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الهادي على ، والسلم ، والصلةا ، العالمين رب لله الحمد  
بعد: أمإا ، وآله ، مإحمد نبينا ، للعالمين رحمة المبعوث ، المإين

أن الحديث أهل مإلتقى مإشرفو الكرام المشايخ مإني طلب فقد
، بالكتب التعريف ـ الله بإذن ـ النافع المشروع في أشارك

حول مإوجزةا كامإلة فكرةا إعطاء بهدف ؛ مإوجزةا بصفة وطبعاتها
..  وأهميته ، ومإميزاته ، وطبعاته ، العلم أهل كتب مإن كتاب
بن مإسلم لمإامل الصحيح بكتاب بالتعريف أقوم أن الطلب وكان

ُتِرك .. ، إلّي أرسلت بنود وفق ، الحجاج الزيادةا في مجالال لي و
ولمن ، لي نفعه رجوُت حين ذلك على بالله فاستعنُت ، عليها
واللَه ، أكثر أو ، الضعفين بنحو المذكورةا البنود على وزدت ، قرأه

وأن ، خإيرا الملتقى هذا على القائمين الخإوةا يجزي أن سأُلأ
َتب مإا مإثل الجر مإن لهم يكتب ْك الخير على فالدال ؛ ويقرأ ، هنا ُي

 . كفاعله
، مإباحث عدةا فصل كل وتحت ، فصلين في البحث هذا جعلت وقد
وقت وهذا ، مإطالب في جعلتها فروع المبحث تحت كان وإن

: المقصود في الشروع

الحجاج: بن مإسلم ترجمة الول الفصل
الول: المبحث

 : ونسبه ، اسمه
القشيري كوشاذ بن ورد بن مإسلم بن الحجاج بن مإسلم

النيسابوري.
 12/558 النبلء أعلم سير

المنقوطة الياء وسكون المعجمة الشين وفتح القاف بضم:  والقشيري
قشير إلى النسبة هذه راء آخإرها وفي باثنتين تحتها مإن
إليها ينسب كبيرةا قبيلة صعصعة بن عامإر بن ربيعة بن كعب بن

مإسلم بن الحجاج   بن مإسلم .. المإام مإنهم العلماء مإن كثير
. القشيري

النساب تهذيب في واللباب  ،4/501 السمعاني سعد لبي النساب
 .3/37الثير بن الدين لعز

 ؟ مإولى أو أنفسهم مإن هو وهل
في وقال ، أنفسهم : مإن160ص المقدمإة في الصلحا ابن وقال
صليبة ... عربي النسب : القشيري1215ص مإسلم صحيح صيانة

.
 /2 السماء تهذيب و ،1/122 مإسلم شرحا في النووي ووافقه 

395 . 

2



شرف النسابة العلمإة  : أخإبرنا93 ص برنامإجه في التجيبي وقال
[عبد ـ النساب حفظ في زمإانه أعجوبة ـ التوني مإحمد أبو الدين

بعض في عليه هـ] بقراءتي705ت الدمإياطي خإلف بن المؤمإن
رحمه ـ لمسلم مإصافحة له وقع حديث إثر ومإجموعاته ، تخاريجه

الحسين أبا الناقد المإام فيه شافهت : لكأني فيه قال ـ الله
القشيري العامإري الهوازني القيسي المضري الحجاج بن مإسلم
.. الخ. كعب بن عقيل أخإو كعب بن قشير مإولى

354و  ب453 [ص النساب في السمعانّي الدمإياطّي سبق وقد
] . مإرجليوث د.س المستشرق بعناية المخطوط أ] صورةا

 . ولء لهم المنتسبين ضمن ساقه فقد
مإوالي مإن فلعله:  12/558 النبلء أعلم سير في الذهبي وقال
. اهـ. قشير
مإولى لكونه يشر ولم ، قشير لبني نسبه له ترجم رأيته مإن وكل

. ذكرت مإن سوى
أعلم. فالله ، أصيل عربي : هو أيضا الدمإياطي قول وعلى

َلِده إلى نسبة والنيسابوري . خإراسان مإدن مإن نيسابور َب
فضائل ذات عظيمة  مإدينة:5/331 البلدان مإعجم في ياقوت قال 

مإن طوفت فيما أر لم العلماء ومإنبع ، الفضلء مإعدن جسيمة
.اهـ. مإثلها كانت مإدينة البلد
العلء بن هلل قالنيسابور" : "2/802 للخليلي الرشاد وفي

، العراق إلى ورقها ونقل ، بالحجاز أصلها العلم الرقي: شجرةا
خإراسان.اهـ. إلى وثمرها

، : كوشاذ جده آبائه عد في يجاوز ل لمسلم ترجم رأيته مإن وكل
هذه على زاد مإن أر ولم ، مإسلما جده إل يذكر لم مإنهم كثير بل

. التسمية

: الثاني المبحث
: ولقبه ، كنيته

. لقبا له أجد ولم ، الحسين أبو كنيته 

الثالث: المبحث
: مإولده

: مإولده في العلم أهل اخإتلف 
ستون وله مإات : إنه2/23 العبر في الذهبي الول: قال القول 

توفي أنه خإلف ل لنه ؛ هـ201 عام ولدته تكون . فعليه سنة
، تخمينا الذهبي العلمإة مإن القول هذا أن وأظن ، هـ261 عام
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عن  : توفي12/580 النبلء أعلم سير في قال ـ الله رحمه ـ لنه
.اهـ. وخإمسين بضع
204 سنة ولد : يقال: إنه  : فقال2/590 الحفاظ تذكرةا في وأمإا

في  ـ35-11/34 البداية في كثير ابن الحافظ جزم . وبه هـ
توفي التي السنة في مإولده : وكان قال ـ هـ261 سنة وفيات

سبعا عمره فكان ، ومإائتين أربع سنة وهي ، الشافعي فيها
. سنة وخإمسين

سنة  : مإات529ص التهذيب تقريب في حجر ابن قال وكذا 
سنة.  وخإمسون سبع وله ، وستين إحدى
الثاني.  القول وهذا

 :1216ص مإسلم صيانة في الصلحا ابن قالالثالث:  والقول
، بنيسابور ومإائتين وستين إحدى سنة ـ الله رحمه ـ مإسلم مإات
تطلب مإا كثيرا عمره ومإقدار ، مإولده تاريخ لكن مإشهور وهذا

فذكر ـ الحمد ولله ـ وجدناه وقد ، يجدونه فل ، علمه الطلب
لرواةا "المزكين كتاب في الحافظ البيع ابن الله عبد أبو الحاكم

يقول: توفي الحافظ الخإرم ابن الله عبد أبا سمع الخإبار" أنه
الثنين يوم ودفن ، الحد يوم عشية الله رحمه الحجاج بن مإسلم

ابن وهو ، ومإائتين وستين إحدى سنة رجب مإن بقين لخمس
ست سنة في كان مإولده أن يتضمن وهذا ، سنة وخإمسين خإمس

 .1/123 مإسلم شرحا في النووي . وعنهأعلم والله ، ومإائتين
الخإرم ابن لن الثالث أقواها ، الول أضعفها أقول ثلثة فهذه

في عمره أكثر وذهب ، بمسلم عناية وله ، الشأن هذا أئمة مإن
مإن جدا العهد قريب أيضا وهو ، مإسلم على المستخرج جمع

، بلديه وهو ، سنة عشرةا إحدى وعمره مإسلم فتوفي مإسلم
وله ، أيضا بلده بأهل خإبير الحاكم و ، قوله ارتضى قد والحاكم

أعلم.  نيسابور. والله العظيم: تأريخ تأريخه فيهم
 .3/864 الحفاظ تذكرةا في الخإرم ابن ترجمة

الرابع: المبحث
:  للحديث سماعه أول
في سماعه  : وأول12/558 النبلء أعلم سير في الذهبي قال
التميمي يحيى بن يحيى [يعني: ومإائتين]مإن عشرةا ثمان سنة
اهـ.

اثنتي ـ الراجح القول على ـ سماعه أول عمره قلت: فيكون
. سنة عشرةا

الخامإس: المبحث
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:  وتلمإيذه ، شيوخإه
الئمة هؤلء أبرزهم مإن العلماء مإن جموع عن العلم مإسلم تلقى
، النيسابوري يحيى بن ويحيى ، القعنبي مإسلمة بن الله : عبد

وإسحاق ، حنبل بن وأحمد ، مإنصور بن وسعيد ، سعيد بن وقتيبة
، شيبة أبي بن بكر وأبي ، حرب بن زهير خإيثمة وأبي ،  راهويه بن

كريب وأبي ، نمير بن الله عبد بن ومإحمد ، بندار بشار بن ومإحمد
بن مإحمد مإوسى وأبي ، الزهراني الربيع وأبي ، العلء بن مإحمد

ومإحمد ، عمر أبي بن يحيى بن ومإحمد ، السري بن وهناد ، المثنى
وإسحاق ، الدارمإي الله وعبد ، والبخاري ، الذهلي يحيى بن

سواهم. وخإلق ، الكوسج
رجال ، ومإسلم البخاري أخإرجهم مإن تسمية ، مإسلم انظر: صحيح

58/85 دمإشق وتأريخ ،13/100 بغداد وتأريخ ، مإنجويه بن ل مإسلم
 .12/558 النبلء أعلم وسير  ،27/500 الكمال تهذيب و ،

في حجر وابن ، الكمال تهذيب إكمال في مإغلطاي ذكر وقد 
أسماء في المتعلمين " زهرةا كتاب عن كلهما التهذيب تهذيب

عنه روى شيخ كل عند ـ المغاربة لبعض " ـ المحدثين مإشاهير
في عنه رواها التي الحاديث عدد كتابيهما في الصحيح صاحبا

شئت.  إن الكتابين مإن مإواضعها في فراجعها ، صحيحه

مإن الرواةا مإن خإلق مإسلم المإام عن والعلم ، الحديث وأخإذ
:  أبرزهم
سفيان بن مإحمد بن إبراهيم والفقيه ، الترمإذي عيسى أبو المإام

بن أحمد الفضل أبو والحافظ ، حمدون بن أحمد حامإد وأبو ،
، الخفاف عمرو أبو والحافظ ، الشرقي ابن حامإد وأبو ، سلمة

مإحمد بن صالح والحافظ ، البرذعي عمرو بن سعيد والحافظ
بن مإحمد بكر وأبو ، الرازي حاتم أبي بن الرحمن وعبد ، البغدادي

عوانة وأبو ، السراج إسحاق بن ومإحمد ، خإزيمة بن إسحاق
وخإلق ، عبدان بن ومإكي ، القلنسي مإحمد وأبو ، السفراييني

وسير ، 27/504 الكمال وتهذيب  ،58/85 دمإشق غيرهم.    تأريخ
وغيرها.  ،12/562 النبلء أعلم

: السادس المبحث
مإؤلفاته: 

، الطبقات ، والسماء الكنى ، التمييز ، الصحيح المسند الجامإع
قد كلها وهذه ، الزبير بن عروةا رجال ، والوحدان المنفردات

. طبعت
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أحمد سؤالته ، القران كتاب ، الفراد كتاب ، العلل : كتاب وله 
، السباع بأهب النتفاع كتاب ، شعيب بن عمرو كتاب ، حنبل ابن

، شعبة مإشايخ كتاب ، الثوري مإشايخ كتاب ، مإالك مإشايخ كتاب
أولد كتاب ، المخضرمإين كتاب ، واحد راو إل له ليس مإن كتاب

على الرد ، الشامإيين أفراد ، المحدثين أوهام كتاب ، الصحابة
.  نصر. وغيرها بن مإحمد
 ،2/288 الحديث علماء وطبقات  ،12/579 النبلء أعلم سير

  .2/363 الراوي تدريب  ،40ص المحتاج وغنية

السابع: المبحث
:   عليه العلماء ثناء

، وتلمإيذه ، وأقرانه ، شيوخإه مإن العلماء كبار مإسلم على أثنى
سأنقل جدا كثير عليه والثناء ، المإة علماء مإن بعدهم جاء ومإن
: ذلك مإن شيئا
 ـ:58/89 دمإشق تأريخ ـ خإلف بن جمعة بن مإحمد قريش أبو قال

زرعة : أبو أربعة الدنيا يقول: حفاظ بشار بن مإحمد بندارا سمعت
الرحمن عبد بن الله وعبد ، بنيسابور الحجاج بن ومإسلم ، بالري

.  ببخارى إسماعيل بن ومإحمد بسمرقند الدارمإي
ـ الحنظلي إبراهيم بن إسحاق مإنصور: سمعت بن الحسين وقال
المنكدري قال ، بوذ كابن : مإردا فقال ، ـ الحجاج بن مإسلم وذكر
؟! هذا كان رجل : أي الخطيب]: وتفسيره [شيخ
مإسلما يقدمإان حاتم وأبا زرعة أبا : رأيت سلمة بن أحمد وقال

.  عصرهما مإشايخ على الصحيح مإعرفة في
 .102-13/101 بغداد تأريخ
الله أبقاك مإا الخير نعدم لن : لمسلم الكوسج إسحاق وقال

للمسلمين. 
 .2/588 الحفاظ تذكرةا و58/89 دمإشق تأريخ
:8/182 والتعديل الجرحا في حاتم أبي بن الرحمن عبد وقال
بالحديث. مإعرفة له الحفاظ مإن ثقة وكان ، بالري عنه كتبت
إنما الحافظ الخإرم بن يعقوب بن مإحمد عبدالله أبو وقال

، الحجاج بن ومإسلم ، يحيى بن مإحمد رجال ثلثة نيسابور أخإرجت
 .12/565 النبلء أعلم سير.  طالب أبي بن وإبراهيم

المإام الحجاج بن مإسلم: 2/588 الحفاظ تذكرةا في الذهبي وقال
السلم. حجة الحافظ

الثامإن: المبحث
:   مإهنته
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: كان الحاكم  : قال12/570 النبلء أعلم سير في الذهبي قال
ضياعه مإن ومإعاشه ، ـ مإوضع اسم ـ مإحمش خإان مإسلم مإتجُر

.  بأستوا
البلدان مإعجم في كما ، نيسابور نواحي مإن ناحية قلُت: أستوا

1/175.
عبد بن مإحمد : قال10/114 حجر لبن التهذيب تهذيب وفي

.  بزازا وكان ..، الناس علماء مإن مإسلم : كان الفراء الوهاب
، نيسابور مإحسن وكان ، تجارةا صاحب وكان : 2/29 العبر وفي
. اهـ. وثروةا أمإلك وله

له. الثاني المصدر أستوا في المزارع وكانت ، البز في فتجارته 

التاسع: المبحث
ْلقية صفته :  الَخ

الحاكم: سمعت  : قال12/566 النبلء أعلم سير في الذهبي قال
والثياب ، الوجه حسن شيخا يقول: رأيت السلمي الرحمن عبد أبا

فقيل: هذا ، كتفيه بين أرخإاها قد وعمامإة ، حسن رداء عليه
المؤمإنين أمإير أمإر فقالوا: قد ، السلطان أصحاب فتقدم ، مإسلم

، الجامإع في فقدمإوه المسلمين إمإام الحجاج بن مإسلم يكون أن
دمإشق تاريخ في عساكر ابن عند الخبر بالناس. وهذا وصلى فكبر

شيخا.. مإنامإي في رأيت : يقول : ولفظه58/89
يقول: رأيت أبي الحاكم: وسمعت  : قال12/570 الذهبي وقال
أبيض القامإة تام فكان مإحمش خإان في يحدث الحجاج بن مإسلم
.  كتفيه بين عمامإته طرف يرخإي واللحية ، الرأس

العاشر: المبحث
 : عقيدته

الله رضوان والتابعين الصحابة مإن الصالح السلف عقيدةا هي
ذلك: على يدل ومإما أجمعين عليهم

أن تعالى الله وفقك  : أعلم1/6 صحيحه مإقدمإة في قوله أـ
وسقيمها الروايات صحيح بين التمييز عرف أحد كل على الواجب

عرف مإا إل مإنها يروي ل أن المتهمين مإن لها الناقلين وثقات ،
مإنها كان مإا مإنها يتقي وأن ، ناقليه في والستارةا مإخارجه صحة

اهـ.. البدع أهل مإن والمعاندين ، التهم أهل عن
بن علي عن  : وأكثر12/558 النبلء أعلم سير في الذهبي قال

.اهـ شيئا الصحيح في عنه روى مإا لكنه الجعد
علي عن مإسلما  سألت: عبدان بن مإكي : قال السبب قلُت: هذا

.  جهميا كان ولكنه ، فقال: ثقة ؟ الجعد بن
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 .12/568 النبلء أعلم سير
تقرير في أحاديث وضمنه ، اليمان بكتاب صحيحه وافتتح ـ ب

البدع أهل على والرد ، المسائل مإن عدد في السنة أهل مإذهب
وفيه ، وغيرهم ، والجهمية ، والخوارج ، والمرجئة ، القدرية مإن

..  للقدر كتابا وأفرد .. ، الواحد بخبر الحتجاج
على نقمة وهو ، السنة أهل مإنهاج على كله كتابه ومإوضوع ـ ج

البدع.   أهل
وأصحاب السنة أهل اعتقاد في الصابوني عثمان أبو وذكر ـ د

أهل عقيدةا ذكر أن بعد .. ـ الكتاب آخإر : في123-121ص الحديث
الحجاج بن " مإسلم مإنهم السنة أهل أئمة مإن جمع أسماء ـ السنة

ْلُجَمُل قال: وهذه ثم ، سنة صاحب فهو أحبهم : مإن " وقال ا
فيها يخالف لم جميعهم مإعتقد كانت الجزء هذا في أثبتها التي

مإا مإنهم أحد عن يثبت ولم ، كلها عليها أجمعوا بل ، بعضا بعضهم
.اهـ. يضادها

7/36 والنقل العقل تعارض درء في تيمية ابن السلم شيخ قال ـ هـ
والتابعون الصحابة عليه كان ومإا الرسول به جاء مإا مإعرفة في وأمإا

إل و ، قاصرةا المتكلمين] بذلك بدع في وقعوا مإمن [جماعة فمعرفتهم
والتابعين ، الصحابة وعن ، الرسول عن جاء ومإا ، بالثار عالما كان فمن

مإن علم لنه إمإا ـ هؤلء مإع يدخإل لم ذلك يناقض بما ظن حسن غير مإن
وقد ، قطعا للرسول مإخالفون لذلك المخالفين البدع أهل أن الجملة حيث
ذلك مإع علم أو ، الحديث أهل كأكثر ـ ضال فهو الرسول خإالف مإن أنه علم

يعلمه ل مإا ذلك مإن السنة أئمة علم كما وتناقضها ، أولئك أقوال فساد
الحجاج بن مإنهم:] ومإسلم الئمة مإن جموع أسماء سرد [ثم كمالك غيرهم

وورثة ، السلم أئمة مإن الله إل عدده يحصي ل ... ومإن النيسابوري
كما النفاةا قول نقيض على مإتفقون كلهم فهؤلء ؛ الرسل وخإلفاء النبياء
خإلف غير مإن بذلك السلف أئمة مإن غيرهم وعن ، عنهم الثار تواترت

ذلك. في بينهم
:2/1184 العلو في الذهبي العلمإة قالو- 

الحجة .. المإام الوقت ذلك في وبالعلو بالصفات ويؤمإن يتأول ل ومإمن
. الصحيح صاحب القشيري الحجاج بن مإسلم

" السلمإية الجيوش اجتماع" كتابه في القيم ابن العلمإة قال زـ
:241ص

:تعالى الله رحمه الحجاج بن مإسلم قول
ولم ذكرها التي الحاديث سياق مإن السنة في قوله يعرف

بل سردها ولكن ، البخاري فعل كما تراجم لها يذكر ولم ، يتأولها
فذكر نظيره مإع للشيء ذكره مإن التراجم تعرف ولكن ، أبواب

يوم التيان :كحديث الصفات أحاديث مإن كثيرا اليمان كتاب في
إياه ورؤيتهم ، لعباده الرب وكلم ، التجلي مإن فيه ومإا ، القيامإة

الله  إن:حديث وذكر ،  النزول:وأحاديث ،  الجارية:حديث وذكر ،
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 يأخإذ:وحديث ، إصبع على والرضين أصبع على السماوات يمسك
ضعي :وحديث ،  الرؤية:وأحاديث ، بيده وأرضه سمواته الجبار
مإن مإنابر على الله عند  المقسطون:وحديث ، قدمإه فيها الجبار

وأنا تأمإنوني  أل:وحديث ، يمين يديه وكلتا الرحمن يمين عن نور
، بها مإحتجا الصفات أحاديث مإن وغيرها ، السماء في مإن أمإين
فعل مإا بها لفعل لمضمونها مإعتقدا يكن لم ولو ، لها مإؤل وغير

. اهـهاوذكر حين المتأولون
البهية النوار "لوامإع كتابه في السفاريني مإحمد العلمإة قال ـ حا
الفرقة عقيدةا في المضية الدرةا شرحا الثرية السرار وسواطع ،

وأبو ، ..] ومإسلم السنة أهل لعلماء سرده : [في1/22"  المرضية
سلفية واحدةا عقيدةا على كلهم هؤلء قال: وغير ... ثم داود
. أثرية
مإن سياقه مإعرض في له الللكائي ذكر عدم إشكال يزيل وهذا
طريق إلى والهداية ، والدعوةا ، السنة في بالمإامإة رسم

53-51/ 1 السنة أهل اعتقاد أصول شرحا كتابه .. في الستقامإة
:1/302 في ذكره أنه مإع

.  بدعة رد في كلمإا نقلوا فيمن 
.. ، البدع أهل على الرد في يؤلف لم لنه يذكره لم قلُت: فلعله

سهوا. سقط أو ، عنه غفل قد يكون أو
الفتاوي مإجموع ـ الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ سئل  ـ ط

كان هل ـ العلماء مإن ًجمعا وذكر ـ ومإسلم البخاري هل  ـ20/39
وهل ؟ مإقلدين كانوا أم الئمة مإن أحدا يقلدوا لم مإجتهدين هؤلء

 .. ؟ حنيفة أبي مإذهب إلى ينتسب أحد هؤلء مإن كان
السنة يعظمون كلهم : وهؤلء آخإره في جاء طويل جوابا فأجاب 
. والحديث. اهـ ،

ًا ، تلميذا كونه أيضا ذلك يؤكد ومإما  ـ ي السنة أهل لئمة وصاحب
ومإعلوم ، وغيرهم زرعة وأبي ، والبخاري ، وإسحاق ، كأحمد
حيث ، البدع أهل على وشدتهم ، السنة في هؤلء وشدةا مإكانة

. مإجالستهم مإن نصيب البدع لهل يكن لم
، شيوخإه مإن ابتداء العلماء مإن له وترجم ، ذكره مإن كل ـ ك

أحد َينقل ولم ، الذكر بأحسن وذكروه ، عليه أثنوا قد اليوم وحتى
، ببدعة مإتلبسا أو ، السلف لطريقة مإخالفا كان أنه مإنهم

الله صلى النبي بسنة مإتأسيا مإتابعا كان بل ، ذلك مإن وحاشاه
. واسعة رحمة الله فرحمه ، وسلم عليه

عشر: الحادي المبحث
: الفقهي مإذهبه
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في تقريبا كلها تجدها مإسلم المإام كتب أسماء في نظرت إذا 
ذاك في الحديث أهل أكثر حال هو كما ، وفنونه الحديث علم

مإن شك بل أنه إل ، تمامإا الفقهي مإنهجه يتضح لم ولذا ، الزمإان
مإن يكن لم وإن ، والفقه الحديث في زمإانه في الكبار العلم أهل

واخإتياره ، رأيه لظهر إل و ، والبخاري ، كأحمد المجتهدين الئمة
وانتقائه ، الصحيح كتابه في والناظر ، غيره رأي ظهر كما

وأنه ، الحديث أهل فقهاء مإن أنه يدرك ترتيبه وحسن ، الحاديث
في حجر ابن الحافظ قال ولذا ، الفقهاء اخإتلف على مإطلع

. بالفقه : عالم529ص التقريب
1/555 الظنون كشف كتابه في مإسلما خإليفة حاجي ذكر و 

. الشافعي النيسابوري القشيري الحجاج بن مإسلمفقال: 
 . 198 ص الحطة في خإان صديق بنصه وأخإذه
ـ314ص الخإتلف سبب بيان في النصاف في الدهلوي وقال

مإسلم : وأمإا ) ـ4( رقم الكمالية الرسائل مإجموعة ضمن المطبوع
دونه يناضلون الشافعي لمذهب مإتفردون .. فهم الصم والعباس

.
. نظر القول: فيه قلُت: وهذا

رحمه ـ أحمد للمإام سؤالت له أن ، بالفقه عنايته على يدل ومإما
طبقات في  يعلى أبي ابن الحسين أبو القاضي قال ـ الله

أبي ابن قال ـ حامإد بن الحسن ترجمة في  ـ315- 3/309 الحنابلة
الذي أن حامإد] قال: اعلم [ابن تصانيفه بعض في يعلى: قرأت

حيث مإن المأخإوذةا والروايات الكتب مإن هذا كتابنا عليه يشتمل
وابن ، وعبدالله ، وصالح ، الثرم كتاب مإنها والسماع الحديث نقل

رواية وأمإا:  ـ قال أن إلى ... ـ الحجاج بن ... ومإسلم مإنصور
أبو حدثنا قال المزكي إسحاق أبو فأخإبرناه الحجاج بن مإسلم
عنه الحجاج بن مإسلم عن  ، بكر بن مإحمد بن عبدان بن مإكي حاتم

.
في له = ترجم أحمد عن مإسلم رواية وعلى ، هذا على وبناء

. الثر حفاظ مإن الئمة أحد:  عنه  وقال2/413 الحنابلة طبقات
، الثر وحفظ ، بالمإامإة وصفه بل ، حنبلي أنه ذلك يعني قلُت: ول

الرحمن وعبد ، الجراحا بن : وكيع أحمد أيضا: لشيخي ترجم وقد
 . أحمد عن شيئا حكوا لكونهم ؛ مإهدي بن

الحنابلة طبقات في ألف مإمن واحد غير له ترجم السبب ولهذا
يعلى. أبي ابن بعد
الفتاوي مإجموع ـ الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ سئل وقد

وابن والنسائي والترمإذي داود وأبو ومإسلم البخاري هل  ـ20/39
والدارقطني والبزار والدرامإي الطيالسي داود وأبو مإاجه
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هؤلء كان هل الموصلي يعلى وأبو خإزيمة وابن والبيهقي
كان وهل ؟ مإقلدين كانوا أم الئمة مإن أحدا يقلدوا لم مإجتهدين

... ؟ حنيفة أبي مإذهب إلى ينتسب أحد هؤلء مإن
فإمإامإان ؛ داود وأبو ، البخاري أمإا العالمين رب لله فأجاب:الحمد 

والنسائي والترمإذي مإسلم وأمإا ،   الجتهاد أهل مإن الفقه في
على فهم ونحوهم والبزار يعلى وأبو خإزيمة وابن مإاجه وابن

ول ، العلماء مإن بعينه لواحد مإقلدين ليسوا الحديث أهل مإذهب
قول إلى يميلون هم بل الطلق على المجتهدين الئمة مإن هم

، وأمإثالهم عبيد وأبي وإسحاق وأحمد كالشافعي الحديث أئمة
ونحوه ، داود أبي كاخإتصاص الئمة ببعض اخإتصاص له مإن ومإنهم
، وأمإثاله ، كمالك الحجاز أهل مإذاهب إلى وهم حنبل بن بأحمد
...   والثوري حنيفة كأبي العراق أهل مإذاهب إلى مإنهم أمإيل

. باخإتصار .. اهـ والحديث السنة يعظمون كلمهم وهؤلء
بن مإسلم صحيح خإتم في المحتاج غنية في السخاوي وقال

:41-40ص  الحجاج
الثار أهل مإن الئمة طريقة على كان ـ الله رحمه ـ أنه والظاهر

وجد بما الستدلل إمإكان مإع الخإتيار سلك بل التقليد عدم في
الجتهاد في الفائق إدريس ابن بإمإامإنا مإقتديا لكونه مإقال مإن له
وقد ، السباع بجلود النتفاع كتابه في قال فإنه ، والتأسيس ،

الثوب مإشتمل مإنظر له عياب : ورب قوله عاب مإن قولة ذكر
. العيب على

تعظيم في مإسلم : بالغ البغدادي مإنصور أبو الستاذ قال بل 
. النتفاع كتابه في ـ تعالى الله رحمهم ـ الشافعي

مإن الكتاب هذا في وعده نصر بن مإحمد على الرد كتابه وفي 
. اهـ والتعديل الجرحا وفي ، الحديث في إليهم يرجع الذين الئمة

أنه تعني ل ـ الله رحمه ـ الشافعي تعظيم في قلُت: ومإبالغته
شافعيا كان فهل تعظيمه في أيضا: يبالغ أحمد كان فقد ، يقلده

أعلم. والله ، نظر فيه الستدلل هذا  ؟
كتب بأنه أحمد أصحاب استدلل يمكن السخاوي: وكذا قال ثم

ُتعتمد ، عنه تروى مإسائل إمإامإهم عن . و
ـ قال أن إلى ـ أظهر هو مإما أكثر هذا كل بخلف الميل ولكن 

لواحد بمقلد وليس ، الحديث أهل مإذهب على إنه قال ومإمن
: التقي الطلع على المجتهدين مإن هو ول ، العلماء مإن بعينه

.     وإيانا ، تعالى الله رحمه تيمية ابن

عشر: الثاني المبحث
 : وسببها ، وفاته
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سبب لموته : وكان1216ص مإسلم صيانة في الصلحا ابن قال
ـ الحاكم إلى سنده ساق ثم ـ علمية فكرية غمرةا عن نشأ غريب

سلمة بن أحمد سمعت يعقوب بن مإحمد الله عبد أبا قال: سمعت
، للمذاكرةا مإجلس الحجاج بن مإسلم الحسين لبي يقول: عقد

، السراج وأوقد ، مإنزله إلى فانصرف ، يعرفه لم حديث له فذكر
له: فقيل ، البيت هذا مإنكم أحد يدخإلن : ل الدار في لمن وقال

فكان ، فقدمإوها ، إلي فقال: قدمإوها ، تمر فيها سلة لنا أهديت
فني وقد فأصبح ، يمضغها تمرةا تمرةا ويأخإذ ، الحديث يطلب
الحديث. ووجد ، التمر

. ومإات ، مإرض مإنها أصحابنا: أنه مإن الثقة الحاكم: زادني قال 
 اهـ.

دمإشق تاريخ في عساكر ابن وعنه ،13/103 بغداد وانظر: تاريخ
 .27/506الكمال تهذيب و  ،58/94

مإن بقين لخمس الثنين ودفن ، الحد يوم عشية وفاته وكانت
. واسعة رحمة الله رحمه ، ومإائتين وستين إحدى سنة رجب

صيانةو ،58/94 دمإشق وتاريخ  ،2/417 الحنابلة انظر: طبقات 
الكمال تهذيب و 1/123 للنووي مإسلم وشرحا  ،1216ص مإسلم

 .11/34 والنهاية والبداية  ،27/507

: الصحيح الثاني: كتابه الفصل
الول: المبحث

:  اسمه
بل ، غيره اشتهر كما ـ الله رحمه ـ مإسلم كتاب اسم يشتهر لم 

مإعظم مإنه خإلت إنه حتى العلمي، اسمه على الصحيح وصفه غلب
المترجمون ومإعظم ، عنه الناقلون يذكره ولم ، والشروحا ، النسخ

في الحاكم فعل "  كما "الصحيح بـ وصفه على يقتصرون بل ، له
مإواضع في دمإشق تاريخ في عساكر وابن ، مإواضع في مإستدركه

، مإواضع في الوفيات في خإلكان وابن ، كتبه في والنووي ،
، كثير وابن ، والذهبي ، تيمية وابن ، الكمال تهذيب في والمزي

يمكن ل العلم أهل مإن سواهم وأمإم ، حجر وابن ، القيم وابن
حصرهم.

التهذيب في حجر ابن "الجامإع" كالحافظ بـ وصفه مإن ومإنهم 
 ،1/555 الظنون كشف في خإليفة وحاجي ،10/114 و7/133

.  وغيرهم
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في  ـ67ص الستة الصحاحا ذكر في الحطة في خإان صديق وقال
العزيز عبد المحدث عن نقل الحديث كتب لنواع ذكره مإعرض

: ـ النافعة العجالة في الدهلوي
الفنون هذه مإن فن كل أنموذج فيه يوجد مإا الجامإع: فالجامإع

. وأمإا للترمإذي والجامإع ، للبخاري الصحيح كالجامإع المذكورةا
ليس لكن الفنون تلك أحاديث فيه كانت وإن فإنه ،  مإسلم صحيح

له: الجامإع يقال ل ولهذا ، والقراءةا ، التفسير بفن يتعلق مإا فيه
. يقال: لخإتيه كما

في الظنون كشف صاحب أورده [القائل:صديق]: ولكن قلُت
أهل مإن غيره في غيره وكذا ، بالجامإع عنه وعبر ، الجيم حرف

مإسلم لصحيح خإتمه عند القامإوس صاحب المجد وقال ، الحديث
.اهـ. الخ مإسلم جامإع الله بحمد قرأت

، نظر فيه بالتفسير يتعلق مإا فيه يوجد الدهلوي: ل أقول: قول
وإن ، الصحيح في كتاب آخإر وهو ، التفسير كتاب الصحيح في بل

مإختصرا. كان
". الصحيح :" المسند وسماه مإواضع في كتابه مإسلم المإام وذكر

 .67ص الصلحا لبن مإسلم وصيانة  ،13/101 بغداد تأريخ في كما
و164  و1/66 المستدرك مإن مإواضع في الحاكم سماه وكذا

بغداد تأريخ في البغدادي والخطيب ، كثير  وغيرها2/162
.    وغيرهم13/100

مإسند]، جامإع [صحيح كلها الوصاف هذه مإن مإانع أقول: ول
فيه وجد إذا بل ، البواب كل يجمع أن شرطه مإن ليس فالجامإع
حوى فقد ، مإسلم صحيح في كما بالجامإع وصفه صح مإعظمها

مإثل: اليمان الجامإع إلى السنن وصف عن أخإرجته كتب عدةا على
، والصلة والبر ، والصحابة ، والنبياء ، لنبينا والفضائل ، والرؤيا ،
والجنة ، والتوبة ، والرقاق ، والدعاء والذكر ، والعلم ، الداب و

هذه بوجود فهو ،  وغيرها والتفسير ، والزهد ، والفتن ، والنار
عنه: مإسندا وقيل ، جامإعا يسمى السنن أبواب على زيادةا البواب

. مإستعمل مإعروف وهذا ، بالسناد فيه تروى الحاديث لن ؛
المسند يطلق : وقد73 ص المستطرفة الرسالة في الكتاني قال 

ل الكلمات أو ، الحروف أو ، البواب على مإرتب كتاب على عندهم
، أسندت أو ، ومإرفوعة ، مإسندةا أحاديثه لكون الصحابة على

فإنه البخاري كصحيح ، وسلم عليه الله صلى النبي إلى ورفعت
مإسلم.اهـ. صحيح وكذا ، الصحيح بالمسند يسمى

هذا فعلى صحيحا سمي كتابه في الصحة التزم مإسلم ولكون 
كان وإن ،  الصحيح الجامإع : المسند وتسميته ، وصفه يصح

يطلق ـ أعلم والله ـ وهذا ، مإسلم بصحيح فقط وصفه الشهر
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بصحيح وصفه يكثر فإنه ، البخاري شيخه كتاب في كما ، اخإتصارا
وقد ، جامإعا تسميته في إشكال ول ، خإلف ل أنه مإع ، البخاري

وصف في قوله مإن يكثر مإستدركه في الحاكم الله عبد أبا رأيت
بالمسند مإسلم كتاب ووصف ، الصحيح بالجامإع البخاري كتاب

. عنهما جاء لما مإوافقة ذلك فعل ولعله ، الصحيح
اسمي : تحقيق اسمه كتاب غدةا أبو الفتاحا عبد وللشيخ

يتيسر فلعله الن يدي بين وليس ، الترمإذي وجامإع الصحيحين
. عليه الوقوف

على : وقفُت33ص في وفيه ، غدةا أبي كتاب على وقفت ثم 
له تعرض ول ، عليها العلمي اسمه أجد فلم مإخطوطة نسخ

والقاضي ، المازري كالمإام كتبهم إلينا وصلت ، الذين شراحه
والبي ، القرطبي العباس وأبي ، والنووي ، الصلحا وابن ، عياض

اسم حلول يبدو مإا في ذلك وسبب ، والسندي ، والسنوسي ،
على ليدل ، طول بعض فيه الذي السم بقية مإحل الصحيح
" وهو ، عليها الكتاب أنشئ التي وأسسه ، الكتاب مإضمون
عن العدل عن العدل بنقل السنن مإن المختصر الصحيح المسند
خإير ابن الحافظ ذكره كما " ، وسلم عليه الله صلى الله رسول

على وقفت وقد ، شيوخإه عن رواه مإا فهرسة في الشبيلي
مإنها تحققت ؛ وفهارس ، وأثبات ، مإصادر عدةا في هذا اسمه
بأسانيدها ذلك على الدالة النصوص إيراد فرأيت ، هذا اسمه صحة
ورجاء ، ذلك في فوائد لجملة بتمامإه السم مإعرفة نشر في رغبة

وصف ذكر ثم ـ طبعاته مإن يجد فيما الكتاب وجه على يثبت أن
"بالمسند ـ للكتاب والخطيب ، مإنجويه وابن ، والحاكم مإسلم

بأول اكتفوا وكلهم ، كبير اخإتصار العنوان هذا في الصحيح" وقال
اسمه ذكر يقضي ل المقام لن نظرا وباقيه تمامإه، عن السم
. عطية ابن فهرس عن كامإل السم نقل ثم ، كامإل
"الجامإع" فقط بلفظ العنوان فيها ورد التي : والكتب أيضا وقال

به سماه الذي العلمي السم أنه على فيها يورد لم .. ـ ذكرها ثم ـ
، الذكر لمجرد أو ، به لشهرته السم بذلك أورد وإنما ، مإؤلفه

يكون فل ، المحدثين باصطلحا فيه الجامإع مإعنى وجود ومإلحظة
بالسانيد مإؤلفه عن المنقول والعنوان ، للسم مإا العتبار مإن له

. اهـ. الصحيحة المتعددةا والروايات ، المتصلة
في تجوز فمؤلفه ـ الله شاء إن ـ يسير هذا في قلُت: والمإر

على الصحيح السم أثبت لو لكن ، أولى باب مإن فغيره ، تسميته
أبوغدةا.   الشيخ ذكر كما أحسن لكان الكتاب

الثاني:  المبحث
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:  لكتابه تأليفه سبب
َلٍب على بناء كتابه مإسلم المإام تأليف سبب ِلَب َط وهذا ، مإنه ُط

: كلمإه نص
الله يرحمك  : فإنك1/2 الصحيح مإقدمإة في مإسلم المإام قال

الخإبار جملة َتّعُرِف عن بالفحص هممت أنك ذكرت خإالقك بتوفيق
الدين سنن في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المأثورةا
والترغيب ، والعقاب الثواب في مإنها كان ومإا ، وأحكامإه

نقلت بها التي بالسانيد الشياء صنوف مإن ذلك وغير ، والترهيب
سألت وللذي قال: ـ أن إلى ـ بينهم فيما العلم أهل وتداولها ،

شاء إن ـ الحال به تؤول ومإا ، تدبره إلى رجعُت حين الله أكرمإك
سألتني حين وظننُت ، مإوجودةا ومإنفعة مإحمودةا عاقبة ـ الله

مإن أول كان ؛ تمامإه لي وقضي ، عليه لي عزم لو أن ذلك تجشم
قال: ـ أن إلى ـ الناس مإن غيري قبل خإاصة إياي ذلك نفع يصيبه
المنكرةا الخإبار القوم نشر مإن أعلمناك مإا أجل مإن ولكن

ل الذين العوام إلى بها وقذفهم ، المجهولة الضعاف بالسانيد
سألت. مإا إلى أجابتك قلوبنا على خإف ؛ عيوبها يعرفون

 
الثالث: المبحث

:  لكتابه تأليفه مإدةا
خإمس صحيحه تأليف في مإسلم مإع : كنت سلمة بن أحمد قال

.  سنة عشرةا
.2/288 الحديث علماء وطبقات  ،12/566 النبلء أعلم سير

الرابع: المبحث
: تأليفه مإكان

في كتابه صنف مإسلما : إن1/12 الفتح مإقدمإة في حجر ابن قال 
في يتحرز فكان ، مإشايخه مإن كثير حياةا في أصوله بحضور ، بلده

السياق. في ويتحرى ، اللفاظ

الخامإس: المبحث
: مإسلم عن الكتاب رواةا
مإع الكتاب : هذا1227ص مإسلم صيانة في الصلحا ابن قال

على مإقصورةا بمسلم مإتصل بإسناد روايته صارت التامإة شهرته
بلد في يروى أنه غير ، سفيان بن مإحمد بن إبراهيم إسحاق أبي

عن القلنسي علي بن أحمد مإحمد أبي عن ذلك مإع المغرب
.1/123 للنووي مإسلم شرحا في مإسلم. ونحوه
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ابن إسحاق أبا : أن1230ص مإسلم صيانة في الصلحا ابن وذكر 
لذلك وروايته الصحيح مإن مإواضع ثلث في فوت له وقع سفيان

.. ذكرها ... ثم الوجادةا أو ، الجازةا طريق عن إمإا
ابن استدركه وهل ، الفوت هذا حول جيدا كلمإا قلُت: انظر

.. في القلنسي طريق مإن بالسماع مإتصل وكونه ..، سفيان
وتعليقاته ، وزياداته روايته، سفيان بن مإحمد بن إبراهيم" كتاب
-16ص دمإفو حسن مإحمد بن عبدالله" للدكتور/مإسلم صحيح على

18. 
حيث مإن : وأمإا46-44 ص المحتاج غنية في السخاوي وقال 

طريقته انحصرت فقد بمسلم المتصل بالسناد المتصلة الرواية
ورواه ، سفيان بن إسحاق أبي رواية في النواحي هذه في عنه
الشرقي ابن مإحمد بن أحمد أبي عن الحافظ الجوزقي بكر أبو

مإحمد أبي عن ويروى ، لجميعه عبدان بن ومإكي ، لبعضه سماعا
عندي واتصل ، مإسلم عن أربعتهم القلنسي علي بن أحمد

.اهـ.  فبالجازةا عداها ومإا ، الولى الطريق عن بالسماع

 مإسلم صحيح في الزيادات:  السادس المبحث

عن سفيان ابن عن الجلودي رواية مإن مإسلم صحيح في جاء

، وجمعها الزيادات بهذه اعتنى وقد ، الزيادات مإن عدد مإسلم

وسأنقل ، دمإفو حسن مإحمد بن / عبداللهكتورد... ال وتخريجها

مإنه:  مإواضعها

مإواضعها أرقام وهذه زيادةا عشرةا ثلثة هاعدد سفيان ابن زيادات
 :
(  و)1812(  و)1807(  و)1731(  و)1637(  و)1554(  و)1474(

(  و)2687(  و)2669(  و)2577(  و)2372(  و)2211( و)1829
2789(. 
عبيد، بن يونس عن أثٌر وهو ،)1/22( واحد مإوضع المقدمإة وفي
الثر. هذا أصل مإسلم ُيخّرج ولم
أرقام وهذه تتعليقا سّت عددها الصحيح، على تعليقاته وأمإا

: مإواضعها
 .)2938(  و)2811(  و)2623(  و)2364(  و)1794(  و)404(
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ابن غير عن يرويها التي الصحيح على الجلودي زيادات وأمإا
زيادات أربع فهي سفيان  

( و) 2567( و) 2425(  و)1652(:  مإواضعها أرقام وهذه
2758(  .

السابع: المبحث
للكتاب: عام وصف

واقتصر ، وسلم عليه الله صلى النبي أحاديث في جامإع كتاب هو
الموقوفات بذكر يعتني ول ، الضعيف وتجنب ، صح مإا على مإؤلفه

كان الفقهية.. وإن وآرائهم ، العلماء وأقوال ، والمقطوعات ،
َلٍة يأتي قد ذا بعض َلٍة ِبِق . ِلِع
ثم .. ، وطريقته ، تأليفه سبب فيها ذكر بمقدمإة كتابه ابتدأ وقد
اليمان كتاب المقدمإة بعد أورد ثم ، الحديث علوم في مإسائل ذكر
المسافرين فصلةا ، فالمساجد ، فالصلةا ، فالحيض ، الطهارةا ثم

، فالجنائز ، فالكسوف ، فالستسقاء ، فالعيدين ، فالجمعة ،
، فالرضاع ، فالنكاحا ، فالحج ، فالعتكاف ، فالصيام ، فالزكاةا

، فالفرائض ، فالمساقاةا ، فالبيوع ، فالعتق ، فاللعان فالطلق،
والمحاربين فالقسامإة ، فاليمان ، فالنذر ، فالوصية ، فالهبات

فالجهاد ، فاللقطة ، فالقضية ، فالحدود ، والديات والقصاص
، فالشربة ، فالضاحي ، والذبائح فالصيد ، فالمإارةا ، والسير

، الدب مإن فاللفاظ ، فالسلم ، فالداب ، والزينة فاللباس
، والصلة فالبر ، الصحابة ففضائل ، فالفضائل ، فالرؤيا ، فالشعر
، المنافقين فصفة ، فالتوبة ، والدعاء فالذكر ، فالعلم ، فالقدر

فالزهد ، الساعة وأشراط فالفتن ، والنار الجنة وصفة ، فالقيامإة
فالتفسير. ، والرقائق

ّد في ـ كتابا وخإمسون أربعة وهذه في الباقي عبد فؤاد مإحمد ع
بعض لدخإول كتابا وأربعون اثنان الشراف تحفة وفي ، طبعته
تغطي ترى كما الكتب وهذه ـ بعض في هنا المذكورةا الكتب
، العبادات أمإور على اشتملت فقد ، الدين أبواب مإعظم

، والرقائق والزهد ، والفضائل ، والسيرةا ، والخإلق ، والمعامإلت
.. والتفسير ، والنار والجنة

لم وإن ـ أبواب على مإفصلة ، كثيرةا أحاديث تحته مإنها كتاب وكل
رتبت وقد ـ الستة الكتب أصحاب بقية فعل كما ، لها يترجم

الكثيرةا الطرق بجمع وقام ، دقيقا ترتيبا الحاديث و ، البواب
. اللفاظ على ويحيل ، واحد مإكان في للحديث
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الثامإن: المبحث
 : المصنف طريقة

مإقدمإة في عليها نص فقد طريقته أمإا ، الكتاب وصف تقدم
:  وهي1/2 صحيحه

ضبط عن فيشغل ، يكثر لئل التكرار مإتجنبا صح مإا إلى يعمد أنه 
بل الناس عامإة يحتاجه ول ، الستنباط عن يشغل وكذا ، القليل
. الخاصة مإن القليل

الله رسول عن الخإبار مإن أسند مإا جملة إلى سيعمد وقال: إنه 
وثلث ، أقسام ثلثة على فنقسمها ، وسلم عليه الله صلى

يستغنى ل مإوضع يأتي أن إل ؛ تكرار غير على الناس مإن طبقات
جنب إلى يقع إسناد أو ، مإعنى زيادةا فيه حديث ترداد عن فيه

المحتاج الحديث في الزائد المعنى لن هناك تكون لعلٍة ، إسناد
ٍم حديث مإقام يقوم إليه .. الحديث إعادةا مإن بد فل تا

إذا اخإتصاره على الحديث جملة مإن المعنى ذلك يفصل أن أو 
:  ـ فقال بالقسام مإراده بين ثم ـ أمإكن

مإن أسلم هي التي الخإبار نقدم أن نتوخإى الول: فإنا القسم
في استقامإة أهل ناقلوها يكون أن مإن وأنقى غيرها مإن العيوب
، شديد اخإتلف روايتهم في يوجد لم نقلوا لما وإتقان ، الحديث

مإن الصنف هذا أخإبار تقصينا نحن ... فإذا فاحش تخليط ول
 أتبعناها الناس

ليس مإن بعض أسانيدها في يقع أخإبارا ـ الثاني القسم ـ
أنهم على قبلهم المقدم كالصنف ، والتقان بالحفظ بالموصوف

وتعاطي والصدق الستر اسم فإن دونهم وصفنا فيما كانوا وإن
مإا نؤلف الوجوه مإن ذكرنا مإا نحو فعلى..  يشملهم العلم

سألت... 
الحديث أهل عند هم قوم عن مإنها كان مإا فأمإا ـ الثالث القسم ـ

..  حديثهم بتخريج نتشاغل فلسنا ، مإنهم الكثر عند أو ، مإتهمون
عن أيضا أمإسكنا الغلط أو ، المنكر حديثه على الغالب مَإن وكذلك

باخإتصار. .اهـ حديثهم
، الداء وصيغ ، اللفاظ ويميز ، بأسانيده الحاديث فيسوق
التي الحاديث مإتون ويسوق ، جدا بهذا ويعتني ، السانيد وتحويل

ـ تقدم كما ـ الصحيح كتابه جعل وقد ، التكرار عند ويحيل ، يريد
أحاديث تحتها يدخإل ، أبواب تحتها يندرج ، كتب إلى مإقسما
سلسلها أنه إل التراجم مإن البواب أخإلى أنه ومإع ، الحاجة بحسب

. رصين علمي بترتيب مإرتبا فقهيا تسلسل
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ويشير ، بالناسخ مإباشرةا يعقبه ثم المنسوخ أيضا: يقدم وتراه 
تصرف أدنى غير مإن سمع كما ويؤدي ، أحيانا العلل بعض ويبين

ـ.. وهكذا بالمعنى يخل ل كان ولو ـ المتن في أو ، السناد في
.  كلها كتابه أحاديث سرد
: 29ص الكاشفة النوار في ـ الله رحمه ـ المعلمي العلمإة قال
الصح قوتها: يقدم بحسب الحديث روايات يرتب أن مإسلم عادةا

فالصح.
سياق عند أنه صحيحه في مإسلم عادةا  : مإن230 ص وقال

في يقع فقد ، فالصح الصح يقدم الجملة في المتفقة الروايات
ذاك في المقدمإة الرواية تبينه خإطأ أو ، إجمال المؤخإرةا الرواية

. الموضع
.. قد سيذكرها أنه مإسلم ذكر التي للطبقات : بالنسبة تنبيه

؟ ل أم أخإرجها هل العلم أهل اخإتلف
 ... ؟ فكيف الول كان وإن 

المليباري حمزةا الدكتور الشيخ كتاب في بتوسع الجواب تجد
ـ الله حفظه ـ سرد فقد ، بعدها ومإا  ،51مإسلم" ص "عبقرية

رصينا.  علميا نقاشا وناقشها ، العلماء أقوال
مإن مإوضعه في الصحيح شروحا أيضا: في عليها الكلم وتجد

. المقدمإة

التاسع: المبحث
: صحيحه في مإسلم شرط

في مإسلم : شرط1218 ص مإسلم صيانة في الصلحا ابن قال
الثقة عن الثقة بنقل السناد مإتصل الحديث يكون : أن صحيحه

حد هو وهذا ، العلة ومإن ، الشذوذ مإن سالما مإنتهاه إلى أوله مإن
هذه فيه اجتمعت حديث فكل ، المإر نفس في الصحيح الحديث

. صحته في الحديث أهل بين خإلف فل ، الوصاف
 .1/130 بحروفه النووي وعنه
البخاري شرط أمإا : و18/42 تيمية ابن السلم شيخ وقال

يروى رجال ولهذا ، بهم يختص عنهم يروى رجال فلهذا ، ومإسلم
وهؤلء ، آخإرين رجال في مإشتركان وهما ، بهم يختص عنهم
يروى وقد ، عليه المتفق الحديث مإدار عليهم ؛ عليهم اتفقا الذين

وقد ، الصل دون والشواهد ، المتابعات في رجل عن أحدهم
وقد ، به انفرد مإا يروى ول ، غيره طريق مإن عرف مإا عنه يروى
له خإبرةا ل مإن فيظن ، فيه أخإطأ أنه علم مإا الثقة حديث مإن يترك

المإر وليس الصحيح أصحاب به يحتج الشخص ذلك رواه مإا كل إن
كذلك.
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:2/613 الترمإذي علل شرحا في رجب ابن العلمإة وقال
حديث إل يخرج فل مإسلم وأمإا ـ فذكره ـ فشرطه النسائي وأمإا 

لحفظه فيه وتكلم ، شيء بعض حفظه في ومإن ، الضابط الثقة
مإما إنه يقال ل مإا إل عنه يخرج ول ، عنه التخريج في يتحرى لكنه
فيه. اهـ وهم

ص المقدسي طاهر ابن للحافظ الستة الئمة : شروط وانظر
الراوي وتدريب ، غدةا أبي الفتاحا عبد الشيخ  تحقيق86-88

أعلم. تفصيل. والله وزيادةا ، فوائد ففيها1/134
. لشرطه : إشارةا أبوغدةا الشيخ ذكره الذي اسمه وفي

العاشر: المبحث
؟ الكتاب كباقي المقدمإة في مإسلم شرط هل
 ... وأمإا135" ص الفروسية "كتاب في القيم ابن المإام قال

فليس ، صحيحه في حسين بن لسفيان روى مإسلما قولكم: إن
يشترط لم ومإسلم ، كتابه مإقدمإة في له روى وإنما ، ذكرتم كما

كتابه ولسائر ، شأن فلها ، الصحة مإن الكتاب في شرطه مإا فيها
ذلك.اهـ. في الحديث أهل يشك ول ، آخإر شأن
:1/149 الكمال تهذيب في المزي الحجاج أبو الحافظ رمإز وكذا
في له خإرج ومإن " ، :" مإق برمإز المقدمإة في مإسلم له خإرج لمن

كالتذهيب  عنه تفرعت التي الكتب بعض وكذا " ، :" م بـ الصحيح
حجر، لبن والتقريب ، والتهذيب ، مإغلطاي وإكمال ، للذهبي

للخزرجي. والخلصة
:1/103 المستدرك في الحاكم قال

عبد بن الله عبد بن مإحمد أنبأ يعقوب بن مإحمد العباس أبو  حدثنا
هانئ أبي عن أيوب أبي بن سعيد أخإبرني وهب بن أنبأ الحكم

صلى الله رسول عن هريرةا أبي عن يسار بن مإسلم عن الخولني
أمإتي مإن ناس الزمإان آخإر في سيكون قال:" وسلم عليه الله

 وإياهم". فإياكم آباؤكم ول أنتم تسمعوا لم بما يحدثونكم
ولم ، الحكايات مإع الكتاب خإطبة في مإسلم ذكره حديث هذا

، جميعا شرطهما على صحيح وهو الكتاب أبواب في يخرجاه
.  علة له أعلم ول ، والتعديل الجرحا في إليه ومإحتاج

:1/112 وفي
ثنا نعيم بن مإحمد ثنا الحافظ يعقوب بن مإحمد الله عبد أبو حدثنا
بن خإبيب عن شعبة ثنا المدائني جعفر بن علي ثنا رافع بن مإحمد

رسول قال قال هريرةا أبي عن عاصم بن حفص عن الرحمن عبد
 سمع". مإا بكل يحدث أن إثما بالمرء :"كفى  الله
في ذكرها التي الحكايات أوساط في الحديث هذا مإسلم ذكر قد
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في به مإحتجا يخرجه ولم ، رافع بن مإحمد عن الكتاب خإطبة
الكتاب. مإن مإوضعه
. والصحيح ، المقدمإة بين يفرق أنه على يدل صنيعه فظاهر

عشر: الحادي المبحث
:  الكتاب أحاديث عدد
: سلمة بن أحمد  :قال12/566 النبلء أعلم سير في الذهبي قال

بحيث بالمكرر [الذهبي]: يعني قلت ، حديث ألف عشر اثنا .. وهو
اتفق حديثين يعدان رمإح ابن وأخإبرنا ، قتيبة قال: حدثنا إذا إنه

. . اهـ كلمة في اخإتلف أو ، لفظهما
بن مإسلم فجاء ، زرعة أبي عند : كنت الحافظ قريش أبو وقال

قلُت ، قام أن فلما ، وتذاكرا ، ساعة وجلس ، عليه فسلم ، الحجاج
ترك فلمن قال الصحيح في حديث آلف أربعة جمع له: هذا
.. الباقي

 . 12/280 النبلء أعلم وسير  ،1226ص مإسلم صيانة 
حديث آلف أربعة كتابه أن ـ أعلم والله ـ ، الصلحا: أراد ابن قال

المكررات. دون أصول
.. ذلك وقيل: غير

( المكرر بدون الباقي عبد فؤاد مإحمد ترقيم حسب وعددها
3033 .(

كل قابل ) وقد7479( بالمكرر شيحا مإأمإون خإليل طبعة وفي 
حاشية في التحفة في رقمه ووضع ، الشراف بتحفة مإنها سند

الصحيح.
ُد كٍل وعلى فلو ، لخإر شخص مإن فيختلف ، تقديري اجتهادي فالع
ّدت سلمة بن أحمد رواية على تعقيبه في الذهبي قال كما ُع

أعلم.    . والله كثيرا العدد لخإتلف
، مإسلم " المإام طوالبة مإحمد الدكتور : كتاب ينظر وللتوسع
.114-108صحيحه" ص في ومإنهجه

عشر: الثاني المبحث
مإسلم: صحيح في المكررات

طرقه يجمع و ، واحد مإكان في الحديث يسوق مإسلما أن مإعلوم
[في الباقي عبد فؤاد مإحمد قال ، بعضها كرر ... لكنه سيأتي كما

: 5/601طبعته]  مإن مإسلم صحيح فهارس
71 مإنها مإتعددةا مإواضع في  حديثا137 صحيحه في مإسلم كرر

الحديث وضع الذي الكتاب غير كتاب في مإنها الحديث يضع حديثا
. مإرةا لول فيه
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عشر: الثالث المبحث
: الكتاب على فيها تكلم المإور بعض

مإثل:  الملحظات بعض مإسلم صحيح على لوحظ 
  ، المعلة الحاديث بعض وجود

 ، الضعفاء لبعض وتخريجه
، والمنقطعات ، المعلقات بعض ووجود

.. المتعاصرين بين المعنعن في بالسماع العلم اشتراط عدم
بالتفصيل: مإنها شيئا أذكر ولعلي 

: مإسلم صحيح في المعلة الول: الحاديث المطلب
... عليه انتقدت التي الحاديث بعض مإسلم صحيح في وقع

على سأقتصر ولذا ، جدا ودقيق ، حساس هذا في والكلم 
فأقول: ، فقط الشارةا

يؤثر أن غير مإن ، الصناعة باب في الصحيح على انتقد مإا أكثر 
وبعضها ، مإعه الصواب كان وبعضها ، المنتقدةا المتون صحة على

. ذلك بخلف كان مإا .. وأقلها الحتجاج مإساق يسقه لم
:  فليراجع التفصيل أراد ومإن ، إجمال الكلم هذا 

عمار ابن للعلمإة لمسلم الصحيح كتاب في الحاديث علل كتاب
، الحميد عبد حسن علي بتحقيق مإطبوع وهو ،  هـ317ت الشهيد
أبي بعناية الدولية الفكار بيت طبعة في مإسلم بصحيح ومإلحق
الكرمإي. صهيب
اللزامإات مإع مإطبوع وهو ، الدارقطني للمإام التتبع وكتاب

. الوادعي مإقبل الشيخ بتحقيق
للحافظ مإسلم صحيح على الدارقطني أشكل عّما الجوبة وكتاب

إبراهيم الشيخ بتحقيق مإطبوع وهو الدمإشقي، مإسعود أبي
الكليب.
رسائل في حقق ، للجياني المشكل وتمييز المهمل تقييد وكتاب

بتحقيق: وطبع ، سعود والملك ، المإام جامإعتي في مإاجستير
الفوائد. عالم دار في ، العمران علي و ، شمس عزير مإحمد

تعرض فقد ، ـ النووي خإصوصا ـ مإسلم صحيح شروحا :كتب وينظر
. العتراضات عن وأجابوا ، ذلك لبعض الشراحا

عن مإسلم" نفائس "عبقرية المليباري حمزةا الشيخ كتاب وفي 
لذلك. ذكره سبب في تفيد ؛ والتعليل ، الترتيب في مإنهجه

أعلم. والله  ،73و18/17 تيمية ابن السلم شيخ وينظر: فتاوى 

 مإسلم: صحيح في الثاني: المعلقات المطلب
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العلماء اخإتلف وقد ، المعلقات مإن شيء مإسلم صحيح في جاء
:  عددها في

ًا عشر أربعة الجياني: إنها علي أبو فقال وتابعه ، مإوضع
. وغيرهم والعراقي ، المازري

99 ص الصلحا ابن على  والنكت33ص واليضاحا انظر: التقييد
 . 61 ص مإسلم صحيح على التعليق وتغليق

ذكر أن : -بعد1221 ص مإسلم صيانة في الصلحا ابن وقال
كتابه مإن عندنا فيما الجياني علي أبو - وذكر المعلقة المواضع

، الفضائل في " المذكور هذه ليلتكم : " أرأيتكم عمر ابن حديث
لكون الثاني والحديث ، العدد هذا مإن فيسقط مإرةا كرره وقد

المعتمدةا هي وروايته ، مإوصولً مإسلم عن رواه الجلودي
. عشر أربعة ل عشر اثنا إذن فهي ، المشهورةا

ِم مإثَل وذكَر  . انظر حجٍر ابُن والحافُظ ، النووُي الصلحِا ابِن كل
  .99 ص الصلحا ابن على : النكت

في المعلقات ذكر أن  بعد– 103 ص النكت في حجر ابن وقال
بهذا يلتحق مإما هذا غير شيء على عثرت - : وقد مإسلم صحيح

.اهـ.  للنووي مإسلم شرحا على النكت مإن كتبته فيما وبينته ،
ص مإسلم صيانة كتاب تحقيقه في الكرمإي صهيب أبو وقال
1221 :

مإمن غيره ول ، الصلحا ابن يذكرها لم تعاليق أربعة عليها يزاد
.  ذكرها ثم التعاليق جمع

ًا عشر ستة مإسلم صحيح في المعلقات عدد فيصبح . مإوضع
أعلم.  والله

ومإواضعها:   ، أنواعها وهذه
) (630( : رقم أحاديث خإمسة وهي صحيحه، في ووصله علقه مإا -1

( ) و66) (1855( ) و16) (1691( ) و21) (1558( ) و208
2537) (217 . (

) (369( أحاديث: رقم خإمسة وهي ، غيره ووصله هو علقه مإا -2
)1802( ) و84) (1780) و(142) (595) و(134) (590( ) و114

)124.(
( ) و148) (599( أحاديث: رقم ستة وهي شيخه فيه أبهم مإا -3

( ) و6) (2669) و(130) (1605) و(19) (1557( ) و103) (974
2288) ( 24 . (

مإعروف. كلم مإعلقا الخإير النوع تسمية في أن يخفى ول
فل ، بالتفصيل مإواضعها هناك ُذكرت فقد الرابط هذا وانظر
: للعادةا حاجة
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http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?
s=&threadid=17780&highlight=%E3%DA%E1%DE%C7%CA

ـ العطار الرشيد : المحدث مإسلم صحيح في المعلقات خإدم وقد
كتابه في طوالبة مإحمد الدكتور و ، ـ هذا بعد كتابه ذكر وسيأتي

علي والشيخ ،275 ص"صحيحه في ومإنهجه مإسلم المإام"
فجزاهم  ،"مإسلم صحيح على التعليق تغليق" رسالة في حسن

خإيرا. الله
و ، الحتجاج لغرض الصحيح في يأتي لم النوع هذا كان وإن 

: مإنها ختلفةمإ أخإرى لغراض بل ، العمل
وانظر: ، .. الخ المتابعات وأ ، الستشهاد وأ ، أحيانا العلة بيان

.  مإواضعها في بالتفصيل عنها العلماء قال مإا

:  مإسلم صحيح في الثالث: المنقطع المطلب 
(بالمعنى المنقطعة الحاديث مإن عدد مإسلم صحيح في وقع

الخإتلف ليبين أو ، والشواهد المتابعات في رواها التي العام) ،
.. الغراض مإن .. ونحوها الرواية في الواقع
ُتها كتاب في مإا حسب ، ) حديثا70( سابقا المذكور بالمعلق وِعد

..  الصحيح مإقصود مإن ليست وهذه الفوائد" ، "غرر
في النابلسي العطار الدين رشيد الحافظ ووصلها ، خإدمإها وقد

مإسلم صحيح في وقع مإا بيان في المجموعة الفوائد "غرر كتابه
مإن مإرةا مإن أكثر مإطبوع المقطوعة" .. وهو الحاديث مإن

والتي ، بلل أحمد مإحمد المإين بتحقيق: صلحا التي أحسنها
الحميد.  د/ سعد بتحقيق: الشيخ

: فيهم والمتكلم الضعفاء بعض عن : روايته الرابع المطلب
الصحيح كتاب في رواية ، مإسلم على الرازي زرعة أبو المإام أنكر
. عيسى بن وأحمد نسير بن وقطن ، نصر بن أسباط عن
 ؟ مإسلم جواب هو فما
مإا وأحمد ، وقطن ، أسباط حديث مإن : أدخإلت مإسلم المإام قال
بارتفاع عنهم إلّي وقع ربما أنه إل ؛ شيوخإهم عن الثقات رواه قد

على فاقتصر ، بنزول مإنهم أوثق هو مإن رواية مإن عندي ويكون ،
.  الثقات رواية مإن مإعروف الحديث وأصل ، أولئك

بغداد وتأريخ  ،2/674 الرازي زرعة لبي البرذعي انظر:سؤالت
.  باخإتصار4/272
. انظر: فتح مإيسرةا بن حفص عن روايته عن أجاب هذا وبنحو

 .1/306 المغيث
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رواه الروية في الطويل الخدري سعيد أبي حديث لذلك مإثل انظرا
) وهو7439( البخاري ورواه ، خإماسياته مإن ) وهو183( مإسلم

.  سباعياته مإن
مإسلم على وعيب القطان ابن : قال1/364 المعاد زاد وفي

عيب : ول القيم ابن وتعقبه ، ـ الوراق مإطر يعني ـ حديثه إخإراج
الضرب هذا أحاديث مإن ينتقي لنه حديثه إخإراج في مإسلم على

غلط أنه يعلم مإا الثقة أحاديث مإن يطرحا كما حفظه أنه يعلم مإا
. فيه

الثقة حديث جميع إخإراج عليه استدرك مإن المقام هذا في فغلط
، الحفظ سيىء حديث جميع ضعف ومإن ،
. وأمإثاله ، الحاكم فالولى: طريقة 
مإسلم وطريقة ، وأشكاله ، حزم بن مإحمد أبي والثانية: طريقة 

المستعان. والله ، الشأن هذا أئمة طريقة هي
ص الصلحا مإسلم" لبن "صيانة في ذلك عن العلماء جواب وينظر
 .1/143 للنووي مإسلم وشرحا ،1224

بين المعنعن في بالسماع العلم اشتراطه الخامإس: عدم المطلب
:  المتعاصرين

، القول لهذا التنظير في صحيحه مإقدمإة في مإسلم المإام بدأ
قول عن وقال ، هذا مإذهبه على الجماع حكى بل ؛ له والستدلل

أهل مإن أحد إليه يسبقه لم ، مإخترع قول: مإبتدع بأنه مإخالفه
يخلو يكاد .. ل مإشهور خإلف فيها وقع المسألة هذه ..  و العلم

.  المصطلح كتب مإن كتاب مإنه
والمورد البين " السنن : كتابمإثل مإؤلفات فيه أفردت بل 

عبد المعنعن" لبي السند في المإامإين بين المحاكمة في المإعن
لحجج وتوضيح للمسألة بيان ففيه ، الفهري رشيد بن الله

.. الفريقين
عن عبارةا جعله اللقاء اشتراط في مإاتع بحث المعلمي وللعلمإة
يرى ومإن إليه] ، [المنسوب البخاري مإذهب يرى مإن بين مإناظرةا
سلسلة مإع مإطبوعة وهي ، بالطلع جديرةا وهي ، مإسلم مإذهب
ذكرها القبور" ، "عمارةا الكتاب ) وعنوان9-7( المعلمي رسائل

تلخيصا المؤلف ذكر عند  ،251 -239 ص الحاشية في المحقق
 .239-233ص القبور عمارةا كتابه في لها

اللقيا اشتراط مإن ومإسلم البخاري المإامإين "مإوقف وكتاب
خإالد المتعاصرين" . للشيخ بين المعنعن السند في والسماع
الدريس
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عدم في المحدثين "إجماع كتاب العوني حاتم الشريف وللشيخ
المتعاصرين"  بين المعنعن الحديث في بالسماع العلم اشتراط
" الحديث "علوم كتابه في المليباري حمزةا المحدث الشيخ وبحثها

. العوني حاتم الشيخ كتاب على وأثنى  ،45ص
. المسألة في كتب مإا أمإثل العوني حاتم الشيخ قلُت: وكتاب

أعلم. والله
قريبا وسيأتي ، الكتاب على تؤثر ل المذكورةا المإور هذه وكل
. كتابه على العلماء ثناء

عشر: الرابع المبحث
حوله: كتبت أو ، الصحيح مإن أخإذت وبحوث ، كتب

:  مإسلم صحيح في الول: الموقوفات المطلب
جزء في مإسلم صحيح في الموقوفات حجر ابن الحافظ جمع

: سماه
ص في الموقوف" قال مإن مإسلم صحيح في مإا على "الوقوف 

، مإسلم صحيح مإن تتبعتها ومإقطوعة ، مإوقوفة أحاديث : فهذه23
المذكور الكتاب في وهي ، مإرفوعة أحاديث ضمن أكثرها وقع

أو ، به المرفوع الحديث يتقوم مإا إلى مإنها أتعرض لم لكني كثيرةا
رأيت : فلقد مإالك بن عوف كقول ـ أمإثلة ذكر ثم ـ بالحديث يتقوم
إلى ـ يناوله أحدا يسأل فل أحدهم سوط يسقط النفر أولئك بعض

، بالحديث تعلق له كان ولو ، بنفسه يستقل مإا وذكرت ـ قال أن
مإجالس بعض في يقع أنه الحاديث هذه جمع على الحامإل وكان

ليس : إنه الحديث علوم في الصلحا بن عمرو أبي قول الحديث
المرفوع الحديث إل والمقدمإة ، الخطبة بعد مإسلم صحيح في

عن تأخإر مإن بعض واستدرك ، بالموقوفات الممزوج غير الصرف
الموقوفات مإن شيء مإسلم في وقع قد بأنه عليه الصلحا ابن

العلم يستطاع كثير: ل أبي بن يحيى قول وهو التابعين بعض على
صحيح في لي ليس أنه شاهدناه مإن بعض وظن ، الجسد براحة
فيه لي ووقع ، الصحيح مإن ذلك فتتبعت ، الموضع هذا غير مإسلم

كسفت تقل : ل عروةا كقول ، كثير أبي بن يحيى أثر مإثل
ذلك..اهـ.  وغير ، الشمس
بنت الله عبد أم الجزء مإحققة وذكرْت  ،165 كتابه في وعددها

أخإرى طبعة وللكتاب ، ذكر التي غير عديدةا مإواضع مإحروس
الليثي. الله بتحقيق: عبد

: مإسلم صحيح في : العوالي الثاني المطلب

26



الرباعيات عنده مإا : أعلى39ص المحتاج غنية في السخاوي قال
.  التساعيات وأدناه ،

( التميمي يحيى بن يحيى حدثنا مإسلم : قال للرباعي مإثال وهذا
عمر( بن الله عبد ) عن3( نافع ) عن2( مإالك على قرأت ) قال1
جدار في بصاقا " رأى وسلم عليه الله صلى الله رسول ) أن4

أحدكم كان فقال: إذا ، الناس على أقبل ثم ، فحكه ، القبلة
صلى".  إذا وجهه قبل الله فإن وجهه قبل يبصق فل يصلي
بن ومإحمد ) ،1( المثنى بن مإحمد للتساعي: حدثنا مإثال وهذا

وحدثنا ) حا3( شعبة ) حدثنا2( جعفر بن مإحمد حدثنا ) قال1بشار(
)3( شعبة ) عن2غندر( حدثنا له ) واللفظ1( شيبة أبي بن بكر أبو
بن يحيى ) عن6( العرني الحسن ) عن5( عزرةا ) عن4( قتادةا عن

( كعب بن أبي ) عن8( ليلى أبي بن الرحمن عبد ) عن7( الجزار
العذاب دون الدنى العذاب مإن (ولنذيقنهم وجل عز قوله ) في9

ـ الدخإان أو ، والبطشة ، والروم ، الدنيا الكبر) قال: مإصائب
". الدخإان أو البطشة : ـ في الشاك شعبة

صحيح في  : ليس12/568 النبلء أعلم سير في الذهبي وقال
ثم ، حميد بن أفلح عن كالقعنبي ، قل مإا إل العوالي مإن مإسلم
في وليس ، والليث ، ومإالك ، وهمام ، سلمة بن حماد حديث

كتاب وهو ، لسرائيل ول ، للثوري ول ، لشعبة عال حديث الكتاب
يسمعوه ولم به أعجبوا الحفاظ رآه فلما مإعناه في كامإل نفيس
مإروياتهم مإن فساقوها ، الكتاب أحاديث إلى فعمدوا ، لنزوله
هكذا الجميع على أتوا حتى ذلك ونحو ، وبدرجتين ، بدرجة عالية

" . مإسلم صحيح على "المستخرج وسموه
رباعيات مإن انتقاها حديثا ستون التجيبي يوسف بن وللقاسم

. شيوخإه بعض على وقرأها ، العوالي مإسلم
 .88و87 ص انظر: برنامإجه 

مإسلم عوالي مإن حديثا أربعين فيه انتقى كتابا حجر ابن وللحافط
: 65ص قال

مإن هي الحجاج بن مإسلم صحيح مإن انتقيتها حديثا أربعون فهذه
أن إمإا و مإنها، إسناد كل في برجل البخاري مإسلم عل الذي العزيز
ذلك روى قد البخاري ويكون ، حديثا رجل عن مإسلم يروي

الشيخ في مإعه يتفق أن وإمإا ، وبينه بينه بواسطه بعينه الحديث
وهو ، الرابع في مإعه يتفق أو ، له الثاني وهو ، للبخاري الثالث
.  الربعين هذه أكثر كله ذلك نظير هذا وعلى ، له الثالث
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مإحمد مإسلم" وحققه المإام "عوالي باسم الكتاب وطبع
مإن مإنتقاةا حدثا أربعون مإسلم "عوالي باسم وطبع ، المجذوب

الحوت. كمال حققه مإسلم صحيح
في مإطبوع وشرحه ، الونيان صالح الشيخ العوالي هذه شرحا وقد 

. مإجلد
سرد أن : .. [بعد171ص الكابر إتحاف في الشوكاني وقال

ثم رباعياته مإن حديثا وساق مإسلم لصحيح أسانيده مإن مإجموعة
النبي وبين بيني فيكون ، مإسلم رباعيات مإن الحديث قال] : فهذا

ومإا ، رجل عشرون الطرق أعلى على وسلم وآله ، عليه الله صلى
! كون مإسلم وصحيح ، البخاري صحيح بين التفاوت هذا أغرب
مإسلم وبين وبيني ، عشرةا الطرق أعلى في البخاري وبين ، بيني
البخاري، تلميذ مإسلما أن والحال ، عشر خإمسة الطرق أعلى في

.اهـ. وخإريجه
! العدد بهذا البخاري إلى السانيد صحة تقدير على قلُت: هذا

:  مإسلم صحيح في : المبهمات الثالث المطلب
العجمي ابن سبط الشيخ مإسلم صحيح في المبهمات ببيان عني
مإطبوع وهو مإسلم" ، صحيح بمبهمات المعلم "تنبيه كتابه في

. سلمان مإشهور الشيخ بتحقيق
مإبهمات مإن "المستفاد كتاب المبهمات في الكتب أجمع ومإن 

بصحيح مإختصا ليس لكنه العراقي زرعة والسناد" لبي المتن
البواب. على مإرتب وهو ، عام هو بل ، وحده مإسلم

الرابع:  المطلب
:  مإسلم صحيح في البلغة

تصوير في التشبيه "أثر كتاب حسين طه الباري عبد للدكتور
الشروحا مإع يذكر أن يصح وهذا مإسلم" ، صحيح في قراءةا المعنى

، تشبيه مإن فيها مإا وبين الحاديث مإن مإجموعة استخرج فهو ،
. ومإعاني

: الخامإس المطلب
بها مإستشهدا صحيحه مإقدمإة في مإسلم ذكرها التي الحاديث 

عبد للعلمإة بحث عنوان هذا ، باللقاء العلم اشترط بحث في
وبين عليها وتكلم ، الحاديث هذه خإرج فقد المعلمي الرحمن

. بعضها في السماع ثبوت
سلسلة ضمن المؤلف بخط نسخة عن إحداها طبعة مإن أكثر طبع 

 . 334) ص9-7( المعلمي رسائل

28



: السادس المطلب 
: البخاري على مإسلم زوائد
كتاب في البخاري على مإسلم زوائد العبيلن الله عبد الشيخ جمع

حذف وقد البخاري" ، عن مإسلم أفراد إلى الساري "إرشاد سماه
تبويب واعتمد ، المتن و ، العلى الراوي على واقصر السانيد
النووي. 

مإن شيء مإع مإجلدين في ثانية مإرةا طبع ثم ، مإجلد في طبع وقد
..  اللباني للمحدث التصويبات

السابع:  المطلب
البخاري: صحيح وأحاديث ، أحاديثه بين الجمع
السانيد فحذفوا ، العلماء مإن جمع الصحيحين أحاديث بجمع عني

... الكتابين أحاديث ورتبوا ، والمكررات
الكتب: تلك مإن

بين والجمع ، الشبيلي الحق لعبد الصحيحين بين الجمع 
ًا ، ـ المسانيد على ورتبه ـ للحميدي الصحيحين : مإسند وحديث
بين والجمع ، ـ قبله كالذي ترتبه ـ الهاشمي الحق لعبد الصحيحين
ليحيى الصحيحين بين والجمع ، الشامإي لصالح الصحيحين

فلم مإحدد تداوله الخإير كان وإن ، مإطبوعة كلها . وهذه اليحيى
تجارية. طبعة يطبع

فيه "  جمع " الموثق اسمه مإختصر كتاب الشقيق صالح للشيخ و
المرام. بلوغ أحاديث مإن مإعظمه ، الصحيحين مإن الحكام أحاديث
والترمإذي داود أبي سنن أحاديث مإع الصحيحين أحاديث وجمع

وابن ، الصول تجريد في العبدري : رزين والموطأ والنسائي
ص المستطرفة الرسالة انظر .. وغيرها الصول جامإع في الثير
173. 

الحكام" "عمدةا : ككتاب فقط عليه المتفق جمعت كتب وهناك
في مإختصر وهو ، المقدسي الواحد عبد بن الغني عبد للحافظ
الكتب.  أشهر مإن وهو ، الصحيحين مإن الحكام أحاديث
ومإسلم" جمع البخاري عليه اتفق فيما المسلم "زاد وكتاب

حروف على ورتبه ، الشنقيطي الجكني الله حبيب وشرحا: مإحمد
المصدرةا والحاديث ، القولية الحاديث على واقتصر ، المعجم

بـ(نهى)، والمصدرةا ، وسلم عليه الله صلى شمائله بـ(كان) مإن
.  مإجلدات خإمسة في وطبع ،  حديثا1368 أحاديثه وعدةا

جمع الباقي عبد فؤاد مإحمد والمرجان" للستاذ "اللؤلؤ وكتاب
ترتيب حسب البواب على ورتبها ، عليها المتفق الحاديث فيه

)2006( المقدمإة في ذكر مإا حسب أحاديثه وعدةا ، مإسلم صحيح
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! ، ) أحاديث1906( رقمه الكتاب في حديث آخإر ولكن ، أحاديث
. أجزاء ثلثة في وطبع

. بالمتون يتعلق مإا هذا

: الثامإن المطلب
مإسلم: صحيح برجال العلماء عناية 

ابن ككتاب مإفردا إمإا مإسلم صحيح برجال فائقة عناية للعلماء
ابن الفضل وأبي ، الحاكم ككتاب البخاري رجال مإع أو ، مإنجويه

 تقييدرجاله: أمإور بعض حول الغساني علي لبيو ، طاهر
. المشكل وتمييز المهمل

 
المقدسي الغني لعبد كالكمال أخإرى كتب رجال مإع جمعها أو

للمزي الكمال كتهذيب وفروعه .. ، الستة الكتب رجال فيه جمع
َبي ثم َبي ، مإغلطاي وإكمال ، الذهبي كتا وخإلصة ، حجر ابن وكتا

لبعض والترمإذي داود وأبي الصحيحين ورجال ، الخزرجي
"المحدثين مإشاهير أسماء في المتعلمين " زهرةا سماه المغاربة

فيه اقتصر وأظنه ، له أخإرج مإن عند مإنهم لكل مإا عدةا ذكر وقد
المنفعة تعجيل في حجر ابن الخإير هذا قال ، شيوخإهم على

في مإغلطاي وقبله ، كثيرا التهذيب في عنه قلت:ونقل  ،7 ص
الكتب. مإن إكماله. وغيرها

الكتاب: لهذه والخدمإات ، المؤلفة الكتب ومإن
[سيأتي عليه الكثيرةا المتنوعة : كالفهارس التخريج أمإور 

الكتب لطراف الشراف كتحفة غيره مإع وأطرافه ذكرها] ،
مإسعود لبي الصحيحين وأطراف طاهر، ولبن ، للمزي الستة

 ، وغيرها ، الحداد وابن ، الواسطي ولخلف ، الدمإشقي
كنوز ومإفتاحا ، المفهرس التخريج: كالمعجم في المعاجم وكذا

التي الكثيرةا الجهود مإن ... وغيرها الجامإع والمسند ، السنة
. الصحيح تخدم

:  عشر الخامإس المبحث
 : لمسلم الصحيح الجامإع كتاب مإيزات

خإاص وأنه ، الفقهية والبواب ، الكتب طريقة على مإرتب أنه
، الحديث علوم في المفيدةا المقدمإة ووجود ، الصحيحة بالحاديث

وجودةا ، واحد مإكان في وسردها ، الطرق وجمع ، الترتيب وحسن
، تقطيع غير مإن هي كما اللفاظ أداء على والمحافظة ، السياق
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مإما وغيرها ، الداء صيغ على ومإحافظته ، بمعنى رواية ول
. عليه الثناء في العلماء بعض عن سأنقله

عشر: السادس المبحث
الكتاب: على العلماء ثناء
: هذا ـ بتصرف ـ1217ص مإسلم صيانة في الصلحا ابن قال

له ووضع ، به ووسم ، الحديث صحيح في صنف كتاب ثاني الكتاب
يلحقهما لم ثم ، مإسلم وصلى ، ذلك إلى البخاري سبق خإاصة
مإسلم عن ... روينا المصنفون صنفه مإا أصح وكتاباهما ، لحق
ألف ثلثمائة مإن الصحيح المسند هذا صنفت قال عنه الله رضي
حفاظ أحد وهو ، عبدان بن مإكي عن وبلغنا ، مإسموعة حديث

الحديث أهل أن يقول: لو الحجاج بن مإسلم قال: سمعت نيسابور
يعني ـ المسند هذا على فمدارهم الحديث سنة مإائتي يكتبون
...  ـ الصحيح مإسنده
أديم تحت : مإا النيسابوري علي بن الحسين علي أبو وقال

الحديث. علم في الحجاج بن مإسلم كتاب مإن أصح السماء
حزم.   ومإنهم: ابن ، المغرب شيوخ بعض ذلك على ووافقه 

وشرحا  ،58/92 دمإشق وتاريخ  ،13/101 بغداد انظر: تاريخ
ص التجيبي وبرنامإج  ،62ص والنكت  ،1/128 لمسلم النووي

93. 
مإن بصحته مإسلم حكم مإا : جميع1222ص أيضا الصلحا ابن وقال

بصحته حاصل النظري والعلم ، بصحته مإقطوع فهو ؛ الكتاب هذا
مإن سوى بالقبول ذلك تلقت المإة لن ... وذلك ، المإر نفس في

الجماع. في ووفاقه ، بخلفه يعتد ل
في نظره حقق : ومإن1/122 مإسلم على شرحه النووي وقال
، أسانيده في أورده مإا على واطلع الله رحمه مإسلم صحيح

، التحقيق نفائس مإن طريقته وبديع ، سياقته وحسن وترتيبه
الرواية في والتحري والحتياط ، الورع وأنواع ، التدقيق وجواهر

، وانتشارها ، مإتفرقها وضبط واخإتصارها ، الطرق وتلخيص ،
المحاسن مإن فيه مإما ذلك وغير ، روايته واتساع ، إطلعه وكثرةا

ل إمإام أنه علم والخفيات ، الظاهرات واللطائف ، والعجوبات
وقته أهل مإن يدانيه بل يساويه مإن وقل ، عصره بعد مإن يلحقه
العظيم. الفضل ذو والله يشاء مإن يؤتيه الله فضل وذلك ، ودهره
أن على ـ الله رحمهم ـ العلماء : اتفق129-1/128 أيضا وقال
ومإسلم ، البخاري الصحيحان العزيز القرآن بعد الكتب أصح

بفائدةا مإسلم انفرد وقد ـ قال أن إلى بالقبول.. ـ المإة وتلقتهما
حديث لكل جعل أنه حيث مإن ، مإتناول أسهل كونه وهي ، حسنه

31



فيه وأورد ، ارتضاها التي طرقه فيه جمع به يليق واحدا مإوضعا
الطالب على فيسهل ، المختلفة وألفاظه ، المتعددةا أسانيده

أورده مإا بجميع الثقة له ويحصل واستثمارها ، وجهه في النظر
. طرقه مإن مإسلم
: ..20/321الفتاوي مإجموع في تيمية ابن السلم شيخ وقال
أصح كتاب القرآن بعد ليس أنه العلم أهل عليه اتفق الذي فإن
لنه ؛ كذلك الكتابان هذان كان وإنما ، ومإسلم ، البخاري كتاب مإن
الصحيح. الحديث فيهما جرد

مإثل المعروفة الحديث كتب : وأمإا18/74 الفتاوي في وقال
البخاري مإن أصح كتاب السماء أديم تحت فليس ، ومإسلم البخاري
. القرآن بعد ومإسلم

نفيس كتاب وهو : 12/568 النبلء أعلم سير في الذهبي وقال
. مإعناه في كامإل
الحديث  : وأهل2/655 المرسلة الصواعق في القيم ابن وقال

يسيرةا أحاديث في تنازعوا وإن الصحيحين أحاديث على مإتفقون
اتفق كما ومإعناها ، لفظها على مإتفقون وهم ، جدا مإنها

.ومإعناه القرآن لفظ على المسلمون

في لمسلم : حصل10/114 التهذيب تهذيب في حجر ابن وقال
بعض أن بحيث ، مإثله لحد يحصل لم مإفرط عظيم حظ كتابه

لما وذلك ، إسماعيل بن مإحمد صحيح على يفضله كان الناس
أداء على والمحافظة ، السياق وجودةا ، الطرق جمع مإن به اخإتص

نسج وقد ، بمعنى رواية ول ، تقطيع غير مإن هي كما اللفاظ
وحفظت شأوه يبلغوا فلم النيسابوريين عن خإلق مإنواله على

مإسلم على المستخرج صنف مإمن إمإامإا عشرين مإن أكثر مإنهم
.الوهاب المعطي فسبحان

سبب بيان في النصاف كتابه في الدهلوي الله ولي وقال
الكمالية الرسائل مإجموعة ضمن المطبوع ـ292ص الخإتلف

المحدثين بين عليها المجمع الصحاحا تجريد : توخإى ) ـ4( رقم
إلى تقريبها وأراد ، السنة مإنه يستنبط مإما المرفوعة المتصلة
وجمع ، جيدا ترتيبا فرتب ، مإنها الستنباط وتسهيل ، الذهان

وتشعب ، المتون اخإتلف ليتضح واحد مإوضع في حديث كل طرق
له  لمن يدع فلم ، المختلفات بين وجمع ، يكون مإا أصرحا السانيد

. غيرها إلى السنة عن العراض في عذرا العرب بلسان مإعرفة
عشر: السابع المبحث

 ؟ الصحيحة الحاديث كل مإسلم خإرج هل
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ًا واره وابُن زرعة أبو عاتَب لما ، بالصحيح كتابه تسمية على مإسلم
بصحيح ليس كتابه في ليس مإا أن على البدع أهُل يحتُج قد وأنه
:  جوابه كان
لم مإا إن أقل ولم ، صحاحا وقلُت: هو ، الكتاب هذا أخإرجت إنما

أخإرجت إنما ولكني ، ضعيف الكتاب هذا في الحديث مإن أخإرجه
يكتبه مإن وعند ، عندي مإجموعا ليكون الصحيح الحديث مإن هذا

ضعيف.  سواه مإا إن أقل ولم ، صحتها في يرتاب فل ، عني
ص مإسلم وصيانة  ،2/674 الرازي زرعة لبي البرذعي سؤالت

.1/144 للنووي مإسلم وشرحا  ،1225
صحيح عندي شيء كل : ليس2/15 صحيحه في مإسلم وقال

عليه.  أجمعوا مإا هنا ها وضعت إنما هنا، ها وضعته
المإة لهذه عظيم نفع لصحيحه مإسلم المإام بتأليف قلُت: وحصل

. خإيرا الله فجزاه ،

عشر: الثامإن المبحث
الصحيحين:  بين الموازنة

ترجيح على فالجمهور الكتابين مإن المقدم في العلماء اخإتلف
، حزم وابن ، النيسابوري علي أبو وخإالفهم ، أمإور لعدةا ؛ البخاري
في أيضا خإلف على ـ مإسلما فقدمإوا المغرب علماء مإن وغيرهم

 ـ كلمإهم توجيه
: العراقي الحافظ قال

ّنَف مَإْن َأّوُل ْيِح في َص ٌد***    الّصِح ْيِح َوخُإّص مُإَحّم ّتْرِج ِبال
ِلٌم ُد َومُإْس َبْعُض ، َبْع ِبي***  مَإْع الَغْرِب َو أ

ِلّي َ ُلوا َع َنَفْع َلْو َذا َفّض
:   ـ169ص الحطة في كما ـ الديبع ابن الحافظ وقال

يقدُم ذين أي وقالوا ** لدي ومإسلم البخاري في قوم تنازع
الصناعة حسن في فاق ** كما صحة البخاري فاق لقد فقلت

ُمإسلم
: فلينظر التفصيل أراد ومإن ، الشارةا هنا والغرض

أيضا له الصلحا ابن على والنكت  ،1/10 حجر لبن الساري هدي 
بين والموازنة ، التفضيل في جدا نفيس كلم : فهناك62ص

 .20/321 تيمية ابن . وينظر: فتاوى الصحيحين

عشر: التاسع المبحث
: مإسلم صحيح شروحا

بأخإيه كالعناية تكن لم وإن ـ العلماء مإن عناية مإسلم كتاب َلِقَي
أن سبق قد كثيرةا بشروحا مإسلم صحيح فشرحا ـ البخاري صحيح
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: الرابط هذا في مإنها المطبوع ذكرُت
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7269

شيء على اطلعت وإن ، فكثيرةا المطبوعة غير الشروحا وأمإا
. ـ الله شاء إن ـ الرابط بهذا ألحقته جديد

: عشر العشرون المبحث
:  مإسلم صحيح مإختصرات

هذه أشهر ومإن ، العلماء مإن جمع مإسلم صحيح اخإتصر
:  المختصرات

على وعمل ، القرطبي العباس أبي للحافظ مإسلم صحيح تلخيص
بتحقيق مإفردا التلخيص طبع وقد ، بالفوائد حافل شرحا تلخيصه
مإحيي بتحقيق الشرحا مإع وطبع ، الخولي وأحمد ، فوزي رفعت
في دكتوراه رسائل في مإحقق وهو ، وأصحابه ، مإستو الدين
!. الدراج حبيسة لكنها المإام جامإعة

مإطبوع .وهو المنذري الدين زكي للحافظ مإسلم صحيح ومإختصر
. أخإرى طبعة وطبع ، اللباني المحدث بتحقيق
"تحفة وسماه يوسف أحمد اللطيف عبد المنذري مإختصر واخإتصر
مإسلم". صحيح مإن المسلم

العشرون: الحادي المبحث
: مإسلم صحيح على المستخرجات

على كلمإه  في1/111 الراوي تدريب في السيوطي قال
المستخرجات:

بكر ولبي ، حمدان بن جعفر ولبي ، السفراييني عوانة ولبي 
حامإد ولبي ، الجوزقي بكر ولبي ، النيسابوري رجاء مإحمد

عمران ولبي ، القرشي مإحمد بن حسان الوليد ولبي ، الشاركي
ولبي ، الطوسي النصر ولبي ، الجويني العباس بن مإوسى

.  مإسلم [مإستخرج] على الحيري عثمان أبي بن سعيد
ذر وأبي ، الخإرم بن الله عبد وأبي ، الصبهاني نعيم ولبي

وأبي ، الماسرجي علي وأبي ، الخلل مإحمد وأبي ، الهروي
اليزدي بكر وأبي ، الصبهاني إبراهيم بن سليمان مإسعود

ومإسلم].  [البخاري مإنهما كل [مإستخرج] على
مإن سببا  [مإبينا12/568 النبلء أعلم سير في الذهبي وقال

كامإل نفيس كتاب مإسلم] : وهو صحيح على الستخراج أسباب
، لنزوله يسمعوه ولم ، به أعجبوا الحفاظ رآه فلما ، مإعناه في

، بدرجة عالية مإروياتهم مإن فساقوها الكتاب أحاديث إلى فعمدوا
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" وسموه هكذا الجميع على أتوا حتى ذلك ونحو وبدرجتين
. " اهـ مإسلم صحيح على المستخرج

استخرج مإن : أول58-57ص المحتاج غنية في السخاوي وقال
في مإسلم شارك وقد ، سلمة بن أحمد الفضل أبو مإسلم على
مإراد أن ويظهر ، الرحلة في رفيقه كان فقد ، شيوخإه مإن كثير
ويقول: عنها ، زائدةا طرقا مإستخرجه في يورد حيث عوانة أبي
الطرق تلك مإن كثيرا لن بذلك البخاري إرادةا دون ، يخرجاه لم

يجزم حتى عوانة أبي على خإفاؤها ويبعد ، صحيحه في مإوجودةا
.اهـ. عنه بنفيها

ولم عوانة أبي المستخرجات: مإستخرج هذه مإن طبع قلُت: وقد
. اللباس : كتاب إلى بل يكمل

إلى: مإنه بل يكمل ولم ، مإسلم صحيح على نعيم أبي ومإستخرج 
الطلق. كتاب

: مإسلم صحيح على : المستدركات والعشرون الثاني المبحث
الحاديث جميع يستوعبا لم ومإسلما ، البخاري أن المعلوم مإن

ل ولذا ، ذلك على نصا وقد ، مإنها شيئا جمعوا بل ، الصحيحة
في الدارقطني الحسن أبو المإام فعل كما ، به ُألِزمإوا مإا يلزمإهم

: كتابه
ذكره حضرني مإا  : ذكر64 ص الدارقطني - "اللزامإات" قال1

، التابعين بعض حديث مإن أحدهما أو ، ومإسلم البخاري أخإرجه مإما
له نظير حديث مإن أو ، يخرجاه ولم ، به شبيها حديثه مإن وتركا

.. ومإذهبهما ، شرطهما على إخإراجه يلزم مإا الثقات التابعين مإن
في عليهما فاستدرك الحاكم الله عبد أبو الحافظ تلميذه وتبعه
كتابه:

لم كان وإن ، جدا كثيرةا الصحيحين" أحاديث على - "المستدرك2
..  بشرطه يف

في المستدرك في الخلل أسباب على المعلمي كلم وانظر
نفيس.  فهو1/457 التنكيل

، شبابه في عمله لمستدرك" الحاكم " تلخيص الذهبي وللحافظ
صور ثم ، هـ1335 عام آباد حيدر في المستدرك حاشية في وطبع
.  عنها
ابن عثمان بن أحمد بن مإحمد لخص مإا : .. هذا1/2 أوله في جاء

عبد أبي للحافظ الصحيحين على المستدرك كتاب مإن الذهبي
وتكلم ، السانيد وعلق ، بالمتون فأتى ـ الله رحمه ـ الحاكم الله

.  عليها
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جامإع تحقيقه في عواد بشار للدكتور مإهما كلمإا قلت: انظر
. حوله خإطأ مإن يحصل ومإا ، الكتاب هذا  عن1/44 الترمإذي

دار في مإطبوع ، الملقن لبن تلخيص الذهبي كتاب قلت: وعلى
الحميد. وسعد ، اللحيدان الله الشيخين: عبد بتحقيق العاصمة
مإا على : " تعليقات اسمه كتاب السلفي مإراد الله عبد وللدكتور

مإجلد في الذهبي". مإطبوع ووافقه المستدرك في الحاكم صححه
. عليه سكتا مإا يتعرض ولم ، ) حديث1500( مإن أكثر وفيه
هو الرواةا على للكلم الرئيس : والمصدر11 ص المقدمإة في قال

 .! التقريب
في جاء مإا على الواهم "تنبيه اسمه أحمد رمإضان أعده وكتاب

واعتمد ، اللباني مإؤلفات مإن مإادته وأغلب الحاكم" ، مإستدرك
( أحاديثه وعدةا ، التقريب وتحرير ، الميزان الرواةا على الكلم في

.  ) حديثا1571
عبارةا وهو ، الحاكم مإستدرك على مإستخرجا ، العراقي وللحافظ

يسير شيء مإنه طبع ، كثيرةا مإجالس في أمإلها أحاديث عن
.  المنعم عبد مإحمد بتحقيق

سير في الذهبي مإسلم" ذكره صحيح على " مإستدرك نعيم ولبي
وهم). يكن لم  (إن17/462 النبلء أعلم
. ذكره مإجلد الصحيحين" في على "مإستدرك الهروي ذر ولبي

العلم في الملقن وابن  ،17/559 النبلء أعلم سير في الذهبي
6/352. 

أو ، المختارةا " الحاديث المقدسي الدين ضياء وللحافظ
البخاري يخرجه لم مإما المختارةا الحاديث مإن "المستخرج

".  ومإسلم
. نعيم وأبي ، ذر أبي كتاب عدا مإطبوعة الكتب وهذه

والعشرون: الثالث المبحث
لمسلم: لصحيح مإخطوط أصل أعظم

: 1/385 الفهارس فهرس في الكتاني قال
خإير] مإن [ابن نسخته ـ الن إلى ـ بفاس القرويين وبمكتبة

ًا قابلها التي مإسلم صحيح بحيث وأسمع ، فيها وسمع ، مإرار
وهو ، أفريقية في مإسلم صحيح مإن مإوجود أصل أعظم يعد

الله عبد بن الرحمن عبد القاسم أبي الكاتب الديب الشيخ بخط
وعلق ،  هـ573 سنة مإنه فرغ المالكي الشبيلي المإوي عمر بن

بنسخة مإعارضة ثلثة بأصول عارضه أنه المترجم بخط عليه
، العلم مإن وغيره ، عياض شيخ الجياني علي أبي الحافظ

ًا بهامإشه المترجم وكتب والشرحا ، والفوائد ، الطرر مإن كثير
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573 سنة ذلك مإن وفرغ مإعانيه بعض وشروحا ، ألفاظه لغريب
أيضا.  هـ

ص الصحيحين ياسم تحقيق في غدةا أبو الفتاحا عبد الشيخ قال
ًا  ـ44 :  ـ الكتاني كلم على مإعلق
عن قوله في ـ الله رحمه الحي عبد ـ شيخنا وتطلق ، تحفظ قد

في مإوجود أصل (أعظم إنها  مإسلم صحيح مإن خإير ابن نسخة
ًا أصٍل أعظُم أنها أظن ) بل أفريقية لكتاب الن مإطلق

مإسلم.اهـ.  
، العمران علي الشيخ مإع النسخة لهذه صورةا رأيُت : قد قلُت
. واضح غير تصويرها مإواضع فيها لكن

والعشرون: الرابع المبحث
مإسلم:   صحيح كتاب طبعات

:  القديمة الطبعات الول المطلب
فمن وحديثة ، قديمة جدا كثيرةا طبعات مإسلم صحيح طبع

:  القديمة الطبعات
في ثم هـ1290 عام بولق في ثم هـ1265 عام بكلكته طبع فقد

هـ.1319 دهلي
ثم  هـ1327 عام الميمنية المطبعة في هـ.ثم1320 والستانة

في ثم هـ1329 بولق في أخإرى مإرةا هـ. ثم1329 القاهرةا في
مإرةا بولق في ثم هـ1334 عام العامإرةا المطبعة في الستانة

هـ1348 عام الحلبي البابي مإطبعة القاهرةا في ثم هـ1344 ثالثة
دار في هـ1374 عام الباقي عبد فواد مإحمد بتحقيق طبع ثم

علي مإحمد مإطبعة في القاهرةا في ثم ، العربية الكتب إحياء
. وغيرها هـ1380 عام صبيح

:  الحديثة الطبعات الثاني المطلب
: الشروحا ومإع ، مإفردةا كثيرةا حديثة طبعات مإسلم صحيح طبع
:  مإنها

، شيحا مإأمإون خإليل بتحقيق النووي شرحا مإع المعرفة دار طبعة
، مإجلد في الكرمإي صهيب أبي بعناية الدولية الفكار بيت وطبعة
وغيرها ، مإجلد في المغني ودار ، مإجلد في السلم دار وطبعة

.  به الحاطة يصعب مإما
مإعها طبع الشروحا فمعظم ، الشروحا مإع غيرها كثيرةا وطبعات

طبعات.  عدةا طبع قد بعضها الشروحا وهذه ، المتن
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بعض في إل الن له وجود ل مإعظمها القديمة الطبعات وهذه
الكتب جمع وهواةا ، الكبار المشايخ بعض عند أو ، العامإة المكتبات

ِني بعضها يكون وقد ، . َف
وأكثرها ، ـ علمي حسب ـ الطبعات هذه أهم إلى أشير ولعلي

النتشار لها كتب والتي ، العلم وطلبة ، العلماء بين انتشارا
ومإفتاحا ، المفهرس المعجم في العزو عليها والتي ، والقبول

ومإوسوعة ، الجامإع والمسند ، الشراف وتحفة ، السنة كنوز
. المحققين وأشهر ، أكثر يعزوا ولها ، لزغلول الحديث أطراف

: الثالث المطلب
ـ الن مإوجود مإتوفر هو مإما ـ مإسلم لصحيح مإفردةا طبعة أفضل

كبار مإجلدات أربعة في العامإرةا المطبعة في التركية الطبعة
عام تركيا في طبعها وكان ، أجزاء ثمانية إلى مإقسمة وهي

شكري بقلم: مإحمد ومإحشى ، : مإصححا آخإرها في جاء هـ1334
بمقابلت العامإرةا المطبعة مإصححي تصحيح بعد ، النقروي

بن رفعت وهما: أحمد ، مإعتبرةا مإعتمدةا نسخ عدةا على مإكررةا
. عثمان مإحمد بن عزت مإحمد والحاج ، حلمي عثمان

ونسخ مإخطوطات عدةا على ومإقابلة : مإصححة طرتها على جاء
. مإعتمدةا

إن للخإطاء تصحيح جزء كل نهاية وفي ، بالشكل مإضبوطة وهي
تبويبات نقلوا النسخة جوانب وفي ، بالحركات ولو ، وجدت

النسخ فروق إلى وإشارات ، وتعليقات ، حواشي ولهم ، النووي
اللفاظ لبعض وضبط ، نسخة في بـ" نخـ" يعني ويعقبونها

عندهم وبلغت ، العلماء إعجاب نالت قد النسخة بالحروف..وهذه
. عظيما مإبلغا
وأصحابه عواد وبشار ، كتبه في اللباني إليها يعزوا التي وهي
.  وغيرهم ، أعماله وبقية ، الجامإع المسند في

و ، المعرفة دار في مإرات عدةا صورت قد الطبعة تنبيه: هذه
. التجليد على بالمكتوب تغتر فل .. وغيرها والفكر ، الجيل

الرابع: المطلب
وشرحا ، هي جاءت التي الطبعة للصحيح المتقنة الطبعات ومإن

الكبرى المطبعة في المطبوعة الساري إرشاد حاشية في النووي
بها اعتنى مإصححة نفيسة الطبعة فهذه ، مإصر ببولق المإيرية

، عسرةا فيها القراءةا أن إل الحسيني مإحمد المحقق الشيخ
عند مإنها الستفادةا يمكنه ، فيها القراءةا عليه تشق فمن ، ومإتعبة
. والشتباه ، الشك

الخامإس: المطلب
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ُلبي شرحا مإع التي الطبعة الجيدةا الطبعات ومإن المسمى ا
عام بمصر السعادةا مإطبعة في المعلم" المطبوع إكمال "إكمال
الشيخ ابن وصححها ، الحاشية في قبلها كالتي وهي ، هـ1328
.  إبراهيم الفيومإي حسن

، بالحركات الصحيح مإتن فيهما يضبط لم الطبعتين وهاتين
ول ، بترقيم مإخدومإة غير وهي ، وشاقة ، مإتعبة فيهما والقراءةا
. إليهما يعزو مإن ويندر ، ـ علمي حسب ـ تفصيلية فهارس

فائقة عناية لهم مإمن عليهما فالقائمون التقان مإيزتها لكن
أثنى وقد ، للسواق نزولها قبل وتصحيحها ، ومإراجعتها ، بالكتب
إتقانها. بالتجربة وُعرف ، العلم أهل بعض عليها
إل مإريحة غير فيها القراءةا كانت وإن ، القديمة الطبعات وهذه

الدقة فيها يسليك لنه ، عليها فتعتاد ، بالـَمَرانة تسهل أنها
المطابع على المشرفون عليه قام الذي والتصحيح ، الفائقة
المتاجرين الوراقين كهؤلء .. وليس العلماء مإن وهم سابقا
تزج الصف .. فبعد وسلم عليه الله صلى الله رسول بكلم

..ول مإراجعة غير مإن الكتب ! فتخرج مإنافس يخرج لئل بالسواق
ربي. رحم مإا ... إل والتحريف ، بالسقط مإليئة تدقيق

السادس: المطلب
خإليل طبعة ـ جيدةا تكون أن ينبغي التي ـ الجديدةا الطبعات ومإن

بما َوَفى كان إن ـ مإسلم شرحا مإع المعرفة دار في شيحا مإأمإون
النسخ مإع اعتمد أنه المقدمإة في ذكر فـقد ـ أبلوها لم فإني وعد

ُتها التي الثلث الطبعات على الخطية ذلك على وزاد ، قدمإ
مإن حديث كل تحت ذكر وقد ، الشراف تحفة على المقابلة

واسم ، الكتاب اسم إلى ويعزو ، الستة الكتب أصحاب مإن أخإرجه
وهذه ، الشراف تحفة في رقمه ويذكر ، الحديث ورقم ، الباب
إلى ويشير ، بالشكل مإضبوطة أيضا وهي ، النسخة لهذه مإزية

. المطبوع أو ، المخطوط في مإا على الحاشية في نسخته فروق
مإن التخريج أراد لمن للنظر قابلة المحقق جعلها قد وأيضا 

كل أعلى في ذكر فقد الشراف تحفة أو ، المفهرس المعجم
المفهرس المعجم عزو يوافق مإا اليمن الجانب مإن صفحة

تحفة يوافق مإا اليسر الجانب وفي ، والرقام بالحروف
فخالف ؛ السانيد بحسب الترقيم جعل أنه إل ، كذلك الشراف

والذي الباقي عبد فؤاد مإحمد عمله الذي المعتمد الترقيم بذلك
مإن مإتعبة فهي ، والباحثين ، العلماء مإن كثير ترقيمه إلى يعزو
.  الناحية هذه
. مإفيدةا تفصيلية فهارس فيه بمجلد خإدمإها وقد
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السابع: المطلب
، الناس بين وتداول ، انتشارا وأكثرها ، الطبعات أشهر ومإن

ُتِمد والتي ، المفهرس المعجم في العزو ويوافقها ، ترقيمها اع
بعض في اخإتلف مإع ـ الشراف وتحفة ، السنة كنوز ومإفتاحا

عليها واعتمد ، ـ الكتب تسمية في اخإتلفهم بسبب المواضع
مإن مإعظم عليها واعتمد ، أرقامإها إلى العزو في الباحثين مإعظم

مإحمد الستاذ حققها التي الطبعة وهي  ، بعدها الصحيح طبع
: ذكره تقدم مإا مإع الطبعة هذه مإيزات ومإن ، الباقي عبد فؤاد

مإجلدات أربعة في جميل صفا ومإصفوفة ، بالشكل مإضبوطة أنها 
ومإن ، ومإتنوعة ، كثيرةا تفصيلية فهارس الخامإس والمجلد ،

وبيانا ، للغريب وشرحا ، فقهية نقول فيها :أن أيضا مإيزاتها
مإبتكرةا بطريقة والحاديث ، والبواب ، للكتب وترقيما ، للمعاني

بعد كتاب لكل خإاصا ورقما ، المكرر لغير عامإا رقما يجعل بحيث
ُيْخلي ..، العام الرقم . الترقيم مإن المكرر و
وتحقيق ، طبعه على : وقف الغلف تلي التي الصفحة في وجاء

، وأحاديثه ، وأبوابه ، كتبه وعد ، وترقيم ، وتصحيح ، نصوصه
مإحمد اللغة أئمة عن زيادات مإع ، النووي شرحا مإلخص عليه وعلق
الباقي. عبد فؤاد

:  الطبعة هذه على الملحظات
على اعتمد أو ، السابقة المطبوعات مإن المتن أخإذ هل يبين لم

على اعتمد أين مإن ُيدرى ... فل بينهما جمع أو ، خإطية أصول
. عمله
غير مإن الكتاب صلب في النووي تبويب : إدخإاله الملحظات ومإن
أن يظن العلم طلبة بل ، الناس مإن كثيرا جعل مإما ، بيان

بقوله صحيحه في مإسلم عليه : وبوب قيل فكم ، لمسلم التبويب
!. : ... الخ

أصحاب فعل كما فعل ـ الله رحمه ـ أنه فلو خإطأ، الدخإال وهذا
حسنا.  لكان بالهامإش التبويب جعل مإن العامإرةا الطبعة

، أكرر  : إني5/601 الفهارس في فؤاد مإحمد المحقق وقال
الوحيد الغرض أن مإن مإتباعدةا مإناسبات في مإرارا قلته مإا وأعيد

، النظام هذا وعلى ، الوضع بهذا الثمانية السنة أصول إخإراج مإن
َبْي يقتنون الذين بها ينتفع لكي هو إنما السنة كنوز : "مإفتاحا كتا
" اهـ. النبوي الحديث للفاظ المفهرس " والمعجم " ،

، المتن لضبط مإنصرفة همته تكن لم أنه يفيد النقل قلت: وهذا
الخدمإات هذه جاءت ولذا ، ذكرها التي المإور لهذا وإنما ، ودقته

الكتاب. صلب في أخإطاء وتبعها .. ، نسخته في الكبيرةا
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التي الخإطاء لبعض تصحيحا ـ الله رحمه ـ المحقق وضع وقد
[الفهارس].  الخامإس المجلد آخإر في طبعته في وقعت

: الثامإن المطلب
وأظنها ، الكرمإي صهيب أبي كطبعة الواحد المجلد ذات الطبعات

9 ص المحقق ذكر فقد واحد مإجلد في صدرت التي الطبعات أول
بأنها ووصفها الباقي عبد فؤاد مإحمد طبعة مإن أخإذها : أنه

بها مإوثوق مإوثقة النسخة هذه !! ... وتعد وأدقها ، النسخ أفضل
، فيها الواردةا الخإطاء صححنا وقد ، الوهم فيها يرد أن قل

سهوا كلمات مإنها سقط التي المواضع بعض في السقط وأتممنا
أو ، فيها الخطأ أوهمت إذا السانيد بعض في الشكال وأزلنا ،

عبد نسخة في هذا ونسبة ، الفهم فيه يشكل وجه على جاءت
المطبعية الخإطاء مإن النسخة صححنا أننا قليل. كما الباقي
.اهـ. وجهها على بها وأتينا ، وأرقامإا ، كلمات

نفسه كلف وليته ، نظر فيه النسخ أصح بأنها لها قلُت: وصفه
صحح إنه .. وقوله الخطية والنسخ ، القديمة الطبعات في بالنظر

فؤاد مإحمد نسخة أخإطاء نسخته فاقت فقد ... دعوى الخإطاء
هذه صحح أين مإن المحقق لنا يبين ولم ، بكثير الباقي عبد

! . حفظه مإن صححها يكون أن إل ، ذكر التي الخإطاء
ْلَحق وفهارس ، مإسلم وصيانة ، عمار لبن العلل كتاب بنسخته وأ

وربط ، والبواب وللكتب ، الحاديث ولطراف ، الصحابة لمسانيد
البخاري. مإع الحاديث تخريج

صفحة كل في صغير بخط كتبت  صفحة1473 في يقع والكتاب
ضبطه قليل ، خإطه صغير ، حمله ثقيل والكتاب ، طول عامإودين

.
الطبعات إحدى على يهجم هذا مإثل الرجل هذا أعمال ومإعظم
اعتماد غير مإن ، الفنية الخدمإات بعض لها ويضيف ، السابقة

مإع ـ خإطية نسخ على حققه واحدا كتابا له أر فلم ، أصول على
صهيب أبو به : اعتنى يقول ثم ـ أعماله كل على أطلع لم أني

!  لهم لمزه مإن سلموا أعمالهم على سطا إذ .! وليته الكرمإي
يبنون ، المحققين مإن كثير بين انتشرت قبيحة ظاهرةا وهذه

التي الخإطاء بعض على ويشنعون ، الخإرين أعمال على كتبهم
!  بها يفوقونهم قد

: الرابط هذا على نسخته في للتحريفات المإثلة بعض وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18086
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ليست الواحد المجلد ذات الحديثة الطبعات أغلب أن وأظن
. أعلم . والله هذه عن ببعيدةا

: مإسلم صحيح : فهارس الخإير المطلب
لبعض الشارةا وسبق ، مإتنوعة فهارس مإعها جاء الطبعات مإعظم

أعده الذي كالفهرس مإسلم لصحيح كبيرةا فهارس يوجد ، ذلك
"الجامإع باسم أجزاء أربعة في وطبع ، المرصفي سعد الدكتور

 مإسلم" ، صحيح للفاظ المفهرس
باسم مإجلدات ثلثة في فودةا الرحمن عبد أعدها فهارس وهناك

النووي". بشرحا مإسلم صحيح فهارس "مإوسوعة

راجيا ، وتنقيحه ، جمعه في اجتهدت وقد ، هنا ذكره أردت مإا آخإر هذا
. عليه والمطلع ، كاتبه به ينفع أن سبحانه الباري مإن
جواد إنه والمسلمين ، وقارئه ، كتابته في والمتسبب ، لكاتبه يغفر وأن

. كريم
. وسلم ، وآله ، مإحمد نبينا على وسلم الله وصلى ، أعلم والله

كتبه
السديس. صالح بن الرحمن عبد

. ذلك بعد يسيرةا أشياء إليه أضفت ثم ، هـ10/5/1425 في
. هـ15/7/1425 في الحديث أهل مإلتقى في نشره وتم
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