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  التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  دراسة تطبیقیة

  .سرور فرحان شحاده الشرمان 
  .وك ،أربد ، األردن قسم أصول الدین ، كلیة الشریعة ،جامعة الیرم

 sroorshorman@yahoo.com:البرید اإللكتروني 
  :الملخص 

ھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على التكرار عند اإلمام أبي داود في ی    

واتبع . كتابھ السنن دراسة تطبیقیة، والقرائن الدالة على أن اإلمام أبا داود كرر الحدیث

ائي؛ للوصول إلى األبواب التي ورد فیھا التكرار في الباحث المنھج التحلیلي واالستقر

الحدیث، واالنطالق للحكم الكلي بأن اإلمام كان یكرر الحدیث وبیان مظانھا وأمثلتھا في 

وتوصل البحث إلى القرائن الدالة على االختصار في الحدیث عند أبي داود . كتابھ السنن

ررات في كتاب السنن ألبي داود، كما واآلثار المترتبة علیھا، وتم حصر واستقصاء المك

  .بین البحث أن التكرار لھ مغزى، ومعنى، وفائدة، وأثًرا

  :النتائج

توصلت الدراسة الى القرائن الدالة على االختصار في الحدیث عند ابي داود  -١

  .في كتابھ السنن واآلثار المترتبة علیھا

البي داود وعددھا  تم حصر واستقصاء األحادیث المكررة في كتاب السنن -٢

  .١٠٦حدیثا

  .بینت الدراسة أن التكرار لھ مغزى، ومعنى، وفائدة، وأثر -٣

تم إماطة اللثام عن منھج أبي داود في التكرار وبینت مواضع التكرار في  -٤

  .كتاب السنن

توصلت الدراسة الى أن ھناك باب في كتاب السنن مكرر في موضعین اسما  -٥

  .فقط

  :االقتراحات

  ل على إیالء كتب السنن ومنھ سنن أبي داود العنایة الكافیة في البحثالعم 

  

   . دراسة تطبیقیة،  التكرار، االختصار، أبي داود، كتاب السنن :الكلمات الدالة
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repetition of Imam Abu Dawood in his book Al-Sunan, an 
applied study 

Sorour Farhan Shehadeh Sharman. 
Department of Fundamentals of Religion, College of Sharia, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
E- mail: sroorshorman@yahoo.com 
   ABSTRACT: 
    The aim of this research is to shed light on the repetition of 
Imam Abu Dawood in his book Al-Sunan, an applied study, and 
the evidence that Imam Abu Dawood repeated the hadith. The 
researcher followed the analytical and inductive method. To reach 
the chapters in which repetition was mentioned in the hadith, and 
to start with the total ruling that the imam used to repeat the hadith 
and to clarify its implications and examples in his book Sunan. The 
research reached the clues indicating the abbreviation in the 
hadith of Abu Dawood and its implications, and the repetitions in 
Abu Dawood’s Book of Sunan were identified and investigated. 
The research also showed that repetition has significance, 
meaning, benefit, and impact. 
Results: 
1- The study found the clues that indicate the hadith of Abi 
Dawood in his book and the effects on it. 
2- The repetitive hadiths in the book of Sunan by Abi Dawood 
were listed and investigated, the most recent of which is 106. 
3- The study showed that repetition has significance, meaning, 
benefit, and impact. 
4- The covering of the veil from Abi Dawood's approach to 
repetition and repetition, the places of repetition in the book of 
Sunan. 
5- The study concluded that there is a region composed of the 
origin of the image. 
Suggestions: 
 Working on the Sunan books, including Sunan Abi Dawood, 
taking care of research 
Keywords: Repetition, Abu Dawood, Abbreviation, The Book Of 
Sunan , An Applied Study 
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  المقدمة
الحمد هللا وكفى وصًالة وسالًما على سیدنا وحبیبنا محمد النبي المصطفى،     

  :أما بعد
بعد  - على خالف بین العلماء -یعتبر كتاب سنن أبي داود في المرتبة الثالثة    

في   ١ابھ تھذیب الكمالصحیحي البخاري ومسلم، قال الحافظ المزي في مقدمة كت
وكان من أحسنھا تصنیًفا، وأجودھا تألیًفا، وأكثرھا :" معرض حدیثھ عن كتب السنة

صواًبا، وأقلھا خطأ ، وأعمھا نفًعا، وأعودھا فائًدة، وأعظمھا برًكة، وأیسرھا مؤوًنة، 
ِبي صحیح َأ: وأحسنھا قبوَلا عند الموافق والمخالف، وأجلھا موقَعا عند الخاصة والعامة

َعبد اللَِّھ ُمَحمَّد ْبن إسماعیل البخاري، ثم صحیح أبي الحسین مسلم بن الحجاج 
النیسابوري، ثم بعدھما كتاب السنن ألبي داود ُسَلْیمان ْبن األشعث السجستاني، ثم كتاب 

ِن َأْحَمُد الجامع ألبي ِعیَسى ُمَحمَُّد ْبُن ِعیَسى التِّْرِمِذّي ، ثم كتاب السنن ألبي َعْبِد الرَّْحَم
ْبُن ُشَعْیِب النََّسائي، ثم كتاب السنن ألبي َعبد اهللا ُمَحمَّد ْبن یزید المعروف بابن ماجة 

  ". القزویني وإن لم یبلغ درجتھم 
كیف ال وھو المنھل العذب الذي یرتوي الظمآن من معینھ، وزھر المرج الذي 

  .األحكام، وأصول المسائل یقطف كل فقیھ من بستانھ، نظرا لما حواه من أحادیث أصول
ویعتبر الولوج إلى باب لم یِلْجھ غیرك ھو بمثابة ركوب الوعر، خصوًصا    

مبحث التكرار الذي بذل الباحث فیھ الوسع بالتواصل شرًقا وغرًبا لیجد الباحث من كتب 
داود فیھ، فكانت كل الجھود ترتد إلى منطلقھا األول؛ بعدم الكتابة بالتكرار عند اإلمام أبي 

في كتابھ السنن، ولكن بتوفیق اهللا، وعدم حرمانھ لعبد مثلي، وبالجھد المتواصل بدأ 
بالولوج والحمد هللا ان الباحث توصل إلى نتائج طیبة، تسر الخاطر، وترضي الضمائر، 

  .نفع اهللا بھ طلبة العلم الشرعي
ل فیھ تناو: المبحث األول: لقد تم تقسیم البحث إلى مبحثین رئیسین، ھما    

وتناول في . الباحث مكانة اإلمام أبي داود ومصنفھ السنن، وتضمن أربعة مطالب
التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن، وتضمن ثالثة مطالب، : المبحث الثاني

  . أعقبھا بخاتمة البحث، وأبرز النتائج التي توصل إلیھا من البحث
  :أوال مشكلة البحث

متتبع لمنھج اإلمام أبي داود في سننھ بأنھ ال یكرر الحدیث قد یقول قائل إن ال  
  :في مواضع مختلفة، ویتفرع عن ھذه اإلشكالیة تساؤالت عدة

  لماذا تم اختیار ھذا الموضوع؟- ١
  ولماذا یكرر اإلمام أبو داود الحدیث؟- ٢

                                      
تھذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، أبو الحجاج، جمال الدین ابن  - ١

بشار عواد . تحقیق د ١٤٧ص / ١، ج ) ھـ٧٤٢ت (الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
  .بیروت –مؤسسة الرسالة  - ١٤٠٠، ١/معروف ط
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  ما القرائن الدالة على أن اإلمام أبا داود یكرر الحدیث؟  - ٣
  

  :أھمیة البحث
تنبع أھمیة ھذه الدراسة من كونھا متعلقة، ببیان منھج أبي داود في ظاھرة     

التكرار، وتحاول تسلیط الضوء على دور التكرار في الحدیث عنده وفائدتھ التي لم تحظ 
  .بمكانتھا بین الباحثین

  :ویمكن أن نجمل أھمیة الموضوع من خالل النقطتین التالیتین
یما یتعلق بغرض أبي داود في تكرراه للحدیث، جمع فوائد كثیرة، خاصة ف -١
  .سنًدا ومتًنا
  . جھود اإلمام أبي داود في الجمع، والتبویب، والترتیب، واالستقصاء -٢

  

  :أھداف البحث
  .تسلیط الضوء على التكرار عند أبي داود وفتح الباب أمام الباحثین لولوجھ- ١
  .ود كرر الحدیثاستنباط القرائن الدالة على أن اإلمام أبا دا- ٢
  .االھتمام بسنن أبي داود حیث لم یجد المكانة الالئقة بھ كالصحیحین- ٣

  

  :منھجیة البحث
تم إتباع المنھج التحلیلي للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، وكذلك    

االستقرائي للوصول الى األبواب التي ورد فیھا التكرار في الحدیث واالنطالق للحكم 
  .ام كان یكرر الحدیث وبیان مظانھا وأمثلتھا في كتابھ السننالكلي بأن اإلم

  

  :الدراسات السابقة
بعد عملیة البحث والتتبع والتقصي لم أجد أحد سبق لتناول موضوع البحث      

 :ذاتھ، اللھم إال إشارة المؤلف نفسھ في رسالتھ ألھل مكة قائال
و َثَلاَثة فإنما ُھَو من ِزَیاَدة َكَلام ِفیِھ َوِإذا أعدت الَحِدیث ِفي اْلَباب من َوْجَھْین َأ"

 . ١ "َوُربَما تكون ِفیِھ كلمة ِزَیاَدة على اْلَأَحاِدیث
أو تجد ثالثة أسطر تنقل من رسالتھ ألھل مكة مع زیادة مقتضبة توضع في    

المقاالت وثنایا الكتب والمجالت ولعل أبرزھا ما أشرنا إلیھ في بحثنا واستفدنا منھ، من 
تب وابحاث الدكتور محمد الصباغ، عالوة على محاضرات فضیلة الشیخ عبد الكریم ك

  .الخضیر في دروس مفرغة للشیخ ُینصح بالرجوع الیھا على موقعھ
 
 

                                      
رسالة أبي داود إلى أھل مكة وغیرھم في وصف سننھ، أبو داود، سلیمان بن األشعث بن إسحاق  - ١

محمد الصباغ، دار : ، تحقیق٢٣، ص)ه٢٧٥: ت(بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي الَسِجْستاني، 
 .لبنان -یروتالعربیة، ب
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  املبحث األول

  .مكانة اإلمام أبي داود ومصنفه السنن 

  اطب اول

  ن و ام أو داود؟ 

اظ، أبو داود سلیماُن بُن األشعث بن إسحاق ھو اإلمام، شیخ السنة، مقدَُّم الحف   
، أحد الحفاظ ألحادیث  ٢، ابن َعمرو بن ِعمران، األزدي السجستاني  ١ بن َبشیر بِن شداد

، وھو من )ھـ٢٧٥(، وتوفي سنة )ھـ٢٠٢(الرسول ـ صلى اهللا علیھ وسلم، ولد سنة 
المام احمد وابن معین وكان مالزما ل. ٣تالمذة اإلمام البخاري، واإلمام أحمد بن حنبل 

أكثر من البخاري وھذا أثار التساؤل عندي، فلم أجد في رحالتھ أو في كتب الرجال 
  !جوابا

ب اطا  

  ءء ا  

لما صنف أبو داود كتاب السنن ألین ألبي داود الحدیث : قال إبراھیم الحربي     
  .  ٤كما ألین لداود الحدید 

                                      
: ، المحقق٥/ ، ص)ھـ ٢٧٥ت (سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني   - ١

ھكذا . م ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠ ١/دار الرسالة العالمیة، ط: محمد كامل قره بللي، الناشر -شعیب األرنؤوط 
 .نسبھ تلمیذاه ابُن داسة وأبو ُعبید اآلجري

، وزاد في نسبتھ ابن حبان والخطیب البغدادي وابن ماكوال، والسمعاني ٦-٥/ المصدر السابق، ص -  ٢
ابن . وأبو طاھر السَِّلفي والحازمي، وابن خلكان والقاسم التُّجیبي، والتاج السبكي وابُن تغري بردي

سلیمان بن األشعث بن شداد بن عمرو بن : وقال ابُن أبي حاتم. َعمرو بن ِعمران، األزدي السجستاني
نسبة إلى : واألزدي. سلیمان بن األشعث بن ِبشر بن شداد: وقال محمُد بن عبد العزیز الھاشمي. عامر

األزد بِن الَغْوِث بِن َنْبِت بِن مالك بِن زید بن َكْھالَن بن َسَبأ بِن َیشُجب بن َیعُرب بن َقحطان، وھو أبو 
إقلیٌم یقع اآلن تقریبًا في الجنوب والجنوِب الغربي  نسبٌة إلى ِسِجْستان، وھو: والسِِّجْستانيُّ. قبیلة بالیمن
 .ألفغانستان

: ت( ٢٨٢، ص٨أنظر، ابن حبان في كتابھ الثقات محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن الُبستي ج ٣
وانظر أیضا، الخطیب البغدادي في . الھند- المطبعة الھندیة، حیدر آباد الدكن   ه ١٣٩٣، ١/ ط) ھـ ٣٥٤

، ٩بغداد وذیولھ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي ج كتابھ، تاریخ 
ھـ،  ١٤١٧ ١: مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، دار الكتب العلمیة، تحقیق)ھـ٤٦٣: ت( ٥٧-٥٥ص 

  .لبنان - بیروت
، مكتبة )٢٩،٢٨(خالد بن إبراھیم المصري، ص : شرح أبي داود للعیني، بدرالدین العیني، تحقیق - ٤

 .المملكة العربیة السعودیة - الرشد، الریاض
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خلق أبو داود في الدنیا للحدیث، وفي اآلخرة : ى بن ھارونوقال الحافظ موس
  .  ١ للجنة، ما رأیت أفضل منھ

  .أبو داود إمام أھل الحدیث في عصره بال مدافعة: وقال الحاكم أبو عبد اهللا
أبو داود أحد أئمة الدنیا فقھا وعلما وحفظا، ونسكا وورعا : قال أبو حاتم بن حبان

  .السننوإتقانا، جمع وصنف وذب عن 
الذین خرجوا ومیزوا الثابت من المعلول، : قال الحافظ أبو عبد اهللا بن منده

  . ٢ البخاري، ومسلم، ثم أبو داود، والّنسائي: والخطأ من الصواب
  .  ٣)وھو أول من صنف في السنن، وفیھ نظر: (قال الكتاني

لفوا فیمن أول فأبو داود من السابقین إلى التألیف في ھذا المجال؛ والعلماء اخت   
  .من صنف في السنن، وھذا یدل على سباقھ في ھذا المضمار

     
الخطابي، والسیوطي بسبق أبي داود زمنھم، : وھنا البد من ذكر قول اإلمامین

  :والّلذین شرحا كتابھ
  :قال اإلمام الخطابي فیھ -١

وقد جمع أبو داود في كتابھ ھذا من الحدیث في أصول العلم وأمھات السنن 
   ٤أحكام الفقھ ما ال نعلم متقدًما ما، سبقھ إلیھ وال متأخًرا لحقھ فیھ و

واعلموا رحمكم اهللا أن کتاب السنن ألبي داود کتاب شریف لم یصنف في علم  
  الدین کتاب مثلھ وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حکما بین فرق العلماء وطبقات

  د ومنھ شرب وعلیھ معول أھل العراق وأھلالفقھاء على اختالف مذاھبھم فلكل فیھ ور  
فأما أھل خراسان فقد أولع . مصر وبالد المغرب، وكثیر من مدن أقطار االرض

أكثرھم بكتاب محمد بن إسماعیل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوھما في جمع الصحیح 
اب على شرطھما في السبك واالنتقاد إال أن کتاب أبي داود أحسن رصفا وأكثر فقھا وكت

أبي عیسى كتاب حسن على حسن واهللا یغفر لجماعتھم ویحسن على جمیل النیة فیما 
   ٥. سعوا لھ مثوبتھم برحمتھ

                                      
) ھـ٥٧١: ت. (٢٢، جـ ١٩٦ابن عساكر، ص /تاریخ دمشق، أبي القاسم علي بن الحسن ھبة اهللا  -  ١

 .لبنان - عمرو بن غرامة العمروي دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت: تحقیق
: ت(بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد  - ٢

 .ھـ ١٤٠٥، ٣/شعیب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقیق٢١٢، ص ١٣، جـ )ھـ٧٤٨
الرسالة المستطرفة لبیان مشھور كتب السنة المشرفة، جعفر بن إدریس الحسني االدریسي الشھیر  - ٣

  .، دار البشائر٦ن الزمزمي، ط، تحقیق، محمد المنتصر ب١١، ص )١٣٤٥:ت(بالكتاني
 ١، ج)٣٨٨ت (معالم السنن، شرح سنن أبي داود، حمد بن محمد بن إبراھیم بن خطاب البستي   - ٤

  .سوریا - المطبعة العلمیة حلب ١٩٣٢ ١/، ط١٣ص
 .٦، ص١انظر الخطابي، معالم السنن ج  ٥
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  :وقال اإلمام السیوطي فیھ - ٢
كتب الناس على الصحیحین شروًحا كثیرة مطولة ومتوسطة ومختصرة،         

وأشھر کتاب علیھ معالم . ولم یعتنوا بالكتابة على سنن أبي داود كاعتنائھم بالصحیحین
السنن للخطابي وھو مختصر، وشرع الشیخ محیي النووي في شرح علیھ فكتب منھ 
قطعة وللحافظ زكي الدین المنذري علیھ حاشیة والبن القیم علیھ مجلد لطیف جمع فیھ 

السنن، ال أدري ھل أكملھ أم : وللحافظ مغلطاي علیھ شرح سماه. بین الخطابي والمنذري
ع الشیخ ولي الدین العراقي في شرح علیھ مبسوط جدا كتب منھ من أولھ إلى ال، وشر

سجود السھو في سبع مجلدات، وكتب مجلدا فیھ الصیام والحج والجھاد، ولو كمل لجاء 
في أكثر من أربعین مجلدا، وذكر أن الشھاب ابن رسالن شرحھ شرحا كامال ولم أقف 

   ١.علیھ
د واحد منھم جمعھا واستیفاءھا، ولم یقدر على فأما السنن المحضة فلم یقص     

تخلیصھا واختصار مواضعھا من أثناء تلك األحادیث الطویلة، ومن أدلة سیاقھا على 
حسب ما    اتفق ألبي داود، ولذلك حل ھذا الكتاب عند أئمة الحدیث وعلماء األثر محل 

 . ٢" العجب، فضربت فیھ أكباد اِإلبل ودامت إلیھ الرحل
ل شیخ اِإلسالم محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي، في قطعة وقا    

وینبغي للمشتغل بالفقھ وغیره االعتبار بسنن أبي داود ": "سنن أبي داود"كتبھا في شرح 
بمعرفتھ التامة، فإن معظم أحادیث األحكام التي یحتّج بھا فیھ مع سھولة تناولھ وتلخیص 

  . ٣" بتھذیبھ أحادیثھ وبراعة مصنفھ واعتنائھ

                                      
بعنایة محمد شایب شریف،  مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، جالل الدین عبد الرحمن السیوطي، ١

  ھـ ١٤٣٣، ١دار ابن حزم، بیروت، ط 
 .١٣ - ١٢، ص١معالم السنن، للخطابي، ج ٢
 ١٢٨٣النظامیة خانفور، / ، ط١٠٦الحطة في ذكر الصحاح السَتة، صدیق حسن خان القنوجي، ص  ٣
 .ھـ
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  اطب اث

 داود ا م أب اذ 

  
من ترجم لإلمام أبي داود وأراد أن یمیط اللثام عن مذھبھ من العلماء كانوا     

  :على األقوال التالیة
، وأبي )١(ابن أبي یعلى الفراء : أنھ حنبلي المذھب، وقال بذلك: القول األول

  ).٣(ن الذھبي ، وشمس الدی)٢(إسحاق الشیرازي 
أبو عاصم العبَّادي، واسماعیل : أنھ شافعي المذھب، وقال بذلك: القول الثاني

  ).٤(الموصلي ابن باطیش 
  ).٥(أنھ مجتھد وإمام في الفقھ، وقال بذلك ابن تیمیة : القول الثالث
فلم یذكروا لذلك دلیًال أنھم ما : ما ذھب الیھ ابن تیمیة القول الثالث: والراجح ھو

وا مقلدین وكانوا أھل ذاك العصر من العلماء یأبون التقلید فالبخاري وأبو داود كانا كان
  .وعلیھ، یعتبر اإلمام أبو داود مجتھد مطلق واهللا أعلم. إمامین في الفقھ واالجتھاد

  

ب اطارا  

  روات ب ان

  : تعتبر أشھر روایتین للسنن ھما
وكتبھا ابن حجر ): ٣٣٣ت (لؤلؤي روایة أبي علي محمد بن أحمد ال -١

ھـ بخط یده، وتعتبر أشھرھا وأصحھا ٨٠٠العسقالني أثناء زیارتھ إلى زبید بالیمن سنة 
وآخر ما أملى أبو داود، واعتمد علیھا الخطابي بشرحھ في معالم السنن، وطبعة دار 

  .التأصیل علیھا من الفوائد الرائعة التي خدمة كتاب السنن
دھا روایة أبي بكر محمد بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار ثم تأتي من بع -٢

وتأتي في المرتبة الثانیة وفیھا بعض الزیادات عن اللؤلؤي، اعتمد علیھا ) ٣٤٦ت (
  .عون المعبود بشرحھ بالمطبعة الھندیة باإلضافة لنسخة من اللؤلؤي

                                      
محمد : ححھ، وقف على طبعھ وص١٥٩، ١طبقات الحنابلة، أبو الحسین محمد ابن أبي یعلى، ج  ١

  .لبنان -حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة دار المعرفة، بیروت
محمد : ، ھذبُھ١٦٢ - ١٧١، ص )ھـ٤٧٦: ت(طبقات الفقھاء، أبو اسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي  ٢

 –دار الرائد العربي، بیروت  ١٩٧٠، ١/إحسان عباس، ط: تحقیق) ھـ٧١١: ت(بن مكرم ابن منظور 
 .نلبنا

 .٢١٥، ص١٣الذھبي في سیر أعالم النبالء ج ٣
، ١ج) ھـ٩٤٥: ت(طبقات المفسرین للداودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین الداودي المالكي  ٤

  .لبنان - ، دار الكتب العلمیة، بیروت٢٠٥ص 
، ٢٠، ج)ھـ٧٢٨: ت(مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  ٥

 .م٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦، ٣دار الوفاء ط  ٣/عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: ، تحقیق٤٠ص
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ن داسة، ثم ھنالك روایات أخرى البن اإلعرابي وفیھا نقص، والرملي تقارب اب
وھناك روایة . واألنصاري وفیھا زیادات على جماعة من الرواة واالسانید

  .  وغیرھم...الرؤاسي

ب اطسا  

  دد أدث ن أ داود 

جمع أبو داود في كتابھ ھذا جملة من أحادیث رسول اهللا صلى اهللا علیھ      
مكتبة العصریة للمحقق حدیثـًا حسب طبعة ال) ١) (٥٢٧٤(وسلم، وقد بلغت أحادیثھ 

محمد محیي الدین، واالخیر في مقدمة الطبعة قسم الكتب وبّین كل كتاب كم یحتوي من 
  .األبواب بالتفصیل

وطبعة دار الرسالة العالمیة للمحقق الشیخ شعیب األرناؤوط بلغت أحادیثھ 
وطبعة دار التأصیل للمحققین عادل بن محمد وعماد الدین بن عباس ) ٢) (٥٢٧٤(
)٣) (٥١٨٥( 

 
بینما نجد ) ٤) (٥٢٣٢(وطبعة دار القبلة وآخرون للمحقق الشیخ محمد عوامة 

فارقا كبیرا بین الطبعات وما ھو موجود في نص رسالتھ إلى أھل مكة والذي صنفھ 
أربعة االف وثمانمائة حدیث وقال أبو داود في ) ٤٨٠٠(وانتقاه من خمسمائة ألف حدیث 

واالختالف في عدد . ونحو ستمائة حدیث من المراسیل كتابھ بعد ذكره لھذا العدد
  ):٥(األحادیث یعود واهللا أعلم الى األسباب التالیة 

  .اختالف الروایات وأن بعضھا ینقص عن بعض -١
تكرار األحادیث في أكثر من موضع بسبب اشتمالھ على عدة أحكام فیذكره  -٢

  .في أكثر من باب
  

                                      
سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي  ١

 – المكتبة العصریة، صیدا: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: ، المحقق)ھـ٢٧٥ت (السِِّجْستاني 
  .بیروت

 .سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني  ٢
سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي  ٣

 ١/عادل بن محمد وعماد الدین بن عباس، الناشر دار التأصیل ط: ، للمحققین)ھـ٢٧٥ت (السِِّجْستاني 
  م ٢٠١٥-ھـ  ١٤٣٦

محمد : ، المحقق)ھـ ٢٧٥ت (سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني  ٤
 م١٩٩٨ھـ  ١٤١٩/مكة ا، ط/ المكتبة المكیة  -بیروت/ مؤسسة الریان-جدة/عوامة، الناشر دار القبلة 

 -یدا ، المكتبة العصریة، ص١٦، ص١انظر مقدمة الشیخ محمد محیي الدین لسنن أبي داود ج ٥
، ٨٧محمد محمدي النورستاني، ص. وانظر المدخل إلى سنن اإلمام أبي داود السجستاني، د. بیروت

 .وزارة األوقاف الكویت –، مكتب الشؤون الفنیة ١ط
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اود من العدد حین سؤال أھل مكة إیاه عن ویمكن أن یكون ما ذكره أبو د -٣

  .كتابھ، ثم زاد ھو زیادات على كتابھ بعد كتابة رسالتھ
 .ذكره للمراسیل في كتابھ نحو ستمائة حدیث مرسل -٤
 

وقد وجھ أبو داود ھمھ في ھذا الكتاب إلى جمع األحادیث التي استدل بھا        
ماء األمصار، وتسمى ھذه األحادیث الفقھاء، ودارت بینھم، وبنى علیھا األحكام عل

فھذه األحادیث أحادیث السنن : أحادیث األحكام وقد قال المؤلف في رسالتھ ألھل مكة
كلھا في األحكام، فأما أحادیث كثیرة في الزھد والفضائل، وغیرھا من غیر ھذا فلم 

  .أخرجھا
ى حدیث كتابا منھا یحتوي عل) ٣٦(وقد رتب كتابھ السنن إلى كتب كبیرة بلغت 

واحد ومنھا اثنان ومنھ األكثر من ذلك، والقلیل جدا أحادیث الباب كانت كثیرة؛ إال ان 
غالب األبواب قلیلة األحادیث یسھل للفقیھ وطالب العلم التعامل معھا والرجوع الیھا 
بسھولة ویسر، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وترجم على كل حدیث بما قد استنبط منھ عالم 

بابـًا حسب إحصاء محمد محیي الدین ) ١٨٨٩(اھب، ومجموع عدد أبوابھ إلیھ ذ وذھب
  ).١(حسب إحصاء طبعة التأصیل ) ١٧٩١(عبد الحمید، وبلغت 

والكتاب فیھ األحادیث المرفوعة إلى الرسول صلى اهللا علیھ وسلم      
  .ینواألحادیث والمرسلة والموقوفة على الصحابة، واآلثار المنسوبة إلى علماء التابع

حتى  )٢( وھناك حقیقة ماثلة أن اإلمام ابي داود لم یضع مقدمة لكتابھ السنن
نلتقط منھا بعض الفوائد حول كتابھ وتألیفھ ومنھجھ وأسلوبھ في التكرار موضوع البحث 

  .سوى اإلشارات التي وردت في رسالتھ ألھل مكة... الذي بین أیدینا

                                      
دار التأصیل، القاھرة، جمھوریة : السنن لإلمام ابي داود سلیمان بن االشعث السجستاني، الناشر ١

 .ھـ ١٤٣٩ -م  ٢٠١٨، ١/ ط: مصر العربیة
- ٢٦١، ص١، مجلة البحوث اإلسالمیة، العدد محمد بن لطفي الصباغ. دحیاتھ وسننھ،  -أبو داود  ٢

خال الكتاب من المقدمة، وھذا موضع تعجب، ذلك : وذكر معقبا على ذلك الدكتور الصباغ بقولھ ٣٤٠
فھ كتب رسالة في وصف سننھ وھي أحسن ما تكون توضیحًا لعملھ وعرضًا لخطتھ ووضعًا ألّن مؤل

 .لألمور في نصابھا، ولو أن قائًال ذھب إلى أنھا تصلح أن تسّد مسّد المقدمة لما كان مخطئًا
ولیس أبو داود وحده الذي خال كتابھ من المقدمة، بل شاركھ في ذلك غیره، فالبخاري أیضًا لم یكتب 

امعھ الصحیح مقدمة، لكنَّ الفرق بینھما أن البخاري رحمھ اهللا لم یتح لھ النظر في كتابھ بعد تألیفھ، لج
 .ویذیعھا بین الناس أربعین سنة) السنن(أما أبو داود فقد بقي یقرأ 

ولعّل األمر یتعلق بأطوار التألیف، إذ لیس البخاري وأبو داود وحدھما لم یكتبا مقدمات لكتبھما، بل 
 .الزھد، والجھاد: د كذلك اإلمام أحمد لم یكتب مقدمة لمسنده وابن المبارك لم یكتب مقدمة لكاتبیھنج
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  املبحث الثاني

  التكرار عند أبي داود 

ولاب اط  

 طوا  رارا  

  : تعریف التكرار لغة: الفرع األول
من الكّر والكّر ھو الرجوع یقال َكّره وَكّر بنفسھ یتعّدى وال یتعّدى والَكّر    

مصدر َكّر علیھ یُكّر كّرا وُكرورًا وتْكرارًا عطف وَكّر عنھ رجع وَكّر على العدو یُكّر 
  ) ١. (رت علیھ الحدیث وَكّرَكرتھ ِإذا رددتھ علیھورجل َكرار ومَكّر ویقال َكّر

  : الفرع الثاني تعریف التكرار في السنن اصطالحا: الفرع الثاني
ھي األحادیث التي كررھا اإلمام أبو داود في موضعین أو أكثر سنًدا ومتًنا، في   

  ).٢(مصنفھ المسمى سنن أبي داود 
  

ب اطا  

  )٣( ار د أ داود 

  
لو كتبتھ بطولھ لم یعلم بعض من سمعھ وال : یقول اإلمام عن االختصار عنده

  ). ٤(یفھم موضع الفقھ منھ فاختصرتھ لذلك 
وبعد البحث في المصنف لمعرفة مسلك اإلمام أبي داود في ایراد الحدیث     

مختصرا مرة أخرى من خالل سند آخر او مختصرا للحدیث الطویل أو الحدیثین بزیادة 
أحدھما ویمكن لنا أن نقرب المفاھیم الثالثة مع قرینتھا واألثر المترتب علیھا من كتاب 

  :وفق األمثلة التالیة) ٥(السنن 

                                      
  .١٣٥، ص٥بیروت مادة كرر، ج -بنانلسان العرب محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، ل ١
  .ال یوجد تعریف سابق للتكرار عن ابي داود ٢
أبو داود حیاتھ ). ٣٤٠ -٢٦١(محمد الصباغ ص .  دوانظر ) ١/٣٨(وانظر الخطابي، معالم السنن  ٣

  .وسننھ
  .٢٤رسالة أبي داود إلى أھل مكة وغیرھم في وصف سننھ ص ٤
 . سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السِِّجْستاني ٥
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- ١٢٣٠ -  
 

  
  )١(جدول رقم 

  

  ت

الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

رقم 
  الحدیث 

  القرینة الدالة  الحدیث والوصف
األثر المترتب 
  على المصّنف

كتاب     .١
: الطھارة

باب  -١٧
 كراھیة

مسِّ الذكر 
بالیمین في 

  .االستبراء

-٣٣  

-٣٤  

أن یأتي بحدیث، ثم بعد -
ذلك یأتي بسند آخر، 
ویكون ھناك فارق في 

  .اللفظ ال یؤثر بالمعنى

  : مثالھ

حدَّثنا أبو َتوبَة  - ٣٣
الرَّبیُع بن نافع، حدثني 
عیسى بن یوُنس، عن 
ابن أبي َعروَبَة، عن 

  أبي َمعَشر، عن إبراھیم

كانت : التعن عائشة، ق
صلى اهللا  -َیُد رسوِل اهللا 

الُیمنى  -علیھ وسلم 
لُطھوِرِه وطعاِمِھ، وكانت 
َیُده الُیسرى لَخالِئِھ وما 

  .كاَن من أذى

حدَّثنا محمد بن  - ٣٤
حاتم بن َبِزیع، حدَّثنا 
عبد الوھَّاب بن عطاء، 
عن سعید، عن أبي 
َمعَشر، عن إبراھیَم، عن 
األسود، عن عائشة، 

صلى اهللا  -ّي عن النب
  بمعناه -علیھ وسلم 

  

یقول 
  .بمعناه: كلمة

  

إعادة  عدم-
متن الحدیث 

بكمالھ 
واالكتفاء 

بإیراد السند 
  .فقط

وعدم زیادة -
حجم 

  .المصنف

قلة األحادیث  -
في الباب 

  .الواحد

كتاب     .٢
  :الطھارة

أن یعمد إلى الحدیث -  ٤٩-
الطویل فیختصره فال 

: كلمة یقول
  .اختصرُتُھ

زیادة  عدم-
حجم المصنف 
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- ١٢٣١ -  
 

  ت

الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

رقم 
  الحدیث 

  القرینة الدالة  الحدیث والوصف
األثر المترتب 
  على المصّنف

باب  -٢٥
كیف 
  .یستاك

ھ إال موضع یورد من
  .الفقھ منھ

  : مثال ذلك

حدَّثنا ُمسدٌَّد وُسلیماُن  -
 -المعنى-بُن داوَد الَعتكي 

حدَّثنا حمَّاُد ابُن : قاال
زید، عن َغیالَن بن 
َجریٍر، عن أبي ُبردة عن 

: قال: أبیھ، قال ُمسدَّد
صلى  -أتینا رسوَل اهللا 

 -اهللا علیھ وسلم 
َنسَتحِمُلھ، فرأیُتھ یستاُك 

قال أبو . ساِنھعلى ل
قال : وقال ُسلیمان: داود

صلى  - َدَخلُت على النبيَّ 
وھو  -اهللا علیھ وسلم 

َیسَتاُك، وقد َوَضَع 
السِّواَك على َطَرِف 

أْه : "لساِنِھ وھو یقول
قال . یعني َیَتَھوَُّع" أْه

: قال ُمسدَّد: أبو داود
فكان حدیثًا طویًال، 

  .اختصرُتُھ

جاء : واللفظ المختصر
األعرابي  ابن  وایة في ر
اختصرتھ یوم : زیادة

  .الجمعة في المسجد 

  .واختصاره

البراعة  -
والدقة في 

تصنیف 
المصنف بما 
یخدم الباب 

بإیراد موضع 
الشاھد الذي 

  .یخدم الباب

٣.      

  

  

  

  

  

إذا وجد روایتین في -
إحداھما زیادة جاء 
باألولى، ثم أورد سند 
الثانیة وجاء بالزیادة وال 

  :یقول كلمة

وذكر - 
الحدیث، أو 

االختصار  -
وفق منھجیة 

دقیقة جدا 
تنتظم 



  

  " دراسة تطبیقیة" التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  

- ١٢٣٢ -  
 

  ت

الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

رقم 
  الحدیث 

  القرینة الدالة  الحدیث والوصف
األثر المترتب 
  على المصّنف

  

كتاب 
األیمان 
  :والّنذور

باب  -٢٤
في قضاء 
النذر عن 

  .میتال

  

  

  

  

  

وتكرر -
أیضا في 

كتاب 
  :البیوع

باب  - ٨٥
في الرجل 

ُیَفضُِّل 
بعض ولده 
على بعٍض 

  .في النُّْحِل

  

  

  

  

  

  

  

-٣٣٠٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

-٣٥٤٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-١١١  

  

  

یعید ما سبق ذكره في 
  .فالحدیث السال

حدَّثنا أحمُد بن  -: مثالھ
یونَس، حدَّثنا زھیٌر، 
حدَّثنا َعبد اهللا بن عطاٍء، 

  عن عبِد اهللا بن ُبریدَة

أن امرأًة : عن أبیھ ُبریدَة
صلَّى -أتت رسوَل اهللا 

: فقالت -اهللا علیھ وسلم
كنت تصدقُت على ُأمي 
بَولیدة، وإنھا ماتت 
وتركْت تلك الولیدَة، 

قد وجَب أجُرك : "قال
ورجعْت إلیك في 

وإنھا : ، قالت"المیراث
ماتت وعلیھا صوُم 
شھٍر، فذكر نحَو حدیث 

  َعمٍرو

  

حدَّثنا أحمد ابن  -
یونس، حدَّثنا زھیر، 
حدَّثنا عبد اِهللا بُن عطاٍء، 
عن عبد اهللا بن ُبریدة 

أن امرأة : عن أبیھ بریدة
صلَّى  -أتت رسول اهللا 
: فقالت -اهللا علیھ وسلم 
على أمي كنت تصّدْقُت 

بولیدة وإنھا ماتت 
وتركت تلك الولیدة، 

  .وذكر الحدیث: قال

  

وذكر ھذا 
  .الحدیث

أو 
  :كلمة

فذكر نحَو         -
  ...حدیث

  :أو كلمة

ثمَّ ساَق نحو 
  .حدیِث

لمختصرات 
المصنف عند 
ایراد الحدیث 
في األبواب 

تكرار بعد 
الجزء أو 

القطعة من 
الحدیث في 
أبواب الفقھ 

  .المختلفة
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- ١٢٣٣ -  
 

  ت

الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

رقم 
  الحدیث 

  القرینة الدالة  الحدیث والوصف
األثر المترتب 
  على المصّنف

  

كتاب   
 :الطھارة

 ٤٨: وباب
باب  -

صفة 
وضوء 

 -النبي 
صلى اهللا 
علیھ وسلم 

–.  

  

  

  

  

  

  

  

  

وبنفس 
الكتاب 
والباب 
السابق 

  :أیضا

  

  

باب  - ٤٨  
صفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

-١١٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدَّثنا ُمسدٌَّد، حدَّثنا أبو  -
َعَوانة، عن خالد بن 
َعلقمة عن عبِد خیر 

  :قال

أتانا عليٌّ رضي اهللا عنھ 
وقد صلَّى، فدعا بَطُھوٍر، 

ما َیصَنُع بالطَُّھوٍر : فقلنا
وقد صلَّى؟ ما ُیریُد إال 

نا، فُأِتَي بإناٍء فیھ لُیَعلَِّم
ماٌء وَطْسٍت فأفَرغ من 
اإلناِء على یمینِھ فغسَل 
َیَدیِھ ثالثًا، ثمَّ َتمضَمَض 
واسَتنَثَر ثالثًا، فَمضَمَض 
وَنَثر ِمن الَكفِّ الذي 
یأُخُذ فیھ، ثمَّ غسَل 
وجَھھ ثالثًا، وغسَل َیَدُه 
الُیمنى ثالثًا، وغسَل َیَدُه 
الشمال ثالثًا، ثمَّ جعَل 
َیَدُه في اإلناِء فمسَح 
برأِسِھ مرًَّة واحدًة، ثمَّ 
غسَل ِرجَلھ الُیمنى ثالثًا، 
وِرجَلھ الشِّماَل ثالثًا، ثم 

َمن َسرَّه أن َیعَلَم : قال
 -وضوَء رسوِل اهللا 
 -صلى اهللا علیھ وسلم 

  .فھو ھذا

حدَّثنا الحسُن بن عليٍّ  -
الُحلوانيُّ، حدَّثنا الُحسیُن 

يُّ، عن بُن علّي الُجعف
زائدة، حدَّثنا خالُد بُن 
َعلقمة الَھمدانيُّ، عن 

  :عبِد خیٍر، قال
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- ١٢٣٤ -  
 

  ت

الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

رقم 
  الحدیث 

  القرینة الدالة  الحدیث والوصف
األثر المترتب 
  على المصّنف

وضوء 
 –النبي 

اهللا  صلى
یھ وسلم عل
-.  

  

  

  

  

  

  

وبنفس 
الكتاب 
والباب 
السابق 

  :أیضا

  

  

  

  

  

  

-١١٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صلَّى عليٌّ رضي اهللا 
عنھ الَغداَة، ثمَّ دخَل 
الرَّْحبَة، فدعا بماٍء، فأتاه 
الُغالُم بإناٍء فیھ ماٌء 

فأخَذ : وَطْسٍت، قال
اإلناَء بیِدِه الُیمنى، 
فأفَرَغ على َیِدِه الُیسرى 

الثًا، ثم وغسَل كفیِھ ث
أدَخَل َیَده الُیمنى في 

فَمضَمَض ثالثًا،  -اإلناِء
ثمَّ ساق قریبًا من حدیث 

ثمَّ : أبي َعوانة، قال
مسَح رأَسھ ُمقدََّمھ 
وُمَؤخََّره مرًَّة، ثمَّ ساَق 

  .الحدیَث نحَوه

  :وتكرر أیضا في حدیث

حدَّثنا محمَُّد بُن  -
المثنَّى، حّدثني محمَُّد بُن 

ُشعَبة، جعفر، حّدثني 
سمعُت مالَك بن : قال

ُعرُفطة، سمعُت عبَد 
  :خیٍر

رأیُت علّیًا علیھ السالم 
ُأِتَي بُكرسيٍّ فَقَعَد علیھ، 
ثمَّ ُأِتَي بُكوٍز من ماء، 
فَغَسَل َیَدیِھ ثالثًا، ثمَّ 
تمضَمَض مَع االسِتنشاِق 
بماٍء واحٍد، وذكر ھذا 

  الحدیث

زاد ابن األعرابي في 
: دیثروایتھ بعد ھذا الح

أخطأ فیھ : قال أبو داود
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- ١٢٣٥ -  
 

  ت

الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

رقم 
  الحدیث 

  القرینة الدالة  الحدیث والوصف
األثر المترتب 
  على المصّنف

شعبة، وإنما ھو خالد بن 
  .علقمة

    
بعد ایراد االختصار في الحدیث عند ابي داود فانھ یقتصر من الحدیث على ما  

  . یحقق غرضھ من الحدیث للباب
وال بد من اإلشارة أن ھناك تالزم وتقارب شدید ما بین االختصار،     

سندا ومتنا، أما االختصار فیتم نقل قطعة منھ وتلحق معھ والتكرار؛ فالتكرار نقلھ بكمالھ 
  . قرینة دالة على االختصار

داود یرید جمع أحادیث األحكام التي یحتج بھا الفقھاء  يلقد كان أب     
  . لیستخرجوا منھا األدلة التفصیلیة وتم لھ ذلك

حادیث التي أبو داود السجستاني، وكان ھمتھ جمع األ: وثالثھم: قال الدھلوي     
استدل بھا الفقھاء ودارت فیھم، وبنى علیھا األحكام علماء األمصار، فصنف سننھ، 

ما ذكرت في كتابي : "داود يقال أب. وجمع فیھا الصحیح والحسن واللین والصالح للعمل
وما كان منھا ضعیًفا صرح بضعفھ، وما كان فیھ علة " حدیًثا أجمع الناس على تركھ

وترجم على كل حدیث بما قد استنبط منھ . ھ الخائض في ھذا الشأنبّینھما بوجھ یعرف
  .عالم وذھب إلیھ ذاھب، ولذلك صرح الغزالي وغیره بأن كتابھ كاٍف للمجتھد

أبو عیسى الترمذي، وكأنھ استحسن طریقة الشیخین حیث بینا وما : ورابعھم
  ). ١. (أبھما، وطریقة أبي داود حیث جمع كل ما ذھب إلیھ ذاھب

قد ذكر ھو في رسالتھ إلى أھل مكة أنھ قصد جمع أكبر قدر ممكن من السنن و -
فإْن ذكر لك عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم سنة لیس مما : "التي علیھا مدار األحكام فقال

خرجتھ فاعلم أنھ حدیث واٍه إّال أن یكون في كتابي من طریق آخر، فإني لم أخرج الطرق 
  ) ٢"(أعرف أحدًا جمع على االستقصاء غیريألنھ یكبر على المتعلم وال 

  

                                      
قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق  ١
  .لبنان- بیروت- بال دار الكتب العلمیة / ، ط٣٤٢ص) ھـ١٣٣٢: ت(اسمي الق
 .٢٦رسالة أبو داود ألھل مكة أبو داود، ص ٢
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- ١٢٣٦ -  
 

  

ومن حرصھ على االستقصاء في جمع األحادیث المتصلة باألحكام أنھ قد یورد 
في الرجل  - ٨ الحدیث دون سند بعد أن یكون قد أورد حدیثًا مسندًا، كما في باب رقم 

حدَّثنا : شیبة، قاال حدَّثنا عثمان وأُبو بكر ابنا أبي -١٦یرد السالم وھو یبول، حدیث رقم 
مرَّ : عمر بن سعد، عن ُسفیان، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر، قال

قال أبو . وھو یبوُل، فَسلَّم علیھ، فلم َیُرد علیھ -صلى اهللا علیھ وسلم  -رجٌل على النبيِّ 
َم ثمَّ ردَّ على تیمَّ -صلى اهللا علیھ وسلم  -أنَّ النبيَّ : ُرِوَي عن ابِن عمر وغیِره: داود

  . الرجِل السَّالم
فالزیادة التي في الروایة الثانیة قد أوردھا ھنا دون سند وبصیغة      

رغبة منھ في االستقصاء واالستیعاب مع االختصار عند تكرار الحدیث ) ُروي(التمریض
  .في الباب الفقھي ولو كان السند ضعیفا

 ب اطث ا  

  دث أ داود  رار ا

كان اإلمام أبو داود ُیعید الحدیث إذا اشتملت الروایات األخرى على معاٍن      
زائدة، وربما ساق الروایة الثانیة بتمامھا إذا اشتملت على حكم مختلف عن حكم الروایة 
األولى، وأما إذا كان االختالف في لفظة، فإنھ یذكر تلك اللفظة فقط من الروایة الثانیة 

وإذا َأعدُت الحدیث في الباب من وجھین أو : "ادھا، وقد لخَّص ذلك بقولھبعد ذكر إسن
  ).١"(ثالثة، فإنما ھو من زیادة كالٍم فیھ، وربما فیھ كلمٌة زائدٌة على األحادیث

في الحدیث الواحد من : یقول الدكتور الصباغ في كتابھ الحدیث النبوي     
ویقول ) ٢(ى اهللا علیھ وسلم جوامع الكلم المعاني واالحكام الشيء الكثیر فلقد أوتي صل

فاذا أورد المؤلف الحدیث في باب من األبواب من أجل معنى آخر تضمنھ : أیضا
). ٣(الحدیث، ومن ھنا كان ال مفر من تكرار الحدیث في الكتب المصنفة على األبواب 

رر الحدیث وھذا ھو السبب الذي جعل أبا داود یك: ویقول في بحثھ أبو داود حیاتھ وسننھ
  ). ٤(أحیانا، ولكنھ ال یبلغ في تكراره مبلغ البخاري في صحیحھ وال یقطعھ تقطیعھ 

وكذا الكتب المرتبة على الرجال، أعني : ثم یردف في حاشیة بحثھ قائًلا      
المسانید فإن التكرار وارد فیھا لسبب آخر ال یخفى، وھو أن الحدیث الواحد یروى عن 

  ).٥(أكثر من صحابي 
  

                                      
  .٢٣رسالة أبو داود ألھل مكة، أبو داود، ص ١
المكتب اإلسالمي بیروت - ٤/، ط٤٧محمد الصباغ، ص. كتبھ، د-بالغتھ -الحدیث النبوي مصطلحھ  ٢
 .لبنان –
 .٨٥ص المرجع السابق، ٣
  ٣٠١، ص ١محمد بن لطفي الصباغ مجلة البحوث اإلسالمیة، العدد . حیاتھ وسننھ، د -أبو داود  ٤
  .بالحاشیة ٣٠١المرجع السابق، ص ٥
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- ١٢٣٧ -  
 

وتم ادراج الجدول الالحق؛ باتباع المنھج التحلیلي بفرعھ االستنباطي،      
والمنھج االستقرائي لألحادیث النبویة الشریفة الواردة في كتاب ابي داود المسمى بالسنن 

حدیثا مكرًرا؛ للوقوف على أوجھ التكرار فیھا من أصل ) ٥٢(بحیث یتم العمل على 
 -واهللا أعلم-تقراء لجمیع أحادیث ابي داود في كتابھ السنن تم التوصل الیھا باالس) ١٠٦(

ومعرفة الفوائد من التكرار الذي اتبعھ اإلمام أبو داود لیكون الحكم على التكرار وافًیا 
  .وشامًلا لمفرداتھ ویمكن لنا بعدھا ان نعمم الحكم على منھجھ

األحادیث ) ١٠٦(من أصل ) ٥٢(وتجدر اإلشارة ھنا أننا لم نأِت بھذا العدد     
المكررة لالستیعاب الكامل لألحادیث المكررة إنما تم سردھا على سبیل األمثلة، ولبیان 
منھجھ في الحدیث المكرر، ناھیك أن صحیح البخاري تمت الكتابة عن التكرار عنده 

  .قدیًما وحدیًثا
وسنضع الباب ورقم الحدیث ونص الحدیث األول والمكرر وسنورد في    

ت الفائدة من التكرار للحدیث سواء أكانت فائدة اسنادیة أم فائدة بالمتن من لفظة المالحظا
زائدة ام غیرھا وستتضح الفوائد من خالل سوق األمثلة واستخالص الفائدة لكل حدیث 

  . المرفق أدناه) ٢(من التكرار بالخانة المخصصة لھا حسب الجدول رقم 
  )٢(جدول رقم 

  

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

كتاب       .١
 :الطھارة

١٠٦- 
باب من 

إذا : قال
أقبلت 

الحیضة 
تدع 

  .الصالة

حدَّثنا ابُن  - ٢٨٥
أبي َعقیل، ومحمُد 

بن سلمة 
: الِمصریَّان، قاال

حدَّثنا ابُن وھب، 
عن َعمرو بن 

الحارث، عن ابن 
ن ُعروة ِشھاب، ع

بن الزُّبیر وَعمرة 
أن ُأمَّ : عن عائشة

حبیبة بنَت َجحش 
 -َخَتَنَة رسوِل اهللا 
صلى اهللا علیھ 

وتحت عبد  -وسلم 
الرحمن بن عوف 
اسُتحیَضت سبَع 

كتاب   
 :الطھارة

 ١٠٧   -  
باب من 
روى أن 

المستحاضة 
تغتسل لكل 

  .صالة

حدَّثنا ابُن  - ٢٨٨
أبي َعِقیل ومحمُد بُن 

: سلمة الُمراديُّ قاال
حدَّثنا ابُن َوھب، عن 

َعمِرو بِن الحارث، 
عن ابن ِشھاب، عن 

ُعروة بن الزُّبیر 
وَعمرة بنت عبد 

ة الرحمن عن عائش
صلى  -زوِج النبيِّ 

أنَّ : -اهللا علیھ وسلم 
ُأمَّ حبیبَة بنَت َجحش 

 -َخَتَنَة رسوِل اهللا 
صلى اهللا علیھ وسلم 

وتحَت عبد الرحمن -
بن عوف اسُتحیَضت 

أبواب فقھیة  -
مختلفة عقد 

علیھا أحكاما 
  . مختلفة

زیادة االوزاعي  -
على الحدیث 

 ٢٨٥األول رقم 
طریق ھشام  من

بن عروة عن 
  .ابیھ، عن عائشة

وبین وْھم ابن  -
  .عیینھ بزیادتھ

وحدیُث محمَّد  -
بن عمرو، عن 
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  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

سنین، فقال رسوُل 
صلى اهللا  -اهللا 

إنَّ : "-علیھ وسلم 
ھذه لیست 

بالَحیَضِة، ولكن ھذا 
ِعْرٌق، فاغَتِسلي 

  ".وَصلَّي

زاَد : أبو داود قال
األوزاعيُّ في ھذا 

الحدیث عن 
الزُّھري، عن ُعروة 
وَعمرة، عن عائشة 

اسُتحیَضت ُأُم : قالت
-حبیبة بنُت َجحش 

وھي تحَت عبد 
 -الرحمن بن عوف

سبَع ِسنین، فأَمَرھا 
صلى اهللا  -النبي 

: قال -علیھ وسلم 
إذا أقَبَلِت الَحیَضُة "

فَدِعي الصَّالَة، وإذا 
فاغَتِسلي أدَبَرت 
  ".وَصلَّي

ولم : قال أبو داود
یذكر ھذا الكالم َأحد 

من أصحاب 
الزُّھريِّ غیُر 

األوزاعيَّ، ورواه 
عن الزُّھريِّ عمُرو 
بُن الحارث واللَّیُث 
ویونُس وابُن أبي 

ذئب وَمعَمٌر 
وإبراھیُم بُن سعد 

سبَع ِسنیَن، فاسَتفَتت 
صلى اهللا  -رسوَل اهللا 
في  -علیھ وسلم 

ذلك، فقال رسوُل اهللا 
صلى اهللا علیھ  -

ه إنَّ ھذ: "-وسلم 
لیست بالَحیَضِة، 
ولكن ھذا ِعرٌق 
" فاغَتِسلي وَصّلي

فكانت : قالت عائشُة
َتغَتِسُل في ِمرَكٍن في 

ُحجَرِة ُأخِتھا زینَب 
بنِت َجحش حتَّى َتعُلَو 

  .ُحمَرُة الدَِّم الماَء

الزُّھرّي فیھ 
شيٌء َیقُرُب ِمن 

الذي زاَد 
األوزاعيُّ في 

  .حدیثھ
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- ١٢٣٩ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

وُسلیماُن بُن كثیر 
وابُن إسحاق 

وسفیاُن بُن ُعیینة، 
لم یذكروا ھذا 

  .الكالَم

وإنَّما : قال أبو داود
ھذا لفُظ حدیث 

ھشام بن ُعروة، 
عن أبیھ، عن 

  .عائشة

وزاَد : قال أبو داود
ابُن ُعیینة فیھ 

أَمَرھا أن : أیضًا
َتَدع الصَّالة أیاَم 

أقرائھا، وھو َوھٌم 
  . ِمن ابن ُعیینة

وحدیُث محمَّد بن 
عمرو، عن الزُّھرّي 
فیھ شيٌء َیقُرُب ِمن 

األوزاعيُّ  الذي زاَد
  .في حدیثھ

كتاب     .٢
 :الطھارة

٣٠- 

باب  
فرض 

  .الوضوء

حدَّثنا عثمان  - ٦١
بن أبي شیبَة، حدَّثنا 

ن، وكیٌع، عن ُسفیا
عن ابِن َعقیل، عن 
محمَّد ابن الحنفیة 

عن عليٍّ رضي اهللا 
قال : عنھ قال

صلى  -رسوُل اهللا 
: -اهللا علیھ وسلم 

ِمفتاُح الصَّالة "

كتاب     
  :الصالة

باب  -٧٤ 
اإلمام ُیحِدث 
بعد ما یرفع 

رأَسھ من 
  . آخر َركعة

٦١٨ - 
حدَّثنا عثمان بن أبي 
شیبة، حدَّثنا وكیٌع، 

عن سفیاَن، عن ابن 
َعقیل، عن محمَّد ابن 

الحنفیة عن علّى 
: رضي اهللا عنھ قال

 -قال رسوُل اهللا 
صلى اهللا علیھ وسلم 

ِمفتاُح الصَّالة : "-

أبواب فقھیة  -
مختلفة الشتمالھ 

على أحكام 
متعددة فیصلح 

لالستشھاد بھ في 
  .بابین

ذكر الحدیث  -
بكمالھ سندا 

ومتنا في بابین 
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  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

الطُّھوُر، وتحریُمھا 
التكبیُر، وتحلیُلھا 

  ".التَّسلیم

الطھوُر، وتحریُمھا 
التكبیُر، وتحلیُلھا 

 ".التَّسلیُم

  

  .مختلفین

كتاب   .٣
: الطھارة

١٢٩  

باب  -
الصالة 

في ُشُعر 
  النساء

نفس (
اسم الباب 

٨٧.(  

حدَّثنا عبیُد  - ٣٦٧
اهللا بُن معاذ، حدَّثنا 

أبي، حدَّثنا األشعث، 
عن محمَّد ابن 

عبد ِسیِرین، عن 
اهللا بن َشقیق عن 

كاَن : عائشة، قالت
صلى  -رسوُل اهللا 

ال -اهللا علیھ وسلم 
ُیَصّلي في ُشُعِرنا، 

قال ُعَبید . أو ُلُحِفنا
  .شكَّ أبي: اهللا

  

وفي نفس الباب  -
حدَّثنا  ٣٦٨: حدیث

الحسُن بن علّي، 
حدَّثنا سلیمان بن 

حرب، حدَّثنا حّماٌد، 
عن ھشام، عن ابن 

  ِسیِرین

أنَّ : شةعن عائ
صلى اهللا  -النبيَّ 

كاَن ال  -علیھ وسلم 
ُیَصلِّي في َمالِحِفنا 

وسمعُت : قال حماد
سعیَد بَن أبي َصَدقَة 

سألُت محمدًا : قال

 كتاب  
 ٨٧:الصالة

باب  -
الصالة في 
  ُشُعر النساء

نفس اسم (
الباب 
١٢٩.(  

٦٤٥ - 
حدَّثنا ُعَبید اهللا بن 
معاذ، حدَّثنا أبي، 

حدَّثنا األشعُث، عن 
یعني ابن -محمَّد 
، عن عبد اهللا -سیرین

بن شقیق عن عائشة 
كان رسوُل اهللا : قالت

صلى اهللا علیھ  -
ال ُیصّلي في  -وسلم 

قال . ِفناُشُعِرنا أو ُلُح
  .شكَّ أبي: ُعبید اهللا

 ١٢٩باب 
) ٣٦٧(حدیثین 

االول صحیح 
االسناد والذي 

یلیھ بنفس الباب 
منقطع ) ٣٦٨(

االسناد من طریق 
محمد بن سیرین 

وباب . عن عائشة
حدیث واحد  ٨٧

صحیح االسناد 
عقد علیھ الباب، 

واالول إسناد 
منقطع بین محمَّد 

بن سیرین 
وعائشة، لكن قد 

اسطة ُعرفت الو
بینھما، فقد رواه 
أشعث الُحمراني، 
عن ابن سیرین، 
عن عبد اهللا بن 

شقیق، عن 
عائشة، كما سلف 

قال . قبلھ
الدارقطني في 

/ ٥" العلل"
: ٩٠الورقة 

القول فیھ قول 
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- ١٢٤١ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

عنھ فلم ُیحدِّثني، 
سمعُتھ منُذ : وقال

زماٍن، وال أدري 
ممَّن َسِمعُتھ، وال 
أدري َأَسِمعُتھ ِمن 
َثبٍت أو ال، فَسُلوا 

  .عنھ

    

ھو : حماد. أشعث
: ابن زید، وھشام
ھو ابن حسان 

 .القردوسي
فیكون ابن 

سیرین نسي من 
حدثھ بھ، وقد 

رواه عنھ أشعث 
كما -مراني الح

سلف برقم 
عن  -) ٣٦٧(

عبد اهللا بن شقیق 
. ت. بال شك

/ شعیب األرناؤوط
  .أبو داود

كتاب   .٤
  :الصالة

١١٦  

باب  -
رفع 

  .الیدین

حَدثنا  - ٧٢٦
ُمسَدد، حَدثنا بشر 
بن الُمَفضل، عن 
عاصم بن ُكلیب، 

عن أبیھ عن وائل 
: قلُت: بن ُحجر قال

ألنُظَرنَّ إلى صالِة 
لى ص -رسوِل اهللا

 -اهللا علیھ وسلم 
: كیف ُیصلي، قال
 -فقام رسوُل اهللا
صلى اهللا علیھ 

، فاسَتقَبَل -وسلم 
الِقبَلَة، فكبَّر فرفع 

َیَدیِھ حتى حاذتا 
ُأُذَنیِھ، ثم أخذ 

ِشماَلھ بیمینھ، فلمَّا 

كتاب 
: الصالة
باب  -١٧٩
كیف 

الجلوس في 
  التشھد؟

٩٥٧ - 
حدثنا ُمسدد، حدثنا 

بشر بن الُمفّضل، عن 
عاصم بن كَلیب، عن 

أبیھ عن وائل بن 
: قلُت: ُحجر، قال

ألنُظَرّن إلى صالة 
صلى اهللا  -رسول اهللا

كیف  -علیھ وسلم 
ُیصلي، فقام رسوُل 

صلى اهللا علیھ  -اهللا
، فاستقَبَل -وسلم 

الِقبلَة فكّبر، فرفع 
یدیھ حَتى حاذتا 

بُأُذنیھ، ثم أخذ ِشماَلھ 
بیمینھ، فلما أراد أن 

یركع رفَعھما ِمثَل 

أبواب فقھیة  -
  مختلفة

زیادة في  -
    ٧٢٦الحدیث 

ثم وضع َیَدیِھ 
على ُركَبَتیِھ، فلما 

رفَع رأَسھ من 
الركوع َرَفَعھما 
ِمثَل ذلك، فلمَّا 

سجَد وضَع رأَسھ 
نِزِل من بذلك الَم

  بین َیَدیِھ،



  

  " دراسة تطبیقیة" التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  

- ١٢٤٢ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

أراد أن یركَع 
َرَفَعھما مثَل ذلك، 

ثم وضع َیَدیِھ على 
ُركَبَتیِھ، فلَما رفَع 

كوع رأَسھ من الر
َرَفَعھما ِمثَل ذلك، 
فلمَّا سجَد وضَع 

رأَسھ بذلك الَمنِزِل 
من بین َیَدیِھ، ثم 

جلَس فافَتَرَش 
ِرجَلھ الُیسرى 

ووضَع َیَده الُیسرى 
على َفِخِذه الُیسرى، 
وَحد ِمرَفِقِھ األیَمِن 
على َفِخِذه الُیمنى، 

وقبَض ِثنَتیِن وحلَّق 
َحلقًة، ورأیتھ 

ھكذا، وحلََّق : یقول
شٌر اإلبھاَم ِب

والوسطى، وأشاَر 
  .بالسبابة

ثم جلس : ذلك، قال
فافَتَرَش ِرجَلھ 

الُیسرى، ووضع یَده 
الُیسرى على َفِخذه 

الُیسرى، وحّد ِمرَفِقھ 
األیمِن على َفِخِذه 

منى، وقبض ِثنَتین الُی
وَحّلَق َحلقًة، ورأیُتھ 

یقوُل ھكذا، وحّلَق 
ِبشر اإلبھاَم 

والوسطى وأشار 
  .بالّسبَّابة

كتاب      .٥
: الصالة
١١٧- 
باب 

افتتاح 
  .الصالة

حدثنا على  - ٧٣٣
بن الحسین بن 

إبراھیم، حدثنا أبو 
بدر، حَدثني زھیٌر 
أبو َخیثمَة، حَدثنا 
الحسن بن الُحر، 
حدثني عیسى بن 
عبد اهللا بن مالك، 

عن محمد ابن 
عمرو بن عطاء 

أحد بني مالك، عن 
 -اشأو عیَّ -عّباس

كتاب    
:الصالة
باب  - ١٨٠

َمن ذكر 
التورُّك في 

  .الرابعة

حدثنا علي  - ٩٦٦
بن الحسین بن 

ابراھیم، حدَّثنا أبو 
بدر، حّدثنا زھیٌر أبو 
َخیثمَة، حدثنا الحسن 

بن الُحّر، حدثنا 
بن عبد اهللا بن  عیسى
أو  -عن عّباس مالك

بن سھل  -عّیاش
الساِعِدي، أنھ كان 

في َمجِلٍس فیھ أبوه، 
فسجد : فذكر فیھ قال

أبواب فقھیة  -
  مختلفة

  :فیھ ٧٣٣حدیث 

في إسناده  -
ھناك زیادة محمد 

بن عمرو بن 
عطاء بین عیسى 

بن عبد اهللا بن 
الك وعباس بن م

  .سھل

عیسى بن عبد 
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- ١٢٤٣ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

: بن سھل الساِعِدي
أنھ كان في َمجلٍس 
فیھ أبوه، وكان من 

 -أصحاب النبّي
صلى اهللا علیھ 

، وفي -وسلم 
الَمجلِس أبو ھریرة 

وأبو ُحمید 
الساِعِدي وأبو 

ُأسید، بھذا الخبر 
. یزید أو ینقص 

ثم رفَع : قال فیھ
یعني من  -رأَسھ

: فقال -الركوع
سمَع اهللا ِلَمن "

ا حمَده، اللھم ربن
ورفَع " لك الحمد

اهللا : "َیَدیِھ، ثم قال
فسجد، " أكبر

فانَتَصَب على كفَّیِھ 
وُركَبَتیِھ وصدور 

َقَدَمیِھ وھو ساجد، 
ثم كّبر فجلس 

فتورك، ونصَب 
َقَدَمھ األخرى، ثم 

كبَّر فسجد، ثم كبر 
فقام ولم یتوَرك، ثم 

: قال. ساق الحدیث
ثم جلَس بعد 

الركعَتین، حتى إذا 
ینھَض ھو أراد أن 

للقیام قاَم بتكبیرٍة، 
ثم ركع الركعَتین 

فانَتَصَب على كفیِھ 
وُركَبَتیِھ وُصدور 

َقَدَمیِھ وھو جالس، 
فتورَّك ونصَب َقَدَمھ 

األخرى، ثم كّبر 
فسجد، ثم كبر فقام 
ولم یتورَّك، ثم عاد 

ألخرى فركع الركعَة ا
فكّبر كذلك، ثم جلس 
بعد الركعتین، حتى 

إذا ھو أراد أن 
ینھَض للقیام قام 
بتكبیٍر، ثم ركع 

الركعَتین اُألخَرَیین، 
فلّما سّلم  سّلم عن 
  .یمینھ وعن ِشمالھ

 -اهللا بن مالك 
وإن روى عنھ 

جمع، وذكره ابن 
حبان في 

قد  -" الثقات"
خالفھ عبد الحمید 
بن جعفر ومحمد 

بن عمرو بن 
وھما  -حلحلة 
فرویاه  -ثقتان 

عن محمد بن 
عمرو بن عطاء، 

عن أبي حمید 
الساعدي، 

وصرح محمد بن 
عمرو بن عطاء 

في روایتیھما 
لھ من بسماعھ 

حمید ولعل ِذكَر 
محمد بن عمرو 
في ھذا اإلسناد 
وھم، فقد رواه 

عتبة بن أبي 
حكیم فیما ذكر 
المصنف بإثر 

، )٧٣٤(الحدیث 
عن عیسى بن 
عبد اهللا، عن 

  عباس

ابن سھل، لم 
یذكر محمد بن 

  واهللا أعلم. عمرو
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- ١٢٤٤ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

اُألخَرَیین، ولم یذكر 
  .التوُرَك في التشُھد

وفیھ أیضا ذكر  -
من كان بالمجلس     

فیھ زیادة في  -
  .المتن

  

٦.      

اب كت 
  :الصالة

٢٠٤  

باب  -
صالِة 
الرجل 

التطوَع 
  .في بیتھ

  

حدثنا  -  ١٠٤٣
أحمُد بن محمد بن 

حنبل، حدثنا یحیى، 
عن ُعبید اهللا، 

أخبرني نافع عن 
قال : ابن عمر، قال

صلَّى  -رسوُل اهللا 
: -اهللا علیھ وسلم 

اجعُلوا في بیوتكم "
ِمن صالتكم، وال 

  ".َتتَِّخُذوھا قبورًا

    

كتاب 
  :الصالة

٣٤٤  

باب فضل  - 
التطوع في 

  .البیت

حدَّثنا  -  ١٤٤٨
مسدٌَّد، حدَّثنا یحیى، 

عن ُعبید اهللا، أخبرنا 
  نافع

: عن ابن عمر، قال
 -قال رسوُل اهللا 

صلَّى اهللا علیھ وسلم 
اجعلوا في : "-

بیوتكم ِمن َصالِتكم 
  ".وال تتَِّخُذوھا ُقبورًا

أبواب فقھیة  -
مختلفة عن صالة 

ت التطوع في البی
والثانیة عن فضل 

التطوع في 
  .البیت

: ذكر طریقین -
طریق عن اإلمام 

أحمد، وطریق 
مسدد بن مسرھد 

  .في الثاني

كتاب      .٧
  :الصالة

 ٣٠٦- 
باب قیام 

  .اللیل

حدثنا ابُن  -  ١٣٠٨
بشار، حدثنا یحیى، 
حدثنا ابُن عجالن، 
عن القعقاع، عن 

أبي صالح عن أبي 
قال : ھریرة قال
صلَّى  -رسوُل اهللا 

: -اهللا علیھ وسلم 
رحم اهللا رجًال قام "

من اللیل، فصلَّى 
وأیقَظ امرأتھ، فإن 

أبت، َنَضَح في 
وجھھا الماء، َرِحَم 
اهللا امرأًة قامت من 

اللیل، فصّلت 

كتاب 
  :الصالة

باب  - ٣٤٦  
الحثِّ على 

  .قیام اللیل

حدَّثنا  -  ١٤٥٠
محمُد بُن بشار، 

حدَّثنا یحیى، حدَّثنا 
ابن عجالن، حدَّثنا 

القعقاُع بُن حكیم، عن 
أبي صالح عن أبي 

قال : ھریرة، قال
صلَّى اهللا  -رسوُل اهللا 
َرِحَم : "-علیھ وسلم 

اُهللا رجًال قام ِمن اللیل 
فَصلَّى وأیقظ امرأَتھ 

فصلَّت، فإن أَبْت 
نضح في وجھھا 

اهللا امرأَة  الماء، َرِحَم
قامت ِمن اللیل فصلَّت 

: أبواب فقھیة -
قیام اللیل، والحث 

  .على قیام اللیل
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- ١٢٤٥ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

وَأیَقَظْت زوَجھا، 
فإن أبى َنَضَحْت في 

  ".وجھھ الماء

  

وأیقظت زوَجھا، فإن 
أبى َنَضَحْت في 

  ".وجھھ الماء

كتاب      .٨
: الصالة
٣٠٦-  

باب   
  .قیام اللیل

حدثنا ابُن  -  ١٣٠٩
كثیر، أخبرنا 

سفیان، عن علي 
) ح(بن األقمر 

وحدثنا محمُد بُن 
بن َبِزیٍع، حاتم 

حدثنا ُعَبیُد اهللا بُن 
موسى، عن شیبان، 

عن األعمش، عن 
 -علي بن األقمر 

  عن األغّر - المعنى 

عن أبي سعید وأبي 
قال : ھریرة، قاال
صلَّى  -رسوُل اهللا 

: -اهللا علیھ وسلم 
إذا أیَقَظ الرَُّجُل "

أھَلھ مَن اللیل 
أو صلَّى  -فصلَّیا 

 -َرْكعتین جمیعًا 
الذَّاكریَن ُكِتَب في 

ولم ". والذَّاكراِت
یرفعھ ابُن كثیر، وال 

َذكَر أبا ُھریرة، 
جعلھ كالَم أبي 

  .سعید

رواه : قال أبو داود
ابن مھدّي عن 

كتاب    
  :الصالة

باب  -٣٤٦ 
الحثِّ على 

  . قیام اللیل

 حدَّثنا -  ١٤٥١
محمُد بُن حاتم بن 

بزیع، حدَّثنا ُعبیُد اهللا 
بُن موسى، عن 

شیبان، عن األعمش، 
عن علي بن األقمر، 
عن األغرِّ أبي مسلم 
عن أبي سعیٍد وأبي 

قال : ھریرة، قاال
صلَّى اهللا  -رسوُل اهللا 
َمن : "-علیھ وسلم 

استیقَظ ِمن اللیل، 
وأیقظ امرأتھ، فصلیا 
ركعتین جمیعًا، كِتَبا 

الذاكرین اهللا ِمن 
  ".كثیرًا والذاكرات

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

ایراد أكثر من  -
طریق لرفع 

األول (الموقوف 
موقوف والثاني 

إسناده ) مرفوع
  .صحیح

ذكر أكثر من  -
  .إسناد للحدیث

في الحدیث  -
) ح(تحویل: األول

بالسند لطریق 
  .آخر



  

  " دراسة تطبیقیة" التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  

- ١٢٤٦ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

وأراه : سفیان، قال
  . ذكر أبا ھریرة

: قال أبو داود
وحدیُث سفیاَن 

  .موقوف

كتاب     .٩
: الطھارة

١٠٣- 
باب في 

إتیان 
  .الحائض

حدَّثنا  - ٢٦٤
ُمسدٌَّد، حدَّثنا یحیى، 

عن ُشعبة، حدَّثني 
الَحَكُم، عن عبد 
الحمید ابن عبد 

الرحمن، عن ِمقَسم 
عن ابن عبَّاس، 

صلى  -عن النبيِّ 
 -اهللا علیھ وسلم 
في الذي یأتي 
امرأَتُھ وھي 
: حاِئٌض، قال

َیَتَصدُق بدیناٍر أو "
  ". ِنصِف دیناٍر

ھكذا : قال أبو داود
حیحة، الروایة الص

دینار أو : "قال
وربما " نصف دینار

  .لم َیرَفعھ ُشعبُة

كتاب    
 ٤٧: النكاح

باب في  -
كفارة من 
  .أتى حائضًا

حدَّثنا  -  ٢١٦٨
ُمسَدٌد، حدَّثنا یحیي، 

غیره، [عن شعبة 
حدثني ] عن سعید

الحكم، عن عبد 
الحمید بن عبد 

الرحمن، عن مقسٍم 
عن ابِن عباٍس، عن 

  النبيِّ 

 علیھ صلَّى اهللا -
في الذي یأتي  -وسلم 

امرأتھ وھي حائٌض، 
یتصدَُّق بدیناٍر، : "قال

  ".أو بنصِف دینار

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

نبھ أبو داود  -
على أنھ ربما لم 
یرفعھ شعبة أي 

موقوف على 
  .شعبة

كتاب   .١٠
: الطھارة

١٠٣- 
باب في 

إتیان 
  .الحائض

حدَّثنا عبُد  - ٢٦٥
السَّالم بن ُمطھَّر، 

یعني -دَّثنا جعفٌر ح
، عن -ابَن ُسلیمان

عليِّ بن الحكم 
الُبنانيِّ، عن أبي 
الحسن الَجَزريِّ، 

كتاب 
  :النكاح

باب  -٤٧   
في كفارة 

من أتى 
  .حائضًا

حدَّثنا عبُد  -  ٢١٦٩
السَّالم بن ُمَطھَّر، 

یعني  -حدَّثنا جعفٌر 
عن  -ابَن سلیمان 

علي بن الحكم 
الُبنانيِّ، عن أبي 

الحسن الجَزري، عن 

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

كالھما إسناده  -
ضعیف لجھالة 

أبي الحسن 
  .الجزري
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- ١٢٤٧ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

  عن ِمقَسم

عن ابن عباس، 
إذا أصاَبھا في : قال

أوَِّل الدَِّم فدیناٌر، 
وإذا أصاَبھا في 

انِقطاِع الدَِّم فِنصُف 
  .دیناٍر

: قال أبو داود
وكذلك قال ابُن 

ُجَریج، عن عبد 
  .الكریم، عن ِمقَسم

عباٍس مقَسٍم عن ابِن 
إذا أصاَبھا في : قال

الدَِّم فِدیناٌر، وإذا 
أصاَبھا في انقطاِع 

  .الدَِّم فنصُف دینار

  

أشار المصنف  -
لطریق آخر قال 
ابن جریج عن 
عبد الكریم عن 

  .مقسم

كالھما موقوف  -
  .على ابن عباس

  

ب كتا  .١١
: المناسك

باب  -٨٦
التحصیب

.  

حدَّثنا  -  ٢٠١٠
أحمُد بُن حنبل، 

حدَّثنا عبُد الرزاق، 
أخبرنا معمر، عن 
الزھريِّ، عن علي 

بن ُحسین، عن 
عمرو بِن عثمان 

عن ُأسامة بِن زید، 
یا رسوَل : قلُت: قال

اهللا، أین تنِزُل غدًا؟ 
: في حجتھ، قال

ھل ترك لنا َعِقیٌل "
: ثم قال" َمْنِزًال؟ 

نحُن نازلوَن "
ِبَخْیِف بني ِكنانة، 

حیث قاسَمت ُقریٌش 
یعني " على الكفِر

الُمَحصَِّب، وذلك أن 
بني ِكنانة حالَفْت 
قریشًا على بني 

ھاشم أن ال 

كتاب   
  : الفرائض

باب  -١٠
ھل یرث 
المسلم 
  .الكافر؟

حدَّثنا أحمُد  -  ٢٩١٠
بن حنبٍل، حدَّثنا عبُد 

الرزاق، أخبرنا 
َمعمر، عن الزھري، 
عن علي بن ُحسیٍن، 
  عن َعمرو بن عثمان

عن أسامة بن زید، 
یا رسوَل : قلُت: قال

-اهللا، أین تنزُل غدًا؟ 
: قال - في حجتھ

وَھل ترك لنا َعِقیٌل "
: ثم قال" منزًال؟ 

نحُن ناِزُلون بَخْیِف "
َة، حیث بني ِكنان

قاسمْت قریٌش على 
: ، یعني"الكْفِر

اْلُمحصَّب، وذلك أن 
بني ِكنانَة حالفْت 
قریشًا على بني 

أن ال : ھاشٍم

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

في األولى  -
راوي 
) الزھري(الحدیث

فسر لفظة 
  .الخیف



  

  " دراسة تطبیقیة" التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  

- ١٢٤٨ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

ُیناِكحوھم وال 
ُیبایعوھم وال 

قال . ُیؤووھم
والَخیُف : الزھري
  .الوادي

یناِكُحوھم، وال 
  .یباِیُعوھم وال ُیؤُوُھم

كتاب   .١٢
 :الجھاد
١٥٣- 

باب فیمن 
لھ أسھم 
  .َسْھمًا

  

حَدثنا  -  ٢٧٣٦
محمُد بن عیسى، 
حدَّثنا ُمجّمُع بن 

یعقوَب بِن ُمجّمع 
بن یزیَد األنصاريُّ، 
سمعُت أبي یعقوَب 

بَن ُمجمَّع یذُكر، 
عن عمھ عبِد 

الرحمن بن یزیَد 
األنصاري عن عمِّھ 

ُمجّمع بن جاریَة 
وكان -األنصاريِّ 

أحَد القراء الذین 
: قال -قرؤوا القرآَن

ْدنا الُحدیبیَة مع شھ
صلَّى -رسوِل اهللا 

، - اهللا علیھ وسلم
فلما انصرْفنا عنھا 
إذا الناُس َیُھُزوَن 

األباِعَر، فقاَل بعُض 
ما : الناِس لبعٍض
: للناس؟ قالوا

ُأوِحَي إلى رسوِل 
صلَّى اهللا علیھ -اهللا 

، فخرْجنا مع -وسلم
الناس ُنوِجُف، 
صلَّى -فوجْدنا النبيَّ 
 - ماهللا علیھ وسل

كتاب    
الخراج 
والفيء 
 :واإلمارة

باب في  -٢٤
حكم أرض 

  .خیبَر

حدَّثنا  -  ٣٠١٥
محمد بن عیسى، 
حدَّثنا ُمَجمُِّع بن 

یعقوَب بن ُمجمِِّع بن 
یزیَد األنصاريُّ، 

سمعُت أبي یعقوَب بن 
ُمجمِّع یذكر، عن 

عمھ عبد الرحمن بن 
عن  یزیَد األنصارّي

عّمھ ُمجمِّع بن جاریَة 
وكان أحَد -األنصاري 

القراء، الذین قرؤوا 
ُقسمت : قال -القرآن

خیبُر على أھل 
الحدیبیِة، فقَسَمھا 

صلَّى اهللا  -رسوُل اهللا 
على  -علیھ وسلم 

ثمانیَة عشَر سھمًا، 
وكان الجیُش ألفًا 

وخمس مئة، فیھم 
ثالُث مئة فارٍس، 
فأعطى الفارَس 
ى سھَمین، وأعط
  .الراجَل سھمًا

أبواب فقھیة -
  .مختلفة

العمل في كال  -
البابین على غیر 

. ھذا الحدیث
والحدیث الذي 
علیھ العمل في 
سنن أبي داود، 
باب في سھمان 

الخیل، حدیث رقم 
٢٧٣٣.  

جاءت الروایة  -
في الباب الثاني 

  مختصرة 
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- ١٢٤٩ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

واقفًا على راِحلِتھ 
عند ُكراع الَغِمیِم، 
فلما اجتمَع علیھ 
: الناُس قرأ علیھم

ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا {
] ١: الفتح[} ُمِبیًنا

یا : فقاَل رجل
رسوَل اهللا، أَفْتٌح 

نعم، : "ھو؟ قال
والذي َنْفُس مَحَمٍد 

" بَیدِه إّنُھ َلَفْتٌح
فُقسمْت خیبُر على 

 أھل الحدیبیِة،
فقَسمھا رسوُل اهللا 

صلَّى اهللا علیھ -
على ثمانیَة  -وسلم

عشَر سھمًا، وكان 
الجیُش ألفًا وخمس 
مئٍة، فیھم ثالُث مئِة 

فارٍس، فأعطى 
الفارَس سھَمین، 

وأعطى الراِجَل 
  .سھمًا

: قال أبو داوَد
حدیُث أبي ُمعاویَة 

أصحُّ والعمُل علیھ، 
وأرى الوھم في 
حدیث ُمجّمع أنھ 

مئِة  ثالَث: قال
فارٍس، وإنما كانوا 

  .مئتي فارٍس

أبواب فقھیة  -حدَّثنا  -  ٣١٥٥كتاب   حدَّثنا  -  ٢٨٧٦كتاب      .١٣



  

  " دراسة تطبیقیة" التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  

- ١٢٥٠ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

: الوصایا
باب  -١١

الدلیل 
على أن 

الَكَفن من 
 رأِس
  .المال

محمُد بن َكثیٍر، 
أخبرنا سفیاُن، عن 
األعمِش، عن أبي 

وائٍل عن َخّباٍب، 
ُمصعُب بن : قال

عمیٍر ُقِتَل یوم ُأحٍد، 
ولم تكن لھ إال 

َنِمَرٌة، كنَّا إذا َغّطْیَنا 
بھا رأَسُھ خرَجْت 

رجالُه، وإذا غطَّینا 
رجلیھ خرج رأُسھ، 

 -فقال رسوُل اهللا 
اهللا علیھ صلَّى 
غطُّوا : "-وسلم 

بھا رأَسھ، واجَعُلوا 
على رجلیِھ مَن 

  ".اإلِذخِر

:  الجنائز
باب  -٣٥

كراھیة 
الُمَغاالة في 

  .الكفن

محمُد بن كثیر، 
أخبرنا سفیاُن، عن 
األعمِش، عن أبي 

: وائل عن َخبَّاٍب، قال
مصعُب بن ُعمیر ُقِتل 
یوم ُأحد، ولم یكن لھ 

ال َنِمَرٌة، كنا إذا إ
َغطَّینا بھا رأَسھ 

خرجت رجالُه، وإذا 
َغطَّینا رجلیھ خرَج 
رأُسھ، فقال رسوُل 

صلَّى اهللا علیھ -اهللا 
َغطُّوا بھا " -وسلم

رأَسھ، واجعُلوا على 
  ".رجلیھ من اإلذِخر

  .مختلفة

كتاب     .١٤
: الطھارة

١٢٤- 
باب في 
الغسل 
  .للجمعة

نا حدَّث - ٣٤٨
عثمان بن أبي 

َشیبَة، حدَّثنا محمَّد 
بن ِبشر، حدَّثنا 

زكریا، حدَّثنا 
ُمصَعب بن شیبة، 

عن َطلق بن حبیب، 
عن عبد اهللا بن 

الزُّبیر عن عائشة 
أنھا حدَّثتھ، أنَّ 

صلى اهللا  -النبيَّ 
كان  -علیھ وسلم 

: َیغَتِسُل ِمن أربٍع
ِمَن الَجنابِة، ویوَم 

الُجُمعِة، وِمَن 
امِة، وِمن الِحج

كتاب   
 ٣٩:الجنائز

باب في  -
الُغسل من 
  .غسل المیت

  

حدَّثنا  -  ٣١٦٠
عثماُن بن أبي َشیبَة، 

حدَّثنا محمُد بن 
ِبشیر، حدَّثنا زكریا، 

حدَّثنا ُمصعُب بن 
شیبَة، عن َطْلِق بن 
حبیٍب الَعَنزيِّ، عن 
  عبد اهللا بن الزبیر

عن عائشة، أنھا 
-نبي أن ال: حدَّثتھ

 -صلَّى اهللا علیھ وسلم
: كان یغتسل من أربٍع
من الجنابِة، ویوِم 

الجمعة، ومن 
الحجامِة، وغسِل 

أبواب فقھیة  -
  مختلفة
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- ١٢٥١ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

  .المیت  .َغسِل المیت

  

  

كتاب     .١٥
: الزكاة

٣٥ - 
باب ما ال 

یجوز 
  .منُعھ

  

حدَّثنا  -  ١٦٦٩
ُعبیُد اهللا بُن معاذ، 
حدَّثنا أبي، حدَّثنا 

كھَمس، عن سیاِر 
رجل  -بن منظور 

 -من بني َفزاَرة 
عن أبیھ، عن امرأة 

ُبَھیسُة : یقال لھا
: عن أبیھا قالت

 -استأذَن أبي النبيَّ 
صلَّى اهللا علیھ 

، فدخل بیَنھ -وسلم 
وبیَن قمیصھ، فجعل 

ُیقبِّل ویلتِزُم، ثم 
یا رسوَل اهللا، : قال

ما الشيُء الذي ال 
: َیِحلُّ منعھ؟ قال

یا : قال" الماء"
الشيُء نبي اهللا، ما 

الذي ال َیِحل منعھ؟ 
: قال" الملُح : "قال

یا نبي اهللا، ما 
الشيَء الذي ال َیِحلُّ 

أن : "منعھ؟ قال
َتْفعل الخیَر َخیٌر َلَك 

."  

كتاب 
 -٦٢: البیوع

باب في منع 
  .الماء

حدَّثنا ُعَبیُد  -  ٣٤٧٦
اهللا بُن معاذ، حدَّثنا 
أبي، حدَّثنا َكْھَمٌس، 

عن سیار بِن منظور 
 -من بني فزارةرجل -

عن أبیھ، عن امرأِة 
یقال لھا ُبَھْیَسُة عن 

استأذن : أبیھا، قالْت
صلَّى اهللا  -أبي النبيَّ 

، فدخل -علیھ وسلم 
بینھ وبین قمیِصھ، 

فجعل یقّبل ویلتِزُم، ثم 
یا نبيَّ اهللا، ما : قاَل

الشيُء الذي ال َیِحلُّ 
، "الماُء: "منعھ؟ قال

یا نبيَّ اهللا، ما : قال
يُء الذي ال َیِحلُّ الش

" الِملُح: "منُعھ؟ قال
یا نبيَّ اهللا، ما : قال

الشيُء الذي ال َیِحلُّ 
أن تفعَل : "منُعھ؟ قال

  ".الخیَر خیٌر لك

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

كتاب      .١٦
:البیوع

حدَّثنا  -  ٣٤٢٨
قتیبة بن سعید، عن 

كتاب      
 -٦٥: البیوع

حدَّثنا ُقتیبة  -  ٣٤٨١
بُن سعیٍد، حدَّثنا 

أبواب فقھیة  -
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- ١٢٥٢ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

٤١ - 
باب في 
ُحْلوان 
  .الكاھن

  

سفیان، عن 
الزھري، عن أبي 

  بكر بن عبد الرحمن

عن أبي مسعود، 
صلَّى  -عن النبي 

 -اهللا علیھ وسلم 
أنھ نھى عن ثمن 

الكلب، ومھر 
الَبِغيِّ، وُحلوان 

  .الكاھن

باب في 
أثمان 
  .الكالب

  

سفیاُن، عن الزھري، 
عن أبي بكر ابِن عبد 

  الرحمن

ي مسعود، عن عن أب
صلَّى اهللا  -النبي 

أنھ : -علیھ وسلم 
نھى عن ثمِن الكلِب، 
َوَمْھِر الَبغيِّ، وُحلواِن 

  .الكاِھِن

  .مختلفة

كتاب     .١٧
: الزكاة

باب  -٣١
من 

تصدق 
بصدقة ثم 

  .ورثھا

  

  

  

وتكرر -
أیضا في 

كتاب 
: الوصایا

  :باب

باب  -١٢
الرجل 
َیَھُب 

الھبَة ثم 
 ُیوصى لھ

حدَّثنا  -  ١٦٥٦  
أحمُد بُن عبد اهللا 
بن یونس، حدَّثنا 
زھیٌر، حدَّثنا عبُد 

اهللا ابُن عطاء، عن 
عبد اهللا بن ُبریدة 

أن : عن أبیھ بریدة
امرأًة أتْت رسوَل 

صلَّى اهللا  -اهللا 
 -علیھ وسلم 

ُكنُت : فقالت
تصدقُت على أمي 

بولیدٍة، وإنھا ماَتت 
لولیدة، وَتَرَكت تلك ا

  :قال

قد وَجُب أجُرِك، "
وَرَجَعت إلیِك في 

  ".المیراث

وتكرر أیضا في 
  :حدیث

حدَّثنا  -٢٨٧٧ -

كتاب 
 -٨٥: البیوع

باب في 
الرجل ُیَفضُِّل 

بعض ولده 
على بعٍض 

  .في النُّْحِل

  

  

وتكرر -
أیضا في 

كتاب األیمان 
  :والّنذور

  :باب

باب  -٢٤
في قضاء 
النذر عن 

  .المیت

حدَّثنا  -  ١/ ٣٥٤٥
أحمد ابن یونس، 

حدَّثنا زھیر، حدَّثنا 
عبد اِهللا بُن عطاٍء، 

بن ُبریدة  عن عبد اهللا
أن : عن أبیھ بریدة

امرأة أتت رسول اهللا 
صلَّى اهللا علیھ  -

كنت : فقالت -وسلم 
تصّدْقُت على أمي 
بولیدة وإنھا ماتت 

وتركت تلك الولیدة، 
  .وذكر الحدیث: قال

وتكرر أیضا في 
  :حدیث

حدَّثنا  - ٣٣٠٩-
أحمُد بن یونَس، 

حدَّثنا زھیٌر، حدَّثنا 
َعبد اهللا بن عطاٍء، 

  بِد اهللا بن ُبریدَةعن ع

أن : عن أبیھ ُبریدَة

ذكر الحدیث  - 
في أربعة أبواب 

  .فقھیة مختلفة

رقم -
 ٢٨٧٧و١٦٥٦

  .فیھما زیادة
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- ١٢٥٣ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

بھا أو 
  .یرُثھا

أحمُد بن یونَس، 
حدَّثنا زھیٌر، حدَّثنا 
عبُد اهللا بن عطاء، 

عن عبِد اهللا بن 
-ُبریدَة عن أبیھ 

أن امرأًة : -بریدة
 -أَتْت رسوَل اهللا 
صلَّى اهللا علیھ 

 كنت: فقالت -وسلم 
َتَصدَّْقُت على أّمي 

بَولیَدٍة، وإنھا ماتت 
وتركْت تلك الولیدَة، 

َقْد وَجَب : "قال
أجرك ورجعْت إلیك 

، "في الِمیراِث
وإنھا ماتت : قالت

وعلیھا صوُم َشْھٍر، 
 -أو َیقضي- أفَیجِزي 

عنھا أن أصوَم 
، "نعم: "عنھا؟ قال

وإنھا لم تحجَّ : قالت
 -أو َیقضي- أفَیجزي 

عنھا؟  عنھا أن أُحجَّ
  ".نعم: "قال

امرأًة أتت رسوَل اهللا 
صلَّى اهللا علیھ -

كنت : فقالت -وسلم
تصدقُت على ُأمي 

بَولیدة، وإنھا ماتت 
وتركْت تلك الولیدَة، 

قد وجَب أجُرك : "قال
ورجعْت إلیك في 

: ، قالت"المیراث
وإنھا ماتت وعلیھا 
صوُم شھٍر، فذكر 
  .نحَو حدیث َعمٍرو

  

  

كتاب      .١٨
األیمان 
: والّنذور

باب  -٢
فیمن 
حلف 
یمینًا 

لیقتطع 

حدَّثنا  -  ٣٢٤٣
محمُد بُن عیسى 
 - وھنَّاد بُن السري 

: قاال - المعنى 
حدَّثنا أبو معاویَة، 
 حدَّثنا األعمُش، عن
شقیق عن عبد اهللا 

قال رسوُل اهللا : قال

كتاب 
: األقضیة

باب إذا  -٢٥
كان المدََّعى 
علیھ ِذمیًا، 

  أیحلف؟

  

حدَّثنا  -  ٣٦٢١
محمُد بُن عیسى، 
حدَّثنا أبو معاویَة، 

حدَّثنا األعمُش، عن 
شقیق عن األشعِث، 

كاَن بیني وبیَن : قال
َرُجٍل من الیھود 
أرٌض، فَجَحَدني، 

أبواب فقھیة -
  .مختلفة

اختالف  -
باإلسناد فیروي 

الحدیث رقم 
من طریق ٣٢٤٣

محمد وھناد 
  .قاال: وقال



  

  " دراسة تطبیقیة" التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  

- ١٢٥٤ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

بھا ماًال 
  .ألحد

  

صلَّى اهللا علیھ  -
َمْن َحَلَف : "-وسلم 

على یمیِن ھو فیھا 
فاجٌر لیقتطَع بھا 
ماَل امرِئ مسلٍم، 

لقَي اهللا وھو علیھ 
فقال " َغْضَبان
فىَّ واِهللا : اَألشعُث

كان ذلك، كان بیني 
وبین رجِل من 
الیھود أرض، 

فجحدني فقدمُتھ إلى 
صلَّى اهللا  -النبي 

فقال  -علیھ وسلم 
صلَّى اهللا -لي النبيُّ 

ألَك " -علیھ وسلم
ال، : قلت" بیَِّنٌة؟ 

: قال للیھوديِّ
یا : قلت" اْحِلْف"

رسول اهللا، إذًا 
یحلَف ویذھَب 

بمالي، فأنزل اهللا 
ِإنَّ {: عز وجل

الَِّذیَن َیْشَتُروَن ِبَعْھِد 
اللَِّھ َوَأْیَماِنِھْم َثَمًنا 

إلى آخر اآلیة } َقِلیًلا
  ].٧٧:آل عمران[

 - فقدَّمتھ إلى النبيِّ
صلَّى اهللا علیھ وسلم 

 -، فقال لي النبيُّ -
صلَّى اهللا علیھ وسلم 

" أَلَك بیِّنٌة؟ : "-
ال، قال : قلت

، "احلْف: "للیھوديِّ
 -یا رسول اهللا : قلت

صلَّى اهللا علیھ وسلم 
، إذًا یحلَف وَیذَھَب -

بمالي، فأنزل اهللا عز 
ِإنَّ الَِّذیَن {: وجل

َیْشَتُروَن ِبَعْھِد اللَِّھ 
إلى آخر } َوَأْیَماِنِھْم

آل [اآلیة 
  ].٧٧:عمران

  

زیادة بالحدیث  -
  . االول ٣٢٤٣

  

كتاب      .١٩
األیمان 
: والّنذور

باب  -٢
فیمن 
حلف 

ثنا حدَّ -  ٣٢٤٤
محموُد بن خالٍد، 
حدَّثنا الفریابيُّ، 

حدَّثنا الحارُث بُن 
سلیماَن، حدَّثني 

كتاب 
: األقضیة

باب  -٢٦
الرجل یحلف 

على علمھ 
فیما غاب 

 حدَّثنا -  ٣٦٢٢
محموُد بُن خالد، 

حدَّثنا الفریابيُّ، حدَّثنا 
الحارُث بن سلیمان، 

  حدَّثني ُكرُدوس

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

یذكر ھنا  -
حدیثین في كل 

باب من األبواب 
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- ١٢٥٥ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

یمینًا 
لیقتطع 
بھا ماًال 

  ألحد

  

  ُكْرُدوٌس

عن األشعِث بن 
قیٍس، أن رجًال من 

ِكْنَدَة ورجًال من 
َحْضَرموت اختصما 

صلَّى  -إلى النبيَّ 
 -اهللا علیھ وسلم 
في أرٍض من 
الیمن، فقال 

یا : الَحْضرميُّ
رسوَل اهللا، إن 

بنیھا أرضي اغتص
أبو ھذا وھي في 

ھل لَك : "یده، قال
ال، : قال" بینٌة؟ 

ولكن ُأَحلِّفُھ واُهللا 
یعلم أنھا أرضي 
اغتصبنیھا أبوه، 

فتھیَّأ الِكْنديُّ 
للیمین، فقال رسوُل 

صلَّى اهللا  -اهللا 
ال : "-علیھ وسلم 

یقتطع أحٌد ماًال 
بیمیٍن إال لقي اَهللا 

فقال " وھو أْجَذُم
  .رُضھھي أ: الِكْنديُّ

وبنفس الباب 
  :حدیث

حدَّثنا  -  ٣٢٤٥
ھنَّاد بن السَِّريِّ، 

حدَّثنا أبو األْحوِص، 
عن سماٍك، عن 

  .عنھ

  

  

عن األشعث بن 
أن رجًال من : قیٍس

كندَة، ورجًال من 
َحْضَرموَت اختصما 

صلَّى اهللا -إلى النبيِّ 
في  -علیھ وسلم

أرٍض من الیمن، 
یا : فقال الحضرمي

صلَّى اهللا  -رسول اهللا 
، إن -علیھ وسلم 

أرضي اغَتَصبنیھا أبو 
ھذا، وھي في َیدِه، 

" ھل لك بیِّنٌة؟ : "قال
ال، ولكن َأْحِلْفھ، : قال

واُهللا یعلُم أنھا 
أرضي، اغتصبنیھا 
أبوه، فتھیأ الكنديُّ 

للیمین، وساق 
  .الحدیث

  

  :وبنفس الباب حدیث

حدَّثنا  -٣٦٢٣ -
ھنَّاُد بُن السَّريِّ، 

حدَّثنا أبو األحوص، 
عن سماٍك، عن 

لقمة بن وائل بن ع
ُحجٍر الحضرميِّ عن 

جاء رجٌل : أبیھ، قال
من حضرموت، 

ورجٌل من كندة، إلى 
صلَّى اهللا  -رسول اهللا 
، فقال -علیھ وسلم 

  :رةالمذكو

 ٣٢٤٤حدیث  -
فیھ زیادة عن 

  .٣٦٢٢حدیث

 ٣٢٤٥حدیث -
فیھ زیادة عن 

    ٣٦٢٣حدیث

جاء من  -
طریقین بنفس 

 ٢الباب رقم 
محمود بن خالد، 
وھناد بن السري 

بحدیثین لكل 
طریق وطریق 

ھناد حدیث رقم 
أقوى ) ٣٦٢٣(

اسنادا من طریق 
  محمود

فیھ زیادة  -
بالمتن األول عن 

  .الثاني
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- ١٢٥٦ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

علقمَة بن وائِل بن 
ُحْجٍر الحضرميِّ 

جاء : عن أبیھ، قال
رجٌل من حضرموت 
ورجل من ِكْندَة إلى 

صلَّى -رسوِل اهللا 
، - اهللا علیھ وسلم
یا : فقال الحضرميُّ

ا رسوَل اهللا، إن ھذ
غلبني على أرٍض 
كانت ألبي، فقال 

ھي أرضي : الِكْنديُّ
في یدي أزرُعھا 

لیس لھ فیھا حق، 
 -فقال النبيَّ : قال

صلَّى اهللا علیھ 
: للحضرميِّ -وسلم 

: قال" ألك بینٌة؟ "
فلك : "ال، قال
یا : قال" یمیُنھ

رسول اهللا، إنھ 
فاجٌر لیس ُیبالي ما 

حلف علیھ، لیس 
یتورَّع من شيٍء، 

لیس لك منھ : "لفقا
فانطلق " إال ذاَك

لیحلَف لھ، فلمَّا 
أدبر قال رسوُل اهللا 

صلَّى اهللا علیھ  -
أما لِئن : "-وسلم 

حلَف على ماٍل 
لیأكَلھ ظالمًا لَیْلَقَینَّ 
اَهللا عزَّ وجلَّ وھو 

الحضرمّي یا رسوَل 
اهللا، إن ھذا غلبني 

على أرِض كانت 
: ألبي، فقال الكندي

ھَي أرضي في یدي 
أْزَرُعھا، لیس لھ فیھا 
َحٌق، فقال رسول اهللا 

صلَّى اهللا علیھ  -
: للحضرميِّ -وسلم 

ال، : قال" ألَك بّینٌة؟ "
، "فلَك یمیُنھ: "قال

یا رسول اهللا، : فقال
إنھ فاِجٌر، َلیَس ُیَبالي 
ما َحَلف، لیس َیتورَّع 

: من شيء، فقال
َلیَس لَك منھ إال "

  ".ذلك
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- ١٢٥٧ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

  ".عنھ ُمْعِرٌض

اب كت     .٢٠
:الجھاد

٥٠ - 
باب في 
ركوِب 
  .الجلَّالة

  

حدَّثنا  -  ٢٥٥٨
أحمُد بن أبي ُسریج 

الرازيُّ، أخبرني 
عبُد اهللا بن الَجھم، 

یعني -حدَّثنا َعمرو 
عن  -ابَن أبي َقیس

أَیوَب الَسخِتیانيِّ، 
عن ابن   عن نافع 
نھى : عمَر قال

صلَّى -رسوُل اهللا 
 - اهللا علیھ وسلم

عن الَجَلّالة في 
بل أن ُیرَكَب اإل

  .علیھا

كتاب 
: األطعمة

باب  -٢٤
النھي عن 

أكل الجَلّالة 
  .وألباِنھا

حدَّثنا أحمُد  -  ٣٧٨٧
بُن أبي سریٍج 

الرازي، أخبرني عبُد 
اهللا بُن َجْھٍم، حدَّثنا 

عمرو بُن أبي قیٍس، 
عن أیوَب السَّختیانيِّ، 

عن نافٍع عن ابن 
نھى : عمر، قال

صلَّى اهللا -َرُسوُل اهللا 
عن  -علیھ وسلم

أن : الَجلَّالِة في اإلبِل
ُیرَكَب علیھا، أو 
  .ُیْشَرَب من ألباِنھا

أبواب فقھیة  -
زیادة  -.مختلفة

في متن 
  ٣٧٨٧رقم

كتاب   .٢١
: البیوع

باب  -٣٨
في كْسب 

  .األطباء

  

حدَّثنا  -  ٣٤١٨
ُمسدٌَّد، حدَّثنا أبو 
عوانَة، عن أبي 

ِبْشِر، عن أبي 
الُمتوكِّل عن أبي 

أن : د الخدريسعی
َرْھطًا من أصحاب 

صلَّى  -رسول اهللا 
 -اهللا علیھ وسلم 

انطلُقوا في َسْفرِة 
سافروھا، فنزلوا 

بحيٍّ من أحیاء 
العرب، 

فاستضافوھم، فأَبوا 
: أن ُیضیِّفوھم، قال

َفُلِدغ سیُِّد ذلك 
الحي، َفَشَفْوا لھ 

كتاب    
  :الطب

باب،  -١٩ 
  كیف الرَُّقى؟

حدَّثنا  -  ٣٩٠٠
حدَّثنا أبو ُمَسدٌَّد، 

َعوانَة، عن أبي 
ِبشٍر، عن أبي 

الُمتوكِّل عن أبي 
أن : سعیٍد الخدريِّ

رھطًا ِمن أصحاب 
صلَّى اهللا  -النبي 

انطلُقوا  -علیھ وسلم 
في َسْفَرٍة ساَفُروَھا، 

فنزلوا بحيٍّ ِمْن أحیاِء 
: الَعَرِب، فقال بعُضھم
إن سیَّدنا ُلِدَغ فھْل 

ِعْنَد أحٍد منكم شيٌء 
صاحَبنا؟ فقال  ینفُع

َنَعْم، : رجٌل ِمن القوم
واِهللا إني َألْرِقي، 

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

ذكر الحدیث  -
 ٣٩٠٠الثاني 
بدون 

فاستضافوھم 
: فأبوا إلى قولھ

. ینفع صاحبكم...
والحدیث االول 
فیھ زیادة في 

  .المتن
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- ١٢٥٨ -  
 

  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

بكل شيء، ال ینفُعھ 
شيٌء، فقال 

لو أتیُتم : بعُضھم
رھَط الذین ھؤالء ال

نزلوا بكم لعل أن 
یكوَن عند بعِضھم 

شيٌء ینَفُع 
صاحَبكم، فقال 

إن سیَدنا : بعُضھم
ُلِدَغ َفَشَفیَنا لھ بكل 

شيء ال ینفُعھ شٌي، 
فھل من شيٍء ینفع 

صاحَبنا عند أحٍد 
منكم؟ یعني ُرْقَیًة، 

فقال رجٌل من 
إني ألرقي، : القوم

ولكن استضفناكم، 
نا، فأَبیُتْم أن ُتضیِّفو
ما أنا براٍق حتى 
تجعلوا لي ُجْعًال، 

فجعلوا لھ قطیعًا ِمن 
الشاء فأتاه فقرأ 
علیھ بأمِّ الكتاب، 

وَیْتُفُل حتى َبَرأ 
كأنما ُأْنِشَط من 
ِعقاٍل، فأوفاھم 

ُجْعَلُھُم الذي 
صالحھم علیھ، 

اقتِسُموا، : فقالوا
ال : فقال الذي َرَقى

تفعلوا حتى نأتَي 
صلَّى -رسوَل اهللا 

 -  علیھ وسلماهللا
فنستأِمَره، فَغَدْوا 

ولكن استضفَناُكم 
فأبیُتم أن ُتضیِّفونا، 

ما أنا ِبَراٍق حتى 
َتْجَعُلوا لي ُجْعًال، 

فجعُلوا لھ قطیعًا ِمن 
الشاِء، فأتاُه، فقرأ 

علیِھ أمَّ الِكَتاِب، 
وَیْتُفُل، حتى برأ كأنما 

 :ُأْنِشَط من عقاٍل، قال
فأوفاُھم ُجْعَلُھْم الذي 

صالحوُھم علیھ، 
اقتِسُموا، فقال : فقالوا

ال تفعلوا، : الذي رقى
حتى نأتَي رسوَل اهللا 

صلَّى اهللا علیھ  -
فنستأِمَره،  -وسلم 

َفَغَدْوا على رسوِل اهللا 
صلَّى اهللا علیھ  -

، فذكُروا لھ، -وسلم 
 -فقال رسوُل اهللا 

صلَّى اهللا علیھ وسلم 
ین َعِلْمُتم ِمْن أ: "-

أنَّھا ُرْقَیٌة؟ أحسنُتم، 
اقتِسُموا، واْضِرُبوا 

  ".لي معُكم ِبسْھٍم
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  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

 -على رسول اهللا 
صلَّى اهللا علیھ 

، فذكروا لھ، -وسلم 
 -فقال رسوُل اهللا 
صلَّى اهللا علیھ 

ِمن أین : "-وسلم 
علمتم أنھا ُرْقَیٌة؟ 

أحسنتم، واْضِرُبوا 
  ".لي معكم بسھم

كتاب   .٢٢
: الجنائز

باب  -٣٢
في ستر 

المیت 
عند 
  .ھغسل

  

حدَّثنا  -  ٣١٤٠
علي بن سْھل 
الرَّْمليُّ، حدَّثنا 

حجاٌج، عن ابن 
ُأخِبْرُت : ُجَریِج، قال

عن حبیب بن أبي 
ثابت، عن عاصم 

بن َضْمرة عن 
-علي، أن النبي 
صلَّى اهللا علیھ 

ال : "قال -وسلم
ُتْبِرز فخِذَك، وال 

َتْنُظَرنَّ إلى فخِذ حٍي 
  ".وال میٍت

كتاب    
  :الحّمام

النھي  باب -
  .عن التَّعرِّي

حدَّثنا عليُّ  -  ٤٠١٥
بُن سْھٍل الرمليُّ، 

حدَّثنا حجَّاٌج، عن ابِن 
ُأخبرت : ُجریج، قال

عن َحبیِب بِن أبي 
ثابٍت، عن عاصم بِن 

َضْمرَة عن عليٍّ، 
 -قاَل رسوُل اهللا : قال

صلَّى اهللا علیھ وسلم 
ال َتْكِشْف َفِخَذَك، : "-

وال تنظر إلى َفِخِذ 
قال ". وال َمیٍِّت حيٍّ

ھذا الحدیث : أبو داود
  .فیھ نكارة

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

بین المصنِّف  -
الحكم عقب 
الحدیث رقم 

٤٠١٥.  

تغّیر لفظ ال  -
ُتْبِرز إلى ال 

تكشف،  تْنُظَرنَّ 
  .إلى تنظر

كتاب      .٢٣
  :الطب

١٤ - 
باب في 

األمِر 
  .بالُكحل

  

حدَّثنا  -  ٣٨٧٨
أحمُد بُن یونَس، 

ثنا ُزھیٌر، حدَّثنا حدَّ
عبُد اهللا بن عثمان 

بِن ُخَثیم، عن سعیِد 
بِن ُجبیر عن ابِن 

قال : عبَّاٍس، قال
صلَّى -رسوُل اهللا 

كتاب 
: الّلباس

باب في  -١٦
  .الَبیاض

  

حدَّثنا أحمُد  -  ٤٠٦١
بُن یونس، حدَّثنا 

ُزھیٌر، حدَّثنا عبُد اهللا 
بُن عثماَن بِن ُخَثْیم، 
عن سعیِد بِن ُجبیر 
: عن ابِن عباِس، قال

 -قال رسوُل اهللا 
صلَّى اهللا علیھ وسلم 

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة
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  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

: - اهللا علیھ وسلم
الَبُسوا ِمن ثیابُكُم "

البیاَض، فإنَّھا ِمْن 
خیر ثیاِبُكم، وَكفُِّنوا 
فیھا َمْوَتاُكم، وإنَّ 

َخْیَر، أكحاِلُكم 
ُلو َیْج: اإلثمُد

الَبَصَر، وُیْنِبُت 
  ".الشََّعَر

ُكم البسوا من ثیاِب: "-
البیاَض، فإنَّھا من 

خیِر ثیابكم، وكفِّنوا 
فیھا مْوَتاُكم، وإّن 
: َخْیَر أْكَحاِلُكم اإلثمُد

یجلو الَبَصَر، وُیْنِبُت 
  ".الشََّعَر

  

كتاب   .٢٤
: الطھارة

باب  -٨٧
الجنب 
یؤخر 
  .الغسل

حدَّثنا  - ٢٢٧
حفُص بُن عمر، 
حدَّثنا ُشعبُة، عن 

دِرٍك، عن علي بن ُم
أبي ُزرعة بن 

عمرو بن جریر، 
عن عبد اهللا بن 

ُنَجيٍّ، عن أبیھ عن 
 -عليٍّ، عن النبيِّ 
صلى اهللا علیھ 

ال : "قال -وسلم 
َتدُخُل المالئكُة َبیتًا 

فیھ ُصورٌة وال كلٌب 
  ".وال ُجُنٌب

كتاب    
: الّلباس

باب في  -٤٨
  .الصُّور

  

حدَّثنا  -  ٤١٥٢
حفُص بُن ُعَمَر، 

ا ُشعبُة، عن حدَّثن
علي بِن ُمْدِرٍك، عن 
أبي ُزرَعَة بن عمرو 
بِن َجریر، عن عبِد 

اهللا بِن ُنجّي، عن أبیھ 
عن عليٍّ، عن النبيِّ 

صلَّى اهللا علیھ -
ال َتدُخُل : "قال -وسلم

المالِئَكُة بیتًا فیھ 
ُصوَرٌة وال َكْلٌب وال 

  ".ُجُنٌب

أبواب فقھیة -
  .مختلفة

كتاب   .٢٥
: الجھاد
١٥٧- 

باب في 
السَّریة 

تردُّ على 
أھل 

  .العسكر

حدَّثنا  -  ٢٧٥١
ُقتیبُة بن سعید، 
حدَّثنا ابن أبي 
َعِديٍّ، عن ابن 

وحَدثنا ) ح(إسحاق 
ُعبید اهللا بن ُعمَر، 
حدَّثني ُھَشیم عن 
یحیى بن سعیٍد، 

جمیعًا، عن َعمرو 

كتاب 
  :الدیات

باب، - ١١
أیقاد المسلُم 

  بالكافِر؟

حدَّثنا ُعبیُد  -  ٤٥٣١
اِهللا بن عمر، حدَّثنا 

ُھشیٌم، عن یحیى بِن 
سعیٍد، عن عمرو بِن 
ُشعیِب، عن أبیھ عن 

قال رسوُل : جده، قال
صلَّى اهللا علیھ  -اهللا 

، ذكر نحو -وسلم 
: حدیِث عليٍّ، زاَد فیھ

أبواب فقھیة  -
  .مختلفة

فائدة في  -
زیادة في : المتن

. المتن األول
والثاني مختصرا 
والقرینة ذكر نحو 

  .حدیث
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  ت
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

  حدیث ورقمھال
الكتاب 
والباب 
  ورقمھ

تكرار الحدیث 
 ورقمھ

المالحظات أو 
  الفائدة

بن ُشعیب، عن أبیھ   
قاَل : عن جده قال
صلَّى -رسوُل اهللا 
: " - سلماهللا علیھ و

المسلمون َتتكافأ 
َیسَعى : ِدَماُؤُھم

بذمَّتھم أدناھم، 
وُیجیُر علیھم 

أْقصاُھم، وھم َیٌد 
على َمن ِسَواھم، 
َیُردُّ ُمِشدُُّھم على 

ُمْضِعِفِھم، 
وُمَتَسرِّیھم على 
قاِعدھم، ال ُیْقَتل 

مؤمٌن بكافٍر، وال 
" ذو عھٍد في عھِده

ولم یذكر ابُن 
إسحاَق الَقَوَد 

  .اُفؤوالتك

وُیجیُر علیھم "
ُھم، ویردُّ أقَصا

ُمِشدُّھم على 
ُمضِعِفھم، وُمَتسرِّیھم 

  ".على قاعِدھم

فائدة في  -
األول : االسناد

سند من طریق 
قتیبة الى ابن 
إسحاق ثم حّولھ 

  .الى عبید اهللا

  

  

          
من خالل ما سبق، نستطیع أن نحكم على أن اإلمام أبي داود كان       

یكرر الحدیث لفائدة فقھیة، أو فائدة إسنادیة، أو فائدة متنیة، تقع من خالل زیادة فیھ 
فیورد الحدیث في موقع، ویدرجھ تحت باب فقھي یستنبطھ من الحدیث إذا عقد 

ثین أو ثالثة في الباب أو أكثر ثم الباب على الحدیث وحده، ویمكن أن یورد حدی
یورده بمكان آخر ویعقد علیھ بابا فقھیا آخر یستنبطھ من الحدیث فیورده بإسناده 
ومتنھ ویذكر أحیانا الحكم عقب الحدیث أو لفظة زائدة على المتن وعند تكراره ال 

األبواب  یذكر التعلیق وال اللفظة الزائدة وال یقّطع الحدیث إال قلیال، بعد إیراده في
األخرى إنما یذكره بسنده، وأحیانا یورده من طرق أخرى لفائدة یلتقطھا، وقلیال ما 

  .یورده بغیر سنده واذا أورده یشیر إلى ذلك كما أسلفنا سابقا
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وبعد إیراد الجدول السابق وذكر الحدیث ومقابلة الحدیث المكرر بأبوابھما 
نستنبط منھج اإلمام في التكرار والمغزى من ذلك وقد بیناه نستقرئ ونستخلص و

  :وفق البنود التالیة
یخرج أبو داود الحدیث بسنده في الباب ثم یورده في باب آخر فال ) ١

فیظّنّن ظان أنھ تكرار بدون مغزى أراده اإلمام أبو داود، فال یكون ھذا مطلقا؛ 
ة أحد الشتمالھ على فائدٍة زائدة في الحدیث سواء كان تفسیر كلمة أو زیادة كلم

الرواة الكبار كالزھري ویوثقھا، ناھیك عن استنباط المسائل الفقھیة المختلفة من 
في الجدول بند رقم : مثال. (ھذه الزیادة وھذا واضح جلیا في غالب األمثلة السابقة

  ).وغیرھا مذكورة تلك الزیادات ومعّلمة بخٍط داكن...١١وبند رقم  ١
كثر من فقرة وقطعة، ولھ معاٍن یشتمل كل حدیث من األحادیث على أ) ٢

عدة تصلح لالستشھاد في بابین من أبواب الفقھ؛ وبما أن اللغة حّمالة أوجھ 
والرسول صلى اهللا علیھ وسلم أوتي جوامع الكلم، فیورد الحدیث ذاتھ في البابین، 
ویستنبط في كل باب مسائل وأحكام فقھیة متعددة جدیدة، ولیس أدل مثال على ذلك 

انظر : مثال. (تسمیة الباب الجدید مع سیاق الحدیث ذاتھ تحت الباب الثانيمن إعادة 
وأیضا بنود رقم ... مسمیات األبواب في الجدول السابق واختالف التسمیات 

٢٤،٢٣(  
أحادیث یرویھا بعض الرواة تامًة، ویرویھا بعضھم مختصرة، فیوردھا ) ٣

بي داود، ومنھجیتھ العلمیة كما جاءت بحیادیة تامة وھذا یدل على دقة اإلمام أ
 ١٨،٢٥في الجدول بند رقم: مثال. (الفائقة، وأمانة النقول، والتوثیق العلمي المتین

  ...).وغیرھا
أن الرواة ربما اختلفت عباراتھم، فحدَّث راٍو بحدیث فیھ كلمة تحتمل ) ٤

معنى، وحدث بھ آخر فعبر عن تلك الكلمة بعینھا بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، 
  ).١٩،٢٢في الجدول بند رقم : مثال. (فیورده بطرقھ، وُیفرد لكل لفظة باًبا مفَرًدا

أحادیث تعارض فیھا الوقف والرفع، والراجح فیھا الرفع إلى النبي ) ٥
صلى اهللا علیھ وسلم، فیقِصد أبو داود بذكر الطریقین لبیاَن أن طریق الوقف ال 

  ).٩،٨البنود رقم في الجدول : مثال. (یضر في صحة الرفع بشيء
یقوم اإلمام ابو داود بوضع الزیادات على المتن في الباب األول وفي ) ٦

في الجدول بند رقم : مثال. (الباب الثاني عند تكرار الحدیث تراه ال یعید تلك الزیادة
٤.(  

أحادیث زاد فیھا بعض الرواة رجًلا في اإلسناد، ونقصھ بعضھم، ) ٧ 
ھین؛ حیث یصح عنده أن الراوي سمعھ من شیخ حدثھ فیوردھا أبو داود على الوج

في الجدول : مثال. (بھ عن آخر، ثم لقي اآلخر فحدثھ بھ، فكان یرویھ على الوجھین
  ).٥بند رقم 
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وال یكرره في الباب ) ح(عند التحویل في السند لطریق آخر ویرمز لھ ) ٨
دون ذكر التحویل وال  الثاني، ویكتفي بنقل الحدیث إلى الباب الجدید بعنوانھ الجدید

  ). ٢٥في الجدول بند رقم : مثال. (الرمز لیستخلص منھ الفقھاء الحكم دون عناء
في نھایة الحدیث ینبھ على الحكم على الحدیث ویبین علتھ، بعد أن ) ٩

وھذا . یروي الحدیث كامال، وال یعید تكرار الحكم في نھایة الحدیث الثاني المكرر
انما یعرفھ النقاد في الفن، ویعرفون أن الحدیث صالح مسلك ال یعرفھ العوام و

لالحتجاج بھ وال یتوھموا أنھ فیھ ضعف في أحد االبواب ألن متابعتھ للحدیث قد 
تمت في الباب الثاني، فیعرف اإلمام ما یفعل وال یكرر ذاتھ بالعبارات مرتین في 

ول وفي بابھ وھذا البابین فیقتصر على تعلیقاتھ وحشد متابعاتھ في طرف الحدیث األ
  ).٢٢،١في الجدول بنود رقم : مثال! (منھج غایة في الدقة واالتقان

قد یأتي بحدیثین بنفس الباب االول صحیح االسناد، والذي یلیھ بنفس ) ١٠
فاألول صحیح االسناد عقد علیھ الباب، . الباب منقطع االسناد من طریق حدیث ثاني

طاعھ عند التابعي لیرفع رتبة الحدیث الثاني والثاني إسناده منقطع فانھ یبین انق
  ).٣في الجدول بند رقم : مثال(باألول 

قد یأتي بنفس الحدیث من طریقین بنفس الباب لكل طریق إسناد ) ١١
وطریق أحدھما أقوى اسنادا من الطریق الثانیة، ومراده االستیعاب للطرق والفائدة 

. لفائدة المتحققة من الزیادة بالمتن االولاالسنادیة المتحققة من ایرادھا، عالوة على ا
  ).١٩في الجدول بند رقم : مثال(

: بعد البحث والتدقیق وجد باب واحد مكرر بنفس االسم وھو باب) ١٢
الباب االول اشتمل على ) ١٢٩، وباب رقم ٨٧باب رقم (الصالة في شعر النساء 

وھذا یحتاج إلى ) ٣ في الجدول بند رقم: مثال. (حدیث واحد والثاني على حدیثین
  !تفسیر

یسوق الحدیث بإسناده تحت باب ونفس الحدیث یكرره في باب آخر، ) ١٣
ولكن بإسناد من طریق آخر فیھ إمام كبیر كاإلمام أحمد وھذه تعتبر میزة إسنادیھ 

  ).٦في الجدول بند رقم : مثال. (للحدیث
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  الخاتمة

یاه، ومنھ وكرمھ، راجیا من اهللا تم بحمداهللا االنتھاء من البحث بعد حسن عطا    
  .القبول وان یكون في صحائف أعمالنا یوم القیامة، وخدمة للسنة الشریفة

وانني اذ أنھي ھذا البحث في ھذه الفسحة من الزمن التي عایشت معھا ھذا السفر 
الخالد كتاب السنن إال أنني أسجل لمؤلفھ فیض اعجابي لھذا السبك الرائع فیھ، 

ممنھج واحاطتھ ألحادیث االحكام وتدوینھا فكان فقیھا زاھدا في ملذات واالختصار ال
  .الدنیا مرتحال لطلب العلم حافظا للحدیث وجامعا لھ بصیرا بعللھ

  رحمھ اهللا رحمة واسعة على ما قدمھ لدینھ وأمتھ
  واخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین

  
  :النتائج
  

ى االختصار في الحدیث عند ابي داود توصلت الدراسة الى القرائن الدالة عل -١
  .في كتابھ السنن واآلثار المترتبة علیھا

تم حصر واستقصاء األحادیث المكررة في كتاب السنن البي داود وعددھا  -٢
  .١٠٦حدیثا

  .بینت الدراسة أن التكرار لھ مغزى، ومعنى، وفائدة، وأثر -٣
ینت مواضع التكرار في تم إماطة اللثام عن منھج أبي داود في التكرار وب -٤

  .كتاب السنن
توصلت الدراسة الى أن ھناك باب في كتاب السنن مكرر في موضعین اسما  -٥

  .فقط
  

  :االقتراحات
  . العمل على إیالء كتب السنن ومنھ سنن أبي داود العنایة الكافیة في البحث -١

  .نشر البحث بعد تحكیمھ -٢

  
  
  
  
  
  



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ١٢٦٥ -  
 

  
  :قائمة المصادر والمراجع

محمد بن لطفي الصباغ مجلة البحوث . ، حیاتھ وسننھ، دأبو داود) ١
  ١اإلسالمیة، العدد

تاریخ بغداد وذیولھ، الخطیب البغدادي في كتابھ، أبو بكر أحمد بن ) ٢
، دار الكتب )ھـ٤٦٣: ت(علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي 

  .لبنان -ھـ، بیروت ١٤١٧ ١: مصطفى عبد القادر عطا، ط: العلمیة، تحقیق
تھذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، ) ٣

ت (أبو الحجاج، جمال الدین ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي 
  بیروت -مؤسسة الرسالة  - ١٤٠٠، ١/بشار عواد معروف ط. ، تحقیق د)ھـ٧٤٢

) ھـ ٣٥٤: ت(لُبستي الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن ا) ٤
  .الھند-المطبعة الھندیة، حیدر آباد الدكن  ھـ١٣٩٣، ١/ ط

- ٤/محمد الصباغ، ط. كتبھ، د-بالغتھ -الحدیث النبوي مصطلحھ ) ٥
  .لبنان –المكتب اإلسالمي بیروت 

/ الحطة في ذكر الصحاح السَتة، صدیق حسن خان القنوجي، ط) ٦
  .ھـ ١٢٨٣النظامیة خانفور، 

لى أھل مكة وغیرھم في وصف سننھ، أبو داود، رسالة أبي داود إ) ٧
سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي الَسِجْستاني، 

  .لبنان -محمد الصباغ، دار العربیة، بیروت: ، تحقیق)ـھ٢٧٥: ت(
الرسالة المستطرفة لبیان مشھور كتب السنة المشرفة، جعفر بن ) ٨

، تحقیق، محمد المنتصر )١٣٤٥:ت(ھیر بالكتانيإدریس الحسني االدریسي الش
  .، دار البشائر٦بن الزمزمي، ط

سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السِِّجْستاني ) ٩
ھـ،  ١٤٣٠ ١/مَحمَّد كاِمل قره بللي، ط -شَعیب األرنؤوط : ، تحقیق)ھـ ٢٧٥ت(

  .دار الرسالة العالمیة
سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن سنن أبي داود، أبو داود )١٠

محمد محیي الدین عبد : ، المحقق)ھـ٢٧٥ت (شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني 
  .بیروت –المكتبة العصریة، صیدا : الحمید، الناشر

سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن ) ١١ 
عادل بن محمد : ، للمحققین)ھـ٢٧٥ت (شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني 

  م ٢٠١٥-ھـ  ١٤٣٦ ١/وعماد الدین بن عباس، الناشر دار التأصیل ط
ت (سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني ) ١٢

 -بیروت/ مؤسسة الریان-جدة/محمد عوامة، الناشر دار القبلة : ، المحقق)ھـ ٢٧٥
  م١٩٩٨ھـ  ١٤١٩/مكة ا، ط/ المكتبة المكیة 

  



  

  " دراسة تطبیقیة" التكرار عند اإلمام أبي داود في كتابھ السنن 
  

- ١٢٦٦ -  
 

  

سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن ) ١٣
شعیب األرناؤوط وآخرون، : ، تحقیق)ھـ٧٤٨: ت(عثمان بن َقاْیماز الذھبي 

  .ھـ ١٤٠٥، ٣/مؤسسة الرسالة، ط
خالد بن إبراھیم : شرح أبي داود للعیني، بدرالدین العیني، تحقیق)١٤

  .المملكة العربیة السعودیة -شد، الریاضالمصري، مكتبة الر
طبقات الحنابلة، أبو الحسین محمد ابن أبي یعلى، وقف على طبعھ ) ١٥

محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة دار المعرفة، : وصححھ
  .لبنان -بیروت

: ت(طبقات الفقھاء، أبو اسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي ) ١٦
إحسان عباس، : تحقیق) ھـ٧١١: ت(مد بن مكرم ابن منظور مح: ، ھذبُھ)ھـ٤٧٦

  .لبنان –دار الرائد العربي، بیروت  ١٩٧٠، ١/ط
طبقات المفسرین للداودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدین ) ١٧ 

  .لبنان -، دار الكتب العلمیة، بیروت)ھـ٩٤٥: ت(الداودي المالكي 
  .بیروت-ر صادر، لبنانلسان العرب محمد بن مكرم بن منظور، دا) ١٨
مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ) ١٩

دار الوفاء  ٣/عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: ، تحقیق)ھـ٧٢٨: ت(الحراني 
  .م٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦، ٣ط 

محمد محمدي . المدخل إلى سنن اإلمام أبي داود السجستاني، د) ٢٠
  .وزارة األوقاف الكویت –، مكتب الشؤون الفنیة ١، ط٨٧النورستاني، ص

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، جالل الدین عبد الرحمن ) ٢١
  ھـ ١٤٣٣، ١السیوطي، بعنایة محمد شایب شریف، دار ابن حزم، بیروت، ط 

معالم السنن، شرح سنن أبي داود، حمد بن محمد بن إبراھیم بن ) ٢٢
  .سوریا -المطبعة العلمیة حلب  ١٩٣٢ ١/، ط)٣٨٨ت (خطاب البستي 

مقدمة الشیخ محمد محیي الدین لسنن أبي داود، المكتبة العصریة، ) ٢٣
  .بیروت -صیدا
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