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رّآات صحٔح مضله
Narrations of Sahih Muslim

إعداد:
د .عادل بً حمند الضبٔعٕ
األستاذ ا١تشارؾ بقسم السنة كعلومها ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية

روايات صحيح مسلم ،د .عادل بن محمد السبيعي
املضتخلص
ْتث علمي ُعٍت ّتمع الركايات اليت ركم هبا "ا١تسند الصحيح" ١تسلم ،كبياف كيفية كصو٢تا
إلينا ،كمقدار الفوات الواقع فيها كالزيادات اليت عليها ،كالتعريف بركاهتا .يتألف البحث من مقدمة
كفيها :أمهية ا١توضوع ،كسبب الكتابة فيو ،كىدفو ،كالدراسات السابقة كخطة البحث ،كمنهج
الكتابة فيو.
ك٘تهيد :عرفت باإلماـ مسلم .كبكتابو "ا١تسند الصحيح " كمكانتوٍ ،ب قسمتو إىل ٜتسة
مباحث ىي:
ا١تبحث األكؿ :ركايات "ا١تسند الصحيح" اٚتاال .ا١تبحث الثاين :ركاية إبراىيم بن ٤تمد بن
سفياف النيسابورم "للمسند الصحيح" .ا١تبحث الثالث :ركاية أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي
"للمسند الصحيح" .ا١تبحث الرابع :ركاية مكي بن عبداف بن ٤تمد النيسابورم "للمسند
الصحيح" .ا١تبحث ا٠تامس :ركاية أٛتد بن ٤تمد النيسابورم ا١تعركؼ بابن الشرقي "للمسند
الصحيح" .ا٠تا٘تة :كذكرت فيها أىم النتائج كمنها عناية ا١تسلمُت الفائقة بصحيح مسلم ككوف
ركايات الصحيح ا٨تصرت ُب أربعة من تالميذ مسلم رٛتو اهلل كمل يبق من القرف ا٠تامس ا٢تجرم
كحىت يومنا ىذا ركاية معركفة كيتداك٢تا الكافة للمسند الصحيح تركل بالسند ا١تتصل ٔتسلم إال ركاية
ابن سفياف رٛتو اهلل .ظهر يل أف ا١تشارقة بعد القرف السادس كاف حظهم من العناية با١تسند
الصحيح أكرب من إخواهنم ا١تغاربة .كقعت ُب ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي فوات بيّنو العلماء
كأكمل بعضهم بعضا .كقعت ُب ركاية ابن سفياف زيادات ليست من الصحيح معلومة عند أىل
الشأف ك٦تيزةٍ .ب الفهارس العلمية.
التْصٔات:
أكصي بإعادة اخراج الصحيح ُب أقرب صورة كضعها مؤلفو رٛتو اهلل كما أكصي بإعداد
موسوعة للمسند الصحيح تشمل أىم ما كتبو سلفنا رٛتهم اهلل كا١تتعلق با١تسند الصحيح كأصلو
كشركحو ك٥تتصراتو كرجالو كغَت ذلك ٦تا لو تعلق بو ،كإخراجها ٤تققة كمطبوعة طباعة حسنة تليق
ٔتكانة الصحيح.
الكلمات المفتاحية
صحيح مسلم  ،ركايات الصحيح  ،ركاية صحيح مسلم  ،ركاة ا١تسند الصحيح ١تسلم
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 الجزء الثاني- 581  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstract
A scientific research concerned with gathering the narrations of Sahih
Muslim and explaining how they reached us, and the shortcomings and additions
that have occurred on them. As well as giving an introduction to the narrators.
The research consists of an introduction which includes: the importance of
the subject, reasons for writing in this subject, the objectives, the previous studies,
the research plan and the method.
A preface where I gave an introduction to Imam Muslim and his book “Al
Musnad Al Sahih” and its significance, then I divided it to five sections:
Finally the conclusion, in which I have mentioned the most important
results including Muslims’ extreme care of Al Musnad Al Sahih and the fact that
the narrations of Al Sahih have been confined in four of Muslim’s (may Allah
have mercy on him) pupils, and that since the fifth Hijri century, not one
prominent narration with a connected chain of transmission has remained with the
people except ibn Sufyan’s (may Allah have mercy on him). It appeared to me
that the Easterns, after the sixth Hijri century, have had the greater fortune in
caring for Al Musnad Al Sahih than their Western brothers. Some shortcomings
have occurred in Ibn Sufyan’s and Al Qalansi’s narrations and has been pointed
out by the scholars, and each complemented the other. Ibn Sufyan’s narration
contains some additions that are known and recognized between scholars. Then
the index.
Recommendations:
I recommend re-extracting the Sahih in the nearest form to the author’s
(may Allah have mercy on him) form. As well as making an encyclopedia for Al
Musnad Al Sahih that includes the most important writings of our predecessors
(may Allah have mercy on them) on Al Musnad Al Sahih, like its origin,
explanations, summaries, narrators and everything that relates to it. And
producing it validated and printed in a way that fits the Sahih’s status and rank.
Keywords:
Sahih Muslim, Al Sahih Narrations, Sahih Muslim Narration, Muslim’s Al
Musnad Al Sahih’s narrators
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املكدمة
إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو
كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱠ

تسليما .ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ

[آؿ عمراف.]ٕٔٓ :

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱓﱔﱕﱖ
ﱒ

ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [النساء:
ﱙ
ﱗ

ٔ] .ﱡ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ[األحزاب.]ٚٔ ،ٚٓ :
أما بعد:
فقد تبوأ الصحيحاف مرتبة عالية ُب اإلسالـ ،كاتفق علماء األمة قدديا كحديثا على أهنما
أصح كتابُت بعد كتاب اهلل عز كجل كأف األحاديث ا١تسندة ا١تتصلة ا١تذكورة فيهما أحاديث
صحيحة ثابتة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .كما قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو اهلل" :اتفق العلماء
رٛتهم اهلل على أف أصح الكتب بعد القرآف العزيز الصحيحاف البخارم كمسلم كتلقتهما األمة
بالقبوؿ"(ٔ) .كقاؿ ابن الصالح ":أكؿ من صنف ُب الصحيح ،البخارم أبو عبد اهلل ٤تمد بن
إٝتاعيل كتاله أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم كمسلم مع أنو أخذ عن البخارم كاستفاد منو
فإنو يشارؾ البخارم ُب كثَت من شيوخو ككتابامها أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز"(ٕ) .كقاؿ كيل
اهلل الدىلوم " :أما الصحيحاف فقد اتفق احملدثوف على أف ٚتيع ما فيهما من ا١تتصل ا١ترفوع صحيح
بالقطع كأهنما متواتراف إىل مصنفيهما كأف كل من يهوف أمرمها فهو مبتدع متبع غَت سبيل
ا١تؤمنُت"(ٖ) .كقاؿ العالمة الشيخ األلباين ":كالصحيحاف مها أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل
باتفاؽ علماء ا١تسلمُت من احملدثُت كغَتىم فقد امتازا على غَتمها من كتب السنة بتفردمها ّتمع
أصح األحاديث الصحيحة كطرح األحاديث الضعيفة كا١تتوف ا١تنكرة على قواعد متينة كشركط دقيقة
(ٔ) شرح النوكم على صحيح مسلم(ٔ.)ٕٗ/
(ٕ) ىدم السارم (ٔ.)ٕٔ/
(ٖ) حجة اهلل البالغة(ٔ.)ٕٜٗ/
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كقد كفقوا ُب ذلك توفيقا بالغا مل يوفق إليو من بعدىم ٦تن ٨تا ٨توىم ُب ٚتع الصحيح كابن خزدية
كابن حباف كاٟتاكم كغَتىم حىت صار عرفا عاما أف اٟتديث إذا أخرجو الشيخاف أك أحدمها فقد
جاكز القنطرة كدخل ُب طريق الصحة كالسالمة .كال ريب ُب ذلك كأنو ىو األصل عندنا "(ٔ) .
كيعد صحيح مسلم أحد أىم كتب اٟتديث عند ا١تسلمُتٚ ،تعو اإلماـ أبو اٟتسُت مسلم
بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم .كاستغرؽ ُب ٚتعو كتصنيفو ٜتس عشرة سنةٚ .تع فيو ٖٖٖٓ
حديثا بغَت ا١تكرر ،كاشًتط فيها الصحة من ثالث مئة ألف حديث مسموعة ،كاختار منها ٖٖٖٓ
حديثا فقط قطع بصحتها.
كيعترب اإلماـ مسلم بن اٟتجاج النيسابورم ا١تولود ٔتدينة نيسابور سنة ٕٓٙىػ كتوَب هبا
سنة ٔ ٕٙىػ أحد أئمة اٟتديث كحفاظو ،اعًتؼ علماء عصره كمن بعدىم لو بالتقدـ كاإلتقاف ُب
ىذا العلم ،من شيوخو الكبار إسحاؽ بن راىويو ،كأٛتد بن حنبل ،كسعيد بن منصور ،كغَتىم،
كمن الذين رككا عنو الًتمذم كأبو حاًب الرازم كابن خزدية .ككاف إماما جليال مهابا ،غيورا على
السنة ذابا عنها ،تتلمذ على البخارم كأفاد منو كالزمو ،كقد أثٌت أئمة العلم على اإلماـ مسلم،
كقدمو أبو زرعة كأبو حاًب على أئمة عصره .كقاؿ شيخو ٤تمد بن عبد الوىاب الفراء :كاف مسلم
من علماء الناس كأكعية العلم ،ما علمتو إال خَتا ،كقاؿ مسلمة بن قاسم :ثقة جليل القدر من
(ٕ)
األئمة ،كقاؿ النوكم :أٚتعوا على جاللتو كإمامتو ،كعلو مرتبتو كحذقو ُب الصنعة كتقدمو فيها.
كلست بصدد الكالـ عن ىذا اإلماـ ففضائلو كثَتة كسيأٌب التعريف بو بإذف اهلل ُب ثنايا
البحث ،لكن كتابو كىو موضوع ْتثي لقي اىتماما كعناية فائقتُت كضعو مصنفو رٛتو اهلل تلبية
لطلب كإجابة سؤاؿ كما نص على ذلك ُب مقدمة الصحيح.
كقد ركل صحيح اإلماـ مسلم ركاة كثَتكف كالذم كصلنا من طرؽ كتب الفهارس كاألثبات
ركايتو من طريق أربعة من تالميذه ىم :
أبو اسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف الفقيو.
أبو ٤تمد أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي.
مكي بن عبداف بن ٤تمد التميمي النيسابورم.
أبو حامد بن الشرقي أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن النيسابورم.
(ٔ) مقدمة شرح العقيدة الطحاكية لأللباين (صٗٔ.)ٔ٘-
(ٕ) سَت أعالـ النبالء(ٕٔ.)٘٘ٙ/
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لكن ىذا الكتاب مع شهرتو التامة صارت ركايتو باإلسناد ا١تتصل ٔتسلم مقصورة على أيب
إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،غَت أنو يركل ُب بالد ا١تغرب مع ذلك عن أيب ٤تمد أٛتد بن
علي القالنسي عن مسلم ،كما قاؿ ابن الصالح )ٔ(.كقد حرر ىذه الركايات ابن الصالح كبُت ما
بينها من الفركؽ كالفوات كمل يستوعب )ٕ(.كقد اجتهدت قبل أعواـ ّتمع بعض نسخو ا٠تطية
كالبدء بنسخها إال أف حجم العمل مع كثرة الشواغل حالت دكف ذلك ككذا علمي بوجود بعض
األصوؿ ا٠تطية القددية كصعوبة الوصوؿ ٢تا حينها أكجب عندم توقفا ُب إكماؿ العمل إىل حُت
توفر النسخ ا٠تطية العتيقة ،فاستعنت اهلل جل كعز ُب الوفاء ْتق الصحيح ثالث كتاب ُب اإلسالـ
با١ترحلة األكىل كىي ٚتع ركاياتو كتفصيل الكالـ عليها كمن ٍب ٚتع أشهر نسخو ا٠تطية كانتقاء
أصحها كأجودىا(ٖ)  .كلعلي أكمل أك غَتم إخراج الصحيح بالصورة اليت أرادىا مصنفو ما أمكن
ذلك كباهلل التوفيق كعليو التكالف ،كال حوؿ كال قوة إال بو.
أٍنٔة املْضْع ّأصباب اختٔارِ- :
تظهر أمهية ا١توضوع ،إضافة ١تا تقدـ ،فيما يلي:
اٟتاجة اىل ٚتع ركايات صحيح مسلم كتوصيفها كٖتديد أصحها كأجودىا ٘تهيدا إلخراج
الصحيح بالشكل الالئق بو ،حيث يعد ىذا دينا ُب أعناؽ ا١تسلمُت اليوـ.
اٟتاجة لذكر الفركؽ بُت ركاية ا١تغاربة للصحيح ،كالركاية ا١تشهورة عند إخواهنم ا١تشارقة.
اٟتاجة لتحرير بعض اإلشكاالت حوؿ بعض ألفاظ الصحيح ،كبعض أحاديثو ،كاليت تعود
إىل الركاية.
اإلجابة على بعض األسئلة حوؿ كجود سقط ُب النسخ اليت بُت يدينا من الصحيح ُب بعض
األلفاظ كبعض األحاديث بكاملها .الدفاع عن صحيح مسلم ككونو ثاين أصح كتاب بعد كتاب
اهلل سبحانو كتعاىل ،كىذا ٦تا يوجب اعداد الدراسات العلمية ا١تعمقة للذب عنو كأمثالو من أصوؿ
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص ٖٓٔ).
(ٕ) ا١تصدر السابق (ص.)ٔٓٚ
(ٖ) كاف أصل البحث مؤلف من جزئُت جزء يتعلق بالركايات كاألخر بالنسخ ا٠تطية كأجودىا كأ٘تهاٍ ،ب رأيت
االقتصار على الشق األكؿ كاختصاره لطوؿ البحث أكال ،كٕتدد العثور على النسخ القيمة للصحيح بُت
الفًتة كاألخرل ،كأسأؿ اهلل اإلعانة ُب إخراج الشطر الثاين من البحث قريبا ٔتنو ككرمو سبحانو كتعاىل .كقد
ًب ْتمد اهلل ٚتع أصح النسخ كأمهها بعد رحلة شاقة كتب اهلل أجرىا كجعلها خالصة لوجهو.
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أىل اإلسالـ .كلعل ىذا البحث أف يكوف بداية مشركع علمي ٠تدمة ىذا الكتاب العظيم خدمة
تليق ٔتثلو.
ٍدف املْضْع:
ٚتع الركايات اليت ركم هبا "ا١تسند الصحيح" ١تسلم ،كبياف كيفية كصو٢تا إلينا ،كمقدار
الفوات الواقع فيها كالزيادات اليت عليها ،كالتعريف بركاهتا.
الدراصات الضابكة:
لعل من أىم الدراسات ُب ىذا الصدد كتاب اإلماـ ابن الصالح "صيانة صحيح مسلم من
اإلخالؿ كالغلط كٛتايتو من اإلسقاط كالسقط"(ٔ) حيث تعرض فيو مصنفو إىل ركايات الصحيح
كحرر ما بينها من الفركؽ كالفوات ،إال أنو مل يستوعب .كأليب عبد اهلل ٤تمد بن عبد الواحد،
الضياء ا١تقدسي (تٖٗٙىػ) ،جزء الركاة عن مسلم :إال أنو مل يتعرض لركايات الصحيح كاكتفى
(ٕ)
بذكر الركاة عنو كأكرد حديثا لكل راك منهم.
"ترٚتة اإلماـ مسلم كركاة صحيحو" لشمس الدين الذىيب (ا١تتوَبٚٗٛ :ىػ)(ٖ).
كما أف أبا الطيب صديق حسن خاف ُب كتابو "اٟتطة ُب ذكر الصحاح الستة" ٖتدث عن
صحيح مسلم حديثا لكنو مل يتعرض إىل ركايات مسلم كنسخو.
أما الدراسات ا١تعاصرة فلم أقف على دراسة علمية اعتنت بركايات صحيح مسلم ،كعامة
الدراسات ا١تعاصرة اليت كقفت عليها اكتفت بًتٚتة اإلماـ مسلم كذكر منهجو ُب صحيحو
كالتعريف بشركحو ك٥تتصراتو بإجياز ،كمن أمهها:
(ٗ)
"مكانة الصحيحُت كالدفاع عن صحيح مسلم" للدكتور عبد العزيز العتييب  .اعتٌت فيو
مصنفو بالركايات ا١تنتقدة على صحيح مسلم ككذا الركاة ا١تنتقدين عليو.
"ا١تدخل إىل صحيح اإلماـ مسلم بن اٟتجاج" حملمد ٤تمدم بن ٤تمد ٚتيل النورستاين نشر
كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية – الكويت.
(ٔ) ٖتقيق الدكتور موفق بن عبد اهلل بن عبدا لقادر نشر دار الغرب
(ٕ) مطبوع مع ترٚتة مسلم للذىيبٖ ،تقيق :عبد اهلل الكندرم كىادم ا١ترم ،دار ابن حزـ ،ط :ألكىل.
(ٖ) ٖتقيق :عبد اهلل الكندرم-كىادم ا١ترم الناشر :ابن حزـ – بَتكت الطبعة :األكىل ٔٗٔٙىػ.
(ٗ) نشر شركة غراس للنشر كالتوزيع بالكويت
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كٙتت ْتث بعنواف" :اإلماـ مسلم كمنهجو ُب صحيحو" حملمد عبد الرٛتن طوالبو )ٔ(،تكلم
فيو الباحث عن إلماـ مسلم كمنهجو كمل يتعرض إىل الركايات كالنسخ إال بشكل مقتضب .اإلماـ
مسلم كمنهجو ُب الصحيح :أليب عبيدة مشهور بن حسن سلماف(ٕ) .مثل سابقوٍ .ب كقفت بعد
ذلك على ْتث بعنواف "إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ركايتو ،كزياداتو ،كتعليقاتو على صحيح مسلم
"للدكتور عبد اهلل بن ٤تمد حسن دمفو(ٖ) ،إال أف ْتثو على فائدتو مل يستوعب ركايات الصحيح
كما مل يستكمل عددا من اٞتوانب حوؿ ركاية ابن سفياف .كاهلل ا١توفق(ٗ).
خطة البحث:
يتألف البحث من مقدمة ك٘تهيد كٜتسة مباحث كا٠تا٘تة كالفهارس العلمية.
ا١تقدمة كفيها :أمهية ا١توضوع ،كسبب الكتابة فيو ،كىدفو ،كالدراسات السابقة كخطة
البحث ،كمنهج الكتابة فيو.
التمهيد :كفيو:
 التعريف باإلماـ مسلم.
 التعريف "با١تسند الصحيح " كمكانتو.
ا١تبحث األكؿ :ركايات "ا١تسند الصحيح" اٚتاال.
ا١تبحث الثاين :ركاية إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف النيسابورم "للمسند الصحيح".
ا١تبحث الثالث :ركاية أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي "للمسند الصحيح".
ا١تبحث الرابع :ركاية مكي بن عبداف بن ٤تمد النيسابورم "للمسند الصحيح".
ا١تبحث ا٠تامس :ركاية أٛتد بن ٤تمد النيسابورم ا١تعركؼ بابن الشرقي "للمسند الصحيح".
(ٔ) نشر دار عمار بعماف األردف سنة ٕٔٗٔىػ.
(ٕ) طبعة دار الصميعي ،ط :األكىل ٔٗٔٚىػ.
(ٖ) أستاذ اٟتديث بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الًتبية با١تدينة ا١تنورة – جامعة ا١تلك عبد العزيز.

(ٗ( ١تا بعثت البحث لتحكيمو أكقفٍت بعض أىل العلم على ْتث قيم للباحث مصدؽ أمُت الدكرم ىي عبارة
عن رسالة ماجستَت بعنواف "ركاية صحيح مسلم من طريق ابن ماىاف مقارنة بركاية ابن سفياف ،كىو ْتث
قيم تتبع فيو الركايات من كتب الشركح ككاف أكثر عملو على ىذا مع ترٚتة لرجاؿ ىذه النسخة ،لكنو اعتٌت
بالفركؽ بُت النسختُت كمل يتعرض لباقي النسخ .كما ذكر يل فضيلتو ْتثا بعنواف "جهود علماء األندلس
بركاية صحيح مسلم" للدكتور ٣تيد خليفة كمل أقف عليو.
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ا٠تا٘تة :كفيها أىم النتائج كالتوصيات.
الفهارس العلمية.

ميَج البحث- :
سأسلك بإذف اهلل ُب ا١تنهج االستقرائي الوصفي النقدم كذلك على النحو التايل:
أكال :فيما يتعلق بركايات الصحيح سأعتٍت بذكر أصوؿ الركايات كأسانيدىا معرفا بأصحاهبا
ٔتا دييزىم عن غَتىم كيبُت شيئا من مكانتهم العلمية ،كموضحا الفوات الواقع ُب النسخ اليت كقف
عليها من سبقٍت من العلماء كالزيادات اليت عليها .كما ركم منها بالسند ا١تتصل أك بغَته كاإلجازة
ك٨توىا كأثر تلك االختالفات على صحة الركاية ،قدر االمكاف.
كاهلل أسأؿ التوفيق ،كسداد الرأم كالقوؿ كالعمل كأف جيعل عملي كلو صاٟتا كجيعلو لوجهو
خالصا كال جيعل ألحد ُب شيئا.
كآخر دعوانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كالصالة كالسالـ على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
أٚتعُت.
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التنَٔد:
التعزٓف باإلماو مضله:
ىو مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ،يكٌت بأيب اٟتسُت ،أحد أئمة
الس لمُت ،كحفاظ احملدثُت ،كمتقن ا١تصنفُت ،قاؿ الذىيب عنو" :اإلماـ الكبَت ،اٟتافظ ،اجملود،
(ٔ)
اٟتجة ،الصادؽ"
كلد سنة اثنتُت كتسعُت كثالٙتائة.
رحل ُب طلب العلم مبكرا ككاف أكؿ ٝتاعو ُب سنة ٙتاف عشرة من حيِت بن حيِت التميمي،
كحج ُب سنة عشرين كىو أمرد.
ٝتع ٔتكة من :القعنيب -كىو أكرب شيخ لو -كٝتع بالكوفة من :أٛتد بن يونس ،كٚتاعة.
كأسرع إىل كطنوٍ ،ب ارٖتل بعد أعواـ قبل الثالثُت .كأكثر عن علي بن اٞتعد،
كٝتع :بالعراؽ ،كاٟترمُت ،كمصر.
حدث عن خالئق كثَتة منهم :إبراىيم بن خالد اليشكرم ،كإبراىيم بن دينار التمار،
كإبراىيم ب ن زياد سبالف ،كإبراىيم بن سعيد اٞتوىرم ،كإبراىيم بن عرعرة ،كأٛتد بن سعيد الدارمي،
كأٛتد بن سناف ،كأٛتد بن عبد اهلل بن يونس ،كأٛتد بن عبد الرٛتن بن كىب ،كأٛتد بن عبدة،
كأيب اٞتوزاء أٛتد بن عثماف النوفلي ،كأٛتد بن عمر الوكيعي ،كأٛتد بن عيسى التسًتم ،كأٛتد بن
حنبل ،كأٛتد بن ا١تنذر القزاز ،كأٛتد بن منيع ،كأٛتد بن يوسف السلمي ،كإسحاؽ بن راىويو،
كإسحاؽ بن عمر كخلق .كقد عد الذىيب شيوخو على حركؼ ا١تعجم ٍب قاؿ" :كلو شيوخ سول
ىؤالء مل خيرج عنهم ُب (صحيحو) ،كعلي بن اٞتعد ،كعلي بن ا١تديٍت ،ك٤تمد بن حيِت الذىلي"(ٕ).
ركل عنو ٚتاعة كثَتة منهم علي بن اٟتسن بن أيب عيسى ا٢تاليل  -كىو أكرب منو  -ك٤تمد
بن عبد الوىاب الفراء  -شيخو ،كاٟتسُت بن ٤تمد القباين ،كأبو بكر ٤تمد بن النضر بن سلمة
اٞتاركدم ،كعلي بن اٟتسُت بن اٞتنيد الرازم ،كصاحل بن ٤تمد جزرة ،كأبو عيسى الًتمذم ُب
جامعو ،كأ ٛتد بن ا١تبارؾ ا١تستملي ،كعبد اهلل بن حيِت السرخسي القاضي ،كأبو سعيد حاًب بن
أٛتد بن ٤تمود الكندم البخارم ،كإبراىيم بن إسحاؽ الصَتُب ،كإبراىيم بن أيب طالب ،كإبراىيم
(ٔ) سَت أعالـ النبالء (ٕٔ.)٘٘ٚ/
(ٕ) ا١تصدر السابق (ٕٔ.)٘ٙٔ/

- 528 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء الثاني

بن ٤تمد بن سفياف الفقيو  -راكم (الصحيح)  -كأبو عمرك أٛتد بن نصر ا٠تفاؼ ،كزكريا بن داكد
ا٠تف اؼ ،كعبد اهلل بن أٛتد بن عبد السالـ ا٠تفاؼ ،كأبو علي عبد اهلل بن ٤تمد بن علي البلخي
اٟتافظ ،كعبد الرٛتن بن أيب حاًب ،كعلي بن إٝتاعيل الصفار ،كأبو حامد أٛتد بن ٛتدكف
األعمشي ،كأبو حامد أٛتد بن ٤تمد بن الشرقي ،كأبو بكر بن خزدية ،كأبو العباس السراج،
كخالئق.
أ ثٌت عليو غَت كاحد من األئمة ا١تتقدمُت ،كأٚتعوا على إمامتو ،كتقدديو كصحة حديثو،
كثقتو ،كقبوؿ كتابو .قاؿ أبو بكر أٛتد بن ثابت ا٠تطيب البغدادم اٟتافظ :كاف أبو زرعة كأبو حاًب
يقدمانو ُب معرفة الصحيح على مشايخ عصرمها.
كقاؿ أبو عبد اهلل اٟتاكم :إف إسحاؽ بن إبراىيم بن راىويو نظر إىل مسلم يعٍت ُب شيبتو -
فقاؿ بالفارسية كالما ترٚتتو :أم رجل يكوف ىذا.
كقاؿ مسلمة بن قاسم ُب تارخيو :مسلم جليل القدر ،ثقة من أئمة احملدثُت .كذكر كتابو َب
الصحيح فقاؿ :مل يضع أحد مثلو.
كقاؿ أيضا :أىل اٟتجاز كالعراؽ كالشاـ يشهدكف ألىل خراساف بالتقدـ ُب معرفة اٟتديث،
لسبق اإلمامُت البخارم كمسلم إليو ،كتفردمها هبذا النوع.
كقاؿ أبو حامد الشرقيٝ :تعت مسلما يقوؿ :ما كضعت شيئا ُب ىذا ا١تسند إال ْتجة كما
أسقطت منو شيئا إال ْتجة.
قاؿ مسلم عن نفسو :لو أف أىل -اٟتديث يكتبوف اٟتديث مائيت سنة فمدارىم على ىذا
ا١تسند ،كلقد عرضت كتايب على أىب زرعة الرازم ،فكل ما أشار أف لو علة تركتو كما قاؿ :ىو
صحيح ليس لو علة ،أخرجتو.
ك١تسلم -رٛتو اهلل -مؤلفات أخر غَت "ا١تسند الصحيح" ،منها :كتاب "٘تييز الكٌت
كاألٝتاء" ،ككتاب "الطبقات" ،ككتاب "الوحداف" ،ككتاب "العلل" كغَتىا.
(ٔ)
توُب رٛتو اهلل كرفع منزلتو عشية األحد لست بقُت من رجب سنة إحدل كستُت كمائتُت.
(ٔ) ترٚتة اإلماـ مسلم مبسوطة كمطولة ُب كتب الًتاجم كقد اختزلت منها ما يتسع لو ا١تقاـ ُب مثل ىذه
البحوث ،كمن تلك ا١تصادر :اٞترح كالتعديل ( ،)ٖٔٛ / ٛالفهرست ( ،)ٕٛٙتاريخ بغداد (ٖٔ /
ٓٓٔ) ،هتذيب الكماؿ(ٖٕٖٔ) ،تذىيب التهذيب (ٗ  )ٖٚ /تذكرة اٟتفاظ(ٕ  )٘ٛٛ /العرب (ٕ /
ٖٕ) ،تاريخ ابن كثَت (ٔٔ  ،)ٖٖ /ا١تنتظم (٘  ،)ٖٕ /هتذيب التهذيب (ٓٔ  ،)ٕٔٙ /النجوـ الزاىرة
(ٖ  ،)ٖٖ /طبقات اٟتفاظ( :صٓ ،)ٕٙخالصة تذىيب الكماؿ( :ص٘ ،)ٖٚشذرات الذىب (ٕ = /
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التعزٓف بـاملضيد الصحٔح ّملاىتُ:
يعد "ا١تسند الصحيح "١تسلم من أشهر ا١تصنفات اٟتديثية ،بل ال نبعد إذا قلنا أنو يعد ثاين
أشهر كتاب ُب اٟتديث ،كيرجع ذلك إىل عدة أسباب من أجلها :مكانة مؤلفو كتقدمو ُب معرفة
الصحيح ،كٕتريده للصحيح من اٟتديث ،كتلقي األمة للكتاب بالقبوؿ ،كثناء علماء عصره عليو،
كمنهم مشاخيو ،كمن جاء بعدىم ،كحسن ترتيبو ،كقرب تناكلو ،إىل غَت ذلك من األسباب.
كما يعد مصنفو من أصح ما كضع ُب األحاديث النبوية الصحيحة على صاحبها أفضل
الصالة كالسالـ.
كحُت يذكر العلماء اسم "ا١تسند الصحيح" ١تسلم خيتلفوف ُب تسميتو اختالفا شديدا فمنهم
من يسميو "الصحيح" كمنهم من يسميو "ا١تسند الصحيح" كمنهم من يسميو "اٞتامع الصحيح"
كمنهم من يزيد على ىذه التسمية األخَتة لفظ "لسنن الرسوؿ كأيامو".
(ٔ)
لكننا ٧تد أف اإلماـ مسلم صرح باسم كتابو ،كما حكى ذلك ا٠تطيب البغدادم  ،كمن
بعده ابن عساكر(ٕ) ،يقوؿ ابن الصالح ناقال عن مسلم رٛتو اهلل" :صنفت ىذا ا١تسند الصحيح
من ثالٙتائة ألف حديث مسموعة"(ٖ) ،فصرح مسلم بتسميتو "ا١تسند الصحيح" ،كرٔتا ذكره على
سبيل االختصار ،فقاؿ" :عرضت كتايب ىذا ا١تسند على أيب زرعة الرازم"(ٗ) ،كنقل أبوعبداهلل اٟتاكم
عنو قولو "لو أف أىل اٟتديث يكتبوف مائيت سنة اٟتديث فمدارىم على ىذا ا١تسند"(٘) .كرغم شهرة
الكتاب فإنو مل يشتهر هبذا االسم الذم ٝتاه بو مؤلفو ،بل غلب عليو كصفو "بالصحيح" .كقد ٝتاه
هبذا ٚتع من العلماء ،منهم :ابن منجويو ،كا٠تطيب البغدادم ،كابن أيب يعلى ،كابن اٞتوزم،
كالوادم آشي ،كابن رشيد ،كالشاطيب ،كابن خلدكف ،كالبلوم(.)ٙ
= ٗٗٔ).
(ٔ) تاريخ بغداد (ٖٔ.)ٔٓٔ/
(ٕ) ،تاريخ دمشق (.)ٜٕ/٘ٛ
(ٖ) صيانة صحيح مسلم (ص .)ٙٚ
(ٗ) فهرست ابن خَت (ص ٕٓٔ).
(٘) ا١تستدرؾ (ٔ ،)ٛٛ ،ٜٔ/ا١تدخل إىل معرفة الصحيح (ص ٖٕٗ).
( )ٙينظر رجاؿ صحيح مسلم (ٔ .)ٕٜ/تاريخ بغداد (ٖٔ ،)ٔٓٓ/اٞتامع ألخالؽ الراكم (ٕ.)ٔٛ٘/
طبقات اٟتنابلة(ٕ .)ٖٗٔ/ا١تنتظم (٘ .)ٖٕ/برنامج الوادم آشي (ص ٕ .)ٜٔالسنن األبُت (ص = .)ٙٛ
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كما ٝتاه القاضي عياض ُب الغنية "ا١تسند الصحيح ا١تختصر من السنن"(ٔ) ،كزاد عليو ابن
خَت(ٕ) ،كالتجييب(ٖ)" :بنقل العدؿ عن العدؿ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
كمن العلماء من ٝتاه "ا١تسند الصحيح بنقل العدؿ عن العدؿ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم ،منهم ابن عطية ،كالعالئي(ٗ).
كما ٝتاه القاضي عياض أيضا ُب ا١تشارؽ "ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن
")٘( .
العدؿ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كٙتت من ٝتاه بغَت ىذا كلكن يبدك أف ىذا من قبيل االختصار ال على سبيل االخبار.
بيد أف االسم األكثر شهرة كركاجا بُت العلماء قدديا كحديثا ىو "الصحيح" كهبذا ٝتاه
طوائف كثَتة من العلماء )ٙ(.ككذا ثبت ُب كثَت من نسخو ا٠تطية ا١توجودة ُب بلداف العامل ،ككتب
أىل العلم ُب ٥تتلف الفنوف كالتفسَت كاٟتديث كالفقو ،كىو الشائع بُت العامة كا٠تاصة ُب الشرؽ
كالغرب ،كا١تثبت على كثَت من طبعاتو ا١تختلفة ،كاهلل أعلم.
ملاىة املضيد الصحٔح عيد العلناء.

تبوء "ا١تسند الصحيح" لإلماـ مسلم مكانة رفيعة بُت كتب اٟتديث عند العلماء من السلف
كا٠تلف" ،كنوىوا بذكر كتابو ُب األقطار ،كتلقتو األمة بالقبوؿ الزائد ،كتداكلتو أيدم األئمة لطلب

= ا١توافقات (ٗ ،)ٖٗٔ /تاريخ ابن خلدكف (ٔ .)ٕٗٗ/ثبت البلوم (ص.)ٜٗٔ ،ٕٕ٘ ،ٕٔٛ
(ٔ) الغنية (ص ٖ٘).
(ٕ) فهرسة ابن خَت (ص .)ٜٛ
(ٖ) برنامج التجييب (ص ٖ.)ٛ
(ٗ) فهرس ابن عطية (ص  .)ٗٛإثارة الفوائد اجملموعة (ٔ.)ٔٗٓ/
(٘) مشارؽ األنوار (ٔ.)ٔٓ/
( )ٙمنهم على سبيل ا١تثاؿ :ابن نقطة ُب التقييد (ٕ ،)ٕ٘ٓ/كعز الدين ابن األثَت ُب أسد الغابة(ٔ،)ٔٔٙ/
ك٣تد الدين ابن األثَت جامع األصوؿ (ٕٔ ،)ٜٕٓ/كالنوكم ُب هتذيب األٝتاء كاللغات (ٕ .)ٜٛ/كا١تزم ُب
هتذيب الكماؿ ( ،)ٜٜٗ /ٕٚكابن كثَت ُب البداية كالنهاية (ٗٔ ،)٘٘ٔ /كمغلطام ُب إكماؿ هتذيب
الكماؿ (ٔٔ ،)ٜٔٙ/كالذىيب ُب سَت أعالـ النبالء(ٕٔ ،)٘٘ٛ /كابن حجر ُب هتذيب التهذيب(ٓٔ /
ٗٔٔ).
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الفوائد"(ٔ) ابتداء بعلماء اٟتديث من شيوخ مسلم كأقرانو كمن كاف ُب عصره كحىت يومنا ىذا كعدكه
من أجل ا١تصنفات ُب األحاديث النبوية عند ا١تسلمُت بل عده أكثر العلماء ثاين أصح كتاب
صنف ُب األحاديث الصحيحة ،يقوؿ مصنفو رٛتو اهلل عنو" :لو أف أىل اٟتديث يكتبوف اٟتديث
مائيت سنة ،فمدارىم على ىذا ا١تسند"(ٕ).
كقاؿ" :ما كضعت شيئا ُب ىذا ا١تسند إال ْتجة ،كما أسقطت منو شيئا إال ْتجة"(ٖ) .أما
العلماء الذين عاصركه كالذين جاؤكا من بعده فسلموا لصحة كالـ اإلماـ مسلم ُب كالمو
السابق)ٗ(.يقوؿ أبو علي النيسابورم" :ما ٖتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم بن
اٟتجاج")٘(.كيقوؿ مسلمة بن قاسم" :مل يصنع أحد مثل صحيح مسلم"(.)ٙ
كيقوؿ ابن الصالح" :قد كاف لو – رٛتو اهلل كإيانا – ُب علم اٟتديث ضرباء ال يفضلهم،
كآخركف يفضلونو ،فرفعو اهلل تبارؾ كتعاىل بكتابو الصحيح ىذا إىل مناط النجوـ ،كصار إماما
حجة ،يبدأ ذكره كيعاد ُب علم اٟتديث كغَته من العلوـ ،كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء"(.)ٚ
كيقوؿ النوكم" :كأصح مصنف ُب اٟتديث بل ُب العلم مطلقا الصحيحاف لإلمامُت القدكتُت أيب
عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم كأيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم ،فلم يوجد ٢تما نظَت
ُب ا١تؤلفات"(.)ٛ
كيقوؿ أيضا رٛتو اهلل « :كمن حقق نظره ُب صحيح مسلم رٛتو اهلل كاطلع على ما أكدعو ُب
اسانيده كترتيبو كحسن سياقتو كبديع طريقتو من نفائس التحقيق كجواىر التدقيق كانواع الورع
كاالحتياط كالتحرم ُب الركاية كتلخيص الطرؽ كاختصارىا كضبط متفرقها كانتشارىا ككثرة اطالعو
كاتساع ركايتو كغَت ذلك ما فيو من احملاسن كاألعجوبات كاللطائف الظاىرات كا٠تفيات علم أنو
(ٔ) مقتبس من كالـ اٟتافظ أيب ٤تمود شهاب الدين ا١تقدسي .ينظر :ا١تعجم ا١تختص باحملدثُت (ص ٖٖ).
(ٕ) فهرست ابن خَت (صٕٓٔ) ،صيانة صحيح مسلم (ص .)ٙٛ
(ٖ) صيانة صحيح مسلم (ص  ،)ٙٛسَت أعالـ النبالء (ٕٔ .)٘ٛٓ /
(ٗ) سول أحرؼ يسَتة انتقدت كىي ال تشكل شيئا يذكر ُب عدد أحاديث الكتاب كالكثَت منها اٟتق فيو مع
مسلم.
(٘) تاريخ بغداد (ٖٔ  ،)ٔٓٔ /تاريخ دمشق (ٗٔ .)ٕٚ٘ /
( )ٙىدم السارم (ص ٓٔ).
( )ٚصيانة صحيح مسلم (ص ٔ.)ٙ
( )ٛشرح مسلم (ٔ .)ٗ/
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إماـ ال يلحقو من بعد عصره كقل من يساكيو بل يدانيو من أىل كقتو كدىره كذلك فضل اهلل يؤتيو
من يشاء»(ٔ).
كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :ليس ٖتت أدمي السماء كتاب أصح من البخارم كمسلم
بعد القرآف"(ٕ).
كقاؿ الذىيب" :كتاب نفيس كامل ُب معناه ،فلما رآه اٟتفاظ أعجبوا بو"(ٖ).
كيقوؿ ابن حجر العسقالين« :حصل ١تسلم ُب كتابو حظ عظيم مفرط مل حيصل الحد مثلو
ْتيث أف بعض الناس كاف يفضلو على صحيح ٤تمد بن اٝتاعيل كذلك ١تا اختص بو من ٚتيع
الطرؽ كجودة السياؽ كاحملافظة على أداء االلفاظ كما ىي من غَت تقطيع كال ركاية ٔتعٌت كقد نسج
على منوالو خلق عن النيسابوريُت فلم يبلغوا شأكه كحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ٦تن صنف
ا١تستخرج على مسلم فسبحاف ا١تعطي الوىاب»(ٗ).
))
كصدؽ من قاؿ" :كلو مل يكن ١تسلم بن اٟتجاج رٛتو اهلل غَت ىذا الكتاب (( الصحيح
لكفاه فضال كنبال عند أكيل األلباب ،كلقد أبقى لو هبذا الكتاب ذكرا ٚتيال كثناء حسنا جزيال"(٘).
املبحث األّل :رّآات "املضيد الصحٔح" امجاال.
صنف اإلماـ مسلم ا١تسند الصحيح ُب أكاخر حياتو بعد أف ٚتع كدكف ركاياتو اٟتديثية من
الشيوخ الذين لقيهم فًتة طلبو للعلم كرحلتو للقاء العلماء ُب األمصار اإلسالمية اليت استطاع
بلوغها ،حيث ٚتع ٚتلة كبَتة من اٟتديث النبوم من ثقات العلماء ،كما تقدـ ُب ترٚتتوٍ ،ب
عكف بعد عودتو إىل ٖترير كتصنيف ما أخذه عن مشايخ بلده نيسابور كمن غَتىم ،فوضع عددا
من ا١تصنفات كاف من آخرىا ا١تسند الصحيح الذم انتقاه انتقاء حسنا كاقتصر فيو على الصحيح،
حىت القى استحساف كاعجاب مشايخ عصره كعلماء اٟتديث من أىل بلده كغَتىم .فانكب
طالب العلم على ركاية كتابو ىذا ،إال أف مكث مسلم مل يطل بعد فراغو من الكتاب فاخًتمتو
ا١تنية ،فأثر ذلك ُب عدد اآلخذين عنو كتابو ،كما أثرت الفتنة اليت كقعت بينو كبُت شيخو ٤تمد بن
(ٔ) ا١تصدر السابق (ٔ.)٘/
(ٕ) ٣تموع الفتاكل (.)ٚٗ / ٔٛ
(ٖ) سَت أعالـ النبالء (ٕٔ .)ٜ٘ٙ /
(ٗ) هتذيب التهذيب (ٓٔ.)ٕٔٚ/
(٘) ىو اٟتافظ أيب ٤تمود شهاب الدين ا١تقدسي .ينظر :ا١تعجم ا١تختص باحملدثُت (ص ٖٖ).
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حيِت الذىلي ُب ذلك أيضا.
رغم ىذا فقد ركل عنو ٚتاعة ال بأس هبم كما ذكر الضياء ا١تقدسي ا١تتوَب سنة
(ٖٗٙىػ) حينما ألف جزءا ُب الركاة عن مسلم الذم كقعوا لو ،مل يزد على عشرة(ٔ)(ٕ) ،أكرد ُب
ترٚتة كل راك حديثا باإلسناد ا١تتصل منو إىل ىذا الراكم عن مسلم ،كىؤالء ىم على ترتيبهم ُب
كتابو:
ٔ ػ أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن النيسابورم ا١تعركؼ بابن الشرقي (تٕٖ٘ىػ) كستأٌب ترٚتتو
مفصلة.
ٕ ػ أٛتد بن علي بن اٟتسن النيسابورم ،ابن حسنويو ا١تقرئ ا١تعمر (تٖٓ٘ىػ).
ٖ ػ أٛتد بن ٛتدكف األعمشي النيسابورم (تٕٖٔىػ).
ٗ ػ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف النيسابورم اٟتافظ (ت ٖٓٛق) كستأٌب ترٚتتو مفصلة.
٘ ػ عبد اهلل بن ٤تمد بن ياسُت الدكرم (تٕٖٓىػ).
 ٙػ ٤تمد بن عبد الرٛتن السرخسي الدغويل (تٕٖ٘ىػ).
 ٚػ ٤تمد بن عيسى الًتمذم ،صاحب اٞتامع (تٕٜٚىػ).
 ٛػ ٤تمد بن ٥تلد بن حفص الدكرم (تٖٖٔىػ).
 ٜػ مكي بن عبداف بن ٤تمد النيسابورم (تٕٖ٘ىػ) كستأٌب ترٚتتو مفصلة.
ٓٔ ػ يعقوب بن أيب إسحاؽ ،أبو عوانة االسفراييٍت (تٖٔٙىػ).
لكن ىذا الكتاب مع أمهيتو كشهرتو مل يبق يركل باإلسناد ا١تتصل ٔتسلم إال عن أربعة من
تالميذه ،كذلك من خالؿ تتبع ركاياتو ُب كتب الفهارس كاألثبات كا١تشيخات ،كىؤالء ديثلوف
الطبقة األكىل اليت ركت عن مسلم رٛتهم اهلل ٚتيعا ،كىم :
أبو اسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف الفقيو اٟتافظ (ت ٖٓٛىػ) ،كمل يسمع الصحيح
كامال من اإلماـ مسلم ،بل فاتو شيء منو مل يسمعو ،كاف يقوؿ فيو :أخربنا إبراىيم عن مسلم،
كسيأٌب الكالـ عنها تفصيال.
أبو ٤تمد أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي .كقد ساؽ ابن عطية سنده إىل القالنسي عن
(ٔ) ينظر جزء الركاة عن مسلم :حملمد بن عبد الواحد ،الضياء ا١تقدسي .كمل أترجم ٢تم لكوهنم ليسوا على شرط
البحث.
(ٕ) فاتو بعضهم كراكم الصحيح عنو أٛتد بن ا١تغَتة القالنسي كستأٌب ترٚتتو كاٟتديث عن ركايتو قريبا بإذف اهلل.
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مسلم .كٙتت من أشار إىل كجود ىذه الركاية ،كسيأٌب الكالـ عنها تفصيال.
مكي بن عبداف بن ٤تمد التميمي النيسابورم تٕٖ٘ىػ ).كقد ركل ابن نقطة ُب التقييد
بعضا من ركاية مكي بن عبداف عن اإلماـ مسلم .ككذا اٞتوزقي كما سيأٌب.
أبو حامد بن الشرقي أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن النيسابورم( ( ،تٕٖ٘ىػ)
كقد ركاىا أبوبكر اٞتوزقي اٟتافظ من طريقوٝ ،تاعا لبعضها.
كقد حرر ىذه الركايات ابن الصالح كبُت ما بينها من الفركؽ كالفوات كمل يستوعب(ٔ) .يقوؿ
النوكم" :صحيح مسلم رٛتو اهلل ُب هناية من الشهرة كىو متواتر عنو من حيث اٞتملة فالعلم القطعي
حاصل بأنو تصنيف أىب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج كأما من حيث الركاية ا١تتصلة باإلسناد ا١تتصل ٔتسلم
فقد ا٨تصرت طريقو عنده ُب ىذه البلداف كاالزماف ُب ركاية أىب إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف عن
مسلم كيركل ُب بالد ا١تغرب مع ذلك عن أىب ٤تمد أٛتد بن على القالنسي عن مسلم كركاه عن ابن
سفياف ٚتاعة منهم اٞتلودم كعن اٞتلودم ٚتاعة منهم الفارسي كعنو ٚتاعة منهم الفراكم كعنو خالئق
منهم منصور كعنو خالئق منهم شيخنا أبو إسحاؽ قاؿ الشيخ االماـ اٟتافظ أبو عمرك بن الصالح
رٛتو اهلل .كأما القالنسي فوقعت ركايتو عند أىل الغرب كال ركاية لو عند غَتىم دخلت ركايتو إليو من
جهة أىب عبد اهلل ٤تمد بن حيِت بن اٟتذاء التميمي القرطيب كغَته ٝتعوىا ٔتصر من أىب العالء عبد
الوىاب بن عيسى بن عبد الرٛتن بن ماىاف البغدادم قاؿ حدثنا أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت
االشقر الفقيو على مذىب الشافعي قاؿ حدثنا أبو ٤تمد القالنسي قاؿ حدثنا مسلم اال ثالثة أجزاء
من آخر الكتاب أك٢تا حديث اإلفك الطويل فاف أبا العالء بن ماىاف كاف يركم ذلك عن أىب أٛتد
(ٕ)
اٞتلودم عن أىب سفياف عن مسلم رضى اهلل عنو"
ك٦تا تقدـ يتبُت لنا أف ركاية ا١تسند الصحيح ١تسلم ا٨تصرت ُب بالد ا١تشرؽ كا١تغرب ُب
ركايتُت فقط للصحيح(ٖ) مها- :
ٔ -ركاية أيب إسحاؽ إبراىيم بن سفياف ا١تتوَب ُب رجب سنة  ٖٓٛىػ.
ٕ -كركاية عن طريق أيب ٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن القالنسي،
كاختص ا١تغاربة بركاية القالنسي دكف ا١تشارقة ،الذين ال يرككف ا١تسند الصحيح إال بواسطة ابن
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص ٖٓٔ).
(ٕ) شرح مسلم لو (ٔ.)ٖٔ/
(ٖ) ال يعٍت ىذا أف الركايتُت األخريُت ركاية مكي كابن الشرقي مل ترك ،كإمنا مل تنتشر كتكن عمدة =عند ا١تشارقة
كا١تغاربة كما سيأٌب بياف ركاياهتا عند العلماء على قلتهم.
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سفياف فحسب كإف كاف مصدر ركاية القالنسي خرج من عندىم ،كقد نبو على ذلك ابن الصالح،
كالنوكم كما تقدمت اإلشارة إليو.
املبحث الثاىٕ :رّآة أبٕ إصحاق إبزأٍه بً حمند بً صفٔاٌ للنضيد الصحٔح:
رغم شهرة الصحيح ١تسلم إال أف ركاياتو كانت شحيحة إذا ما قارناىا بركاية الصحيح للبخارم
رٛتهما اهلل ،حىت مل يبق من ركاياتو ا١تعتمدة بُت العلماء سول ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي(ٔ)،
كىذه األخَتة رغم كوف أصلها مشرقي إال أهنا انعدمت عندىم فيما بعد إلقباؿ الركاة على ركاية أيب
إسحاؽ إبراىيم بن سفياف ٞتودهتا كعلو قدر صاحبها ُب العلم ،كطوؿ صحبتو ١تسلم رٛتهما اهلل.
كىذه الركاية تركل باإلسناد ا١تتصل ٝتاعا عن مسلم سول فوت يسَت سأنبو عليو ال حقا
بإذف اهلل .أخذىا عن ابن سفياف ٚتاعة من الثقات كرككىا عنو.
فما منزلة ركايتو عند العلماء ،كمن ىم الذين رككا عنو ىذه الركاية من أصحابو فمن بعدىم،
كما مقدار الفائت الذم كقع لو من الصحيح؟ .ىذا ما سأذكره بإذف اهلل.
املطلب األّل :ميشلة رّآة ابً صفٔاٌ عيد العلناء- :
تعد ركاية ابن سفياف ىذه ىي الركاية الوحيدة الباقية كا١تنتشرة بُت العلماء ُب العصور ا١تتأخرة
حيث مل ٖتظ باقي ركايات الصحيح ٔتا حظيت بو ركايتو .كلعل أقدـ من تكلم عن ىذا األمر
اٟتافظ ابن الصالح حيث اعتٌت ببياهنا كبياف ما كقع فيها من الفوات إىل غَت ذلك ،يقوؿ رٛتو اهلل:
"ىذا الكتاب مع شهرتو التامة صارت ركايتو بإسناد متصل ٔتسلم مقصورة على أيب إسحاؽ إبراىيم
بن ٤تمد بن سفياف غَت أنو يركل ُب بالد ا١تغرب مع ذلك عن أيب ٤تمد أٛتد بن علي القالنسي
عن مسلم"(ٕ) ٍ .ب ٖتدث عن ىذه الركاية من جهة الفوات الواقع فيها كطريقة ابن سفياف ُب ركاية
ذلك الفوات الذم كقع لو.
كلعل من أبرز ما دييز ركاية ابن سفياف (الركاية ا١تشرقية) على نظَتاهتا كخاصة ركاية القالنسي
(الركاية ا١تغربية) كثرة من ركاىا من العلماء اٞتهابذة من ا١تشارقة كا١تغاربة ،كسعة انتشارىا حيث
غدت تركل ُب ا١تشرؽ كا١تغرب على حد سواء ،ككثرة نسخها اليت اعتٌت هبا العلماء ،بالتعليق
(ٔ) سيأٌب الكالـ على بقية الركايات أهنا موجودة لكنها ُب عداد ا١تهمل أك ا١تفقود على ما سيأٌب ٖتريره ُب
اٟتديث عنهما.
(ٕ) صيانة صحيح مسلم صٖٓٔ
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كالتحرير كتقييد ٝتاعاهتم عليها ،إضافة إىل اتصاؿ سندىا بالنيسابوريُت من أىل بلد ا١تؤلف نفسو.
كما تظهر أمهية ىذه النسخة جليا من بياف العلماء كٖتريرىم للفوات اٟتاصل فيها كما سيأٌب.
املطلب الثاىٕ :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة حضب طبكاتَه:
الطبكة األّىل:
ابن سفياف (ت  ٖٓٛىػ).
ىو إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،أبو إسحاؽ النيسابورم ،اإلماـ ،القدكة ،الفقيو ،العالمة،
احملدث ،الثقة ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف النيسابورم ،من أئمة اٟتديث.
أحد أصحاب أيوب بن اٟتسن الزاىد.
ٝتع من :مسلم بن اٟتجاج "صحيحو "كالزـ مسلما فًتة طويلة ،كما ٝتع من٤ :تمد بن
رافع ،ك٤تمد بن مقاتل ،ك٤تمد بن أسلم الطوسي .كبالعراؽ من :سفياف بن ككيع ،ك٤تمد بن أيب
عبد الرٛتن ا١تقرئ ،كعمرك بن عبد اهلل األكدم.
كعنو :أٛتد بن ىاركف ،كعبد اٟتميد القاضي ،كأبو الفضل ٤تمد بن إبراىيم ،ك٤تمد بن
عيسى بن عمركيو اٞتلودم ،كآخركف.
قاؿ ابن نقطة اٟتنبلي البغدادم :قاؿ اٟتاكم أبو عبد اهلل ُب تاريخ نيسابور كاف من أصحاب
أيوب بن اٟتسُت الزاىد قاؿ ككاف إبراىيم من العباد اجملتهدين ا١تالزمُت ١تسلم بن اٟتجاج ٝتع بنيسابور
٤تمد بن رافع القشَتم ٤تمد بن أسلم الطوسي كأقراهنما كبالرم ٤تمد بن مقاتل كموسى بن نصر كأقراهنما
كبالعراؽ عمرك بن عبد اهلل األكدم كسفياف بن ككيع كباٟتجاز ٤تمد بن عبد اهلل بن يزيد ا١تقرئ كأقرانو.
قاؿ اٟتاكم "ٝتعت أبا أٛتد ٤تمد بن أٛتد بن شعيب يقوؿ توُب إبراىيم بن ٤تمد بن
سفياف يوـ اإلثنُت كدفن عشية اإلثنُت ُب رجب سنة ٙتاف كثالٙتائة".
كقاؿ اٟتاكم ٝتعت ٤تمد بن يزيد العدؿ يقوؿ كاف إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ٣تاب
الدعوة كقاؿ اٟتاكم ٝتعت أبا عمرك إٝتاعيل بن ٧تيد بن أٛتد بن يوسف السلمي يقوؿ كاف
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف من الصاٟتُت )ٔ(.كذكر ابن نقطة أف كفاتو سنة ثالٙتائة(ٕ).
(ٔ) تاريخ نيسابور(ٔ ،)ٗٓ/التقييد ١تعرفة ركاة األسانيد(ٔ ،)ٔٛٙ/ا١تعُت ُب طبقات احملدثُت(ٔ ،)ٔٓٛ/تاريخ
اإلسالـ (ٓ ،)ٖٔٓ/ٚ()ٖٚسَت النبالء(ٖٕٓ)(ٗٔ ،)ٖٔٔ/صيانة صحيح مسلم (ص ٕٓٔ).
(ٕ) التقييد (ص ٘.)ٖٛ
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الطبكة الثاىٔة:
أبو أٛتد اٞتلودم (ت  ٖٙٛىػ).
أٛتد ٤تمد بن عيسى بن ٤تمد بن عبدالرٛتن بن عمركيو بن منصور الزاىد النيسابورم
اٞتلودم ،بضم اٞتيم بناء على أكثر أقواؿ شيوخ القاضي عياض)ٔ( ،كقد حقق ابن الصالح ىذه
ا١تسألة فقاؿ مربزا الصواب" :اٞتلودم بضم اٞتيم آخر ذكره يعقوب بن السكيت ٍب ابن قتيبة ،كىو
منسوب اىل جل ود اسم قرية قيل :بأفريقية ،كقيل بالشاـ كىذا اٞتلودم أبو أٛتد فيما ذكره ابو سعد
بن السمعاين ،كقرأتو ٓتطو ُب كتاب ( االنساب ) لو .منسوب اىل اٞتلودٚ ،تع جلد .كعندم انو
منسوب اىل سكة اٞتلوديُت بنيسابور"(ٕ) ،كلد حوايل ٘ ٕٛىػ (بناء على كفاتو سنة  ٖٙٛىػ عن
عمر ناىز ثالثا كٙتانُت سنة ).
أخذ عن ٚتاعة من األكابر كابن خزدية ت ٖٔٔ ىػ ،كأيب العباس السراج كابن شَتكيو،
كإبراىيم بن سفياف كأخذ عنو صحيح مسلم كانفرد بو عنو ،كختم لوفاتو – كما قاؿ اٟتاكم – ٝتاع
صحيح مسلم ،ككل من حدث بن بعده عن إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف كغَته فليس
بثقة(ٖ) .كىكذا ٗتصص اٞتلودم ُب ركاية ا١تسند الصحيح ،حىت نعت ب (راكم صحيح مسلم) كمل
تكن لو رحلة(ٗ).كأجل من ركل عنو صحيح مسلم:
أبو اٟتسُت :عبد الغافر بن ٤تمد بن عبد الغافر بن أٛتد النيسابورم (ت
ٔ-
(٘)
ٗٗٛىػ) ،حدث عن اٞتلودم بصحيح مسلم سنة ٖ٘ٙىػ
كأبو العباس الرازم :ابن بندار :كىو أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن عبد الرٛتن
ٕ-
()ٙ
بن بندار بن جربيل الرازم (ت بعد سنة ٜٗٓىػ)  ،قاؿ الذىيب" :كاف من علماء اٟتديث"،
ككاف حيدث بصحيح مسلم ُب اٟترـ ا١تكي ،كىناؾ أخذ الناس عنو
(ٔ) الغنية (ص .)ٖٙ
(ٕ) صيانة صحيح مسلم (ص ٗٓٔ).
(ٖ)شرح النورم ١تسلم (ٔ)ٜ/
(ٗ)الواُب بالوفيات (ٗ )ٕٜٚ/العرب (ٕ)ٖٗٛ/
(٘) صيانة صحيح مسلم( :ص ،)ٔٓٛسَت أعالـ النبالء )ٜٔ /ٔٛ( :شذرات الذىب (ٖ.)ٕٚٚ /
( )ٙسَت أعالـ النبالء.)ٕٜٜ /ٔٚ(:
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ٖ-أبو سعيد عمر بن ٤تمد بن ٤تمد بن داكد (ت ٨تو ٗٓٗىػ)(ٔ) ،نزيل نيسابور ،ككاف قد
أخذ صحيح مسلم عن اٞتلودم (قراءة عليو) سنة ٖٜٙىػ بنيسابور ػ
كما أخذ عنو العلم غَتىم.
كمن بُت االعالـ الذين كثقوا أبا أٛتد اٞتلودم :أبو عبداهلل اٟتاكم الذم نص على أف
(ٕ)
اٞتلودم "كاف شيخا صاٟتا زاىدا من كبار عباد الصوفية ككاف يورؽ كيأكل من كسب يده"
كتوَب ُب شهر ذم اٟتجة سنة ٖٙٛىػ )ٖ(.كما قاؿ السمعاين "كاف شيخا كرعا زاىدا"(ٗ).
(٘)
كقاؿ الذىيب" :اإلماـ القدكة الصادؽ الزاىد"
الطبكة الثالثة:
أبو العباس الرازم (ت ٜٗٓىػ)
ىو أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن عبد الرٛتن بن بندار بن جربيل الرازم ،نسبة اىل الرم،
كىي مدينة كبَتة مشهورة من بالد الديلم بُت قومس كاٞتباؿ ،كأٟتقوا الزام ُب النسب ٗتفيفا .قاؿ
ُب اللباب" :ينسب اليها خلق كثَت من األئمة كالعلماء قدديا كحديثا"( )ٙكأبو العباس كاحد منهم.
شيخ اٟترـ ،احملدث.
حدث بأماكن عن٤ :تمد بن إسحاؽ بن إبراىيم األىوازم ،كأيب بكر الشافعي ،كأيب بكر
بن خالد ،كأيب القاسم الطرباين ،كابن الرياف ،اللكي ،كابن عدم ،كعدة.
ركل عنو :كلده اإلماـ عبد الرٛتن ،كأبو العباس بن ا٠تطاب الرازم كأبو مسعود البجلي،
كطاىر بن أٛتد ا١تيداين .كاف من علماء اٟتديث .حدث بصحيح مسلم ٔتكة ،كقد ٛتلو عنو أحد
ا١تغاربة ا١تشهورين بركاية صحيح مسلم ،كىو الشيخ أبو العباس العذرم الذم بُت كيفية أخذه
ا١تسند الصحيح عن أيب العباس الرازم ،كأرخ لذلك قائال:
نابو – أم بصحيح مسلم – أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن عبد الرٛتن بن بندار الرازم
(ٔ) تاريخ بغداد (ٖ.)ٕٓٙ/
(ٕ) صيانة صحيح مسلم (ص.)ٔٓٙ
(ٖ) ا١تصدر السابق (ص ٘ٓٔ) العرب (ٕ )ٖٗٛ/الواُب (ٗ.)ٕٜٚ/
(ٗ) األنساب (ٖ.)ٖٜٓ/
(٘) سَت أعالـ النبالء(.)ٖٓٔ/ٔٙ
( )ٙا١تصدر السابق (ٕ)ٙ/
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ٔتكة –حرسها اهلل-قراءة عليو كأنا أٝتع سنة  ٜٗٓىػ )ٔ(.كمعلوـ أف أبا العباس الرازم يركم صحيح
مسلم عن أيب أٛتد اٞتلودم بسنده إىل مسلم بن اٟتجاج.
قاؿ الذىيب عاش إىل سنة تسع كأربع مائة )ٖ( )ٕ( .عبد الغافر الفارسي (ت ٗٗٛىػ).
أبو اٟتسُت التاجر ،عبد الغافر بن ٤تمد بن عبد الغافر بن أٛتد بن ٤تمد بن سعيد الفارسي
الفسوم (نسبة اىل مدينة فسا من بالد فارس خرج منها ٚتاعة من العلماء)ٍ )ٗ(.ب النيسابورم كلد
على كجو التقريب سنة ٖٖ٘ىػ .ركل غريب ا٠تطايب عن مؤلفو – كٝتع صحيح مسلم من أيب أٛتد
اٞتلودم قراءة عليو ُب شهور سنة ٘ ٖٙىػ ،كحدث عن ٚتاعة منهم بشر بن أٛتد اإلسفراييٍت
كإٝتاعيل بن عبد اهلل بن مكياؿ ك٤تمد بن عبدالرٛتن الكنجركذم كغَتىم.
كاشتهر بركايتو لصحيح مسلم حىت نعت "براكم صحيح مسلم"(٘)كقد قرأه عليو اٟتافظ
اٟتسن السمرقندم نيفا كثالثُت مرة كما ركاه عنو اماـ اٟترمُت أبو عبداهلل الطربم .كأبو الفتح أبو
()ٙ
الليث نصر بن اٟتسن .كأبو عبداهلل الفراكم كغَتىم من مشاىَت ركاة ا١تسند الصحيح.
كقد عمر رٛتو اهلل ككثر الركاة عنو .كذكره حفيده عبد الغافر بن اٝتاعيل بن عبد الغافر ُب (
سياؽ تاريخ نيسابور ) فقاؿ "إنو كاف شيخا صاٟتا ٤تظوظا من الدين كالدنيا ٣تدكدا ُب الركاية على
قلة ٝتاعاتو ،مشهورا مقصودا من اآلفاؽٝ ،تع منو األئمة كالصدكر"( )ٚككثقو اٟتافظ الذىيب بقولو:
"ككاف عدال جليل القدر"( .)ٛكنعتو بقولو أيضا "اإلماـ الثقة ،ا١تعمر الصاحل"( .)ٜتوُب رٛتو اهلل ُب
خامس شواؿ عاـ  ٗٗٛىػ(ٓٔ).
(ٔ) فهرس ابن خَت (ص )ٜٜ
(ٕ) سَت النبالء()ٖٓٓ/ٔٚ
(ٖ) التدكين ُب أخبار قزكين (ٕ )ٕٔ٘/سَت النبالء ( )ٕٜٜ/ٔٚتاريخ اإلسالـ (.)ٖٔٚ/ٜ
(ٗ) اللباب (ٕ )ٖٕٗ/صيانة صحيح مسلم (ص ٘ٓٔ) العرب(ٖ )ٕٔٙ/الشذرات(ٖ.)ٕٚٚ/
(٘) العرب (ٖ.)ٕٔٙ/
( )ٙصيانة صحيح مسلم (ص .)ٔٓٙ
( )ٚا١تصدر السابق (ص ٘ٓٔ).
( )ٛالعرب (ٖ.)ٕٔٛ/
( )ٜسَت أعالـ النبالء (.)ٜٔ/ٔٛ
(ٓٔ) التقييد (ٕ ،)ٔٓٔ/ا١تنتخب من كتاب السياؽ (ص٘ )ٖٜالعرب (ٖ )ٕٔٙ/سَت النبالء ()ٜٔ/ٔٛ
الشذرات (ٖ.)ٕٚٚ/
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أبو بكر الكسائي (ت ٘ ٖٛىػ).
أبو بكر ٤تمد بن إبراىيم بن حيِت الكسائي النيسابورم األديب .كاف أبوه حيضره ٣تلس
إبراىيم بن سفياف .كٗترج بو ٚتاعة كحدث بصحيح مسلم على كرب سنو.
كركاه عنو :عبد ا١تلك الصقلي كأبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن زكرياء الفسول ،كسوامها .اال
أف أبا عبداهلل اٟتاكم اعًتض على ىذه الركاية ،فغمز أبا بكر الكسائي بقولو ( :ركل الصحيح من
غَت أصل ) كبياف ذلك كما قاؿ اٟتاكم أيضا" :كاف من قدماء األدباء بنيسابور كٗترج بو ٚتاعة ُب
األدبٍ ،ب انو على كرب السن حدث بصحيح مسلم من كتاب جديد ٓتط يده ،فكاف ُب أكؿ
حديث :حدثنا إبراىيم ثنا مسلم ،فأنكرتو ،فعاتبٍت ،فقلت لو :لو أخرجت اىل أصلك أك أخربتٍت
ا٠ترب على كجهو فقاؿ :كاف كالدم حيضرين ٣تلس إبراىيم ٍب مل أجد ٝتاعي ،فقاؿ يل أٛتد بن
عيسى :قد كنت أرل أباؾ يقيمك ُب اجمللس كأنت قائم لصغرؾ كمل يبق بعدم ٢تذا الكتاب راك
غَتؾ ،فاكتبو من كتايب ،فكتبتو ،فقلت لو :ال حيل لك ،فاتق اهلل .فقاـ من ٣تلسي كشكاينٍ ،ب
أرسل اىل كرقة يقوؿ فيها انو كجد جزءا من ٝتاعو ،فراسلتو بأف يعرض علي ذلك اٞتزء فلم يفعل".
(ٕ)
كُب سؤالت السجزم عنو أنو قاؿ "كذاب كال يشتغل ٔتثلو"(ٔ)كقاؿ السمعاين "كاف أديبا فاضال"
كقاؿ الذىيب" :الشيخ النحوم البارع"(ٖ) ،توُب أبو بكر الكسائي ليلة األضحى سنة ٖ٘ٛىػ (ٗ).
ابن ماىاف (ت ٖٛٛىػ ).
ىو أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن ماىاف البغدادم ٍب ا١تصرم.
أخذ العلم عن ٚتلة من األكابر منهم :أبو عمرك عثماف بن أٛتد بن عبد اهلل الدقاؽ ،كأبو
علي إٝتاعيل بن ٤تمد بن إٝتاعيل ال صفار ،كأبو اٟتسُت عبد الباقي بن قانع القاضي ،كأبو بكر
أٛتد بن سليماف بن أيوب العباداين ،كٚتاعة.
كأخذ عنو العلم كل من :ا١تطهر بن ٤تمد بن علي ابن ٤تمد بن أٛتد بن ْتَت ،كأبو بكر
٤تمد بن علي اٟتافظ ،كعلي بن القاسم ا٠تياط ا١تقرئ ،كعلي بن بشرم السجزم٤ ،تمد بن حيِت
بن اٟتذاء ،كحيِت بن ٤تمد بن يوسف األشعرم ،كخالئق.
(ٔ) سؤالت السجزم (صٕ.)ٚ
(ٕ) األنساب(ٔٔ.)ٕٔٓ/
(ٖ) سَت أعالـ النبالء (.)ٗٙ٘/ٔٙ
(ٗ)الشذرات (ٖ )ٔٔٚ/األنساب (ٔٔ )ٕٔٓ/إنباه الركاة (ٖ )ٙٗ/سَت النبالء ( )ٗٙ٘/ٔٙتاريخ
اإلسالـ( )ٖ٘ٛ/ٛلساف ا١تيزاف (ٖ.)ٕٚ ،ٕٙ/
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ركل صحيح مسلم عن أيب بكر أٛتد بن ٤تمد األشقر ما عدا ثالثة أجزاء من آخر
الكتاب ،فانو يركيها عن أيب أٛتد اٞتلودم – كما سبق التنبيو على ذلك.
كقد ٖتملو عنو كثَت من الركاة ،معظمهم من ا١تغرب ،كأيب عبد اهلل بن اٟتذاء ا١تتوُب سنة
 ٗٔٙىػ الذم كاف يقوؿ:
أخربين ثقات أىل مصر أف أبا اٟتسن علي بن عمر الدارقطٍت (ت ٘ ٖٛىػ) كتب اىل أىل
مصر من بغداد :أف اكتبوا عن أيب العالء بن ماىاف كتاب مسلم بن اٟتجاج ،كما كصفو أيضا
(بالثقة كالتميز) ككانت كفاة ايب العالء سنة ٖٛٛىػ(ٔ).
أبو سعيد السجزم (ت بعد ٖٓٗىػ).
ىو أبو سعيد عمر بن ٤تمد ابن ٤تمد بن داكد السجزم أك السجستاين ،نسبة اىل
سجستاف(ٕ).ركل عن اٞتلودم صحيح مسلم كحدث بو ٔتكة.
ركل عنو٤ :تمد بن يعقوب األصم ك٤تمد بن حيكاف التاجر كأيب بكر ٤تمد ٔتن عمر
اٞتعايب .حدث بصحيح مسلم ٔتكة ،كٛتلو عنو أبو القاسم حاًب بن ٤تمد الطرابلسي ،سنة
ٖٓٗ ىػ .كقاؿ ا٠تطيب" :حدثنا عنو الربقاين كا٠تالؿ ك األزجي" .ال يعرؼ مىت توُب فلم تذكر
(ٖ)
ا١تصادر شيئا لكن من ا١تؤكد أنو بعد سنة ٖٓٗىػ.
الطبكة الزابعة:
٤تمد بن الفرج األنصارم الصواؼ (ت بعد ٓ٘ٗىػ).
٤تمد بن الفرج بن عبد الويل ،أبو عبد اهلل بن أيب الفتح الطليطلي األنصارم الصواؼ
احملدث .من أىل طليطلة ،رحل كٝتع بالقَتكاف كمصر من حسن بن القاسم القرشي ،ك٤تمد بن
عيسى بن مناس ،كأيب ٤تمد ابن النحاس ا١تصرم .كٔتكة من أٛتد بن اٟتسن الرازم .كعنو:
اٟتميدمٝ .تع منو "صحيح مسلم" ،كقاؿ :كاف صاٟتا ثقة .توُب ٔتصر بعد ا٠تمسُت .كقاؿ :أبو

(ٔ) تقييد ا١تهمل (ص  )ٖٙصيانة صحيح مسلم (ص ٓٔٔ) فهرسة ابن عطية (ص٘ )ٛفهرسة ابن خَت
(ص ٕٓٔ) العرب (ٖ )ٖٜ/شذرات الذىب (ٖ )ٕٔٛ/حسن احملاضرة (ٔ.)ٔ٘ٚ/
(ٕ) اللباب (ٕ.)ٔٓٗ/
(ٖ) ترٚتتو ُب فهرس ابن خَت (ص ٓٓٔ) ذيل تاريخ بغداد (ٔ )ٖٚ٘/سَت النبالء( )ٖ٘٘/ٔٙتاريخ اإلسالـ
(.)ٕٙٛ/ٛ
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جعفر الضيب :ككاف رجال صاٟتا مكثرا ثقة ضابطا.
نصر بن اٟتسن السمرقندم (تٗٔٚىػ).
نصر ابن اٟتسن بن أيب القاسم ابن أيب حاًب بن األشعث التنكيت أبو الفتح كأبو الليث
كالمها ،قاؿ عن نفسو "الكنية اليت كناين هبا أيب :أبو الليث ،فلما قدمت مصر كناين أىلها بالفتح
حىت غلبت علي ٔتصر ،ك٢تذا ٝتيت هباتُت الكنيتُت اللتُت أدعى هبما ككل من يسمى بنصر ُب
بالدنا فإمنا يكٌت أبا الليث ُب األغلب ،كُب مصر يكٌت نصر أبا الفتح"(ٕ) ،كلد سنة  ٗٓٚىػ.
ركل عن أيب اٟتسُت عبد الغافر بن ٤تمد العدؿ صحيح مسلم بن اٟتجاج .كعن أيب بكر
أٛتد بن منصور ا١تغريب ،كعن أيب بكر أٛتد بن ثابت ا٠تطيب ،كٚتاعة .ككانت لو ٣تالس
للتحديث ُب بغداد حيث لقيو أبو عبداهلل اٟتميدم ا١تتوُب سنة ٗٛٛىػ ،كٝتع منو ،كأثٌت عليو
بقولو" :كاف رجال مقبوؿ الطريقة مقبوؿ اللقاء ثقة فاضال"(ٖ).كقد اختلف ا١تؤرخوف ُب مكاف
(ٗ)(٘)
كفاتو ككذلك ُب تارخيها ،فقيل انو توُب سنة ٔ ٗٚىػ كقيل سنة  ٗٛٙىػ
أبو عبداهلل الفراكم (تٖٓ٘ىػ).
أبو عبداهلل ٤تمد بن الفضل بن أٛتد بن ٤تمد الصاعدم الفراكم النيسابورل.
كالفراكم نسبة اىل فراك كىي بليدة ٦تا يلي خوارزـ يقاؿ ٢تا رباط فراكة بنيت ُب عهد ا٠تليفة
()ٙ
العباسي ا١تأموف .خرج منها ٚتاعة من العلم.
كلد بنيسابور سنة ٔٗٗ ىػ ،كتفقو على االماـ أيب ا١تعايل ركن الدين عبدا١تلك بن عبداهلل بن
يوسف بن ٤تمد اٞتوبٍت ت  ٗٚٛق ،كٝتع صحيح مسلم من أيب اٟتسُت عبدالغافر الفارسي
بقراءة أيب سعيد البحَتم ُب السنة اليت توُب فيها الفارسي  ٗٗٛىػ.
ركل عنو ا١تسند الصحيح ٚتع من األعالـ أمثاؿ :حفيده أيب الفتح الفراكم ،كا١تؤيد
(ٔ) جذكة ا١تقتبس للحميدم (ص٘ )ٛالصلة البن بشكواؿ (صٓٔ٘) بغية ا١تلتمس للضيب (صٕٕٔ) تاريخ
اإلسالـ (ٓٔ.)ٖٔٗ/
(ٕ) الصلة (ٕ.)ٖٙٚ/
(ٖ) الصلة (ٕ )ٖٙٛ/بغية ا١تلتمس(ص.)ٗٚٙ
(ٗ) ا١تصدر السابق ٕ ٖٙٚ /تذكرة اٟتفاظ (ٖ.)ٕٔٓٓ/
(٘) ينظر للمزيد الصلة (ٔ )ٕ٘ٚ /بغية ا١تلتمس (صٓ )ٕٚجذكة ا١تقتبس(ص )ٖ٘ٙالصلة البن بشكواؿ
(صٕٓ )ٙبغية ا١تلتمس(ص )ٗٚٙالتقييد (ٕ )ٕٚٛ/تاريخ دمشق (ٖٓ )ٕٙ/سَت النبالء (.)ٜٓ/ٜٔ
( )ٙاللباب (ٕ.)ٗٔٙ/
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الطوسي ،كابن صدقة اٟتراين ،كايب عبداهلل ا١تسعودم ،كسعيد ابن اٟتسُت ا١تاموين.
ك١تا كاف كثَت الركاية باألسا نيد العالية ،رحلت اليو الطلبة من االقطار ،كانتشرت الركاية عنو
فيما دنا كنأل من األمصار ككثر من ٝتع منو كرل عنو ،حىت قالوا فيو :للفراكم ألف راكم(ٔ).تفرد
بركاية كتب البيهقي مثل "األٝتاء كالصفات"ك "دالئل النبوة"ك "الدعوات الكبَت"ك "البعث"(ٕ).قاؿ
فيو أبو سعد السمعاين اٟتافظ" :إماـ مفيت٤ ،تدث كاعظ  ،مل أر ُب شيوخي مثلو(ٖ).كقاؿ عبد
الغافر" :فقيو اٟترـ ،البارع ُب الفقو كاألصوؿ كاٟتافظ للقواعد"(ٗ)كقاؿ ابن خلكاف" :كاف فقيها
()ٙ
٤تثا متفننا مناظر كاعظا"(٘)ككانت كفاتو بنيسابور ُب العشر األكائل من شواؿ سنة ٖٓ٘ ىػ.
أبو بكر الشحامي (ت ٔ٘ٗ ىػ).
كجيو بن طاىر بن ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد بن يوسف بن ٤تمد بن ا١ترزباف ،أبو بكر
الشحامي النيسابورم .من بيت اٟتديث كالعدالة بنيسابور ،رحل بنفسو إىل ىراة كإىل بغداد،
كمولده ُب شواؿ سنة ٜتس كٜتسُت كأربعمائةٝ .تع صحيح البخارم من أيب سهل ٤تمد بن أٛتد
اٟتفصي كٝتع أبا القاسم القشَتم ،كطائفة بنيسابور ،كهبراة :من شيخ اإلسالـ أبا إٝتاعيل ،كبييب
ا٢ترٙتية ،كٚتاعة ،قاؿ ابن السمعاين :كتبت عنو الكثَت ،ككاف ديلي ُب اٞتامع اٞتديد بنيسابور كل
ٚتعة ُب مكاف أخيو زاىر ،ككاف كخَت الرجاؿ ،متواضعا ،ألوفا ،متوددا ،دائم الذكر ،كثَت التالكة،
كصوال للرحم ،تفرد ُب عصره بأشياء ،كمرض أسبوعا ،كتوُب ُب ثامن عشر ٚتادل اآلخرة ،كدفن
ّتنب أبيو كأخيو(.)ٚ
أبو العباس العذرم (ت ٗٚٛىػ).
ىو أبو العباس أٛتد بن عمر بن أنس بن د٢تاث بن أنس بن فلذاف بن عمراف ابن منيب بن
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص.)ٔٓٚ
(ٕ) كفيات األعياف(ٗ.)ٕٜٔ/
(ٖ) سَت النبالء ()ٙٔٙ/ٜ
(ٗ) إكماؿ اإلكماؿ البن نقطة (ٗ.)٘٘ٔ/
(٘) كفيات األعياف (ٗ.)ٕٜٔ/
( )ٙصيانة صحيح مسلم (ص  )ٔٓٙشرح النوكم ١تسلم(ٔ )ٚ/األعالـ (.)ٕٖٓ/ٙ
( )ٚالتقييد(ٔ )ٗٚا١تنتخب من كتاب السياؽ(ص )٘ٔٚتاريخ أربيل(ٕ )ٖٔٚ/ا١تنتظم
(ٓٔ )ٕٔٗ/عرب الذىيب(ٗ)ٖٔٔ/سَت النبالء (ٔٔ )ٜٚٙ/البداية كالنهاية(ٕٔ )ٕٕٕ/شذرات الذىب
(ٗ.)ٖٔٓ/
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زغيبة بن قطبة العذرل ،ا١تعركؼ بابن الدالئي.
كلد ُب شهر ذم القعدة سنة ٖٖٜىػٝ .تع باٟتجاز ٝتاعا كثَتا من أيب العباس الرازم ،كأيب
اٟتسن ابن جهضم كاٟتافظ أبا ذر ا٢تركم كٝتع منو صحيح البخارم ،كغَت ىؤالء ٦تن كرد على
مكة من العراؽ كخراساف كالشاـ من أىل الركاية كالعلم.
كباألندلس كتب عن ٚتاعةٍ .ب تصدر لنشر العلم كبثو ،فانتفع بو خلق كثَت ،فمن بُت
االكابر الذين أخذكا عنو :أبو عمر ابن عبد الرب ،كأبو ٤تمد بن حزـ ،كاٟتافظ أبو علي الغساين
اٞتياين ،كاٟتافظ ابو علي الصدُب ُب آخرين.
كحظي بتقدير العامة كا٠تاصة ،كتوثيق العلماء كتعديلهم اياه ،يقوؿ أبو القاسم بن بشكواؿ:
"كاف – ابو العباس العذرم معتنيا باٟتديث كنقلو كركايتو كضبطو مع ثقتو كجاللة قدره كعلو
اسناده".كقاؿ الذىيب" :كاف معتنيا باٟتديث ،ثقة مشهورا عايل اإلسناد"(ٔ) كأدركتو ا١تنية ُب آخر
شعباف سنة ٖ ٗٚىػ(ٕ).
الفقيو أبو ٤تمد الشنتجايل (ت ٖٗٙىػ ).
(ٖ)
أبو ٤تمد عبداهلل بن سعيد بن لباح األموم الشنتجايل  ،كاف أكؿ عهده بالسماع ُب مدينة
قرطبةٍ .ب رحل اىل مكة سنة ٔ ٖٜىػ ،كجاكر هبا ٨توا من أربعُت سنة ،جاكر ٔتكة دىرا ،كٝتع
بقرطبة من أيب ٤تمد بن تَتم ،كحج سنة إحدل كتسعُت كثالث مائة ،فسمع من أٛتد بن فراس،
كعبيد اهلل بن ٤تمد السقطي ،كصحب أبا ذر ا٢تركم ،كاختص بو ،كلقي أبا سعيد السجزم عمر
بن ٤تمد ،فأخذ عنو "صحيح مسلم " ،كٝتع ٔتصر كباٟتجاز من ٚتاعة .ركل عنو أبو جعفر
ا٢توزين ،كمن بُت من ركل عنو ىذا ا١تسند الصحيح :أبو ٤تمد بن عتاب كغَته.
ككاف صاٟتا خَتا ،زاىدا ،عاقال ،متبتال ،ككاف يسرد الصوـ ،كإذا أراد اٟتاجة خرج من اٟترـ،
مل يكن للدنيا عنده قيمة.
كقاؿ أبو اٟتسن اإللبَتم ا١تقرمء" :كاف أبو ٤تمد ىذا فاضال كرعا كرديا مل تكن للدنيا عنده
قيمة كال قدر".حدث "بصحيح مسلم "ُب ٨تو ٚتعة بقرطبة ،كتوُب ُب رجب سنة ست كثالثُت
(ٗ)
رٛتو اهلل عليو.
(ٔ) تاريخ اإلسالـ(ٓٔ.)ٗٔٚ/
(ٕ) الصلة (ٔ ،)ٙٗ/جذكة ا١تقتبس ( )ٖٔٙبغية ا١تلتمس (صٖ )ٜٔتاريخ اإلسالـ(ٓٔ.)ٗٔٚ/
(ٖ) شنتجالة إحدل قرل االندلس معجم البلداف (ٔ)ٕٓٓ/
(ٗ) الصلة (ٔ )ٕٚٔ/بغية ا١تلتمس (صٖ٘ٗ) .ترتيب ا١تدارؾ ( )ٖٙ/ٛتاريخ اإلسالـ ( )٘٘ٗ/ٜفهرس =
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أبو القاسم حاًب بن الطرابلسي (تٜٗٙىػ).
ىو أبو القاسم حاًب بن ٤تمد بن عبد الرٛتن بن حاًب التميمي ،من أىل قرطبة ،يعرؼ بابن
الطرابلسي ،كيرجع أصلو اىل طرابلس الشاـ.
كلد ُب النصف من شعباف سنة  ٖٚٛىػ.
كاف أكؿ ٝتاعو ببلده بقرطبة ،فركل عن :أيب حفص عمر بن حسُت بن نابل ك٤تمد بن
عمر بن الفخار ،كأيب عمر الطلمنكي كٚتاعة غَتىم .كاف أحد ا١تسندين الثقات ،فقرأ عليو كأجاز
لو .كلقي أبا سعيد السجزم راكم كتاب مسلم فحملو عنو كسول ىؤالء كثَت ،طاؿ عمره حىت ٝتع
منو الكبار كالصغار .فمن األكابر الذين اخذكا عنو :اٟتافظ أبو علي الغساين الذم قاؿ ُب حق
شيخو ابن الطرابلسي" :كاف أبو القاسم ىذا ٦تن عٍت بتقيد العلم كضبطو ،ثقة فيما يركم ،اجتهد
ُب النقل كالتصحيح ككانت كتبو ُب هناية اإلتقاف ،توُب يوـ األحد عاشر رمضاف  ٜٗٙىػ(ٔ).
الفقيو أبو عبداهلل الباجي (تٖٖٗىػ)
أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن علي بن شريعة اللخمي الباجي،
من أىل اشبيلية .كلد ُب شهر صفر سنة ٖ٘ٙىػٝ .تع من جده عبد اهلل بن ٤تمد ،كرحل مع أبيو
إىل ا١تشرؽ ،كشاركو ُب األخذ عن شيوخو .كركل صحيح مسلم عن أيب العالء بن ماىاف ٝتاعا
عليو مع أبيو أثناء مقامهما ٔتصر.
كمن الركاة عنو ا٠توالين ،كعبد العزيز اللخمي الباجي ،كأبو عمر أٛتد الباجي ،كالفقيو ابو
٤تمد عبداهلل بن علي بن ٤تمد الباجي.
يقوؿ أبو سليماف ا٠توالين "كاف من أىل العلم باٟتديث كالرأم كاٟتفظ للمسائل قائما هبا،
كاقفا عليها"(ٕ) كقاؿ ابن خزرج" :اف من أجل الفقهاء عندنا ركاية كدراية مع ما كاف عليو من
الطريقة ا١تثلى كتوفيتو العلم حقو من الوقار كالتصوف ،كالتزامو من ذلك مامل يكن عليو أحد من
شيوخو – رٛتهم اهلل"كتوُب أبو عبداهلل الباجي ُب احملرـ سنة ٖٖٗىػ (ٖ).
أبو عبداهلل بن اٟتذاء (ت ٗٔٙىػ).
= الفهارس كاألثبات للكتاين (ٔ.)ٜ٘ٓ/
(ٔ) الصلة (ٔ ،)ٕ٘ٚ /بغية ا١تلتمس (صٓ )ٕٚسَت النبالء ( )ٖٖٚ/ٔٛتاريخ اإلسالـ (ٓٔ.)ٕٚ٘/
(ٕ) فهرسة ابن خَت (ص ٔٓٔ).
(ٖ) ترتيب ا١تدارؾ ( )ٗٙ/ٛالصلة (ٕ )ٕٕ٘/بغية ا١تلتمس(صٓ٘).
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أبو عبداهلل ٤تمد بن حيِت بن أٛتد بن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن يعقوب بن داكد
التميمي ،القاضي ،من أىل قرطبة .ا١تعركؼ بابن اٟتذاء .كلد ُب ٤ترـ سنة  ٖٗٚىػ.
ركل عن شيوخ بلدهٍ .ب رحل إىل ا١تشرؽ سنة ٕٖٙىػ كلزـ أبا ٤تمد األصيلي راكم صحيح
(ٔ)
البخارم ،كاختص بو كانتفع بو ،كٖتمل صحيح مسلم ٝتاعا على الشيخ أيب العالء بن ماىاف.
لو مؤلفات عديدة منها :كتاب التعريف ٔتن ذكر ُب موطأ مالك.
(ٕ)
قاؿ اٟتافظ أبو علي الغساين "أحد رجاؿ االندلس فقها توُب ُب رمضاف سنة  ٗٔٙىػ.
ابن اٞتياين ( ت ٖٜٓىػ).
أبو زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف األشعرم ،ا١تعركؼ بابن اٞتياين ،من أىل قرطبة.
ٝتع ببلده :مسلمو بن القاسم القرطيب ،ك٤تمد بن معاكية القرشي ،ك٤تمد بن أٛتد ا٠تراز
كنظراءىمٍ .ب رحل إىل ا١تشرؽ فسمع ٔتكة من أيب عبداهلل البلخي ( كتاب الضعفاء كا١تًتككُت )
أليب جعفر العقيلي ،كغَته .كٔتصر ٝتع صحيح مسلم من أيب العالء بن ماىاف .كعندما رجع إىل
األندلس قرئ عليو كتاب العقيلي ،ككتاب مسلم الصحيح الذم ركاه عنو اٟتافظ ابن عبد الرب ".
ككثقو أبو الوليد بن الفرضي فقاؿ" :كاف معو حظ من الفقو كعقد الوثائق ،ككاف حسن
النقل ضابطا"(ٖ).
ككانت كفاتو ُب شهر صفر سنة ٓ ٖٜىػ (ٗ).
أبو القاسم أٛتد بن فتح ابن الرساف (ت ٖٓٗىػ).
ىو أبو القاسم أٛتد بن فتح بن عبد اهلل بن علي بن يوسف ا١تعافرم ،التاجر ،من أىل
قرطبة ،ا١تعركؼ بابن الرساف.
كلد ُب شهر ذم اٟتجة سنة ٖٜٔىػ.
ٝتع من شيوخ بلدهٍ ،ب رحل إىل ا١تشرؽ بغية اٟتج ،كطلب ا١تزيد من العلم.
كمن بُت ا١تش اىَت الذين أخذ عنهم با١تشرؽ ،ابو العالء ابن ماىاف ،ركل عنو صحيح
مسلم .كمن بُت االعالـ الذين رككا عنو ىذا الكتاب:
(ٔ) الصلة ٕٕٓ /
(ٕ) الصلة (ٕ )ٖٜٓ/ابن الفرضي (ٕ ،)ٖٚ/الشذرات (ٖ ،)ٕٓٙ/تاريخ اإلسالـ ( )ٕٚ٘/ٜشجرة الدر
الًتكية (ص ٕٔٔ).
(ٖ) تقييد ا١تهمل (ص ٕٖ).
(ٗ) تاريخ علماء االندلس (ٕ.)ٖٕ٘/
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أبو عمر يوسف بن عبد الرب .كأبو عبد اهلل ٤تمد بن تاب .كعبد اهلل بن يوسف بن نامي
شيخ ابن حزـ الظاىرم.
ككانت لو تآليف مفيدة خاصة ُب علم الفرائض ،ككانت عنده غرائب كفوائد ٚتة كعواؿ.
كثقة غَت كاحد ،منهم أبو سليماف داكد بن خالد ا٠توالين ا١تالقي حيث قاؿ" :رجل صاحل
على ىدم كسنة"(ٔ) .ككانت كفاتو ُب سنة ٖٓٗىػ (ٕ).
الطبكة اخلامضة:

أبو القاسم بن عساكر (تٔ.)٘ٚ
علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل أبو القاسم بن عساكر اٟتافظ الدمشقي.
ٝتع بدمشق ك بغداد كأصبهاف كهبراة كمرك من ٚتع من العلماء الكبار كٝتع ُب نيسابور من
أيب عبد اهلل ٤تمد بن الفضل الفراكم كزاىر بن طاىر الشحامي كحدث بأكثر مسموعاتو ككاف
حافظا ثقة ُب اٟتديث .حدث عنو أبو سعد السمعاين كقاؿ ىو حافظ متقن ٚتع بُت معرفة ا١تتوف
كاألسانيد .كقاؿ الذىيب" :صنف التصانيف ا١تفيدة كمل يكن ُب زمانو أحفظ كال أعرؼ بالرجاؿ منو.
كمن تصفح "تارخيو "علم قدر الرجل ،كما أطلق أنو ما رأل مثل نفسو ُب جواب اٟتافظ أيب
ا١تواىب إال كىو بار صادؽ .ككذلك رأيت شيخنا أبا اٟتجاج ا١تزم دييل إىل ىذا .كأنا جازـ بذلك
أنو ما رأل مثل نفسو .ىو أحفظ من ٚتيع اٟتفاظ الذين رآىم من شيوخو كأقرانو" .توُب اٟتافظ
(ٖ)
أبو القاسم بن عساكر ُب ليلة اثنُت حادم عشر رجب من سنة إحدل كسبعُت كٜتسمائة.
ابن الفراء البطليوسي ا١تغريب (ت  ٘ٙٛىػ ).
أبو علي اٟتسن بن علي بن اٟتسن بن علي بن عمر األنصارم ،األندلسي ،البطليوسي،
كيعرؼ :بابن الفراء.
ٝتع بالثغر من :أيب بكر الطرطوشي ،كغَته ،ك٤تمد بن الفضل الفراكم ،كطائفة ،كحدث
ببغداد كبالشاـ ،كٚتع كصنف ،ككاف ذا تعبد كخشية كخوؼ ،كحدث بػ (صحيح مسلم) ببغداد،
(ٔ) الصلة (ٔ .)ٖٔٛ/
(ٕ) جذكة ا١تقتبس (صٔٗٔ) ،الصلة (ٔ  ،)ٕٙ/بغية ا١تلتمس (ص.)ٜٜٔ
(ٖ) التقييد (ٕ )ٜٔٔ/تاريخ أربيل (ٕ )ٔٗٛ/سَت النبالء (ٕٓ )٘ٙٚ/تاريخ اإلسالـ (ٕٔ )ٜٖٗ/تذكرة
اٟتفاظ (ٗ )ٖٕٔٛ/طبقات الشافعية الكربل ( )ٕٔ٘/ٚالبداية كالنهاية ( )٘ٔٗ/ٔٙطبقات الشافعيُت
البن كثَت (ٔ )ٜٖٙ/ذيل التقييد (ٕ )ٔٛٛ/طبقات اٟتفاظ للسيوطي (ص ٘.)ٗٚ
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(ٔ)

ُب سنة  .٘ٙٙماتْ :تلبُ ،ب سنة ٙتاف كستُت كٜتس مائة ،كقد بلغ الثمانُت.
هباء الدين ابن عساكر (ت ٓٓٙىػ).
القاسم ابن اٟتافظ الكبَت أيب القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل بن عبد اهلل بن اٟتسُت.
هباء الدين أبو ٤تمد الدمشقي ،ا١تعركؼ بابن عساكر.
مولده ُب نصف ٚتادل األكىل سنة سبع كعشرين كٜتس مائة.
ٝتع أباه ،كعمو الصائن ىبة اهلل ،كأبا طالب علي بن عبد الرٛتن الصورم ،كخلقا كثَتا.
كأجاز لو عامة مشايخ خراساف الذين لقيهم أبوه ُب سنة ثالثُت .منهم :أبو عبد اهلل الفراكم ،كزاىر
الشحامي ،كاٟتسُت بن عبد ا١تلك ا٠تالؿ ،كىبة اهلل السيدم .ركل عنو :أبو ا١تواىب ابن صصرل،
كأبو جعفر القرطيب ،كأبو ٤تمد عبد القادر الرىاكم ،كعز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ،
كٚتاعة .قاؿ الذىيب :اٟتافظ ،ا١تفيد ،ا١تسند ،كاف إماما٤ ،تدثا ،ثقة ،حسن ا١تعرفة .كقاؿ ابن
نقطة :ىو ثقة كتوُب ُب تاسع صفر سنة ستمائة(ٕ).
املطلب الثالث :الفْات الْاقع يف رّآة ابً صفٔاٌ:
رٔتا كقع ُب ركايات كتب اٟتديث فوات يسَت جرت عادهتم جربه باإلجازة أك الوجادة كقد
بُت ذلك اٟتافظ ابن الصالح بدقة كما بينو غَته كما تقدـ ،يقوؿ رٛتو اهلل" :اعلم أف إلبراىيم بن
سفياف ُب الكتاب فائتا مل يسمعو من مسلم يقاؿ فيو أخربنا إبراىيم عن مسلم كال يقاؿ فيو قاؿ
أخربنا أك حدثنا مسلم كركايتو لذلك عن مسلم إما بطريق اإلجازة كإما بطريق الوجادة كقد غفل
أكثر الركاة عن تبيُت ذلك كٖتقيقو ُب فهارسهم كبرنا٣تاهتم كُب تسميعاهتم كإجازاهتم كغَتىا بل
يقولوف ُب ٚتيع الكتاب أخربنا إبراىيم قاؿ اخربنا مسلم كىذا الفوت ُب ثالثة مواضع ٤تققة ُب
أصوؿ معتمدة.
فأك٢تا ُب كتاب اٟتج ُب باب اٟتلق كالتقصَت حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رحم اهلل احمللقُت بركاية ابن منَت فشاىدت عنده ُب أصل اٟتافظ أيب
(ٔ) األنساب (ٕ )ٕٜ٘/بغية الطلب (٘ )ٕ٘ٓ٘/التقييد (ٔ )ٕٜٕ/التكملة لكتاب الصلة (ٔ )ٕٔٓ/الواُب
بالوفيات (ٕٔ )ٜٓ/سَت النبالء (ٕٓ.)٘ٔٔ/
(ٕ) التكملة لوفيات النقلة (ٕ )ٛ/شذرات الذىب (ٗ )ٖٗٚ/التقييد (ص ٕٖٗ) تذكرة اٟتفاظ (ٗ)ٖٔٙٚ/
طبقات اٟتفاظ (ص  )ٗٛٙسَت أعالـ النبالء (ٕٔ )ٗٓ٘/طبقات الشافعية لألسنوم (ٕ )ٜٙ/النجوـ
الزاىرة ( )ٔٛٙ/ٙالعرب (ٖ.)ٖٔٓ/
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القاسم الدمشقي ٓتطو ما صورتو ،أخربنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف عن مسلم قاؿ
حدثنا ابن منَت حدثنا ايب حدثنا عبيد اهلل بن عمر اٟتديث.
ككذلك ُب أصل ٓتط اٟتافظ أيب عامر العبدرم إال أنو قاؿ حدثنا أبو إسحاؽ.
كشاىدت عنده ُب أصل قدمي مأخوذ عن أيب أٛتد اٞتلودم ما صورتو من ىا ىنا قرأت على
أيب أٛتد حدثك م إبراىيم عن مسلم ككذا كاف ُب كتابو إىل العالمة .قلت كىذه العالمة ىي بعد
ٙتانية أكراؽ أك ٨توىا عند أكؿ حديث ابن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف إذا استول
على بعَته خارجا إىل سفر كرب ثالثا كعندىا ُب األصل ا١تأخوذ عن اٞتلودم ما صورتو إىل ىا ىنا
قرأت عليو يعٍت على اٞتلودم عن مسلم كمن ىا ىنا قاؿ حدثنا مسلم.
كُب أصل اٟتافظ أيب القاسم عندىا ٓتطو من ىنا يقوؿ حدثنا مسلم كإىل ىنا شك.
الفائت الثاين :إلبراىيم أكلو أكؿ الوصايا قوؿ مسلم حدثنا أبو حيثمة زىَت ابن حرب ك٤تمد
بن ا١تثٌت كاللفظ حملمد بن ا١تثٌت ُب حديث ابن عمر ما حق امرلء مسلم لو شيء يريد أف يوصي
فيو إىل قولو ُب آخر حديث ركاه ُب قصة حويصة ك٤تيصة ُب القسامة حدثٍت إسحاؽ بن منصور
أخربنا بشر بن عمر قاؿ ٝتعت مالك بن أنس اٟتديث كىو مقدار عشرة أكراؽ ففي األصل
ا١تأخوذ عن اٞتلودم كاألصل الذم ٓتط اٟتافظ أيب عامر العبدرم ذكر انتهاء ىذا الفوات عند أكؿ
ىذا اٟتديث كعود قوؿ إبراىيم حدثنا مسلم.
كُب أصل اٟتافظ أيب القاسم الدمشقي شبو الًتدد ُب ىذا اٟتديث داخل ُب الفوت أك غَت
داخل فيو كاالعتماد على األكؿ.
الفائت الثالث :أكلو قوؿ مسلم ُب أحاديث اإلمارة كا٠تالفة حدثٍت زىَت بن حرب حدثنا
شبابة حديث أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم إمنا اإلماـ جنة كديتد إىل قولو ُب كتاب
الصيد كالذبائح حدثنا ٤تمد بن مهراف الرازم حدثنا أبو عبد اهلل ٛتاد بن خالد ا٠تياط حديث أيب
ثعلبة ا٠تشٍت إذا رميت بسهمك فمن أكؿ ىذا اٟتديث عاد قوؿ إبراىيم حدثنا مسلم ،كىذا الفوت
أكربمها كىو ٨تو ٙتاين عشرة كرقة كُب أكلو ٓتط اٟتافظ الكبَت أيب حازـ العبدكم النيسابورم ككاف
يركم عن ٤تمد بن يزيد العدؿ عن إبراىيم ما صورتو من ىنا يقوؿ إبراىيم قاؿ مسلم كىو ُب
األصل ا١تأخوذ عن اٞتلودم كأصل أيب عامر العبدرم كأصل أيب القاسم الدمشقي بكلمة عن
كىكذا ُب الفائت الذم سبق ُب األصل ا١تأخوذ عن اٞتلودم كأصل أيب عامر كأصل أيب
القاسم كذلك حيتمل كونو ركل ذلك عن مسلم بالوجادة كحيتمل اإلجازة كلكن ُب بعض النسخ
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التصريح ُب بعض ذلك أك كلو يكوف ذلك عن مسلم باإلجازة كالعلم عند اهلل تبارؾ كتعاىل"(ٔ).
كينبغي التنبيو إىل أف ابن سفياف رٛتو اهلل مل يكن يصرح بسماع الصحيح ُب ىذه ا١تواضع
الفائتة لكونو ٖتملها عن مسلم باإلجازة أك بالوجادة ،نبو عليو بعض العلماء كابن الصالح كما
تقدـ ُب كالمو االنف الذكر .ك٦تن نبو على ذلك أيضا من ا١تتقدمُت ،اإلماـ أبوبكر بن خَت
اإلشبيلي ُب فهرسة ما ركاه عن شيوخو حيث بُت أف ابن سفياف مرة يصرح بالتحديث ،كمرة ال
يصرح عن مسلم ،كنص ما قالو ُب ىذا ..." :عن أيب إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف عن
مسلم ،كُب بعض ا١تواضع يقوؿ ابن سفياف :حدثنا مسلم"(ٕ)بل أف ابن خَت مل يكتف هبذه
اإلشارة ،فقد أكضح ذلك ُب أصلو ،يشهد لو قولو( :كذلك مقيد ٣تود ُب أصلي ْتمد اهلل)(ٖ) كقاؿ
أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن سليماف بن الفاسي بن طاىر الركداين السوسي ا١تكي ا١تالكي :تنبيو.
مل يقع البن سفياف ٝتاع ٚتيع الكتاب عن ا١تؤلف ،بل فاتو منو ثالثة أفوات ،كاف ابن سفياف يقوؿ
فيها عن مسلم كال يقوؿ حدثنا مسلم .قاؿ ابن الصالح :فال يدرل أٛتلها عنو إجازة أك كجادة:
األكؿ ٍب ذكر ا١تواضع الثالث اليت ذكرىا ابن الصالح(ٗ).
كىذا يدلنا على شدة ٖترم العلماء كدقة ضبطهم كحرصهم الشديد على ركاية ا١تصنفات
اٟتديثية مصححة متنا كسندا ،كضبط كيفية ٖتملها.
املطلب الزابع :أصاىٔد ٍذِ الزّآة:
يعد حصر أسانيد ىذه الركاية من ا١تتعذر لسعة انتشارىا ككثرة من ركاىا خاصة عند
ا١تشارقة ،كلذا كاف القاضي عياض يسميها "األـ"(٘) ،لكن لعلي أكرد ٢تذه الركاية أربعة أسانيد
ألشهر من ركاىا من ا١تشارقة كا١تغاربة ،كأشَت إىل من سواىم لتعذر استقصاءىا.
طريق اإلماـ النوكم :حيث قاؿ" :أما اسنادم فيو فأخربنا ّتميع صحيح االماـ مسلم بن
اٟتجاج رٛتو اهلل الشيخ األمُت العدؿ الرضى أبو إسحاؽ إبراىيم بن أيب حفص عمر بن مضر
الواسطي رٛتو اهلل ّتامع دمشق ٛتاىا اهلل كصاهنا كسائر بالد االسالـ كأىلو قاؿ أخربنا االماـ ذك
(ٔ( صيانة صحيح مسلم (ص.)ٔٔٗ:
(ٕ) فهرسة ابن خَت (ص .)ٜٛ
(ٖ) نفسو (ص  ،)ٜٛسيأٌب اٟتديث عن أصل ابن خَت إف شاء اهلل ُب موضعو من ىذا البحث.
(ٗ) صلة ا٠تلف ٔتوصوؿ السلف (ص )٘ٛككانت كفاتو سنة (ٜٗٔٓىػ)
(٘) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٔ.)ٛٔ/

- 515 -

روايات صحيح مسلم ،د .عادل بن محمد السبيعي

الكٌت أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد ا١تنعم الفراكم قاؿ أخربنا االماـ فقيو اٟترمُت
أبو جدل أبو عبد اهلل ٤تمد بن الفضل الفراكم قاؿ أخربنا أبو اٟتسُت عبد الغافر الفارسي قاؿ أنا
أٛتد ٤تمد بن عيسى اٞتلودم قاؿ أنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف الفقيو انا االماـ أبو
اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج رٛتو اهلل كىذا االسناد الذم حصل لنا كألىل زماننا ٦تن يشاركنا فيو ُب
هناية من العلو ْتمد اهلل تعاىل فبيننا كبُت مسلم ستة...كحصل ُب ركايتنا ١تسلم لطيفة كىو أنو
اسناد مسلسل بالنيسابوريُت كبا١تعمرين فاف ركاتو كلهم معمركف ككلهم نيسابوريوف من شيخنا أيب
(ٔ)
إسحاؽ إىل مسلم كشيخنا كاف كاف كاسطيا فقد أقاـ بنيسابور مدة طويلة كاهلل اعلم"
طريق اٟتافظ ابن حجر قاؿ" :أخربنا أبو اٟتسن ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عقيل البالسي
قراءة عليو ك٨تن نسمع ٔتصر كأبو الطاى ر ٤تمد ابن أيب اليمن ٤تمد بن عبد اللطيف بن أٛتد بن
أيب الفتح الربعي التكرييت ٍب اإلسكندرم نزيل القاىرة بقراءٌب عليو هبا ُب أربعة ٣تالس سول ٣تلس
ا٠تتم قاال أنبأنا أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد اٟتميد بن عبد ا٢تادم ا١تقدسي ٍب الصاٟتي
قدـ القاىرة أنبأنا أبو العباس أٛتد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي ٝتاعا عليو كأبو إسحاؽ إبراىيم
بن عمر بن مضر إجازة كأخربنا أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن ٤تمد ا١تقدسي كسعد الدين ٤تمد
بن ٤تمد القمٍت ٝتاعا عليهما لبعضو كإجازة لبقيتو قاال أنبأنا العالمة أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن
إبراىيم بن القماح الشافعي أنبأنا إبراىيم بن عمر بن مضر ٝتاعا عليو سول من أكلو إىل قولو ُب
ا١تقدمة كسنذكر مركياهتم على الصفة اليت ذكرناىا كسول من قولو كتاب الزىد إىل آخر الصحيح
فإجازة قاؿ ابن عبد الدائم أنبأنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن علي بن صدقة اٟتراين ٝتاعا عليو ككاف
ليفوت فكاف يذكر أنو أعيد لو كىو ثقة كقاؿ الثاين أنبأنا أبو الفتح منصور بن عبد ا١تنعم بن عبد
اهلل بن ٤تمد بن الفضل الفراكم ٝتاعا كا١تؤيد بن ٤تمد بن علي الطوسي إجازة ح كأخربين ببعضو
عبد الواحد بن ذم النورين بن عبد الغفار الصردم كأبو علي ٤تمد بن أٛتد بن علي بن عبد العزيز
ا١تهدكم كأبو الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد بن ا١تبارؾ الغزم ٝتاعا عليهم مفرقُت كإجازة منهم لسائره
قالوا أنبأنا أبو اٟتسن علي بن عمر بن أيب بكر الواين أنبأنا ٤تمد بن عبد اهلل بن أيب الفضل ا١ترسي
أنبأنا ا١تؤيد بن ٤تمد الطوسي إجازة ح كأخربنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن ياسُت اٞتزكيل ا١تقرم إجازة
مكاتبة أنبأنا الشريف عز الدين موسى بن علي بن أيب طالب العلوم ا١توسوم قراءة عليو كأنا
حاضر كإجازة منو أنبأنا العالمة تقي الدين أبو عمرك عثماف بن الصالح عبد الرٛتن الشافعي
ا١تعركؼ بابن الصالح كاٟتافظ أبو علي اٟتسن بن ٤تمد بن ٤تمد البكرم كاٟتافظ أبو إسحاؽ
(ٔ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ٔ.)ٙ/
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إبراىيم بن ٤تمد الصريفيٍت كاحملدث فخر الدين ٤تمد بن ٤تمد بن عمر الصفار كزين الدين حيِت بن
علي بن أٛتد ا١تالقي كأبو العز ا١تفضل بن علي بن عبد الواحد كأبو عبد اهلل ٤تمد بن ٛتيد بن
مسلم بن الكميت اٟتراين كتاج الدين أبو جعفر ٤تمد بن أٛتد بن علي القرطيب كٚتاؿ الدين ٤تمد
ابن علي بن ٤تمود العسقالين ٝتاعا عليهم ٞتميعو كأبو اٟتسن علي بن يوسف الصورم ٝتاعا عليو
سول من أكلو إىل قولو حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة فذكر حديث جرير البجلي بايعت رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم فإجازة منو ٢تذا القدر كتاج الدين أبو ا١تعايل أٛتد بن القاضي أبو نصر ٤تمد
بن ىبة اهلل الشَتازم ٝتاعا عليو سول من قولو حدثنا عمرك الناقد فذكر حديث أيب ىريرة أف عمر
مر ْتساف إىل قولو حدثنا ابن أيب عمر ا١تقرئ فذكره إىل قولو كإهنما مل يذكرا ككاف عرشو على ا١تاء
كالعال مة أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن عبد الصمد السخاكم ٞتميعو كعتيق بن أيب الفضل بن
سالمة السلماين ٝتاعا عليو لبعضو كأبو الربكات عمر بن عبد الوىاب الرباذعي ٝتاعا عليو لبعضو
قاؿ ابن الصالح كالستة بعده كالصورم أنبأنا ا١تؤيد بن ٤تمد الطوسي كقاؿ ابن الصالح كالعسقالين
كالسخاكم أنبأنا منصور بن عبد ا١تنعم الفراكم قاؿ ابن الصالح ٝتاعا كاآلخراف إجازة كقاؿ القرطيب
كابن الشَتازم أنبأنا ابن صدقة اٟتراين كقاؿ األخَتاف أنبأنا اٟتافظ أبو القاسم علي بن اٟتسن بن
ىبة اهلل بن عساكر قاؿ األربعة أنبأنا فقيو اٟترـ أبو عبد اهلل ٤تمد بن الفضل بن أٛتد الصاعدم
الفراكم أنبأنا أبو اٟتسُت عبد الغافر بن ٤تمد الفارسي.
كقاؿ السخاكم أيضا أخربنا اإلماـ أبو ٤تمد القاسم بن فَتة بن خلف الرعيٍت الشاطيب أنبأنا
أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ىذيل أنبأنا أبو داكد سليماف بن ٧تاح أنبأنا أٛتد بن عمر بن د٢تاث
العذرم أنبأنا أٛتد بن اٟتسن الرازم قاال أنبأنا أبو أٛتد ٤تمد بن عيسى بن عمركيو اٞتلودم أنبأنا
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف أنبأنا مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ٝتاعا عليو سول
األفوات الثالثة اليت كاف إبراىيم يقوؿ فيها عن مسلم كال يقوؿ أنبأنا مسلم قاؿ ابن الصالح كال
(ٔ)
ندرم ٛتلها عنو إجازة أك كجادة"
كما أف لغَتمها من العلماء أسانيد أخرل كما ىو اٟتاؿ عند ابن الصالح ،كالسيوطي
كغَتمها(ٕ).
كمل تقتصر ركاية ابن سفياف على ا١تشارقة فقط ،فللمغاربة أيضا طريق إليها ٦تن رحل إىل جهة
(ٔ) ا١تعجم ا١تفهرس (ٔ)ٕٚ /
(ٕ) ينظر ُب ىذا صيانة صحيح مسلم ص ٔٓٚ
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ا١تشرؽ كالقاضي عياض ،كابن خَت األشبيلي ،كغَتمها.
طريق القاضي عياض :قاؿ القاضي :كأما ركاية ابن سفياف :فقرأناىا كٝتعناىا على ٚتاعة من
شيوخنا بطرقها ا١تختلفة ،فممن ٝتعتها عليو :الفقيو اٟتافظ القاضي أبو علي الصدُب ،كالشيخ
الراكية أبو ْتر سفياف بن العاصي األسدم ،قاال :نا هبا أبو العباس أٛتد بن عمر العذرم ،كحدثٍت
هبا أيضا ٝتاعا كقراءة كأجازة :القاضي أبو عبد اهلل ٤تمد بن عيسى التميمي ،عن أيب العباس
العذرم إجازة قاؿ :نا أبو العباس أٛتد بن اٟتسن الرازم ،قاؿ :أبو ْتر ،كحدثٍت بو أيضا :الشيخ
أبو الفتح نصر بن اٟتسن السمرقندم ،عن أيب اٟتسُت عبد الغافر ابن ٤تمد الفارسي ،كقرأهتا على
الفقيو أيب ٤تمد بن أيب جعفر بلفظي ،قاؿ :نا أبو علي اٟتسُت بن علي الطربم اإلماـ ،عن أيب
اٟتسُت الفارسي ،قاؿ ابن أيب جعفر :كحدثٍت هبا :أيب ،عن أيب حفص ا٢توزين ،عن أيب ٤تمد عبد
اهلل بن سعيد الشنتجايل ،عن أيب سعيد عمر بن ٤تمد السجزم(ٔ).
طريق ابن خَت األشبيلي :أما ركاية اٞتلودم :فحدثٍت هبا الشيخ القاضي أبو بكر ٤تمد بن
عبد اهلل بن ٤تمد ابن العريب  -رٛتو اهلل  -قراءة مٍت عليو قاؿ :حدثنا بو الشيخ أبو بكر ٤تمد بن
طرخاف ابن يلتكُت بن حيكم الًتكي قاؿ :حدثنا أبو الليث أبو الفتح نصر بن اٟتسن بن أيب القاسم
التنكيت الشاسي .قاؿ ابن العريب أيضا :كأخربنا الشيخ اإلماـ ٚتاؿ اإلسالـ إماـ اٟترمُت أبو عبد
اهلل اٟتسُت ابن علي الطربم نزيل مكة هبا ٝتاعا كمناكلة قاال :حدثنا عبد الغافر بن ٤تمد بن عبد
الغافر الزكي العدؿ قاؿ :حدثنا أبو أٛتد ٤تمد بن عيسى بن عمركيو اٞتلودم ،عن أيب إسحاؽ
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،عن مسلم .كُب بعض ا١تواضع يقوؿ ابن سفياف :حدثنا مسلم ،كذلك
مقيد ٣تود ُب أصلي ْتمد اهلل.
كحدثٍت هبا أيضا :الشيخ ا٠تطيب أبو بكر موسى بن سيد بن إبراىيم األموم - ...رٛتو اهلل
 قراءة مٍت عليو ُب أصل كتابو با١تسجد اٞتامع باٞتزيرة ا٠تضراء حرسها اهلل ُب ذم القعدة من سنةٖٗ٘  ،كالشيخ احملدث أبو اٟتسن عباد بن سرحاف ا١تعافرم  -رٛتو اهلل  -مناكلة منو يل ُب أصل
كتابو ،كالشيخ اإلماـ أبو اٟتكم عبد الرٛتن بن عبد ا١تلك بن غشلياف األنصارم  -رٛتو اهلل -
إجازة قالوا كلهم :حدثنا هبا الشيخ اإلماـ أبو عبد اهلل اٟتسُت بن علي الطربم ا١تذكور أما ابن سيد
كابن سرحاف ،فسمعاه عليو ،كأما ابن غشلياف ،فإجازة منو لو ،كقد تقدـ سند الطربم فوؽ ىذا.
كحدثٍت هبا أيضا :شيخنا أبو اٟتسن يونس بن ٤تمد بن مغيث  -رٛتو اهلل  -قراءة عليو ،كأنا أٝتع
(ٔ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٔ )ٚٚ/برنامج الوادم آشي (ص ٚٛك.)ٔٗٙ ٔٓٙ
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إال يسَتا من آخره ،فإنو أجازه يل ،كناكلٍت الديواف كلو قاؿ :حدثٍت بو الشيخ الصاحل أبو عبد اهلل
٤تمد بن ٤تمد بن بشَت ا١تعافرم الصَتُب  -رٛتو اهلل  -قراءة عليو قاؿ :حدثنا بو أبو ٤تمد عبد اهلل
بن الوليد بن سعد بن بكر األنصارم ٔتصر ،ككتبتو من كتابو قاؿ :حدثنا بو أبو العباس أٛتد بن
اٟتسُت بن عبد الرٛتن بن بندار بن جربيل الرازم قاؿ :حدثنا أبو أٛتد اٞتلودم قاؿ :حدثنا
(ٔ)
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف قاؿ :حدثنا مسلم بن اٟتجاج.
املطلب اخلامط :سٓادات ابً صفٔاٌ على الصحٔح ملضله:
زيادات الركاة على كتب األئمة أمر معركؼ عند العلماء ،فثمت كتب عديدة ىي من أجل
دكاكين اإلسالـ كقعت فيها الزيادة مبينة من الركاة ٢تا ،كما كقع ُب زيادات عبد اهلل بن أٛتد على
أبيو ُب ا١تسند ،ككذا زيادات أيب بكر القطيعي راكم مسند أٛتد عن عبد اهلل بن أٛتد عن أبيو على
ا١تسند ،ككزيادات ابن القطاف ُب ركايتو لسنن ابن ماجة ،كزيادات ابن األعرايب على سنن أيب داكد
كغَت ذلك ٦تا ىو مشهور معلوـ عند أىل االختصاص بالسنة .كقد كقع ىذا األمر ُب ركاية ابن
سفياف عن مسلم للصحيح ،كقد اختلف العلماء ُب قدر ىذا الزائد كٖتديده ،كحيتاج األمر إىل تتبع
دقيق حىت يتنبو إىل عدـ نسبة ىذه الزيادات للصحيح نفسو(ٕ).
املبحث الثالث :رّآة أبٕ حمند أمحد بً الكالىضٕ للنضيد الصحٔح:
تقدمت اإلشارة إىل أف ا١تسند الصحيح ركاه ا١تغاربة من طريقُت طريق أٛتد بن علي
القالنسي كطريق إبراىيم بن سفياف ،كأفاد القاضي عياض أف كتاب مسلم مل يصل إىل ىذه البالد
(أم ا١تغرب كاألندلس) إال من طريقي القالنسي كابن سفياف(ٖ) .إال أنو كمع مركر الزماف رجعت
ركايتهم لركاية ابن سفياف كمل تعد ركاية القالنسي مشهورة عندىم حىت مل يعد ٢تا ذكر كال ركاية بُت
ا١تتأخرين منهم .كلذا مل يهمل ا١تغاربة ركايتو من طريق أخرل غَت الطريق ا١تشتهرة عندىم فرككه
كذلك من الطريق ا١تشرقية.
(ٔ) فهرسة ابن خَت  ٔٛٙػ.ٛٚ
(ٕ) للدكتور عبد اهلل دنفو ْتث بعنواف "زيادات ابن سفياف على صحيح مسلم" ذكر ىذه الزيادات كتتبعها.
كنظرا للرغبة ُب اختصار البحث أحلت على البحث ا١تشار إليو.
(ٖ) الغنية (ص  .)ٔٓٚكلعل ما ذكره ابن الصالح ،كالنوكم كاف تبعا للقاضي عياض .كإال =فسيأٌب أف ركاية
مكي كركاية ابن الشرقي كانت ٍب كإف كانتا غَت مشهورتُت.
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املطلب األّل :كٔف ّصلت رّآة الكالىضٕ:
يقوؿ ابن الصالح" :كأما القالنسي فوقعت ركايتو عند أىل ا١تغرب كال ركاية لو عنو عند
غَتىم ،دخلت ركايتو إليو من جهة أيب عبد اهلل ٤تمد بن اٟتذاء التميمي القرطيب كغَته ٝتعوىا
ٔتصر"(ٔ).فطريق القالنسي اليت يتفرد ا١تغاربة بركايتها ،فقد دخلت إىل الغرب اإلسالمي بواسطة أيب
زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف اآلشعرم ا١تعركؼ بابن اٞتياين ا١تتوَب سنة ٓ ٖٜىػ ،كبواسطة أيب
عبداهلل ابن اٟتذاء ا١تتوَب سنة  ٗٔٙىػ ،كالمها ركيا مسند مسلم عن ابن ماىاف عن األشقر عن
القالنسي عن مسلم )ٕ(.كابن اٟتذاء ىذا كما سيأٌب ُب ترٚتتو أثٍت عليو الدارقطٍت كحث أىل مصر
على الركاية عنو .إال أف سند ىذه الطريق يتحوؿ إىل طريق ابن سفياف عند الوصوؿ إىل حديث
اإلفك(ٖ) .فانطالقا من ىذا اٟتديث إىل آخر الكتاب ،يركيو ابن ماىاف عن اٞتلودم عن ابن
سفياف(ٗ).
كذكر بعضهم(٘) أف ىناؾ من ىو أسبق من ابن اٟتذاء إىل ركاية ا١تسند الصحيح كىو:
مسلمة بن القاسم بن إبراىيم بن عبداهلل بن حاًب ،أبو القاسم القرطيب اٟتافظ الرحاؿ ،ا١تولود حوايل
سنة ٖ ٕٜىػ ،كا١تتوَب سنة ٖٖ٘ ىػ( )ٔ(.)ٙكركاه عنو أبو عبداهلل ٤تمد بن سعيد بن نبات أحد
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص .)ٔٓٚ
(ٕ) تقييد ا١تهمل(صٖٖ).
(ٖ) حديث اإلفك :اٟتديث الطويل أخرجو أٛتد  ،ٜٔٚ/ٙكالبخارم (ُٔ )ٕٙٙب الشهادات :باب تعديل
النساء بعضهن بعضان ،كُب غَته مقطعا ُب مواضع من صحيحو ىذا أحدىا ،كمسلم ُب صحيحو عن ٚتاعة
من الصحابة (ٗ )ٕٕٜٔ /كالنسائي ُب عشرة النساء (٘ٗ).
(ٗ) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ) ،الغنية (ص ،)ٖٙفهرسة ابن خَت(ص ٔٓٔ).
(٘) الفاسي ت ٖٗٔٔ ىػُ ،ب ا١تنح البادية ا١تخطوطة با٠تزانة ا١تلكية با١تغرب ٖتت رقم)ٖٔٔٚٓ( :
(ٝ )ٙتع باألندلس من٤ :تمد بن عمر بن لبابة كقاسم بن أصبغ كسوامها .كلو رحلة إىل ا١تشرؽ قبل سنة ٕٖٓ
ىػ .فسمع بالقَتكاف كبطرابلس كباإلسكندرية كٔتصر كبالقلزـ كّتدة كٔتكة كبالعراؽ كٔتدينة سَتاؼ كا١تدائن
كباليمن كبالشاـ (كانصرؼ إىل األندلس ،كقد ٚتع حديثا كثَتا ،ككف بصره بعد قدكمو من ا١تشرؽ كٝتع
الناس منو كثَتا)
قاؿ اٟتافظ ابن حجر( :ىذا رجل كبَت القدر كلو تصانيف ُب الفن ،ككانت لو رحلة لفي فيها األكابر) كعن
بعض ىؤالء األكابر أخذ صحيح مسلم.
=
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شيوخ اٟتديث ُب عصره (ٖٖ٘ ىػ  ٕٜٗ -ىػ) ،كعن ىذا األخَت ركاه أبو عبداهلل ٤تمد بن عتاب
ا١تتوَب سنة ٕ ٗٙىػ .كاهلل أعلم
املطلب الثاىٕ :ىضخة الكالىضٕ.
تقدـ معنا أف ىذه الركاية تعد ٦تا اختص بو ا١تغاربة دكف أىل ا١تشرؽ مع أف أصل ىذه الركاية
مشرقي إال أهنا مل يعد ٢ت ا عناية كاىتماـ حىت كادت أف تنقرض من جهتم إال ما ندر ،كلذا ال
٧تدىا ُب ٝتاعاهتم كأثباهتم كمشيخاهتم إال عند النادر منهم كابن الصالح كابن حجر ك٨تومها ،على
خالؼ أىل ا١تغرب الذين ظهرت عندىم كبشكل جلي كإف كاف لركاية ابن سفياف عليها علو لكن
مع ىذا مل تضعف ركايت ها كما ضعفت عند ا١تشارقة .كجيدر التنبيو إىل أف ىذه الركاية تسمى عند
أىل ا١تغرب كاألندلس "ركاية ابن ماىاف"نسبة البن ماىاف راكم النسخة عن األشقر عن
القالنسي )ٕ(.كقد تقدـ أف طريق القالنسي اليت يتفرد ا١تغاربة بركايتها ،قد دخلت إىل الغرب
اإلسالمي بواسطة أيب زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف اآلشعرم ا١تعركؼ بابن اٞتياين ا١تتوَب سنة
ٓ ٖٜىػ ،كبواسطة أيب عبداهلل ابن اٟتذاء ا١تتوَب سنة  ٗٔٙىػ ،كالمها ركيا مسند مسلم عن ابن
ماىاف عن األشقر عن القالنسي عن مسلم )ٖ(.إال أف سند ىذه الطريق يتحوؿ إىل طريق ابن
سفياف عند الوصوؿ إىل حديث اإلفك(ٗ).فانطالقا من ىذا اٟتديث إىل آخر الكتاب ،يركل ابن
ماىاف عن اٞتلودم عن ابن سفياف(٘).

= ترٚتتو ُب :التمهيد ( )ٕ/ٕٜٜتاريخ علماء األندلس(ٖٕ )ٕ/ٛكما بعدىا ،جذكة ا١تقتبس (ص  )ٖٗٙبغية
ا١تلتمس(ص ٖ )ٗٙميزاف االعتداؿ(ٕٔٔ )ٗ/سَت أعالـ النبالء(ٓٔٔ )ٔٙ/لساف ا١تيزاف(ٖ٘ )ٙ/كما
بعدىا.
(ٔ) فهرسة الفاسي ت ٖٗٔٔ ىػ ،ا١تسماة ب (ا١تنح البادية) ٥تطوطة با٠تزانة ا١تلكية بالرباط ا١تغرب.
(ٕ) ستأٌب ترٚتتو كترٚتة األشقر بإذف اهلل ُب تراجم ركاية القالنسي.
(ٖ) تقييد ا١تهمل (ص ٕٖ).
(ٗ) سبق ٗترجيو.
(٘) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ) الغنية (ص )ٖٙفهرسة ابن خَت(ٔٓٔ).
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املطلب الثالث :أعَز الزّآات املغزبٔة للنضيد الصحٔح
فشت ركاية القالنسي با١تغرب اإلسالمي كبالد األندلس جدا كاعتٌت هبا جم غفَت من
احملدثُت من أىل تلك النواحي ،بيد أهنا اشتهرت بركاية ثالثة منهم كذلك التصا٢تا بالسماع ،ككثرة
من ركاىا كانتشارىا ،كعلو كعب من ركاىا .كما اقًتنت شهرة ىذه الركايات بشهرة أصحاهبا .أك٢تا:
ركاية أيب عبداهلل ابن اٟتذاء ،كثانيها :ركاية أيب علي الغساين ،كثالثها :ركاية أيب علي الصدُب ،كلذا
فإف ا١تتأمل إىل مدار أسانيد ىذه الركاية جيدىا تدكر على ىؤالء الثالثة الكبار ا١تذكورين ،كلعلنا من
استعراض أسانيد كبار علماء ا١تغرب كاألندلس ٢تذه الركاية يتبُت لنا ذلك جليا.
املطلب الزابع :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة:
الطبقة األكىل :القالنسي:
ابو ٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسن بن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن القالنسي كقعت بركايتو عن
مسلم عند ا١تغاربة كمل أجد لو ذكرا عند غَتىم دخلت ركايتو إليهم من مصر على يدم من رحل
منهم إىل جهة ا١تشرؽ كأيب عبد اهلل ٤تمد بن حيِت اٟتذاء التميمي القرطيب كغَته
ككثقو السمعاين حُت ذكر ترٚتة أيب بكر األشقر كركايتو للصحيح من طريق القالنسي قاؿ:
كىي أحسن ركاية للمسند الصحيح كركاهتا ثقات .كما حث الدارقطٍت كىو ببغداد أىل مصر على
ٝتاع ىذه الركاية كأخذىا عن راكيها ابن ماىاف عن القالنسي فعن ابن النجار قاؿ" :أنبأنا أبو
ا٠تطاب الكليب قاؿ :أنبأنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل ابن خليل ا١تصرم ،أنبأنا أبو علي اٟتسُت
بن ٤تمد بن أٛتد الغساين قاؿٝ :تعت أبا عمر ٤تمد بن ٤تمد بن حيِت يقوؿٝ :تعت أيب يقوؿ:
أخربين ثقات من أىل مصر :أف أبا اٟتسن علي بن عمر الدارقطٍت كتب إىل أىل مصر من بغداد:
أف اكتبوا عن أيب العالء ابن ماىاف كتاب مسلم بن اٟتجاج الصحيح ككصف أبا العالء بالثقة
كالتمييز"(ٔ) كيبدك كاهلل أعلم أف الدارقطٍت من معاصرتو البن ماىاف كمعرفتو بو ذكر ىذا توثيقا لو،
ك٢تذا أكصى باالىتماـ بركايتو ،كعدىا من أصح الركايات(ٕ).
الطبقة الثانية :أبو بكر األشقر (ت ٖٜ٘ىػ).

(ٔ) ذيل تاريخ بغداد (.)ٖٚٛ /ٔٙ
(ٕ) األنساب للسمعاين (ٕٔ )ٚٙ/صيانة صحيح مسلم (ص )ٜٔٓكمل أقف على ترٚتتو ُب غَت ما ذكرت.
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أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت األشقر .الفقيو على مذىب الشافعي النيسابورم(ٔ) .حدث
بصحيح مسلم عن القالنسي .كركاه عنو أبو العالء بن ماىاف ( ت  ٖٛٛىػ )
أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت ا١تتكلم األشقر ،من أىل نيسابور ،شيخ أىل الكالـ ُب
عصره بنيسابور ،كمن أىل الصدؽ ُب ركاية اٟتديثٝ ،تع جعفر بن ٤تمد بن سوار كإبراىيم بن أىب
طالب كيوسف بن موسى ا١تركركذم كإبراىيم بن ٤تمد السكٌت كأقراهنم.
ٝتع منو اٟتاكم أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اٟتافظ ،كأبوالعالء عبداهلل بن ماىاف كغَتمها.
(ٕ)
قاؿ اٟتاكم "صدكؽ ُب اٟتديث"
كاف ٝتع ا١تسند الصحيح من أٛتد بن على القالنسي كركاه ،كىي أحسن ركاية لذاؾ
(ٖ)
الكتاب ،كإهنم ثقات ،كتوَب ُب ذم اٟتجة سنة تسع كٜتسُت كثالٙتائة.
الطبقة الثالثة :ابن ماىاف (ت ٖٛٛىػ ).
أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن ماىاف البغدادم ٍب ا١تصرم .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم
ركاية ابن سفياف.
الطبقة الرابعة :أبو عبداهلل بن اٟتذاء (ت ٗٔٙىػ).
أبو عبداهلل ٤تمد بن حيِت بن أٛتد ابن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن يعقوب بن داكد
التميمي ،القاضي ،من أىل قرطبة .ا١تعركؼ بابن اٟتذاء .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
ا١تنذر ابن ا١تنذر (تٖٕٗىػ).
أبو اٟتكم منذر بن منذر بن علي بن يوسف الكناين ،من أىل مدينة الفرج كلد سنة ٖٓٗىػ
ركل ببلده عن أيب اٟتسن بن معاكية ابن مصلح ،كعن أيب سليماف أبوب بن حسُت قاضي مدينة
الفرج كغَتمهاٍ .ب رحل اىل ا١تشرؽ ،كأدل فريضة اٟتج ،كاغتنم ىذه الفرصة فأخذ عن أيب بكر أٛتد
بن ٤تمد الطرسوسي .كٔتصر ٝتع من ٤تمد بن رشيق .كأيب بكر بن اٝتاعيل كٝتع صحيح مسلم
من أب العالء بن ماىاف كأخذ كذلك عن شيوخ مدينة القَتكاف (ٔ) .كقد ركل عنو ٚتاعة
(ٔ) فهرسة ابن خَت(ص ٔٓٔ)
(ٕ) تاريخ اإلسالـ()ٖٔٗ/ٛ
(ٖ) االنساب للسمعاين (ٖ ،)ٗٓ٘/التقييد(ٔ )ٖٙ/سَت أعالـ النبالء( )ٜٖٗ/ٔٙالواُب بالوفيات (ٖ)ٕ٘ٙ/
طبقات الشافعية الكربل(ٖ)ٔٛٗ/
(ٔ) فهرس ابن عطية ٖٓٔ.
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أشهرىم :أبو بكر عبدالباقي بن ٤تمد بن سعيد بن برياؿ اٟتجازم ،ركل عنو صحيح مسلم .كثقو
ابن بشكواؿ كقاؿ عنو" :كاف رجال صا ٟتا قدمي الطلب للعلم كثَت الكتب راكيا ٢تا موثقا فيها"،
(ٔ)
كتوُب سنة ٖٕٗىػ.
الفقيو أبو عبداهلل الباجي (تٖٖٗىػ)
أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد بن عبداهلل ابن ٤تمد بن علي بن شريعة اللخمي الباجي ،من
أىل اشبيلية .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
ابن اٞتياين ٖٜٓىػ.
أبو زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف األشعرم ،ا١تعركؼ بابن اٞتياين ،من أىل قرطبة.
تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
أبو القاسم أٛتد بن فتح ابن الرساف (ت ٖٓٗىػ).
أبو القاسم أٛتد بن فتح بن عباهلل بن علي بن يوسف ا١تعافرم ،التاجر ،من أىل قرطبة،
ا١تعركؼ بابن الرساف .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
الطبقة ا٠تامسة :أبو بكر اٟتجارم (ت ٕٓ٘ىػ)
عبد الباقي بن ٤تمد بن سعيد بن أصبغ ،أبو بكر األنصارم ،اٟتجارم ،األندلسي ،كيعرؼ
بابن برياؿ .مولده سنة ست عشرة كأربعمائة.
ركل عن :ا١تنذر بن ا١تنذر ،كىشاـ بن أٛتد الكناين ،كأيب عمر الطلمنكي ،كالقاسم بن
فتح .أخذ عنو ابن العريف كالزاىد ،كلو ٝتاع أيضا من أيب عمر بن عبد الرب ،قاؿ الذىيب" :كاف
نبيال ،حافظا ،ذكيا ،شاعرا٤ ،تسنا".توُب ببلنسية ،سنة اثنتُت كٜتسمائة(ٕ).
أبو عمر بن اٟتذاء (ت  ٗٙٚىػ).
أٛتد بن ٤تمد بن حيِت بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن يعقوب بن داكد ،أبو
عمر ابن اٟتذاء ،موىل بٍت أمية .مكثر عن كالده اٟتافظ أيب عبد اهلل.
كٝتع من :عبد اهلل بن ٤تمد بن راشد ،كسعيد بن نصر ،كعبد الوارث بن سفياف ،كأيب
القاسم عبد الرٛتن الوىراين حدث عنو :اٟتافظ أبو علي الغساين ،كٚتاعة.
قاؿ عياض "كاف قاضيا باألندلس ،من أىل العلم كالفقو كالشعر "كقاؿ الذىيب" :ككاف
(ٔ) الصلة ٕ ٕٙٗ/فهرس ابن عطية ٖٓٔ.
(ٕ) اكماؿ االكماؿ البن نقطة (ٔ )ٖٕ٘/تاريخ اإلسالـ (ٔٔ)ٖ٘/
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حسن األخالؽ ،موطأ األكناؼ ،عا١تا ،سريع الكتابة ،انتهى إليو علو اإلسناد ،مع ابن عبد الرب".
ماتُ :ب ربيع اآلخر ،سنة سبع كستُت كأربع مائة ،كلو سبع كٙتانوف سنة(ٔ).
ابن عبد الرب(تٖٗٙىػ).
يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب .كلد سنة ٙتاف كستُت
كثالٙتائة .حدث عن خلف بن القاسم كعبد الوارث بن سفياف كعبد اهلل بن ٤تمد بن عبد ا١تؤمن
ك٤تمد بن عبد ا١تلك بن صيفوف كعبد اهلل بن ٤تمد بن أسد اٞتهٍت كحيِت بن كجو اٞتنة كأٛتد بن
فتح الرساف كسعيد بن نصر كاٟتسُت بن يعقوب البجاين كأيب عمر أٛتد بن اٟتسور كعدة .حدث
عنو أبو العباس الدالئي كأبو ٤تمد بن أيب قحافة كأبو اٟتسن بن مفوز كأبو علي الغساين كأبو عبد
اهلل اٟتميدم كأبو ْتر سفياف بن العاص ك٤تمد بن فتوح األنصارم كأبو داكد سليماف بن أيب
القاسم ا١تقرئ كآخركف.
قاؿ أبو الوليد الباجي :مل يكن باألندلس مثل أيب عمر ُب اٟتديث .قاؿ ابن سكرةٝ :تعت
أبا الوليد الباجي يقوؿ :أبو عمر أحفظ أىل ا١تغرب .كقاؿ اٟتميدم :أبو عمر فقيو حافظ مكثر،
عامل بالقراء ات كبا٠تالؼ كبعلوـ اٟتديث كالرجاؿ ،قدمي السماع دييل ُب الفقو إىل أقواؿ الشافعي،
رٛتة اهلل عليو .قاؿ أبو داكد ا١تقرئ :مات أبو عمر ليلة اٞتمعة سلخ ربيع اآلخر سنة ثالث كستُت
ك أربعمائة ،كاستكمل ٜتسا كتسعُت سنة(ٕ).
املطلب اخلامط :أصاىٔد ٍذِ اليضخة.
سأذكر فيما يلي بعض الطرؽ ٢تذه الركاية ٞتملة من جلة العلماء ا١تغاربة مكتفيا هبا عن
غَتىا .كما سأردفها بأسانيد بعض علماء ا١تشرؽ على قلة من ركاىا منهم ليتبُت أمهية ىذه الركاية
(ٖ)
شبو ا١تفقودة.
سند القاضي عياض إىل ركاية القالنسي:
(ٔ) بغية ا١تلتمس (ص  )ٖ٘ٚالصلة (ٔ )ٕٙ/تاريخ اإلسالـ (ٓٔ )ٕٕٗ/سَت النبالء ()ٖٗٗ/ٔٛ
العرب(ٖ ،)ٕٙٗ/شذرات الذىب (ٖ.)ٖٕٙ/
(ٕ) جذكة ا١تقتبس ( )ٖٙٚترتيب ا١تدارؾ (ٗ )ٛٓٛ /فهرسة ابن خَت(صٕٗٔ) ،الصلة ( )ٙٚٚ/ٕٜكفيات
األعياف ( ،)ٙٙ / ٚتذكرة اٟتفاظ (ٖ  ،)ٕٔٔٛ /مرآة اٞتناف (ٖ  ،)ٜٛ /البداية (ٕٔ  ،)ٔٓٗ /الديباج
ا١تذىب (ٕ  )ٖٙٚ /شذرات الذىب (ٖ .)ٖٔٗ /
(ٖ) سأبُت فيما سيأٌب بإذف اهلل من ىذا البحث أراء العلماء ُب كجود ىذه الركاية من عدمو.
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كيقوؿ القاضي عياض اليحصيب السبيت" :كأما ركاية القالنسي فيو فحدثٍت هبا قراءة كٝتاعا
كإجازة القاضي أبو عبد اهلل التميمي عن أىب على اٞتياين عن القاضي أىب عمر أٛتد بن ٤تمد بن
اٟتذاء معا ،كىو يل من اٞتياين كابن عتاب كغَتمها إجازة عن ابن اٟتذاء عن أبيو عن أىب العالء بن
ماىاف عن أىب بكر ٤تمد بن حيِت بن األشقر عن أىب ٤تمد أٛتد بن ٤تمد على القالنسى عن
مسلم .كحدثٍت بو أيضا قراءة عليو الفقيو أبو ٤تمد بن أىب جعفر عن أبيو عن أىب حفص عمر بن
اٟتسن ا٢توزيل عن القاضي أىب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الباجي عن ابن ماىاف .كهبذين الطريقُت
كصل إلينا كتاب مسلم رٛتو اهلل"(ٔ).
سند ابن خَت األشبيلي :كأما ركاية ابن ماىاف(ٕ) :فحدثٍت هبا الشيخ القاضي أبو مركاف عبد
ا١تلك بن عبد ا١تلك بن عبد العزيز اللخمي الباجي ٝتاعا عليو مرة ،كثانية قاؿ :حدثٍت هبا أيب،
كعمام أبو عمر أٛتد ،كأبو عبد اهلل ٤تمد ،كابن عمي الفقيو أبو ٤تمد عبد اهلل بن علي بن ٤تمد
قالوا كلهم :حدثنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عبد اهلل الفقيو قاؿ :حدثنا أبو العالء عبد
الوىاب بن عيسى بن ماىاف البغدادم ٝتاعا عليو مع أيب ػ رٛتو اهلل ػ ٔتصر قدمها علينا قاؿ :حدثنا
أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت الفقيو على مذىب الشافعي ا١تعركؼ باألشقر بنيسابور قاؿ :حدثنا
أبو ٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن القالنسي قاؿ :حدثنا أبو اٟتسُت
مسلم بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم،رٛتو اهلل كحدثٍت هبا أيضا :أبو بكر ٤تمد بن أٛتد بن طاىر
القيسي ا١تذكور ٝتاعا عليو ،كإجازة على ٨تو ما تقدـ قاؿ :حدثنا أبو علي حسُت بن ٤تمد بن
أٛتد الغساين قاؿ :حدثٍت هبا القاضي أبو عمر أٛتد بن ٤تمد اٟتذاء التميمي قراءة عليو سنة
ٗ٘ٚىػ قاؿ حدثنا هبا ػ رٛتو اهلل ػ قراءة مٍت عليو سنة ٘ ٖٜقاؿ :حدثنا.. .أبو العالء عبد الوىاب
بن عيسى ابن ماىاف البغدادم قاؿ :حدثنا أبو بكر أٛتد بن ٤تمد الفقيو األشقر قاؿ :حدثنا أبو
٤تمد أٛتد بن علي القالنسي قاؿ :حدثنا مسلم بن اٟتجاج حاشى ثالثة أجزاء من آخر الكتاب
أك٢تا :حديث عائشة ُب اإلفك اٟتديث الطويل إىل آخر الديواف ،فإف أبا العالء بن ماىاف يركم
ذلك عن أيب أٛتد اٞتلودم ،عن إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،عن مسلم بن اٟتجاج .كحدثٍت هبا
أيضا :الشيخ أبو ٤تمد بن عتاب إجازة قاؿ :حدثنا أبو عمر بن اٟتذاء ا١تذكور إجازة بالسند
(ٔ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٔ.)ٚٚ/
(ٕ) ىي ذاهتا ركاية ا لقالنسي كلكن لكوهنا مل ترك إال من جهة ابن ماىاف ٝتاىا بعضهم ركاية ابن ماىاف كما ىو
اٟتاؿ عند ابن خَت.
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ا١تتقدـ .قاؿ :كحدثٍت هبا أيب ٤تمد بن عتاب  -رٛتو اهلل  -قراءة عليو ،كأنا أٝتع غَت مرة قاؿ:
(ٔ)
حدثنا أبو القاسم أٛتد بن فتح قاؿ :حدثنا أبو العالء بن ماىاف باإلسناد ا١تتقدـ.
سند ابن عطية :قاؿ" :عن أبيو عن اٞتياين بسنده ،قاؿ اٞتياين :كأخربين ٔتسلم أيضا قاؿ:
حدثنا أبو عمر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت التميمي قراءة عليو قاؿ :حدثنا أيب قاؿ :حدثنا أبو العالء
عبد الوىاب بن عيسى بن ماىاف ،عن أيب بكر أ ٛتد بن ٤تمد بن حيِت األشقر قاؿ :حدثنا أبو
٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت القالنسي ،عن مسلم حاشا ثالثة أجزاء من آخر الديواف أك٢تا:
حديث عائشة ُب اإلفك اٟتديث الطويل ،فإف أبا العالء يركم ذلك عن أيب أٛتد اٞتلودم ،عن
(ٕ)
إبراىيم بن سفياف ،عن مسلم"
كما ركاىا من ا١تشارقة بعض العلماء منهم:
اٟتافظ ابن حجر :حيث قاؿ" :كأخربنا هبذه األفوات أبو العباس أٛتد بن أيب بكر اٟتسباين
كتابة من دمشق ،أنبأنا الفخر عثماف بن ٤تمد التوزرم ُب كتابو من مصر ،أنبأنا أبو بكر ٤تمد بن
يوسف بن مسدم إجازة ،أنبأنا أبو جعفر أٛتد بن عبد الرٛتن بن مضي قاؿ :قرأت ٚتيع صحيح
مسلم على أيب عمر أٛتد بن عبد اهلل بن جابر األزدم بسماعو لو على أيب ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد
الباجي ،أنبأنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد ابن الباجي ،حدثنا أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن
ماىاف ،حدثنا أبو بكر أٛتد بن حيِت األشقر ،أنبأنا أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة القالنسي،
(ٖ)
أنبأنا مسلم ٞتميع الصحيح قراءة عليو كأنا أٝتع من أكلو إىل حديث اإلفك ُب أكاخر الكتاب"
املطلب الضادظٍ :ل ليضخة الكالىضٕ ّجْد؟
ال تكاد تذكر ىذه الركاية عند أحد من العلماء ُب العصور ا١تتأخرة ،كقد يرجع ىذا لعدـ
كجودى ا بُت يديهم ،كقد يكوف بسبب انصرافهم إىل ركاية ابن سفياف اليت القت ركاجا كبَتا بُت
علماء ا١تشرؽ كا١تغرب ُب العصور ا١تتوسطة ١تا تقدـ من أسباب تفضيلها .يقوؿ الشيخ ٤تمد
الشاذيل النيفر" :تعد ىذه الركاية من ا١تفقودات إذ مل أظفر هبا إىل أف اشًتاىا العالمة ا١تفيت شقيقي
الشيخ أٛتد ا١تهدم النيفر كأطلعٍت عليها .كجاء ُب أكؿ نسخة ىذه الركاية :بسم اهلل الرٛتاف
الرحيم ...صلى اهلل على ٤تمد كآلو كسلم أخربنا أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن عبد الرٛتن
(ٔ) فهرسة ابن خَتٔ ٛٙ /ك.ٛٚ
(ٕ) فهرسة ابن عطيةٔٛ٘ /
(ٖ) ا١تعجم ا١تفهرس ٕٜٔ /
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بن عيسى بن ماىاف البغدادم ،قاؿ أنبأنا أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت الفقيو األشقر الشيخ
الصاحل بنيسابور قراءة عليو كأنا أٝتع ُب شهر شعباف من سنة ثالث كٜتسُت كثالٙتائة .قاؿ :نا أبو
٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة ابن عبد الرٛتن القالنسي قاؿ :نا أبو اٟتسُت مسلم بن
اٟتجاج القشَتم .كىي نسخة تونسية كأصلها أندلسي كىي على ما أظن فريدة ككحيدة .كإمنا
أرجعتها إىل األندلس ألف عليها ٘تلكا لسعيد بن ٤تمد الكناين كيعرؼ بابن صاحب الصالة ،كىذه
العائلة اشتهرت ُب األندلس با١تؤرخ عبد ا١تلك ابن ٤تمد بن أٛتد ،كيعرؼ بابن صاحب الصالة
ا١تتوُب سنة (ٗ )ٜ٘تقريبا .كعلى ىذا حيتمل أف مالكها سعيد بن ٤تمد ا١تعركؼ بابن صاحب
الصالة من إفريقية كعلى ىذا ليس ببعيد أف تكوف ىذه النسخة إفريقية ا١تنشأ .كعليها ٘تلك أحد
اٟتفصيُت كىو ا١تثبت ُب أعلى الصفحة كنصو :ملك عبيد اهلل ٤تمد اٟتسُت لطف اهلل بو ابن موالنا
أمَت ا١تؤمنُت أبو فارس عبد العزيز تغمده اهلل برٛتتو .ك٢تذا صارت تونسية إىل أف آلت إىل شقيقي
حفظو اهلل(ٔ).
املطلب الضابع :الفْات الْاقع يف رّآة الكالىضٕ.
تعد ركاية القالنسي ا١تغربية من الركايات ا١تهمة ،إال أهنا مل ٗتلو ىي األخرل من الفوات
فسند ىذه الطريق يتحوؿ إىل طريق ابن سفياف عند الوصوؿ إىل حديث اإلفك(ٕ).
فانط القا من ىذا اٟتديث إىل آخر الكتاب ،يركيو ابن ماىاف عن اٞتلودم عن ابن
سفياف(ٖ) .كقد ساؽ ابن عطية سنده إىل القالنسي عن مسلم ٍب قاؿ" :حاشا ثالثة أجزاء من آخر
الديواف؛ أك٢تا حديث عائشة ُب اإلفك؛ اٟتديث الطويل ،فإف أبا العالء بن ماىاف تلميذ
] (ٗ)
القالنسي ،يركم ذلك عن أيب أٛتد اٞتلودم عن إبراىيم بن سفياف عن اإلماـ مسلم ".
املبحث الزابع :رّآة ملٕ بً عبداٌ التنٔنٕ.
املطلب األّل :رّآة ملٕ بً عبداٌ.
تعد ركاية مكي بن عبداف من الركايات اليت كصلت للمسند الصحيح فقد ذكر اٟتافظ ابن
(ٔ) مقدمة ٖتقيق كتاب إكماؿ ا١تعلم.
(ٕ) تقدـ ٗترجيو آنفا.
(ٖ) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ) الغنية(ص )ٖٙفهرسة ابن خَت (صٔٓٔ).
(ٗ) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ)
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حجر ركايتو ٢تا باإلجازة(ٔ)  ،إال أهنا مل تلق العناية اليت لقيتها ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي .مع
كوهنا ُب غاية األمهية ،كىي تثبت ٝتاع صحيح مسلم من مؤلفو لعدد من التالميذ ،كقد اختصت
با١تشارقة ،فلم يقع للمغاربة منها شيء ،ك٦تا يؤكد ىذا ما قالو أبو علي الغساين" :كأما ركاية أيب
بكر اٞتوزقي عن أيب حاًب مكي بن عبداف النيسابورم عن مسلم ،فلم يقع إلينا منها شيء"(ٕ)،
كقاؿ القاضي عياض" :كمل يصل إىل ىذه البالد كتاب مسلم إال من طريقي القالنسي ك ابن
سفياف )ٖ(".فلم تعرؼ ىذه الركاية عند ا١تغاربة إال ُب القركف ا١تتأخرة )ٗ(.كقد ذكرىا ٚتاعة من
اٟتفاظ ُب ٝتاعاهتم كأثباهتم ٦تا يدؿ على أهنا كانت موجودة بينهم كمن ىؤالء اٟتفاظ :اٟتافظ ابن
حجر رٛتو اهلل حيث ذكر إسناده ٢تذه الركاية فقاؿ" :كأخربنا ّتميع صحيح مسلم إجازة الشيخ أبو
٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد بن ٤تمد النيسابورم مشافهة با١تسجد اٟتراـ ،عن أيب الفضل سليماف بن
ٛتزة ا١تقدسي ،عن أيب اٟتسن علي بن اٟتسُت بن علي ابن ا١تقَت ،عن اٟتافظ أيب الفضل ٤تمد بن
ناصر السالمي ،عن اٟتافظ أيب القاسم عبد الرٛتن ابن أيب عبد اهلل بن منده ،عن اٟتافظ أيب بكر
٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن زكريا ابن اٟتسن اٞتوزقي ،عن أيب اٟتسن مكي بن عبداف
النيسابورم ،عن مسلم .كىذا السند ُب غاية العلو ،كىو ٚتيعو باإلجازات ،كىو عندم أكؿ ما
حدثت بو ،عن ٤تمد بن قواليج ُب عموـ إذنو للمصريُت بسماعو من :زينب بنت كندم بإجازهتا
من :ا١تؤيد الطوسي بسنده ا١تتقدـ ١تا قدمت من ضعف الركاية باإلجازة العامة كاهلل أعلم"(٘).كمنهم
عبد الباقي اٟتنبلي ركل صحيح مسلم ُب ثبتو عن الشهاب أٛتد ا١تقرم عن القاضي أٛتد بن فهد
ا١تكي عن تقي الدين ا٢تامشي عن إبراىيم بن صديق اٟتريرم عن يونس الدبوسي عن علي بن
اٟتسُت بن ا١تقَت عن أيب الفضل ٤تمد الفارسي السالمي عن اٟتافظ أيب القاسم عبد الرٛتن بن
منده عن اٟتافظ أيب بكر اٞتوزقي عن مكي عن مسلم .كمنهم :عبد الرٛتن الكزبرم ركل صحيح
مسلم ُب ثبتو عن ابن عقيلة ُب ثبتو عن اٟتسن العجيمي ُب ثبتو عن أيب الوفا أٛتد بن ٤تمد
العجلي عن اإلماـ حيِت بن مكرـ الطربم عن جده احملب الطربم قاؿ أخربنا زين الدين أبو بكر بن
اٟتسُت ا١تراغي عن اٟتجار عن ابن أيب السعادات عن أيب الفرج الثقفي عن اٟتافظ أيب القاسم عبد
(ٔ) ا١تعجم ا١تفهرس (ٔ.)ٕٜ /
(ٕ) تقييد ا١تهمل (ٖ.)ٚٙٗ /
(ٖ) الغنية (ص.)ٖٚ
(ٗ) ا١تنح البادية ٥تطوط ص ٗٚ :كما بعدىا .كانظر غنية احملتاج للسخاكم(ص.)ٜٔٔ
(٘) ا١تعجم ا١تفهرس (ٔ.)ٕٜ /
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الرٛتن بن منده عن اٟتافظ أيب بكر اٞتوزقي عن مكي عن مسلم .ك ذكر عبد الكرمي بن ٤تمد
الرافعي القزكيٍت إجازة اٞتوزقي عن ابن عبداف فقاؿ٤" :تمد بن ا١تسرؼ بن نصر بن عبد اٞتبار بن
عبد اهلل القرائي أبو الفتاح بن أيب احملاسن القاضي كاف فقيها مناظرا مقداما تفقو ببغداد كغَتىا،
كٝتع الصحيح للبخارم ،أك بعضو من األستاذ الشافعي ابن داكد ا١تقرئ سنة إحدل عشرة
كٜتسمائة ،كٝتع ببغداد سنة ٙتاف كعشرين كٜتسمائة ،من أيب بكر ٤تمد بن أٛتد بن اٟتسُت
البيهقي ،عن أيب حفص بن مسركر ،عن ٤تمد بن عبد اهلل اٞتوزقى ،عن مكي بن عبداف ،عن
مسلم"(ٔ).كقاؿ الفالين" :أما صحيح مسلم ،فأركيو ركاية كدراية ،عن الشيخ ا١تعمر ٤تمد سعيد
سفر قراءة ،على الشيخ تاج الدين القلعي ،عن الشيخ حسن العجيمي ،عن الشيخ أٛتد العجل
اليمٍت ،عن اإلماـ حيِت بن مكرـ الطربم ،عن جده اإلماـ ٤تب الدين ٤تمد بن ٤تمد الطربم ،عن
زين الدين أيب بكر بن اٟتسُت ا١تراغي ،عن أيب العباس أٛتد بن أيب طالب اٟتجار ،عن األ٧تب بن
أيب السعادات اٟتماين ،عن أيب الفرج مسعود بن اٟتسن الثقفي ،عن اٟتافظ أيب القاسم.. .عبد
الرٛتن بن مندة ،عن اٟتافظ أيب بكر ٤تمد بن عبد اهلل اٞتوزقي ،عن أيب اٟتسن مكي بن عبداف،
عن مؤلفو"(ٕ)  .فوجود ىذه الركاية بُت العلماء كاضح بُت إال أهنا مل تلق العناية كما لقيتها ركاييت
سفياف كالقالنسي كخاصة األكىل منهما.
أما عن راكيها فهو ال يقل حظا ُب ا١تكانة العلمية ،فقد أثٌت عليو العلماء ثناء عاطرا.
املطلب الثاىٕ :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة:
الطبكة األّىل:

مكي بن عبداف (ت ٕٖ٘ىػ).
ىو مكي بن عبداف بن ٤تمد بن بكر بن مسلم بن راشد التميمي
احملدث ،الثقة ،ا١تتقن ،أبو حاًب التميمي النيسابورم.
ٝتع :عبد اهلل بن ىاشم ،ك٤تمد بن حيِت الذىلي ،كأٛتد بن حفص ،كأٛتد بن يوسف
السلمي ،كعمار بن رجاء ،كمسلم صاحب (الصحيح) كٚتاعة .حدث عنو :أبو علي بن الصواؼ،
كعلي بن عمر اٟتريب ،كأبو أٛتد اٟتاكم ،كأبو بكر اٞتوزقي ،كحيِت بن إٝتاعيل اٟتريب .قاؿ اٟتافظ
أبو علي النيسابورم :ثقة مأموف مقدـ على أقرانو من ا١تشايخ.
(ٔ) التدكين ُب أخبار قزكين (ٕ.)ٕٗ/
(ٕ) قطف الثمر ُب رفع أسانيد ا١تصنفات ُب الفنوف ك األثر (ٔ.)ٗٙ/
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يقوؿ الذىيب عنو حدث عنو من القدماء :أبو العباس بن عقدة .كىو راكية كتب مسلم
"الصحيح" ك "التمييز" ك "الوحداف" ك "الكٌت" كغَتىا .كقاؿ ا٠تطيب :أخربين ابن يعقوب ،قاؿ:
أخربنا ٤تمد بن نعيم ،قاؿٝ :تعت أبا علي اٟتافظ ،يقوؿ :مكي بن عبداف ثقة مأموف ،قاؿ:
كٝتعت أبا علي اٟتافظ ،يقوؿ :تقدـ مكي بن عبداف على أقرانو من مشاخينا ،فسألتو عن ذلك،
فقاؿ :ليس فيهم أثبت منو ،انتقيت عليو ببغداد ٣تلسا ألصحابنا ،كفيو حديث حملمد بن حيِت
أنكرتو إذ مل أعرفو ،فلما انصرفت إىل نيسابور ٛتل إيل أصل كتابو كعرضو علي ،فأعجبٍت ذلك
منو .كقاؿ ابن نعيم :قاؿ مكي :كلدت سنة اثنتُت كأربعُت كمائتُت .كماتُ :ب ٚتادل اآلخرة سنة
ٜتس كعشرين كثالث مائة ،كصلى عليو أبو حامد بن الشرقي ،كعاش بضعا كٙتانُت سنة رٛتو
(ٔ)
اهلل.
الطبكة الثاىٔة:
اٟتافظ أبو بكر اٞتوزقي (ت  ٖٛٛىػ).
أبو بكر بن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن زكريا الشيباين اٟتافظ ا١تعدؿ اٞتوزقي.
تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
الطبكة الثالثة:
أبو القاسم بن مندة ( ٓ ٗٚىػ ).
أ بو القاسم عبدالرٛتن ابن اٟتافظ الكبَت أيب عبداهلل ٤تمد بن اسحاؽ بن ٤تمد بن حيِت بن
مندة العبدل االصبهاين .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
ابن مسركر الزاىد النيسابورم (ت ٗٗٛىػ).
عمر بن أٛتد بن عمر بن ٤تمد بن مسركر ،أبو حفص النيسابورم الزاىد.
ٝتع إٝتاعيل بن ٧تيد ،كبشر بن أٛتد اإلسفراييٍت ،كأبا سهل ٤تمد بن سليماف الصعلوكي،
كاٟتسُت بن علي التميمي حسينك ،ك٤تمد بن أٛتد بن ٛتداف ،كأبا أٛتد ٤تمد بن ٤تمد اٟتاكم،
كأٛتد بن ٤تمد بن أٛتد البالويي ،كأبا سعيد ٤تمد بن اٟتسُت السمسار ،ك٤تمد بن أٛتد
احملمودم ،كأبا نصر بن أيب مركاف الضيب ،،كٚتاعة سواىم.
ركل عنو عبيد اهلل بن أيب القاسم القشَتم ،كأٛتد بن علي بن سلمويو الصوُب ،كسهل بن
إبراىيم ا١تسجدم ،ك٤تمد بن الفضل الفراكم كإٝتاعيل بن أيب بكر القارئ ،ك٘تيم بن أيب سعد
(ٔ) تاريخ بغداد(٘ٔ )ٔٗٛ/التقييد (٘ٔ )ٕ٘ٗ/تاريخ اإلسالـ ( )٘ٔ٘/ٚسَت النبالء (٘ٔ)ٚٓ/
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اٞترجاين ،كىبة اهلل بن سهل السيدم ،كآخركف .ككاف أسند من بقي بنيسابور مع زىد كخَت
كتصوؼ .ذكره عبد الغافر فقاؿ ،ىو أبو حفص الفامي ا١تاكردم الشيخ الزاىد الفقيو ،كاف كثَت
العبادة كاجملاىدة ،كعاش تسعُت سنة(ٔ).
الطبكة الزابعة:
مسعود بن اٟتسن الثقفي (ت ٕ٘ٙىػ).
مسعود بن اٟتسن بن القاسم بن الفضل بن أٛتد بن أٛتد بن ٤تمود بن عبد اهلل بن
إبراىيم ،الرئيس ا١تعمر ،أبو الفرج بن أيب ٤تمد ابن الرئيس ا١تعتمد أيب عبد اهلل الثقفي األصبهاين.
كلد سنة اثنتُت كستُت كأربعمائةٝ .تع من جده ،كأيب عمرك بن منده ،كأيب عيسى بن زياد ،كا١تطهر
بن عبد الواحد البزاين ،ك٤تمد بن أٛتد السمسار ،كإبراىيم بن ٤تمد الطياف ،كسهل بن عبد هلل
العلوم ،كأيب نصر ٤تمد بن عمر تانو ،كطائفة سواىم.
ركل عنو خلق ،منهم ٤تمد بن يوسف اآلملي ،كعبد اهلل بن أيب الفرج اٞتبائي ،كاٟتسُت بن
٤تمد اٞترباذقاين ،كعبد األكؿ بن ثابت ا١تديٍت ،كعبد القادر الرىاكم ،كعبد ا١تلك بن ٤تمد ا١تديٍت،
ك٤تمد بن إبراىيم األصبهاين ،ك٤تمد بن مكي اٟتنبلي اٟتافظ ،ك٤تمود بن ٤تمد اٟتداد ،كأبو الوفاء
٤تمود بن منده ،كخلق .كاف شيخا حسنا ،رئيسا ،جليال ،خرجت لو الفوائد ُب تسعة أجزاء ،كطاؿ
عمره حىت أٟتق الصغار بالكبار ،كتفرد ُب الدنيا عن كثَت من شيوخو .قاؿ السمعاين :مل يتفق أف
أٝتع منو شيئا الشتغايل بغَته ،كما كانوا حيسنوف الثناء عليو ،كاهلل يرٛتو.
أبو الفضل السالمي (ٖٓ٘ىػ)
أبو الفضل ٤تمد بن ناصر بن ٤تمد بن علي السالمي ،نسبة اىل دار السالـ ببغداد ،كيقاؿ
لو ابن ناصر الشافعي ٍب اٟتنبلي كلد ببغداد سنة  ٗٙٚىػ .الثقة اٟتافظ السٍت .ركل صحيح مسلم
عن اٟتافظ عبدالرٛتن ابن مندة .اعترب ( ٤تدث العراؽ ُب عصره ) ،لو "األمايل" ُب اٟتديث،
(ٔ)
كالتنبيو على ألفاظ الغربيُت .توُب ببغداد سنة ٓ٘٘ ىػ.

(ٔ) السياؽ من تاريخ نيسابور(ص ،)٘ٛالعرب (ٖ  ،)ٕٔٙ /السَت ( )ٔٓ/ٔٛتاريخ اإلسالـ ()ٕٚٔ/ٜ
شذرات الذىب (ٖ .)ٕٚٛ /
(ٔ) األعالـ ( ،)ٕٔٔ/ٚكانظر أيضا الوفيات (ٔ )ٗٛٛ/كالرسالة ا١تستطرفة (صٕٓٔ)
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املبحث اخلامط :رّآة ابً الغزقٕ.
املطلب األّل :رّآة ابً الغزقٕ.
تعد ركاية ابن الشرقي للصحيح ىي الركاية الرابعة كاألخَتة اليت كصل من خال٢تا ا١تسند
الصحيح ١تسلم ،كمع ىذا فال نكاد ٧تدىا ُب مركيات العلماء ُب القركف اليت عقبت كفاة مسلم
رٛتو اهلل إال نادرا ،كما أهنا ُب القركف األخَتة قريبا من ذلك .كقد ذكر الشيخ ٤تمد الفاسي(ٔ) أف
طريق أيب حامد بن الشرقي مل تعرؼ عند ا١تغاربة إال ُب القركف ا١تتأخرة )ٕ(.ك٦تا يقوم الظن بعدـ
كجودىا بينهمُ ،ب القركف األكىل ما نص عليو اٟتافظ أبو علي الغساين" :كأما ركاية أيب بكر اٞتوزقي
عن أيب حاًب مكي بن عبداف النيسابورم عن مسلم فلم تقع إلينا منو شيء"(ٖ) ككأنو هبذا يقوؿ مل
تعرؼ عندنا ركاية مسلم إال من ىاتُت اٞتهتُت ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي كأما ما سواىا فال
كمثل بركاية مكي السابق ذكرىا ،فلعلنا نفهم منو أف ركاية ابن األشقر ىي األخرل مل تعرؼ عندىم
أيضا ،كإف كاف ىذا ليس الزما لكن ديكننا أف نستنتج ىذا بطريق غلبة الظن خاصة بانعدامها
بالفعل ُب زمن أيب علي الغساين كمن بعده بقركف .لكن ىذه الركاية كجدت بعدىم ُب ا١تغرب على
ندرة فيها ،كلذا ٧تد أف تقي الدين أبو الطيب الفاسي ذكر ىذه الركاية فقاؿ :عمر بن حسن بن
علي بن ٤تمد بن اٞتميل الكليب الداراينٍ ،ب السبيت أبو ا٠تطاب ا١تعركؼ "بابن دحية"نزيل القاىرة،
ركل :عن أيب عبد اهلل ٤تمد بن سعيد بن زرقوف صحيح مسلم ،أنا أٛتد بن ٤تمد ا٠توالين ،أنا أبو
ذر ا٢تركم ،أنا أبو بكر اٞتوزقي ،أنا أبو حامد الشرقي ،عن مسلم .كٝتعو بعد ذلك عاليا بنيسابور
على منصور الفراكم"(ٗ)كىذا يدلنا على
كجود ىذه الركاية كاتصا٢تا بالسماع عند اٟتفاظ.

(ٔ) ٤تمد بن عبدالرٛتن بن عماد الدين عبدالقادر الفاسي (تٖٗٔٔىػ).
(ٕ) انظر ا١تنح البادية ٥تطوط (ص  )ٗٚكما بعدىا ،ك ذيل التقييد(ٕ.)ٕٖٙ /
(ٖ) التقييد (صٕ.)ٕٚ
(ٗ) ذيل التقييد (ٕ.)ٔٙٚ /
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املطلب الثاىٕ :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة.
الطبكة األّىل:

ابن الشرقي:
أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن اٟتافظ أبو حامد بن الشرقي.
اإلماـ اٟتافظ اٟتجة النيسابورم تلميذ مسلم.
ٝتع ٤تمد بن حيِت كأٛتد بن األزىر كأٛتد بن حفص بن عبد اهلل السلمي كعبد الرٛتن بن
بشر بن اٟتكم كطبقتهم ببلدهٍ ،ب ارٖتل كأخذ بالرم عن أيب حاًب ،كٔتكة عن عبد اهلل بن أيب
مسرة ،كببغداد عن أيب بكر الصاغاين كعبد اهلل بن ٤تمد بن شاكر ،كبالكوفة عن أيب حازـ أٛتد
بن أيب غرزة ،كطبقتهم .حدث عنو أبو العباس بن عقدة كأبو أٛتد العساؿ كأبو أٛتد بن عدم كأبو
علي اٟتافظ كزاىر بن أٛتد كأبو ٤تمد ا١تخلدم كأبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل اٞتوزقي كآخركف آخرىم
أبو اٟتسن العلوم .صنف الصحيح ،ككاف فريد عصره حفظا كإتقانا كمعرفة ،حج مرات .نظر إليو
إماـ األئمة ابن خزدية مرة فقاؿ :حياة أيب حامد ٖتجز بُت الناس كبُت الكذب على رسوؿ اهلل،
صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
كقاؿ اٟتاكم ىو صاحب الصحيح كتلميذ مسلم بن اٟتجاج ككاحد عصره ُب ا١تعرفة .كقاؿ
ا٠تليليٝ :تعت أٛتد بن أيب مسلم الفارسي اٟتافظ ٝتعت ابن عدم يقوؿ :مل أر أحفظ كال
أحسن سردا من أيب حامد بن الشرقي .كتبت ٚتعو ٟتديث أيوب السختياين فكنت أقرأ عليو من
كتايب فيقرأ معي حفظا من أكلو إىل آخره .قاؿ السلمي :سألت الدارقطٍت عن أيب حامد بن الشرقي
فقاؿ :ثقة مأموف؛ قلت :مل تكلم فيو ابن عقدة؟ قاؿ سبحاف اهلل ،ترل يؤثر فيو مثل كالمو؟ كلو
كاف بدؿ ابن عقدة حيِت بن معُت.
مولده ُب سنة أربعُت كمائتُت ،كمات ُب شهر رمضاف سنة ٜتس كعشرين كثالٙتائة ،كتقدـ
(ٔ)
ُب الصالة عليو أخوه أبو ٤تمد عبد اهلل بن الشرقي.

(ٔ) ترٚتتو ُب :سؤاالت السلمي للدارقطٍت( :صٕ )ٜٖ-ٜاإلرشاد للخليلي )ٖٛٚ/ٖ( :تاريخ بغداد(ٗ/
 ،)ٕٗٙالتقييد البن نقطة (ٔ )ٔٛٚ/الواُب بالوفيات(.)ٖٜٚ /ٚشذرات الذىب (ٕ )ٖٓٙ /تذكرة
اٟتفاظ(ٖ ،)ٕٛٔ/ميزاف االعتداؿ(ٔ .)ٔ٘ٙ /طبقات اٟتفاظ(ص.)ٖٖٗ/
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الطبكة الثاىٔة:
اٟتافظ أبو بكر اٞتوزقي (ت  ٖٛٛىػ).
أبو بكر بن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن زكريا الشيباين اٟتافظ ا١تعدؿ اٞتوزقي.
تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
الطبكة الثالثة:

أبو ذر ا٢تركم (تٖٗٗىػ).
أبو ذر عبد بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن غفَت بن ٤تمد ،األنصارم ،ا٠تراساين ،ا٢تركم،
ا١تالكي.
كلد سنة ٜتس أك ست كٜتسُت كثالث مائة.
ٝتع :هبراة ،كبغداد ،كدمشق ،كمصر ،كبلخ ،كمكة ،من ٚتاعات من األكابر كا١تسندين.
حدث عنو :ابنو أبو مكتوـ ،كموسى بن علي الصقلي ،كالقاضي أبو الوليد الباجي ،كخلق.
قاؿ الذىيب" :اٟتافظ ،اإلماـ ،اجملود ،العالمة ،شيخ اٟترـ ،صاحب التصانيف ،كراكم
(الصحيح) عن الثالثة :ا١تستملي ،كاٟتموم ،كالكشميهٍت".كىو أشهر من أف يفصل ُب ترٚتتو
فركايتو للصحيح تلقاىا العلماء باإلجالؿ كالقبوؿ كركاىا عنو العلماء كالوجهاء كغَتىم حىت غدت
ركايتو للبخارم أشهر الركايات بُت العلماء .توُب سنة ٖٗٗىػ(ٔ).
الطبكة الزابعة:

ا٠توالين:
أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن غلبوف ا٠توالين ،القرطيب.
مولدهُ :ب سنة ٙتاف عشرة كأربع مائة .كاعتٌت بو أبوه ،كاستجاز لو الكبار ،كٝتعو ُب اٟتداثة.
ٝتع من :أبيو اٟتافظ أيب عبد اهلل كثَتا ،كٝتع (ا١توطأ) من أيب عمرك عثماف بن أٛتد القيجطايل
صاحب أيب عيسى بن عبد اهلل الليثي ،كتفرد ُب الدنيا بعلوه ،كٝتع من أيب عبد اهلل بن األحدب،
كأيب ٤تمد الشنتجايل ،كعلي بن ٛتويو الشَتازم ،كعدة.
(ٔ) تاريخ بغداد (ٔٔ  ،)ٔٗٔ /ترتيب ا١تدارؾ (ٗ )ٜٙٙ /ا١تنتظم ( )ٔٔ٘ / ٛالكامل البن األثَت(/ ٜ
ٗٔ٘) ،سَت النبالء ( )٘٘ٗ/ٔٚالعرب (ٖ  ،)ٔٛٓ /تذكرة اٟتفاظ (ٖ  ،)ٖٔٔٓ /البداية كالنهاية (ٕٔ /
ٔ٘) ،النجوـ الزاىرة (٘  ،)ٖٙ /طبقات اٟتفاظ (ص ٕ٘ٗ) ،طبقات ا١تفسرين للداككدم (ٔ ،)ٖٙٛ /
نفح الطيب (ٕ  ،)ٚٓ /شذرات الذىب (ٖ .)ٕ٘ٗ /
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كأجاز لو ٚتاعة من الكبار منهم :أبو ذر ا٢تركم اجملاكر ،كمكي بن أيب طالب القيسي،
كاٟتافظ أبو عمرك الداين .حدث عنو :أبو الوليد بن الدباغ ،كعلي بن اٟتسُت اللواٌب ،كٚتاعة .قاؿ
ابن بشكواؿ :كاف شيخا فاضال ،عفيفا منقبضا ،من بيت ،علم كدين كفضل ،كمل يكن عنده كبَت
علم ،أكثر من ركايتو عن ىؤالء اٞتلة ،ككانت عنده أصوؿ يلجأ إليها ،كيعوؿ عليها .كقاؿ الذىيب:
الشيخ ،الفاضل ،ا١تعمر ،الصادؽ ،مسند األندلس .توُبُ :ب شعباف ،سنة ٙتاف كٜتس مائة ،كلو
تسعوف سنة(ٔ).

(ٔ) الصلة(ٔ  ،)ٖٚ /تاريخ اإلسالـ (ٗ  ،)ٜٔٛ /سَت النبالء ( )ٕٜٛ/ٜٔالعرب(ٗ  ،)ٔٙ /النجوـ الزاىرة (٘
 ،)ٕٜٓ /شذرات الذىب (ٗ .)ٕٔ /
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اخلامتة:
من بو علينا معاشر ا١تؤمنُت من حفظ ديننا ،جيمل يب أف أذكر
فبعد ٛتد اهلل على توفيقو كما ّ
أىم النتائج اليت توصلت إليها بعد الفراغ من ىذا البحث:
عناية العلماء ا١تسلمُت با١تسند الصحيح عناية فائقة تظهر اىتمامهم بو كعلو مكانتو بينهم،
كيتضح ىذا من ركاياهتم لو من طرؽ ٥تتلفة.
ا٨تصرت ركايات ا١تسند الصحيح ُب أربعة من تالميذ مسلم رٛتو اهلل كما تقدـ.
مل يبق من القرف ا٠تامس ا٢تجرم كحىت يومنا ىذا ركاية معركفة كيتداك٢تا الكافة للمسند
الصحيح تركل بالسند ا١تتصل ٔتسلم إال ركاية ابن سفياف رٛتو اهلل.
ظهر يل أف ا١تشارقة بعد القرف السادس كاف حظهم من العناية با١تسند الصحيح أكرب من
إخواهنم ا١تغاربة.
كقعت ُب ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي فوات بيّنو العلماء كأكمل بعضهم بعضا.
كقعت ُب ركاية ابن سفياف زيادات ليست من الصحيح معلومة عند أىل الشأف ك٦تيزة.
التْصٔات:
أكصي بإعادة اخراج الصحيح ُب أقرب صورة كضعها مؤلفو رٛتو اهلل حيث إف النسخ
ا١توجودة بُت أيدينا اليوـ ال تفي ْتق ىذا ِ
الس ْفر العظيم كال تليق ٔتكانتو.
كما أكصي بإعداد موسوعة للمسند الصحيح تشمل أىم ما كتبو سلفنا رٛتهم اهلل كا١تتعلق
با١تسند الصحيح كأصلو كشركحو ك٥تتصراتو كرجالو كغَت ذلك ٦تا لو تعلق بو ،كإخراجها ٤تققة
كمطبوعة طباعة حسنة تليق ٔتكانة الصحيح.
كاهلل ا١توفق كا٢تادم إىل سبيل الرشاد.
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املصادر ّاملزاجع
ابن أيب نصر٤ ،تمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح اٟتميدم" .جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة األندلس"
(ط ٔ ،القاىرة :الدار ا١تصرية للتأليف  ٜٔٙٙـ).
ابن أيب يعلى٤ ،تمد بن ٤تمد" .طبقات اٟتنابلة"ٖ .تقيق٤ :تمد حامد الفقي(.طٔ ،بَتكت :دار
ا١تعرفة  ،بدكف تاريخ).
ابن األبار٤ ،تمد بن عبد اهلل بن أيب بكر" .التكملة لكتاب الصلة"ٖ .تقيق :عبد السالـ ا٢تراس.
(طٔ ،لبناف :دار الفكر للطباعة ٘ٔٗٔىػ.).
ابن األثَت  ،علي بن أيب الكرـ" .الكامل ُب التاريخ"(طٗ ،بَتكت :مؤسسة التاريخ العريب
ٗٔٗٔىػ).
ابن األثَت ،ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد اٞتزرم" .جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ"ٖ .تقيق :عبد
القادر األرنؤكط ( .طٔ ،بَتكت :مكتبة اٟتلواين ،بدكف تاريخ).
ابن األثَت ،عبد اٟتي بن أٛتد بن العماد" .شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب"ٖ .تقيق٤:تمود
األرناؤكط (طٔ ،بَتكت :دار ابن كثَت ٔٗٓٙ ،ىػ  ٜٔٛٙ -ـ).
ابن اٞتوزم ،أبو الفرج عبد الرٛتن" .ا١تنتظم ُب تاريخ األمم كا١تلوؾ"ٖ .تقيق٤ :تمد عبد القادر
عطا(،طٔ،بَتكت :دار الكتب العلمية ٕٔٗٔ ،ىػ ).
ابن الصالح" ،صيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط"ٖ .تقيق :موفق عبد القادر(.طٕ بَتكت:
دار الغرب اإلسالمئٗٓٛ،ىػ).
ابن الفرضي ،عبد اهلل بن ٤تمد بن يوسف بن نصر األزدم ".تاريخ علماء األندلس"ٖ .تقيق
السيد عزت العطار اٟتسيٍت( .طٕ ،القاىرة :مكتبة ا٠تا٧تي ٔٗٓٛ ،ق)ػ
ابن النجار٤ ،تمد بن أيب الفضل ٤تمود" .ذيل تاريخ بغداد" .كٖتقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
(طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلمية  ٔٗٔٚ ،ىػ).
ابن بشكواؿ ،أبو القاسم خلف".الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس"( .طٕ ،القاىرة :مكتبة ا٠تا٧تي
ٗ ٖٔٚىػ  ٜٔ٘٘ -ـ).
ابن تيمية ،أٛتد بن عبد اٟتليم٣".تموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية"(.طٔ ،الرياض :دار عامل
الكتب ٕٔٗٔىػ).
ابن خلدكف ،عبد الرٛتن بن ٤تمد بن " .ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم
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من ذكم الشأف األكرب"ٖ .تقيق :خليل شحادة (.ط بدكف ،بَتكت :دار الفكرٔٗٓٛ ،ق)ػ
ا بن خلكاف ،أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم" .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف"ٖ .تقيق :إحساف
عباس( .طٔ ،بَتكت :دار صادر ،بدكف تاريخ).
ابن عبد الرب ،عمر يوسف بن عبد اهلل" .التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد" ٖتقيق٣ :تموعة
من الباحثُت( ،طٔ ،ا١تغرب :كزارة األكقاؼ ا١تغربية ٖٔٛٚىػ).
ابن عطية ،عبد اٟتق األندلسي "فهرسة ابن عطية"(.طٕ،بَتكت :دار الغرب االسالمي ،
ٖٜٔٛـ).
ابن فرحوف  ،إبراىيم بن علي بن ٤تمد" .الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىب" ٖتقيق
٤تمد األٛتدم أبو النور (طٔ ،القاىرة :دار الًتاث للطبع كالنشر ،بدكف تاريخ).
ابن كثَت ،إٝتاعيل بن عمر "طبقات الشافعيُت"ٖ .تقيق :د أٛتد عمر ىاشم (طٔ ،القاىرة :مكتبة
الثقافة الدينية  ٖٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٖٔ -ـ).
ابن كثَت ،إٝتاعيل بن كثَت" البداية كالنهاية"ٖ .تقيق :د .أٛتد أيب ملحم كآخرين( ،طٔ  ،القاىرة:
دار الريافٔٗٓٛ ،ىػ).
ابن منجويو ،أٛتد بن علي بن ٤تمد بن إبراىيم" .رجاؿ صحيح مسلم".أبو بكر ٖتقيق :عبد اهلل
الليثي( .طٔ ،بَتكت :دار ا١تعرفةٔٗٓٚ ،ق).
ابن نقطة اٟتنبلي٤ ،تمد بن عبد الغٍت بن أيب بكر بن شجاع ".إكماؿ اإلكماؿ " ٖتقيق :د .عبد
القيوـ عبد ريب النيب (طٔ ،مكة ا١تكرمة جامعة أـ القرل ٔٗٔٓ ،ق).
ابن نقطة ٤تمد بن عبد الغٍت بن أيب بكر بن شجاع" .التقييد ١تعرفة ركاة السنن كا١تسانيد"( .طٔ،
بَتكت :دار الكتب العلمية  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٛ -ـ).
ابن نقطة٤ ،تمد بن عبد الغٍت ".التقييد ١تعرفة الركاة كالسنن كا١تسانيد"(.طٔ ،ا٢تند٣ :تلس دائرة
ا١تعارؼ العثمانية با٢تندٖٔٗٓ ،ىػ).
اإلربلي ،ا١تبارؾ بن أٛتد اللخمي "تاريخ إربيل"ٖ .تقيق :سامي بن سيد ٜتاس الصقار (طٔالعراؽ:
كزارة الثقافة كاإلعالـ ،دار الرشيد للنشر ٜٔٛٓ ،ـ).
األشبيلي ٤ ،تمد بن خَت "فهرسة ما ركاه أبو بكر عن شيوخو "ٖ .تقيق٤ :تمد فؤاد منصور(.طٔ،
بَتكت :دار الكتب العلميةٜٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ/ـ).
األنصارم اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد ا١تلك األكسي" .الذيل كالتكملة لكتايب ا١توصوؿ كالصلة".
ٖتقيق :إحساف عباس( .طٔ ،تونس :دار الغرب اإلسالميٕٕٓٔ ،ـ).
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األنصارم ،أٛتد بن عبد اهلل" .خالصة تذىيب هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ"( .ط٘ ،حلب:
دار البشائر ٔٗٔٙىػ).
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .اٞتامع الصحيح"ٖ .تقيق :الشيخ عبد العزيز ابن عبد اهلل بن باز،
(طٕ ،القاىرة :ا١تطبعة السلفية (ٖٓٔٛىػ).
البغدادم ،أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب" .اٞتامع ألخالؽ الراكم كآداب
السامع"( .طٔ الرياض :مكتبة ا١تعارؼ ،بدكف تاريخ).
بن عساكر ،علي بن اٟتسن ".تاريخ دمشق" .مكتبة الدار با١تدينةٖ.تقيق :د .بشار عواد( ،طٕ
بَتكت :مؤسسة الرسالةٖٔٗٓ،ىػ).
التجييب ،القاسم بن يوسف بن ٤تمد بن علي ".برنامج التجييب" ( .ط بدكف رقم ،ليبيا :الدار
العربية للكتاب ٜٔٛٔ ،ـ).
الًتمذم ،عيسى ٤تمد بن عيسى" .سنن الًتمذم"ٖ .تقيق :أٛتد ٤تمد شاكر كآخرين( .طٕ،
القاىرة :دار اٟتديث بالقاىرة ٖٜ٘ٔىػ).
تغرم بردم ،يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل" .النجوـ الزاىرة ُب ملوؾ مصر كالقاىرة"( .طٔ،
القاىرة :كزارة الثقافة مصر).
التلمساين ،أٛتد بن ٤تمد" .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"ٖ .تقيق :إحساف عباس
(طٔ،بَتكت :دار صادر).
اٞتزرم  ،علي بن أيب الكرـ ".اللباب ُب هتذيب األنساب"(طٔ ،بَتكت :دار صادر،بدكف تاريخ).
اٞتزرم ،علي بن ٤تمد".أسد الغابة ُب معرفة الصحابة"(.طٔ ،القاىرة :دار الشعب ،بدكف تاريخ).
اٟتاكم ،أبو عبد اهلل اٟتاكم النيسابورم ".تاريخ نيسابور"ٖ .تقيق :أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن (طٔ،
طهراف :كتاب خانة ابن سينا ).
اٟتموم  ،ياقوت بن عبد اهلل" .معجم البلداف"(.طٕ ،بَتكت :دار صادر ٜٜٔ٘ ،ـ).
اٟتنفي ،مغلطام بن قليج بن عبد اهلل ".إكماؿ هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ"( .طٔ ،الفاركؽ
اٟتديثة للطباعة ٕٕٗٔ ىػ).
ا٠تطيب ،أيب بكر أٛتد بن علي ".تاريخ بغداد"( .ط بدكف بَتكت :دار الكتب العلمية).
ا٠تليلي ،خليل بن عبد اهلل بن أٛتد ".اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث" (طٔ  ،الرياض :مكتبة
الرشدٜٔٗٓ ،ىػ
الدارقطٍت ،علي بن عمر" .السنن" ٖتقيق :عبد اهلل ىاشم اليماين(.طٔ ،القاىرة :دار احملاسن بدكف
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تاريخ).
الداككدم ٤ ،تمد بن علي بن أٛتد".طبقات ا١تفسرين"( .طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ).
الدىلوم ،ألٛتد بن عبد الرحيم" .حجة اهلل البالغة"( .طٔ ،القاىرة :دار الًتاث ٖ٘٘ٔىػ).
الذىيب ٤ ،تمد بن أٛتد "العرب ُب خرب من غرب"ٖ .تقيق٤ :تمد السعيد بن بسيوين (طٔ ،بَتكت:
الناشر :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد الذىيب ".تاريخ اإلسالـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ"ٖ.تقيق :د .عمر
تدمرم( ،ط بدكف ،بَتكت :دار الكتاب العريب ،بدكف تاريخ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .ا١تعجم ا١تختص باحملدثُت"ٖ .تقيق :د٤ .تمد اٟتبيب ا٢تيلة (طٔ،
الطائف :مكتبة الصديق ٔٗٓٛ ،ىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .ا١تعُت ُب طبقات احملدثُت"ٖ .تقيق :مهاـ سعيد(.طٔ،األردف :دار الفرقاف،
ٗٓٗٔىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .سَت أعالـ النبالء"ٖ .تقيق :شعيب األرنؤكط (طٗ،بَتكت ،مؤسسة
الرسالةٔٗٓٙ ،ىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ"ٖ .تقيق:علي البجاكم( .طٔ ،بَتكت:
دار الفكر ،بدكف تاريخ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد ".تذكرة اٟتفاظ" كمعو ذيولو أليب احملاسن اٟتسيٍت كحملمد بن فهد ا١تكي.
الزركلي ،خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس" األعالـ"(ط٘  ،بَتكت :دار العلم
للماليُتٕٕٓٓ،ـ).
السبيت ،عياض بن موسى اليحصيب" .الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض"ٖ .تقيق :ماىر
زىَت(.طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي  ٕٔٗٓ،ىػ).
السبيت٤ ،تمد بن عمر بن ٤تمد" .السنن األبُت كا١تورد األمعن ُب احملاكمة بُت اإلمامُت ُب السند
ا١تعنعن"ٖ .تقيق :صالح بن سامل ا١تصراٌب( .طٔ ،ا١تدينة :مكتبة الغرباء األثرية ٔٗٔٚىػ).
السبكي  ،عبد الوىاب بن تقي الدين "طبقات الشافعية الكربل"ٖ.تقيق٤ :تمود ٤تمد الطناحي
(طٕ ،القاىرة :ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع ٖٔٗٔىػ).
السلمي٤ ،تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد" .سؤاالت السلمي للدارقطٍت"ٖ .تقيق :سعد اٟتميد طٔ،
الرياضٕٔٗٚ ،ق).
السمعاين ،عبد الكرمي بن ٤تمد بن التميمي ا١تركزم ".األنساب" ٖتقيق :عبد الرٛتن بن حيِت
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ا١تعلمي( .طٔ ،حيد أباد ا٢تند٣ :تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ٖٕٔٛ ،ىػ  ٜٕٔٙ -ـ).
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر "طبقات اٟتفاظ"( .طٔ،بَتكت :دار الكتب العلمية
ٖٓٗٔىػ).
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر" .حسن احملاضرة ُب تاريخ مصر كالقاىرة"ٖ .تقيق ٤تمد أبو
الفضل إبراىيم( .طٔ ،القاىرة :دار إحياء الكتب العربية  ٖٔٛٚىػ  ٜٔٙٚ -ـ).
عماف :دار
الشاطيب ،إبراىيم بن موسى" .ا١توافقات"ٖ .تقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف(.طّٔ ،
ابن عفاف ٔٗٔٚىػ).
الشيباين ،أٛتد بن حنبل" .ا١تسند"(.ط٘  ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالمئٗٓ٘ ،ىػػ).
الصريفيٍت ،إبراىيم بن خالد حيدر" .ا١تنتخب من كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور"(.طٔ ،بَتكت:
دار الفكر للطباعة ٗٔٗٔىػ).
الصفدم ،خليل بن أيبك بن عبد اهلل" .الواُب بالوفيات"ٖ .تقيق :أٛتد األرناؤكط (طٔ ،بَتكت:
دار إحياء الًتاث ٕٓٗٔىػ).
العسقالين ،أٛتد بن حجر" .ا١تعجم ا١تفهرس أك ٕتريد أسانيد الكتب ا١تشهورة"ٖ .تقيق٤ :تمد
ا١تياديٍت( ،طٔ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةٔٗٔٛ ،ىػ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر" .هتذيب التهذيب" "طٔ :بَتكت :دار الفكرٔٗٓٗ ،ىػ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر" .فتح البارم شرح صحيح البخارم" .ترقيم ٤تمد فؤاد عبد
الباقي( .طٔ ،بَتكت :دار ا١تعرفة ٖٜٔٚىػ ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر"".اجملمع ا١تؤسس للمعجم ا١تفهرس"ٖ .تقيق :د .يوسف
ا١ترعشلي(.طٔ ،بَتكت :دار ا١تعرفةٕٔٗٔ ،ىػ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر".لساف ا١تيزاف"(.طٔ ،بَتكت :دار صادرٔٗٓٛ،ىػ).
العسقالين ،علي بن حجر ".تقريب التهذيب "ٖ .تقيق ٤تمد عوامة(.طٖ حلب :دار الرشيد،
(ٔٔٗٔىػ).
العالئي ،خليل بن كيكلدم بن عبد اهلل ".إثارة الفوائد اجملموعة ُب اإلشارة إىل الفرائد ا١تسموعة".
ٖتقيق :مرزكؽ الزىراين( .طٔ،ا١تدينة ا١تنورة :مكتبة العلوـ كاٟتكم  ٕٔٗ٘،ىػ).
العالئي ،خليل بن كيكلدم بن عبد اهلل ".بغية ا١تلتمس ُب سباعيات حديث اإلماـ مالك بن
أنس"ٖ.تقيق ٛتدم عبد السلفي( .طٔ بَتكت :عامل الكتب ٔٗٓ٘ ،ىػ  ٜٔٛ٘ -ـ).
الغساين ،أبو علي اٟتسُت بن ٤تمد" .تقييد ا١تهمل ك٘تييز ا١تشكل" ٖتقيق٤ :تمد أبو الفضل (ط
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بدكف ،ا١تملكة ا١تغربية :كزارة األكقاؼ ٔٗٔٛىػٜٜٔٚ-ـ).
الفاسي ٤ ،تمد بن أٛتد بن علي" .ذيل التقييد ُب ركاة السنن كاألسانيد"ٖ .تقيق :كماؿ يوسف
اٟتوت(.طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ٓٔٗٔىػٜٜٔٓ/ـ).
الفاسي ٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد القادر" .ا١تنح البادية ُب األسانيد العالية"٥ .تطوطة با٠تزانة
ا١تلكية بالرباط ،ا١تغرب ٖتت رقم.)ٖٔٔٚٓ :
الفاسي ،عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن سليماف "صلة ا٠تلف ٔتوصوؿ السلف"ٖتقيق٤ :تمد حجي.
(طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ٔٗٓٛىػ).
الفالين ،صاحل بن ٤تمد بن نوح ".قطف الثمر ُب رفع أسانيد ا١تنصنفات ُب الفنوف كاألثر"ٖ .تقق:
عامر حسن صربم( .طٔ ،مكة :دار الشركؽ ٜٔٛٗ ،ـ_٘ٓٗٔىػ).
القزكيٍت  ،عبد الكرمي بن ٤تمد بن عبد الكرمي" .التدكين ُب أخبار قزكين" ٖتقيق :عزيز اهلل
العطاردم(.طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلميةٔٗٓٛ ،ق).
القزكيٍت٤ ،تمد بن يزيد بن ماجو "السنن"ٖ .تقيق٤ :تمد فؤاد عبدالباقي (طٔ ،القاىرة :دار إحياء
الكتب العربية ،بدكف تاريخ).
القفطيٚ ،تاؿ الدين ".إنباه الركاة على أنباه النحاة"( .طٔ ،بَتكت :دار الفكر العريب ٔٗٓٙ ،ىػ
 ٕٜٔٛـ).الكتاين ٤ ،تمد عبد اٟتي بن عبد الكبَت "فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا١تعاجم كا١تشيخات
كا١تسلسالت"ٖ .تقيق :إحساف عباس( .طٕ بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ٕٜٔٛـ).
الكتاين٤ ،تمد بن جعفر" .الرسالة ا١تستطرفة"( .ط٘ ،األردف :دار البشائر اإلسالميةٗٔٗٔىػ).
ا١تازرم٤ ،تمد بن علي بن عمر" .ا١تعلم بفوائد مسلم"( .طٔ ،اٞتزائر :ا١تؤسسة الوطنية للكتاب).
٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية با٢تندٖٔٗٓ ،ىػ).
ا١تزم ،أيب اٟتجاج يوسف بن عبد الرٛتن" .هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ" ٖتقيق بشار عواد
معركؼ(.طٔ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةٔٗٓٓ،ق).
ا١تقدسي٤ ،تمد بن عبد الواحد" .جزء الركاة عن مسلم"ٖ .تقيق :عبد اهلل الكندرم كىادم ا١ترم.
(طٔدار ابن حزـٔٗٔٙ ،ىػ).
النسائي ،أٛتد بن شعيب" .السنن الكربل"ٖ .تقيق :د .عبد الغفار سليماف (طٔ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةٔٗٔٔ،ىػ).
النوكم ،أبو زكريا ٤تيي الدين" .ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج"(.طٕ ،بَتكت :دار إحياء
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الًتاث العريب ٕٖٜٔىػ).
النوكم ،أبو زكريا ٤تيي الدين" .هتذيب األٝتاء كاللغات" ٖتقيق شركة العلماء ٔتساعدة إدارة الطباعة
ا١تنَتية دار الكتب العلمية( .طٔ ،بَتكت :بدكف تاريخ).
النيسابورم ،أبو عبد اهلل اٟتاكم "ا١تستدرؾ على الصحيحُت"ٖ.تقيق :مصطفى عبد القادر (طٔ،
بَتكت :دار الكتب العلمية  ٔٗٔٔ ،ىػ).
النيسابورم ،أبو عبد اهلل اٟتاكم" .ا١تدخل إىل الصحيح"ٖ .تقيق :ربيع ىادم عمَت ا١تدخلي
(طٔ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ٔٗٓٗ ،ىػ).
النيسابورم٤ ،تمد بن عبد اهلل بن نعيم" .سؤاالت مسعود بن علي السجزم" ٖتقيق :موفق بن عبد
اهلل بن عبد القادر( .طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ ،ـ).
النيسابورم ،مسلم بن اٟتجاج" .اٞتامع الصحيح" ٖتقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي (.طٕ بَتكت:
دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف تاريخ).
الوادم آشي٤ ،تمد بن جابر بن ٤تمد بن قاسم القيسي".برنامج الوادم آشي"( .طٔ ،بَتكت:
دار ا١تغرب االسالمي ٔٗٓٓ ،ق).
اليافعي ،عبد اهلل بن سعد" .مرآة اٞتناف كعربة اليقظاف"(.طٕ ،القاىرة :دار الكتاب اإلسالمي
ٕٔٗٔىػ).
اليحصيب ،القاضي عياض بن موسى" .ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك"( .طٔ ،ا١تغرب :مطبعة
فضالةٜٖٔٛ ،ـ).
اليحصيب ،القاضي عياض ".إكماؿ ا١تعلم"ٖ .تقيق :د .حسُت شواط( ،طٔ ،ا٠ترب :دار ابن عفاف
ٗٔٗٔىػ).

- 581 -

 الجزء الثاني- 581  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Bibliography
Ibn Abi Nasr, Muhammad ibn Fattouh ibn Abdullah ibn Fattouh Al-Humaydi.
“Jadhwatul- Al Muqtabis fi dhikr Wulat Al-Andalus”. (1st Edition, Cairo: Al Dar
Al Misriyah li-Ta’lif 1966)
Ibn Abi Ya’lah, Muhammah ibn Muhammad. “Tabaqat Al Hanabilah” verified by:
Muhammad Hamid Al-Faqi. (1st Edition, Beirut: Dar al-Ma’arifah, Undated).
Ibn Al Abaar, Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Bakr. “Al-Takmilatu Li-Kitab AsSilah” verified by: Abdul-Salam Al Haraas. (1st Edition. Lebanon: Dar al-Fikr for
Publishing 1415 AH).
Ibn Al-Altheer, Ali ibn Abi Al-Karam. “Al Kamil fi At-Tarikh” (4th Edition, Beirut:
Muasasah Al-Tarikh Al-Arabi, 1414 AH).
Ibn Al-Atheer, Al-Mubarak ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Jazari. “Jami’u alUsool fi Ahadith Ar-Rasoul” verified by: Abdul-Qader Al-Arnaout. (1st Edition,
Beirut: Maktabah al-Halawani, undated).
Ibn Al-Atheer, Abdul-Hayy ibn Ahmad ibn Al-Imad. “Shazharat Az-Zhahab fi
Akhbaar min Zhahab”, verified by: Mahmoud Al-Arnaout (1st Edition, Beirut: Dar
Ibn Katheer, 1986/ 1406AH).
Ibn Jawzee, Abu Faraj Abdul-Rahman. “Al-Muntazhim fi Tarikh Al-Umam wa Al
Mulouk” verified by: Muhammad Abdul-Kadeer A’tta (1st Edition, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah, 1412 AH).
Ibn As-Salah, “Siyanatu Sahih Muslim min Al-Ikhlal wa Ghalatt” verified by:
Muwaffaq Abdul-Qader. (2nd Edition, Beirut: Dar Al Gharb al-Islami, 1408 AH).
Ibn Fardhi, Abdullah bin Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr Al-Azadee, “Tarikh Ulamah
al-Andalous”, verified by Al-Sayyid A’zzat Al-A’ttar Husseiny. (2nd Edition,
Cairo: Maktab al-Khaniji,1408 AH).
Ibn Najjar, Muhammad ibn Abi Al-Fadl Mahmoud. “Zhail Tarikh Baghdad”, verified
by: Mustafa Abdul-Kadeer Atta. (1st Edition, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1417 AH).
Ibn Bashkwal, Abu Al-Qasim Khalaf, “As-Silatu fi Tarikh Aimmah Al-Andalous”.
(2nd Edition, Cairo: al-Maktab al-Khaniji , 1374 AH/ 1955).
Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abdul-Haleem, “Majmoo’ al-fatawa Shaykh al-Islam Ibn
Taymiyyah”. (1st Editon, Riyadh, Dar al-Alam al-Kutab, 1412 AH).
Ibn Khaldun, Abdul-Rahman ibn Muhammad, “Diywan Al-Mubtada wa Al-Khaber fi
Tarikh Al-Arab wa Al- Barrbarr wa man A’sarahum min Zawi As-Sha’n Al-Akhbarr,
verified by: Khalil Shihadah (Without Ediiton, Beirut: Dar al-Fikr, 1408 AH).
Ibn Khillikaan, Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim, “Wafayat Al-A’yan wa Anba Abna
Az-Zaman” verified by: Ihsan Abbas. (1st Edition, Beirut: Dar Sader, undated).
Ibn Abdul-Barr, Umar Yusuf ibn Abdullah, “At-Tamhid li-ma fi Al-Muwatta min AlMa’ani wa Al-Asaneed” verified by: Group of researchers. (1st Edition, Morocco:
Moroccan Ministry of Awqaf 1387 AH).
Ibn Attia, Abdul-Haqq Al-Andalusi, “ Fahrasa Ibn Attia”. (2nd Edition, Beirut: Dar alGharb al-Islami, 1983).
Ibn Farhoun, Ibrahim ibn Ali ibn Muhammad, “Al-Diybaaj Al-Mudhahab fi Ma’rifarti
A’yaan Ulamah Al-Madhhab” verified by Muhammad Al-Ahmadi Abu Al-Nour.
(1st Edition, Cairo: Dar al-Turath for printing and publishing, Undated).
Ibn Katheer, Isma’il ibn Umar “Tabaqaat As-Shafi’een” verified by Dr. Ahmad Umar
Hashim. (1st Edition, Cairo: Maktaba Al-Thakafa Al-Deeniyah, 1413 AH/1993 ).

- 585 -

 عادل بن محمد السبيعي. د،روايات صحيح مسلم
Ibn Katheer, Isma’il ibn Katheer “Al-Bidayah wa An- Nihayah”verified by Dr. Ahmad
Abi Mulhim and others (1st Edition, Cairo: Dar Al-Rayyan, 1408 AH).
Ibn Manjooyah, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim “Rijalu Sahih Muslim”
Abu Bakr, verified by: Abdullah al-Laithi. (1st Ediiton, Beirut: Dar alMa’arifah,1407 AH).
Ibn Nuqtah Al-Hanbali, Muhammad ibn Abdul-Ghani ibn Abi Bakr ibn Shuja’. “Ikmal
al-Ikmal” verified by Abdul-Qayyum Abdul-Rayib Al-Nabi (1st Edition, Makkah
al- Mukarramah, Jamia’ Umm Al-Qura, 1410 AH).
Ibn Nuqtah Muhmmad ibn Abdul-Ghani ibn Abi Bakr ibn Shuja’, “Al-Taqyeed li
ma’rifati Ar-ruwaat As-Sunan wa Al-Masaneed. (1st Edition, Beirut: Dar al-Kuttub
al-Ilmiyah, 1408 AH/ 1988).
Ibn Nuqtah Muhammad ibn Abdul-Ghani, “Al-Taqyeed li ma’rifati Ar-ruwaat AsSunan wa Al-Masaneed (1st Edition, India: Majlis Da’irah Al- Maa’rif AlUthmaniyah, Bi-Al Hind 1403 AH).
Al-Erbili Al-Mubarak ibn Ahmad Al-Lakhami, “Tarikh Erbil” Verified by: Sami ibn
Sayeb Khummas Al-Saqqar (1st Edition, Iraq: Ministry of Culture and
Information, Dar al-Rasheed for Publishing, 1980).
Al-Ashbily Muhammad ibn Khayr, “Fahrasat maa Rawaahu Abubakar ann Suyukhih”
verified by: Muhammad Fouad Mansour (1st Edition, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1419 AH / 1998).
Al-Ansari Allah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul-Malik Al-Aussi, “Al-Dhayl
wa Takmilah li kitabay Al -Mawsoul wa As-Silah” verified by: Ihsan Abbas. (1st
Edition, Tunisia: Dar al-Gharb al-Islami, 2012).
Al-Ansari Ahmad ibn Abdullah, “Khulasatu Tadhheeb Tahdheeb Al-Kamal fi Asma
ar-Rijal”. (5th Edition, Haleb: Dar al-Bashaer 1416 AH).
Al-Bukhari Muhammad ibn Isma’il. “Al- Jamiu’ As-Sahih” Verified by Shaykh AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz. (2nd Ediiton, Cairo: Salafi printing press 1380 AH)
Al-Baghdadi Ahmad ibn Ali ibn Thabit ibn Ahmad ibn Mahdi Al-Khatib. “Al-Jamiu’
li Akhlaq Ar-Rawee wa Adab Al-Sami’i”. (1st Edition, Riyadh, Maktab AlMa’arif, undated).
Ibn Asakir, Ali ibn Hasan. “Tarikh Al-Dimashq” Maktab Al-Dar bi Al-Madinah,
verified by Bashar Awad. (2nd Edition, Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1403 AH).
Al-Tajeebi Al-Qasim ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Ali. “Barnamij Al-Tajeebi”
(Unnumbered Edition, Libya: Al- Dar Al-Arabiyah Li Al-Kitab, 1981).
Al-Tirmidhi Isaa Muhammad ibn Issa. “Sunan al-tirmidhi” by Ahmad Muhammad
Shaker and others. (2nd Edition, Cairo: Dar al-Hadith in Cairo, 1395 AH).
Taghri Bardi Yusuf ibn Taghri Bardi ibn Abdullah. “Al-Nujoom wa Zahirah fi Muluk
Mishr wa Al-Qahirah”. (1st Edition, Cairo: Ministry of Culture Egypt).
Al-Tilmisani Ahmad ibn Muhammad, “Nafhu At-Teeb minn Ghusn Al-Andalous ArRatteeb “verified by: Ihsan abbas.(1st Edition, Beirut: Dar Sader).
Al-Jazari Ali ibn Abi Al-Karam, “Al-Lubaab fi tahdhib Al-Ansab” (1st Edition, Beirut:
Dar Sader, undated).
Al-Jazari Ali ibn Muhammad, “Asad Al-Ghabah fi Ma’rifat As-Sahabah”. (1st Edition,
Cairo: Dar Al-Sha’b, undated).
Al-Hakim Abu Abdullah, Al-Hakim Al- Nisabury, “ Tarikh Nisabur” verified by Ahmad
ibn Muhammad ibn Al-Hasan. (1st Edition Tehran: Kitab Khanatu ibn Sina).
Al-Hamawi Yaqoot ibn Abdullah. “Mu’jam Al-Buldan”. (2nd Edition, Beirut: Dar

- 582 -

 الجزء الثاني- 581  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Sader, 1995).
Al-Hanafi Mughlatai ibn Qaleej ibn Abdullah. “Ikmal tadhib Al-Kamal fi Asma alRijal” (1st Edition, Al-Farouq al-Hadithah for printing 1422 AH).
Al-Khatib ibn Abi Bakr Ahmad ibn Ali. “Tarikh Baghdad” (Without Edition, Beirut:
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah).
Al-Khalili, Khalil Ibn Abdullah ibn Ahmad. “Al-Irshad fi Ma’rifati Ulamah AlHadith”. (1st Edition, Riyadh: Maktaba Al-Rushd,1409 AH)
Al-Daraquttny, Ali ibn Umar. “As-Sunan” verified by: Abdullah Hashim Al-Yamani.
(1st Edition, Cairo: Dar al-Mahasin, undated).
Al-Dawoudy, Muhammad ibn Ali ibn Ahmad. “Tabaqaat Al-Mufassireen”. (1st
Edition, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah).
Al-Dahlawy, Ahmad ibn Abdur-Rahim. “Hujjatu Allah Al Baalighah”.( 1st Edition,
Cairo: Dar Al-Turath 1355 AH).
Al-Dhahabe, Muhammad ibn Ahmad. “Al – I’baru fi khaber min ghabarr”. Verified
by: Muhammad Al-Saeed ibn Basyuni. (1st Edition, Beirut: Publisher: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, undated)
Al-Dhahabi, Muhammad ibn Ahmad Al-Dhahabe. “ Tarikh Al Islam wa Wafayat alMashaheer wa Al-A’laam”. Verified by: Dr. Umar Tadmury. (Without Edition,
Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, undated).
Al-Dhahabe, Muhammad ibn Ahmad. “ Al-Mu’jam Al-Mukhtass bi AlMuhadditheen”. Verified by: Dr. Muhammad Al-Habib Al-Hilah. (1st Edition,
Ta’if: Maktaba Al-Siddeeq, 1408 AH).
Al-Dhahabe, Muhammad ibn Ahmad. “Al-Mu'een fi tabaqaat Al-Muhadditheen”.
Verified by: Hamam Saeed. (1st Edition, Jordan: Dar Al-Furqan, 1404 AH).
Al-Dhahabe, Muhammad ibn Ahmad. “ Seyyar A’lam Al-Nubala”. Verified by:
Shuayb Al Arnaout. (4th Eidtion, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1406 AH).
Al-Dhahabe, Muhammad ibn Ahmad. “Mizaan Al-I’tidal fi naqd Ar-Rijal”. Verified
by: Ali Al-Bejaoui. (1st Eiditon, Beirut: Dar Al-Fikr, Undated).
Al-Dhahabe, Muhammad ibn Ahamd. “ Tadhkiratul Huffaadh”. And together with it “
Tadhlil” of Abi Al-Mahasin Al-Husseini and of Muhammad ibn Fahd Al-Makki.
Az-Zarrkaly, Khayru-deen ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Faris. “AlA’laam” (5th Eiditon, Beirut: Dar Al-Ilm li Al-Malayyn,2002).
Al-Sabtiy, I’yad ibn Musa Al-Yahsubi. “Al- Ghunyah fahrasat Shuyukh Al-Qadhy I’yad”.
Verified by: Mahir Zaheer. (1st Eiditon, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1402 AH).
Al-Sabtiy, Muhammad ibn Umar ibn Muhammad. “As-Sunan Al-Abyan wa AlMaurid Al-Ama’n fi Al-Muhaakama bayna Al-Imamayn fi sanad Al-Muan’an”.
Verified by Salah ibn Salim Al-Misraty. (1st Eiditon, Madinah: Maktaba AlGhurabah Al-Athariyah, 1417 AH).
Al-Subki, Abdul-Wahhab ibn Taqiu-deen. “ Tabqaat Al-Shafi’iyah AlKubra”.Verified by Mahmoud Muhammad Tanahi. (2nd Edition, Cairo: Dar Hijar
for printing , publishing and distribution, 1413 AH).
Al-Sulamy, Muhammad ibn Al-Husein ibn Muhammad. “Sualaat Al-Sulamy li AdDaraqutny”. Verified by Sa’ad Al-Humayd. (1st Eiditon, Riyadh:1427 AH).
Al-Sam’ani, Abdul-Karim ibn Muhammad ibn Mansour Al-Tamimi Al-Marouzy. “AlAnsaab”. Verified by Abdur-Rahman ibn Yahyah Al-Mual-limy. (1st Eiditon,
Hyperbad, India: Majlis Da’iratu Al-Ma’arif Al-Uthmaniyah, 1382 AH/ 1962).
As-Suyuti, Abdur-Rahman ibn Abi Bakr. “ Tabaqaat al-Huffaadh” (1st Eiditon, Beirut:

- 581 -

 عادل بن محمد السبيعي. د،روايات صحيح مسلم
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1403 AH).
As-Suyuti, Abdur-Rahman ibn Abi Bakr. “Husn Al-Muhadara fi Tarikh Misr wa alQahirah”. Verified by Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim. (1st Eiditon, Cairo: Dar
Ihya Al-Kutub Al-Arabiya, 1387 AH/ 1967).
As-Shattiby , Ibrahim ibn Musa. “ Al-Muwaaffaqaat” Verified by Mashour ibn Hassan
Al-Salman. (1st Eiditon, Amman: Dar Ibn-Affan 1417AH).
As-Shaybany, Ahmad ibn Hanbal. “ Al-Musnad” (5th Edition, Beirut: Al-Maktab AlIslami 1405 AH).
As-Sarifiny, Ibrahim ibn Khalid Hayder. “Al-Muntakhab min kitab As-Siyaq li Tarikh
Nisabur”. (1st Eiditon, Beirut: Dar Al-Fikr for Publishing, 1414 AH).
As-Safady, Khalil ibn Aybak ibn Abdullah. “Al-Wafi bi Al-Wafayyat”. Verified by:
Ahamd Al-Arnaout. (1st Eiditon, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 1420 AH).
Al-Asqalany, Ahmad ibn Hajr. “ Al- Mu’jam Al-Mufahras aw Tajreed asaneed alKutub al Mashourah.” Verified by Muhammad Al- Miyadiny. (1st Edition , Beirut:
Muassasa al-Risalah,1418 AH).
Al-Asqalany, Ahmad ibn Ali ibn Hajr. “Tahdheeb Al-Tahdheeb”. (1st Eiditon, Beirut:
Dar al-Fikr, 1404 AH).
Al-Asqalany, Ahmad ibn Ali ibn Hajr. “Fathu al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari”. Numbered
by: Muhammad Fuad Abdul-Baqy. (1st Eiditon, Beirut: Dar al-Ma’arif 1379 AH).
Al-Asqalany, Ahmad ibn Ali ibn Hajr. “Al-Majma’ al-Muassas li-Mu’jam AlMufahras”. Verified by: Dr. Yusuf Al-Marashly. (1st Eiditon, Beirut: Dar alMa’arif, 1412 AH).
Al-Asqalany, Ahmad ibn Ali ibn Hajr. “Lisan al-Mizan”. (1st Eiditon, Beirut: Dar alSader, 1408 AH).
Al-Asqalany, Ahmad ibn Ali ibn Hajr. “Taqrib Al-Tahdheeb”. Verified by Muhammad
A’uamah. (3rd Eiditon, Haleb: Dar al-Rasheed, 1411 AH).
Al-A’laeey Khalil Kaykaldy ibn Abdullah. “Itharatu al-Fawaid al-Maj’moo'a fil
Isharah ila al-fawaid al-masmua’h”. Verified by: Marzouq Al-Zahrany. (1st
Edition, Madinah Al-Munawarah: Al-Uloom wa al-Hikam, 1425 AH).
Al-A’laeey Khalil Kaykaldy ibn Abdullah. “Bughya al-Multamis fi suba’iyat hadith
Al-Imam Malik ibn Anas”. Verified by: Hamdy Abdul-Majid Al-Salafy. (1st
Edition, Beirut: A’lim al-Kutub, 1405 AH/ 1985).
Al-Ghassany, Abu Ali Al-Hussein ibn Muhammad. “Taqyeed al-Muhmal wa tamyeez
al Mushkil”. Verified by: Muhammad Abu Al-Fadl. (Without Edition, Kingdom
of Morocco, Ministry of Awqaf 1418 AH/ 1997).
Al-Fasy, Muhammad ibn Ahmad ibn Ali. “Dhayl Al-Taqyeed fi ruwaat as-Sunan alAsaneed”. Verified by: Kamal Yusuf Al-Haut. (1st Edition, Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah 1410 AH/ 1990).
Al-Fasy, Muhammad ibn Abdur-Rahman ibn Abdul-Qadr. “Al-Minah al-badiyah fi alasaneed al-A’liyah. Written in the Royal library of Rabat, Morocco under the
number :11370).
Al-Fasy, Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Sulayman. “Silatu al-Khalaf be
mawsool as-Salaf”. Verified by: Muhammad Hiji. (1st Edition, Beirut: Dar alGharb al-Islami 1408 AH).
Al-Fulany, Salih ibn Muhammad ibn Nuh. “Qatf al-thamr fi raf’i
asaneed almusannafaat fi al-funun wa al-athar”. Verified by: Amir Hasan Sabry. (1st Edition,
Makkah: Dar al-Shuruq, 1405 AH/ 1984).

- 581 -

 الجزء الثاني- 581  العدد- مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Al-Qazweeni, Abdul-Karim ibn Muhammad ibn Abdul-Karim. “At-Tadween fi
akhbaar Qazween”. Verified by: Aziz-Allah Al-U’ttaridy. (1st Edition, Beirut: Dar
al-kutub al-Ilmiyah, 1408 AH).
Al-Qazweeni, Muhammad ibn Yazeed ibn Majah. “As-Sunan”: Verified by: Muhammad
Fouad Abdul-Baqy. (1st Edition, Cairo: Dar Ihay al-Kitab Al-Arabiya, Undated)
Al-Qattafy, Jamal al-Deen. “Inbaah al-ruwaat ala Anbaa An-Nuhaat”. (1st Edition,
Beirut: Dar al Fikr Al-Arabi 1406 AH/ 1982)
Al-Kattany, Muhammad Abdul-Hayy ibn Abdul-Kabeer. “Fahras Al-Faharis wa alAthbat wa mu’jam al-ma-a’jim wa al-mashyakhat wa al-musalsalaat”. Verified by:
Ihsan Abbas. (2nd Edition: Beirut: Dar Al-Gharb al-Islami 1982).
Al-Kattany, Muhammad ibn Ja’ffar. “Al-Risalah al-Mustatrafa”. (5th Edition, Jordon:
Dar al-bashaer al-Islamiyah 1414 AH).
Al-Mazary, Muhammad ibn Ali ibn Umar. “Al-Mua’lim bi-fawayid Muslim”. (1st
Edition, Algeria: al-Muassasah al-wataniyah li Al-Kitab. Majlis Da’irah AlMa’arif al-Uthamiya India.1403 AH).
Al-Mizzy, Abu Al-Hajjaj Yusuf ibn Abdul-Rahman. “Tahdheeb al-kamal fi Asma arRijal”. Verified by: Bashar Aouad Ma’rouf. (1st Edition, Beirut: Mussasah alRisalah 1400 AH).
Al-Maqdisy, Muhammad ibn Abdul-Waheed. “Juz al-ruwaat a’n Muslim”. Verified by:
Abdullah Al-Kandari Wa Hadi al-Murry. (1st Edition, Dar ibn Hazam 1416 AH).
Al-Nasaiy, Ahmad ibn Shua’ib. “As-Sunan al-Kubra” Verified by: Dr. Abdul- Ghaffar
Sulayman. (1st Edition, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1411 AH).
An-Nawawee, Abu Zakariya Muh’yy-deen. “Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim Ibn
Hajjaj”. (2nd Edition, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi 1392 AH).
Al-Nawawee, Abu Zakariya Muh’yy-deen. “Tahdheeb al-Asma wa al-lughaat”.
Verified by: Committee of Scholars with the assistance of administration of AlMuniriya Press. Dar al-kutub al-Ilmiyah. (1sr Edition, Beirut: undated).
Al-Nisabury, Abu Abdullah al-Hakim. “ Al-mustadrak ala Al-Sahihayn”. Verified by:
Mustafa Abdul-Qader. (1st Edition, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1411 AH).
Al-Nisabury, Abu Abdullah Al-Hakim. “ Al-madkhal ila As-Sahih”. Verified by: Rabi’
ibn Hadi Umayr Al-Madkhali. (1st Edition, Beirut: Mussasah al-Risalah 1404 AH).
Al-Nisabury, Muhammad ibn Abdullah ibn Nua’ym. “Sualaat Masoud ibn Ali AlSajzy”. Verified by: Muaffaq ibn Abdullah ibn Abdul-Qader. (1st Eiditon, Beirut:
Dar al-Gharb al-Islami, 1408 AH/1988).
Al-Nisabury, Muslim ibn Al-Hajjaj. “Al-Jamiu’ as-Sahih”. Verified by: Muahmmad
Fouad Abdul-Baqy. (2nd Edition, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Undated).
Al-Wadi Aashi, Muhammad ibn Jaber ibn Muhammad ibn Qaysi. “ Barnamaj al-Wadi
Aashi”. (1st Edition, Beirut: Dar -Gharb al-Islami, 1400 AH).
Al-Yafi’iy, Abdullah ibn Sa’ad. “Miraat Al-Jinaan wa I’bra al-Yaqzhaan”. (2nd Edition,
Cairo: Dar al-Kitab al-Islami 1412 AH).
Al-Yahsuby, Al-Qadhy I’yad ibn Musa. “Tarteeb al-Madarik wa Taqreeb al-Masalik”.
(1st Edition: Morocco: Mattba’atu Fudala, 1983).
Al-Yahsuby, Al-Qadhy I’yad. “ Ikmal al-Mu’lim”. Verified by: Dr. Hussein Shouat.
(1st Edition, Khubar: Dar ibn-Affan 1414 AH).

- 581 -

