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 شكر وعرفان

والشكر له سبحانه على ما تكرم ، ركا فيه كما حيب ربنا و يرضى احلمد هللا محدا طيبا مبا
فهو ،به من نعم ال تعد وال حتصى ؛ فلوال ما أنعم به و يسر ملا كان لنا من األمر شيء

.على ما أعانين ووفقين على إكمال هذا البحث، فضل منه جلى يف عاله   

أن اشكر يل ولوالديك إيلّ {  :مث الشكر موصول ملن قرن اهللا شكره بشكرمها قال تعاىل
فلوالدي جزيل الشكر و االمتنان على ما حتماله من مشاق ومتاعب رغبة منهما  }املصري

رب {ب يف استمرار مسرييت العلمية و املضي فيها قدما و ال يسعين إال الدعاء هلما 
.}ارمحهما كما ربياين صغريا   

د حسان موهويب الذي تفضل .املشرف أكما أني أقدم جزيل الشكر والتقدير لألستاذ 
و أفاض علي من سعة ،حيث أمدين بكل عون ومساعدة ، باإلشراف على هذه الرسالة 

ما كان له األثر ، و دقة توجيهاته و رقة إرشاده و صدق رعايته ، ومسح خلقه ،صدره 
.فجزاه اهللا خري اجلزاء،األكرب يف خروج هذه الرسالة يف أحسن حلة   

ا باحلق واجلميل فإنه ال يفوتين يف هذا املقام توجيه فائق الشكر والتقدير لألستاذ واعتراف
الفاضل بومجعة صاحل الذي كان يل خري مستند وعون يف تذليل كافة الصعاب اليت اعترت 

وملا تشجيعه املستمر من بالغ األثر حني يفتر العزم و ، هذا البحث من بدايته إىل ايته 
. وأجزى له عظيم املثوبة والعطاء يف الدنيا واآلخرة، زاه اهللا خري اجلزاء فج، تضعف اهلمم

.إنه قريب جميب  

وال أنس يف هذا الصدد توجيه خالص الشكر و التقدير للجنة املناقشة على ما حتملته من 
.مشاق و متاعب يف تقومي هذا البحث و تصحيحه فجزاهم اهللا اجلزاء  
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ا فيها من إداريني و موظفني و عمال على سهرهم الدائم ويف األخري ال أنس اجلامعة مب
واملستمر يف تذليل كافة الصعاب من أجل تكوين جيل صاحل يقود األمة إىل بر األمان 

وكذلك ال ننسى مجيع أساتذتنا الذين أخذنا عنهم العلم واألخالق   و ، واالزدهار
فلهم مين مجيعا صادق الشكر ،  أصدقائنا الذين شاركونا يف هذا التحصيل العلمي املبارك

.وخالص التقدير و االمتنان  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 4 

ومن ، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا    
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، ومن يضلل فال هادي له ، يهد اهللا فهو املهتدي 

صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل ، أن حممدا عبده ورسوله أشهد 
.يوم الدين  
......أما بعد   

وشر األمور ، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا
.وكل ضاللة يف النار، حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة   
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J I H G 8 7 فإن من فضل اهللا ورمحته ذه األمة أن حفظ عليها أمر دينها 

 M K   n  m   l  k      j  i  hgL ٩: الحجر  
الوحي الثاين كما صح بذلك احلديث عن املصطفى عليه الصالة تعترب السنة النبوية هي و 

وملا كان يف حفظها حفظ .  1"أين أوتيت الكتاب و مثله معه أال: " وسالم حيث قال
فإن اهللا تبارك و تعاىل كان من عظيم امتنانه على عباده أن ، لألحكام اليت شرعها اهللا لعباده 

                                                             
صححھ األلباني، 4604ح ، باب في لزوم السنة ،كتاب السنة ،سنن أبي داود   1 
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وانتحال ، فقيض هلا رجاال أفذاذا ينفون عنها حتريف الغالني ، تفضل عليهم حبفظها هلم 
.ملون املشاق و يقطعون األميال من أجل مجع ما صح عنها ويتح،وتأويل اجلاهلني، املبطلني  

و لقد كان على رأس أولئك األفذاذ األعالم الذين حفظ اهللا م سنة نبيه عليه الصالة والسالم 
حيث ال خيفى ، أمري املؤمنني يف احلديث حممد بن إمساعيل البخاري ، من التحريف والضياع 

.ة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعلى أي ذي لب ماله من فضل يف خدم  
فضل رواية احلديث و تبليغ ، بني الفضلني  له وإن مما أكرم اهللا به اإلمام البخاري أن مجع اهللا

نضر اهللا (:سنة رسول صلى اهللا عليه وسلم القائل   ا شيئا فبلغه كما مسعه فربامرءا مسع من
 (قال عليه الصالة و السالم ، الدين وسننه  وفضل التفقه يف أحكام، 1)أوعى من سامع  )مبلغ

.2)من يرد اهللا به خريا يفقّه يف الدين  
 رالذي حوى من الدر –اجلامع الصحيح  -و إن من مثار جمهودات هذا العامل الكبري كتابه

وكما أنه اشتمل على كثري من الفوائد الفقهية املستنبطة من أحاديث رسول ، الشيء النفيس 
واليت تربز ، و اليت أودعها البخاري  يف تراجم أبواب اجلامع الصحيح، عليه وسلم اهللا صلى اهللا

يف الفقه ليس هذا فحسب بل إنها تربهن على مدى استقالليته ، مدى تبحره يف علم الفقه
و ، مستفيدا من جهود األئمة الذين سبقوه كاإلمام مالك و أمحد بن حنبل ، واستنباط األحكام

ولقد عكف على مصنفات ، من حيث املادة والطريقة واملنهجية... واألوزاعي ،سفيان الثوري 
.من سبقه من هؤالء األئمة وغريهم فحفظها واستوعبها   

فقدم بذلك للعامل منوذجا رائعا يعز .وضمن مقاصدها يف كتابه حسب الشرط الذي وضعه له
م واملواهب العلمية والطاقات حيث سخر اهللا جلامعه األقال. نظريه يف تاريخ العلم وتأليف 

وهذا من فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ، من شارح له وخمتصر ومعلق ،البشرية قدميا و حديثا 
. ذو الفضل العظيم   

ولقد اجته كثري من الطالب والباحثني إىل دراسة منهج البخاري يف صحيحه ونيل الدرجات 
، فقطعوا بذلك بذلك شوطا كبريا، بخاريوإخراج ما يسمى مبوسوعة فقه ال، العلمية فيه 

                                                             
صححھ األلباني، 2657ح ، باب ماجاء في الحث على تبلیغ السماع، أبواب العلم ، سنن الترمذي  1 
1037ح ، في النھي عن المسألةماجاء ، كتاب الكسوف، صحیح مسلم  2 
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ولقد رأيت من نفسي أن أشارك معهم يف خدمة . ارك هلم يف أعماهلمبنسأل اهللا أن يثيبهم وي
وهذا من خالل تتبعي لألحاديث اليت كررها ، هذه املوسوعة  واستخراج عبقرية هذا اإلمام 

.سندا ومتنا   
حيث عرضته على بعض أساتذتنا الكرام فقابله ، حيث كنت مياال إىل البحث يف هذا املوضوع 

و قد توفرت األسباب األمر الذي شجعين للمضي فيه قدما وال سيما  واالستحسان  بالرضا
:الداعية إىل ذلك  

و ، و صحيح البخاري خاصة ، والشغف بكتب احلديث عموما ، احلب للسنة النبوية _
.اإلعجاب بعبقرية هذا االمام و دقة منهجه  

تلك املرتلة اليت ، لإلمام البخاري من مرتلة رفيعة و مكانة مرموقة يف العلم وبني العلماء ملا  -
 تتجلى من خالل مؤلفاته رمحه اهللا وال سيما يف كتابه اجلامع الصحيح 

و ذلك جبمع مكررات البخاري يف ، املسامهة يف تقريب اإلستفادة من صحيح البخاري  -
.رضه من ذلكصحيحه  سندا و متنا و توضيح غ  

ه فأححببت أن أبين و أثبت أن ل، اإلمام البخاري كما أنه حمدث بارع فهو فقيه حاذق جمتهد-
.وهذا من خالل صنيعه يف تكرراه للحديث سندا ومتنا ، مكانة عالية يف الفقه والفهم الثاقب   

 التعريف حبدود البحث
بخاري يف موضعني خمتلفني من كتابه وأعين بذلك األحاديث اليت ذكرها  ال :األحاديث املكررة

قد يكون فيه من العلم  كرروالسبب يف ذلك أن احلديث امل، هم فقهي أرادمستدال ا على حك
.والفقه ما يوجب وضعه يف أكثر من باب  

أي يف اجلامع الصحيح  الذي اقتصر فيه على مجع األحاديث : يف صحيح البخاري سندا ومتنا 
نا أي يذكر احلديث الواحد يف موضعني خمتلفني بنفس سلسلة الرواة سندا ومت. الصحيحة فقط 

.وبنفس لفظ احلديث  
.ملا سأقوم به من استقراء تام هلذه األحاديث : مجع   

بيني غرض البخاري من هذا الصنيع و  ت، تكمن يف التحقيق يف عدد هذه األحاديث :  دراسة  
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:بحثإشكالية ال  
مراعيا يف ،حديث يف مواضع خمتلفة أليكرر اي يف جامعه جيده إن املتتبع ملنهج االمام البخار
تعرب عن فقهه ودرجة تفوقه يف فهم الكتاب و السنة   علميةذلك مقاصد عالية وأهدافا 
اديث سندا ومتنا يف األح عدد منيكرر أنه  ومن خصائص فقهه، واستنباط األحكام منهما 
.مواضع خمتلفة من جامعه  

وقد تتبع بعض من لقيناه ما  :( 240ص11حجر رمحه اهللا يف الفتح ج  قال احلافظ ابنوقد  
إال أنه بعد تتبعي هلذه األحاديث  ).أخرجه يف موضعني بسند فبلغ عدا زيادة على العشرين 

. متابعة علمية دقيقة وجدت العدد  أكثر من ذلك   
ركزة حتدد العدد الصحيح وعليه يبقى التحقيق والتدقيق يف هذه املسألة سبيله دراسة علمية م

مع  سواء يف األصول أو املتابعات األحاديث اليت كررها البخاري يف موضعني سندا ومتناهلذه 
على الرغم من قوله املشهور الذي نقله .اإلمام البخاري من هذا الصنيع فوائد أسباب وتبيني 

ولكين ال : ( البخارياحلافظ بن حجر عن الكرماين أنه رأى يف بعض النسخ قول أيب عبد اهللا
.أي مكررا )أريد أن أدخل فيه معادا  

مث كيف ميكن  وعليه ماهوالعدد الراجح لألحاديث املكررة سندا ومتنا يف اجلامع الصحيح ؟
.؟لعسقالين وغريه يف مسألة العدد توجيه أو فهم كالم احلافظ ابن حجر ا  

:مهية املوضوعأ  
:يل أن له أمهية تكمن يف النقاط اآليت هلذا املوضوع فقد تبني يمن خالل اختيار  

خاصة فيما يتعلق بغرض البخاري يف تكرراه للحديث ، جمع فوائد كثرية متفرقةيأنها س -
، وأرى من الواجب علي أن أعترف بأن كل مايف هذا املوضوع هو مثرة علمائنا ، سندا ومتنا 

. ليس يل فيه إال اجلمع والترتيب، وجهود سلفنا   
، جبمع هذه املكررات يف مصنف خاص  كوذل، الصحيحمن اجلامع  الستفادةاتيسري  -

.ووضعها بني يدي طالب العلم  
:أهداف املوضوع  
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إنه من خالل هذا البحث فإين أرجو أن يكون حبثا قيما يساهم يف خدمة موسوعة فقه  -
متنا وسندا  وذلك ملا سأقوم به من مجع األحاديث اليت كررها البخاري يف صحيحه، البخاري 

مع دراستها ، والتعليق عليها من كالم األئمة األعالم الذين اعتنوا بشرح اجلامع الصحيح، 
. الدراسة الفقهية املرجوة من البحث  

فكان تكراره للحديث ، إبراز مكانة اإلمام البخاري يف فهم السنة النبوية و حسن فهمه هلا  -
أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه يف : حىت قيل وسعة فقهه هسندا و متنا يعبر عن دقة فهم

.األبواب من األسرار  
:الدرسات السابقة  

لقد كثرت الدراسات و الرسائل األكادمية  حول منهج البخاري يف صحيحه خاصة فيما يتعلق 
حيث وجدت كثري من الكتب و الرسائل العلمية اليت تناولت اإلمام البخاري حمدثا و ،  بفقهه

ومن هذه ، ليت مناملمكن أن تكون هلا عالقة مبوضوع حبثي سواء من قريب أو من بعيد فقيها وا
:الكتب والرسائل مايلي  

.عبد احملسن العباد ، الفوائد املنتقاة من فتح الباري  
عبد احلق بن الواحد اهلامشي املكي، عادات اإلمام البخاري يف صحيحه   

، كتب اليت اهتمت باإلمام البخاري وجامعه الصحيح إال أنه رغم العدد الكبري من الرسائل وال
، فإين مل أتطلّع إىل كتاب أو رسالة علمية أولت عناية هلذا املوضوع ودرسته و أفردته بالتصنيف

عسى اهللا أن ، إال أنه هناك كتاب مفقود اهتم بدراسة مكررات البخاري و أفردها بالتصنيف 
تاب للعالمة اجلزائري حممد بن أمحد بن مرزوق وهو ك،يسخر له من خيرجه إىل النور 

".أنوار الدراري يف مكررات البخاري" ه و هو بعنوان   842التلمساين ت   
 
 

: املنهج املتبع  
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نظرا لطبيعة املوضوع فإن املنهج املتبع فيه هو املنهج  اإلستقرائي حيث سأقوم بتتبع واستقراء 
خاري سندا ومتنا اليت أشار شراح اجلامع الصحيح تام جلميع األحاديث املكررة يف صحيح الب

.بتكرارها   
: املنهجية املتبعة يف البحث  

سأقتصر على األحاديث املكررة سندا ومتنا كما هي دون أن أعرج  على أحديث كررها *
.بنفس اإلسناد لكنه اختصر متنها يف أحد املوضعني  

سب ما أشار إليها شراح اجلامع وجه الداللة من بعض هذه املكررات ح اول تبينيسأح* 
 الصحيح

سأعتمد على النسخة اليوننية من صحيح البخاري بترتيب حممد فؤاد عبد الباقي تقدمي العالمة *
.القاهرة، مصر ، 2010، ط األوىل ، دار ابن اجلوزي : دار الطبع، أمحد شاكر   

.ختريج األحاديث و ذكر معها الكتاب والباب ورقم احلديث*   
.زو اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم اآليةأقوم بع  

.ومن كتب غريب احلديث،  الشروحسأبني املعاين الغريبة من كتب *  
.واملوضوعات، واملصادر واملراجع، واألحاديث، سأقوم بوضع فهارس آليات*   
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: خطة البحث  
 مقدمة 

مفاهيم:  املبحث التمهيدي  
لغة واصطالحاتعريف احلديث : املطلب األول  
تعريف التكرار لغة واصطالحا: املطلب الثاين  

تعريف السند لغة واصطالحا: املطلب الثالث  
تعريف املنت لغة واصطالحا: املطلب الرابع  

اإلمام البخاري وكتابه اجلامع : املبحث األول   
امسه ونشأته العلمية ورحالته:  املطلب األول  
وثناء عليه  هلفاتشيوخه وتالميذه ومؤ: املطلب الثاين  

حمنته ووفاته: : املطلب الثالث  
اسم اجلامع وسبب تأليفه: املطلب  الرابع   
شروط البخاري يف جامعه: املطلب اخلامس  

عدد أحاديثه وكتبه وأبوابه: املطلب السادس   
روايات وأهم شروح اجلامع الصحيح: املطلب السابع  

فقه البخاري يف كتابه اجلامع: املطلب االثامن  
منهج البخاري يف تكرار احلديث سندا ومتنا: املبحث الثاين  

.األحاديث املكررة يف صحيح البخاري سندا ومتنا   : املطلب األول  

.أغراض تكرار البخاري لألحاديث سندا و متنا: املطلب الثاين  

.سندا ومتنافائدة تكرار البخاري لألحاديث :املطلبالثالث  

 خامتة
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عريفاتت: املبحث التمهيدي   
تعريف احلديث لغة واصطالحا:  املطلب األول  
ةتعريف احلديث لغ: الفرع األول  

1احلديث اجلديد من األشياء: احلديث يف اللغة هو  
تعريف احلديث اصطالحا: الفرع الثاين   

هو ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية 
2.البعثة أو بعدها أو سرية قبل  

تعريف التكرار لغة واصطالحا : املطلب الثاين   
:تعريف التكرار لغة : الفرع األول  

يقال كَره وكَر بنفسه يتعدى وال يتعدى والكَر مصدر كَر التكرار من الكر والكر هو الرجوع 
عنه رجع وكَر كْراراً عطف وكَرا وكُروراً وتكر كُرعليه ي  كَرار ومورجل كَر كُري على العدو

وكذلك الفرس وكَرر الشيء وكَركَره أَعاده مرة بعد أُخرى والكَرةُ املَرةُ واجلمع الكَرات 
.3ويقال كَررت عليه احلديث وكَركَرته إِذا رددته عليه  

: تعريف التكرار اصطالحا : الفرع الثاين   
. االمام البخاري يف موضعني أو أكثر ينفس سلسلة الرواة ولفظ احلديث  األحاديث اليت كررها  

تعريف السند لغة واصطالحا : املطلب الثالث   
: تعريف السند لغة: الفرع األول  

رفعه : واإلسناد يف احلديث . قابلك من اجلبل وعال عن السفح وفالن سند أي معتمد  ماهو
. 4إىل قائله  

 
                                                             

مادة ، 2001، 1ط، بريوت ، دار إحياء التراث العريب ، ت حممدعوض مرعب ، حممد بن أمحد األزهري، ذيب اللغة  
23ص، 4ج ، حدث  1 

17ص،  1ج، ه 1424، 1ط -بريطانيا–ليدز ، مؤسسة الريان ، عبد اهللا بن يوسف اجلديع ، حترير علوم احلديث   2 
135ص ، 5ج، مادة كرر  -لبنان-بريوت، دار صادر ،حممد بن مكرم بن منظور، لعرب لسان ا  3 
196ص، 1ج-لبنان-بريوت، دار العلم للماليني ، ت رمزي منري ، حممد بن احلسن بن دريد األزدي ، مجهرة اللغة  - 4 
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السند اصطالحاتعريف :الفرع الثاين   
.1هو سلسلة الرجال املوصلة إىل املنت  

تعريف املنت لغة واصطالحا: املطلب الرابع   
:تعريف املنت لغة : الفرع األول  

. 2املنت من األرض ما صلب وارتفع  ومنت كل شيء ما ظهر منه   
تعريف املنت اصطالحا : الفرع الثاين   

. 3املنت هو ما ينتهي إليه السند من الكالم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             

18ص، ه1405، 7ط -مصر– اسكندرية، مركز اهلدى للدراسات اإلسالمية ، حممود الطحان ، تيسري مصطلح احلديث  1 
، 1ج، م2009، 1426، 8ط،مؤسسة الرسالة ،ت حممد العرقوسي ، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، القاموس احمليط  2

  290ص
18ص ، حممود الطحان ، تيسري مصلح احلديث  -  3 
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اإلمام البخاري وكتابه اجلامع : املبحث األول   
امسه ونشأته العلمية ورحالته:  املطلب األول  
امسه و مولده : الفراع األول   

،  اجلعفي موالهم البخاري 1هو أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه
لصالة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع حممد بن إمساعيل يوم اجلمعة بعد اولد

2.وتسعني ومئة ببخارى  
نشأته العلمية ورحالته: الفرع الثاين   
نشأته العلمية :  البند األول   

إن املتأمل يف حياة اإلمام البخاري جيد نفسه أمام ثالثة عوامل رئيسية جعلت منه عامل عصره و 
:و صدق اهللا إذ قال ، ول إىل تقوى اهللا وخشيته أعجوبة زمانه وكلّها تعود يف املقام األ  

  MÏÎ  Í  ÌË   ÊL ٢٨٢: البقرة  
هذا املال جعله يستغين عن ، أنّ والد البخاري تويف عنه وهو صغري وترك ماال  وفريا : األوىل 

وال يشك عاقل ما للمال من أمهية يف حياة الناس . الناس وسهل له رحالته يف طلب احلديث 
.وطلب العلم خاصةعامة   
فأدركت األم ، أنّ اهللا تعاىل هيأ لإلمام البخاري أما صاحلة حافظت عليه واعتنت به : الثانية 

.ذكاء ابنها وميوله لطلب العلم فوجهته الوجهة الصحيحة   
وهذا . فال يكاد ينسى شيئا مر عليه ، أنّ اهللا رزق البخاري ذاكرة قوية وفهما ثاقبا : الثالثة 
هذا مع ما كان عليه رمحة اهللا من تقوى وخشية وصالح  ومراقبة هللا ، اهللا يؤتيه من يشاء فضل

.يف السر والعالنية  

                                                             

67ص، 1ج، مية دار الكتب العل، النووي ، ينظر ذيب األمساء واللغات ، معناها بالعربية الزراع  - 1 
،  -لبنان -بريوت، مؤسسة الرسالة  -ليس وحده–ت شعيب األرناؤوط ، حممد بن أمحد الذهيب ، سري أعالم النبالء  -2
  خبارى حاليا تقع يف أوزبكستان. 391ص ، 12ج ،م1985، ه1405، 3ط
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كل هذه العوامل ساعدته على أن يكون أمريا املؤمنني يف احلديث  وسيدا من سادات احلفاظ 
.والفقهاء  يف زمانه   

فقد حفظ مرويات ، لم يف سن مبكرة طلبه للع -رمحه اهللا–فبدأ حممد بن إمساعيل البخاري 
.أهل بلده وهو صيب مل يبلغ احلادي عشر من عمره  

: حيث قال العلمية لإلمام البخاري عنالنشأةيف تارخيه البغدادي اخلطيبوقد نوه    

: كيف كان بدء أمرك ؟ قال: قلت اليب عبد اهللا: ، قال :قال حممد بن أيب حامت الوراق (   
  .وأنا يف الكتاب أهلمت حفظ احلديث

  .عشر سنني، أو أقل: كم كان سنك ؟ فقال: فقلت

  .مث خرجت من الكتاب بعد العشر، فجعلت أختلف إىل الداخلي وغريه

إن أبا الزبري مل : سفيان، عن أيب الزبري، عن إبراهيم، فقلت له: فقال يوما فيما كان يقرأ للناس
  .يرو عن إبراهيم

  .ألصلارجع إىل ا: فانتهرين، فقلت له
هو الزبري بن عدي، عن : كيف هو يا غالم ؟ قلت: فدخل فنظر فيه، مث خرج، فقال يل

  .صدقت: إبراهيم، فأخذ القلم مين، وأحكم كتابه، وقال
فلما طعنت يف ، ابن كم كنت حني رددت عليه ؟ قال ابن إحدى عشرة سنة : فقيل للبخاري

وعرفت كالم هؤالء ، مث  ست عشرة سنة، كنت قد حفظت كتب ابن املبارك ووكيع،
وختلفت يف طلب ! خرجت مع أمي وأخي أمحد إىل مكة، فلما حججت رجع أخي ا 

فلما. احلديث   
طعنت يف مثان عشرة، جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعني وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد اهللا 

ليه وسلم يف الليايل إذ ذاك عند قرب رسول اهللا صلى اهللا ع" التاريخ " بن موسى وصنفت كتاب 
  .املقمرة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 15 

1.)وقل اسم يف التاريخ إال وله قصة، إال أين كرهت تطويل الكتاب  

:قال البخاري : العلمية لإلمام البخاري حيث قال  النشأةوزاد اإلمام الذهيب متمما   
كنت أختلف إىل الفقهاء مبرو وأنا صيب، فإذا جئت أستحيي أن أسلم عليهم، فقال يل مؤدب (

  .اثنني، وأردت بذلك حديثني، فضحك من حضر الس: كم كتبت اليوم ؟ فقلت: لهامن أه
دخلت على : ومسعته يقول! ! ال تضحكوا، فلعله يضحك منكم يوما : فقال شيخ منهم

احلميدي وأنا ابن مثان عشرة سنة، وبينه وبني آخر اختالف يف حديث، فلما بصر يب احلميدي 
فعرضا علي، فقضيت للحميدي على من خيالفه، ولو أن خمالفه قد جاء من يفصل بيننا، : قال

. 2) أصر على خالفه، مث مات على دعواه، ملات كافرا  

 هذا اإلمام الفذ العلمية حيث أهلم حبفظ احلديث يف صغره نشأةفهذه النصوص تكشف لنا عن 
مري املؤمنني يف فاستثمر هذا اإلهلام وشحذ هذه اهلمة حىت وصل إىل مرتبة أ،  ه204منذ سنة  

.احلديث  
ومع ذلك يوجه شيخه و ، فكم يعجب اإلنسان مبوقف طالب ال يتجاوز سنه احلادي عشر 

احلريص على إزالة اخلطأ واللبس وتبيني الصواب ،توجيه الواثق احلافظ احملب للفائدة ، أستاذه 
ويعرف كالم أهل  ،ووكع ، فيحفظ كتب ابن املبارك ، مث يتقدم هذا الغالم يف حفظه وعلمه .

واليكتفي مبرة واحدة يف التصنيف ،مث يشرع يف التصنيف بعد بلوغ السن الثامنة عشر ، الرأي 
صنفت مجيع كتيب " بل عن مجيع مصنفاته ، فهو يقول عن كتابه التاريخ ، يتأىن ، بل يراجع ، 

3"ثالث مرات  

رحالته: الفرع الثاين   
إلمام البخاري ابتد أ رحلته العلمية بعد سن السادس إنه من خالل النص السابق يبدو أنّ ا

حيث بعد   إنّ مما يدعونا إىل اإلعجاب حبياة اإلمام البخاري العلمية و.ه  210عشرة أي سنة 

                                                             

7 - 6ص ، 2ج ،  دار الكتب العلمية، اخلطيب البغدادي ، تاريخ بغداد   1 
401ص ،  12ج ، الذهيب ، م النبالء سري أعال -  2 

403ص ،12ج ، الذهيب ، سري أعالم النبالء ، 7ص،  2ج،أبو بكر اخلطيب ، تاريخ بغداد  3 
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و كتب حصيلة ذلك ، تلك الرحالت الكثرية واملتتابعة اليت حرص عليها هذه السن شرع يف 
. با مصفّى من كل دخيل أو معلومات ضعيفةفأخرج لنا علما نافعا صي، اجلهد املبارك   

وقد نقل اإلمام الذهيب يف السري قول البخاري عن  رحالته اليت قام ا إىل خمتلف األمصار 
: اإلسالمية  

وحدثنا حممد بن عمران اجلرجاين، مسعت عبد الرمحن بن حممد البخاري، مسعت : قال غنجار(
رجل أهل احلجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم لقيت أكثر من ألف : حممد بن إمساعيل يقول

كرات، أهل الشام ومصر واجلزيرة مرتني، وأهل البصرة أربع مرات، وباحلجاز ستة أعوام، وال 
فما رأيت واحدا منهم : مث قال....  1أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع حمدثي خراسان

2. )كالم اهللاخيتلف يف هذه األشياء، أن الدين قول وعمل، وأن القرآن   

العلمية  تهرحل عن اإلمام  البخاري الذي أخرب فيه عن النص الذي أورده اإلمام الذهيب   افهذ
ا يكشف لنا  عن مدى اجلهد الكبري  الذي قام به من خالل تنقالته بني خمتلف األمصار 

ن التحريف اإلسالمية وسهره الدائم وتعبه املتواصل يف سبيل خدمة السنة النبوية و حفظها م
وعقيدة شيوخه الذين  تلقى عنهم ، كما يكشف عن صفاء عقيدته  ،والضياع وتبليغها للناس

.العلم  

شيوخه وتالميذه ومؤلفاته والثناء عليه : ملطلب الثاين ا  
شيوخه: الفرع األول   

، عنهم العلم أخذ إنه من الصعوبة على أي باحث استقصاء مجيع شيوخ اإلمام البخاري الذين 
ألن اإلمام البخاري كما هو معلوم أخذ العلم عن ، وبالتايل حصرهم يف مثل هذه الصفحات 

كيف ال وهو القائل عن ، عن مئات الشيوخ مع ما حباه اهللا من استعداد فطري للتلقي عنهم 
: ، كَانوا يقُولُونَ ليس فيهم إال صاحب احلديث، كتبت عن ألف ومثانني نفسا :" نفسه 

                                                             

 1مدينة تقع يف إيران حاليا
408، 407ص ،  12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء -  2 
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ما عندي ، كتبت عن ألف شيخ أو أكثر " وقال أيضا .  1" نُ قَولٌ وعملٌ، يزِيد وينقصاِإليما
2."حديث ال أذكر إسناده   

واملتأمل يف رحلة اإلمام البخاري جيده أنه  قد أخذ العلم عن شيوخ من خمتلف األمصار و 
.األقطار اإلسالمية   

، حممد بن يوسف البيكندي ، ه277يكندي ت حممد بن سالم الب: من أهل خبارى قبل أن يرحل 
  .ه229عبد اهللا بن حممد املسندي ت 

 .ه 213خالد بن حيىي ت ، ه 219احلميدي عبد اهللا بن الزبري ت : من أهل مكة 

إمساعيل بن أيب أويس ،  ه221ت عبد اهللا بن مسلمة، عبد العزيز األويسي : من أهل املدينة
ه236إبراهيم بن املنذر ت ، ه 226ت  

، ه 252حممد بن املثىن امللقب بالزمن ت ، ه 234علي بن عبد اهللا املديين  ت :من أهل البصرة 
.ه222مسلم بن إبراهيم ت ، ه 228مسدد بن مسرهد ت   

خالد ،  ه 247حممد بن العالء أبو كريب ت ، ه 213عبيد اهللا بن موسى ت : من أهل الكوفة 
.ه213بن خملد ت   

ه230علي بن اجلعد ت،ه 233حيىي بن معني ت ، ه 241ن حنبل ت أمحد ب: من أهل بغداد   
آدم بن أيب ، ه 219علي بن عياش ت، ه 222أبو اليمان احلكم بن نافع ت : من أهل الشام 

.ه 221إياس ت   
سعيد بن أيب ، ه 218عبد اهللا بن يوسف التنيسي ت ، ه 231حيىي بن بكري ت : من أهل مصر 

.ه 224مرمي ت   
علي بن ،ه 251إسحاق بن إبراهيم الكوسج ت ، ه 238إسحاق بن راهويه ت :من أهل مرو 

ه 244حجر ت   
.ه232حيىي بن بشر ، ه  240قتيبة بن سعيد ت، ه  215مكي بن إبراهيم : من أهل البلخ   
.ه220ت إبراهيم بن موسى : من أهل الري   

                                                             

395ص ،  12ج ، الذهيب ، سري أعالم النبالء   1 
10ص، 2ج، كر اخلطيب أبو ب، تاريخ بغداد -  2 
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ت  حيىي بن حيىي،  ه237 بشر بن احلكم،  ه258ت  حممد بن حيي الذهلي: من أهل نيسابور 
1. ه226  

2.وذكر الكرماين أن عدد مشاخيه الذين خرج عنهم يف اجلامع الصحيح مائتان وتسعة ومثانون   
تال ميذه: الفرع الثاين   

لعل ما يؤكد لنا صعوبة حصر تالميذ اإلمام البخاري أنّ كتابه احلامع مسعه أكثر من تسعون 
مسع كتاب الصحيح حملمد بن إمساعيل تسعون : قال حممد بن يوسف الفربري ، ألف رجل 

3.ألف رجل فما بقى أحد يروى عنه غريي   
 أبو عيسى حممد بن سورة الترمذي،  )ه261ت (مسلم بن احلجاج: من أشهر تالميذه ف
حممد ،  )ه311ت(أبو بكر بن إسحاق بن خزمية،  )ه277ت(أبو حامت الرازي،  )ه279ت(

أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد ، براهيم بن إسحاق احلريب إ، بن يوسف الفربري راوي اجلامع 
4.وغريهم كثري ، )ه311ت( النسائي،  )ه264ت(الكرمي  

مؤلفاته:الفرع الثالث   
لقد يأت أسباب كثرية ألن يكثر البخاري من التأليف؛ فقد منحه اهللا ذكاًء حادا، وذاكرة 

واسعة باحلديث النبوي وأحوال رجاله من قوية، وصربا على العلم ومثابرة يف حتصيله، ومعرفة 
أضف إىل ذلك أنه بدأ التأليف . وخربة تامة باألسانيد؛ صحيحها وسقيمها ،وجتريح تعديل

مبكرا؛ فيذكر البخاري أنه بدأ التأليف وهو ال يزال يافع السن يف الثامنة عشرة من عمره، وقد 
  : أشهرها  صنف البخاري ما يزيد عن عشرين مصنفًا،

جلامع الصحيح وهو أهم مؤلفاته و أعظمهاا  
 التاريخ الكبري واألوسط و الصغري 

 خلق أفعال العباد

                                                             

394 -393ص ، 12، الذهيب ، سري أعالم النبالء   1 
 2ط، لبنان ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، محمد بن یوسف الكرماني ، الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري    2
  .13ص ، 1ج ، م  1981، 1401،

398ص،  12ج، الذهيب ، النبالء  سري أعالم. 9ص ، 2ج،اخلطيب البغدادي ، تاريخ بغداد  - 3 
397ص ، 12ج ، الذهيب ، سري أعالم النبالء   4 
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 رفع اليدين يف الصالة
ثناء العلماء عليه: الفرع الرابع   

ويوضحها بعض ،  فهو أشهر من نار على علممناقب اإلمام البخاري كثرية ال ميكن حصرها 
من ، رها التاريخ عن شخصية عظيمة يقتدى ا عرب الزمن سطّ، أقوال أعالم أئمة املسلمني فيه 

:هذه األقوال   

. 1) وطبيب احلديث يف علله، وسيد احملدثني، أستاذ األستاذين ( :قال اإلمام مسلم   
2.)ما أخرجت خرسان مثل حممد بن إمساعيل(: قال اإلمام أمحد   

3)أخينا حممد بن إمساعيل مل يدخل البصرة رجل أعلم باحلديث من (:قال حممد بن بشار  
4)حممد بن إمساعيل فقيه هذه االمة (:يعقوب بن إبراهيم الدورقي : قال   

ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول اهللا صلى اهللا :(قال  حممد بن إسحاق بن خزمية 
  5. )عليه وسلم وأحفظ له من حممد بن إمساعيل

يدل على فضله عندهم ، د بن إمساعيل البخاري فكل هذا الثناء من هؤالء األئمة على حمم
وأن اهللا سبحانه وتعاىل قد كتب له القبول يف ، وينبئ عن غزارة علمه وفقهه وتقدمه يف العلم 

.األرض وملؤلفاته  

وأن يسكنه فسيح ،نسأل اهللا العلي العظيم أن يرحم اإلمام البخاري بواسع رمحته وعظيم امتنانه 
على مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني جناته يف الفردوس األ
.و حسن أولئك رفيقا  

 
 
 

                                                             

488ص  دار الفكر، ق حمي الدين اخلطيب ،العسقالينابن حجر ، هدي الساري  -  1 
21ص، 2ج، أبو بكر اخلطيب ، تاريخ بغداد   2 

423ص، 12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء 3 
419ص، 12ج ، املصدر نفسه  4 

27ص، 2ج ، أبو بكر اخلطيب ، ريخ بغداد تا  5 
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حمنته ووفاته: املطلب الثالث   
حمنته: الفرع األول   

وما من إمام من األئمة إال وحصل ، ويبتلى الناس على قدر إميام ، االبتالء سنة من سنن اهللا 
.ما اهللا به عليم  له نوع من الفنت واإلبتالء  

:واإلمام البخاري كغريه من األئمة امتحن و اتلي بأمور أشهرها   
حمنة مسألة اللفظ خبلق القرآن   : البند األول   

تعرضت األمة اإلسالمية يف بداية القرن الثالث اهلجري إلرهاب فكري بغيض قاده املعتزلة دعاة 
فة العباسي املأمون  حني أصدر أوامره وذلك بتأييد من اخللي - كما يزعمون–حرية العقل 

وهي فتنة عمياء عمت أرجاء البالد اإلسالمية ، بامتحان العلماء يف مسألة خلق القرآن 
وكان اإلمام البخاري وقتها ال يزال يطلب العلم جيمع ويسمع ، واستهدفت أكابر علماء السنة 

السنة قاده إمام أهل السنة  وبعد فترة من الزمن وجهاد دؤوب من علماء ، ويؤلف ويرتب 
أزاح اهللا هذه الفتنة  –شيخ البخاري  –واجلماعة بدون منازع اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

بيد أنه . و أراح منها البالد والعباد وظهر أهل السنة وامتألت املدارس واملساجد باحملدثني 
."اللفظ " تفرعت عن هذه الفتنة قضية أخرى هي مسألة   

وكان اإلمام حممد بن حيىي ، بالغة  ةأهلها حبفاوواستقبله ،  1اإلمام البخاري على نيسابور وقدم
.شيخه ممن استقبله ورحب به  2الذهلي   

:وقد روى أبو بكر اخلطيب هذه القصة بتمامها حيث قال    
 أخربين حممد بن امحد بن يعقوب قال أنبأنا حممد بن نعيم الضيب قال مسعت حممد بن حامد(

البزاز يقول مسعت احلسن بن حممد بن جابر يقول مسعت حممد بن حيىي يقول ملا ورد حممد بن 
إمساعيل البخاري نيسابور قال اذهبوا إىل هذا الرجل العامل الصاحل فامسعوا منه قال فذهب الناس 

                                                             

 1مدينة تقع يف إيران حاليا
سئل حيي بن . إمام أهل زمانه، اهللا بن خالد إمام احلديث خبرسان أبو عبد اهللا الذهلي النيسابوري حممد بن حيي بن عبد  2

أنه عندنا جلعلناه إماما يف  لو: وقال أمحد بن حنبل. كفانا حممد بن حيي ذلك: معني مل مل جتمع حديث الزهري؟ قال
  273ص ، 12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء. ه258ت سنة .احلديث
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م إليه واقبلوا على السماع منه حىت ظهر اخللل يف جمالس حممد بن حيىي فحسده بعد ذلك وتكل
.فيه  

سئل حممد بن إمساعيل عن اللفظ بنيسابور فقال حدثين عبيد اهللا بن سعيد يعين أبا قدامة عن 
حيىي بن سعيد قال أعمال العباد كلها خملوقة فمرقوا عليه قال فقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا 

....  القول حىت يعودوا إليك قال ال افعل إال أن جييئوا حبجة فيما يقولون أقوى من حجيت
حركام وأصوام واكتسام وكتابتهم خملوقة فأما القرآن املتلو املبني املثبت يف املصاحف 

M  h  g  f  e      d  c  املسطور املكتوب املوعى يف القلوب فهو كالم اهللا ليس خبلق

  r  q  p  o   n  m  lk  j  iL ٤٩: العنكبوت  
و شيخه حممد بن حيي الذهلي جرت هذا األخري إىل  وقد حدثت فتنة عمياء بني اإلمام البخاري

.تركه وتنفري الناس من حوله وحتريضهم إىل عدم اإلستماع إىل اإلمام البخاري   
:يف تارخيه تفاصيل ما حدث بينهمما حيث يقولاخلطيب وقد روى   

أخربنا أبو حازم العبدوي قال مسعت احلسن بن امحد بن شيبان يقول مسعت أبا حامد  ( 
األعمش يقول رأيت حممد بن إمساعيل البخاري يف جنازة أىب عثمان سعيد بن مروان وحممد بن 

 أحيىي يسأله عن األسامى والكىن وعلل احلديث ومير فيه حممد بن إمساعيل مثل السهم كأنه يقر
من خيتلف إىل جملسه ال أال قل هو اهللا أحد فما أتى على هذا شهر حىت قال حممد بن حيىي 

إلينا فإم كتبوا إلينا من بغداد انه تكلم يف اللفظ ويناه فلم ينته فال تقربوه ومن يقربه  خيتلف
خربنا أبو سعيد حممد بن أ. فال يقربنا فأقام حممد بن إمساعيل ها هنا مدة وخرج إىل خبارى

أبا  حسنويه بن إبراهيم األبيوردي قال أنبأنا أبو سعيد حممد بن عبد اهللا بن محدون قال مسعت
ن كالم اهللا غري خملوق من مجيع جهاته آحامد الشرقى يقول مسعت حممد بن حيىي يقول القر

وحيث يتصرف فمن لزم هذا استغىن عن اللفظ وعما سواه من الكالم يف القران ومن زعم ان 
القران خملوق فقد كفر وخرج عن اإلميان وبانت منه امرأته يستتاب فان تاب واال ضربت عنقه 

اله فيئا بني املسلمني ومل يدفن يف مقابر املسلمني ومن وقف وقال ال أقول خملوق أو وجعل م
ن خملوق فهذا مبتدع ال جيالس وال يكلم آلفظى بالقرأنغري خملوق فقد ضاهى الكفر ومن زعم 
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ومن ذهب بعد جملسنا هذا إىل حممد بن إمساعيل البخاري فاموه فإنه ال حيضر جملسه اال من 
1.)ثل مذهبهكان على م  

  .االفتراء املنسوب إليه وكذّب الوقد فند اإلمام البخاري 
:حيث نقل اخلطيب يف تارخيه موقف البخاري من اللفظ حيث قال   

من زعم أىن قلت لفظي بالقران خملوق فهو كذاب فاىن مل أقله فقلت له يا أبا عبد اهللا قد (
ول وأحكى لك عنه قال أبو عمرو اخلفاف خاض الناس يف هذا وأكثروا فيه فقال ليس إال ما أق

فاتيت حممد بن إمساعيل فناظرته يف شيء من األحاديث حىت طابت نفسه فقلت يا أبا عبد اهللا 
ها هنا أحد حيكى عنك انك قلت هذه املقالة فقال يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك من زعم من 

واملدينة ومكة والبصرة أين قلت أهل نيسابور وقومس والرى ومهذان وحلوان وبغداد والكوفة 
أقول كما  ،لفظي بالقرآن فهو كذاب فأىن مل أقل هذه املقالة إال أىن قلت أفعال العباد خملوقة

أقول يف املصاحف  ٢ -  ١: الطور M  r      q  p  o  nL  قال اهللا تعاىل
  2.)ل الكفرقرآن ويف صدور الناس قرآن فمن قال غري هذا يستتاب فان تاب واال فسبيله سبي

موقف أبيه وأبو زرعة من حمنة اإلمام " اجلرح والتعديل" وقد نقل ابن أيب حامت يف كتابه 
:البخاري حيث قال  

قدم حممد بن إمساعيل الري سنة مخسني ومئتني، ومسع منه أيب وأبو زرعة، وتركا حديثه  ( 
.3) القرآن خملوقعندما كتب إليهما حممد بن حيىي أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه ب  

  :على موقفهماالذهيب  وقد رد اإلمام
4.)إن تركا حديثه، أو مل يتركاه، البخاري ثقة مأمون حمتج به يف العامل(  
 

                                                             

32 -31ص  2ج ،اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد 1 
 2  33-32ص ، 2ج، اخلطيب البغدادي ، تاريخ بغداد  
، 7ج،م1952-ه1352، 1ط -لبنان-بريوت، دار إحياء التراث العريب،عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي،اجلرح والتعديل  3

  191ص
466ص، 12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء  4 
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حمنته مع أمري خبارى : لبند الثاين ا  
واليت كانت بعد رجوعه إىل بلده خبارى ،لقد تعرض اإلمام البخاري حملنة أخرى بعد حمنة اللفظ 

وقد نقل اإلمام . حيث كان املتسبب يف هذه احملنة وايل خبارى ، من نيسابور  قادما إليها 
:الذهيب يف سريه تفاصيل هذه احملنة حيث قال   

مسعت أبا عمرو أمحد بن حممد املقرئ، مسعت بكر بن منري بن خليد ": تارخيه " قال غنجار يف (
ى إىل حممد بن إمساعيل أن امحل بعث االمري خالد ابن أمحد الذهلي وايل خبار: بن عسكر يقول

  .وغريمها المسع منك" التاريخ " و " اجلامع " إيل كتاب 
  .أنا ال أذل العلم، وال أمحله إىل أبواب الناس: فقال لرسوله

وإن مل يعجبك هذا . فإن كانت لك إىل شئ منه حاجة، فاحضر يف مسجدي، أو يف داري
ذر عند اهللا يوم القيامة، الين ال أكتم العلم، فإنك سلطان، فامنعين من الس، ليكون يل ع

فكان سبب   1)من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار(: لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  2.الوحشة بينهما هذا

 - على فرسخني من مسرقند " قرية "  -حممد بن إمساعيل إىل خرتنك فبعد هذه احملنة خرج 
.3موكان له ا أقرباء، فرتل عنده  

وفاته : الفرع الثاين    
ليلة السبت ليلة الفطر سنة إنه بعد حياة حافلة بالعلم وكثرة الترحال قضى اإلمام  البخاري حنبه 

4.ست ومخسني ومئتني  

نسأل اهللا العلي العظيم أن يرحم اإلمام البخاري بواسع . اثنتني وستني سنة   عن عمر ناهز
ح جناته يف الفردوس األعلى مع الذين أنعم اهللا عليهم من وأن يسكنه فسي،رمحته وعظيم امتنانه 

.النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني و حسن أولئك رفيقا  
                                                             

، د عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: إشراف ، ت شعيب األرناؤوط وآخرون، أمحد بن حنبل، مسند أمحد بن حنبل 1
  .األرناؤوط صححه شعيب، 8049ح ،مسند أيب هريرة،  م 2001 -هـ  1421األوىل، : الطبعة، مؤسسة الرسالة

364 -363ص، 12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء - 2 
364ص ، 12نفس املصدر ج   3 
34ص،  2ج، أبو بكر اخلطيب ، تاريخ بغداد - 4 
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اسم اجلامع وسبب تأليفه: املطلب الرابع   
امسه : الفرع األول   

على أن اسم  4والنووي3وابن الصالح  2والقاضي عياض1الكالباذيأبو نصر اتفق
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا "  :صحيح البخاري هو 

5.يف عمدة القاري -رمحه اهللا –واعتمد هذا العالمة العيين " عليه وسلم وسننه وأيامه   
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا : فقد مساه ب –رمحه اهللا  –أما احلافظ ابن حجر 
6.صلى اهللا عليه وسلم   

أمشل من كلمة حديث رسول اهللا  (أمور" ما قاله اجلماعة أنسب ألن كلمةاخلاص  يف رأيي و
و اشتمل ما قاله احلماعة . أدق " الصحيح "وتقدمي كلمة املسند على ، صلى اهللا عليه وسلم 

وهي موافقة لقول شيخه إسحاق بن ، و قد خال منها تعريف احلافظ " املختصر"على كلمة 
قال البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه  (ليف البخاري لصحيحه راهويه الذي كان سبب تأ

قال فوقع ذلك يف ، فقال لو مجعتم كتابا خمتصرا لصحيح سنة  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.8)وتركت من الصحيح حىت اليطول (وهو موافق لقوله أيضا  7)قليب فأخذت يف مجع اجلامع   

.8)اليطول  
 
 

                                                             
، 1ط،بريوت ، دار املعرفة ، ت عبد اهللا اليثي، أبو نصر الكالباذي ، اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد 1

  .  24ص،    1ج،ه1407
26ص، 1ج، دار العتيقة ودار التراث، القاضي عياض، مشارق األنوار يف صحاح اآلثار  2 
، 24ص، ه 1406_م1986-سنة النشر -دار الفكر سوريا،  ت نوردين عتر،ابن الصالح ، مقدمة يف علوم احلديث 

253 
73ص، 1ج، النووي، ذيب األمساء والغات  4 
5ص،1ج،  ،2001، ه1421، 1ط، لبنان ،  وتبري، تب العلميةالكدار ، بدرالدين العيين ، عمدة القاري  5 
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8ص، 2ج، أبو بكر اخلطيب ، تاريخ بغداد   7 
474ص ، 12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء   8 
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:األمور التالية من تسمية اإلمام لكتابه يؤخذو  
أن اإلمام البخاري أراد أن يكون كتابه جامعا جلميع األمور اليت حيتاج هلا يف فنون الشريعة  *

فن الفنت و أشراط ، فن الرقائق، فن السرية ، فن الفقه، فن احلديث، كفن العقائد، اإلسالمية 
.وجعلوا كلمة اجلامع دالة على ذلك، فن األداب واألخالق، الساعة   

ما أدخلت '' أنّ كل ما يف صحيح البخاري من األحاديث املسندة صحيح عنده وهو القائل  *
وقد أجاب ، و إن كانت هناك أحاديث قد انتقدها الدراقطين و غريه '' يف كتايب إال ما صح 

وعلى كلّ حال فرأي البخاري واجتهاده مقدم يف ، عنها احلافظ ابن حجر يف الفتح مبا يكفي 
.مقدم على غريه ال سيما وهو أمري احملدثني هذا الشأن   

وذلك متاشيا مع إشارة شيخه إسحاق بن ، أن مرويات البخاري يف جامعه جاءت خمتصرة  *
'' وقال  ''  1أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف حديث'' راهويه وعضد ذلك بقوله 

.هو املقصود من املختصر و هذا''  ما وضعت فيه إال ماصح وتركت من الصحيح حىت اليطول  
ألن أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من  ذكر اخلاص بعد العام '' سننه وأيامه '' قوله 

.تدخل فيها سننه و أيامه وغري ذلك   

األحاديث الصحيحة الثابتة كما أنه ميكن التنبيه إىل موضوع اجلامع الصحيح الذي يكمن يف 
وسلم هي موضوع كتابه اجلامع الصحيح فهي اليت وجه عنايته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

:إليها وجعل كتابه مشتمال عليها ويدلل لذلك أمور منها   
ما أدخلت يف (: تصرحيه بذلك يف نصوص كثرية نقلت عنه يف الباعث له على تأليفه حيث قال

ى ال يطول، كتايب إالَّ ما صححيح حتمن الص 2)وتركت  

املوضوع األصلي لكتابه اجلامع الصحيح هو األحاديث املسندة الصحيحة سواء فقد صرح أن 
و أنّ ما ما وقع فيه من املوقوفات واملعلقات وفتاوى الصحابة ، كانت قوال أو فعال أو تقريرا 

                                                             

8ص،2ج،اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد   1 
402ص ، 12ج ، الذهيب ، سري أعالم النبالء   2 
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وذلك من خالل قول البخاري ، والتابعني و غري ذلك إنما جاء عرضا و تبعا ال أصال مقصودا 
.''املسند '' كلمة   

سبب ومدة تأليف اجلامع الصحيح: الفرع الثاين   
:قال الدكتور أبو بكر كايف اجلزائري  

إن املتتبع لتاريخ تدوين السنة النبوية جيد أنّ هناك كثري  من كتب السنة واحلديث اليت سبقت 
ونالحظ أن تلك املؤلفات مل تفرد احلديث الصحيح بالتأليف وإمنا .ظهور اجلامع الصحيح 

تضم الصحيح والضعيف واملعلول وأحياناً اجلرح والتعديل وغريها من علوم احلديث كانت 
وكان علماء احلديث يفعلون ذلك ثقة منهم أنه يف إمكان أي حمدث أو . كما تقدم بيانه سابقاً

لكن يبدو أن هذا األمر أصبح . فقيه أن مييز هذا من ذاك، من غري تنصيص من هؤالء املؤلفني
فقد استطال السند، وكثر الرواة، وتشعبت . صف األول من القرن الثالث اهلجريعسرياً يف الن

الطرق، فأصبح من العسري جداً على غري األئمة النقاد التمييز بني الصحيح من عشرات 
وأصبحت احلاجة ماسة جداً إىل وضع . األحاديث والطرق الضعيفة أو املعلولة للحديث الواحد

وليس هذا فحسب، بل أن يكون . اشى الضعيف واملعلولكتاب يضم الصحيح فقط ويتح
خمتصراً، إذ املؤلفات السابقة، ، كانت واسعة وكبرية وخاصة اجلوامع واملسانيد، وحىت ال 

يكون هذا الختصار خمالً فاإلمام البخاري جعل كتابه شامالً ألهم مقاصد تلك الكتب 
لفقه واألحكام، وفيه ما يتعلق بالتفسري، وما السابقة، ففيه ما يتعلق بالتوحيد، وفيه ما يتعلق با

يتعلق بالسري واملغازي، والشمائل واملناقب، والطب والرؤيا، ومن مثة كان حرياً أن يوصف 
.1بأحسن وخري كتب اإلسالم   

وقد أدرك هذه احلاجة  املاسة بإفراد احلديث الصحيح الذي اتفق عليه أهل احلديث يف مصنف 
:لسببني  خاص  

                                                             
حمزة . د: إشراف ، رسالة ماجستیر، منھج االمام البخاري في تصحیح األحادیث وتعلیلھا من خالل الجامع الصحیح ، بو بكر كافي أ1

  ، اإلسالمیةجامعة األمیر عبد القادر للعلوم ، الملیباري 
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توجيه من  احملدث الكبري إسحاق بن راهويه شيخ اإلمام البخاري يف جملس من جمالسه ب :األول
.1''لو مجعتم كتاباً خمتصراً لصحيح سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم'' حيث قال ، العلمية  

2'' فوقع ذلك يف قليب فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح":قال البخاري عندئذ   
قول رأيت النيب صلى اللهيقول رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ي:(البخاري  قول : الثاين

أنت تذب : "فسألت بعض املعربين فقال يل، وكأين واقف بني يديه وبيدي مروحة أذب ا عنه
3. )عنه الكذب فهو الذي محلين على إخراج اجلامع الصحيح  

جهدا عظيما ووقتا وفريا  –رمحه اهللا  –قد بذل اإلمام البخاري فأما خبصوص املدة  اليت قضاها 
حيث ذكراملدة اليت استغرقها يف مجع وترتيب  ، يف إخراج هذا املؤلف العظيم  يف أحسن حلّة 

صنفت كتايب الصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف (:جامعه الصحيح حيث قال 
4.) حديث وجعلته حجة فيما بيين وبني اهللا تعاىل  

، إعادة النظر يف التصنيف  و،اها اإلمام البخاري يف اجلمع والترتيبفهذه املدة الطويلة اليت قض
لذا حظي مبكانة عالية جعلته أصح الكتب . والتأكد من كل يودع فيه، مظنة للمراجعة والتدقيق
.بعد كتاب اهللا عزوجل   

 وقاله الدكتور أبوهناك سبب آخر مهم دفع باإلمام البخاري إىل تأليف صحيحه وهو ما  
:كايف حيث قال بكر   

اليت  5البخاري إىل تأليف جامعه وهو تلك املوجة من البدع اإلمام وقد ظهر يل غرض آخر دفع
ظهرت يف القرنني الثاين والثالث، كاإلرجاء واالعتزال واخلروج ، والتجهم والنصب، والتشيع، 

                                                             

8ص، 2ج، اخلطيب البغدادي ، تاريخ بغداد   1 
401ص، 12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء  2 
5ص، ابن حجر العسقالين، ي الساري هد  3 
14ص ،2ج، اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد   4 
ملاذا إذن أخرج لبعض املبتدعة  يف كتابه ، وقد يقول قائل مبا أنه ضمن يف كتابه أبوابا خاصة رد فيها على أهل البدع 5

  .؟اجلامع الصحيح
:ة عن املبتدعة فجوابه يكون  مبا وضعه أهل احلديث من ضوابط يف الرواي  

  أن ال يكون داعيا لبدعته أو أن ال يروي ما يقوي بدعته*    
* أن يكون صادقا يف روايته  مع احلفظ واإلتقان  
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ال على وبدع سلوكية كالتصوف الغايل، وبدع مذهبية فروعية، كالتعصب إلمام ما واإلقب
السنن الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لذلك كله  طرحاستعمال الرأي وتكلف القياس و

جرد اإلمام البخاري نفسه من خالل جامعه للرد على كل هذه البدع بالسنن الثابتة عن النيب 
.صلى اهللا عليه وسلم   

نة واجلماعة يف حقيقة قد ذكر فيه مذهب أهل الس" جامعه " من " اإلميان " فكتاب : أوال 
اإلميان من أنه قول وعمل، يزيد وينقص وضمنه الرد على املرجئة، وهذا واضح يف كثري من 

:تراجم هذا الكتاب منها  
" ، "من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه " ، "أمور اإلميان " ، "دعاؤكم إميانكم '':أوال 

حب النيب صىب ، " الصالة من اإلميان " ، "ميان تفاضل أهل اإل" ، "عالمة اإلميان حب األنصار 
.''تفاضل أهل اإلميان يف األعمال ،'' اهللا عليه وسلم من اإلميان   

وكذلك ضمنه الرد على اخلوارج و املعتزلة الذين جيعلون األعمال اليت من اإلميان يزول بزواهلا 
لرد عليهم من خالل التراجم ويظهر هذا ا.ويكفّرون أهل الكبائر وحيكمون خبلودهم يف النار

:اليت أودعها يف كتابه منها   
باب املعاصي من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها إال '' .  ''باب كفران العشري كفر دون كفر''

. ''باب ظلم دون ظلم '' .   '' بالشرك  
الرد يف كتاب فضائل الصحابة و كتاب املناقب وكتاب مناقب األنصار فقد ضمن فيهم : ثانيا 

على الشيعة واخلوارج والروافض  وغريهم من املنحرفني عن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 وسلم سواء كلهم أو بعضهم

فقد أورد مناقب أيب بكر وعمر وعثمان ومناقب الصديقة بنت الصديق ومناقب معاوية  ، 
، ب فاطمة و علي وأورد فيه ما يدل على فضل احلسن واحلسني ومناق، وهذا ردا على الشيعة 

وهذا ردا اخلوارج و النواصب الذين يطعنون يف آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بقول أو 
.عمل   
.يف كتاب القدر فقد ضمنه الرد على القدرية النفاة الذين ال يؤمنون بالقدر : ثالثا   
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السيف أمثال يف كتاب الفنت فقد ضمن فيه  الرد على من يرى اخلروج على احلكام ب: رابعا
.اخلوارج واملعتزلة   

.يف كتاب األحكام ضمن فيه الرد على الشيعة واخلوارج مما يتعلق باإلمامة :خامسا   
'' :مثل باب . يف كتاب اإلعتصام ضمن فيه احلث على اتباع السنة والتمسك ا: سادسا

غالة أهل الرأي الذين  والرد يف نفس الوقت على''، اإلقتداء بأفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس '' : ومثّل لذلك بقوله ، أفرطوا يف استخدام القياس   

يف كتاب أخبار األحاد ضمنه الرد على من ال يرى بقبول أخبار األحاد من املعزلة :  سابعا
ذان والصالة والصوم ما جاء يف إجازة  خرب الوحلد الصدوق يف اآل'' وغريهم و مثّل بباب 
.والفرائض واألحكام   

يف كتاب التوحيد ضمن فيه الرد على اجلهمية و املعتزلة و األشاعرة واملاتردية وضمنه :  ثامنا
ويف رد بالغ على أهل البدع من ، مذهب أهل السنة و اجلماعة يف باب األمساء والصفات 
ار صفات اهللا تعاىل و أمسائه وتأويلها اجلهمية و أهل الكالم ومن كان على شاكلتهم يف إنك

.على غري ماورد به الشرع  
يف كتاب الزهد والرقائق ضمنه ما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املوضوع : تاسعا

ويف كثري من أبوابه الرد على غالة الصوفية الذين أحدثوا مناهج مبتدعة ما أنزل اهللا ا من 
باب '' ،  '' باب القصد واملداومة على العمل " ومن هذه األبواب . سلطان يف تزكية النفوس

1''الرجاء مع اخلوف   
إذن كل الكتب والتبويبات اليت أوردها البخاري يف صحيحه دالة على جودة فقهه وشدة ذكائه 

لذلك كثر الثناء عليه وعلى جامعه الذي يعد أصح الكتب بعد ، وتفوقه يف فهم الكتاب والسنة 
اهللاكتاب   

شروط البخاري يف اجلامع: املطلب اخلامس   

                                                             
37، 36ص ،د أبو بكر كافي، منھج االمام البخاري في تصحیح األحادیث وتعلیلھا  1 
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ما أدخلت يف كتايب إال  ):قال  إنه من خالل قول البخاري ميكن استنباط أقوى شروطه حيث 
.1)ما صح وتركت من الصحاح حلال الطول  

إال أنه مل ينقل عن اإلمام البخاري أو غريه من األئمة احملدثني التنصيص على شروط معينة لرواية 
و أنّ ، ولكن من خالل  سرب كتبهم استطاعو ا أن يقفوا على شرط كلّ واحد منهم ، احلديث 

: أهم الشروط اليت استظهرها العلماء من خالل جامعه الصحيح ما يلي   
.أن يكون اإلسناد متصال غري منقطع *   
مدلس وال مبعىن أن يكون كل راو من رواته غري ، أن يكون مجيع رواة احلديث ثقات عدوال * 

.سليم اإلعتقاد ، قليل الوهم ، خمتلط متصفا بصفات العدالة سليم الذهن   
.إن كانت الرواية بالعنعنة  من مدلس جيب أن يثبت لقاء الراوي بشيخه *   
.أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة*   

2.أن يتفق احملدثون ممن كانوا قبل البخاري أو املعاصرون له على صحة احلديث *   

عدد أحاديثه وكتبه وأبوابه: طلب السادسامل  
عدد أحاديثه: الفرع األول  

مجلة ما ىف صحيح البخارى من األحاديث املسندة (:قال اإلمام ابن الصالح واإلمام النووي 
سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثًا باألحاديث املكررة، وحبذف املكررة حنو أربعة 

3.)آالف  
فقد تعقبهما بشيئ من التفصيل وزاد على ماذكروه مائة واثنني وعشرين أما احلافظ ابن حجر 

: وتفصيله جاء كاآليت، حديثا   
.حديثا7397مجيع األحاديث املكررة سوى املعلقات واملتابعات   

حديثا 2602مجيع ما فيه من املتون املوصولة بال تكرار   
حديثا 1341: مجيع ما فيه من املعلقات   

                                                             

96، 10ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء   1 
354، 353ص ،2ج–ه 1422، 1ط،مكة ، دار عامل الفوائد ، بارك فوري امل، سرية اإلمام البخاري   2 
102ص،النووي، ذيب األمساء واللغات -20ص، مقدمة ابن صالح   3 
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حديثا 159يت مل يوصلها يف موضع آخراملتون املعلقة ال  
حديثا 341مجيع ما فيه من املتابعات واختالف الروايات   

حديثا  9082محيع ما فيه باملكرر   
وبني هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصالح وغريه تفاوت (:قال ابن حجر 

وقد قيل إا بإسقاط : "ديثويعين بذلك ما جاء عن ابن الصالح حيث قال يف علوم احل، "كثري
حيتمل أن يكون العدد األول الذي قلدوه : "مث إنه علل ذلك بقوله" املكررة أربعة آالف حديث

يف ذلك كان إذا رأى احلديث مطوال يف موضع آخر يظن أن املختصر غري املطول إما لبعد 
وحينئذ يتبني السبب يف  العهد به أو لقلة املعرفة بالصناعة ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثري

.1)تفاوت ما بني العددين واهللا املوفق  
:هذا اإلختالف  يف العدد يرجع ألمرين  يف واقع األمر و  
اختالف النسخ تقدميا وتأخريا*   
واآلخر اعتربمها ، فربما اعترب املصنف احلديثني و الثالثة حديثا واحدا ، اختالف طريقة العد * 

.ثالثة أحاديث   
عدد كتبه وأبوابه: الثاين الفرع   

مبتدءا بكتاب بدء الوحي وخمتوما بكتاب .كتابا  97لة ما يف اجلامع الصحيح من الكتب مج
2.بابا  4350: قال العالّمة أبو شهبة عدد أبوابه  أما خبصوص عدد أبوابه .التوحيد  

روايات اجلامع الصحيح وأهم شروحه :املطلب السابع   
جلامع الصحيحروايات ا: الفرع األول   

لإلمام البخاري، وأولوه عناية خاصة تليق مبكانته ) اجلامع الصحيح(لقد اهتم احملدثون بكتاب 
الكبرية يف نفوسهم، وقد جتلت أوىل مظاهر هذا االهتمام يف كثرة املتلقني هلذا الكتاب املبارك 

تسعون ألف  حملمد بن إمساعيل)) الصحيح((مسع كتاب : عن مصنفه، يقول تلميذه الفربري
  .رجل

                                                             

478ص، ابن حجر ، هدي الساري  1 
85ص، األزهر، جممع البحوث اإلسالمية، يف رحاب السنة الكتب الصحاح الستة، حممد أبو شهبة   2 
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د متثل مث كانت العناية به وضبطه وفق قواعد احملدثني واحلرص على تبليغه جيالً بعد جيل، وق
  .ذلك يف روايات هذا الكتاب

  :اجلامع الصحيح رواة 
، احملدث الثقة، أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر، : أوالً

ولد سنة  ،د اهللا البخاري، مسعه منه بفربر مرتنيعن أيب عب)اجلامع الصحيح(الفربريراوي
، وقد أشرف ه-320 -لعشر بقني من شوال، سنة عشرين وثالث مائة: مات الفربري،ه231

  1.على التسعني
  :ورواة الصحيح عن الفَربرِي هم

 إلمام احملدث أبو إسحاق، إبراهيم بن امحد بن إبراهيم بن امحد بن داود البلخي، املستملي - 1
  2.ه376وتويف سنة ، ه293ولد سنة . راوي اجلامع الصحيح عن الفربري،)هـ376ت(
اإلمام احملدث الصدوق املسند، أبو حممد، عبد اهللا بن امحد بن محويه بن يوسف بن أعني،  - 2

ولد ، الفربرِي منأبيعبدالله)جلامع الصحيحا:(ه316سنةفي  مسع ، احلمويي خطيب سرخس
3).هـ381ت. (ه 381ويف سنة ه وت293سنة   

. الكُشميهنِيأبو اهليثممحمد بن مكينب حممد بنمكيبرتراعبنهاروناملروزي، لثقة، احملدثا - 3
  4.ه389الفربرِي،تويف سنة حدث بصحيح البخاري مراتعن أيب عبد الله

4 - ،بويويه الشبالشيخ الثقة الفاضل، أبو علي، حممد بن عمر بن ش   سمعس. املروزي –
  5.وكان من كبارمشايخ الصوفيةالفربرِي، مهن أيب عبد الله316في سنة - جلامع الصحيح

اإلمام احلافظ اود الكبري، أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن املصري  - 5
حممد بن  من)صحيح البخاري( بخرسانمسع ب،ه294ولد سنة ،البزاز، البغدادي األصل 

  6.هـ 353تويف سنة   وحدث به، فكان أول منجلب الصحيح إىل مصرالفربرِي، يوسف

                                                             
  10ص،  15ج ، الذھبي ، بالء سیر أعالم الن -32
494ص ،  16ج ، المصدر نفسھ   2 
494ص ، ‘ 16ج ، المصدر نفسھ   3 
491ص ،  16ج ، المصدر نفسھ   4 
423ص ،  16ج ، المصدر نفسھ   5 
117ص ،  16ج ، المصدر نفسھ   6 
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الشيخ اإلمام املفيت، القدوة الزاهد، شيخ الشافعية، أبو زيد حممد بن امحد بن عبد اهللا بن  - 6
حممد بن أمحد : قال ، ه301ولد سنة .الفربرِيعن)صحيح البخاري( راويحممد املروزي 

  :روزي يقولامل مسعت الفقيهأبا زيد، ملروزيا
 يا أبا زيد إلىمىت:(قالف -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -  فرأيت النيب، كنت نائما بينالركن واملقام

  ).؟كتايبوالَ تدرس  تاب الشافعيتدرس ك
  ؟يارسول اهللا وما كتابك:فقلت

  1.ه371تويف سنة . يالبخار: قال جامع حممد بن إمساعيليعين
حممد بن حممد بن مكي بن يوسف أبو امحد القاضي اجلرجاين قدم بغداد وروى ا عن  - 7

  2). هـ374أو  373ت(،حممد بن يوسف الفربري كتاب الصحيح للبخاري 
قاضي مدينة نسف اليت يقال هلا ، أبو إسحاق النسفيي، القاض، الفقيه، احلافظ، اإلماما: ثانيا
  3.ه295تويف سنة .وكان فقيها جمتهدا، عنه) بصحيح البخاري( شبحدثخن: أيضا
أَحد رواةصحيحِ . اإلمام احملدث الصدوق، أبو حممد، محاد بن شاكر بن سوية، النسفي: ثالثا

 هنع ارِيخ4.ه311تويف سنة . الب  
: ن سوية البزدي، ويقالالشيخ املسند، أبو طلحة، منصوربن حممد بن علي بن قرينة اب: رابعا

  5) .هـ329تويف سنة، كَانَ آخر من حدث اجلَامعِ الصحيح عنِ البخارِي، البزدوي، النسفي 
.5  

تويف ، ه235ولد سنة ، اإلمام القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي: خامسا
6).هـ330  

.طرفة للكتاينوهذا الترتيب للرواة مأخوذ من الرسالة املست  
شروحات اجلامع الصحيح: الفرع الثاين   

مل حيظ كتاب بعد كتاب اهللا بعناية العلماء مثل ما حظي كتاب صحيح البخاري ، فقد اعتىن 
                                                             

314ص، 1ج، أبو بكر الخطیب ، تاریخ بغداد   1 
322ص،  3ج، المصدر نفسھ   2 
493ص، 13ج، الذھبي ، یالء سیر أعالم الن  3 
5ص، 15ج ، المصدر نفسھ   4 
279ص، 15ح ، المصدر نفسھ   5 
5ص، 2ج ، الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد   6 
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شرحا له واستنباطاً لألحكام منه وتكلماً على رجاله وتعاليقه وشرحاً ،العلماء واملؤلفون به
ذلك ، وقد تكاثرت شروحه حىت بلغ عدد شروحه  لغريبه وبياناً ملشكالت إعرابه إىل غري

والتعليقات عليه أكثر من مائة وثالثني شرحاً ، وأشهر هذه الشروح املطبوعة واملتداولة بني 
:املسلمني ما يلي   

. هـ388، املتوىف سنة أبو سليمان اخلطايب:أعالم السنن، تأليف   

ه449سنة  علي بن خلف بن بطال القرطيب املالكي، املتوىف:شرح صحيح البخاري، تأليف   

حممد بن يوسف الكَرماين، املتوفَّى سنة ، تأليف ، الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري 
ه)786(  

ه805عمر بن علي بن امللقن، املتوىف سنة : التوضيح شرح اجلامع الصحيح، تأليف   

املتوىف سنة ، أمحد بن علي  بن حجرالعسقالين: تأليف ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ه852  

بدر الدين حممود بن أمحد العيين، املتوفَّى سنة : تأليف ، بخاري عمدة القاري شرح صحيح ال
هـ) 855(  

ه911املتوىف سنة ، جالل الدين السيوطي : تأليف ، التوشيح شرح اجلامع الصحيح   

شهاب الدين أمحد بن حممد اخلطيب : تأليف ، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
.ه) 922(القسطالين، املتوفَّى سنة   

فقه البخاري يف اجلامع: املطلب الثامن ـ  
وفيما يلي ذكر ملا يدل . إمام يف الفقه ،إنه مما الشك فيه أن اإلمام البخاري إمام يف احلديث 

: وإمامته يف الدين، على علومقامه يف الفقه   
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أي -دخل اليوم  (:حيث قال شيخه حممد بن بشار ، ووصفه بالفقه ، ثناء العلماء عليه :أوال 
1)سيد الفقهاء -إىل البصرة  

2)أما اإلمام البخاري وأبو داود إمامان يف الفقه من أهل اإلجتهاد(:وقول شيخ اإلسالم   
.ما دونه يف صحيحه من تراجم األبواب تدل على إمامته يف الفقه:  ثانيا  

مقام عال يف ذو ، فقيه  حاذق ، فمن خالل هذين األمرين يتبين أن اإلمام البخاري إمام جمتهد 
:و يؤكد ذلك أمور منها ، العلم و التفوق يف فهم الكتاب والسنة   

، حفظه ألقاويل وفتاوى الصحابة والتابعني ومن بعدهم، علمه بآيات وأحاديث األحكام 
إضافة إىل ، التمكّن من اللغة العربية ، إطالعه على املذاهب الفقهية ،وإيرادها هلا يف صحيحه  

وهذا ظاهر يف صحيحه من خالل التراجم ، والفقهاء له بالفقه و حسن الفهم شهادة العلماء 
.اليت أودعها يف الكتب واألبواب   

وعليه فاملطّلع على جامعه يدرك متاما أنّ اإلمام البخاري مل يكن مقصوده منه اإلقتصار على 
الفوائد املستنبطة وجعل ، واستنباط الفوائد منه ، إنما قصد إبراز فقه احلديث ، احلديث فقط 

فقد اختار املسائل الفقهية وبوب هلا مث استدل هلا من ، تراجم لألبواب اليت أودعها يف الكتب 
 الكتاب والسنة و فتاوى الصحابة وفقهاء

فبهذا يكون قد مجع بني سنة النيب صلى اهللا عليه . ليبين فقه الباب واإلستدالل له ، التابعني 
.لف من الصحابة والتابعني وسلّم وفهمها بفهم الس  

أنبه على بعض األمور املتعلقة خبصائص فقه البخاري وطريقته يف اإلستنباط  أن وأرى من املفيد
.مع أنّ هذا األمر حيتاج إىل دراسة موسعة واستقراء شامل،   

الدقّة مع الوفاء باملقصود باإلجياز اإلختصار: أوأل  
أنه جمتهد غري مقلّد : ثانيا  
وصل إلينا فقهه بالسند الثابت يف الوقت الذي وصل إلينا األئمة اآلخرين بالنقل: ثالثا   

                                                             

422ص ،12ج، الذهيب ، سري أعالم النبالء    
، 20ج .م2003، ه1423، 1ط، دار أضواء السلف، ت عبد الرمحن بن حممد القاسم  ،ابن تيمية، جمموع الفتاوى  2

  .40ص
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حرصه على جعل عبارات أبوابه من صيغ األدلة الشرعية مراعيا يف ذلك الدقة واإلجياز : رابعا 
).أقوال الصحابة والتابعني ، أحاديث ، أيات ( واإلختصار والتنويع   

أعيا فحول العلماء ما أبداه : حىت قيل .يف بعض تراجم األبوابامليل للغموض واخلفاء : خامسا 
 يف التراحم من األسرار

)السنة  –القرآن ( العناية بشرح الغريب : سادسا   
تضمني كتابه لكثري من أقوال الصحابة والتابعني : سابعا   
ي يف ترامجه فقه البخار: م األبواب حىت قيل اجالكتب وتر وتنظيم عنايته حبسن ترتيب: ثامنا   

ذكر احلجج والرباهني يف التدليل على املسائل: تاسعا   
تبيني مذهبه يف اإلعتقاد والعمل : عاشرا   

1)أقوال الصحابة، القياس، اإلمجاع، السنة، القرآن( قوة مصادره يف اإلستنباط : أحد عشر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ص ،1م ،قسم أصول الفقھ ،جامعة أم القرى، رسالة دكتورة، ستر بن ثواب الجعید،فقھ اإلمام البخاري في السلم والبیوع 1

64 - 74  
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يث سندا ومتنا منهج اإلمام البخاري يف تكرار احلد:  املبحث الثاين   
األحاديث املكررة يف صحيح البخاري سندا ومتنا: املطلب األول  

: 01احلديث  
 كتاب اإلميان

فسماهم  .٩: الحجرات Mpo  n  m  l  k   j  iL باب
 املؤمنني

31- ا أَيثَندح ، ديز نبادما حثَندح ، كاربالْم ننِ بمحالر دبا عثَندنِ حع ، سونيو ، وب
أَين : فَلَقينِي أَبو بكْرةَ ، فَقَالَ  1ذَهبت َألنصر هذَا الرجلَ:(الْحسنِ ، عنِ اَألحنف بنِ قَيسٍ قَالَ 

إِذَا : م يقُولُ ترِيد قُلْت أَنصر هذَا الرجلَ قَالَ ارجِع فَإِني سمعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
 ارِ ، فَقُلْتي النولُ فقْتالْملُ وا فَالْقَاتهِمفَييبِس انملسقَى الْمالُ : الْتا بلُ فَمذَا الْقَاتولَ اِهللا هسا ري

بِهاحلِ صلَى قَتا عرِيصكَانَ ح هولِ قَالَ إِنقْتالْم(.  
 كتاب الديات

)ومن أحياها: ( باب قوله تعاىل  
6875 -  ، سونيو ، وبا أَيثَندح ، ديز نب ادما حثَندح ، كاربالْم ننِ بمحالر دبا عثَندح

لَ أَين ذَهبت َألنصر هذَا الرجلَ فَلَقينِي أَبو بكْرةَ فَقَا:(عنِ الْحسنِ ، عنِ اَألحنف بنِ قَيسٍ قَالَ 

                                                             

311ص ،19ج ،انظر فتح الباري   وكان األحنف ختلف عنه يف وقعة اجلمل، أي علي بن أيب طالب  1 
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إِذَا : ترِيد قُلْت أَنصر هذَا الرجلَ قَالَ ارجِع فَإِني سمعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ 
ما بالُ الْتقَى الْمسلمان بِسيفَيهِما فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ في النارِ قُلْت يا رسولَ اِهللا هذَا الْقَاتلُ فَ

بِهاحلِ صلَى قَتا عرِيصكَانَ ح هولِ قَالَ إِنقْت1) الْم. 

: 02احلديث   
 كتاب اإلميان

 باب عالمة املنافق
حدثَنا نافع بن مالك بنِ : حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ قَالَ : حدثَنا سلَيمانُ أَبو الربِيعِ قَالَ -33

آيةُ  (:أَبِي عامرٍ أَبو سهيلٍ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  .)الْمنافقِ ثَالَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أَخلَف ، وإِذَا اؤتمن خانَ

 كتاب الوصايا
)ية يوصى ا أو دينمن بعد وص( : باب قوله تعاىل  

2749 - كالم نب عافا نثَندفَرٍ ، حعج نيلُ باعما إِسثَندبِيعِ ، حو الرأَب داود نانُ بملَيا سثَندح 
  النبِي صلى اهللا عليه  بنِ أَبِي عامرٍ أَبو سهيلٍ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عنِ

  .2) آيةُ الْمنافقِ ثَالَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا اؤتمن خانَ ، وإِذَا وعد أَخلَف(: وسلم قَالَ 
عن سليمان أبو الربيع حيث يف  الرواية الثانية نسبه يف احلديث فائدة إسنادية وهي رفع اإلمهال 

 ودإىل أبيه سليمان بن دا

:03احلديث   
 كتاب اإلميان 

تامعو نيملسالْم ةمَألئو هولسرلو لَّهةُ ليحصالن ينصلى اهللا عليه وسلم الد بِيلِ النقَو اببهِم.  

                                                             

.كتاب اإلميان سندا ومتنا وقد سلف يف 316ص،31قال ابن امللقن يف التوضيح ج  1 
باب : وهذا احلديث بعينه إسنادا ومتنا قد مر يف كتاب اإلميان يف :59ص ،14قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج 2

 عالمة املنافق
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  ٩١: التوبة Mrq  p  o  nL : وقَوله تعالَى 
حدثَنِي قَيس بن أَبِي حازِمٍ عن : ى ، عن إِسماعيلَ ، قَالَ حدثَنا يحي: حدثَنا مسدد قَالَ -57

بايعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم علَى إِقَامِ الصالَة ، وإِيتاِء (: جرِيرِ بنِ عبد اِهللا ، قَالَ 
  .) الزكَاة والنصحِ لكُلِّ مسلمٍ

 كتاب الشروط
واالحكام واملبايعة فياإلسالمز من الشروط باب ماجيو  

حدثَنِي قَيس بن أَبِي حازِمٍ : حدثَنا يحيى ، عن إِسماعيلَ ، قَالَ : حدثَنا مسدد قَالَ  - 2715
امِ الصالَة ، وإِيتاِء بايعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم علَى إِقَ(: عن جرِيرِ بنِ عبد اِهللا ، قَالَ 

) الزكَاة والنصحِ لكُلِّ مسلمٍ  
  04احلديث 

 كتاب الغسل
اجلُنب يخرج ويمشي في السوقِ وغَيرِه: ابب  

ا سعيد، عن حدثَن: حدثَنا يزِيد بن زريعٍ، قَالَ: حدثَنا عبد اَألعلَى بن حماد، قَالَ - 284
يطُوف علَى نِسائه، في «قَتادةَ، أَنَّ أَنس بن مالك حدثَهم أَنَّ نبِي اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ 

ةونِس عست ذئموي لَهو ،ةداحالو لَةاللَّي«  

 كتاب النكاح

ئه في غُسلٍ واحدباب من طَاف علَى نِسا  

5215  سةَ، أَنَّ أَنادقَت نع ،يدعا سثَندعٍ، حيرز نب زِيدا يثَندح ،ادمح نلَى باَألع دبا عثَندح 
 مثَهدح ،كالم نلَى«بع طُوفكَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اللَّه بِيأَنَّ ن  ،ةداحالو لَةي اللَّيف هائنِس

ةونِس عست ذئموي لَه1»و .  

                                                             

.حديث أنس وقد تقدم سندا ومتنا يف كتاب الغسل: 227ص ، 9قال ابن حجر يف الفتح ج  1 
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:05احلديث   

 كتاب اجلنائز
ابيضِ: باملَح نا مهلغُس دنع أَةرلْمل الطِّيب  

، عن أَيوب، عن حفْصةَ، حدثَنا حماد بن زيد: حدثَنا عبد اللَّه بن عبد الوهابِ، قَالَ - 313
اللَّه دبو عقَالَ أَب : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النةَ، عيطع أُم نةَ، عفْصح نانَ، عسنِ حامِ بشه أَو

قَالَت :»لَى زإِلَّا ع ،ثَالَث قفَو تيلَى مع دحى أَنْ نهنا نالَ كُنا، ورشعرٍ وهةَ أَشعبجٍ أَرو
ذَا نكْتحلَ والَ نتطَيب والَ نلْبس ثَوبا مصبوغًا، إِلَّا ثَوب عصبٍ، وقَد رخص لَنا عند الطُّهرِ إِ

»ننهى عنِ اتباعِ اجلَنائزِ اغْتسلَت إِحدانا من محيضها في نبذَة من كُست أَظْفَارٍ، وكُنا  

 كتاب الطالق

القسط للحادة عند الطهر:باب  

5341 -  نةَ، عفْصح نع ،وبأَي نع ،ديز نب ادما حثَندابِ، حهالو دبع نب اللَّه دبثَنِي عدح
ةَ، قَالَتيطع أُم :» دحى أَنْ نهنا نا، كُنرشعرٍ وهةَ أَشعبجٍ، أَرولَى زإِلَّا ع ثَالَث قفَو تيلَى مع

هرِ، والَ نكْتحلَ، والَ نطَّيب، والَ نلْبس ثَوبا مصبوغًا إِلَّا ثَوب عصبٍ، وقَد رخص لَنا عند الطُّ
»1، في نبذَة من كُست أَظْفَارٍ، وكُنا ننهى عنِ اتباعِ اجلَنائزِإِذَا اغْتسلَت إِحدانا من محيضها  

حيث يف املوضع االول ذكرصيغة التحديث بلفظ اجلماعة ويف املوضع يف احلديث فائدة إسنادية 
 الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماع

:06احلديث   

  كتاب الصالة

̧   Mº¹ : ولِ اللَّه تعالَىباب قَ   ¶µ´L ١٢٥: البقرة  

                                                             
 

باب الطيب للمرأة عند : قد مر بيانه مستقصى يف كتاب احليض يف:  6ص،21مدة القاري جقال بدر الدين العيين يف ع
 1غسلها من احليض، فأنه أخرج هذا احلديث هناك بعني هذا اإلسناد، واملنت، ومضى الكالم فيه هناك
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سأَلْنا ابن (: حدثَنا عمرو بن دينارٍ، قَالَ: حدثَنا سفْيانُ، قَالَ: حدثَنا احلُميدي، قَالَ - 395
قَدم (: واملَروة، أَيأْتي امرأَته؟ فَقَالَعمر عن رجلٍ طَاف بِالْبيت العمرةَ، ولَم يطُف بين الصفَا 

 ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن» نيب طَافنِ، ويتكْعاملَقَامِ ر لْفلَّى خصا، وعبس تيبِالْب فَطَاف
ةواملَرفَا وةٌ» الصوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم قَدةٌ ، ونسح . (  
 كتاب الحج

ابب :رمتلُّ املُعحى يتم  

سأَلْنا ابن عمر رضي اللَّه (: حدثَنا احلُميدي، حدثَنا سفْيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قَالَ - 1793
 طُفي لَمو ،ةرمي عف تيبِالْب لٍ طَافجر نا، عمهن؟ فَقَالَعهأَتري امأْتأَي ةواملَرفَا والص نيب :

ف بين قَدم النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَطَاف بِالْبيت سبعا، وصلَّى خلْف املَقَامِ ركْعتينِ، وطَا(
  1)  لِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌالصفَا واملَروة سبعا وقَد كَانَ لَكُم في رسو

07احلديث   
 كتاب الصالة

 باب التقاضي واملالزمة يف املسجد
أَخبرنا يونس، عنِ : حدثَنا عثْمانُ بن عمر، قَالَ: حدثَنا عبد اللَّه بن محمد، قَالَ - 457

بِ بنِ كَعب اللَّه دبع نع ،رِيهالز ا كَانَ لَهنيد دردأَبِي ح نى ابقَاضت هبٍ، أَنكَع نع ،كالنِ م
وهو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا رهعمى ستا حمهاتوأَص تفَعتفَار ،جِدي املَسف هلَيي  عف

فى كَشتا حهِمإِلَي جرفَخ ،هتيى بادفَن ،هترجح فجس :»با كَعقَالَ» ي : ،ولَ اللَّهسا ري كيلَب
قُم «: لَقَد فَعلْت يا رسولَ اللَّه، قَالَ: أَيِ الشطْر، قَالَ: وأَومأَ إِلَيه» ضع من دينِك هذَا«: قَالَ

هفَاقْض«  

 كتاب اخلصومات

هم يف بعضكالم اخلصوم بعض: باب   
                                                             

} إبراهيم مصلىواختذوا من مقام {احلديث مر يف كتاب الصالة يف باب قول اهللا عز وجل : 169ص ،10قال العيين ج 
.فإنه أخرجه هناك بعني هذا اإلسناد وبعني هذا املنت من غري زيادة وهذا نادر جد 1 
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2418 -  نع ،رِيهنِ الزع ،سونا ينربأَخ ،رمع نانُ بثْما عثَندح ،دمحم نب اللَّه دبا عثَندح
هنع اللَّه يضبٍ ركَع نع ،كالنِ مبِ بنِ كَعب اللَّه دبع :يد دردأَبِي ح نى ابقَاضت هأَن ا كَانَ لَهن

وهو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا رهعمى ستا حمهاتوأَص تفَعتفَار ،جِدي املَسف هلَيي  عف
سولَ لَبيك يا ر: ، قَالَ» يا كَعب«: بيته، فَخرج إِلَيهِما حتى كَشف سجف حجرته، فَنادى

لَقَد فَعلْت يا رسولَ اللَّه، : قَالَ -أَيِ الشطْر  - ، فَأَومأَ إِلَيه » ضع من دينِك هذَا«: اللَّه، قَالَ
»1قُم فَاقْضه«: قَالَ  

08:احلديث   

 كتاب الصالة
حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ : هشامٍ ، قَالَ  حدثَنا معاذُ بن: حدثَنا محمد بن الْمثَنى قَالَ  - 465
حدثَنا أَنس أَنَّ رجلَينِ من أَصحابِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم خرجا من عند النبِي  (:قَالَ 

ضنِ يياحبصثْلُ الْما ممهعمو ةمظْلم لَةي لَيقَا صلى اهللا عليه وسلم فرا افْتا فَلَميهِمدأَي نيب يآن
لَهى أَهى أَتتح داحا ومهنم داحكُلِّ و عم ارص . (  

 كتاب املناقب
جمرد: باب  

نا أَنس حدثَنِي أَبِي ، عن قَتادةَ ، حدثَ: حدثَنِي محمد بن الْمثَنى ، حدثَنا معاذٌ ، قَالَ  - 3639
 ، هنع اللَّه يضر ،) بِيالن دنع نا مجرصلى اهللا عليه وسلم خ بِيابِ النحأَص ننِ ملَيجأَنَّ ر

ا صلى اهللا عليه وسلم في لَيلَة مظْلمة ومعهما مثْلُ الْمصباحينِ يضيآن بين أَيديهِما فَلَما افْترقَ
لَهى أَهى أَتتح داحا ومهنم داحكُلِّ و عم ار2)  ص.  

                                                             

باب التقاضي : قد مضى هذا احلديث يف كتاب الصالة يف: 257ص ،12قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج 
  1ه، بعني هذا اإلسناد وعني هذا املنتإىل آخر... واملالزمة يف املسجد، فإنه أخرجه هناك عن عبد اهللا بن حممد 

واحلديث بعينه سندا ومتنا مر يف باب جمرد بني أبواب املساجد، : 164ص، 16قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج 2
  .ومثل هذا هو املكرر حقيقة
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يف احلديث فائدة إسنادية  وهي رفع اإلمهال عن معاذ يف الرواية الثانية ألنه ذكره مهمال وكان 
  قد نسبه يف الرواية األوىل

09احلديث   
 كتاب الصالة

الصالة خلف النائم: باب   
512 - دسا مثَندقَالَح ،ى، قَالَ: ديحا يثَندقَالَ: ح ،امشا هثَندةَ، : حشائع نثَنِي أَبِي، عدح
أَنْ«: قَالَت ادفَإِذَا أَر ،هاشرلَى فةٌ عرِضتعةٌ مداقا رأَنلِّي وصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيكَانَ الن 

»ي فَأَوترتيوتر أَيقَظَنِ  

 كتاب اجلمعة

 باب إِيقَاظ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَهلَه بِالوِترِ

حدثَنِي أَبِي، عن عائشةَ، : حدثَنا هشام، قَالَ: حدثَنا يحيى، قَالَ: حدثَنا مسدد، قَالَ - 997
قَالَت :» بِيأَنْ كَانَ الن ادفَإِذَا أَر ،هاشرلَى فةً عرِضتعةٌ مداقا رأَنلِّي وصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص

ترتقَظَنِي، فَأَوأَي روت1ي«  
   10احلديث

  كتاب مواقيت الصالة
: شعبةُ، قَالَ الوليد بن العيزارِحدثَنا : حدثَنا أَبو الوليد هشام بن عبد املَلك، قَالَ - 527

 -هذه الدارِ وأَشار إِلَى دارِ  - حدثَنا صاحب : سمعت أَبا عمرٍو الشيبانِي، يقُولُ: أَخبرنِي قَالَ
الصالَةُ «: العملِ أَحب إِلَى اللَّه؟ قَالَأَي : سأَلْت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم (:عبد اللَّه، قَالَ

» اجلهاد في سبِيلِ اللَّه«: ثُم أَي؟ قَالَ: قَالَ» ثُم بِر الوالدينِ«: ثُم أَي؟ قَالَ: ، قَالَ» علَى وقْتها
).حدثَنِي بِهِن، ولَوِ استزدته لَزادنِي: قَالَ  

 كتاب االدب
                                                             

باب الصالة خلف : ا يفهذا احلديث بعني هذا اإلسناد واملنت مجيع: 11ص،  7قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج 1 
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 باب الرب والصلة

سمعت أَبا : الوليد بن عيزارٍ، أَخبرنِي قَالَ: حدثَنا أَبو الوليد، حدثَنا شعبةُ، قَالَ - 5970
 (:ه، قَالَعبد اللَّ -صاحب هذه الدارِ، وأَومأَ بِيده إِلَى دارِ  -أَخبرنا : عمرٍو الشيبانِي، يقُولُ

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن أَلْت؟ قَالَ: سإِلَى اللَّه بلِ أَحمالع ا«: أَيهقْتلَى والَةُ عقَالَ» الص :
حدثَنِي بِهِن، ولَوِ : قَالَ» اجلهاد في سبِيلِ اللَّه«: ثُم أَي؟ قَالَ: قَالَ» بِر الوالدينِ«: ثُم أَي؟ قَالَ

1.) استزدته لَزادنِي  

يف احلديث فائدة إسنادية وهي رفع اإلمهال عن أبو الوليد يف املوضع الثاين ألنه نسبه يف املوضع 
.األول  

11احلديث   
 كتاب مواقيت الصالة

وقت العصر: باب   
ثَنا أَنس بن عياضٍ، عن هشامٍ، عن أَبِيه، أَنَّ عائشةَ، حد: حدثَنا إِبراهيم بن املُنذرِ، قَالَ - 544
ا«: قَالَتهترجح نم جرخت لَم سمالشو ،رصلِّي العصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكَانَ ر «  

 كتاب فرض اخلمس

لنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وما نِسب من البيوت إِلَيهِنباب ما جاَء في بيوت أَزواجِ ا  

حدثَنا إِبراهيم بن املُنذرِ، حدثَنا أَنس بن عياضٍ، عن هشامٍ، عن أَبِيه، أَنَّ عائشةَ  - 3103
ا، قَالَتهنع اللَّه يضولُ ا«: رسكَانَ ر لَم سمالشو ،رصلِّي العصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص للَّه

)2تخرج من حجرتها  

13احلديث   
                                                             

باب فضل الصالة لوقتها، : واحلديث مضى يف مواقيت الصالة يف:81ص،22قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج 1
  بعني هذا اإلسناد واملنت

واحلديث مضى بعني هذا اإلسناد واملنت يف كتاب الصالة يف باب وقت العصر: 232ص ، 22قال العیني ج  2 
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 كتاب اآلذان
بدء اآلذان: باب   

قالَبةَ، عن  حدثَنا عمرانُ بن ميسرةَ، حدثَنا عبد الوارِث، حدثَنا خالد احلَذَّاُء، عن أَبِي - 603
فَأُمر بِالَلٌ أَنْ يشفَع «، فَذَكَروا اليهود والنصارى 1ذَكَروا النار والناقُوس: أَنسِ بنِ مالك، قَالَ

»اَألذَانَ، وأَنْ يوتر اِإلقَامةَ  

 كتاب أحاديث األنبياء

ما ذكر عن بين إسرائيل: باب   

3457 - ما عثَندسٍ حأَن نةَ، عالَبأَبِي ق نع ،دالا خثَندح ،ارِثالو دبا عثَندةَ، حرسيم نانُ بر
أَنْ يشفَع : ذَكَروا النار والناقُوس، فَذَكَروا اليهود والنصارى فَأُمر بِالَلٌ: " رضي اللَّه عنه، قَالَ

أَنْ يةَاَألذَانَ واِإلقَامر2وت«  
13 احلديث  

 كتاب األذان
الدعاء عند النداء: باب   
حدثَنا شعيب بن أَبِي حمزةَ، عن محمد بنِ املُنكَدرِ، عن : حدثَنا علي بن عياشٍ، قَالَ - 614

اللَّه دبنِ عابِرِ بلَّى اُهللا: جص ولَ اللَّهسقَالَ أَنَّ ر لَّمسو هلَيقَالَ: " ع ناَء :(مدالن عمسي نيح :
ه مقَاما اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصالَة القَائمة آت محمدا الوسيلَةَ والفَضيلَةَ، وابعثْ

فَاعش لَه لَّتح ،هتدعي وا الَّذودمحمةاميالق موي يت.(  

 كتاب تفسري القرآن

                                                             
232 ص،22انظرعمدة القاري ج  بالجرس والمضرا  1 
باب بدء األذان بعني هذا اإلسناد واملنت عن عمران بن : مضى هذا احلديث يف كتاب الصالة يف :44ص،16قال العیني ج  2

 .ميسرة
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٧٩: اإلسراء M  Y  X  W  V   U  TSL: قَوله: باب  

4719 -  نرِ، عكَدنِ املُنب دمحم نةَ، عزمأَبِي ح نب بيعا شثَنداشٍ، حيع نب يلا عثَندح
اللَّه يضر اللَّه دبنِ عابِرِ با جمهنقَالَ: ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر :)  نيقَالَ ح نم

اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصالَة القَائمة، آت محمدا الوسيلَةَ والفَضيلَةَ، : يسمع النداَء
حا مقَامم ثْهعابوةاميالق موي يتفَاعش لَه لَّتح ،هتدعي وا الَّذودم.(  

14احلديث   
 كتاب األذان

ابب : ذِّنلِ املُؤقَوعٍ، ومجفَةَ وربِع ككَذَلو ،ةاِإلقَامةً، واعموا جرِ، إِذَا كَانافسلْمل اَألذَان :
.يلَة البارِدة أَوِ املَطريةالصالَةُ في الرحالِ، في اللَّ  

حدثَنا أَيوب، عن أَبِي قالَبةَ، : حدثَنا عبد الوهابِ، قَالَ: حدثَنا محمد بن املُثَنى، قَالَ - 631
نحن شببةٌ متقَارِبونَ، فَأَقَمنا عنده حدثَنا مالك، أَتينا إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم و: قَالَ

أَن ا ظَنيقًا، فَلَمفا ريمحر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكَانَ رلَةً، ولَيا وموي رِينشا عنيهتاش ا قَد
ارجِعوا إِلَى أَهليكُم، فَأَقيموا «: كْنا بعدنا، فَأَخبرناه، قَالَسأَلَنا عمن تر -أَو قَد اشتقْنا  -أَهلَنا 

 موهرمو موهلِّمعو يهِما  - ففَظُهالَ أَح ا أَوفَظُهاَء أَحيأَش ذَكَرونِي  -ومتأَيا رلُّوا  كَمصو
»لَكُم أَحدكُم، ولْيؤمكُم أَكْبركُم أُصلِّي، فَإِذَا حضرت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ  

 كتاب أخبار اآلحاد

ابكَامِ :باَألحضِ وائالفَرمِ ووالصو الَةالصو ي اَألذَانوقِ فدالص داحرِ الوبخ ةازي إِجاَء فا جم  

7246 - دبا عثَندى، حاملُثَن نب دمحا مثَندا  حثَندةَ، حالَبأَبِي ق نع ،وبا أَيثَندابِ، حهالو
أَتينا النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ونحن شببةٌ متقَارِبونَ، فَأَقَمنا عنده : مالك بن احلُويرِث، قَالَ

ص ولُ اللَّهسكَانَ رلَةً، ولَي رِينشا علَنا أَهنيهتاش ا قَدأَن ا ظَنيقًا، فَلَمفر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع -  أَو
ارجِعوا إِلَى أَهليكُم، فَأَقيموا فيهِم، «: سأَلَنا عمن تركْنا بعدنا فَأَخبرناه ، قَالَ - قَد اشتقْنا 
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،موهرمو موهلِّمعا،  - وفَظُهالَ أَح ا أَوفَظُهاَء أَحيأَش ذَكَرلِّي،  -وونِي أُصمتأَيا رلُّوا كَمصو
كُمرأَكْب كُممؤلْيو ،كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤالَةُ فَلْيالص ترض1فَإِذَا ح«  

15احلديث   

  كتاب األذان
  باب الدعاء قبل السالم

832 - ا أَبثَندقَالَح ،انمقَالَ: و الي ،رِيهنِ الزع ،بيعا شنربأَخ :نرِ، عيبالز نةُ بورا عنربأَخ  
 هتربأَخ ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيجِ النوةَ، زشائكَانَ : " ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

عديالَةي الصالِ، : و فجاملَِسيحِ الد ةنتف نم وذُ بِكأَعرِ، وذَابِ القَبع نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه
: لَه قَائلٌ فَقَالَ" وأَعوذُ بِك من فتنة املَحيا، وفتنة املَمات، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من املَأْثَمِ واملَغرمِ 

  »إِنَّ الرجلَ إِذَا غَرِم، حدثَ فَكَذَب، ووعد فَأَخلَف«: ما أَكْثَر ما تستعيذُ من املَغرمِ، فَقَالَ
  كتاب يف اإلستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس

  باب من استعاذ من الدين
حدثَنِي : شعيب، عنِ الزهرِي، ح وحدثَنا إِسماعيلُ، قَالَ حدثَنا أَبو اليمان، أَخبرنا - 2397

اللَّه يضةَ رشائةَ، أَنَّ عورع نابٍ، عهنِ شنِ ابيقٍ، عتنِ أَبِي عب دمحم  نانَ، عملَيس ني، عأَخ 
هتربا، أَخهنلَّى : عص ولَ اللَّهسقُولُأَنَّ ريو الَةي الصو فعدكَانَ ي لَّمسو هلَيي «: اُهللا عإِن ماللَّه

: ما أَكْثَر ما تستعيذُ يا رسولَ اللَّه من املَغرمِ؟ قَالَ: ، فَقَالَ لَه قَائلٌ» أَعوذُ بِك من املَأْثَمِ واملَغرمِ
»ح لَ إِذَا غَرِمجإِنَّ الرلَففَأَخ دعوو ،ثَ فَكَذَب2د«.  

 يف احلديث فائدة إسنادية و هي أن احلديث يروى من طريقني ذكرمها البخاري يف املوضع الثاين
16احلديث   

 كتاب اجلمعة
أَما بعد: باب من قَالَ في اخلُطْبة بعد الثَّناِء  

                                                             
  .باب األذان للمسافر: حلديث بعني هذا اإلسناد واملنت قد مضى يف الصالة يفا:13ص، 25قال العيين يف عمدة القاري ج 1

.الصالة صفة أواخر في والمتن اإلسناد بھذا تقدم: 74 ص، 6 ج الفتح في حجر ابن الق 2 
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أَخبرنِي : حدثَنا اللَّيثُ، عن عقَيلٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، قَالَ: حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، قَالَ - 924
هتربةَ، أَخشائةُ، أَنَّ عورلِ، : عاللَّي فوج نم لَةلَي ذَات جرخ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

لَّى رِجفَص ،جِدي املَسلَّى فا فَصلَّوفَص ،مهنم أَكْثَر عمتثُوا، فَاجدحفَت ،اسالن حبفَأَص ،هالَتالٌ بِص
ولُ اللَّهسر جرفَخ ،ثَةالثَّال لَةاللَّي نم جِدلُ املَسأَه ثُوا، فَكَثُردحفَت ،اسالن حبفَأَص ،هعلَّى اُهللا مص 

 ،لَّمسو هلَيع الَةصل جرى ختح هلأَه نع جِداملَس زجةُ عابِعلَةُ الراللَّي تا كَانفَلَم ،هالَتا بِصلَّوفَص
أَما بعد، فَإِنه لَم يخف علَي «: الصبحِ، فَلَما قَضى الفَجر أَقْبلَ علَى الناسِ، فَتشهد، ثُم قَالَ

امهنوا عجِزعفَت ،كُملَيع ضفْرأَنْ ت يتشي خنلَك ،كُمكَان«  

 كتاب التراويح

فضل من قام رمضان: باب  

حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ، عن عقَيلٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، أَخبرنِي عروةُ، أَنَّ  - 2012
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم خرج لَيلَةً من جوف اللَّيلِ، : للَّه عنها، أَخبرتهعائشةَ رضي ا

ى فَصلَّى في املَسجِد، وصلَّى رِجالٌ بِصالَته، فَأَصبح الناس فَتحدثُوا، فَاجتمع أَكْثَر منهم فَصلَّ
ولُ فَصسر جرفَخ ،ثَةالثَّال لَةاللَّي نم جِدلُ املَسأَه ثُوا، فَكَثُردحفَت اسالن حبفَأَص ،هعا ملَّى لَّوص اللَّه

جِداملَس زجةُ عابِعلَةُ الراللَّي تا كَانفَلَم ،هالَتا بِصلَّولَّى فَصفَص لَّمسو هلَيى  اُهللا عتح ،هلأَه نع
أَما بعد، فَإِنه لَم «: خرج لصالَة الصبحِ، فَلَما قَضى الفَجر أَقْبلَ علَى الناسِ، فَتشهد، ثُم قَالَ
»1يخف علَي مكَانكُم، ولَكني خشيت أَنْ تفْترض علَيكُم، فَتعجِزوا عنها  

17احلديث   
 كتاب صالة اخلوف

 باب صالَة الطَّالبِ واملَطْلُوبِ راكبا وإِمياًء
حدثَنا جويرِيةُ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمر، : حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ أَسماَء، قَالَ - 946

الَ يصلِّين أَحد العصر إِلَّا في «: ه وسلَّم لَنا لَما رجع من اَألحزابِقَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَي: قَالَ

                                                             
  . الجمعة كتاب في مضى والمتن اإلسناد ھذا بعین وھذاالحدیث: 128ص،11 ج القاري عمدة في العیني قال1
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الَ نصلِّي حتى نأْتيها، وقَالَ : فَأَدرك بعضهم العصر في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بعضهم» بنِي قُريظَةَ
مهضعب :ي لِّي، لَمصلْ نبمهنا مداحو فنعي فَلَم ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيلنل رفَذُك ،كا ذَلنم در 

.(  
 كتاب املغازي

ابب:  هتراصحمظَةَ وينِي قُرإِلَى ب جِهرخمابِ، وزاَألح نم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيجِعِ النرم
ياهمإِ  

حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ أَسماَء، حدثَنا جويرِيةُ بن أَسماَء، عن نافعٍ، عنِ ابنِ  - 4119
لِّين أَحد الَ يص«: قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يوم اَألحزابِ: عمر رضي اللَّه عنهما، قَالَ

الَ نصلِّي حتى : فَأَدرك بعضهم العصر في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بعضهم» العصر إِلَّا في بنِي قُريظَةَ
مهضعقَالَ با، وهيأْتلَّى اُهللا: نص بِيلنل كذَل رفَذُك ،كا ذَلنم رِدي لِّي، لَمصلْ نب  فَلَم لَّمسو هلَيع

مهنا مداحو فنع1)  ي .  

يف احلديث فائدة إسنادية وهي رفع االمهال عن جويرية حيث ذكره البخاري يف املوضع األول 
.مهمال يف حني نسبه يف املوضع الثاين  

18احلديث   
 كتاب التهجد

ماجاء يف الوتر: باب  
حدثَنِي عروةُ، أَنَّ عائشةَ، : أَخبرنا شعيب، عنِ الزهرِي، قَالَ: الَحدثَنا أَبو اليمان، قَ -994
هتربأَخ :» لْكت تةً، كَانكْعةَ ررشى عدلِّي إِحصكَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
 هالَتلِ  - صنِي بِاللَّيعت - لَ أَنْ فَيةً قَبآي ِسنيمخ كُمدأُ أَحقْرا يم رقَد كذَل نةَ مدجالس دجس

يأْتى يتنِ حماَألي قِّهلَى شع طَجِعضي رِ، ثُمالفَج الَةلَ صنِ قَبيتكْعر كَعريو ،هأْسر فَعرذِّنُ ياملُؤ ه
الَةلصل«  

                                                             

اإلسناد واملنت احلديث مر يف صالة اخلوف يف باب صالة الطالب واملطلوب بعني هذا: 458ص ، 25قال العیني ج  1 
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 كتاب اجلمعة

طول السجود يف قيام الليل: اب ب  

أَخبرنِي عروةُ، أَنَّ عائشةَ : أَخبرنا شعيب، عنِ الزهرِي، قَالَ: حدثَنا أَبو اليمان، قَالَ - 1123
هتربا، أَخهنع اللَّه يضكَانَ«: ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسةً،  أَنَّ ركْعةَ ررشى عدلِّي إِحصي

فَعرلَ أَنْ يةً، قَبآي ِسنيمخ كُمدأُ أَحقْرا يم رقَد كذَل نةَ مدجالس دجسي هالَتص لْكت تكَان 
يمنِ حتى يأْتيه املُنادي رأْسه، ويركَع ركْعتينِ قَبلَ صالَة الفَجرِ، ثُم يضطَجِع علَى شقِّه اَأل

الَةلص1ل«  

19:احلديث   

 كتاب اإلستسقاء
 باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا

حدثَنِي : حدثَنا محمد بن عبد اِهللا اَألنصارِي ، قَالَ : حدثَنا الْحسن بن محمد قَالَ  - 1010
دبأَبِي ع  يضطَّابِ ، رالْخ نب رمسٍ أَنَّ عأَن نسٍ ، عنِ أَناِهللا ب دبنِ عةَ بامثُم نى عثَنالْم ناِهللا ب

لُ اللَّهم إِنا كُنا نتوس (:اللَّه عنه ، كَانَ إِذَا قَحطُوا استسقَى بِالْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ ، فَقَالَ 
  .)إِلَيك بِنبِينا فَتسقينا وإِنا نتوسلُ إِلَيك بِعم نبِينا فَاسقنا قَالَ فَيسقَونَ

 كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
.باب ذكر العباس بن عبد املطلب ، رضي اهللا عنه  

3710 - دح ، دمحم نب نسا الْحثَندح دبثَنِي أَبِي عدح ، ارِيصاِهللا اَألن دبع نب دمحا مثَن
نب رمأَنَّ ع ، هنع اللَّه يضسٍ ، رأَن نسٍ ، عنِ أَناِهللا ب دبنِ عةَ بامثُم نى عثَنالْم نطَّابِ  اِهللا بالْخ

بقَى بِالْعستطُوا اسبِ ، فَقَالَ كَانَ إِذَا قَحطَّلالْم دبنِ عا  (:اسِ بنبِيبِن كلُ إِلَيسوتا نا كُنإِن ماللَّه
  .2)  صلى اهللا عليهوسلم فَتسقينا وإِنا نتوسلُ إِلَيك بِعم نبِينا فَاسقنا قَالَ فَيسقَونَ

                                                             
  .أما حديث عائشة فقد أعاده املصنف إسنادا ومتنا يف كتاب صالة الليل: 563ص ، 2قال ابن حجر يف الفتح ج 1
باب سؤال الناس : وهذا احلديث بعني هذا اإلسناد واملنت قد مر يف كتاب االستسقاء يف:  221ص،16قال العيين ج 2

  اإلمام االستسقاء
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20احلديث   

 كتاب التهجد 
سمعت : أَخبرنِي أَبِي ، عن شعبةَ عن أَشعثَ سمعت أَبِي قَالَ : عبدانُ قَالَ حدثَنِي  - 1132

سأَلْت عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، أَي الْعملِ كَانَ أَحب إِلَى النبِي صلى اهللا (: مسروقًا ، قَالَ 
قُلْت مائالد عليه وسلم قَالَت  ارِخالص عمإِذَا س قُومي قَالَت قُومى كَانَ يت1) م.  

  كتاب الرقاق 
 باب القصد واملداومة على العمل

سمعت : سمعت أَبِي قَالَ : حدثَنا عبدانُ ، أَخبرنا أَبِي ، عن شعبةَ عن أَشعثَ قَالَ  - 6461
عائشةَ ، رضي اللَّه عنها ، أَي الْعملِ كَانَ أَحب إِلَى النبِي صلى اهللا  سأَلْت(: مسروقًا ، قَالَ 

  .) قُلْت فَأَي حنيٍ كَانَ يقُوم قَالَت كَانَ يقُوم إِذَا سمع الصارِخ: عليه وسلم قَالَت الدائم ، قَالَ 
االول ذكرصيغة التحديث بلفظ اجلماعة ويف املوضع يف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع 

.الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماع  

  21احلديث 
 كتاب احلمعة

 باب فَضلِ ما بين القَبرِ واملنبر
حدثَنِي خبيب بن عبد  :حدثَنا مسدد، عن يحيى، عن عبيد اللَّه بنِ عمر، قَالَ - 1196

سو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ،هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نمٍ، عاصنِ عفْصِ بح ننِ، عمحالر لَّم
»2وضيما بين بيتي ومنبرِي روضةٌ من رِياضِ اجلَنة، ومنبرِي علَى ح«: قَالَ  

 كتاب احلج

                                                                                                                                                                              
 

411ص، 1عز الدين ضلي على صحيح البخاري ج ،ياسر حسن،يقات عماد الطيارانظر تعل .أي الديك  1 
وسيأيت هذا احلديث بسنده ومتنه كامال يف أواخر فضل املدينة من أواخر كتاب  : 70ص، 3قال احلافظ ابن حجر ج 2

 .احلج
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 باب كَراهية النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنْ تعرى املَدينةُ
حدثَنِي خبيب بن عبد : حدثَنا مسدد، عن يحيى، عن عبيد اللَّه بنِ عمر، قَالَ - 1888

اصنِ عفْصِ بح ننِ، عمحالر ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ،هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نمٍ، ع

  .»ما بين بيتي ومنبرِي روضةٌ من رِياضِ اجلَنة، ومنبرِي علَى حوضي«: قَالَ
  22احلديث 

  كتاب اجلنائز

  بِالْمصلَّى واملَسجِد باب الصالَة علَى اجلَنائزِ

1329-  نعٍ ، عافن نةَ عقْبع نى بوسا مثَندةَ ، حرمو ضا أَبثَندرِ ، حذنالْم نب يماهرا إِبثَندح
اهللا عليه وسلم بِرجلٍ  أَنَّ الْيهود جاؤوا إِلَى النبِي صلى :(عبد اِهللا بنِ عمر ، رضي اللَّه عنهما

جِدسالْم دنزِ عائنعِ الْجضوم نا ما قَرِيبجِما فَربِهِم را فَأَمينز أَةرامو مهنم(.  

 كتال االعتصام بالكتاب والسنة

وحض اتفاق أهل العل، باب ماذكر النيب  

7332- درِ ، حذنالْم نب يماهرا إِبثَندنِ حعٍ ، عافن نةَ عقْبع نى بوسا مثَندةَ ، حرمو ضا أَبثَن
رمنِ عا  :(ابجِما فَربِهِم را فَأَمينز أَةراملٍ وجصلى اهللا عليه وسلم بِر بِيوا إِلَى الناؤج ودهأَنَّ الْي

دنع زائنالْج عوضثُ تيح نا مقَرِيب جِدسالْم (.  

23احلديث   
 كتاب اجلنائز  

الَماِإلس بِيلَى الصع ضرعلْ يهو ،هلَيلَّى عصلْ يه ،اتفَم بِيالص لَمإِذَا أَس ابب 
1359 - ربأَخ ،رِيهنِ الزع ،سونا ينربأَخ ،اللَّه دبا عنربانُ، أَخدبا عثَندح نةَ بلَمو سنِي أَب

ما من «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عبد الرحمنِ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَالَ
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 أَو ،انِهرصنيو ،انِهدوهي اهوفَأَب ،ةطْرلَى الفع ولَدإِلَّا ي لُودومانِهسجمةً 1يهِيمةُ بهِيمالب جتنا تكَم ،

©  M  ª : ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ رضي اللَّه عنه» 3، هلْ تحسونَ فيها من جدعاَء2جمعاَء

  ¹  ¸  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «L ٣٠: الروم  

 كتاب تفسري القرآن

 اببM µ´    ³  ²±L ٣٠: الروم ينِ اللَّهدل  

أَخبرنِي أَبو سلَمةَ : حدثَنا عبدانُ، أَخبرنا عبد اللَّه، أَخبرنا يونس، عنِ الزهرِي، قَالَ - 4775
ما «: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه: بن عبد الرحمنِ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَالَ

نا تكَم ،انِهسجمي أَو انِهرصني أَو انِهدوهي اهوفَأَب ،ةطْرلَى الفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نةً مهِيمةُ بهِيمالب جت

©  M  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  :لُ، ثُم يقُو» جمعاَء، هلْ تحسونَ فيها من جدعاَء

  ¹  ¸  ¶  µ´    ³  ²L ٣٠4: الروم .  

24احلديث   

 كتاب اجلنائز
لَهوح ابِهحأَص ودقُعرِ والْقَب دنع ثدحالْم ظَةعوباب م 

بيدةَ ، عن أَبِي عبد حدثَنِي جرِير ، عن منصورٍ عن سعد بنِ ع: حدثَنا عثْمانُ ، قَالَ  - 1362
فَأَتانا النبِي صلى  5كُنا في جنازة في بقيعِ الْغرقَد(: الرحمنِ ، عن علي ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ 

كَّسةٌ فَنرصخم هعمو لَهوا حندقَعو د6اهللا عليه وسلم فَقَع كُتنلَ يع1فَج هترصخا  2بِممثَّ قَالَ م

                                                             
-قولي – یجعلھ والده یدین بدین المجوسیة عبدة الّنار  1 

454ص،1ج ، مؤسسة الرسالة، عز الدین ضلي، یاسر حسن،تعلیق عماد الطیار ، خاري انظر صحیح الب سلیمة األعضاء 2 
454ص،1ج ، مؤسسة الرسالة، عز الدین ضلي، یاسر حسن،تعلیق عماد الطیار ، انظر صحیح البخاري  الشاة المقطوعة األذن  3 

إذا أسلم الصيب فمات، بعني هذا  باب: احلديث مضى يف كتاب اجلنائز يف: 111ص،19قال العيين يف عمدة القاري ج4
  .اإلسناد واملنت

انظر املرجع السابق  هو مدفن أهل املدينة: البقيع  5 
نفس املرجع السابق  خفض رأسه و طأطأه إىل األرض على هيئة املهموم: أي -  6 
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قش بكُت إِالَّ قَدارِ والنو ةنالْج نا مهكَانم بإِالَّ كُت ةفُوسنفْسٍ من نا مم دأَح نم كُمنم ةً ، أَوي
دنا وابِنتلَى كلُ عكتولَ اِهللا أَفَالَ نسا رلٌ يجةً فَقَالَ ريدعلِ سأَه نا منكَانَ م نلَ فَممالْع ع

ى عملِ السعادة فَسيصري إِلَى عملِ أَهلِ السعادة وأَما من كَانَ منا من أَهلِ الشقَاوة فَسيصري إِلَ
السعادة وأَما أَهلُ الشقَاوة فَييسرونَ لعملِ  أَهلِ الشقَاوة قَالَ أَما أَهلُ السعادة فَييسرونَ لعملِ

٥: اللیل M    z  y  x  wL :الشقَاوة ثُم قَرأَ   

 كتاب التفسري

  ٩: اللیل M     ©  ¨L  :باب قوله 
4948 - نورٍ عصنم نع ، رِيرا جثَندةَ ، حبيأَبِي ش نانُ بثْما عثَندأَبِي  ح نةَ ، عديبنِ عب دعس

كُنا في جنازة في بقيعِ الْغرقَد فَأَتانا (: عبد الرحمنِ السلَمي عن علي ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ 
فَنكَّس فَجعلَ ينكُت رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَعد وقَعدنا حولَه ومعه مخصرةٌ 

و ةنالْج نا مهكَانم بإِالَّ كُت ةفُوسنفْسٍ من نا ممو دأَح نم كُمنا مقَالَ م ثُم هترصخارِ بِمالن
تولَ اِهللا أَفَالَ نسا رلٌ يجةً قَالَ ريدعس ةً ، أَويقش تبكُت إِالَّ قَدلَ ومالْع عدنا وابِنتلَى كلُ عك

ِء فَمن كَانَ منا من أَهلِ السعادة فَسيصري إِلَى أَهلِ السعادة ، ومن كَانَ منا من أَهلِ الشقَا
سيفَي ةادعلُ السا أَهقَالَ أَم ةقَاولِ الشلِ أَهمإِلَى ع ريصيلُ فَسا أَهأَمو ةادعلِ السلِ أَهمعونَ لر

: اللیل M   }  |  {  z  y  x  wL :الشقَاوة فَييسرونَ لعملِ أَهلِ الشقَاِء ثُم قَرأَ 

.3اآليةَ ٦ - ٥  
يف احلديث فائدة إسنادية و هي رفع االمهال عن عثمان يف املوضع األول وذكر نسبه يف املوضع 

.لثاينا  
25احلديث   

 كتاب الزكاة
                                                                                                                                                                              

ج ، مؤسسة الرسالة، دین ضليعز ال، یاسر حسن،تعلیق عماد الطیار ، انظر صحیح البخاري خيط خطا يسريا مرة بعد مرة : أي 1

454ص،1
1  

نفس املرجعهي ما يتوكأ عليه كالعكاز أو العصا   2 
.212 ص،8 ج)  العباد المحسن عبد الشیخ ورسائل كتب( في ومتنا سندا المكررات من نالعباد عبدالمحس الشیخ عّده ھذاالحدیث 3 
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ابب :قَةدالص نيلِ مالقَلو ةرمت قبِش لَوو ارقُوا النات  

1416 -  ودعسأَبِي م نيقٍ، عقش نع ،شما اَألعثَندا أَبِي، حثَندى، حيحي نب يدعا سثَندح
نع اللَّه يضر ارِيصقَالَاَألن ،ه :» ،قَةدا بِالصنرإِذَا أَم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكَانَ ر

ائَةَ أَلْفلَم موالي هِمضعبإِنَّ لو املُد يبصلُ، فَيامحوقِ، فَيا إِلَى السندأَح طَلَقان«  

 كتاب االجارة

يل هفْسن رآج نم ابالِباحلَم ةرأُجو ،بِه قدصت ثُم ،رِهلَى ظَهلَ عمح  

حدثَنا سعيد بن يحيى بنِ سعيد القُرشي، حدثَنا أَبِي، حدثَنا اَألعمش، عن شقيقٍ،  - 2273
انَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذَا أَمرنا كَ«: عن أَبِي مسعود اَألنصارِي رضي اللَّه عنه، قَالَ

ائَةَ أَلْفلَم هِمضعبإِنَّ لو ،املُد يبصلُ، فَيامحوقِ، فَيا إِلَى السندأَح طَلَقان ،قَةد1بِالص«.  

ع االول و ذكر قبيلته يف يف احلديث فائدة إسنادية و هي رفه االمهال عن حيي بن سعيد يف املوض
.املوضع الثاين  

26احلديث   

  كتاب الزكاة
ابب : ةوِيا بِالسمهنيب انعاجرتا يمهنِ، فَإِنيطَيلخ نا كَانَ مم  

: نَّ أَنسا حدثَهحدثَنِي ثُمامةُ، أَ: حدثَنِي أَبِي، قَالَ: حدثَنا محمد بن عبد اللَّه، قَالَ - 1451
 لَه بكَت ،هنع اللَّه يضكْرٍ را بفريضة الصدقة أَنَّ أَبلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر ضي فَرالَّت :

»ةوِيا بِالسمهنيب انعاجرتا يمهنِ، فَإِنيطَيلخ نا كَانَ ممو«  
  كتاب الشركة

  ب ما كَانَ من خليطَينِ فَإِنهما يتراجعان بينهما بِالسوِية فى الصدقَةبا

                                                             
اتقوا النار ولو بشق (باب :  كتاب الزكاة يفاحلديث قد مضى يف:92ص،12قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج 1

  .، بعني هذا اإلسناد، وبعني هذا املنت) مترة
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حدثَنِي ثُمامةُ بن عبد : حدثَنِي أَبِي، قَالَ: حدثَنا محمد بن عبد اللَّه بنِ املُثَنى، قَالَ - 2487
كَتب لَه فَرِيضةَ الصدقَة، الَّتي فَرض : أَنسا، حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ رضي اللَّه عنه اللَّه بنِ أَنسٍ، أَنَّ

وما كَانَ من خليطَينِ، فَإِنهما يتراجعان بينهما «: رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ
ةوِيبِالس«  

 احلديث فائدة إسنادية وهي رفع االمهال عن مثامة يف املوضع األول وذلك بذكر نسبه يف يف
  .املوضع الثاين

27احلديث   

 كتاب احلج
 باب من أهل يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم

1557 - رنِ جنِ ابع ، يماهرإِب نب كِّيا الْمثَندح ، هنع اللَّه يضر ، ابِرطَاٌء قَالَ ججٍ ، قَالَ عي
)هامرلَى إِحع يمقأَنْ ي ، هنع اللَّه يضا ، ريلصلى اهللا عليه وسلم ع بِيالن رأَم .(  

 كتاب املغازي
 باب بعث علي بن أيب طالب خالد بن الوليد إىل اليمن

4352 - كِّيا الْمثَندب حابِرطَاٌء قَالَ ججٍ ، قَالَ عيرنِ جنِ ابع ،يماهرإِب صلى اهللا  (ن بِيالن رأَم
هامرلَى إِحع يمقا أَنْ ييل1)  عليه وسلم ع  

  28احلديث 
  كتاب احلج

  م يكُن معه هديباب التمتعِ واِإلقْران واِإلفْراد بِاحلَج، وفَسخِ احلَج لمن لَ
حدثَنِي مالك، ح وحدثَنا عبد اللَّه بن يوسف، أَخبرنا مالك، : حدثَنا إِسماعيلُ، قَالَ - 1566

يه وسلَّم، أَنها عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمر، عن حفْصةَ رضي اللَّه عنهم، زوجِ النبِي صلَّى اُهللا علَ

                                                             
باب من أهل يف زمن النيب صلى اهللا عليه : احلديث مضى يف احلج يف: 9ص،18قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج1

  .وسلم، بعني هذا اإلسناد واملنت
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؟ قَالَ: قَالَتكترمع نم تلْ أَنلحت لَمو ،ةرملُّوا بِعاسِ حأْنُ النا شم ،ولَ اللَّهسا ري «: يإِن
تد1لَب رحى أَنتلُّ حيِي، فَالَ أَحده تقَلَّدي، وأْسر«  

 كتاب اللباس

التلبيد: باب  

5916 - يلُ، قَالَحاعمثَنِي إِسةَ : دفْصح نع ،رمنِ عب اللَّه دبع نعٍ، عافن نع ،كالثَنِي مدح
قَالَت لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيجِ النوا زهنع اللَّه يضر :اسِ : قُلْتأْنُ النا شم ،ولَ اللَّهسا ري

ملُّوا بِع؟ قَالَحكترمع نم تلْ أَنلحت لَمو ةلُّ «: ريِي فَالَ أَحده تقَلَّدي، وأْسر تدي لَبإِن
رحى أَنت2ح«  

.يف احلديث فائدة إسنادية وهي أن احلديث يروي من طريقني ذكرمها يف املوضع األول  

29احلديث   

  كتاب احلج
ابُء ا: بدكَانَ ب فلِكَيملر  

حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ، حدثَنا حماد هو ابن زيد، عن أَيوب، عن سعيد بنِ جبيرٍ،  - 1602
فَقَالَ قَدم رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وأَصحابه، : عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ

أَنْ «إِنه يقْدم علَيكُم وقَد وهنهم حمى يثْرِب، فَأَمرهم النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : املُشرِكُونَ
رهم أَنْ يرملُوا اَألشواطَ اَألشواطَ الثَّالَثَةَ، وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ، ولَم يمنعه أَنْ يأْم 3يرملُوا

هِملَيقَاُء عا إِلَّا اِإلبكُلَّه«.  

 كتاب املغازي

                                                             
مغ لیتلبد رأسھ وإبقاء علیھ من أن یشعث أو یقمل أن یجعل المحرم في رأسھ شیئا من ص  1 

باب التمتع والقران بعني هذا اإلسناد : احلديث قد مضى يف احلج يف: 55ص ،22قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج2
  .واملنت

248ص ، 9انظر عمدة القاري  ج  تتابع المشي مع إسراع الخطى: الرمل   3 
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 باب عمرة القضاء

حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ، حدثَنا حماد هو ابن زيد، عن أَيوب، عن سعيد بنِ جبيرٍ،  - 4256
يضاسٍ ربنِ عنِ ابا، قَالَ عمهنع فَقَالَ : اللَّه ،هابحأَصو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر مقَد

وأَمرهم النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنْ «إِنه يقْدم علَيكُم وفْد وهنهم حمى يثْرِب، : املُشرِكُونَ
شواطَ اَألشواطَ الثَّالَثَةَ، وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ، ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم، أَنْ يرملُوا اَأل يرملُوا

هِملَيقَاُء عا إِلَّا اِإلب1) كُلَّه  
30احلديث   

 كتاب احلج 
 باب الذبح قبل احللق

1722 -  سوني نب دما أَحثَندطَاٍء ،  حع نعٍ ، عفَينِ رزِيزِ بالْع دبع نكْرٍ ، عو با أَبنربأَخ ،
قَبلَ أَنْ  2رجلٌ للنبِي صلى اهللا عليه وسلم زرت (:عنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قَالَ 

الَ : الَحرج قَالَ ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمي قَالَ : ذْبح قَالَ الَ حرج قَالَ حلَقْت قَبلَ أَنْ أَ: أَرمي قَالَ 
جرح (.  

 كتاب األميان والنذور
 باب إذا حنث يف األميان ناسيا

6666 - طَاٍء ، عع نعٍ ، عفَينِ رزِيزِ بالْع دبع نكْرٍ ، عو با أَبثَندح ، سوني نب دما أَحثَندنِ ح
قَالَ رجلٌ للنبِي صلى اهللا عليه وسلم زرت قَبلَ أَنْ أَرمي  (:ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما ، قَالَ 

 :الَحرج قَالَ آخر ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمي قَالَ : الَحرج قَالَ آخر حلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح قَالَ : قَالَ 
جر3)  الَ ح.  

                                                             
باب كيف كان بدء الرمل، بعينه : احلديث قد مر يف احلج يف: 266ص، 17عمدة القاري ج قال بدر الدين العيين يف 1

  .سندا ومتنا
 

 
212ذكره الشيخ عبد احملسن العباد يف كتابه الفوائد املنتقاة من فتح الباري ص 3 
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31احلديث   
 كتاب احلج 

 باب اخلطبة أيام مىن
1742 -  ،دينِ زب دمحم نب ماصا عنربونَ، أَخاره نب زِيدا يثَندى، حاملُثَن نب دمحا مثَندح

أَتدرونَ «: النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِمنىقَالَ : عن أَبِيه، عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما، قَالَ
» فَإِنَّ هذَا يوم حرام، أَفَتدرونَ أَي بلَد هذَا؟«: اللَّه ورسولُه أَعلَم، فَقَالَ: ، قَالُوا» أَي يومٍ هذَا؟

اللَّه ورسولُه : ، قَالُوا» حرام، أَفَتدرونَ أَي شهرٍ هذَا؟ بلَد«: ، قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ
فَإِنَّ اللَّه حرم علَيكُم دماَءكُم، وأَموالَكُم، وأَعراضكُم كَحرمة : شهر حرام، قَالَ: " أَعلَم، قَالَ

ي بذَا، فه رِكُمهي شذَا، فه كُمموذَايه كُملَد(.  

 كتاب األدب

)ال يسخر قوم من قوم( تعاىل باب قوله   

6043 -  ،دينِ زب دمحم نب ماصا عنربونَ، أَخاره نب زِيدا يثَندى، حاملُثَن نب دمحثَنِي مدح
أَتدرونَ «: قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِمنى: عن أَبِيه، عنِ ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ

: قَالُوا» فَإِنَّ هذَا يوم حرام، أَفَتدرونَ أَي بلَد هذَا«: اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ: قَالُوا» أَي يومٍ هذَا
: اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ: قَالُوا» حرام، أَتدرونَ أَي شهرٍ هذَابلَد «: اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ

»امرح رهقَالَ» ش :» كُمموي ةمركَح ،كُماضرأَعو ،الَكُموأَمو ،اَءكُممد كُملَيع مرح فَإِنَّ اللَّه
»1م هذَاهذَا، في شهرِكُم هذَا، في بلَدكُ  

32احلديث   
 كتاب احلج

هللُ إِلَى أَهجعي ريالس بِه درِ إِذَا جافاملُس ابب 

                                                             
: كتاب احلج يف مضى هذا احلديث بعني هذا اإلسناد واملنت يف: 123ص،22قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري ج 1

  .باب اخلطبة أيام مىن
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أَخبرنِي زيد بن أَسلَم، عن : حدثَنا سعيد بن أَبِي مريم، أَخبرنا محمد بن جعفَرٍ، قَالَ - 1805
ع عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما، بِطَرِيقِ مكَّةَ، فَبلَغه عن صفيةَ بِنت أَبِي كُنت م: أَبِيه، قَالَ

 عبيد شدةُ وجعٍ، فَأَسرع السير حتى كَانَ بعد غُروبِ الشفَقِ نزلَ، فَصلَّى املَغرِب والعتمةَ،
هنيب عمقَالَج ا، ثُمي : مإِن» رِباملَغ رأَخ ريالس بِه دإِذَا ج لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن تأَير

»وجمع بينهما  

 كتاب اجلهاد والسري

السرعة يف السري: باب  

3000 - ب دمحا منربأَخ ،ميرأَبِي م نب يدعا سثَندفَرٍ، قَالَحعج ن : ،لَمأَس ناب وه دينِي زربأَخ
كُنت مع عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنهما، بِطَرِيقِ مكَّةَ، فَبلَغه عن صفيةَ بِنت : عن أَبِيه، قَالَ

تح ريالس عرعٍ، فَأَسجةُ ودش ديبأَبِي ع رِبلَّى املَغلَ، فَصزن فَقِ، ثُموبِ الشغُر دعى إِذَا كَانَ ب
إِني رأَيت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذَا جد بِه السير أَخر «: والعتمةَ يجمع بينهما، وقَالَ

»1املَغرِب، وجمع بينهما  

33احلديث   
 كتاب احلج

 باب ال يدخل الدجال املدينة 
حدثَنِي إِبراهيم بن سعد ، عن أَبِيه ، عن جده : حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا ، قَالَ  - 1879

الَيدخلُ الْمدينةَ رعب :( ، عن أَبِي بكْرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
لَكَانابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوةُ أَبعبس ذئموا يالِ لَهجِسيحِ الدالْم (.  

 كتاب الفنت 
 باب ذكر الدجال 

                                                             
باب املسافر إذا جد به السري تعجل إىل : احلديث مضى يف أبواب العمرة يف: 249ص، 14قال العيين يف عمدة القاري ج 1

  .أهله، فإنه أخرجه هناك بعني هذا اإلسناد واملنت
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يه ، عن جده ، عن حدثَنا عبد الْعزِيزِ بن عبد اِهللا ، حدثَنا إِبراهيم بن سعد ، عن أَبِ - 7125
الَ يدخلُ الْمدينةَ رعب الْمِسيحِ الدجالِ ولَها  (:أَبِي بكْرةَ ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

لَكَانابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوةُ أَبعبس ذئمو1) ي.  
34احلديث   

 كتاب الصوم
قَيِء للصائمِباب احلجامة وال  

حدثَنا أَبو معمرٍ، حدثَنا عبد الوارِث، حدثَنا أَيوب، عن عكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ  - 1939
»احتجم النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو صائم«: رضي اللَّه عنهما، قَالَ  

 كتاب الطب

يف أي ساعة حيتجم: باب  

حدثَنا أَبو معمرٍ، حدثَنا عبد الوارِث ، حدثَنا أَيوب، عن عكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ،  - 5694
.»2احتجم النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو صائم«: قَالَ  

35احلديث   
 كتاب الصوم

سم علَى أَخيه ليفْطر في التطَوعِ، ولَم ير علَيه قَضاًء إِذَا كَانَ أَوفَق لَهباب من أَقْ  
حدثَنا محمد بن بشارٍ، حدثَنا جعفَر بن عون، حدثَنا أَبو العميسِ، عن عون بنِ أَبِي  - 1968

أَبِيه نفَةَ، عيحانُ : ، قَالَجلْمس اراِء، فَزدرأَبِي الدانَ، ولْمس نيب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيى النآخ
أَخوك أَبو الدرداِء لَيس لَه : ما شأْنك؟ قَالَت: أَبا الدرداِء، فَرأَى أُم الدرداِء متبذِّلَةً، فَقَالَ لَها

ا، فَقَالَحامطَع لَه عناِء فَصدرو الداَء أَبا، فَجيني الدةٌ فقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: اج ،مائي صا : فَإِنا أَنم
                                                             

  .ناوقد مضى يف آخر كتاب احلج سندا ومت: 101ص، 13قال بن حجر يف الفتح ج 1
213احلديث ذكره الشيخ عبد احملسن العباد يف كتابه الفوائد املنتقاد من فتح الباري ص  

باب احلجامة والقيء للصائم، بعني هذا اإلسناد : احلديث قد تقدم يف الصيام يف:240ص، 21قال بدر الدين العيين ج2
  وعني املنت املذكور
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م نم، فَنام، ثُ: فَأَكَلَ، فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداِء يقُوم، قَالَ: بِآكلٍ حتى تأْكُلَ، قَالَ
إِنَّ : سلْمانُ قُمِ اآلنَ، فَصلَّيا فَقَالَ لَه سلْمانُ: نم، فَلَما كَانَ من آخرِ اللَّيلِ قَالَ: ذَهب يقُوم فَقَالَ

ه، فَأَتى لربك علَيك حقا، ولنفِْسك علَيك حقا، ولأَهلك علَيك حقا، فَأَعط كُلَّ ذي حق حقَّ
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيفَقَالَ الن ،لَه كذَل فَذَكَر ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيانُ«: النلْمس قدص«  

 كتاب األدب

فيلضل كَلُّفالتامِ وعِ الطَّعنص ابب 

6139 - ارٍ، حشب نب دمحثَنِي مدنِ حب نوع نسِ، عيمو العا أَبثَندح ،نوع نب فَرعا جثَند
آخى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بين سلْمانَ، وأَبِي الدرداِء، فَزار : أَبِي جحيفَةَ، عن أَبِيه، قَالَ

 أَى أُماِء، فَردرا الدانُ أَبلْماسذِّلَةً، فَقَالَ لَهبتاِء مدرالد :؟ قَالَتكأْنا شم : ساِء لَيدروالدأَب وكأَخ
ما أَنا بِآكلٍ : كُلْ فَإِني صائم، قَالَ: لَه حاجةٌ في الدنيا، فَجاَء أَبوالدرداِء، فَصنع لَه طَعاما، فَقَالَ

نم، فَنام، ثُم ذَهب يقُوم، : كَلَ، فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبوالدرداِء يقُوم، فَقَالَحتى تأْكُلَ، فَأَ
إِنَّ لربك : فَصلَّيا، فَقَالَ لَه سلْمانُ: قُمِ اآلنَ، قَالَ: نم، فَلَما كَانَ آخر اللَّيلِ، قَالَ سلْمانُ: فَقَالَ

 كلَيع بِيى النفَأَت ،قَّهح قي حكُلَّ ذ طا، فَأَعقح كلَيع كلأَهلا، وقح كلَيع  فِْسكنلا، وقح
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيفَقَالَ الن ،لَه كذَل فَذَكَر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عانُ«: صلْمس قد1ص«  

حيث يف املوضع األول ذكر صيغة التحديث بلفظ اجلماعة ويف  ةث فائدة إسنادييف احلدي
.املوضع الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماع  

36احلديث   

 كتاب البيوع 
 باب من مل يبال من حيث كسب املال

                                                             
باب من أقسم على أخيه ليفطر : يث قد مضى يف كتاب الصوم يفاحلد:176ص،22قال اإلمام العيين يف عمدة القاري ج1

  .يف التطوع، فإنه أخرجه هناك بعني هذا اإلسناد واملنت
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2059 - ثَندئْبٍ ، حأَبِي ذ نا ابثَندح ، ما آدثَندح يضةَ ، رريرأَبِي ه نع ، رِيقْبالْم يدعا س
يأْتي علَى الناسِ زمانٌ الَ يبالي الْمرُء ما أَخذَ  (:اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

. )منه أَمن الْحالَلِ أَم من الْحرامِ  
 كتاب البيوع 

M   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½¼     »º  اهللا تعاىلقول : باب

  Ç  Æ  ÅL ١٣٠: آل عمران  
حدثَنا آدم ، حدثَنا ابن أَبِي ذئْبٍ ، حدثَنا سعيد الْمقْبرِي ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ  - 2083

سِ زمانٌ الَ يبالي الْمرُء بِما أَخذَ الْمالَ أَمن لَيأْتين علَى النا (:النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
.1)  حالَلٍ أَم من حرامٍ  

37احلديث   
 كتاب البيوع

٢٦٧: البقرة M  j  i  h  gfL:باب قَولِ اللَّه تعالَى  
2066 - معم ناقِ، عزالر دبا عثَندفَرٍ، حعج نى بيحثَنِي يدامٍ، قَالَحمه نا : رٍ، عأَب تعمس

إِذَا أَنفَقَت املَرأَةُ من كَسبِ «: هريرةَ رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ
رِهأَج فنِص فَلَه ،رِهرِ أَمغَي نا، عجِهوز«  

 كتاب النفقات

فَقَةن ابب لَدالو فَقَةنا، وهجوا زهنع إِذَا غَاب أَةاملَر  

                                                             
  حديث أيب هريرة املاضي يف باب من مل يبال من حيث كسب املال بإسناده ومتنه : 366ص ، 4قال بن حجر يف الفتح ج1

.213ومتنا يف الفوائد املنتقاة من فتح الباري ص  احلديث عده الشيخ عبد العباد يف املكررات سندا  
باب من مل يبال من حيث كسب املال: هذا احلديث بعينه إسنادا ومتنا قد ذكره يف: 199ص،11وقال العيين ج  
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سمعت أَبا هريرةَ : حدثَنا يحيى، حدثَنا عبد الرزاقِ، عن معمرٍ، عن همامٍ، قَالَ - 5360
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ،هنع اللَّه يضقَالَر :» نا، عجِهوبِ زكَس نأَةُ ماملَر فَقَتإِذَا أَن

رِهأَج فنِص فَلَه ،رِهرِ أَمغَي«.  

يف احلديث فائدة إسنادية وهي رفع االمهال عن حيي يف املوضع الثاين ألنه كان قد ذكر نسبه يف 
.املوضع األول  

38احلديث   
 كتاب البیوع

 باب ذكر الحجام

2102 - دح اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نع ،ديمح نع ،كالا منربأَخ ،فوسي نب اللَّه دبا عثَن
فَأَمر لَه بِصاعٍ من تمرٍ، وأَمر أَهلَه «حجم أَبو طَيبةَ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، : عنه، قَالَ

»يخفِّفُوا من خراجِه أَنْ  

 كتاب البیوع 

في البيوعِ واِإلجارة  واملكْيالِ والوزن، : ب من أَجرى أَمر اَألمصارِ علَى ما يتعارفُونَ بينهمبا
ةورهاملَش بِهِمذَاهمو هِماتلَى نِيع نِهِمنسو.  

 كتاب البيوع

ى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهمباب من أجر  

2210 -  كالنِ مسِ بأَن نالطَّوِيلِ، ع ديمح نع ،كالا منربأَخ ،فوسي نب اللَّه دبا عثَندح
ةَ، فَأَمر لَه رسولُ اللَّه  علَيه وسلَّم أَبو طَيبقاُهللاحجم رسولَ اللَّه صلَّى ال«: رضي اللَّه عنه، قَالَ

اجِهرخ نم هنفِّفُوا عخأَنْ ي لَهأَه رأَمرٍ، ومت ناعٍ مبِص لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع1ص«.  

                                                             

وقد مضى احلديث بعينه إسنادا ومتنا فيما مضى يف كتاب البيوع يف باب ذكر احلجام:  25ص ،  12قال العیني ج  1 
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ذكر امسه  ة إسادية وهي رفع اإلمهال عن محيد يف املوضع الثاين وذلك ألنهيف احلديث فائد
.الكامل يف املوضع األول   

   39 حلديثا
 كتاب الشفعة

ابةَ: بفْعفَالَ ش وداحلُد تقَعفَإِذَا و ،مقْسي ا لَميمةُ ففْعالش  
2257 -  دبنِ عةَ بلَمأَبِي س نع ،رِيهنِ الزع ،رمعا مثَندح ،داحالو دبا عثَندح ،ددسا مثَندح

ج ننِ، عمحا، قَالَالرمهنع اللَّه يضر اللَّه دبنِ عابِرِ ب :» لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسى رقَض
»بِالشفْعة في كُلِّ ما لَم يقْسم، فَإِذَا وقَعت احلُدود، وصرفَت الطُّرق فَالَ شفْعةَ  

الشركةكتاب   

مسإِذَا اقْت ابةٌ بفْعالَ شو وعجر ملَه سا، فَلَيهرغَيو وركَاُء الدرالش  

2496 -  نةَ، علَمأَبِي س نع ،رِيهنِ الزع ،رمعا مثَندح ،داحالو دبا عثَندح ،ددسا مثَندح
قَضى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِالشفْعة في كُلِّ ما «: لَجابِرِ بنِ عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، قَا

  »لَم يقْسم، فَإِذَا وقَعت احلُدود وصرفَت الطُّرق، فَالَ شفْعةَ
40احلديث   

 كتاب احلواالت

  ٣٣: النساء M¿¾   ½  ¼  »  º  ¹L :باب قَولِ اِهللا تعالَى 
2292- دح نع ، فرصنِ مةَ بطَلْح نع رِيسإِد نةَ عامو أُسا أَبثَندح ، دمحم نب لْتا الصثَن

: النساء M  ³  ²  ±L سعيد بنِ جبيرٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما 

قَدموا الْمدينةَ يرِثُ الْمهاجِر اَألنصارِي دونَ ذَوِي  قَال ورثَةً  قَالَ كَانَ الْمهاجِرون لَما ٣٣

لَتزا نفَلَم مهنيصلى اهللا عليه وسلم ب بِيى الني آخالَّت ةوُألخل همحر M  ²  ±
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  ³L قَالَ   ٣٣: النساء ثُم تخسن M   ½  ¼  »  º  ¹

¿¾L ٣٣: النساءرصإِالَّ الن ي لَهوصياثُ وريالْم بذَه قَدةَ ويحصالنةَ وفَادالرو (.  

 كتاب تفسري القرآن

هلقَو ابب : M¹¸     ¶  µ  ´  ³²±L ٣٣: النساء  
4580- فرصنِ مةَ بطَلْح نع رِيسإِد نةَ عامو أُسا أَبثَندح ، دمحم نب لْتثَنِي الصدح  ،

M  »  º  ¹ عن سعيد بنِ جبيرٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما  قَالَ ورثَة

  ¼L  همحونَ ذَوِي رد ارِيصاَألن اجِرهرِثُ الْمةَ ييندوا الْمما قَدونَ لَماجِرهكَانَ الْم

 M  ³  ²  ±L ى اهللا عليه وسلم بينهم فَلَما نزلَت لُألخوة الَّتي آخى النبِي صل

من النصرِ والرفَادة والنصيحة وقَدM  ¼  »  º  ¹L   : نِسخت ثُم قَالَ 
ي لَهوصياثُ وريالْم ب1)  ذَه.  

ماعة ويف املوضع يف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع االول ذكرصيغة التحديث بلفظ اجل
.الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماع  

41احلديث   

 كتاب الكفالة

٣٣: النساء M¿¾   ½  ¼  »º¹L  :باب قَولِ اللَّه تعالَى  

                                                             
والذين {: باب قول اهللا تعاىل: احلديث بعينه سندا ومتنا مضى يف الكلمة يف :170ص،18 يف عمدة القاري جقال العيين1

  }عاقدت أميانكم
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2294 - ثَنداَء، حكَرِيز نيلُ باعما إِسثَنداحِ، حبالص نب دمحا مثَندقَالَح ،ماصا ع : قُلْت
هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَنقَالَ: ل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن كلَغي «: أَبف لْفالَ ح

).ارِ في دارِيقَد حالَف النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بين قُريشٍ واَألنص: فَقَالَ» اِإلسالَمِ  

 كتاب االدب

لْفاحلاِء واِإلخ ابب 

قُلْت : حدثَنا محمد بن صباحٍ، حدثَنا إِسماعيلُ بن زكَرِياَء، حدثَنا عاصم، قَالَ - 6083
كالنِ مسِ بأَنلَّ: لسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن كلَغقَالَأَب الَمِ«: مي اِإلسف لْففَقَالَ» الَ ح :» قَد

»1حالَف النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بين قُريشٍ واَألنصارِ في دارِي  

  42: احلديث 

 كتاب الكفالة

جِعرأَنْ ي لَه سا، فَلَينيد تيم نكَفَّلَ عت نم ابب 

2298 - دةَ، حلَمأَبِي س نابٍ، عهنِ شنِ ابلٍ، عقَيع نثُ، عا اللَّيثَندرٍ، حكَيب نى بيحا يثَن
هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نفَّى، : عولِ  املُتجى بِالرتؤكَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

هلَيأَلُ عسفَي ،نيلًا؟«: الدفَض نِهيدل كرلْ تإِلَّا قَالَ » هلَّى، وفَاًء صو نِهيدل كرت هثَ أَندفَإِنْ ح ،
نيملسلْمل :»بِكُماحلَى صلُّوا عقَالَ» ص ،وحالفُت هلَيع اللَّه حا فَتفَلَم ، :»مؤلَى بِالْما أَوأَن نم نِني

هثَتروالًا فَلم كرت نمو ،هاؤقَض لَيا، فَعنيد كرفَت نِنيماملُؤ نم فِّيوت نفَم ،فُِسهِمأَن«  

 كتاب النفقات

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيلِ النقَو ابب :»ا فَإِلَياعيض ا أَوكَل كرت نم«  

                                                             

.احلديث مضى يف الكفالة بعني هذا اإلسناد واملنت: 147ص ، 22قال العيين ج  1 
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حدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا اللَّيثُ، عن عقَيلٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، عن أَبِي سلَمةَ،  - 5371
هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نفَّى : عولِ املُتجى بِالرتؤكَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر

فَإِنْ حدثَ أَنه ترك وفَاًء صلَّى، وإِلَّا قَالَ » هلْ ترك لدينِه فَضلًا؟«: يه الدين، فَيسأَلُعلَ
نيملسلْمل :»بِكُماحلَى صلُّوا عقَالَ» ص ،وحالفُت هلَيع اللَّه حا فَتفَلَم :»نم نِنيمؤلَى بِالْما أَوأَن 

هثَتروالًا فَلم كرت نمو ،هاؤقَض لَيا فَعنيد كرفَت نِنيماملُؤ نم فِّيوت نفَم ،فُِسهِم1) أَن .  

43احلديث   

 كتاب الوكالة

 باب وكَالَة الشرِيك الشرِيك في القسمة وغَيرِها

2300 - دالخ نو برما عثَندرٍ حامنِ عةَ بقْبع نرِ، عأَبِي اخلَي نع ،زِيدي نثُ، عا اللَّيثَندح ،
هنع اللَّه يضر : ،ودتع يقفَب ،هتابحلَى صا عهقِْسما يمغَن طَاهأَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن

»ضح بِه أَنت«: ُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَفَذَكَره للنبِي صلَّى ا  

 كتاب األضاحي

 باب في أُضحية النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِكَبشينِ أَقْرنينِ، ويذْكَر سمينينِ

5555 - ،زِيدي نثُ، عا اللَّيثَندح ،دالخ نو برما عثَندرٍ  حامنِ عةَ بقْبع نرِ، عأَبِي اخلَي نع
هنع اللَّه يضر : يقا، فَبايحض هتابحلَى صا عهقِْسما يمغَن طَاهأَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن

»2ضح أَنت بِه«: الَعتود، فَذَكَره للنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَ  

44احلديث   

 كتاب املزارعة

                                                             

.اك بعني هذا اإلسناد واملنتباب الدين، فأنه أخرجه هن: احلديث مضى يف الكفالة يف: 25ص، 21قال العيين ج  1 

.احلديث مر يف الوكالة بعني هذا اإلسناد واملنت :151ص، 21قال العيين ج  2 
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اكْفنِي مئُونةَ النخلِ وغَيرِه، وتشرِكُنِي في الثَّمر: باب إِذَا قَالَ  

هريرةَ  حدثَنا احلَكَم بن نافعٍ، أَخبرنا شعيب، حدثَنا أَبو الزناد، عنِ اَألعرجِ، عن أَبِي - 2325
اقِْسم بيننا وبين إِخوانِنا : قَالَت اَألنصار للنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم (:رضي اللَّه عنه، قَالَ

) .ا وأَطَعناسمعن: تكْفُونا املَئُونةَ، ونشركْكُم في الثَّمرة، قَالُوا: فَقَالُوا» الَ«: النخيلَ، قَالَ  

 كتاب الشروط

لَةامي املُعف وطرالش ابب 

حدثَنا أَبو اليمان، أَخبرنا شعيب، حدثَنا أَبو الزناد، عنِ اَألعرجِ، عن أَبِي هريرةَ  - 2719
اقِْسم بيننا وبين إِخوانِنا : ى اُهللا علَيه وسلَّمقَالَت اَألنصار للنبِي صلَّ (:رضي اللَّه عنه، قَالَ

.1) سمعنا وأَطَعنا: ، قَالُوا» تكْفُونا املَئُونةَ ونشرِكْكُم في الثَّمرة«:، فَقَالَ» الَ«: النخيلَ، قَالَ  

قتصر على ذكركنيته يف املوضع يف احلديث فائدة إسنادية و رفع االمهال عن أبو اليمان الذي ا
.األولولقد ذكر امسه يف املوضع الثاين  

45احلديث   

 كتاب املزارعة

هِملَتامعمو ،هِمتعارزماجِ وضِ اخلَرأَرو ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيابِ النحأَص قَافأَو ابب 

2334 - ا عنربقَةُ، أَخدا صثَندقَالَح ،أَبِيه نع ،لَمنِ أَسب ديز نع ،كالم ننِ، عمحالر دب :
هنع اللَّه يضر رمقَالَ ع :» ما قَسا، كَمهلأَه نيا بهتمةً إِلَّا قَسيقَر تحا فَتم ،نيملاملُس رالَ آخلَو
سو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالنربيخ لَّم«  

  كتاب فرض اخلمس
ابةَ: بقْعالو هِدش نمةُ لنِيمالغ  

                                                             

إكفين مؤونة النخل، بعني هذا اإلسناد واملنت،: باب إذا قال: احلديث مضى يف املزارعة يف: 298ص ،13قال العيين ج  1 
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: حدثَنا صدقَةُ، أَخبرنا عبد الرحمنِ، عن مالك، عن زيد بنِ أَسلَم، عن أَبِيه، قَالَ - 3125
هنع اللَّه يضر رمقَالَ ع :»لاملُس رالَ آخلَو ما قَسا، كَمهلأَه نيا بهتمةً إِلَّا قَسيقَر تحا فَتم ،نيم

ربيخ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِي1الن«  
   46احلديث 

 كتاب احلرث واملزارعة
2348 - دحالَلٌ وا هثَندح ، حا فُلَيثَندح ، اننس نب دمحا مثَندح ، دمحم ناِهللا ب دبا عثَن

، رضي حدثَنا أَبو عامرٍ ، حدثَنا فُلَيح عن هالَلِ بنِ علي ، عن عطَاِء بنِ يسارٍ ، عن أَبِي هريرةَ 
هدنعثُ ودحا يموصلى اهللا عليه وسلم كَانَ ي بِيأَنَّ الن ، هنع الً  اللَّهجأَنَّ ر ةيادلِ الْبأَه نلٌ مجر

نْ أَزرع من أَهلِ الْجنة استأْذَنَ ربه في الزرعِ فَقَالَ لَه أَلَست فيما شئْت قَالَ بلَى ولَكني أُحب أَ
صحتاسو هاؤوتاسو هاتبن فالطَّر رادفَب ذَرقَالَ فَب نا ابي كوند قُولُ اللَّهالِ فَيثَالَ الْجِبفَكَانَ أَم هاد

إِنهم أَصحاب آدم فَإِنه الَ يشبِعك شيٌء فَقَالَ اَألعرابِي واللَّه الَ تجِده إِالَّ قُرشيا ، أَو أَنصارِيا فَ
ا بِأَصنفَلَس نحا نأَمعٍ ورصلى اهللا عليه وسلمز بِيالن كحعٍ فَضرابِ زح.  

 كتاب التوحيد 
 باب كالم الرب مع أهل اجلنة

حدثَنا محمد بن سنان ، حدثَنا فُلَيح ، حدثَنا هالَلٌ ، عن عطَاِء بنِ يسارٍ ، عن أَبِي  - 7519
عليه وسلم كَانَ يوما يحدثُ وعنده رجلٌ من أَهلِ الْبادية أَنَّ رجالً من هريرةَ أَنَّ النبِي صلى اهللا 

أَنْ أَز بي أُحنلَكلَى وقَالَ ب ئْتا شيمف تلَس عِ فَقَالَ أَوري الزف هبأْذَنَ رتاس ةنلِ الْجأَه عر
ادبفَت ذَربو عرالَى فَأَسعت قُولُ اللَّهالِ فَيثَالَ الْجِبأَم هكْوِيرتو هادصحتاسو هاؤوتاسو هاتبن فالطَّر ر

 رشيا ، أَودونك يا ابن آدم ، فَإِنه الَ يشبِعك شيٌء فَقَالَ اَألعرابِي يا رسولَ اِهللا الَ تجِد هذَا إِالَّ قُ
أَنصارِيا ، فَإِنهم أَصحاب زرعٍ فَأَما نحن فَلَسنا بِأَصحابِ زرعٍ فَضحك رسولُ اِهللا صلى اهللا 

  .) عليه وسلم
  . هناك فائدة إسنادية وهي أن احلديث يروى من طريقني ذكرمها يف املوضع األول 

                                                             

ديث سندا ومتنا يف املزارعةقد تقدم هذا احل: 259ص ،  6قال احلافظ يف الفتح ج  1 
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47احلديث   

 كتاب املساقاة
2369 - با عثَندح نع ، انمحٍ السالأَبِي ص نرٍو ، عمع نانُ ، عفْيا سثَندح ، دمحم ناِهللا ب د

ثَالَثَةٌ الَ يكَلِّمهم اللَّه يوم  (:أَبِي هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
نالَ يو ، ةاميالْق بكَاذ وهطَى وا أَعمم ا أَكْثَرطَى بِهأَع لَقَد ةلْعلَى سع لَفلٌ حجر هِمإِلَي ظُر

 ورجلٌ حلَف علَى يمنيٍ كَاذبة بعد الْعصرِ ليقْتطع بِها مالَ رجلٍ مسلمٍ ورجلٌ منع فَضلَ ماٍء
الْي قُولُ اللَّهفَياكدلْ يمعت ا لَملَ مفَض تعنا مي كَملفَض كعنأَم مو(.  

 كتاب التوحيد
حدثَنا عبد اِهللا بن محمد ، حدثَنا سفْيانُ ، عن عمرٍو ، عن أَبِي صالحٍ ، عن أَبِي  - 7446

ثَالَثَةٌ الَ يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ، والَ ينظُر  (: هريرةَ ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
إِلَيهِم رجلٌ حلَف علَى سلْعة لَقَد أَعطَى بِها أَكْثَر مما أَعطَى وهو كَاذب ورجلٌ حلَف علَى 

ا مبِه عطقْتيرِ لصالْع دعب ةبنيٍ كَاذمي ةاميالْق موي قُولُ اللَّهاٍء فَيلَ مفَض عنلٌ مجرمٍ ولسرِئٍ مالَ ام
اكدلْ يمعت ا لَملَ مفَض تعنا مي كَملفَض كعنأَم مو1) الْي.  

48احلديث   
 كتاب يف االستقراض و أداء الديون واحلجر والتفليس

ابا: بي ماعٍ فر دبالعلُ إِلَّا بِإِذْنِهمعالَ يو ،هديلِ س  
أَخبرنِي سالم بن عبد اللَّه، عن : حدثَنا أَبو اليمان، أَخبرنا شعيب، عنِ الزهرِي، قَالَ - 2409

ها، أَنمهنع اللَّه يضر رمنِ عب اللَّه دبولَ اللَّ: عسر عمقُولُسي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ه :» كُلُّكُم
وهاعٍ ور هلي أَهلُ فجالرو ،هتيعر نئُولٌ عسم وهاعٍ ور امفَاِإلم ،هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور 

وهي مسئُولَةٌ عن رعيتها، واخلَادم في مالِ مسئُولٌ عن رعيته، واملَرأَةُ في بيت زوجِها راعيةٌ 
هتيعر نئُولٌ عسم وهاعٍ ور هديقَالَ» س ، : هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر نالَِء مؤه تعمفَس

                                                             

.قد تقدم هذا احلديث سندا ومتنا يف كتاب الشرب :  344ص ، 13ج : قال بن حجر يف الفتح  1 
213احلديث ذكره الشيخ عبد العباد يف كتابه الفوائد املنتقاة من فتح الباري ص   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 72 

والرجلُ في مالِ أَبِيه راعٍ وهو مسئُولٌ عن «: وسلَّم، وأَحِسب النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ
هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور فَكُلُّكُم ،هتيعر«  

 كتاب العتق

ابب :هديالِ سي ماعٍ فر دبالع  

2558 - رِيهنِ الزع ،بيعا شنربأَخ ،انمو اليا أَبثَندقَالَح ، : نع ، اللَّه دبع نب مالنِي سربأَخ
ها، أَنمهنع اللَّه يضر رمنِ عب اللَّه دبقُولُ: عي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر عمس :» كُلُّكُم

ولٌ عن رعيته، والرجلُ في أَهله راعٍ وهو مسئُولٌ راعٍ ومسئُولٌ عن رعيته، فَاِإلمام راعٍ ومسئُ
يالِ سي مف ماخلَادا، وهتيعر نئُولَةٌ عسم يهةٌ وياعا رجِهوز تيي بأَةُ فاملَرو ،هتيعر ناعٍ عر هد

هتيعر نئُولٌ عسم وهقَالَ» و ، :فَس بِيالن ِسبأَحو ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن نالَِء مؤه تعم
والرجلُ في مالِ أَبِيه راعٍ ومسئُولٌ عن رعيته، فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم «: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

هتيعر نئُولٌ عسم«  

49يث احلد  
 كتاب اخلصومات

 باب كَالَمِ اخلُصومِ بعضهِم في بعضٍ

2416 -  اللَّه يضر اللَّه دبع نيقٍ، عقش نشِ، عمنِ اَألعةَ ، عاوِيعو ما أَبنربأَخ ،دمحا مثَندح
من حلَف علَى يمنيٍ، وهو فيها فَاجِر، ليقْتطع «: لَّمقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وس: عنه، قَالَ

في واللَّه كَانَ ذَلك، : فَقَالَ اَألشعثُ: قَالَ» بِها مالَ امرِئٍ مسلمٍ، لَقي اللَّه وهو علَيه غَضبانُ
فَج ضأَر ودهالي نلٍ مجر نيبنِي ويفَقَالَ كَانَ ب ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيإِلَى الن هتمنِي، فَقَددح

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسي رةٌ«: لنيب أَلَك «الَ، قَالَ: ، قُلْت :يودهلْيفَقَالَ ل :»فلاح « ،

¿   M  Á  À : لف ويذْهب بِمالي، فَأَنزلَ اللَّه تعالَىيا رسولَ اللَّه، إِذًا يح: قُلْت: قَالَ

        Å  Ä  Ã  ÂL ٧٧: آل عمران  
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 كتاب الشهادات

يعمِ املُدالِ احلَاكؤس ابنيِ: بملَ اليةٌ؟ قَبنيب لْ لَكه  

َألعمشِ، عن شقيقٍ، عن عبد اللَّه رضي اللَّه حدثَنا محمد، أَخبرنا أَبو معاوِيةَ، عنِ ا - 2666
من حلَف علَى يمنيٍ وهو فيها فَاجِر، ليقْتطع «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عنه، قَالَ

في واللَّه : فَقَالَ اَألشعثُ بن قَيسٍ: ، قَالَ» ضبانُبِها مالَ امرِئٍ مسلمٍ، لَقي اللَّه وهو علَيه غَ
لَّى اُهللا عص بِيإِلَى الن هتمنِي، فَقَددحفَج ،ضأَر ودهالي نلٍ مجر نيبنِي ويكَانَ ب ،ككَانَ ذَل هلَي

لَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل ،لَّمسولَّمسو ةٌ«: هنيب قَالَ» أَلَك ، :فَقَالَ : الَ، قَالَ: قُلْت
يودهلْيل :»فلقَالَ» اح ، :ي، قَالَ: قُلْتالبِم بذْهيو فلحإِذًا ي ،ولَ اللَّهسا ري : لَ اللَّهزفَأَن

. ٧٧1: آل عمران M        Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿L : تعالَى  

   51حلديث ا
 كتاب اهلبة وفَضلها والتحرِيضِ علَيها

 حدثَنا عبد العزِيزِ بن عبد اللَّه اُألويِسي، حدثَنا ابن أَبِي حازِمٍ، عن أَبِيه، عن يزِيد بنِ - 2567
ع اللَّه يضةَ رشائع نةَ، عورع نانَ، عومةَرورعل ا قَالَتها، أَنهي : نتأُخ نإِلَى «اب ظُرنا لَنإِنْ كُن

لَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر اتيي أَبف تدا أُوقمنِ، ويرهي شف لَّةالَلِ، ثَالَثَةَ أَهاهل الَلِ، ثُماهل هلَي
ارن لَّمسالَةُ» وا خي ا: ، فَقُلْتم ؟ قَالَتكُميشعكَانَ ي :) اندوكَانَ : اَألس قَد هاملَاُء، إِلَّا أَنو رمالت

رسولَ لرسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم جِريانٌ من اَألنصارِ، كَانت لَهم منائح، وكَانوا يمنحونَ 
 هلَيلَّى اُهللا عص ا اللَّهينقسفَي ،انِهِمأَلْب نم لَّمسو.(  

 كتاب الرقاق

ابا: بينالد نم لِّيهِمختو ،ابِهحأَصو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن شيكَانَ ع فكَي  

                                                             
باب كالم اخلصوم بعضهم : مات يفاحلديث قد مضى بعني هذا اإلسناد واملنت يف اخلصو: 242ص، 13قال العيين ج 1

  .ببعض
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بن أَبِي حازِمٍ، عن أَبِيه، عن يزِيد حدثَنا عبد العزِيزِ بن عبد اللَّه اُألويِسي، حدثَنِي ا - 6459
ابن أُختي، إِنْ كُنا لَننظُر إِلَى اهلالَلِ ثَالَثَةَ «: بنِ رومانَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أَنها قَالَت لعروةَ
ما كَانَ : فَقُلْت» ه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نارأَهلَّة في شهرينِ، وما أُوقدت في أَبيات رسولِ اللَّ

؟ قَالَتكُميشعانٌ «: يجِري لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسركَانَ ل قَد هاملَاُء، إِلَّا أَنو رمالت اندواَألس
يمنحونَ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من أَلبام  من اَألنصارِ، كَانَ لَهم منائح، وكَانوا

اهينقس1فَي«  

51احلديث   
 كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها

ابب :اعاملَتو دبالع ضقْبي فكَي  
بِي ملَيكَةَ، عنِ املسورِ بنِ مخرمةَ حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثَنا اللَّيثُ، عنِ ابنِ أَ - 2599

قَسم رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَقْبِيةً، ولَم يعط مخرمةَ منها  (:رضي اللَّه عنهما، قَالَ
للَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَانطَلَقْت معه، يا بني، انطَلق بِنا إِلَى رسولِ ا: شيئًا، فَقَالَ مخرمةُ

» خبأْنا هذَا لَك«: فَدعوته لَه، فَخرج إِلَيه وعلَيه قَباٌء منها، فَقَالَ: ادخلْ، فَادعه لي، قَالَ: فَقَالَ
»رضي مخرمةُ«: فَنظَر إِلَيه، فَقَالَ: ، قَالَ  

 كتاب اللباس

 باب القَباِء وفَروجِ حرِيرٍ

حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد، حدثَنا اللَّيثُ، عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ، عنِ املسورِ بنِ مخرمةَ،  - 5800
يا بني : عط مخرمةَ شيئًا، فَقَالَ مخرمةُقَسم رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَقْبِيةً ولَم ي(: قَالَ

: ادخلْ فَادعه لي، قَالَ: انطَلق بِنا إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَانطَلَقْت معه، فَقَالَ

                                                             

.احلديث مضى يف أول اهلبة عن عبد العزيز املذكور بعني هذا اإلسناد واملنت : 62ص ، 23قال العيين ج  1 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 75 

رضي : فَنظَر إِلَيه، فَقَالَ: قَالَ» خبأْت هذَا لَك«: قَالَفَدعوته لَه، فَخرج إِلَيه وعلَيه قَباٌء منها، فَ
  .1) مخرمةُ

52: احلديث  
 كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها

 باب هدية ما يكْره لُبسها
: د املَلك بن ميسرةَ، قَالَأَخبرنِي عب: حدثَنا حجاج بن منهالٍ، حدثَنا شعبةُ، قَالَ - 2614

أَهدى إِلَي النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم «: سمعت زيد بن وهبٍ، عن علي رضي اللَّه عنه، قَالَ
نيا بهقَقْتفَش هِهجي وف بضالغ تأَيا، فَرهتاَء، فَلَبِسريلَّةَ سي حائنِس«  

 كتاب النفقات

وفرعبِالْم أَةاملَر ةوسك ابب 

: أَخبرنِي عبد املَلك بن ميسرةَ، قَالَ: حدثَنا حجاج بن منهالٍ، حدثَنا شعبةُ، قَالَ - 5366
آتى إِلَي النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حلَّةً «: لَسمعت زيد بن وهبٍ، عن علي رضي اللَّه عنه، قَا

»2سيراَء فَلَبِستها، فَرأَيت الغضب في وجهِه، فَشقَّقْتها بين نِسائي  
53حلديث ا  

 كتاب الصلح
ابذَا: به بكْتي ففُالَنُ : كَيو ،فُالَن نفُالَنُ ب الَحا صم أَو هإِلَى قَبِيلَت هبسني إِنْ لَمو ،فُالَن نب
بِهسن 

حدثَنا عبيد اللَّه بن موسى، عن إِسرائيلَ، عن أَبِي إِسحاق، عنِ البراِء بنِ عازِبٍ  - 2699
ه وسلَّم في ذي القَعدة، فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَنْ يدعوه اعتمر النبِي صلَّى اُهللا علَي: رضي اللَّه عنه، قَالَ

ما قَاضى يدخلُ مكَّةَ حتى  قَاضاهم علَى أَنْ يقيم بِها ثَالَثَةَ أَيامٍ، فَلَما كَتبوا الكتاب، كَتبوا هذَا 
نقر بِها، فَلَو نعلَم أَنك رسولُ اللَّه ما منعناك، لَكن أَنت  الَ: علَيه محمد رسولُ اللَّه، فَقَالُوا

                                                             
والمتن اإلسناد ھذا ینعب المتاع العبد یقبض كیف باب: في الھبة في مضى قد الحدیث: 304ص، 21 ج العیني قال .1 

.باب هدية ما يكره لبسه بعني هذا اإلسناد واملنت: احلديث مر يف كتاب اهلبة يف:  23ص ،21قال العيين ج  2 
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امح «: ، ثُم قَالَ لعلي» أَنا رسولُ اللَّه، وأَنا محمد بن عبد اللَّه«: محمد بن عبد اللَّه، قَالَ
ولُ اللَّهساللَّ: ، قَالَ» رالَ و ،ابتالك لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسذَ را، فَأَخدأَب وكحالَ أَم ه

 فَكَتب هذَا ما قَاضى علَيه محمد بن عبد اللَّه، الَ يدخلُ مكَّةَ سالَح إِلَّا في القرابِ، وأَنْ الَ
دا بِأَحهلأَه نم جرخا يا، فَلَمبِه يمقأَنْ ي ادأَر ابِهحأَص نا مدأَح عنمأَنْ الَ يو ،هبِعتأَنْ ي ادإِنْ أَر ،

قُلْ لصاحبِك اخرج عنا، فَقَد مضى اَألجلُ، فَخرج النبِي : دخلَها ومضى اَألجلُ، أَتوا عليا فَقَالُوا
يا عم يا عم، فَتناولَها علي بن أَبِي طَالبٍ رضي اللَّه :  علَيه وسلَّم، فَتبِعتهم ابنةُ حمزةَصلَّى اُهللا

الَما السهلَيةَ عمفَاطقَالَ لا، وهدذَ بِيفَأَخ ،هنع :ف مصتا، فَاخهلَتمح ،كمةَ عناب كوند ،يلا عيه
يلفَقَالَ ع ،فَرعجو ،ديزو :فَرعقَالَ جي، ومةُ عناب يها وبِه قا أَحي، : أَنتحا تهالَتخي ومةُ عناب

ديقَالَ زو :ا، وهالَتخل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيا النى بِهي، فَقَضةُ أَخنقَالَاب :»اُألم زِلَةناخلَالَةُ بِم «
يلعقَالَ لو ، :»كنا مأَني ونم تفَرٍ» أَنعجقَالَ لي«: ، ولُقخي ولْقخ تهبأَش «ديزقَالَ لو ، :

»أَنت أَخونا وموالَنا«  

 كتاب املغازي

 باب عمرة القَضاِء

4251 - بثَنِي عدح اللَّه يضاِء ررنِ البع ،اقحأَبِي إِس نيلَ، عائرإِس نى، عوسم نب اللَّه دي
 لَما اعتمر النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في ذي القَعدة، فَأَبى أَهلُ مكَّةَ أَنْ يدعوه يدخلُ: عنه، قَالَ

هذَا ما قَاضى علَيه : اضاهم علَى أَنْ يقيم بِها ثَالَثَةَ أَيامٍ، فَلَما كَتبوا الكتاب، كَتبوامكَّةَ، حتى قَ
نت الَ نقر لَك بِهذَا، لَو نعلَم أَنك رسولُ اللَّه ما منعناك شيئًا، ولَكن أَ: محمد رسولُ اللَّه، قَالُوا

لعلي بنِ أَبِي : ، ثُم قَالَ» أَنا رسولُ اللَّه، وأَنا محمد بن عبد اللَّه«محمد بن عبد اللَّه، فَقَالَ 
هنع اللَّه يضبٍ رطَال :»ولَ اللَّهسر حام «يلا، فَأَ: ، قَالَ عدأَب وكحالَ أَم اللَّهالَ و ولُ اللَّهسذَ رخ

بفَكَت ،بكْتي ِسنحي سلَيو ،ابتالك لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص : دبع نب دمحم هلَيى عا قَاضذَا مه
هلأَه نم جرخأَنْ الَ يابِ، وري القف فيإِلَّا الس الَحكَّةَ السلُ مخدالَ ي ،أَنْ اللَّه ادإِنْ أَر دا بِأَح

فَلَما دخلَها ومضى اَألجلُ أَتوا . يتبعه، وأَنْ الَ يمنع من أَصحابِه أَحدا، إِنْ أَراد أَنْ يقيم بِها
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بِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، اخرج عنا، فَقَد مضى اَألجلُ، فَخرج الن: قُلْ لصاحبِك: عليا، فَقَالُوا
ةَ عمفَاطقَالَ لا، وهدذَ بِيفَأَخ يلا علَهاونفَت ،ما عي ما عي يادنةَ، تزمةُ حناب هتبِعفَتالَما السهلَي :

ديزو يلا عيهف مصتا، فَاخهلَتمح كمةَ عناب كوند يلقَالَ ع ،فَرعجو : تبِن يها، وهذْتا أَخأَن
فَرعقَالَ جي، ومع :ديقَالَ زي، وتحا تهالَتخي ومةُ عني: ابةُ أَخنلَّى اُهللا . ابص بِيا النى بِهفَقَض

وقَالَ » أَنت مني وأَنا منك«: وقَالَ لعلي» ة اُألماخلَالَةُ بِمنزِلَ«: علَيه وسلَّم لخالَتها، وقَالَ
»1أَنت  أَخونا وموالَنا«: ، وقَالَ لزيد» أَشبهت خلْقي وخلُقي«: لجعفَرٍ  

يف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع االول ذكرصيغة التحديث بلفظ اجلماعة ويف املوضع 
. ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماعالثاين  

54احلديث   
 كتاب الشروط

و ،مهنيب اسا النفُهارعتي يالَّت وطرالشارِ، وي اِإلقْرا فيالثُّنو اطرتاشال نم وزجا يم ابإِذَا قَالَب :
 مائَةٌ إِلَّا واحدةً أَو ثنتينِ

حدثَنا أَبو اليمان، أَخبرنا شعيب، حدثَنا أَبو الزناد، عنِ اَألعرجِ، عن أَبِي هريرةَ  - 2736
هنع اللَّه يضقَالَ: ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسا«: أَنَّ ر ا مماس نيعستةً وعست لَّهائَةً إِلَّا إِنَّ ل

»واحدا، من أَحصاها دخلَ اجلَنةَ  

 كتاب التوحيد

ابب :داحمٍ إِلَّا وائَةَ اسم لَّهاإِنَّ ل  

أَنَّ : حدثَنا أَبو اليمان، أَخبرنا شعيب، حدثَنا أَبو الزناد، عنِ اَألعرجِ، عن أَبِي هريرةَ - 7392
سقَالَر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ا «: ولَ اللَّهاهصأَح نا، مداحائَةً إِلَّا وا، مماس نيعستةً وعست لَّهإِنَّ ل

»2دخلَ اجلَنةَ  

                                                             
   .والمتن إلسناداا ھذ فالن،بعین بن فالن صالح ما ھذا: كتب كیفي باب: في الصلح في مضى قد الحدیث: 263 ص، 17ج العیني قال1

ملنتاحلديث مضى يف الشروط بعني هذا اإلسناد وا: 95ص ، 25قال العيين ج 2 
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55احلديث   
 كتاب الوصايا

ابال وصية لوارثب  
عنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ، عن عطَاٍء، عنِ ابنِ عباسٍ حدثَنا محمد بن يوسف، عن ورقَاَء،  - 2747

كَانَ املَالُ للْولَد، وكَانت الوصيةُ للْوالدينِ، فَنسخ اللَّه من ذَلك ما «: رضي اللَّه عنهما، قَالَ
عجنِ، ويثَيظِّ اُألنثْلَ حلذَّكَرِ ملَ لعفَج ،بأَح أَةرلْملَ لعجو ،سدا السمهنم داحكُلِّ ونِ ليولْأَبلَ ل

). عالثُّمن والربع، وللزوجِ الشطْر والرب  

 كتاب الفرائض

رِهغَيو لَدالو عجِ موالز اثريم ابب 

، عنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ، عن عطَاٍء، عنِ ابنِ عباسٍ حدثَنا محمد بن يوسف، عن ورقَاَء - 6739
كَانَ املَالُ للْولَد، وكَانت الوصيةُ للْوالدينِ، فَنسخ اللَّه من ذَلك ما «: رضي اللَّه عنهما، قَالَ

جنِ، ويثَيظِّ اُألنثْلَ حلذَّكَرِ ملَ لعفَج ،بأَح أَةرلْملَ لعجو ،سدا السمهنم داحكُلِّ ونِ ليولْأَبلَ لع
عبالرو طْرجِ الشولزلو ،عبالرو ن1الثُّم«  

56احلديث   
 كتاب الوصايا

ابي اَألقَارِبِ؟: بف لَدالواُء وسلُ النخدلْ يه  

2753 - ،انمو اليا أَبثَندقَالَ ح ،رِيهنِ الزع ،بيعا شنربو : أَخأَببِ، وياملُس نب يدعنِي سربأَخ
قَام رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  (:سلَمةَ بن عبد الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَالَ

يا «: ، قَال٢١٤َ: الشعراء M  R  Q  P  OL : ه عز وجلَّحني أَنزلَ اللَّ
اشتروا أَنفُسكُم، الَ أُغْنِي عنكُم من اللَّه شيئًا، يا بنِي عبد  -أَو كَلمةً نحوها  -معشر قُريشٍ 

                                                             

.باب ال وصية لوارث، بعني هذا اإلسناد واملنت: احلديث قد مر يف الوصايا يف: 167ص ، 18قال العيين ج  1 
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ب اسبا عئًا، ييش اللَّه نم كُمنالَ أُغْنِي ع افنا ميئًا، ويش اللَّه نم كنبِ الَ أُغْنِي عاملُطَّل دبع ن
ت من صفيةُ عمةَ رسولِ اللَّه الَ أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا، ويا فَاطمةُ بِنت محمد سلينِي ما شئْ

»مالي الَ أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا  

فسري القرآنكتاب ت  

 ابب M  Y  X   W  V  U  T   S  R  Q  POL 
أَلن جانِبك ٢١٥ - ٢١٤: الشعراء  

أَخبرنِي سعيد بن املُسيبِ، : حدثَنا  أَبو اليمان، أَخبرنا شعيب، عنِ الزهرِي، قَالَ - 4771
قَام رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حني أَنزلَ  (:نَّ أَبا هريرةَ، قَالَوأَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ، أَ

اللَّه:  

 M  R  Q  P  OL شٍ «: قَال٢١٤َ: الشعراءيقُر رشعا مةً  - يمكَل أَو
ئًا، يا بنِي عبد مناف الَ أُغْنِي عنكُم من اللَّه اشتروا أَنفُسكُم الَ أُغْنِي عنكُم من اللَّه شي -نحوها 

ولِ اللَّهسةَ رمةُ عيفا صيئًا، ويش اللَّه نم كنبِ الَ أُغْنِي عاملُطَّل دبع نب اسبا عئًا، ييالَ أُغْنِي ش 
م تةُ بِنما فَاطيئًا، ويش اللَّه نم كنع اللَّه نم كني الَ أُغْنِي عالم نم ئْتا شينِي ملس دمح

»1شيئًا  
57احلديث  

 كتاب الشهدات
2652 -  نةَ ، عبِيدع نع يماهرإِب نورٍ ، عصنم نانُ ، عفْيا سنربريٍ ، أَخكَث نب دمحا مثَندح

اللَّه يضاِهللا ، ر دبصلى اهللا عليه وسلم قَال  ع بِينِ النع ، هنع) : يننِي مثَّ الَّذاسِ قَرالن ريخ
تادهش هينميو هينمي مهدةُ أَحادهش بِقست امجِيُء أَقْوي ثُم مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُونيه (.  

عليه وسلمكتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا   

                                                             
باب هل يدخل النساء : احلديث مر بعني هذا اإلسناد وعني هذا املنت يف كتاب الوصايا يف: 102ص ،19قال العيين ج1
  .يف األقارب الولدو
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3651 -  نةَ ، عديبع نع يماهرإِب نورٍ ، عصنم نانُ ، عفْيا سنربريٍ ، أَخكَث نب دمحا مثَندح
 خير الناسِ قَرنِي مثَّ الَّذين (:عبد اِهللا ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

 ثُم مهلُونيهتادهش هينميو هينمي مهدةُ أَحادهش بِقست مجِيُء قَوي ثُم مهلُوني ين1) الَّذ.  
  58احلديث 

 كتاب الشهادات
وليقل ما يعلم، باب ما يكره من اإلطناب يف املدح   

إِسماعيلُ بن زكَرِياَء ، حدثَنا بريد بن عبد اِهللا ، عن  حدثَنا محمد بن صباحٍ ، حدثَنا - 2663
سمع النبِي صلى اهللا عليه وسلم رجالً : (أَبِي بردةَ ، عن أَبِي موسى ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ 

  .) ظَهر الرجلِ -تم ، أَو قَطَعتم يثْنِي علَى رجلٍ ويطْرِيه في مدحه فَقَالَ أَهلَكْ
 كتاب األدب

 باب ما يكره من التمادح
حدثَنا محمد بن صباحٍ ، حدثَنا إِسماعيلُ بن زكَرِياَء ، حدثَنا بريد بن عبد اِهللا بنِ  - 6060

سمع النبِي صلى اهللا عليه وسلم رجالً يثْنِي : (ي موسى قَالَ أَبِي بردةَ ، عن أَبِي بردةَ ، عن أَبِ
 متقَطَع أَو ، ملَكْتفَقَالَ أَه ةحدي الْمف طْرِيهيلٍ وجلَى رلِ -عجالر رظَه (.  

59احلديث   
 كتاب الصلح

نيرِكاملُش علْحِ مالص ابب 
2701- دمحا مثَندنِ  حنِ ابعٍ ، عافن نع حا فُلَيثَندح ، انمعالن نب جيرا سثَندعٍ ، حافر نب

أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج معتمرا فَحالَ كُفَّار قُريشٍ  :(عمر ، رضي اللَّه عنهما
حفَن تيالْب نيبو هنيالَ بقْبِلَ ، والْم امالْع رمتعلَى أَنْ يع ماهقَاضو ةبِييدبِالْح هأْسر لَقحو هيده ر

فَدخلَها كَما  يحملَ سالَحا علَيهِم إِالَّ سيوفًا ، والَ يقيم بِها إِالَّ ما أَحبوا فَاعتمر من الْعامِ الْمقْبِلِ
جرفَخ جرخأَنْ ي وهرا ثَالَثًا أَمبِه ا أَقَامفَلَم مهالَحكَانَ ص (.  

                                                             

باب ال يشهد على شهادة جور: عينه ذا اإلسناد واملنت مضى يف الشهادات يفاحلديث ب:172ص، 16قال العيين ج 1 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 81 

 كتاب املغازي

 باب عمرة القضاء

4252-  حا فُلَيثَندح ، جيرا سثَندعٍ ، حافر نب دمحثَنِي مدح(ح ( نب دمحثَنِي مدحو
اهرنِ إِبنِ بيسقَالَ الْح ، يم : ، رمنِ عنِ ابعٍ ، عافن نانَ عملَيس نب حا فُلَيثَندثَنِي أَبِي ، حدح
أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج معتمرا فَحالَ كُفَّار قُريشٍ بينه وبين (رضي اللَّه عنهما 

ده رحفَن تيلَ الْبمحالَ يقْبِلَ ، والْم امالْع رمتعلَى أَنْ يع ماهقَاضو ةبِييدبِالْح هأْسر لَقحو هي
ها كَما كَانَ سالَحا علَيهِم إِالَّ سيوفًا ، والَ يقيم بِها إِالَّ ما أَحبوا فَاعتمر من الْعامِ الْمقْبِلِ فَدخلَ

جرفَخ جرخأَنْ ي وهرا ثَالَثًا أَمبِه ا أَنْ أَقَامفَلَم مهالَح1)  ص.  

صيغة التحديث بلفظ اجلماعة ويف  ذكر األوليف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع 
.املوضع الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماع  

.ني ذكرمها يف املوضع الثاينوكذلك احلديث يروى من طريق  
60احلديث   

 كتاب الوصايا
  .باب نفقة القيم للوقف

حدثَنا عبد اِهللا بن يوسف ، أَخبرنا مالك ، عن أَبِي الزناد ، عنِ اَألعرجِ ، عن أَبِي  -2776
الَ يقْتِسم ورثَتي دينارا ما  (: عليه وسلم قَالَ هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا

  .) تركْت بعد نفَقَة نِسائي ومؤونة عاملي فَهو صدقَةٌ
 كتاب فرض اخلمس

.باب نفقة نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته  

                                                             

.باب الصلح مع املشركني: هذا الطريق بعينه سندا ومتنا مضى يف كتاب الصلح يف: 265ص ،17قال العيين ج 1 
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مالك ، عن أَبِي الزناد ، عنِ اَألعرجِ ، عن أَبِي  حدثَنا عبد اِهللا بن يوسف ، أَخبرنا -2865
الَ يقْتِسم ورثَتي دينارا ما  (:هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

). ةٌتركْت بعد نفَقَة نِسائي ومؤونة عاملي فَهو صدقَ  
61احلديث   

 كتاب اجلهاد والسري
 باب ما يتعوذُ من اجلُبنِ

سمعت أَنس بن مالك رضي : سمعت أَبِي، قَالَ: حدثَنا مسدد، حدثَنا معتمر، قَالَ - 2823
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من العجزِ والكَسلِ، «: م يقُولُكَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ: اللَّه عنه، قَالَ

»واجلُبنِ واهلَرمِ، وأَعوذُ بِك من فتنة املَحيا واملَمات، وأَعوذُ بِك من عذَابِ القَبرِ  

 كتاب الدعوات

اتاملَما وياملَح ةنتف نم ذوعالت ابب 

سمعت أَنس بن مالك رضي : سمعت أَبِي، قَالَ: حدثَنا مسدد، حدثَنا املُعتمر، قَالَ - 6367
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من العجزِ «: كَانَ نبِي اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: اللَّه عنه، يقُولُ

سلِ، واجلُبنِ والبخلِ واهلَرمِ، وأَعوذُ بِك من عذَابِ القَبرِ، وأَعوذُ بِك من فتنة املَحيا والكَ
اتاملَم1و«  

62احلديث   
 كتاب اجلهاد والسري

 باب التحرِيضِ علَى القتالِ
معاوِيةُ بن عمرٍو، حدثَنا أَبو إِسحاق، عن حميد،  حدثَنا عبد اللَّه بن محمد، حدثَنا - .2834

خرج رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِلَى اخلَندقِ،  (:سمعت أَنسا رضي اللَّه عنه، يقُولُ: قَالَ

                                                             

.جلنبباب ما يتعوذ من ا: احلديث مضى يف اجلهاد بعني هذا اإلسناد واملنت يف : 5ص ، 23قال العيين ج 1 
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ي غَدونَ فرفحي ارصاَألنونَ واجِرا فَإِذَا املُهفَلَم ،ملَه كلُونَ ذَلمعي بِيدع ملَه كُني فَلَم ،ةارِدب اة
  :رأَى ما بِهِم من النصبِ واجلُوعِ، قَالَ

 "هراآلخ شيع شيإِنَّ الع ماللَّه... هاجِراملُهارِ وصلْأَنل رفَاغْف  
 لَه جِيبِنيفَقَالُوا م:  

علَى اجلهاد ما بقينا أَبدا... ،،،ذين بايعوا محمدا نحن الَّ  

 كتاب املغازي

ابزاَألح يهقِ وداخلَن ةوغَز ابب 

4099 - يمح نع ،اقحو إِسا أَبثَندرٍو، حمع نةُ باوِيعا مثَندح ،دمحم نب اللَّه دبا عثَندح ،د
خرج رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِلَى اخلَندقِ، فَإِذَا  (:سمعت أَنسا رضي اللَّه عنه، يقُولُ

 ،ملَه كلُونَ ذَلمعي بِيدع ملَه كُني فَلَم ،ةارِدب اةي غَدونَ فرفحي ارصاَألنونَ، واجِرا  املُهفَلَم
  : رأَى ما بِهِم من النصبِ واجلُوعِ، قَالَ

هراآلخ شيع شيإِنَّ الع ماللَّه... هاجِراملُهارِ وصلْأَنل رفَاغْف  
لَه جِيبِنيفَقَالُوا م:  

  علَى اجلهاد ما بقينا أَبدا... ...نحن الَّذين بايعوا محمدا 
63احلديث   

 كتاب اجلهاد والسري
اخليل ثالثة: باب  

2860 -  ،انمحٍ السالأَبِي ص نع ،لَمنِ أَسب ديز نع ،كالم نةَ، علَمسم نب اللَّه دبا عثَندح
هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع :هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسقَالَ أَنَّ ر لَّمسو " :ثَالَثَةلُ للٍ : اخلَيجرل

رأَج ي لَها الَّذفَأَم ،رلٍ وِزجلَى رعو ،رتلٍ سجرلو ،ري : أَجفَأَطَالَ ف ،بِيلِ اللَّهي سا فطَهبلٌ رجفَر
املَر نم كا ذَلهليي طف تابا أَصفَم ،ةضور جٍ أَورا مهأَن لَوو ،اتنسح لَه تكَان ةضوجِ أَوِ الر

را مهأَن لَوو ،لَه اتنسا حهآثَارا واثُهوأَر تنِ كَانفَيرش فًا أَورش تنتا فَاسلَهيط ترٍ، قَطَعهبِن ت
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لك حسنات لَه، ورجلٌ ربطَها فَخرا ورِئَاًء، ونِواًء لأَهلِ فَشرِبت منه ولَم يرِد أَنْ يسقيها كَانَ ذَ
 كلَى ذَلع روِز الَمِ فَهِياِإلس"  

ما أُنزِلَ علَي فيها إِلَّا هذه اآليةُ «: وسئلَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عن احلُمرِ، فَقَالَ

̀  M : » معةُ الفَاذَّةُاجلَا   _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W

   d   c  b  aL ٨ -  ٧: الزلزلة  
  كتاب املناقب

 جمرد: باب
3646 -  ،انمحٍ السالأَبِي ص نع ،لَمنِ أَسب ديز نع ،كالم نةَ، علَمسم نب اللَّه دبا عثَندح

ضةَ رريرأَبِي ه نقَالَع ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ،هنع اللَّه ي " :ثَالَثَةلُ لاخلَي : ،رلٍ أَججرل
فَأَطَالَ لَه ،بِيلِ اللَّهي سا فطَهبلٌ رجفَر رأَج ي لَها الَّذفَأَم ،رلٍ وِزجلَى رعو ،رتلٍ سجرلي وا ف

و روضة، وما أَصابت في طيلها من املَرجِ أَوِ الروضة كَانت لَه حسنات، ولَو أَنها قَطَعت مرجٍ أَ
رِبرٍ فَشهبِن ترا مهأَن لَوو ،لَه اتنسا حاثُهوأَر تنِ، كَانفَيرش فًا أَورش تنتا فَاسلَهيلَطو ت م

قح سني لَمفُّفًا، وعتا ورتسا وينغا تطَهبلٌ رجرو ،اتنسح لَه كا، كَانَ ذَلهيقسأَنْ ي رِدي يف اللَّه 
  سالَمِ فَهِي وِزر رِقَابِها وظُهورِها فَهِي لَه كَذَلك ستر، ورجلٌ ربطَها فَخرا ورِياًء ونِواًء لأَهلِ اِإل

ما أُنزِلَ علَي فيها إِلَّا هذه اآليةُ اجلَامعةُ : " وسئلَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ احلُمرِ فَقَالَ

M  b  a  `  _   ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W :الفَاذَّةُ

   d   cL ٨ -  ٧: الزلزلة  

64احلديث   
هاد والسريكتاب اجل  
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2886 -  نحٍ ، عالأَبِي ص ننيٍ ، عصأَبِي ح نكْرٍ ، عو با أَبنربأَخ ، فوسي نى بيحا يثَندح
تعس عبد الدينارِ والدرهمِ  (:أَبِي هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  .) إِنْ أُعطي رضي وإِنْ لَم يعطَ لَم يرض 1قَطيفَة والْخميصةوالْ
  كتاب الرقاق 

  ١٥: التغابن M  v          qp   onmL  باب ما يتقى من املال وقوله تعاىل
6435 - ننيٍ ، عصأَبِي ح نكْرٍ ، عو با أَبنربأَخ ، فوسي نى بيحثَنِي يدح  نحٍ ، عالأَبِي ص

تعس عبد الدينارِ  (:قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ 
ضري طَ لَمعي إِنْ لَمو يضر يطإِنْ أُع ةيصمالْخو يفَةالْقَطمِ وهرالد2)  و.  

يف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع االول ذكرصيغة التحديث بلفظ اجلماعة ويف املوضع 
.الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماع  

  65احلديث 
 كتاب اجلهاد والسري

هِيدقُولُ فُالَنٌ شالَ ي ابب 
2898- قُوبعايثَندةُ ، حبيا قُتثَندح  دعنِ سلِ بهس نازِمٍ عأَبِي ح ننِ ، عمحالر دبع نب

 هنع اللَّه يضر ، يداعرِكُونَ  : (السشالْمو وقَى هولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْتسأَنَّ ر
رِه ومالَ اآلخرونَ إِلَى عسكَرِهم فَاقْتتلُوا فَلَما مالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى عسكَ

إِالَّ اتبعها 4، والَ فَاذَّةً 3وفي أَصحابِ رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم رجلٌ الَ يدع لَهم شاذَّةً
فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه يضرِبها بِسيفه فَقَالَ ما أَجزأَ منا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ فُالَنٌ ، 

و قَفا وكُلَّم هعم جرقَالَ فَخ هباحا صمِ أَنالْقَو نلٌ مجارِ فَقَالَ رلِ النأَه نم ها إِنوسلم أَم قَف
ا فَاسيددا شحرلُ ججالر رِحقَالَ فَج هعم عرأَس عرإِذَا أَسو ، هعلَ مصن عضفَو تولَ الْمجعت

                                                             
عز الدين ضلي على صحيح البخاري ،حسن ياسر، انظر تعليقات عماد الطيار الكساء املربع له أعالم و خطوط : اخلميصة 1

  773، 1ج 
.213ذكره الشیخ عبد المحسن العباد في الفوائد المنتقاة من فتح الباري ص   2 
23ص،  12انظر الفتح ج الشاذة هي اليت كانت يف القوم مث شذت منهم  3 

نفس المصدر الفاذة من لم یختلط معھم أصال 4 
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لُ إِلَى رجالر جرفَخ هفْسلَ نفَقَت هفيلَى سلَ عامحمثَّ ت هييثَد نيب هابذُبضِ وبِاَألر هفيولِ اِهللا سس
رجلُ الَّذي ذَكَرت آنِفًا أَنه صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَشهد أَنك رسولُ اِهللا قَالَ وما ذَاك قَالَ ال

يددا شحرج رِحج ثُم ي طَلَبِهف تجربِه فَخ ا لَكُمأَن فَقُلْت كذَل اسالن ظَمارِ فَأَعلِ النأَه نا م
ييثَد نيب هابذُبضِ وي اَألرف هفيلَ سصن عضفَو تولَ الْمجعتفَاس ، هفْسلَ نفَقَت هلَيلَ عامحت ثُم ه

فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذَلك إِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ الْجنة فيما يبدو 
لِ النلَ أَهملُ عمعلَ لَيجإِنَّ الرارِ ولِ النأَه نم وهاسِ ولنلةنلِ الْجأَه نم وهاسِ ولنو لدبا ييمارِ ف 

 (.  

 كتاب املغازي

 باب غزوة خيرب

4202-  يضر ، يداعالس دعنِ سلِ بهس نازِمٍ عأَبِي ح نع ، قُوبعا يثَندةُ ، حبيا قُتثَندح
عليه وسلم الْتقَى هو والْمشرِكُونَ فَاقْتتلُوا فَلَما مالَ رسولُ اِهللا اللَّه عنه ، أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم إِلَى عسكَرِه ومالَ اآلخرونَ إِلَى عسكَرِهم وفي أَصحابِ رسولِ اِهللا صلى 
إِالَّ اتبعها يضرِبها بِسيفه فَقيلَ ما أَجزأَ منا  اهللا عليه وسلم رجلٌ الَ يدع لَهم شاذَّةً ، والَ فَاذَّةً

 الْيوم أَحد كَما أَجزأَ فُالَنٌ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَما إِنه من أَهلِ النارِ فَقَالَ
هعم جرقَالَ فَخ هباحا صمِ أَنالْقَو نلٌ مجقَالَ  ر هعم عرأَس عرإِذَا أَسو ، هعم قَفو قَفا وكُلَّم :

 ثُم هييثَد نيب هابذُبضِ وبِاَألر فَهيس عضفَو تولَ الْمجعتا فَاسيددا شحرلُ ججالر رِحلَ فَجامحت
الر جرفَخ هفْسلَ نفَقَت هفيلَى سع كأَن دهولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ أَشسلُ إِلَى رج

كذَل اسالن ظَمارِ فَأَعلِ النأَه نمهآنِفًا أَن تي ذَكَرلُ الَّذجقَالَ الر ا ذَاكمولُ اِهللا قَالَ وسر فَقُلْت 
ج ثُم ي طَلَبِهف تجرفَخ بِه ا لَكُمي أَنف هفيلَ سصن عضفَو تولَ الْمجعتا فَاسيددا شحرج رِح

عند اَألرضِ وذُبابه بين ثَدييه ثُم تحاملَ علَيه فَقَتلَ نفْسه ، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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لْجنة فيما يبدو للناسِ وهو من أَهلِ النارِ وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ ذَلك إِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ ا
ةنلِ الْجأَه نم وهاسِ ولنو لدبا ييمارِ فلِ النلَ أَهم1) ع .  

66احلديث   

 كتاب اجلهاد والسري
نا سفْيانُ ، عن عمرٍوعن الزهرِي عن مالك بنِ أَوسِ حدثَنا علي بن عبد اِهللا ، حدثَ - 2904

كَانت أَموالُ بنِي النضريِ مما أَفَاَء اللَّه علَى : (بنِ الْحدثَان عن عمر ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ 
وجِفي ا لَممصلى اهللا عليه وسلم م هولس2ر لسالْم تالَ رِكَابٍ فَكَانلٍ ، ويبِخ هلَيونَ عم

 لرسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصةً ، وكَانَ ينفق علَى أَهله نفَقَةَ سنته ثُم يجعلُ ما بقي في
  .) عدةً في سبِيلِ اِهللا3السالَحِ والْكُراعِ 

 كتاب التفسري

٧: الحشر M  \  [  Z  Y  XL  :ىل باب قوله تعا  
عن عمرٍو ، عنِ الزهرِي عن  - غَير مرة  -حدثَنا علي بن عبد اِهللا ، حدثَنا سفْيانُ - 4885

بنِي النضريِ مما  كَانت أَموالُ : (مالك بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَان عن عمر ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ
أَفَاَء اللَّه علَى رسوله صلى اهللا عليه وسلم مما لَم يوجِف الْمسلمونَ علَيه بِخيلٍ ، والَ رِكَابٍ 

مثَّ ي هتنقَقَةَ سا نهنم هللَى أَهع قفنةً ياصولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خسرل تفَكَان يقا بلُ معج
) . في السالَحِ والْكُراعِ عدةً في سبِيلِ اِهللا  

67احلديث   
 كتاب اجلهاد والسري

 باب البِشارة في الفُتوحِ

                                                             
باب ال تقول فالن شهيد، فإنه أخرجه هناك حنو هذا : احلديث مضى يف كتاب اجلهاد يف: 239ص ،  17قال العيين ج1

  .سندا ومتنا
اليت يسافر  هي اإلبل: والركاب ، بل حصل دون قتال، أي مل يعدوا يف حتصيله خيال وال إبال ، هو اإلسراع : االجياف 2

  85ص ، 14انظر عمدة القاري ج  عليها
نفس املصدر .الدواب اليت تصلح للحرب مثل اخليل: الكراع  3 
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: الَحدثَنِي قَيس، قَ: حدثَنا محمد بن املُثَنى، حدثَنا يحيى، حدثَنا إِسماعيلُ، قَالَ - 3076
هنع اللَّه يضر اللَّه دبع نب رِيري جقَالَ ل:) لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسي رنِي «: قَالَ لرِحيأَالَ ت

ةي اخلَلَصذ نِس» ممي خف طَلَقْتفَان ،ةانِيمةَ اليبى كَعمسي ،مثْعخ يها فتيكَانَ بو ، نم ائَةمو ني
لَى اخلَيع تي الَ أَثْبأَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن تربلٍ، فَأَخيخ ابحوا أَصكَانو ،سملِ، أَح

لْه هاديا اللَّهم ثَبته، واجع«: فَضرب في صدرِي حتى رأَيت أَثَر أَصابِعه في صدرِي، فَقَالَ
قَالَ ، فَانطَلَق إِلَيها، فَكَسرها وحرقَها، فَأَرسلَ إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يبشره، فَ» مهديا

ولِ اللَّهسررِيرٍ لولُ جسر :كا جِئْتم ،بِاحلَق ثَكعي بالَّذو ،ولَ اللَّهسا را  يها كَأَنهكْترى تتح
اترم سما خهالرِجو سملِ أَحيلَى خع كارفَب ،برلٌ أَجمج. (  

 كتاب املغازي

ةي اخلَلَصذ ةوغَز ابب 

قَالَ لي : قَيس، قَالَ حدثَنا محمد بن املُثَنى، حدثَنا يحيى، حدثَنا إِسماعيلُ، حدثَنا - 4356
هنع اللَّه يضر رِيرج :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيي النقَالَ ل :»ةي اخلَلَصذ ننِي مرِحيكَانَ » أَالَ تو ،

ارِسٍ من أَحمس، وكَانوا بيتا في خثْعم، يسمى الكَعبةَ اليمانِيةَ، فَانطَلَقْت في خمِسني ومائَة فَ
أَصحاب خيلٍ، وكُنت الَ أَثْبت علَى اخلَيلِ، فَضرب في صدرِي حتى رأَيت أَثَر أَصابِعه في 

وحرقَها، ثُم بعثَ  ، فَانطَلَق إِلَيها فَكَسرها» اللَّهم ثَبته، واجعلْه هاديا مهديا«: صدرِي، وقَالَ
والَّذي بعثَك بِاحلَق، ما جِئْتك حتى : إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَقَالَ رسولُ جرِيرٍ

) . راتفَبارك في خيلِ أَحمس ورِجالها خمس م: تركْتها كَأَنها جملٌ أَجرب، قَالَ  

68احلديث   
 كتاب فرض اخلمس

ابب :بِهائوي نف كذَل نطَى ما أَعمو ريضالنظَةَ، ويقُر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن مقَس فكَي.  
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سمعت أَنس بن : يه ، قَالَ حدثَنا عبد اِهللا بن أَبِي اَألسود ، حدثَنا معتمر ، عن أَبِ -3128
كَانَ الرجلُ يجعلُ للنبِي صلى اهللا عليه وسلم النخالَت حتى :(مالك ، رضي اللَّه عنه ، يقُولُ 

هِملَيع دري كذَل دعفَكَانَ ب ريضالنظَةَ ويقُر حتافْت (.  
  كتاب املغازي

دح ابا بمنِ، ولَيجالر ةيي دف هِمإِلَي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسجِ ررخمريِ، وضنِي النب يث
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسرِ بِردالغ نوا مادأَر.  

4030- دح ، دوأَبِي اَألس ناِهللا ب دبا عثَندح ، كالم نب سأَن تعمس أَبِيه نع ، رمتعا مثَن
كَانَ الرجلُ يجعلُ للنبِي صلى اهللا عليه وسلم النخالَت حتى افْتتح  : (رضي اللَّه عنه ، قَالَ

هِملَيع دري كذَل دعفَكَانَ ب ريضالنظَةَ وي1)  قُر.  

69ديث  احل  

 كتاب اجلزية واملوادعة
 باب ما يصيب من الطعام يف أرض احلرب

حدثَنا أَبو الْوليد ، حدثَنا شعبةُ ، عن حميد بنِ هالَلٍ ، عن عبد اِهللا بنِ مغفَّلٍ ،  - 3153
فيه شحم فَنزوت  2فَرمى إِنسانٌ بِجِرابٍ كُنا محاصرِين قَصر خيبر(: رضي اللَّه عنه ، قَالَ 

3هنم تييحتصلى اهللا عليه وسلم فَاس بِيفَإِذَا الن فَتفَالْت ذَهآلخ (.  
 كتاب الذبائح والصيد

ذبائح أهل الكتاب و شحومها من أهل احلرب وغريهم: باب  

                                                             
باب كيف قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم، : حلديث بعينه سندا ومتنا مضى يف اخلمس يفا:  127ص ،17قال العيين ج1

  .قريظة والنضري
ص ، 1عز الدين ضلي على صحيح البخاري ج ،حسن ياسر، قات عماد الطيار انظر تعلي الوعاء من اجللد: اجلراب   2

828  
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5508 - ثَندح ، يدلو الْوا أَبثَندفَّلٍ ، حغنِ ماِهللا ب دبع نالَلٍ ، عنِ هب ديمح نةُ ، عبعا ش
كُنا محاصرِين قَصر خيبر فَرمى إِنسانٌ بِجِرابٍ فيه شحم فَنزوت  ( :رضي اللَّه عنه ، قَالَ 

  .2)  وسلم فَاستحييت منهآلخذَه فَالْتفَت فَإِذَا النبِي صلى اهللا عليه 1
70احلديث   

 كتاب اجلزية واملوادعة
 باب إمث من قتل معاهدا بغري جرم

حدثَنا قَيس بن حفْصٍ ، حدثَنا عبد الْواحد ، حدثَنا الْحسن بن عمرٍو ، حدثَنا  - 3166
من (: رضي اللَّه عنهما ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  مجاهد ، عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو ،

 حري ا لَمداهعلَ ما3قَتامع نيعبأَر ةِسريم نم دوجا تهإِنَّ رِحيو ةنةَ الْجحائ4) ر.  
 كتاب الديات

.باب إمث من قتل ذميا بغري جرم  
6914 - سا قَيثَندح  نع ، داهجا مثَندح ، نسا الْحثَندح ، داحالْو دبا عثَندفْصٍ ، حح نب

من قَتلَ نفْسا معاهدا لَم يرح رائحةَ (: عبد اِهللا بنِ عمرٍو ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
وجا يهإِنَّ رِحيو ةناالْجامع نيعبأَر ةِسريم نم د  (.  

يف احلديث  فائدة إسنادية وهي رفع اإلمهال عن احلسن يف املوضع الثاين وذلك ألنه كان قد 
  .نسبه يف املوضع األول

71احلديث   

 كتاب بدء اخللق
اب ما جاَء في صفَة الْجنة وأَنها مخلُوقَةٌب  

                                                             

828ص ،1عز الدين ضلي على صحيح البخاري ج،حسن ياسر، انظر تعليقات عماد الطيار  أي وثبت مسرعا  1 
ك بعني باب ما يصيب من املغامن يف أرض احلرب، فإنه أخرجه هنا: احلديث مر يف اخلمس يف: 119ص،21قال العيين ج2

  .هذا اإلسناد واملنت
 

نفس املصدر السابق  مل يشم رحيها: أي   3 
. ھذا الحدیث ذكره في الدیات مترجما أیضا بھذه الترجمة : 495ص ،18قال ابن الملقن ج   4 
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لْوليد ، حدثَنا سلْم بن زرِيرٍ ، حدثَنا أَبو رجاٍء عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، حدثَنا أَبو ا  - 3241
اطَّلَعت في الْجنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها الْفُقَراَء واطَّلَعت في  (:عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  .) ر أَهلها النساَءالنارِ فَرأَيت أَكْثَ
 كتاب الرقاق 

 باب فضل الفقر
حدثَنا أَبو الْوليد ، حدثَنا سلْم بن زرِيرٍ ، حدثَنا أَبو رجاٍء عن عمرانَ بنِ حصينٍ ،  - 6449

عت في الْجنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها اطَّلَ (:رضي اللَّه عنهما ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  .1) الْفُقَراَء واطَّلَعت في النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلها النساَء

72احلديث   

 كتاب بدء اخللق 
3275 - ع ، ريِيننِ سب دمحم نع ، فوا عثَندثَمِ ، حيالْه نانُ بثْمقَالَ عةَ ، وريرأَبِي ه ن

 انِي آتانَ فَأَتضمر كَاةز فْظولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِحسكَّلَنِي رقَالَ و ، هنع اللَّه يضر
ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَذَكَرسإِلَى ر كنفَعَألر فَقُلْت هذْتامِ فَأَخالطَّع نثُو محلَ يعفَج 
 الْحديثَ فَقَالَ إِذَا أَويت إِلَى فراشك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسي لَن يزالَ علَيك من اِهللا حافظٌ ، والَ

).يقْربك شيطَانٌ حتى تصبِح فَقَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم صدقَك وهو كَذُوب ذَاك شيطَانٌ  
القرآن كتاب فضائل  

 باب فضل سورة البقرة
وقَالَ عثْمانُ بن الْهيثَمِ ، حدثَنا عوف ، عن محمد بنِ سريِين ، عن أَبِي هريرةَ ،  - 5010

ي آت رضي اللَّه عنه ، قَالَ وكَّلَنِي رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِحفْظ زكَاة رمضانَ فَأَتانِ
 ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَصسإِلَى ر كنفَعَألر فَقُلْت هذْتامِ فَأَخالطَّع نثُو محلَ يعفَج
 الْحديثَ فَقَالَ إِذَا أَويت إِلَى فراشك فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسي لَن يزالَ معك من اِهللا حافظٌ ، والَ

                                                             

.113احلديث ذكره الشيخ عبد احملسن العباد يف مكررات البخاري سندا ومتنا يف الفوائد املنتقاة من فتح الباري ص 1 
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بقْرطَانٌييش ذَاك كَذُوب وهو قَكدصلى اهللا عليه وسلم ص بِيقَالَ النو بِحصى تتطَانٌ حيش ك (
1.  

73احلديث   

 كتاب األنبياء

M     :  9  8  7      6  5  4  3  2      1  0:باب قول اهللا تعاىل 

L ٨٣: األنبیاء  
3391 - محم ناِهللا ب دبثَنِي عدامٍ ، حمه نع ، رمعا منرباقِ ، أَخزالر دبا عثَندح ، يفعالْج د

بينما أَيوب يغتِسلُ : عن أَبِي هريرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
نم ادرلُ جرِج هلَيع را خانيرع  كتيأَغْن أَكُن أَلَم وبا أَيي هبى رادفَن بِهي ثَوي فثحلَ يعبٍ فَجذَه

ككَترب ني عى لنالَ غ نلَكو با رلَى يى قَالَ برا تمع.(  

 كتاب التوحيد
)يريدون أن يبدلوا كالم اهللا( باب قوله تعاىل  

 بن محمد ، حدثَنا عبد الرزاقِ ، أَخبرنا معمر ، عن همامٍ ، عن أَبِي حدثَنا عبد اِهللا - 7493
بينما أَيوب يغتِسلُ عريانا خر علَيه رِجلُ جراد (: هريرةَ ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

حلَ يعبٍ فَجذَه نم با رلَى يى قَالَ برا تمع كتيأَغْن أَكُن أَلَم وبا أَيي هبى رادفَن بِهي ثَوي فث
ككَترب نى بِي عنالَ غ نلَك2) و  .  

يف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع االول ذكرصيغة التحديث بلفظ املفرد ويف املوضع 
.اجلماعة للداللة على اختالف جمالس السماعالثاين ذكرها بصيغة   

                                                             

2311هذا احلديث كرره البخاري خمتصرا و القصة ذكرها كاملة يف كتاب الوكالة ح   
احلديث ذكره  عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي أنه من مكررات البخاري سندا ومتنا يف كتابه عادات االمام البخاري يف 1

  .59صحيحه ص 
 

ات البخاري سندا ومتنا يف كتابه عادات االمام البخاري يف احلديث ذكره  عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي أنه من مكرر2
  .59صحيحه ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 93 

74احلديث   
 كتاب أحاديث األنبياء

حديث الغار: باب   
حدثَنا أَحمد بن يونس، عن زهيرٍ، حدثَنا منصور، عن رِبعي بنِ حراشٍ، حدثَنا أَبو  - 3483

إِنَّ مما أَدرك الناس من كَالَمِ النبوة، إِذَا «: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ النبِي: مسعود عقْبةُ، قَالَ
ئْتا شلْ ميِ فَافْعحتست لَم«  

 كتاب االدب

ئْتا شم عنيِ فَاصحتست إِذَا لَم ابب 

6120 - ريها زثَندح ،سوني نب دما أَحثَندا حثَنداشٍ، حرنِ حب يعرِب نع ،ورصنا مثَندح ،
: إِنَّ مما أَدرك الناس من كَالَمِ النبوة اُألولَى(: قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: أَبو مسعود، قَالَ

ئْتا شم عنيِ فَاصحتست 1) إِذَا لَم.  

احلديث فائدة إلسنادية و هي رفع اإلمهال عن أبو مسعود يف املوضع األول وذلك بذكر  يف
.امسه يف املوضع الثاين  

75احلديث   
 كتاب املناقب

 باب عالَمات النبوة في اِإلسالَمِ

3613 - دح ،دعس نب رها أَزثَندح ،اللَّه دبع نب يلا عثَندقَالَح ،نوع نا ابى : ثَنوسأَنِي مبأَن
،هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نسٍ، عأَن نب):  نب ثَابِت قَدافْت ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن

فَأَتاه فَوجده جالسا في بيته، منكِّسا  يا رسولَ اللَّه، أَنا أَعلَم لَك علْمه،: قَيسٍ، فَقَالَ رجلٌ

                                                             
احلديث قد مضى يف باب جمرد بعد حديث الغار فإنه أخرجه هناك بعني هذا اإلسناد واملنت : 166ص ،22قال العيين ج1

  .فافعل ما شئت: غري أنه ليس فيه لفظ األوىل، وفيه
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شر، كَانَ يرفَع صوته فَوق صوت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، : ما شأْنك؟ فَقَالَ: رأْسه، فَقَالَ
فَأَخبره أَنه قَالَ كَذَا وكَذَا، فَقَالَ موسى بن  فَقَد حبِطَ عملُه، وهو من أَهلِ النارِ، فَأَتى الرجلُ

إِنك لَست من أَهلِ : اذْهب إِلَيه، فَقُلْ لَه: " فَرجع املَرةَ اآلخرةَ بِبِشارة عظيمة، فَقَالَ: أَنسٍ
ةلِ اجلَنأَه نم نلَكارِ، والن(  

 كتاب تفسري القرآن

٢: الحجرات M x  w  v   u  t  s  rqpL : ببا  

أَنبأَنِي موسى : حدثَنا علي بن عبد اللَّه، حدثَنا أَزهر بن سعد، أَخبرنا ابن عون، قَالَ - 4846
هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نسٍ، عأَن نلَّ (:بص بِيأَنَّ الن نب ثَابِت قَدافْت لَّمسو هلَيى اُهللا ع

يا رسولَ اللَّه، أَنا أَعلَم لَك علْمه، فَأَتاه فَوجده جالسا في بيته، منكِّسا : قَيسٍ، فَقَالَ رجلٌ
فَقَالَ لَه ،هأْس؟ فَقَالَ: ركأْنا شم :توص فَعركَانَ ي ،رش ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن توص قفَو ه

هربفَأَخ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيلُ النجى الرارِ، فَأَتلِ النأَه نم وهو لُهمبِطَ عح قَالَ كَذَا  فَقَد هأَن
إِنك : اذْهب إِلَيه فَقُلْ لَه: " ةَ اآلخرةَ بِبِشارة عظيمة، فَقَالَفَرجع إِلَيه املَر: وكَذَا، فَقَالَ موسى

ةلِ اجلَنأَه نم كنلَكارِ، ولِ النأَه نم ت1) لَس.  

76احلديث   

 كتاب املناقب
 باب عالمات النبوة

3625 - اهرا إِبثَندةَ ، حعقَز نى بيحثَنِي يدةَ حشائع نةَ ، عورع نع ، أَبِيه نع ، دعس نب يم
يهف ي قُبِضالَّذ اهكْوي شف هتنةَ ابمصلى اهللا عليه وسلم فَاط بِيا النعد ا ، قَالَتهنع اللَّه يضر ، 

كَتحا فَضهارا فَساهعد ثُم كَتٍء فَبيا بِشهارفَس كذَل نا عهأَلْتفَس قَالَت(.  
 كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

 باب مناقب قرابة رسول اهللا ومنقبة فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                             
والمتن اإلسناد ھذا بعین النبوة عالمات في الحدیث ھذا ومر: 183ص،19 ج العیني قال 1 
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، عن عائشةَ ، حدثَنا يحيى بن قَزعةَ ، حدثَنا إِبراهيم بن سعد ، عن أَبِيه ، عن عروةَ  - 3715
رضي اللَّه عنها ، قَالَت دعا النبِي صلى اهللا عليه وسلم فَاطمةَ ابنته في شكْواه الَّذي قُبِض فيها 

كذَل نا عهأَلْتفَس قَالَت كَتحا فَضهارا فَساهعد ثُم كَتٍء فَبيا بِشهار1)  فَس  
77 احلديث  

 كتاب املناقب
جمرد: باب   

حدثَنِي عمير بن : حدثَنِي ابن جابِرٍ ، قَالَ : حدثَنا الْحميدي ، حدثَنا الْوليد ، قَالَ  - 3641
لُ من أُمتي أُمةٌ سمعت النبِي صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ الَ يزا (:هانِئ أَنه سمع معاوِيةَ يقُولُ 

).ى ذَلكقَائمةٌ بِأَمرِ اِهللا الَ يضرهم من خذَلَهم ، والَ من خالَفَهم حتى يأْتيهم أَمر اِهللا وهم علَ  
وِيةُ هذَا مالك يزعم أَنه سمع عمير فَقَالَ مالك بن يخامر قَالَ معاذٌ وهم بِالشامِ فَقَالَ معا :)قَالَ 

.)معاذًا يقُولُ وهم بِالشام  
 كتاب التوحيد
40النحل ) إنما قو لنا لشيء( باب قوله تعاىل  

7460 - ريمثَنِي عدابِرٍ ، حج نا ابثَندمٍ ، حلسم نب يدلا الْوثَندح ، يديما الْحثَندح  انِئه نب
سمعت النبِي صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ الَ يزالُ من أُمتي أُمةٌ قَائمةٌ بِأَمرِ : أَنه سمع معاوِيةَ قَالَ 

  ).لكاِهللا ما يضرهم من كَذَّبهم ، والَ من خالَفَهم حتى يأْتي أَمر اِهللا وهم علَى ذَ
 رامخي نب كالفَقَالَ م):  عمس هأَن معزي كالذَا مةُ هاوِيعامِ فَقَالَ مبِالش مهقُولُ واذًا يعم تعمس

  .2)  معاذًا يقُولُ وهم بِالشامِ
ذكرنسبه يف يف احلديث فائدة إسنادية وعي رفع اإلمهال عن الوليد يف املوضع األول وذلك ب

  .ويف احلديث إسنادية أيضا وهي اختالف جمالس السماع عند أبو الوليد  . املوضع الثاين
                                                             

            باب عالمات النبوة: هذا احلديث بعني هذا اإلسناد واملنت عن حيىي بن قزعة مضى يف أواخر:  223ص، 16قال العيين ج 1
  .213وذكره عبد احملسن العباد يف الفوائد املنتقاة ص 

 
 باب عالمات النبوة: ا اإلسناد واملنت عن حيىي بن قزعة مضى يف أواخرهذا احلديث بعني هذ:  223ص، 16قال العيين ج 2
  .213وذكره عبد احملسن العباد يف الفوائد املنتقاة ص . 
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78احلديث   

 كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
 باب مناقب قرابة رسول اهللا ومنقبة فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم

3714 - ثَندح ، يدلو الْوا أَبثَندنِ حكَةَ ، علَينِ أَبِي منِ ابارٍ ، عيننِ درِو بمع نةَ ، عنييع نا اب
مني فَمن أَغْضبها 1فَاطمةُ بضعةٌ (:الْمسورِ بنِ مخرمةَ أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  .) أَغْضبنِي
يه وسلمكتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عل  

 باب مناقب فاطمة رضي اهللا عنها
حدثَنا أَبو الْوليد ، حدثَنا ابن عيينةَ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، عنِ  - 3767

فَاطمةُ بضعةٌ  (:وسلم قَالَ  الْمسورِ بنِ مخرمةَ ، رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه
  .2)  مني فَمن أَغْضبها أَغْضبنِي

79احلديث   
 كتاب املناقب

مناقب االنصار: باب  
3777 -  يضةَ رشائع نع ،أَبِيه نامٍ، عشه نةَ، عامو أُسا أَبثَنديلَ، حاعمإِس نب ديبثَنِي عدح
هنع اللَّهاثَ«: ا، قَالَتعب موولُ 3كَانَ يسر مفَقَد ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هولسرل اللَّه هما قَدموي ،

اللَّه هموا، فَقَدحرجو مهاتورس لَتقُتو ،مهلَؤم قرافْت قَدو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اللَّهرل  هولس
»صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في دخولهِم في اِإلسالَمِ  

 كتاب املناقب

                                                             

379ص ، 19انظر فتح الباري ج. البضعة القطعة من اللحم واملقصود هي جزء مين كما القطعة من اللحم جزء من اللحم 1 
  .213د املنتقاة ص ذكره عبد احملسن العباد يف الفوائ2
يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة لألوس على اخلزرج وبقيت احلرب مائة وعشرون سنة إىل 3

عز الدين ضلي على صحيح البخاري ج ،حسن ياسر، انظر تعليقات عماد الطيار  .اإلسالم على ما ذكره ابن اسحق وغريه
  5ص ،  2
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 باب القسامة يف اجلاهلية 

3846 -  يضةَ رشائع نع ،أَبِيه نامٍ، عشه نةَ، عامو أُسا أَبثَنديلَ، حاعمإِس نب ديبثَنِي عدح
كَانَ يوم بعاث يوما قَدمه اللَّه لرسوله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَقَدم رسولُ اللَّه «: تاللَّه عنها، قَالَ

ى اُهللا له صلَّصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وقَد افْترق ملَؤهم، وقُتلَت سرواتهم وجرحوا، قَدمه اللَّه لرسو
»1علَيه وسلَّم في دخولهِم في اِإلسالَمِ  

80احلديث   
 كتاب مناقب األنصار

هنع اللَّه يضبٍ رنِ كَعب يبِ أُباقنم ابب 

ةَ، عن أَنسِ سمعت شعبةَ، سمعت قَتاد: حدثَنِي محمد بن بشارٍ، حدثَنا غُندر، قَالَ - 3809

يأُبل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ الن ،هنع اللَّه يضر كالنِ مب :)  كلَيأَ عنِي أَنْ أَقْررأَم إِنَّ اللَّه M

    O  J  I  H   G  F  E  DL انِي؟ قَالَ: قَالَ  1: البینةمسو :»معن «
).فَبكَى  

سري القرآنكتاب تف  

جمرد: باب   

حدثَنا محمد بن بشارٍ، حدثَنا غُندر، حدثَنا شعبةُ، سمعت قَتادةَ، عن أَنسِ بنِ  - 4959

يأُبل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ الن ،هنع اللَّه يضر كالم :) رأَم إِنَّ اللَّهكلَيأَ عنِي أَنْ أَقْر : M

    O  J  I  H   G  F  E  DL انِي؟ قَالَ: الَقَ.  ١: البینةمسو :»معن «
.2)  فَبكَى  

                                                             

.باب مناقب األنصار بعني هذا اإلسناد واملنت: احلديث مضى يف: 298ص ،16قال العالمة العيين ج  1 

.باب مناقب أيب بن كعب فإنه أخرجه هناك بعني هذا اإلسناد واملنت: احلديث مضى يف: 309ص، 19قال العيين ج  2 
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يف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع االول ذكرصيغة التحديث بلفظ املفرد ويف املوضع 
.السماع الثاين ذكرها بصيغة اجلماعة  للداللة على اختالف جمالس  

81احلديث   

 كتاب مناقب األنصار
 باب مناقب أيب طلحة ، رضي اهللا عنه 

3811 - هنع اللَّه يضسٍ ، رأَن نزِيزِ ، عالْع دبا عثَندح ، ارِثالْو دبا عثَندرٍ ، حمعو ما أَبثَندح 
اس ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم ، وأَبو طَلْحةَ بين يديِ لَما كَانَ يوم أُحد انهزم الن (:، قَالَ 

 فَةجبِح هلَيع بِه بوجصلى اهللا عليه وسلم م بِي1الن يددا شيامالً رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبو ، لَه
ثَالَثًا ، و نِ ، أَويسقَو ذئموي كِْسري دا الْقهرشقُولُ انلِ فَيبالن نةُ مبعالْج هعم رملُ يجكَانَ الر

بِأَبِي َألبِي طَلْحةَ فَأَشرف النبِي صلى اهللا عليه وسلم ينظُر إِلَى الْقَومِ فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ يا نبِي اِهللا 
هس كيبصي رِفشي الَ تأُمو تةَ أَنشائع تأَير لَقَدو ، رِكحونَ نرِي دحمِ نامِ الْقَوهس نم م

هِما بِنت أَبِي بكْرٍ وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتان أَرى خدم سوقهِما تنقزان الْقرب علَى متونِ
ت مِ ثُمالْقَو اهي أَفْوف فْرِغَانِهت قَعو لَقَدمِ ، والْقَو اهي أَفْوف فْرِغَانِهفَت جِيآنا مثَّ تآلنِهمفَت انجِعر

  ).السيف من يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَالَثًا
  كتاب املغازي

  122آل عمران ) ملؤمنونإذ مهّت طائفتان منكم أن تفشال و اهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل ا( باب 

4064 - هنع اللَّه يضسٍ ، رأَن نزِيزِ ، عالْع دبا عثَندح ، ارِثالْو دبا عثَندرٍ ، حمعو ما أَبثَندح 
ديِ النبِي صلى اهللا عليه وأَبو طَلْحةَ بين ي: لَما كَانَ يوم أُحد انهزم الناس ، عنِ النبِي  (:، قَالَ 

يسقَو ذئموي رعِ كَسزالن يددا شيامالً رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبو ، لَه فَةجبِح هلَيع بوجنِ ، وسلم م
هثُرقُولُ انلِ فَيبالن نم ةبعبِج هعم رملُ يجكَانَ الرثَالَثًا ، و أَو بِيالن رِفشيةَ قَالَ وا َألبِي طَلْح

 مهس كيبصي رِفشي الَ تأُمو تةَ بِأَبِي أَنو طَلْحقُولُ أَبمِ فَيإِلَى الْقَو ظُرنصلى اهللا عليه وسلم ي
ي بكْرٍ وأُم سلَيمٍ وإِنهما من سهامِ الْقَومِ نحرِي دونَ نحرِك ، ولَقَد رأَيت عائشةَ بِنت أَبِ

                                                             
ياسر ‘ عماد الطيار ، انظر تعليقات عز الدين ضلي  مترس عليه بترس من جلد ال خشب فيه ليقيه من سالح الكفار: أي  1

  10ص،  2ج ، ه1433،م2012الطبعة اجلديدة ، مؤسسة الرسالة ، حسن على صحيح البخاري 
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مِ ثُمالْقَو اهي أَفْوف فْرِغَانِها تونِهِمتلَى مع برالْق انقُزنا تهِموقس مدى خأَر انترمشلَم  انجِعرت
د وقَع السيف من يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ فَتمآلنِها ثُم تجِيئَان فَتفْرِغَانِه في أَفْواه الْقَومِ ، ولَقَ

  .)وإِما ثَالَثًا
  82احلديث 

  كتاب املناقب
ةينإِلَى املَد ابِهحأَصو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن ةرجه ابب.  

3899 - ،يقشمالد زِيدي نب اقحثَنِي إِسدةَ، قَالَ حزمح نى بيحا يثَندرٍو : حمو عثَنِي أَبدح
ر رمع نب اللَّه دبأَنَّ ع ،رٍ املَكِّيبنِ جب داهجم نةَ، عابنِ أَبِي لُبةَ بدبع نع ،ياعزاَألو اللَّه يض

.»تحِالَ هجرةَ بعد الفَ«: عنهما، كَانَ يقُولُ  

 كتاب املغازي

 باب مقام النيب مبكة زمن الفتح

حدثَنِي أَبو عمرٍو اَألوزاعي، : حدثَنِي إِسحاق بن يزِيد، حدثَنا يحيى بن حمزةَ، قَالَ - 4311
عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، كَانَ عن عبدةَ بنِ أَبِي لُبابةَ، عن مجاهد بنِ جبرٍ املَكِّي، أَنَّ 

»الَ هجرةَ بعد الفَتحِ«: يقُولُ  

نسبة الرواة إىل أوطام وذلك ألن البخاري نسب إسحاق بن يزيد يف احلديث فائدة إسنادية و
.يف املوضع األول إىل موطنه ومل ينسبه يف املوضع الثاين  

83احلديث   

ازيكتاب املغ  
 باب فضل من شهد بدرا
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3982 -  ديمح نع اقحو إِسا أَبثَندرٍو ، حمع نةُ باوِيعا مثَندح ، دمحم ناِهللا ب دبثَنِي عدح
 2فَجاَءت أُمه وم بدرٍ وهو غُالَمي1سمعت أَنسا ، رضي اللَّه عنه ، يقُولُ أُصيب حارِثَةُ(: قَالَ 

إِلَى النبِي صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَت يا رسولَ اِهللا قَد عرفْت منزِلَةَ حارِثَةَ مني فَإِنْ يكُن في 
بِلْتهأَو كحيفَقَالَ و عنا أَصى مرى تراُألخ كإِنْ تو ِسبتأَحو بِرأَص ةن3الْجنجأَو يةٌ هداحةٌ و

  .)إِنها جِنانٌ كَثريةٌ وإِنه في جنة الْفردوسِ
 كتاب الرقاق

 باب صفة اجلنة و النار
6550 -  ديمح نع اقحو إِسا أَبثَندرٍو ، حمع نةُ باوِيعا مثَندح ، دمحم ناِهللا ب دبثَنِي عدح

عت أَنسا يقُولُ أُصيب حارِثَةُ يوم بدرٍ وهو غُالَم فَجاَءت أُمه إِلَى النبِي صلى اهللا سم :(قَالَ 
ب عليه وسلم فَقَالَت يا رسولَ اِهللا قَد عرفْت منزِلَةَ حارِثَةَ مني فَإِنْ يك في الْجنة أَصبِر وأَحتِس

أَوجنةٌ واحدةٌ هي جِنانٌ كَثريةٌ وإِنه  -أَوهبِلْت  -اُألخرى ترى ما أَصنع فَقَالَ ويحك وإِنْ تكُنِ 
  .4) لَفي جنة الْفردوسِ

84احلديث   

 كتاب املغازي
 باب شهود املالئكة بدرا

3995 - با عنربى ، أَخوسم نب يماهرثَنِي إِبدنِ حةَ ، عكْرِمع نع ، دالا خثَندابِ ، حهالْو د
يوم بدرٍ هذَا جِبرِيلُ آخذٌ  (:ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما أَنَّ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

 هسأْسِ فَربِ - بِرراةُ الْحأَد هلَيع(.  
 كتاب املغازي

حدباب غزوة أ  
                                                             

399ص ، 18انظر الفتح ج  أبوه سراقة له صحبة و استشهد يوم حنني، حارثة بن سراقة بن احلارث بن عدي األنصاري  1 
انظر نفس املصدر   الربيع بنت النظر عمة أنس بن مالك   2 

وقد استعاره هاهنا لفقد امليز والعقل مما : 381ص ، 9ج  من اهلبل وهو الثكل أي فقدان الولد قال ابن األثري يف النهاية    3
  أفقدت عقلك بفقد ابنك حىت جعلت اجلنان جنة واحدة: كأنه قال ، أصاا من الثكل بولدها 

وذكره عبد .باب فضل من شھد بدرا بعین ھذا اإلسناد والمتن: ي فيالحدیث مضى في المغاز: 120ص ، 23قال االمام العیني ج 4
  213المحسن العباد في الفوائد المنتقاةص
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حدثَنا إِبراهيم بن موسى ، أَخبرنا عبد الْوهابِ ، حدثَنا خالد ، عن عكْرِمةَ ، عنِ  - 4041
قَالَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحدهذَا جِبرِيلُ آخذٌ (: ابنِ عباسٍ ، رضي اللَّه عنهما قَالَ  

  .1) فَرسه علَيه أَداةُ الْحربِبِرأْسِ 
ويف املوضع  املفردصيغة التحديث بلفظ   ذكر األوليف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع 

.الثاين ذكرها بصيغة اجلماعة للداللة على اختالف جمالس السماع  
:تنبيه   

حديث عقبة بن عامر  ع يف رواية أيب الوقت واألصيلي هنا قبلوق: قال ابن حجر رمحه اهللا 
حديث بن عباس قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد هذا جربيل آخذ برأس فرسه احلديث 

  أن هذا احلديث تقدم بسنده ومتنه يف باب شهود املالئكة بدرا : وهو وهم من وجهني أحدمها 
مساعيلي وال أبو وهلذا مل يذكره هنا أبو ذر وال غريه من متقين رواة البخاري وال استخرجه اإل

  .نعيم 
 .2أن املعروف يف هذا املنت يوم بدر كما تقدم ال يوم أحد واهللا املستعان:ثانيهما 

85احلديث   
 كتاب املغازي

غزوة أحد: باب  
 حدثَنا أَحمد بن يونس، حدثَنا زهير، حدثَنا اَألعمش، عن شقيقٍ، عن خبابِ بنِ - 4047

هاجرنا مع رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نبتغي وجه اللَّه،  (:اَألرت رضي اللَّه عنه، قَالَ
صم مهنئًا، كَانَ ميش رِهأَج نأْكُلْ مي لَم ،بذَه ى، أَوضم نا منمو ،لَى اللَّها عنرأَج بجفَو بع

كُنا إِذَا غَطَّينا بِها رأْسه خرجت رِجالَه، وإِذَا غُطِّي ، بن عميرٍ، قُتلَ يوم أُحد، لَم يترك إِلَّا نمرةً 
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيا النفَقَالَ لَن ،هأْسر جرخ الَها رِجبِه :»ا رلَى غَطُّوا بِهلُوا ععاجو ،هأْس

                                                             
 1 59ذكره عبد الحق بن عبد الواحد الھاشمي في عادات االمام  البخاري في صحیحھ ص  
436ص، 7ج، ابن حجر العسقالين، فتح الباري -  2 
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راِإلذْخ هلقَالَ» رِج رِ«: ، أَواِإلذْخ نم هللَى رِجأَلْقُوا ع « وفَه هترثَم لَه تعنأَي قَد نا منمو
.1)يهدبها  

 كتاب املغازي

دأُح موي نيملاملُس نلَ مقُت نم ابب 

حمد بن يونس، حدثَنا زهير، حدثَنا اَألعمش، عن شقيقٍ، عن خبابٍ رضي حدثَنا أَ - 4082
هاجرنا مع النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ونحن نبتغي وجه اللَّه، فَوجب أَجرنا  (:اللَّه عنه، قَالَ
فَم ،لَى اللَّهلَ عرٍ، قُتيمع نب بعصم مهنئًا، كَانَ ميش رِهأَج نأْكُلْ مي لَم ،بذَه ى، أَوضم نا من

ها رِجالَه يوم أُحد، فَلَم يترك إِلَّا نمرةً، كُنا إِذَا غَطَّينا بِها رأْسه خرجت رِجالَه، وإِذَا غُطِّي بِ
رخلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيا النفَقَالَ لَن ،هأْسر ج :» هلَيلَى رِجلُوا ععاجو ،هأْسا رغَطُّوا بِه

رقَالَ» اِإلذْخ رِ«: أَواِإلذْخ نم هلَيلَى رِجا» أَلْقُوا عهبدهي وفَه هترثَم لَه تعنأَي نا منم2)  و.  
86احلديث   

 كتاب تفسیر القرآن 

M  b     a  `  _  ^  ]  \[      ZY : باب قوله تعاىل

  d  cL ١٩٠: آل عمران  

4203 -  اللَّه دبع نب رِيكنِي شربفَرٍ قَالَ أَخعج نب دمحا منربأَخ ميرأَبِي م نب يدعا سثَندح
  : ريبٍ عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَبنِ أَبِي نمرٍ عن كُ

)ر ةً ثُماعس هلأَه عم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَ ردحةَ فَتونميي مالَتخ دنع ا بِتفَلَم قَد
  :السماِء فَقَالَكَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر قَعد فَنظَر إِلَى 

                                                             
60 ص،  8انظر عمدة القاري ج  یحصد ویجني  1 
احلديث مضى يف أوائل باب غزوة أحد فإنه أخرجه هناك بعني هذا اإلسناد واملنت ومثل هذا  : 165ص ،17قال العيين ج 2

  .يطلق عليه حقيقة التكرار فافهم
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 103 

 M  d  c  b     a  `  _  ^  ]  \[      ZYL 
١٩٠: آل عمران  

جرخ نِ ثُميتكْعلَّى رأَذَّنَ بِلَالٌ فَص ةً ثُمكْعةَ ررشى عدلَّى إِحفَص نتاسأَ وضوفَت قَام لَّى ثُمفَص 
حبالص (  

 كتاب التوحید

تخليقِ السموات والْأَرضِ وغَيرِها من الْخلَائقِ باب ما جاَء في  

حدثَنا سعيد بن أَبِي مريم أَخبرنا محمد بن جعفَرٍ أَخبرنِي شرِيك بن عبد اللَّه بنِ  - 6898
  :أَبِي نمرٍ عن كُريبٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ

)ف ولِ اللَّبِتسلَاةُ رص فكَي ظُرأَنا لهدنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنلَةً وةَ لَيونميم تيي ب ه
ةً ثُم رقَد عصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِاللَّيلِ فَتحدثَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مع أَهله سا

  :فَلَما كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخر أَو بعضه قَعد فَنظَر إِلَى السماِء فَقَرأَ

 M  d  c  b     a  `  _  ^  ]  \  [      Z  YL 
ذَّنَ بِلَالٌ بِالصلَاة ثُم قَام فَتوضأَ واستن ثُم صلَّى إِحدى عشرةَ ركْعةً ثُم أ١٩٠َ: آل عمران

حباسِ الصلنلَّى لفَص جرخ نِ ثُميتكْعلَّى ر1)  فَص.  
87احلديث   

 كتاب املغازي 
غزوة خيرب: باب  

4219 -  ،يلنِ عب دمحم نرٍو، عمع نع ،ديز نب ادما حثَندبٍ، حرح نانُ بملَيا سثَندح
ا، قَالَعمهنع اللَّه يضر اللَّه دبنِ عابِرِ بج ن :» ربيخ موي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسى رهن

»عن لُحومِ احلُمرِ اَألهلية، ورخص في اخلَيلِ  

                                                             
  قد مضى هذا احلديث ذا السند واملنت يف تفسري سورة آل عمران: 139ص ،25قال العيين ج 1
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 كتاب الذبائح والصيد

االنسية لُحومِ احلُمرِ:باب   

5524 - دابِرِ حج نع ،يلنِ عب دمحم نرٍو، عمع نع ،ادما حثَندبٍ، حرح نانُ بملَيا سثَن
نهى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يوم خيبر عن لُحومِ احلُمرِ، ورخص في (: بنِ عبد اللَّه، قَالَ

.1) لُحومِ اخلَيلِ  

.يف احلديث فائدة إسنادية و رفع اإلمهال عن محاد يف املوضع الثاين   

88احلديث   

القرآن كتاب التفسري  

١٣٦: البقرة M  8  7   6  5  4  3L باب   
4485 -  كاربالْم نب يلا عنربأَخ ، رمع نانُ بثْما عثَندارٍ ، حشب نب دمحا مثَندح نع ،

تلُ الْكقَالَ كَانَ أَه ، هنع اللَّه يضةَ ، رريرأَبِي ه نةَ ، علَمأَبِي س نريٍ ، عنِ أَبِي كَثى بيحابِ ي
 صلى اهللا عليه يقْرؤونَ التوراةَ بِالْعبرانِية ويفَسرونها بِالْعربِية َألهلِ اِإلسالَمِ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا

 M  7   6  5  4  3L الَ تصدقُوا أَهلَ الْكتابِ ، والَ تكَذِّبوهم وقُولُوا (: وسلم 
  .) اآلية١٣٦َ: البقرة

 كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة
}ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء{ باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم   

7362 -  دمحثَنِي مدح نع ، كاربالْم نب يلا عنربأَخ ، رمع نانُ بثْما عثَندارٍ ، حشب نب
ةَ يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ كَانَ أَهلُ الْكتابِ يقْرؤونَ التورا

الَ (: نها بِالْعربِية َألهلِ اِإلسالَمِ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالْعبرانِية ويفَسرو

                                                             
 .ديث قد مضى يف املغازي يف غزوة خيرب بعني هذا اإلسناد واملنتواحل: 129ص ، 21قال العيين ج 1
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: البقرة M  8  7   6  5  4  3L تصدقُوا أَهلَ الْكتابِ ، والَ تكَذِّبوهم وقُولُوا 

  .) اآلية١٣٦َ
  كتاب التوحيد

اةروفِْسريِ التت نم وزجا يا  باب مرِهغَيو ةبِيربِالْع بِ اللَّهكُت نا مرِهغَيالَى. وعت لِ اللَّهقَول : M

     K           J  I  H  GFEL ٩٣: آل عمران.  
7542 - ، كاربالْم نب يلا عنربأَخ ، رمع نانُ بثْما عثَندارٍ ، حشب نب دمحا مثَندح  نع

ةَ يحيى بنِ أَبِي كَثريٍ ، عن أَبِي سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ قَالَ كَانَ أَهلُ الْكتابِ يقْرؤونَ التورا
 الَ(: بِالْعبرانِية ويفَسرونها بِالْعربِية َألهلِ اِإلسالَمِ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ، موهكَذِّبالَ تابِ ، وتلَ الْكقُوا أَهدصزِلَوتا أُنمو ا بِاللَّهنةَ} قُولُوا آم1)  اآلي.  
.هذا احلديث من نوادر ما أبدع حيث أخرجه يف ثالثة مواضع بنفس السند واملنت   

بلفظ اجلماعة  صيغة التحديث والثالث  ذكر األوليف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع 
.ويف املوضع الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جمالس السماع  

  89 احلديث

 ابب: M  ,  +*    )  (   '  &  %  $  #  "  !

     ;  :   9  8  76  5  4  3  2   1  0   /  .  -L 
٢٣٤: البقرة  

4531 - دح ،حوا رثَندح ،اقحا إِسثَندحداهجم نجِيحٍ، عنِ أَبِي ننِ ابلٌ، عبا شثَن:  M 7  

  %  $  #  "  !L ٢٣٤: البقرة  

: كَانت هذه العدةُ، تعتد عند أَهلِ زوجِها واجِب، فَأَنزلَ اللَّه: قَالَ  
                                                             

} قولوا آمنا باهللا{: باب قوله: احلديث بعينه سندا ومتنا مضى يف تفسري سورة البقرة يف :75ص ،25قال العيين ج 1
احملسن العباد يف  وعبد. تقدم ذا السند واملنت يف تفسري سورة البقرة: 335ص ،13وذكره ابن حجر يف الفتح ج .اآلية

  .213الفوائد املنتقاة مبواضعه الثالثة ص
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 M  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;

  P  O  N  M  L  K  J   I  H  GF   R  QL البقرة :

:قَال٢٤٠َ ) جعلَ اللَّه لَها تمام السنة سبعةَ أَشهرٍ وعشرِين لَيلَةً وصيةً، إِنْ شاَءت سكَنت في  

 M  GF  E  D  C  B L :وصيتها، وإِنْ شاَءت خرجت، وهو قَولُ اللَّه تعالَى
يا هةُ كَمداسٍ فَالعبع نطَاٌء، قَالَ ابقَالَ عو ،داهجم نع كذَل معا زهلَيع اجِبو : ) 

M      E: نسخت هذه اآليةُ عدتها عند أَهلها فَتعتد حيثُ شاَءت، وهو قَولُ اللَّه تعالَى (

GF L طَاٌءقَالَ ع :) تدتاع اَءتإِنْ ش  اَءتإِنْ شا، وهتيصي وف تكَنسو هلأَه دنع

قَالَ  M6  5  4  3  2   1  0   / L:خرجت، لقَولِ اللَّه تعالَى
.»ثُم جاَء املرياثُ، فَنسخ السكْنى، فَتعتد حيثُ شاَءت، والَ سكْنى لَها«: عطَاٌء  

 كتاب الطالق

 اببM  -  ,  +*    )  (   '  &  %  $  #  "  !

      ;  :   9  8  76  5  4  3  2   1  0   /  .L  

حدثَنِي إِسحاق بن منصورٍ، أَخبرنا روح بن عبادةَ، حدثَنا شبلٌ، عنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ،  - 5344

 ،داهجم نع M %  $  #  "  !Lَلِ كَ(: قَالأَه دنع دتعةُ تدالع هذه تان

لَ اللَّهزا، فَأَناجِبا وجِهوز : M  A   @  ?  >  =  <  ;

  P  O  N  M  L  K  J   I  H  GF  E  D  C  B

 S   R  QL قَال٢٤٠َ: البقرة:  
يلَةً وصيةً، إِنْ شاَءت سكَنت في وصيتها، وإِنْ جعلَ اللَّه لَها تمام السنة سبعةَ أَشهرٍ وعشرِين لَ (

: البقرة M  L  K  J   I  HL  :شاَءت خرجت، وهو قَولُ اللَّه تعالَى
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: قَالَ ابن عباسٍ: زعم ذَلك عن مجاهد وقَالَ عطَاٌء" فَالعدةُ كَما هي واجِب علَيها ٢٤٠

 MGF  EL :نسخت هذه اآليةُ عدتها عند أَهلها، فَتعتد حيثُ شاَءت، وقَولُ اللَّه تعالَى(
إِنْ شاَءت اعتدت عند أَهلها، وسكَنت في وصيتها، وإِنْ شاَءت ( : وقَالَ عطَاٌء٢٤٠: البقرة

ثُم «: قَالَ عطَاٌء M6  5  4  3  2   1  0   / L: هخرجت لقَولِ اللَّ
  .1»جاَء املرياثُ فَنسخ السكْنى، فَتعتد حيثُ شاَءت، والَ سكْنى لَها

90احلديث   
 كتاب تفسري القرآن

�¡¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ®  ¬  «ª : باب قوله تعاىل

¶    µ  ´  ³    ²    ±  °  ¯    ¾  ½   ¼  »  º¹  ¸

  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿

 ÍL ١٤٣: األعراف  
4638 -  نع ،أَبِيه نع ،ى املَازِنِييحنِ يرِو بمع نانُ، عفْيا سثَندح ،فوسي نب دمحا مثَندح

،هنع اللَّه يضر رِياخلُد يدعقَالَ أَبِي س : قَد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيإِلَى الن ودهالي نلٌ مجاَء رج
: يا محمد، إِنَّ رجلًا من أَصحابِك من اَألنصارِ لَطَم في وجهِي، قَالَ: لُطم وجهه، وقَالَ

»وهعقَالَ» اد ،هوعفَد :»هجو تلَطَم م؟لقَالَ» ه : هتعمفَس ،ودهبِالي ترري مإِن ،ولَ اللَّهسا ري
: وعلَى محمد، وأَخذَتنِي غَضبةٌ فَلَطَمته، قَالَ: والَّذي اصطَفَى موسى علَى البشرِ، فَقُلْت: يقُولُ

ناس يصعقُونَ يوم القيامة، فَأَكُونُ أَولَ من يفيق، فَإِذَا أَنا لَا تخيرونِي من بينِ اَألنبِياِء، فَإِنَّ ال«
»بِموسى آخذٌ بِقَائمة من قَوائمِ العرشِ، فَلَا أَدرِي أَفَاق قَبلي أَم جزِي بِصعقَة الطُّورِ  

 كتاب الديات

ا عيودهي ملاملُس إِذَا لَطَم اببِبضالغ دن  

                                                             
البقرة سورة تفسیر في والمتن السند بھذا ضىم: 8ص، 21 ج القاري عمدة في العیني قال  .1 
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6917 -  نع ،أَبِيه نع ،ى املَازِنِييحنِ يرِو بمع نانُ، عفْيا سثَندح ،فوسي نب دمحا مثَندح
م وجهه، جاَء رجلٌ من اليهود إِلَى النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَد لُط: أَبِي سعيد اخلُدرِي، قَالَ

. » ادعوه«: يا محمد، إِنَّ رجلًا من أَصحابِك من اَألنصارِ قَد لَطَم في وجهِي، قَالَ: فَقَالَ
: يا رسولَ اللَّه، إِني مررت بِاليهود فَسمعته يقُولُ: قَالَ» لم لَطَمت وجهه«: فَدعوه، قَالَ

: وعلَى محمد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: قُلْت: لَّذي اصطَفَى موسى علَى البشرِ، قَالَوا
لَا تخيرونِي من بينِ اَألنبِياِء، فَإِنَّ الناس يصعقُونَ يوم القيامة، «: فَأَخذَتنِي غَضبةٌ فَلَطَمته، قَالَ

م ونُ أَولَ من يفيق، فَإِذَا أَنا بِموسى آخذٌ بِقَائمة من قَوائمِ العرشِ، فَلَا أَدرِي أَفَاق قَبلي، أَفَأَكُ
. 1»جوزِي بِصعقَة الطُّورِ  

  91احلديث 

 كتاب التفسري

١٣: لقمان M      D  C    B  A  @?  >  =L :سورة لقمان باب   
نا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا جرِير ، عنِ اَألعمشِ ، عن إِبراهيم ، عن علْقَمةَ ، عن حدثَ - 4776

!  "  #  $  %    M  :لَما نزلَت هذه اآليةُ : عبد اِهللا ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ 

  +  *     )  (  '  &L ٨٢: األنعامكذَل قولِ اِهللا  شسابِ رحلَى أَصع
 هولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِنسبِظُلْمٍ ، فَقَالَ ر هانإِمي لْبِسي ا لَمنقَالُوا أَيصلى اهللا عليه وسلمو

 نِهبانَ اللِ لُقْمإِلَى قَو عمسأَالَ ت بِذَاك سلَي M  >  =  <  ;   :  9  8   7  6

B  A  @?        D  CL ١٣: لقمان  
 كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم

وعقوبته يف الدنيا واآلخرة، باب إمث أشرك باهللا   

                                                             
واحلديث قد مضى يف كتاب األنبياء عليهم السالم يف باب قول اهللا تعاىل وواعدنا موسى : 177ص ،25قال العيين ج 1

أمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة وقال موسى الخيه هارون اخلفنىفىقومى وأصلح وال تتبع سبيل ثالثني ليلة و
  املفسدين بعني هذا اإلسناد واملنت وفيه زيادة وهي فال أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور
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6919 -  نةَ ، علْقَمع نع ، يماهرإِب نشِ ، عمنِ اَألعع ، رِيرا جثَندح ، يدعس نةُ ببيا قُتثَندح

ضاِهللا ، ر دبقَالَ ع ، هنع اللَّه ةُ : ياآلي هذه لَتزا نلَم : M    %  $  #  "  !

  +  *     )  (  '  &L صلى ٨٢: األنعام بِيابِ النحلَى أَصع كذَل قش
 عليه وسلم إِنه لَيس اهللا عليه وسلم وقَالُوا أَينا لَم يلْبِس إِميانه بِظُلْمٍ ، فَقَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا

M  @?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6  بِذَاك أَالَ تسمعونَ إِلَى قَولِ لُقْمانَ

    D  C    B  AL ١٣1: لقمان.  
92احلديث   

 كتاب تفسري القرآن

 ابب: M�  ~  }L ١٩: النجم  
4860 - نربأَخ ،دمحم نب اللَّه دبا عثَندح نع ،رِيهنِ الزع ،رمعا منربأَخ ،فوسي نب امشا ه

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه : حميد بنِ عبد الرحمنِ، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، قَالَ
لَّمسو :) هفلي حفَقَالَ ف لَفح ناللَّ (:مقُلْوى، فَلْيزالعو ات :بِهاحصقَالَ ل نمو ،إِلَّا اللَّه الَ إِلَه :

 قدصتفَلْي ،كرالَ أُقَامعت.(  

 كتاب األميان والنذور

يتاغالَ بِالطَّوى وزالعو بِاللَّات لَفحالَ ي ابب 

6650 - ح ،دمحم  نب اللَّه دبثَنِي عدح ،رِيهنِ الزع ،رمعا منربأَخ ،فوسي نب امشا هثَند
سو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع ،هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ننِ، عمحالر دبنِ عب ديمح نقَالَع لَّم :

 "هفلي حفَقَالَ ف ،لَفح نقُلْبِاللَّ: مى، فَلْيزالعو ات :)بِهاحصقَالَ ل نمو ،إِلَّا اللَّه الَ : الَ إِلَهعت
قدصتفَلْي ،كر2)  أُقَام.  

                                                             

213احلديث ذكره الشيخ عبد احملسن العباد يف الفوائد املنتقاة ص 1 

.احلديث مضى يف تفسري والنجم فإنه أخرجه هناك ذا اإلسناد واملنت بعينه: 76ص، 23قال العيين ج 2 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 110 

صيغة التحديث بلفظ اجلماعة ويف  يف احلديث فائدة إسنادية حيث يف املوضع االول ذكر
.الس السماعاملوضع الثاين ذكرها بصيغة املفرد للداللة على اختالف جم  

93احلديث   
 كتاب تفسري القرآن

حدثَنا إِسماعيلُ بن عبد اللَّه، حدثَنا مالك، عن زيد بنِ أَسلَم، عن أَبِي صالحٍ  - 4962
هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع ،انمالس :لَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسقَالَأَنَّ ر لَّمسو ه :) ثَالَثَةلُ لاخلَي :

رأَج ي لَها الَّذفَأَم ،رلٍ وِزجلَى رعو ،رتلٍ سجرلو ،رلٍ أَججرل : ،بِيلِ اللَّهي سا  فطَهبلٌ رجفَر
ف كا ذَلهليي طف تابا أَصفَم ،ةضور جٍ أَوري ما ففَأَطَالَ لَه كَانَ لَه ،ةضوالرجِ وي املَر

اتنسا حاثُهوأَرا وهآثَار تنِ، كَانفَيرش فًا أَورش تنتا فَاسلَهيط تا قَطَعهأَن لَوو ،اتنسح ،لَه 
انَ ذَلك حسنات لَه، فَهِي لذَلك الرجلِ ولَو أَنها مرت بِنهرٍ فَشرِبت منه ولَم يرِد أَنْ يسقي بِه كَ

 لَه ا، فَهِيورِهالَ ظُها وي رِقَابِهف اللَّه قح سني لَمفُّفًا، وعتا وينغا تطَهبلٌ رجرو ،رأَج ،رتس
  ).زر ورجلٌ ربطَها فَخرا ورِئَاًء ونِواًء، فَهِي علَى ذَلك وِ

ما أَنزلَ اللَّه علَي فيها إِلَّا هذه اآليةَ : " فَسئلَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ احلُمرِ، قَالَ

M  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W : الفَاذَّةَ اجلَامعةَ

      c  b  aL ٨ -  ٧: الزلزلة.  

والسنة كتاب االعتصام بالكتاب  

 باب اَألحكَامِ الَّتي تعرف بِالدالَئلِ، وكَيف معنى الدالَلَة وتفِْسريها

حدثَنا إِسماعيلُ، حدثَنِي مالك، عن زيد بنِ أَسلَم، عن أَبِي صالحٍ السمان، عن أَبِي  - 7356
نع اللَّه يضةَ رريرهقَالَ: ه ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر :)ثَالَثَةلُ لاخلَي : ،رلٍ أَججرل

رأَج ي لَها الَّذفَأَم ،رلٍ وِزجلَى رعو ،رتلٍ سجرلي : وا ففَأَطَالَ لَه ،بِيلِ اللَّهي سا فطَهبلٌ رجفَر
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ضور جٍ أَورا مهأَن لَوو ،اتنسح كَانَ لَه ةضوجِ أَوِ الراملَر نم كا ذَلهليي طف تابا أَصفَم ،ة
ا مهأَن لَوو ،لَه اتنسا حاثُهوأَرا وهآثَار تنِ، كَانفَيرش فًا أَورش تنتا، فَاسلَهيط تقَطَع تر

بت منه ولَم يرِد أَنْ يسقي بِه كَانَ ذَلك حسنات لَه، وهي لذَلك الرجلِ أَجر، ورجلٌ بِنهرٍ فَشرِ
ربطَها ربطَها تغنيا وتعفُّفًا، ولَم ينس حق اللَّه في رِقَابِها والَ ظُهورِها، فَهِي لَه ستر، ورجلٌ 

فَخ روِز كلَى ذَلع اًء، فَهِيرِيا ور)  
ما أَنزلَ اللَّه علَي فيها إِلَّا هذه اآليةَ «: وسئلَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ احلُمرِ، قَالَ

M  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W » الفَاذَّةَ اجلَامعةَ

   c  b  aL ٨1 - ٧: لةالزلز  

  .يف احلديث فائدة إسنادية و هي رفع اإلمهال عن إمساعيل يف املوضع الثاين
94احلديث   

 كتاب النكاح

 باب النقيعِ والشرابِ الَّذي الَ يسكر في العرسِ

: ارِي، عن أَبِي حازِمٍ، قَالَحدثَنا يحيى بن بكَيرٍ، حدثَنا يعقُوب بن عبد الرحمنِ القَ - 5183
دعس نلَ بهس تعمس : تفَكَان ،هسرعل لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيا النعد ،يداعالس ديا أُسأَنَّ أَب

ونَ ما أَنقَعت لرسولِ اللَّه صلَّى اُهللا أَتدر«: امرأَته خادمهم يومئذ، وهي العروس فَقَالَت، أَو قَالَ
  »علَيه وسلَّم؟ أَنقَعت لَه تمرات من اللَّيلِ في تورٍ

 كتاب األشربة

ركسي ا لَمرِ مميعِ التقن ابب 

5597 - الر دبع نب قُوبعا يثَندرٍ، حكَيب نى بيحا يثَندازِمٍ، قَالَحأَبِي ح نع ،نِ القَارِيمح :
)يداعالس دعس نلَ بهس تعمس : لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيا النعد يداعالس ديا أُسأَنَّ أَب

                                                             
63أنظر الحدیث   1 
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ما تدرونَ ما أَنقَعت لرسولِ «: الَتلعرسه، فَكَانت امرأَته خادمهم يومئذ، وهي العروس، فَقَ
..1»اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟ أَنقَعت لَه تمرات من اللَّيلِ في تورٍ  

95احلديث   
 كتاب الطالق

 ابب:  M)(  '  &  %  $    #L ١: التحریم  
5267 - نِ صب دمحم نب نثَنِي احلَسدجٍ، قَالَحيرنِ جنِ ابع ،اججا حثَنداحٍ، حب : معز

أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه : سمعت عائشةَ رضي اللَّه عنها(: عطَاٌء، أَنه سمع عبيد بن عميرٍ، يقُولُ
حج تبِن بنيز دنكُثُ عمكَانَ ي لَّمسةُوفْصحا وأَن تياصولًا، فَتسا عهدنع برشيأَنَّ : شٍ، و

، أَكَلْت مغافري، 2إِني أَجِد منك رِيح مغافري: أَيتنا دخلَ علَيها النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَلْتقُلْ
 ا، فَقَالَتماهدلَى إِحلَ عخفَقَالَفَد ،كذَل شٍ، «: لَهحج تبِن بنيز دنلًا عسع ترِبلْ شالَ، ب

لَه ودأَع لَنو «لَتزفَن : M)(  '  &  %  $    #  "  !L إِلَى  -١: التحریم-  M  `

gf  e  d  c      b      aة٤َ: التحریمفْصحةَ وشائعل:  M  D  C  B         A  @

F  EL ٣: التحریمهلقَولًا«: لسع ترِبلْ شب«.  
  كتاب األميان والنذور

 ابب:  M)(  '  &  %  $    #L ١: التحریم  
زعم عطَاٌء، أَنه سمع : حدثَنا احلَسن بن محمد، حدثَنا احلَجاج، عنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ - 6691

يمع نب ديبقُولُعةَ (:رٍ، يشائع تعمس : دنكُثُ عمكَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن معزت
أَنَّ أَيتنا دخلَ علَيها النبِي : زينب بِنت جحشٍ، ويشرب عندها عسلًا، فَتواصيت أَنا وحفْصةُ

                                                             

.وقد تقدم التنبيه عليه قريبا وتقدم بسنده ومتنه يف أبواب الوليمة:62ص ، 10قال ابن حجر يف الفتح ج    1 
اب نزل حترمي اخلمر وهي من البسر والتمر، فإنه ب: احلديث مضى يف أوائل األشربة يف:  197ص ، 21قال العيين ج 

 1أخرجه هناك بعني هذا ااإلسناد وعني هذا املنت
تعلیق عماد الطیار ، انظر صحیح البخاري  األذن نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة

365،  2عز الدین ضلي ج ، یاسر حسن،  2 
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إِني أَجِد منك رِيح مغافري، أَكَلْت مغافري، فَدخلَ علَى إِحداهما : علَيه وسلَّم فَلْتقُلْ صلَّى اُهللا

M : فَنزلَت» الَ، بلْ شرِبت عسلًا عند زينب بِنت جحشٍ ولَن أَعود لَه«: فَقَالَت ذَلك لَه، فَقَالَ

   #  "  ! )(  '  &  %  $Lإلى Mgf  e  d  c      b      a  ` L َةشائعل

.»1بلْ شرِبت عسلًا«: لقَولهMF  E  D  C  B         A  @L   .وحفْصةَ    

.يف احلديث فائدة إسنادية وهي رفع االمهال عن احلسن بن حممد يف املوضع الثاين  

96احلديث   
 كتاب األشربة

تحرِمي اخلَمرِ وهي من البسرِ والتمرِباب نزلَ   
كُنت قَائما علَى (: سمعت أَنسا قَالَ : حدثَنا مسدد ، حدثَنا معتمر ، عن أَبِيه ، قَالَ  -5583

 يهِمقأَس ىالْح-  مهرغا أَصأَني وتوممع- ريلَ حفَق يخا الْفَضها فَكَفَأْتئْهفَقَالُوا أَكْف رمالْخ تم
نس قُلْت َألنسٍ ما شرابهم قَالَ رطَب وبسر فَقَالَ أَبو بكْرِ بن أَنسٍ وكَانت خمرهم فَلَم ينكر أَ

مخ تقُولُ كَانا يسأَن عمس هابِي أَنحأَص ضعثَنِي بدحوذئموي مهر .(  
 كتاب األئربة

 باب خدمة الصغارِ 
سمعت أَنسا ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ : حدثَنا مسدد ، حدثَنا معتمر ، عن أَبِيه ، قَالَ  -5622

:)  يهِمقأَس ىلَى الْحا عمقَائ تكُن- ا أَصأَني وتوممع مهرغ-  رمالْخ تمريلَ حفَق يخالْفَض
كَانسٍ وأَن نكْرِ بو بفَقَالَ أَب رسبو طَبقَالَ ر مهابرا شسٍ مَألن ا قُلْتا فَكَفَأْنئْهفَقَالَ أَكْف ت

مس هابِي أَنحأَص ضعثَنِي بدحو سأَن ركني فَلَم مهرمخذئموي مهرمخ تقُولُ كَانا يسأَن 2) ع.  
 

                                                             

ديث قد مر يف كتاب الطالق بعني هذا اإلسناد واملنتاحل: 318ص ، 23قال العيين ج  1 

باب نزل حترمي اخلمر وهي من البسر والتمر، فإنه : احلديث مضى يف أوائل األشربة يف:  197ص ، 21قال العيين ج 2
  .أخرجه هناك بعني هذا ااإلسناد وعني هذا املنت
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97احلديث   
 كتاب االشربة

 باب شرابِ احلَلْواِء والعسلِ
أَخبرنِي هشام، عن أَبِيه، عن عائشةَ : حدثَنا علي بن عبد اللَّه، حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ - 5614
  »كَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يعجِبه احلَلْواُء والعسلُ«: ه عنها، قَالَترضي اللَّ

  كتاب الطب
  باب الدواِء بِالعسلِ

بِيه، عن عائشةَ أَخبرنِي هشام، عن أَ: حدثَنا علي بن عبد اللَّه، حدثَنا أَبو أُسامةَ، قَالَ - 5682
ا، قَالَتهنع اللَّه يضلُ«: رسالعاُء واحلَلْو هجِبعي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِي1كَانَ الن«  

98احلديث   

للباسكتاب ا  
 باب إرداف الرجل خلف الرجل 

5967 - دح ، امما هثَندح ، دالخ نةُ ببدا هثَندح اذعم نع كالم نب سا أَنثَندةُ ، حادا قَتثَن
 بنِ جبلٍ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ بينا أَنا رديف النبِي صلى اهللا عليه وسلم لَيس بينِي وبينه إِالَّ

اِهللا وسعديك ثُم سار ساعةً مثَّ قَالَ يا معاذُ قُلْت  أَخرةُ الرحلِ فَقَالَ يا معاذُ قُلْت لَبيك رسولَ
 كيدعسولَ اِهللا وسر كيلَب اذُ قُلْتعا مقَالَ ي ةً ثُماعس ارس ثُم كيدعسولَ اِهللا وسر كيقَالَ لَب

ه ورسولُه أَعلَم قَالَ حق اِهللا علَى عباده أَنْ يعبدوه ، هلْ تدرِي ما حق اِهللا علَى عباده قُلْت اللَّ
دعسولَ اِهللا وسر كيلَب لٍ قُلْتبج ناذُ بعا مقَالَ ي ةً ثُماعس ارس ئًا ثُميش رِكُوا بِهشالَ يو ، كي

لَى اِهللا إِذَا فَعلُوه قُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ حق الْعباد علَى هلْ تدرِي ما حق الْعباد ع: فَقَالَ 
مهذِّبعاِهللا أَنْ الَ ي (.  
  كتاب الرقاق  

  باب من جاهد نفسه يف طاعة اهللا

                                                             

شرب احللواء والعسل بعني هذا اإلسناد واملنتحلديث مضى يف كتاب األشربة يف باب ا:346ص ، 21قال العيين ج  1 
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6500 - ةُ ، حادا قَتثَندح ، امما هثَندح ، دالخ نةُ ببدا هثَندح اذعم نع كالم نب سا أَنثَند
الَّ بنِ جبلٍ ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ بينما أَنا رديف النبِي صلى اهللا عليه وسلم لَيس بينِي وبينه إِ

يك ثُم سار ساعةً ثُم قَالَ يا معاذُ يا معاذُ قُلْت لَبيك يا رسولَ اِهللا وسعد :(آخرةُ الرحلِ فَقَالَ
اِهللا قُلْت لَبيك رسولَ اِهللا وسعديك ثُم سار ساعةً ثُم قَالَ يا معاذُ بن جبلٍ قُلْت لَبيك رسولَ 

ه ورسولُه أَعلَم قَالَ حق اِهللا علَى عباده وسعديك قَالَ هلْ تدرِي ما حق اِهللا علَى عباده قُلْت اللَّ
سر كيلَب لٍ قُلْتبج ناذُ بعا مقَالَ ي ةً ثُماعس ارس ئًا ثُميش رِكُوا بِهشالَ يو ، وهدبعولَ اِهللا أَنْ ي

 إِذَا فَعلُوه قُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ حق الْعباد وسعديك قَالَ هلْ تدرِي ما حق الْعباد علَى اِهللا
مهذِّبعلَى اِهللا أَنْ الَ ي1)  ع.  

99احلديث   
 احلديث 

 كتاب األدب

¸  M  Ã  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  :باب قَولِ اِهللا تعالَى 

Î         Í  Ì  Ë  Ê   ÉÈ       Ç  Æ  Å  Ä     ÏL ٨٥: النساء.  
حدثَنا محمد بن الْعالَِء ، حدثَنا أَبو أُسامةَ عن بريد ، عن أَبِي بردةَ ، عن أَبِي موسى  - 6028

اشفَعوا  أَنه كَانَ إِذَا أَتاه السائلُ ، أَو صاحب الْحاجِة قَالَ(، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم 
  .) فَلْتؤجروا ولْيقْضِ اللَّه علَى لسان رسوله ما شاَء

 كتاب التوحيد
 باب يف املشيئة واالرادة

                                                             
. هذا احلديث بعني هذا اإلسناد واملنت قد مر يف كتاب اللباس يف باب جمرد: 134ص ،23قال العيين يف عمدة القاري ج 1

  .213عبد احملسن العباد يف الفوائد املنتقاة من فتح الباري ص
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حدثَنا محمد بن الْعالَِء ، حدثَنا أَبو أُسامةَ عن بريد ، عن أَبِي بردةَ ، عن أَبِي موسى  - 7476
انَ النبِي صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَتاه السائلُ ، وربما قَالَ جاَءه السائلُ ، أَو صاحب كَ :(قَالَ

.1)  الْحاجة قَالَ اشفَعوا فَلْتؤجروا ويقْضي اللَّه علَى لسان رسوله ما شاَء  
100احلديث   

 كتاب األدب

ه الناس بِالعتابِباب من لَم يواجِ  

: حدثَنا عمر بن حفْصٍ، حدثَنا أَبِي، حدثَنا اَألعمش، حدثَنا مسلم، عن مسروقٍ - 6101
وم، فَبلَغَ ذَلك النبِي صنع النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم شيئًا فَرخص فيه، فَتنزه عنه قَ: قَالَت عائشةُ

ما بالُ أَقْوامٍ يتنزهونَ عنِ الشيِء أَصنعه، «: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَخطَب فَحمد اللَّه ثُم قَالَ
»فَواللَّه إِني لَأَعلَمهم بِاللَّه، وأَشدهم لَه خشيةً  

بالكتاب والسنةكتاب االعتصام   

 باب ما يكْره من التعمقِ والتنازعِ في العلْمِ، والغلُو في الدينِ والبِدعِ

حدثَنا عمر بن حفْصٍ، حدثَنا أَبِي، حدثَنا اَألعمش، حدثَنا مسلم، عن مسروقٍ،  - 7301
صنع النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم شيئًا ترخص فيه، وتنزه  (:رضي اللَّه عنها قَالَت عائشةُ: قَالَ

مٍ ما بالُ أَقْوا«: عنه قَوم، فَبلَغَ ذَلك النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ثُم قَالَ
لَه مهدأَشو بِاللَّه مهلَمي أَعإِن اللَّهفَو ،هعنِء أَصينِ الشونَ عهزنت2) خشية  ي.  

101احلديث   
 كتاب الدعوات

١٠٣: التوبة MsrqL : باب قَولِ اللَّه تعالَى  

                                                             
  ضى ذا السند واملنت يف كتاب األدب حلديث قد ما: 460ص ،13قال ابن حجر يف الفتح ج 1
قد تقدم يف باب من مل يواجه الناس من كتاب األدب هذا احلديث بسنده ،  .279ص  13الفتح ج قال ابن حجر يف 2

  .ومتنه
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 ومن خص أَخاه بِالدعاِء دونَ نفِْسه
قَالَت أُم : سمعت أَنسا قَالَ : سعيد بن الربِيعِ ، حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ قَالَ حدثَنا   - 6334

اللَّهم أَكْثر مالَه وولَده وبارِك لَه فيما  :(سلَيمٍ للنبِي صلى اهللا عليه وسلم أَنس خادمك قَالَ
.)أَعطَيته  

لدعواتكتاب ا  
 باب الدعاء بكثرة املال والربكة

سمعت : حدثَنا أَبو زيد سعيد بن الربِيعِ ، حدثَنا شعبةُ ، عن قَتادةَ قَالَ  -6381- 6380
كْثر مالَه وولَده وبارِك اللَّهم أَ :(قَالَت أُم سلَيمٍ أَنس خادمك قَالَ: أَنسا ، رضي اللَّه عنه ، قَالَ 

هتطَيا أَعيمف 1)   لَه.  
األول وذلك بذكر  املوضعيف احلديث فائدة إسنادية وهي رفع اإلمهال عن سعيد بن الربيع  يف 

  .ثاينكنيته يف املوضع ال
102احلديث   

 كتاب الدعوات
 باب الدعاِء إِذَا عالَ عقَبةً

سلَيمانُ بن حربٍ، حدثَنا حماد بن زيد، عن أَيوب، عن أَبِي عثْمانَ، عن أَبِي حدثَنا  - 6384
كُنا مع النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في سفَرٍ، فَكُنا إِذَا علَونا كَبرنا، (: موسى رضي اللَّه عنه، قَالَ

أَيها الناس اربعوا علَى أَنفُِسكُم، فَإِنكُم الَ تدعونَ أَصم والَ «: النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفَقَالَ 
لَّا بِاللَّه، الَ حولَ والَ قُوةَ إِ: ثُم أَتى علَي وأَنا أَقُولُ في نفِْسي» غَائبا، ولَكن تدعونَ سميعا بصريا

أَو " الَ حولَ والَ قُوةَ إِلَّا بِاللَّه، فَإِنها كَنز من كُنوزِ اجلَنة : يا عبد اللَّه بن قَيسٍ، قُلْ: " فَقَالَ
»إِلَّا بِاللَّه أَالَ أَدلُّك علَى كَلمة هي كَنز من كُنوزِ اجلَنة؟ الَ حولَ والَ قُوةَ«: قَالَ  

 كتاب التوحيد
                                                             

خاه أتقدم احلديث سندا ومتنا يف باب قول اهللا تعاىل وصل عليهم ومن خص :  183ص،11قال ابن حجر يف الفتح ج 1
  .213كره عبد احملسن العباد يف الفوائد املنتقاة ص وذ.  بالدعاء
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١٣٤: النساء M    ×  Ö  ÕÔÓL  باب قَولِ اللَّه تعالَى  
حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ، حدثَنا حماد بن زيد، عن أَيوب، عن أَبِي عثْمانَ، عن أَبِي  - 7386

اربعوا «: لَّى اُهللا علَيه وسلَّم في سفَرٍ، فَكُنا إِذَا علَونا كَبرنا، فَقَالَكُنا مع النبِي ص (:موسى، قَالَ
، ثُم أَتى علَي وأَنا » علَى أَنفُِسكُم، فَإِنكُم الَ تدعونَ أَصم والَ غَائبا، تدعونَ سميعا بصريا قَرِيبا

يا عبد اللَّه بن قَيسٍ، قُلْ الَ حولَ والَ قُوةَ «: الَ حولَوالَ قُوةَ إِلَّا بِاللَّه، فَقَالَ لي: أَقُولُ في نفِْسي
 ،ةوزِ اجلَنكُن نم زا كَنهفَإِن ،إِلَّا بِاللَّه- بِه لُّكقَالَ أَالَ أَد 1)  أَو.  

103احلديث   
 باب رفع األمانة

6497 - دبٍ ، حهنِ وب ديز نع ، شما اَألعثَندانُ ، حفْيا سنربريٍ ، أَخكَث نب دمحا مثَن
حدثَنا رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثَينِ رأَيت أَحدهما وأَنا أَنتظر  (:حدثَنا حذَيفَةُ قَالَ 

ثُم علموا من الْقُرآن ثُم علموا من  2أَنَّ اَألمانةَ نزلَت في جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ :(اآلخر ، حدثَنا
رها مثْلَ أَثَرِ السنة وحدثَنا عن رفْعها قَالَ ينام الرجلُ النومةَ فَتقْبض اَألمانةُ من قَلْبِه فَيظَلُّ أَثَ

كَجمرٍ دحرجته علَى رِجلك 4ثُم ينام النومةَ فَتقْبضفَيبقَى أَثَرها مثْلَ الْمجلِ 3لْوكْت ا
لُ إِنَّ في ولَيس فيه شيٌء فَيصبِح الناس يتبايعونَ فَالَ يكَاد أَحد يؤدي اَألمانةَ فَيقَا5فَنفطَفَتراهمنتبِرا

الُ حبة بنِي فُالَن رجالً أَمينا ويقَالُ للرجلِ ما أَعقَلَه وما أَظْرفَه وما أَجلَده وما في قَلْبِه مثْقَ
كَانَ م نلَئ تعايب كُمي أَيالا أُبمانٌ ومز لَيى عأَت لَقَدو ، انإِمي نلٍ مدرإِنْ خو الَماِإلس هدا رملس

  .) كَانَ نصرانِيا رده علَي ساعيه فَأَما الْيوم فَما كُنت أُبايِع إِالَّ فُالَنا وفُالَنا
  كتاب الفنت

  باب إذا بقي احلثالة من الناس
                                                             

باب الدعاء إذا عال عقبة، وأخرجه هناك بعني هذا : احلديث مضى يف كتاب الدعوات يف:  139ص ، 25قال العيين ج 1
  .اإلسناد عن سليمان بن حرب إىل آخره، وبعني هذا املنت

ملؤمنني حىت صارت طبيعة فطروا عليهايف أصل قلوب ا: األصل من كل شيء ويف احلديث أي: اجلذر 2 
هو لون حيدث خمالف للون الذي كان قبله: وقيل ، وقيل هو سواد يسري، األثر اليسري : الوكت هو 3 

ويصري كالقبة فيه ماء قليل، الذي يصري يف اليد من العمل بالفأس أو حنوها  -ماء بني اجللد واللحم -هو التنفط: ال  4 
منتفخا  5 
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، حدثَنا اَألعمش، عن زيد بنِ وهبٍ، حدثَنا حدثَنا محمد بن كَثريٍ، أَخبرنا سفْيانُ - 7086
حدثَنا رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حديثَينِ، رأَيت أَحدهما وأَنا أَنتظر  (:حذَيفَةُ، قَالَ

را: اآلخثَندذْرِ قُ«: حي جف لَتزةَ نانأَنَّ اَألم نوا مملع ثُم ،آنالقُر نوا مملع الِ، ثُمجلُوبِ الر
ةنا قَالَ» السهفْعر نا عثَندحثْلَ أَثَرِ : " وا مهظَلُّ أَثَرفَي ،قَلْبِه نةُ ماناَألم ضقْبةَ فَتمولُ النجالر امني

فَتقْبض فَيبقَى فيها أَثَرها مثْلَ أَثَرِ املَجلِ، كَجمرٍ دحرجته علَى رِجلك الوكْت، ثُم ينام النومةَ 
: مانةَ، فَيقَالُفَنفطَ، فَتراه منتبِرا ولَيس فيه شيٌء، ويصبِح الناس يتبايعونَ، فَالَ يكَاد أَحد يؤدي اَأل

ي بلِإِنَّ فجلرقَالُ ليا، وينلًا أَمجر ثْقَالُ : نِي فُالَنم ي قَلْبِها فمو ،هلَدا أَجمو فَها أَظْرمو قَلَها أَعم
 انإِمي نلٍ مدرخ ةبح "ا رملسكَانَ م نلَئ ،تعايب كُمي أَيالالَ أُبانٌ، ومز لَيى عأَت لَقَدو لَيع هد

موا اليأَمو ،يهاعس لَيع هدا رانِيرصإِنْ كَانَ نو ،الَما: اِإلسفُالَنا وإِلَّا فُالَن ايِعأُب تا كُن1) فَم .  
  104احلديث 

  كتاب الديات

  ٩٣: النساء M  h  g  f   e  d  cL :باب 
د، حدثَنا جرِير، عنِ اَألعمشِ، عن أَبِي وائلٍ، عن عمرِو بنِ حدثَنا قُتيبةُ بن سعي - 6861

أَنْ «: يا رسولَ اللَّه، أَي الذَّنبِ أَكْبر عند اللَّه؟ قَالَ: قَالَ رجلٌ : ( قَالَ عبد اللَّه: شرحبِيلَ، قَالَ
لَقَكخ وها ونِد لَّهل وعد؟ قَالَ: الَقَ» تأَي ثُم :»كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدلَ وقْتأَنْ ت قَالَ» ثُم :

!"   M : فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ تصديقَها» ثُم أَنْ تزانِي بِحليلَة جارِك«: ثُم أَي؟ قَالَ

    .  -  ,    +     *  )      (  '   &  %  $#   3  21   0  /

  8  7    6  5    4L ٦٨: الفرقان  

 كتاب التوحيد 

                                                             
وعبد احملسن . وهذا احلديث بعينه سندا ومتنا مضى يف كتاب الرقاق يف باب رفع األمانة:292ص، 24يين ج  قال الع1

  .214العباد يف الفوائد املنتقاة من فتح الباري 
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M  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  KJ: باب قَولِ اللَّه تعالَى

YXL ٦٧: المائدة  

7532 -  نلٍ، عائأَبِي و نشِ، عمنِ اَألعع ،رِيرا جثَندح ،يدعس نةُ ببيا قُتثَندنِ حرِو بمع
أَنْ «: يا رسولَ اللَّه، أَي الذَّنبِ أَكْبر عند اللَّه؟ قَالَ: قَالَ رجلٌ(:قَالَ عبد اللَّه: شرحبِيلَ، قَالَ

لَقَكخ وها ونِد لَّهل وعد؟ قَالَ: ، قَالَ» تأَي افَةَ أَنْ«: ثُمخم كلَدلَ وقْتأَنْ ت ثُم كعم مطْعي « ،

!  "   #  $  M : ، فَأَنزلَ اللَّه تصديقَها» أَنْ تزانِي حليلَةَ جارِك«: ثُم أَي؟ قَالَ: قَالَ

    6  5    4  3  21   0  /     .  -  ,    +     *  )      (  '   &  %

  8  7L ة٦٨َ: الفرقان1اآلي.  
105احلديث   

 كتاب الديات
ب العاقلةبا  

سمعت الشعبِي : حدثَنا صدقَةُ بن الْفَضلِ ، أَخبرنا ابن عيينةَ ، حدثَنا مطَرف قَالَ   - 6903
في  سأَلْت عليا ،رضي اللَّه عنه ، هلْ عندكُم شيٌء ما لَيس (:سمعت أَبا جحيفَةَ ، قَالَ : قَالَ 

والَّذي فَلَق الْحب وبرأَ النسمةَ ما عندنا إِالَّ ما في :(الْقُرآن وقَالَ مرةً ما لَيس عند الناسِ فَقَالَ 
الَ الْقُرآن إِالَّ فَهما يعطَى رجلٌ في كتابِه وما في الصحيفَة قُلْت وما في الصحيفَة قَ

  .) وفكَاك اَألسريِ ، وأَنْ الَ يقْتلَ مسلم بِكَافر2ٍالْعقْلُ
  كتاب الديات

  باب ال يقتل مسلم بكافر

                                                             
منا ومن يقْتلْ مؤ{: باب قول اهللا تعاىل: احلديث مضى عن قريب بعني هذا اإلسناد واملنت يف: 278ص ، 25قال العيين ج 1

منهج هاؤزا فَجدمعت93: النساء[} م[  

 2الدية ومقاديرها وأصنافها
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حدثَنا أَحمد بن يونس ، حدثَنا زهير ، حدثَنا مطَرف أَنَّ عامرا حدثَهم ، عن أَبِي   - 6915
قُلْت لعلي وحدثَنا صدقَةُ بن الْفَضلِ ، أَخبرنا ابن عيينةَ ، حدثَنا مطَرف  (: جحيفَةَ ، قَالَ

سأَلْت عليا ، رضي اللَّه عنه ، هلْ : سمعت أَبا جحيفَةَ ، قَالَ : سمعت الشعبِي يحدثُ قَالَ 
ٌء ميش كُمدنع آني الْقُرف سا لَياسِ  -مالن دنع سا لَيةً مرةَ منييع نقَالَ ابي  : (فَقَالَ –والَّذو

و ابِهتي كلٌ فجطَى رعا يمإِالَّ فَه آني الْقُرا فا إِالَّ مندنا عةَ ممسأَ النربةَ وبالْح ي فَلَقا فم
  .1) الصحيفَة قَالَ الْعقْلُ وفكَاك اَألسريِ ، وأَنْ الَ يقْتلَ مسلم بِكَافرٍة قُلْت وما في الصحيفَ

  .يف احلديث فائدة إسنادية و هي وأنّ احلديث يروى من طريقني ذكرمها يف املوضع الثاين
106احلديث   

 كتاب األحكام

M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  :أجر من قضى باحلكمة لقوله تعاىل: باب 

  N  ML ٤٧: المائدة  
7141 -  نسٍ ، عقَي نيلَ ، عاعمإِس نع ، ديمح نب يماهرا إِبثَندح ، ادبع نب ابها شثَندح

ي اثْنتينِ رجلٌ آتاه اللَّه الَ حسد إِالَّ ف (:قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد اِهللا ، قَالَ 
.)ماالً فَسلَّطَه علَى هلَكَته في الْحق وآخر آتاه اللَّه حكْمةً فَهو يقْضي بِها ويعلِّمها  

 كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة

  ¸  M¾  ½  ¼  »  º   ¹ : يف اجتهاد القضاة مبا أنزل اهللا لقوله تعاىل: باب 

  Á  À  ¿L ٤٥: المائدة  
7316 -  نسٍ ، عقَي نيلَ ، عاعمإِس نع ، ديمح نب يماهرا إِبثَندح ، ادبع نب ابها شثَندح

ه اللَّه الَ حسد إِالَّ في اثْنتينِ رجلٌ آتا(: قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد اِهللا ، قَالَ 
  .2) ماالً فَسلِّطَ علَى هلَكَته في الْحق وآخر آتاه اللَّه حكْمةً فَهو يقْضي بِها ويعلِّمها

                                                             

.58ذكره عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي أنه من املكررات سندا ومتنا يف كتابه عادات االمام البخاري  1 
سندا ومتنا يف أول كتاب  حديث بن مسعود ال حسد إال يف اثنتني وقد تقدم: 312ص، 13قال ابن حجر يف الفتح ج2

  .214عبد احملسن العباد يف الفوائد املنتقاة ص ذكره  و. األحكام وترجم له أجر من قضى باحلكمة
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  107احلديث 
 كتاب النكاح

 باب نكاح األبكار

5078 - امٍ عشه نةَ عامو أُسا أَبثَنديلَ حاعمإِس نب ديبا عثَندقَالَ ح ةَ قَالَتشائع نع أَبِيه ن
 ولُ اللَّهسصلى اهللا عليه وسلم  - ر-  » قَةرى سف لُكمحلٌ يجنِ ، إِذَا ريترامِ منى الْمف كأُرِيت

ه كُنفَأَقُولُ إِنْ ي ، تأَن ىا فَإِذَا هفُهفَأَكْش ، كأَترام هذقُولُ هرِيرٍ فَيح هضمي اللَّه دنع نذَا م«.  

 كتاب التعبیر

 باب كشف المرأة في المنام

رضى اهللا  -حدثَنا عبيد بن إِسماعيلَ حدثَنا أَبو أُسامةَ عن هشامٍ عن أَبِيه عن عائشةَ  - 7011
أُرِيتك فى الْمنامِ مرتينِ ، إِذَا رجلٌ «  - صلى اهللا عليه وسلم -قَالَت قَالَ رسولُ اللَّه  -عنها 

 كأَترام هذقُولُ هرِيرٍ فَيح قَةرى سف لُكمحي . نذَا مه كُنفَأَقُولُ إِنْ ي تأَن ىا فَإِذَا هفُهفَأَكْش
 هضمي اللَّه دنع«.  

البخاري يف صحيحه سندا ومتنا واليت  اإلمام هذا ما تيسر يل مجعه من األحاديث اليت كررها
 - رمحه اهللا - األئمة احلفاظ الذين اعتنوا بشرح اجلامع الصحيح لإلمام البخاريببعضها صرح 

مثل حديث سحر .(غري أين مل أعرج على بعض األحاديث اليت تظهر أنها مكررة سندا ومتنا 
ح (ث إذا قضى اهللا األمر يف السماءوحدي) 5763و ح  3268ح (النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وجدت  ؛بعد الرجوع إليها والتحقق منهاوهذا  وغريها من األحاديث)7481وح  4701
لكوا خمتصرة أو هناك اختالف ليس باليسري يف أو فيها بعض االختالف بزيادة أو نقصان 

األحاديث  سندا ومتنا؛ ألن موضوع حبثي يدور حول لذا مل أدرجها يف املكررات، متوا
.ض االختالف اليسري جدا يف متوااملكررة سندا ومتنا كما هي أو اليت فيها بع  

لألحاديث املكررة سندا ومتنا يف  راجحيتبني أنّ العدد ال، وذا االستقراء هلذه األحاديث 
حديثا مكررا سندا  107( : اجلامع الصحيح لإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري هو
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حيث يقول -رمحه اهللا- على خالف ما قاله ابن حجر ،وهذا بذكر األصول واملتابعات 1) متناو
وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه يف موضعني بسند فبلغ عدا زيادة على :( يف الفتح 

.2) العشرين ويف بعضها يتصرف يف املنت باالختصار منه  
حاجي خليفة -املشهور ب  -رمحه اهللا-يينمصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب القسطنطوما قاله 

  :يف كشف الظنون -
بإسناد واحد ولفظ واحد وإمنا  - اإلمام البخاري يف جامعه - قلما يورد حديثا يف موضعنيو(

يورده من طرق أخرى ملعان واليت ذكرها يف موضعني سندا ومتنا معادا ثالثة وعشرون 
.3)حديثا  

عند قوله أنّ عدد األحاديث  -رمحه اهللا–حجر  ميكن توجيه كالم احلافظ ابنمع ذلك  و
كان   بأنه ، املكررة سندا ومتنا يف اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ثالث وعشرين حديثا 

كشف ( يف ذلك كل من حاجي خليفة كما يف وافقه وقد،  األصول دون املتابعات يقصد 
.وغريهم يف هذا العدد  4)تابه اجلامعكتابه اإلمام البخاري وك(وعبد احملسن العباد يف ، )الظنون  
.الصواب العدد أكثر من ذلك حسب ما مجعته يف هذا البحث و اهللا أعلى وأعلم ولعلّ  

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
.ربما ھناك بعض األحادیث المكررة سندا ومتنا لم أذكرھا 1 

340ص ، 11ج ، ابن حجر، فتح الباري    2 
312ص، 1ج -لبنان–بريوت ، التراث العريب دار إحياء، ت حممد شرف الدين،حاجي خليفة، كشف الظنون  3 
ه 1428، 1ط*الرياض* دار الفتح ، الفوائد املنتقاة من فتح الباري، اإلمام البخاري وكتابه اجلامع ، عبد احملسن العباد  4
  212ص،8ج
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أسباب تكرار البخاري لألحاديث : املطلب الثاين  
هي مزية للكتاب مل يشاركه فيها  -اجلامع الصحيح –ظاهرة تكرار احلديث على األبواب يف 

حيث يعد تكرار اإلمام البخاري لألحاديث سندا ومتنا يف مواضع خمتلفة ، و صنيعه غريه على حن
.مظهر من مظاهر عبقريته يف فهم الكتاب والسنة و حسن اإلستنباط منهماكتامن   

يف أكثر من موضع يف  سندا ومتنا و لإلمام البخاري عدة مقاصد وأغراض جعلته يكرر احلديث
. ه ال يدخل يف جامعه حديثا معادا بال فائدةألن، كتابه اجلامع الصحيح  

يف الفتح  ابن حجر على خالف ما قاله احلافظ، والبخاري ال يفعل ذلك حتما إال عن قصد
وهو يقتضي أنه ال يتعمد أن خيرج يف كتابه حديثا معادا جبميع إسناده ومتنه وإن :( حيث يقول

.1) اكان قد وقع له من ذلك شيء فعن غري قصد وهو قليلجد  
هذا بالنسبة للغالب األعم ؛ ) عن غري قصد:(و ميكن توجيه كالم احلافظ ابن حجر عند قوله 

.ألن البخاري رمحه اهللا عادة ال يكرر إال لفائدة  إسنادية أو متنية أو فيهما معا   
نقال االمام العيين يف عمدة القاري  ذكره احلافظ ابن حجر يف الفتح و وأما قول البخاري الذي 

.2)لكين ال أريد أن أدخل فيه معادا: (الكرماين أنه قال   
: فقد فسره االمام العيين بقوله  

هذا تصريح من البخاري بأنه مل يعد حديثا يف هذا اجلامع ومل يكرر شيئا منه، وما اشتهر أن (
ا من نصفه تقريبا مكرر، فهو قول إقناعي على سبيل املساحمة، وأما عند التحقيق فهو ال خيلو إم

.3) تقييد أو إمهال أو زيادة أو نقصان أو تفاوت يف اإلسناد  
إما لفائدة  * عموما ال سندا ومتنا*ألنّ غرضه من هذا التكرار ، والبخاري حمق يف قوله هذا

حىت وإن مل يظهر ، إسنادية أو متنية أو فيهما معا أو ملا أراده من التوسع يف وجوه االستدالل 
وأنّ ، كانت الفائدة ألجل مغايرة احلكم اليت تشتمل عليه الترمجة الثانية هلذا التكرار فائدة ل

البخاري من هذا الصنيع هو االستنباط من احلديث الواحد أكثر من مسألة فيفرقها يف مقصد
  .األبواب حسب ما تضمنه احلديث من فوائد فقهية ونكت حكمية

                                                             

16نفس املصدر ص  1 
عمدة . 515ص،9ج ،ابن حجر، فتح الباري  2 
305ص ، 9ج،بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، ین العیني بدر الد، عمدة القاري شرح صحیح البخاري   3 
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لألغراض  وذلك ك عن قصد وعمدوالذي يظهر يل واهللا أعلم أنّ اإلمام البخاري فعل ذل
:التالية  

والذي يبين لنا أنه فعل ذلك عن قصد هو ، ملا كان يرمي إليه من ترمجة أو معىن أو استدالل* 
، فهذا اجلمع والترتيب وإعادة النظر يف التصنيف  1) صنفت مجيع كتيب ثالث مرات:( قوله 

لو فعل ذلك عن غري قصد لتفطن  ذإ. فيه عوالتأكد من كل ما يود، يوحي باملراجعة والتحقيق 
لذلك و عرف أنه كرر احلديث الواحد سندا ومتنا فكان عليه أن يرويه من طريق آخر أو حيذفه 

.حىت ال يكون تكرارا بال فائدة  
ملا ألف البخاري كتابه الصحيح (:قول العقيلي  الذي يؤكد لنا تقصد البخاري ذلك وكذلك

ال كتابك وقوأمحد بن حنبل وغريهم فامتحنوه كلهم  معنين عرضه على ابن املديين وحيىي اب
  .)صحيح إال أربعة أحاديث

  2.)والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة:( قال العقيلي
فإم حتما يكونوا قد تفطنوا هلذا  عالمإذ عند فحص اجلامع الصحيح من عند هؤالء األئمة األ

،  لو مل يكن فيه فائدة ام البخاري على هذا الصنيعهو اإلمولنب* سندا ومتنا*النوع من التكرار 
وهذا األمر يكشف . ويف سكوهم هذا داللة واضحة على أن اإلمام البخاري تقصد هذا عمدا

  .و بعد نظره هعن دقة فقهه و حسن استنباطات
 استثارة القرائح، وشحذ اهلمم يف فهم املناسبات، ومعرفة وجوه االستنباط وطرق االستدالل* 
  .3)يف التراجم من األسرارأعيا فحول العلماء ما أبداه :( حىت قيل ،

أنه  ملّا شدد يف شروط األحاديث و ضاق عليه خمرج احلديث ومل جيده من طريق آخر على * 
ومن ال ، وذلك من كمال بداعته و حسن فهمه ، شرطه ؛ اضطر إىل هذا النوع من التكرار

يتعجب من صنيعه و اليدري أنّ فعله هذا ألجل ، لومه و الذوق له يف ع بغوامضه دراية له
.التنبيه على مسألة أو معىن أو استدالل   

                                                             

395ص ، 23ج ، الذهيب، سري أعالم النبالء   1 
68ص، 19ج، م1984، ه1404، 1ط، دار الفكر ، ابن حجر ، ذيب التهذيب   2 
93، 1ج ، انظر التوضیح   3  
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. وكذلك ملا أراده من التمسك جبملة من أبواب الفقه  والتوسع يف وجوه االستدالل*   
:رفع االمهال عن بعض الرواة  راجع األحاديث التالية *   
2 ،8 ،10  ،17 ،25 ،26 ،37 ،38 ،44 ،70 ،73 ،74  ،77 ،87 ،88  ،95 ،

101.  
:اختالف جمالس السماع راجع األحاديث التالية التنبيه على*  
5 ،20 ،35 ،40 ،53 ،59 ،77 ،78 ،84 ،92.  
رفع الغرابة عن احلديث راجع األحاديث التالية*   

15 ،28 ،46 ،59 ،101.  
82ذكر مواطن الرواة راجع حديث *   
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فوائد تكرار البخاري لألحاديث:  :املطلب الثالث  
حىت وإن مل ، إنه كما تقرر يف أسباب التكرار أن اإلمام البخاري ال يكرر احلديث إال لفائدة 

،  ألجل مغايرة احلكم اليت تشتمل عليه الترمجة الثانيةيظهر هلذا التكرار فائدة لكانت الفائدة 
احلديث الواحد أكثر من مسألة فيفرقها وأنّ غرض البخاري من هذا الصنيع هو االستنباط من 

.يف األبواب حسب ما تضمنه احلديث من فوائد فقهية ونكت حكمية  
وسأحاول عرض بعض النماذج من هذه األحاديث اليت كررها البخاري سندا ومتنا و اليت 

. ستبني لنا تقصد البخاري هلذا التكراروذلك ملا كان يرومه معىن أو استدالل  
:احلديث األول  
 كتاب اإلميان

 باب عالمة املنافق
حدثَنا نافع بن مالك بنِ : حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ قَالَ : حدثَنا سلَيمانُ أَبو الربِيعِ قَالَ 33

آيةُ (: هللا عليه وسلم قَالَ أَبِي عامرٍ أَبو سهيلٍ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي صلى ا
  .)الْمنافقِ ثَالَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أَخلَف ، وإِذَا اؤتمن خانَ

)  . 2749(هذا احلديث كرره البخاري بسنده ومتنه يف كتاب الوصايا   
:إمنا أورد البخاري هذا احلديث يف كتاب اإلميان ليدلل على أمور منها    

أن متام اإلميان باألعمال، وأنه يدخل على املؤمن النقص ىف إميانه بالكذب، وخلف الوعد، * 
يعتقدون أنه ال ويف احلديث ردا على املرجئة الذين . وخيانة األمانة، كما يزيد إميانه بأفعال الرب

هللا أرجأ مسوا مرجئة؛ العتقادهم أنّ ا. كما ال ينفع مع الكفر طاعة، يضر مع اإلميان معصية
.وفيه رد على اخلوارج الذين يكفرون بالكبرية. تعذيبهم على املعاصي أي أخره عنهم   

عملي واعتقادي وهذا النوع املذكور يف احلديث من النفاق :وأن هناك نوعان من النفاق * 
من  وهو التشبه باملنافقني يف أخالقهم، وهذا ال خيرج صاحبه عن اإلميان، إالّ أنه كبريةعملي 

.كبائر الذنوب  
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وجه االحنصار على الثالث،  علىهذه العالمات الثالث صفة املنافق وفيه من الفقه أيضا أن *
نبه على فساد القول، ) إذا حدث كذب: (فبقوله. التنبيه على فساد القول والفعل والنية: هو

فساد النية،  نبه على) إذا وعد أخلف: (نبه على فساد الفعل، وبقوله) إذا اؤمتن خان: (وبقوله
ألن خلف الوعد ال يقدح إال إذا عزم عليه مقارنا بوعده، أما إذا كان عازما مث عرض له مانع 

1.أو بدا له رأي فهذا مل توجد فيه صفة النفاق  
:ا احلديث يف كتاب الوصايا ل ذاالحتجاج   -واهللا أعلم -أراد املصنفو  
نه دال على ذم اخليانة فلو ترك ذكر ما عليه لرد على من منع إجازة إقرار املريض من جهة أا* 

وجوب اإلقرار  و فلزم من وجوب ترك اخليانة للذم؛ من احلق وكتمه لكان خائنا للمستحق

©     M:ألنه إذا كتم صار خائنا ومن مل يعترب إقراره كان محله على الكتمان قوله وقال اهللا تعاىل

  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ªLارثا وال غريه أي مل يفرق فلم خيص و.٥٨: النساء
كما ذكر ، بني الوارث وغريه يف األمر بأداء األمانة فيصح اإلقرار سواء كان لوارث أو غريه

.2 احلافظ يف الفتح  
وكذلك يف احلديث فائدة إسنادية  وهو أنّ البخاري ذكر يف املوضع األول  سليمان أبو الربيع 

ليمان وهو سليمان بن داود أبو ربيع البصري و يف املوضع الثاين ذكر من هو هذا س  مهمال
.  متييزا له عن سليمان بن داود الطيالسي البصري كذلك   

 احلديث الثاين
حدثَنِي قَيس بن أَبِي حازِمٍ عن : حدثَنا يحيى ، عن إِسماعيلَ ، قَالَ : حدثَنا مسدد قَالَ 57

بايعت رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم علَى إِقَامِ الصالَة ، وإِيتاِء (: ، قَالَ جرِيرِ بنِ عبد اِهللا 
.)الزكَاة والنصحِ لكُلِّ مسلمٍ  

2717هذا احلديث كرره البخاري يف كتاب الشروط   
:  أورد البخاري هذا احلديث يف كتاب اإلميان ليدلل على أمور منها   

. تسمى دينا وإسالما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القولالنصيحة أنّ *   
                                                             

53ص ، 1انظر فتح الباري ج. 217ص ، 1ج ، انظر عمدة  القاري   1  
108ص ، 8ج ، الباري فتح   2  
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على اإلسالم شرط  جرير الرد على من زعم أن اإلسالم القول دون العمل، ألنه ملا بايعفيه * 
  .والنصح لكل مسلم، فلو دخل يف اإلسالم ملا استأنف له بيعة: ه النيب صلى اهللا عليه وسلم علي
.1خيه املسلم لكونه مسلما إمنا هو فرع اإلميان باهللا ورسولهأل املسلم نصحفيه *   

:وأورده يف كتاب الشروط لفوائد منها  
.بيان ما جيوز من الشروط يف اإلسالم، يعين الدخول فيهل*    

النصيحة للمسلمني شرطا يف الذي يبايع عليه  جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنّ* 
.2 كالصالة والزكاة  

:الثالثاحلديث   

 كتاب فرض اخلمس
 باب ما يصيب من الطعام يف أرض احلرب 

حدثَنا أَبو الْوليد ، حدثَنا شعبةُ ، عن حميد بنِ هالَلٍ ، عن عبد اِهللا بنِ مغفَّلٍ ،  - 3153
إِنسانٌ بِجِرابٍ فيه شحم فَنزوت آلخذَه  كُنا محاصرِين قَصر خيبر فَرمى: رضي اللَّه عنه ، قَالَ 

هنم تييحتصلى اهللا عليه وسلم فَاس بِيفَإِذَا الن فَتفَالْت.  
  5508احلديث كرره البخاري يف كتاب الذبائح والصيد 

 ما يصيب من الطعام يفحتت باب   سأورد اإلمام البخاري هذا احلديث يف كتاب فرض اخلم
:لينبه على  أرض احلرب  

.  أنه ال بأس بأكل الطعام والعلف ىف دار احلرب بغري إذن اإلمام*    
من توقري النيب صلى اهللا عليه وسلم،  عليه الصحابة إشارة إىل ما كانويف احلديث إشارة *  

.3ومن اإلعراض عن خوارم املروءة  

  :يثوأورده البخاري يف كتاب الذبائح والصيد ليبني أن احلد
كالشحوم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أقر عبد اهللا ى اليهود حجة على من منع ما حرم عل*

  . بن معفل على االنتفاع باجلراب املذكور
                                                             

324، 322ص ،   1انظر عمدة القاري ج   1  
251ص، 8انظر فتح الباري ج   2  
420ص ، 9انظر فتح الباري ج   3  
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  .1 ولو كانوا أهل احلرب. جواز أكل شحم مما ذحبه أهل الكتاب: وفيه*
:احلديث الرابع   

 كتاب فضائل املدينة
1879 - الْع دبا عثَنداِهللا ، قَالَ ح دبع نزِيزِ ب : هدج نع ، أَبِيه نع ، دعس نب يماهرثَنِي إِبدح

الَيدخلُ الْمدينةَ رعب (:، عن أَبِي بكْرةَ ، رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
ذئموالِ يجِسيحِ الدالْم لَكَانابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوةُ أَبعبس(.  

  7125هذا احلديث كرره البخاري يف كتاب الفنت 
:أورد البخاري هذا احلديث يف كتاب فضائل املدينة حتت باب ال يدخل الدجال املدينة ليبني   

 بنفسهحيث إن رعب الدجال إذا مل يدخل املدينة فعدم دخوله أن احلديث مطابق للترمجة من * 
. من باب أوىل  

سخر اهللا ملدينة رسوله فيه فضل املدينة النبوية على بقية بقاع األرض وذلك بأن * 
.2 مالئكة حيرسوا من شر الدجال و أتباعه من الكفار واملنافقني       

:لينبه على وأورده يف كتاب الفنت حتت باب ذكر الدجال  
و كأن البخاري ، عندما يقدم إليهم  الدجال نة يسلمون من فت من أهل املدينةأن املؤمنني * 

أورد هذا احلديث يف كتاب الفنت ليطمئن أهل املدينة الذين يشهدون فتنة الدجال أن ال خيافوا 
، منه وال حيزنوا وأن يثبتوا من أن يفتنهم يف دينهم ؛ ألن اهللا يدافع عنهم  وحيميهم من شره 

.3 صف بالنفاق أو الفسقيسارع حينئذ إليه من يتويف ذلك الوقت   
:احلديث اخلامس  
 كتاب بدء اخللق

اب ما جاَء في صفَة الْجنة وأَنها مخلُوقَةٌب  

                                                             
452ص ، 15فتح الباري ج   1  
243ص ، 10انظر عمدة القاري ج   2  
136،  20انظر الفتح ج   3  
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حدثَنا أَبو الْوليد ، حدثَنا سلْم بن زرِيرٍ ، حدثَنا أَبو رجاٍء عن عمرانَ بنِ حصينٍ ،   - 3241
اطَّلَعت في الْجنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها الْفُقَراَء واطَّلَعت في (: ى اهللا عليه وسلم قَالَ عنِ النبِي صل

  .)النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلها النساَء
)6449(احلديث كرره البخاري بسنده ومتنه يف كتاب الرقاق باب فضل الفقر   

صفة اجلنة وأنها خملوقةاب ما جاَء في ب يف كتاب اخللق حتت هذا احلديث أورده البخاري  
:ليستدل على أمور منها   

خملوقتان و تقرير عقيدة أهل السنة واجلماعة وما يعتقدونه يف اجلنة والنار من أنهما * 
موجودتان اآلن دائمتان ال تفنيان أبدا، ، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة، مذهب 

.والتابعني الصحابة  
إما اآلن معدومتان، وإمنا  (:القائلني مذهب أهل البدع من املعتزلة والقدرية وغريهم، الرد*  

. 1) ختلقان يوم القيامة  
:وأورده يف كتاب الرقاق حتت باب فضل الفقر ليستدل على أمور منها   

ليس الفقر أنه  ل، وفضل الفقراء ال من جهة التفضيل، وإمنا هو إخبار عن احلاالتنبيه على * 
 . أدخلهم اجلنة، إمنا أدخلهم اهللا اجلنة بصالحهم مع الفقر

  . 2ريض النساء على احملافظة على أمر الدين لئال يدخلن النارفيه حت*
إنه من خالل هذه النماذج املذكورة من هذه األحاديث املكررة سندا ومتنا يتبين بوضوح أنّ 

وجعل الفوائد ، واستنباط الفوائد منه ، إبراز فقه احلديث  ر هيالفائدة املرجوة من هذا التكرا
و أنّ هذه األحاديث اشتملت على عدد  من األحكام   الفقهية  ، املستنبطة تراجم لألبواب

لتكرارها  حبسب  -رمحه اهللا–فاحتاج اإلمام البخاري ، والفوائد  االستنباطية والنكت احلكمية 
. ن فوائد وأحكاممناسبة احلديث وما تضمنه م  
بل هو ، أن البخاري ال يكرر* تكرار احلديث سندا ومتنا * وذا يتبني الصحيح من األمر

.أسلوب اختذه ملا كان يرومه ويقصده من ترمجة أو معىن أو استدالل  
                                                             

.152، 15انظر عمدة القاري ج   1  
265 ص،18انظر فتح الباري ج   2  
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 اخلامتة

ة األحاديث املكرر( حلمد هللا الذي وفقين ويسر يل إمتام هذه الرسالة العلمية املوسومة ب ا    

بعد رحلة ماتعة  نافعة  مع أصح  الكتب  بعد ) يف صحيح البخاري  سندا ومتنا مجعا ودراسة 

؛ أقف على يف ختام هذه الرسالة على ما خلصت إليه من نتائج ) صحيح البخاري(كتاب اهللا 

:واليت من أمهها ، وفوائد   

ال الذي ذكره احلافظ  االسم املناسب واألدق للجامع الصحيح هو الذي اتفق عليه اجلماعة*  

.ابن حجر   

أنّ اإلمام البخاري كان حريصا يف جامعه على إظهار مذهب أهل السنة واجلماعة يف *  

.  والرد على أهل البدع واألهواء، اإلعتقاد والعمل   

العدد الراجح لألحاديث املكررة سندا ومتنا يف اجلامع الصحيح لإلمام أبو عبد اهللا حممد بن * 

. وهذا بذكر األصول  واملتابعات )ا حديث107: (البخاري هو إمساعيل  

التكرار عند اإلمام البخاري مظهر من املظاهر الدالة على جودة فقهه وقوة ذكائه وحسن *  

. استنبطاته  

تقصد اإلمام البخاري تكرار هذه األحاديث سندا ومتنا ؛ وذلك ملا كان يرومه من التمسك *  

.والتوسع يف وجوه االستدالل ، جبملة من أبواب الفقه   
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بل هو أسلوب اختذه ملا كان يتطلع إليه من بيان ترمجة أو ، أنّ االمام البخاري ال يكرر *  

. أو رفع الغرابة عن احلديث أو رفع إمهال أو التنبيه على اختالف جمالس السماع توضيح معىن  

واب وتوفيق فمن اهللا وحده وما فما كان فيه من ص، هذا ما متّ مجعه وبيانه يف هذا البحث 

.كان فيه من نقص فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله بريئان   

وصلى اهللا وسلّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلّم 

.تسليما كثريا   
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50  [¨   ̄ ®  ¬   «  ª  ©°    ±´    ³  ²µZ٣٠: الروم  
29 

105 [@    E  D  C    B  AZ١٣: لقمان  
30 

91  [  x  w  v   u  t  s  r  q  pZ٢: احلجرات  
31 

34  [o  n  m  l  k   j  ipZ٩: احلجرات  
32 

19  [  r      q  p  o  nZ٢ - ١: الطور  
33 

109  [(  '  &  %  $    #  "  !)  ,  +    *-Z١: التحرمي  
34 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 137 

82 
 
 

94 

 [p   o  n  mqZ١٥: التغابن  

 [    O  J  I  H   G  F  E  DL1: البینة  

35 
 
 

36 

51  [  {  z  y  x  wZ٥: الليل  
37 

51  [  ª   ©  ¨Z٩: الليل  
38 

81  [     \   [  Z  Y  X  WZ٨ - ٧: الزلزلة  
39 
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 فھرس األحادیث

 احلديث الصفحة
... اللَّه ورسولُه أَعلَم: ي يومٍ هذَا؟ ، قَالُواأَتدرونَ أَ 54  

 أَتدرونَ ما أَنقَعت لرسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟ 103
..عشرِين أَتينا اُهللا علَيه وسلَّم ونحن شببةٌ متقَارِبونَ، فَأَقَمنا عندهالنبِي صلَّى  42  

 احتجم النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وهو صائم 56
...... إِذَا الْتقَى الْمسلمان بِسيفَيهِما فَالْقَاتلُ والْمقْتولُ في النارِ 34  

.....هإِذَا أَنفَقَت املَرأَةُ من كَسبِ زوجِها، عن غَيرِ أَمرِ 59  

وم بدرٍ وهو غُالَم فَجاَءت أُمه إِلَى النبِييأُصيب حارِثَةُ 92  

..... اطَّلَعت في الْجنة فَرأَيت أَكْثَر أَهلها الْفُقَراَء 84  

..انت ترىاعتكَفَت مع رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأَةٌ من أَزواجِه فَكَ 37  

70 
2 

......اعتمر النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في ذي القَعدة، فَأَبى أَهلُ مكَّةَ   
 أال أين أوتيت الكتاب و مثله معه

81 ةي اخلَلَصذ ننِي مرِحيأَالَ ت ....  

....... نكُم، ولَكني خشيت أَنْ تفْترضأَما بعد، فَإِنه لَم يخف علَي مكَا 44  

52 هامرلَى إِحع يمقا أَنْ ييلصلى اهللا عليه وسلم ع بِيالن رأَم .........  

90  كلَيأَ عنِي أَنْ أَقْررأَم ابِ{إِنَّ اللَّهتلِ الكأَه نوا مكَفَر ينكُنِ الَّذي لَم{....  

...أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم افْتقَد ثَابِت بن قَيسٍ 86  

48 را فَأَمينز أَةراملٍ وجصلى اهللا عليه وسلم بِر بِيوا إِلَى الناؤج ودهأَنَّ الْي...  

.... كُونَ فَاقْتتلُواأَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْتقَى هو والْمشرِ 79  

...أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يصلِّي إِحدى عشرةَ ركْعةً 46  

.......إِنْ كُنا لَننظُر إِلَى اهلالَلِ، ثُم اهلالَلِ، ثَالَثَةَ أَهلَّة في شهرين 68  

..... وتسعني اسما، مائَةً إِلَّا واحداإِنَّ للَّه تسعةً  72  
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87 ئْتا شلْ ميِ فَافْعحتست إِذَا لَم ،ةوبكَالَمِ الن نم اسالن كرا أَدمإِنَّ م.  

62 نِنيماملُؤ نم فِّيوت نفَم ،فُِسهِمأَن نم نِنيمؤلَى بِالْما أَوأَن........  

...رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج معتمرا فَحالَ كُفَّار قُريشٍ بينهّ أن 76  

 أَنه كَانَ إِذَا أَتاه السائلُ ، أَو صاحب الْحاجِة قَالَ اشفَعوا فَلْتؤجروا 107
قْمانَإِنه لَيس بِذَاك أَالَ تسمع إِلَى قَولِ لُ  100  

.... أَهدى إِلَي النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حلَّةَ سيراَء، فَلَبِستها 69  

...........؟أَي الْعملِ كَانَ أَحب إِلَى النبِي صلى اهللا عليه وسلم 47  

35 عإِذَا وو ، ثَ كَذَبدقِ ثَالَثٌ إِذَا حافنةُ الْمانَآيخ نمتإِذَا اؤو ، لَفأَخ د.  

35 كَاةاِء الزإِيتو ، الَةلَى إِقَامِ الصولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم عسر تعايب...  

96 هلأَه عم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَ ردحةَ فَتونميي مالَتخ دنع بِت..  

 بينا أَنا رديف النبِي صلى اهللا عليه وسلم لَيس بينِي وبينه إِالَّ أَخرةُ الرحلِ 106
.... بينما أَيوب يغتِسلُ عريانا خر علَيه رِجلُ جراد من ذَهبٍ 85  

.... ة والْخميصةتعس عبد الدينارِ والدرهمِ والْقَطيفَ 79  

.....سمعنا وأَطَعنا: تكْفُونا املَئُونةَ، ونشركْكُم في الثَّمرة، قَالُوا 63  

65 هِمإِلَي ظُرنالَ يو ، ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّمثَالَثَةٌ الَ ي.......  

100 إِلَى الن ودهالي نلٌ مجاَء رجههجو ملُط قَد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِي  

  علَيه وسلَّم أَبو طَيبةَقاُهللاحجم رسولَ اللَّه صلَّى ال 60

39 نا مجرصلى اهللا عليه وسلم خ بِيابِ النحأَص ننِ ملَيجأَنَّ ر سا أَنثَندح...  

110 سا رثَندحراآلخ رظتا أَنأَنا ومهدأَح تأَينِ ريثَيدولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ح  

.... خرج رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِلَى اخلَندقِ 78  

74 مهلُوني ينالَّذ ثُم مهلُوني يننِي مثَّ الَّذاسِ قَرالن ريخ .....  

102 ثَالَثَةلُ لر: اخلَيلٍ وِزجلَى رعو ،رتلٍ سجرلو ،رلٍ أَججرل  

88 يهف ي قُبِضالَّذ اهكْوي شف هتنةَ ابمصلى اهللا عليه وسلم فَاط بِيا النعد...  

41 ارصالنو ودهوا اليفَذَكَر ،اقُوسالنو اروا النبِالَلٌذَكَر رى فَأُم :فَعشأَنْ ي......  
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55  رِباملَغ رأَخ ريالس بِه دإِذَا ج لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن تأَير....  

32 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن أَلْتس :إِلَى اللَّه بلِ أَحمالع أَي....  

ت عليا ،رضي اللَّه عنه ، هلْ عندكُم شيٌء ما لَيس في الْقُرآنسأَلْ 112  

74 طْرِيهيلٍ وجلَى رثْنِي عالً يجصلى اهللا عليه وسلم ر بِيالن عمس ....  

 صدق سلْمانُ 58

63 تأَن بِه حض.  

علَى رِجله اِإلذْخر غَطُّوا بِها رأْسه، واجعلُوا 93  

  .فَاطمةُ بضعةٌمني فَمن أَغْضبها أَغْضبنِي 90
 

....ال حرج:قَالَ رجلٌ للنبِي صلى اهللا عليه وسلم زرت قَبلَ أَنْ أَرمي قَالَ  54  

للَّه؟يا رسولَ اللَّه، أَي الذَّنبِ أَكْبر عند ا: قَالَ رجلٌ 111  

81 هولسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهمريِ مضنِي النالُ بوأَم تقَالَ كَان .....  

... قَدم النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَطَاف بِالْبيت سبعا 38  

53 هابحأَصو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر مرِكُونَقَدفَقَالَ املُش ، ....  

....قَسم رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَقْبِيةً، ولَم يعط مخرمةَ منها شيئًا 70  

60 ةفْعبِالش لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسى رقَض ...  

90 لنلُ لعجلُ يجظَةَكَانَ الريقُر حتى افْتتح الَتخصلى اهللا عليه وسلم الن بِي...  

80 كذَل نم اللَّه خسنِ، فَنيداللْوةُ ليصالو تكَانو ،لَدلْوكَانَ املَالُ ل ....  

.....رِيكَانَ الْمهاجِرون لَما قَدموا الْمدينةَ يرِثُ الْمهاجِر اَألنصا 68  

47 هاشرلَى فةً عرِضتعةٌ مداقا رأَنلِّي وصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيكَانَ الن......  

 كَانَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يعجِبه احلَلْواُء والعسلُ 1055

.ي اللَّيلَة الواحدة، ولَه يومئذ تسع نِسوةيطُوف علَى نِسائه، فكان النيب  36  

97 ةبِيرا بِالْعهونرفَسيو ةانِيرباةَ بِالْعروونَ التؤقْرابِ يتلُ الْككَانَ أَه ....  

....قَة، انطَلَق أَحدناانَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذَا أَمرنا بِالصدك 51  
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49 جرخت لَم سمالشو ،رصلِّي العصي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسكَانَ ر....  

 كَانَ يمكُثُ عند زينب بِنت جحشٍ، ويشرب عندها عسلًا 104

90 ا قَدمواثَ، يعب موكَانَ يلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص هولسرل اللَّه هم....  
...انَ يوما يحدثُ وعنده رجلٌ من أَهلِ الْبادية أَنَّ رجالً من أَهلِ الْجنةك 65  

97 اجِبا وجِهولِ زأَه دنع دتعةُ، تدالع هذه تكَان 

66 كُلُّكُم هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور......  

......نا في جنازة في بقيعِ الْغرقَد فَأَتانا رسولُ اِهللاكُ 49  

83 توزفَن محش يهابٍ فانٌ بِجِرسى إِنمفَر ربيخ رقَص رِيناصحا مكُن ....  

  علَيه وسلَّم في سفَرٍ، فَكُنا إِذَا علَونا كَبرناكُنا مع النبِي صلَّى اُهللا 109

 كُنا ننهى أَنْ نحد علَى ميت فَوق ثَالَث، إِلَّا علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 45

106  يهِمقأَس ىلَى الْحا عمقَائ تي -كُنتوممع  

121 سالَ حهلَكَتلَى هلِّطَ عاالً فَسم اللَّه اهلٌ آتجنِ ريتي اثْنإِالَّ ف د  

.الَ حلْف في اِإلسالَمِ 61  

 الَ هجرةَ بعد الفَتحِ 91

89 مذَلَهخ نم مهرضرِ اِهللا الَ يةٌ بِأَممةٌ قَائي أُمتأُم نالُ مزالَ ي....  
46 ظَةَالَ يينِي قُري بإِلَّا ف رصالع دأَح نلِّيص ......  

.... الَ يقْتِسم ورثَتي دينارا ما تركْت بعد نفَقَة نِسائي 76  

...الَيدخلُ الْمدينةَ رعب الْمِسيحِ الدجالِ 56  

78 ثَالَثَةلُ لخلَي :جرلو ،رلٍ أَججرلرلٍ وِزجلَى رعو ،رتلٍ س.....  

...لَما كَانَ يوم أُحد انهزم الناس ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم  91  

 اللَّهم أَكْثر مالَه وولَده وبارِك لَه فيما أَعطَيته 108
46 كلُ إِلَيسوتا نا كُنإِن ما اللَّهينقسا فَتنبِيبِن ......  

.... اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من العجزِ والكَسلِ، واجلُبنِ واهلَرمِ 77  

......... اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من املَأْثَمِ واملَغرمِ 43  
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....ا قَسمتها بين أَهلهالَوالَ آخر املُسلمني، ما فَتحت قَريةً إِلَّ 64  

.... لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ الَ يبالي الْمرُء بِما أَخذَ الْمالَ 58  

107 هعنِء أَصينِ الشونَ عهزنتامٍ يالُ أَقْوا بم 

47 اضِ اجلَنرِي نةٌ مضورِي ربنمي وتيب نيا بمة.........  

49 انِهرصني أَو انِهدوهي اهوفَأَب ،ةطْرلَى الفع ولَدإِلَّا ي لُودوم نا مم ......  

.....من حلَف علَى يمنيٍ، وهو فيها فَاجِر، ليقْتطع بِها مالَ 67  

102 مهفلي حفَقَالَ ف لَفح ن  اللَّاتىوزالعو  

..والصالة القائمة اللَّهم رب هذه الدعوة التامة: من قَالَ حني يسمع النداَء 42  

84 
2 

ةنةَ الْجحائر حري ا لَمداهعلَ مقَت نم .....  
 من يرد اهللا به خريا يفقّه يف الدين

97 
3 

....اُهللا علَيه وسلَّم يوم خيبر عن لُحومِ احلُمرِ نهى رسولُ اللَّه صلَّى  
امرءا مسع منا شيئا فبلغه كما مسعه فرب مبلغنضر اهللا   

85 انِي آتانَ فَأَتضمر كَاةز فْظولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِحسكَّلَنِي رو ....  

......نهما يتراجعان بينهما بِالسوِيةوما كَانَ من خليطَينِ، فَإِ 51  

.....يا رسولَ اللَّه ما شأْنُ الناسِ حلُّوا بِعمرة ولَم تحللْ أَنت من عمرتك؟ 52  

38 با كَعقَالَ: قَالَ» ي ،ولَ اللَّهسا ري كيذَا«: لَبه نِكيد نم عض«....  

.....اشتروا أَنفُسكُم -أَو كَلمةً نحوها  -يا معشر قُريشٍ  73  

94  هسأْسِ فَرذٌ بِررِيلُ آخذَا جِبرٍ هدب موبِ -يراةُ الْحأَد هلَيع  
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 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي

  لعلميةدار الكتب ا، اخلطيب البغدادي ، تاريخ بغداد. 
  ان ، عبد اهللا بن يوسف اجلديع ، حترير علوم احلديث1ط - بريطانيا–ليدز ، مؤسسة الري 

 .ه1424،
  العدد األول و الثاين ، جملة جامعة دمشق، أميمة بدر الدين ، التكرار يف احلديث الشريف ،

 .2010سنة 
  ذيب األمساء واللغات ، دار ، د القادر عطامصطفى عب :ت ، دار الكتب العلمية، النووي

  .لبنان –الكتب العلمية، بريوت 
  ذيب التهذيب ، م1984، ه1404، 1ط، دار الفكر ، ابن حجر. 
  يذب اللغة ،دار إحياء التراث العريب ، ت حممدعوض مرعب ، حممد بن أمحد األزهري ،

  .مادة حدث، 2001، 1ط، بريوت 
  مجعة ، خالد الرباط : إشراف ، الفالح ت دار ، ابن امللقن،التوضيح شرح اجلامع الصحيح

 .قطر، دوحة ، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، فتحي
  ان ، تيسري مصطلح احلديثاسكندرية ، مركز اهلدى للدراسات اإلسالمية ، حممود الطح

 .ه1405، 7ط-مصر–
  لبنان- تبريو، دار إحياء التراث العريب،عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي،اجلرح والتعديل- 

 .م1952-ه1352، 1ط
  دار العلم للماليني ، ت رمزي منري ، حممد بن احلسن بن دريد األزدي ، مجهرة اللغة ،

 .لبنان-بريوت
  الطبعة اجلديدة ، مؤسسة الرسالة ، سليمان بن األشعث السجستاين ، سنن أيب داود

2012 ،1434 
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 2012الطبعة اجلديدة ، مؤسسة الرسالة ، حممد بن سورة الترمذي، سنن الترمذي ،
1434  

  مؤسسة  -ليس وحده–ت شعيب األرناؤوط ، حممد بن أمحد الذهيب ، سري أعالم النبالء
 م1985، ه1405، 3ط،  -لبنان - بريوت، الرسالة 

  ه1422، 1ط،مكة ، دار عامل الفوائد ، املبارك فوري ، سرية اإلمام البخاري. 
 م1998، ه1419ط، بيت األفكار الدولية، حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري ،

 .السعودية، الرياض
  ت حممد بن ، عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي املكي، عادات األمام البخاري يف صحيحه

 .م2007، 1428ط ، الكويت، مكتبة الشؤون الفنية ،ناصر العجمي
 ه1421، 1ط ،لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية، بدرالدين العيين ، عمدة القاري ،

2001.  
 دار ، ت حمي الدين اخلطيب، ابن حجر العسقالين ، فتح الباري شرح صحيح البخاري

 املعرفة 
 جامعة أم ، رسالة دكتورة، ستر بن ثواب اجلعيد،فقه اإلمام البخاري يف السلم والبيوع

 .قسم أصول الفقه، القرى
 1428، 1ط، ر التوحيد للنشردا، عبد احملسن العباد ، الفوائد املنتقاة من فتح الباري ،

 .السعودية،الرياض 
  سة الرسالة ،ت حممد العرقوسي ، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، القاموس احمليطمؤس

 .م2009، 1426، 8ط،
 بريوت ، دار إحياء التراث العريب، ت حممد شرف الدين،حاجي خليفة، كشف الظنون–

 .- لبنان
 دار إحياء ، حممد بن يوسف الكرماين ، ري الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخا

 .م 1981، 1401، 2ط، لبنان ، بريوت ، التراث العريب 
  مادة كرر -لبنان-بريوت، دار صادر ،حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب. 
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  ة الكتب الصحاح الستة، حممد أبو شهبةاألزهر، جممع البحوث اإلسالمية، يف رحاب السن 
 د عبد : إشراف ، ت شعيب األرناؤوط وآخرون، أمحد بن حنبل،  مسند أمحد بن حنبل

  .م 2001 -هـ  1421األوىل،  :الطبعة، مؤسسة الرسالة، اهللا بن عبد احملسن التركي
 دار العتيقة ودار التراث، القاضي عياض، مشارق األنوار يف صحاح اآلثار. 
 سنة النشر -كر سوريادار الف،  ت نوردين عتر،ابن الصالح ، مقدمة يف علوم احلديث -

  .ه1406_م1986
 ت أبو عبدالرمحه صالح بن حممد بن ،ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واالثر

 .م1997، ه1418،  1ط ، دار الكتب العلمية،عويضة
  دار ، ت عبد اهللا اليثي، أبو نصر الكالباذي ، اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد

 .ه1407، 1ط،بريوت  ،املعرفة 
  االمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها  من خالل جامعه الصحيح منهج ،

 أبو بكر كايف
  دار الفكر، ق حمي الدين اخلطيب، ابن حجر العسقالين، هدي الساري. 
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