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L  ُمْسِلم  J
اِدُق،  ��ُة الصَّ ُد، الُحجَّ ُهَو اإِلَم��اُم الَكبِْيُر، الَحاِف��ُظ الُمَجوِّ
اِج بِن ُمْسِلِم بِن َوْرِد بِن كوَشاَذ  َأُبو الُحَس��ْيِن ُمْسِلم بُن الَحجَّ
ُه ِمْن  ِحْي��ِح(، َفَلَعلَّ ، َصاِح��ُب )الصَّ ْيَس��اُبْوِريُّ ، النَّ الُقَش��ْيِريُّ

َمَوالِي ُقَشْيٍر.

ُه ُولَِد: َسَنَة َأْرَبٍع َوماَئَتْيِن))(.  ِقْيَل إِنَّ

ُل َس��َماِعه ِفي َس��َنِة َثَماِن َعْش��َرَة ِمْن َيْحَيى بِن َيْحَيى  َوَأوَّ
َة ِمَن:  ، َوَحجَّ ِفي َسَنِة ِعْشِرْيَن َوُهَو َأمرُد، فَسِمَع بَِمكَّ ِمْيِميِّ التَّ
الَقْعَنبِيِّ -َفُهَو َأْكَبُر َش��ْيٍخ َلُه- َوَسِمَع بِاْلُكْوَفِة ِمْن: َأْحَمَد بِن 

ُيْوُنَس، َوَجَماَعٍة.

ومعنى ذلك أنَّه أصغر ِسنًّا من اإلمام البخاري بعشر سنين، ولذا تتلمذ على   )((
البخاري، واستفاد منه، ودافع عنه عندما أساء له بعض معاصريه. رحمة اهلل 

على الجميع.
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َوَأسَرَع إَِلى َوَطنِِه، ُثمَّ اْرَتَحَل َبْعَد َأْعَواٍم َقْبَل الثَّاَلثِْيَن.

َوَسِمَع: بِالِعَراِق، َوالَحَرَمْيِن، َوِمْصَر.

َمان  َقاَل َأْحَمُد بُن َسَلَمَة: َرَأْيُت َأَبا ُزْرَعَة َوَأَبا َحاتِم))( يقدِّ

ِحْيح َعَلى َمَشايِخ َعْصرهَما. مسلمًا ِفي َمْعِرَفِة الصَّ

ُثمَّ َقاَل َأْحَمُد بُن َس��َلَمَة: َوُعِقد لُمْسِلم َمْجِلُس مذاكرة، 

َفُذِك��َر َلُه َحِدْي��ٌث َلْم َيْعِرف��ه، َفاْنَص��َرَف إَِلى َمْنِزلِ��ِه، َوَأْوَقَد 

ار: اَل َيْدُخل َأَحٌد ِمْنُكم. اَج، َوَقاَل لَِمْن ِفي الدَّ رَّ السَّ

موَها  موَها. َفَقدَّ ُة تمر. َفَقاَل: َقدِّ َفِقْيَل َلُه: ُأهِدَيْت َلَنا َس��لَّ

ِلب الَحِدْيث، َوَيأخذ تمَرًة تمَرة، َفأصبح َوَقْد  إَِلْي��ِه، َفَكاَن َيطَّ

َفنَِي التَّْمر، َووَجَد الَحِدْيث.

الجرح  يف  االعتماد  عليهم  ن  وممَّ اظ،  الُحفَّ أكابر  من  حاتم  وأبو  زرعة  أبو   )((
ُزْرعة.  أبي  خال  ابن  حاتم  فأبو  قريبان،  وهما  األسانيد،  نقد  ويف  والتعديل 

رحمة اهلل عليهما. 
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َقة ِمْن  َرَواَه��ا: َأُبو َعْب��ِد اهللِ الَحاِكم. ُث��مَّ َقاَل: َزادنِ��ي الثِّ
ُه مات ِمْنَها. َأْصَحابَنا َأنَّ

اِظ. ْحَمِن بُن َأبِي َحاتٍِم: َكاَن ُمْسِلم ثَِقة ِمَن الُحفَّ َوَقاَل َعْبُد الرَّ

ْنَيا َأْرَبَع��ة: َأُبو ُزْرَعَة  ��اظ الدُّ ��ار: ُحفَّ َد بَن َبشَّ وَق��اَل ُمَحمَّ
اِرِمّي بَِس��َمْرَقْنَد،  ّي، َوُمْس��ِلم بَِنْيَس��اُبْوَر، َوَعْب��د اهللِ الدَّ بِال��رَّ

د بن إِْسَماِعْيَل بُِبَخاَرى. َوُمَحمَّ

ٍد الَماَسْرِجِس��ي: َس��ِمْعُت َأبِي  َوَق��اَل الُحَس��ْيُن بُن ُمَحمَّ
ِحْيح(  ْفُت َهَذا )الُمْسَند الصَّ َيُقْوُل: َسِمْعُت مسلمًا َيُقْوُل: صنَّ

ِمْن َثاَلث ماَئة َأْلف َحِدْيث َمْسُمْوَعة.

��َلِمّي َيُقْوُل:  ْحَمِن السُّ َق��اَل الَحاِكُم: َس��ِمْعُت َأَبا َعْبِد الرَّ
َي��اب، َعَلْيِه ِرَداء حس��ن،  َرَأْيُت َش��ْيخًا َحَس��َن الَوْج��ه َوالثِّ
م  َوِعَماَم��ة َقْد َأرَخاَه��ا َبْيَن َكتفيِه. َفِقْي��َل: َهَذا ُمْس��ِلٌم. َفَتَقدَّ
��ْلَطان، َفَقاُلوا: َقْد َأمر َأِمْي��ر الُمْؤِمنِْيَن َأْن َيُكْوَن  َأْصَحاُب السُّ
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ُموُه ِف��ي الَجاِمع،  ��اِج إَِماَم الُمْس��ِلِمْيَن، َفَقدَّ ُمْس��ِلُم بُن الَحجَّ
ى بِالنَّاِس. فكبَّر، َوَصلَّ

َقاَل َأْحَمد بن َسَلَمَة: ُكنْت َمَع ُمْسِلم فِي َتَألِيف )َصِحْيحه( 
َخْمَس َعْشَرَة سنة.

َقاَل الَحاِفُظ اْبُن َمْنَده: َسِمْعُت َأَبا َعِليٍّ النَّْيَساُبْوِرّي الَحافِظ 
َماء كَِتاب َأصّح ِمْن كَِتاِب ُمْسِلم))(.  َيُقْوُل: َما َتْحَت َأديم السَّ

: َلْوالَ الُبَخاِرّي َما َراح ُمْسِلٌم َوالَ َجاء. اَرُقْطنِيُّ َقاَل الدَّ

يُّ بُن عبَدان: َس��ِمْعُت مس��لمًا َيُقْوُل: عرضُت  َوَقاَل َمكِّ
كَِتابِ��ي َه��َذا )الُمْس��نَد الصحيح( َعَل��ى َأبِي ُزْرَع��َة، ُفُكلُّ َما 
ُه  َأَشار علّي فِي َهَذا الكَِتاب َأن َلُه ِعلَّة تركُته، َوُكّل َما َقاَل: إِنَّ

َصِحْيح َلْيَس َلُه علَّة، َفُهَو الَِّذي َأخرجُت.

هذا رأي أبي عليٍّ النيسابوري: أنَّ صحيح مسلم أصحُّ من صحيح البخاري،   )((
ة العلماء )غالبهم( على أنَّ صحيح  ن عامَّ وبهذا القول قال بعض العلماء، ولكَّ

. البخاري أصحُّ وأجلُّ
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 ، ُقْل��ُت: َلْيَس ِفي )َصِحْيِح ُمْس��ِلٍم( ِمَن العَوالِي إاِلَّ َما قلَّ

اظ ُأعجُبوا  ا َرآُه الُحفَّ َوُه��و ِكَتاٌب َنِفيٌس َكاِمٌل ِفي َمْعَناُه، َفَلمَّ

بِِه، َوَل��ْم َيْس��َمُعوُه لُِنُزولِِه، فعم��ُدوا إَِلى َأَحاِدْي��ث الِكَتاب، 

اتِه��م َعالَِية بدرَج��ة َوبَِدَرَجَتْي��ِن، َوَنْحو  فَس��اقوَها ِم��ْن مرويَّ

وُه: )اْلُمْسَتْخرج  َذلَِك، َحتَّى َأَتوا َعَلى الَجِمْيع َهَكَذا، َوَس��مَّ

َعَلى َصِحْيح ُمْسِلم(.

ة ِمْن ُفْرَسان الَحِدْيث، ِمْنُهم: فعَل َذلَِك ِعدَّ

ِد بِن َرَجاء. د بن ُمَحمَّ َأُبو بكر ُمَحمَّ  -

َوَأبو َعَواَنة اإِلْسَفَرايِْينِي.  -

اِهُد َأُبو َجْعَفٍر الِحْيِرّي. َوالزَّ  -

ٍد الَفِقْيه. ان بن ُمَحمَّ َوَأُبو الَولِْيِد َحسَّ  -

ارِكي الَهَرِوّي. ٍد الشَّ َوَأُبو َحاِمٍد َأْحَمد بن ُمَحمَّ  -
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ا الجوزِقي. ُد بُن َعْبِد اهللِ بن َزَكِريَّ َوَأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ  -

َواإِلَماُم َأُبو َعِليٍّ الَماَسْرِجِسي.  -

َوَأُبو ُنَعْيٍم َأْحَمد بن َعْبِد اهللِ بِن َأْحَمَد األَْصَبَهانِّي  -

َوآَخُرْوَن الَ يحضرنِي ذكرُهم اآلن.

َوَقاَل الَحاِكُم: َكاَن َمْتَجر ُمْس��ِلم يف َخان َمْحِمش، َوكان 
مَعاُشُه ِمْن ضَياعه بُِأسُتَوا))(. 

وقال الحاكم أيضًا: َسِمْعُت َأبِي َيُقْوُل: َرَأْيُت ُمْسِلم بن 
ْحَية، ُيْرِخي  ْأس َواللِّ ��اِج، َفَكاَن َت��اّم الَقاَمة، َأْبَيض ال��رَّ الَحجَّ

طرف ِعَماَمته َبْيَن َكتفيِه.

اِب  د ب��ن َعْبِد الَوهَّ وَنَق��َل َأُبو َعْب��ِد اهللِ الَحاِكم: َأن ُمَحمَّ
اِج ِمْن ُعَلَماِء النَّاس، َوِمن  اء َقاَل: َكاَن ُمْس��ِلم ب��ن الَحجَّ الَفرَّ

َأْوِعَية الِعْلم.

ُأسُتوا: منطقة من مناطق نيسابور.  )((



اإلمام مسلم

9

: ُثمَّ ذكر الحاكم مصنَفات إَِمام َأْهل الَحِدْيث ُمْسِلم

ُه  َجال، َوَم��ا ُأَرى َأنَّ ِكَت��اب )الُمْس��َند الَكبِْير( َعَل��ى الرِّ  -

َسِمَعُه ِمْنُه َأَحد.

كَِتاب )الَجاِمع َعَلى األَْبَواب(، َرَأْيت َبْعضه بَِخطِِّه.  -

كَِتاب )األََساِمي َوالكنَى(.  -

ِحْيح(. كَِتاب )الُمْسنَد الصَّ  -

كَِتاب )التِمييز(.  -

كَِتاب )الِعَلل(.  -

كَِتاب )الُوْحَدان(.  -

كَِتاب )األَفَراد(.  -

كَِتاب )األَْقَران(.  -

كَِتاب )ُسَؤاالَته َأْحَمد بن َحنَْبٍل(.  -



اإلمام مسلم

10

َحاَبة(. كَِتاب )َأْوالَد الصَّ  -

ثِْيَن(. كَِتاب )َأوَهام الُمَحدِّ  -

كَِتاب )الطََّبَقات(.  -

اِمّيين(. كَِتاب )َأفَراد الشَّ  -

ُثمَّ سرد الَحاِكم َتَصانِْيف َلُه َلْم َأْذُكرَها.

ْيَن َوماَئَتْيِن،  َي ُمْسِلم: ِفي َشْهر َرَجب، َسَنة إِْحَدى َوِستِّ ُتُوفِّ

بَِنْيَساُبْوَر، َعْن بِْضٍع َوَخْمِسْيَن َسَنة.

***


