخالصة ت ػ ا٣بزرجي الدين صفي ػ  (1)
  588/  4ػ ذكر من ا٠بو عمر  1ػ ط  اإلصابة في تمييز الصحابةػ ابن حجر ػ   (2)
 ا٢باشية . ط الرسالة . 372/  3ػ ٙبقيق األرنؤكط  1ػ ط  سنن أبي داودػ أبو داكد ػ   (3)

 . 391/ 1ة ػ باب الصالة ُب الكعبة أخرجو الطحاكم ُب شرح معاين اآلثارػ كتاب الصال  4
 ٨بتصرا . 460،  459/  48ػ   1ػ ط  تاريخ دمشقػ ابن عساكر ػ   (5)
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عبد اهلل بن ٧بمد بن القاضي أيب شيبة إبراىيم بن عثماف بن خواسٌب اإلماـ العلم، سيد ا٢بفاظ، 
كصاحب الكتب الكبار " ا٤بسند " ك " ا٤بصنف "، " كالتفسّب "، أبو بكر العبسي موالىم الكوُب ، 

ىو أحب إيل من أخيو عثماف ، كقاؿ أٞبد بن عبد اهلل العجلي:   كقاؿ أٞبد بن حنبل: أبو بكر صدكؽ،
 .(1)كاف أبو بكر ثقة، حافةا للحديث، قاؿ ا٣بطيب: كاف أبو بكر متقنا حافةا

شبابة بن سوار الفزارل ا٤بدائِب أبو عمرك موالىم ، قاؿ عبد الرٞبن حدثُب أيب قاؿ قاؿ على ابن ا٤بديُب: 
 .(2)ت أيب عن شبابة بن سوار فقاؿ: صدكؽ يكتب حديثو كال ٰبتج بوشبابة بن سوار ثقة ، كقاؿ سأل

مغّبة بن مسلم أبو سلمة السراج كىو أخو عبد العزيز بن مسلم القسملي كلدا ٗبرك كسكن عبد العزيز 
 . (4)، مغّبة بن مسلم السراج ثقة (3)البصرة كمغّبة سكن ا٤بدائن كحدث ّٔا

كسكوف الداؿ ا٤بهملة كضم الراء األسدم موالىم أبو الزبّب ا٤بكي ٧بمد بن مسلم بن تدرس بفتح ا٤بثناة 
 .(5)صدكؽ إال أنو يدلس ، من الرابعة

جابر بن عبد اهلل بن عمرك بن حراـ بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصارم السلمي يكُب أبا 
ليو ك سلم كركل عنو ٝباعة عبد اهلل كأبا عبد الرٞبن كأبا ٧بمد أقواؿ أحد ا٤بكثرين عن النيب صلى اهلل ع
 .(6)من الصحابة كلو كألبيو صحبة كُب الصحيح عنو أنو كاف مع من شهد العقبة

 ا٢بكم على ا٢بديث :

 ضعيف ، مع أف رجالو ثقات لكن أبو الزبّب )٧بمد بن مسلم ( مدلس .

                                                           

 كمابعدىا بإختصار شديد . 122/  11ػ   9ط  سير أعالم النبالء  ػ الذىيب ػ   (1)
 بتصرؼ . 392/  4ػ   1ػ ط  الجرح والتعديلػ ابن أيب حاًب ػ   (2)
  193/  13ػ باب الالـ ػ ذكر من ا٠بو مغّبة   1ػ ط  تاريخ بغداددم ػ ػ ا٣بطيب البغدا  (3)
 . 292/  2ػ باب ا٤بغّبة   1ػ ط  الثقاتػ العجلي ػ   (4)
 . 895ػ   1ػ ط    تقريب التهذيبػ ابن حجر   (5)
 . 434/  1ػ ا١بيم بعدىا األلف ػ  1ػ ط  اإلصابة في تمييز الصحابةػ ابن حجر ػ   (6)
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 ركاية شيبة بن عثماف :   الحديث الرابع : 4

ثػىنىا اٍبني أى  ، عىٍن قاؿ اإلماـ الطحاكم حىدَّ : ثنا أىبيو ًإ٠ٍبىاًعيلى اٍلميؤىدّْبي : ثنا ٧بيىمَّدي ٍبني الصَّبَّاًح، قىاؿى يب دىاكيدى، قىاؿى
ٍيبىةى ٍبنى عيٍثمىافى فػى  : أىتػىٍيتي شى ، عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن الزَّجَّاًج، قىاؿى : يىا أىبىا عىٍبًد اهلًل ٍبًن ميٍسًلًم ٍبًن ىيٍرميزى قيٍلتي

ٍعبىةى  عيٍثمىافى: : ًإفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى دىخىلى اٍلكى ا يػىقيوؿي فػىلىٍم ييصىلّْ  ًإفَّ اٍبنى عىبَّاسو رىًضيى اهللي عىنػٍهيمى
 :  .1«بػىلىى صىلَّى رىٍكعىتػىٍْبً ًعٍندى اٍلعىميودىٍيًن اٍلميقىدَّمىٍْبً ٍبيَّ أىٍلزىؽى ًًّٔمىا ظىٍهرىهي »، قىاؿى

 : ركاية الطحاكمسند 

إبراىيم بن سليماف بن داكد أبو إسحاؽ بن أيب داكد األسدم ا٤بعركؼ بالبلسي ، يكُب أبا إسحاؽ 
يعرؼ بابن أيب داكد البلسي ألنو كاف لـز البلس بساجور من نواحي مصر مولده بصور كأبو أبو داكد  

 . (2)كوُب ، ككاف ثقة من حفاظ ا٢بديث توُب ٗبصر

ح الدكاليب أبو جعفر البغدادم البزاز موىل مزينة كىو صاحب كتاب السنن ، قاؿ القاسم ٧بمد بن الصبا 
بن نصر ا٤بخرمي سألت أٞبد بن حنبل عن ٧بمد بن الصباح الدكاليب فقاؿ شيخنا ثقة كقاؿ علي بن 

ة ا٢بسْب بن حباف كجدت ُب كتاب أيب ٖبط يده قاؿ أبو زكريا يعِب ٰبٓب بن معْب ٧بمد بن الصباح ثق
 . (3)مأموف كقاؿ العجلي ثقة كقاؿ يعقوب بن شيبة ثقة صاحب حديث

إبراىيم بن سليماف بن رزين البغدادم أبو إ٠باعيل ا٤بؤدب مؤدب آؿ أيب عبيد اهلل األشعرم كزير ا٤بهدم 
أصلو من الشاـ من األردف ، قاؿ عنو أٞبد بن حنبل ليس بو بأس كقاؿ ٰبٓب بن معْب كالعجلي 

 . (4)كالدارقطِب ثقة

                                                           
 .1/391لطحاكم ُب شرح معاين اآلثارػ كتاب الصالة ػ باب الصالة ُب الكعبة أخرجو ا  1
 كما بعدىا . بتصرؼ . 414/  6ػ حرؼ األلف ػ  1ػ ط تاريخ دمشق ػ ابن عساكر ػ  (2)
 كمابعدىا ٨بتصرا . 388/  25ػ باب ا٤بيم ػ  1ػ ط    تهذيب الكمالػ ا٤بزم   (3)
 بتصرؼ . 100،  99/  2باب األلف ػ من ا٠بو ابراىيم ػ  ػ1ػ ط    تهذيب الكمالػ ا٤بزم   (4)



46 
 

عبد اهلل بن مسلم بن ىرمز ا٤بكي عن أبيو كابن ا٤بسيب كعنو الثورم كشريك ضعفو اٞبد كابن معْب 
 . (1)كالنسائي

، ركل عن شيبة بن عثماف. كركل عنو عبد  (2)عبد الرٞبن بن الزجاج لو رؤية كذكره البخارم ُب التابعْب
 .(3)من التابعْب. كركل لو أبو جعفر الطحاكلاهلل بن مسلم بن ىرمز ا٤بكى. ذكره ابن حباف َب الثقات 

شيبة بن عثماف بن أيب طلحة عبد اهلل بن عبد العزل بن عثماف بن عبد الدار ابن قصي بن كالب بن 
مرة أبو عثماف القرشي العبدرم حاجب الكعبة ، كىو جد الشيبيْب لو صحبة من رسوؿ اهلل صلى اهلل 

نيب صلى اهلل عليو كسلم مشركا ، كركل أحاديث ركل عنو ابناه عليو كسلم بعد الفتح كشهد حنينا مع ال
 .(4)مصعب كمسافع ابنا شيبة كأبو كائل شقيق بن سلمة كعكرمة موىل ابن عباس كعبد الرٞبن بن الزجاج

 ا٢بكم على ا٢بديث: ضعيف ّٔذا اإلسناد لضعف عبد اهلل بن مسلم .

 ركاية عثماف بن طلحة :   الحديث الخامس: 5

ثػىنىا ٞبىَّادي ٍبني سىلى قاؿ اإل ثػىنىا عىفَّافى ، قىاؿى : حىدَّ ثػىنىا عىًليُّ ٍبني عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ، قىاؿى : حىدَّ مىةى ، ماـ الطحاكم حىدَّ
ـي ٍبني عيٍركىةى ، عىٍن عيٍركىةى عىٍن عيٍثمىافى ٍبًن طىٍلحىةى ، أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ػ صلى اهلل عليو كسل م ػ دىخىلى قىاؿى : أىنىا ًىشىا

اٍلبػىٍيتى ، فىصىلَّى ًفيًو رىٍكعىتػىٍْبً ًكجىاىىك ، بػىٍْبى السَّارًيػىتػىٍْبً 
5 . 

 : ركاية الطحاكمسند 

علي بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمي موالىم ا٤بصرم لقبو عالف بفتح ا٤بهملة كتشديد الالـ 
 .(1)ككاف أصلو من الكوفة صدكؽ من ا٢بادية عشرة

                                                           

 . 502/  7ػ باب من عرؼ بأبيو  2ػ ط لسان الميزان ػ ابن حجر ػ   (1)
 ٨بتصرا . 35/  5ػ العْب بعدىا الباء ػ  1ػ ط اإلصابة في تمييز الصحابة ػ ابن حجر ػ   (2)
 . 213/  3ػ 1ػ ط  رجال معاني اآلثارمغاني األخيار في شرح أسامي ػ بدر الدين العيِب ػ   (3)
 . 249/  23ػ ذكر من ا٠بو شيبة ػ  1ػ ط  تاريخ دمشقػ ابن عساكر ػ   (4)

 . 392/ 1أخرجو الطحاكم ُب شرح معاين اآلثار ػ كتاب الصالة ػ باب الصالة ُب الكعبة   5
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ن مسلم بن عبد اهلل الصفار كنيتو أبو عثماف موىل زيد بن ثابت األنصارم من أىل البصرة سكن عفاف ب
بغداد يركل عن شعبة كٞباد بن سلمة ركل عنو عبد اهلل بن أىب عرابة الشاشي كأىل العراؽ مات سنة 

ـ ثقة متقن متْب ، قاؿ العجلي ثقة ثبت كمل ٯبب ُب احملنة كقاؿ أبو حاًب إما (2)عشرين كمائتْب ببغداد
 . (3)كقاؿ ابن عدم عفاف أكثق من أف يقاؿ فيو شيء اختلط سنة تسع عشرة كمائتْب

ٞباد بن سلمة بن دينار البصرم أبو سلمة بن أيب صخرة موىل ربيعة بن مالك بن حنةلة من بِب ٛبيم 
 بد أثبت الناس، ثقو عا (4)كيقاؿ موىل قريش كيقاؿ موىل ٞبّبم بن كرامة كىو بن أخت ٞبيد الطويل

 . (5)ُب ثابت كتغّب حفةو بآخره كىو من كبار الثامنة

ىشاـ بن عركة بن الزبّب بن العواـ بن خويلد بن أسد كيكُب أبا ا٤بنذر كأمو أـ كلد ككاف ثقة ثبتا كثّب 
ا٢بديث حجة كقد ٠بع من عبد اهلل بن الزبّب ككفد على أيب جعفر ا٤بنصور بالكوفة ك٢بق بو ببغداد 

 . (6)ّٔا ُب سنة ست كأربعْب كمائةفمات 

عركة بن الزبّب بن العواـ القرشي من أىل ا٤بدينة كنيتو أبو عبد اهلل أخو عبد اهلل بن الزبّب أمهما أ٠باء 
بنت أيب بكر الصديق يركل عن عائشة كأبيو كعبد اهلل بن عمرك ركل عنو الزىرل ككاف من أفاضل أىل 

ع القرآف ُب ا٤بصحف نةرا كيقـو بو ليلة ما ترؾ نصيبو من الليل كال ا٤بدينة كعلمائهم كيقرأ كل يـو رب
 . (7)ليلة

                                                                                                                                                                                            

 . 700ػ  ص  1ػ ط  تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (1)
 . 522/  8ػ باب العْب ػ  1ػ ط  اتالثقػ ابن حباف ػ   (2)
 . 268ػ من ا٠بو عفاف ػ   5ػ ط  خالصة تذىيب تهذيب الكمالػ صفي الدين ا٣بزرجي ػ   (3)
 . 253/  7ػ ػ باب ا٢باء ػ من ا٠بو ٞباد  1ػ ط  تهذيب الكمالػ ا٤بزم ػ   (4)
 . 268ػ ص  1ػ ط  تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (5)
 . 321/  7ػ آخر البصريْب ػ  1ػ ط  قات الكبرىالطبػ ابن سعد ػ   (6)
 . 195/ 5ػ باب العْب ػ   1ػ ط  الثقاتػ ابن حباف ػ   (7)
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عثماف بن طلحة بن أيب طلحة كا٠بو عبد اهلل بن عبد العزم بن عثماف بن عبد الدار العبدرم حاجب 
البيت أمو أـ سعيد بن األكس قتل أبوه طلحة كعمو عثماف بن أيب طلحة بأحد ٍب أسلم عثماف بن 

ىدنة ا٢بديبية كىاجر مع خالد بن الوليد كشهد الفتح مع النيب صلى اهلل عليو ك سلم فأعطاه  طلحة ُب
 . (1)مفتاح الكعبة

 . فرجالو ثقات ا٢بكم على ا٢بديث : إسناده صحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 450/  4ػػ العْب بعدىا الثاء ػ  1ػ ط  اإلصابة في تمييز الصحابةػ ابن حجر ػ   (1)
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َلِة َحْيُث َكانَ )  *الفصل الثالث : ِو َنْحَو اْلِقب ْ َوجُّ  :اِجِد ِفي اْلبُ ُيوِت ( اْلَمسَ  نهاية )باب( إلى  باب الت َّ

 

لىًة حىٍيثي كىافى . 1  ػ ا٤ببحث األكؿ : باب التػَّوىجًُّو ٫بىٍوى اٍلًقبػٍ

لىًة ، كىمىٍن ملٍى يػىرى اإلعىادىةى عىلىى مىٍن سىهىا ، كصىلَّى ًإىلى  2 ػ ا٤ببحث الثاين : من بداية )باب مىا جىاءى ُب اٍلًقبػٍ
لىًة كىقىٍد سىلَّمى نيبُّ   اهلل ُب رىٍكعىٍبًى الةٍُّهًر ، كىأىقػٍبىلى عىلىى النَّاًس ًبوىٍجًهًو ، ٍبيَّ أىًبىَّ مىا بىًقيى ( إىل هناية ) باب غىٍّبً اٍلًقبػٍ

ًة كىتػىٍعًليًق اٍلًقٍنًو ُب اٍلمىٍسًجًد ( .  اٍلًقٍسمى

بى ًفيًو ( إىل هناية )باب ػ ا٤ببحث الثالث : من بداية ) باب مىٍن ديعي ًلطىعىاـو ُب اٍلمىٍسًجًد كىمىٍن أىجىا 3
 اٍلمىسىاًجًد ُب اٍلبػيييوًت ( .
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َلِة َحْيُث َكانَ  المبحث األول : ِو َنْحَو اْلِقب ْ َوجُّ  : باب الت َّ

 كُب ىذا الباب ستة أحاديث :

قاؿ ابن بطاؿ )قاؿ ابن جريج : صلى نىب اهلل أكؿ ما صلى إىل الكعبة ، ٍب صرؼ    الحديث األول :1
٤بقدس ، فصلت األنصار إىل ٫بو بيت ا٤بقدس قبل قدكمو ا٤بدينة بثالث حجج ، كصلى بعد إىل بيت ا

 (. (1)قدكمو ستة عشر شهرنا ، ٍب كجهو اهلل إىل الكعبة البيت ا٢براـ

حدثنا القاسم قاؿ، حدثنا ا٢بسْب قاؿ، حدثِب حجاج قاؿ، قاؿ ابن جريج: صلى قاؿ اإلماـ الطبم 
كسلم أكَّؿى ما صلى إىل الكعبة، ٍب صيرؼ إىل بىيت ا٤بقدس. فصلَّت األنصاري رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

: كصٌلى بعد قيدكمو ستة عشر شهرنا، ٍب كاله اهلل جل ثناؤه إىل  ٫بو بيت ا٤بقدس قبلى قيدكمو ثالث ًحجىجو
 .2الكعبة

 : ركاية الطبمسند 

م، ا٤بتكلم، كيعرؼ بالصائغ ، ٠بع يزيد بن العالمة، الثقو، أبو ٧بمد، القاسم بن ا٢بسن ا٥بمداين البغداد
ىاركف، كعبد اهلل بن بكر السهمي ، كعنو: ابن ٦باىد، كا٥بيثم الشاشي، كعلي بن إسحاؽ ا٤بادرائي، 

، كُب حقيقة األمر لقد قاـ  (3)كآخركف ، كثقو ا٣بطيب ، توُب ٗبصر ُب سنة اثنتْب كسبعْب كمئتْب
كتب عديدة للوصوؿ إىل مزيد من ا٤بعلومات حولو ؛ لكن كاف الباحث باإلطالع كالبحث كالتنقيب ُب  

 ىذا ملخ ص ما كصل إليو .

                                                           

 . 59/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
 . 139/  3ّبه جامع البياف ػ تفسّب سورة البقرة أخرجو الطبم ُب تفس   2
 . 158/  13ػ   9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ  (3)
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ا٢بسْب بن داكد ا٤بصيصى احملتسب ك لقبو سنيد، ركل عن ٞباد بن زيد، كىشيم، كالطبقة، حافظ لو 
، كٝباعة ، صدقو أبو حاًب ، كقاؿ أبو داكد: مل يكن  تفسّب، كلو ما ينكر ، كركل عنو أبو زرعة، كاألثـر

 .(1)بذلك ، كقاؿ النسائي: ا٢بسْب بن داكد ليس بثقة ، توَب سنيد سنة ست كعشرين كمائتْب

ا٢بجاج بن ٧بمد األعور كيكُب أبا ٧بمد موىل لسليماف بن ٦بالد موىل أيب جعفر ا٤بنصور أمّب ا٤بؤمنْب 
غداد فمات ّٔا سنة ست ككاف من أىل بغداد فتحوؿ إىل ا٤بصيصة بعيالو فنز٥با سنْب كثّبة ٍب رجع إىل ب

كمائتْب ُب خالفة عبد اهلل بن ىاركف ككاف ثقة كثّب ا٢بديث عن بن جريج كغّبه كقد كاف تغّب حْب قدـ 
 . (2)بغداد فمات على ذلك

عبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن جريج األموم موالىم ا٤بكي ثقة فقيو فاضل ككاف يدلس كيرسل من 
 .(3)عدىا كقد جاز السبعْبالسادسة مات سنة ٟبسْب كمائة أك ب

 ا٢بكم على ا٢بديث :

 ا٢بديث ضعيف لضعف ا٢بسْب فهو إماـ لكن ضعيف ، ككذلك إلرسالو من قبل بن جريج .

قاؿ ابن بطاؿ ]كركل أبو عوانة عن سليماف ، عن ٦باىد ، عن ابن عباس قاؿ :    الحديث الثاني : 2
بْب يديو ، كبعدما ىاجر إىل ا٤بدينة ستة عشر  ) صلى رسوؿ اهلل ٫بو بيت ا٤بقدس كىو ٗبكة كالكعبة

شهرنا ٍب صرؼ إىل الكعبة (
(4) .] 

ثنا أىبيو عىوىانة، عىن قاؿ اإلماـ أبو بكر البزار  ثنا ٰبىٍٓبى بن ٞباد، قىاؿ: حىدَّ ، قىاؿ: حىدَّ ثنا ٧بيىمَّدي ٍبنى اٍلميثػىُبَّ حىدَّ
، رىًضي اىد، عىًن اٍبًن عىبَّاسو : كىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىيو كىسىلَّم  سيلىٍيمىافى، عىن ٦بي اللَّوي عىنػٍهيمىا، قىاؿى

ًدينىًة ًستَّةى عىشىرى شىٍهرن  ٍيًو كىبػىٍعدى مىا ىىاجىرى ًإىلى اٍلمى ٍعبىةي بػىٍْبى يىدى  .1اييصىلّْي ٫بىٍوى بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس كىاٍلكى

                                                           

 بتصرؼ .  236/  2ػ   1ػ ط ميزان اإلعتدال ػ الذىيب ػ   (1)
 . 489/  7ػ   1ػ ط  الطبقات الكبرىػ ابن سعد ػ   (2)
 ؼ يسّب .بتصر  624ػ ص  2ػ ط  تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (3)
 . 59/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (4)
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 : ركاية البزارإسناد 

عنزم بفتح النوف كالزام أبو موسى البصرم ا٤بعركؼ بالزمن مشهور بكنيتو ٧بمد بن ا٤بثُب بن عبيد ال
، كقد أخرج لو البخارم  (2)كبا٠بو ثقة ثبت من العاشرة ككاف ىو كبندار فرسي رىاف كماتا ُب سنة كاحدة

 كمسلم كغّبٮبا .

كقد ركل عن أبيو ٰبٓب بن ٞباد بن أيب زياد كيكُب أبا ٧بمد ككاف ثقة كثّب ا٢بديث ركل عن أيب عوانة 
 . (3)ٞباد بن أيب زياد

أبو عوانة ىو االماـ ا٢بافظ، الثبت، ٧بدث البصرة، الوضاح بن عبد اهلل، موىل يزيد بن عطاء اليشكرم، 
الواسطي، البزاز ،كاف الوضاح من سيب جرجاف ، مولده: سنة نيف كتسعْب ، رأل ا٢بسن، ك٧بمد بن 

د بن عالقة، كقتادة ، ركل عنو: ىشاـ بن أيب عبد اهلل سّبين. كركل عن: ا٢بكم بن عتيبة، كزيا
، كقاؿ أبو زيٍرعىة : ثقة إذا حدث  (4)الدستوائي، مع تقدمو، كابن ا٤ببارؾ ، كأكثر عنو ختنو ٰبٓب بن ٞباد

 .(5)من كتابو ، كقاؿ أبو حاًب: كتبو صحيحة، كإذا حدث من حفةو غلط كثّبا، كىو صدكؽ، ثقة

لى الكوُب األعمش، أبو ٧بمد أحد االئمة الثقات، عداده ُب صغار التابعْب، ما سليماف بن مهراف الكاى
نقموا عليو إال التدليس ، قاؿ ا١بوزجاين: قاؿ كىب بن زمعة ا٤بركزم: ٠بعت ابن ا٤ببارؾ يقوؿ: إ٭با أفسد 

ل حديث أىل الكوفة أبو إسحاؽ، كاألعمش ، قاؿ جرير بن عبد ا٢بميد: ٠بعت مغّبة يقوؿ: أىلك أى
الكوفة أبو إسحاؽ كأعيمشكم ىذا، كأنو عُب الركاية عمن جاء، كإال فاألعمش عدؿ صادؽ ثبت، 

                                                                                                                                                                                            
 . 4935ػ حديث رقم  179/  2،  4825ػ حديث رقم 169/  2أخرجو البزار ُب مسنده ػ مسند ابن عباس رضي اهلل عنو  ػ    1
 . 505ػ ص  1ػ ط  تقريب التهذيبػ ابن حجر ػ   (2)
 . 306/  7ػ   1ػ ط  الطبقات الكبرىػ ابن سعد ػ   (3)
 ٨بتصرا .  257/ 7ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (4)
 . 447/  30ػ باب الواك ػ  1ػ ط تهذيب الكمال ػ ا٤بزم ػ   (5)
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صاحب سنة كقرآف، كٰبسن الةن ٗبن ٰبدثو، كيركم عنو، كال ٲبكننا أف نقطع عليو بأنو علم ضعف 
 .(1)ذلك الذم يدلسو، فإف ىذا حراـ

 . ٦42باىد بن جب : سبق التعريف بو ص 

يَّةى بن ا٥ٍبىٍزـً عبد اهلل بن عب ٍزًف بن ٔبًى اس بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم أبو العباس، أمو لبابة بنت ا٢بارث بن حى
بن ريكبًيَّةى بن عبد اهلل بن ىالؿ بن عامر بن صعصعة ا٥باليل، كاف يسمى ا٢بب كالبحر لكثرة علمو، كحدة 

سنة سبعْب، كصلى عليو ٧بمد ابن فهمو، كحب األمة كفقيهها ، كتوُب بالطائف سنة ٜباف كستْب، كقيل: 
 .(2)ا٢بنفية، ك٠باه رباين ىذه األمة

 ا٢بكم على ا٢بديث : إسناده صحيح .

قاؿ ابن بطاؿ : ] قاؿ على بن أىب طلحة ، عن ابن عباس : ) أكؿ ما نسخ من    الحديث الثالث : 3
لها اليهود ، أمره اهلل أف يستقبل القرآف القبلة ، كذلك أف رسوؿ اهلل ٤با ىاجر إىل ا٤بدينة ، ككاف أكثر أى

 [. (3)بيت ا٤بقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسوؿ اهلل بضعة عشر شهرنا ، ٍب انصرؼ إىل الكعبة (

، عى قاؿ اإلماـ الطبم  ، عىٍن عىًليٍّ : حىدَّثىًِب ميعىاًكيىةي ٍبني صىاًلحو ، قىاؿى : ثػىنىا أىبيو صىاًلحو ، قىاؿى ثىًِب اٍلميثػىُبَّ ًن اٍبًن حىدَّ
لىةي، كىذىًلكى أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيوً  : " كىافى أىكَّؿي مىا نيًسخى ًمنى اٍلقيٍرآًف اٍلًقبػٍ ، قىاؿى كىسىلَّمى لىمَّا ىىاجىرى  عىبَّاسو

ا اٍليػىهيودي، أىمىرىهي اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ أىٍف يى  ًدينىًة. كىكىافى أىٍكثػىري أىٍىًلهى ٍستػىٍقًبلى بػىٍيتى اٍلمىٍقًدًس، فػىفىرًحىًت اٍليػىهيودي، ًإىلى اٍلمى
 عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىاٍستػىٍقبػىلىهىا رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى بىٍضعىةى عىشىرى شىٍهرنا، فىكىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي 

ـي فىكىا لىةى ًإبٍػرىاًىيمى عىلىٍيًو السَّالى بُّ ًقبػٍ : ٰبًي اًء، فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى   }فى يىٍدعيو كىيػىٍنةيري ًإىلى السَّمى  

          :ًإىلى قػىٍولًًو:  [144{ ]البقرة{         :فىاٍرتىابى  [144{ ]البقرة

                                                           

 . 224/  2ػ حرؼ السْب ػ  1ػ ط ميزان اإلعتدال ػ الذىيب ػ   (1)
 ٧بتصرا . 1700،  1699/  3ػ باب العْب ػ  1ػ ط  معرفة الصحابةػ أبو نعيم ػ   (2)
 . 59/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (3)
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}ًمٍن ذىًلكى اٍليػىهيودي، كىقىاليوا:                  :فىأىنٍػزىؿى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ:  [142{ ]البقرة

{         :[142{ ]البقرة  : }كىقىاؿى          } :1[115]البقرة  . 

 : ركاية الطبمسند 

الطبم،  -بضم ا٥بمزة، بعدىا باء مضمومةه، فالـه مكسورةه مشددة  -بن إبراىيم اآلميًلٌي، األيبػيلٌّْي  ا٤بثُب
 . (2)شيخي الطبم: من ا٢بادية عشرة، كىثػٌَّقوي ابن كثّب ُب تفسّبه ضمننا

عبد اهلل بن صاحل بن ٧بمد بن مسلم ا١بهِب اإلماـ، احملدث، شيخ ا٤بصريْب، أبو صاحل ا١بهِب موالىم، 
ا٤بصرم، كاتب الليث بن سعد ، كبكل حاؿ فكاف صدكقا ُب نفسو، من أكعية العلم، أصابو داء شيخو 

نقموىا عليو معدكدة ُب ابن ٥بيعة، كهتاكف بنفسو حٌب ضعف حديثو، كمل يَبؾ ٕبمد اهلل، كاألحاديث الٍب 
 .(3)سعة ما ركل ، ٠بع من: موسى بن علي بن رباح، كمعاكية بن صاحل، كخلق سواىم

معاكية بن صاحل بن حدير بن سعيد بن سعد، كقيل: ابن معاكية بن صاحل بن عثماف بن سعيد بن سعد 
اؿ ابن حباف ُب  بن فهر ا٢بضرمي، أبو عمرك، كقيل: أبو عبد الرٞبن، ا٢بمصي، قاضي األندلس ، ق

كتاب الثقات: كتب عنو عبد اهلل بن صاحل سنة سبع كمائة، قدـ عليهم حاجا من األندلس، كقاؿ 
 .(4)ثقة«: السنن»العجلي: ٞبصي ثقة ، كقاؿ البزار: ليس بو بأس، كقاؿ ُب كتاب 

ا١بزيرة علي بن أيب طلحة كا٠بو سامل بن ا٤بخارؽ ا٥بامشي يكُب أبا ا٢بسن كقيل غّب ذلك أصلو من 
كانتقل إىل ٞب ص ركل عن بن عباس كمل يسمع منو بينهما ٦باىد كغّبه ، كعنو ا٢بكم بن عتيبة كىو أكب 
منو كداكد بن أيب ىند كمعاكية بن صاحل ا٢بضرمي كآخركف ، قاؿ ا٤بيموين عن أٞبد لو أشياء منكرات 

                                                           
، أخرجو اإلماـ البيهقي ُب السنن الكبل ػ  527/  2أخرجو اإلماـ ابن جرير الطبم ُب تفسّبه جامع البياف ػ تفسّب سورة البقرة ػ   1

 . 20/  2ٝباع أبواب استقباؿ القبلة ػ باب استبانة ا٣بطأ بعد اإلجتهاد ػ 
 . 483/  2ػ باب ا٤بيم ػ  1ػ ط  المعجم الصغير لرواة ابن جرير الطبريػ أكـر زيادة الفالوجي ػ   (2)
 ٨بتصرا . 405/  10ػ الطبقة ا٢بادية عشرة ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (3)
 . 289/  11ػ باب ا٤بيم ػ  1ػ ط  كمال تهذيب الكمالػ عالء الدين مغلطام ػ إ  (4)
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ديث كلكن لو رأم سوء كاف كىو من أىل ٞب ص كقاؿ اآلجرم عن أيب داكد كىو إف شاء اهلل مستقيم ا٢ب
يرل السيف كقد رآه حجاج بن ٧بمد كقاؿ النسائي ليس بو بأس كقاؿ دحيم مل يسمع التفسّب من بن 

 . (1)عباس

 الصحايب ا١بليل عبد اهلل بن عباس : سبقت ترٝبتو ُب ا٢بديث السابق .

 ا٢بكم على ا٢بديث :

 كن معناه ثابت عن ابن عباس من كجو آخر.ضعيف ّٔذا السند لوجود إنقطاع بْب علي كابن عباس ػ ل

كقولو ) صلى اهلل عليو كسلم ( َب حديث أىب سعيد ا٣بدرل : قاؿ ابن بطاؿ : ]   الحديث الرابع : 4
) إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثالثنا أـ أربعنا ، فليصل ركعة ، ٍب يسجد سجدتْب كىو جالس ، فإف  

 ، كإف كانت رابعةن كانتا ترغيمنا للشيطاف ( ، ركاه سليماف كانت تلك الركعة خامسةن شفعها بالسجدتْب
 [ . (2)بن بالؿ ، عن عطاء بن يسار ، عن أىب سعيد ا٣بدرل

ثػىنىا سيلىٍيمىافي ٍبني قاؿ اإلماـ مسلم  ثػىنىا ميوسىى ٍبني دىاكيدى، حىدَّ ، حىدَّ كىحىدَّثىًِب ٧بيىمَّدي ٍبني أىٍٞبىدى ٍبًن أىيب خىلىفو
، عىنٍ  ؿو : قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلى  ًبالى ٍيًو زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى، عىٍن عىطىاًء ٍبًن يىسىارو، عىٍن أىيب سىًعيدو ا٣ٍبيٍدرًمّْ، قىاؿى

ثنا أىـٍ أىٍربػىعنا، فػىٍليىٍطرىًح الشَّكَّ »كىسىلَّمى:  تًًو، فػىلىٍم يىٍدًر كىٍم صىلَّى ثىالى كىٍليىٍْبً عىلىى مىا ًإذىا شىكَّ أىحىديكيٍم ُب صىالى
تىوي، كىًإٍف كى  تػىٍْبً قػىٍبلى أىٍف ييسىلّْمى، فىًإٍف كىافى صىلَّى ٟبىٍسنا شىفىٍعنى لىوي صىالى افى صىلَّى ًإٍٛبىامنا اٍستػىيػٍقىنى، ٍبيَّ يىٍسجيدي سىٍجدى

انػى   .3«تىا تػىٍرًغيمنا لًلشٍَّيطىافً أًلىٍربىعو كى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح . 

                                                           

 بتصرؼ . 340،  339/  7ػ حرؼ العْب ػ من ا٠بو علي ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (1)
 . 61/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (2)

 . 571ػ حديث رقم  400/  1مسلم ُب صحيحو كتاب ا٤بساجد كمواضع الصالة ػ باب السهو ُب الصالة كالسجود لو ػ   3
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أال تراه عليو السالـ ، قاؿ : ) ال يتحر أحدكم بصالتو طلوع قاؿ ابن بطاؿ ]  لخامس :   الحديث ا5
 [ . (1)الشمس كال غركّٔا ( ، أل : ال يقصد ذلك

: قاؿ اإلماـ البخارم  : أىٍخبػىرىين أىيب، قىاؿى ، قىاؿى ثػىنىا ٰبىٍٓبى ٍبني سىًعيدو، عىٍن ًىشىاـو : حىدَّ ثػىنىا ميسىدَّده، قىاؿى حىدَّ
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: أىخٍ  ، قىاؿى الى ٙبىىرٍَّكا ًبصىالىًتكيٍم طيليوعى الشٍَّمًس كىالى »بػىرىين اٍبني عيمىرى

 .2«هىاغيريكبػى 

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 [.(3)د لسهوهكقد صلى رسوؿ اهلل الةهر ٟبسنا ساىينا ، فسج:] قاؿ ابن بطاؿ   الحديث السادس : 6

ثػىنىا شيٍعبىةي، عىًن ا٢بىكىًم، عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى، عىٍن عىٍلقىمىةى، عىٍن عىٍبًد اللًَّو قاؿ اإلماـ البخارم  ثػىنىا أىبيو الوىلًيًد، حىدَّ حىدَّ
: رىًضيى اللَّوي عىٍنوي: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّى الةٍُّهرى ٟبىٍسنا، فى  ًقيلى لىوي: أىزًيدى ُب الصَّالىًة؟ فػىقىاؿى

؟» تػىٍْبً بػىٍعدى مىا سىلَّمى « كىمىا ذىاؾى : صىلٍَّيتى ٟبىٍسنا، فىسىجىدى سىٍجدى  . 4قىاؿى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

                                                           

 . 61/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريبطاؿ ػ  ػ ابن  (1)
.  583ػ حديث  120/ 1أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب مواقيت الصالة ػ باب الصالة بعد الفجر حٌب ترتفع الشمس ػ    2

 كُب مواضع أخرل بنفس ا٤بعُب ، مسلم ُب صحيحو كتاب صالة ا٤بسافرين كقصرىا ػ باب ال تتحركا بصالتكم طلوع الشمس كال
 . 833ػ حديث  571/  1غركّٔا ػ 

 . 63/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (3)
، مسلم ُب صحيحو ػ كتاب  1226ػ حديث  2/68أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ أبواب ماجاء ُب السهو ػ باب إذا صلى ٟبسا ػ  4

 . 572ػ حديث  401/  11ا٤بساجد كمواضع الصالة ػ باب السهو ُب الصالة كالسجود لو ػ 
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َلِة ، َوَمْن َلْم يَ َر اإلَعاَدَة َعَلى َمنْ : من بداية  المبحث الثاني َسَها ، وَصلَّى ِإَلى  )باب َما َجاَء ِفي اْلِقب ْ
َبَل َعَلى النَّاِس ِبَوْجِهِو ، ثُمَّ أََتمَّ  َلِة َوَقْد َسلََّم نِبيُّ اهلل ِفي رَْكَعَتِي الظُّْهِر ، َوَأق ْ إىل  َما بَِقَي ( َغْيِر اْلِقب ْ

 : ػ )باب اْلِقْسَمِة َوتَ ْعِليِق اْلِقْنِو ِفي اْلَمْسِجِد (هناية 

كفيو حديث كاحد ، قاؿ ابن بطاؿ : ] ركل  : ارَِة اْلبُ َزاِق ِفي اْلَمْسِجدِ باب َكفَّ  المطلب األول:
الطبل قاؿ : حدثنا عمرك بن على ، ثنا ابن أىب عدل ، عن ٧بمد بن إسحاؽ ، عن عبد اهلل بن ٧بمد 
بن أىب عتيق ، عن عامر بن سعد ، عن أبيو قاؿ : ٠بعت النىب يقوؿ : ) إذا تنخم أحدكم َب ا٤بسجد 

 [(1)غيب ٬بامتو ال تصيب جلد مؤمن أك ثوبو فتؤذيو (فلي

كبعد تتبع ىذا ا٢بديث مل يصل إليو الباحث ُب مؤلفات اإلماـ الطبم إال أنو موجود ٗبؤلفات أخرل 
ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي بالسند الذم ذكره ابن بطاؿ  عىلىٍيًو  عىٍن عىاًمًر ٍبًن سىٍعدو عىٍن أىبًيًو سىٍعدو قىاؿى ٠بًى

يىوي ٍوبىوي فػىتػيٍؤذً كىسىلَّمى يػىقيوؿي : ًإذىا تػىنىخَّمى أىحىديكيٍم ُب اٍلمىٍسًجًد فػىٍليػيغىيٍّْب ٬بيىامىتىوي أىٍف تيًصيبى ًجٍلدى ميٍؤًمنو أىٍك ثػى 
2. 

  : الطبم الٍب أشار إليها ابن بطاؿركاية سند 

ىلي البصرم ثقة حافظ أحد االعالـ عن الصّبُب عمرك بن علي بن ٕبر بن كنيز أبو حف ص الفالس البا
 .(3)معتمر بن سليماف كابن عيينة كٰبٓب القطاف كخلق ، قاؿ النسائي: ثقة حافظ

٧بمد بن إبراىيم بن أيب عدم السلمي موالىم أبو عمرك البصرم، كيقاؿ لو: القسملي ألنو نزؿ ُب 
 .(4)ؿ أبو حاًب كالنسائي: ثقةالقساملة، كيقاؿ: ٧بمد بن أيب عدم، كاسم أيب عدم إبراىيم ، كقا

                                                           

 . 70/  2ػ  2ػ ط شرح صحيح البخاري ػ ابن بطاؿ ػ   (1)
  1543ػ حديث  121/  3أخرجو أٞبد ُب مسنده ػ مسند باقي العشرة ا٤ببشرين با١بنة ػ مسند أيب اسحاؽ سعد بن أيب كقاص ػ   2

،  1311ػ حديث  277/  2امة ُب ا٤بسجد ػ ، كابن خزٲبة ُب صحيحو ػ كتاب الصالة ػ باب ذكر العلة الٍب ٥با أمر بدفن النخ
، كالضياء ا٤بقدسي ُب مستخرجو ) ا٤بختارة ( ػ ركاية عامر بن سعد عن  10665ػ حديث  492/  13كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف ػ 

 .996ػ حديث  198/  3أبيو ػ 
 . 509/  7ػ فصل ُب األنساب ػ الصاد كالضاد ػ  2ػ ط  لسان الميزانػ ابن حجر ػ   (3)
 ٨بتصرا . 323/  24ػ باب ا٤بيم ػ من ا٠بو ٧بمد ػ  1ػ ط  تهذيب الكمالػ ا٤بزم ػ   (4)
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٧بمد بن إسحاؽ بن يسار بن خيار األخبارم كقيل: ابن كوثاف ، العالمة، ا٢بافظ، األخبارم، أبو بكر 
القرشي، ا٤بطليب موالىم، ا٤بدين ، كحدث عن: أبيو، كعمو موسى بن يسار كعن  -كقيل: أبو عبد اهلل 

من العلماء كاهتمو بعضهم بالتدليس كخصوصا ُب  بشّب بن يسار، كسعيد ا٤بقبم كخلق ، كثقو كثّب
 .(1)الركاية عن الضعفاء ، كقاؿ البخارم: رأيت علي بن عبد اهلل ٰبتج ٕبديث ابن إسحاؽ

عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب بكر الصديق القرشي ا٤بعركؼ بابن أيب عتيق ، كقاؿ ا٤بزم: قاؿ 
ألنو كاف يرمي ذات يـو فانتمى إىل ابن أيب قحافة فقاؿ: أنا ابن أيب البالذرم إ٭با قيل لو: ابن أيب عتيق 

عتيق فغلب ذلك على اسم أبيو ، كقاؿ ابن خيثمة: كاف امرءا صا٢با كفيو دعابة، كقاؿ علي ابن ا٤بديِب:  
، كقد ركل ألحاديثو  (3)، قاؿ أٞبد بن عبد اهلل العجلي : مدين تابعي ثقة (2)كاف عبد اهلل قاصا

 م كمسلم كغّبٮبا .البخار 

عامر بن سعد بن أيب كقاص بن أىيب بن عبد مناؼ بن زىرة. كأمو أـ عامر كا٠بها مكيتة بنت عمرك ، 
 .(4)توُب با٤بدينة ُب خالفة الوليد بن عبد ا٤بلك. ككاف ثقة كثّب ا٢بديث

أحد العشرة عن أبيو : أبوه ىو الصحايب ا١بليل سعد بن أيب كقاص بن أىيب بن عبد مناؼ بن زىرة ، 
 ا٤ببشرين با١بنة .

 . إسناده حسن فمحمد بن إسحاؽ حسن ا٢بديث كباقي رجالو ثقاتا٢بكم على ا٢بديث : 

 

 

 
                                                           

  كمابعدىا بتصرؼ كاختصار . 33/  7ػ الطبقة السادسة ػ   9ػ ط سير أعالم النبالء  ػ الذىيب ػ (1)
 .٨بتصرا  175/  8ػ باب العْب ػ  1ػ ط  إكمال تهذيب الكمالػ عالء الدين مغلطام ػ   (2)
 . 66/  16ػ من ا٠بو عبد اهلل ػ  1ػ ط  تهذيب الكمال في أسماء الرجالػ ا٤بزم ػ   (3)
 ٨بتصرا . 127/  5ػ  1ػ ط  الطبقات الكبرىػ ابن سعد ػ   (4)
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 كفيو حديثاف :  :باب اْلِقْسَمِة َوتَ ْعِليِق اْلِقْنِو ِفي اْلَمْسِجدِ المطلب الثاني : 

يث أف نىب اهلل خرج ، فرأل أقناء قاؿ ابن بطاؿ : ]ٍب ذكر ابن قتيبة َب غريب ا٢بد  الحديث األول : 1
 [. (1)معلقة َب ا٤بسجد

ًثّبً قاؿ اإلماـ  ، عىٍن كى  ا٢باكم ثػىنىا أىبيو عىاًصمو النًَّبيلي، ثنا عىٍبدي ا٢بٍىًميًد ٍبني جىٍعفىرو، حىدَّثىًِب صىاًلحي ٍبني أىيب عىرًيبو
: خىرىجى رىسيوؿي ا ، قىاؿى للًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىمىعىوي عىصنا، فىًإذىا أىقػٍنىاءه ميعىلَّقىةه ُب ٍبًن ميرَّةى، عىٍن عىٍوًؼ ٍبًن مىاًلكو

 : مىا يىضيرُّ صىاًحبى ىىًذًه لىٍو تىصىدَّؽى أىٍطيىبى ًمٍن »اٍلمىٍسًجًد، ًقنػٍوه ًمنػٍهىا حىشىفه فىطىعىنى ُب ذىًلكى اٍلًقٍنًو كىقىاؿى
ًذًه لًيىٍأكي  ًذًه، ًإفَّ صىاًحبى ىى : « لي ا٢بٍىشىفى يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً ىى لَّلىةن أىٍربىًعْبى عىامنا لًٍلعىوىاُب »ٍبيَّ قىاؿى « كىاللًَّو لىيىدىعىنػَّهىا ميذى

 : : « أىتىٍدريكفى مىا اٍلعىوىاُب »ٍبيَّ قىاؿى ا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً « الطَّيػٍري كىالسّْبىاعي »قىاليوا: اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي قىاؿى ٍسنىاًد ىىذى
كىملٍى ٱبيٍرًجىاهي "

2. 

 ركاية ا٢باكم :سند 

أبو عاصم النبيل الضحاؾ بن ٨بلد بن الضحاؾ بن مسلم بن الضحاؾ، اإلماـ ا٢بافظ شيخ احملدثْب 
األثبات أبو عاصم الشيباين موالىم كيقاؿ: من أنفسهم البصرم ،  حدث عن: يزيد بن أيب عبيد، كأٲبن 

عفر، كإ٠باعيل بن عبد ا٤بلك ، كعنو: البخارم، كىو أجل شيوخو كأكبىم، بن نابل،كعبد ا٢بميد بن ج
كجرير بن حاـز شيخو، كاألصمعي ، كثقو ٰبٓب بن معْب ، كقاؿ أٞبد العجلي: ثقة كثّب ا٢بديث لو فقو 

 .(3)، كقاؿ أبو حاًب: صدكؽ

                                                           

 . 73/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
يكوف ُب أمتو ػ ذكر البياف بأف مدينة ا٤بصطفى صلى اهلل عليو أخرجو ابن حباف ُب صحيحو ػ باب إخباره صلى اهلل عليو كسلم عما   2

/  2، ك ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ كتاب التفسّب ػ سورة البقرة ػ  6774حديث  177/  15كسلم يتخلى عنها الناس ُب آخر الزماف ػ 
 229/  4احب ا٤باؿ ػ ، ك البيهقي ُب السنن الكبل ػ ٝباع أبواب صدقة الورؽ ػ باب ما ٰبـر على ص 3126حديث  313

 . 7527حديث 
 كمابعدىا بتصرؼ كاختصار . 172/  8ػ الطبقة العاشرة ػ أبو عاصم ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (3)
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أبو الفضل كيقاؿ أبو  عبد ا٢بميد بن جعفر بن عبد اهلل بن ا٢بكم بن رافع بن سناف األنصارم األكسي
حف ص كيقاؿ أف رافع بن سناف جده ألمو ركل عن أبيو كعن عم أبيو عمر بن ا٢بكم ككىب بن كيساف 
كٰبٓب بن سعيد األنصارم ، كعنو ابن ا٤ببارؾ كخالد بن ا٢بارث ، قاؿ أٞبد ثقة ليس بو بأس ٠بعت ٰبٓب 

 .(1)بن سعيد يقوؿ كاف سفياف يضعفو من أجل القدر

يب عريب كا٠بو قليب بن حرمل بن كليب ا٢بضرمي ركل عن كثّب بن مرة كخالد بن السائب صاحل بن أ
ك٨بتار ا٢بمّبم كعنو الليث كحيوة بن شريح كابن ٥بيعة كعبد ا٢بميد بن جعفر األنصارم كغّبىم ذكره 

 .(2)ابن حباف ُب الثقات

هلل صلى اهلل عليو كسلم ركل كثّب بن مرة الرىاكم أبو شجرة ا٢بضرمي أدرؾ سبعْب من أصحاب رسوؿ ا
 ػ(4)، أرسل عن النيب ػ صلى اهلل عليو كسلم  (3)عنو أىل الشاـ مكحوؿ كغّبه

الصحايب ا١بليل عوؼ بن مالك بن أيب عوؼ األشجعي يكُب أبا عبد الرٞبن، كيقاؿ: أبو ٞباد، كقيل: 
اـ ، ركل عنو من أبو عمرك ، كأكؿ مشاىده خيب، ككانت معو راية أشجع يـو الفتح، كسكن الش

الصحابة: أبو أيوب األنصارم كأبو ىريرة كغّبىم، كمن التابعْب أبو مسلم، كأبو إدريس ا٣بوالنياف 
 .(5)كغّبىم

 . ففي سنده صاحل بن أيب عريب مستور ا٢باؿ ا٢بكم على ا٢بديث : حسن

لق للمساكْب ٗبا عليو من الرطب كالبسر ييع -بكسر العْب -لقنو : ىو الًعذؽا عاين األلفاظ :م
: اليابس الفاسدي من التمر، كقيل: الضعيف الذم ال نول لو كالشي صكا .(6)يأكلونو ٢بىشىفي

(1). 
                                                           

 كمابعدىا بتصرؼ . 111/  6ػ ا٤بصدر السابق ػ تابع حرؼ العْب ػ من ا٠بو عبد ا٢بميد ػ   (1)
 . 398/  4ػ حرؼ الصاد ا٤بهملة ػ من ا٠بو صاعد كصاحل ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (2)
 . 5084حديث  332/  5ػ باب الكاؼ ػ  1ػ ط الثقات ػ  ابن حباف ػ   (3)
 . 11/  5ػ   9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (4)
 يسّب . بتصرؼ 300/  4ػ حرؼ العْب ػ باب العْب كالواك ػ  1ػ ط أسد الغابة ػ ابن األثّب ػ   (5)
 بتصرؼ يسّب . 416/  6ػ كتاب الزكاة ػ باب حقوؽ ا٤باؿ ػ  1ػ ط  شرح سنن أبي داودػ بدر الدين العيِب ػ  (6)
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قاؿ ابن بطاؿ: ]كذكر ثابت َب ) غريب ا٢بديث ( أف نىب اهلل أمر من كل حائط    الحديث الثاني : 2
ال شىء ٥بم ، فقالت األنصار بقنو ، يعُب للمسجد ، معُب ذلك أف ناسنا كانوا يقدموف على رسوؿ اهلل 

 [ . (2): ) يا رسوؿ اهلل ، لو عجلنا قنونا من كل حائط ٥بؤالء ، قاؿ : أجل فافعلوا (

ثػىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز قاؿ اإلماـ أبو بكر بن خزٲبة  ثػىنىا اٍبني أىيب مىٍرًنىى، حىدَّ ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني سىٍهًل ٍبًن عىٍسكىرو، حىدَّ حىدَّ
: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو ٍبني ٧بيىمَّ  ، عىًن اٍبًن عيمىرى ، عىٍن نىاًفعو صىلَّى  -دو، عىٍن عيبػىٍيًد اللًَّو ٍبًن عىٍمروك كىعىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيمىرى

حىاًئطو ًبًقٍنوو لًٍلمىٍسًجدً  أىمىرى ًمٍن كيلّْ  -اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
3. 

 : ركاية ابن خزٲبةسند 

بن عمارة بن دكيد كيقاؿ أبن عسكر بن مستور بدؿ عمارة التميمي موالىم ٧بمد بن سهل بن عسكر 
أبو بكر البخارم ا٢بافظ ا١بواؿ سكن بغداد ، ركل عن عثماف بن عمر بن فارس كعبد الرزاؽ كسعيد 

 .(4)بن أيب مرًن كغّبىم ، كركل عنو مسلم كالَبمذم كالنسائي كغّبىم ،قاؿ النسائي كابن عدم ثقة

م بن ٧بمد بن سامل ا٤بعركؼ بابن أيب مرًن ا١بمحي أبو ٧بمد ا٤بصرم موىل أيب الصبيغ سعيد بن ا٢بك
، قاؿ أبو داكد: ىو عندم حجة كقاؿ العجلي ثقة كقاؿ ابن يونس: كاف فقيها كلد (5)موىل بِب ٝبح 

 .(6)سنة أربع كأربعْب كمائة كمات سنة أربع كعشرين كمائتْب. كاف ثقة كثّب ا٢بديث

                                                                                                                                                                                            

 . 316/  6ػ ا٤بصدر السابق ػ باب مٌب ٱبرص التمر ػ    (1)
 . 73/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (2)

. كأخرجو ا٢باكم ُب  2466حديث  1181/  2اة ػ باب إعطاء السائل من الصدقة ػ أخرجو ابن خزٲبة ُب صحيحو ػ كتاب الزك  3
حديث  66/  1، كالطباين ُب ا٤بعجم األكسط ػ باب األلف ػ من ا٠بو أٞبد ػ  1522حديث  577/  1ا٤بستدرؾ ػ كتاب الزكاة ػ 

187 . 
 ٨بتصرا . 207/ 9ػ حرؼ ا٤بيم ػ  1ػ ط تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (4)
 . 391/  10ػ  1ػ ط  تهذيب الكمالػ ا٤بزم ػ   (5)
 . 287/  1ػ  1ػ ط  تذكرة الحفاظػ الذىيب ػ   (6)
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بن ٧بمد بن عبيد الدراكردم أبو ٧بمد ا٤بدين ، ركل عن زيد بن أسلم كصفواف بن سليم عبد العزيز 
كىشاـ بن عركة كخلق ، كعنو الشافعي كابن مهدم كابن كىب كالقعنيب كآخركف ، كقاؿ ابن سعد كاف 

 ، كلو أحاديث ُب البخارم كمسلم كغّبٮبا . (1)ثقة كثّب ا٢بديث يغلط

عاصم بن عمر بن ا٣بطاب أبو عثماف العمرم ا٤بدين أخو عبد اهلل، كأيب  عبيد اهلل بن عمر بن حف ص بن
بكر، كعاصم ، ذكره ابن حباف ُب كتاب " الثقات "، كقاؿ: كاف من سادات أىل ا٤بدينة، كأشراؼ 
قريش فضال، كعلما، كعبادة، كشرفا، كحفةا، كإتقانا ، كقاؿ أٞبد بن صاحل: ثقة ثبت مأموف ليس أحد 

 .(2)نافع منوأثبت ُب حديث 

عبد اهلل بن عمر بن حف ص بن عاصم بن عمر بن ا٣بطاب أبو عبد الرٞبن العمرم ا٤بدين ، قاؿ أٞبد بن 
صاحل العجلي: ال بأس بو ، كقاؿ البخارم فيما ذكره الَبمذم ُب كتاب " العلل الكبّب ": ذاىب 

، كىو أخو عبيد  (3)سعيد يضعفو ا٢بديث ال أركم عنو شيئا ، كقاؿ ُب " التاريخ الكبّب ": كاف ٰبٓب بن
 اهلل السابق تعريفو .

 .(4)نافع أبو عبد اهلل ا٤بدين موىل ابن عمر ثقة ثبت فقيو مشهور من الثالثة

زينب  -عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب بن نفيل القرشي العدكم،أبو عبد الرٞبن ، أمو كأـ أختو حفصة
غّب مل يبلغ ا٢بلم. كقد قيل: إف إسالمو كاف قبل بنت مةعوف بن حبيب ا١بمحي، أسلم مع أبيو كىو ص

إسالـ أبيو، كال يصح ، كأصح من ذلك قو٥بم: إف ىجرتو كانت قبل ىجرة أبيو، كاجتمعوا أنو مل يشهد 
 .(5)بدرا، كاختلف ُب شهوده أحدا، كالصحيح أف أكؿ مشاىده ا٣بندؽ

 . قاؿ األلباين : إسناده صحيح على شرط مسلم ا٢بكم على ا٢بديث :
                                                           

 . 121ػ الطبقة السادسة . ص  1ػ ط طبقات الحفاظػ السيوطي ػ   (1)
 ٨بتصرا  . 54،  53/  9ػ باب العْب ػ  1ػ ط   إكمال تهذيب الكمالػ عالء الدين مغلطام ػ   (2)
 . 75/  8صدر السابق  ػ باب العْب ػ ػ ا٤ب  (3)
 . 559ػ حرؼ النوف ػ ص  1ػ ط    تقريب التهذيبػ ابن حجر   (4)
 بتصرؼ كاختصار . 950/  3ػ باب عبد اهلل ػ 1ػ ط اإلستيعاب في معرفة األصحاب ػ ابن عبد الب ػ   (5)
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)باب إىل هناية  ) باب َمْن ُدعي ِلطََعاٍم ِفي اْلَمْسِجِد َوَمْن َأَجاَب ِفيِو (من بداية المبحث الثالث : 
 . اْلَمَساِجِد ِفي اْلبُ ُيوِت (

 كاستشهد ابن بطاؿ بأحاديث ُب ثالثة أبواب كىي :

 : ِفيوِ  باب َمْن ُدعي ِلطََعاٍم ِفي اْلَمْسِجِد َوَمْن َأَجابَ المطلب األول :   

كفيو حديث كاحد : قاؿ ابن بطاؿ : ]كقد قاؿ رجل : يا رسوؿ اهلل ، أل اإلسالـ خّب ؟ قاؿ : ) تطعم 
 [ . (1)الطعاـ ، كتقرأ السالـ على من عرفت كمن مل تعرؼ (

، عىٍن يىزًيدى، عىنٍ قاؿ اإلماـ البخارم  ثػىنىا اللٍَّيثي : حىدَّ ثػىنىا عىٍمريك ٍبني خىاًلدو، قىاؿى أىيب ا٣بىٍّبً، عىٍن عىٍبًد اللًَّو  حىدَّ
يػٍ  : ٍبًن عىٍمروك رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا، أىفَّ رىجيالن سىأىؿى النَّيبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: أىمُّ اإًلٍسالىـً خى ؟ قىاؿى تيٍطًعمي »ره

ـى، كىتػىٍقرىأي السَّالىـى عىلىى مىنٍ   2«ؼٍ عىرىٍفتى كىمىٍن ملٍى تػىٍعرً  الطَّعىا

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 75/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كمسلم ُب صحيحو ػ كتاب  12حديث  12/  1م ُب صحيحو ػ كتاب اإلٲباف ػ باب إطعاـ الطعاـ من اإلسالـ ػ أخرجو البخار   2

 .39حديث  65/ 1اإلٲباف ػ باب بياف تفاضل اإلسالـ كأم أموره أفضل ػ 
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 :باب اْلَقَضاِء َواللَِّعاِن ِفي اْلَمْسِجِد بَ ْيَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء المطلب الثاني :   

كقد ترجم باب : ) من قضى كالعنى َب ا٤بسجد ( ، َب كتاب كفيو أيضا حديث كاحد : قاؿ ابن بطاؿ ]
 [ . (1)ديثاألحكاـ كفيو زيادة على ما َب ىذا ا٢ب

كىذا اإلستشهاد حدده ابن بطاؿ ٗبوضع معْب كىو صحيح البخارم ػ كتاب األحكاـ كالذم قاؿ فيو 
 :68ص  8البخارم ُب ا١بزء 

ٍسًجًد : كىالىعىنى عيمىري ًعٍندى ًمٍنبىً النَّيبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىقىضى 
ى
حه، ى شيرىيٍ بىابي مىٍن قىضىى كىالىعىنى ُب ا٤ب

ٍسًجًد كىقىضىى مىٍركىافي عىلىى زىٍيًد ٍبًن ثىاًبتو بًاليىًمًْب ًعٍندى ا٤بًٍنبىً 
ى
 كىكىافى ا٢بىسىني، كىالشٍَّعيبُّ، كىٰبىٍٓبى ٍبني يػىٍعمىرى ُب ا٤ب

ٍسًجًد .
ى
بىًة خىارًجنا ًمنى ا٤ب ، يػىٍقًضيىاًف ُب الرَّحى  كىزيرىارىةي ٍبني أىٍكَبى

 . ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح

 .(2)معاين األلفاظ :الرحبة: ىي بناء يكوف أماـ باب ا٤بسجد غّب منفصل عنو ىذه رحبة ا٤بسجد

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 76/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
 ٨بتصرا . 155/  13ألحكاـ ػ باب من قضى كالعن ُب ا٤بسجد ػ ػ كتاب ا 1ػ ط  فتح الباريػ ابن حجر ػ   (2)
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 : كفيو حديثاف : باب اْلَمَساِجِد ِفي اْلبُ ُيوتِ المطلب الثالث :   

قاؿ ابن بطاؿ : ]كما خرج نىب اهلل ) صلى اهلل عليو كسلم ( ييهادل بْب رجلْب    الحديث األول : 1
 [ . (1) الصالةإىل

، عىٍن قاؿ اإلماـ البخارم  ثػىنىا األىٍعمىشي : حىدَّ ثىًِب أىيب، قىاؿى : حىدَّ ، قىاؿى ثػىنىا عيمىري ٍبني حىٍف ًص ٍبًن ًغيىاثو حىدَّ
يوىاظىبىةى عىلىى

ٍرنىا ا٤ب : كينَّا ًعٍندى عىاًئشىةى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا، فىذىكى الصَّالىًة كىالتػٍَّعًةيمى ٥بىىا،  ًإبٍػرىاًىيمى، عىًن األىٍسوىًد، قىاؿى
: قىالىٍت: لىمَّا مىًرضى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىرىضىوي الًَّذم مىاتى ًفيًو ، فىحىضىرىًت الصَّالىةي،  فىأيذّْفى فػىقىاؿى

ـى ُب مىقىاًمكى ملٍى يىٍستىًطٍع أىٍف ييصىلّْيى فىًقيلى لىوي: ًإفَّ أىبىا بىٍكرو « ميريكا أىبىا بىٍكرو فػىٍلييصىلّْ بًالنَّاسً » رىجيله أىًسيفه ًإذىا قىا
 : ، «ًإنَّكينَّ صىوىاًحبي ييوسيفى ميريكا أىبىا بىٍكرو فػىٍلييصىلّْ بًالنَّاسً »بًالنَّاًس، كىأىعىادى فىأىعىاديكا لىوي، فىأىعىادى الثَّالًثىةى، فػىقىاؿى

دى النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن نػىٍفًسًو ًخفَّةن، فىخىرىجى يػيهىادىل بػىٍْبى رىجيلىٍْبً، كىأىينّْ فىخىرىجى أىبيو بىٍكرو فىصىلَّى فػىوىجى 
، فىأىٍكمىأى إًلىٍيًو النَّيبُّ صىلَّى  ، اهللي عىلىٍيًو أىٍنةيري رًٍجلىٍيًو ٚبىيطَّاًف ًمنى الوىجىًع، فىأىرىادى أىبيو بىٍكرو أىٍف يػىتىأىخَّرى كىسىلَّمى أىٍف مىكىانىكى

ٍنًبًو، ًقيلى ًلأٍلىٍعمىًش: كىكىافى النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ييصىلّْ  ي كىأىبيوبىٍكرو ييصىلّْي ٍبيَّ أيٌبى ًبًو حىٌبَّ جىلىسى ًإىلى جى
: ًبرىٍأًسًو  نػىعىمٍ ًبصىالىتًًو، كىالنَّاسي ييصىلُّوفى ًبصىالىًة أىيب بىٍكرو، فػىقىاؿى

2 . 

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 . أم حزين كقيل سريع ا٢بزف كالبكاء كيقاؿ فيو أيضا اأٍلىٍسوىؼي  سيف :أ :(3)معاين األلفاظ 

 إنكن ألنًب صواحب يوسف :أم ُب التةاىر على ما تردف ككثرة إ٢باحكن ُب طلب ما تردنو كٛبلن إليو.
 هما يتمايل إليهما .يهادل بْب رجلْب : أم ٲبشي بينهما متكئا علي

                                                           

 . 77/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كمسلم ُب صحيحو  664حديث  133/  1أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب األذاف ػ باب حد ا٤بريض أف يشهد ا١بماعة ػ   2

 . 418حديث  313/  1عرض لو عذر من مرض ػ ػ كتاب الصالة ػ باب استخالؼ اإلماـ إذا 
 140/  4ػ كتاب الصالة ػ باب استخالؼ اإلماـ إذا عرض لو عذر ػ  2ط  المنهاج في شرح صحيح مسلم  ػ النوكم ػ   (3)

 كمابعدىا ٨بتصرا .
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كفيو : أف ا١بماعة إذا اجتمعت للصالة كغاب أحدىم أف قاؿ ابن بطاؿ : ]   الحديث الثاني : 2
يسألوا عنو ، فإف كاف لو عذر كإال ظن بو الشَّر ، كىو مفسر َب قولو :) لقد ٮبمت أف آمر ٕبطب 

)(1).] 

ثػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني ييوسي قاؿ اإلماـ البخارم  ، عىٍن أىيب الزّْنىاًد، عىًن األىٍعرىًج، عىٍن أىيب حىدَّ : أىٍخبػىرىنىا مىاًلكه ، قىاؿى فى
 : ، »ىيرىيٍػرىةى: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىٍد ٮبىىٍمتي أىٍف آميرى ًٕبىطىبو

، ٍبيَّ آميرى بًالصَّالى  ، فىأيحىرّْؽى عىلىٍيًهٍم فػىييٍحطىبى ، ٍبيَّ أيخىاًلفى ًإىلى رًجىاؿو َـّ النَّاسى ًة، فػىيػيؤىذَّفى ٥بىىا، ٍبيَّ آميرى رىجيالن فػىيػىؤي
يننا، أىٍك ًمٍرمىاتػىٍْبً حىسى  دي عىٍرقنا ٠بًى  .2«الًعشىاءى  نىتػىٍْبً، لىشىًهدى بػيييوتػىهيٍم، كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو يػىٍعلىمي أىحىديىيٍم، أىنَّوي ٯبًى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 :  (3)معاين ألفاظ ا٢بديث

 عرقا ٠بينا: بفتح العْب كسكوف الراء ىو العةم الذم عليو قليل اللحم.

أك مرماتْب حسنتْب: "أك" للتنويع، ال للشك، كا٤برماة بكسر ا٤بيم، كقد تفتح، ىي ظلف الشاة، أك ما 
 هم يرمى بو ُب الصيد، كا٤بقصود بو ا٣بسيس ا٢بقّب من متاع الدنيا.بْب ظلفيها من اللحم كقيل: اسم س

 

 

 

 

                                                           

 . 78/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كما أخرجو مسلم كغّبه  644حديث  131/  1ػ باب كجوب صالة ا١بماعة ػ  أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب األذاف  2

 بألفاظ غّب الٍب ذكرىا ابن بطاؿ .
 . 152/  1ػ  1ػ ط  المنهل الحديث في شرح الحديثشاىْب الشْب ػ  ػ موسى  (3)



67 
 

 

 

 

 

 

نُ  باب)   بداية من الفصل الرابع : َيمُّ َيانِ ) باب  هناية إىل(  َوَغْيرِهِ  اْلَمْسِجدِ  ُدُخولِ  ِفي الت َّ  بُ ن ْ
 :(  اْلَمْسِجدِ 

ٍلمىٍسًجًد كىغىٍّبًًه ( إىل هناية )  باب كىرىاًىيىًة الصَّالًة أ ػ ا٤ببحث األكؿ : من بداية )  باب التػَّيىمُّني ُب ديخيوًؿ ا
 ُب اٍلمىقىاًبًر ( .

اًب ( إىل هناية )باب ا٢بٍىدىًث ُب  ب ػ ا٤ببحث الثاين : من بداية )باب الصَّالًة ُب مىوىاًضًع ا٣ٍبىٍسًف كىاٍلعىذى
 اٍلمىٍسًجًد ( .

يىاًف اٍلمىٍسجً   ًد ( .ج ػ ا٤ببحث الثالث : )باب بػينػٍ
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ُن ِفي ُدُخوِل اْلَمْسِجِد َوَغْيرِِه ( إلى نهاية )  باب َكَراِىَيِة المبحث األول :  َيمُّ من بداية )  باب الت َّ
 كقد استشهد ابن بطاؿ بأحاديث ُب أربعة أبواب ::  الصَّالِة ِفي اْلَمَقاِبِر (

 : كفيو حديثاف : ِىِليَِّة ، َويُ تََّخُذ َمَكانُ َها َمَساِجدَ باب َىْل تُ ْنَبُش قُ ُبوُر ُمْشرِِكي اْلَجا المطلب األول :

قاؿ ابن بطاؿ : ]كقاؿ األكزاعى : ال يفعل ؛ ألف الرسوؿ ٤با مر با٢بجر قاؿ:) ال    الحديث األول :1
 [.(1)تدخلوا بيوت الذين ظلموا إال أف تكونوا باكْب ٨بافة أف يصيبكم مثل ما أصأّم (

 عليو الباحث بلفظ )بيوت ( كإ٭با جاء ا٢بديث بلفظ ) مساكن ( كىو كالتايل :كىذا ا٢بديث مل يعثر 

، عىًن الزٍُّىرًمّْ، عىٍن قاؿ اإلماـ البخارم  ٍعتي ييونيسى ثػىنىا أىيب، ٠بًى ، حىدَّ ثػىنىا كىٍىبه حىدَّثىًِب عىٍبدي اللًَّو ٍبني ٧بيىمَّدو، حىدَّ
: قىاؿى رىسي  ، قىاؿى ، أىفَّ اٍبنى عيمىرى الى تىٍدخيليوا مىسىاًكنى الًَّذينى ظىلىميوا »وؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: سىاملًو

، أىٍف ييًصيبىكيٍم ًمٍثلي مىا أىصىابػىهيمٍ   . 2«أىنٍػفيسىهيٍم، ًإالَّ أىٍف تىكيونيوا بىاًكْبى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح  .

: كاحتج من أجاز ذلك أف نىب اهلل  ) صلى اهلل قاؿ الطحاكل  قاؿ ابن بطاؿ : ]   الحديث الثاني: 2
 [ . (3)عليو كسلم ( ٤با خرج إىل الطائف قاؿ : ) ىذا قب أىب رغاؿ (

، قاؿ اإلماـ أبو داكد  ٍعتي ٧بيىمَّدى ٍبنى ًإٍسحىاؽى ثػىنىا أىيب، ٠بًى ثػىنىا كىٍىبي ٍبني جىرًيرو، حىدَّ ثػىنىا ٰبىٍٓبى ٍبني مىًعْبو، حىدَّ حىدَّ
: ٠بىً  ٰبيىدّْثي  ٍعتي عىٍبدى اللًَّو ٍبنى عىٍمروك، يػىقيوؿي : ٠بًى ٍعتي رىسيوؿى عىٍن ًإ٠ٍبىاًعيلى ٍبًن أيمىيَّةى، عىٍن ٔبيىٍّبً ٍبًن أىيب ٔبيىٍّبو، قىاؿى

اؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي ًحْبى خىرىٍجنىا مىعىوي ًإىلى الطَّاًئًف، فىمىرىٍرنىا ًبقىٍبو، فػىقى 
ا ا٢بٍىرىـً يىٍدفىعي عىٍنوي، فػىلىمَّا خىرىجى أىصىابػىٍتوي النػٍّْقمىةي الًٍَّب أىصىابى »عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ، كىكىافى ًّٔىذى ا قػىبػٍري أىيب رًغىاؿو ٍت قػىٍومىوي ىىذى

                                                           

 . 80/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
: }كىًإىلى ٜبىيودى أىخىاىيٍم صىا٢ًبنا{ ]األعراؼ: أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتا  2 /  4[ ػ 73ب أحاديث األنبياء ػ باب قػىٍوًؿ اللًَّو تػىعىاىلى

، كمسلم ُب صحيحو ػ كتاب الزىد كالرقائق ػ باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أف تكونوا  3381حديث  149
 . 2980حديث  2286/  4باكْب ػ 

 . 80/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريطاؿ ػ ػ ابن ب  (3)
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ا اٍلمىكىاًف، فىديًفنى ًفيًو، كىآيىةي ذىًلكى أىنَّوي ديًفنى  ، ًإٍف أىنٍػتيٍم نػىبىٍشتيٍم عىٍنوي أىصىٍبتيميوهي مىعىوي  ًّٔىذى ، «مىعىوي غيٍصنه ًمٍن ذىىىبو
 . 1فىابٍػتىدىرىهي النَّاسي فىاٍستىٍخرىجيوا اٍلغيٍصنى 

 : ركاية أيب داكدسند 

ٰبٓب بن معْب ىو اإلماـ ا٢بافظ ا١بهبذ، شيخ احملدثْب، أبو زكريا ٰبٓب بن معْب بن عوف بن زياد بن 
كقيل: اسم جده غياث بن زياد بن عوف بن بسطاـ الغطفاين، ٍب ا٤برم موالىم البغدادم أحد بسطاـ 

األعالـ ، قاؿ عبد الرٞبن بن أيب حاًب: سئل أيب عن ٰبٓب، فقاؿ: إماـ ، كقاؿ النسائي: أبو زكريا أحد 
 ، كقد ركل عنو البخارم كمسلم . (2)األئمة ُب ا٢بديث ثقة مأموف

ـ بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدم ، أبو العباس البصرم ، ركل عن: األسود كىب بن جرير بن حاز 
بن شيباف ، كأبيو جرير بن حاـز ، كٞباد بن زيد كغّبىم ، كركل عنو : علي بن حرب الطائي، كعلي 
ابن ا٤بديِب كٰبٓب بن معْب كغّبىم ، كقاؿ عثماف بن سعيد الدارمي ، عن ٰبٓب بن معْب: ثقة ، كقاؿ 

 .(3)د الرٞبن بن أيب حاًب : سألت أيب عنو، فقاؿ: صدكؽعب

جرير بن حاـز بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدم ٍب العتكي أبو النضر البصرم ، ركل عن أيوب 
السختياين كثابت البناين كا٢بسن البصرم ، كعنو ّٔز بن أسد كحجاج بن منهاؿ كابن عيينة كأبو داكد 

 .(4)يايب ، ككاف ثقة صدكقا صا٢با من أجل أىل البصرةالطيالسي كابن مهدم كالفر 

 باب كىفَّارىًة اٍلبػيزىاًؽ ُب اٍلمىٍسًجًد.٧بمد ابن اسحاؽ بن يسار سبق التعريف بو ُب ىذا البحث ُب حديث 

                                                           
،  3088حديث  181/  3أخرجو أبو داكد ُب سننو ػ كتاب ا٣براج كاإلمارة كالفيء ػ باب نبش القبور العادية يكوف فيها ا٤باؿ ػ   1

ػ باب األلف ػ من ، كُب معجمو األكسط  14348حديث  479/  13كالطباين ُب ا٤بعجم الكبّب ػ عبد اهلل بن عمرك بن العاص ػ 
، كالبيهقي ُب السنن الكبل ػ كتاب الزكاة ػ ٝباع أبواب صدقة الورؽ ػ باب مايوجد منو  2788حديث  158/  3ا٠بو ابراىيم ػ 

 . 7653حديث  263/  4مدفونا ُب قبور أىل ا١باىلية ػ 
 ا بعدىا ٨بتصرا .كم 123/  9ػ الطبقة الثانية عشرة ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (2)
 كما بعدىا بتصرؼ . 121/  31ػ باب الواك ػ من ا٠بو كىب ػ  1ػ ط  تهذيب الكمال في أسماء الرجالػ ا٤بزم ػ   (3)
  . 92ػ الطبقة ا٣بامسة ػ ص  1ػ ط  طبقات الحفاظػ السيوطي ػ  (4)
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إ٠باعيل بن أمية بن عمرك بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس األموم بن 
ركل عن ابن ا٤بسيب كنافع كعكرمة كغّبىم ، كعنو ابن جريج كالثورم كابن عم أيوب بن موسى. 

 .(1)إسحاؽ كغّبىم ، كقاؿ ابن معْب كالنسائي كأبو زرعة كأبو حاًب :ثقة ، زاد أبو حاًب رجل صاحل

ٔبّب بن أيب ٔبّب حجازم. ركل عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص. ركل عنو إ٠باعيل بن أمية. ركل لو 
حديثا كاحدا ُب "قصة أيب رغاؿ" كقاؿ ٰبٓب ابن معْب: "مل أ٠بع أحدا ٰبدث عنو غّب  أبو داكد

إ٠باعيل". قلت: ككذا قاؿ النسائي كأما ابن ا٤بديِب فقاؿ ٔبّب بن سامل أبو عبيد ركل عنو إ٠باعيل بن 
ؿ أبو أمية كركح بن القاسم "حديث أيب رغاؿ" كىو من أىل الطائف "٦بهوؿ" مل يرك عنو غّبٮبا. قا

داكد حدث ركح بن القاسم عن إ٠باعيل عن ٔبّب فتبْب أنو ليس لو راك غّب إ٠باعيل كأما ابن أيب حاًب 
ففرؽ بْب ٔبّب بن أيب ٔبّب كبْب ٔبّب بن سامل فحكى عن أبيو أف ٔبّب بن سامل يركم عنو يعلى بن عطاء 

 .(2)الثقات كجهلو بن القطاف كمل يذكر لبجّب بن أيب ٔبّب راكيا غّب إ٠باعيل كذكره ابن حباف ُب

عبد اهلل بن عمرك بن العاص بن كائل بن ىشاـ بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرك بن ىصي ص بن  
كعب بن لؤم بن غالب، يكُب أبا ٧بمد كقيل: أبو نصّب، كقيل: أبو عبد الرٞبن، استأذف النيب صلى اهلل 

 .(3)لوعليو كسلم ُب الكتابة عنو ُب حاؿ الغضب كالرضا، فأذف 

 . ففيو ٔبّب بن أيب ٔبّب ٦بهوؿ ضعيفقاؿ األلباين ا٢بكم على ا٢بديث : 

 

 

 

 
                                                           

 بتصرؼ يسّب . 283 / 1ػ حرؼ األلف ػ من ا٠بو ا٠باعيل ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (1)
 . 418/  1ػ الباء ا٤بوحدة ػ تفاريق األسامي ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (2)
 . 1718/  3ػ باب العْب ػ باب العْب من العْب ػ  1ػ ط  معرفة الصحابةػ أبو نعيم ػ   (3)



71 
 

 : كفيو حديث كاحد : باب الصَّالِة ِفي َمَراِبِض اْلَغَنمِ  المطلب الثاني :  

قاؿ ابن بطاؿ : ]قاؿ ابن ا٤بنذر : كالصالة أيضنا جائزة َب مراح البقر استدالالن بقولو ػ صلى اهلل عليو 
 [ . (1)ػ : ) أينما أدركتك الصالة فصٌل ( كسلم

ثػىنىا أىبيو قاؿ اإلماـ مسلم  : كىحىدَّ ، ح قىاؿى ثػىنىا اأٍلىٍعمىشي ثػىنىا عىٍبدي اٍلوىاًحًد، حىدَّ ثىًِب أىبيو كىاًملو ا١بٍىٍحدىرًمُّ، حىدَّ حىدَّ
ثػىنىا أىبيو ميعىا : حىدَّ ، قىاالى ٍيبىةى، كىأىبيو كيرىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن بىٍكًر ٍبني أىيب شى ًكيىةى، عىًن اأٍلىٍعمىًش، عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى التػٍَّيًميّْ

 : ؟ قىاؿى : قػيٍلتي يىا رىسيوؿى اهلًل: أىمُّ مىٍسًجدو كيًضعى ُب اأٍلىٍرًض أىكَّؿي ، قىاؿى ـي »أىيب ذىرٍّ : ٍبيَّ « اٍلمىٍسًجدي ا٢بٍىرىا قػيٍلتي
 : : قػيلٍ « اٍلمىٍسًجدي اأٍلىٍقصىى»أىمّّ؟ قىاؿى نػىهيمىا؟ قىاؿى ٍم بػىيػٍ : كى ةي فىصىلّْ »تي ا أىٍدرىكىٍتكى الصَّالى أىٍربػىعيوفى سىنىةن، كىأىيٍػنىمى
ةي »كىُب حىًديًث أىيب كىاًملو « فػىهيوى مىٍسًجده  ا أىٍدرىكىٍتكى الصَّالى ٍيثيمى  .2«فىصىلًّْو، فىًإنَّوي مىٍسًجده  ٍبيَّ حى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 83/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
{ الرَّ  أخرجو البخارم ُب  2 اكيدى سيلىٍيمىافى نًٍعمى العىٍبدي إًنَّوي أىكَّابه نىا ًلدى بػٍ اًجعي صحيحو ػ كتاب أحاديث األنبياء ػ باب قوؿ اهلل تعاىل : }كىكىىى

ًنيبي " ػ 
ي
 .520 حديث 370/  1، كمسلم ُب صحيحو كاللفظ لو ػ كتاب ا٤بساجد كمواضع الصالة ػ  3425حديث  162/  4ا٤ب
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 : كفيو ثالثة أحاديث : باب الصَّالِة ِفي َمَواِضِع اإلِبلِ  ثالث :  المطلب ال

قاؿ ابن بطاؿ: ]كاحتجوا ٗبا ركاه يونس عن ا٢بسن ، عن عبد اهلل بن مغفل أف نىب    الحديث األول:1
 [ . (1)اهلل قاؿ : ) صلوا َب مرابض الغنم ، كال تصلوا َب أعطاف اإلبل (

، عىًن ا٢بٍىسىًن، عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ميغىفَّلو اٍلميزىينّْ،  أىبيو بىٍكًر ٍبني قاؿ اإلماـ  ثػىنىا ىيشىٍيمه، عىٍن ييونيسى ٍيبىةى حىدَّ أىيب شى
: قىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ًبًل، فىًإنػَّهى »قىاؿى ا خيًلقىٍت صىلُّوا ُب مىرىاًبًض اٍلغىنىًم، كىالى تيصىلُّوا ُب أىٍعطىاًف اإٍلً

 .2«ًمنى الشَّيىاًطْبً 

 :ركاية ابن أيب شيبة سند 

ىشيم بن بشّب بن القاسم السلمي أبو معاكية الواسطي ، ركل عن أبيو كٞبيد الطويل كأيوب السختياين 
كخلق ، كعنو ابنو سعيد كشعبة أحد شيوخو كمالك كالثورم ك٧بمد بن عيسى بن الطباع كخلق ، قاؿ 

ت ُب احملدثْب أنبل منو ، كقاؿ ابن مهدم كاف أحفظ للحديث من سفياف الثورم ، ٞباد بن زيد ما رأي
 .(3)قاؿ ابن سعد كاف ثقة ثبتا كثّب ا٢بديث يدلس كثّبا

يونس بن عبيد بن دينار العبدم موالىم أبو عبيد البصرم رأل أنسا كركل عن إبراىيم التيمي كثابت 
ىم ، كعنو ابنو عبد اهلل كشعبة كالثورم كىشيم كغّبىم ، البناين كا٢بسن البصرم ك٧بمد بن سّبين كغّب 

 .(4)قاؿ بن سعد ثقة كثّب ا٢بديث ، كقاؿ أٞبد كابن معْب كالنسائي ثقة

                                                           

 . 84،  83/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ  ػ ابن بطاؿ  (1)
 .3877حديث  337/  1أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ػ كتاب الصلوات ػ الصالة ُب أعطاف األبل ػ   2

، ابن حباف ُب  769حديث  253/  1كابن ماجة ُب سننو ػ كتاب ا٤بساجد كا١بماعات ػ باب الصالة ُب أعطاف األبل كمراح الغنم ػ 
، البيهقي ُب السنن الكبل ػ كتاب الصالة ػ ٝباع أبواب  1702حديث  601/  4ػ كتاب الصالة ػ باب شركط الصالة ػ صحيحو 

حديث  629/  2الصالة بالنجاسة كمواضع الصالة ػ باب ذكر ا٤بعُب ُب كراىية الصالة ُب أحد ىذين ا٤بوضعْب دكف اآلخر ػ 
  الٍب ذكرىا ابن بطاؿ .، كما ركاه غّبىم بأسانيد أك ألفاظ غّب 4357

 . 112،  111ػ الطبقة السادسة ػ  1ػ ط  طبقات الحفاظػ السيوطي ػ   (3)
 بتصرؼ . 442/  11ػ حرؼ الياء ػ من ا٠بو يونس ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (4)
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ا٢بسن بن يسار البصرم موىل األنصار، سيد التابعْب ُب زمانو بالبصرة ،كاف ثقة ُب نفسو، حجة رأسا 
ُب القدر مل يقصدىا لذاهتا، فتكلموا فيو، فما التفت  ُب العلم كالعمل، عةيم القدر، كقد بدت منو ىفوة

إىل كالمهم، ألنو ٤با حوقق عليها تبأ منها ، كاف ا٢بسن كثّب التدليس، فإذا قاؿ ُب حديث عن فالف 
ضعف ٢باجة ، كال سيما عمن قيل إنو مل يسمع منهم، كأيب ىريرة ك٫بوه، فعدكا ما كاف لو عن أيب ىريرة 

 .(1)ُب ٝبلة ا٤بنقطع

عبد اهلل بن مغفل بن عبد غنم كقيل عبد هنم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عداء، كقيل: عدم بن 
ثعلبة بن ذؤيب، كقيل: ذكيد بن سعد بن عداء بن عثماف بن عمرك بن أد بن طاٖبة ا٤بزين ككلد عثماف 

 رة، يكُب أبا سعيد، كاف عبد اهلل من أصحاب الشج من مزينة، نسبوا إىل أمهم مزينة بنت كلب بن كبرة
 .(2)، كقيل: أبو عبد الرٞبن، كقيل: أبو زياد، سكن ا٤بدينة، ٍب ٙبوؿ إىل البصرة

 صحيح .قاؿ األلباين : ا٢بكم على ا٢بديث : 

قاؿ ابن بطاؿ : ]كٗبا ركل أبو معاكية ، عن األعمش ، عن عبد اهلل بن عبد اهلل    الحديث الثاني : 2
، ككاف ا٢بكم يأخذ عنو ، عن عبد الرٞبن بن أىب ليلى ، عن الباء بن ، موىل بُب ىاشم ، ككاف ثقة 

 [ . (3)عازب ، عن النىب ، عليو السالـ ، أنو قاؿ : ) ال تصلوا َب مبارؾ اإلبل كصلوا َب مرابض الغنم (

ُب ىذا ا٢بديث جاء ابن بطاؿ بسند ا٢بديث لكنو مل يذكره بلفةو الوارد عن طريق ىذا السند ، كىذا 
 ؼ يتضح جليا ُب عرض ا٢بديث :سو 

، عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن قاؿ اإلماـ أبو داكد  ثػىنىا اأٍلىٍعمىشي ثػىنىا أىبيو ميعىاًكيىةى، حىدَّ ثػىنىا عيٍثمىافي ٍبني أىيب شىٍيبىةى، حىدَّ حىدَّ
: " سيًئلى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي  عىٍبًد اللًَّو الرَّازًمّْ، عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن أىيب لىيػٍلىى، عىًن اٍلبػىرىاءً  ، قىاؿى ٍبًن عىاًزبو

 : ًبًل، فػىقىاؿى : « تػىوىضَّئيوا ًمنػٍهىا»عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىًن اٍلويضيوًء ًمٍن ٢بييوـً اإٍلً الى تػىوىضَّئيوا »كىسيًئلى عىٍن ٢بييوـً اٍلغىنىًم، فػىقىاؿى

                                                           

 بتصرؼ . 527/  1ػ حرؼ ا٢باء ػ  1ػ ط  ميزان اإلعتدالػ الذىيب ػ   (1)
 ٨بتصرا . 395/  3ػ حرؼ العْب ػ باب العْب ك الباء ػ  1ػ ط  الغابةأسد  ػ ػ ابن األثّب (2)
 . 84/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (3)
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ا ًة ُب مىبىارًؾً «ًمنػٍهى :  ، كىسيًئلى عىًن الصَّالى ًبًل، فػىقىاؿى ًبل، فىًإنػَّهىا ًمنى الشَّيىاًطْبً »اإٍلً « الى تيصىلُّوا ُب مىبىارًًؾ اإٍلً
 : ًة ُب مىرىاًبًض اٍلغىنىًم، فػىقىاؿى ا فىًإنػَّهىا بػىرىكىةه صىلُّ »كىسيًئلى عىًن الصَّالى  .1«وا ًفيهى

 : ركاية أيب داكد سند

عبسي موالىم أبو ا٢بسن بن أيب شيبة الكوُب عثماف بن ٧بمد بن إبراىيم بن عثماف بن خوسٍب ال
صاحب ا٤بسند كالتفسّب ، ركل عن ىشيم كٞبيد بن عبد الرٞبن الركاسي كطلحة بن ٰبٓب الزرقي كعبدة 
بن سليماف كككيع كخلق ، ركل عنو البخارم كمسلم كغّبٮبا ، كركل عنو ابنو ٧بمد كابن سعد كمات 

 . (2)ابن معْب كابن حباف كغّبٮباقبلو كأبو زرعة كأبو حاًب كخلق ، كثقو 

أبو معاكية ا٢بافظ الثبت ٧بدث الكوفة ٧بمد بن خاـز الكوُب الضرير، حدث عن ىشاـ بن عركة 
كاألعمش كليث بن أيب سليم كغّبىم، كعنو أٞبد بن حنبل كابن معْب كأبو خيثمة كخلق عةيم ، قاؿ 

مش، كقاؿ علي بن ا٤بديِب: كتبت عن أيب أٞبد: كاف كاهلل حافةا للقرآف كيضطرب ُب غّب حديث األع
معاكية عن األعمش ألفا كٟبس مائة حديث. قاؿ جرير: كنا ٬برج من عند األعمش فال يكوف أحفظ 
منا ٢بديثو من أيب معاكية ، كقاؿ أٞبد بن ا٢بسن السكرم ا٢بافظ: أعرفهم باألعمش أبو معاكية، كبعده 

 . (3)يرل اإلرجاءالثورم، كبعده شعبة. قلت: كاف أبو معاكية 

 . 52ص األعمش : سبق تعريفو  

عبد اهلل بن عبد اهلل أبو جعفر الرازم قاضي الرم موىل بِب ىاشم أصلو كوُب ركل عن جابر بن ٠برة 
كعبد الرٞبن بن أيب ليلى كسعيد بن جبّب كغّبىم ، كعنو األعمش ك٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى 

ا عباد بن العواـ عن حجاج عن عبد اهلل بن عبد اهلل الرازم ككاف ثقة ، كٝباعة قاؿ أبو معمر ا٥بذيل ثن
                                                           

، كأبو داكد ُب سننو ػ كتاب 18538حديث  509/  30أخرجو أٞبد ُب مسنده ػ مسند الكوفيْب ػ حديث الباء بن عازب ػ   1
، كالبيهقي ُب السنن الكبل ػ كتاب الصالة ػ ٝباع أبواب الصالة 184حديث  47/  ٢1بـو األبل ػ  الطهارة ػ باب الوضوء من

 . 4356حديث  629/  2بالنجاسة كمواضع الصالة ػ باب ذكر ا٤بعُب ُب كراىية الصالة ُب أحد ىذين ا٤بوضعْب دكف اآلخر ػ 
 كمابعدىا بتصرؼ . 149/  7و عثماف ػ ػ حرؼ العْب ػ من ا٠ب 1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (2)
 ٨بتصرا . 215/  11ػ الطبقة السادسة ػ  1ػ ط تذكرة الحفاظ ػ الذىيب ػ   (3)
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ككاف ا٢بكم يأخذ عنو كقاؿ يعقوب بن سفياف ثنا عبيد اهلل بن موسى عن شيباف عن األعمش عن عبد 
 .(1)اهلل بن عبد اهلل الرازم ككاف ثقة ال بأس بو قاضي الرم كقاؿ عبد اهلل بن أٞبد عن أبيو كاف ثقة

رٞبن بن أيب ليلى أبو عيسى األنصارم كاسم أيب ليلى يسار كيقاؿ بالؿ كيقاؿ داكد بن بالؿ بن عبد ال
بليل بن أحيحة بن ا١بالح بن ا٢بريش بن جحجىب بن كلفة بن عوؼ بن عمرك بن عوؼ بن مالك بن 

بن أكس كيقاؿ ليس أليب ليلى اسم كيقاؿ بالؿ ىو أخو أيب ليلى ، كلد عبد الرٞبن ُب خالفة عمر 
ا٣بطاب ، كركل عن عثماف بن عفاف كعلي بن أيب طالب كأيب بن كعب كأنس بن مالك، كأبيو أيب ليلى 
كغّبىم ، كألبيو صحبة ، ركل عنو ابنو عيسى ك٦باىد بن جب كا٢بكم بن عتيبة كثابت البناين كسليماف 

، قاؿ: عبد الرٞبن بن األعمش كغّبىم ، قاؿ  أبو مسلم صاحل بن أٞبد بن عبد اهلل العجلي: حدثِب أيب
 .(2)أيب ليلى تابعي ثقة من أصحاب علي

الباء بن عازب األنصارم ٍب ا٢بارثي يكُب أبا عمارة، رده رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن بدر، كأحد 
لصغر سنو، كأكؿ مشاىده ا٣بندؽ، كقيل أحد، كغزا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أربع عشرة 

بالكوفة أياـ مصعب، فنز٥با، ٍب رجع إىل ا٤بدينة . كىو الباء بن عازب بن ا٢بارث بن  غزكة، بُب دارا
عدم بن جشم بن ٦بدعة بن حارثة بن ا٢بارث بن عمرك بن مالك بن أكس، توُب زماف مصعب بن 

 .(3)الزبّب

بد اهلل ؛ غّب ع ت رجاؿ الشيخْبصحيح، رجالو كلهم ثقا هإسناد: قاؿ األلباين ا٢بكم على ا٢بديث : 
 ، كىو ثقة اتفاقان. الرازم

 

                                                           

 ٨بتصرا . 286/  5ػ حرؼ العْب ا٤بهملة ػ من ا٠بو عبد اهلل ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيب ػ ابن حجر ػ  (1)
 بتصرؼ يسّب . 455/  11 ػ ذكر من ا٠بو عبد الرٞبن ػ ػ باب العْب 1ػ ط  تاريخ بغدادػ ا٣بطيب البغدادم ػ   (2)
 . 384/  1ػ باب الباء ػ من ا٠بو الباء ػ  1ػ ط  معرفة الصحابةػ أبو نعيم ػ   (3)
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كقاؿ َب حديث رافع بن خديج : ) إف ٥بذه اإلبل أكابد كأكابد قاؿ ابن بطاؿ : ]   الحديث الثالث : 3
 [ . (1)الوحش (

ثػىنىا أىيب، عى  قاؿ اإلماـ البخارم ثػىنىا سيٍفيىافي، حىدَّ ، حىدَّ ثػىنىا ٰبىٍٓبى ، حىدَّ ثػىنىا عىٍمريك ٍبني عىًليٍّ ٍن عىبىايىةى ٍبًن رًفىاعىةى حىدَّ
ا، كىلى  : يىا رىسيوؿى اللًَّو، ًإنَّا الىقيو العىديكّْ غىدن : قػيٍلتي ، قىاؿى ، عىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو ٍيسىٍت مىعىنىا ٍبًن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو

ـى كىذيًكرى اٍسمي اللًَّو فىكي  : " اٍعجىٍل، أىٍك أىرًٍف، مىا أىنٍػهىرى الدَّ : أىمَّا ميدنل، فػىقىاؿى ، كىسىأيحىدّْثيكى ٍل، لىٍيسى السّْنَّ كىالةُّفيرى
، فػىنىدَّ ًمنػٍهىا بىًعّبه فػىرىمى  نىا نػىٍهبى ًإًبلو كىغىنىمو اهي رىجيله ًبسىٍهمو السّْنُّ فػىعىٍةمه، كىأىمَّا الةُّفيري فىميدىل ا٢بىبىشىًة " كىأىصىبػٍ

ًإفَّ ٥ًبىًذًه اإًلًبًل أىكىاًبدى كىأىكىاًبًد الوىٍحًش، فىًإذىا غىلىبىكيٍم ًمنػٍهىا »ٍيًو كىسىلَّمى: فىحىبىسىوي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلى 
ا  .2«شىٍيءه فىافػٍعىليوا ًبًو ىىكىذى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 : (3)معاين ألفاظ ا٢بديث

 لئال ٛبوت خنقنا. رف بكسر الراء كسكوف النوف كىي ٗبعُب أعجل أم أعجل ذٕبهااعجل ، أك أرف : أ

 أم أسألو كأجراه.ما أهنر الدـ : 

 ٝبع آبدة كىي الٍب قد تأبدت أم توحشت كنفرت من اإلنس.أكابد : 

 فما غلبكم منها فاصنعوا بو ىكذا : أم ارموه بالسهم .

 

                                                           

 . 84/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
،  5503حديث  92/  7صب كا٤بركة كا٢بديد ػ أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب الذبائح كالصيد ػ باب ما أهنر الدـ من الق  2

حديث  1558/  3كمسلم ُب صحيحو ػ كتاب األضاحي ػ باب جواز الذبح بكل ما أهنر الدـ، إال السن، كالةفر، كسائر العةاـ ػ 
1968 . 

 يسّب .  بتصرؼ 295/  4ػ باب ُب الرىن ُب ا٢بضر...ػ   7ػ ط  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريػ القسطالين ػ  (3)
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 كفيو حديث كاحد :   باب َكَراِىَيِة الصَّالِة ِفي اْلَمَقاِبرِ المطلب الرابع : 

ا كطهورنا قاؿ ابن بطاؿ : ] كحجة من أجاز الصالة فيها قولو عليو السالـ : ) جعلت ىل األرض مسجدن
 [ . (1)؛ فأينما أدركتُب الصالة صليت (

مل يصل الباحث إىل ا٢بديث ّٔذا الن ص ، كلكن جاء ا٢بديث ُب كتب السنة بلفظ غّب ىذا كسوؼ 
 عرض لنا أقرب الركايات ٥بذا الن ص كىي :يي 

:  قاؿ اإلماـ البخارم ثػىنىا سىيَّاره ىيوى أىبيو ا٢بىكىًم، قىاؿى : حىدَّ ثػىنىا ىيشىٍيمه، قىاؿى : حىدَّ ، قىاؿى ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني ًسنىافو حىدَّ
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىيٍ  ثػىنىا جىاًبري ٍبني عىٍبًد اللًَّو، قىاؿى : حىدَّ ثػىنىا يىزًيدي الفىًقّبي، قىاؿى " أيٍعًطيتي  ًو كىسىلَّمى:حىدَّ

ا ٟبىٍسنا ملٍى يػيٍعطىهينَّ أىحىده ًمنى األىٍنًبيىاًء قػىٍبًلي: نيًصٍرتي بًالرٍُّعًب مىًسّبىةى شىٍهرو، كىجيًعلىٍت يل األىٍرضي مى  ٍسًجدن
ٍتوي الصَّالىةي فػىٍلييصىلّْ، كىأيًحلٍَّت يل الغىنىاًئمي،  كىكىافى النَّيبُّ يػيبػٍعىثي ًإىلى قػىٍوًمًو كىطىهيورنا، كىأىٲبُّىا رىجيلو ًمٍن أيمًٍَّب أىٍدرىكى

 . 2خىاصَّةن، كىبيًعٍثتي ًإىلى النَّاًس كىافَّةن، كىأيٍعًطيتي الشَّفىاعىةى "

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 86/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
 . 438حديث  95/  1أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب الصالة ػ باب قوؿ النيب : جعلت يل األرض مسجدا كطهورا ػ   2
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من بداية )باب الصَّالِة ِفي َمَواِضِع اْلَخْسِف َواْلَعَذاِب ( إلى نهاية )باب : ب   المبحث الثاني 
 :ِث ِفي اْلَمْسِجِد ( ْلَحدَ ا

 : كفيو حديث كاحد : باب الصَّالِة ِفي َمَواِضِع اْلَخْسِف َواْلَعَذابِ  المطلب األول :  

 .[(1)]ككذلك تشاءـ عليو السالـ ، بالبقعة الٌب ناـ فيها عن الصالة كرحل عنها ٍب صلىقاؿ ابن بطاؿ:

، عىٍن حىدَّثىًِب حىٍرمىلىةي ٍبني ٰبىٍٓبى اقاؿ اإلماـ مسلم  ، عىًن اٍبًن ًشهىابو ، أىٍخبػىرىين ييونيسي لتًُّجييبُّ، أىٍخبػىرىنىا اٍبني كىٍىبو
، سىارى سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًّْب، عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًحْبى قػىفىلى ًمٍن غىٍزكى  ٍيبػىرى ًة خى

: لىيػٍلىوي حىٌبَّ ًإذىا أىدٍ  ؿو ، كىقىاؿى لًًبالى ٍ لىنىا اللٍَّيلى »رىكىوي اٍلكىرىل عىرَّسى ـى رىسيوؿي اهلًل «اٍكألى ؿه مىا قيدّْرى لىوي، كىنىا ، فىصىلَّى ًبالى
ؿه ًإىلى رىاًحلىًتًو ميوىاًجوى الٍ  ابيوي، فػىلىمَّا تػىقىارىبى اٍلفىٍجري اٍستػىنىدى ًبالى الن فى صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىأىٍصحى ٍجًر، فػىغىلىبىٍت ًبالى

نىاهي كىىيوى ميٍستىًنده ًإىلى رىاًحلىًتًو، فػىلىٍم يىٍستػىٍيًقٍظ رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىالى ًبالى  ، كىالى أىحىده ًمٍن عىيػٍ ؿه
، فىكىافى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىيٍ  اًبًو حىٌبَّ ضىرىبػىتػٍهيمي الشٍَّمسي ًو كىسىلَّمى أىك٥َّبىيمي اٍسًتيقىاظنا، فػىفىزًعى رىسيوؿي اهلًل أىٍصحى

 : ؿي »صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقىاؿى : أىخىذى بًنػىٍفًسي الًَّذم أىخىذى « أىٍم ًبالى ؿي بًأىيب أىٍنتى كىأيمّْي يىا  -فػىقىاؿى ًبالى
:  -رىسيوؿى اهلًل  ، قىاؿى ٍيئنا، ٍبيَّ تػىوىضَّأى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، ، فىاقػٍتىا«اقػٍتىاديكا»بًنػىٍفًسكى ديكا رىكىاًحلىهيٍم شى

 : ةى قىاؿى ةى، فىصىلَّى ًًّٔمي الصٍُّبحى، فػىلىمَّا قىضىى الصَّالى ـى الصَّالى الن فىأىقىا ا ًإذىا »كىأىمىرى ًبالى ةى فػىٍلييصىلّْهى مىٍن نىًسيى الصَّالى
ةى ًلذًٍكرًم{ ]طو: ، فىًإفَّ «ذىكىرىىىا : }أىًقًم الصَّالى : كىكىافى اٍبني ًشهى 14اهللى قىاؿى : [ قىاؿى ييونيسي يػىٍقرىؤيىىا »ابو

 . 2« لًلذٍّْكرىل

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

                                                           

 . 87/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
 . 680حديث  471/  1كمواضع الصالة ػ باب قصاء الصالة الفائتة ... ػ أخرجو مسلم ُب صحيحو ػ كتاب ا٤بساجد   2
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 : كفيو حديث كاحد : باب الصَّالِة ِفي اْلِبيَعةِ  المطلب الثاني :  

لنار َب صالة ا٣بسوؼ كمل يبتدئ الصالة إليها كٛبت قاؿ ابن بطاؿ ] أال ترل أف الرسوؿ عينت لو ا
 [ . (1)صالتو

، عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى، عىٍن عىطىاًء ٍبًن يىسى  ثػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسلىمىةى، عىٍن مىاًلكو ارو، عىٍن قاؿ اإلماـ البخارم حىدَّ
 ، : ا٬ٍبىسىفىًت الشٍَّمسي ، قىاؿى : عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىبَّاسو أيرًيتي »فىصىلَّى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، ٍبيَّ قىاؿى

اليػىٍوـً قىطُّ أىٍفةىعى   . 2«النَّارى فػىلىٍم أىرى مىٍنةىرنا كى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 89/  2ػ  2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
حديث  94/  1أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب الصالة ػ باب من صلى كقدامو تنور أك نار، أك شيء ٩با يعبد، فأراد بو اهلل ػ    2

و ػ كتاب الكسوؼ ػ باب ما عرض على النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب صالة الكسوؼ من أمر ا١بنة كالنار ، كمسلم  ُب صحيح 431
 . 904حديث  622/  2ػ 



80 
 

 : كفيو حديثاف : ْينِ باب ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد ، فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعت َ  المطلب الثالث :  

قاؿ ابن بطاؿ : ]. قاؿ الطحاكل : كحجة ا١بماعة أف رسوؿ اهلل ) صلى اهلل    الحديث األول : 1
 [ . (1)عليو كسلم ( أمر سيلىٍيكنا حْب جاء يـو ا١بمعة كىو ٱبطب أف يركع ركعتْب

ثػىنىا ًإٍسحىاؽي ٍبني ًإبٍػرىاًىيمى، كىعىًليُّ ٍبني قاؿ اإلماـ مسلم  ، قىاؿى اٍبني  كحىدَّ ٮبيىا عىٍن ًعيسىى ٍبًن ييونيسى ، ًكالى ـو
خىٍشرى

: جىاءى سيلىٍيكه ا اًبًر ٍبًن عىٍبًد اهلًل، قىاؿى : أىٍخبػىرىنىا ًعيسىى، عىًن اأٍلىٍعمىًش، عىٍن أىيب سيٍفيىافى، عىٍن جى ـو
ٍلغىطىفىاينُّ خىٍشرى

، فػىقىاؿى لىوي:  يػىٍوـى ا١بٍيميعىًة، كىرىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيوً  ، فىجىلىسى يىا سيلىٍيكي قيٍم فىارٍكىٍع رىٍكعىتػىٍْبً، »كىسىلَّمى ٱبىٍطيبي
ا :  «كى٘بىىوٍَّز ًفيًهمى ، فػىٍليػىرٍكىٍع رىٍكعىتػىٍْبً، كىٍليىتىجىوٍَّز ًفيًهمىا»ٍبيَّ قىاؿى ـي ٱبىٍطيبي مىا  .2«ًإذىا جىاءى أىحىديكيٍم يػىٍوـى ا١بٍيميعىًة، كىاإٍلً

 ا٢بديث : صحيح .ا٢بكم على 

 

كأمر مرةن أخرل رجالن رآه يتخطى رقاب الناس با١بلوس كمل قاؿ ابن بطاؿ : ]    الحديث الثاني : 2
يأمره بالركوع ، حدثنا ٕبنٍر بن نصر ، حدثنا عبد اهلل بن كىب ، عن معاكية بن صاحل ، عن أىب الزاىرية ، 

اس َب يـو ا١بمعة فقاؿ لو رسوؿ اهلل : ) عن عبد اهلل بن بسر قاؿ : ) جاء رجل يتخطى رقاب الن
 [ . (3)اجلس فقد آذيت كآنيت (

ٍعتي ميعىاًكيىةى قاؿ اإلماـ الطحاكم :  : ٠بًى : ثنا عىٍبدي اهلًل ٍبني كىٍىبو ، قىاؿى ثػىنىا ، قىاؿى فىًإذىا ٕبىٍري ٍبني نىٍصرو قىٍد حىدَّ
ٍنًبًو يػىٍوـى ا١بٍيميعىًة ،  ٍبنى صىاًلحو ٰبيىدّْثي عىٍن أىيب الزَّاًىرًيًَّة ، عىنٍ  : كيٍنتي جىاًلسنا ًإىلى جى عىٍبًد اهلًل ٍبًن بيٍسرو ، قىاؿى

                                                           

 . 93/  2ػ  2ػ ط    شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ   (1)
حديث  12/  2صلي ركعتْب ػ أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب ا١بمعة ػ باب: إذا رأل اإلماـ رجال جاء كىو ٱبطب، أمره أف ي  2

 . 875حديث  597/  2، كمسلم ُب صحيحو كاللفط لو ػ كتاب ا١بمعة ػ باب التحية كاإلماـ ٱبطب ػ  930
 . 94/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (3)
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: جىاءى رىجيله يػىتىخىطَّى رًقىابى النَّاًس يػىٍوـى ا١بٍيميعىًة. فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى  اٍجًلٍس »لَّمى: فػىقىاؿى
 .1«فػىقىٍد آذىٍيتى كىآنػىٍيتى 

 :  ركاية الطحاكمسند 

ٕبر بن نصر بن سابق أبو عبد اهلل ا٣بوالين ، اإلماـ، احملدث، الثقة، أبو عبد اهلل ا٣بوالين موالىم، 
ا٤بصرم ، حدث عن: عبد اهلل بن كىب، كضمرة بن ربيعة كغّبىم ، كعنو: أبو جعفر الطحاكم، كابن 

 .(2)هخزٲبة ، كابن أيب حاًب كغّبىم ، كثقو ابن أيب حاًب كغّب 

عبد اهلل بن كىب بن مسلم القرشي، الفهرم ، أبو ٧بمد ا٤بصرم الفقيو، موىل يزيد بن زمانة موىل يزيد 
بن أنيس أيب عبد الرٞبن الفهرم ، ركل عن: إبراىيم بن سعد الزىرم ، كمعاكية بن صاحل ا٢بضرمي ، 

، كقاؿ أبو بكر بن أيب خيثمة  كالليث بن سعد كغّبىم ، كركل عنو : قتيبة بن سعيد ، كعلي بن ا٤بديِب
 . (3)عن ٰبٓب بن معْب: ثقة 

 . 54معاكية بن صاحل : سبق التعريف بو ص 

                                                           
لو عنو ابن بطاؿ كلذلك جاءت ىذه الركاية الٍب كردت ُب شرح ابن بطاؿ ىي استشهاد من اإلماـ الطحاكم على رأيو الذم نق  1

بسند الطحاكم ألهنا ُب سياؽ كالمو حيث ذكرىا ُب كتابو شرح معاين اآلثارػ كتاب الصالة ػ باب الرجل يدخل ا٤بسجد يـو ا١بمعة 
 : ، كٚبريج الركاية مايأٌب 2156حديث  366/  1كاإلماـ ٱبطب ىل ينبغي لو أف يركع أـ ال؟ ػ 

، كأبو داكد ُب سننو ػ تفريع أبواب  17674حديث  221/  29يْب ػ حديث عبد اهلل بن بسر ا٤بازين ػ أٞبد ُب مسنده ػ مسند الشام
، كالنسائي ُب سننو ػ كتاب ا١بمعة ػ النهي عن ٚبطي رقاب 1118حديث 292/ 1ا١بمعة ػ باب ٚبطي رقاب الناس يـو ا١بمعة ػ 

، كابن خزٲبة ُب صحيحو ػ كتاب ا١بمعة ػ باب النهي عن ٚبطي  1399حديث  103/  3الناس كاإلماـ على ا٤بنب يـو ا١بمعة ػ 
، كابن حباف ُب صحيحو ػ كتاب  1811حديث  2/876الناس يـو ا١بمعة كاإلماـ ٱبطب كإباحة زجر اإلماـ عن ذلك ُب خطبتو ػ 

،  2790حديث  29/  7ػ الصالة ػ باب صالة ا١بمعة ػ ذكر الزجر عن ٚبطي ا٤برء رقاب الناس يـو ا١بمعة ُب قصده للصالة 
، كالبيهقي ُب السنن الكبل ػ كتاب  1061حديث  424/  1كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ػ كتاب ا١بمعة ػ كأما حديث حساف بن عطية ػ 

 ، كابن ماجة ُب سننو بسند آخر  . 5886حديث  326/  3الصالة ػ باب اليتخطى رقاب الناس ػ 
 بتصرؼ يسّب . 502/  12ػ الطبقة الرابعة عشرة ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (2)
 كما بعدىا بتصرؼ . 277/  16ػ باب العْب ػ من ا٠بو عبد اهلل ػ  1ػ ط  تهذيب الكمال في أسماء الرجالػ ا٤بزم ػ   (3)



82 
 

أبو الزاىرية ا٢بمصي حدير بن كريب ا٢بضرمي ، كيقاؿ: ا٢بمّبم ، ككاف أميا ال يكتب ، ركل عن: 
ّبىم ، ركل عنو: جبّب بن نفّب ا٢بضرمي ، كحذيفة بن اليماف، ، كعبد اهلل بن عمرك ابن العاص كغ

إبراىيم بن أيب عبلة، كاألحوص بن حكيم، كابنو ٞبيد بن أيب الزاىرية، كمعاكية بن صاحل ا٢بضرمي 
 . (1)كغّبىم ، كثقو ٰبٓب بن معْب كالعجلي كالنسائي كغّبىم

نزيل  عبد اهلل بن بسر بن أيب بسر أبو صفواف ا٤بازين ، الصحايب، ا٤بعمر، بركة الشاـ، أبو صفواف ا٤بازين،
 .(2)، لو: أحاديث قليلة، كصحبة يسّبة، كألخويو عطية كالصماء كألبيهم صحبة ٞب ص

 .فرجالو ثقات صحيح إسناده ا٢بكم على ا٢بديث : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 بتصرؼ . 491/  5ػ باب ا٢باء ػ   1ط  ت هذيب الكمال في أسماء الرجال  ػ ا٤بزم ػ   (1)
 . 430/  3ػ كمن صغار الصحابة ػ  9ػ ط  سير أعالم النبالءػ الذىيب ػ   (2)
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 : كفيو ثالثة أحاديث : باب اْلَحَدِث ِفي اْلَمْسِجدِ  المطلب الرابع :  

ؿ الرسوؿ : ) النخامة َب ا٤بسجد خطيئة ػ ا٢بديث األكؿ : قاؿ ابن بطاؿ : ]كيدؿ على ذلك قو  1
 [ . (1)ككفارهتا دفنها (

، قاؿ اإلماـ ابن حباف  ثػىنىا قػيتػىٍيبىةي ٍبني سىًعيدو، كىعىٍبدي اٍلوىاًحًد ٍبني ًغيىاثو : حىدَّ أىٍخبػىرىنىا ا٢بٍىسىني ٍبني سيٍفيىافى، قىاؿى
ثػىنىا أىبيو عىوىانىةى، عىٍن قػىتىادىةى، عىٍن أىنى  : حىدَّ : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  قىاالى ، قىاؿى النُّخىامىةي ُب »سو

ا  .2«اٍلمىٍسًجًد خىًطيئىةه كىكىفَّارىتػيهىا دىفػٍنػيهى

 :  ركاية ابن حبافسند 

ا٢بسن بن سفياف بن عامر بن عبد العزيز الشيباين ابن النعماف بن عطاء، اإلماـ، ا٢بافظ، الثبت، أبو 
لعباس الشيباين، ا٣براساين، النسوم، صاحب )ا٤بسند( ، حدث عن: أٞبد بن حنبل، كقتيبة بن سعيد ، ا

كعبد الواحد بن غياث كغّبىم ، ك حدث عنو: إماـ األئمة ابن خزٲبة، كٰبٓب بن منصور القاضي، ك٧بمد 
، كأبو علي ا٢بافظ، ك٧بمد بن ا٢بسن النقاش ا٤بقرئ، كأبو حا ًب ابن حباف كغّبىم بن يعقوب بن األخـر

مقدما ُب الثبت، كالكثرة، كالفهم،  -٧بدث خراساف ُب عصره  -، قاؿ ا٢باكم: كاف ا٢بسن بن سفياف 
 .(3)كالفقو، كاألدب

                                                           

 . 95/  2ػ   2ػ ط شرح صحيح البخاري ػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كابن حباف  1697حديث  435/ 1أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو ػ كتاب الصالة ػ باب الرجل يبصق ُب ا٤بسجد كال يدفنو ػ   2

حديث  514/  4ػ ذكر الزجر للمرء أف يتنخم ُب ا٤بسجد من غّب أف يدفن ٬بامتو ػ ُب صحيحو ػ كتاب الصالة ػ باب ا٤بساجد 
، كما أخرجو البخارم كمسلم كأبو داكد كالَبمذم كالنسائي كأٞبد كالدارمي كغّبىم بلفظ ) البزاؽ ُب ...( كليست بلفظ )  1635

 النخامة ( حٌب أف أٞبد أخرجو بلفظ ) النخاعة ( .
 بتصرؼ .  157/  14ػ الطبقة السابعة عشرة ػ  9ػ ط  أعالم النبالء سيرػ الذىيب ػ   (3)
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قتيبة بن سعيد بن ٝبيل بن طريف بن عبد اهلل الثقفي موالىم أبو رجاء البغالين كبغالف من قرل بلخ 
ا٠بو علي ركل عن مالك كالليث كابن ٥بيعة كرشدين بن سعد  قاؿ بن عدم ا٠بو ٰبٓب كقتيبة لقب كقيل

 .(1)، كقاؿ بن معْب كأبو حاًب كالنسائي ثقة زاد النسائي صدكؽ

عبد الواحد بن غياث ا٤بربدم البصرم أبو ٕبر الصّبُب ركل عن مهدم بن ميموف كفضاؿ بن جبّب كأـ 
بن ىاركف ا٢بافظ ، قاؿ أبو زرعة صدكؽ  هنار النضرية كا٢بمادين ، كعنو أبو داكد كأبو زرعة كموسى

 .(2)كقاؿ صاحل بن ٧بمد ال بأس بو كقاؿ ا٣بطيب كاف ثقة كذكره ابن حباف ُب الثقات

 .52أبو عوانة : سبق تعريفو ص 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرك بن ربيعة بن عمرك بن ا٢بارث بن سدكس أبو ا٣بطاب 
عن أنس بن مالك كأيب الطفيل كصفية بنت شيبة كأرسل عن سفينة  السدكسي البصرم كلد أكمو ركل

كعنو أيوب السختياين كسعيد بن أيب عركبة  كاألكزاعي كالليث  كأيب سعيد ا٣بدرم كعمراف بن حصْب ، 
بن سعد كأبو عوانة كغّبىم ، كقاؿ إسحاؽ بن منصور عن ٰبٓب بن معْب ثقة كقاؿ أبو زرعة قتادة من 

 .(3)كقاؿ أبو حاًب أثبت أصحاب أنس الزىرم ٍب قتادة أعلم أصحاب ا٢بسن

بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حراـ بن جندب بن عامر بن غنم بن عدم بن النجار أنس بن مالك 
كا٠بو تيم اهلل ؛ بن ثعلبة بن عمرك بن ا٣بزرج بن حارثة األنصارم ا٣بزرجي النجارم من بِب عدم بن 

هلل عليو ك سلم كاف يتسمى بو كيفتخر بذلك ، ككاف يكُب : أبا ٞبزة       النجار  ، خادـ رسوؿ اهلل صلى ا
 .(4)كناه النيب صلى اهلل عليو ك سلم ببقلة كاف ٯبتنيها كأمو أـ سليم بنت ملحاف

 . ححو األلباينا٢بكم على ا٢بديث : ص

                                                           

 بتصرؼ يسّب . 358/  8ػ حرؼ القاؼ ػ من ا٠بو قتيبة ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (1)
 . 438/  6ػ ا٤بصدر السابق ػ حرؼ العْب ػ   (2)
 ابعدىا بتصرؼ يسّب .كم 351/  8ػ ا٤بصدر نفسو  ػ حرؼ القاؼ ػ من ا٠بو قتادة ػ   (3)
 .بتصرؼ . 79/  1ػ  1ػ ط  أسد الغابةػ ابن األثّب ػ   (4)
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أمْب ا٤بالئكة غفر لو كقد أخب عليو السالـ أنو من كافق تأمينو تقاؿ ابن بطاؿ : ]   الحديث الثاني : 2
 [ . (1)ما تقدـ من ذنبو

، عىٍن سىًعيًد ٍبًن  قاؿ اإلماـ البخارم ، عىًن اٍبًن ًشهىابو : أىٍخبػىرىنىا مىاًلكه ، قىاؿى ثػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني ييوسيفى حىدَّ
يسىيًّْب، كىأىيب سىلىمىةى ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن، أىنػَّهيمىا أىٍخبػىرىاهي، عىٍن أىيب 

: " ا٤ب  ىيرىيٍػرىةى: أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
ـى مً  ًة غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ ىالىًئكى

ـي، فىأىمّْنيوا، فىًإنَّوي مىٍن كىافىقى تىٍأًمينيوي تىٍأًمْبى ا٤ب كىقىاؿى اٍبني ًشهىابو  -ٍن ذىٍنًبًو ًإذىا أىمَّنى اإًلمىا
: آًمْبى "كىكىافى رىسيوؿي اللَّ  -  . 2ًو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

كقد شبو ) صلى اهلل عليو كسلم ( انتةار الصالة بعد الصالة قاؿ ابن بطاؿ : ]   الحديث الثالث : 3
 [ . (3)بالرباط كأكد ذلك بتكراره مرتْب بقولو : ) فذلكم الرباط (

يعنا عىٍن ًإ٠ٍبىاًعيلى ٍبًن جىٍعفىرو حى قاؿ اإلماـ مسلم  ، كىقػيتػىٍيبىةي، كىاٍبني حيٍجرو ٝبًى ثػىنىا ٰبىٍٓبى ٍبني أىيُّوبى قىاؿى اٍبني  -دَّ
ثػىنىا ًإ٠ٍبىاًعيلي  : حىدَّ ءي، عىٍن أىبًيًو، عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كى  -أىيُّوبى سىلَّمى أىٍخبػىرىين اٍلعىالى

 : : « أىالى أىديلُّكيٍم عىلىى مىا ٲبىٍحيو اهللي ًبًو ا٣ٍبىطىايىا، كىيػىٍرفىعي بًًو الدَّرىجىاًت؟»قىاؿى ًإٍسبىاغي »قىاليوا بػىلىى يىا رىسيوؿى اهلًل قىاؿى
ًة بػىعٍ  ثٍػرىةي ا٣ٍبيطىا ًإىلى اٍلمىسىاًجًد، كىاٍنًتةىاري الصَّالى ًلكيمي الرّْبىاطي اٍلويضيوًء عىلىى اٍلمىكىارًًه، كىكى ًة، فىذى  كقاؿ« دى الصَّالى

ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني اٍلميثػى  ثػىنىا مىاًلكه ح، كىحىدَّ ثػىنىا مىٍعنه، حىدَّ ثىًِب ًإٍسحىاؽي ٍبني ميوسىى اأٍلىٍنصىارًمُّ، حىدَّ ثػىنىا حىدَّ ، حىدَّ ُبَّ
ءً  يعنا عىًن اٍلعىالى ثػىنىا شيٍعبىةي ٝبًى ٍسنىاًد كىلىٍيسى ُب حىًديًث شيٍعبىةى ذًٍكري  ٧بيىمَّدي ٍبني جىٍعفىرو، حىدَّ ا اإٍلً ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن، ًّٔىذى

ًلكيمي الرّْبىاطي »الرّْبىاًط كىُب حىًديًث مىاًلكو ثًٍنتػىٍْبً  ًلكيمي الرّْبىاطي، فىذى  .4«فىذى

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .
                                                           

 . 95/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
، كمسلم ُب صحيحو ػ كتاب  780حديث  156/  1أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب األذاف ػ باب جهر اإلماـ بالتأمْب ػ    2

 . 410حديث  306/  1يع كالتحميد كالتأمْب ػ الصالة ػ باب التسم
 . 95/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (3)

 . 251حديث  1/219أخرجو مسلم ُب صحيحو ػ كتاب الطهارة ػ باب فضل إسباغ الوضوء على ا٤بكاره ػ    4
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َياِن اْلَمْسِجِد المبحث الثالث :   :باب بُ ن ْ

 لباب أربعة أحاديث :كُب ىذا ا

قاؿ ابن بطاؿ : ]كركل حبيب بن الشهيد ، عن ا٢بسن قاؿ : ) ٤با بُب ا٤بسجد    الحديث األول :1
 [ . (1)قالوا : يا رسوؿ اهلل ، كيف نبنيو ؟ قاؿ : ) ليس رغبة عن أخى موسى ، عريش كعريش موسى (

 لركايات إليها ىي الركاية التالية:مل ٯبد الباحث ىذه الركاية كما أكردىا ابن بطاؿ؛ لكن أقرب ا

حدثنا أبو بكر قاؿ: حدثنا إ٠باعيل بن علية، عن أيوب، عن ا٢بسن، قالوا: ٤با بِب قاؿ بقي بن ٨بلد 
 . 2«عرش كعرش موسى»ا٤بسجد قالوا: يا رسوؿ اهلل، كيف نبنيو؟ قاؿ: 

 : ركاية ابن أيب شيبةسند 

جة،أبو بشر األسدم.موالىم البصرم ابن عيلىيَّةى.أصلو كوُب، إ٠باعيل بن إبراىيم بن  ًمٍقسىم ، اإلماـ ا٢ب
٠بع من ابن عوف، كأيوب، كابن ا٤بنكدر، كخلق كعنو ابن جريج كشعبة، كٮبا من شيوخو، كٞباد بن زيد، 
كابن مهدم، كابن ا٤بديِب، كأٞبد، كإسحاؽ كغّبىم ، قاؿ أبو داكد: ما أحد من احملدثْب إال كقد أخطأ 

 .(3)، كبشر ابن ا٤بفضل ، كقاؿ ابن معْب: كاف ابن علية ثقة كرعان تقيان إال ابن علية

أيوب بن أيب ٛبيمة كيساف السختياين أبو بكر البصرم موىل عنزة كيقاؿ موىل جهينة. رأل أنس بن مالك 
كركل عن عمرك بن سلمة ا١برمي كأيب قالبة كنافع بن عاصم كعطاء كعكرمة كاألعرج كعمرك بن دينار 

بنت سّبين كعنو األعمش من أقرانو كقتادة كىو من شيوخو كا٢بماداف كالسفياناف كشعبة كابن كحفصة 
 . (4)علية كخلق كثّب ، كقاؿ ابن سعد: كاف ثقة ثبتا ُب ا٢بديث جامعا كثّب العلم حجة عدال

                                                           

 . 97،  96/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ ػ   (1)
 .274/  1ابن أيب شيبة ُب مصنفو ػ كتاب الصلوات ػ ُب زينة ا٤بساجد كما جاء فيها ػ أخرجو    2
 كمابعدىا بتصرؼ . 216/  1ػ حرؼ األلف ػ  1ػ ط  ميزان اإلعتدالػ الذىيب ػ   (3)
 كمابعدىا ٨بتصرا . 397/  1ػ حرؼ األلف ػ من ا٠بو أيوب ػ  1ػ ط  تهذيب التهذيبػ ابن حجر ػ   (4)
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 . 73ا٢بسن : سبق تعريفو ص 

 ا٢بكم على ا٢بديث :

 . نفقد أرسلو ا٢بس حديث مرسل رغم أف رجالو ثقات

 

: قاؿ ابن بطاؿ : ]كركل سفياف عن أىب فزارة ، عن يزيد بن األصم أف رسوؿ اهلل )    الحديث الثاني 2
 [ . (1)صلى اهلل عليو كسلم ( قاؿ : ) ما أمرت بتشييد ا٤بساجد (

ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني الصَّبَّاًح ٍبًن سيٍفيىافى، أىٍخبػىرىنىا سيٍفيىافي قاؿ اإلماـ أبو داكد  ٍبني عييػىيػٍنىةى، عىٍن سيٍفيىافى الثػٍَّورًمّْ، حىدَّ
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كى  ، قىاؿى مىا أيًمٍرتي »سىلَّمى: عىٍن أىيب فػىزىارىةى، عىٍن يىزًيدى ٍبًن اأٍلىصىمّْ، عىًن اٍبًن عىبَّاسو

: لىتػيزىٍخرًفػي «بًتىٍشًييًد اٍلمىسىاًجدً   . 2نػَّهىا كىمىا زىٍخرىفىًت اٍليػىهيودي كىالنَّصىارىل، قىاؿى اٍبني عىبَّاسو

 : ركاية أيب داكدسند 

٧بمد بن الصباح بن سفياف بن أيب سفياف ا١برجرائي أبو جعفر التاجر موىل عمر بن عبد العزيز ركل عن 
حف ص بن غياث كعائذ بن حبيب كجرير كحاًب بن إ٠باعيل كإسحاؽ األزرؽ كابن عيينة كغّبىم ،كركل 

أبو داكد كابن ماجة كابنو جعفر بن ٧بمد بن الصباح كأبو زرعة الرازم كموسى بن ىاركف ، كقاؿ أبو  عنو
 .(3)زرعة ك٧بمد بن عبد اهلل ا٢بضرمي ثقة كقاؿ أبو حاًب صاحل ا٢بديث

                                                           

 . 97/  2ػ  2ػ ط شرح صحيح البخارين بطاؿ ػ ػ اب  (1)
، كابن أيب شيبة  5127حديث  152/  3أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو ػ كتاب الصالة ػ باب تزيْب ا٤بساجد كا٤بمر ُب ا٤بسجد ػ    2

ة ػ باب ُب بناء ا٤بساجد ػ ، كأبو داكد ُب سننو ػ كتاب الصال 274/  1ُب مصنفو ػ كتاب الصلوات ػ ُب زينة ا٤بساجد كما جاء فيها ػ 
 493/  4، كابن حباف ُب صحيحو ػ كتاب الصالة ػ باب ا٤بساجد ػ ذكر العلة الٍب من أجلها زجر ... ػ  448حديث  122/  1

 . 1615حديث 
 ٨بتصرا . كمابعدىا 228/  9ػ حرؼ ا٤بيم ػ من ا٠بو ٧بمد ػ ٧بمد مع الصاد ُب اآلباء ػ  1ػ ط تهذيب التهذيب ػ ابن حجر ػ   (3)
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سفياف بن عيينة بن أيب عمراف كيكُب أبا ٧بمد. موىل لبِب عبد اهلل بن ركبية من بن ىالؿ بن عامر بن 
 .(1)، ككاف أصلو من أىل الكوفة ، ككاف ثقة ثبتا كثّب ا٢بديث حجة صعصعة

سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم أبو عبد اهلل الكوُب من ثور بن عبد مناة بن أد بن طاٖبة كقيل من 
ثور ٮبداف كالصحيح األكؿ ركل عن أبيو كأيب إسحاؽ الشيباين كاألعمش كغّبىم ، قاؿ شعبة كابن عيينة 

م كابن معْب كغّب كاحد من العلماء سفياف أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث ، كقاؿ النسائي ىو أجل كأبو عاص
 .(2)من أف يقاؿ فيو ثقة كىو أحد األئمة الذين أرجو أف يكوف اهلل ٩بن جعلو للمتقْب إماما

،  راشد بن كيساف العبسي أبو فزارة الكوُب ، ركل عن أنس كيزيد بن األصم كسعيد بن جبّب كغّبىم
كعنو ليث بن أيب سليم كالثورم كجرير بن حاـز كشريك كٞباد بن زيد كغّبىم ، قاؿ ابن معْب ثقة كقاؿ 

 .(3)أبو حاًب صاحل كقاؿ الدارقطِب ثقة كيس

يزيد بن األصم ، كا٠بو عبد عمرك بن عدس بن عبادة بن البكاء بن عامر بن صعصعة ، كأمو برزة بنت 
، ككاف ثقة كثّب ا٢بديث ،  -صلى اهلل عليو كسلم  -ارث زكج النيب ا٢بارث كىي أخت ميمونة بنت ا٢ب

 .(4)كغّبىم -صلى اهلل عليو كسلم  -كركل عن أيب ىريرة كابن عباس كخالتو ميمونة زكج النيب 

 .53عبد اهلل بن عباس : سبق التعريف بو ص 

 .صححو األلباين ُب صحيح ا١بامعا٢بكم على ا٢بديث : صحيح 

 

 

                                                           

 ٨بتصرا . 42/  6ػ الطبقة ا٣بامسة ػ  1ػ ط  الطبقات الكبرىػ ابن سعد ػ   (1)
 ٨بتصرا . 114/  4ػ حرؼ السْب ػ من ا٠بو سفياف ػ  1ػ ط    تهذيب التهذيبػ ابن حجر   (2)
 بتصرؼ . 227/  3ػ ا٤بصدر السابق ػ باب حرؼ الراء ا٤بهملة ػ من ا٠بو راشد ػ   (3)
 بتصرؼ يسّب. 333/  7ػ ككاف با١بزيرة بعد ىؤالء من الفقهاء كاحملدثْب ... ػ  1ػ ط    الطبقات الكبرىسعد ػ ابن   (4)
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قاؿ ابن بطاؿ : ]كٲبكن أف يفهم ىذا عمر من رد الرسوؿ ا٣بميصة إىل أىب  لثالث :  الحديث ا 3
 [ .(1)جهم حْب نةر إىل أعالمها َب الصالة ، كقاؿ : ) أخاؼ أف تفتنُب (

ثػىنى قاؿ اإلماـ البخارم  : حىدَّ ثػىنىا ًإبٍػرىاًىيمي ٍبني سىٍعدو، قىاؿى : حىدَّ ، قىاؿى ثػىنىا أىٍٞبىدي ٍبني ييونيسى ، عىٍن حىدَّ ا اٍبني ًشهىابو
يصىةو ٥بىىا أىٍعالىـه، فػىنىةىرى ًإىلى   أىٍعالىًمهىا نىٍةرىةن، عيٍركىةى، عىٍن عىاًئشىةى، أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى صىلَّى ُب ٟبًى

 : ًذًه ًإىلى أىيب جىٍهمو كىٍأتيو »فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى قىاؿى بيوا ًٖبىًميصىًٍب ىى ، فىًإنػَّهىا أى٥ٍبىٍتًِب آنًفنا عىٍن اٍذىى انًيًَّة أىيب جىٍهمو ين بًأىٍنًبجى
ـي ٍبني عيٍركىةى، عىٍن أىبًيًو، عىٍن عىاًئشىةى، قىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: « صىالىٌب  كيٍنتي أىٍنةيري ًإىلى »كىقىاؿى ًىشىا

 .2«اؼي أىٍف تػىٍفًتنىًِب عىلىًمهىا، كىأىنىا ُب الصَّالىًة فىأىخى 

 ا٢بكم على ا٢بديث : صحيح .

 :(3)معاين األلفاظ با٢بديث

 ٟبيصة : كساء أسود مربع لو علماف .

 أبو جهم : عامر بن حذيفة العدكل القرشي ا٤بدين الصحايب.

االنبجانية : قيل ىو كل ما كثف. كقيل ىو كساء غليظ ال علم لو فإذا كاف للكساء علم فهو ٟبيصة 
 مل يكن فهو انبجانية. كإف

 تفتنِب : كذلك بأف يشتغل قلبو ّٔا فيفوت منو ما ىو ا٤بقصود من الصالة.

                                                           

 . 97/  2ػ  2ػ ط    شرح صحيح البخاريػ ابن بطاؿ   (1)
كمسلم  ، 373حديث  84/  1أخرجو البخارم ُب صحيحو ػ كتاب الصالة ػ باب إذا صلى ُب ثوب لو أعالـ كنةر إىل علمها ػ   2

 . 556حديث  391/  1ُب صحيحو ػ كتاب ا٤بساجد كمواضع الصالة ػ باب كراىة الصالة ُب ثوب لو أعالـ ػ 
ػ  كتاب الصالة ػ باب إذا صلى ُب ثوب لو أعالـ كنةر إىل  2ػ ط  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريػ الكرماين ػ   (3)

 بتصرؼ يسّب . 36/  4علمها ػ 
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ركل برد أبو العالء ، عن القاسم بن عبد الرٞبن قاؿ : ) ٝبعت : قاؿ ابن بطاؿ : ]   الحديث الرابع 4
جب ذلك ا٤بنافقْب ( ، فدؿ ىذا األنصار ماالن ، فقالوا : يا رسوؿ اهلل ، ابن ّٔذا ا٤بسجد فقاؿ : ) إذنا يع

 [ . (1)ا٢بديث أف ا٤بؤمنْب ال ينبغى أف يعجبهم ذلك

 بعد ٕبث كجهد من الباحث مل يصل ٥بذه الركاية الٍب ذكرىا ابن بطاؿ .

 كاهلل أعلى ك أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 98/  2ػ   2ػ ط  شرح صحيح البخارياؿ ػ ػ ابن بط  (1)
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 والتوصياتالنتائج و الخاتمة 

 رسولنا سنة إنو!  علم كأم ، العلم طلب طريق على للسّب كفقنا الذم ػ كجل عز ػ اهلل ٫بمد ا٣بتاـ ُب
قد أكضحت ىذه الدراسة أٮبية السنة كحجيتها ، ٍب التعريف كبعد ، ف ، ػ كسلم عليو اهلل صلى ػ الكرًن

 ًإفٍ  باب) بداية منباإلماـ ابن بطاؿ كمنهجو ُب شرحو لصحيح البخارم كعرض الركايات الواردة بو 
يىافً  باب) هناية إىل( ذىًلكى  عىنٍ  يػينػٍهىى كىمىا صىالتيوي  تػىٍفسيدي  ىىلٍ  ًكيرى تىصىا أىكٍ  ميصىلَّبو  ثػىٍوبو  ُب  صىلَّى  اٍلمىٍسًجدً  بػينػٍ

 ككاف من أىم نتائج تلك الدراسة : (

 ػ كثرة الفوائد ا٢بديثية فيو ) ا٤بتعلقة باألسانيد أك ا٤بتوف على حد سواء ( . 1

٘بمع عددا ال بأس بو من الركاة ؛ ٘باكز  ركاية (، بلغ عددىا ) أربع كأربعوف  لركايات كثّبة اػ تضمنه 2
 راك . ةعددىم ا٤بائة كبضع

ػ عدـ التزاـ ابن بطاؿ ُب بعض األحياف بَبتيب األبواب الٍب كردت ُب صحيح البخارم ؛ فيهمل  3
 كيقدـ كيأخر ُب بعضها . 

  مل ترد ُب غّبه من كتب الشركح .ػ كركد بعض الركايات الٍب 4

لما ٘بد فيها ركاية ف ىذه ا١بزئية الٍب عِب ّٔا البحث قـ ابن بطاؿ حيث إا٢بديثية لإلماػ قوة الصنعة  5
 غّب مقبولة .

 *التوصيات :

 ػ يوصي الباحث باستكماؿ دراسة ركايات شرح ابن بطاؿ ٤با فيها من الفوائد . 1

اديث كا٢بكم ػ أف تضاؼ ىذه الدراسة إىل كتاب ابن بطاؿ كلو ُب ا٢باشية كٙبديدا ٚبريج األح 2
 عليها.
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كإف كاف من خطأ أك سهو أك نسياف ،  سبحانو بيده فالفضل كحده اهلل فمن توفيق من كاف إفىذا ك 
فمِب كمن الشيطاف كأسأؿ اهلل العفو الغفور أف يعفو عنا كيغفر لنا كأف ٯبب تقصّبنا ، كأف يثبتنا على ىذا 

احث ماركاه أبو داكد كابن حباف كأٞبد الطريق بصدؽ كإخالص حٌب نلقاه سبحانو ، كالينسى الب
كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد بسنده عن أيب ىريرة مرفوعا ] اليشكر اهلل من اليشكر الناس [ حيث أتقدـ 
ٖبال ص الشكر كالتقدير ١بميع أساتذتنا من علماء األمة ؛ حيث أنتفعت بتوجيههم كنصحهم ، كفاؽ 

خّب ا١بزاء كجعل ذلك ُب ميزاف حسناهتم ؛ إنو كيل ذلك  ٚبيلي سعة صدرىم كصبىم ، فجزاىم اهلل عنا
كالقادر عليو كصل اللهم على نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما عدد ماأحاط بو علمك كخط 
بو قلمك كأحصاه كتابك ، كأرض اللهم عن سادتنا أيب بكر كعمر كعثماف كعلي كعن الصحابة أٝبعْب 

 إىل يـو الدين ، كآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب . كعن التابعْب كتابعيهم بإحساف
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 : المصادر والمراجع

أس د الغاب ة ف ي  ابن األثّب ػ أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الكرًن بػن عبػد الواحػد ػ
 ـ . 1994ق /  1415ػ بّبكت دار الكتب العلمية ػ  1ػ ط  معرفة الصحابة

ػ بػػّبكت ػ الرسػػالة ػ  1ػػػ ط   أحم  دمس  ند ػ الشػػيباين  أٞبػػد بػػن ٧بمػػد أبػػو عبػػد اهلل ػحنبػػل أٞبػػد بػػن 
 ـ . 2001ق/ 1421

ػ بػّبكت ػ  1ػ ط  الص حيح المختص رالمس ند الج امع ػ ٧بمد بن إ٠باعيل أبػو عبػداهلل ا١بعفػي  البخارم ػ
 ق .1422دار طوؽ النجاة ػ 

لخانجي مكتبة اـ القاهرة ـ 2ـ ط  في تاريخ أئمة األندلس الصلة ـ لقاسم خمف بن عبد الممكأبو اابن بشكوال ـ 
 م . 4511ه / 4731

ػ  ٙبقيػق: ياسػر بػن إبػراىيم ػ  2ػ ط  ش رح ص حيح البخ اريػ أبػو ا٢بسػن علػي بػن خلػف ابػن بطػاؿ ػ 
 ـ.2000/ق1420مكتبة الرشد،  الرياض ػ 

ػ بػّبكت ػ دار  3ػ ط  يهق ي الكب رىس نن البػ أٞبػد بػن ا٢بسػْب بػن علػي بػن موسػى أبػو بكػر البيهقػي ػ  
 ـ . 2003ق /  1424الكتب العلمية ػ 

 ـ .1975ق /  1395ػ مصر ػ ا٢بليب ػ  2ػ ط  سنن الترمذيػ ٧بمد بن عيسى أبو عيسى الَبمذم ػ 

 ػػػ 1 ط ػػػ والتع  ديل الج  رح ػػػ الػػرازم التميمػػي إدريػػس بػػن ٧بمػػد بػػن الػػرٞبن عبػػد ٧بمػػد أبػػو ػػػ حػػاًب أيب ابػػن
 .ـ 1952/ ق1271 ػ العريب الَباث إحياء دار ػ بّبكت

ػ بغػداد ػ  1ػ ط  ع ن أس امي الكت ب والفن ونش ف الظن ون كػ مصػطفى بػن عبػد اهلل ػ اجي خليفػة حػ
 ـ . 1941مكتبة ا٤بثُب ػ 
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ػ ط صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ػ ٧بمد بن حباف بن أٞبد أبو حاًب التميمي البسٍب  ابن حباف ػ
 ـ .1993 ق / 1414 ػلرسالة مؤسسة ا ػ بّبكت ػ 2

–دار الفكػر  بػّبكت ،ػ  1ػػ ط  ته ذيب الته ذيبػ أٞبػد بػن علػي  أبػو الفضػل العسػقالين ػ ن حجػر ابػ
 ىػ . 1404

سػوريا ػ ٙبقيػق ٧بمػد عوامػة ،  ػ 1ػػ ط  تقريب الته ذيبػ أبو الفضل أٞبد بن علي العسػقالىن ن حجر ػ اب
 ـ .1986 /ىػ 1406دار الرشيد ػ 

ػ بّبكت ػ دار  1ػ ط  اإلصابة في تمييز الصحابةػ  بو الفضل أٞبد بن علي العسقالىنأن حجر ػ اب
 ـ . 1995ق /  1415الكتب العلمية ػ 

ػ الرياض ػ  1ػ ط  معرفة الصحابةأبو نعيم ػ أٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى األصبهاين ػ 
 ـ . 1998ق /  1419دار الوطن ػ 

ػ  5ػ ط  خالص ة ت ذىيب ته ذيب الكم الاليمػِب ػ  األنصػارم بػن أيب ا٣بػّبعبػد اهلل أٞبػد بػن رجػي ػ ز ا٣ب
 .ىػ 1416 اإلسالمية ػمكتب ا٤بطبوعات  بّبكت ػ

 ػٙبقيػق ٧بمػد مصػطفى األعةمػي ػ  3ػػ ط  ص حيح اب ن خزيم ةػػ  بػن إسػحاؽ أبػو بكػر ٧بمػدابػن خزٲبػة ػ 
 ـ . 2003 ق / 1424ػ ا٤بكتب اإلسالمي ػ  بّبكت

ػ بّبكت دار الكتب  1ػ ط  تاريخ بغدادبغدادم ػ أبو بكر أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد ػ ا٣بطيب ال
 ق . 1417العلمية ػ 

ق 1424ػ الرسػالة ػ بػّبكت  - 1ػػ ط  سنن ال دارقطني ػ لبغدادم ار أبو ا٢بسن لي بن عمػ ع الدارقطِب 
 ـ . 2004/ 

ق /  ٤1412بغػِب ػ دار اػ السػعودية ػ  1ػػ ط   ارميسنن ال دػ عبد اهلل بن عبد الرٞبن أبو ٧بمػد الدارمي ػ 
 ـ . 2000
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ػ بّبكت ػ دار الرسالة العا٤بية ػ  1ػ ط  سنن أبي داودػ سليماف بن األشعث السجستاين األزدم  ػداكد  أبو
 ـ . 2009ق / 1430

بػػّبكت ػ ػػػ  9ػ ط  س  ير أع  الم الن  بالءػ ٧بٌمػػد بػػن أٞبػػد بػػن عثمػاف  أبػو عبػػد اهلل مشػػس الػػدين  الػذىيب ػ
 . ىػ  1413مؤسسة الرسالة ػ 

ػ بّبكت ػ دار  1ط  ػ ميزان االعتدالػ  ٧بٌمد بن أٞبد بن عثماف أبو عبد اهللالذىيب ػ مشس الدين  
 ـ . 1963ق /  1382ا٤بعرفة ػ 

ػ بّبكت ػ دار الكتب  1ػ ط  تذكرة الحفاظػ  ٧بٌمد بن أٞبد بن عثماف أبو عبد اهللالذىيب ػ مشس الدين  
 ـ . 1998ق /  1419لمية ػ الع

ػ بّبكت ػ دار الكتب العلمية ػ  1ط  الطبقات الكبرى  ابن سعد ػ أبو عبد اهلل ٧بمد بن سعد بن منيع ػ 
 ـ . 1990ق /  1410

 ػ  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين ػ ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد اهلل ػ 
 ـ . 1999ق /  1419عريب ػ دار الكتاب اللبناف ػ ػ  1ط 

ػ بّبكت ػ  1ػ ط  تأويل القرآن فيجامع البيان ػ أبو جعفر  اآلملي٧بمد بن جرير بن يزيد ػ الطبم 
 ـ . 2000ق /  1420الرسالة ػ 

ػ بّبكت ػ دار الفكر ػ  1ػ ط  تاريخ دمشقابن عساكر ػ أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن ىبة اهلل ػ 
 ـ . 1995ق / 1415

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذىب ػ  السبٍب اليحصيب بن موسىػ ي عياض القاض
 ـ . 1983مطبعة فضالة ػ ػ ا٤بغرب ػ  1ط ػ مالك

 ػ 7ػػ ط إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري    أٞبد بن ٧بمد بن أيب بكر بن عبد ا٤بلػك   القسطالين
  ق . 1323ػ األمّبية ػ  مصر
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ػ بػّبكت ػ دار  5ط  ػ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كت ب الس نة المش رفةػ بن جعفر  ٧بمدالكتاين ػ 
 ـ . 1993ق /  1414االبشائر ػ 

 2ط ػ  واكب الدراري في شرح صحيح البخ اريالكػ  بن علي مشس الدين ٧بمد بن يوسف رماين ػالك
 ـ . 1981/  ىػ1401 ػ دار إحياء الَباث العريب ػ بّبكت ػ 

رسػالة العا٤بيػة ػ دار ال ػ بػّبكت ػ 1ط  ػ س نن اب ن ماج وػ ٧بمػد بػن يزيػد أبػو عبػد اهلل القػزكيِب  ػػ ابػن ماجػو
 ـ . 2009ق /  1430

دار إحيػاء  ػ بػّبكت ػ  1ػ ط  موط أ مال كػ أبػو عبػد اهلل األصػبحي  بػن مالػك بػن عػامر بػن أنػس ػمالػك 
 ـ . 1985ق /  1406ػ الَباث العريب 

ػ  1ػ ط  ته ذيب الكم ال ف ي أس ماء الرج الػ أبػو ا٢بجػاج  بػن يوسػف رٞبنيوسػف بػن عبػد الػا٤بػزم ػ 
 ـ . 1980/ ىػ  1400 بّبكت ػ الرسالة ػ ل

طيبػة ػ دار  الريػاض ػ ػ  1ػ ط  ص حيح مس لمػ ػ أبػو ا٢بسػْب القشػّبم النيسػابورم  بػن ا٢بجػاج ػ مسػلم
 ق . 2006ق /  1427




