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إشارات البخاري إىل إعالل األحاديث من خالل تبويباته يف كتابه 
 )من كتاب الوضوء إىل آخر أبواب سجود السهو( الصحيح

Al-Bukhari refers to the transmission of hadiths through his 
classifications in his authentic book (from the Book of Ablution 

to the last chapters of the prostration of forgetfulness) 
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  المستخلص

من المقوالت الشهيرة: "فقه البخاري في تراجمه" أي أبوابه، ومن 

الموضوعات المهمة المتعلقة بأبواب صحيح البخاري وتراجمه إشاراته الدقيقة إلى 

ضعف حديث أو تقويته أو إعالله من خالل تبويبه وما تضمنته تلك األبواب من أحاديث 

تغطية هذا الجانب المهم من بحر هذا وآثار، وجاء هذا البحث ليسهم ولو بشيء يسير في 

السفر العظيم الذي ظهرت مكانته من بين كتب السنة، وكذلك المنزلة الرفيعة التي بوأها 

هللا لإلمام البخاري من بين أئمة الحديث والنقد، كما أن فيه إبراز فقه اإلمام البخاري 

ل كتاب الوضوء إلى الحديثي في تراجمه من خالل إشاراته بالنظر في تبويباته من أو

 آخر أبواب سجود السهو.

Abstract: 

Of the famous sayings: " Bukhari's jurisprudence in his 

interpretations, i.e. its chapters, among the important topics related 

to the chapters of Sahih al-Bukhari and its interpretation his 

accurate references to the weakness of a prophetic Hadith, its 

strengthening or its justification through its classification and the 

Hadith and traces contained in those chapters, this study sought to 

contribute even if a small thing covering this important side out of 

this enormous and distinguishable work whose status stands tall 
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between the books that handle our great prophetic traditions, as 

well as the distinguished rank that was granted to Imam Bukhari 

from the Almighty Allah among the other Imams of Hadith and 

Criticism, it also highlights the Hadith jurisprudence of Imam al-

Bukhari in his interpretations through his references by reviewing 

his chapters from the beginning of the book of ablution to the last 

chapters of inattention prostration.  

 

 مقدمة

 ة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن واال،، أما بعد:الحمد هلل والصال

فإن صحيح البخاري رحمه هللا هو كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد خرج        

أبو إسماعيل الهروي في "ذم الكالم وأهله"
(1)

بسند، عن أبي زيد المروزي الفقيه رحمه  

فرأيت النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام! فقال هللا قال: كنت نائًما بين الركن والمقام؛ 

لي: يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي وال تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول هللا، وما 

كتابك ؟!قال: جامع محمد بن إسماعيل. يعني صحيح البخاري، وما رآ، أبوزيد في المنام 

ه الصحيح، وإذا كان الكتاب من في ذاك المكان األشرف، قد رآ، الناس عيانًا في كتاب

الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث عنوانه؛ فإن عنوان صحيح البخاري: )

(، والمتأمل في هذا العنوان يعرف أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه

 مختص بالرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ى هذا السفر المبارك وتنوعت، فأحببت أن هذا وقد كثرت أعمال أهل العلم رحمهم هللا عل

أدلو بدلوي جهد المقل في جمع كالمهم والتأليف بين أقوالهم خدمة لهذا الكتاب العظيم، 

وذلك من خالل النظر في تبويبات البخاري وإشاراته الدقيقة في تعليل األحاديث، 

كتابه الصحيح )إشارات البخاري إلى إعالل األحاديث من خالل تبويباته في وسميته: 

 من كتاب الوضوء إلى آخر أبواب سجود السهو(. 

 مشكلة البحث:

كثير من أهل العلم اعتنى بكتب صحيح البخاري وأبوابه من جهة مناسباتها 

وترتيبها وعالقتها باألحاديث التي يوردها في تلك األبواب وفقهها؛ لكني لم أر من اعتنى 

ألحاديث التي لم يخرجها، كما لم أجد من بإشاراته في تلك األبواب إلى علل بعض ا

                                           
(، وابن 2/46(، ومن طريقه الرافعي في التدوين في تاريخ قزوين )341(، ح )2/190) (1)

(، وقال بعد،: )إسناد هذ، الحكاية صحيح، ورواتها ثقات 423-5/422حجر في تغليق التعليق )

ع صحيح البخاري من الفربري، أئمة، وأبو زيد من كبار الشافعية، له وجه في المذهب، وقد سم

 وحدث به عنه، وهو أجل من حدث به عن الفربري(.
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أفردها بالتصنيف سوى تعليقات بعض الشراح المبثوثة في أثناء تلك الشروح المطولة 

كما صنع الحافظ ابن حجر العسقالني وغير،؛ فأردت أن أجمع تلك اإلشارات واألحاديث 

 وأنقل كالم األئمة النقاد في تصحيحها أو إعاللها على سبيل االختصار.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

قال الحافظ ابن حجر في المقدمة
2

واصفًا ما ضمنه البخاري أبواب صحيحه - 

بأنها: حيرت األفكار، وأدهشت العقول واألبصار. وقد اشتهر مقولة: "فقه  -من التراجم

البخاري في تراجمه"
3

، بإشاراتها "يتنبه الناظر ألمور حسنة غريبة، وفروع دقيقة، 

عجيبة" ومعان
4

، وقد ألف في المناسبات كتب سيأتي الكالم عنها، في الدراسات السابقة، 

لكن من الموضوعات المهمة المتعلقة بأبواب صحيح البخاري وتراجمه إشاراته الدقيقة 

إلى ضعف حديث أو تقويته أو إعالله من خالل الترجمة وما تضمنتها من آثار 

شيء يسير في تغطية هذا الجانب المهم من بحر وأحاديث، وجاء هذا البحث ليسهم ولو ب

 هذا السفر العظيم، ولقد أحسن القائل:

أعيا فحول العلم حل رموز ما             أبدا، في األبواب من أسرار
5

 

 فكان من أسباب اختيار هذا البحث:

 مكانة صحيح البخاري من بين كتب السنة.-

 من بين أئمة الحديث والنقد.المنزلة التي بوأها هللا لإلمام البخاري  -

 فقه اإلمام البخاري الحديثي في تراجمه من خالل إشاراته. -

 أهداف البحث:

إبراز مكانة صحيح البخاري وإظهار جانب من تميز، من حيث ما تضمنته أبوابه  -1

 من إشارات لطيفة إلى ضعف أحاديث لم تخرج في الصحيح.

 لتبويبات.بيان منزلة اإلمام البخاري ودقته في تلك ا -2

 الوقوف على تلك األحاديث التي لم يخرجها، ومعرفة أسباب ذلك. -3

 التعرف على كالم األئمة النقاد وموقفهم من تلك األحاديث.   -4

 أسئلة البحث: 

 هل أشار البخاري إلى أحاديث لم يخرجها من خالل تبويبه؟ -

 ما مقصود البخاري من تلك اإلشارات؟ -

 ولماذا لم يخرج تلك األحاديث؟ -

                                           
 (.1/13مقدمة الفتح ) 2
( إلى جمع من 1/7(، ونسبه ابن حجر في مقدمة الفتح )9ينظر: مناسبات تراجم البخاري )ص 3

 الفضالء ولم يسمهم.
 (.2ينظر: مناسبات أبواب صحيح البخاري )ص 4
 (.1/24) شرح القسطالني 5
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 ا حكم األئمة والحفاظ في تلك األحاديث؟م -

ويمكن اإلجابة على هذ، األسئلة عمليًا من خالل النظر في تلك األبواب كما سترى 

 في هذا البحث إن شاء هللا.

 الدراسات السابقة:

 قد تعددت المصنفات المتعلقة بأبواب صحح البخاري وتراجمه، ومن ذلك:

ما أشكل منه، ألبي العباس أحمد ابن رشيق تراجم كتاب صحيح البخاري ومعاني  - 1

 األندلسي المالكي.

 المتواري على تراجم البخاري، ألحمد بن محمد بن منصور ابن المنيّر االسكندري. -2

شرح على مناسبات تراجم البخاري، ألبي الحسن زين الدين علي بن محمد بن  -3

 منصور ابن المنيّر، وهو أخ ألحمد السابق ذكر،.

 ترجمان التراجم، ألبي عبد هللا محمد بن عمر بن محمد ابن رشيد السبتي الفهري. - 4

تراجم البخاري، لمحمد بن إبراهيم بن سعد هللا الحموي الشافعي ابن جماعة  -5

 الدمشقي.

فك أغراض البخاري في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد بن منصور ابن  -6

 حمامة السجلماسي.

ألبي علي محمد بن أحمد بن عبد هللا با فضل السعدي، شرح تراجم البخاري،  -7

 الحضرمي اليمني الشافعي.

 شرح تراجم صحيح البخاري لولي هللا أحمد بن عبد الرحيم الدهولي الهندي. - 8

 األبواب والتراجم للبخاري للشيخ محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي. - 9

األفاويق بتراجم البخاري والتعاليق، للقاضي عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن  -10

 البهكلي الضمدي اليماني الزيدي.

األمالي على أبواب البخاري، ألبي عبدهللا محّمد بن عثمان بن محمد النّجار  -11

 التونسي المالكي.

 ي.بحث حول تراجم أبواب صحيح البخاري، لعبدالسالم المباركفور -12

لب اللباب في التراجم واألبواب للعالمة عبد الحق الهاشمي، وهو من أوسع من  -13

 كتب في األبواب ومناسباتها.

 بحث عن تراجم البخاري، للدكتور نور الدين عتر. -14

منهج اإلمام البخاري في استنباط تراجم األبواب وطريقة االستدالل عليها في  -15

 أ.د محمد عيد الصاحب.لعلي محمد الهاشمي، و صحيحه،

ومن الدراسات أيًضا: منهج اإلمام البخاري في إعالل األحاديث ألبي بكر 

لكن كل هذ، الكتب تعنى باألبواب ومناسباتها وترتيبها وعالقتها باألحاديث  كافي.

المذكورة ضمنها وفقهها، ولم أر منهم من قصد إشارات البخاري من خالل تبويبه إلى 

لواردة في موضوعه مما لم يخرجه، حتى بحث أ.د أبي بكر كافي؛ إعالل األحاديث ا
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فإني لم أر، تعرض إلشارات البخاري في تبويباته إلى إعالل األحاديث، وهذ، اإلشارات 

وإن كان كثير منها قد ضمنها بعض الشراح شروحهم ال سيما الحافظ ابن حجر إال أن 

م األئمة والحفاظ ال سيما البخاري جمعها وإفرادها وتخريج تلك األحاديث وإبراز كال

نفسه في الحكم عليها ولو سبيل اإليجاز مهم، وفيه إبراز عبقرية اإلمام البخاري ولطيف 

إشاراته إلى علل األحاديث من خالل تلك التبويبات، وعلو كعبه في علم العلل، كما أن 

ة بالقبول والرضا فيه إظهار جانب عزيز من جوانب هذا الكتاب المبارك التي تلقته األم

 والعمل.  

 حدود البحث:

 هذا البحث:

يتعلق بأبواب البخاري، وما يذكر، مع األبواب تبعًا من آثار ونحوها، وربما أشير   -

 عند الحاجة إلى ما ضمنه الباب من أحاديث.

 حد، من كتاب الوضوء إلى آخر أبواب سجود السهو فقط، وال يشمل سائر الصحيح. -

المرفوعة دون الموقوفات إال إذا ذكر موقوفًا عن صحابي له تعلق يعنى باألحاديث  -

 بالمرفوع.

 منهج البحث:

 يسلك الباحث المنهج التحليلي، االستقرائي الناقص.

 إجراءات البحث:

 يمكن حصر اإلجراءات في النقاط التالية:

حصر األبواب التي هي محل الدراسة من خالل استعراض األبواب والنظر في  .أ 

 شراحكالم ال

 النظر في األحاديث التي أشار إليها في األبواب. .ب 

تخريجها تخريًجا مختصًرا من الكتب الستة ومسند أحمد، وإذا كان ثمة حاجة  .ج 

 زدت في كتب التخريج ما يحصل به سد تلك الحاجة.

ذكر أحكام األئمة والحفاظ ال سيما البخاري إن كان له قول في الحكم على  .د 

 درها.الحديث، وأعزوها إلى مصا

 ذكر سبب عدم تخريج اإلمام البخاري للحديث أو األحاديث محل الدراسة. .، 

 خطة البحث: 

 يتكون البحث من :

مقدمة ذكرت فيها أهمية البحث وأسباب اختيار،، ومشكلته، وأهدافه، وأسئلته،  -

 والدراسات السابقة، وإجراءاته، وخطته.
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رتبت الكتب واألبواب على ترتيب البخاري رحمه هللا، وجعلت الكالم والتعليق 

سائاًل هللا تعالى أن يوفقني فيه  تحت كل باب من تلك األبواب، والعزو في الهامش. 
 للصواب وأن يجنبني الخطأ والزلل، إنه تعالى جواد كريم.

 إشارات البخاري إلى إعالل األحاديث من خالل تبويبه:

 الوضوء: كتاب

 باب: ال تقبل صالة بغير طهور. -١

لفظ الباب جزء من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أخرجه مسلم
6

، ومن حديث 

أبي المليح ابن أسامة عن أبيه خرجه أبو داود
7

، وإنما لم يخرجهما ألنهما ليسا على 

شرطه
8
. 

اعِ.بَاُب التَّْسِميَِة َعلَى ُكل ِ َحاٍل َوِعْنَد اْلوِ  -2
 قَ

قال ابن حجر
9

: فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر هللا في حالين: الخالء، 

 والوقاع ..

قلت: أما حال الخالء فقد وردت في النهي عن ذكر هللا فيها أحاديث منها: حديث أنس
10
 

 اْلَخاَلَء َوَضَع َخاتََمهُ. رضي هللا عنه أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإذَا دََخلَ 

وقال الترمذي: َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب، وصححه بعض المتأخرين
11

. وأكثر 

األئمة على تضعيفه وإنكار،؛ قال أبو داود: منكر، وذكر أن هماًما وهم فيه وتفرد به، 

وقال النسائي: غير محفوظ
12

، وأشار الدارقطني في العلل
13

نيع إلى شذوذ،، وص  

 البخاري هنا يدل على ضعف الحديث عند، أيًضا.

                                           
( والترمذي في "جامعه" 224( برقم: )140/ 1( ، )224( برقم: )140/ 1في "صحيحه" ) 6

/ 3( وأحمد في "مسند،" )272( برقم: )181/ 1( وابن ماجه في "سننه" )1( برقم: )51/ 1)

/ 3( ، )5218( برقم: )1137/ 3( ، )5064( برقم: )1111/ 3( ، )4791( برقم: )1069

 (.5520( برقم: )1180/ 3( ، )5301( برقم: )1149
/ 1( ، )1/ 139( برقم: )53/ 1(، والنسائي في "المجتبى" )59( برقم: )22/ 1في "سننه" ) 7

( ، 172( برقم: )142/ 1( ، )79( برقم: )102/ 1( وفي "الكبرى" )1/ 2523( برقم: )506

( برقم: 181/ 1)( ، 271( برقم: )181/ 1( وابن ماجه في "سننه" )2315( برقم: )46/ 3)

 (.21045( برقم: )4801/ 9( ، )21039( برقم: )4800/ 9( وأحمد في "مسند،" )271)
 (.1/283فتح الباري ) 8
 (.1/292المرجع السابق ) 9

( والترمذي في 4221( برقم: )4/143( ، )19( برقم: )8/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 10

 (.303( برقم: )202/ 1ي "سننه" )( وابن ماجه ف1746( برقم: )3/355"جامعه" )
 (.6644(، الجامع الصغير )ح2/336ينظر: البدر المنير ) 11
 (1/160نقله عنه الحافظ في التلخيص الحبير ) 12
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وأما في حال الوقاع فلم أجد حديثًا في النهي عنه، وكأن البخاري في ذكر، لحديث ابن 

عباس في مشروعية التسمية عند إرادة الجماع مع تعليقه حديث عائشة في الذكر على 

مع أنها أبعد حال عن الذكر كل األحيان يشير إلى أن هذ، الحال أيًضا داخلة في العموم 

 فغيرها من باب أولى، وهللا أعلم.

بَاُب قَِراَءِة اْلقُْرآِن بَْعَد اْلَحَدِث َوَغْيِرِه، َوقَاَل َمْنُصوٌر َعْن ِإْبَراِهيَم: اَل َبأَْس بِاْلِقَراَءِة  -3

َسالَِة َعلَى َغْيِر ُوُضوٍء، َوقَاَل  اِم، َوبَِكتِْب الر ِ اٌد َعْن إِْبَراِهيَم: ِإْن َكاَن َعلَْيِهْم فِي اْلَحمَّ َحمَّ

ْم، َوإِالَّ َفاَل تَُسل ِْم.  إَِزاٌر فََسل ِ

قال ابن حجر
14

: روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر هللا بعد الحدث؛ لكنه على 

 غير شرط المصنف.

والحديث المشار إليه لفظه عند مسلم
15

رَّ َوَرُسوُل هللاِ َصلَّى أَنَّ َرُجاًل مَ »: َعِن اْبِن ُعَمَر: 

وقد جاء نحو، عند البخاري«. هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَبُوُل، فََسلََّم، فََلْم يَُردَّ َعلَْيهِ 
16

من حديث أبي  

ٌل َفَسلََّم أَْقبََل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن نَْحِو بِئِْر َجَمٍل فََلِقيَهُ َرجُ »الُجَهْيِم األَْنَصاِريُّ 

ِه َويَدَْيِه، َعلَْيِه فَلَْم يَُردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى أَْقبََل َعلَى الِجدَاِر، فََمَسَح بَِوْجهِ 

، وأما خصوص قراءة القرآن على غير طهارة فقد أخرج ابن سعد «ثُمَّ َردَّ َعَلْيِه السَّالَمَ 

في الطبقات
17

أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب دََخَل ِمْربَدًا لَهُ، ثُمَّ َخَرَج، َفَجعََل يَْقَرأُ اْلقُْرآَن، قَاَل لَهُ   

أَُمَسْيِلَمةُ أَْفتَاَك بَِهذَا؟ قال »أَبُو َمْريََم: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، ِإنََّك َخَرْجَت ِمَن اْلَخاَلِء!، فَقَاَل: 

الحافُظ في اإلصابة
18

 إسناد، صحيح.: 

وقد ذكر البخاري في هذا الباب حديث ابن عباس في استيقاظ النبي صلى هللا عليه وسلم 

من نومه بعد اضطجاعه مع أهله وذلك مظنة الحدث ثم قراءته العشر اآليات الخواتم من 

سورة آل عمران قبل وضوئه ؛ فدل هذا على جواز قراءة القرآن مع الحدث األصغر، 

                                                                                                       
13 (12/175.) 
 (.1/292الفتح ) 14
/ 1( ، )16( برقم: )8/ 1( وأبو داود في "سننه" )370( برقم: )194/ 1في "صحيحه" ) 15

( برقم: 133/ 1( والترمذي في "جامعه" )331( برقم: )129/ 1( ، )330( برقم: )129

)م( والنسائي في "المجتبى"  2720( برقم: )443/ 4( ، )2720( برقم: )442/ 4( ، )90)

 (.353( برقم: )232/ 1( وابن ماجه في "سننه" )1/ 37( برقم: )33/ 1)
( 329( برقم: )129/ 1( وأبو داود في "سننه" )337( برقم: )74/ 1في "صحيحه" ) 16

( 303( برقم: )194/ 1( وفي "الكبرى" )1/ 310( برقم: )83/ 1والنسائي في "المجتبى" )

 (.24404( برقم: )5729/ 11( ، )17813( برقم: )3914/ 7وأحمد في "مسند،" )
17 (7/91.) 
18 (1 /191.) 
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الذكر ونحو،، وقد حكى النووي إجماع المسلمين على جواز ذلكومثل القراءة 
19

. فلعل 

 األحاديث الواردة في الوضوء للذكر محمولة على االستحباب، وهللا أعلم. 

َ ُعَمُر بِاْلَحِميِم َوِمْن  -4 أ ُجِل َمَع اْمَرأَتِِه، َوَفْضِل َوُضوِء اْلَمْرأَِة. َوتََوضَّ بَاُب ُوُضوِء الرَّ

 َرانِيٍَّة.بَْيِت نَصْ 

قلت: ذكر، في التبويب لفضل وضوء المرأة مع ما ذكر، من أثر عمر وحديث ابن عمر 

في وضوء الرجال والنساء جميعًا دال على إعالله لألحاديث الدالة على المنع من ذلك 

كحديث الحكم بن عمرو الغفاري
20

، وحديث عبد هللا بن سرجس
21

، وما أشار إليه 

ي موضع آخر؛ فقد قال الترمذيالبخاري هنا قد صرح به ف
22

دًا َعْن َهذَا  : َسأَْلُت ُمَحمَّ

ِ ْبِن َسْرِجَس فِي َهذَا  اْلَحِديِث )يعني حديث الحكم(، فَقَاَل: لَْيَس ِبَصِحيحٍ ، َوَحِديُث َعْبِد َّللاَّ

لصحيح اْلبَاِب ُهَو َمْوقُوٌف َوَمْن َرفَعَهُ َفُهَو َخَطأٌ. وقال ابن ماجه عن حديث ابن سرجس: ا

هو األول، والثاني وهم. يريد باألول حديث الحكم. وما رجحه البخاري من وقف حديث 

ابن سرجس قد وافق فيه شيخه علي ابن المديني
23
. 

 بَاٌب: اَل يَُجوُز اْلُوُضوُء بِالنَّبِيِذ َواَل اْلُمْسِكِر .. -5

بِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه قلت: هذا كالنص في تضعيف حديث ابن مسعود رضي هللا عنه أَنَّ النَّ 

 َوَسلََّم قَاَل لَهُ لَْيلَةَ اْلِجّنِ : َما ِفي إِدَاَوِتَك؟ قَاَل: َنبِيذٌ، قَاَل: تَْمَرةٌ َطيِّبَةٌ، َوَماٌء َطُهوٌر، زاد

بعضهم: فتوضأ منها وصلى بنا
24

 ، وقد نص على تضعيفه البخاري كما سيأتي.

                                           
 (.46/ 6شرح مسلم : ) 19
( برقم: 106/ 1رمذي في "جامعه" )( والت82( برقم: )30/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 20

( 243/ 1( وابن ماجه في "سننه" )342/1( برقم: )90/ 1( والنسائي في "المجتبى" )64)

( برقم: 4032/ 7( ، )18143( برقم: )4032/ 7( وأحمد في "مسند،" )373برقم: )

( ابن حبان في 20988( برقم: )4780/ 9( ، )20986( برقم: )4780/ 9( ، )18145)

 (.1260( برقم: )71/ 4حه" )"صحي
 (.374( برقم: )244/  1أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) 21
 (.40كما في ترتيب العلل الكبير )ص 22
 (، ونصه: هذا موقوف وهو أولى بالصواب.1/193نقله عنه البيهقي في السنن الكبير ) 23
( 85( برقم: )32/ 1( ، )84( برقم: )32/ 1( ، )39( برقم: )14/ 1أبو داود في "سننه" ) 24

( برقم: 541/ 4( ، )88( برقم: )131/ 1( ، )18( برقم: )69/ 1والترمذي في "جامعه" )

/ 1( ، )384( برقم: )249/ 1( وابن ماجه في "سننه" )3258( برقم: )301/ 5( ، )2861)

( برقم: 881/ 2( ، )3858( برقم: )879/ 2حمد في "مسند،" )( وأ385( برقم: )250

( برقم: 988/ 2( ، )4232( برقم: )960/ 2( ، )3887( برقم: )888/ 2( ، )3864)

( برقم: 1004/ 2( ، )4439( برقم: )1000/ 2( ، )4387( برقم: )989/ 2( ، )4382)

 (.4467( برقم: )1006/ 2( ، )4461)
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قال النووي في شرح مسلم
25

ِثيَن ، َوَمدَاُر،ُ َعلَى َزْيٍد : َحِديُث النَّ  بِيِذ َضِعيٌف بِاتِّفَاِق اْلُمَحدِّ

َمْولَى َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث َوُهَو َمْجُهوٌل. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح
26

: وهذا الحديث 

 أطبق علماء السلف على تضعيفه، ثم ذكر توجيهه على فرض صحته.

سلف واتفاقهم على تضعيفه صحيح؛ فقد أعله وما ذكر، النووي وابن حجر من إطباق ال 

ابن المديني، والبخاري نفسه حيث قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في 

الوضوء بالنبيذ مجهول ال يعرف بصحبة عبد هللا، وذكر من أسباب إعالله أن علقمة 

روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة الجن
27

ا أعله ، وكذ

أبو زرعة وأبو حاتم، والترمذي، والدارقطني، وابن عدي وغيرهم
28
. 

 بَاُب َفْضِل َمْن بَاَت َعلَى اْلُوُضوِء. -6

قلت: ذكر فيه حديث البراء وفيه: "فتوضأ وضوءك للصالة" قال الترمذي: َواَل نَْعلَُم فِي 

َوايَاِت ِذْكَر اْلُوُضوِء إِالَّ فِي َهذَا اْلَحِديثِ  َشْيٍء ِمَن الّرِ
29

، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر 

في الفتح
30
. 

وفي معنا، عدة أحاديث، من حديث معاذ بن جبل
31

، وعبد هللا بن عمر
32

، وعمرو بن 

عبسة
33

، وأبي أمامة الباهلي
34

هللا بن عباس ، وعبد
35
رضي هللا عنهم.، وليس منها واحد  

على شرطه، قاله الحافظ في الفتح
36
. 

                                           
25 (4/127.) 
26 (1/422.) 
 (.33/332(، وينظر: تهذيب الكمال )9/190أسند، عنه ابن عدي في الكامل ) 27
 (.32/ 1(  وعون المعبود: )343/ 5(، العلل للدارقطني: )549/ 1ينظر: علل الحديث: ) 28
29 (5/534.) 
30  (1/426.) 
( 296/ 9(، والنسائي في "الكبرى" )5042( برقم: )470/ 4أخرجه أبو داود في "سننه" ) 31

( برقم: 45/ 5(، وابن ماجه في "سننه" )10574( برقم: )297/ 9( ، )10573) برقم:

( برقم: 5173/ 10( ، )22472( برقم: )5172/ 10(، وأحمد في "مسند،" )3881)

 (22541( برقم: )5192/ 10( ، )22519( برقم: )5186/ 10( ، )22473)
/ 12( والطبراني في "الكبير" )1051( برقم: )328/ 3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) 32

 (.13621( برقم: )446/ 12( ، )13620( برقم: )446
( ، 10576( برقم: )297/ 9( ، )10575( برقم: )297/ 9أخرجه النسائي في "الكبرى" ) 33

 (.17295)( برقم: 3773/ 7( وأحمد في "مسند،" )10577( برقم: )298/ 9)
/ 5( والترمذي في "جامعه" )10575( برقم: )297/ 9أخرجه النسائي في "الكبرى" ) 34

 (.17295( برقم: )3773/ 7( وأحمد في "مسند،" )3526( برقم: )498
(، وجود، المنذري في الترغيب 5087( برقم: )204/ 5أخرجه الطبراني في "األوسط" ) 35

 (.69جر الرابح )ص(، والدمياطي في المت1/280والترهيب )
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 كتاب الغسل:

بَاُب َمِن اْغتََسَل ُعْريَانًا َوْحَدهُ فِي اْلَخْلَوِة، َوَمْن تََستََّر َفالتََّستُُّر أَْفَضُل، َوقَاَل بَْهٌز َعْن  -7

ُ أََحقُّ أَْن يُْستَْحيَا ِمْنهُ ِمَن النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ِه، َعِن النَّبِي   اِس.أَبِيِه، َعْن َجد ِ

ستدل في هذا الباب بحديث اغتسال موسى وأيوب عريانين حين ذكر النبي صلى قلت: ا

هللا عليه وسلم ذلك، ولم يتعقبه صلى هللا عليه وسلم بشيء فدل على موافقة شرعنا 

لفعلها، وقد جاء في األمر باالستتار عند االغتسال أحاديث، منها حديث بهز
37

الذي علقه  

هز، وهو أمثلها، وقد حسنه الترمذي، وصححه البخاري بالجزم لصحته عند، إلى ب

الحاكم
38

، وإن كان بهز وأبو، ليسا على شرطه كما قال الحافظ في الفتح
39

، ومنها حديث 

يعلى بن أمية
40

، لكن أنكر، األئمة وضعفو،، منهم أحمد
41

، وأبو زرعة
42

، وأبو حاتم
43

 ،

والدارقطني
44

، وصححه وقوا، من هو دونهم
45

عباس. ومنها حديث عبد هللا بن 
46

 ،

وحديث أبي هريرة، لكن قال الدارقطني: ال َيِصحُّ واِحدٌ ِمنُهما
47

. ولعل البخاري لم يجزم 

 بالتحريم لما في هذ، األحاديث من المقال، بل جعل التستر أفضل عماًل بها، وهللا أعلم.

 

 

                                                                                                       
36 (1/426.) 
( 476/ 4( والترمذي في "جامعه" )4017( برقم: )72/ 4أخرجه أبو داود في "سننه" ) 37

( برقم: 187/ 8(، والنسائي في "الكبرى" )2794( برقم: )492/ 4( ، )2769برقم: )

 (4621/ 9(، وأحمد في "مسند،" )1920( برقم: )106/ 3(، وابن ماجه في "سننه" )8923)

/ 9( ، )20353( برقم: )4622/ 9( ، )20352( برقم: )4622/ 9( ، )20351برقم: )

 (.20357( برقم: )4624
 (.4/174المستدرك ) 38
39 (1/459.) 
/ 1(، والنسائي )974( برقم: )198/ 1( ، ، )4012( برقم: )70/ 4وأبو داود في "سننه" ) 40

( برقم: 4062/ 7حمد في "مسند،" )(، وأ2/ 405( برقم: )101/ 1( ، )1/ 404( برقم: )101

 (18253( برقم: )4062/ 7( ، )18251)
 (335/ 1فتح الباري البن رجب: ) 41
 المرجع السابق. 42
 (.264/ 6علل الحديث: ) 43
 (77/ 3اإلعالم بشرح سنن ابن ماجه: ) 44
(، إرواء 1723(، الجامع الصغير ح)2/61(، ومجمع الزوائد )1/204ينظر الخالصة ) 45

 (.7/367) الغليل
 (. 4799( برقم: )89/ 11أخرجه البزار في "مسند،" ) 46
 (.1/268(، وينظر: مجمع الزوائد )232/ 8العلل للدارقطني: ) 47
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 كتاب الحيض:

ِ َصلَّ  -8 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : " َهذَا َشْيٌء َكتَبَهُ بَاٌب : َكْيَف َكاَن بَْدُء اْلَحْيِض ؟ َوقَْوُل النَّبِي  ى َّللاَّ

ُل َما أُْرِسَل اْلَحْيُض َعلَى َبنِي إِْسَرائِيَل.  ُ َعلَى بََناِت آَدَم ". َوقَاَل َبْعُضُهْم : َكاَن أَوَّ َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْكثَُر. ِ َصلَّى َّللاَّ  َوَحِديُث النَِّبي 

أول من أرسل الحيض عليه بنو إسرائيل؛ فقد جاء عن ابن مسعودقلت: أما القول بأن 
48
 

وعائشة موقوفًا عليهما عند عبد الرزاق
49

، صححهما ابن حجر
50

، وغير،
51

، وجعله 

بعضهم في حكم المرفوع ألن مثله ال يقال بالرأي
52
. 

وما رجحه البخاري هنا هو المروي عن جمهور السلف
53

، وقد استدل بعموم الحديث 

ال ابن رجب في الفتحالمذكور، ق
54

 : َوهَو استدالل ظاهر حسن.

 كتاب التيمم:

ُم َضْربَةٌ. -9  بَاٌب : التَّيَمُّ

قلت: فيه اإلشارة إلى ضعف حديث: التيمم ضربتان" مرفوًعا ضعفه الخالل
55

، وابن 

عدي
56

، والدرقطني
57

، والبيهقي
58

، وابن حزم
59

والنووي 
60

، وغيرهم
61

، وقال ابن 

حجر: صحح األئمة وقفه
62
. 

                                           
(، وابن خزيمة في "صحيحه" 5115( برقم: )149/ 3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) 48

( 296/ 9( ، )9483( برقم: )295/ 9(، والطبراني في "الكبير" )1700( برقم: )185/ 3)

 ( 9484برقم: )
 (.5115(، َو )5114المصنف )ح 49
50 (2/407.) 
(، والعظيم آبادي في عون 3/162(، والشوكاني في النيل )2/37تابعه الصنعاني في العدة ) 51

 (..2/166المعبود )
(، وعون المعبود 1/675(، وشرح الزرقاني على الموطأ )2/407ينظر: فتح الباري ) 52

(1/223.) 
 (،1/396ينظر: فتح الباري البن رجب ) 53
 المرجع السابق. 54
 (.2/92ينظر: فتح الباري البن رجب ) 55
 (.6/320ينظر: الكامل ) 56
 (.1/418السنن ) 57
 (.1/207السنن الكبرى ) 58
 (.2/148المحلى ) 59
 (.2/210المجموع ) 60
(، وعمدة 1/67(، والدراية )1/267(، ومجمع الزوائد )2/280ينظر : تفسير ابن كثير ) 61

 (.4/30القاري )
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 كتاب الصالة

ِن ِفي ُدُخوِل اْلَمْسِجِد َوَغْيِرِه. َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يَْبَدأُ بِِرْجِلِه اْليُْمنَى، فَِإذَا  -١0 بَاُب التَّيَمُّ

 َخَرَج بََدأَ بِِرْجِلِه اْليُْسَرى.

قلت: قد جاء فيه حديث مرفوع؛ فقد خرج الحاكم
63

من حديث أنس بن مالك ،  

لسنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن أنه كان يقول : " من ا

تبدأ برجلك اليسرى"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وفيه حديث ابن 

عباس رضي هللا عنهم عند أبي يعلى
64

، وفيه: "وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله 

ضعيف جدًا اليمنى ، وكان يحب التيمن في كل شيء أخذًا وعطاًء"، لكنه
65
. 

واستدالله بأثر ابن عمر الموقوف على هذا الحكم دون المرفوع دال على ضعف 

المرفوع عند،، ولذا قال البيهقي بعد تخريجه: تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي، 

 وليس بالقوي. 

وأما قول الحافظ: لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن 

ير ظاهر ألن حديث أنس لو صح لكان أعلى وأرفع، وال يستدل باألدنى على عمر، فغ

األعلى، على أن أثر ابن عمر الموقوف لم ير، الحافظ موصواًل لكن تعليق البخاري له 

بصيغة الجزم دليل على ثبوته عند،، وبكل حال فإن البداءة باليمين عند دخول المسجد، 

األئمة، وحكي إجماًعا وباليسرى عند الخروج مما اتفق عليه
66

 ، وهللا أعلم. 

ِد ْبِن َجْحٍش، َعِن  -١١ بَاُب َما يُْذَكُر ِفي اْلفَِخِذ، َويُْرَوى َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَجْرَهٍد، َوُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " اْلفَِخذُ َعْوَرةٌ ". َوقَاَل أَنٌَس : َحَسَر النَّبِيُّ صَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه النَّبِي  لَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم َعْن فَِخِذِه، َوَحِديُث أَنٍَس أَْسنَُد، َوَحِديُث َجْرَهٍد أَْحَوُط، َحتَّى يُْخَرَج ِمِن اْخِتاَلفِِهْم ..

أما حديث ابن عباس
67

فقد قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، وقال البيهقي في سننه  

الكبرى
68

جحش: هذ، أسانيد صحيحة يحتج  عن حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن 

بها. لكن فيه أبو يحيى القتات وهو ضعيف، قاله ابن الملقن وابن حجر
69
. 

                                                                                                       
 (.44بلوغ المرام )ص 62
/ 2( والبيهقي في "سننه الكبير" )796( برقم: )218/ 1أخرجه الحاكم في "مستدركه" ) 63

 (.4391( برقم: )442
( برقم: 314/ 10ي في "الكبير" )(، والطبران2611( برقم: )478/ 4في "مسند،" ) 64

(10766.) 
 (.170/ 5فيه عمرو بن حصين وهو متروك ، قاله الهيثمي، مجمع الزوائد ) 65
 (.105/ص84(، ومغني ذوي األفهام )ص21/108ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ) 66
( 611/ 2(، وأحمد في "مسند،" )2796( برقم: )494/ 4أخرجه الترمذي في "جامعه" ) 67

( وعبد بن حميد في "المنتخب 2547( برقم: )421/ 4( وأبو يعلى في "مسند،" )2534م: )برق

( وابن 4905( برقم: )169/ 11( والبزار في "مسند،" )640( برقم: )215/ 1من مسند،" )
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وأما حديث جرهد
70

فقد قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، ومرة قال: حسن، ما أرى  

ْسنَاِد َولَْم يَُخرِّ  َجا،ُ، إسناد، بمتصل )يريد أحد طرقه(، وقال الحاكم: هذَا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

وقد ضعفه البخاري نفسه في التاريخ الكبير
71

فقال: "ال يصح"، قال الحافظ في  

الفتح
72

 مسببًا تضعيف البخاري: لالضطراب في إسناد،.

وأما حديث محمد بن جحش
73

فقد قال عنه الزيلعي
74

: إسناد، صالح، وله طرق، وقال 

الهيثمي
75

: رجاله ثقات، وقال البوصيري
76

و كثير مولى محمد ابن : له شاهد، لكن فيه أب

جحش فيه جهالة
77

، وقد أشار البخاري في التاريخ الكبير
78
 إلى اختالف في إسناد،. 

                                                                                                       
/ 1( والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )27232( برقم: )581/ 13أبي شيبة في "مصنفه" )

( 1698( برقم: )402/ 4طحاوي في "شرح مشكل اآلثار" )( وال2722( برقم: )474

( 181/ 4(، والحاكم في "مستدركه" )11119( برقم: )84/ 11والطبراني في "الكبير" )

 (.7456برقم: )
68 (2/228.) 
 (.1/570(، والفتح )142/ 4البدر المنير: ) 69
( برقم: 493/ 4( والترمذي في "جامعه" )4014( برقم: )70/ 4أبو داود في "سننه" ) 70

/ 6(، وأحمد في "مسند،" )2798( برقم: )494/ 4( ، )2797( برقم: )494/ 4( ، )2795)

( ، 16174( برقم: )3427/ 6( ، )16173( برقم: )3427/ 6( ، )16172( برقم: )3426

( برقم: 3427/ 6( ، )16176( برقم: )3427/ 6( ، )16175( برقم: )3427/ 6)

(، وابن حبان في 16179( برقم: )3427/ 6( ، )16178: )( برقم3427/ 6( ، )16177)

 (.7453( برقم: )180/ 4(، والحاكم في "مستدركه" )1710( برقم: )609/ 4"صحيحه" )
71 (2/249.) 
 (.1/571الفتح ) 72
( برقم: 5298/ 10( ، )22930( برقم: )5297/ 10أخرجه أحمد في "مسند،" ) 73

( والطحاوي في 367( برقم: )143/ 1مسند،" ) ( وعبد بن حميد في "المنتخب من22931)

( 475/ 1( ، )2724( برقم: )475/ 1( ، )2723( برقم: )474/ 1"شرح معاني اآلثار" )

( 403/ 4( ، )1699( برقم: )403/ 4( والطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" )2725برقم: )

( برقم: 246 /19( ، )550( برقم: )245/ 19( والطبراني في "الكبير" )1700برقم: )

( 554( برقم: )246/ 19( ، )553( برقم: )246/ 19( ، )552( برقم: )246/ 19( ، )551)

( 180/ 4( ، )6747( برقم: )637/ 3(. الحاكم في "مستدركه" )555( برقم: )247/ 19، )

 (.3280( برقم: )228/ 2( والبيهقي في "سننه الكبير" )7454برقم: )
 (.4/245نصب الراية ) 74
 (.2/55مع الزوائد )مج 75
 (.2/115إتحاف المهرة ) 76
 (.1/571(، والفتح )142/ 4البدر المنير: ) 77
 (.4/71(، وعون المعبود )79/ 4(، وينظر: عمدة القاري: )1/12-13) 78
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وقول البخاري: )حديث أنس أسند( أي: أصح إسنادًا، )وحديث جرهد أحوط( للدين، 

وعلله بقوله: )حتى يخرج من اختالفهم( وحديث جرهد ومن معه يتضمن حكًما كليًا، 

بخالف حديث أنس وما في معنا،؛ فإنه ورد في قضايا معينة  وإظهار شرع عام،

محتملة
79

، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة
80
. 

اَلِة ِفي الثَّْوِب اأْلَْحَمِر. -١2  بَاُب الصَّ

كأن البخاري يشير في هذا التبويب إلى ضعف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 

رضي هللا عنهما
81

الترمذي: هذا حديث حسن ، غريب من هذا الوجه. وقال ، وقد قال 

الحاكم: صحيح اإلسناد، ولم يخرجا،، وأما ابن حجر فقال: ضعيف اإلسناد. وفيه أبو 

يحيى القتات ضعيف
82

 ، وقد تقدم قريبًا، وقد أشار البزار والطبراني إلى تفرد راويه به.

ْعِر فِي اْلَمْسِجِد. -١3  بَاُب الش ِ

كم، وكأنه يشير إلى تعارض األحاديث في ذلك، وأحاديث النهي عن ذلك لم يجزم فيه بح

ليست على شرطه، ولذا لم يوردها وإن أشار في التبويب إليها
83

، ومن أشهر أحاديث 

النهي حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنها
84

، وفيه: "وأن ينشد فيه )أي 

اشد األشعار في المسجد"، وقد قال عنه في المسجد( شعر"، وفي رواية: " نهى .. عن تن

الترمذي: حديث حسن. وقد ذكر عن البخاري ما يقوي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 

                                           
 (.1/573ينظر: الفتح ) 79
 (. 1/609(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )1/122ينظر: بداية المجتهد ) 80
( 500/ 4( والترمذي في "جامعه" )4069( برقم: )92/ 4أخرجه وأبو داود في "سننه" ) 81

/ 2( والطبراني في "األوسط" )2381( برقم: )366/ 6( والبزار في "مسند،" )2807برقم: )

 (7492( برقم: )190/ 4( الحاكم في "مستدركه" )1350( برقم: )91
 (.3/35ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ) 82
 (.1/653ينظر: الفتح ) 83
( 353/ 1( والترمذي في "جامعه" )1079( برقم: )419/ 1أخرجه وأبو داود في "سننه" ) 84

/ 714( برقم: )162/ 1( ، )1/ 713( برقم: )162/ 1( والنسائي في "المجتبى" )322برقم: )

برقم: ( 76/ 9( ، )796( برقم: )395/ 1( ، )795( برقم: )394/ 1( وفي "الكبرى" )1

/ 2( ، )766( برقم: )490/ 1( ، )749( برقم: )481/ 1( وابن ماجه في "سننه" )9930)

( 448/ 2( ، )4417( برقم: )448/ 2( والبيهقي في "سننه الكبير" )1133( برقم: )217

( ، 6787( برقم: )1404/ 3( وأحمد في "مسند،" )5986( برقم: )234/ 3( ، )4418برقم: )

/ 5( ، )5450( برقم: )125/ 4( وابن أبي شيبة في "مصنفه" )7111( برقم: )1472/ 3)

( ابن 7318( برقم: )358/ 4( والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )7990( برقم: )293

( برقم: 452/ 2( وابن خزيمة في "صحيحه" )612( برقم: )215/ 1الجارود في "المنتقى" )

 (.1816رقم: )( ب284/ 3( ، )1306( برقم: )454/ 2( ، )1304)
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عن جد، على وجه اإلجمال، ال في هذا الحديث خاصة، وقد قال ابن حجر في الفتح
85

 :

، ثم قال: وفي المعنى -فمن يصحح نسخته يصححه–إسناد، صحيح إلى عمرو بن شعيب 

 دة أحاديث لكن في أسانيدها مقال.ع

قال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد 

 الشعر في المسجد.

َراِء َعلَى اْلِمْنبَِر فِي اْلَمْسِجِد. -١4  بَاُب ِذْكِر اْلبَْيعِ َوالش ِ

الباب السابق، وفيه:  كأنه يشير إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، المذكور في

 "نهى .. عن الشراء والبيع في المسجد ..".

قال الترمذي: وقد كر، قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد ، وبه يقول أحمد 

وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في 

 المسجد.

ْوِت فِي اْلَمَسا -١5  ِجِد.بَاُب َرْفعِ الصَّ

كأن البخاري يشير إلى أحاديث ضعيفة جاءت في النهي عن رفع الصوت في 

المساجد
86

، منها حديث واثلة بن األسقع رضي هللا عنه مرفوًعا: جنبوا مساجدكم .. ورفع 

أصواتكم"
87

، لكن إسناد، ضعيف جدًا
88

، قال العقيلي: فيها لين
89

، وقال ابن عدي: غير 

محفوظ
90

ه: العالء بن كثير هذا شامي منكر الحديث، وقال في ، ولذا عقبه البيهقي بقول

موضع آخر: مرفوع وليس بصحيح
91
. 

 بَاُب تَْشبِيِك اأْلََصابِعِ فِي اْلَمْسِجِد َوَغْيِرِه. -١6

قد وردت أحاديث في النهي عن تشبيك األصابع في المسجد، منها حديث كعب بن عجرة 

وضوء، ثم خرج عامدًا إلى المسجد فال رضي هللا عنه مرفوًعا: إذا توضأ أحدكم فأحسن 

                                           
85 (1/653.) 
 (.1/668ينظر: فتح الباري ) 86
( 131/ 8(، والطبراني في "الكبير" )750( برقم: )481/ 1أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) 87

( والبيهقي في "سننه 136( برقم: )57/ 22( ، )369( برقم: )173/ 20( ، )7601برقم: )

( وزادا فيه مع واثلة أبا الدرداء وأبا أمامة رضي هللا 20327( برقم: )103/ 10الكبير" )

 عنهم.
( وفتح الباري البن 565/ 9(، والبدر المنير: )565/ 2ح الباري البن رجب: )ينظر: فت 88

 (.1/561حجر )
 (.3/348الضعفاء الكبير ) 89
 (.6/375الكامل ) 90
 (.10/103السنن الكبرى ) 91
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يشبكن يديه فإنه في صالة
92

. لكن قال ابن بطال: قد وردت فيه )أي في المسجد( مراسيل 

ومسندة من طرق غير ثابتة. وقال ابن رجب: وفي إسناد، اختالف كثير واضطراب
93

 .

قال وقال ابن حجر: والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة. و

 العيني: في إسناد، اختالف ضعفه بعضهم بسببه.

ومنها حديث أبي سعيد الخدري مرفوًعا، وفيه: ِإذَا َكاَن أََحدُُكْم فِي اْلَمْسِجِد فَاَل يَُشبَِّكنَّ ؛ 

ْيَطانِ  فَإِنَّ التَّْشبِيَك ِمَن الشَّ
94

، وقد حسنه المنذري
95

والهيثمي 
96

، وجود، مغلطاي
97

، وقال 

ابن كثير
98

بإسناد،، لكن قال ابن رجب : ال بأس
99

: في إسناد، عبيد هللا بن عبد الرحمن 

بن موهب، ضعفه ابن معين. وقال ابن حجر
100

: في إسناد، ضعيف ومجهول. وضعفه 

غيرهم أيًضا
101
. 

قلت: وصنيع البخاري في التبويب هنا يقتضي ضعف هذين الحديثين كليهما ال سيما مع 

 أعلم.تنصيصه "في المسجد وغير،"، وهللا 

 بَاُب السُّتَْرِة بَِمكَّةَ َوَغْيِرَها. -١7

 -صلى هللا عليه وسلم  -قلت: قد جاء في حديث المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي 

يصلي في المسجد الحرام ، والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه 

                                           
( 411/ 1( والترمذي في "جامعه" )562( برقم: )220/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 92

( 1445( برقم: )882/ 2( ، )1444( برقم: )882/ 2ند،" )( والدارمي في "مس386برقم: )

( برقم: 230/ 3( والبيهقي في "سننه الكبير" )967( برقم: )112/ 2وابن ماجه في "سننه" )

( برقم: 230/ 3( ، )5964( برقم: )230/ 3( ، )5963( برقم: )230/ 3( ، )5962)

( ، 18390( برقم: )4110 /8( وأحمد في "مسند،" )5966( برقم: )230/ 3( ، )5965)

( برقم: 4113/ 8( ، )18401( برقم: )4113/ 8( ، )18399( برقم: )4112/ 8)

( برقم: 512/ 1( وابن خزيمة في "صحيحه" )18417( برقم: )4116/ 8( ، )18402)

( 444( برقم: )513/ 1( ، )443( برقم: )513/ 1( ، )442( برقم: )513/ 1( ، )441)

 (.2150( برقم: )524/ 5( ، )2036( برقم: )381/ 5" )وابن حبان في "صحيحه
 (.2/587فتح الباري له ) 93
( 11689( برقم: )2412/ 5( ، )11561( برقم: )2383/ 5أخرجه أحمد في "مسند،" ) 94

 (.4859( برقم: )538/ 3وابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 (.1/163الترغيب والترهيب ) 95
 (.2/28مجمع الزوائد ) 96
 (.3/595ماجه ) شرح ابن 97
 (.2/118األحكام الكبير ) 98
99 

 (.2/586فتح الباري له )
 (.1/675فتح الباري ) 100
 (.6815(، السلسلة الضعيفة )ح2/162ينظر: عون المعبود ) 101
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وبينهم سترة
102

، َوقَْد ذََكَر اْلبَُخاِريُّ فِي التَّاِريخِ ِرَوايَةَ  . قال الحاكم: َهذَا َحِديٌث َصِحيحٌ 

اْلُمطَِّلِب. كأنه يشير إلى ثبوت صحبة المطلب عند البخاري، لكن ذكر ابن رجب
103

أن  

في إسناد، من ال يعرف. وقال ابن حجر
104

 : رجاله موثقون إال أنه معلول.

وجاء نحو، في حديث عروة بن الزبير؛ فقد خرج ابن أبي شيبة
105

عن هشام عن أبيه أن  

النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصلي إلى سقع البيت ليس بينه وبين الطواف شيء ، ثم 

 أبو بكر من بعد، ، ثم عمر .. لكنه مرسل.

وتبويب البخاري هنا في التسوية بين مكة وغيرها يقتضي تضعيف هذين الحديثين عند،، 

ولذا قال ابن حجر
106

ى ضعف هذا الحديث وأن ال فرق بين : أراد البخاري التنبيه عل

 مكة وغيرها في مشروعية السترة. أ.، وهللا أعلم.

اَلِة بَْيَن السََّواِري فِي َغْيِر َجَماَعٍة. -١8  بَاُب الصَّ

قد جاء في النهي الصالة بين السواري أحاديث، منها حديث أنس
107

؛ فعن عبد الحميد بن 

لجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا، محمود ، قال : صليت مع أنس بن مالك يوم ا

وتأخرنا، فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وحسنه 

الترمذي، وصححه الحاكم، وتبعه ابن حجر في الفتح
108
. 

ومنها حديث معاوية بن قرة ، عن أبيه قرة 
109

، قال: كنا ننهى عن الصالة بين 

وصححه الحاكم وغير،السواري، ونطرد عنها طردًا. 
110

، لكن قال علي ابن المديني : 

                                           
( 268/ 1( والترمذي في "جامعه" )673( برقم: )252/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 102

/ 1( والنسائي في "الكبرى" )1/ 820( برقم: )183 /1( والنسائي في "المجتبى" )229برقم: )

/ 5( وأحمد في "مسند،" )1002( برقم: )135/ 2( وابن ماجه في "سننه" )897( برقم: )434

( وابن حبان في 815( برقم: )47/ 2( وابن خزيمة في "صحيحه" )12533( برقم: )2599

الحاكم في "مستدركه" ( و2364( برقم: )128/ 6( ، )2363( برقم: )127/ 6"صحيحه" )

 (.939( برقم: )254/ 1)
 (.2/641ينظر: فتح الباري له ) 103
 (.1/687فتح الباري ) 104
 (.15257( برقم: )604/ 8في "مصنفه" ) 105
 (.1/687فتح الباري ) 106
( 2599/ 5( وأحمد في "مسند،" )673( برقم: )252/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 107

( ( وابن حبان في 1568( برقم: )81/ 3وابن خزيمة في "صحيحه" ) 12533برقم: )

 (.798( برقم: )218/ 1( والحاكم في "مستدركه" )2218( برقم: )596/ 5"صحيحه" )
 (.1/578الفتح ) 108
/ 3( وابن خزيمة في "صحيحه" )1002( برقم: )135/ 2أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) 109

( والحاكم في 2219( برقم: )597/ 5( وابن حبان في "صحيحه" )1567( برقم: )81

 (.799( برقم: )218/ 1"مستدركه" )
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إسناد، ليس بالصافي .. وأبو مسلم هذا مجهول. وكذا قال أبو حاتم : هو مجهول. وقال 

ابن المنذر: ال أعلم في هذا خبًرا يثبت.  ذكر، ابن رجب عنهم
111
. 

ربما قويت واستثناؤ، بقوله: "في غير جماعة" موحٍ بقبوله لهذين الحديثين في الجملة، و

عند، باآلثار الموقوفة التي جاءت في هذا الباب عن الصحابة رضي هللا عنهم
112

 ،

والظاهر أن الحكمة فيه انقطاع الصف، وقيل غير ذلك
113

 ، وهللا أعلم.

اَلةَ َشْيٌء. -١9  بَاُب َمْن قَاَل: اَل َيْقَطُع الصَّ

هذا نص حديث مرفوع، وهو حديث أبي سعيد الخدري
114

مرفوًعا: ال رضي هللا عنه  

يقطع الصالة شيء، وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. قال العقيلي
115

لما ذكر رواية 

لهذا الحديث: في هذا رواية من غير هذا الوجه فيها لين وضعف، وقال ابن حزم
116

: فيه 

أبو الوداك ضعيف، ومجالد مثله. وقال عبد الحق اإلشبيلي
117

 : ال تقوم به حجة.

من حديث أبي أمامة وعبد هللا بن عمر وأبي هريرة وعائشة وجابر، وقد روي هذا المتن 

قال ابن رجب
118
عن بعضها: وال يثبت منها شيء. وكذا ضعف بعضها ابن حجر 

119
. 

وكأن البخاري رحمه هللا لما لم تثبت عند، هذ، األحاديث وكذا ما عارضها من أحاديث 

القطع
120

–الزهري بلفظ الترجمة ذكر حديث عائشة في إنكار القطع بشيء وذكر قول  

ألنه موصول في نفس الحديث، وربما قوى هذا  -وإن كانت ثبتت عن من هو أرفع منه

القول عند، أعني عدم القطع بما ثبت عن الصحابة رضي هللا عنهم، ولذا قال أبو داود
121
 

                                                                                                       
 (.3/629ينظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي ) 110
 (.649/ 2فتح الباري له ) 111
د هللا بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي هللا عنهم، أما أثر عبد هللا بن جاء ذلك عن عب 112

( وابن أبي شيبة في 2488( برقم: )60/ 2مسعود فأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )

/ 9( ، )9294( برقم: )261/ 9( والطبراني في "الكبير" )7580( برقم: )159/ 5"مصنفه" )

( 279/ 2( والبيهقي في "سننه الكبير" )9296)( برقم: 261/ 9( ، )9295( برقم: )261

( وقال عنه: أصح أثر روي في هذا الباب. وأما حديث حذيفة بن اليمان، أخرجه 3571برقم: )

 (.7581( برقم: )160/ 5ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 (.1/578(، وفتح الباري )649/ 2ينظر: فتح الباري البن رجب ) 113
 (.720( برقم: )262/ 1( ، )719( برقم: )262/ 1)  أخرجه أبو داود في "سننه" 114
 (.2/82الضعفاء الكبير ) 115
 (.4/13المحلى ) 116
 (.2/162األحكام الكبرى ) 117
 (.2/697فتح الباري له ) 118
 (.1/701فتح الباري ) 119
 (.2/710قال ابن رجب: لم يخرج منها شيئًا، وليس شيء منها على شرطه. فتح الباري له ) 120
 (.1/262السنن ) 121
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لما ذكر األحاديث المتعارضة في ذلك: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ر إلى ما عمل به أصحابه من بعد،. وقد ثبت عن عثمان وعلينظ
122

وابن عمر 
123
 

 رضي هللا عنهم أنه ال يقطع الصالة شيء.

 كتاب األذان:

قَاَمِة. -20  بَاٌب : َكْم بَْيَن اأْلَذَاِن َواْْلِ

كأن البخاري يشير بهذ، الترجمة إلى ما روي في ذلك من األحاديث، منها حديث جابر 

بن عبد هللا
124

رضي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لبالل : يا بالل   

اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ اآلكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر 

من حاجته .. . لكن قال الترمذي: ال نعرفه إال من هذا الوجه ، من حديث عبد المنعم، 

في إسناد نظر، وأما قول الحاكم: هذا حديث ليس في  وهو إسناد مجهول. وقال البيهقي:

إسناد، مطعون فيه غير عمرو بن فائد، والباقون شيوخ البصرة ، وهذ، سنة غريبة ال 

أعرف لها إسنادًا غير هذا، ولم يخرجا،. الظاهر أنه إلى التوهين أقرب منه للتقوية، ال 

لدارقطني: متروكسيما أن عمرو بن فائد اتهمه علي ابن المديني، وقال ا
125

. وآخر كالم 

الحاكم يدل على التفرد. ولذا ضعف الحديث العقيلي
126

، وابن كثير
127

وابن حجر 
128
 

وغيرهم
129
. 

ولهذا الحديث شواهد منها حديث أبي بن كعب
130

، لكن قال الهيثمي
131

: فيه أبو الجوزاء 

عن أبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي. ومنها حديث أبي هريرة
132

وغير، قال ابن  

حجر: كلها واهية
133
. 

                                           
( والبيهقي في "سننه 2901( برقم: )530/ 2أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في "مصنفه" ) 122

( برقم: 464/ 1( والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )3566( برقم: )278/ 2الكبير" )

 (.1/701(، وصححه عنهما ابن حجر في الفتح )2667)
، سلسلة الذهب، وينظر عمدة (، وسند534( برقم: )218/ 2أخرجه مالك في "الموطأ" ) 123

 (..4/408القاري )
( 196( برقم: )237/ 1( ، )195( برقم: )237/ 1أخرجه والترمذي في "جامعه" ) 124

( برقم: 204/ 1( والحاكم في "مستدركه" )1952( برقم: )269/ 2والطبراني في "األوسط" )

 (.2319( برقم: )19/ 2( ، )2041( برقم: )428/ 1( والبيهقي في "سننه الكبير" )737)
 (.1/292ينظر: تنقيح التحقيق ) 125
 (.3/111الضعفاء الكبير ) 126
 (.1/151األحكام الكبير ) 127
 (.2/126الفتح ) 128
 (.3/349(، والبدر المنير )1/275(، ونصب الراية )2/64ينظر: شرح السنة للبغوي ) 129
/ 9( ، )21680: )( برقم4960/ 9أخرجه عبد هللا بن أحمد في زوائد، على "المسند" ) 130

 (.21681( برقم: )4961
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واستدل البخاري في هذا الباب بحديث عبد هللا بن مغفل: "بين كل أذانين صالة" وفيه 

داللة أن بين األذان واإلقامة وقتًا يتسع لصالة ركعتين على األقل، وكذا استدل بحديث 

قَاَمِة َشْيٌء؛ فإنه ذ كر بعد، قول ُشْعبَةَ: لَْم يَُكْن أنس الذي في آخر،: َولَْم يَُكْن َبْيَن اأْلَذَاِن َواإْلِ

بَْينَُهَما إِالَّ َقِليٌل، وكذا قوله في الباب بعد، "من ينتظر اإلقامة" وانتظار اإلقامة يستلزم 

 وقتًا بينها وبين األذان، وهللا أعلم.

 بَاٌب : اثْنَاِن فََما فَْوقَُهَما َجَماَعةٌ. -2١

يث أبي موسى األشعريترجم البخاري بلفظ جاءت به أحاديث، منها حد
134

، ضعفه 

العقيلي، وابن عدي، والبيهقي، وابن كثير، وابن رجب، وابن الملقن، وابن حجر
135

 ،

ومن حديث الحكم بن عمير الثمالي
136

، ضعفه ابن القطان، والذهبي، ومغلطاي، وقال 

ابن الملقن: ال يصح
137

، وحديث عبد هللا بن عمرو بن العاص
138

، ضعفه ابن كثير، 

لقن: ال يصحوقال ابن الم
139

، وحديث أبي أمامة الباهلي
140

، ضعفه الهيثمي
141

، ومن 

حديث أنس بن مالك
142

، ولفظ: االثنان جماعة، والثالثة جماعة، وما كثر فهو جماعة، 

وقد ضعفه البيهقي، وابن الملقن، ومن حديث أبي هريرة
143

، قال ابن الملقن: إسناد، فيه 

من ال يعرف
144
. 

                                                                                                       
 (.4/ 2مجمع الزوائد ) 131
 (.2042( برقم: )428/ 1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) 132
 (.2/126الفتح ) 133
( 189/ 13( وأبو يعلى في "مسند،" )972( برقم: )116/ 2أخرجه ابن ماجه في "سننه" ) 134

/ 4( والحاكم في "مستدركه" )1087( برقم: )24/ 2في "سننه" ) ( والدارقطني7223برقم: )

 (.5087( برقم: )69/ 3( ( والبيهقي في "سننه الكبير" )8052( برقم: )334
(، فتح الباري البن 1/165(، وإرشاد الفقيه )4/31(، والكامل )2/53الضعفاء الكبير ) 135

 (.3/177تلخيص الحبير )(، وال6/440(، التوضيح بشرح الجامع الصحيح )4/52رجب )
(، والبغوي في 479(، وابن أبي خيثمة في تاريخه )9568أخرجه ابن سعد في الطبقات ) 136

 (.482معجم الصحابة )
(، 3/600(، شرح ابن ماجه )3/308(، وميزان االعتدال )3/98ينظر: الوهم واإليهام ) 137

 (.6/441والتوضيح بشرح الجامع الصحيح )
 (.1088( برقم: )24/ 2في "سننه" ) أخرجه الدارقطني 138
 (.6/441(، والتوضيح بشرح الجامع الصحيح )215ينظر: تحفة الطالب )ص 139
 (.6624( برقم: )363/ 6أخرجه الطبراني في "األوسط" ) 140
 (.2/48ينظر: مجمع الزوائد ) 141
 (.5088( برقم: )3/69أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" ) 142
 (.1673دوس )أخرجه الديلمي في الفر 143
 (.7/206البدر المنير ) 144
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ني هذا الحديث من طرقه كلهاوقد ضعف الزيلعي وابن حجر والعي
145

، وإنما جزم 

البخاري بالحكم في الباب مع كون الحديث ضعيفًا باالتفاق ألن معنا، قد ثبت في حديث 

مالك بن الحويرث الذي ذكر، في الباب، وجاء أيًضا في حديث أبي سعيد الخدري
146

أن  

يتصدق على  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصر رجال يصلي وحد، فقال : أال رجل

هذا فيصلي معه؟، وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، 

والحاكم، وابن حجر
147

، وفيهما غنية عن تلك األحاديث الضعيفة، وإن لم يكن حديث 

 أبي سعيد على شرطه، وهللا أعلم.

اَلةُ فاََل َصاَلةَ إِالَّ اْلمَ  -22  ْكتُوبَةَ.بَاٌب : إِذَا أُقِيَمِت الصَّ

هذا الباب لفظ حديث مرفوع؛ فقد خرج مسلم في صحيحه
148

من حديث أبي هريرة  

مرفوًعا: إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة. وقد اختلف فِي رفع الحديث ووقفه، 

واختلف األئمة فِي ترجيح أحدهما على اآلخر، فرجح الترمذي رفعه، وصنيع مسلم ِفي 

تخريجه في صحيحه دليل على ترجيحه رفعه أيًضا، وإليه ميل اإلمام أحمد، وصحح أبو 

                                           
 (.5/256(، وعمدة القاري )2/166(، وفتح الباري )197/ 2ينظر: نصب الراية ) 145
( 260/ 1( والترمذي في "جامعه" )574( برقم: )224/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 146

( 1409)( برقم: 863/ 2( ، )1408( برقم: )863/ 2( والدارمي في "مسند،" )220برقم: )

/ 5( ، )11584( برقم: )2388/ 5( ، )11175( برقم: )2280/ 5وأحمد في "مسند،" )

/ 1(، وابن الجارود في "المنتقى" )11987( برقم: )2486/ 5( ، )11792( برقم: )2434

( وابن حبان في 1632( برقم: )128/ 3( وابن خزيمة في "صحيحه" )364( برقم: )131

( برقم: 158/ 6( ، )2398( برقم: )158/ 6( ، )2397( برقم: )157/ 6"صحيحه" )

 (.763( برقم: )209/ 1( والحاكم في "مستدركه" )2399)
 (.2/166فتح الباري ) 147
( 1266( برقم: )489/ 1( وأبو داود في "سننه" )154/ 2( ، )710( برقم: )153/ 2) 148

( برقم: 192/ 1) ( والنسائي في "المجتبى"421( برقم: )445/ 1والترمذي في "جامعه" )

( ، 939( برقم: )453/ 1( والنسائي في "الكبرى" )2/ 865( برقم: )193/ 1( ، )1/ 864)

( برقم: 232/ 2( ، )1151( برقم: )232/ 2( وابن ماجه في "سننه" )940( برقم: )453/ 1)

( ، 8743( برقم: )1810/ 2( ، )8495( برقم: )1760/ 2( وأحمد في "مسند،" )1151)

( برقم: 2239/ 2( ، )10849( برقم: )2205/ 2( ، )10010( برقم: )2060/ 2)

(11028.) 
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َعة وقفهُزرْ 
149

، وخّطأ أبو حاتم رفعه، وصحح وقفه
150

، وتوقف فِيِه يَْحيَى ْبن معين، 

وإنما لَْم يخرجه البخاري لتوقفه، أو لترجيحه وقفه، وهللا أعلم
151
. 

ولما كان الحكم صحيًحا ذكر، في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه من حديث ابن 

الصلوات األخرى مثلهابحينة، وهو وإن كان ورد في صالة الفجر، لكن 
152

 . 

ُهْم أَْكبَُرُهمْ  -23  .بَاٌب : إِذَا اْستََوْوا فِي اْلِقَراَءِة فَْليَُؤمَّ

هذا التبويب مأخوذ من حديث أبي مسعود
153

رضي هللا عنه مرفوًعا، وفيه: يؤم القوم  

أقدمهم هجرة، فإن  أقرؤهم لكتاب هللا وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم

كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا .. . وهو من رواية إسماعيل بن رجاء عن 

أوس بن ضمعج عنه قال ابن حجر
154

: وليسا جميعًا )يعني إسماعيل وأوًسا( على شرط 

 البخاري.

وقد قال ابن رجب
155

على حديث أبي مسعود هذا: وفي ألفاظ هذا الحديث اختالف، وقد  

فيه أبو حاتم الرازي، وحكى عن شعبة أنه كان يهابه؛ لتفرد إسماعيل بن رجاء به  توقف

عن أوس. قلت: وقد أشار أبو حاتم
156

عن شعبة أن هذا حكم من األحكام عن رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم )كأنه يعني أنه ثقيل(، لم يشاركه أحد؛ فلعل البخاري ألجل ذلك 

راويين عن شرطه( لم يخرجه، وإن كان صالًحا )االختالف، والتفرد، وقصور ال

                                           
 (.188-2/186العلل البن أبي حاتم ) 149
 (.217-2/216المرجع السابق ) 150
(، وينظر االختالف وتفصيله: العلل للدارقطني 4/64ينظر: فتح الباري البن رجب ) 151

(11/83-93.) 
 (.2/174ينظر: فتح الباري ) 152
/ 2( ، )673( برقم: )133/ 2( ، )673( برقم: )133/ 2ه مسلم في "صحيحه" )أخرج 153

( )بدون ترقيم( 227/ 1( ، )582( برقم: )227/ 1( وأبو داود في "سننه" )673( برقم: )133

( 478/ 4( ، )235( برقم: )274/ 1( )بدون ترقيم( والترمذي في "جامعه" )228/ 1، )

( برقم: 176/ 1( ، )1/ 779( برقم: )175/ 1تبى" )( والنسائي في "المج2772برقم: )

( وابن 860( برقم: )420/ 1( ، )857( برقم: )418/ 1( والنسائي في "الكبرى" )1/ 782)

( ، 17337( برقم: )3785/ 7( وأحمد في "مسند،" )980( برقم: )121/ 2ماجه في "سننه" )

( برقم: 3793/ 7)( ، 17372( برقم: )3793/ 7( ، )17367( برقم: )3792/ 7)

 (.22771( برقم: )5256/ 10( ، )17374)
 (.2/130فتح الباري ) 154
 (.4/134فتح الباري له ) 155
 (.349( )ص248العلل )المسألة  156
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لالحتجاج عند، في الجملة ويدل لذلك تعليقه بعضه جازًما به في موضع آخر
157

، وأخرج 

وأخرج في الباب ما يدل على معنا، وهو حديث مالك بن الحويرث رضي هللا عنه، وهللا 

 أعلم.

 بَاٌب : اْلَمْرأَةُ َوْحَدَها تَُكوُن َصفًّا. -24

قال ابن حجر
158

: هذ، الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة 

مرفوًعا: "والمرأة وحدها صف"
159

. كذا قال رحمه هللا، والحديث الذي ذكر، قد أورد، 

ابن عبد البر في التمهيد
160

ولم يسند، كما قد يتوهم من كقوله "أخرجه"، وقال: َحِديٌث  

ِ التَّْيِميُّ َعِن اْلَمْسعُوِدّيِ َعِن اْبِن أَبِي َمْوُضوٌع وضعه إسماعيل بن يحيى ابن ُعبَْيِد  َّللاَّ

ُ َوْحدََها َصفٌّ َوَهذَا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْرأَة ِ َصلَّى َّللاَّ اَل  ُملَْيَكةَ َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 يُْعَرُف إِالَّ بِإِْسَماِعيَل. فكان ينبغي ذكر هذا.

تضمنته الترجمة فهو محل إجماع، قال ابن رجب وأما الحكم الذي
161

: هذا ال اختالف 

فيِه بين العلماء. يريد إذا صلت مع الرجال، ولم تكن ثم امرأة تصافها. وحديث أنس الذي 

 ذكر، البخاري في هذا الباب واضح في الداللة، وهو مستند هذا اإلجماع، وهللا أعلم.

 َماِم.بَاُب َمْيَمنَِة اْلَمْسِجِد َواْْلِ  -25

قلت: خرج مسلم في صحيحه
162

من حديث البراء رضي هللا عنه قال : كنا إذا صلينا  

خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه .. . 

 فكأنه لم يخرجه ألنه ليس هو على شرطه.

وجاء في معنا، حديث عائشة
163
على ميامن الصفوف. مرفوًعا: إن هللا ومالئكته يصلون  

وصححه الطبراني، والحاكم ومغلطاي على شرط مسلم
164

، وحسنه ابن القطان، 

                                           
( في باب إمامة العبد والمولى حيث قال: لقول النبي صلى 1/140ينظر: صحيح البخاري ) 157

 (.2/200فتح الباري ) هللا عليه وسلم: يؤمهم أقرؤهم لكتاب هللا. وينظر:
 (.354/ 2فتح الباري ) 158
 (.2/212فتح الباري ) 159
160 (1 /268.) 
 (.4/267فتح الباري له ) 161
( 237/ 1( وأبو داود في "سننه" )709( برقم: )153/ 2( ، )709( برقم: )153/ 2) 162

/ 1( والنسائي في "الكبرى" )1/ 821( برقم: )183/ 1( والنسائي في "المجتبى" )615برقم: )

/ 8( وأحمد في "مسند،" )1006( برقم: )138/ 2( وابن ماجه في "سننه" )898( برقم: )434

 (.19013( برقم: )4263/ 8( ، )18852( برقم: )4228/ 8، ) (18851( برقم: )4228

( إلى 4/272ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الحديث قد عزا، الحافظ ابن رجب في الفتح له )

( إلى النسائي وصحح إسناد،، والحديث 2/249النسائي وابن ماجه، وعزا، ابن حجر في الفتح )

 أولى. في صحيح مسلم كما رأيت؛ فالعزو إليه
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والمنذري، وابن حجر وغيرهم
165

، لكن قال البيهقي
166

: ال أرا، محفوًظا. وذكر أن 

 المحفوظ في متنه: "إن هللا ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف".

ن عباس حين صلى عن يسار رسول هللا صلى واستدل البخاري في هذا الباب بحديث اب

هللا عله وسلم  فأخذ بيد، فأقامه عن يمينه، فدل على أن المأموم الواحد يكون عن يمين 

اإلمام، فيؤخذ منه أن يمين اإلمام أشرف وأفضل، فتكون جهة اليمين مع المأمومين خلفه 

كذلك
167

 . 

 َوقَاَل نَافٌِع: َكاَن اْبُن ُعَمَر يََضُع يََدْيِه قَْبَل ُرْكبَتَْيِه.بَاٌب: يَْهِوي بِالتَّْكِبيِر ِحيَن يَْسُجُد،  -26

هذا األثر الذي بوب به البخاري عن ابن عمر موقوفًا قد جاء عنه مرفوًعا
168

، وصححه 

الحاكم، لكن صوب الدارقطني وقفه
169

، وقال البيهقي
170

: ال أرا، إال وهًما. وكأن 

به عن ابن عمر، وأيًضا فذكر، للموقوف مع  البخاري يشير إلى ترجيح وقفه حين جزم

إغفاله للمرفوع إشارة إلى عدم ثبوت شيء من المرفوع عند، ال بتقديم اليدين وال 

 الركبتين.

هذا وقد روي عن ابن عمر خالف ما ذكر، البخاري هنا عنه؛ فخرج ابن أبي شيبة
171
 

إذا سجد قبل يديه،  من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يضع ركبتيه

                                                                                                       
( 130/ 2( وابن ماجه في "سننه" )676( برقم: )253/ 1أخرجه وأبو داود في "سننه" ) 163

( 25019( برقم: )5896/ 11( وأحمد في "مسند،" )1005( برقم: )137/ 2( ، )995برقم: )

( وابن خزيمة في 25907( برقم: )6097/ 11( ، )25226( برقم: )5945/ 11، )

( ، 2160( برقم: )533/ 5( وابن حبان في "صحيحه" )1550( برقم: )71/ 3"صحيحه" )

( 214/ 1( والحاكم في "مستدركه" )2164( برقم: )537/ 5( ، )2163( برقم: )536/ 5)

 (.780برقم: )
 (.3/634شرح ابن ماجه ) 164
(، 2/249(، والفتح )1/233(، والترغيب والترهيب )5/688ينظر: الوهم واإليهام ) 165

 (.1/573(، وفتح الغفار )50والمتجر الرابح )ص
 (.3/104السنن الكبرى ) 166
 (.4/272ينظر: فتح الباري البن رجب ) 167
/ 2( والدارقطني في "سننه" )627( برقم: )654/ 1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) 168

( والحاكم 1513( برقم: )254/ 1( والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )1303( برقم: )148

( برقم: 100/ 2( والبيهقي في "سننه الكبير" )826( برقم: )226/ 1في "مستدركه" )

(2682.) 
 (.5/89فتح الباري ال بن رجب ) 169
 (.2/200السنن الكبرى ) 170
 (.2720(، ح )2/490) 171
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ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه. لكن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء 

الحفظ كما قال أحمد وغير،
172

،  ولذا قال األلباني في اإلرواء
173

 : منكر.

ولعل ذكر البخاري أيًضا لألثر في الباب أيًضا فيه إشارة إلى تضعيف هذا المخالف، 

 وهللا أعلم.

اء في حديث أبي هريرةوقد ج
174

ما يوافق فعل ابن عمر الذي ذكر، البخاري في تقديم  

اليدين على الركبتين، لكن قال البخاري في التاريخ الكبير
175

: وال يتابع )يعني محمد بن 

عبد هللا( عليه وال أدري َسِمَع من أَبِي الزناد أم ال. وقال الترمذي: غريب. وقال حمزة 

الكناني: منكر
176

ابن رجب، وقال 
177

 : ال يثبت.

وعارضه حديث وائل بن حجر
178
قال عنه عفان بن مسلم: هذا الحديث غريب، نقله عنه  

البيهقي
179

وقال: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا  

 .-رحمهم هللا تعالى -الوجه مرسال. هكذا ذكر، البخاري وغير، من الحفاظ المتقدمين 

حازمي إرسالهوهكذا رجح ال
180

. وقال ابن رجب
181

: وهو مما تفرد به شريك، وليس 

بالقوي. وذكر له طريقين أحدهما منقطع، والثاني مرسل. ثم قال
182

: وفي الباب أحاديث 

 أخر مرفوعة، ال تخلو من ضعف.

 

                                           
 (.627/ 3(، وينظر: تهذيب التهذيب: )152/ 4الكاشف للذهبي ) 172
173 (2/77.) 
( والترمذي 841( برقم: )312/ 1( ، )840( برقم: )311/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 174

/ 1089( برقم: )235/ 1(  والنسائي في "المجتبى" )269( برقم: )307/ 1في "جامعه" )

/ 1( ، )681( برقم: )344/ 1( والنسائي في "الكبرى" )3/ 1090( برقم: )235/ 1(، )2

 (.9077( برقم: )1880/ 2( وأحمد في "مسند،" )682( برقم: )345
175 (1/139.) 
 (.5/88نقله عنه ابن رجب في فتح الباري ) 176
 المرجع السابق. 177
( 306/ 1( والترمذي في "جامعه" )838( برقم: )310/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 178

( برقم: 248/ 1( ، )1/ 1088( برقم: )235/ 1( والنسائي في "المجتبى" )268برقم: )

( وابن 744( برقم: )371/ 1( ، )680: )( برقم344/ 1( والنسائي في "الكبرى" )1/ 1153)

( 626( برقم: )652/ 1( وابن خزيمة في "صحيحه" )882( برقم: )54/ 2ماجه في "سننه" )

 (.1912( برقم: )237/ 5( وابن حبان في "صحيحه" )629( برقم: )655/ 1، )
 (.2/99السنن الكبرى ) 179
 (.5/312نقله عنه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه ) 180
 (.5/90الباري له ) فتح 181
 (.5/90المرجع السابق ) 182



 Doi: 10.33850/jasis.2021.164586 د. سلطان بن عبد اهلل بن علي احلمدان 

 

 

80 

 كتاب الجمعة

اَلِة بَْعَد اْلُجُمعَِة َوقَْبلََها. -27  بَاُب الصَّ

في ذكر راتبة الجمعة البعدية، وليس فيه ذكر للسنة  ذكر فيه حديث عبد هللا بن عمر

القبلية؛ إما ألنه ليس في ذلك شيء مرفوع على شرطه، وفيه أحاديث مرفوعة لكنها 

ضعيفة
183

، وقد جاء عن الصحابة رضي هللا عنهم فذلك موقوفات. كما أن ترتيب هذا 

 داب الخطبة.الباب جاء متناسبًا للسنة البعدية حيث ذكر، بعد شيء من أحكام وآ

وربما اكتفى البخاري في الترغيب في مطلق التنفل قبل الجمعة بما أخرجه قبل في 

موضعين من حديث سلمان رضي هللا عنه
184
، وفيه: "ثم صلى ما كتب له"، وفي آخر،:  

"غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى"
185

 . 

طرق حديث الباب، قال ابن حجر: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض 

وهو ما روا، أبو داود
186

وابن حبان 
187

من طريق أيوب عن نافع قال: "كان ابن عمر  

يطيل الصالة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم كان يفعل ذلك" احتج به النووي في الخالصة
188
على إثبات سنة الجمعة التي  

بأن قوله: " وكان يفعل ذلك " عائد على قوله: "ويصلي بعد الجمعة قبلها، وتعقب 

ركعتين في بيته"، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد هللا "أنه كان إذا صلى 

الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته " ثم قال: " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يصنع ذلك " أخرجه مسلم
189
. 

 كتاب العيدين

 بَاُب اأْلَْكِل يَْوَم النَّْحِر. -28

ذكر البخاري في الباب قبله باب األكل يوم الفطر قبل الخروج فقيد األكل قبل الخروج، 

وذكر فيه حديث أنس وهو نص في ذلك، وهنا أطلق األكل ولم يقيد، وذكر فيه حديث 

في قصة أنس في قول الرجل: "هذا يوم يشتهى فيه اللحم"، وفي حديث البراء بن عازب 

أبي بردة ابن نيار رضي هللا عنهم وفيه قول أبي بردة: "وعرفت أن اليوم يوم أكل 

وشرب"، فأطلق ولم يقيد قبل الصالة أو بعدها، بل قد صرح فيه باألكل قبل صالة العيد 

                                           
( 2/426قال ابن رجب في الفتح له: )في أسانيدها نظر(، وقد ذكرها ابن حجر في الفتح ) 183

 بعد أن سردها وأعلها كلها.
 (.910( برقم: )8/ 2( ، )883( برقم: )3/ 2في "صحيحه" ) 184
 (.5/538وينظر: فتح الباري البن رجب ) 185
 (.1128م: )( برق438/ 1) 186
 (.2476( برقم: )227/ 6) 187
188 (2/812.) 
 (.882( برقم: )17/ 3) 189
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بقوله: "فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصالة"، وكأن البخاري بذكر هذين 

األحاديث الواردة في تقييد األكل يوم النحر بعد الصالة، وقد الحديثين يشير إلى ضعف 

جاء ذلك في حديث بريدة
190

: "كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يخرج يوم الفطر حتى 

يطعم وال يطعم يوم األضحى حتى يصلي"، وصحح الحاكم إسناد،؛ لكن قال الترمذي 

عتبة غير هذا الحديث. وذكر  عنه: غريب، ونقل عن البخاري قوله: ال أعرف لثَواب بن

ابن حجر
191
 أن في إسناد، مقااًل. 

وفيه حديث جابر بن سمرة
192

بنحو حديث بريدة، لكن أعله البزار بالتفرد ولين راويه،  

وكذا ابن كثير
193
. 

وفيه حديث ابن عباس
194

قال: "من السنة أن ال تخرج يوم الفطر حتى تطعم ، وال يوم  

اني بتفرد راويه، وأعله األلباني في السلسلة النحر حتى ترجع". وقد أعله الطبر

الصحيحة
195

بجهالة راوييه. ولما ذكر ابن حجر األحاديث الثالثة 
196

قال: "وفي كل من  

األسانيد الثالثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه ..". وقال الترمذي عقب حديث 

م الفطر حتى يطعم شيئًا بريدة السابق: وقد استحب قوم من أهل العلم أن ال يخرج يو

 ويستحب له أن يفطر على تمر وال يطعم يوم األضحى حتى يرجع.

 كتاب االستسقاء

 بَاُب َمْن تََمطََّر فِي اْلَمَطِر َحتَّى يَتََحاَدَر َعلَى ِلْحيَتِِه. -29

كأن البخاري يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس 

قال " حسر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر وقال ألنه حديث 

عهد بربه ". وقد اختلف األئمة فيه؛ فصححه مسلم حيث أخرجه في الصحيح، وحسنه 

                                           
( 638/ 2( وابن ماجه في "سننه" )542( برقم: )544/ 1أخرجه الترمذي في "جامعه" ) 190

( برقم: 5450/ 10( ، )23449( برقم: )5450/ 10( وأحمد في "مسند،" )1756برقم: )

( برقم: 544/ 2( ابن خزيمة في "صحيحه" )23509( برقم: )5466/ 10( ، )23450)

/ 1( والحاكم في "مستدركه" )2812برقم: ) (52/ 7( وابن حبان في "صحيحه" )1426)

 ( .1092( برقم: )294
 (. 520-2/519ينظر الفتح: ) 191
 (.4273( برقم: )189/ 10أخرجه البزار في "مسند،" ) 192
 (.1522في جامع المسانيد والسنن ) 193
 (.451( برقم: )143/ 1أخرجه الطبراني في "األوسط" ) 194
195 (7/82.) 
 (.2/519الفتح ) 196
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ابن القطان
197

، وذكر البزار
198

الشهيد وأبو الفضل 
199

تفرد جعفر بن سليمان به، وقال  

ابن عدي
200

 :هذا من إفرادات جعفر بن سليمان عن ثابت، وهو حسن الحديث.

فلعل البخاري بسبب هذا التفرد لم يخرج حديث أنس، واكتفى بحديثه اآلخر في قصة 

ِمْنبَِرِ، َحتَّى  االستسقاء على المنبر في تحادر المطر على لحيته وفيه قوله: ثُمَّ َلْم يَْنِزْل َعنْ 

َرأَْيُت اْلَمَطَر يَتََحادَُر َعلَى ِلْحَيتِِه. وإن لم يذكر تقصد النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك، 

وحيث أنس السابق في حسر النبي صلى هللا عليه وسلم عن ثوبه؛ فهو نص في قصد ذلك 

 ال سيما مع تعليل الفعل.

 كتاب الكسوف

اَلِة ِفي ُكسُ  -30  وِف اْلقََمِر.بَاُب الصَّ

بوب البخاري رحمه هللا بالصالة في كسوف القمر، وذكر حديث أبي بكرة في كسوف 

الشمس، وفيه: إن الشمس والقمر، فأراد أن كسوف القمر ككسوف الشمس سواًء، وقد 

خرج ابن حبان في صحيحه
201

من طريق النضر بن شميل قال : أخبرنا أشعث عن  

لى هللا عليه وسلم ، أنه صلى في كسوف الشمس الحسن عن أبي بكرة ، عن النبي ص

والقمر ركعتين مثل صالتكم. وخرجه النسائي في الكبرى
202
من طريق خالد بن الحارث  

عن أشعث به ولم يذكر القمر
203

، وقد حكم عليه األلباني بأنه شاذ أو منكر بذكر 

القمر
204
. 

وجاء في حديث عبد هللا بن عباس
205

لم صلى في أن رسول هللا صلى هللا عليه وس 

كسوف الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات يقرأ في كل ركعة. وقد جود، 

                                           
 (.5/28(، َو )4/92الوهم واإليهام )ينظر  197
 (.13/293في مسند، ) 198
 (.86علل األحاديث ) 199
 (.2/388الكامل ) 200
 (.2837( برقم: )78/ 7) 201
 (.1890( برقم: )348/ 2) 202
( برقم: 334/ 1(، كما ينظر: مستدرك الحاكم )9/275ينظر: فتح الباري البن رجب ) 203

(، 13/567(، وإتحاف المهرة )6446برقم: )( 337/ 3(، وسنن البيهقي الكبرى )1248)

 (.4/212والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )
 (.4/404التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ) 204
 (.1791( برقم: )417/ 2أخرجه الدارقطني في "سننه" ) 205
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الزيلعي
206

، لكن قال ابن حجر
207

: في إسناد، نظر، وهو عند مسلم بدون ذكر القمر. 

وأشار العراقي إلى انقطاعه
208

 . 

وجاء في حيث عائشة
209

: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي في كسوف 

القمر أربع ركعات وأربع سجدات .. . قال ابن القطانالشمس و
210

: فيه سعيد بن حفص 

وال أعرف حاله. وقال ابن حجر
211

 : ذكر القمر فيه مستغرب.

وقد قال ابن القيم: لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة
212

. وقال العراقي
213

: لم 

 تثبت صالته صلى هللا عليه وسلم لخسوف القمر بإسناد متصل.

البخاري بهذا التبويب يريد أن الصالة في كسوف القمر ثابتة بقول رسول هللا صلى  وكأن

 هللا عليه وسلم وإن لم تثبت بفعله؛ ففيه إشارة إلى تضعيف هذا األحاديث، وهللا أعلم.

 أبواب العمل في الصالة

اَلِة. َويُْذَكُر  -3١ ِ ْبِن َعْمٍرو، نََفَخ بَاُب َما يَُجوُز ِمَن اْلبَُصاِق َوالنَّْفخِ ِفي الصَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي ُسُجوِدِه فِي ُكُسوٍف.  النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

أما حديث عبد هللا بن عمرو
214
فإن فيه عطاء بن السائب مختلف فيه، وقد اختلط في آخر  

كر"عمر،. وليس هو على شرط البخاري ولذلك ذكر الحديث بصيغة التمريض "ويذ
215

 .

وقد صححه ابن خزيمة، وقوا، ابن حجر
216
حيث قال: لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية  

رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختالطه، ويفهم من ترجمة البخاري 

لعطاء في التاريخ الكبير
217
 تقويته لما روي عنه قديًما. 

                                           
 (.2/231ينظر: نصب الراية ) 206
 (.2/627التلخيص الحبير ) 207
 (.4/24(، ونيل األوطار )7/61ري )ينظر: عمدة القا 208
 (.1792( برقم: )418/ 2أخرجه الدارقطني في سننه ) 209
 (.2/267الوهم واإليهام ) 210
 (.2/627التلخيص الحبير ) 211
( فقال: قال صاحب الهدي فذكر، فكأنه يريد ابن القيم، 2/548نقله عنه ابن حجر في الفتح ) 212

 (.  4/214) وينظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية
 (.7/61نقله عنه العيني في عمدة القاري ) 213
( برقم: 315/ 1(، والنسائي )1194( برقم: )462/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 214

(، وابن خزيمة في "صحيحه" 6594( برقم: )1363/ 3(، وأحمد في "مسند،" )1/ 1481)

 (.901( برقم: )115/ 2)
 (.3/101ينظر فتح الباري ) 215
 المرجع السابق. 216
217 (6/465.) 
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رطه، وإيراد، لحديثي ابن فيحتمل أن البخاري أخذ به في جواز النفخ وإن لم يكن على ش

عمر وأنس رضي هللا عنهم في جواز البصاق كأنه يقيس عليه النفخ ألنه أخف منه. وهللا 

 أعلم.

 أبواب ما جاء في السهو

َدا، َوَقاَل  -32 ِ السَّْهِو. َوَسلََّم أَنٌَس، َواْلَحَسُن َولَْم يَتََشهَّ ْد فِي َسْجَدتَي بَاُب َمْن لَْم َيتََشهَّ

ُد. قَتَاَدةُ   : اَل يَتََشهَّ

يشير البخاري إلى عدم ثبوت التشهد في سجدتي السهو، وذكر حديث أبي هريرة، 

وأردفه بسؤال سلمة بن علقمة لمحمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة: في سجدتي 

 السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.

رضي هللا عنهماوقد جاء التشهد بعد سجدتي السهو في حديث عمران بن حصين 
218

 ،

وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا،، لكن 

نقل ابن رجب
219

عن محمد بن يحيى الذهلي قوله:  ذكر التشهد فيه غير محفوظ، وقال  

البيهقي
220

: تفرد به أشعث الحمراني. وقد روا، شعبة، ووهيب، وابن علية ، والثقفي ، 

بن زيد ، ويزيد بن زريع ، وغيرهم ، عن خالد الحذاء ، لم يذكر أحد وهشيم ، وحماد 

منهم ما ذكر أشعث عن محمد ، عنه ، وروا، أيوب عن محمد ، قال : أخبرت عن 

عمران ، فذكر السالم دون التشهد . وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين ، وذلك 

يدل على خطأ أشعث فيما روا،. وقد حكم ابن حجر
221

على زيادة التشهد بالشذوذ، وأن  

المحفوظ بدون ذكر التشهد. ومما يدل على شذوذها أيًضا أن مسلًما رحمه هللا خرج 

 حديث عمران بن حصين ولم يذكر فيه التشهد مما يشعر أنها شاذة عند،.

وجاء أيًضا في حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
 222

، لكن قال أبو داود: روا، 

عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك ،  عبد الواحد،

وإسرائيل. وهذا يدل على ترجيحه للوقف دون الرفع. وقال البيهقي
223

: وهذا غير قوي 

ومختلف في رفعه ومتنه. ونحو، قال ابن رجب في الفتح
224

 . 

                                           
( 420/ 1(، والترمذي في "جامعه" )1039( برقم: )401/ 1أخرجه أبو داود في سننه ) 218

 (.395برقم: )
 (478/ 6فتح الباري البن رجب: ) 219
 (.2/355السنن الكبرى ) 220
 (.3/119ينظر: الفتح ) 221
( 314/ 1( النسائي في "الكبرى" )1028( برقم: )394/ 1أخرجه أبو داود في "سننه" ) 222

 (.608برقم: )
 (.2/356السنن الكبرى ) 223
224 (6 /475) 
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وجاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه
225

بي ، وأشار الطبراني إلى تفرد ابن أ

ليلى به، وقال البيهقي: وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الشعبي . 

وال يفرح بما يتفرد به، وهللا أعلم . ولذا قال ابن حجر
226

عن حديث ابن مسعود  

 والمغيرة: في إسنادهما ضعف.

له: َمْن قال ابن المنذر: ال أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. لكن تبويب البخاري بقو

ْد فِي َسْجدَتَيِ السَّْهِو. وذكر، ألثر أنس ومن دونه في ذلك يدل على أن األمر فيه  لَْم يَتََشهَّ

سعة عند البخاري؛ بخالف ما لو بوب بمثل: ليس في سجدتي السهو تشهد لدل على 

ضيق األمر، ولعل سبب ذلك أنه ثبت التشهد فيهما عن ابن مسعود رضي هللا عنه
227

 ،

ن حجروصححه اب
228

 ، وهللا أعلم.

 الخاتمة

اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، اللهم صل وسلم على النبي المصطفى وآله 

 وصحبه ومن اقتفى، أما بعد:

 فقد تبين مما سبق:

 أن للبخاري إشارات إلى ضعف األحاديث التي لم يخرجها. -

أن األبواب التي وقفت عليها مما أشار البخاري إلى ضعف أحاديث لم يخرجها   -

بابًا(، ذكرت في هذا البحث منها اثنين وثالثين بابًا، وفي  59قاربت الستين بابًا )

 البحث الذي يليه بقية األبواب إن شاء هللا.

 دون ذلك.أن تلك اإلشارات قد تقوى حتى تكون كالنص، وقد تكون ظاهرة، وقد تكون  -

أن ذكر الموقوفات في الباب واالقتصار عليها مع وجود مرفوع فيه؛ دليل ظاهر على  -

ضعف المرفوع عند،، وربما كان المرفوع حينئٍذ ليس على شرطه ولو صححه غير، 

 كحديث َفْضِل َوُضوِء اْلَمْرأَةِ 

أن ذكر موقوف عن الصحابي يخالف مرفوًعا روا، ذاك الصحابي ظاهر في تعليل  -

المرفوع عند،، كذكر، ألثر ابن عمر موقوفًا عليه في وضع اليدين قبل الركبتين عند 

 الهوي للسجود.

قد يذكر الحكم ثم يستدل له بموقوف، وهو دليل على ضعف المرفوع عند، أو أنه ليس  -

 على شرطه مثل التيمن في دخول المسجد.

                                           
( برقم: 111/ 8( وفي "األوسط" )988( برقم: )412/ 20أخرجه الطبراني في "الكبير" ) 225

 (.3971( برقم: )355/ 2( والبيهقي في "سننه الكبير" )8124)
 (.3/119الفتح ) 226
( برقم: 442/ 3( ، )4492( برقم: )442/ 3أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ) 227

(4493.) 
 (.3/119ينظر: الفتح ) 228
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جرهد في كون أنه قد ينص على ترجيح حديث على آخر ألنه أصح كحديث أنس و -

 الفخذ عورة.

أنه قد يبوب بلفظ حديث وال يخرجه، ويخرج في الباب غير، ألن الحديث المبوب به  -

ليس على شرطه كحديث ابن عمر مرفوًعا: ال يقبل هللا بغير طهور وال صدقة من 

 غلول.

أنه قد يضعف حديثًا ويخرج في الباب ما يدل على خالفه؛ لكن يجعل العمل بذلك  -

 ضل من باب االحتياط كحديث النهي عن االغتسال عريانًا.الحديث أف

أنه قد يصرح بالحديث المخالف ويشير إلى عدم ثبوته مرفوًعا  ويرجح الحيث  -

 الصريح عليه كما صنه في ابتداء الحيض.

قد يبوب البخاري بلفظ حديث ضعيف باالتفاق بين األئمة أو مختلف في رفعه ووقفه  -

الحديث قد ثبت معنا، في حديث آخر صحيح كحديث  لكن الحكم الذي تضمنه ذلك

مالك بن الحويرث في باب اثنان فما فوقهما جماعة. وكحديث أفضل صالة المرء في 

 بيته إال المكتوبة.

إذا ذكر أثًرا موقوفًا وجزم به وفي معنا، أحاديث متعارضة، والموقوف يوافق معنى  -

ثين على اآلخر وإن لم يكن على أحد الحديثين؛ فهو قرينة على ترجيحه أحد الحدي

شرطه، أو هو دليل على ضعف األحاديث كلها عند، كأثر ابن عمر في تقديم اليدين 

 قبل الركبتين في الهوي للسجود.

ومن التوصيات أن هذا الموضوع إشارات اإلمام البخاري في تبويباته إلى إعالل 

 نظر.األحاديث في بقية كتب صحيحه وأبوابه تحتاج إلى دراسة و

 وباهلل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 : المراجع

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ، أبو الفضل أحمد بن علي بن  -

هـ( ، تحقيق : مركز خدمة السنة 852محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى : 

رة ، بإشراف د . زهير بن ناصر الناصر )راجعه ووحد منهج التعليق واإلخراج( والسي

، الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف )بالمدينة(، ومركز خدمة السنة 

 م. 1994 -هـ  1415والسيرة النبوية ) بالمدينة (، الطبعة األولى  

د بن أبى بكر بن عبد الملك إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، أحمد بن محم -

هـ( ، الناشر: 923القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 هـ . 1323المطبعة الكبرى األميرية، مصر ، الطبعة: السابعة، 

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  -

تحقيق بهجة يوسف حمد أبو الطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة  ،(،774المتوفى )

 ،.1416األولى، 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى :  -

بيروت الطبعة الثانية  –هـ( ، إشراف: زهير الشاويش الناشر: المكتب اإلسالمي 1420

 م1985 -هـ  1405

سان في تقريب صحيح ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن اإلح -

هـ( ترتيب: األمير عالء الدين 354َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

هـ(حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب  739علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 

 م.1988 -هـ 1408رسالة، بيروت الطبعة: األولى األرناؤوط ، الناشر: مؤسسة ال

األحكام الشرعية الكبرى، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن الحسين بن سعيد  -

هـ( ، 581إبراهيم األزدي، األندلسي األشبيلي، المعروف بابن الخراط )المتوفى : 

، الرياض ، الطبعة األولى  المحقق : أبو عبد هللا حسين بن عكاشة ، الناشر : مكتبة الرشد

 م2001 -هـ 1422

،(، 774األحكام الكبير، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى ) -

 ،. 1431تحقيق نور الدين طالب، دار النوادر، دمشق، الطبعة الثانية، 

 اإلصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  أبو الفضل -

هـ( ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، 852العسقالني )المتوفى: 

 هـ 1415 -بيروت الطبعة: األولى  –الناشر: دار الكتب العلمية 

اإلعالم بسنته عليه الصالة والسالم شرح سنن ابن ماجه، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا  -

(، تحقيق: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز، 762) عالء الدين الحنفي المتوقى

 م.1999 – 1419الرياض، ، -مكة المكرمة،

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ، عمر بن علي بن  -

هـ( 804أحمد الشافعي المصري  ، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص )المتوفى: 
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الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر بن كمال الناشر: دار الهجرة  المحقق: مصطفى أبو

 م2004-هـ1425السعودية ،الطبعة: االولى، -الرياض -للنشر والتوزيع 

السفر الثاني المؤلف: أبو بكر أحمد  -التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة  -

هالل ، الناشر: الفاروق  هـ(، المحقق: صالح بن فتحي279بن أبي خيثمة )المتوفى: 

 م 2006 -هـ  1427القاهرة الطبعة: األولى،  –الحديثة للطباعة والنشر 

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا  -

الدكن ، طبع تحت مراقبة:  –هـ( ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256)المتوفى: 

 المعيد خان ، بدون طبعة . محمد عبد

التدوين في أخبار قزوين، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي  -

هـ( المحقق: عزيز هللا العطاردي ، دار الكتب العلمية الطبعة: 623القزويني )المتوفى: 

 م.1987-هـ1408

القوي بن عبد هللا، أبو الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، عبد العظيم بن عبد  -

هـ( ، المحقق: إبراهيم شمس الدين ، الناشر: 656محمد، زكي الدين المنذري )المتوفى: 

 بيروت ،  الطبعة األولى . –دار الكتب العلمية 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  -

هـ( الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: 852لمتوفى: بن حجر العسقالني ، أبو الفضل )ا

 م.1989هـ. 1419الطبعة األولى 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن  -

هـ( ، المحقق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق 804أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

 م 2008 -هـ  1429سوريا ، الطبعة األولى،  –نوادر ، دمشق التراث ، الناشر: دار ال

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير صلى هللا عليه وسلم، لجالل الدين عبد  -

،(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 911الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى )

 ،.1433السادسة،

بن محمد بن عبد هللا، شرف الدين الطيبي  الخالصة في معرفة الحديث ،  الحسين -

هـ( ، المحقق: أبو عاصم الشوامي األثري ، الناشر: المكتبة اإلسالمية  743)المتوفى: 

 م. 2009 -هـ  1430الرواد لإلعالم والنشر، الطبعة األولى  -للنشر والتوزيع 

بن أحمد بن  الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد -

هـ(، تحقيق: السيد عبد هللا هاشم اليماني المدني، الناشر 852حجر العسقالني )المتوفى : 

 : دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة .

السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الُخْسَرْوِجردي  -

لقادر عطا ، الناشر: دار الكتب هـ( ، المحقق: محمد عبد ا458الخراساني، )المتوفى: 

 م.2003 -هـ 1424لبنان ، الطبعة الثالثة  –العلمية، بيروت 
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السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو  -

هـ( ، المحقق: محمد عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب 458بكر البيهقي )المتوفى: 

 م 2003 -هـ  1424لبنان، الطبعة الثالثة  –ت العلمية، بيرو

السنن الكبرى ، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أبو عبد الرحمن النسائي  -

هـ( ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب 303)المتوفى: 

بيروت  –رسالة األرناؤوط ، قدم له: عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، الناشر: مؤسسة ال

 م 2001 -هـ  1421الطبعة: األولى، 

الضعفاء الكبير ، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي  -

 –هـ( ، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي ، الناشر: دار المكتبة العلمية 322)المتوفى: 

 م1984 -هـ 1404بيروت الطبعة األولى 

عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري،  الطبقات الكبرى ، أبو -

هـ( ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ، 230البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 

 م 1990 -هـ  1410بيروت ، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

، المكتبة السلفية، العدة على إحكام األحكام، محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني -

 ،.1409القهرة، الطبعة الثانية 

العلل الواردة في األحاديث النبوية ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  -

هـ(، المجلدات من 385النعمان بن دينار البغدادي  أبو الحسن الدارقطني )المتوفى: 

هللا السلفي، الناشر: دار األول، إلى الحادي عشر تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين 

م. والمجلدات من الثاني عشر، إلى  1985 -هـ  1405الرياض. الطبعة: األولى  -طيبة 

 –الخامس عشر علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسي الناشر: دار ابن الجوزي 

 هـ . 1427الدمام الطبعة: األولى، 

شيرويه بن فناخسرو، أبو شجاع الفردوس بمأثور الخطاب ، شيرويه بن شهردار بن  -

هـ( ، المحقق : السعيد بن بسيوني زغلول الناشر: دار 509الديلمّي الهمذاني )المتوفى: 

 م1986 -هـ  1406بيروت ، الطبعة األولى  –الكتب العلمية 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن  -

هـ( ، المحقق: محمد عوامة أحمد 748ن قَاْيماز الذهبي )المتوفى: أحمد بن عثمان ب

مؤسسة علوم القرآن ، جدة ،  -محمد نمر الخطيب ، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية 

 م 1992 -هـ  1413الطبعة األولى 

هـ(  ،  365الكامل في ضعفاء الرجال ، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  -

علي محمد معوض شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو  -ادل أحمد عبد الموجودتحقيق: ع

 م 1997هـ  1418لبنان ، الطبعة: األولى -بيروت -سنة ، الناشر: الكتب العلمية 
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المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، عبد المؤمن بن خلف شرف الدين أبو محمد  -

لك بن عبد هللا بن دهيش، مكتبة ومطبعة ،(، تحقيق: عبد الم705الدمياطي المتوفى: )

 م.1994 –، 1414النهضة الحديثة، 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،  -

هـ( تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب 303أبو عبد الرحمن النسائي )المتوفى: 

 م1986 -هـ 1406الثانية  حلب الطبعة: –المطبوعات اإلسالمية 

المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي (( ، أبو زكريا محيي الدين  -

 هـ( ، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة .676يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

المستدرك على الصحيحين ، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه  -

هـ( 405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى:  بن نُعيم

بيروت الطبعة:  –، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،  الناشر: دار الكتب العلمية 

 هـ .1411األولى 

المصنف في األحاديث واالثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن  -

هـ( تحقيق: كمال يوسف الحوت الناشر: 235استي العبسي )المتوفى: عثمان بن خو

 ،.1409مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى، 

المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  -

ن: الهند يطلب م -هـ(، المحقق: حبيب الرحمن األعظمي ، الناشر: المجلس العلمي211

 هـ.1403بيروت الطبعة الثانية  –المكتب اإلسالمي 

المعجم األوسط ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم  -

هـ( ، المحقق: طارق بن عوض هللا بن محمد ،  عبد المحسن 360الطبراني )المتوفى: 

 ن طبعة .القاهرة ، بدو –بن إبراهيم الحسيني ، الناشر: دار الحرمين 

المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم  -

هـ( ، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة 360الطبراني )المتوفى: 

 القاهرة الطبعة: الثانية . –ابن تيمية 

الشامي، أبو القاسم  المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي -

هـ( ، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ، دار النشر: مكتبة 360الطبراني )المتوفى: 

 ابن تيمية، القاهرة الطبعة الثانية.

المنتقى من السنن المسندة، أبو محمد عبد هللا بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور  -

 عمر البارودي ، الناشر: مؤسسة الكتاب هـ( ، المحقق: عبد هللا307بمكة )المتوفى: 

 هـ .1408بيروت الطبعة األولى  –الثقافية 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -

القاهرة  –هـ(، الناشر: دار الحديث 595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 م. 2004 -هـ 1425، تاريخ النشر: الطبعة: بدون طبعة 
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بلوغ المرام من أدلة األحكام، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  -

هـ( ، تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري،  852العسقالني )المتوفى: 

 هـ. 1424الناشر: دار الفلق، الرياض، الطبعة السابعة 

كتاب األحكام ، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري بيان الوهم واإليهام في  -

هـ( ، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار 628الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )المتوفى : 

 م.1997-هـ1418طيبة، الرياض، الطبعة األولى  

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  -

هـ(، الناشر: دار ابن حزم  الطبعة 774ثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ك

 م1996 -هـ 1416الثانية 

تغليق التعليق على صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، أبو الفضل  -

هـ( المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي 852ابن حجر العسقالني ، )المتوفى: 

األردن الطبعة: األولى ،  –بيروت ، عمان  -مكتب اإلسالمي ، دار عمار الناشر: ال

 بدون طبعة .

تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  -

هـ( ، المحقق: سامي بن محمد سالمة ، الناشر: دار طيبة للنشر 774الدمشقي )المتوفى: 

 م 1999 -هـ 1420ة والتوزيع ، الطبعة الثاني

تهذيب التهذيب ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  -

هـ( ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ، الطبعة األولى 852)المتوفى: 

 هـ1326

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج ،  -

هـ( المحقق: د. 742الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: جمال 

 هـ . 1400بيروت  الطبعة األولى  -بشار عواد معروف ، الناشر: مؤسسة الرسالة 

جامع المسانيد والسُّنَن الهادي ألقوم َسنَن ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  -

هـ( ، المحقق: د عبد الملك بن عبد هللا 774متوفى: القرشي البصري ثم الدمشقي )ال

لبنان ، طبع على نفقة  –الدهيش ، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

 -هـ  1419مكة المكرمة ، الطبعة: الثانية،  -المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة 

 م 1998

ئدها ،  أبو عبد الرحمن محمد ناصر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوا -

هـ( ، 1420الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني )المتوفى: 

الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض ، الطبعة األولى )لمكتبة المعارف( 

 1996 -هـ  1416: 6مجـ  1995 -هـ  1415: 4 - 1عام النشر:جـ 6عدد األجزاء: 

 م 2002 -هـ  1422: 7مجـ 
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سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة ، أبو عبد الرحمن  -

محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري األلباني )المتوفى: 

 م. 1992هـ /  1412هـ( ، دار النشر: دار المعارف، الرياض، الطبعة األولى 1420

هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد 273ن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى: سنن اب -

 فيصل عيسى البابي الحلبي ، بدون طبعة -الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

سنن أبي داود ، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي أبو  -

هـ( ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: 275داود الِسِّجْستاني )المتوفى: 

 بيروت ، بدون طبعة . –المكتبة العصرية، صيدا 

سنن الترمذي ، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  -

( ومحمد فؤاد 2، 1هـ( ، تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر )جـ 279عيسى )المتوفى: 

( 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ 3عبد الباقي )جـ 

 1395مصر ، الطبعة: الثانية،  –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 م 1975 -هـ 

سنن الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  -

هـ( ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: 385بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

شعيب االرنؤوط ، حسن عبد المنعم شلبي ، عبد اللطيف حرز هللا ، أحمد برهوم  ، 

 م 2004 -هـ  1424لبنان ، الطبعة األولى  –الناشر: مؤسسة الرسالة ، بيروت 

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  -

 –صري األزهري  ، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية الم

 م2003 -هـ 1424القاهرة الطبعة األولى 

شرح الزركشي ، شمس الدين محمد بن عبد هللا الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى:  -

 م. 1993 -هـ  1413هـ( ، الناشر: دار العبيكان الطبعة األولى 772

لسنة محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي شرح ا -

محمد زهير الشاويش ،  -هـ( ، تحقيق: شعيب األرنؤوط 516الشافعي )المتوفى: 

 م1983 -هـ 1403دمشق، بيروت الطبعة الثانية  -الناشر: المكتب اإلسالمي 

بن عبد الملك بن سلمة شرح مشكل اآلثار ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة  -

هـ( ، تحقيق: شعيب 321األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

 م. 1994 -هـ  1415األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  

شرح معاني اآلثار ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة  -

هـ( ، حققه وقدم له: 321حاوي )المتوفى: األزدي الحجري المصري المعروف بالط

محمد سيد جاد الحق( من علماء األزهر الشريف ، راجعه ورقم  -)محمد زهري النجار 

الباحث بمركز خدمة السنة  -كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي 

 م.1994 -هـ 1414بالمدينة النبوية، عالم الكتب ، الطبعة األولى، 



 م2021أبريل (  15العدد )  - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للدراسات االسالمية والشرعية

 

 

93 

ُح ابن ُخَزيمة ،  أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن صحي -

هـ( ، َحققهُ وَعلّق َعَليه َوَخّرَج أَحاديثه َوقدَّم له: 311بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 

 -هـ  1424الدكتور محمد مصطفى األعظمي ، الناشر: المكتب اإلسالمي الطبعة الثالثة 

 م. 2003

مسلم ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى صحيح  -

هـ( ، 261هللا عليه وسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

بيروت ، بدون  –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 طبعة .

يح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا صحيح مسلم، المسند الصح -

هـ( ، 261عليه وسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )المتوفى: 

بيروت ، بدون  –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 طبعة .

دُ بُن أَبِي الُحَسْيِن علل األحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن ال - حجاج ، أَبُو الفَْضِل ُمَحمَّ

 ، ، الَهَرِويُّ ِد بِن َحاِزِم بِن الُمعَلَّى بِن الَجاُرْوِد الَجاُرْوِديُّ اِر بِن ُمَحمَّ ِد بِن َعمَّ أَْحَمدَ بِن ُمَحمَّ

ِهْيدُ )المتوفى:  شر هـ( ، المحقق: علي بن حسن الحلبي ، الناشر: دار الهجرة للن317الشَّ

 الرياض ، بدون طبعة . –والتوزيع 

علل الترمذي الكبير ، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  -

هـ( ، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي ، المحقق: 279عيسى )المتوفى: 

لكتب صبحي السامرائي ، أبو المعاطي النوري ، محمود خليل الصعيدي الناشر : عالم ا

 ، مكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة األولى .

علل الحديث، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  -

هـ( تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 327الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 

وعناية د/ سعد بن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي الناشر: مطابع 

 م. 2006 -ـ ه 1427الحميضي الطبعة: األولى، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  -

هـ( ، الناشر: دار إحياء 855بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )المتوفى: 

 التراث العربي، بيروت، بدون طبعة .

سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب  -

وإيضاح علله ومشكالته ، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، 

هـ( ، الناشر: دار الكتب العلمية، 1329شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى: 

 هـ . 1415بيروت الطبعة الثانية 
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ل العسقالني فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفض -

هـ ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 1379بيروت،  -الشافعي ، الناشر: دار المعرفة 

فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ، عليه 

 تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ، بدون طبعة.

، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني فتح الباري شرح صحيح البخاري  -

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 1379بيروت،  -الشافعي ، الناشر: دار المعرفة 

عبد الباقي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب ، عليه 

 تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ، بدون طبعة .

تح الباري شرح صحيح البخاري ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ف -

هـ(، تحقيق: محمود 795الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

المدينة النبوية ،القاهرة ،  -بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون، مكتبة الغرباء األثرية 

 م. 1996 -هـ  1417الطبعة األولى 

فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبينا المختار ، الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن  -

باعي الصنعاني )المتوفى :  هـ( ، المحقق : مجموعة بإشراف الشيخ علي 1276أحمد الرُّ

 هـ 1427العمران ، الناشر : دار عالم الفوائد ، الطبعة األولى  

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،   -

هـ(، المحقق: حسام الدين القدسي ، مكتبة القدسي، القاهرة، 807الهيثمي )المتوفى: 

 م. 1994هـ،  1414

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  -

مد بن قاسم ، الناشر: مجمع الملك فهد هـ( ، المحقق: عبد الرحمن بن مح728)المتوفى: 

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 

 م.1995هـ/1416

 656مختصر سنن أبي داود ، الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )المتوفى:  -

ر والتوزيع، الرياض، هـ( ، المحقق: محمد صبحي بن حسن حالق، مكتبة المعارف للنش

 م. 2010 -هـ 1431الطبعة األولى، 

 -هـ( المحقق: شعيب األرناؤوط  241 - 164مسند اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل ) -

عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة 

 الرسالة ، بدون طبعة

محمد بن عبد العزيز بن الَمْرُزبان بن سابور معجم الصحابة ، أبو القاسم عبد هللا بن  -

هـ( ، المحقق: محمد األمين بن محمد الجكني ، 317بن شاهنشا، البغوي )المتوفى: 

 م 2000 -هـ  1421الكويت ، الطبعة: األولى،  –الناشر: مكتبة دار البيان 

لهادي مغني ذوي األفهام عن الكتب الكثيرة في األحكام، يوسف بن الحسن بن عبد ا -

،(، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود أبو 909جمال الدين الدمشقي الحنبلي )المتوفى 
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-، 1416مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة األولى،  -محمد، مكتبة دار طبرية 

 م. 1995

مناسبات أبواب صحيح البخاري،  ألبي حفص عمر بن رسالن بن بصير البلقيني  -

حمد بن فارس السلوم، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، هـ(، تحقيق: أ805المتوفى )

 م.2010الرياض، الطبعة األولى 

مناسبات تراجم البخاري، محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بدر الدين بن جماعة المتوفى  -

،(، تحقيق: محمد إبراهيم محمد إسحاق السلفي، الدار السلفية، بومباي، الطبعة 733)

 ،. 1404األولى، 

زان االعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن مي -

هـ( ، تحقيق: علي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة 748قَاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 م 1963 -هـ  1382لبنان ، الطبعة األولى  –للطباعة والنشر، بيروت 

ه بغية األلمعي في تخريج الزيلعي ،  جمال نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيت -

هـ( قدم للكتاب: 762الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى: 

محمد يوسف البَنُوري ، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى 

الناشر: مؤسسة كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري المحقق: محمد عوامة ، 

السعودية ،  –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بيروت  -الريان للطباعة والنشر 

 م.1997هـ/1418الطبعة األولى  

نيل األوطار ، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى:  -

الطبعة األولى هـ( ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر 1250

 م.1993 -هـ 1413

هدي الساري مقدمة فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  -

هـ ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد 1379، الناشر: دار المعرفة، بيروت، 

ت الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب، عليه تعليقا

 العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، بدون طبعة.
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