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 ملخص البحث

يف شرح  ةالروايات الوارد دراسةهذا البحث قد تناول جزئية من شرح صحيح البخاري البن بطال بدأ ب
َياِن اْلَمْسِجدِ با( وصوال إىل هناية )رَْكَعتَ ْيِ  فَ ْليَ رَْكعْ  ، اْلَمْسِجدَ  َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  ِإَذاباب ) من  ةشامل دراسة( ب بُ ن ْ

، وخترجيها وعزوها إىل مصادرها األصلية ، والتعريف املوجز جبميع رواهتا وبيان معاين كاملة حيث ذكر الرواية  
ا صحة وضعفا مع مراعاة حتقيق أهداف البحث واليت من بينها بعض األلفاظ الواردة هبا واحلكم عليه

 ، ورفع كفاءات الدارسي للسنة وعلومها بوجود عدد الاملعرفة املتعلقة باحلديث وعلومهاملسامهة يف تقدم 
، وإبراز أحاديث مل تذكر يف شروح أخرى من شروح صحيح من األحاديث دراسة وفحصا وحتقيقابأس به 

وهنا  فيها كما ذكر العلماء يف مصنفاهتم املختلفة. سندا ومتنا واحلكم عليها وبيان ما البخاري وتتبعها
تتحقق نتائج البحث وتتضح أمهيته حيث إن هذا البحث يستطيع طالب العلم )املتعلق بالسنة املطهرة ( من 

 .إلمام البخارييف شرحه على صحيح اخالله أن يكونوا على دراية هبذه األحاديث اليت أوردها ابن بطال 

  دراسة وختريج أحاديثمجال البحث : 

 ، ختريج األحاديثابن بطال، املسجد:  الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

 

This study handles a part of the explanation of Ibn Battal’s Commentary of Sahih Al-

Bukhari from Chapter “If One Enters the Mosque, He Will Pray Two Raka’ah” until 

Chapter “The Mosque Structure”. The objectives of the study aimed to develop the 

knowledge related to hadith and its branches and raise the efficacy of sunnah’s students 

due to the availability of quiet good number from hadith in the terms of studying, 

investigation and validation. It also aimed to manifest hadith which weren’t mentioned in 

other commentary of Sahih Al-Bukhari in addition to track their reference and goal with 

validation and illustration of their contents. Here, the findings and significance of study 

are clear by which students can be aware of the hadith mentioned by Ibn Battal in his 

commentary of Sahih Al-Bukhari. 
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 المقدمة:

احلمد هلل رب العاملي ، والعاقبة للمتقي ، وال عدوان إال على الظاملي الطاغي ، وأشهد أن الإله إال اهلل ويل 
املؤمني ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الصادق األمي ؛ أرسله ربه رمحة للعاملي ، وأنزل عليه القرآن هدى ورمحة 
للمؤمني ، وعلمه احلكمة وكان فضله سبحانه على نبيه عظيم ؛ فعلَّمنا   صلى اهلل عليه وسلم   سنته لتكون علما 

وجناة للغارقي ، وبيانا للجاهلي وهداية للحائرين ، وحجة على  للمتعلمي وفقها للمتفقهي ، وسبيال للسالكي
 أما بعد : املنكرين وردا ودفعا لشبهات املرتبصي .

فلقد بذل الصحابة   رضوان اهلل عليهم   جهدا بالغا يف احلفاظ على سنة النيب   صلى اهلل عليه وسلم   فكان 
صلى اهلل عليه وسلم   هو األمر املتعارف عليه بينهم ، ألن األمر جاء التثبت والتيقن مما نقل إليهم وينسب للرسول   

بذلك يف القرآن الكرمي ) أي التثبت يف نقل األخبار ( وكذلك كان التحذير من الكذب واضحا ، وأشد منه الكذب 
وساروا على درهبم على رسول اهلل   صلى اهلل عليه وسلم   كما جاء يف السنة املطهرة ، مث جاء من بعدهم التابعون 

وقدموا جهودا عظيمة يف خدمة السنة واحلفاظ عليها ، مث انتقلت إىل تابعي التابعي وكثرت املؤلفات يف السنة 
وعلومها ، فانتقلت من قرن إىل قرن ومن جيل إىل جيل ، ويف كل عصر جتد فيه رجاال وهبوا أنفسهم خلدمة دين اهلل   

 . عليه وسلمعز وجل   ونشر سنة نبيه   صلى اهلل

وكان من بي تلك العصور األوىل يف تاريخ السنة وعلومها ذلك العصر) القرن الثالث اهلجري ( الذي ظهر  
فيه جمموعة من جهابذة علماء احلديث ، ومن بينهم اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري ، املولود سنة 

يف احلديث ، والذي كان له عطاء جزيل يف خدمة السنة النبوية  ه  ؛ أمري املؤمني 256ه  واملتوىف سنة  194
ومايتعلق هبا من علوم ؛ فربع يف علم الرجال و اجلرح والتعديل ويف التاريخ وكذلك العلل والفقه واألخالق واحلديث 

اهلل عليه وغري ذلك ، ومن أعظم  ماقدمه هو كتابه )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل   صلى 
وسلم   وسننه وأيامه ( املشهور بصحيح البخاري ، ذلك الكتاب الذي انتقاه من بي مئات اآلالف من األحاديث 
اليت حفظها ،وتلقته األمة بالقبول واهتم به العلماء بعده دراسة واختصارا وتعليقا عليه وتتبعا لرجاله وشرحا ألحاديثه، 

شرح صحيح البخاري : اإلمام العالمة أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك  وكان من بي العلماء الذين تناولوا
ه  ؛ حيث كان هذا الشرح لصحيح البخاري فيه علم وفري وفقه غزير  449بن بطال البكري القرطيب املتوىف سنة 

عاهلم ، مما دفع ودروس مستفادة وحديث وتوفيق بي اآلراء أو ترجيح بعضها مستدال بأقوال الصحابة والتابعي وأف
نتساب إىل أهلها ، الطالب إىل اختيار بعض أبوابه للدراسة ضربا بسهم يف خدمة السنة املباركة ، والتماسا لربكة اال
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 واستفادة وتعلما من هذا البحر الزاخر وسفره املبارك ، وتكون الدراسة بعونه تعاىل يف كتاب الصالة بداية من : )
َياِن اْلَمْسِجِد (.رَْكَعتَ ْيِ   فَ ْليَ رَْكعْ  ، اْلَمْسِجدَ  َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  ِإَذا باب  ( وحىت هناية  ) باب بُ ن ْ

 منهج البحث :

 منهجا يسري عليه يف الكتابة ويتلخص هذا املنهج يف النقاط اآلتية:املنهج االستقرائي يف هذا البحث اختذ الباحث 

أبواب ، وعدم التطرق لألبواب اليت مل يذكرها اإلمام  لتزام مبا جاء يف شرح ابن بطال لصحيح البخاري مناال .1
 ابن بطال .

 ذكر عنوان الباب مث األحاديث الوارده يف شرحه . .2
 ذكر األحاديث بأسانيدها ) املسند منها وغري املسند ( . .3
 .فلم يتطرق للسند تتبع األسانيد وذكر رأي العلماء فيها إال ماكان يف الصحيحي أو يف أحدمها .4
 اجح من كالم العلماء يف احلكم على احلديث .نقل الر  .5
 توضيح خمتصر لغريب األلفاظ الوارده باحلديث إن كان باحلديث لفظة غريبة . .6
 بيان ختريج احلديث وعزوه ملصادره األصلية . .7
ذكر الروايات اليت يلمح إليها العالمة ابن بطال بذكر راويها األعلى مثل قوله وروي عن فالن وفالن وفالن )  .8

 يذكر أمساء لبعض الصحابة من رواة هذا احلديث ( .و 

 وفيه حديثان : ؛ ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد ، فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ ْينِ  :األول بابال

قال ابن بطال : ]. قال الطحاوى : وحجة اجلماعة أن رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم (    الحديث األول : 1
 [ . (1)أمر ُسَلْيًكا حي جاء يوم اجلمعة وهو خيطب أن يركع ركعتي

ثَ َنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبْ رَاِهيَم، َوَعِليُّ ْبُن َخْشَرٍم، ِكاَلمُهَا َعْن ِعيَسى ْبِن قال اإلمام مسلم  يُوُنَس، قَاَل اْبُن َخْشَرٍم: َأْخبَ َرنَا وَحدَّ
اجلُُْمَعِة، َوَرُسوُل اهلِل ِعيَسى، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِب ُسْفَياَن، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، قَاَل: َجاَء ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاينُّ يَ ْوَم 

                                                           
 . 93/  2   2  ط    شرح صحيح البخاري  ابن بطال   (1)
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، َوجَتَوَّْز ِفيِهَما»َلُه:  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم خَيُْطُب، َفَجَلَس، فَ َقالَ  ِإَذا َجاَء »مُثَّ قَاَل:  «يَا ُسَلْيُك ُقْم فَارَْكْع رَْكَعتَ ْيِ
، َوْلَيَتَجوَّْز ِفيِهَما َماُم خَيُْطُب، فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ ْيِ  .2«َأَحدُُكْم يَ ْوَم اجلُُْمَعِة، َواإْلِ

 احلكم على احلديث : صحيح .

وأمر مرًة أخرى رجاًل رآه يتخطى رقاب الناس باجللوس ومل يأمره بالركوع ، قال ابن بطال : ]    الحديث الثاني : 2
حدثنا ًًبْر بن نصر ، حدثنا عبد اهلل بن وهب ، عن معاوية بن صاحل ، عن أىب الزاهرية ، عن عبد اهلل بن بسر قال : 

 [ . (3)) اجلس فقد آذيت وآنيت ( ) جاء رجل يتخطى رقاب الناس ىف يوم اجلمعة فقال له رسول اهلل :

ْعُت ُمَعاِويََة ْبَن َصاِلٍح قال اإلمام الطحاوي :  ثَ َنا , قَاَل: ثنا َعْبُد اهلِل ْبُن َوْهٍب , قَاَل: مسَِ فَِإَذا ًَبُْر ْبُن َنْصٍر َقْد َحدَّ
ُث َعْن َأِب الزَّاِهرِيَِّة , َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُبْسٍر , قَاَل: كُ  ْنُت َجاِلًسا ِإىَل َجْنِبِه يَ ْوَم اجلُُْمَعِة , فَ َقاَل: َجاَء َرُجٌل يَ َتَخطَّى ُُيَدِّ

 .4«اْجِلْس فَ َقْد آَذْيَت َوآنَ ْيتَ »رِقَاَب النَّاِس يَ ْوَم اجلُُْمَعِة. فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 :  رواية الطحاويسند 

                                                           
حديث  12/  2أخرجه البخاري يف صحيحه   كتاب اجلمعة   باب: إذا رأى اإلمام رجال جاء وهو خيطب، أمره أن يصلي ركعتي     2

 . 875حديث  597/  2، ومسلم يف صحيحه واللفط له   كتاب اجلمعة   باب التحية واإلمام خيطب    930
 . 94/  2    2  ط  شرح صحيح البخاري  ابن بطال     (3)

هذه الرواية اليت وردت يف شرح ابن بطال هي استشهاد من اإلمام الطحاوي على رأيه الذي نقله عنه ابن بطال ولذلك جاءت   4
بسند الطحاوي ألهنا يف سياق كالمه حيث ذكرها يف كتابه شرح معاين اآلثار  كتاب الصالة   باب الرجل يدخل املسجد يوم اجلمعة 

 : ، وختريج الرواية مايأيت 2156حديث  366/  1أن يركع أم ال؟    واإلمام خيطب هل ينبغي له
، وأبو داود يف سننه   تفريع أبواب  17674حديث  221/  29أمحد يف مسنده   مسند الشاميي   حديث عبد اهلل بن بسر املازين   

كتاب اجلمعة   النهي عن ختطي رقاب   ، والنسائي يف سننه  1118حديث 292/ 1اجلمعة   باب ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة   
، وابن خزمية يف صحيحه   كتاب اجلمعة   باب النهي عن ختطي  1399حديث  103/  3الناس واإلمام على املنرب يوم اجلمعة   

، وابن حبان يف صحيحه   كتاب  1811حديث  2/876الناس يوم اجلمعة واإلمام خيطب وإباحة زجر اإلمام عن ذلك يف خطبته   
،  2790حديث  29/  7الصالة   باب صالة اجلمعة   ذكر الزجر عن ختطي املرء رقاب الناس يوم اجلمعة يف قصده للصالة   

، والبيهقي يف السنن الكربى   كتاب  1061حديث  424/  1واحلاكم يف املستدرك   كتاب اجلمعة   وأما حديث حسان بن عطية   
 ، وابن ماجة يف سننه بسند آخر  . 5886حديث  326/  3الصالة   باب اليتخطى رقاب الناس   
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ابق أبو عبد اهلل اخلوالين ، اإلمام، احملدث، الثقة، أبو عبد اهلل اخلوالين موالهم، املصري ، حدث ًبر بن نصر بن س
عن: عبد اهلل بن وهب، وضمرة بن ربيعة وغريهم ، وعنه: أبو جعفر الطحاوي، وابن خزمية ، وابن أِب حامت وغريهم ، 

 .(5)وثقه ابن أِب حامت وغريه

عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي، الفهري ، أبو حممد املصري الفقيه، موىل يزيد بن زمانة موىل يزيد بن أنيس أِب 
عبد الرمحن الفهري ، روى عن: إبراهيم بن سعد الزهري ، ومعاوية بن صاحل احلضرمي ، والليث بن سعد وغريهم ، 

 . (6)أبو بكر بن أِب خيثمة عن ُيىي بن معي: ثقة  وروى عنه : قتيبة بن سعيد ، وعلي بن املديين ، وقال

معاوية بن صاحل : معاوية بن صاحل بن حدير بن سعيد بن سعد، وقيل: ابن معاوية بن صاحل بن عثمان بن سعيد بن 
سعد بن فهر احلضرمي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الرمحن، احلمصي، قاضي األندلس ، قال ابن حبان يف كتاب 

ب عنه عبد اهلل بن صاحل سنة سبع ومائة، قدم عليهم حاجا من األندلس، وقال العجلي: محصي ثقة ، الثقات: كت
 .(7)ثقة«: السنن»وقال البزار: ليس به بأس، وقال يف كتاب 

أبو الزاهرية احلمصي حدير بن كريب احلضرمي ، ويقال: احلمريي ، وكان أميا ال يكتب ، روى عن: جبري بن نفري 
حذيفة بن اليمان، ، وعبد اهلل بن عمرو ابن العاص وغريهم ، روى عنه: إبراهيم بن أِب عبلة، واألحوص احلضرمي ، و 

بن حكيم، وابنه محيد بن أِب الزاهرية، ومعاوية بن صاحل احلضرمي وغريهم ، وثقه ُيىي بن معي والعجلي والنسائي 
 . (8)وغريهم

، له:  ، الصحاِب، املعمر، بركة الشام، أبو صفوان املازين، نزيل محصعبد اهلل بن بسر بن أِب بسر أبو صفوان املازين 
 .(9)أحاديث قليلة، وصحبة يسرية، وألخويه عطية والصماء وألبيهم صحبة

 .فرجاله ثقات صحيح إسناده احلكم على احلديث : 

 

                                                           
 بتصرف يسري . 502/  12  الطبقة الرابعة عشرة    9  ط  سير أعالم النبالء  الذهيب     (5)
 وما بعدها بتصرف . 277/  16  باب العي   من امسه عبد اهلل    1  ط  تهذيب الكمال في أسماء الرجال  املزي     (6)
 . 289/  11  باب امليم    1  ط  كمال تهذيب الكمالء الدين مغلطاي   إ  عال  (7)
 بتصرف . 491/  5  باب احلاء     1ط  ت هذيب الكمال في أسماء الرجال    املزي     (8)
 . 430/  3  ومن صغار الصحابة    9  ط  سير أعالم النبالء  الذهيب     (9)
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 : وفيه ثالثة أحاديث : باب اْلَحَدِث ِفي اْلَمْسِجدِ  :   الباب الثاني

 [ .(10)  احلديث األول :قال ابن بطال:]ويدل على ذلك قول الرسول:)النخامة ىف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها ( 1

ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِغَياٍث، قَااَل: حَ قال اإلمام ابن حبان  ثَ َناَأْخبَ َرنَا احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ أَبُو  دَّ
اَرتُ َها »َعَوانََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:   النَُّخاَمُة يف اْلَمْسِجِد َخِطيَئٌة وََكفَّ

 .11«َدفْ نُ َها

 :  رواية ابن حبانسند 

النعمان بن عطاء، اإلمام، احلافظ، الثبت، أبو العباس احلسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباين ابن 
الشيباين، اخلراساين، النسوي، صاحب )املسند( ، حدث عن: أمحد بن حنبل، وقتيبة بن سعيد ، وعبد الواحد بن 
غياث وغريهم ، و حدث عنه: إمام األئمة ابن خزمية، وُيىي بن منصور القاضي، وحممد بن يعقوب بن األخرم، وأبو 

 -احلافظ، وحممد بن احلسن النقاش املقرئ، وأبو حامت ابن حبان وغريهم ، قال احلاكم: كان احلسن بن سفيان علي 
 .(12)مقدما يف الثبت، والكثرة، والفهم، والفقه، واألدب -حمدث خراسان يف عصره 

قرى بلخ قال بن عدي  قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف بن عبد اهلل الثقفي موالهم أبو رجاء البغالين وبغالن من
امسه ُيىي وقتيبة لقب وقيل امسه علي روى عن مالك والليث وابن هليعة ورشدين بن سعد ، وقال بن معي وأبو حامت 

 .(13)والنسائي ثقة زاد النسائي صدوق

                                                           
 . 95/  2    2ط   شرح صحيح البخاري   ابن بطال     (10)

، وابن حبان  1697حديث  435/ 1أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه   كتاب الصالة   باب الرجل يبصق يف املسجد وال يدفنه     11
حديث  514/  4يف صحيحه   كتاب الصالة   باب املساجد   ذكر الزجر للمرء أن يتنخم يف املسجد من غري أن يدفن خنامته   

البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وأمحد والدارمي وغريهم بلفظ ) البزاق يف ...( وليست بلفظ ) ، كما أخرجه  1635
 النخامة ( حىت أن أمحد أخرجه بلفظ ) النخاعة ( .

 بتصرف .  157/  14  الطبقة السابعة عشرة    9  ط  سير أعالم النبالء  الذهيب     (12)
 بتصرف يسري . 358/  8  حرف القاف   من امسه قتيبة    1  ط  التهذيبتهذيب   ابن حجر     (13)
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رية عبد الواحد بن غياث املربدي البصري أبو ًبر الصرييف روى عن مهدي بن ميمون وفضال بن جبري وأم هنار النض
واحلمادين ، وعنه أبو داود وأبو زرعة وموسى بن هارون احلافظ ، قال أبو زرعة صدوق وقال صاحل بن حممد ال بأس 

 .(14)به وقال اخلطيب كان ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات

واسطي، أبو عوانة هو االمام احلافظ، الثبت، حمدث البصرة، الوضاح بن عبد اهلل، موىل يزيد بن عطاء اليشكري، ال
البزاز ،كان الوضاح من سيب جرجان ، مولده: سنة نيف وتسعي ، رأى احلسن، وحممد بن سريين. وروى عن: 
احلكم بن عتيبة، وقتادة ، روى عنه: هشام بن أِب عبد اهلل الدستوائي، مع تقدمه، وابن املبارك ، وأكثر عنه ختنه 

من كتابه ، وقال أبو حامت: كتبه صحيحة، وإذا حدث من حفظه ، وقال أبو ُزْرَعة : ثقة إذا حدث  (15)ُيىي بن محاد
 .(16)غلط كثريا، وهو صدوق، ثقة

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن احلارث بن سدوس أبو اخلطاب السدوسي البصري 
وعنه  وعمران بن حصي ،  ولد أكمه روى عن أنس بن مالك وأِب الطفيل وأرسل عن سفينة وأِب سعيد اخلدري

وسعيد بن أِب عروبة  واألوزاعي والليث بن سعد وأبو عوانة وغريهم ، وقال إسحاق بن منصور عن ُيىي بن معي ثقة 
 .(17)وقال أبو زرعة قتادة من أعلم أصحاب احلسن وقال أبو حامت أثبت أصحاب أنس الزهري مث قتادة

حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وامسه تيم اهلل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن 
؛ بن ثعلبة بن عمرو بن اخلزرج بن حارثة األنصاري اخلزرجي النجاري من بين عدي بن النجار  ، خادم رسول اهلل 

ليه و سلم صلى اهلل عليه و سلم كان يتسمى به ويفتخر بذلك ، وكان يكىن : أبا محزة      كناه النيب صلى اهلل ع
 .(18)ببقلة كان جيتنيها وأمه أم سليم بنت ملحان

 . ححه األلبايناحلكم على احلديث : ص

                                                           
 . 438/  6  املصدر السابق   حرف العي     (14)
 خمتصرا .  257/ 7   9  ط  سير أعالم النبالء  الذهيب     (15)
 . 447/  30  باب الواو    1  ط تهذيب الكمال   املزي     (16)
 ومابعدها بتصرف يسري . 351/  8  املصدر نفسه    حرف القاف   من امسه قتادة     (17)
 .بتصرف . 79/  1   1  ط  أسد الغابة  ابن األثري     (18)
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وقد أخرب عليه السالم أنه من وافق تأمينه تأمي املالئكة غفر له ما تقدم من قال ابن بطال : ]   الحديث الثاني : 2
 [ . (19)ذنبه

ثَ َنا َعْبُد اللَِّه  قال اإلمام البخاري َسيِِّب، َوَأِب َحدَّ
ُ

ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعيِد ْبِن امل
َن اإلِ َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، أَن َُّهَما َأْخبَ رَاُه، َعْن َأِب ُهَريْ رََة: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُنوا، فَِإنَُّه َم قَاَل: إ ِإَذا أَمَّ َماُم، فََأمِّ

َم ِمْن َذنِْبِه  الَِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
َ

وََكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل اْبُن ِشَهاٍب  -َمْن َواَفَق تَْأِميُنُه تَْأِمَي امل
 ى احلديث : صحيح .احلكم عل.                          20يَ ُقوُل: آِمَي إ

وقد شبه ) صلى اهلل عليه وسلم ( انتظار الصالة بعد الصالة بالرباط وأكد قال ابن بطال : ]   الحديث الثالث : 3
 [ . (21)ذلك بتكراره مرتي بقوله : ) فذلكم الرباط (

ثَ َنا َُيْىَي ْبُن أَيُّوَب، َوقُ تَ ْيَبُة، َواْبُن ُحْجٍر مجَِ قال اإلمام مسلم  ثَ َنا  -يًعا َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َجْعَفٍر َحدَّ قَاَل اْبُن أَيُّوَب: َحدَّ
َأاَل أَُدلُُّكْم َعَلى َما »َأْخبَ َرين اْلَعاَلُء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِب ُهَريْ رََة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  -ِإمْسَاِعيُل 

َرَجاِت؟مَيُْحو اهللُ ِبِه ا ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِِه، وََكثْ َرُة اخْلُطَا ِإىَل »قَاُلوا بَ َلى يَا َرُسوَل اهلِل قَاَل: « خلَْطَايَا، َويَ ْرَفُع ِبِه الدَّ
اَلِة، َفَذِلُكُم الرِّبَاطُ  اَلِة بَ ْعَد الصَّ َثيِن ِإْسَحاُق  وقال« اْلَمَساِجِد، َوانِْتظَاُر الصَّ ثَ َنا َمْعٌن، َحدَّ ، َحدَّ ْبُن ُموَسى اأْلَْنَصارِيُّ

يعً  ثَ َنا ُشْعَبُة مجَِ ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ثَ َنا حُمَمَّ ، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمثَ ىنَّ ثَ َنا حُمَمَّ ثَ َنا َماِلٌك ح، َوَحدَّ ا َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َحدَّ
ْسَناِد َولَْيَس يف َحِدي  .22«َفَذِلُكُم الرِّبَاُط، َفَذِلُكُم الرِّبَاطُ »ِث ُشْعَبَة ذِْكُر الرِّبَاِط َويف َحِديِث َماِلٍك ثِْنتَ ْيِ هِبََذا اإْلِ

 احلكم على احلديث : صحيح .

َياِن اْلَمْسِجِد :  الباب الثالث  :باب بُ ن ْ

 ويف هذا الباب أربعة أحاديث :

                                                           
 . 95/  2    2  ط  شرح صحيح البخاري  ابن بطال     (19)

، ومسلم يف صحيحه   كتاب  780حديث  156/  1أخرجه البخاري يف صحيحه   كتاب األذان   باب جهر اإلمام بالتأمي      20
 . 410حديث  306/  1الصالة   باب التسميع والتحميد والتأمي   

 . 95/  2    2  ط  شرح صحيح البخاري  ابن بطال     (21)
 . 251حديث  1/219أخرجه مسلم يف صحيحه   كتاب الطهارة   باب فضل إسباغ الوضوء على املكاره      22
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قال ابن بطال : ]وروى حبيب بن الشهيد ، عن احلسن قال : ) ملا بىن املسجد قالوا : يا    الحديث األول :1
 [ . (23)رسول اهلل ، كيف نبنيه ؟ قال : ) ليس رغبة عن أخى موسى ، عريش كعريش موسى (

 مل جيد الباحث هذه الرواية كما أوردها ابن بطال؛ لكن أقرب الروايات إليها هي الرواية التالية:

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إمساعيل بن علية، عن أيوب، عن احلسن، قالوا: ملا بين املسجد قالوا: قال بقي بن خملد 
 . 24«عرش كعرش موسى»يا رسول اهلل، كيف نبنيه؟ قال: 

 : رواية ابن أِب شيبةسند 

بن ُعَليََّة.أصله كويف، مسع من ابن إمساعيل بن إبراهيم بن  ِمْقَسم ، اإلمام احلجة،أبو بشر األسدي.موالهم البصري ا
عون، وأيوب، وابن املنكدر، وخلق وعنه ابن جريج وشعبة، ومها من شيوخه، ومحاد بن زيد، وابن مهدي، وابن 
املديين، وأمحد، وإسحاق وغريهم ، قال أبو داود: ما أحد من احملدثي إال وقد أخطأ إال ابن علية، وبشر ابن املفضل 

 .(25)كان ابن علية ثقة ورعاً تقياً   ، وقال ابن معي:

أيوب بن أِب متيمة كيسان السختياين أبو بكر البصري موىل عنزة ويقال موىل جهينة. رأى أنس بن مالك وروى عن 
عمرو بن سلمة اجلرمي وأِب قالبة ونافع بن عاصم وعطاء وعكرمة واألعرج وعمرو بن دينار وحفصة بنت سريين 

وقتادة وهو من شيوخه واحلمادان والسفيانان وشعبة وابن علية وخلق كثري ، وقال ابن سعد:  وعنه األعمش من أقرانه 
 . (26)كان ثقة ثبتا يف احلديث جامعا كثري العلم حجة عدال

احلسن بن يسار البصري موىل األنصار، سيد التابعي يف زمانه بالبصرة ،كان ثقة يف نفسه، حجة رأسا يف العلم 
، وقد بدت منه هفوة يف القدر مل يقصدها لذاهتا، فتكلموا فيه، فما التفت إىل كالمهم، ألنه ملا والعمل، عظيم القدر

حوقق عليها تربأ منها ، كان احلسن كثري التدليس، فإذا قال يف حديث عن فالن ضعف حلاجة ، وال سيما عمن قيل 
 .(27)يف مجلة املنقطعإنه مل يسمع منهم، كأِب هريرة وحنوه، فعدوا ما كان له عن أِب هريرة 

                                                           
 . 97،  96/  2    2  ط  شرح صحيح البخاري  ابن بطال     (23)

 .274/  1أخرجه ابن أِب شيبة يف مصنفه   كتاب الصلوات   يف زينة املساجد وما جاء فيها      24
 ومابعدها بتصرف . 216/  1  حرف األلف    1  ط  ميزان اإلعتدال  الذهيب     (25)
 ومابعدها خمتصرا . 397/  1  حرف األلف   من امسه أيوب    1  ط  تهذيب التهذيب  ابن حجر     (26)
 بتصرف . 527/  1  حرف احلاء    1  ط  ميزان اإلعتدال  الذهيب     (27)
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 احلكم على احلديث :

 . فقد أرسله احلسن حديث مرسل رغم أن رجاله ثقات

: قال ابن بطال : ]وروى سفيان عن أىب فزارة ، عن يزيد بن األصم أن رسول اهلل ) صلى اهلل    الحديث الثاني 2
 [ . (28)عليه وسلم ( قال : ) ما أمرت بتشييد املساجد (

، َعنْ قال اإلمام أبو داود  َنَة، َعْن ُسْفَياَن الث َّْورِيِّ ُد ْبُن الصَّبَّاِح ْبِن ُسْفَياَن، َأْخبَ َرنَا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ ثَ َنا حُمَمَّ  َأِب فَ زَارََة، َحدَّ
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ  ، قَاَل «َما أُِمْرُت بَِتْشِييِد اْلَمَساِجدِ »َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن يَزِيَد ْبِن اأْلََصمِّ

َها َكَما َزْخَرَفِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى  . 29اْبُن َعبَّاٍس: لَتُ َزْخرِفُ ن َّ

 :سند رواية أِب داود 

وى عن حفص بن حممد بن الصباح بن سفيان بن أِب سفيان اجلرجرائي أبو جعفر التاجر موىل عمر بن عبد العزيز ر 
غياث وعائذ بن حبيب وجرير وحامت بن إمساعيل وإسحاق األزرق وابن عيينة وغريهم ،وروى عنه أبو داود وابن ماجة 
وابنه جعفر بن حممد بن الصباح وأبو زرعة الرازي وموسى بن هارون ، وقال أبو زرعة وحممد بن عبد اهلل احلضرمي ثقة 

 .(30)وقال أبو حامت صاحل احلديث

ان بن عيينة بن أِب عمران ويكىن أبا حممد. موىل لبين عبد اهلل بن روبية من بن هالل بن عامر بن صعصعة ، سفي
 .(31)وكان أصله من أهل الكوفة ، وكان ثقة ثبتا كثري احلديث حجة

دان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهلل الكويف من ثور بن عبد مناة بن أد بن طاخبة وقيل من ثور مه
والصحيح األول روى عن أبيه وأِب إسحاق الشيباين واألعمش وغريهم ، قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معي 

                                                           
 . 97/  2   2  ط شرح صحيح البخاري  ابن بطال     (28)

، وابن أِب  5127حديث  152/  3أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه   كتاب الصالة   باب تزيي املساجد واملمر يف املسجد      29
، وأبو داود يف سننه   كتاب الصالة   باب يف بناء  274/  1شيبة يف مصنفه   كتاب الصلوات   يف زينة املساجد وما جاء فيها   

 4، وابن حبان يف صحيحه   كتاب الصالة   باب املساجد   ذكر العلة اليت من أجلها زجر ...    448حديث  122/  1 املساجد  
 . 1615حديث  493/ 

 ومابعدها خمتصرا . 228/  9  حرف امليم   من امسه حممد   حممد مع الصاد يف اآلباء    1  ط تهذيب التهذيب   ابن حجر     (30)
 خمتصرا . 42/  6  الطبقة اخلامسة    1  ط  الطبقات الكبرى  ابن سعد     (31)
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وغري واحد من العلماء سفيان أمري املؤمني يف احلديث ، وقال النسائي هو أجل من أن يقال فيه ثقة وهو أحد األئمة 
 .(32)إماماالذين أرجو أن يكون اهلل ممن جعله للمتقي 

راشد بن كيسان العبسي أبو فزارة الكويف ، روى عن أنس ويزيد بن األصم وسعيد بن جبري وغريهم ، وعنه ليث بن 
أِب سليم والثوري وجرير بن حازم وشريك ومحاد بن زيد وغريهم ، قال ابن معي ثقة وقال أبو حامت صاحل وقال 

 .(33)الدارقطين ثقة كيس

عبد عمرو بن عدس بن عبادة بن البكاء بن عامر بن صعصعة ، وأمه برزة بنت احلارث وهي يزيد بن األصم ، وامسه 
، وكان ثقة كثري احلديث ، وروى عن أِب هريرة وابن  -صلى اهلل عليه وسلم  -أخت ميمونة بنت احلارث زوج النيب 

 .(34)وغريهم -صلى اهلل عليه وسلم  -عباس وخالته ميمونة زوج النيب 

يََّة بن اهْلَْزِم بن ُروبِيََّة بن  عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم أبو العباس، أمه لبابة بنت احلارث بن َحْزِن بن جبَِ
عبد اهلل بن هالل بن عامر بن صعصعة اهلاليل، كان يسمى احلرب والبحر لكثرة علمه، وحدة فهمه، وحرب األمة 

ل: سنة سبعي، وصلى عليه حممد ابن احلنفية، ومساه رباين هذه وفقيهها ، وتويف بالطائف سنة مثان وستي، وقي
 .(35)األمة

 .صححه األلباين يف صحيح اجلامعاحلكم على احلديث : صحيح 

قال ابن بطال : ]وميكن أن يفهم هذا عمر من رد الرسول اخلميصة إىل أىب جهم حي نظر    الحديث الثالث : 3
 [ .(36)اف أن تفتنىن (إىل أعالمها ىف الصالة ، وقال : ) أخ

ثَ َنا اْبُن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة،قال اإلمام البخاري  ثَ َنا ِإبْ رَاِهيُم ْبُن َسْعٍد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، قَاَل: َحدَّ َعْن  َحدَّ
يَصٍة هَلَا َأْعاَلٌم، فَ َنَظَر ِإىَل أَْعاَلِمَها ا اْنَصَرَف قَاَل:  َعاِئَشَة، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى يف َخَِ اْذَهُبوا »َنْظرًَة، فَ َلمَّ

                                                           
 خمتصرا . 114/  4  حرف السي   من امسه سفيان    1  ط    تهذيب التهذيب  ابن حجر   (32)
 بتصرف . 227/  3  املصدر السابق   باب حرف الراء املهملة   من امسه راشد     (33)
 بتصرف يسري. 333/  7  وكان باجلزيرة بعد هؤالء من الفقهاء واحملدثي ...    1  ط  الكبرى  الطبقات   ابن سعد   (34)
 حمتصرا . 1700،  1699/  3  باب العي    1  ط  معرفة الصحابة  أبو نعيم     (35)
 . 97/  2   2  ط    شرح صحيح البخاري  ابن بطال   (36)
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َوقَاَل ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، « خِبَِميَصيِت َهِذِه ِإىَل َأِب َجْهٍم َوْأتُوين بِأَنِْبَجانِيَِّة َأِب َجْهٍم، فَِإن ََّها أهَْلَْتيِن آنًِفا َعْن َصاَليت 
 .37«ُكْنُت أَْنظُُر ِإىَل َعَلِمَها، َوأَنَا يف الصَّاَلِة فََأَخاُف َأْن تَ ْفِتَنيِن »لَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعاِئَشَة، قَاَل النَّيبُّ صَ 

 احلكم على احلديث : صحيح .

 :(38)معاين األلفاظ باحلديث

 َخيصة : كساء أسود مربع له علمان .

 .أبو جهم : عامر بن حذيفة العدوى القرشي املدين الصحاِب

االنبجانية : قيل هو كل ما كثف. وقيل هو كساء غليظ ال علم له فإذا كان للكساء علم فهو َخيصة وإن مل يكن 
 فهو انبجانية.

 تفتنين : وذلك بأن يشتغل قلبه هبا فيفوت منه ما هو املقصود من الصالة.

 واهلل أعلى و أعلم .

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

أمهية السنة وحجيتها ، مث التعريف باإلمام ابن بطال ومنهجه يف شرحه لصحيح البخاري فقد أوضحت هذه الدراسة 
َيانِ  باب) هناية إىل(  رَْكَعتَ ْيِ  فَ ْليَ رَْكعْ  اْلَمْسِجَد، َأَحدُُكمُ  َدَخلَ  ِإَذا باب)بداية  وعرض الروايات الواردة به من  بُ ن ْ

 وكان من أهم نتائج تلك الدراسة : ( اْلَمْسِجدِ 

 رة الفوائد احلديثية فيه ) املتعلقة باألسانيد أو املتون على حد سواء ( .كث .1
 تضمنها لروايات كثرية جتمع عددا ال بأس به من الرواة . .2
؛ فيهمل  عدم التزام ابن بطال يف بعض األحيان برتتيب األبواب اليت وردت يف صحيح البخاري .3

 ويقدم ويأخر يف بعضها .

                                                           
، ومسلم  373حديث  84/  1أخرجه البخاري يف صحيحه   كتاب الصالة   باب إذا صلى يف ثوب له أعالم ونظر إىل علمها     37

 . 556حديث  391/  1يف صحيحه   كتاب املساجد ومواضع الصالة   باب كراهة الصالة يف ثوب له أعالم   
   كتاب الصالة   باب إذا صلى يف ثوب له أعالم ونظر إىل  2  ط  الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  الكرماين     (38)

 بتصرف يسري . 36/  4علمها   
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 ترد يف غريه من كتب الشروح . ورود بعض الروايات اليت مل .4
قوة الصنعة احلديثية لإلمام ابن بطال حيث إن هذه اجلزئية اليت عين هبا البحث قلما جتد فيها  .5

 رواية غري مقبولة .

أن تضاف هذه الدراسة إىل  و يوصي الباحث باستكمال دراسة روايات شرح ابن بطال ملا فيها من الفوائد و 
 احلاشية وحتديدا ختريج األحاديث واحلكم عليها.كتاب ابن بطال ولو يف 

 : المصادر والمراجع

أسد الغابة في  (.1994)أبو احلسن علي بن أِب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد  ،ابن األثري
 .دار الكتب العلمية :بريوت .معرفة الصحابة

دار طوق  :بريوت .الصحيح المختصرالمسند الجامع  (. ه1422) حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي ،البخاري
 .النجاة

مكتبة : القاهرة. في تاريخ أئمة األندلس الصلة (.1955) أبو القاسم خلف بن عبد امللك، ابن بشكوال
 .اخلاجني

مكتبة  :الرياضم: حتقيق: ياسر بن إبراهي ،شرح صحيح البخاري (.2000ف )أبو احلسن علي بن خل ،ابن بطال
 .الرشد

دار الكتب : بريوت .سنن البيهقي الكبرى (.2003) أمحد بن احلسي بن علي بن موسى أبو بكر ،البيهقي
 .العلمية

 دار: بريوت .والتعديل الجرح (.1952) الرازي التميمي إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبو ،حامت أِب ابن
 .العرِب الرتاث إحياء

 .مكتبة املثىن :بغداد .عن أسامي الكتب والفنونشف الظنون ك (.1941)مصطفى بن عبد اهلل  ،اجي خليفةح

 .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (.1993) حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ،ابن حبان
 .مؤسسة الرسالة :بريوت
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 .دار الفكر :بريوت. التهذيب تهذيب (.ه 1404) أمحد بن علي  أبو الفضل العسقالين ،ابن حجر

 .دار الرشيد: سوريا. حتقيق حممد عوامة، تقريب التهذيب (.1986) ____________

 .دار الكتب العلمية: بريوت .اإلصابة في تمييز الصحابة(. 1995____________ )

دار  :الرياض. الصحابةمعرفة  (.1998)أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى األصبهاين  ،أبو نعيم
 .الوطن

: بريوت. خالصة تذهيب تهذيب الكمال (.ه 1416)اليمين  األنصاري بن أِب اخلريأمحد بن عبد اهلل  ،اخلزرجي
 .اإلسالميةمكتب املطبوعات 

: بريوت. حتقيق حممد مصطفى األعظمي ،صحيح ابن خزيمة (.2003) بن إسحاق أبو بكر حممد ،ابن خزمية
 .اإلسالمياملكتب 

 .دار الكتب العلمية :بريوت .تاريخ بغداد ه (.1417)أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد  ،اخلطيب البغدادي

مؤسسة  :بريوت .سير أعالم النبالء (.ه 1413)أبو عبد اهلل حمّمد بن أمحد بن عثمان مشس الدين  ، الذهيب
 .الرسالة

 .دار املعرفة :بريوت. ميزان االعتدال (.1963____________ )

 .دار الكتب العلمية: بريوت .تذكرة الحفاظ  (.1998____________ )

 .دار الكتب العلمية :بريوت .الطبقات الكبرى (.1990)أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع  ،ابن سعد

 .الرسالة :بريوت .تأويل القرآن فيجامع البيان  (.2000)أبو جعفر  اآلمليحممد بن جرير بن يزيد  ،الطربي

 .دار الفكر :بريوت .تاريخ دمشق (.1995)أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل  ،ابن عساكر

إكمال تهذيب الكمال في (. 2001) مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري املصري احلكري احلنفي، عالء الدين
 الفاروق احلديثة.. القاهرة: الرجال ءسماأ
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 :مصر. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (.ه 1323)أمحد بن حممد بن أِب بكر بن عبد امللك  ،القسطالين
 .األمريية

ت: ريو ب. واكب الدراري في شرح صحيح البخاريالك (.1981) بن علي مشس الدين حممد بن يوسف ،رماينالك
 .دار إحياء الرتاث العرِب

 :بريوت. تهذيب الكمال في أسماء الرجال (.1980)أبو احلجاج  بن يوسف يوسف بن عبد الرمحن ،املزي
 .الرسالة

 .طيبةدار  :الرياض .صحيح مسلم (.2006)بن احلجاج أبو احلسي القشريي النيسابوري  ،مسلم

 
 


