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 املقدمة

وال يبدل  ،فال خيتلف كالمه ،املتفرد بالكامل ،احلمد هلل العليم الكبري املتعال

 ال  إوال يقول  ،اال حق  اهلل الذي ال ينطق إ الم عىل رسولقوله، والصالة والس

 ،ا عبده ورسولهوأن حممد   ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن ال إله إال اهللا، صدق  

 ..أما بعد

 ،نتفع به األولياء، ويتقرب به العلامءمن أعظم ما ي   ملسو هيلع هللا ىلصرسول  فإن خدمة سنة

ا مجع   ملسو هيلع هللا ىلص تهلذا حرص أهل العلم عىل خدمة سن، األرض والسامء ىل رب  إ

ل  وكان من  ،اومتحيص   ع أ ج  صحيح » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول حديثصحيح  من ما مجم

النظر  وعامل من علامء أهل ،كيف ال ومصنفه إمام من أئمة املسلمني ،«مسلم اإلمام

عليمه واالعتناء به عموم أهل العلم وت   «صحيحه» معل  من املحدثني، فتنافس عىل ت  

وخاتم رسل  ،بسنة سيد املرسلني اعفاالنتا منهم عىل حرص   ؛من الفقهاء واملحدثني

 اإلمامما سطره  ،بعد كالم خري الربية ،كتاب اجلليةهذا الومن درر ، رب العاملني

عظيمة القواعد، حوت ما ال يستغني  مة غزيرة الفوائد،مسلم يف الكتاب من مقد

ن من أإال  ،يضاح علم احلديث للطالبإو ،لو األلباب يف بيان رشط الكتابوعنه أ

ا من التباين بني املقدمة والكتاب، ومن وجد شيئ   ،نظر بعني اإلنصاف والصواب

عند كتفاء واال وعدم إدخال املعلول من األخبار، ،أبرز هذا التباين كثرة التكرار

 علم فيه السامع.نتقاء فيام ال يم باالاالحتجاج 

قوى أىل ، يف حماولة للوصول إهذا أن أنظر يف أسباب هذا التباين فاستوقفني

، اجلليل اإلمامما وقع من اخلطأ يف فهم كتاب هذا  زالةإل ،فضل تعليلأو ،دليل

من رشط  مسلم اإلمامتربئة »ليه يف كتايب وصلت إتما بعض  وكنت قد ذكرت
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 ،مسلم لنسخة الصحيح اإلمامثبات تعديل إمن  «ليهإاحلديث الصحيح املنسوب  

ثم  ،التي شملها التعديل والتصحيح ن النسخة التي بني أيدينا هي النسخة املعدلةأو

مسلم مل يعدل عىل املقدمة بام يتوافق  اإلمامن أ ُيعَلمن أ ن من املهمأ بعد ذلك تبني يل

مسلم يف  اإلماماملقدمة مع منهج  ما يف ذا تعارض، فإنسخة الصحيح مع ما عدله من

فاستعنت اهلل يف  ،الصحيح فال بد من تقديم منهجه يف الصحيح عىل ما يف املقدمة

 ،مسلم قد عدل عىل كتابه الصحيح اإلمامأن األدلة عىل كتابة هذه الرسالة التي تبني 

فنقلت  ،من كتايب املذكورا تهكتابواستفدت يف  ،تصحيحتعديل أو وترك املقدمة بال 

 الفصول من وزدت مع تعديل بعض ما فيه من قصور، ،طورمنه بعض الس

أن سأل اهلل عز وجل أهذا و .قررناه ما صحةو ه،ثبتناأ ما قوة يثبت ما ،بوابواأل

عىل وسلم وصىل اهلل  ،مجعنيآدم أوخري ولد  ،خلدمة سنة رسول رب العاملني يوفقنا

 ىل يوم الدين.إ بإحسانومن تبعهم  ،والتابعنيصحبه له وآنبيه حممد وعىل 
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 الباب األول
 مسلم اإلمامتعديل إثبات 

 لكتابه الصحيح
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يب زرعة الرازي للنسخة األوليةأ اإلمامما جاء يف انتقاد 

 مسلم اإلماممن صحيح 

بن  الذي ألفه مسلم «كتاب الصحيح»شهدت أبا زرعة ذكر  قال الربذعي:

الفضل الصائغ عىل مثاله فقال يل أبو زرعة: هؤالء قوم أرادوا التقدم قبل  ماحلجاج ث

سبقوا إليه ليقيموا ألنفسهم رياسة قبل ا مل يم ألفوا كتاب   ،ا يتشوفون بهأوانه فعملوا شيئ  

فجعل  ،من رواية مسلم «الصحيح»وقتها، وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب 

ما أبعد هذا من  :فقال يل أبو زرعة ،بن نرص فإذا حديث عن أسباط ،ينظر فيه

فقال  ،بن نسري ثم رأى يف الكتاب قطن ،بن نرص يدخل يف كتابه أسباط ،الصحيح

 ،بن نسري وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس قطن ،وهذا أطم من األول :يل

قال يل أبو  ،«الصحيح»بن عيسى املرصي يف كتابه  أمحد يروي عن :ثم نظر فقال

وأشار أبو زرعة بيده إىل  - بن عيسى ما رأيت أهل مرص يشكون يف أن أمحد :زرعة

.(1)لسانه كأنه يقول الكذب

 يب زرعة لكتابه الصحيحأمسلم على انتقاد  اإلمامجواب 

بن  فلام رجعت إىل نيسابور يف املرة الثانية ذكرت ملسلم قال الربذعي:

بن  بن نرص وقطن اب عن أسباطاحلجاج إنكار أيب زرعة عليه روايته يف هذا الكت

وإنام أدخلت من حديث  ،فقال يل مسلم: إنام قلت صحيح ،بن عيسى نسري وأمحد

أسباط وقطن وأمحد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إال أنه ربام وقع إيل عنهم 

قترص عىل أولئك، أويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، ف ،بارتفاع

 .676 - 674 صفحة ،1جزء ، «سؤاالت الربذعي» (1)
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 .(1)من رواية الثقاتوأصل احلديث معروف  

مسلم التي انتقدها أبو  اإلمامكذا كانت النسخة األولية من صحيح  قلت:

ن إو ،سنادمسلم يقترص فيها عىل رواية الطريق العايل اإل اإلمامزرعة حيث كان 

املروي عن طريق الثقات  كان يف رواته من تمكلم فيه، ويرتك ذكر الطريق النازل

ن كان إو ،فيقترص عىل األعىل ،لوم من رواية الثقاتن هذا احلديث معباعتبار أ

 ا للتكرار كام وعد هبذا يف املقدمة.ممن تكلم يف رواته جتنب  

 

                                                                                 

 .676صفحة  ،1جزء  ،«سؤاالت الربذعي» (1)
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يب زرعة لهمسلم لكتابه الصحيح بعد انتقاد أ اإلمامثبات تعديل إ

  أيدينا هي النسخة املعدلةنين النسخة اليت بأو

ا لكتابه مة احلديث اشرتط رشط  ن ما من إمام من أئأال خيفى عىل أهل العلم 

دخل يف كتابه أشياء ليست عىل رشطه، ال عىل سبيل االحتجاج وإنام عىل أإال و

نظر ا لصاحب الكتاب، وإنام يم دخل من باب املجاز رشط  أسبيل املجاز، فال يعد ما 

 هذه األخبار التي ليست عىل رشطه.يف أسباب إدخاله 

، وكذا(1)الصحيح أشياء ليست عىل رشطهالبخاري يف كتابه  اإلمامدخل أفقد 

دخلها أ «مسند الوحدان»ليست عىل رشطه يف  افعل أبو حاتم الرازي يف إدخاله أخبار  

دخل يفال عىل سبيل االحتجاج، وأئمة احلديث يفهمون فعل من يم  (2)عىل سبيل املجاز

 كتابه ما ليس عىل رشطه فيحملونه عىل املجاز ال عىل احلقيقة.

وليس  ،هال يصح حديثم  :بن يزداد فقال سألت أيب عن عيسى أيب حاتم:قال ابن 

.(3)ومن الناس من يدخله يف املسند عىل املجاز، وهو وأبوه جمهوالن ،ألبيه صحبة  

كيم قلت إنه يروي عن النبي  سألت أيب عن عبد هلل وقال ابن أيب حاتم: بن عم

ن هذا عىل رشط اإلمام إحد ممن له أدنى دراية بعلم احلديث أومل يقل  ،مثل بالغات الزهري (1)

وإنام قد أدى اإلمام البخاري احلديث كام سمعه، ومثل هذا ال يلتبس عىل من له أدنى  ،البخاري

 دراية بعلم احلديث.

يدخل يف املسند عىل  ،مرسل – بن املسيب عن عمر سعيد :سمعت أيب يقول :قال ابن أيب حاتم (2)

 .71حة صف ،1جزء  ،البن أيب حاتم« املراسيل» املجاز.

 «.مسند الوحدان»قد أدخلته يف  :فقلت .هذا حديث مرسل :وسمعته يقول :وقال ابن أيب حاتم

 ،1جزء  ،البن أيب حاتم« املراسيل». ملسو هيلع هللا ىلصإنام أدخلته يف الوحدان ملا حيكي من رؤيته النبي  :فقال

 .98صفحة 

الرمحن  بدروى عنه أبو ع ،ملسو هيلع هللا ىلصروى عن النبي  ئيبن حبيب السب عامرة وقال ابن أيب حاتم:

مسند »عىل الظن كتبناه يف  ،ما ندري :قال ؟له صحبة :قلت أليب ،قال أبو حممد ،احلبيل

 .364صفحة  ،6جزء « اجلرح والتعديل» روى عنه تابعي. ،«الوحدان

 .291صفحة  ،6جزء « اجلرح والتعديل» (3)
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تب  ملسو هيلع هللا ىلصسامع من النبي فقال ليس له  «.ا وكل إليهمن علق شيئ  »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص إنام كم

، قال من شاء أدخله يف مسنده عىل «مسنده»بن سنان أدخله يف  أمحد :قلتإليه، 

.(1)املجاز

دخل أا لإلمام مسلم، فقد ئمة احلديث ينبغي أن يكون جائز  فام جاز أل قلت:

مرسلة ليست عىل رشطه، منها مرسلة بداللة عدم  اأخبار   «صحيحه»يف 

 - دخلها عىل سبيل املجازأ، وإنام (3)ا مرسلة بداللة الواسطة، ومنه(2)دراكاإل

 .املتابعات والشواهد

مسلم إدخال  اإلمامأبو زرعة الرازي عىل  اإلمامفلامذا أنكر  :ن قيلإف

مسلم اإلماممع أن  (4)«الصحيح»بن عيسى املرصي( يف  )أسباط وقطن وأمحد

 .103صفحة  ،1جزء  ،البن أيب حاتم« املراسيل» (1)

 حد من أهل العلم بأهنا عىل رشط اإلمام مسلم.أوهذه مل يقل  ،وي ملن فوقهعدم إدراك الرا :أي (2)

 :واملرسل بداللة الواسطة هو (3)

ن يروي الراوي غري املدلس عمن عارصه وأمكن سامعه أحاديث وال يرصح فيها بالسامع ولو أ :أول  

 سامع.فهذا مرسل حتى يثبت ال ،ثم يروي عن نفس الشيخ بإدخال واسطة ،ملرة واحدة

دثت، أ ا:ثاني   ن يروي الراوي غري املدلس عمن أدرك وال يعلم سامعه منه بصيغة )نمبئت، حم

 فهذا مرسل ما مل يعلم السامع. ،بلغني(

فام يرويه اإلمام مسلم يف الصحيح مما فيه داللة الواسطة وهي داللة عىل اإلرسال ال يعد عىل 

 -املتابعات والشواهد –عىل سبيل املجاز « الصحيح»رشط اإلمام مسلم، بل هو مما يدخله يف 

من باب « الصحيح»ومل حيتج اإلمام مسلم بحديث واحد من هذا النوع، وإنام أدخل مثل هذا يف 

 «.تربئة اإلمام مسلم»املجاز كام فصلت هذا يف كتايب 

 الفضل بن احلجاج ثم الذي ألفه مسلم «كتاب الصحيح»شهدت أبا زرعة ذكر  قال الربذعي: (4)

ا يتشوفون فعملوا شيئ   ،فقال يل أبو زرعة: هؤالء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه ،الصائغ عىل مثاله

وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل  .ا مل يسبقوا إليه ليقيموا ألنفسهم رياسة قبل وقتهاألفوا كتاب   ،به

فقال يل  ،بن نرص فإذا حديث عن أسباط ،فجعل ينظر فيه ،من رواية مسلم «الصحيح»بكتاب 

ثم رأى يف الكتاب  ،بن نرص دخل يف كتابه أسباطيم  ،ما أبعد هذا من الصحيح :أبو زرعة

بن نسري وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن  قطن ،وهذا أطم من األول :بن نسري فقال يل قطن
= 
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 هد؟يف املتابعات والشوا – قد أدخلهم من باب املجاز

التي وقعت يف يد أيب زرعة هي نسخة أولية،  «صحيح مسلم»إن نسخة  :قلنا

م فيه إذا صح عنده مسلم يقترص فيها عىل اإلسناد العايل للراوي املتكل   اإلمامكان 

وهذا مما يوهم احتجاجه هبذه  -صول األ - اخلرب، وال يذكر الطرق الصحيحة

لطرق الصحيحة التي أتت عن طريق ألنه ال يذكر إىل جنبها ا؛ الطرق الضعيفة

ل  عىل  اإلمامالثقات، ثم إن  د  ن إالصحيحة، ودخل الطرق أو «الصحيح»مسلم ع 

دخلها يف أن الطرق التي أم يف رواهتا، فتبني تكل  كانت نازلة إىل جنب الطرق املم 

ومل يعد  -املتابعات والشواهد  – ملن تمكلم فيهم إنام هي من باب املجاز «الصحيح»

هلا  د  مسلم وليست  اإلماماألمر مما يلتبس، فالنسخة التي بني أيدينا اليوم هي نسخة ع 

 أبو زرعة الرازي. اإلمام انتقدهاهي النسخة التي 

ل  عىل  اإلمامن أفام الدليل عىل  :ن قيلإ  ف د  ن أو «صحيحه»مسلم قد ع 

أبو  اإلمامانتقدها النسخة التي بني أيدينا هي النسخة املمعدلة وليست النسخة التي 

 زرعة الرازي.

 مسلم عن نفسه كام نقله الربذعي. اإلمامالدليل ما حكاه  :قلنا

بن  فلام رجعت إىل نيسابور يف املرة الثانية ذكرت ملسلم قال الربذعي:

بن  بن نرص وقطن احلجاج إنكار أيب زرعة عليه روايته يف هذا الكتاب عن أسباط

وإنام أدخلت من حديث  ،مسلم: إنام قلت صحيح فقال يل ،بن عيسى نسري وأمحد

عنهم  أسباط وقطن وأمحد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إال أنه ربام وقع إيل  

قترص عىل أولئك، أ، فويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول   ،بارتفاع

.(1)وأصل احلديث معروف من رواية الثقات

ما  :قال يل أبو زرعة «.الصحيح»بن عيسى املرصي يف كتابه  أمحد يروي عن :ثم نظر فقال .أنس =

بن عيسى وأشار أبو زرعة بيده إىل لسانه كأنه يقول  يت أهل مرص يشكون يف أن أمحدرأ

 .676، 674 صفحة ،1جزء  «سؤاالت الربذعي»الكذب.

 .676صفحة  ،1جزء  ،«سؤاالت الربذعي» (1)
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وأصل احلديث معروف من  ،ىل أولئكقترص عأفمسلم ) اإلماموقول  قلت:

مسلم كان قد اقترص يف النسخة األولية  اإلمامن أ( دليل عىل رواية الثقات

بن عيسى، ومل يذكر الروايات محدأوأسباط و (1)عىل رواية قطن «صحيحه»ـل

قترص عىل رواية قطن اف ،ن رواية الثقات معروفةأل ؛الصحيحة التي رواها الثقات

 عيسى.بن  محدأوأسباط و

مسلم  اإلمامفلم يقترص فيها « صحيح مسلم»أما النسخ التي يف أيدينا من 

مسلم فيها األصول  اإلمامبن عيسى، بل ذكر  محدأعىل رواية قطن وأسباط و

خرج هلؤالء أما  نأ« الصحيح»الصحيحة هلذه الروايات، وهبذا يتبني للناظر يف 

 فال يلتبس عليه األمر. -املتابعات والشواهد  – وأمثاهلم من باب املجاز

ومل يقترص اإلمام مسلم عىل  ،يف النسخة التي بني أيدينا« صحيح مسلم»قطن له حديث واحد يف  (1)

ل  عىل  ني   وهذا ب   ،«الثقات»ا إىل جنب مع رواية وإنام رواها جنب   ،روايته د  يف أن اإلمام مسلم قد ع 

 .«صحيحه»

 ة،بن سلم حدثنا محاد ،بن موسى حدثنا احلسن ،بن أيب شيبة حدثنا أبو بكر قال اإلمام مسلم:

 أنه قال: ملا نزلت هذه اآلية...احلديث. ،بن مالك عن أنس ،عن ثابت البناين

بن  عن أنس ،حدثنا ثابت ،بن سليامن حدثنا جعفر ،بن نسري وحدثنا قطن وقال اإلمام مسلم:

بنحو حديث  ...بن شامس خطيب األنصار فلام نزلت هذه اآلية بن قيس مالك قال: كان ثابت

حدثنا  ،بن صخر الدارمي بن سعيد وحدثنيه أمحد ،بن معاذ وليس يف حديثه ذكر سعد ،محاد

 ،1جزء « صحيح مسلم». ملا نزلت.. :عن أنس قال ،عن ثابت ،بن املغرية ليامنحدثنا س ،حبان

 .110صفحة 

 ،بن سليامن قال حدثنا املعتمر ،األعىل األسدي بن عبد وحدثنا هريم وقال اإلمام مسلم:

واقتص احلديث ومل يذكر  ...عن أنس قال: ملا نزلت هذه اآلية ،سمعت أيب يذكر عن ثابت

 ،1جزء ،«صحيح مسلم» فكنا نراه يميش بني أظهرنا رجل من أهل اجلنة. :دوزا ،بن معاذ سعد

 .111صفحة 

 ؟ن اإلمام مسلم اقترص عىل رواية قطن ألهنا معروفة من طريق الثقاتإن آلافهل يصح أن يقال 
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 مسلم يف النسخة املعدلة من الصحيح اإلمامإثبات عدم اقتصار 

 بن عيسى محدأسباط وأعلى رواية قطن و

 :بن نسري قطن - 1

مسلم عىل  اإلمامومل يقترص ، مسلم اإلمامله حديث واحد يف صحيح و

 - املجاز خرجها عىل سبيلأبل  ،رواية قطن يف نسخة الصحيح التي بني أيدينا

 اإلماميف أن  ني   وهذا ب   خرج احلديث من رواية الثقات،أو - املتابعات والشواهد

ل  عىل  د   .«صحيحه»مسلم قد ع 

 ،بن موسى حدثنا احلسن ،بن أيب شيبة حدثنا أبو بكر مسلم: اإلمامقال 

أنه قال: ملا نزلت هذه  ،بن مالك عن أنس ،عن ثابت البناين ة،بن سلم حدثنا محاد

 احلديث. اآلية...

حدثنا  ،بن سليامن حدثنا جعفر ،بن نسري وحدثنا قطن مسلم: اإلماموقال 

بن شامس خطيب األنصار فلام  بن قيس بن مالك قال: كان ثابت عن أنس ،ثابت

 ،بن معاذ وليس يف حديثه ذكر سعد ،بنحو حديث محاد ...نزلت هذه اآلية

بن  حدثنا سليامن ،نا حبانحدث ،بن صخر الدارمي بن سعيد وحدثنيه أمحد

 . (1).ملا نزلت.. :عن أنس قال ،عن ثابت ،املغرية

بن  حدثنا املعتمر ،األعىل األسدي بن عبد وحدثنا هريم مسلم: اإلماموقال 

عن أنس قال: ملا نزلت هذه اآلية واقتص  ،سمعت أيب يذكر عن ثابت ،سليامن قال

ه يميش بني أظهرنا رجل من أهل فكنا نرا :وزاد ،بن معاذ احلديث ومل يذكر سعد

 .(2)اجلنة
                                                                                 

 .110صفحة  ،1جزء  ،«صحيح مسلم» (1)

 .111صفحة  ،1جزء  ،«صحيح مسلم» (2)
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مسلم اقترص عىل رواية قطن ألهنا  اإلمامن إ :نآلاقال فهل يصح أن يم 

 .ومل خيرج طريق الثقات معروفة من طريق الثقات

 :أسباط – 2

مسلم عليها كام يف  اإلمامومل يقترص  ،«صحيح مسلم»يف  أحاديثله مخسة 

املتابعات  –سباط من باب املجاز أ أحاديثخرج أبل  ،النسخة التي بني أيدينا

 الثقات. أحاديثخرج معها وأ -والشواهد 

 احلديث األول

 أخربنا ،املبارك بنا أخربنا ،عيسى بن احلسن وحدثنا مسلم: اإلمامقال 

 ،ليىل أيب بن الرمحن عبد عن حيدث عتيبة بن احلكم سمعت ،قال مغول بن مالك

 أو قائلهن خييب ل معقبات» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن ،عجرة بن كعب عن

 ،حتميدة وثالثون وثالث ،تسبيحة وثالثون ثالث ؛مكتوبة صالة كل دبر فاعلهن

 «.تكبرية وثالثون وأربع

 عن ،الزيات محزة حدثنا ،أمحد أبو حدثنا ،اجلهضمي عيل بن نرص حدثنا 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن ،عجرة بن كعب عن ،ليىل أيب بن الرمحن عبد عن ،احلكم

 وثالث ،تسبيحة وثالثون ثالث ؛فاعلهن أو قائلهن خييب ل معقبات» :لقا

 «.صالة كل دبر يف تكبرية وثالثون وأربع ،حتميدة وثالثون

 قيس بن عمرو حدثنا ،حممد بن أسباط حدثنا ،حاتم بن حممد حدثني 

.(1)مثله اإلسناد هبذا احلكم عن ،املالئي

 احلديث الثاين

 عن ،أيوب حدثنا ،محاد حدثنا ،الزهراين الربيع بوأ حدثني مسلم: اإلمامقال 

 .418 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (1)
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 وفت فام ،ننوح أال البيعة مع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول علينا أخذ :قالت عطية أم عن ،حممد 

 أيب ابنة أو معاذ امرأة سربة أيب وابنة ،العالء وأم ،سليم أم ؛مخس إال امرأة منا

 .معاذ وامرأة سربة

 أم عن ،حفصة عن ،هشام ثناحد ،أسباط أخربنا ،إبراهيم بن إسحاق حدثنا

 ،مخس غري منا وفت فام ،تنحن أال البيعة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول علينا أخذ :قالت عطية

 .(1)سليم أم منهن

 احلديث الثالث

 أيب عن كالمها ،شيبة أيب بن بكر وأبو حييى بن حييى حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 عن امجيع   يونس نب وعيسى جرير أخربنا ،إبراهيم بن إسحاق وحدثنا ح ،معاوية

 وأبو أسباط حدثنا ،له واللفظ ،نمري بن اهلل عبد بن حممد وحدثنا ح ،األعمش

 سألنا :قال مرسوق عن ،مرة بن اهلل عبد عن ،األعمش حدثنا ،قاال معاوية

بِيِل اهلل اآلية هذه عن - مسعود بن هو - اهلل عبد تِلموا يِف س  ِذين  قم ب ن  ال  س  ْ ال َت   )و 

ات   (أ ْمو  قمون  ْرز  ِْم يم هب  ْل أ ْحي اء  ِعنْد  ر   :فقال ،ذلك عن سألنا قد إنا أما :قال .ا ب 

 حيث اجلنة من ترسح ،بالعرش معلقة قناديل هلا ،خرض طري جوف يف أرواحهم»

 تشتهون هل :فقال اطالعة رهبم إليهم فاطلع ،القناديل تلك إىل تأوي ثم ،شاءت

 هبم ذلك ففعل ؟شئنا حيث اجلنة من نرسح ونحن نشتهي يشء أي :قالوا ؟اشيئ  

 ترد أن نريد ،رب يا :قالوا يسألوا أن من يرتكوا لن أهنم رأوا فلام ،مرات ثالث

 حاجة هلم ليس أن رأى فلام ،أخرى مرة سبيلك يف نقتل حتى أجسادنا يف أرواحنا

 .(2)«تركوا

                                                                                 

 .646، 645صفحة  ،2 جزء مسلم، صحيح (1)

 .1502 صفحة ،3 جزء مسلم، صحيح (2)
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 احلديث الرابع

 ،أسباط حدثنا ،نادالق طلحة بن محاد بن عمرو حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 اهلل رسول مع صليت :قال سمرة بن جابر عن ،سامك عن ،اهلمداين نرص بن وهو

 فجعل ،دانلْ وِ  فاستقبله ،معه وخرجت أهله إىل خرج ثم ،األوىل صالة ملسو هيلع هللا ىلص

 فوجدت :قال ،خدي فمسح أنا وأما :قال ،اواحد   اواحد   أحدهم خدي يمسح

 .عطار ةجؤن من أخرجها كأنام ارحي   أو ابرد   ليده

 ح ،أنس عن ،ثابت عن ،سليامن بن جعفر حدثنا ،سعيد بن قتيبة وحدثنا

 حدثنا ،القاسم بنا يعني ،هاشم حدثنا ،له واللفظ ،حرب بن زهري وحدثني

 وال امسك   وال قط اعنرب   شممت ما :أنس قال ،ثابت عن ،املغرية بنا وهو ،سليامن

 ألني احرير   وال اديباج   قط اشيئ   مسست وال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ريح من أطيب اشيئ  

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول من امس  

 ،محاد حدثنا ،حبان حدثنا ،الدارمي صخر بن سعيد بن أمحد وحدثني 

 إذا ،اللؤلؤ عرقه كأن ،اللون أزهر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كان :قال أنس عن ،ثابت حدثنا

 وال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كف من ألني حريرة وال ديباجة مسست وال ،تكفأ مشى

.(1)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رائحة من أطيب عنربة وال كةمس شممت

 احلديث اخلامس

 بن الرحيم عبد حدثنا ،شيبة أيب بن بكر أبو وحدثنا مسلم: اإلمامقال 

 هناأ عائشة عن ،سلمة أيب عن ،الشعبي عن ،زكريا عن ،عبيد بن ويعىل سليامن

 وعليه :تقلف :قالت «.السالم عليك يقرأ جربيل نإ» :هلا قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي نأ حدثته

 .اهلل ورمحة السالم

 .1815، 1814صفحة  ،4 جزء مسلم، صحيح (1)
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 :قال زائدة أيب بن زكريا حدثنا ،املالئي أخربنا ،إبراهيم بن إسحاق وحدثناه 

 نأ حدثته عائشة نأ ،الرمحن عبد بن سلمة أبو حدثني ،يقول اعامر   سمعت

 .حديثهام بمثل هلا قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 هبذا زكريا عن ،حممد بن أسباط أخربنا ،إبراهيم بن إسحاق وحدثناه

 .(1)مثله اإلسناد

 :بن عيسى محدأ - 3

 :«مسلم اإلمامصحيح »يف  أحاديثربعة وله أ

 احلديث األول

 عن ،مالك حدثنا ،قعنب بن مسلمة بن اهلل عبد حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 كتف أكل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن ،عباس بنا عن ،يسار بن عطاء عن ،أسلم بن زيد

 .يتوضأ ومل صىل ثم شاة

 أخربين ،عروة بن هشام عن ،سعيد بن حييى حدثنا ،حرب بن ريزه وحدثنا

 وحدثني ح ،عباس بنا عن ،عطاء بن عمرو بن حممد عن ،كيسان بن وهب

 بن حممد وحدثني ح ،عباس بنا عن ،عباس بن اهلل عبد بن عيل عن ،الزهري

 يتوضأ ومل صىل ثم حلام   أو اعرق   أكل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ،عباس بنا عن ،أبيه عن ،عيل

 .ماء يمس ومل

 عن ،الزهري حدثنا ،سعد بن إبراهيم حدثنا ،الصباح بن حممد وحدثنا

 كتف من حيتز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رأى أنه ،أبيه عن ،الضمري أمية بن عمرو بن جعفر

 .يتوضأ ومل صىل ثم منها يأكل

 عن ،احلارث بن عمرو أخربين ،وهب بنا حدثنا ،عيسى بن أمحد حدثني

 رأيت :قال ،أبيه عن ،الضمري أمية بن مروع بن جعفر عن ،شهاب بنا
                                                                                 

 .1895 صفحة ،4 جزء مسلم، صحيح (1)



 20 القول الرصيح

 وطرح فقام الصالة إىل فدعي ،منها فأكل شاة كتف من حيتز ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 ،عباس بن اهلل عبد بن عيل وحدثني :شهاب بنا قال .يتوضأ ومل وصىل السكني

 .(1)بذلك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن ،أبيه عن

 احلديث الثاين

 عن ،عقيل عن ،ليث حدثنا ،سعيد بن قتيبة حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 دعا ثم البن  رشب ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ،عباس بنا عن ،اهلل عبد بن اهلل عبيد عن ،الزهري

 «.دسام   له إن» :وقال فتمضمض بامء

 بن زهري وحدثني ح ،عمرو وأخربين ،وهب بن حدثنا ،عيسى بن أمحد وحدثني

 بنا أخربنا ،يىحي بن حرملة وحدثني ح ،األوزاعي عن ،سعيد بن حييى حدثنا ،حرب

.(2)مثله الزهري عن عقيل بإسناد شهاب بنا عن كلهم ،يونس حدثني ،وهب

 احلديث الثالث

 بنا عن ،مسهر بن عيل حدثنا ،شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 الوجه يف الرضب عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هنى :قال جابر عن ،الزبري أيب عن ،جريج

 .الوجه يف الوسم وعن

 بن عبد وحدثنا ح ،حممد بن حجاج حدثنا ،اهلل عبد بن هارون ثنيوحد

 سمع أنه الزبري أبو أخربين ،قال جريج بنا عن كالمها ،بكر بن حممد أخربنا ،محيد

 .بمثله ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هنى :يقول اهلل عبد بن جابر

 أيب عن ،معقل حدثنا ،أعني بن احلسن حدثنا ،شبيب بن سلمة وحدثني

 اهلل لعن» :فقال ،وجهه يف وسم قد محار   عليه مر ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ،رجاب عن ،الزبري

 «.وسمه الذي

 .274، 273صفحة  ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

 .274 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (2)
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 عن ،احلارث بن عمرو أخربين ،وهب بنا أخربنا ،عيسى بن أمحد حدثنا 

 عباس بنا سمع أنه ،حدثه سلمة أم موىل اهلل عبد أبا ناعام   أن ،حبيب أيب بن يزيد

قال: فواهلل ال أسمه إال يف  .ا موسوم الوجه فأنكر ذلكمحار   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورأى رسول

أقىص يشء من الوجه، فأمر بحامر له فكوي يف جاعرتيه، فهو أول من كوى 

 .(1)اجلاعرتني

 احلديث الرابع

 ،عمرو أخربين ،وهب بنا حدثنا ،عيسى بن أمحد حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 بن الرمحن عبد جاءه إذ يسار بن سليامن عند نحن بينا :قال األشج بن بكري عن

 ،أبيه عن ،جابر بن الرمحن عبد حدثني :فقال سليامن علينا فأقبل ،فحدثه جابر

 عرشة فوق أحد جيلد ل» :يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمع أنه ،األنصاري بردة أيب عن

 .(2)«اهلل حدود من حد يف إل أسواط

بن  محدأمن غري رواية  (3)«الصحيح»خرجه البخاري يف احلديث أ قلت:

ا وال ومل يذكر له متابع   ،بن عيسى محدأمسلم من رواية  ماماإلخرجه أو ،عيسى

ن هذا احلديث أذ إ ؛مسلم يف النسخة األولية اإلمامكام كان عليه عمل ا شاهد  

 ،«صحيحه»ثناء تعديل أمسلم مل يتنبه له  اإلمامفلعل  ،معروف من رواية الثقات

 مسلم فاتته أشياء قليلة مل يكمل تعديلها. اإلمامن أأو 

                                                                                 

 .1673 صفحة ،3 جزء مسلم، صحيح (1)

 .1332 صفحة ،3 جزء مسلم، حصحي (2)

 عن حبيب، أيب بن يزيد حدثني الليث، حدثنا يوسف، بن اهلل عبد حدثنا قال اإلمام البخاري: (3)

 ريض بردة أيب عن اهلل، عبد بن جابر بن الرمحن عبد عن يسار، بن سليامن عن اهلل، عبد بن بكري

 صحيح «.اهلل حدود من حد يف إل جلدات عرش فوق جيلد ل» يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان قال: عنه اهلل

 .2512 صفحة ،6 جزء البخاري،
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 الباب الثاني
مسلم اإلمامثبات ترك إ 

تعديل مقدمة الصحيح





 25 القول الرصيح

مسلم ترك تعديل مقدمة الصحيح اإلمامن أذكر األدلة على 

ب مقدمة الصحيح قبل كتابتهمسلم كت اإلماما: أولً

 للنسخة األولية من الصحيح

 إىل رجعت حني - اهلل أكرمك - سألت وللذي :يف املقدمة مسلم اإلمامقال 

 وظننت موجودة، ومنفعة ،حممودة عاقبة اهلل شاء إن احلال به تؤول وما تدبره،

 يصيبه من أول كان متامه، يل وقيض عليه، يل عزم لو أن ذلك جتشم سألتني حني

بذكرها يطول كثرية ألسباب (1)الناس من غريي قبل خاصة إياي ذلك نفع

.(2)الوصف

كان بعد كتابة الصحيح  مسلم للصحيح فقد اإلمامما تعديل أ قلت:

مسلم يف  اإلماميب زرعة لعمل أ وانتقاد ،يب زرعةأىل صوله إوو ،وانتشاره

ن املقدمة التي بني أمع تقدم، مسلم بتعديل الصحيح كام  اإلمام، فقام الصحيح

قبل النسخة األولية  –الصحيح كتابة مسلم كتبها قبل  اإلمامن أأيدينا تظهر 

شمل ن املقدمة مل تم مما يدل عىل أ -زرعة الرازي  للصحيح التي انتقدها أبو

لذا ال ينبغي  ،مسلم اكتفى بتعديل الصحيح دون املقدمة اإلمامن أو ،بالتعديل

 .ىل مقدمة كتبت للنسخة األوليةاكمة النسخة املعدلة من الكتاب إحم

 وآخرون يفضلهم، ال رضباء احلديث علم يف -وإيانا  اهلل رمحه -له  كان وقد قال ابن الصالح: (1)

ا وصار النجوم، مناط إىل هذا «الصحيح» بكتابه وتعاىل تبارك اهلل فرفعه يفضلونه،  حجة إمام 

 صيانة يشاء. من يؤتيه اهلل فضل وذلك العلوم، من وغريه احلديث علم يف ويعاد ذكره يبدأ

 .60 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح

 .4 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (2)
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 التكرارا: ثانيً 

لب منه من نه سيلخص كتابه كام طم مسلم قد نص يف املقدمة عىل أ اإلمامكان 

 .يف املقدمة نص عىل هذاكام  ،ا من التكرارال فيام ال جيد فيه بد  إ ،غري تكرار

 خالقك، بتوفيق اهلل يرمحك فإنك بعد، أما :يف املقدمة مسلم اإلمامقال 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن املأثورة األخبار مجلة تعرف عن بالفحص مهمت أنك ذكرت

 والرتغيب والعقاب، الثواب يف منها كان وما وأحكامه، الدين سنن يف

 وتداوهلا نقلت، هبا التي باألسانيد ،األشياء صنوف من ذلك وغري والرتهيب،

 حمصاة، مؤلفة مجلتها عىل توقف أن - اهلل أرشدك - فأردت بينهم، فيام العلم أهل

 مما - زعمت - ذلك فإن يكثر، تكرار بال التأليف يف لك أخلصها أن وسألتني

 - سألت وللذي منها، واالستنباط فيها، التفهم من دتقص له عام يشغلك

 عاقبة اهلل شاء إن احلال به تؤول وما تدبره، إىل رجعت حني - اهلل أكرمك

 عليه، يل عزم لو أن ذلك جتشم سألتني حني وظننت موجودة، ومنفعة ،حممودة

 الناس من غريي قبل خاصة إياي ذلك نفع يصيبه من أول كان متامه، يل وقيض

 هذا من القليل ضبط أن ذلك مجلة أن إال الوصف، بذكرها يطول كثرية سبابأل

 متييز ال من عند سيام وال منه، الكثري معاجلة من املرء عىل أيرس وإتقانه، الشأن

 كام هذا يف األمر كان فإذا ه،غريم  التمييز عىل يوقفه بأن إال العوام، من عنده

 يرجى وإنام ،السقيم ازدياد من هبم وىلأ القليل الصحيح إىل منه فالقصد وصفنا،

 الناس من خلاصة منه املكررات ومجع الشأن، هذا من االستكثار يف املنفعة بعض

 بام هيجم اهلل شاء إن فذلك وعلله، بأسبابه واملعرفة التيقظ، بعض فيه رزق ممن

 هم الذين الناس عوام فأما مجعه، من االستكثار يف الفائدة عىل ذلك من أويت

 الكثري، طلب يف هلم معنى فال واملعرفة، التيقظ أهل من اخلاص معاين الفبخ
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 .القليل معرفة عن عجزوا وقد 

 سوف رشيطة عىل وتأليفه، سألت ما ختريج يف مبتدئون اهلل شاء إن إنا ثم

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن األخبار من أسند ما مجلة إىل نعمد ناأ وهو لك، أذكرها

 يأيت أن إال ،تكرار غري عىل الناس من طبقات ثالثو أقسام، ثالثة عىل فنقسمها

 جنب إىل يقع إسناد أو معنى، زيادة فيه حديث ترداد عن فيه ستغنىيم  ال موضع

 مقام يقوم إليه املحتاج احلديث يف الزائد املعنى ألن ؛هناك تكون لعلة إسناد،

 يفصل أن وأ الزيادة، من وصفنا ما فيه الذي احلديث إعادة من بد فال تام، حديث

 من عرس ربام تفصيله ولكن أمكن، إذا اختصاره عىل احلديث مجلة من املعنى ذلك

 بجملته إعادته من ابد   وجدنا ما فأما أسلم، ذلك ضاق إذا هبيئته فإعادته مجلته،

 .(1)تعاىل اهلل شاء إن فعله نتوىل فال إليه، منا حاجة غري من

له لألحاديث األصول دخاإو (2)مسلم للصحيح اإلمامولكن تعديل 

وإن  ،سانيد التي فيها من تمكلم يف رواهتاىل جنب األإ ،ن كانت نازلةإالصحيحة و

خبار حتى صار سانيد واألا لتكرار األمضطر   مسلم اإلمام جعل ،كانت عالية

أما املقدمة فام زالت  النسخة املعدلة من كتابه الصحيح،التكرار سمة من سامت 

 لية.ىل النسخة األوتشري إ

 

                                                                                 

 .5، 4صفحة  ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

 بسبب انتقاد أيب زرعة له. (2)



 28 القول الرصيح

«صحيح مسلم»خبار القسم الثاين من الرواة يف مناقشة أ

 التي األخبار نقدم أن نتوخى فإنا األول القسم فأما مسلم يف املقدمة: اإلمامقال 

 يف استقامة أهل ناقلوها يكون أن من وأنقى ،غريها من العيوب من أسلم هي

 كام ،فاحش ختليط وال ،ديدش اختالف روايتهم يف يوجد مل ،نقلوا ملا وإتقان احلديث

 هذا أخبار تقصينا نحن فإذا حديثهم، يف ذلك وبان املحدثني من كثري عىل فيه عثر قد

 باملوصوف ليس من بعض أسانيدها يف يقع اأخبار   أتبعناها الناس من الصنف

 فإن دوهنم وصفنا فيام كانوا وإن أهنم عىل قبلهم، املقدم كالصنف ،واإلتقان باحلفظ

 زياد أيب بن ويزيد السائب بن كعطاء يشملهم العلم وتعاطي والصدق رتالس اسم

 األخبار. ونقال اآلثار محال من وأرضاهبم سليم أيب بن وليث

 فغريهم ،معروفني العلم أهل عند والسرت العلم من وصفنا بام كانوا وإن فهم

 يف لوهنميفض الرواية يف واالستقامة اإلتقان من ذكرنا ما عندهم ممن أقراهنم من

 إذا أنك ترى أال ،سنية وخصلة ،رفيعة درجة العلم أهل عند هذا ألن ؛واملرتبة احلال

 وسليامن املعتمر بن بمنصور اوليث   ويزيد عطاء سميناهم الذين الثالثة هؤالء وازنت

 مباينني وجدهتم فيه واالستقامة احلديث إتقان يف خالد أيب بن وإسامعيل األعمش

 عندهم استفاض للذي ذلك يف باحلديث العلم أهل عند شك ال ،يدانوهنم ال ،هلم

 مثل يعرفوا مل وأهنم ،حلديثهم وإتقاهنم وإسامعيل واألعمش منصور حفظ صحة من

 .(1)هؤالء جمرى مثل ويف وليث ويزيد عطاء من ذلك

 بن مسلم ألفه الذي الصحيح كتاب ذكر زرعة أبا شهدتم  قال الربذعي:

 أرادوا قوم هؤالء :زرعة أبو يل فقال ،مثاله عىل غالصائ ثم الفضل ،احلجاج

 ليقيموا إليه يسبقوا مل اكتاب   ألفوا ،به يتشوفون اشيئ   فعملوا ،أوانه قبل التقدم

 .6، 5صفحة  ،1 جزء مسلم، صحيح (1)



 القول الرصيح

 

29 

 من الصحيح بكتاب رجل شاهد وأنا يوم ذات وأتاه .وقتها قبل رياسة ألنفسهم 

 :زرعة أبو يل فقال ،نرص بن أسباط عن حديث فإذا ،فيه ينظر فجعل ،مسلم رواية

 الكتاب يف رأى ثم ؟نرص بن أسباط كتابه يف يدخل !الصحيح من هذا أبعد ما

 عن أحاديث وصل نسري بن قطن ،األول من أطم وهذا :يل فقال ،نسري بن قطن

 كتابه يف املرصي عيسى بن عن أمحد يروي :فقال نظر ثم .أنس عن جعلها ثابت

 ،عيسى بن أمحد أن يف يشكون رصم أهل رأيت ما :زرعة أبو يل قال «.الصحيح»

 أمثال عن حيدث يل قال ثم ،الكذب يقول كأنه .لسانه إىل بيده زرعة أبو وأشار

 فيجدون علينا البدع ألهل ويطرق ،ونظرائه عجالن بن حممد عن ويرتك ،هؤالء

 ورأيته ،الصحيح كتاب يف هذا ليس به عليهم احتج إذا حلديث يقولوا بأن السبيل

 ذكرت الثانية املرة يف نيسابور إىل رجعت فلام ،ويؤنبه لكتابا هذا وضع يذم

 نرص بن أسباط عن الكتاب هذا يف روايته عليه زرعة أيب إنكار احلجاج بن ملسلم

 من أدخلت وإنام صحيح قلت إنام :مسلم يل فقال ،عيسى بن وأمحد نسري بن وقطن

 إيل وقع ربام أنه إال ،شيوخهم عن الثقات رواه قد ما وأمحد وقطن أسباط حديث

 عىل قترصأف ،بنزول منهم أوثق هو من رواية من عندي ويكون ،بارتفاع عنهم

 .(1)الثقات رواية من معروف احلديث وأصل ،أولئك

 األول؛ أقسام ثالثة األخبار يقسم أنه أوال    مسلم ذكر قال ابن الصالح:

 احلفظ يف سطوناملتو املستورون رواه ما املتقنون، والثاين احلفاظ رواه ما

 تبعهأ األول القسم من فرغ فإذا واملرتوكون، الضعفاء رواه ما والثالث واإلتقان،

 احلافظ اهلل عبد أبو احلاكم فذكر عليه، يعرج فال الثالث وأما ،الثاين القسم بذكر

 وذكر ،(2)الثاين القسم إخراج قبل اخرتمته املنية أن البيهقي بكر أبو وصاحبه
                                                                                 

 .676 – 674صفحة  ،1 جزء الربذعي، سؤاالت (1)

، وأن «الصحيح»اإلمام احلاكم واإلمام البيهقي والشيوخ يشعرون بالتباين بني املقدمة وكتاب  (2)

 يتباين مع ما يف املقدمة.« الصحيح»منهج كتاب 
= 
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 من والناس الشيوخ قبله مما ذلك أن املغاربة من موسى بن ياضع احلافظ القايض

أحاديث هذا كتابه يف ذكر فإنه ،(1)ذلك عىل ليس األمر وأن عليه، وتابعوه احلاكم

 املتابعة سبيل عىل الثانية الطبقة بأحاديث تبعهاأ ثم أصوال   وجعلها األوىل الطبقة

 أشار ما وكذلك ،مفردة الثانية الطبقة إيراد بذلك مسلم مراد وليس ،واالستشهاد

 أتى ما ضمن يف الكتاب هذا يف به وىف قد األحاديث علل يذكر أنه من مسلم إليه

.(2)واالختالف واألسانيد الطرق مجع من فيه به

 اإلماماحلاكم والبيهقي والشيوخ وسائر الناس من كالم  اإلمامفهم  قلت:

 نحوه، ونحا صنفه فيام قصيدة الكتاب أول يف خطبته يف ذكر فقد مسلم فأما قال اإلمام احلاكم: =

 من الفراغ إال  له يقدر فلم الرواة، من بقاتط ثالث عىل احلديث ختريج عىل عزم وأنه

 .112 صفحة ،1 جزء الصحيح، إىل املدخل منهم. األوىل الطبقة

 غرضه استيفاء قبل له املنية اخرتام من مسلم عىل احلاكم اهلل عبد أبو تأوله الذي هذا قال القايض عياض: (1)

 تأليفه يف أدخل وال األوىل، الطبقة من إال هغرض يكمل مل أنه يف الناس، عليه وتابعه الشيوخ، قبله مما

 فإنك سمعه، ما بتقليد يتقيد ومل نظره، حقق ملن مسلم غري هذا إن: القايض عياض –أقول  اسواها. وأن

 القسم أن فذكر الناس، من طبقات ثالث عىل - قال كام - احلديث كتابه يف مسلم تقسيم نظرت إذا

 مع واإلتقان، باحلذق يوصف مل من بأحاديث أتبعه هذا تقىص اإذ بأنه قال ثم احلفاظ، حديث األول

 من أسامء وسمى األوىل، بالطبقة يلحقون ال أهنم وذكر العلم، وتعاطي والصدق السرت أهل من كوهنم

 من وبقي هتمته، عىل األكثر اتفق أو أمجع من حديث ترك إىل أشار ثم املذكورتني، الطبقتني من طبقة كل

 أحاديثه وتصنيف كتابه أبواب يف ذكر قد  ووجدته هنا، يذكره فلم بعضهم حهوصح بعضهم اهتمه

 جاء كام وحديثها، سامها، التي الثانية الطبقة بأسانيد وجاء أبوابه، يف ذكر التي األوليني الطبقتني حديث

 وذكر يئ ا،ش لألوىل الكتاب يف جيد مل حيث أو هبا، واالستشهاد األوىل حلديث االتباع طريق عىل باألوىل

ا  فعل وكذلك ببدعة، اهتم أو ضعف بمن حديثهم وخرج آخرون، وزكاهم فيهم قوم تكلم أقوام 

 يف وتبينت كتابه يف ورأيت ذكر، ما عىل كتابه يف الثالث بطبقاته أتى قد  أنه فعندي  البخاري

 بأحاديثها ويأيت كتاب ا بقةط لكل يفرد أن أراد إنام أنه احلاكم فتأول عليه، نص كام الرابعة وطرح تقسيمه،

 .86 ، صفحة1مسلم، جزء بفوائد املعلم خاصة. إكامل

 .91 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح صيانة (2)



 31 القول الرصيح

القسم الثاين  أحاديثخيرج  نأمسلم كان ينوي  اإلمامن مسلم يف املقدمة أ

ذ نبه عىل إ ؛مسلم يف املقدمة اإلماموهذا فهم جيد يتناسب مع كالم  ،كأصول

مسلم للربذعي يؤكد عدم التكرار يف  اإلمامن كالم أكام  ،اشرتاطه عدم التكرار

 ؛القسم الثاين كأصول أحاديثخرج أنام إو ،«صحيح مسلم»النسخة األولية من 

واقترص عىل رواية  ،فلم خيرج روايات الثقات ،اية الثقاتمعروفة من رو ألهنا

 يب زرعة له.أالعايل من رواة القسم الثاين، فكان هذا هو سبب انتقاد 

خبار القسم الثاين من الرواة عىل سبيل ما فهم القايض عياض يف وجود أأ

 ،مسلم لكتابه الصحيح اإلمامنام وقع بعد تعديل إفهذا  ،املتابعات والشواهد

إىل جنب ن كانت نازلة إو ،إدخال األصول الصحيحة من رواة القسم األولو

مسلم من التكرار يف كتابه  اإلمام أكثرلذا  ،خبار التي رواها القسم الثايناأل

ما يف املقدمة التي كانت قد كتبت للنسخة  عوكل هذا ال يتوافق م ،الصحيح

 األولية ال للنسخة املعتمدة.

نظرهم  البيهقي والشيوخ وسائر الناس بناء عىل اإلماماحلاكم و اإلمامفكالم 

 اإلماموبام أجاب به  ،مسلم اشرتط عدم التكرار اإلمامن أو ،ىل مقدمة الصحيحإ

ا من كان احلديث معروف   إذاروات القسم الثاين  مسلم الربذعي من االقتصار عىل

، لكتابن التكرار سمة من سامت االثقات، وكالم القايض عياض عىل أ رواية

د ويدخل رواة القسم الثاين يف املتابعات بع ،األحاديثمسلم يكرر  اإلمامن وأ

ن التكرار . وقد ذكرت يف هذه الرسالة من أولرواية للحديث من رواة القسم األ

 ال يف النسخة األولية. ،نام وقع يف النسخة املعدلةإ

 بن السائب مسلم عن عطاء اإلمامعدم رواية 

مسلم مل  اإلمامن أتظهر التباين بني املقدمة والصحيح  ومن األمور التي

وال  ،ال يف االحتجاج ،بن السائب خيرج يف كتابه الصحيح أي حديث عن عطاء
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مسلم فيمن سيخرج هلم  اإلمامن عطاء ممن مثل هبم أمع  ،يف املتابعات والشواهد

 من رواة القسم الثاين.

 الناس من الصنف هذا أخبار ناتقصي نحن فإذا مسلم يف املقدمة: اإلمامقال 

 ،واإلتقان باحلفظ باملوصوف ليس من بعض أسانيدها يف يقع اأخبار   أتبعناها

 السرت اسم فإن دوهنم وصفنا فيام كانوا وإن أهنم عىل ،قبلهم املقدم كالصنف

 ،زياد أيب بن ويزيد ،السائب بن كعطاء ،يشملهم العلم وتعاطي والصدق

.(1)األخبار ونقال اآلثار محال من هبموأرضا ،سليم أيب بن وليث

ا وال بن السائب يف الصحيح ال احتجاج   مسلم لعطاء اإلماممل خيرج  قلت:

يب زياد أبن  ا ليزيدا واحد  وحديث   ،يب سليمأبن  ا لليثا واحد  خرج حديث  أا، وجماز  

، وهذا يدل عىل وجود التباين بني املقدمة ومل حيتج هبام ،عىل سبيل املجاز

 .مل بالتعديل الذي شمل الصحيحْش ن املقدمة مل تم أصحيح، ووال

 )حديث واحد يف املتابعات(بن أيب سليم  ليثحديث  - 1

 إسحاق أبو أخربنا ،إدريس بنا حدثنا ،كريب أبو وحدثناه مسلم: اإلمامال ق

 يذكر ومل ،بإسنادهم ،الشعثاء أيب بن أشعث عن ،سليم أيب بن وليث ،الشيباين

 حدثنا ،قاال بشار بناو املثنى بن حممد وحدثنا ح ،مسهر بناو جرير زيادة

 بن إسحاق وحدثنا ح ،أيب حدثنا ،معاذ بن اهلل عبيد وحدثنا ح ،جعفر بن حممد

 هبز حدثني ،برش بن الرمحن عبد وحدثنا ح ،العقدي عامر أبو أخربنا ،إبراهيم

 إال حديثهم ومعنى ،بإسنادهم ،سليم بن أشعث عن ،شعبة حدثنا ،امجيع   قالوا

 خاتم عن هنانا :وقال «.السالم ورد» :بدهلا قال فإنه «.السالم وإفشاء» :قوله

.(2)الذهب حلقة أو الذهب

 .5 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

 .1636 صفحة ،3 جزء مسلم، صحيح (2)
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 )حديث واحد يف املتابعات(بن أيب زياد  يزيد - 2

 بنا حدثنا ،سفيان حدثنا ،العالء بن اجلبار عبد وحدثني مسلم: اإلمامقال 

 من سمعه ،يزيد حدثنا ثم ،حذيفة عن ،ليىل أيب بنا عن ،جماهد عن أوال   نجيح أيب

 أن فظننت ،عكيم بنا سمعت ،قال فروة أبو حدثنا ثم ،حذيفة عن ،ليىل أيب بنا

 ومل ،نحوه فذكر باملدائن حذيفة مع كنا :قال ،عكيم بنا من سمعه إنام ليىل أيب بنا

.(1)القيامة يوم يقل

 .1637 صفحة ،3 جزء مسلم، صحيح (1)
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لألحاديث املعللة مع شرحهاح مسلم يف كتابه الصحي اإلمامعدم ذكر ا: ثالثً

 كما وعد يف املقدمةيضاحها إو

 ما بعض وأهله احلديث مذهب من رشحنا قد :يف املقدمة مسلم اإلمامقال 

 ارشح   ،تعاىل اهلل شاء إن وسنزيد، ،هلا ووفق القوم، سبيل أراد من به يتوجه

 يف عليها أتينا إذا املعللة، األخبار ذكر عند الكتاب من مواضع يف اوإيضاح  

.(1)تعاىل اهلل شاء إن واإليضاح، الرشح هبا يليق التي األماكن

دخالإيف الصحيح وبني املجاز  سبيل علىحاديث أدخال بني إ التباين

 املعللةحاديث ألا

يف كتاب  - املتابعات والشواهد – دخال األحاديث عىل سبيل املجازإ *

ىل جنب إالصحيحة  خيصص لألحاديث الصحيحة ال حيتاج سوى ذكر الطرق

 أحاديثمسلم  اإلمامدخل ألذا عندما ، كلم فيهالطرق التي يف رواهتا من تم 

ا عليها من غري ذكر الطرق مقترص   بن عيسى املرصي( )أسباط وقطن وأمحد

مسلم بتعديل  اإلمامفقام  ،أبو زرعة اإلمامىل جنب هذه الطرق انتقده إالصحيحة 

 اإلمامدخلها أمثاهلا مما أو نب هذه الطرقىل جإوذكر الطرق الصحيحة  ،صحيحه

 .ال االحتجاج -املتابعات والشواهد  – مسلم يف الصحيح عىل سبيل املجاز

حيتاج  يف كتاب خيصص لألحاديث الصحيحةحاديث املعللة األ دخالإ *

 .يضاحإىل رشح وإ

 ما بعض وأهله احلديث مذهب من رشحنا قد :يف املقدمة مسلم اإلمامال ق

 ارشح   ،تعاىل اهلل شاء إن وسنزيد، ،هلا ووفق القوم، سبيل أراد من هب يتوجه

 .5 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (1)
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 يف عليها أتينا إذا ،(1)املعللة األخبار ذكر عند الكتاب من مواضع يف اوإيضاح   

 .(2)تعاىل اهلل شاء إن واإليضاح، الرشح هبا يليق التي األماكن

بغي عليه فكان ين ةمعلل أحاديث «صحيحه»دخل يف أمسلم  اإلمامن كان إف

وال يكتفي بمجرد سياق الروايات  ،يضاحها كام رصح يف املقدمةإرشح العلل و

يف  معللمسلم ال يستحل ذكر حديث  اإلمامن أكام  العلة، إلظهاروتكرارها 

 كتاب خيص الصحيح من غري بيان علته كام رصح يف كتابه التمييز.

 اإلخبارقصدنا فيه  (3)ولو أن هذا الكتاب مسلم يف كتاب التمييز: اإلمامقال 

ذكر هذا اخلرب عن سلمة بلفظه  استجزناملا  ،وبام يستقيم ،بام يصح األخيارعن سنن 

 األخباروكذلك ما أخرجه من  ، عن روايتهفضال   ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  باللسان عن رسول

 .(4)فيه من العلة التي وصفنا إخبارناولكننا سوغنا روايته لعزمنا عىل  ،املنكرة

ال إ لةخبار املعلمسلم ال يستجيز ذكر األ اإلمامن عىل أ فهذا الكالم يدل

 - التي يوردها يف الصحيح عىل سبيل املجازحاديث يراده لألإما ألبيان علتها، 

مر متعارف أن هذا أل ؛يرادها من غري بيانإفقد استجاز  -املتابعات والشواهد 

النسخة األولية  مسلم روايتها يف اإلمامبل قد استجاز  ،عليه عند أئمة احلديث

ن احلديث أا عىل مقترص   ،ىل جانبهاإللصحيح من غري ذكر الطرق الصحيحة 

                                                                                 

 وقيل مجعه، قبل املنية اخرتمته فقيل: فيه، اختلف مما مسلم ذكره الذي هذا وي:قال اإلمام النو (1)

ا هذا بيان تقدم وقد املوجود، الكتاب هذا من أبوابه يف ذكره بل أعلم.  واهلل الفصول، يف واضح 

 .59 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح عىل النووي رشح

 .5 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (2)

 ز.يقصد كتابه التميي (3)

 .195 صفحة ،التمييز ملسلم (4)
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وذكر  ،فقام بتعديل الصحيح ،لذا انتقده أبو زرعة معروف من رواية الثقات،

ىل جانبها، ومن هنا يتبني الفرق بني احلديث املعلل الذي ال إالطرق الصحيحة 

خبار عىل سبيل أوبني ما يدخله من  ،ورشحروايته من غري بيان  اإلماميستجيز 

والتي يستجيز إدخاهلا يف الصحيح من غري رشح  -املتابعات والشواهد  -املجاز 

 يضاح.إو

يضاحها يف حاديث املعللة ورشحها وإمسلم لأل اإلمامدخال إفعدم 

مسلم قد عدل عىل  اإلمامن أو ،املقدمةوالصحيح بني تباين الالصحيح دال عىل 

ومل حيذف من املقدمة ما ذكر فيه من عزمه عىل  ،ومل يعدل عىل املقدمة ،«صحيحه»

.(1)رشح العلل يف مواضعها من الصحيح

 .«مسلم اإلمامصحيح »املليباري يف فهم  محزة ومن هنا نشأ خطأ الدكتور

 أراد من به يتوجه ما بعض وأهله احلديث مذهب من رشحنا قد قال اإلمام مسلم يف املقدمة: (1)

ا تعاىل، اهلل شاء إن وسنزيد، هلا، ووفق القوم، سبيل ا رشح   عند الكتاب من مواضع يف وإيضاح 

 تعاىل. اهلل شاء إن واإليضاح، الرشح هبا يليق يالت األماكن يف عليها أتينا إذا املعللة، األخبار ذكر

 .5 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح



 37 القول الرصيح

بيان خطأ الدكتور محزة املليباري

«الصحيح» يفمسلم  اإلماميف فهم عمل 

فيقدم  مسلم يف كتاب الصحيح: اإلمامصنيع ليباري عن املمحزة قال الدكتور 

أو احلديث احلديث الصحيح اخلايل من العلة عىل احلديث الذي اختلف يف صحته 

.(1)املعلول

مسلم  اإلماميف احلاشية عىل كالمه فقال: ربام يذكر  املليباري وعلق الدكتور

ومنها  ،نها االستئناسغراض علمية ثانوية، منها االحتياط وماحلديث املعلول أل

.(2)التنبيه إىل االختالف أو العلة

 قلت:

مسلم عىل أنه ال يستجيز رواية احلديث املعلول يف كتاب  اإلمامنص  *

 أخرب عن علته. هيف كتاب ال  ا معلن ذكر حديث  إف ،خيصص لألحاديث الصحاح

عن  باراإلخولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه  مسلم يف كتاب التمييز: اإلمامقال 

ذكر هذا اخلرب عن سلمة بلفظه  استجزناملا  ،وبام يستقيم ،بام يصح األخيارسنن 

 األخباروكذلك ما أخرجه من  ، عن روايتهفضال   ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  باللسان عن رسول

.(3)فيه من العلة التي وصفنا إخبارناولكننا سوغنا روايته لعزمنا عىل  ،املنكرة

 !؟و االستئناسأصحيح لالحتياط نه يدخل املعلول يف الإفكيف يقال 

 .«الصحيح»مسلم يف كتاب  اإلمامشدة احتياط  *

 .23عبقرية اإلمام مسلم، صفحة  (1)

 .23مسلم، صفحة  اإلمام عبقرية (2)

 .195 صفحة ،التمييز ملسلم (3)
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قال أبو بكر: ابن أخت أيب  ،قال أبو إسحاق فقد جاء يف صحيح مسلم:

النرض يف هذا احلديث. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليامن؟ فقال له أبو بكر: 

فقال: هو  .((واوإذا قرأ فأنصت))فحديث أيب هريرة؟ فقال: هو صحيح يعني 

فقال: مل مل تضعه ها هنا؟ قال: ليس كل يشء عندي صحيح  ،عندي صحيح

.(1)إنام وضعت ها هنا ما أمجعوا عليه ،وضعته ها هنا

القسم األول من  أحاديثمن  امسلم يف كتاب الصحيح حديث   اإلمامإذا ذكر  *

مسلم  اإلمامكر ن ذأ ، علام  فيه خطأ بينه -الذين حيتج هبم يف الصحيح  -الرواة 

ن األصل عنده يف الصحيح ترك أل ؛بل شبه معدوم ،اللخطأ يف الصحيح نادر جد  

، وهذا هو املنهج الذي اتبعه يف كتابه الصحيح )ترك ذكر اخلطأ والوهم كام سيأيت

مسلم  اإلمامن أفتبني  ،مسلم يف املقدمة اإلمامذكر اخلطأ والوهم( يتباين مع كالم 

بام يتوافق مع تعديل الصحيح، فمحاولة فهم الصحيح من  ترك تعديل املقدمة

وتقديمه  «الصحيح»مسلم يف  اإلمامخالل املقدمة وحدها ودون نظر يف منهج 

 . للباحثا وخلال  رباك  إعىل املقدمة سيسبب 

بن اأخربنا  ،الرزاق حدثنا عبد ،بن رافع وحدثنيه حممد مسلم: اإلمامقال 

بن ايسأل  ،بن أيمن موىل عروة الرمحن سمع عبد أنه ،أخربين أبو الزبري ،جريج

 :قال مسلم ،وفيه بعض الزيادة ،وأبو الزبري يسمع بمثل حديث حجاج ،عمر

.(2)أخطأ حيث قال عروة إنام هو موىل عزة

فلم يسكت عن  باخلطأتبعه أو ،مسلم السياق الصحيح اإلمامخرج أفهنا 

ن اخلطأ هنا وقع منأل ؛(3)ملجرد السياق بل نبه عليه اخلطأالتنبيه عن 

 .304صفحة  ،1جزء  صحيح مسلم، (1)

 .1098صفحة  ،2جزء  صحيح مسلم، (2)

 جريج: ابن قال قال، حممد بن حجاج حدثنا اهلل، عبد بن هارون ثنيوحد قال اإلمام مسلم: (3)
= 
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 –مسلم ال ممن يدخله عىل سبيل املجاز  اإلماموهو ممن حيتج به  ،الرزاق عبد

 فيه. أخطأفوجب التنبيه عىل ما  -املتابعات والشواهد 

 ما له علة. «الصحيح»مسلم يرتك من األحرف يف كتاب  اإلمام *

.(1)ذكرهحرف تركنا بن زيد زيادة  ويف حديث محاد مسلم: اإلمام قال

خبار أن أل ؛لذا مل يذكرها ،معلولة ألهنامسلم زيادة محاد  اإلمامنام ترك إ

فام كان من األخطاء يف  -متابعات وشواهد  - ا ال جماز  صوال  أبن زيد تكون  محاد

أو ترك  بد من التنبيه عليها فال ،سانيدها تصلح لالحتجاجأخبار التي األ

هو ترك املعلول وعدم  «الصحيح»سلم يف م اإلمام، ومنهج إخراجها يف الصحيح

خبار يضاح األإمن عزمه عىل رشح و وهذا بخالف ما ذكره يف املقدمة ،ذكره

 اإلمامن أاملعللة يف مواضعها، وكل هذا دال عىل التباين بني املقدمة والصحيح، و

 يسمع الزبري وأبو عمر، ابن يسأل عزة موىل أيمن بن الرمحن عبد سمع أنه الزبري، أبو أخربين =

ا؟ امرأته طلق رجل يف ترى كيف ذلك:  عهد عىل حائض وهي امرأته عمر ابن طلق فقال: حائض 

 حائض. وهي امرأته طلق عمر بن اهلل عبد إن فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عمر فسأل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 عمر: ابن قال «.ليمسك أو فليطلق طهرت إذا» وقال: فردها، «.لرياجعها» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي له فقال

 عدهتن. قبل يف فطلقوهن( النساء طلقتم إذا النبي أهيا )يا ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقرأ

 عمر ابن عن الزبري، أيب عن ،جريج ابن عن عاصم، أبو حدثنا اهلل، عبد بن هارون وحدثني

 القصة. هذه نحو

 سمع أنه الزبري، أبو أخربين جريج، بن أخربنا الرزاق، عبد حدثنا رافع، بن حممد وحدثنيه

 وفيه حجاج، حديث بمثل يسمع، الزبري وأبو عمر، ابن يسأل عروة موىل أيمن بن الرمحن عبد

 ،2 جزء مسلم، عزة. صحيح موىل وه إنام عروة قال حيث أخطأ؛ مسلم: قال الزيادة، بعض

 .1098 صفحة

 .262صفحة  ،1جزء  ،صحيح مسلم (1)
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 .وترك املقدمة بال تعديل «صحيحه»مسلم عدل 

يعني هيمل  - «الصحيح»تاب مسلم يسكت عن ذكر الوهم يف ك اإلمام *

وال يكتفي  ،وينبه عن سبب السكوت عليه -الوهم وال خيرجه يف الصحيح 

 بمجرد السياق والرتتيب.

يكفر السنة » :فقال ،وسئل عن صوم يوم عاشوراء...  مسلم: اإلمامقال 

ثنني وسئل عن صوم يوم اال :ويف هذا احلديث من رواية شعبة قال «.املاضية

 .(1)اعن ذكر اخلميس ملا نراه ومه   تنافسك .واخلميس

خبار شعبة من أن مسلم عن زيادة شعبة ومل يذكرها أل اإلمامنام سكت إ

 ؛فال ينبغي إخراجها يف الصحيح -والشواهداملتابعات  -األصول ال من املجاز 

 .يضاح يوهم قبوهلان إخراجها يف الصحيح بغري التنبيه والرشح واإلأل

 .819صفحة  ،2جزء  ،صحيح مسلم (1)
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 الباب الثالث
 بيان املالحظات الواقعة

 مسلم يف اإلمامسانيد التي ساقها األ يف
 بها على اّلحتجاج فيما ّل املقدمة مستدًّل 

 ممن فوقه يعلم فيه مساع الراوي
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مسلم عدم العلم بسماعهم اإلمامثبات مساع من ذكر إ

 يب سعيد(أيب عياش عن أبن  )النعمان

يب أيب عياش من أبن  النعامنع )مسلم يف املقدمة العلم بسام اإلمامنفى 

يب أبن  النعامنالصحيح ما يثبت سامع )كتابه خل يف دأ مسلم اإلمام لكن(، سعيد

مسلم عدل عىل املقدمة لتنبه هلذا وملا اإلمام، فلو كان (1)(يب سعيدأعياش من 

.(2)يب سعيدأالبخاري للنعامن عن  اإلمامخرج ألذا  خفي عليه.

 يب مسعود االنصاري(بن أيب حازم عن أ )قيس

بن أيب حازم من أيب مسعود  قيسمسلم يف املقدمة العلم بسامع ) اإلمامكام نفى 

نصاري( لذا أيب حازم قد سمع من أيب مسعود األبن  ن )قيسمع أ( نصارياأل

.(3)نصارييب مسعود األأيب حازم عن أبن  البخاري لقيس اإلمامأخرج 

 أبو حدثني فقال، الزرقي عياش أيب بن النعامن به فحدثت حازم: أبو قال قال اإلمام مسلم: (1)

 مائة الرسيع املضمر داجلوا الراكب يسري شجرة اجلنة يف إن» قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن اخلدري، سعيد

 .2176 صفحة ،4 جزء مسلم، صحيح «.يقطعها ما عام

 عن القارىء الرمحن، عبد ابن يعني يعقوب، حدثنا سعيد، بن قتيبة حدثنا وقال اإلمام مسلم:

 كام اجلنة يف الغرفة ليرتاءون اجلنة أهل إن» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن سعد، بن سهل عن حازم، أيب

 سعيد أبا سمعت فقال، عياش أيب بن النعامن بذلك فحدثت قال «.لسامءا يف الكوكب تراءون

 جزء مسلم، صحيح «.الغريب أو الرشقي األفق يف الدري الكوكب تراءون كام» يقول: اخلدري

 .2177 صفحة ،4

 أيب عن وهيب، حدثنا سلمة، بن املغرية أخربنا إبراهيم، بن إسحاق وقال قال اإلمام البخاري: (2)

 ظلها يف الراكب يسري لشجرة اجلنة يف إن» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن سعد، بن سهل عن حازم،

 سعيد، أبو حدثني فقال: عياش أيب بن النعامن به فحدثت حازم: أبو قال «.يقطعها ل عام مائة

 «.يقطعها ما عام مائة الرسيع املضمر اجلواد الراكب يسري لشجرة اجلنة يف إن» قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن

 .2398 صفحة ،5 جزء اري،البخ صحيح

 سمعت قال، إسامعيل حدثنا قال، زهري حدثنا قال، يونس بن أمحد حدثنا قال اإلمام البخاري: (3)
= 
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مسلم يف املقدمة اإلمام خبار اليت ذكرهاسانيد واألذكر األ

هنا صحيحة ومل خيرجها يف الصحيحأعلى 

 بن كعب( يبأ)أبو رافع الصائغ عن 

وأبو رافع الصائغ، عثامن النهدي،  وهذا أبو :يف املقدمة مسلم اإلمامقال 

ا، من البدريني هلم جر   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومها ممن أدرك اجلاهلية، وصحبا أصحاب رسول

زال إىل مثل أيب هريرة، وابن عمر، وذوهيام قد أسند كل ونقال عنهم األخبار حتى ن

بعينها أهنام  ا، ومل نسمع يف روايةحديث   ملسو هيلع هللا ىلصبن كعب، عن النبي  واحد منهام عن أيب

.(1)اا، أو سمعا منه شيئ  عاينا أبي  

يف (2)بن كعب الصائغ عن أيبيب أ مسلم حديث اإلماممل خيرج  قلت:

احلديث من طريق )أيب صالح عن أيب خرج البخاري متن أنام إالصحيح، و

بن البخاري حديث )النهدي عن أيب اإلمام، كام مل خيرج (3)هريرة(

ا =  من الغداة صالة عن ألتأخر إين اهلل رسول يا واهلل قال: رجال   أن مسعود، أبو أخربين قال، قيس 

 إن» قال: ثم يومئذ، منه غضب ا شدأ موعظة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رأيت فام بنا. يطيل مما فالن أجل

 صحيح «.احلاجة وذا والكبري الضعيف فيهم فإن فليتجوز، بالناس صىل ما فأيكم منفرين، منكم

 .248 صفحة ،1 جزء البخاري،

 .34 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

 بن محاد حدثنا قالوا، وعفان موسى بن وحسن مهدي بن الرمحن عبد ثنا أيب، حدثني اهلل: قال عبد (2)

 ...ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن كعب، بن أيب عن رافع، أيب عن ثابت، أنا عفان: وقال ثابت، عن سلمة،

 أن كعب، بن أيب عن رافع، أيب عن ثابت، بن محاد ثنا خالد، بن هدبة حدثنا اهلل، عبد وحدثنا

 العام كان فلام يعتكف، فلم سنة فسافر رمضان، من األواخر العرش يف يعتكف كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

ا. مسند عرشين اعتكف املقبل  .141 صفحة ،5 جزء حنبل، بن أمحد يوم 

 صالح، أيب عن حصني، أيب عن بكر، أبو حدثنا شيبة، أيب بن اهلل عبد حدثنا قال اإلمام البخاري: (3)
= 
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بن كعب. أيبمن لعدم العلم بسامعهام  (1)كعب( 

 حصني( بن عمران عن حراش بن )ربعي

 حصني بن عمران عن حراش بن ربعي وأسند :يف املقدمة مسلم اإلمامقال 

.(2)حديثني ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن

البخاري رواية  اإلماممسلم يف الصحيح وال  اإلماممل خيرج  لت:ق

وردت يف كتب احلديث خارج نام إو ،(بن حصني بن حراش، عن عمران ربعي)

.(3)الصحيحني

 العام كان فلام أيام، عرشة رمضان كل يف يعتكف ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان قال: عنه اهلل ريض هريرة أيب عن =

ا. صحيح عرشين اعتكف فيه قبض الذي  .719 صفحة ،2 جزء البخاري، يوم 

 محيد عن الفزاري، أخربنا سالم، ابن هبذا احلديث، حدثنا« الصحيح»واكتفى اإلمام البخاري يف  (1)

 فكره املسجد، قرب إىل يتحولوا أن سلمة بنو أراد قال: عنه اهلل ريض أنس عن الطويل،

 فأقاموا. صحيح «آثاركم؟ حتتسبون أل سلمة، بني يا» ال:وق املدينة، تعرى أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 .666 صفحة ،2 جزء البخاري،

 .35 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (2)

 عن حراش، بن ربعي عن منصور، عن شيبان، ثنا حسني، ثنا أيب، حدثني اهلل: قال عبد (3)

 بن أمحد ديث. مسنداحل... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أتى حصين ا أو حصين ا أن غريه، أو حصني، بن عمران

 .444 صفحة ،4 جزء حنبل،

 وهذا اخلرب مما تكلم فيه:

 هذا إسامعيل بن موسى وروى -يعني اإلمام البخاري  –حممد  قال قال اإلمام الرتمذي:

.  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن احلسن، عن بشري، بن جويرية عن احلديث  وحديث عيسى: أبو قالمرسال 

 .364 صفحة ،1 جزء الرتمذي، وأصح. علل ديعن أشبه هذا يف حصني بن عمران عن احلسن

 الوهاب عبد بن عمر حدثنا قال، العنربي العظيم عبد بن العباس أخربنا وقال اإلمام النسائي:

 النبي أن حصني، بن عمران عن ربعي، عن منصور، عن أبيه، عن سليامن، بن معتمر حدثنا قال،
= 
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 نصاري(يب مسعود األعن أ بن سخربة اهلل أبو معمر عبد)

 بن سخربة كل واحد منهام اهلل عبدوأبو معمر  :يف املقدمة مسلم اإلمامقال 

.(1)خربين ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب مسعود األنصاري، عن النبي 

ا يب مسعود حديث  أبن سخربة عن  اهلل مسلم لعبد اإلمامخرج أ قلت:

خرجهأنام إ ،«الصحيح»يف خر ومل خيرج احلديث اآل ،عىل سبيل املجاز (2)اواحد  

يبأبن سخربة عن  اهلل لعبدالبخاري  اإلمام مل خيرجو ،(3)الرتمذي وغريه اإلمام

 عود.مس

 ليد «الصحيح»خبار وعدم إدخاهلا يف مسلم عن هذه األ اإلمامعراض إن إ

 .تعديله للصحيح وترك تعديل املقدمةعىل 

 وهو علي ا فدعا «.ورسوله اهلل حيبه» قال: أو «.ورسوله اهلل حيب رجال   الراية ألعطني» قال: ملسو هيلع هللا ىلص =

 .112 صفحة ،5 جزء الكربى، النسائي يديه. سنن عىل اهلل ففتح أرمد

 .34 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

 ووكيع، معاوية وأبو إدريس بن اهلل عبد حدثنا شيبة، أيب بن بكر أبو حدثنا قال اإلمام مسلم: (2)

 اهلل رسول كان قال: مسعود أيب عن معمر، أيب عن تيمي،ال عمري بن عامرة عن األعمش، عن

 أولو منكم ليلني قلوبكم، فتختلف ختتلفوا ول استووا» ويقول: الصالة يف مناكبنا يمسح ملسو هيلع هللا ىلص

اختالف ا.  أشد اليوم فأنتم مسعود: أبو قال .«يلوهنم الذين ثم يلوهنم، الذين ثم والنهى، األحالم

 .323 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح

 عمري، بن عامرة عن األعمش، عن معاوية، أبو حدثنا منيع، بن أمحد حدثنا قال اإلمام الرتمذي: (3)

 ل صالة جتزئ ل» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال قال، البدري األنصاري مسعود أيب عن معمر، أيب عن

 شيبان بن عيل عن الباب ويف قال: «.والسجود الركوع يف -صلبه  يعني - الرجل فيها يقيم

 .51 صفحة ،2 جزء الرتمذي، الزرقي. سنن ورفاعة هريرة وأيب وأنس
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«صحيحه»مسلم يف  اإلمامخبار اليت احتج هبا سانيد واألذكر األ

 مما ال يعلم فيه السماع

 لأه عند الصحاح األخبار نعدد ذهبنا ولو مسلم يف املقدمة: اإلمامقال 

 وإحصائها ،ذكرها تقيص عن لعجزنا ونحصيها القائل هذا بزعم هين ممن العلم

.(1)عنه سكتنا ملا ةسم يكون اعدد   منها ننصب أن أحببنا ولكنا ،كلها

مسلم مل  اإلمامن أيف حني  «الصحيح»مسلم يف مقدمة  اإلمامكذا قال  قلت:

هبا تسعة  يسانيد يروأتة ال بسإ «الصحيح»يف كتابه  حيتج بام ال يعلم فيه السامع

.«الصحيح»! وهذا يدل عىل التباين الكبري بني املقدمة و(2)حاديثأ

 .34، 33صفحة  ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

يف رواية الراوي الذي ال يعلم سامعه ممن « الصحيح»الكالم هنا فيام احتج به اإلمام مسلم يف  (2)

ا، لكن كل هذا التنازع لن يتجاوز من نازع يف هدا العدد زيادة ونقص  األخبار ما يزيد  فوقه، وقد نم

مما ال « الصحيح»اليد الواحدة، وهذه النسبة النادرة التي احتج هبا اإلمام مسلم يف  أصابععىل 

يعلم فيه السامع ال تستوجب التشنيع الذي ذكره يف املقدمة، أما األحاديث التي أخرجها اإلمام 

ا،  وفيها داللة عىل اإلرسال ومل حيتج هبا، أو فيها« الصحيح»مسلم يف  سامع خمتلف فيه قبوال  ورد 

تربئة اإلمام مسلم من رشط احلديث الصحيح املنسوب إليه ومقارنة ما »فقد ناقشناها يف كتاب 

بن  )ابن سريين عن عمران وهذه األسانيد هي:« احلديث أئمةصح من رشطه برشط كبار 

البة عن عائشة ريض اهلل قِ  و)أب، اخلليل عن أيب سعيد ريض اهلل عنه( و)أب، حصني ريض اهلل عنه(

بن  بن أيب حبيب عن حممد )يزيد، أم هشام( الرمحن عن بن عبد اهلل بن عبد )حييى، عنها(

 )عراك عن عائشة ، بن السمط( بن نافع عن رشحبيل بن عقبة عبيدة و)أب، بن عطاء( عمرو

 ريض عائشة عن البهي اهلل عبد)، اهلل( بن عبد بن أمية عن عياض )إسامعيل ، ريض اهلل عنها(

 .)مكحول عن رشحبيل(، ريض اهلل عنها( اجلوزاء عن عائشة و)أب(، مطر عن زهدم، )(عنها اهلل

وأما األسانيد الظاهرة اإلرسال والبالغات فلم نتطرق إليها؛ ألهنا باالتفاق ليست عىل رشط 

 «.الصحيح»اإلمام مسلم ال يف املقدمة وال يف كتابه 
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احتج هبا مسلم مما ال يعلم فيها اليت واألحاديثسانيد األ

 فوقهن مممساع الراوي 

 :تتميز بميزاتمسلم  اإلمامسانيد التي احتج هبا وهذه األ

 .عدم وصف الراوي بالتدليس - 1

 .رسالعدم وجود داللة عىل اإلة وإمكانية اللقاء مع املعارص - 2

ام ال يعلم ب االحتجاجاالقتصار عىل طبقة رواية التابعي عن الصحايب يف  - 3

ما ما كان فيه عدم العلم بالسامع من غري رواية أ، فيه سامع الراوي ممن فوقه

.(1)«الصحيح»مسلم يف  اإلمامالتابعي عن الصحايب فلم حيتج به 

مما يقع هنا ال خترج عن كوهنا أمما يدل عىل  ،سانيد التي احتج هبالة األق - 4

 .«الصحيح»مسلم يف كتاب  لإلماما وليس منهج   ،من باب االنتقاءا نادر  

هي ثالثة ف «الصحيح»مسلم يف املقدمة واحتج به يف  اإلمامما ذكره  فأما

.(2)سانيد رويت هبا ثالثة أحاديثأ

واحتج به يف  مسلم يف املقدمة مما ال يعلم فيه السامع اماإلممل يذكره ما ما أو

، فيكون جمموع ما احتج به(3)أحاديثسانيد خلمسة أهي ثالثة ف «الصحيح»

مل تنزل عن طبقة  األمثلةة املقدمة يف قبول ما ال يعلم يف السامع؛ إذ أن وكذا هو احلال يف أمثل (1)

 الصحابة عن روايتهم نصبنا الذين التابعني هؤالء التابعني، قال اإلمام مسلم يف املقدمة: فكل

 خرب نفس يف لقوهم أهنم وال بعينها، رواية يف منهم علمناه سامع عنهم حيفظ مل - سميناهم الذين

 .35 صفحة ،1 جزء مسلم، يحبعينه. صح

بن يزيد  عطاء)حديث واحد وقد احتج به اإلمام مسلم يف الصحيح(. وبن عمري، عن أم سلمة  عبيد (2)

بن  محيد)حديث واحد وقد احتج به اإلمام مسلم يف الصحيح(، والليثي، عن متيم الداري 

 مسلم يف الصحيح(. )حديث واحد وقد احتج به اإلمامالرمحن احلمريي، عن أيب هريرة  عبد

بن  اهلل بن بريدة عن ابيه )احتج بثالثة أحاديث منها، أخرجها كأصول(، وعبد سليامن (3)
= 
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، أحاديثسانيد روي هبا تسعة أمن هذا النوع ستة  «الصحيح»مسلم يف  اإلمام

.(1)وهذا عدد قليل ال يتناسب مع ما ذكره يف املقدمة

الزماين عن أيب قتادة )حديث واحد وقد احتج به اإلمام مسلم يف الصحيح(، وأبو إدريس  معبد =

 اخلوالين عن أيب ذر )حديث واحد وقد احتج به اإلمام مسلم يف الصحيح(.

 عل هذا مما فات عىل اإلمام مسلم تعديله.ول (1)
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مسلم يف املقدمة مما ال يعلم فيه السماع اإلمامما ذكره 

«الصحيح»واحتج به يف 

مسلم يف املقدمة  اإلمامذكرها  سانيد رويت هبا ثالثة أحاديثوهي ثالثة أ

 «:الصحيح»واحتج هبا يف 

 :)حديث واحد(بن عمري، عن أم سلمة  عبيد - 1

 بن وإسحاق نمري، وابن شيبة، أيب بن بكر أبو وحدثنا مسلم: اإلمامقال 

 عن نجيح، أيب ابن عن سفيان، حدثنا: نمري ابن قال عيينة، ابن عن كلهم إبراهيم،

 ويف غريب: قلت سلمة، أبو مات ملا: سلمة أم قالت: قال عمري، بن عبيد عن أبيه،

 امرأة أقبلت إذ عليه، للبكاء هتيأت قد فكنت عنه، يتحدث بكاء ألبكينه غربة، أرض

 تدخيل أن أتريدين»: وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول استقبلهاف تسعدين، أن تريد الصعيد من

.(1)أبك فلم البكاء عن فكففت مرتني، «منه؟ اهلل أخرجه ابيت   الشيطان

 .م سلمةأبن عمري عن  البخاري لعبيد اإلماممل خيرج  قلت:

 :)حديث واحد(بن يزيد الليثي، عن متيم الداري،  عطاء - 2

: لسهيل قلت: قال سفيان، حدثنا املكي، عباد بن حممد حدثنا مسلم: اإلمامقال 

: قال ،رجال   عني يسقط أن ورجوت: قال أبيك، عن القعقاع، عن حدثنا اعمر   إن

 عن سفيان، حدثنا ثم بالشام، له اصديق   كان ،أيب منه سمعه الذي من سمعته: فقال

 .«النصيحة الدين»: قال ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن الداري متيم عن يزيد، بن عطاء عن سهيل،

.(2)«وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هلل»: قال ملن؟: ناقل

 .635 صفحة ،2 جزء مسلم، صحيح (1)

 .74 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (2)
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 ،بن يزيد الليثي عن متيم الداري البخاري لعطاء اإلماممل خيرج  قلت:

.(1)اخرج البخاري حديث الدين النصيحة معلق  أو

 :)حديث واحد(الرمحن احلمريي، عن أيب هريرة،  بن عبد محيد - 3

 عن برش، أيب عن عوانة، أبو حدثنا سعيد، بن تيبةق حدثني مسلم: اإلمامقال 

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال ، هريرة أيب عن احلمريي، الرمحن عبد بن محيد

 الفريضة، بعد الصالة، وأفضل املحرم، اهلل شهر رمضان، بعد الصيام، أفضل»

.(2)«الليل صالة

أيب  الرمحن احلمريي، عن بن عبد ميدالبخاري حل اإلماممل خيرج  قلت:

 .هريرة

 املسلمني وألئمة ولرسوله هلل النصيحة؛ الدين» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول باب قال اإلمام البخاري: (1)

 «.وعامتهم

 .30 صفحة ،1 جزء البخاري، صحيح

 .821 صفحة ،2 جزء مسلم، صحيح (2)
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مسلم يف املقدمة مما ال يعلم فيه السماع اإلمامما مل يذكره 

«الصحيح»واحتج به يف 

 :أحاديثسانيد خلمسة أوهي ثالثة 

 بن بريدة عن أبيه: سليمان - 1

 :(سنادهبذا اإل أحاديث ةثالثمسلم يف الصحيح ب اإلماماحتج )

 احلديث األول

 سفيان، حدثنا أيب، حدثنا نمري، بن اهلل عبد بن حممد حدثنا مسلم: اإلمامقال  

 سعيد، بن حييى حدثنا ،له واللفظ حاتم، بن حممد وحدثني ح ،مرثد بن علقمة عن

 النبي أن أبيه، عن بريدة، بن سليامن عن مرثد، بن علقمة حدثني: قال سفيان عن

 لقد: عمر له فقال .خفيه عىل ومسح واحد، بوضوء الفتح يوم الصلوات صىل ملسو هيلع هللا ىلص

.(1)«عمر يا صنعته اعمد  »: قال تصنعه، تكن مل اشيئ   اليوم نعتص

 احلديث الثاين

 عن سفيان، عن وكيع، حدثنا شيبة، أيب بن بكر أبو حدثنا مسلم: اإلمامقال  

 حرمة»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال أبيه، عن بريدة، بن سليامن عن مرثد، بن علقمة

 خيلف القاعدين من رجل من وما م،أمهاهت كحرمة القاعدين عىل املجاهدين نساء

 من فيأخذ القيامة، يوم له وقف إل فيهم فيخونه أهله يف املجاهدين من رجال  

.(2)«ظنكم فام شاء، ما عمله

 .232 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

 .1508 صفحة ،3 جزء مسلم، صحيح (2)
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 احلديث الثالث 

 مهدي، بن الرمحن عبد حدثنا حرب، بن زهري حدثني مسلم: اإلمامقال 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن أبيه، عن بريدة، بن سليامن عن مرثد، بن علقمة عن سفيان، عن

 .(1)«ودمه خنزير حلم يف يده صبغ فكأنام بالنردشري، لعب من»: قال

خرج أ، و«الصحيح»بن بريدة يف  البخاري لسليامن اإلماممل خيرج  قلت:

بن بريدة  اهلل لترصيح عبد ،عن أبيه ،بن بريدة اهلل البخاري ألخيه عبد اإلمام

 بالسامع من أبيه.

بن حصيب األسلمي عن أبيه  بن بريدة ليامنس البخاري: اإلمامقال 

بن محاد: نا أبو حممد  قال نعيم ،بن مرثد بن حصني روى عنه علقمة وعمران

وكانا ولدا يف بطن  ،بن بريدة عن أخيه سليامن ،بن بريدة اهلل عن عبد ،املروزي

 .(2)ا من أبيهومل يذكر سليامن سامع   ،واحد عىل عهد عمر

 :يب قتادة )حديث واحد(ألزماين عن ا بن معبد اهلل عبد - 1

 املثنى البن واللفظ بشار، بن وحممد املثنى بن حممد حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 بن اهلل عبد سمع جرير، بن غيالن عن شعبة، حدثنا جعفر، بن حممد حدثنا: قاال

 صومه؟ عن سئل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن ، األنصاري قتادة أيب عن الزماين، معبد

 ا،دين  وباإلسالم ربا، باهلل رضينا:  عمر فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ولرس فغضب: قال

 ول صام ل»: فقال .الدهر صيام عن فسئل: قال. بيعة وببيعتنا ،رسوال   وبمحمد

: قال .يوم وإفطار يومني صوم عن فسئل: قال .«أفطر وما صام ما - أو – أفطر

 اهلل أن ليت» :قال يومني. وإفطار يوم، صوم عن وسئل: قال «ذلك؟ يطيق ومن»
                                                                                 

 .1770 صفحة ،4 جزء مسلم، صحيح (1)

 .4صفحة  ،4جزء  ،التاريخ الكبري (2)
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 داود أخي صوم ذاك»: قال يوم. وإفطار يوم صوم عن وسئل: قال .«لذلك قوانا

 فيه، ولدت يوم ذاك»: قال .االثنني يوم صوم عن وسئل: قال .«السالم عليه -

 شهر، كل من ثالثة صوم»: فقال: قال .«فيه عيل أنزل - أو – بعثت ويوم

: فقال .عرفة يوم صوم عن لوسئ: قال .«الدهر صوم رمضان، إىل ورمضان

 يكفر»: فقال .عاشوراء يوم صوم عن وسئل: قال .«والباقية املاضية السنة يكفر»

 يوم صوم عن وسئل: قال شعبة رواية من احلديث هذا ويف .«املاضية السنة

.(1)اومه   نراه ملا اخلميس ذكر عن فسكتنا .واخلميس االثنني

لعدم معرفة  أيب قتادة عن الزماين اهلل لعبد البخاري اإلماممل خيرج  قلت:

 .اهلل الزماين من أيب قتادة سامع عبد

 ،الزماين بن معبد اهلل عن عبد ،بن جرير وروى غيالن البخاري: اإلمامقال 

.(2)بن معبد من أيب قتادة اهلل وال يعرف سامع عبد ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عن أيب قتادة

ين البرصي عن أيب قتادة روى عنه الزما بن معبد اهلل عبد البخاري: اإلماموقال 

.(3)وال نعرف سامعه من أيب قتادة ،بن جرير وقتادة بن عتاب وغيالن حجاج

الزماين عن أيب قتادة عن  بن معبد اهلل ورواه عبد البخاري: اإلماموقال 

.(4)ا من أيب قتادةومل يذكر سامع   ،يف صوم عاشوراء ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 :)حديث واحد( يب ذرأدريس اخلوالين عن إأبو  - 2

 حدثنا الدارمي، هبرام بن الرمحن عبد بن اهلل عبد حدثنا مسلم: اإلمامقال 

 .819 صفحة ،2 جزء مسلم، صحيح (1)

 .67صفحة  ،3جزء  ،التاريخ الكبري (2)

 .198صفحة  ،5جزء  ،التاريخ الكبري (3)

 .266صفحة  ،1جزء  ،وسطالتاريخ األ (4)
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 بن ربيعة عن العزيز، عبد بن سعيد حدثنا - الدمشقي حممد ابن يعني - مروان

 تبارك اهلل عن يرو فيام ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ذر، أيب عن اخلوالين، إدريس أيب عن يزيد،

 فال ا،حمرم   بينكم وجعلته نفيس، عىل الظلم حرمت إين ،عبادي يا»: قال أنه وتعاىل

 ،عبادي يا أهدكم، فاستهدوين هديته، من إل ضال   كلكم ،عبادي يا تظاملوا،

 إل عار، كلكم ،عبادي يا أطعمكم، فاستطعموين أطعمته، من إل جائع، كلكم

 أناو والنهار، بالليل ختطئون إنكم ،عبادي يا أكسكم، فاستكسوين كسوته، من

 رضي تبلغوا لن إنكم ،عبادي يا لكم، أغفر فاستغفروين ا،مجيع   الذنوب أغفر

 وإنسكم ،وآخركم أولكم أن لو ،عبادي يا فتنفعوين، نفعي، تبلغوا ولن فترضوين

 يا ا،شيئ   ملكي يف ذلك زاد ما منكم، واحد رجل قلب أتقى عىل كانوا ،وجنكم

 رجل قلب أفجر عىل كانوا ،وجنكم وإنسكم ،وآخركم أولكم أن لو ،عبادي

 وإنسكم ،وآخركم أولكم أن لو ،عبادي يا ا،شيئ   ملكي من ذلك نقص ما واحد،

 نقص ما مسألته، إنسان كل فأعطيت ،فسألوين ،واحد صعيد يف قاموا ،وجنكم

 أعاملكم هي إنام ،عبادي يا البحر، أدخل إذا املخيط ينقص كام إل عندي مما ذلك

 غري وجد ومن ،اهلل فليحمد ا،خري   وجد فمن إياها، أوفيكم ثم لكم، أحصيها

 هبذا حدث إذا اخلوالين، إدريس أبو كان: سعيد قال .«نفسه إل يلومن فال ذلك،

 .(1)ركبتيه عىل جثا احلديث،

 ذكرلكنه  ،يب ذر من غري طريق اخلوالينحديث أ مسلم اإلمام خرجأ قلت:

 .نه أتمإحديث اخلوالين وقال 
                                                                                 

 .1994 صفحة ،4 جزء مسلم، صحيح (1)
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 عن كالمها املثنى، بن وحممد إبراهيم، بن إسحاق حدثنا :مسلم اإلمامقال 

 أيب عن قالبة، أيب عن قتادة، حدثنا مهام، حدثنا الوارث، عبد بن الصمد عبد

 إين» :وتعاىل تبارك ربه عن يروي فيام: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال ذر، أيب عن أسامء،

 بنحوه، ديثاحل وساق «...تظاملوا فال عبادي، وعىل الظلم نفيس عىل حرمت

.(1)هذا من أتم ذكرناه الذي إدريس أيب وحديث

 .«الصحيح»البخاري أليب إدريس عن أيب ذر يف  اإلماممل خيرج  قلت:

 .1995 صفحة ،4 جزء مسلم، صحيح (1)
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مسلم مل حيتج هبا  اإلمامن أال إ مسلم فيما يظهر اإلماماليت استوفت شرط  ذكر األحاديث

(1)غري رواية التابعي عن الصحايبوقع يف  السماع فيهابن عدم العلم أل ها يف املتابعاتوأخرج

 :بن أسلم عن محران موىل عثمان زيد - 1

حدثنا  ،بن عبدة الضبي قاال بن سعيد وأمحد حدثنا قتيبة مسلم: اإلمامقال 

عن محران موىل عثامن قال: أتيت  ،بن أسلم عن زيد ،العزيز وهو الدراوردي عبد

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  دثون عن رسولا يتحبن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناس   عثامن

ثم  ،توضأ مثل وضوئي هذا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أحاديث ال أدري ما هي، إال أين رأيت رسول

وكانت صالته ومشيه إىل املسجد  ،من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» :قال

.(2)أتيت عثامن فتوضأ :ويف رواية ابن عبدة «.نافلة

ن هذا أإال  ،رى غري هذاا أخمسلم هلذا اخلرب طرق   اإلمامخرج أ وقد قلت:

 الداللة عىل اإلرسال. النتفاء ؛يظهرفيام مسلم  اإلماماخلرب هو عىل رشط 

 ا.فلم يذكر سامع  سلم ممن روى عن محران أبن  فجعل زيد البخاري اإلمامأما 

بن عفان القريش األموي  بن أبان موىل عثامن محران البخاري: اإلمامقال 

 ،وأبو سلمة ،بن يزيد وعطاء ،بن الزبري عروةاملدين، سمع عثامن، سمع منه 

 ،والوليد أبو برش ،واحلسن ،الرمحن بن عبد ومعاذ ،بن شداد وجامع

وابن  ،بن كيسان مسلم اونافع، ومن روى عنه فلم يذكر سامع   ،اجلهني ومعبد

 ،وابن أيب املخارق ،بن حنطب واملطلب ،وبكري ،بن أسلم وزيد ،املنكدر

.(3)بن موهب وعثامن ،بن عبيد امللك وعبد

يتبني أن اإلمام مسلم مل حيتج فيام ال يعلم فيه « الصحيح»ومن خالل منهج اإلمام مسلم يف  (1)

 السامع إال برواية التابعي عن الصحايب ال غري.

 .207صفحة  ،1جزء  ،«صحيح مسلم»(2)

 .80صفحة  ،3جزء  ،التاريخ الكبري (3)
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 :بن املنكدر عن محران حممد - 2 

حدثنا أبو هشام  ،بن ربعي القييس بن معمر حدثنا حممد مسلم: اإلمامقال 

بن  حدثنا حممد ،بن حكيم حدثنا عثامن ،الواحد وهو ابن زياد عن عبد ،املخزومي

فأحسن  من توضأ» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسول ،بن عفان قال عن عثامن ،عن محران ،املنكدر

 .(1)«الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى خترج من حتت أظفاره

أما ، (2)مسلم هذا احلديث من غري رواية ابن املنكدر عن محران اإلمامخرج أقد  قلت:

 ا.فلم يذكر سامع  البخاري فجعل ابن املنكدر ممن روى عن محران  اإلمام

ان القريش األموي بن عف بن أبان موىل عثامن محران البخاري: اإلمامقال 

 ،وأبو سلمة ،بن يزيد وعطاء ،بن الزبري سمع منه عروة ،املدين سمع عثامن

 ،والوليد أبو برش ،واحلسن ،الرمحن بن عبد ومعاذ ،بن شداد وجامع

وابن  ،بن كيسان ا مسلمونافع، ومن روى عنه فلم يذكر سامع   ،اجلهني ومعبد

 ،وابن أيب املخارق ،حنطببن  واملطلب ،وبكري ،بن أسلم وزيد ،املنكدر

 .(3)بن موهب وعثامن ،بن عبيد امللك وعبد

                                                                                 

 .216صفحة  ،1جزء  ،صحيح مسلم (1)

 له، واللفظ الطاهر أبو وحدثنا ح أنس، بن مالك عن سعيد، بن سويد حدثنا قال اإلمام مسلم: (2)

 هريرة، أيب عن أبيه، عن صالح، أيب بن سهيل عن أنس، بن مالك عن وهب، بن اهلل عبد أخربنا

 كل وجهه من خرج وجهه فغسل املؤمن أو املسلم العبد توضأ إذا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن

 خطيئة كل يديه من خرج يديه غسل فإذا املاء(، قطر آخر مع )أو املاء مع بعينيه إليها نظر خطيئة

 مشتها خطيئة كل خرجت رجليه غسل فإذا املاء(، قطر آخر مع )أو املاء مع يداه بطشتها كان

 ،1 جزء مسلم، صحيح «.الذنوب من نقي ا خيرج حتى املاء(، قطر خرآ مع )أو املاء مع رجاله

 .215 صفحة

 .80صفحة  ،3جزء  ،التاريخ الكبري (3)
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منا إو اهبومل حيتج  «الصحيح»يف  مسلم اإلمامشرط  وفتتساخبار اليت األذكر 

مما يدل على اهتمامه عند االحتجاج باالنتقاء على سبيل املجاز اهذكر

 :بن خمرمة عن أيب هريرة بن قيس حممد - 1

كالمها عن  ،بن أيب شيبة بن سعيد وأبو بكر حدثنا قتيبة مسلم: اإلمامقال 

بن حميصن شيخ من قريش سمع اعن  ،حدثنا سفيان ،بن عيينة واللفظ لقتيبةا

وء  )بن خمرمة حيدث عن أيب هريرة قال: ملا نزلت  بن قيس حممد ْل سم ْعم  ْن ي  ْز  م  ا جيم

ففي  ،قاربوا وسددوا» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسول ،اا شديد  بلغت من املسلمني مبلغ   (بِهِ 

قال مسلم  «.كل ما يصاب به املسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها

.(1)بن حميصن من أهل مكة الرمحن بن عبد هو عمر

 اإلماممل خيرج ا أخرى هلذا احلديث، ومسلم طرق   اإلمامخرج أ قلت:

 بن خمرمة عن أيب هريرة. بن قيس البخاري ملحمد

 :نسأيب ليلى عن أبن  رمحنال عبد - 2

 حدثنا ،الرقي جعفر بن اهلل عبد حدثنا ،الناقد عمرو وحدثني مسلم: اإلمامقال 

 عن ،ليىل أيب بن الرمحن عبد عن ،عمري بن امللك عبد عن ،عمرو بن اهلل عبيد

 ثم ،خاصة لنفسه اطعام   ملسو هيلع هللا ىلص للنبي تصنع أن سليم أم طلحة أبو أمر :قال مالك بن أنس

 :قال ثم ،عليه وسمى يده ملسو هيلع هللا ىلص النبي فوضع :فيه وقال .احلديث وساق ...إليه أرسلني

 ذلك فعل حتى فأكلوا «.اهلل وسموا كلوا» :فقال ،فدخلوا ،هلم فأذن «.لعرشة ائذن»

.(2)اسؤر   وتركوا ،البيت وأهل ذلك بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أكل ثم ،رجال   بثامنني

بن  عن أنس يب ليىلبن أ الرمحن عبدالبخاري رواية ) اإلماممل خيرج  قلت:

 أخرى. اوذكر له طرق   ،جازعىل سبيل املمسلم  اإلمامخرجه أو ،(مالك

 .1993صفحة  ،4جزء  ،صحيح مسلم (1)

 .1613 صفحة ،3 جزء مسلم، صحيح (2)



 القول الرصيح

 

60 

 
 

 مسلم اإلمامن أذكر ما يدل على 

 البخاري يف تشنيعه على من يشترط السماع اإلماممل يقصد 

 وقد األنصاري، يزيد بن اهلل عبد أن ذلك فمن :يف املقدمة مسلم اإلمامقال 

 واحد كل وعن األنصاري، مسعود أيب وعن حذيفة، عن روى قد ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى

 وال منهام، السامع ذكر عنهام روايته يف وليس ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل يسنده احديث   منهام

 مسعود وأبا حذيفة شافه يزيد بن اهلل عبد أن الروايات من يشء يف حفظنا

 من دأح عن نسمع ومل بعينها، رواية يف إيامها رؤيته ذكر وجدنا وال قط، بحديث

 روامها اللذين اخلربين هذين يف طعن أنه أدركنا ممن وال مىض، ممن العلم أهل

 عند أشبههام وما مها بل فيهام، بضعف مسعود وأيب حذيفة، عن يزيد، بن اهلل عبد

 ما استعامل يرون وقوهيا، األسانيد صحاح من باحلديث العلم أهل من القينا من

 من قوله حكينا من زعم يف وهي وآثار، سنن من أتت بام واالحتجاج هبا، نقل

 األخبار نعدد ذهبنا ولو روى، عمن الراوي سامع يصيب حتى مهملة، واهية قبل

 تقيص عن لعجزنا ونحصيها القائل، هذا بزعم هين ممن العلم أهل عند الصحاح

 سكتنا ملا سمة يكون اعدد   منها ننصب أن أحببنا ولكنا كلها، وإحصائها ذكرها

 .(1)«منها عنه

، لذا فهو معدود يف ملسو هيلع هللا ىلصنصاري له رؤية للنبي بن زيد األ اهلل عبد قلت:

ن الصحابة كلهم أل ؛، فال يشرتط أهل احلديث منه ذكر السامع(2)الصحابة

                                                                                 

 .33 صفحة ،1 جزء مسلم، صحيح (1)

 ح اخلزاعي، اهلل عبد بن حممد األعور احلارث عىل صىل اخلطمي األنصاري يزيد بن اهلل عبد (2)

 أنتم» قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أن القرظي، كعب بن حممد عن اخلطمي، جعفر أيب عن سلمة بن محاد

 أخرى؟ يف ورحتم حلة يف وغدوتم أخرى، وراحت قصعة أحدكم عىل غدت إذا أم خري اليوم

 أنتم بل» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقا خري. يومئذ نحن بل رجل: قال «.الكعبة تسرت كام بيوتكم ولتسرتن
= 
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نصاري عن بن زيد األ اهلل البخاري يف الصحيح لعبد اإلمامخرج أعدول، ولذا 

.(2)ملسو هيلع هللا ىلص خرج له يف الصحيح عن النبيأبل  (1)نصاريأيب مسعود األ

البخاري عندما شنع عىل  اإلماممسلم مل يقصد  اإلماموهذا يدل عىل أن  

،(3)البخاري يثبت الصحبة بالرؤية اإلمامن أل ؛مذهب من اشرتط السامع

حد من ، وال يعلم ألمسلم يشنع عىل من يشرتط السامع حتى ممن له رؤية اإلمامو

نام شنع عىل إمسلم  اإلمامن أ فبهذا يتبني ،نه وهن مرسل الصحايبأعلامء احلديث 

.(4)ة يف احلديثاإلمامم وليعرف بالعمن ال 

 رأى إسحاق، أيب عن زهري، قال الزبري، بن اهلل عبد عهد عىل الكوفة أمري هو «.خري اليوم =

 .12 صفحة ،5 جزء الكبري، أمة. التاريخ أبو ثابت بن عدي جد هو ملسو هيلع هللا ىلص النبي اهلل عبد

 زيدي بن اهلل عبد سمعت قال: ثابت بن عدي عن شعبة، حدثنا إياس، أيب بن آدم حدثنا (1)

 أنفق إذا» قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن فقال: النبي؟ عن فقلت: األنصاري، مسعود أيب عن األنصاري،

 .2047 صفحة ،5 جزء البخاري، صحيح «.صدقة له كانت حيتسبها وهو أهله عىل نفقة املسلم

 سمعت ثابت، بن عدي حدثنا شعبة، حدثنا إياس، أيب بن آدم حدثنا قال اإلمام البخاري: (2)

 واملثلة. صحيح النهبى عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي هنى قال: أمه أبو جده وهو األنصاري يزيد بن اهلل عبد

 .875 صفحة ،2 جزء البخاري،

وأما حديثه عن حذيفة فهو حديث صحيح، قد أخرجه اإلمام البخاري من حديث حذيفة من 

 بن زيد: اهلل غري طريق عبد

 عن وائل، أيب عن األعمش، عن سفيان، حدثنا مسعود، بن موسى حدثنا قال اإلمام البخاري:

 ذكره، إال الساعة قيام إىل شيئ ا فيها ترك ما خطبة ملسو هيلع هللا ىلص النبي خطبنا لقد قال: عنه اهلل ريض حذيفة

 إذا الرجل يعرف كام فأعرفه نسيت قد اليشء ألرى كنت إن جهله، من وجهله علمه، من علمه

 .2435 صفحة ،6 جزء البخاري، فعرفه. صحيح فرآه عنه غاب

 أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي صحب ومن عنهم اهلل وريض ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب فضائل باب قال اإلمام البخاري: (3)

 .1335 صفحة ،3 جزء البخاري، أصحابه. صحيح من فهو املسلمني من رآه

عندما كنت أقرأ عليه صحيح اإلمام مسلم  وقد سألت شيخنا املحدث صبحي السامرائي  (4)
= 
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 البخاري لإلماممسلم  اإلمامقول 

 مثلك( الدنيا يف ليس نأ شهدأو حاسد الإ يبغضك )ال

واستفادته يف فهم  ،مسلم اإلمامصحيح تعظيم  بإسنادخرج اخللييل وقد أ

 .البخاري اإلمامالعلل من 

 ،كتابه يف (1)املخلدي حممد بن أمحد بن احلسن حممد أبو ربينخأ قال اخللييل:

 البخاري إسامعيل بن حممد عند كنا :قال (2)احلافظ عميشاأل حامد أبو خربناأ

 أيب عن ،عمر بن اهلل عبيد حديث عن فسأله احلجاج بن مسلم فجاء ،بنيسابور

 احلديث فساق ،بوعبيدةأ ومعنا رسية يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بعثنا ،جابر عن ،الزبري

 عن ،بكر أبو خيأ حدثني ويسأ أيب ابن حدثنا ،إسامعيل بن حممد فقال ،بطوله

                                                                                 

: مل د اإلمام مسلم هبذا التشنيع يف املقدمة، فقال يف مسجد عادلة خاتون يف بغداد عمن قص =

 يقصد البخاري.

 العدل شيبان بن خملد بن عيل بن احلسن بن حممد بن أمحد بن احلسن املخلدي حممد أبو (1)

 وأخوه ووثقه، اهلل عبد أبو احلاكم عنه روى وغريه، الرساج العباس أبا سمع النيسابوري،

 الرشقي، بن حممد أبا وأخاه الرشقي، بن حامد أبا سمع ياملخلد عمرو أبو أمحد بن حييى

ا. املؤتلف احلاكم عنه روى عبدان بن ومكي  .127 صفحة ،1 جزء واملختلف، أيض 

 شيبان بن خملد بن عيل بن احلسن بن حممد بن أمحد بن احلسن حممد أبو وأما وقال السمعاين:

ا، ثقة وكان األول، غري وهو بان،شي األعىل جده إىل نسب الشيباين املخلدي النيسابوري  صدوق 

 عنه روى وغريمها، االرستاباذي نعيم وأيب الرساج، العباس أيب عن روى املحدثني، مشاهري من

وثالثامئة.  وثامنني نيف سنة حدود يف وتويف الصابوين، عثامن وأبو الكنجروذي، سعد أبو

 األنساب.

 رستم بن عامرة بن أمحد بن محدون بن دأمح حامد أبو الثقة، احلافظ اإلمام األعميش (2)

 .805 صفحة ،3 جزء احلفاظ، النيسابوري. تذكرة
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 عليه فقرأ ،بطوهلا القصة ،جابر عن ،الزبري أيب عن ،اهلل عبيد عن ،بالل بن سليامن

 حدثني ،عقبة بن موسى عن ،جريج ابن عن ،حممد بن حجاج حديث إنسان

 املجلس كفارة» :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،ريرةه أيب عن ،أبيه عن ،صالح أيب بن سهيل

 ،اهلل لإ لهإ ل نأ شهدأ ،وبحمدك اللهم سبحانك يقول نأ العبد قام إذا واللغو

 ابن ؟احلديث هذا من حسنأ الدنيا يف :مسلم له فقال «.ليكإ توبأو ستغفركأ

 فقال ؟الدنيا يف حديث سناداإل هبذا يعرف ،سهيل عن عقبة بن موسى عن جريج

 .به خربينأ - وارتعد – اهلل الإ لهإ ال :مسلم قال ،معلول نهأ الإ إسامعيل بن حممد

 عن ،اخللق، حممد بن حجاج عن يرو ،جليل حديث هذا ،اهلل سرت ما اسرت :قال

 ،بد وال كان نإ اكتب :فقال .يبكي نأ وكاد ،سهأر وقبل عليه فألح ،جريج ابن

 بن عون عن ،عقبة بن سىمو حدثنا ،هيبوم  حدثنا ،إسامعيل بن موسى حدثنا

 يبغضك ال :مسلم له فقال «....املجلس كفارة» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال ،قال اهلل عبد

.(1)مثلك الدنيا يف ليس نأ شهدأو ،حاسد الإ

 .961 – 959صفحة  ،3 جزء احلديث، علامء معرفة يف اإلرشاد (1)
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 ويديه بوجهه فمسح اجلدار عىل أقبل حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليه يرد مفل عليه فسلم رجل فلقيه مجل، =

 .129 صفحة ،1 جزء البخاري، السالم. صحيح عليه رد ثم

احلديث الثاين

 حدثني أويس، أيب بن إسامعيل حدثنا قالوا، أصحابنا من واحد غري وحدثني قال اإلمام مسلم:

 أن الرمحن، عبد بن حممد الرجال أيب عن سعيد، بن حييى عن بالل، بن وهو سليامن عن أخي،

 خصوم صوت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمع تقول: عائشة سمعت قالت، الرمحن عبد بنت عمرة أمه

 ال واهلل يقول: وهو يشء يف ويسرتفقه اآلخر يستوضع أحدمها وإذا أصواهتام، عالية بالباب

 يا أنا قال: «.وف؟املعر يفعل ل اهلل عىل املتأيل أين» فقال: عليهام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فخرج أفعل.

 .1191 صفحة ،3 جزء مسلم، أحب. صحيح ذلك أي: فله. اهلل، رسول

 بن حييى عن سليامن، عن أخي، حدثني قال، أويس أيب بن إسامعيل حدثنا قال اإلمام البخاري:

 سمعت قالت، الرمحن عبد بنت عمرة أمه أن الرمحن، عبد بن حممد الرجال أيب عن سعيد،

 وإذا أصواهتام، عالية بالباب خصوم صوت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمع تقول: اعنه اهلل ريض عائشة

 اهلل رسول عليهام فخرج أفعل. ال واهلل يقول: وهو يشء يف ويسرتفقه اآلخر يستوضع أحدمها

أحب.  ذلك أي وله. اهلل، رسول يا أنا فقال: «املعروف؟ يفعل ل اهلل عىل املتأيل أين» فقال: ملسو هيلع هللا ىلص

 .963 حةصف ،2 جزء البخاري، صحيح

احلديث الثالث

 بن اهلل عبد عن هرمز، بن الرمحن عبد عن ربيعة، بن جعفر حدثني سعد، بن الليث وروى مسلم: قال

 فلزمه فلقيه األسلمي، حدرد أيب بن اهلل عبد عىل مال له كان أنه مالك، بن كعب عن مالك، بن كعب

 النصف، يقول كأنه بيده فأشار «.كعب يا» فقال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هبام فمر أصواهتام، ارتفعت حتى فتكلام

 .1193 صفحة ،3 جزء مسلم، نصف ا. صحيح وترك عليه مما نصف ا فأخذ

 قال، األعرج عن ربيعة، بن جعفر عن الليث، حدثنا بكري، بن حييى حدثنا قال اإلمام البخاري:

 حدرد أيب نب اهلل عبد عىل له كان أنه مالك، بن كعب عن مالك، بن كعب بن اهلل عبد حدثني

 بيده فأشار «.كعب يا» فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي هبام فمر أصواهتام، ارتفعت حتى فلزمه فلقيه مال، األسلمي

ا. صحيح وترك عليه ما نصف فأخذ النصف، يقول كأنه  .963 صفحة ،2 جزء البخاري، نصف 
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 (1)مسلم اإلماميب حامت الرازيني على يب زرعة وأأ اإلمامثناء 

علل احلديث يف فهم  البخاري يف التضلع اإلماممسلم من  اإلمامن استفادة إ

بام يتوافق  «الصحيح»وقيامه بتعديله كتابه  ،يب زرعة للصحيحواستفادته من انتقاد أ

كتاب يف  أفضل «الصحيح»جعلت من كتابه  ،هل النظر من املحدثنيأ مع أصول

 اإلمام، لذا استحق «البخاري اإلمامصحيح »بعد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول أحاديثصحيح 

 ،يب حاتم الرازي رمحهام اهللأ اإلماميب زرعة الرازي وأ اإلماممسلم بعد كل هذا ثناء 

 .كام قد رواه اخلطيب البغدادي بسند صحيح

 بن حممد أخربنا ،يعقوب بن أمحد بن مدحم أخربين قال اخلطيب البغدادي:

بن أمحد سمعت ،قال (3)إبراهيم بن حممد الفضل أبو أخربنا ،(2)الضبي نعيم

معرفة يف احلجاج بن مسلم يقدمان حاتم وأبا زرعة أبا رأيت :يقول (4)سلمة

.(5)عرصمها مشايخ عىل الصحيح

ة الرازي، عىل أيب زرع« الصحيح»وقد ذمكر يف خرب  ليس له إسناد متصل أن اإلمام مسلم عرض  (1)

وعرض «. الصحيح»عىل تعديل  األدلةإىل ما قدمناه من  إضايففإن صحت القصة فهو دليل 

 اإلمام مسلم للصحيح عىل أيب زرعة.

 يقول: مسلام   سمعت قال، نيسابور حفاظ أحد عبدان بن مكي عن سبق وقد قال ابن الصالح:

 صحيح إنه قال ما وكل تركته، لةع له أن أشار ما فكل الرازي، زرعة أيب عىل هذا كتايب عرضت

 .100، 99صفحة  ،1 جزء مسلم، صحيح أخرجه. صيانة الذي فهو علة له وليس

 احلافظ. اهلل عبد أبا احلاكم يعني (2)

 .387 صفحة ،25 جزء اإلسالم، وكان ثقة. تاريخ قال الذهبي: (3)

 رافق املتقنني، احلفاظ أحد ،النيسابوري املعدل البزار، الفضل أبو اهلل عبد بن سلمة بن أمحد (4)

 عىل بانتخابه وكتب البرصة، إىل الثانية رحلته ويف سعيد، بن قتيبة إىل رحلته يف احلجاج بن مسلم

 .186 صفحة ،4 جزء بغداد، تاريخ كتابه. يف «الصحيح» مسلم له مجع ثم الشيوخ،

 سنده.بن سلمة مما مل يم  قول اخلطيب إن اإلمام مسلم مجع الصحيح ألمحد قلت:

 .101 صفحة ،13 جزء بغداد، تاريخ (5)
= 
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 خبارمسلم يشترط السماع لتصحيح األ اإلمام

عن  ،بن أيب زياد وأما حديث يزيد :يف كتاب التمييز مسلم اإلمامقال 

واالحتجاج  ،عن ابن عباس، فيزيد هو ممن قد اتقى حديثه الناس ،بن عيل حممد

بخربه إذا تفرد للذين اعتربوا عليه من سوء احلفظ واملتون يف رواياته التي يروهيا، 

.(1)أو رآهبن عيل ال يعلم له سامع من ابن عباس وال أنه لقيه  وحممد

مسلم برغم دفاعه عن مذهبه يف تصحيح  اإلمامعلم أن ليف هذافإذا تبني 

خبار باالكتفاء باملعارصة وإمكانية اللقاء مع انتفاء التدليس والداللة عىل األ

 كتابه الصحيح يف مل يتوسع يف  مسلم اإلمامن أإال كام يف املقدمة اإلرسال 

ومل يكثر من التصحيح ملا مل  ،إىل باب االنتقاءبل انحاز  ،ح ما ال يعلم سامعهيتصح

مما ال يعلم  «صحيحه»ي احتج هبا يف توهذا بني يف قلة األمثلة ال ،يثبت فيه السامع

ال يف طبقة رواية التابعي إام ال يعلم فيه السامع بومل حيتج  ،به سامع الراوي ممن فوقه

(2)ديث عىل تصحيحهمجع أئمة احلأا عىل ذكر ما حريص   وكان  عن الصحايب.

 اخلطيب، بكر أبو أنا خريون، بن منصور وأبو نا قبيس بن احلسن أبو أخربنا وقال ابن عساكر: =

 إسامعيل، بن حممد املعايل أبو وأخربنا ح الضبي، نعيم بن حممد نا يعقوب، بن أمحد بن حممد أخربين

 بن أمحد سمعت قال، إبراهيم بن حممد الفضل أبو نا احلافظ، اهلل عبد أبو أنا البيهقي، بكر أبو أنا

 مشايخ عىل الصحيح معرفة يف احلجاج بن مسلم يقدمان حاتم زرعة وأبا أبا رأيت يقول: سلمة

 .90، 89صفحة  ،58 جزء دمشق، مدينة تاريخ عرصمها.

 .215صفحة  ،1جزء  ،التمييز(1)

حدثنا  ،حدثنا أبو أسامة ،بن أيب شيبة بو بكرحدثنا أ :«اإلمام مسلم صحيح»فقد جاء يف  (2)

ح وحدثنا  ،حدثنا أيب ،بن هشام حدثنا معاذ ،ح وحدثنا أبو غسان املسمعي ،بن أيب عروبة سعيد

 .اإلسناد بمثلهكل هؤالء عن قتادة يف هذا  ،عن سليامن التيمي ،أخربنا جرير ،بن إبراهيم إسحاق
= 
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ومل ينتقد عىل كتابه إال  ،وقد أجاد يف هذا وأحسن ،يف كتابه كام قد رصح بذلك

بام  «صحيحه»عدل عىل  نه أكام  ،وبعضها ال يسلم للمنتقدين ،أشياء يسرية

 علم.أواهلل  يتوافق مع مدرسة أهل النظر من املحدثني يف تصحيح احلديث،

 .مجعنيأوصحبه  آلها حممد وعىل وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدن

 ،وليس يف حديث أحد منهم «.وإذا قرأ فأنصتوا»الزيادة عن قتادة من  ،عن سليامن ،ويف حديث جرير =

قال  .إال يف رواية أيب كامل وحده عن أيب عوانة «.سمع اهلل ملن محده: »ملسو هيلع هللا ىلصفإن اهلل قال عىل لسان نبيه 

تريد أحفظ من سليامن،  :فقال مسلم ،بن أخت أيب النرض يف هذا احلديث قال أبو بكر ،أبو إسحاق

فقال: هو عندي «. وإذا قرأ فأنصتوا»يعني  .فقال: هو صحيح ؟أيب هريرة فحديث :فقال له أبو بكر

إنام وضعت  ،ليس كل يشء عندي صحيح وضعته هاهنا :قال ؟مل مل تضعه هاهنا :فقال .صحيح

 .304صفحة  ،1جزء  ،صحيح مسلم. هاهنا ما أمجعوا عليه

 ؟مسلم ن مثل هذا عىل رشطأ فأين هذا مما يفعله من يصحح املراسيل زاعام  
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