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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني  والصالة والسالم على �بينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 
  أمام بعد     شريك له وأشهد أن حممداً  عبده ورسوله  صلى اهلل عليه وعلى آله  وسلم   

وصحابي  واحد وهو  : " قال فهذه رسالة صغرية مجعت فيها أحاديث من صحيح اإلمام البخاري بسند واحد 
البخاري  : حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة محاد بن أسامة عن بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة عن 

  جده أبي برده  عن أبي موسى عبد اهلل بن قيس األشعري رضي اهلل عنه " 

دون املكرر فهي مخسة وثالثون حديثاً ، واملكرر  تسعة  فكان  جمموع األحاديث ثالثة واربعني حديثاً  مع املكرر ، أما
  أحاديث . 

)  وأيضاً �فس السلسلة عند  ١٤وكل األحاديث  متفق عليها  ، إال حديثاً  واحداً  تفرد به البخاري  وهو رقم ( 
   ،) . ٢٩مسلم إال حديثاً  واحداً  عند مسلم ليس من سلسلة " حممد بن ا لعالء " وهو رقم  ( 

ن عملي أ�ي مجعت هذه األحاديث من صحيح األمام البخاري  وبوبتها بتبويبه ، وعزوت كل حديث إىل رقمه من فكا
  صحيح  اإلمام البخاري ، وعزوت أيضاً كل حديث إىل رقمه منه صحيح  اإلمام مسلم  مع  ذكر الكتاب . 

  الصحيحني . ومسيت  هذه الرسالة " فتح رب العاملني  يف سلسلة  حممد بن العالء من 

  فأسأل اهلل أن جيعل عملي خالصاً لوجهة الكريم  وأن يثبتين على دينه وعلى طلب العلم الشرعي  حتى املمات . 

  واحلمد هلل رب  العاملني وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه  وسلم .. 

  كتبه :                          

  أبو إسحاق  إبراهيم  بن عبد هللا بن حزام الفضلي           

  اليمن  ـ إب   ـ مفرق حبيش             

  



  بسم هللا الرمحن الرحيم

  " رب يسر وأعن  كرمي "

  قال اإلمام البخاري  رمحه هللا يف صحيحة :ـ 

  " كتاب العلم "

ب فضل من علم وعلم "   "  

قال : حدثنا محاد بن أسامة  عن بريد بن عبد هللا  عن أيب  بردة عن حدثنا حممد بن العالء  )١
أيب موسى  رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم : " مثل ما بعثين  هللا من اهلدى 

والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضاً ، فكان منها نقية ، قبلت املاء ، فأنبتت ،الكأل 
ا الناس فشربوا وسقوا والعشب الكثري ، وكانت  منها أجاذب ، أمسكت املاء ، فنفع هللا 

وندعوا أصاب منها طائفة أخرى ، إمنا هي قيعان ال متسك ماًء ، وال تنبت كأل ، فذلك مثل 
من فقه يف دين هللا ونفعه ما بعثين  هللا به  فعلم وعلم ، ومثل من مل يرفع بذلك رأساً  ومل يقبل 

 به " .  هدى هللا الذي أرسلت 

قال أبو عبد هللا ـ يعين  البخاري ـ : قار إسحاق ـ وهو ابن راهوية ـ مكان منها طائفة قيلت  املاء ، 
�نف املستوي  من األرض .  �نف   قاع يعلوه املاء ، وال

  ) كتاب  الفضائل ٢٢٨٢) مسلم  (  ٧٩البخاري ( 

ب  الغشب يف ا ملوعظة  والتعليم  إذا رأى ما يكره "   "  

نا حممد بن العالء قال : حدثنا  أبو أسامة عن بريد عن ايب بردة عن أيب موسى رضي هللا حدث )٢
عنه قال : سئل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن أشياء كرهها  ، فلما  أكثر عليه 

غضب مث قال للناس  " سلوين  عما شئتم  " قال رجل : من أيب ؟ قال : " أبوك حذافة "  
رسول هللا ؟ ! فقال : " أبوك سامل موىل شيبة  " فلما رأى عمر ما فقام أخر فقا ل  : من أيب 

 يف وجهه  قال :   رسول هللا  أ نتوب إىل هللا عز وجل . 

  ) كتاب الفضائل  ٢٣٦٠) ( مسلم (  ٩٢البخاري  ( 



  " كتاب الوضوء " 
ب الغسل والوضوء يف املخضب ، والقدح ، واخلشب ، واحلجارة   : "  

حدثنا حممد بن العالء  قال : حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب شربدة عن أيب موسى رض هللا  )٣
عنه أن النيب  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهة فيه ، ومج 

طول  من هذا يف كتاب " املغازي " ، مسلم (  ١٩٦فيه  البخاري (  )   ٢٤٩٧) وسيأيت 
�حابة .كتاب   فضائل ال

�الة "    " كتاب مواقيت ال
�ر قبل الغروب "  ب  من أدرك  ركعة  من الع  "  

حدثنا أبو كريب قال : حدثنا  أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة  عن أيب موسى رضي هللا عنه  )٤
�ارى كمثل رجل استأجر  عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " مثل املسلمني واليهود والن

�ف النهار  فقالوا : الحاجة لنا إىل أجرك ،  يوماً ما يعملون له عمًال إىل الليل فعملوا إىل ن
فاستأجر آخرين  فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت ، فعملوا حىت إذا كان حني 

�ر  قالوا لك ما عملنا ، فاستأجر  فعملوا بقية يومهم حىت غابت الشمس ،  صالة الع
 أجر الفريقني " واستكملوا  

طول من هذا يف كتاب ( اإلجارة ) .  ٥٥٨" البخاري  (    ) وسيأيت  
ب  فضل الِعشاء "  "  

عن أيب بردة عن أيب موسى  رضي حدثنا  حممد بن العالء قال : أخرب أبو أسامة  عن بريد  )٥
ب�حان ـ والنيب صلى معي يف السفينة نزوًال  يف بقيع هللا قال : كنت أ وأصحايب الذي قدموا 

ملدينة ـ فكان يتناوي النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عند صالة العشاء   هللا عليه وسلم  
كل ليلة نفٌر منهم ،  فوافقنا النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أ وأصحايب  وله بعض 

ار الليل  ، مث خرج النالشغل  يف �الة حىت إ ل يب صلى هللا عليه وعلى  بعض أمره ، فأعتم 
م ، فلما قضى صالته قال من حضرُه  : على رسلكم ، أبشروا ، أن من  �لى  آله وسلم   ف
�لي  هذه الساعة غريكم ـ أو قال ـ ما صلى  هذه  نعمة هللا عليهكم أنه ليس أحد من الناس ُي

فرمى مبا مسعنا  الساعة  أحد غريكم  " ال يدري أي الكلمتني قال ـ قال أبو موسى : فرجعنا 
 من رسول هللا صلى ا هلل عليه وآله وسلم . 



�الة .  ٦٤١)  مسلم (  ٥٦٧البخاري (    )  كتاب املساجد  ومواضع ال

  " كتاب  األذان " 

ب فضل صالة الفجر  يف مجاعة "   "  

حدثنا  حممد بن العال  قال : حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد هللا عن أيب بردة عن أيب  )٦
سى رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " أعظم الناس أجراً  مو 

�ليها مع اإلمام أعظم  أجراً   �الة  حىت ي �الة أبعدهم  فأبعدهم ممشى ، والذي ينتظر ال يف ال
�لي مث ينام "    من الذي ي

�الة . ٦٦٢) مسلم (  ٦٥١البخاري  (    ) كتاب املساجد ومواضع ال

  " كتاب الكسوف  " 

ب  الذكر يف الكسوف "   "  

حدثنا  حممد بن العالء  قال : حدثنا أبو أسامة عن بريد  بن عبد هللا عن أيب بردة  عن أيب  )٧
موسى  رضي هللا عنه قال خسفت الشمس  فقام النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فزعاً  

طو  �لى   ل  قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله خيشى أن تكون الساعة ، فأتى املسجد ف
ا  ليت يرسل هللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته  ، ولكن خيوف هللا  ت  وقال : " هذه  اآل

 عبادة ، فإذا رأيتم  شيئًاُ◌ من ذلك فأفزعوا إىل  ذكر هللا ودعائه  واستغفاره " 

  ) كتاب الكسوف .  ٩١٢) مسلم (  ١٠٥٩" البخاري  ( 

  لزكاة " " كتاب  ا

�دقة قبل الرد "  ب  ال  "  

حدثنا حممد بن العالء  : حدثنا  أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة  عن أيب موسى رضي هللا  )٨
عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : ليأتني  على الناس زمان ي�وف الرجل  فيه 



خذها منه ، ويُرى الرجل الواحد يتبعه أربعون أمرأة   �دقة  من الذهب  مث ال جيد أحد  ل
 يكذب به ، من قلة الرجال وكثرة النساء " 

  ) كتاب الزكاة  ١٠١٢)  مسلم (  ١٤١٤البخاري  ( 

مر صاحبه غري مفسٍد"  �دق  ب  أجر اخلادم إذا ت  "  

سامة  بن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى رضي هللا عنه حدثنا  حممد بن العالء : حدثنا أبو أ )٩
عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " اخلازن املسلم األمني  الذي يُنفذ ـ ورمبا  قال : 

�دقني " .   يع�ى ما أمر به كامًال موفراً طيباً به نفسه فيدفعه على الذي أمرله  به أحد املت

  ) كتاب الزكاة  ١٠٢٣(  )  مسلم  ١٤٣٨البخاري  ( 

  " كتاب اإلجارة  " 

حدثنا ه حممد بن العالء  : حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب  موسى  )١٠
رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه قال : " مثل املسلمني  واليهود 

�ارى  كمثل  رجل استأجر  قوماً  يعملون له عمًال  يوم اً إىل الليل على أجر معلوم ، والن
�ف النهار ، فقالوا  : ال حاجة لنا إىل إىل أجرك  الذي شرطت لنا  وما عملنا  فعملوا له إىل ن

بقية عملكم وخذوا  أجركم  كامًال  ، فأبوا  وتركوا . طل . فقال هلم : ال تفعلوا ، أكملوا 
لكم الذي شرطت هلم من األجر  واستأجر آخني بعدهم . فقال  : أكملوا  يومكم  هذا ، و 

الذي جعلت لنا فيه ، فقال هلم  : أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسري ، 
فأبوا  ، فاستأجر قوماً  أن يعملوا  له بقية يومهم فعملوا  بقية يومهم حىت غابت الشمس 

 النور" واستكملوا أجر الفريقني كليهما ، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا

�راً  برقم ( ٢٢٧١البخاري  (    )  ٤)  مر خمت

  "كتاب  الوكالة " 

ب ك وكالة  األمني يف اخلزان  وحنوها "   "  



حدثنا  حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عنب بريد  بن عبد هللا عن أيب بردة عن أيب  )١١
موسى رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " اخلازن األمني الذي ينفق 

ـ ورمبا قال : الذي يع�ي ـ ما أمر به  كامًال  موفرا ، طيباً  نفسه إىل الذي أمر به أحد 
�  دقني  " املت

  ) ٩)  كتاب الزكاة . وقد مر برقم (١٠٢٣) مسلم ( ٢٣١٩" البخاري  ( 

  " كتاب  املظامل " 

�ر املظلوم "  ب  ن  "  

حدثنا بن العالء  حدثنا أبو أسامة عن بريد  عن أيب  بردة  عن أيب موسى رضي هللا  )١٢
البنيان يشد بعضه  عنه عن النيب صلى ا هلل عليه وعلى آله وسلم قال : " املؤمن للمؤمن ك

 بعضاً " وشبك بني أصابعه  . 

�لة واألدب .  ٢٥٨٥) مسلم  (  ٢٤٤٦البخاري (    )  كتاب الربد وال

  " كتاب الشركة " 

ب الشركة  يف ال�عام والنهد والعروض ..."   "  

حدثنا حممد بن العالء  حدثنا محاد بن أسامة  عن بريد عن أيب  بردة عن أيب موسى   )١٣
قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم :" إن األشعر بني إذا أرملوا  يف الغزو أو  رضي هللا :

ءً   ملدينة  مجعوا ما كان عندهم يف ثوب  واحد ، مث أقتسموا بينهم  يف إ قل  طعام عياهلم  
لسوية  فهم  مين وأ منهم "   واحد  

�حاب ٢٥٠٠)  مسلم (  ٢٤٨٦البخاري (     ة . ) كتاب فضائل ال

  " كتاب العتق " 

ب كراهية الت�اول  على الرقيق ، وقوله : عبدي  أو أقيت "   "  



حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد  عن أيب بردة  عن أيب موسى رضي  )١٤
هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " اململوك الذي ُحيسن عبادة  ربه 

�يحة وال�اعة أجران "   ،ويؤدي  إىل سيده الذي له عليه من احلق والن

  ) .  ٢٥٥١" البخاري  ( 

  هاد  " " كتاب اجلِ 

ب نزع السهم من البدن "   "  

حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ايب بردة عن أيب مسوى رضي  )١٥
هللا عنه قال : ُرمي  أبو عامر يف رُكبته  فانتهيت إليه فقال :  أنزع هذا السهم ، فنزعته فنزا منه 

أخربته فقال " اللهم أغفر لعبيٍد أيب املاء فدخلت على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ف
 عامر " 

طول من هذا يف كتاب املغازي "  ٢٨٨٤" البخاري  (    ) وسيأيت  

  وسيأيت  أيضاً يف كتاب الدعوات . 

  )  ٢٤٩٨ومسلم ( 

  " كتاب فرض اخلُمس " 

ب : ومن الدليل  على أن اخلمس  لنوائب املسلمني  ما سأل هوازن النيب صلى هللا عليه وعلى 
  آله وسلم  برضاعة فيهم فتحلل من املسلمني ... " 

حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد  بن عبد هللا عن أيب بردة عن أيب  )١٦
ليمن  ، مسوى رضي هللا عنه قال : بلغنا خمرج النيب ص لى هللا عليه وعلى آله وسلم وحنن 

فخرجنا مهاجرين إليه ـ أ وأخوان  يل أ أصغرهم  : أحدمها أبو بردة واألخر أبو  رهم ـ إما 
قال يف بضع ، وإما قال : يف ثالثة ومخسني  أو أثنني ومخسني رجًال من قومي ، فركبنا سفينة ، 

حلبش ة ، ووافقنا جعفر  بن أيب طالب وأصحابة  عنده  ، فألقينا  سفينتنا  إىل ا لنجاشي 



فقال جعفر بن أيب طالب وأصحابة عنده ، فقال جعفر : إن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى 
إلقامة ، فأقيموا معنا ، فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعاً  فواقفنا  آله وسلم بعثنا  ها هنا  ، وأمر 

م  حني أفتتح خيرب ، فأسهم لنا ـ أو قال : فأع�ا ـ منها النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسل
وما قسم ألحد غاب عن فتح خيرب  منها شيئاً  إال ملن شهد معه ، إال أصحاب سفينتنا مع 

 جعفر وأصحابة  ، قسم هلم معهم " 

طول من هذا  ومسلم (  ) وسيأيت يف كتاب ٣١٣٦البخاري (  �ار  ويف كتاب املغازي  مناقب األن
�حابة . ٢٥٠٢   ) كتاب فضائل  ال

  " كتاب املناقب " 

ب  عالمات النبوة يف اإلسالم "   "  

حدثنا  محاد بن أسامة عنب بريد بن عبد هللا بن أيب بردة عن حدثنا حممد بن العالء  )١٧
جده عن أيب بردة عن أيب موسى  رضي هللا عنه أراه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

ا اليمامة  قال : " رأيت  ا خنل ، فذهب وهلي إىل أ يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض 
ي  هذه أين هززت سيفاً  فانق�ع صدره فإذا  أو هجر ، فإذا هي املدينة يثريب ، ورأيت يف رؤ
هو  ما أصيب من ا ملؤمنني يوم أحد ، مث هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء  

تح واجتماع املؤمنني ، ورأيت فيها بقراً  ، وهللا خري ، فإذا هم املؤمنون يوم أحد هللا به من ا لف
�دق الذي أ هللا بعد يوم بدر " .   ،وإذا اخلري ما جاء هللا به من اخلري وثواب  ال

) وسيأيت مهكرر يف كتاب املغازي يف موضعني ويف كتاب التعبري يف موضعني ٣٦٢٢البخاري (
  ) كتاب الرؤ .  ٢٢٧٢( أيضاً ومسلم 

�ار "    " كتاب مناقب األن
ب هجرة احلبشة "  "  

حدثنا حممد بن العالء  حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد هللا ع ن أيب  بردة عن  )١٨
ليمن  أيب موسى  رضي هللا عنه قال : بلغنا خمرج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وحنن 

حلبشة فوافقنا جعفر بن  أيب طالب فأقمنا معه حىت قدمنا  فركبنا سفينة فألقتنا إىل النجاشي 



فوافقنا النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حني أفتتح خيرب  فقال النيب صلى هللا عليه وعلى 
ن "   آله وسلم : " لكم أنتم  أهل  السفينة هجر

طول من هذ) وس ١٦) وقد مر يف كتاب فرض اخلمس  رقم (  ٣٨٧٦البخاري (  يأيت 
�حابة .  ٢٥٠٢ومسلم (      ) كتاب فضائل ال

ب    " كتاب  املغازي "  
حدثىن حممد بن العالء  حدثنا أبو أسامة  عن بريد عن جده أيب بردة  عن أيب موسى   )١٩

عليه وعلى آله ومسل قال  : " وإذ اخلري ما جاء هللا به من رضي هللا عنه أراه عن النيب صلى هللا 
�دق الذي أ بعد يوم بدر "  اخلري بعد  ، وثواب ال

طول  من هذا مسلم ( ١٧) وقد مر برقم (٣٩٨٧البخاري (   )  كتاب الرؤ  ٢٢٧٢)  

  " كتاب املغازي " 

ب من قتل من املسلمني  يوم أحد "   "  

حدثنا  بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد هللا بن أيب  بردة عن جده  أيب  )٢٠
على آله وسلم قال : رأيت أيب موسى  رضي هللا عنه أرى  عن النيب صلى هللا عليه و  برده عن

ي أن هززت سيفاً أنق�ع صدره فإذا هو ما جاء به هللا من الفتح واجتماع املؤمنني  ،  يف رؤ
 ورأيت  فيها بقراً وهللا  خهري فإذا هم املؤمنني يوم أحد" 

  ) كتاب  الرؤ  ٢٢٧٢)  مسلم (  ١٧) وقد مر برقم (  ٤٠٨١" البخاري ( 

ب  غزوة ذات  الرقاع "   "  

حدثنا حممدب العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد  بن عبد هللا بن أيب بردة عن أيب  )٢١
موسى األشعري ي رضي هللا عنه قال : خرجنا  مع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف 

قبت أقدامنا ونقبت قد مايت وسق�ت أظفاري وكنا غزاة  وحنن ستة نفر  بيننا بعري نعتقبه ، فن
�يب من اخلرق إىل أرحلنا  نلفت على على أرحلنا اخلرف فسميت عزوة ذات  الرقاع ملا كنا نع



ذا احلديث مث كره ذ ن أذكره ؟  كأنه    وحدث أبو موسى  لك  ، قال : ما كنت أصنع 
 كره  أن يكون شيء  من عمله أخشاه . 

  ) كتاب اجلهاد .  ١٨١٦مسلم ( )  ٤١٢٨البخاري ( 

ب غزوة خيرب  "   "  

بردة عن أيب حدثىن حممد العالء  حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد هللا عن أيب  )٢٢
ليمن  موسى رضي هللا عنه قال : بلغنا فخرج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وحنن 

واآلخر  أبو رهم ـ إما قال حدمها أبو بردة فخرجنا مهاجرين إليه أ وأخوان يل أ أصغرهم  ، أ
: بضعاً  وإما قال : يف ثالثة  ومخسني أو أثنتني  ومخسني رجًال  من قومي ـ فركبنا  سفينة  

حلبشة  ، فوافقنا  جعفر بن أيب طالب  فأقمنا  معه حىت قدمنا   فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي 
ُس من الناس مجيعاً  فوافقنا  النيب صلى هللا عليه وع لى آله وسلم حني أفتتح خيرب ، وكان أ

هلجرة  . ودخلت  أمساء بنت  عميس ـ وهي ممن  يقولون لنا ـ يعين ألهل السفينة ـ : سبقناكم 
�ة  زوج النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم زائرةً  وقد كانت  هاجرت  قدمي  معنا ـ على حف

�ه ، وأمساء عندها ، فقال عمر حني رأى إىل النجاشي فيمن هاجر فدخل عمر على  حف
: من هذه ؟ قالت : أمساء بنت عميس قال عمر : آحلبشة هذه ؟ البحريية هذه ؟  قالت أمساء 

هلجرة  ، فنحن أحق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم منكم ،  أمساء : نعم ، قال : سبقناكم 
هللا عليه وعلى آله وسلم ي�عم  فغضبت  وقالت : كال وهللا ، كنتم مع رسول هللا  صلى

حلبشة وذلك يف هللا  جائعكم ويعظ  جاهلكم  وكنا يف دار ـ أو يف ارض  ـ البعداء  الُبغضاء 
ً  حىت  ويف رسوله  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، وأمي هللا ال أطعم طعاماً  وال أشرب  شرا

م وحنن كنا نؤذي وخناف  ، وسأذكر  أذكر ما قلت  لرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسل
 ذلك للنيب  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأسأله وهللا ال أكذب  وال أزيغ وال أزيد عليه . 

فلما جاء النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قا لت :  نيب هللا ، إن عمر قال كذا ، قال : " فما 
حق يب منكم ، وله وألصحابة هجرة  قلت له ؟ " قالت : قلت له كذا وكذا  ، قال : " ليس 

ن " قالت : فلقد رأيُت أ موسى وأصحاب السفينة   واحدة ، ولكن أنتم أهل السفينة هجر



تونين أراساًال  يسألون  عن هذا احلديق ، ما من  الدنيا  شيء هم به أفرُح وال أعظم يف أنفسهم 
  وسلم . مما قال هلم النيب صلى هللا عليه وعلى آهلي 

  قال أبو بردة  : قالت أمساء : فلقد  رايت أ موسى وإنه ليستعيد هذا احلديث مين . 

�حابة .  ٢٥٠٢) مسلم  (  ٤٢٣١،  ٤٢٣٠البخاري (    ) ي كتاب فضائل  ال

قال أبو بردة عن أيب موسى رضي هللا عنه قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم "  )٢٣
لليل ، وأعرف منازهلم من إين ألعرف  أصوات رفقة األش لقرآن حني  يدخلون  عريني  

لنهار  ، ومنهم حكيم  إذا لقىي أصوا لليل وإن كنت مل أر  منازهلم  حني نزلوا  لقرآن  م  
مرونكم أن تنظروهم "   اخليل  أو قال : العدو ـ قال هلم : إن أصحايب  

إلسناد املذ    كور  وقد أفرده مسلم عن أيب كريب  قوله " قال أبو بردة " هو موصول  

�حابة . ٢٤٩٩)  مسلم (  ٤٢٣٢البخاري (   ) كتاب فضائل ال

  " كتاب  املغازي " 

  ب عزوة  أوطاس " ي

حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد هللا  عن أيب بردة عن أيب  )٢٤
موسى رضي هللا عنه قال  ملا فرغ النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من حنني بعث أ عامر على 

�مة فقتل دريد وهزم هللا أصحابة  ، قال أبو مسوى :  حيش إىل أوطاس فلقي دريد بن ال
عامر فُرمي  أبو عامر  يف ركبته  ، رماه جشمي  بسهم فأثبته يف ركبته فانتهيت وبعثين  مع أيب 

إليه فقلت :  عم من رماك ؟  فأشار  إىل أيب موسى فقال : ذاك قاتلي الذي رماين ، 
�دت له فحلقته  ، فلما رآين وىل فاتبعته  عم  من رماك فق يف ركبته  فانتهيت  إليه فقلت  : 

�دت له ملحقته ، فلما رآين  وىل ؟ فأشار إىل أيب  موسى  فقال : قاتلي  الذي رماين ، فق
لسيف  فاتبعته  وجعلت أقول  له : أال تستحي ؟ أال تثبت  . فكف . فاختلفنا  ضربتني  

فقتلته ، مث قلت أليب  عامر : قتل هللا صاحبك ، قال : فانزع السهم ، فنزعته فنزا منه املاء ، 
أقرئ النيب السالم وقل له : استغفريل  ، واستخلفين أبو عامر على الناس  قال :  ابن أخي ، 



فمكث يسرياً  مث مات  ، فرجعت فدخلت على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  يف بيته 
، فأخربته  خبرب  وخرب أيب على سرير ُمرمل  وعليه فراش  قد أثر رمال  السرير يف ظهره وجنبيه 

ه : أستغفرين  ، فدعا مباء فتوضأ مث رفيع يديه فقال : " اللهم أغفر لعبيد  أيب عامر وقال قل ل
عامر " ورأيت  بياض إب�يه مث قال : " اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك من  

 الناس " 

ًال   فقلت : ويل فاستغفر ، فقال :  " اللهم أغفر لعبد هللا بن قيس ذنبه  ، وأدخله  يوم القيامة مدخ
  كرمياً " . قال أبو  بردة : إحدامها أليب  عامر واألخرى  أليب موسى . 

�حابة .  ٢٤٩٨) مسلم  (  ٤٣٢٣البخاري  (    )  كتاب فضائل ال

ب  غزوة ال�ائف  يف شوال سنة مثان " قال  موسى بن عقبة .  "  

حدثنا حممد بن العالء  أبو أسامة عن بريد  عبد هللا عن أيب بردة عن أيب موسى رضي  )٢٥
جلعرانة بني مكة  زل  هللا عنه قال : كنت عند النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهو 

واملدينة  ومعه بالل  فأتى النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أعرايب فقال : أال تنجر يل ما 
 ؟ فقال له : " أبشر " فقال  ": قد أكثرت علي من : " أبشر " فأقبل على أيب موسى وعدتين

وبالل كهيئة  الغضبان ، فقال " رد  البشرى فأقبال أنتما " قاال  : قبلنا . مث دعا بقدح فيه ماء  
فغسل  يديه  ووجهه  فيه ومج فيه مث قال : " أشر منه ، وأفرغا على وجوهكما  وحنوركما 

بشرا " فأخد القدح  ففعال ، فنادت أم سلمة  من وراء السرت  أن أفضال  ال مكما ، فأفضال  وأ
 هلا منه طائفة . 

�حابة .  ٢٤٩٧)  مسلم  (  ٤٣٢٨البخاري  (    )  كتاب  فضائل ال

ب غزوة تبوك  ، وهي غزوة  العسرة "   "  

بن أيب بردة عن أيب  حدثين  حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد هللا )٢٦
بردة عن أيب موسى  رض هللا عنه قال : أرسلين  أصحايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى 
آله وسلم أسأله  احلمالن هلم إذا هم معه يف جيش العسرة  وهي غزوة  تبوك ، فقلت:  نيب 



على شيء "  ووافقته  هللا  ، إن أصحايب  أرسلوين  إليك لتحملهم فقال : ي" وهللا ال أمحلكم  
أساله وهو غضبان  وال أشعر ورجعت حزيناً من منع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

نيب هللا ، إن أصحايب   احلمالن هلم إذ هم معه يف جيش العسرة وهي غزة تبوك ، فقلت : 
ن وال أشعر  أرسلوين إليك لتحملهم  فقال : " وهللا ال أمحلكم  على شيء " ووافقته وهو غضبا

ورجعت  حزيناً  من منع النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  ومن خمافة أن يكون النيب صلى 
هللا عليه وعلى آله " فلم ألبث إال شويعه إذا مسعت بالًال ينادي : أي عبد هللا بن قيس ، 

يته قال :" فأجبته  ، فقال : أجب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يدعوك ، فلما أت
ن إىل  خذ هذين القرينني  وهذين القرينني  ـ لسبتة أبعرة أبتاعهن حينئٍذ  من سعد ـ فان�لق 
أصحابك  فقل : إن هللا ـ أو قال : إن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله  وسلم ـ حيملكم 

سول هللا على هؤالء ، ولكين  وهللا ال أدعكم حىت ين�لق معي بعضكم إىل من مسع مقالة  ر 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، ال تظنوا أين  أحدثتكم  شيئاً  مل يقله رسول هللا صلى هللا عليه 

�دق ولنفعلن  ما أحببت  فان�لق  أبو موسى  بنفر  وعلى آله وسلم ، فقالوا : إنك عند مل
هم  مث منهم حىت أتو الذين  مسعوا قول  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم منع ه إ

 إع�اءهم  بعد فحدثوهم مبثل ما حدثهم به أبو موسى  . 

  )  كتاب اإلميان .  ١٦٤٩)  مسلم (  ٤٤١٥البخاري ( 

  " كتاب  فضائل القرآن  " 

ب  أستذكار القرآن  وتعاهد "   "  

حدثنا حممد بن  العالء  حدثنا أبو أسامة  عن بريد  عن أيب بردة عن أيب موسى  )٢٧
عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  قال : " تعاهدوا القروان  فو الذي رضي هللا عنه 

�ياً   من اإلبل يف ُعقلها "    نفسي بيده هلو اشد تف

  ) كتاب  فضائل  القرآن وما يتعلق به  .  ٧٩١) مسلم (  ٥٠٣٣البخاري ( 

�يد "  ئح وال   " كتاب  الذ



ب   املسك "   "  

ا أبو أسامة عن بريد  عن ايب بردة عن أيب موسى  رضي حدثنا  حممد بن العالء حدثن )٢٨
�احل والسوء  كحامل  هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " مثل اجلليس ال

فخ الكري  فحامل املسك إما أن جيذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن جتد منه رحياً  املسك  و
فح الكري  إما أن حيرق  ثيابك ، وإما أن جتد رحياً خبيثة " .  طيبة ، و

�لة  واألدب "  ٢٦٢٨) مسلم  (  ٥٥٤٣البخاري (    ) كتاب الرب وال

  " كتاب  األدب " 

ب  تعاون املؤمنني بعضهم بعضاً "   "  

حدثنا  حممد بن العالء  حدثنا أبو اسامة  عن بريد  عن أيب بردة عن أيب مسوى  )٢٩
ه السائل أو صاحب   رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  عليه وعلى آله وسلم إنه  كان إذا أ

 اجلامعة قال : " أشفعوا  فلؤجروا وليقض هللا على لسان رسوله ما شاء " 

�لة  واألدب "  ٢٦٢٧)  مسلم (  ٦٠٢٨البخاري (    ) كتاب  الرب وال

مساء األنبياء "  ب  من تسمى    "  

حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة  عن بريد  بن عبد هللا بن أيب بردة عن أيب  )٣٠
بردة عن أيب موسى رضي هللا عنه قال : ولد يل غالم  فأتيت به النيب صلى هللا عليه وعلى آله 

لربكة ودفعه إّيل  ،  وكان أكرب ولد أيب موسى   وسلم  فسماه إبراهيم  فحنك  ه  بتمره ودعا له  

  ) كتاب اآلداب .  ٢١٤٥) مسلم  (  ٦١٩٨البخاري  ( 

  " كتاب  اإلستئذان " 

ب : ال ترتك  النار يف البيت  عند النوم "   "  

حدثنا حممد بن  العالء  حدثنا أبو أسامة  عن بريد   بن عبد هللا عن أيب  بردة  عن  )٣١
م النيب  ملدينة  على أهله من الليل  فحدث بشأ أيب موسى رضي هللا عنه قال : احرتق  بيت 



صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " إن هذه النار إمنا هي عدو لكم  فإذا منتم فأطفئوها  
 " عنكم 

  ) كتاب  األشربة .  ٢٠١٦) مسلم (  ٦٢٩٤البخاري ( 

  " كتاب  الدعوات " 

ب الدعاء عند الوضوء "  "  

حدثين حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد  بن عبد هللا بن أيب ربردة  ، عن أيب  )٣٢
، مث رفع  هللا عليه وعلى آله وسلم  مباٍء  فتوضأ به موسى رضي هللا عنه قال : دعاء النيب صلى

يديه فقال ك  " اللهم أغفر لعبيد أيب عامره ـ ورأيت  بياض أب�يه  فقال : " اللهم اجعله  يوم 
 القيامة فوق كثري من خلقك من الناس " 

طول من هذا عند رقم (   )   ٢٤وقد مر هذا احلديث   

�حابة .  ٢٤٩٨) مسلم (  ٦٣٨٣البخاري (    ) كتاب فضائل  ال

ب فضل ذكر هللا    عز وجل " " 

حدثنا حممد بن العالء  حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد هللا بن عبد هللا  عن أيب  )٣٣
بردة  عن أيب موصى رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " 

 مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر  ربه مثل احلي وامليت " 

) كتاب صالة املسافرين  ولفظ مسلم : " مثل البيت   ٧٧٩ )  مسلم ( ٦٤٠٧" البخاري  ( 
  الذي ال يذكر هللا فيه والبيت  الذي ال يذكر هللا فيه مثل  احلي وامليت " 

  "كتاب الرقائق " 

ب اإلنتهاء عن املعاصي "   "  

حثنا حممد بن العالء  حدثنا أبو أسامة عن بريد  بن عبد هللا  بن أيب بردة  عن أيب  )٣٤
ضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " مثلي  ومثل ما موسى ر 



ن  ،  بعثين  هللا كمثل رجل  أتى قوماً  فقال : رأيت اجليش  بعيين  ،وإين  أ النذير  الُعر
�بحهم اجليش  والنجاء النجاء ، فأطاعه طائفة فأدحلوا على مهلهم ، وكذبته  طائفة  ف

   فأجتاحهم "

�ام  . مسلم  ( ٦٤٨٢البخاري (  وسع من هذا يف كتاب اإلعت ) كتاب  ٢٢٨٣) وسيأيت  
  الفضائل . 

  " كتاب الرقائق " 

ب  : من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه "   "  

حدثىن  حممد بن العالء حدثنا   أبو أسامة  عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى   )٣٥
رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " من أحب لقاء هللا أحب هللا 

 لقاءه  ، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه " 

  ة واالستغفار . ) كتاب الذكر والدعاء  والتوب٢٦٨٦) مسلم (٦٥٠٨البخاري (

  والنذور " " كتاب  اإلميان 

ب  اليمني  فيما ال ميلك  ، ويف املوصية  ، والغضب "   "  

حدثين  حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة  عن بريد  عن أيب بردة  عن أيب موسى  )٣٦
رضي هللا عنه قال : أرسلين أصحايب إىل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أسأله اخلمالن 
فقال : " وهللا ال أمحلكم  على شيء " ووافقته وهو غضبان فلما أتيته قال : " أن�لق  إىل 

 إن هللا وإن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حيملكم " أصحابك  فقل : 

طول من هذا برقم  ( ١٦٤٩) مسلم ( ٦٦٧٨البخاري (    )   ٢٦) كتاب اإلميان ، وقد مر 

  " كتاب التعبري " 

ب  إذا رأى بقرًاُ◌  تنحر "   "  



موسى  حدثين حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أيب بردة عن أيب  )٣٧
رضي هللا عنه أراه عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال :" رأيت  يف املنام أين أهاجر من 

ا اليمامة  أو اهلجر ، فإذا هي املدينة يثرب  ،  ا خنل . فذهب وهلي إىل أ مكنة إىل أرض  
هللا  من اخلري   ورأيت  فيها بقراً  ، وهللا خري  فإذا هم املؤمنون يوم أحد  وإذا اخلري  ما جاء

�دق الذي آ هللا به بعد يوم بدر "   وثواب ال

  )  كتاب الرؤ .  ٢٢٧٢) مسلم  (  ١٧)  وقد مر برقم (  ٧٠٣٥البخاري ( 

ب  : إذا يهز سيفاً يف املنام "   "  

حدثنا حممد بن العالء  حدثنا أبو أسامة  عن بريد بن عبد هللا بن أيب بردة عن جده  )٣٨
أيب موسى رضي هللا عنه أراه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " قال  أيب بردة عن

ي أين هززت سيفاً فانق�ع  صدره فإذا هو ما أصيب  من املؤمنني يوم أحد ، مث رأيت يف رؤ
 هززته ، أخرى ، فعاد أحسن  ماكن ، فإذا هو ما جاء هللا به من الفتح واجتماع املؤمنني . 

  ) كتاب الرؤ .  ٢٢٧٢) مسلم  (  ١٧)  وقد مر برقم  (  ٧٠٤١البخاري  ( 

  " كتاب الفنت " 

  ب قول  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  " من محل علينا السالح فليس منا " 

حدثنا حممد بن العالء  حدثنا أبو أسامة عن بريد  عن أيب بردة عن أيب موسى عن  )٣٩
 قال " من محل علينا السالح فليس منا "  النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

  ) .  ١٠٠) مسلم  (  ٧٠٧١البخاري ( 
حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة  عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى رض  )٤٠

هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال ك " إذا مر أحدكم  يف مسجد أو يف 
�يب أحداً  من املسلمني  سوقنا ومعه نبل فليمسك على  �ياهلا ـ أوقال  فليقبض بكفة ـ أن ي ن

 منها بشيء " 

  )  ٢٦١٥مسلم (   ) ٧٠٧٥البخاري  ( 



  " كتاب  األحكام " 

ب ما ُيكره من احلرص على اإلمارة "  "  

حدثنا  حممد بن العالء  حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى رضي  )٤١
هللا عنه قال : دخلُت على النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أ ورجالن من قومي ، فقال 

أحُد الرجلني  أمر   رسول هللا ، قال  اآلخر  مثل فقال : " إ ال نُويل هذا من سأله وال من 
 عليه "  حرص

ب النهي عن طلب اإلمارة  واحلرص ١٨:٢٣)  مسلم (  ٧١٤٩البخاري (  ) كتاب اإلمارة " 
  عليها " 

�ام    " " كتاب  اإلعت

حدثنا أبو كريب   حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى رض هللا عنه  )٤٢
ما بعثين هللا به كمثل رجل  عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : "  إمنا مثلي  ومثل

ن ، فا النجاء  .  قوم  إين رأيت اجليش  بعيين ، وإين أ  النذير العر أتى قوماً فقال  : 
فأطاعه طائفة  من قومه  فأدجلوا  فان�لقوا على مهلهم  فنجوا ، وكذبت  طائفة منهم فأصبحوا 

�بحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أ م ، ف طاعين فاتبع ما جئت به ، مكا
 ومثل من ع�اين وكذب ما جئت به من احلق " 

  )  كتاب الفضائل  .  ٢٢٨٣)  مسلم  ( ٣٤)  وقد مر برقم ( ٧٢٨٣البخاري ( 

  " كتاب التوحيد " 

ٌب : يف املشيئة  واإلرادة "   "  

  حدثنا  حممد بن العالء  حدثنا  أبو أسامة  عن بريد عن ايب بردة عن أيب موسى )٤٣
ه السائل  ، ورمبا قال :  رضي هللا عنه قال : كان النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إذا أ

جاءه  السائل صاحب احلاجة ، قال : " أشفعوا فلتؤجروا ، ويقضي هللا على لسان رسوله  ما 
 شاء " 



�لة  واألدب .  ٢٦٢٧) مسلم  ( ٢٩) وقد مر برقم ( ٧٤٧٦البخاري (    ) كتاب الرب وال

  مت حبمد هللا تعاىل .... 
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