
 :منهج االمام مسلم في صحيحه  
 : ترجمة اإلمام مسلم -    

 :نسبه ومولده

هو اإلمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري، وقد اختلف في نسبته 
إلىىا القبيلىىة  هىىش هىىو قشىىيري مىىن أن،سىىجم أو مىىولا، فىىرجا اووش ابىىن الذىىي  والنىىووي، ومىىاش الىى هبي إلىىا 

   .لثانيا

هىىك ، قىىاش ابىىن خلاىىان فىىي وفيىىا  602هىىك امىىا رجحىىه اثيىىر مىىن الللمىىا ، وقيىىش سىىنة 602ولىىد سىىنة        
واان . ولم أر أحداً من الح،اظ يضبط مولده وال تقدير عمره، وأجملوا أنه ولد بلد المائتين(: 5/492)اوعيان

سىنة اثنتىين : ده، وغالى  ظنىي أنىه قىاششيخنا تقي الدين أبو عمرو عثمىان الملىروف بىابن الذىي  يى ار مولى
" علمىا  اومذىار"ومائتين، ثم اش،  ما قاله ابن الذي  فإ ا هو في سنة س  ومائتين، نقش  لك مىن اتىا  

وذورة ما قاله بأن مسلم بن الحجاج توفي بنيسابور لخمس بقين من .. تذنيف الحاام أبي عبد هللا بن البيع 
ومىائتين، وهىو ابىن خمىس وخمسىين سىنة، فتاىون والدتىه فىي سىنة سى  شجر رج  ال،رد سنة إحدى وستين 

 .ومائتين، وهللا أعلم

 : طلبه للللم وشيوخه وتيم ته

ف فىي  اتجه اإلمام مسلم إلا طل  الللم في ذغره فسمع الحديث وتلقا الللىم عىن شىيول بلىده ثىم ارتحىش وطىو 
ه سنة ثماني عشرة ومائتين، فأاثر عن يحيا وأوش سماع(: 555/  6)البلدان  قاش ال هبي في ت ارة الح،اظ 

بن يحيا التميمي والقلنبي وأحمد بن يونس اليربوعي وإسماعيش بن أبي أويس وسليد بن منذور وعون بن 
سىىيم وأحمىىد بىىن حنبىىش وخلىى  اثيىىر روى عنىىه الترمىى ي حىىديثا واحىىدا وإبىىراهيم بىىن أبىىي طالىى  وابىىن خ يمىىة 

 وخل  سواهم .. وعبد الرحمن بن أبي حاتم و...امد بن الشرقي ووالسراج وابن ذاعد وأبو عوانة وأبو ح

 .وقد  ار ال هبي في السير مئتين واثنين وعشرين شيخا من شيول اإلمام مسلم: قل 

أحد اوئمة الح،اظ وأعيم المحدثين، رحش إلا الحجا  واللرا  والشام ومذر، وسمع يحيا : وقاش ابن خلاان
ن حنبش وإسحا  بن راهويه وعبد هللا بن مسلمة القلنبي وغيرهم، وقىدم بغىداد بن يحيا النيسابوري وأحمد ب

غير مرة فروى عنه أهلجا، وآخر قدومه إليجا في سنة تسع وخمسين ومائتين، وروى عنه الترم ي واان من 
 .الثقا 

 لىك قولىه للبخىاري وقد است،اد اإلمام مسلم من اإلمام البخاري اثيرا، ال سيما في علم الللش، ومما يؤيىد : قل 
دعنىي حتىا أقبىش رجليىك يىا أسىتا  اوسىتا ين وسىيد المحىدثين وطبيى  : عندما سأله عن حديث ا،ارة المجلىس

 (6/642النا  علا اتا  ابن الذي  .)الحديث في علله

ضش الترم ي وابن خ يمة وأبو عوانة، وأبو ال،: وقد تتلم  علا اإلمام مسلم عدد ابير من اوئمة اوعيم منجم
 .أحمد بن سلمة النيسابوري، ونذر بن أحمد الحافظ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرا ي، وغيرهم

 :عقيدته

اان اإلمام مسلم من ابار أئمة أهش السنة والجماعىة أهىش الحىديث  فقىد  اىر اإلمىام أبىو عثمىان الذىابوني فىي 
م وئمة السنة وعلمائجا، ف ار أسما  عيما  أهش السنة ومن بينجا حبج" عقيدة السلف أذحا  الحديث"اتابه

 .بلض الللما  ال ين يلد حبجم من عيما  أهش السنة، و ار منجم اإلمام مسلما

ومما يدش علا سيمة اعتقاده اتبه التي أل،جا وخاذة اتابه الذحيا، فمن نظر في الاتا  علىم حسىن اعتقىاد 
 . الرجش
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 :مجنته

 .اان محسن نيسابور، وله أميك وثروةواان ذاح  تجارة و: قاش ال هبي في اللبر

 :ثنا  الللما  عليه

لقد فاض  ألسنة الللما  بلبارا  التقدير والثنا  علا اإلمام مسلم ومن  لك ما  اره الم ي في تج ي  الامىاش 
وابىن حجىر فىي تجى ي  التجى ي  وابىن خلاىان فىي ( 6/555)، والى هبي فىي السىير وتى ارة الح،ىاظ(66/299)

 : وغيرهم  وفيما يلي أسو  بلض عبارا  اوئمة في الثنا  عليه وفيا  اوعيان

قاش الحاام أبو عبد هللا الحىافظ قىرأ  بخىط أبىي عمىرو المسىتملي أملىا علينىا إسىحا  بىن منذىور سىنة إحىدى 
وخمسين ومائتين ومسلم بن الحجاج ينتخ  عليه وأنا أستملي فنظر إسىحا  بىن منذىور إلىا مسىلم فقىاش لىن 

وقاش أيضا حدثنا أبو ال،ضش محمد بن إبراهيم قاش سمل  أحمىد بىن سىلمة .. أبقاك هللا للمسلمين نلدم الخير ما
وقىاش .. يقوش رأي  أبا  رعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فىي ملرفىة الذىحيا علىا مشىايه عذىرهما 

  بن عقدة أيجما أح،ىظ سأل: ح،اظ الدنيا أربلة ف ار منجم مسلما قاش أبو عمرو بن حمدان: أبو قريش الحافظ
يقع لمحمد الغلط فىي أهىش الشىام و لىك ونىه أخى  اتىبجم ونظىر فيجىا فربمىا  اىر الرجىش : البخاري أو مسلم فقاش

بانيته وي ار في موضع آخر باسمه يظنجما اثنين، وأما مسلم فقلما يوجد له غلط في الللش ونه ات  المسانيد 
 ... ولم يات  المقاطيع وال المراسيش

 (: 40/441)ش الحافظ ابن حجر في تج ي  التج ي  وقا

قاش الحاام اان تام القامة أبيض الرأس واللحية يرخي طرف عمامته بين ات،يه قاش فيه شيخه محمىد بىن عبىد 
اان مسلم من علما  الناس وأوعية الللم ما علمتىه إال خيىرا واىان بى ا ا واىان أبىوه الحجىاج : الوها  ال،را 
إنما أخرج  مدينتنا ه ه من رجاش الحديث ثيثة محمد بن يحيا وإبراهيم بىن : ابن اوخرموقاش . من المشيخة

وقىاش أبىو . قلما يقع الغلط لمسلم في الرجاش ونه اتى  الحىديث علىا وججىه: وقاش ابن عقدة. أبي طال  ومسلم
ة جليىش القىدر مىن ثقى: حدثنا مسلم بن الحجاج واان مىن أوعيىة الللىم، وقىاش مسىلمة بىن قاسىم: بار الجارودي

: اتبىى  عنىىه، واىان ثقىىة مىىن الح،ىاظ لىىه ملرفىىة بالحىىديث، وسىئش عنىىه أبىىي فقىىاش: وقىىاش ابىىن أبىي حىىاتم. اوئمىة
 .ذدو 

 اىر مىن "وقد  اره ال هبي في الطبقة الخامسة ممىن يلتمىد قولىه فىي الجىر  والتلىديش، و لىك فىي اتابىه: قل 
 (450يلتمد قوله في الجر  والتلديش ص

 :بلض مؤل،اته

ولىىه مىىن التذىنيف غيىىر الجىىامع اتىىا  االنت،ىاا بجلىىود السىىباا والطبقىىا  : قىاش ابىىن حجىىر فىىي تجى ي  التجىى ي 
مختذر والانا ا لك ومسىند حىديث مالىك و اىره الحىاام فىي المسىتدرك فىي اتىا  الجيىا  اسىتطرادا وقيىش إنىه 

 . ذنف مسندا ابيرا علا الذحابة لم يتم

، وأوهىام المحىدثين، (وهو مطبوا)، وله المن،ردا  والوحدان(وجد منه وقد طبع ما)التميي  : وله أيضا: قل 
 وأوالد الذحابة، وأوهام الشاميين، وغيرها 

 :وفاته

سمل  أبا عبد هللا محمد بن يلقو  يقوش سمل  أحمد بن سلمة يقوش عقد وبي الحسين مسلم بىن : قاش الحاام
إلىا من لىه وأوقىد السىراج وقىاش لمىن فىي الىدار ال  الحجاج مجلس للم اارة ف ار له حديث لىم يلرفىه فانذىرف

يدخش أحد منام ه ا البي  فقيش له أهدي  لنا سلة فيجا تمر، فقاش قدموها إلا فقدموها إليه فاان يطل  الحىديث 
 ادنىي الثقىة مىن أذىحابنا أنىه : ويأخ  تمرة تمرة فيمضغجا فأذبا وقد فني التمر ووجد الحىديث، قىاش الحىاام

أيضا سمل  محمد بن يلقو  أبىا عبىد هللا الحىافظ يقىوش تىوفي مسىلم بىن الحجىاج عشىية يىوم : منجا ما  وقاش
 اوحد ودفن االثنين لخمس بقين من رج  سنة إحدى وستين ومائتين 
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وتوفي مسلم الم اور عشية يوم اوحد ودفن بنذر أبا  ظاهر (: 492/ 5)وقاش ابن خلاان في وفيا  اوعيان 
لخمس، وقيش لس ، بقين من شىجر رجى  ال،ىرد سىنة إحىدى وسىتين ومىائتين بنيسىابور، نيسابور يوم االثنين 

 .وعمره خمس وخمسون سنة

وتجىىى ي  ( 4/116)وطبقىىا  الحنابلىىة( 400/ 41)وتىىاريه بغىىىداد 555: تىىى ارة الح،ىىاظ: ينظىىر فىىي ترجمتىىه
والشىىى را  ( 6/61)واللبىىىر( 44/11)والبدايىىىة والنجايىىىة( 441/ 40)وتجىىى ي  التجىىى ي ( 66/299)الامىىىاش

(6/422 ) 

 :الجامع الذحيا -    

 : ار له عدة تسميا : اسم الاتا 

 (46/525)والسير( 41/404)المسند الذحيا، سماه به ذاحبه، اما في تاريه بغداد     -4•

المسند، جا   لك في بلىض الروايىا  عىن اإلمىام مسىلم، فإنىه لمىا عىرض اتابىه الذىحيا : وقد يقاش اختذارا  -6•
 ...(عرض اتا  المسند علا أبي  رعة :)رعة الرا ي قاشعلا أبي  

 .، وهو مواف  للواقع، فإنه اقتذر فيه علا اوحاديث الذحيحة(وهو المشجور )ويقاش له ذحيا مسلم      -1•

المسىىند الذىىحيا : )وقىىع هاىى ا( 51ص)وبنحىىوه فىىي برنىىامي التجيبىىي ( 95ص)وقىىع فىىي فجرسىى  ابىىن خيىىر   -2•
واىأن هى ا وهللا أعلىم إنمىا هىو وذىف للاتىا  ال ( ش اللدش عن اللدش إلىا رسىوش هللا المختذر من السنن بنق

  . اسم له

 . ويقاش له الجامع اما في تج ي  التج ي  ترجمة اإلمام مسلم     -5•

 :سب  تألي،ه الذحيا وانتقاؤه له ومدة تذني،ه 

ه هىو تلبيىة طلى  وإجابىة سىؤاش حيىث نص اإلمام مسلم رحمه هللا في مقدمة الذىحيا علىا أن سىب  تألي،ىه لى 
فإنك يرحمك هللا بتوفي  خالقك  ار  أنىك هممى  بىال،حص عىن تلىرف جملىة اوخبىار المىأثورة : أما بلد: )قاش

أن توقف علىا جملتجىا مؤل،ىة  -أرشدك هللا  -فأرد  ...باوسانيد ...في سنن الدين وأحاامه  عن رسوش هللا 
فىإ ا اىان اومىر فىي هى ا امىا وذى،نا فالقذىد ...تارار ياثر   لذحيا بيمحذاة، وسألتني أن ألخذجا لك في ا

                                      .(منه إلا الذحيا القليش أولا بجم من ا دياد السقيم

أن مسىىلما جمىىع الذىىحيا وبىىي ال،ضىىش أحمىىد بىىن سىىلمة ( 2/452)وقىىد  اىىر الخطيىى  البغىىدادي فىىي تاريخىىه 
ثىم جمىع لىه مسىلم الذىحيا فىي :) ذىاحبه، فقىاش فىي ترجمىة أحمىد فىي الموضىع السىاب النيسابوري تلميى ه و

 .فبين الخطي  بج ا ما أبجمه اإلمام مسلم في مقدمته.( اتابه

وقد انتقا اإلمام مسلم رحمىه هللا أحاديىث ذىحيحه مىن بىين ألىوف اوحاديىث، فقىد جىا  عنىه أنىه قىاش امىا فىي  
وقىد ماىث رحمىه هللا فىي ( لذحيا من ثيثمئىة ألىف حىديث مسىموعةذن،  ه ا المسند ا(:) 46/525)السير 

ومقدمىىىىة شىىىىر  النىىىىووي علىىىىا ( 46/525)تألي،ىىىىه قرابىىىىة خمىىىىس عشىىىىرة سىىىىنة أو ت يىىىىد امىىىىا فىىىىي السىىىىير 
                                            .مسلم

رس واوثبا  روايته لذحيا اإلمام مسلم رواة اثيرون وال ي وذلنا من طر  ات  ال،جا: رواة ذحيا مسلم
 : من طري  أربلة من تيمي ه وهم

أبو اسحا  إبراهيم بن محمد بن س،يان ال،قيه، ولم يسمع الذحيا اامي من اإلمام مسلم، بش إن لىه فائتىا لىم   -4•
أخبرنىا إبىراهيم عىن مسىلم، و لىك ال،ىو  فىي اتىا  الحىي وفىي أوش الوذىايا وفىي أحاديىث : يسمله، يقىاش فيىه

لخيفة، وه ا ال،و  اوخير هو أابرها، حيث يبلغ نحو ثمان عشىرة ورقىة،اما قىاش ابىن الذىي  فىي اإلمارة وا
 . ذيانة ذحيا مسلم
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وقد سا  ابن عطية سنده إلا القينسي عن مسلم في فجرسىه . أبو محمد أحمد بن علي بن المغيرة القينسي  -6•
ن  أولجىا حىديث عائشىة فىي اإلفىك  الحىديث حاشىا ثيثىة أجى ا  مىن آخىر الىديوا: ثم قىاش( 410،466،55ص)

الطويش، فإن أبا اللي  تلمي  القينسي، يروي  لك عن أبي أحمد الجلو ي عىن إبىراهيم بىن سى،يان عىن اإلمىام 
 .مسلم

 . ماي بن عبدان بن محمد التميمي النيسابوري     -1•

 . أبو حامد بن الشرقي أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري     -2•

وقد روى ابن نقطة فىي التقييىد بلضىا مىن روايىة ماىي بىن عبىدان عىن اإلمىام مسىلم، ورواه الجىو قي     
 . الحافظ من طري  ابن الشرقي، سماعا لبلضه ومن طري  ماي ابن عبدان سماعا لجميله

 :عدد أحاديثه

ونقىش عىن أحمىد   ار النووي في التقري  أن عدد أحاديث ذحيا اإلمام مسلم أربلة آالف حديث دون الماىرر،
ىر الى هبي الماىرر فىي قىوش أحمىد بىن . بن سلمة رفي  مسلم، أنجا تبلغ بالمارر اثني عشر ألىف حىديث وقىد فسر

حدثنا قتيبة وأخبرنا ابن رما يلدان : يلني بالمارر بحيث أنه إ ا قاش: )بقوله( 46/522)سلمة ه ا في السير 
         (.حديثين ات،  ل،ظجما أو اختلف في المة

 . حديثاً 1011ما علا ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي فجي بدون المارر تبلغ أ

 :شرطه في الذحيا

اعلم أن البخاري ومسلماً ومن  ارنا بلدهم، لىم ينقىش عىن واحىد مىنجم : قاش ابن طاهر في شروط اوئمة الستة
ن سىبر اتىبجم، فىيللم شرطُ  أن أخرج في اتابي ما ياىون علىا الشىرط ال،ينىي، وإنمىا يلىرف  لىك مى: أنه قاش

واعلىم أن شىىرط البخىاري ومسىلم أن ُيخرجىىا الحىديث الُمت،ى  علىىا ثقىة نقلتىه إلىىا . بى لك شىرُط اىش رجىىشم مىنجم
الذىىحابي المشىىجور، مىىن غيىىر اخىىتيف بىىين الثقىىا  اوثبىىا ، وياىىون إسىىناده متذىىيً غيىىر مقطىىوا، فىىإن اىىان 

إ ا ذىىا الطريىىُ  إلىىا الىىراوي أخرجىىاه، إال أن  للذىىحابي راويىىان فذىىاعداً فحسىىن، وإن ياىىن لىىه إال راوم واحىىد
مسىىلماً أخىىرج أحاديىىث أقىىوامم تىىرك البخىىاري حىىديثجم، لشىىبجةم وقلىى  فىىي ن،سىىه، أخىىرج مسىىلم أحىىاديثجم بإ الىىة 
الشىبجة، مثىىش حمىىاد بىىن سىىلمة، وسىىجيش بىىن أبىىي ذىىالا، وداود بىىن أبىىي هنىىد، وأبىىي ال بيىىر، واللىىي  بىىن عبىىد 

 .الرحمن، وغيرهم

م ه  من يخرج الذحيا أن يلتبر حاش الراوي اللىدش فىي مشىايخه : ي شروط اوئمة الخمسةوقاش الحا مي ف
وفيمن روى عنجم، وهم ثقا  أيضا، وحديثه عن بلضجم ذحيا ثاب  يل مه إخراجه، وعن بلضجم مدخوش ال 

وي يذا إخراجه إال في الشواهد والمتابلا ، وه ا بىا  فيىه غمىوض، وطريقىه ملرفىة طبقىا  الىرواة عىن را
ولنوضىا  لىك بمثىاش، وهىو أن تللىم أن أذىحا  ال هىري مىثي علىا طبقىا  خمىس، . اوذش ومرات  مىداراجم

فمن اان في الطبقة اوولا فجو الغاية في الذحة، وهو غايىة . ولاش طبقة منجا م ية علا التي تليجا وت،او 
جملى  بىين الح،ىظ واإلتقىان وبىين  مقذد البخاري والطبقة الثانية شارا  اوولا فىي اللدالىة، غيىر أن اوولىا

طوش المي مة لل هري، حتا اان فيجم من ُي امله في السى،ر وُيي مىه فىي الحضىر، والطبقىة الثانيىة لىم تىي م 
 .. ال هري إال مدة يسيرة فلم تمارس حديثه، واانوا في اإلتقان دون الطبقة اوولا، وهم شرط مسلم

أن ياىىون الحىىديث متذىىش : شىىرط مسىىلم فىىي ذىىحيحه(: 66ص)وقىىاش ابىىن الذىىي  فىىي ذىىيانة ذىىحيا مسىىلم 
اإلسناد بنقش الثقة عن الثقة من أوله إلا منتجاه سالماً من الش و ، ومن الللة، وه ا هو حد الحديث الذىحيا 

 ..في ن،س اومر

وأما مسلم في يخرج إال حديث الثقىة الضىابط، ومىن فىي (: .. 6/241)وقاش ابن رج  في شر  علش الترم ي 
ه بلض شي ، وتالم فيه لح،ظه، لانه يتحىرى فىي التخىريي عنىه، وال يخىرج عنىه إال مىا ال يقىاش إنىه ممىا ح،ظ

 . وهم فيه
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م هبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدم اشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتراط اللقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىند 
                                                                                  :الملنلن

ا علا أن اإلسىناد الملىنلن السىالم ذىاحبه مىن وذىمة التىدليس  لىه حاىم نقش مسلم في مقدمة ذحيحه اإلجما
فقىاش رحمىه , االتذاش إ ا تلاذر الملنِلن والملنَلن عنه، وإن لم يثب  اجتماعجما، أي إ ا أمان اللقىا  فحسى 

 وه ا القوش يرحمك هللا في الطلن فىي اوسىانيد، قىوش مختىرا مسىتحدث، غيىر مسىبو  ذىاحبه إليىه، وال: )هللا
مساعد له من أهش الللم عليه، و لك أن القوش الشىائع المت،ى  عليىه بىين أهىش الللىم باوخبىار والروايىا  قىديما 

أن اش رجش ثقة روى عن مثله حديثا وجائ  ممان لىه لقىاؤه والسىماا منىه، لاونجمىا جميلىا اانىا فىي : وحديثا
فالرواية ثابتة والحجىة بجىا ال مىة، إال أن  عذر واحد وإن لم يأ  في خبر قط أنجما اجتملا وال تشافجا بايم،

، وقىد سىار اإلمىام مسىلم ... (ياون هناك داللة بينة أن ه ا الراوي لم يل  من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا
: أنىىه أخىرج حىديث عبىىد هللا بىن ي يىد عىن ح ي،ىىة رضىي هللا عنىه قىىاش: علىا هى ا المىنجي فىىي اتابىه، مثىاش  لىك

وال ح،ظنىا : )الحديث، وقد قاش في مقدمة ذحيحه..." هو اائٌن إلا أن تقوم الساعةبما  أخبرني رسوش هللا 
في شي م من الروايا  أن عبد هللا بن ي يد شافه ح ي،ة وأبا مسىلود بحىديث قىط، وال وجىدنا  اىر رؤيتىه إياهىا 

 ..(في رواية بلينجا

يرهم إلا اشتراط ثبو  اللقا  ولو في حين  ه  البخاري وشيخه ابن المديني وأبو بار الذيرفي الشافلي وغ
، وقىد (وهى ا أقىوى": )مىا تمىس إليىه حاجىة القىاري مىن ذىحيا البخىاري"قاش النووي في ج  ه . مرة واحدة

 . أظجره البخاري في التاريه وجرى عليه في الذحيا

ي عنىه ثم إن مسلما رحمىه هللا افتىتا ذىحيحه بىالحط علىا مىن اشىترط اللقىي لمىن رو: )قاش ال هبي في السير
عا اإلجماا في أن الملاذرة اافية وال يتوقف علا الللم بالتقائجما، ووبه مىن اشىترط  لىك،  بذيغة عن، وادر
وإنمىىىىىىىا يقىىىىىىىوش  لىىىىىىىك أبىىىىىىىو عبىىىىىىىد هللا البخىىىىىىىاري وشىىىىىىىيخه ابىىىىىىىن المىىىىىىىديني، وهىىىىىىىو اوذىىىىىىىو  اوقىىىىىىىوى 

وقىىاش ابىىن رجىى  فىىي شىىر  الللىىش                                                                                     (.
وما قاله ابىن المىديني والبخىاري، هىو مقتضىا اىيم أحمىد وأبىي  رعىة وأبىي حىاتم وغيىرهم مىن (: )6/590)

لان فرض المسألة  هش عمش .هك.4(اوعيان، بش ايمجم يدش علا اشتراط ثبو  السماا اما تقدم عن الشافلي 
وإن انا ال نحام علا مسىلم بلملىه : )النووي في مقدمة شر  مسلم مسلم بج ه القاعدة في ذحيحه أوال ؟ قاش

فىىىي ذىىىحيحه بجىىى ا المىىى ه  لاونىىىه يجمىىىع طرقىىىا اثيىىىرة فيتلىىى ر ملجىىىا وجىىىود هىىى ا الحاىىىم الىىى ي جىىىو ه، وهللا 
                                                           .(.أعلم

وهى ا سىجو مىن النىووي، فقىد  اىر مسىلم فىي : )م النووي ه امللقا علا اي(: 4/56)قاش المللمي في التنايش 
 لك الايم أحاديث اثيرة  عم أنه لم يذىر  فيجىا بالسىماا وال علىم اللقىا ، وأنجىا ذىحا  عنىد أهىش الللىم، ثىم 
أخرج منجا في أثنا  ذحيحه تسلة عشر حديثا، اما  اره النووي ن،سه، ومنجا ستة في ذحيا البخاري اما 

                                                                             (.ضا اره النووي أي

                                                                                             :منججه في اتابه

وأنىه  ر مجموا ما أسىند إلىا رسىوش هللا اتابه بمقدمة، بين فيجا سب  تألي،ه الذحيا اما سب ، ثم  ا بدأ    - أ•
فىي  ثيثة أقسام، ثم  ار با  وجو  الرواية عن الثقا  وترك الا  ، ثم با  تغليظ الاى   علىا رسىوش هللا 

 .أبوا  ختمجا ببا  ذحة االحتجاج بالحديث الملنلن

بلىد إخراجىه ( 4/401)قىاش الحىاام فىي المسىتدرك . وشرطه فىي هى ه المقدمىة لىيس هىو شىرطه فىي ذىحيحه  -  •
، (ه ا حديث  اره مسلم في خطبه الاتا  مع الحاايا  ولىم يخرجىه فىي أبىوا  الاتىا  وهىو ذىحيا: ) لحديث

وأما قولام إن مسىلم روى لسى،يان : )في ملرض رده علا مخالف له( 425ال،روسية ص)وقاش ابن القيم في 
به، ومسىلم لىم يشىترط فيجىا ماشىرطه فىي بن حسين في ذحيحه فليس اما  ارتم وإنما روى له في مقدمة اتا

 (.الاتا  من الذحة، فلجا شأن ولسائر اتبه شأن آخر وال يشك أهش الحديث في  لك

ومما يدش علا ذحة الت،ري  في الشرط بين الذحيا والمقدمة أن أذحا  ات  التراجم يرم ون للراوي عند 
 .ي تج ي  التج ي  وغيرهاما ف(م  ) وله في المقدمة بك ( م ) مسلم في الذحيا بحرف 
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رد اإلمىام مسىىلم رحمىىه هللا فىىي مقدمتىىه فىي بىىا  ذىىحة االحتجىىاج بالحىىديث الملىنلن علىىا بلىىض الللمىىا  ولىىم   -  •
 : يسمه، فاختلف فيمن أراد برده عليه علا أقواش

خىاري واات،ا مسلم بمطلى  الملاذىرة وألى م الب: )قاش الحافظ بن حجر في ن هة النظر: قيش أراد البخاري -4
 ( بأنه يحتاج إلا أال يقبش اللنلنة أذي 

واعلم أنا راجلنا مقدمة مسلم فوجدناه تالم في الرواية باللنلنة (: )4/22)وقاش الذنلاني في توضيا اوفاار 
وأنىه شىرط فيجىا البخىىاري ميقىاة الىراوي لمىن عىىنلن عنىه، وأطىاش مسىلم فىىي رد ايمىه والتججىين عليىه، ولىىم 

 . هك.ا( إنما ات،  الناظرون أنه أراده ورد مقالته يذر  أنه البخاري و

والقوش بأن الملني بالرد هو البخاري قديم قبش ابن حجر والذنلاني، اما نقش البلقيني في محاسىن االذىطي  
 عند النوا الحادي عشر 

البلقيني في وقيش أراد علي بن المديني، وممن قاش ب لك الحافظ ابن اثير في اختذار علوم الحديث، وقاش  -6
ونقش البقاعي في النا  الوفية عن شيخه ابن حجر مىا يخىالف مىا فىي . وللله ابن المديني: محاسن االذطي 

 -1( علىي بىن المىديني : سئش شيخنا عن ال ي بحث مسلم مله من هو فقاش: )فقاش في مبحث المرسش. الن هة
عنىد بيانىه موضىوا مقدمىة ذىحيا ( 46/565)ويحتمش أنه أراد االثنىين ملىا أو أاثىر قىاش الى هبي فىي السىير 

وإنمىا يقىوش  لىك أبىو عبىد هللا البخىاري وشىيخه علىي بىن : )مسلم وأنه افتتحجا بالحط علا مىن اشىترط اللقىي 
وقىىد  اىر ابىىن رجىى  فىي شىىر  الللىىش أن مىا قالىىه البخىىاري وابىن المىىديني هىىو مقتضىا اىىيم اوئمىىة  ( المىديني 

فللا ه ا يحتمىش أن مسىلما إنمىا أراد رد هى ه المقالىة ولىم يلىن شىيخا . مالشافلي وأحمد وأبي  رعة وأبي حات
وقىد تالىم بلىض منتحلىي :) ويحتمش أيضاً أنه قذد شخذاً آخر غير البخاري وابىن المىديني، فىإن قولىه. بلينه

 ال: يبلد أن يقوله في شيخه البخاري أو ابن المىديني، ايىف وهىو القائىش للبخىاري..( اوخبار من أهش عذرنا 
 .وهللا أعلم!! يبغضك إال حاسد، وأشجد أنه ليس في الدنيا مثلك

قاش . رت  اتابه علا الات  واوبوا ، لانه لم ي ار تراجم اوبوا  الت،ذيلية، بش اات،ا بأسما  الات  فحس   - ث•
و  فىي ثم إن مسلما رحمه هللا وإيانا رت  اتابه علىا اوبىوا  فجىو مبى: )ابن الذي  في ذيانة ذحيا مسلم

وقىاش النىووي فىي مقدمىة .( الحقيقة ولانه لم ي ار فيه تراجم اوبوا  وال ي داد بجىا حجىم الاتىا  أو لغيىر  لىك
وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بلضجا جيد وبلضجا ليس بجيد إما لقذور في عبارة : )شرحه لذحيا مسلم

أحىرص علىا التلبيىر عنجىا بلبىارا  تليى  بجىا فىي وإنىا إنشىا  هللا . الترجمة وإما لراااة ل،ظجا وإما لغير  لك
 (مواطنجا

ش عليه اوئمة: قل   .وترتي  النووي هو ال ي اشتجر وعو 

 :إلا ثيثة أقسام قسم اإلمام مسلم رحمه هللا مجموا ما أسند إلا رسوش هللا     - ج•

 .روايا  الح،اظ المتقنين وقد الت م بتخريي رواياتجم -4

فجىؤال  يتبىع روايىاتجم أهىش القسىم . لح،ظ واإلتقان ممن يشملجم اسىم السىتر والذىد من ليس موذوفا با -6
                                                                                                    .اووش

        .حديثجم المتجمون بوضع الحديث ومن الغال  علا حديثه المنار أو الغلط، فجؤال  يمسك عن -1

 : وقد اختلف الللما  في مراد مسلم بج ا التقسيم علا قولين   

إن المنيىة قىد اخترمى  مسىلما قبىش : ه أبىو باىر البيجقىيقاش اإلمامان الحافظان أبو عبىد هللا الحىاام وذىاحب -4
وإلىا هى ا الىرأي مىاش الحىافظ ابىن عسىاار فىي مقدمىة اتابىه . إخراج القسىم الثىاني وأنىه إنمىا  اىر القسىم اووش

القىوش  -6                                                              .اوطراف وا ا الحىافظ ابىن حجىر امىا سىيأتي
إنه قد  ار في أبوا  اتابه حديث الطبقتين وأتا بأسىانيد الثانيىة : )رد القاضي عياض ه ا القوش وقاش: لثانيا

و ار أقواما تالم فيجم قوم و ااهم آخرون، . منجا علا طري  االستشجاد أو حيث لم يجد في البا  اووش شيئا
لندي أنه أتا بطبقاته الثيث في اتابه علا ف. ممن ضلف أواتجم ببدعة، وخرج أحاديثجم، وا لك فلش البخاري
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نىه فىي تقسىيمه وطىر  الرابلىة امىا نىص عليىه  ويحتمىش أن ياىون أراد بالطبقىا  :ثىم قىاش... ما  ار ورتر  وبير
 .( الثيث الح،اظ ثم ال ين يلونجم والثالثة هي التي طرحجا

 .( القاضي ظاهر جدا وه ا ال ي اختاره: )قاش اإلمام النووي بلد نقله ايم القاضي عياض

هى ا القىوش ورجىا مىا  هى  إليىه الحىاام والبيجقىي ومىن ( 215-4/212)وقد رد الحافظ ابىن حجىر فىي الناى  
ويؤيىد هى ا مىا رواه البيجقىي بسىند ذىحيا عىن إبىراهيم بىن محمىد بىن سى،يان : )تبلجما فقاش بلد نقله ايمجما

رأه علا النىاس والثىاني يىدخش فيىه عارمىة وابىن ذنف مسلم ثيثة ات  أحدها ه ا ال ي ق: قاش. ذاح  مسلم
 .هك.4.اسحا  وأمثالجما والثالث يدخش فيه الضل،ا  

وإنمىا اشىىتبه اومىر علىىا القاضىي عيىاض ومىىن تبلىه بىىأن الروايىة عىن أهىىش القسىم الثىىاني موجىودة فىىي : قلى  
نىه لىم يخىرج شىيئا ممىا ذحيحه، لان فرض المسألة هش احتي بجم اما احتي بأهش القسىم اووش أم ال، والحى  أ

ان،رد به الواحد منجم، وإنما احتي بأهش القسم اووش سوا  ت،ردوا أم ال، ويخرج من أحاديىث القسىم الثىاني مىا 
وا لك إ ا اان وحاديث أهش القسم الثىاني طىرٌ  اثيىرة يلضىد بلضىجا . يرفع به الت،رد عن أحاديث القسم اووش

ي اتابه ولو اان يخرج جميع أحاديث القسم الثاني فىي اوذىوش، بىش بلضا، فإنه يخرج  لك، وه ا ظاهر بين ف
أال تىراه أخىرج للطىا  بىن السىائ  فىي المتابلىا  وهىو مىن . وفي المتابلا ، لاىان اتابىه أضىلاف مىا هىو عليىه

الماثرين ومع  لك فماله عنده سوى مواضع يسيره وا ا محمد بن إسحا  وهو من بحور الحديث، ولىيس لىه 
تابلا  إال ستة أو سبلة، ولم يخرج للريث بن سليم، وال لي يد بن  يىاد، وال لمجاهىد بىن سىليد، إال عنده في الم

 . هك.4(مقرونا

   (46/565)وبنحو ه ا قاش ال هبي في السير 

حدثني محمد بن رافع وعبىد : اعتناؤه بالتميي  بين حدثنا وأخبرنا، وتقييد  لك علا مشايخه، اما في قوله - 
حىىىىىىىىىىىىىىىدثنا عبىىىىىىىىىىىىىىىد : أخبرنىىىىىىىىىىىىىىىا وقىىىىىىىىىىىىىىىاش ابىىىىىىىىىىىىىىىن رافىىىىىىىىىىىىىىىع: اش عبىىىىىىىىىىىىىىىدبىىىىىىىىىىىىىىىن حميىىىىىىىىىىىىىىىد، قىىىىىىىىىىىىىىى

واىىان م هبىىه ال،ىىر  بينجمىىا، وأن                                                                             .الىىر ا 
حدثنا لما سمله من ل،ظ الشيه خاذة، وأخبرنا لما قرئ علا الشيه، وم هبه وموافقيه ذار هو الغال  علا 

أن يقوش فىي : ال ي أختاره وعجد  عليه أاثر مشايخي وأئمة عذري: ) ث، قاش الحاام في الملرفةأهش الحدي
حىدثنا :"، وما يأخ ه عىن المحىدث ل،ظىاً مىع غيىره"حدثني فين:"ال ي يأخ ه من المحدث ل،ظاً وليس مله أحد

"... أخبرنىا فىين:"، وما قرئ علا المحدث وهو حاضىر"أخبرني فين:" ، وما قرأ علا المحدث بن،سه"فين
                                                       .وهو حسٌن رائ : قاش ابن الذي 

اعتناؤه بضبط أل،اظ اوحاديث عند اختيف الرواة، واما إ ا اان بينجما اختيف في حرف من متن الحديث،  - 
ن بلضىجا ال يتغيىر ملنىا، وربمىا اىان فىي بلضىه أو ذ،ة الراوي أو نسبه، أو نحو  لك، فإنه يبينىه وربمىا اىا

حدثنا أبو بار بن أبي شيبة وأبو سليد بن اوشىي،ايهما عىن أبىي خالىد، قىاش أبىو : اختيف في الملنا، اقوله
فإعادته ثانيا  ار أحىدهما خاذىة : قاش ابن الذي . وسا  الحديث..حدثنا أبو خالد اوحمر، عن اوعمش: بار

وقىىىىىىىىىد رجىىىىىىىىىا السىىىىىىىىىخاوي اىىىىىىىىىيم ابىىىىىىىىىن الذىىىىىىىىىي  . المىىىىىىىىى اور لىىىىىىىىىه إشىىىىىىىىىلار منىىىىىىىىىه بىىىىىىىىىأن الل،ىىىىىىىىىظ
                                             ه ا

أما البخاري، فلي  عليىه الجمىع بىين عىدة رواة قىد ات،قىوا فىي الملنىا، ولىيس مىا أورده ل،ىظ اىش واحىد مىنجم، 
 . وساوته عن بيان  لك

يث تروى بإسىناد واحىد  اذىحي،ة همىام بىن منبىه عىن تحريه فيما يرويه من الذحائف المشتملة علا أحاد-ج
ثنا عبد الر ا  قاش حدثنا ملمر عن همام بن منبىه : حدثنا محمد بن رافع قاش: أبي هريرة فإنه يقوش فيجا مثي

 . ا ارسوش هللا : وقاش: ف ار أحاديث منجا. رسوش هللا : قاش

هى ا مىا حىدثنا :  وإيانا في اش حىديث منجىا لقولىهفتاريره رحمه هللا: )قاش ابن الذي  في ذيانة ذحيا مسلم
ي الورا: أبو هريرة وقوله  .(ف ار أحديث منجا ا ا وا ا ي،لله المتحرِّ

وقد أثنا الللما  علا ذنيع مسلم ه ا، وفضىلوه علىا البخىاري فىي  لىك، فىإن البخىاري لىيس لىه ضىابط : قل 
نحىن اخخىرون "حديث من الذىحي،ة، وهىو حىديث ملين في إيراده لألحاديث من ه ه الذحي،ة، فربما قدم أوش
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، ثم يلطف عليه الحديث ال ي يريده، وقد يورد الحديث ال ي يريد من غيىر أن يىورد الحىديث اووش "السابقون
 .فيجا، وللله يريد ب لك جوا  اومرين، وهللا أعلم

يستج  رحمىه هللا أن يقىوش . شتحريه في بيان المجمش اوله حدثنا عبد هللا بن سلمة حدثنا سليمان يلني بي -ط
 . سليمان بن بيش لاونه لم يقع في روايته منسوبا

علىا غيىر : )تحاشيه التارار إال إ ا اان هناك حاجة ماسة إليه إنه قد يلجأ إلا  لىك، امىا قىاش فىي المقدمىة -ي
ا جنى  إسىناد لللىة تارار إلا أن يأتي موضع ال يستغنا فيه عن ترداد حديث فيه  يادة ملنا أو إسناد يقع إلى

تاون هناك ون الملنا ال ائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، في بد من إعادة الحديث ال ي فيه 
 ..(ما وذ،نا من ال يادة أو أن ي،ذش  لك الملنا من جملة الحديث علا اختذاره

ش اوسانيد، مع إيجا  اللبارة واماش حسنجا -ك  .تلخيذه الطر  وتحوُّ

حسن ترتيبه وترذي،ه اوحاديث علا نس  يقتضيه تحقيقه واماش ملرفته لجوامع الخطا  ودقىائ  الللىم،  -ش
عىىادة (: )69ص)وأذىوش القواعىد وخ،يىا  علىىم اوسىانيد ومراتى  الىىرواة، قىاش المللمىي فىىي اونىوار الااشى،ة 

م علىىا ومىىن هىى: ، قلىى (مسىىلم أن يرتىى  روايىىا  الحىىديث بحسىى  قوتجىىا، يقىىدم اوذىىا فاوذىىا  ه الحيثيىىة قىىدِّ
يبع          :البخاري، اما قاش عبد الرحمن بن علي بن الدر

 أي   يكن يقدُم ؟: لدير وقالوا                 تنا ا قوم في البخاري ومسلم

 اما فا  في حسن الذناعة مسلم                لقد فا  البخاري ذحةً : فقل 

قد شرحنا مىن : )قاش رحمه هللا في المقدمة. التي يوردها في مواطنجا الت امه شر  الللش في بلض اوخبار -م
م ه  الحديث وأهله بلض ما يتوجه به من أراد سبيش القوم ووفِّ  لجا، وسن يد إن شا  هللا شىرحا وإيضىاحا 
فىىىي مواضىىىع مىىىن الاتىىىا  عنىىىد  اىىىر اوخبىىىار الملللىىىة، إ ا أتينىىىا عليجىىىا فىىىي اومىىىاان التىىىي يليىىى  بجىىىا الشىىىر  

واى لك علرىش اوحاديىث التىي  اىر ووعىد أن يىأتي بجىا قىد جىا  بجىا فىي : )قاش القاضي عياض. هك.4.(يضا واإل
 . (. مواضلجا من اوبوا  من اختيفجم في اوسانيد، ااإلرساش وال يادة والنقص و ار تذاحيف المذح،ين

أربلىة رواة، ولىيس عنىده وال   أعلا ما عنده رحمه هللا من اوسانيد ياون بينه وبين رسىوش هللا -ن         
عند أبي داود والنسائي ثيثيىا ، امىا هىو الحىاش عنىد البخىاري ، فلنىده أحاديىث ثيثيىة اثيىرة، وعنىد الترمى ي 

 .حديث واحد، وعند ابن ماجه خمسة أحاديث إال أنجا ضلي،ة

 :قيمة الاتا  الللمية، وثنا  الللما  عليه 

يقوش ذن،  اتب  مع مسلم في تأليف ذىحيحه خمىس عشىرة سىنة  سمل  مسلما: قاش محمد بن الماسرجسي
 . وهو اثنا عشر ألف حديث

سمل  مسلما يقوش ما وضل  شيئا في اتابي ه ا المسند إال بحجة وما أسقط  منه شيئا إال : قاش ابن الشرقا
أن لىه علىة  عرض  اتابي هى ا علىا أبىي  رعىة الىرا ي فالمىا أشىار: )وقد جا  عنه رحمه هللا أنه قاش. بحجة

 .(إنما وضل  هنا ما أجملوا عليه: )وقاش أيضا. ( تراته، والما قاش أنه ذحيا وليس له علة خرجته

وهو اتا  ن،يس اامش في ملنىاه فلمىا رآه : )وقاش ال هبي في السير في ملرض ايمه عن ذحيا اإلمام مسلم
 (. الح،اظ أعجبوا به 

 (: 40/441)وقاش الحافظ ابن حجر في تج ي  التج ي  

حذش لمسلم في اتابه حظ عظيم م،رط لىم يحذىش وحىد مثلىه، بحيىث أن بلىض النىاس اىان ي،ضىله علىا : قل 
ذحيا محمد بن إسماعيش، و لك لما اختص به من جمع الطر  وجودة السيا  والمحافظىة علىا أدا  اول،ىاظ 

ابوريين فلىم يبلغىوا شىأوه، اما هي من غير تقطيىع وال روايىة بملنىا، وقىد نسىي علىا منوالىه خلى  مىن النيسى
 . وح،ظ  منجم أاثر من عشرين إماما ممن ذنف المستخرج علا مسلم، فسبحان الملطي الوها 
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 : من لته من الات  الستة، والم،اضلة بينه وبين ذحيا البخاري

 وقدمىه بلىض المغاربىة علىا ذىحيا. هو عند جمجور الللما  في المرتبة الثانيىة بلىد ذىحيا اإلمىام البخىاري
مىا : قىاش الحىافظ أبىو علىي النيسىابوري. البخاري وهناك قوش ثالث باستوا  الذحيحين وأنجمىا ا،رسىي رهىان

 .للش أبا علي ما وذش إليه ذحيا البخاري: -أي ال هبي -تح  أديم السما  اتا  أذا من اتا  مسلم، قل  

لججىد فىي انتقىا  اوحاديىث الذىحيحة وإنما حذش  لك له رحمه هللا لنيته الذىالحة أوال، ولمىا ب لىه ثانيىا مىن ا
 . وترتي  الاتا  علا نس  بديع

 :ومن فضش ذحيا مسلم علا ذحيا البخاري فحجته في  لك

: أن ذحيا مسلم ليس فيه بلد مقدمته إال الحديث السرد اما قاش ابن حى م، وقىاش ابىن الذىي   -4•
ينا عن أبي علي النيسابوري أنه قاش اتا  أذا من اتا  مسلم، فجى ا ما تح  أديم السما  : روِّ

وقوش من فضش من شيول المغر  اتا  مسلم علا اتا  البخاري، إن اىان المىراد بىه أن اتىا  
مسىىلم يتىىرجا بأنىىه لىىم يما جىىه غيىىر الذىىحيا، فإنىىه لىىيس فيىىه بلىىد خطبتىىه إال الحىىديث الذىىحيا 

منه أن اتا  مسلم مسروداً، غير مم وج بمثش ما في اتا  البخاري، فج ا ال بأس به، وال يل م 
أرجا فيما يرجع إلا ن،س الذحيا، وإن اان المراد أن اتا  مسلم أذا ذحيحاً، فجو مىردود 

 هك.ا.علا من يقوله

أن اإلمام مسلم يجمع طىر  الحىديث فىي ماىان واحىد، بخىيف البخىاري فإنىه ي،رقجىا فىي أمىاان   -6•
ن عبىاس فىي قذىة مجىي  وفىد عبىد متلددة، أما مسلم في ي،لش  لك إال نادرا، امىا فىي حىديث ابى

 (. 46/19": )اوشرية"وارره في اتا  ( 46/62،61" )اإليمان"قيس فإنه  اره في اتا  

وقىد قىاش اإلمىام أبىو محمىود المقدسىي فيمىا : قاش اإلمام السىخاوي فىي ختمىه علىا ذىحيا مسىلم
نىاوالً مىن حيىث ان،رد مسلٌم رحمه هللا ب،ائدة حسنة، وهي اون أحاديثه أسجش مت: " قرأ  بخطه

أنه جلش لاش حديث موضلاً واحداً يلي  به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار  ارها علا ما 
شرطه، وأورد فيه أسانيده المتلددة وأل،اظه المختل،ة، فيسىجش علىا الطالى  النظىر فىي وجوهىه 

بخىىيف واشىتجارها، وتحذىش لىه الثقىة بجميىع مىا أورده مىن طرقىه وقىد اتسىق  أخبارهىا، وهى ا 
ذحيا البخاري فإنه ال يتوذش إلىا غرضىه منىه إال النىادر مىن الح،ىاظ الملتنىين بملرفىة مظنىة 

وللمري لقد غلط جماعة من اوئمة فن،وا رواية البخاري عن أحاديث هىي ... الملاني واول،اظ، 
 ."موجودة فيه  وما  اك إال أنه  ار أحاديث من اتابه في غير مظنتجا الظاهرة لغرض يبتغيه

اعتناؤه بترتي  إيراد الطىر ، فإنىه يىورد الطريى  اوذىا، ويقىدم الطىر  التىي فيجىا إجمىاش ثىم   -1•
 .ُيتبلجا بالطر  المبينة لجا، ويقدم الطري  المنسوخة ثم يأتي بلد  لك بالطري  الناسه وها ا

ة ومع جمىع مسىلم رحمىه هللا تلىالا الطىر  امىا قررنىاه فجىو يوردهىا علىا طريقى: قاش السخاوي
حسنة وهي أنه ي ار المجمش ثم المبين له، والمشاش ثم الموضا له، فيسجش ب لك علىا الطالى  
النظر في وجوهه، ومنجا يسو  متن الحديث بتمامه واماله من غيىر اختذىار وال تقطيىع، وإن 

مىع أنىه إنمىا يقىع لىه  لىك فيمىا يىورده فىي .. وقع له  لك فإنه ينص  علا أنه مختذر ونحو  لىك
، وال يىىرى "أخبرنىىا "و" حىىدثنا "ا  ال فىىي اوذىىوش، ومنجىىا أنىىه ي،ىىرِّ  بىىين الذىىيغ فىىي المتابلىى

الرواية بالملنا، بخيف البخاري في اش  لك فإنه اىان يىرى تقطيىع الحىديث مىن غيىر تنذىيص 
 " ..أخبرنا " و" حدثنا "علا اختذاره، وجوا  الرواية بالملنا مطلقاً، وعدم ال،ر  بين 

حىدثنا أبىو : متون عناية فائقة فإنه يتحرى ويتحر  في فرو  اول،اظ ، فيقوش مثيً إنه يلتني بال  -2•
حىدثنا أبىو خالىد : بار بن أبي شيبة وأبو سىليد بىن اوشىي، ايهمىا عىن أبىي خالىد، قىاش أبىو باىر

فإعادته ثانيا  ار أحدهما خاذة إشلار : قاش ابن الذي . وسا  الحديث..اوحمر، عن اوعمش
 . ظ الم اور لهمنه بأن الل،

أما البخاري، فلي  عليه الجمع بين عدة رواة قد ات،قىوا فىي الملنىا، ولىيس مىا أورده ل،ىظ اىش  
 .منجم، وساوته عن بيان  لك   واحد
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حىديثاً (42)أنه اقتذر علا المرفوا دون الموقوف وعلا المتذش دون المللى  فلىيس فيىه إال   -5•
ستة منجا وذلجا في ذحيحه، وأما الموقوفا  فجىي  (46)مللقاً علا أعلا عدد  ار وإال فجي 

 .قليلة جداً عنده ال تقارن بما عند البخاري

تحريه فيما يرويه من الذحائف المشتملة علا أحاديث تروى بإسناد واحد  اذحي،ة همام بن   -2•
ا، وقد أثنا الللما  علا ذنيع مسلم هى . منبه عن أبي هريرة، اما تقدم عند الايم علا منججه

وفضلوه علا البخاري في  لك، فإن البخاري ليس له ضابط ملين في إيراده لألحاديث مىن هى ه 
 .. الذحي،ة

  

                                                                            :النقد الموجه إليه مع الرد عليه

ا بروايته في ذحيحه عن جماعة من الضىل،ا  عا  عائبون مسلم: )قاش ابن الذي  في ذيانة ذحيا مسلم
أو المتوسطين في الطبقة الثانية، ال ين ليسوا من شرط الذحيا، والجوا  أن  لك وحد أسبا  ال ملا  عليه 

 : ملجا

ون الى ي ...أن ياون  لك فيمن هو ضىليف عنىد غيىره ثقىة عنىده، وال يقىاش إن الجىر  مقىدم علىا التلىديش  -4
ا إ ا اان الجر  غير م،سرا السب  فإنه ال يلمىش بىه، ويحتمىش أيضىا أن ياىون  لىك فيمىا  ارناه محموش علا م

                                                  .بين فيه الجار  السب  واستبان مسلم بطينه

                                                  .أن ياون  لك في الشواهد والمتابلا  ال في اوذوش -6 

أن ياون ضلف الضليف ال ي احتي به طرأ بلد أخ ه عنه  باختيط حدث عليه غيىر قىاد  فيمىا رواه مىن  -1 
 . اما في أحمد بن عبد الرحمن الوهبي ابن أخي عبد هللا بن وه . قبش في  مان سداده واستقامته

فىي اتابىك الذىحيا عىن أحمىد بىن عبىد  قل  لمسىلم بىن الحجىاج قىد أاثىر  الروايىة: قاش إبراهيم بن أبي طال 
                            .إنما نقموا عليه بلد خروجي من مذر: الرحمن الوهبي وحاله قد ظجر فقاش

أن يللو بالشخص الضليف إسناده وهو عنده برواية الثقا  نىا ش فيى ار اللىالي وال يطىوش بإضىافة النىا ش  -2
وقد نص هو علا  لك عندما عا  عليه أبو  رعة روايته عن مثش أسباط  .إليه مات،يا بملرفة أهش الشأن ب لك

إنما قل  ذحيا، وإنما أدخل  من حديث : بن نذر وقطن بن ُنسير وأحمد بن عيسا المذري وغيرهم فأجا 
إلير عنجم بارت،اا، وياىون عنىدي مىن   أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقا  عن شيوخجم، إال أنه ربما وقع

 . هك مختذرا.4(ة أوث  منجم بن وش، فأقتذر علا  لك، وأذش الحديث ملروف من رواية الثقا  رواي

 . وايم ابن الذي  ه ا منذ  اله علا اإلجابة عن الطلن في الراوي

وتتبلاتىه   يماىن إرجىاا انتقىادا  الىدارقطني(: )بىين اإلمىامين )وقاش الشيه ربيع بىن هىادي فىي خاتمىة اتابىه 
 : إلا اوقسام اختيةلإلمام مسلم 

انتقادا  موجه إلا أسانيد ملينه، فيبدي لجا علي من إرساش أو انقطاا أو ضلف راو أو عدم سماعه، أو   -1•
مخال،ته للثقا  في أمر ما، ويتبين في ضو  الدراسة والبحث أنه غير مذي  فيما أبىداه مىن علىة، وهى ا 

تلك اوسانيد، للدم ثبو  الللش التي أبداها ويبلغ عدد ه ا  النوا من االنتقادا  ال ياون له تأثير في متون
 . القسم أربلين حديثا

وياىون مذىيبا فيمىا أبىداه مىن علىة ...انتقاد موجه إلا اوسانيد فيبدي لجا علي من انقطاا أو عدم سماا  -2•
ولىه مىن لان تأثيره قاذرا علا  لىك اإلسىناد الملىين والمىتن ياىون ذىحيحا مىن طريى  أو طىر  أخىرى، 

 . ويبلغ عدد ه ا القسم خمسة وأربلين حديثا. المتابلا  والشواهد ما ي يده قوة

This file was downloaded from QuranicThought.com



أو يدعي أنىه مىن . انتقاد موجه إلا المتن اأن يدعي في حديث ما أنه ال يذا إال موقوفا ولم يثب  رفله  -3•
أحىد الىرواة، قوش أحىد التىابلين وال يذىا رفلىه أو يىدعي أن جملىة ملينىة قىد  يىد  فىي مىتن بسىب  وهىم 

وياون مذيبا في  لك وياون ل لك االنتقاد أثره لثبو  دعواه وللدم المتابلا  والشواهد ل لك المتن وه ا 
 . النوا قليش جدا ال يجاو  ثمانية أحاديث

انتقاد موجه إلا المتن اأن يدعي في حديث ما أنه ال يذا إال موقوفا عن ذىحابي ملىين أو مرسىي مىن   -4•
بين في ضو  الدراسة أن دعواه ال تثب   وه ا ياون بالبداهة ال أثر له في  لك المتن الى ي وت. قوش فين

 . (وقد وجد  منه حديثين. ادعا فيه تلك الللة

حىدثنا أبىو باىر بىن : وقد انتقد ذحيا مسلم بأن فيه عدة أحاديث مروية بالِوجادة، وهي منقطلة، اقولىه: قل 
إن اىان رسىوش هللا : أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عىن عائشىة قالى وجد  في اتابي عن : أبي شيبة، قاش

 أين أنا اليوم[:ليت،قد يقوش..[ قاش لي رسوش هللا : وروى أيضا بج ا السند حديث. الحديث:]  إني وعلم إ ا
 ]ت وجني لس  سنين[: ، وحديث]ان  عني راضية

ال،وائد المجموعة في بيان ما وقع في ذىحيا مسىلم غرر "وقد أجا  عن ه ا االنتقاد الرشيد اللطار في اتابه
بأن اإلمام مسلم قد روى ه ه اوحاديث الثيثة وغيرها مما قيش فيه منقطع من طر م " من اوحاديث المقطوعة

 .أخرى موذولة إلا هشام وإلا أبي أسامة

أن يجىد فىي اتىا  : ةوجوا  آخر، وهىو أن الوجىادة المنقطلى: )وأجا  السيوطي بجوا  آخر فقاش في التدري 
 ( شيخه، ال أن يجد في اتابه عن شيخه، فتأمش

 :الات  التي اعتن  بذحيا اإلمام مسلم

 :الات  التي ترجم  لرجاله

الات  التي ترجم  لرجاش مسلم في ذحيحه اثيرة  منجا ما ألف في الجمع بين رجاش الاتى  السىتة، اىالملجم 
مقدسىي وتجى ي  الامىاش للمى ي ولواحقىه، ومنجىا مىا تىرجم لرجىاش المشتمش البن عساار والاماش للبد الغني ال

البخاري ومسلم فقط  ارجاش البخاري ومسلم للدارقطني والجمع بىين رجىاش الذىحيحين وبىي نذىر الايبىا ي 
والجمع بين رجاش الذحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي، ومنجىا مىا تىرجم لرجىاش مسىلم علىا سىبيش االن،ىراد ، 

مسلم وبي بار أحمد بن علي بن منجويه، والمنجاج في رجاش مسلم بن الحجاج وبي محمد رجاش ذحيا : مثش
 .. عبد هللا بن أحمد االشبيلي، وتسمية رجاش مسلم ال ين ان،رد بجم عن البخاري لل هبي، وغيرها

 : لذحيا اإلمام مسلم مختذرا  اثيرة منجا: مختذراته

 . ن عبد هللا بن تومر مختذر مسلم وبي عبد هللا محمد ب     -4•

 (. هك255 )مختذر ذحيا مسلم وبي عبد هللا شرف الدين محمد بن عبد هللا المرسي      -6•

 (هك252 )المختذر الجامع المللم بمقاذد جامع مسلم، وبي محمد عبد اللظيم بن عبد القوي المن ري      -1•

 . وقد شرحه هو(هك252 )مر بن إبراهيم القرطبي تلخيص ذحيا اإلمام مسلم وبي اللباس أحمد بن ع     -2•

 :من المستخرجا  علا الذحيا: المستخرجا  علا ذحيا اإلمام مسلم

( هىك652 )المسند الذحيا المستخرج علا ذحيا مسلم وبي بار محمد بىن محمىد بىن رجىا  اإلسى،راييني   -4•
 . وقد شارك مسلما في أاثر شيوخه

 . ذاح  مسلم( هك652 )م وحمد بن سلمة النيسابوري المستخرج علا ذحيا مسل     -6•

 (. هك 144 )المستخرج علا ذحيا مسلم وبي جل،ر أحمد بن حمدان الجيري      -1•
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 (. هك 142 )المسند الذحيا المستخرج علا ذحيا مسلم وبي عوانة يلقو  بن إسحا  اإلس،راييني      -2•

 (. هك120 )قاسم بن أذبغ القرطبي الذحيا المستخرج علا ذحيا مسلم ل     -5•

 :شروحه

اومام مسلم عناية فائقة، فمنجم من شر  غريبه ومنجم من شرحه اامي ومنجم من   لقد اعتنا اوئمة بذحيا
 : اعتنا برجاله فمن تلك الشرو 

 (. هك 560 )شر  مسلم وبي عبد هللا محمد بن إسماعيش بن محمد اوذبجاني      -4•

 (. هك 562 )م في شر  غري  مسلم للبد الغ،ار ابن إسماعيش ال،ارسي الم،ج     -6•

 (. هك 512 )المللم ب،وائد مسلم وبي عبد هللا محمد بن علي الما ري      -1•

 (. هك 522 )إاماش المللم في شر  ذحيا مسلم، للقاضي عياض بن موسا اليحذبي      -2•

وحمايته من اإلسقاط والسقط، للحافظ أبي عمرو بن  ذيانة ذحيا مسلم من اإلخيش والغلط     -5•
 (. هك221 )الذي  

 (. هك252)الم،جم في شر  مختذر مسلم وبي اللباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي      -2•

 (. هك 262 )المنجاج شر  ذحيا مسلم بن الحجاج، وبي  اريا يحيا بن شرف النووي      -6•

المشىجور بشىر  اوُبىي علىا :م وبي عبد هللا محمد بن خل،ة الوشىتاني اوُبىي إاماش إاماش الملل  -5•
وقد جمىع فيىه مؤل،ىه بىين اتىا  المىا ري والقاضىي عيىاض والقرطبىي (.565أو 566 )مسلم 

فالميم للما ري واللين : والنووي، مع  يادا  من ايم شيخه ابن عرفة رام اً لاش منجم بحرف
 . وبل،ظ الشيه إلا شيخه ابن عرفة. ش لمحي الدين النووي للياض والطا  للقرطبي والدا

 . الديباج علا ذحيا مسلم بن الحجاج للسيوطي     -9•

 : المراجع

شىروط اوئمىة السىتة  -6. انو  إشىبيلية: للسخاوي، ط" غنية المحتاج في ختم ذحيا مسلم بن الحجاج" -4
ذىىيانة ذىىحيا مسىىلم البىىن  -1. قيىى  أبىىي غىىدةالبىىن طىىاهر المقدسىىي، وشىىروط اوئمىىة الخمسىىة للحىىا مي بتح

شىر  علىش الترمى ي البىن  -2. سىير أعىيم النىبي  للى هبي -5. شر  النووي علا ذىحيا مسىلم -2. الذي 
توضىيا  -9. التنايش لما فىي تأنيى  الاىوثري مىن اوباطيىش للمللمىي  -5. تج ي  التج ي  البن حجر -6. رج 

 .الذحا  الستة الحطة في  ار -40. اوفاار للذنلاني
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