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 ملخص البحث

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى  
 آله وصحبه أمجعني.  

وأتيت أمهية هذا  "منهج اإلمام البخاري يف كتاب األدب املفرد":  حبث يففهذا 
ام البخاري يف كتاب األدب منهج اإلمة اإلمام البخاري وحياته العلمية، و ترمجالبحث لبيان 

 املفرد، إبذن هللا سبحانه وتعاىل.
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 جامعة املدينة العاملية 
حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري املنشورة إقرار  

حمفوظة )اسم الطالب(©  2009حقوق الطبع   
 عنوان البحث

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن 
 مكتوب من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 هذا البحث بشرط العزو إليه.ميكن االقتباس من  .1

حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزاي اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك  .2
 ألغراض تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.

ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا  حيق .3
 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى. 

 
 قرار: نصري بن سليمانأّكد هذا اإل

 
  _____________                      _____________ 

 التاريخ          التوقيع                                   
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 اإلهداء

 

 

 قال هللا تعاىل : 

ُهْم ُسبُ َلنا َوِإنَّ )) َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَ ْهِديَ ن َّ
 [.69] سورة العنكبوت، اآلية:  ((اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي 



 
 

7 
 

 شكر وتقدير

خبالص الشكر إىل األستاذ الدكتور أكرم رضوان فتح هللا علي على اهتمامه أتقدم  
 ة.لدقيقاوكرمه الزائد وتوجهاته ببحثى هذا وتعامله الراقى وحنوه املعهود 

وكذلك إىل صديقي سراج بلي عمر الذي مل يبخل على ذلك البحث ابلنصح  
 وإعارة الكتب واستخدام مكتباهتم اخلاصة. 

 1.(( َمْن ملْ يْشُكر النَّاَس مَلْ يْشُكر هللاقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ))  

                                                            
( يف الرب والصلة، ابب ما جاء يف الشكر ملن أحسن 1955( يف األدب، ابب شكر املعروف، والرتمذي رقم )4811أبو داود رقم ).  1

 .492، 461، 388، 303، 259، 258/  2إليك، وإسناده صحيح، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أمحد 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة

ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور  ،ونستعينه ،حنمده ،إن احلمد هلل

ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال  ،أنفسنا

 وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا

 عبده ورسوله.

اَيأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ ِإال َوأَنْ ُتْم تعاىل: ))قال هللا 

اَيأَي َُّها النَّاُس )) [. وقال تعاىل: 102 ، اآلية:(( ] سورة آل عمرانُمْسِلُمونَ 

ُهَما ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق مِ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ن ْ

رَِجاال َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم 

  [.1 ، اآلية:(( ]سورة النساءَرِقيًبا

وُلوا قَ ْوال َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم اَيأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوقُ وقال تعاىل: ))

(( أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

  [.71-70 ، اآلية:]سورة األحزاب
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السنة النبوية هى املصدر الثاين من مصادر التشريع يف اإلسالم، وهى تشمل أقوال 

رسول صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وقد فرض القرآن على املؤمنني اتباع الرسول ال

صلى هللا عليه وسلم وطاعته يف آايت كثرية، كما يف قوله تعاىل: )) قل إن كتنم حتبون هللا 

فقد أطاع [، و )) من يطع الرسول 31 :يةاآل ببكم هللا(( ]سورة آل عمران،فاتبعوين حي

[. فقد كان التمسك هبما سر وجناح األمة اإلسالمية، 80 :يةاآل سورة النساء،هللا(( ]

وتقدمها، مصداقا لقوله صلى هللا عليه وسلم : )) تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها:  

 كتاب هللا وسنىت((.

لناس والسنة هي بيان وشرح للقرآن كما يف قوله تعاىل: )) وأنزلنا إليك الذكر لتبني ل 

[، فهي ابلنسبة للقرآن كاملذكرة التفسريية للدستور 44 :يةاآل إليهم(( ]سورة النحل، ما نزل

يف لغة هذا العصر وكالقوانني اليت تعرب عن املبادئ العامة اليت يتضمنها الدستور يف األنظمة 

 املعاصرة.

وهذا البحث حماولة للكشف عن ))منهج اإلمام البخاري يف كتاب األدب املفرد((،  

أي حال فهذا البحث خمتصرة أرجو أن تكشف عن حقيقة وجوانب هذا املنهج على  وعلى

 أمل أن تكون وافية ابلغرض، وهللا ويل التوفيق.
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 البخاري وحياته العلمية.األول: ترمجة اإلمام  املبحث

 وفيه مخسة مطالب:

 : امسه، ونسبه، ومولده، ووفاته.املطلب األول

 : طلبه للعلم، وشيوخه، وتالميذه.املطلب الثاين

 : عقيدته، ومنزلته العلمية.املطلب الثالث

 : ثناء العلماء عليه، عبادته وورعه وصالحه.املطلب الرابع

 : مؤلفاته.املطلب اخلامس
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 :األول  املبحث

 البخاري وحياته العلميةترمجة اإلمام  

 امسه، ونسبه، ومولده، ووفاته.

ه  يف 194هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري اجلعفي، املولود سنة 

خبارى، ونسبه اجلعفي يعود إىل جد أبيه املغرية، وكان من موايل وايل خبارى فأسلم على يديه، 

ه  خبرتنك من أعمال مسرقند عن 256وكان جموسيا، ونسب إليه والء. وتوىف البخاري سنة 

 1سنة.اثنني وستني 

فهي نسبة إىل البلد املعروف مبا وراء النهر يقال هلا خباري خرج أيضا وأما البخاري 

منها مجاعة من العلماء يف كل فن جياوزون اجلد، وصنف اترخيها أبو عبد هللا حممد بن أمحد 

 2بن حممد بن سليمان الغنجار احلافظ البخاري وأحسن يف ذلك.

 : طلبه للعلم

وكان يشتغل حبفظ احلديث وهو يف الكتاب ومل تتجاوز سنه  طلب العلم وهو صيب،

عشر سنني، وكان خيتلف إىل حمدثي بلده ويرد على بعضهم خطأه فلما بلغ ستة عشر سنة،  

                                                            

 .  حممد علي القاسم العمري: دراسات يف منهج النقد عند احملدثني. ص 1.90 
 . أبوبكر كايف: منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها. ص 43. 2 
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كان قد حفظ كتب ابن املبارك ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي، مث خرج مع أمه وأخيه 

 .طلب احلديثأمحد إىل مكة، فلما حّج رجع أخوه أبمه، وختلف هو يف 

 : شيوخه

لقد أخذ البخاري عن شيوخ كثريين قد ذكرهم من ترجم للبخاري. فمنهم من صنفهم 

السري  على حروف املعجم كاملزي يف هتذيب الكمال وحاول استقصاءهم، وذكرهم الذهيب يف

على الطبقات، وقد تبعه احلافظ ابن حجر يف ذكرهم على  على البلدان، وذكرهم أيضا

 1.الطبقات

انوا ديث. كحاحب ليس منهم إال ص  : " كتبت عن ألف ومثانني رجالوقال رمحه هللا

ن مكي ب خ منيقولون: اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص ". ومن أهم شيوخه: مسع ببل

ن شقيق، حلسن بابن  إبراهيم، وهو من عوايل شيوخه، ومسع مبرو من عبدان بن عثمان، وعلي

بن موسى.  براهيمري إوابل يسابور من حيىي بن حيىي، ومجاعة.وصدقة بن الفضل، ومجاعة، وبن

 ان،ق، وعفساب وببغداد من حممد بن عيسى ابن الطباع، وسريج بن النعمان، وحممد بن

ابن عون،  ي صاحبشعيثوابلبصرة من أيب عاصم النبيل، واألنصاري، وعبد الرمحن بن محاد ال

دة، اء، وعن رجاحملرب، وعبد هللا ب ومن حممد بن عرعرة، وحجاج بن منهال، وبدل بن

 .ريهمام، وغن غنوابلكوفة من عبيدهللا بن موسى، وأيب نعيم، وخالد بن خملد، وطلق ب

                                                            

  1 .  أبوبكر كايف: منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها. ص 44. 
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 : تالميذه

ذي، وأبو حامت، وإبراهيم بن إسحاق روى عنه خلق كثري منهم: أبو عيسى الرتم

بن أيب عاصم، وصاحل بن حممد  احلريب، وأبو بكر بن أيب الدنيا، وأبو بكر أمحد بن عمرو

جزرة، وحممد بن عبد هللا اخلضري مطني، وإبراهيم بن معقل النسفى، وعبد هللا بن انجية، 

وأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، وعمرو بن حممد بن جبري، وأبو كريب حممد بن مجعة، 

ن أيب داود، الفربرى ))راوي الصحيح(( وأبو بكر بوحيىي بن حممد صاعد وحممد بن يوسف 

واحلسني والقاسم ابنا احملاملي، وعبد هللا بن حممد بن األشقر، وحممد بن سليمان بن فارس، 

وحممود بن عنرب النسفي، وأمم ال حيصون، وروى عنه اإلمام مسلم يف غري ))صحيحه((. 

لكن قد حكى النسائي يف  وقيل: إن النسائي روى عنه يف الصيام من ))سننه(( ومل يصح، 

 1)) الكىن (( له أشياء عن عبد هللا بن أمحد اخلفاف، عن البخاري. كتاب

 عقيدته: 

 ،اىلتع م هللا(ب )كاليف اب بعد أتصيله القول احلق قال اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه هللا

ابلقرآن  : لفظين قالمام أمحد على ماإل فإذا كان األمركما قررمت؛ فكيف أنكر :يلفإن ق

 .ونسبه إىل التجهمخملوق، وبدعه، 

حىت هجره أهل احلديث،  ،وهل كانت حمنة أيب عبد اَّللَّ البخاري إال على ذلك

 .نآقر ال ونسبوه إىل القول خبلق
                                                            

 . مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: سري أعالم النبالء. ج 12 ص 1.397 
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فقد صرح البخاري يف   ،معاذ اَّللَّ أن يظن أبئمة اإلسالم هذا الظن الفاسد :قيل

خملوق، وقال:   غريأبن القرآن كالم اَّللَّ ، ويف آخر "اجلامع" ،كتابه"خلق أفعال العباد"

ني سنة، منهم: عمرو بن دينار عمنذ سب حدثنا سفيان بن عيينة، قال: أدركت مشيختنا

، غري خملوق  .يقولون: القرآن كالم اَّللَّ

قال البخاري: وقال أمحد بن احلسني: حدثنا أبو نعيم: حدثنا سليم القاري، قال: 

املشرك أين بريء من  فالن أبلغ أاب ل محاد بن أيب سليمان:امسعت سفيان الثوري يقول: ق

 .ن خملوقآوكان يقول: القر  دينه

ى ابجلعد بن درهم، وقال: إنه زعم حمث ساق قصة خالد بن عبد هللا القسري، وأنه ض

 ا.يكلم موسى تكليم يتخذ إبراهيم خليال، ومل  ملأن هللا

 .مث نزل، فذحبه

 .ر أهل السنةائمن س اموأصحاهب هذا مذهب اإلمام البخاري، ومذهب اإلمام أمحد

ييزه على مجاعة من أهل السنة واحلديث، ومل يفهم بعضهم مراده ي تفريق البخاري ومتففخ

فهو  ،قال لفظي ابلقرآن خملوق نوتعلقوا ابملنقول عن أمحد نقال مستفيضا أنه قال: م

 .جهمي: ومن قال: غري خملوق فهو مبتدع

 

 :منزلته العلمية
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دل ثرية تكوادث  حابحلفظ والعلم والذكاء، وقد وقعت له اشتهر البخاري يف عصره 

 على حفظه منها امتحانه يوم دخل بغداد وهى قصة مشهور.

د و عببقرأ علينا أ امت:حوكان رمحه هللا واسع العلم غزير االطالع، قال وراقة ابن أيب 

 ابنيف كتاب و  الثة،ثأو  هللا كتاب ))اهلبة(( فقال ليس يف ))هبة وكيع(( إال حديثان مسندان

 املبارك مخسة أو حنوه ويف كتايب هذا مخسمائة حديث أو أكثر.

معرفة ذلك   : ميكنل لهوقال: ))أعلم شيئا حيتاج إليه إال وهو يف الكتاب والسنة. فقي

 كله قال نعم((.

وقال له بعضهم، قال فالن عنك ال حتسن أن يصلى، فقال: لو قيل شيء من هذا ما  

 1لس حىت أروي عشرة آالف حديث يف الصالة خاصة.كنت أقوم من ذلك اجمل

 ثناء العلماء عليه:

خاصة يف و فضله لمه و واعرتفوا بع ثناء عاطراأثىن عليه أئمة اإلسالم، وحفاظ احلديث 

 لبخاري رمحهمام ال اإلقا .الرجال وعلل احلديث، وهذا شيء يسري من ثناء هؤالء األئمة عليه

 بذلك، رواسفلفالس حبديث، فقلت : ال أعرفه هللا : ذاكرين أصحاب عمرو بن علي ا

 ديث.يس حبلوصاروا إىل عمرو فأخربوه، فقال : حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل 

                                                            

  1 . أبوبكر كايف: منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها. ص 46.
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فلو كان يف  –يعين البخاري  –: اكتبوا عن هذا الشاب وكان إسحاق بن راهوية يقول

 الحتاج الناس إليه ملعرفته ابحلديث وفقهه.زمن احلسن 

 : ما أخرجت خرسان مثل حممد بن إمساعيل.وقال اإلمام أمحد

 وكان علماء مكة يقولون : حممد بن إمساعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خرسان.

وقال حممد بن أيب حامت : مسعت حممود بن النضر أاب سهل الشافعي يقول : دخلت 

والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه  البصرة والشام واحلجاز

 على أنفسهم.

 عبادته وورعه وصالحه:

وكما مجع اإلمام البخاري بني الفقه واحلديث فقد مجع هللا له بني العلم والعبادة. فقد  

كان كثري التالوة والصالة، وخاصة يف رمضان فهو خيتم القرآن يف النهار كل يوم ختمة، 

ه فال يعرض له ما يؤذيه يف صالت وكان أحياانة. وم بعد الرتاويح كل ثالث ليال خبتمويق

ذلك جسده فقال ره زنبور يف بيته سبعة عشر موضعاً وقد توّرم من يقطعها حىت يتمها، فقد أب

بعض القوم : كيف مل خترج من الصالة أول ما أبرك ؟ فقال : كنت يف سورة فأحببت أن  له

 ا.أمته

يف منطقه وكالمه فقال رمحه هللا : أرجو أن ألقى هللا وال  ورعا –رمحه هللا  – كما كان
 .حياسبين أين اغتبت أحدا
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وكان مستجاب الدعاء، فلما وقعت له حمنته قال بعد أن فرغ من ورده : " اللهم إنه قد 
 ت.ضاقت عليَّ األرض مبا رحبت فاقبضين إليك " فما مت شهر حىت ما

ما ينبغي للمسلم أن يكون حبالة إذا دعا مل يستجب له، فقالت له وقال رمحه هللا : 
؟ قال نعم، دعوت ريب مرتني فاستجاب : فهل تبينت ذلك من نفسك أو جربتامرأة أخيه

يل، فلم أحب أن أدعو بعد ذلك، فلعله ينقص من حسنايت، أو يعجل يل يف الدنيا مث قال : 
 ل.ما حاجة املسلم إىل الكذب والبخ

 :مؤلفاته

 ابملوجود منها. ءوهذه أمساء كتبه اليت ذكرها العلما

اجلامع الصحيح، األدب املفرد، التاريخ الكبري، التاريخ األوسط، التاريخ الصغري، خلق 
أفعال العباد، الرد على اجلهمية، املسند الكبري، األشربة، اهلبة، أسامي الصحابة الوحدان، 

والتابعني وأقاويلهم، رفع اليدين يف الصالة، القراءة العلل، الكين، الفوائد، قضااي الصحابة 
 .خلف اإلمام، بر الوالدين، الضعفاء. وغريها كثري

 

 

 

 

 

 

 الثاين: منهج اإلمام البخاري يف كتاب األدب املفرد. املبحث



 
 

20 
 

 مطالب:  ويشتمل على سبعة

 األول: اسم الكتاب وسبب أتليفه. املطلب

 عدد أحاديثه.املطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: املطلب الرابع: شروطه.

 : مقدمته للكتاب.الرابع املطلب

  .أو ترتيب أحاديثه : تبويبهاملطلب اخلامس

 : قيمة الكتاب العلمية وثناء العلماء عليه.املطلب السادس

 عناية العلماء بكتاب األدب املفرد.املطلب السابع: 

  

  

 

 

 

 

 الثاين:  املبحث
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 يف كتاب األدب املفردام البخاري منهج اإلم

 وسبب أتليفه: اسم الكتاب 

حممد بن إمساعيل البخاري نفسه قد عقد يف  هو كتاب من أتليف اإلماماألدب املفرد 

إن  .السنة النبويةويتناول الكتاب اآلداب اإلسالمية املفردة الواردة يف جامعه الصحيح 

اإلمام البخاري قد ضمن صحيحه كتااب لألدب وهو الكتاب الثامن والسبعون من 

، ألدب كتااب مستقلحىت أفرد ل رمحه هللا ورضى هللا عنه صحيحه، لكنه مل يكتف بذلك

  1.جعله مقصورا على موضوع األدب دون غريه ألنه ( األدب املفرد) : مساهوأحسب أنه 

وأمجعت األمة اإلسالمية على أن ))اجلامع الصحيح(( أصح الكتب بعد كتاب هللا، 

ابلسنة النبوية، إال أن البخاري نفسه مل يكتف به يف ابب وأنه حمتو على كل ما يتعلق 

فهو من خرية ما دّون اآلداب واألخالق حىت أفرده له مؤلفات آخر مساه ))األدب املفرد(( 

يف اآلداب الدينية الفاضلة واألخالق اإلسالمية العالية مما جيب أن يتصف به مسلم يضن 

بدينه وإسالمه، ويستعد يف هذه الدار آلخرته، أورد فيه من األحاديث الصحيحة عن النيب 

 2ذا الباب.ه وسلم وآاثر الصحابة والتابعني الثقات ما يتعلق هبى آللوع صلى هللا عليه وسلم

مث هلذا املؤلف مع نفرده مزااي أخر ذكرها جلة من احملدثني واألعالم الراسخني وشهد بكثرة 

 فوائده احلافظ ابن حجر العسقالىن: 

                                                            

 . حمب الدين اخلطيب، مقدمة األدب املفرد. ص 1.3 
 . بدر الدين العلوى: مقدمة فضل هللا الصمد يف توضيح األدب املفرد. ص 2.12 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
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منها أن نصفه من حيث صحة األسانيد مبدارج الصحيح له، والنصف اآلخر يف  .1

 القوة دون الصحيح ملسلم، وأقوي من بقية الصحاح الستة.

ومنها أنه وصله بقدر صاحل من األحاديث الىت كانت معلقة يف اجلامع الصحيح  .2

 له.

ومنها أن ما ذهل عنه كبار احملدثني من تعيني راو أو كلمة وسم فيه ذلك الراوي  .3

 وتلك الكلمة.

ومنها أنه يوجد فيه من األخبار ما ال يوجد يف غريه، فال ريب أنه قد حوى أداب  .4

    املعاشرة.عا يف األخالق واآلداب اإلسالمية وحسن حممداي مجا، وعلما واس

ه ، ويف 1306األدب املفرد الذي نقدمه اآلن فقد سبق طبعه يف بلدة آرة ابهلند سنة 

ه  وأصحهن طبعة اهلند، وهى اآلن 1349ه ، ويف القاهرة سنة 1309القسطنطنية سنة 

الصديق العالمة اجلليل  يف مكتبة احلرم املكى الشريف تفضل حضرةاندرة، ومنها نسخة 

الشيخ حممد نصيف فاستعارها لنا مع نسخة أخرى خمطوطة لكنها أقل منها جودة. وتكرم 

األخ املفضال الكرمي األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي برتقيم أبواب الكتاب وأحاديثه، والتنبيه 

لته املطبعة على مواضع األحاديث من الكتب الستة، فجاءت هذه الطبعة بعنايته، ومبا بذ

 من اجلهد يف تصحيحه، أجود الطبعات هلذه الكتاب وأنفعها.
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وخنتم هذه املقدمة حبديث أيب حامد األعمش احلافظ قال: كنا يوما عند حممد بن 

بنيسابور، فجاء مسلم بن احلجاج فسأله عن حديث، فذكره البخاري إمساعيل البخاري 

بتمامه، قال: فقرأ عليه انسان حديث حجاج بن حممد، عن ابن جريج، عن موسى بن 

عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

نك اللهم وحبمدك. أشهد أن ال إله إال قال: ))كفارة اجمللس إذا قام العبد أن يقول: سبحا

(( فقال مسلم: يف الدنيا أحسن من هذا احلديث؟ ابن جريج، أنت، استغفرك وأتوب إليك

عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن ايب صاحل. تعرف هبذا االسناد يف الدنيا حديثا؟ فقال 

أخربين به. فقال:  –وارتعد   -حممد بن إمساعيل: إال أنه معلول. فقال مسلم: ال إله إال هللا 

اسرت ما سرت هللا، هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج بن حممد، عن ابن جريج. فأحل 

عليه وقيل رأسه وكاد أن يبكى. فقال: اكتب، إن كان وال بد. حدثنا موسى بن إمساعيل، 

هللا  صلىحدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، عن عون بن عبد هللا قال: قال رسول هللا 

عليه وسلم: ))كفارة اجمللس إذا قام العبد أن يقول.....اخل(( فقال له مسلم: ال يبغضك إال 

 حاسد، وأشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك.  

ن أئمة السنة هذه الكتب العظيمة يف احلديث النبوي كما لقنها الصحابة  وملا دوَّ

مقاصد الشريعة، كأصول الدين،  التابعيهم فالتابعني هلم إبحسان رتبوا الكثري منها على

والعبادات، واملعامالت، والوصااي، واحلدود، وأنظمة الدولة واجملتمع، وأحاديث اجلهاد 

والسري واملغازي، واملناقب والبشائر، والنذر....اخل، وكان نصيب األخالق واآلداب موفورا 
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ية، وقد علم الناس أن يف مجيع دواوين السنة، ألن ذلك ركن عظيم يف بنيان اهلداية احملمد

 هذا النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم مبعوث إىل اإلنسانية ليتم هلا مكارم األخالق. 

 : عدد أحاديثه

ومن املعروف عند أهل العلم أن كتاب البخاري هذا هو غري كتابه الذي هو ضمن  

كذا مطلقا دون قيد أو وصف، كتابه ))املسند الصحيح(( بعنوان ))كتاب األدب(( ه

فقوله: ))املفرد(( صفة كاشفة مميزة له عن ))أدب صحيحه(( لغزارة مادته، فقد بلغت يف  

( اباب، ومجلة ما فيه من األحاديث املرفوعة واملوقوفة 644كتاب األدب املفرد فقد تضمن )

عدد أحاديث برتقيم األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ  ا،( حديثا وأثر 1322)

))أدب صحيحه(( برتقيمه أيضا، وبعضها مكرر، وبعد فرز األحاديث واآلاثر الضعيفة صار 

( حديثا وأثرا، ويف ))الضعيف(( 994( اباب، و )559عددها يف هذا ))الصحيح(( )

  1( حديثا وأثرا.219( اباب، و )190)

جهة غزارة مادته أوال، وهبذا البيان يتجلى للقراء الكرام أمهية ))األدب املفرد(( من 

وكثرة ما فيه من األحاديث واآلاثر الصحيحة، وقلة الضعيفة اثنيا، أي بنسبة ثالثة أرابع 

مقابل ربع تقريبا، كما تبني أمهية متييز الصحيح من الضعيف منه اثلثا، فيكون العاملون 

                                                            

 . حممد انصر الدين األلباين: صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري. ص 1.7 
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وا ِإىَل اَّللَِّ َعلى َبِصريٍَة َأاَن ُقْل هِذِه َسِبيِلي أَْدعُ آبدابه على بصرية من دينهم كما قال تعاىل: ))

 . 1((َوما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسْبحاَن اَّللَِّ 

 :شروطه

ملفرد ألدب ااابه وكت ن اإلمام البخاري مل يكن يشرتط الصحة يف أحاديث الفضائل،إ
 .يدور حول الفضائل

وكتابه األدب املفرد يشتمل على حديث زائد عما يف  فضل هللا اجليالين: وقال احلافظ
  2الصحيح، وفيه قليل من اآلاثر املوقوفة، وهو كثري الفائدة.

 

 

 

 مقدمته للكتاب:

ن  الرمحهللاويبدأ ببسم  اإلمام البخاري مل جيعل املقدمة يف أول الكتاب األدب املفرد،

 ((.ديه حسنابوالالرحيم، مث يذكر )) ابب قوله تعاىل: ووصينا اإلنسان 

 :ترتيب أحاديثه

                                                            

 . سورة يوسف، اآلية: 108. 1 
 . مقدمة فضل هللا الصمد يف توضيح األدب املفرد. ص 2.28 
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ألن هذا  ،(عن كتاب ) األدب حرتازاال فردأبيرتب األحاديثه اإلمام البخاري 

يتناول الكتاب اآلداب اإلسالمية املفردة  البخاريالكتاب يسمى ))األدب املفرد((، اإلمام 

 .وضمن الكتاب بعض أقوال الصحابة والتابعني .السنة النبويةالواردة يف 

واألدب املفرد عند أكثر العلماء ليست مرتبته يف مرتبة اجلامع الصحيح، ولذلك فإن 

األحاديث تعقبها العلماء وقالوا بعدم صحة أسانيدها، وفيه أحاديث كثرية تفرد  فيه بعض

يها آاثرا موقوفة إبخراجها ال توجد يف الكتب الستة، وليست كل أحاديثه مرفوعة، بل إن ف

خرى مقطوعة، ففيها أحاديث موقوفة على الصحابة مثل عمر وعلي وابن على الصحابة وأ

وأيب هريرة رضي هللا عنهم، ورواايت عن كبار التابعني مثل  عمر وابن مسعود وابن عباس

 .جماهد وأيب رجاء وغريمها

 

 

 كتاب العلمية وثناء العلماء عليه:قيمة ال

وهذا الكتاب القيم هو كما وصفه الشيخ اجليالين يف كتابه )) فضل هللا الصمد 

طيب بشرح األدب املفرد(( بقوله: إن كتاب )) األدب املفرد (( ألمري املؤمنني يف احلديث 

علله يف القدمي واحلديث، حافظ اإلسالم واملسلمني، شيخ الفقهاء احملدثني، اإلمام اهلمام 

فإن مع  بن إمساعيل البخاري، تغمده هللا بفضله اجلاري، مما قد كثر نفقه، أيب عبد هللا حممد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
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صغر احلجم وعزارة العلم ال يوجد شبهه، حوى من اآلداب الفاضلة واألخالق الكاملة ما 

ماء، ومن تبعهم من العلماء األتقياء. فهو من د األنبياء، ومن خرية أصحابه العظورد عن سي

 نف، وأحكم ما رصف، وأجدر ما يرغب فيه وحيرص عليه.وألطف ما ص أحسن ما ألف،

لكن الطالب ال يعرف قدره ببداهة النظر وإن كان فطنا ذكيا، وقل من يلتقط ما فيه من 

 1حكم عالية، ودرر غالية.

 قر وتنافست مشا ))األدب املفرد((، فالكتاب الذي حتاسدت األقالم على حتريره،

إلحسان اؤه ابت أنو أنواره ابجلاللة فأشرقت، وهطلاألنوار على نظم سطوره، وقد أضاءت 

أمست  ا بدرازهاهأفأعذقت، فما أهباها روضة أضحت النفائس احملمدية هلا مخيلة، وما 

دهتم م عيدا، وزاانت هلدة كاملشكاة النبوية له محيلة، وما أهبرها معجزة أيدت حوارييها مبائ

 مع إمياهنم إمياان ونصرا وأتييدا. 

 ائد جمموعة    مجعت بكد جوارح األبدان هذا كتاب فو 

 وبدائم اإلدالج يف غسق الدجى    والسري بني مناكب البلدان

أمول تهى امل، ومنفهو ضالة األديب، ومأدبة اللبيب، وصفوة العلم ونقاوة العمل 

 د.وغاية األمل، وزبدة التذكري واإلرشاد، وخالصة الزاد ليوم امليعا

                                                            

 . اإلمام احلافظ أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري: مقدمة األدب املفرد اجلامع لآلداب النبوية.1 
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، هلذا اجلناب، خذ من الكتاب ما أعطاك، واستخرج بفهمك ما فيا أيها املنتاب

أعطاك، فالصبح ال يتمارى يف إسفاره، وال يفتقر إىل دليل على إشراق وأنواره، ويف 

التصانيف: مهاجرون وأنصار، وكواكب وأقمار وأسود وفرسان، وقالئد وعقيان أما قرأت )) 

تتصفح )) كتائب األعالم األخيار(( و )) درر  السافرة (( و )) النجوم الزاهرة (( أملالبدور 

البحار يف األحاديث القصار ((، امل أيتك نباء  ))عقد اجلمان(( و ))قالئد العقيان يف 

 حماسن األعيان((.

و ))األدب املفرد(( من مل يرو منه، ويصدر عنه، فكأنه مل حيط من الكتب إال 

اقل حيسن العمل، وغافل يفتنت ابلغالف، أتناول الكأس بغري سالف، فأحسن به لع

ابألمل، وورع يسد عمارا به الذريعة، ومستشف يعاجل النفس الوجيعة، وكارع يف حياض 

الشريعة، وراتع برايض اآلداب املريعة، ومقتبس من نرباس الرواية، وملتمس لدقائق التأويل 

 املتاب وسوف.وحقائق الدراية، وواعظ ذكر أبايم هللا وخوف، ومشغول بلذاته طاملا أخر 

 فالناس جمزيون عن أعمال ميل واستقامة

 فذو والسعادة يضحكون وغريهم يبكي ندامه

 ويشفع املختار فيهم حني يبعثه مقامه

 وعليه خري صالته مع صحبه تتلو سالمه

 والتابعني ومن بدا برق الرشاد له فشامه
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 ما فاز ابلرضوان عبد كانت احلسىن ختامه

احملدثني بوابل رمحاته، وشآبيب الغفران، وقدس ثراه، وجعله روضة وأسبغ هللا إمام 

من رايض اجلنان، وهللا يقضي له ولنا ابهلبات الوافرة، وجيمعنا وإايه يف مستقر النعيم يف 

      1اآلخرة.

 :عناية العلماء بكتاب األدب املفرد 

ملعلمي رمحه اماين ن اليأذكر هنا كلمة طيبة كتبها العالمة عبد الرمحولتمام الفائدة 

ن ابإلسالم لعارفو اكثر أهللا يف التعريف بقدر كتاب البخاري هذا، قال رمحه هللا : )) قد 

غري ذلك و تخاذل ر والله من تقرير أن كل ما وقع فيه املسلمون من الضعف واخلو املخلصون 

 مور: أع إىل ك يرجلبعدهم عن حقيقة اإلسالم، وأرى أن ذلمن وجوه االحنطاط إمنا كان 

 األول: التباس ما ليس من الدين مبا هو منه.

 الثاين: ضعف اليقني مبا هو من الدين.

  الثالث: عدم العمل أبحكام الدين.

وأرى أن معرفة اآلداب النبوية الصحيحة، يف العبادات، واملعامالت، واإلقامة 

لوحدة، واحلركة والسكون، واليقظة والنوم، واألكل والشرب، والكالم والسفر، واملعاشرة وا

والصمت، وغري ذلك مما يعرض لإلنسان يف حياته، مع حتري العمل هبا كما ييتسر، هو 
                                                            

 . أيب عبد الرمحن حممد بن حممود بن مصطفى اإلسكندري: زوائد األدب املفرد على الصحيحني. ص 8. 1 
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الدواء الوحيد لتلك األمراض، فإن كثريا من تلك اآلداب سهل على النفس، فإذا عمل 

فها مل يلبث إن شاء هللا تعاىل أن يرغب االزدايد، اإلنسان مبا يسهل عليه منها اتركا ملا خيال

فعسى أن ال متضى عليه مدة إال وقد أصبح قدوة لغريه يف ذلك، وابالهتداء بذلك اهلدي 

القلب، وينشرح الصدر، يستنري  –ولو إىل حد ما  –القومي، والتخلق بذلك اخللق العظيم 

وتطمئن النفس، فريسخ اليقني، ويصلح العمل، وإذا كثر السالكون يف هذا السبيل مل يلبث 

 تلك األمراض أن نزول إن شاء هللا. 

ومن أبسط جمموعات كتب السنة يف األدب النبوي كتاب )) األدب املفرد (( 

بخاري كالشمس يف رابعة النهار لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري رمحه هللا ، واإلمام ال

وإىل مؤلفاته املنتهى يف اجلودة والصحة ، وكتابه هذا أعين )) األدب املفرد (( هو شهرة ، 

بعد كتابه )) اجلامع الصحيح (( أوىل كتبه أبن يعتين به من يريد اتباع السنة ، فإنه مجع 

لسوء حظها قصرت يف ة فأوعى ، مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق ، ولكن األم

جدا ، وقد طبع مرارا ، ولكن قريبا من العدم ، حق هذا الكتاب ، فنسخه املخطوطة عزيزة 

ألهنا مشحونة ابألغالط الكثرية يف األسانيد واملتون ، أغالط ال يهتدي إىل صواهبا إال 

 الراسخون.

ب السنة هذا الكالم جيد متني من رجل خيرب هبذا العلم الشريف ، يعرف قدر كت

وأتثريها يف توحيد األمة إىل ما يسعدها يف دنياها وأخراها ، وأن العمل مبا فيها وفضلها ، 

من األحكام واآلداب الصحيحة هو الدواء الوحيد ملا أصاهبا من الذل واهلوان ، كما قال 
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، وتركتم صلى هللا عليه وسلم : )) إذا تبايعتم ابلعينة ، وأخذمت أذانب البقر ، ورضيتم ابلزرع 

 1اجلهاد ، سلظ هللا عليكم ذال ، ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم ((.

وأنه ال ميكن فهمه كما  2)) إن الدين عند هللا اإلسالم ((وإذا كان من املقطوع به 

إال بواسطة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وإنه ال طريق لنا إليه إال مبعرفة سنته  أراد هللا ،

، وال سبيل إليها إال بعلم احلديث ، لذلك فمن الواجب على املسلمني حكاما وحمكومني ، 

دعاة ومدعوين ، أن يؤمنوا معنا أنه ال سبيل لنا إىل حتقيق ما ندعو إليه من حتقيق األمن 

إقامة حكم هللا يف األرض ، إال ابلدعوة إىل السنة والعمل هبا ، وتربية املسلمني و والعدل ، 

عليها ، ال على األحكام األرضية ، والقوانني الوضعية ، واآلراء الشخصية ، واملناهج احلزبية 

، قال تعاىل : )) وال  3، فإن ذلك كله مما يزيد األمة تفرقا وابتعادا عن اهلدف املنشود

 ، 4رب مبا لديهم فرحون ((كل حيعا  ن املشركني. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شتكونوا م

علي بصرية أان ومن اتبعىن وسبحان هللا وما أان من وقال : )) قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا 

 . 5املشركني ((

كل   وليسهلعلى ما وفقين يف هذا البحث وإذ األمر كذلك ، فإين أمحد هللا تعاىل 

 من بداية البحث إىل هنايته. األمور

                                                            

  . أخرجه أبو داود رقم )3462( يف البيوع، ابب يف النهي عن العينة، وهو حديث صحيح. 1 
  . سورة آل عمران ، اآلية : 19. 2 

  . حممد انصر الدين األلباين: صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري. ص 10. 3 

  . سورة الروم ، اآلية : 32-31. 4 
  . سورة يوسف ، اآلية : 5.108 
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 اخلامتة 

احلمد هلل الذي أكمل الرسالة وبنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على رسول  

 هللا صلى هللا عليه وسلم... وبعد.. 

: منهج اإلمام البخاري يف   وهنا فقد شرع الباحث يف إعداد هذه الدراسة بعنوان 

وتضمن هذا البحث البيان على ترمجة اإلمام البخاري وحياته كتاب " األدب املفرد " 

منهجه يف كتاب " األدب املفرد " ، وعناية العلماء  العلمية يف طلب العلم ، مث دراسة

 عليه. العلماء بكتاب البخاري هذا " األدب املفرد " وثناء
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ابخل ري  وإن الباحث يسأل هللا من فضله أن ينعم على اجلميع ابخلري العميم وأن جي زي  
إلكم    ال ه    ذه الدراس    ة ، وأن حيق    ق هللا الغ    رض منه    ا ، وط    الب  ك    ل م    ن ق    دم مس    اعدة

 .عديل السلوك ابلرتبية والتعليمالدراسات العليا ، وكافة املسئولني عن التوجيه واإلرشاد وت

 اهلادي إىل سواء السبيل . وهووهللا من وراء القصد 
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