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 المقدمة

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات  احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ،

أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

  .وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممد عبده ورسوله 

ُتْم ُمْسِلُمونَ ( قال تعاىل  ) يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ

  ) 102سورة آل عمران آية (

َها ( وقوله تعالى  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيرًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه كَ َزْوجَ  اَن َها َوَبثَّ ِمنـْ

  ) 1سورة النساء آية( ) َعَلْيُكْم رَِقيباً 

سورة األحزاب آية ( )داً يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقولُوا قـَْوًال َسِدي( وقوله تعاىل 

71،70(  

فإن أصدق احلديث كتاب اهللا جل وعال، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه :أما بعد 

  .وسلم وشر األمور حمدثا�ا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

تب السوالف، وصان جبانبه من املفاخر العظيمة لألمة اإلسالمية أن اهللا تعاىل َحِفَظ كتا�ا من بني الك

َوأَنـَْزَل اللَُّه َعَلْيَك ( : َوَقْد قَاَل تـََعاَىل ،السُّنة املطهرة وَحِفَظها من الضياع والعبث والكذب والتحريف

ِإنِّي ( : ُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ السُّنَُّة ، َوَقْد قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَّ : اْلُقْرآُن ، َواحلِْْكَمُة : فَاْلِكَتاُب  )اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ 

َلُه َمَعهُ  ، فََأْخبَـَر أَنَُّه أُوِيتَ السُّنََّة َكَما أُوِيتَ اْلِكَتاَب ، َواللَُّه تـََعاَىل َقْد َضِمَن ِحْفَظ َما  )ُأوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثـْ

َتُه َعَلى اْلعِ   َباِد ِإَىل آِخِر الدَّْهرِ أَْوَحاُه إِلَْيِه َوأَنـَْزَل َعَلْيِه ؛ لُِيِقيَم بِِه ُحجَّ

ما قام به علماء اإلسالم وجهابذته من جهد : وإن من مظاهر هذا احلفظ لسنته صلى اهللا عليه وسلم 

ظاهر ، وعمل دؤوب ُمْضٍن ، يف سبيل مجع هذه السنة وتدوينها ، ووضع القواعد اليت تضبط روايتها ، 

فالسنة تكفل اهللا حبفظها عن طريق هؤالء الرواة وروا�ا، وحتدد قبوهلا من ردها ، ومتحص أحوال نقلتها 

 .الذين سخرهم حلفظ سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

فأقاَم الّلُه تعاىل حلفِظ السُّنَِّة أقوامًا ميَّزوا ما دخَل فيها من الكذِب والوهم : " قال احلافظ ابن رجب .

 .احلفِظ  والغلِط ، وضبطُوا ذلَك غايَة الضبِط ، وحفظوه أشدَّ 
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التحريف الذين حفظ اهللا �م السنة النبوية من  العباقرة بالسنة واحلديث األئمة األعالم  ومن هؤالء

املسند الصحيح بنقل ، حيث من مثار و جمهودات هذا االمام كتاب  رمحه اهللا مسلماالمام والضياع

، حيث حوى " العدل عن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و املمشهور ب صحيح مسلم 

املستنبطة اليت الفوائد الفقهية  من لكثري من الدرر الشيء النفيس و العلم الغزير ، كما اشتمل على  ا

أودعها يف ترامجه  واليت تدل على تبحره يف الفقه و استنباط األحكام مستفيدا ممن سبقوه من األئمة يف 

شيخه  ماكرر بعض األحاديث سندا و متنا مثلو من عبقرية هذا االمام أنّه  املادة و الطريقة واملنهجية ، 

، و هو موضوع حبثي يف  - رمحة اهللا عليهم  – و أمحد و الرتمذي و أبو داود النسائيمام البخاري و اإل

 .هذه الرسالة  نسأل اهللا اهلدى والتوفيق والسداد

 :مالحظة 

 :اعتمدت على 

 الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم: الكتاب  

  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري :المؤلف 

  دار األفاق الجديدة ـ بيروت+ دار الجيل بيروت  :الناشر 

  ثمانية أحزاء في أربع مجلدات :عدد األجزاء 

 األحاديث مشكلة وفقاً لترقيم جمعية المكنز وإال فالكتاب يخلو من ترقيم األحاديث

  .ال تنسونا من الدعاء،،، فريق عمل الطيماوي
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  مسلمالتعريف باإلمام :المطلب األول 

 اسمه ومولده:أوال     

 هو أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،ينسب إىل قبيلة بين قشري     

وذكر أحد الباحثني  أما عن تاريخ مولده فهو غري موجود، ،1وعليه فهو عريب األصل العربية،

 إحدىخلمس بقني من رجب سنة  االثننيودفن يوم  أن اإلمام مسلم تويف عشية األحد،

وهذا يتضمن أن مولده كان يف سنة ست  ابن مخس ومخسني سنة،وهو  وستني ومائتني،

 .2ومائتني

 نشأته ورحالته العلمية:ثانيا     

مل يتأخر مسلم عن التبكري يف مساع احلديث،حيث بدأ السماع وعمره مثان عشرة سنة      

اثنيت فيكون عمره يف بداية طلبه للحديث  يعين بعد املائتني، ،3من حيي بن حيي التميمي

أما عن رحالته فلم  .بدايته وصالح ويف هذه السن املبكرة يتبني حسن نشأته، عشرة سنة،

 ومصر، والشام، والعراق، ه رحل إىل احلجاز،تكن له رحالت كثرية كاإلمام البخاري،إال أنّ 

 .4وغريها

 شيوخه وتالمذته:ثالثا     

 :شيوخه -1     

 وقتيبة بن سعيد، بن راهويه، وإسحاق بن حنبل،أمحد :مسع مسلم من عدة شيوخ منهم     

  .5...وغريهم وسعيد بن منصور، وزهري بن حرب،

  

 

                                                           
 .558ص ،12سري أعالم النبالء،ج الذهيب، -1
دار الغرب  ،3ط ،لغلط ومحايته من اإلسقاط والّسقطصحيح مسلم من اإلخالل وا صيانة  ابن الصالح، -2

 .62ص بريوت، اإلسالمي،
 .558ص ،12سري أعالم النبالء،ج ،الذهيب -3
 .107، ص1995القاهرة، سلسلة البحوث اإلسالمية، ،3ط ،-الستة الكتب  -ةنّ يف رحاب السُ  أبو شهبة، -4
 .558ص ،12سري أعالم النبالء،ج الذهيب، -5
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 :تالمذته -2      

وأبو الرتمذي، أبو الفضل أمحد بن سلمة،وأبوعيسى:تلقى عنه احلديث عدد كثري منهم      

 .6...بن خزمية،وغريهم بكر

 تصانيفه:رابعا     

ورجال عروة  واألمساء، والكىن والتمييز، وهو أشهرها، الصحيح:صنف عدة كتب منها     

 .7...وأوهام احملدثني، وغريها بن الزبري،

 منزلته وثناء العلماء عليه:خامسا     

 :مناقب اإلمام مسلم كثرية نذكر منها     

 ي،ومسلم بن احلجاج بنيسابور،أبو زرعة بالرّ :حفاظ الدنيا أربعة:(قال حممد بن بشار     

 8).وحممد بن امساعيل ببخارى وعبداهللا بن عبدالرمحان بسمرقند،

 احلجاج،حممد بن حيي،مسلم بن :أخرجت نيسابور ثالثة رجال:(وقال حممد بن األخرم     

  9).بن أيب طالب وإبراهيم

ومسلم بن  بن حيي، حممد: رجالثالثة  إمنا أخرجت نيسابور:(ألخرماحممد بن  وقال     

 10).وابراهيم بن أيب طالب احلّجاج،

 وفاته:سادسا     

ودفن يوم اإلثنني خلمس بقني من رجب سنة احدى  تويف اإلمام مسلم عشية األحد،     

 .11فرمحه اهللا ومائتني، وستني

                                                           
 .562ص املصدر نفسه، -6
 .562ص املصدر نفسه، -7
موفق  :رسالة ماجستري،إشراف ،-دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم-املتابعات والشواهد صاحل العصيمي، -8

 .127ص، 2007القرى،كلية الدعوة وأصول الدين،جامعة أم  بن عبدالقادر،
 .565ص سري أعالم النبالء، الذهيب، -9

 .127ص املتابعات والشواهد، العصيمي، -10
 .62ص صيانة صحيح مسلم، ابن الصالح، -11
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نالحظ من خالل هذه الرتمجة املختصرة لإلمامني البخاري ومسلم أن هلما قدم راسخة      

بشهادة العلماء املعاصرين والراسخني  عامة، وهذاسائر العلوم  خاّصة، ويفيف علم احلديث 

 .يف العلم

 التعريف بصحيح مسلم:المطلب الثاني

 اسم الكتاب:أوال     

لكن  ،13"اجلامع"، ومن العلماء من يسميه 12"املسند الصحيح"منهم من ُيسمّيه باسم      

املسند الصحيح ":وامسه الكامل هو" صحيح مسلم"يسميه اختصاراالكثري من أهل العلم 

 .14" اهللا عليه وسلم ىبنقل العدل عن رسول اهللا صل املختصر من السنن

 سبب ومدة تأليفه:ثانيا     

املأثورة عن  أّما عن سبب تأليفه فيتمثل يف أن سائال هّم بالفحص عن مجلة األخبار     

 فلما فسأل مسلم تعيني تلك اجلملة، اهللا عليه وسلم يف سنن الدين وأحكامه، ىالنيب صل

فزاده قوة  علم أن عاقبة ذلك حممودة، إىل ما تؤول به احلال، ونظر مسلم نواله ومراده، تدبر

 .15يف إجابة نواله

كنا مع مسلم يف تأليف "قال أمحد بن سلمة  وكانت مدة تأليفه هي مخس عشرة سنة،     

ور أصوله يف حياة  وقد صنف مسلم الصحيح يف بلده ،حبض ،16"صحيحه مخس عشرة سنة 

  .17ويتحرى يف السياق  ،فكان يتحرز يف األلفاظ ،كثري من مشاخيه

  

  

  

 

                                                           
 .67ص صيانة صحيح مسلم، ابن الصالح، -12
 .129ص ،-دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسلم  -املتابعات والشواهد  العصيمي، -13
 .130ص املصدر نفسه، -14
 .130ص املصدر نفسه، -15
 .566ص ،12سري أعالم النبالء،ج الذهيب، -16
 .12ص هدي الساري، ابن حجر، -17
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  عدد أحاديثه وكتبه وأبوابه:ثالثا      

حديث 7479حديث بدون مكرر، أما باملكرر فهي 3033عدد أحاديث الكتاب      
تبه هي وعدد ك. 19حديث 12000وباملكرر  ،حديث4000 ومنهم من قال هي ،18

 .من كتاب اإلميان إىل كتاب التفسري  ابتداء ،أربعة ومخسني كتابا

 ،تعلقة مبوضوع واحدإمنا مجع األحاديث امل ومسلم مل يضع لكتابه تراجم األبواب،     

من وضع لنسخ املطبوعة ليس وماهو موجود من ذكر عناوين الكتب واألبواب يف بعض ا

هو اإلمام  اح ، وأحسن من وضع الرتاجموإمنا هو من وضع من جاء بعده من الشرّ  ،املؤلف

  .    النووي يف شرحه 

  شرطه: رابعا      

لكن يستفاد شرطه من  فاألمر اجتهادي ختمينني من العلماء، ،مل يصرح مسلم بشرطه     

، "العدل عن العدل عن رسول اهللاملسند الصحيح املختصر من السنن بنقل "اسم الكتاب 

صيانة "كتاب صاحب حيث ذكر ،"الصحيح "، "املسند :"ويظهر هذا يف لفظني اثنني مها 

أن يكون احلديث متصل اإلسناد بنقل :شرط مسلم يف صحيحه هو:(قوله"صحيح مسلم

 .20)وهذا هو حد الصحيح.ساملا من الشذوذ والعلة الثقة عن الثقة من أوله إىل منتهاه،

 شروحه:خامسا     

 :لقي كتاب صحيح مسلم عّدة شروح منها     

املتوىف سنة  أبو عبداهللا حممد بن علي املازري،:تأليف املعلم بفوائد كتاب مسلم، -1     

 .ه536

 .ه544املتوىف سنة  عياض، القاضي:تأليف إكمال املعلم، -ـ2     

 أبوزكريا حيي بن شرف النووي،:تأليف املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، -3     

 .ه676املتوىف سنة 

 .21وهناك الكثري من الشروح املطبوعة وغري املطبوعة     

                                                           
 .133ص ،-م دراسة نظرية تطبيقية على صحيح مسل -املتابعات والشواهد  العصيمي، -18
 .116ص ،-لكتب الستة ا -يف رحاب السنة  أبو شهبة، -19
 .72ص صيانة صحيح مسلم، ابن الصالح، - 20
 .123ص ،-الكتب الستة  -يف رحاب السنة  أبو شهبة، -21
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 ة الكتابمنزل:سادسا     

 :ودقة وضعه مكانة ومنزلة عالية به،تبوأ صحيح مسلم حبسن ترتي     

احلديث فمدارهم على لو أن أهل األرض يكتبون مائيت سنة :(قال فيه ابن الصالح      

 .22)هذا املسّند

 .23)وهو كتاب نفيس كامل يف معناه:(وقال الذهيب     

ما حتت أدمي الّسماء كتاب أصح من كتاب :(وقال أبوعلي احلسّني بن علي النيسابوري     

  .24)مسلم بن احلّجاج

ن اخلصائص مكانة عالية لدى الناس مجيعا بفضل مجلة ممسلم  االمام  صحيحل احتو      

  يثا اإلخالص وحتري الصدق يف كل حدهأمه ولعلّ   العلمية اليت اعتمدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .67ص صيانة صحيح مسلم ، ابن الصالح، -22
 .568ص ،12سري أعالم النبالء،ج الذهيب، -23
 .137ص ،- نظرية تطبيقيةدراسة  -والشواهد املتابعات  العصيمي، -24
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  األحاديث المكررة سندا ومتنا في صحيح االمام مسلم

 

  :الحديث األول 

 كتاب اإلميان  -

  باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار

ثـََنا أَبُو اَألْشَهِب َعِن احلََْسِن قَاَل َعاَد ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن زِيَاٍد  -  380 ثـََنا َشْيَباُن ْبُن فـَرُّوَخ َحدَّ َحدَّ

ْعُتُه ِمْن . ِفيهِ  َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر اْلُمَزِىنَّ ِىف َمَرِضِه الَِّذى َماتَ  ُثَك َحِديثًا مسَِ قَاَل َمْعِقٌل ِإىنِّ ُحمَدِّ

ثـُْتَك ِإىنِّ مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه  َلْو َعِلْمُت َأنَّ ِىل َحَياًة َما َحدَّ

يًَّة َميُوُت يـَْوَم َميُوُت َوُهَو َغاشٌّ َما ِمْن َعْبٍد َيْستَـْرِعيِه اللَُّه َرعِ « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-

 »ِلَرِعيَِّتِه ِإالَّ َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّة 

 كتاب اإلمارة

باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة 

 عليهم

ثـََنا َشْيَباُن ْبُن فـَرُّوَخ َحدَّ  - 4834 ثـََنا أَبُو اَألْشَهِب َعِن احلََْسِن قَاَل َعاَد ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َوَحدَّ

ُثَك َحِديثًا مسَِ  ْعُتُه ِمْن زِيَاٍد َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر اْلُمَزِىنَّ ِىف َمَرِضِه الَِّذى َماَت ِفيِه فـََقاَل َمْعِقٌل ِإىنِّ ُحمَدِّ

ثـُْتَك ِإىنِّ مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َلْو َعِلمْ  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه  ُت َأنَّ ِىل َحَياًة َما َحدَّ

َما ِمْن َعْبٍد َيْستَـْرِعيِه اللَُّه َرِعيًَّة َميُوُت يـَْوَم َميُوُت َوُهَو َغاشٌّ « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-

  .»ِلَرِعيَِّتِه ِإالَّ َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّة 

  :الثاني الحديث 

  كتاب الزكاة

  باب وصول ثواب الصدقة عن امليت إليه
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ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعنْ  - 2373 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ َحدَّ  َوَحدَّ

تُِلَتْت نـَْفَسَها فـَقَ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعاِئَشَة َأنَّ َرُجالً أََتى النَِّىبَّ  اَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أُمَِّى افـْ

َها قَاَل    .»نـََعْم « وَملَْ ُتوِص َوَأظُنـَُّها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدََّقْت أَفَـَلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدَّْقُت َعنـْ

  كتاب الوصية

  باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعبْ  - 4308 ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه َعْن َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر َحدَّ ِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ َحدَّ

تُِلَتْت نـَْفُسَها  - صلى اهللا عليه وسلم-َعاِئَشَة َأنَّ َرُجالً أََتى النَِّىبَّ  فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أُمَِّى افـْ

َها قَاَل وَملَْ ُتوِص َوَأظُنـَُّها َلْو َتكَ    .»نـََعْم « لََّمْت َتَصدََّقْت أَفَـَلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدَّْقُت َعنـْ

  الحديث الثالث

  كتاب صالة املسافرين وقصرها

باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل واحلذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من املقروء 

  عليه

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ  - 1901 ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َحدَّ َواْبُن َبشَّاٍر قَاَال َحدَّثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ

« ُألَىبِّ ْبِن َكْعٍب  -صلى اهللا عليه وسلم-مسَِْعُت قـََتاَدَة ُحيَدُِّث َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

قَاَل . »نـََعْم « قَاَل َوَمسَّاِىن َلَك قَاَل . ») الَِّذيَن َكَفُروا ملَْ َيُكنِ (ِإنَّ اللََّه أََمَرِىن َأْن أَقـْرَأَ َعَلْيَك 

  .فـََبَكى

  كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم

 باب من فضائل أيب بن كعب ومجاعة من األنصار رضي اهللا تعاىل عنهم

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َواْبُن َبشَّاٍر قَاالَ  - 6497 ثـََنا ُشْعَبُة قَاَل َحدَّ َحدَّثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّ

ُألَىبِّ ْبِن   -صلى اهللا عليه وسلم-مسَِْعُت قـََتاَدَة ُحيَدُِّث َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

. »نـََعْم « قَاَل َوَمسَّاِىن قَاَل . ») َكَفُروا  ملَْ َيُكِن الَِّذينَ (ِإنَّ اللََّه أََمَرِىن َأْن أَقـْرَأَ َعَلْيَك « َكْعٍب 

  .قَاَل فـََبَكى
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  الحديث الرابع

  كتاب النكاح

 باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر حترميه إىل يوم القيامة

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـََرْأُت َعَلى َماِلٍك َعِن اْبِن ِشهَ  - 3497 اٍب َعْن َعْبِد اللَِّه َواحلََْسِن َحدَّ

 -صلى اهللا عليه وسلم- ابـَْىنْ ُحمَمَِّد ْبِن َعِلىٍّ َعْن أَبِيِهَما َعْن َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َعِة النَِّساِء يـَْوَم َخْيبَـَر َوَعْن َأْكِل حلُُوِم احلُُْمِر اِإلْنِسيَّةِ    .نـََهى َعْن ُمتـْ

  ب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوانكتا

  باب حترمي أكل حلم احلمر اإلنسية

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـََرْأُت َعَلى َماِلِك ْبِن أََنٍس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َعْبِد اللَِّه  - 5116 َحدَّ

صلى اهللا عليه -َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َواحلََْسِن ابـَْىنْ ُحمَمَِّد ْبِن َعِلىٍّ َعْن أَبِيِهَما َعْن 

َعِة النَِّساِء يـَْوَم َخْيبَـَر َوَعْن حلُُوِم احلُُْمِر اِإلْنِسيَّةِ  - وسلم   .نـََهى َعْن ُمتـْ

   الحديث الخامس

  كتاب اإلميان

 باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر األدلة

َثِىن َحْرَمَلُة ْبنُ  -  399 َحيَْىي َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِىن يُوُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأِىب  َوَحدَّ

صلى اهللا عليه -َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِىب ُهَريْـَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َربِّ أَِرِىن  (ِإْذ قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-اِهيَم َحنُْن َأَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـْرَ « قَاَل  - وسلم

َويـَْرَحُم اللَُّه ُلوطًا َلَقْد  « قَاَل ) َكْيَف ُحتِْىي اْلَمْوَتى قَاَل َأوَملَْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِىب 

  .»وَل لَْبِث يُوُسَف َألَجْبُت الدَّاِعَى َكاَن يَْأِوى ِإَىل رُْكٍن َشِديٍد َوَلْو لَِبْثُت ِىف السِّْجِن طُ 

  كتاب الفضائل

 باب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه و سلم
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َثِىن َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِىن يُوُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأِىب  - 6291 َوَحدَّ

صلى اهللا عليه -َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِىب ُهَريْـَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن 

قَاَل َأوََملْ . َحنُْن َأَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـْرَاِهيَم ِإْذ قَاَل َربِّ أَِرِىن َكْيَف ُحتِْىي اْلَمْوَتى« قَاَل  - وسلم

  .قـَْلِىب تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ 

َويـَْرَحُم اللَُّه ُلوطًا َلَقْد َكاَن يَْأِوى ِإَىل رُْكٍن َشِديٍد َوَلْو لَِبْثُت ِىف السِّْجِن طُوَل لَْبِث يُوُسَف 

 .»َألَجْبُت الدَّاِعَى 

  الحديث السادس

  كتاب السالم

  باب حترمي قتل اهلرة

َثِىن َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأمسَْ  - 5989 ثـََنا ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن نَاِفٍع َعْن َحدَّ اَء الضَُّبِعىُّ َحدَّ

َها َحىتَّ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َبِت اْمرَأٌَة ِىف ِهرٍَّة َسَجَنتـْ ُعذِّ

َها َوَسقَ  َها تَْأُكُل ِمْن َماَتْت َفَدَخَلْت ِفيَها النَّاَر الَ ِهَى َأْطَعَمتـْ َها َوالَ ِهَى تـَرََكتـْ َها ِإْذ َحَبَستـْ تـْ

  .»َخَشاِش اَألْرِض 

  كتاب الرب والصلة واآلداب

  باب حترمي تعذيب اهلرة وحنوها من احليوان الذي ال يؤذي

َثِىن َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمسَاَء ْبِن ُعبَـْيٍد الضَُّبِعىُّ  - 6841 ثـََنا ُجَوْيرِيَُة َحدَّ يـَْعِىن اْبَن  -َحدَّ

َبِت اْمرَأٌَة ِىف « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -َأْمسَاَء  ُعذِّ

َها َها َوَسَقتـْ َها َحىتَّ َماَتْت َفَدَخَلْت ِفيَها النَّاَر الَ ِهَى َأْطَعَمتـْ َها َوالَ ِهَى  ِهرٍَّة َسَجَنتـْ ِإْذ ِهَى َحَبَستـْ

َها تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش اَألْرِض    .»تـَرََكتـْ
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  الحديث السابع

  كتاب العتق

َثَك نَاِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل  - 3843 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـُْلُت ِلَماِلٍك َحدَّ َحدَّ

ُلُغ َمثََن اْلَعْبِد قـُوَِّم مَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه  ْن أَْعَتَق ِشرًْكا َلُه ِىف َعْبٍد َفَكاَن َلُه َماٌل يـَبـْ

  .»َتَق َعَلْيِه ِقيَمَة اْلَعْدِل َفأُْعِطَى ُشرََكاُؤُه ِحَصَصُهْم َوَعَتَق َعَلْيِه اْلَعْبُد َوِإالَّ فـََقْد َعَتَق ِمْنُه َما عَ 

  كتاب األميان

  يف عبدباب من أعتق شركا له 

َثَك نَاِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل  - 4415 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـُْلُت ِلَماِلٍك َحدَّ َحدَّ

ُلُغ َمثََن اْلَعْبِد قـُوَِّم «  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه  َمْن أَْعَتَق ِشرًْكا َلُه ِىف َعْبٍد َفَكاَن َلُه َماٌل يـَبـْ

  .»ِقيَمَة اْلَعْدِل َفَأْعَطى ُشرََكاَءُه ِحَصَصُهْم َوَعَتَق َعَلْيِه اْلَعْبُد َوِإالَّ فـََقْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتَق َعَلْيِه 

   الحديث الثامن

  كتاب الزكاة

  .باب ِىف اْلَكَفاِف َواْلَقَناَعةِ 

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن  -  2474 ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثِىن زَُهيـْ ُفَضْيٍل َعْن أَبِيِه ِكَالمهَُا َعْن ُعَمارََة ْبِن اْلَقْعَقاِع َعْن َأِىب َوَحدَّ

  .»اللَُّهمَّ اْجَعْل رِْزَق آِل ُحمَمٍَّد ُقوتًا «  -صلى اهللا عليه وسلم- ُزْرَعَة َعْن َأِىب ُهرَيـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

  كتاب الزهد والرقائق

ُر  -  7630 َثِىن زَُهيـْ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل َعْن أَبِيِه َعْن ُعَمارََة ْبِن اْلَقْعَقاِع َعْن َأِىب ُزْرَعَة َحدَّ ْبُن َحْرٍب َحدَّ

ٍد ُقوتًا «  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه    .»اللَُّهمَّ اْجَعْل رِْزَق آِل ُحمَمَّ
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   الحديث التاسع

  اإلمارةكتاب 

 باب بيان الشهداء

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـََرْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن ُمسَىٍّ َعْن َأِىب َصاِلٍح َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة  - 5049 َحدَّ

َنَما َرُجٌل َميِْشى ِبَطرِيٍق َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  بـَيـْ

  .»َعَلى الطَّرِيِق َفَأخََّرُه َفَشَكَر اللَُّه َلُه فـََغَفَر َلُه 

  كتاب الرب والصلة واآلداب

 باب فضل إزالة األذى عن الطريق

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـََرْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن ُمسَىٍّ َمْوَىل َأِىب َبْكٍر َعْن َأِىب َصاِلٍح  - 6835 َحدَّ

َنَما َرُجٌل َميِْشى ِبَطرِيٍق َوَجَد « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِىب هُ  بـَيـْ

  .»ُغْصَن َشْوٍك َعَلى الطَّرِيِق َفَأخََّرُه َفَشَكَر اللَُّه َلُه فـََغَفَر َلُه 

  الحديث العاشر

  كتاب الرب والصلة واآلداب

  باب فضل الضعفاء واخلاملني

َثِىن َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة َعِن اْلَعَالِء ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن  - 6848 َثِىن ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحدَّ َحدَّ

ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  .»ِه ألَبـَرَُّه بِاألَبـَْواِب َلْو أَْقَسَم َعَلى اللَّ 

  كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها

  باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء

َثِىن َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة َعِن اْلَعَالِء ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن  - 7369 َثِىن ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد َحدَّ َحدَّ

ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوَل اللَِّه أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ 

  .»بِاألَبـَْواِب َلْو أَْقَسَم َعَلى اللَِّه ألَبـَرَُّه 
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 :الخاتمة

ظاهرة تكرار األحاديث سندا ومتنا على األبواب هي مزية اتصف �ا االمام البخاري واالمام النسائي 

مل يشاركهما غريهم يف حدود علمي على حنو صنيعهما ، حيث يعد تكرار االمام  عليهما رمحة اهللا ،

النسائي لألحاديث سندا و متنا مظهرا من مظاهر عبقرية هذا االمام يف فهم السّنة النبوية و حسن 

  .االستنباط  و االستدالل 

ل حديثا مكررا سندا ومتنا فعل ذلك عن قصد ، ألنه ال يدخ مسلموالذي يظهر و اهللا أعلم أّن االمام 

أما عند التحقيق : دون فائدة ، أما سبب ذلك كما قال االمام بدر الدين العيين عن مكررات البخاري 

  25.فهو ال خيلو إما من تقييد أو إمهال أو زيادة أو نقصان أو تفاوت يف االسناد 

أو فيهما معا أو ملا أراده من التوسع يف وجوه  ال يكرر إال لفائدة إسنادية أو متنيةمسلم و االمام 

، حىت وإن مل يظهر هلذا التكرار على خالف عادته أنّه جيمع أحاديث الباب دفعة واحدة  االستدالل 

من مسلم ، وأن مقصد اإلمام  فائدة لكانت من أجل مغايرة احلكم الذي تشتمل عليه الرتمجة الثانية ،

ن احلديث الواحد أكثر من مسألة فيفرّقها يف األبواب حسب ما تضّمنه هذا الصنيع هو االستنباط م

  .وهذا األمر يكشف عن دقة فقهه وحسن استنباطاته،احلديث من فوائد فقهية و نكت حكمية 

ا مسلك وكذلك قد تبّني يل غرض آخر أدى باإلمام 
ّ
إىل تكرار تلك األحاديث سندا ومتنا وهو أنّه مل

ه وكذلك ملا أراده من التمسك جبملة من ضاق عليه خمرج احلديث ومل جيده من طريق آخر على شرط

وذلك من كمال بداعته , أبواب الفقه والتوسع يف وجوه االستدالل؛ اضطر إىل هذا النوع من التكرار

يتعجب من صنيعه واليدري أّن فعله , هوالذوق له يف علومه  ومن ال دراية له بغوامض, وحسن فهمه 

بقية   و صنيعه هذا يشبه صنيع االمام البخاري و.داللهذا ألجل التنبيه على مسألة أو معىن أو است

هذا يدل على علو مكانة أئمة  أصحاب املصنفات مثل النسائي و أمحد و أبو داود و الرتمذي ، و

  . عليهم رمحة اهللا يف فهم السنة و التمّكن يف الفقه و الرباعة فيهاحلديث 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني وصلى اهللا وسّلم على نبّينا حممد و على آله وصحبه ومن تبعهم 

 .ين وسّلم تسليما كثريا بإحسان إىل يوم الد
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