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إلمامین البخاري و مسلم وصحیحھماابالتعریف : الباب الثاني

التعریف بصحیح البخاري: الفصل األول 
مام البخاريترجمة اإل: المبحث األول 

اسمه ومولده ونشأته.أ

ولد اإلمام . هو اإلمام ابو عبد اهللا إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة احلعفي البخاري

وقد . ه194يوم اجلمعة بعد الصالة لثالثة عشرةليلة خلت من شوال سنة 1اهللا ببخارىالبخاري رمحه 

وقد مات أبوه وهو صغري ونشأ يف حجر أمه وهي اليت كفلته . روي أن البخاري جهبت عيناه يف صغره

2.وأحسنت تربيته

طلبه للعلم.ب

طلب العلم وهو الصيب، وكان يشتغل حبفظ احلديث ومل تتجاوز سنة عشر سنني وكان خيتلف إىل 

فلما بلغ ستة عشر سنة كان قد حفظ كتب ابن املبارك ووكيع . حمدثي بلده ويرد على بغضهم خطأه

وعرف فقه أصحاب الرأي مث خرج مع أمه وأخيه أمحد إىل مكة، فلما حج رجع أخوه بأمه، وختتلف هو

وأقام هو مبكة حنو سنتني يطلب العلم مث توجه إىل املدينة املنورة وهو ابن مثانية عشر 3.يف طلب احلديث

ورحل  أيضا يف طلب احلديث إىل البلدان النائية كالشام ومصر اجلزيرة احلجاز وبغداد وكوفة . عاما

4.والبصرة

.353. الطبعة الثانية، ص) م1983-هـ1405الرياض، مملكة العربية السعودية، (حممد بن ألبو زهو، احلديث واحملدثني، 1
.136. ، ص)م2007- هـ1428دار البشائر اإلسالمية، : بريوت(تقي الدين الندوي، أعالم احملدثني ومآثرهم العلمية . د.أ2
. 44. ص) م2000-هـ1421دار ابن حزم، : بريوت(بكر كايف، منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها أبو 3
، تقي الدين الندوي، نقله إىل العربية السيد جاويد أمحد الندوي، مركز الشيخ أيب احلسن الندوي للبحوث، دار البشائر اإلسالمية. د.أعالم احملدثني ومآثرهم العلمية، أ4

.136. م، ص1428/2007، 1بريوت، ط
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شيوخه وتالميذه.ج

مسع ببلغ : ومن أهم شيوخه. ن ترجم للبخاريلقد أخذ البخاري عن شيوخ كثريين قد ذكرهم م

من مكي بن إبراهيم، وهو من عوايل شيوخه، ومسع مبرو من عبدان بن عثمان، وعلي بن احلسن بن 

وببغداد من . وبالري إبراهيم بن موسى. شقيق، وصدقة بن الفضل، مجاعة، وبنيسابور من حيىي، ومجاعة

ن، وحممد بن سابق، وعفان، وبالبصرة من أيب عاصم حممد بن عيسى ابن الطباع، وسريج بن النعما

النبيل، واألنصاري، وعبد الرمحن بن محاد الشعيشي صاحب ابن عون، ومن حممد بن عرعرة، وحجاج بن 

منهال، وبدل بن احملرب، وعبد اهللا بن رجاء، وعدة، وبالكوفة من عبيد اهللا بن موسى، وأيب نعيم، وخالد 

.همبن خملد، وطلق بن غنام، غري 

وممن عنه أبو زرعة . وكان تالميذه كبار العلماء مثل اإلمام مسلم وأبو عيسى الرتمذي والنسائي

أبو حامت الرازيان، وابن خزمية وحممد بن نصر املروزي وأبو عبد اهللا بن الفربري وغريهم من أئمة احلديث 

5.وكبار العلماء

ثناء العلماء عليه.د
. أعلم الناس بالعللةواالسانيد من حممد بن إمساعيل البخاريمل أر : قال أبو عيسى الرتمذي

ما حتت أدمي السماء : وقال إسحاق بن خزمية. أشهد أنه ليس يف الدنيا مثلك: وقال له مسلم

6.أعلم باحلديث من حممد بن إمساعيل البخاري

تقي الدين الندوي، نقله إىل العربية السيد جاويد أمحد الندوي، مركز الشيخ أيب احلسن الندوي للبحوث، دار البشائر اإلسالمية، . د.أعالم احملدثني ومآثرهم العلمية، أ5
.139م، ص 1428/2007، 1بريوت، ط
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مؤلفاته.ه
وكتاب الكىن ومن أجل وأعظم مؤلفاته اجلامع الصحيح والتاريخ الكبري واالوسط والصغري

7.واألدب املفرد وخلق أفعل العباد وغري ذلك

وفاته.ز
ودفن بعد صالة الظهر سنة . تويف البخاري ليلة السبت ليلة عيد الفطري عند صالة العيشاء

8.ه وعاش اثنني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما256

التعریف الكتاب صحیح البخاري: المبحث الثاني
اسم الكامل للكتاب.أ

اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور سيدنا رسول اهللا صلى "الكامل هلذا الكتاب هو واسم

" اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

9.احلديث وأفضلها عند اجلمهور

سبب تأليفه.ب

تأليف اجلامع الصحيح، نستطيع أن ندرك السبب الذي عند النظر يف املصنفات احلديثية اليت سبقت

:دفع اإلمام البخاري لتأليف كتاب الصحيح، ومن تلك األسباب

.143. السابق، صاملرجع6
.145. ق، صالساباملرجع7
.9. تاريخ بغداد، وفيات األعيان، الوايف بالوفيات، فتح الباري، ص8
.5. ، ص1. ج) هـ1422دار طوق النجاة، : املدينة املنورة( أنظر كتابة حممد زهري بن ناصر الناصر يف مقدمته يف اجلامع الصحيح لإلمام البخاري 9
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كنا عند : ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي قال: تلبية لرغبة شيخه إسحاق بن راهويه- 

اري فوقع ذلك يف قليب لو مجعتم كتابا لصحيح سنة رسول اهللا، قال البخ: إسحاق بن راهويه فقال

10.فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح

رأيت النيب وكأين واقفبني يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض املعربين فقال : وقال البخاري- 

11.فهو الذي محلي على إخراج اجلامع الصحيح. أنت تذب عنه الكذب: يل

عدد أحاديثه.ج

سوى املعلقات 7397األحاديث باملكرر وقد ذكر احلافظ بن حجر أن عدة ما فيه من 

2602.12واملتابعات واملوقوفات، وبغري املكرر من املتون املوصولة 

اإلعتناء بهذا الكتاب.د

ومن أجل شروحه أيضا  13،"كب الدراريالكوا "يف كتابه ) ه788(اخلطايب، وحممد بن يوسف الكرمين 

عمدة "، و)ه852(لإلمام احلافظ بن حجر العسقالين" فتح الباري بشرح صحيح البخاري"كتاب 

حلمد بن حممد بن أيب بكر القسطالين " إرشاد الساري"و) ه855(لبدر الدين العيين " القاري

.وغري ذلك14،)ه923(

.92. الطبع الثانية، اجلزء االول، ص) هـ1415مكتبة الكوثر، : رياض( يب  النووي جالل الدين السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقر 10
. 16. ، ص)م2000بيت األفكار الدولية، :عمان(ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 11
.379. احلديث واحملدثني، ص12
.60. منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها، ص13
.39. الطبع الثانية، ص) م1992-هـ1412مكتبة وهبة، : القاهرة(مناع القطان، مباحيث فب علوم احلديث 14
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الرواة الواردة ذكرهم يف احلامع الصحيح والكالم وقد انصرف بعض العلماء إىل ضبط امساء 

عليهم جرحا وتعديال منها كتاب أسامي من روى عنهم البخاري لعبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا اجلرجاين 

، وكتاب اهلداية واإلرشاد يف معرفة اهل الثقة والسداد الذين أخرج هلم البخاري يف صحيحه، )ه365(

باذي وتسمية املشايخ الذين روى عنهم البخاري يف صحيحه، أليب عبد أليب نصر أمحد بن حممد الكال

15.اهللا بن منده وغري ذلك

منه مستخرج أيب بكر اإلمساعيلي ومستخرج أيب عبد اهللا الضيب ومستخرج 16ومن املستخرجات

أليب ومن األطراف منه أطراف الصحيحني. أيب عبد اهللا النيسابوري ومستخرج أيب بكر االصبهاين وغريها

17.مسعود الدمشقي وأطراف الصحيحني أليب نعيم األصبهاين وغريها

مكانته ومميزاته.ه
إن الذين اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من  : قال ابن تيمية رمحه اهللا

.انتهى. كتاب البخاري ومسلم

مبزايا عديدة مما جعله - قةجمتمعة أو مرت –ولقد امتاز اجلامع الصحيح على غريه من كتاب احلديث 

: ومن بعض ما امتاز به صحيح البخاري عن غريه منها. يف املرتبة االوىل من كتب احلديث

كونه احتوى على أرقى شروط الصحة)1

.62. منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها، ص15
رواة وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غري وهي أن يعمد حافظ إىل صحيح البخاري ال فيورد أحاديثه حديثا بأسانيد لنفسه غري ملتزم فيها ثقة ال: املستخرجات16

.طريق البخاري إىل أن يلقي معه يف شيخه أو يف شيخ شيخه وهكذا
.السابقاملرجع17
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وأن كتاب يفرد األحاديث الصحيحة يف كتاب . )2

18.مستقل

يف كتاب البخاري أمت من ألنه أكثر فوائد ملا فيه من إن الصفات اليت تدور عليها الصحة)3

اإلستنباط الفقهية والنكت احلكمية واملعارف الظاهرة والغامضة اليت اختار يف بيان كثري منها 

.الشراح

إن شرط البخاري يف صحيحه أضيق من غريه وذلك أن البخاري رمحه اهللا يشرتط أن يكون الراوي )4

19.-ولو مرة–قد ثبت له لقاء من روى عنه

صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، خالف ملا ذهب إليه لقد ذهب مجهور العلماء إىل أن )5

20.النيسابوري وبعض علماء املغرب  من تقدمي صحيح مسلم على غريه

.علمواهللا أ21.املصطلح

التعریف بصحیح مسلم: الفصل الثاني 
اإلمام مسلمترجمة : المبحث األولى

إسمه ونسبه.أ

.90. مكانة الصحيحني لدكتور خليل إبراهيم مالخاطر، املتبوعة العربية احلديثة، ص18
.88. ، صالسابقاملرجع19
.56. ، صالسابق املرجع20
.الراوي، شرح النخبة، وفتح املغيث وغري ذلكأنظر مثال تدريب 21
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هو اإلمام احملدث الثبت الثقة صاحب أبو احلسني بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ 

، من أشهر مصنفي األحاديث النبوية الشريفة، فهو مصنف كتاب 22القشريي النيسابوري العامري

بضم القاف : القشريي. الذي يعترب ثاين أصح كتب احلديث النبوي بعد صحيح البخاريصحيح مسلم

وفتح الشني املعجمة وسكون الياء املنظومة من حتتها باثنتني ويف آخرها راء هذه النسبة إىل قشري بن  

ي والنيسابور 23.كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبرية ينسب إليها كثري من العلماء منهم

.نسبة إىل بلده نيسابور من مدن خرسان

مولده.ب

ولد يف نيسابور تلك املدينة العريقة اليت اشتهرت بازدهار علم احلديث والرواية، من أسرة عربية 

م، على أرجح 821ه، ما يوافق 206ولد مسلم بن احلجاج سنة . أصيلة ترجع إىل قبيلة قشري كما ذكرنا

ة، وتأدب يف بيت علم وفضل، فكان أبوه فيمن يتصدرون حلقات أقوال املؤخرين، نشأ يف أسرة كرمي

العلم، ولذا عين برتبية ولده وتعليمه، فنشأ شغوفا بالعلم جمدا يف طلبه حمبا للحديث النبوي، فسمع وهو يف 

الثامنة من عمره من مشايخ نيسابور، وكان اإلمام حيىي بن بكري التميمي أول شيخ جيلس إليه يسمى 

جلسة مباركة أورثت يف قلب الصغري النابة حب احلديث فلم ينفك يطلبه، ويضرب يف ، وكانت24منه

.األرض ليحظى بسماعه وروايته عن أئمة االعالم

شيوخه وتالميذه.ج

.558. ، ص12. ،  ج)م2001-هـ1422مؤسسة الرسالة، (حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء 22
.153. ، ص10. ، ج)م1166- هـ562مكتبة ابن تيمية : القاهرة(األنساب أليب سعد عبد الكرمي بن حممد بن ميصور السمعاين التميمي23
.559. ، ص12. ،  ج)م2001-هـ1422مؤسسة الرسالة، (حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء 24
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مسع قتيبة بن سعيد القعنيب، وأمحد بن حنبل، وإمساعيل بن أيب أويس، وحيي وأبا بكر وعثمان 

وشيبان بن فروخ، وحرملة بن حيىي صاحب الشافعي، وحممد بن وابن أيب شيبة، وعبد اهللا بن أمساء، 

25.سلمى املرادي، وحممد ابن عمر، وربيحا، وحممد بن رمح، وخالئق من األئمة، وغريهم

روى عنه أبو عيسى الرتمذي، وحيىي بن صاعد، وحممد بن خملد، وإبراهيم : تالميذه ومن روى عنه

واية صحيح مسلم، وحممد بن إسحاق بن خزمية، وحممد بن عبد ابن حممد بن سفيان الفقيه الزاهد، وهو ر 

الوهاب الفراء، وعلي بن احلسني، ومكي بن عبدان، وابو حامد أمحد بن حممد الشرقي، وأخوة عبد اهللا، 

وخامت بن أمحد الكندي، واحلسني بن حممد بن زياد القباين، وإبراهيم بن أيب طالب، وابو بكر بن املبار 

و حامد أمحد بن محدون األعمش، وابو العباس حممد بن إسحاق بن السراج، وزكريا بن داود املستملي، وأب

26.اخلفاف، ونصر أمحد اخلافظ يعرف بنصرك، وخالئق ال حيصون

ثناء العلماء عليه.د

،أثىن على مسلم كبار العلماء من شيوخه، وأقرانه، وتالميذه، ومن جاء بعدهم من علماء األئمة

مسعت بندارا حممد : والثناء عليه كثري جدا سأنقل شيئا من ذلك، قال أبو قريش حممد بن مجعة بن خلف

أبو زرعة بالري، ومسلم بن احلجاج النيسابوري، وعبد اهللا بن عبد : حفاظ الدنيا أربعة: بن بشار يقول

مسعت إسحاق بن : وقال احلسني بن منصور27.الرمحن الدارمي بسمرقند وحممد بن إمساعيل ببخارى

: مردا كابن بوذ، قال املنكدري هو شيخ اخلطيب: وذكر مسلم بن احلجاج، فقال. إبراهيم احلنظلي

.163. ، صالسابق املرجع25
.562. ، صالسابق املرجع26
.89. ، ص8. ج) هـ581-499(عساكر تاريخ مدينة دمشق، اإلمام العامل احلافظ أيب القاسم على بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي، املعروف بأيب27



25

رأيت أبا زرعة وأبا حامت يقدمان مسلما يف معرفة : أي رجل كان هذا؟ وقال أمحد بن سلمة: وتفسريه

28.الصحيح على مشايخ عصرمها

وقال أبو عبد اهللا حممد 29.ما أبقاك اهللا املسلمنيملسلم لن نعدم اخلري: وقال إسحاق الكوسج

بن بعقوب بن األخرم احلافظ إمنا أخرجت نيسابور ثالثة رجال حممد بن حيىي، ومسلم بن احلجاج، 

31.وقال الذهيب مسلم بن احلجاج اإلمام احلافظ حجة اإلسالم30.وإبراهيم بن أيب طالب

مصنفاته.ه
منها الكتاب الصحيح الذي من اهللا الكرمي وله . كتبا كثريةصنف مسلم رمحه اهللا يف علم احلديث  

احلمد والنعمة، والفضل املنة به على املسلمني، وأبقى ملسلم به ذكرا مجيال وثناء حسنا إىل يوم الدين مع 

ما أعد له من االجر اجلزيل يف دار القرار، وعم نفعه املسلمني قاطبة، ومنها الكتاب املسند الكبري على 

الرجال وكتاب اجلامع الكبري على األبواب، وكتاب العلل، وكتاب أوهام احملدثني، وكتاب التمييز، أمساء

وكتاب من ليس له إال راو واحد، وكتاب طبقات التابعني، وكتاب املخضرمني، وكتاب األفراد، وكتاب 

السباع، كتاب األقران، وكتاب سؤاالته أمحد بن حنبل، كتاب عمرو بن شعيب، وكتاب اإلتفاع بأهب 

مشايخ مالك، وكتاب كشايخ الثوري، وكتاب مشايخ شعبة، وكتاب من ليس له راو واحد، كتاب 

ن على بن ثابت اخلطيب 28
122ص 15: ج2001دار الغرب اإلسالمي: لناشربشار عواد معروف، ا:البغدادي، احملقق

588ص 2، ج لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت . هـ 748تدكر احلفاظ ألمام أبو عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب 29
.565. ، ص12. ،  ج)م2001-هـ1422مؤسسة الرسالة، (حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء 30
588ص 2لبنان، ج –دار الكتب العلمية، بريوت . هـ 748الذهيب تدكر احلفاظ ألمام أبو عبد اهللا مشس الدين حممد 31
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املخضرمني كتاب أوالد الصحابة، وكتاب أوهام احملدثني، وكتاب أفرد الشامني، وكتاب الرد على حممد بن 

32.نصر وغريها

وفاته وسببها .ز

ه سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية عملية، مث وكان ملوت: يف صيانة مسلم33قال ابن الصالح

عقد أليب : قال مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب مسعت أمحد بن سلمة يقول. ساق سنده إىل احلاكم

احلسني مسلم بن احلجاج جملس للمذاكرة، فذكر له حديث مل يعرفه، فانصرف إىل منزله، وأوقد السراج، 

أهديت لنا سلة فيها متر، فقال فقدموها : م هذا البيت، فقيل لهال يدخلن ـحد منك: وقال ملن يف الدار

قال . إيل، فقدموها، فكان يطلب احلديث، ويأخذ مترة مترة ميضغها، فأصبح وقد فىن التمر، ووجد احلديث

34.أنه منها مرض، ومات: زادين الثقة من أصحابنا: "احلاكم

من رجب سنة إحدى وستني ومائتني وكانت وفاته عيشة يوم األحد، ودفناإلثنني خلمس بقني

35.رمحه اهللا رمحة واسعة

التعریف بكتاب صحیح مسلم: المبحث الثاني
إسم الكامل الكتاب.أ

.579. ، ص12. ،  ج)م2001-هـ1422مؤسسة الرسالة، (حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء 32
نقل (هـ 743هـ املتوىف 577بن الصالح ولد . شافعيهو اإلمام احلافظ احملديث املفيت شيخ اإلسالم تقي الدين أيب عمورو عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ال33

)، دار الغرب اإلسالمي40: من كتاب صيانة صحيح مسلم من اإلخالل و الغلط محايته من األسقاط  و السقط ص
، دار الغرب اإلسالمي65-64: صيانة صحيح مسلم من اإلخالل و الغلط محايته من األسقاط  و السقط إلبن الصالح  ص34
القاهرة-مكتبة ابن تيمية 155ص 10: م ج1166/ هـ 562نساب أليب سعد عبد الكرمي بن حممد بن ميصور السمعاين التميمي األ35
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واحلماعة، ويعتربونه هالنبوي عند املسلمني من أهل السنصحيح مسلم هو أحد كتب احلديث 

املسند املختصر : اسم الكتاب. ثالث أصّح الكتب على اإلطالق بغد القرآن الكرمي مث صحيح البخاري

صحيح "بنقل العدل الصابط من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واملشهور بني الناس باسم 

36".مسلم

سبب تأليفه ومكان ومدة تصنيه.ب

الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال فذكر نص اإلمام مسلم يف مقدمة

فإنك يرمحك اهللا بتوفيق خالقك ذكرت أنك مهت  بالفحص عن تعرف : ذلكفي خطبة كتابه حيث قال

مجلة األخبار املؤثورة عن رسول اهللا صلى اهللا يف سنن الدين وأحكامه، وما كان منها يف الثواب، والعقاب 

والرتغيب والرهي

فأردت أن توقف على مجلتها مؤلفة حمصاة، وسألتين أن أخلصها مل يف التأليف بال تكرار يكثر، فإن ذلك 

حني زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم  فيها اإلستنباط منها، وللذي سألت أكرمك اهللا

رجعت إىل تدبره وما تؤول به احلال إن شاء اهللا عاقبة حممودة منفعة موجودة، وطننت حني سألتين جتشم 

ذلك أن لو عزم يل عليه وقضي يل متامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غريمين الناس 

الشأن وإتقانه أيسر على ألسباب كثرية يطول بذكرها الوصف، إال أن مجلة ذلك أن ضبط القليل من هذا 

املرء من معاجلة الكثري منه وال سيما عند من ال متييز عنده من العلوم إال بأن يوفقه على التمييز غريه فإذا  

.37

طبعة دار الكتب العلمية85هـ ص 575أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين األموي اإلشبيلي –فهرسة ابن خري اإلشبيلي 36
)3ص 1دار الكتب العلمية ج - لبايب احلليبطبعة ا(صحيح مسلم 37
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الصحيح أليب الفضل أمحد بن سلمة وقد ذكر اخلطيب البغدادي أن اإلمام مسلم مجع 

38.مث مجع مسلم الصحيح على كتابه: النيسابوري قال يف ترمجة  أمحد

عدد أحاديثه.ج

اختلف العلماء قجيما يف عدد أحاديث الكتاب وذلك الختالفهم ي عد األصول دون 

زرعة الرازي عن املكررات، واختالفهم يف عد املكررات باملتابعات والشواهد، قال أبو قريش احلافظ أليب

: وقد أوضح ابن الصالح مراد أيب قريش فقال39.هذا مجع أربعة آالف حديث يف الصحيح: اإلمام مسلم

، وقال رفيق اإلمام مسلم وتلميذه 40أراد واهللا أعلم أن كتابه هذا أربعة آالف حديث أصول دون املكررات

حدثنا : باملكرر، حبيث إنه إذا قاليعين: قال الذهيب معلقا41اثنا عشر ألف حديث،: أمحد بن سلمة

مثانية آالف : وقال املياجني42.فتيبة وأخربنا ابن رمح يعدان حديثني، اتفق لفظهما أو اختلف يف كلمة

43.حديث

بلغت : 

وقد مجع الشيخ مشهور . وهذا من دون املكرر. حديثا3033لم عدة األحاديث االصلية يف صحيح مس

حديثا، إال 5770حسن آل سلمان عدد األحاديث باملكرر من خالل عد حممد فؤاد عبد الباقي فبلغت 

أن الرترقيم الذي وضعه حممد فؤاد عبد الباقي هو لألحاديث األصول يف الباب دون املتابعات والشواهد، 

302ص 5: ج2001دار الغرب اإلسالمي : بشار عواد معروف، الناشر:تاريخ بغداد إلمام احلافظ ايب بكر أمحد بن على بن ثابت اخلطيب البغدادي، احملقق38
93ص 58الفكر ج تاريخ دمشق أليب القاسم علي بن احلسن هبة اهللا املعروف بابن عساكر ، طبعة دار 39
، دار الغرب اإلسالمي101: ص1صيانة صحيح مسلم من اإلخالل و الغلط محايته من األسقاط  و السقط إلبن الصالح  ج 40
296: ص1: املدينة املنورة ج–أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، طبعة اجلامعة اإلسالمية –النكت على كتاب ابن الصالح 41
.566. ، ص12. ،  ج)م2001-هـ1422مؤسسة الرسالة، (حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، سري أعالم النبالء 42
253ص 1الوسيط يف علوم و مصطلح احلديث، حملمد بن حممد أبو شهبة، دار الفكر العريب ج 43
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حديثا عدا ثالثة أحاديث يف املقدمة فيكون عدد 1615يخ مشهور فبلغت وفد تتبع عددها الش

10حديثا بدون أحاديث املقدمة وعددها 7385أحاديث الكتاب باملكرر ومع الشواهد واملتابعات 

44.أحاديث

عناية العلماء بصحيح مسلم.د

واجلماعة حيث حيتل صحيح مسلم مكانة متقدمة بني كتب احلديث املصنفة عند أهل السنة 

يعترب ثاين أصح الكتب املصنفة يف احلديث بعد صحيح البخاري، وقد ذكر ذلك العديد من العلماء ونقل 

أصح الكتب بعد كتاب اهللا ) البخاري ومسلم(

45.العزيز

ووجوب العمل ) خاري ومسلمالب(أمجعت االمة على صحة هذين الكتابني : وقال النووي

اتفق العلماء : وقال. 47ناوأصح مصنف يف احلديث، بل يف العلم مطلقا الصحيح: وقال. 46بأحاديثهما

48رمحهم اهللا على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما األمة بالقبول

: وقال السخاوي. 49هو أحد الصحيحني اللذان مها أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل: وقال املازري

لو : وقال إمام احلرمني اجلويين. 50صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل

194: حممود آل سلمان، دار القلم صاإلمام مسلم بن حجاج صاحب املسند و حمدث اإلسالم الكبري مشهور بن حني 44
84: ص1: معرفة أنواع علوم احلديث لعثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح، دار الكتب العلمية ج45
74ص 1أليب زكريا حمي الدين حيي بن شرف النووي، دار الكتب العلمية ج 46
4ص 1شرح صحيح مسلم بن حجاج أليب زكريا حمي الدين حيي بن شرف النووي، دار إحياء الرتاث العريب ج املهاج 47
14املصدار السابقة ص 48
159ص 1املعلم بفوائد مسلم أليب عبد اهللا حممد بن على بن عمر التميمي املازري املالكي، دار التونيسية ج 49
1طبعة مكتبة أوالد الشيخ ج لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي، الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية 50

77ص
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وسلم ملا أن ما يف الصحيحني مما حكمابصحته من قول النيب صلى اهللا عليه: حلف إنسان بطالق امرأته

فإن الذي اتفق عليه أهل العلم : وقال ابن تيمية51.ألزمته الطالق، إلمجاع علماء املسلمني على صحته

. وقال ابن حجر العسقالين. 52أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم

53.أصح الكتب بعد كتاب اهللا العزيز) البخاري وسلم(

ميزاته.ه

بفائدة حسنة ) مسلم(وقد تفرد : هولة مراجعاته، كما أشار إليه النووي يف شرحهامتاز مسلم بس

وهي كونه أسهل متناوال من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به مجع فيه طرقه اليت وجوهه 

ا فجمعه للمتون كلها بطرقه. واستثمارها، وحتصل له الثقة جبميع ما أورده مسلم من طرقه خبالف البخاري

وكذلك يسوقها تامة، وال يقطعها يف الرتاجم، حيافظ . يف موضع واحد ال يفرقها يف األبواب من مميزاته

54.على اإلتيان بلفظها، وال يروي باملعىن حىت خالف راو يف لفظه فرواها بلفظ آخر مرادف بينه

142ص 1تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي جلالل الدين السيوطي، دار طييبة ج 51
321ص 20احلراين، طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ج جمموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية52
10ص 1فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة ج 53
162-160ص 1املعلم بفوائد مسلم أليب عبد اهللا حممد بن على بن عمر التميمي املازري املالكي، دار التونيسية ج 54


