
ِسْلِسَلُة ِسَيِ أْصَحاِب الُكُتِب الِستَّة

سٌي خمتصرٌة من كتاب »سي أعالم النبالء«
لإلمام الذهيب

ها: حممد بن سليمان املهنا أعدَّ
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L  َُّأُبو َعْبِد اهلِل الُبَخاِري  J
ُد بُن إِْس��َماِعْيَل ب��ِن إِْبَراِهْيَم ْبِن الُمِغْي��َرِة بِن َبْرِدْزَبه  ُمَحمَّ

اُع. )وَبْرِدْزَبه َلْفَظٌة بَخاِريَّة( معنَاَها الزرَّ

ه الُمِغْي��َرُة َعَل��ى َيِدي الَيَم��ان الُجْعِف��يِّ َوالِي  َأس��َلَم َج��دُّ
ُبَخاَرى، َوَطَلَب أبوُه إِْسَماِعْيُل بُن إِْبَراِهْيَم الِعْلم.

قال إِْسَحاُق بُن َأْحَمَد بِن َخَلٍف: َسِمعُت الُبَخاِريَّ َيُقْوُل: 
اَد بَن َزْيٍد، َوَصافَح  َس��ِمَع َأبِي ِمْن َمالِِك بِن َأَنٍس، َوَرَأى َحمَّ

اْبَن الُمَباَرِك بكلَتا َيَدْيِه.

اٍل َسَنَة َأْرَبٍع َوتِْسِعْيَن َوماَئٍة. ُولَِد َأُبو َعْبِد اهللِ ِفي َشوَّ

قال اب��ُن َأبِي َحاتٍِم: ُقْل��ُت ألَبِي َعْبِد اهللِ: َكْي��َف َكاَن َبْدُء 
َأمرَِك؟ َقاَل: ُأْلِهْمُت ِحْفَظ الَحِدْيِث َوَأَنا فِي الُكتَّاِب))(.

س الصبيان القرآن والقراءة والكتابة،  ُس ُيدرِّ الُكتَّاب: مدرسٌة صغيرٌة فيها ُمدرِّ  )((
وُيطَلُق عليها اسم الُكتَّاب والمكتب، والجمع: كتاتيب.
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َك؟  َفُقْلُت: كم َكاَن ِسنُّ

َفَقاَل: عشُر ِس��نِْيَن، َأْو َأَقّل، ُثمَّ خرْجُت ِمَن الُكتَّاِب َبْعد 
))(. َوَغْي��رِِه، َفَقاَل  اخِل��يِّ الَعْش��رِ، َفَجَعْل��ُت َأْخَتِل��ُف إَلى الدَّ
َبْيرِ، َعْن إِْبَراِهْيَم،  ثنا ُس��ْفَياُن، َعْن َأبِ��ي الزُّ الداخليُّ َيْومًا: حدَّ

َبْيرِ َلْم َيْرِو َعْن إِْبَراِهْيَم. َفُقْلُت َلُه: إِنَّ َأَبا الزُّ

َفاْنَتَهرنِي، َفُقْلُت َلُه: اْرِجْع إَِلى األَْصِل))(.

َفَدَخَل فنَظ��َر فِْيِه، ُثمَّ َخَرَج، َفَقاَل لِي: َكْيَف هو َيا ُغالَُم؟ 
، َعْن إِْبَراِهْيَم، فَقاَل: صدْقَت. َبْيُر بُن َعِديٍّ ُقْلُت: ُهَو الزُّ

: اْبُن َكْم ُكنَْت ِحْيَن رددَت َعَلْيِه؟  َفِقْيَل لِْلُبَخاِريِّ

فَقاَل: اْبُن إِْحَدى َعْشَرَة َسنًَة!

ُد إلى دروس الشيخ الداخلي،  فجعلُت أختلُف إلى الداخلي: أي صرُت أتردَّ  )((
وهو من أهل الحديث ببخارى.

الصواب  أن  وستجد  الحديث،  هذا  منها  نقلَت  التي  دفاترك  إلى  انظر  أي:   )((
معي.
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ا َطَعْنُت ِفي ِس��تَّ َعْشَرَة َسَنًة، ُكْنُت َقْد حفظُت  قال: فَلمَّ

كتَب اْبِن الُمَباَرِك َوَوِكْيٍع، َوعرفُت َكاَلَم َهُؤاَلِء، ُثمَّ خرْجُت 

ا َحَجْج��ُت َرَجَع َأِخي  َة، َفَلمَّ ي َوَأِخي َأْحَم��َد إَِلى َمكَّ َم��َع ُأمِّ

ْفُت أنا ِفي طلِب الَحِدْيث. ي َوتخلَّ بِأمِّ

***
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ِذْكُر تسِمَية ُشيوِخِه َوَأْصَحاِبِه

َس��ِمَع البخاريُّ بُِبَخاَرى َقْب��َل َأْن يرتحَل ِمْن: َعْبِد اهللِ بِن 

 ، ِد بِن َس��اَلٍم البِْيَكْنِديِّ ، َوُمَحمَّ ��ِد بِن َعْبِد اهللِ الُجْعِف��يِّ ُمَحمَّ

َوَجَماَعٍة ليُسوا ِمْن ِكَباِر ُشُيْوِخِه.

يِّ ب��ِن إِْبَراِهْيَم، َوُه��َو ِمْن َعَوالِي  ُث��مَّ َس��ِمَع ببلٍخ ِمْن: مكِّ

ُشيوِخِه.

وبَِنْيَساُبْوَر ِمْن: َيْحَيى بِن َيْحَيى، َوَجَماَعٍة.

وبَِبْغَداَد -إِْذ َقِدَم الِعَراَق ِفي آِخِر َسَنِة َعْشٍر َوماَئَتْين- ِمْن: 

اَن. ْعَماِن، َوَعفَّ اِع، َوُسَرْيِج بِن النُّ ِد بِن ِعْيَسى بِن الطبَّ ُمَحمَّ

اِج  ، َوَحجَّ بِْيِل، َواأَلْنَصاِريِّ وبِالَبْصَرِة ِمْن: َأبِي َعاِصٍم النَّ

ٍة. بِن منَهاٍل، َوِعدَّ
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وبِاْلُكْوَفِة ِمْن: ُعَبْيِد اهللِ بِن ُمْوَسى، َوَأبِي ُنَعْيٍم، َوَخالِِد بِن 

اٍم. َمْخَلٍد، َوَطْلِق بِن َغنَّ

، َوَأبِ��ي الَولِْيد  ��اٍن الَبْصِريِّ ��اِن بِن َحسَّ ��َة ِمْن: َحسَّ َوبَِمكَّ

. ، َوالُحَمْيِديِّ اأَلْزَرِقيِّ

ْوَب بِن ُسَلْيَماَن  ، َوَأيُّ وَبالَمِدْيَنِة ِمْن: َعْبِد الَعِزْيِز اأُلَويِسيِّ

بِن باَِلٍل، َوإِْسَماِعْيَل بِن َأبِي ُأَوْيٍس.

وبمص��َر: َس��ِعْيَد بَن َأبِ��ي َمْرَي��َم، َوَعْبَد اهللِ بَن ُيْوُس��َف، 

ًة. َوَأْصَبَغ، َوِعدَّ

اِم: َأَبا الَيَماِن، َوآَدَم بَن َأبِي إَِياٍس، َوَعِليَّ بَن َعيَّاٍش. وَبالشَّ

َوَقْد َس��ِمَع ِمْن: َأبِ��ي الُمِغْيَرِة َعْبِد الُق��ّدوس، َوَأْحَمَد بِن 

، َوَأبِي ُمْس��ِهٍر،  ِد بِن ُيْوُس��َف الِفْرَيابِيِّ ، َوُمَحمَّ َخالِ��ٍد الوهبِيِّ

َوُأَمٍم ِسَواُهم.
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��ُد بُن َأبِي َحاتٍِم: َس��ِمْعُتُه َيُقْوُل: َدَخْلُت  اُقُه ُمَحمَّ َق��اَل َورَّ

بلَخ، َفَس��َألونِي َأْن ُأْمِلَي َعَلْيِهم لُِكلِّ َم��ْن َكَتْبُت َعْنُه َحِدْيثًا، 

ن َكَتْبُت َعْنُهم. َفَأمليُت َألَف َحِدْيٍث أَللِف َرُجٍل ممَّ

َق��اَل: َوَس��ِمْعُتُه َقْبَل َمْوته بش��هٍر َيُقْوُل: َكَتْب��ُت َعْن َألٍف 

هم َكاُنوا  َوَثَمانِْي��َن َرُجاًل، َلْيَس ِفْيِهم إاِلَّ َصاِحب َحِدْيٍث، كلُّ

َيُقْوُلْوَن: اإِلْيَماُن َقْوٌل َوعمٌل، َيِزْيُد َوينقص.

وَقاَل: َس��ِمْعُت الُبَخ��اِريَّ َيُق��ْوُل: َدَخْلُت َبْغَداَد آِخ��َر َثَماِن 

اٍت، ِفي ُكلِّ َذلَِك ُأَجالُِس َأْحَمَد بَن َحْنَبٍل، َفَقاَل لِي ِفي آِخِر َما  َمرَّ

ْعُتُه: َيا َأَبا َعْبِد اهللِ، َتَدُع الِعْلَم َوالنَّاَس، َوتِصيُر إَِلى ُخَراَساَن؟. َودَّ

، َوَأُبو  ْرِمِذيُّ وَرَوى َعْنُه خلٌق َكثِْيٌر، ِمْنُهم: َأُبو ِعْيَس��ى التِّ

ْنَيا، َوابُن َأبِي َعاِصٍم،  ، وابُن َأبِي الدُّ َحاتٍِم، َوإِْبَراِهْيُم الَحْربِيُّ

ِحْيِح(،  ُد بُن ُيْوُسَف الِفَرْبِريُّ َراِوي )الصَّ وابُن ُخَزْيَمَة، َوُمَحمَّ

َوَأمٌم اَل ُيحَصوَن.
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َوَرَوى َعْنُه: ُمْسِلٌم ِفي َغْير )َصِحْيحِه(.

يِّ ُش��ُيْوَخ الُبَخاِريِّ  اِج الِمزِّ َوَق��ْد َرتََّب َش��ْيُخَنا َأُبو الَحجَّ

َوَأْصَحاَبُه َعَلى الُمْعَجِم كَعاَدتِِه َوَذَكَر َخْلقًا منهم.

***
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ِذْكُر ِرحلِتِه َوَطَلِبِه َوَتَصاِنْيِفِه

َد بَن  ُد بُن َأبِي َحاتِم: َس��ِمْعُت َأَبا َعْب��ِد اهللِ ُمَحمَّ َق��اَل ُمَحمَّ
ي، َوَرَجَع  إِْس��َماِعْيَل البخاريَّ َيُقْوُل: َحَجْجُت أنا وأخي وأمِّ
ا َطعنُْت فِي َثَماِن  ْفُت فِي طلِب الَحِدْيث َفَلمَّ ي، َوتخلَّ َأِخي بُِأمِّ
َحاَبِة َوالتَّابِِعْيَن َوَأَقاويَلُهم. َعْشَرَة، َجَعلُت ُأَصنُِّف قَضاَيا الصَّ

اِرْي��ِخ( إِْذ َذاَك ِعْنَد َقْبِر َرُس��ْوِل اهللِ  ْف��ُت ِكَت��اَب )التَّ وصنَّ
َيالِي الُمْقِمَرِة، َوَقلَّ اْس��ٌم فِي التَّاِرْيِخ إاِلَّ   ِف��ي اللَّ

ٌة، إاِلَّ َأنِّي َكرِْهُت تطويَل الكَِتاب. َوَلُه ِقصَّ

، َفإَِذا ِجْئُت  وُكْن��ُت َأختِلُف إَِلى الُفَقَهاِء بَِم��ْرَو َوَأَنا َصبِيٌّ
ٌب ِم��ْن َأهِلَها: كم  َم َعَلْيِهم، َفَق��اَل لِي ُمَؤدِّ َأس��تِحي َأْن ُأَس��لِّ

كتبَت الَيْوَم؟ 

َفقلُت: اْثنَْيِن، َوَأَرْدُت بَِذلَِك َحِدْيَثْيِن، َفَضِحَك َمْن َحَضَر 
الَمْجِلَس. 
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ُه َيْضَح��ُك ِمنُْكم  َفَق��اَل َش��ْيٌخ ِمْنُهم: الَ تضحُك��وا، َفَلَعلَّ
َيْومًا!

))( َوَأَنا اْبُن َثَماِن َعْش��َرَة َس��َنًة،  وَدَخْل��ُت َعَلى الُحَمْيِديِّ

��ا َبُصَر  َوَبْيَن��ُه َوَبْي��َن رج��ٍل آَخَر اْختِ��اَلٌف ِف��ي َحِدْيٍث، َفَلمَّ

 ، بِ��ي الُحَمْيِديُّ َقاَل: َق��ْد َجاَء َمْن يفِصُل َبْيَنَن��ا، َفَعرَضا َعَليَّ

َفقضيُت لِْلُحِميديِّ َعَلى َمْن ُيَخالُِفه.

قال َأُب��و َبْكٍر اأَلْعَيُن: أتينا الُبَخ��اِريِّ وكتبنا عنه، َوَما ِفي 

َوْجِهِه َش��ْعَرٌة! وُقْلَنا له: اْبُن َكْم َأْنَت؟ َقاَل: اْبُن َس��ْبَع َعْشَرَة 

َسَنة.

قال البخاري: ُكْنُت إَِذا َكَتْبُت َعْن رجٍل َس��َأْلُتُه َعِن اْسِمِه 

ُجُل َفِهمًا. َفإِْن  َوُكْنَيتِِه َونِْس��َبتِِه َوَحْمِلِه الَحِدْيَث، إِْن َكاَن الرَّ

ة، وكان لقبه:  ثين يف مكَّ الُحميدي من شيوخ البخاري وهو من كبار المحدِّ  )((
شيخ الحرم.
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َلْم َيُكْن َفِهمًا َسَأْلُتُه َأْن ُيْخِرَج إَِليَّ َأْصَلُه))(. 

ْوِري: َم��ا َرَأْيُت َأَح��دًا ُيْحِس��ُن طلَب  ��اَس ال��دُّ َق��اَل الَعبَّ
��ِد بِن إِْس��َماِعْيَل، َكاَن الَ يدُع َأْصالً َوالَ  الَحِدْي��ِث ِمْثَل ُمَحمَّ

فرعًا إاِلَّ َقَلَعُه.

: ُكنُْت عنَد إِْسَحاَق بِن َراْهَوْيه، َفَقاَل َبْعُض  قال البخاريُّ
  َِّأْصَحابِنَا: َلْو جمعُتم كَِتابًا مختِصرًا لُسنَِن النَّبِي

َفَوَقَع َذلَِك فِي َقلبِي، َفَأخذُت فِي جمِع َهَذا الكَِتاب))(.

 : ��ُد بُن إِْس��َماِعْيَل البخاريُّ ق��ال الِفَرْبِري: َق��اَل لِي ُمَحمَّ
ِحْيِح( َحِدْيثًا إاِلَّ اغتس��لُت َقْبَل  َما وضعُت فِ��ي كَِتابِي )الصَّ

ْيُت َرْكَعَتْيِن))(.  َذلَِك، َوَصلَّ

يعني أصوله ودفاتره التي كتب فيها الحديث  )((
البخاري  تأليف صحيح  أنَّ فكرة  نعلم:  البخاري! ومن ذلك  يعني صحيح   )((
ية العظيمة  كانت بسبب كلمة عابرة قيلت يف مجلس، وهذا يدلُّنا على األهمِّ

للكلمات الطيبة واالقتراحات الحسنة.
ة تأليفه 6) عاما. وكانت مدَّ  )((
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قال إِْبَراِهْيُم بُن َمْعِقٍل، َسِمْعُت الُبَخاِريَّ َيُقْوُل: َما َأدخلُت 

َحاِح ِكي اَل  ، َوتركُت بعض الصِّ ِف��ي َهَذا الِكَتاِب إاِلَّ َما َصحَّ

يطوَل الِكَتاُب.

ِد بِن إِْس��َماِعْيَل  ُد بُن ُيْوُس��َف: ُكْنُت َمَع ُمَحمَّ ق��ال مَحمَّ

ُه َقاَم َوَأْس��َرَج  البخاري بَِمْنِزلِ��ِه َذاَت َلْيَلٍة، َفَأحصيُت َعَلْيِه َأنَّ

ة! ُقَها ِفي َلْيَلٍة َثَماِن َعْشَرَة مرَّ َيْسَتذكُر َأْشَياَء ُيَعلِّ

اق: َكاَن َأُب��و َعْبِد اهللِ إَِذا  ُد ب��ُن َأبِي َحاتٍِم الورَّ َوَق��اَل ُمَحمَّ

ُكْنُت َمَعُه ِفي سفٍر، َيْجَمُعَنا َبْيٌت َواِحٌد، َفُكْنُت َأَراُه يقوُم ِفي 

ة، ِفي ُكلِّ َذلَِك  ة إَِلى ِعْشِرْيَن مرَّ َلْيَلٍة َواِحَدٍة َخْمَس َعْش��َرَة مرَّ

اَحَة، فُيوِري َنارًا، َوُيْس��ِرُج، ُثمَّ ُيخ��رُج َأَحاِدْيَث،  َيْأُخ��ُذ الَقدَّ

ُم َعَلْيَها. فُيعلِّ

ِحْيَح( ِفي ِس��تَّ َعْشَرَة َسَنًة،  قال الُبَخاِري: صّنْفُت )الصَّ

ًة ِفْيَما َبْينِي َوَبْيَن اهلل َتَعاَلى. َوَجَعلُتُه ُحجَّ
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ْوِم،  بِيَّ  ِفي النَّ قال النَّْجُم بُن الُفَضْيل: َرَأْيُت النَّ

َما َرَفَع  ُد بُن إِْسَماِعْيَل َيْمِشي َخْلَفُه، َفُكلَّ ُه َيْمِشي، َوُمَحمَّ َكَأنَّ

ُد بُن إِسَماعيَل البخاريُّ  بِيُّ  َقَدَمُه، وضَع ُمَحمَّ النَّ

بِيُّ  َقَدَمُه عنه. قَدَمُه ِفي المَكاِن الَِّذي َرَفَع النَّ

***
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ِذْكُر ِحْفِظِه َوَسَعِة ِعْلِمِه َوَذَكاِئِه

َد  ، َس��ِمْعُت ُمَحمَّ ٍد الُبَخاِريَّ ْحَم��ِن بَن ُمَحمَّ قال َعْبَد الرَّ
بَن إِْس��َماِعْيَل البخاريَّ يقْوُل: َلِقْيُت َأْكَثَر ِمْن َألِف َرُجٍل من 
اٍت، َأْهِل  ��اِم َوِمْص��َر، َلِقيُتُهم َكرَّ َأْهِل الِحَجاِز َوالِعَراِق َوالشَّ
اٍت،  تيِن، َوَأْهِل الَبْص��َرِة َأْرَبَع َمرَّ ��اِم َوِمْصَر َوالَجِزْيَرِة مرَّ الشَّ
َوَبالِحَجاِز ِستَّة َأْعَواٍم، َواَل ُأْحِصي كم َدَخْلُت الُكْوَفَة َوَبْغَداَد، 
ُث��مَّ َقاَل: َفَما َرَأْيُت َواِحدًا ِمْنُهم َيْختِلف ِفي َهِذِه اأَلْش��َياِء َأنَّ 

ْيَن َقْوٌل َوعمٌل، َوَأنَّ الُقْرآَن َكاَلُم اهللِ. الدِّ

اُق: َس��ِمْعُت َحاِش��َد بَن  ُد بُن َأبِ��ي َحاتٍِم الَورَّ َق��اَل ُمَحمَّ
إِْسَماِعْيَل َوآَخَر َيُقْواَلِن: َكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ الُبَخاِريُّ يأتي َمَعَنا 
إَِلى َمَش��ايِِخ الَبْص��َرِة َوُهَو ُغاَلٌم، َفاَل َيْكُت��ُب، َحتَّى َأَتى َعَلى 
ا َنُق��ْول َلُه: إِنَّك تأت��ي معَن��ا واَل َتْكُتُب، َفَما  ��اٍم، فكنَّ َذلِ��َك َأيَّ
َة عشَر َيْومًا: إِنَّكَما َقْد َأْكَثْرُتَما  تصَنُع؟ َفَقاَل َلَنا َيْومًا َبْعد ستَّ
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َعَل��يَّ َوَأْلحْحُتَما، َفاْعِرَضا َعَليَّ َما َكَتْبُتَم��ا. َفَأْخرْجَنا إَِلْيِه َما 
َها َعْن َظهِر الَقْلِب! ُثمَّ َقاَل: َأَتَرْوَن َأنِّي  َكاَن ِعْندَنا، َفقرَأَها ُكلَّ

ُمُه َأَحٌد. ُه اَل يتقدَّ ُع َأيَّاِمي؟ فَعرْفَنا َأنَّ َأختِلُف َهْدرًا، َوُأَضيِّ

ْيَن  َقاَل: َوَسِمْعُتُهَما َيُقْواَلِن: َكاَن َأْهُل الَمْعِرَفِة ِمَن الَبْصِريِّ

َيْعُدْوَن َخْلَفُه))( ِفي طلِب الَحِدْيِث َوُهَو َش��ابٌّ َحتَّى يغِلُبوُه 

ِرْيِق، فيجتم��ُع َعَلْيِه  َعَلى َنْفِس��ِه، َوُيجلس��وُه ِف��ي َبْع��ِض الطَّ

ْن َيْكُتُب َعْنُه. َوَكاَن َش��اّبًا َلْم َيْخُرْج شعر  َألوٌف، َأْكَثرُهم ِممَّ

َوْجُهُه!

َوَق��اَل َأُبو َأْحَم��َد َعْبُد اهللِ بُن َع��ِديٍّ الَحاِفُظ: َس��ِمْعُت 

َد بَن إِْسَماِعْيَل الُبَخاِريَّ َقِدَم  َة َمَش��ايٍِخ يحُكْون َأنَّ ُمَحمَّ ِعدَّ

َبْغَداَد، فَس��ِمَع بِِه َأْصَح��اُب الَحِدْي��ِث، َفاْجَتَمُعوا َوَعَمُدوا 

إَِلى ماَئِة َحِدْي��ٍث، َفقلُبوا ُمتونَها َوَأَس��انِْيَدَها، َوَجَعُلوا َمْتَن 

أي يمشون خلفه بسرعة وشدة.  )((
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َهَذا اإِلْس��َناِد لَهَذا، َوإِْسَناَد َهَذا الَمْتِن لَهَذا، َودفُعوا إَِلى ُكلِّ 

َواِحٍد َعْشَرَة َأَحاِدْيَث لُيْلُقوَها َعَلى الُبَخاِريِّ ِفي الَمْجِلِس، 

��اُس، َوانَت��دَب َأَحُدُهم، َفَس��َأَل الُبَخ��اِريَّ َعْن  َفاْجَتَم��َع النَّ

َحِدْيٍث ِمْن َعَشرتِِه، َفَقاَل: اَل َأْعِرُفُه. َوَسَأَلُه َعْن آخر، َفَقاَل: 

اَل َأعِرُف��ُه. َوَكَذلِ��َك َحتَّى فرَغ ِمْن عش��رتِِه. َف��َكاَن الفقَهاُء 

ُج��َل َفِهَم. َوَمْن  َيْلَتِف��ُت َبْعضُهم إَِلى َبْع��ٍض، َوَيُقْوُلْوَن: الرَّ

َكاَن اَل َي��ْدِري قَض��ى َعَل��ى الُبَخ��اِريِّ بِالعجِز، ُث��مَّ انتدَب 

ُل. َوالُبَخاِريُّ َيُق��ْوُل: اَل َأعِرُفُه.  آخُر، َفَفَعَل َكَم��ا فعَل اأَلوَّ

الَِث َوإَِل��ى تَمام العش��َرِة، َوُهَو اَل يزيُدُه��م َعَلى: اَل  ُث��مَّ الثَّ

ِل ِمْنُهم،  ا َعِلَم َأنَُّهم َقْد فرُغ��وا، التفَت إَِلى اأَلوَّ َأعِرُف��ُه. َفَلمَّ

الُِث َكَذا  انِي َكَذا، َوالثَّ ُل فك��َذا، َوالثَّ ا َحِدْيُثَك اأَلوَّ َفَق��اَل: َأمَّ

إَِلى العشَرِة، فردَّ ُكلَّ متٍن إَِلى إِْسَناِدِه. َوفعَل بِاآلخريَن ِمْثَل 

َذلَِك. َفَأَقرَّ َلُه النَّاُس بِالِحْفِظ.
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َد بَن إِْس��َماِعْيَل  َد بَن خميرويه: َس��ِمْعُت ُمَحمَّ قال ُمَحمَّ

البخ��اري َيُقْوُل: َأحَفُظ ماَئَة َأْلِف َحِدْي��ٍث َصِحْيٍح، َوَأحَفُظ 

َماَئَتي َألِف َحِدْيٍث َغْيِر َصِحْيح.

***
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ِة َعَلْيِه ِذْكُر َثَناِء اأَلِئمَّ

ِد بِن َس��اَلٍم  َقاَل ُس��َليُم ب��ُن ُمَجاِه��ٍد: دخلُت ِعْن��َد ُمَحمَّ

، َفَقاَل: َلْو ِجْئَت َقْبُل لَرَأْيَت َصبِّيًا َيْحَفُظ َس��ْبِعْيَن  البِْيَكْن��ِديِّ

��ى َلِحْقُتُه. فقلت  َأل��ِف َحِدْيٍث. َق��اَل: َفَخَرجُت ِفي َطَلبِِه َحتَّ

ِعْيَن َألَف َحِدْيٍث؟ َقاَل:  له: َأْنَت الَِّذي تقْوُل: إِنِّي َأْحَفُظ َس��بْ

ابِِعْيَن إاِلَّ  َحاَبِة َوالتَّ َنَع��ْم، َوَأْكَثر، َواَل َأجيُئَك بَِحِدْيٍث ِمَن الصَّ

ْفُتَك مولَِد َأْكَثِرِهم َوَوَفاَتُهم َومَساكَنُهم. َعرَّ

-: َلْو َقدْرُت َأْن َأزيَد  َوَقاَل َيْحَيى بَن َجْعَفر-َوُهَو البِْيَكْنِديُّ

ِد بِن إِْسَماِعْيَل البخاريِّ ِمْن ُعُمِري لفعْلُت، َفإِنَّ  ِفي ُعُمِر ُمَحمَّ

َمْوتِي َيُكْوُن َمْوَت َرُجٍل َواِحٍد، َوموُتُه ذَهاُب الِعْلِم.

��كَراِن، َفَقاَل للس��ائل: َهَذا  وُس��ئَِل ُقتيبة َعْن ط��اَلِق السَّ

َأْحَم��ُد بُن َحْنَبٍل َواْب��ُن الَمِدْينِيِّ َواْبُن َراْهَوْيه َقْد َس��اقُهُم اهلُل 
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 .)(( ِد بِن إِْسَماِعْيَل البخاريِّ إَِلْيَك، َوَأَشاَر إَِلى ُمَحمَّ

ة. ُد بُن إِْسَماِعْيَل َفِقْيُه َهِذِه اأُلمَّ اد: ُمَحمَّ َوَقاَل ُنَعْيُم بُن َحمَّ

: َس��ِمْعُت البخاريَّ َيُقْوُل: َما اْس��تصغرُت  َق��اَل الفَرْبِريُّ

. َنْفِسي ِعْنَد َأَحٍد إاِلَّ ِعْنَد َعِليِّ بِن الَمِدْينِيِّ

اَلِم: َذَكْرَنا َقْوَل محمد بن إسماعيل  قال َأْحَمَد بَن َعْبِد السَّ

الُبَخاِريِّ لَِعِليِّ بِن الَمِدْينِيِّ -َيْعنِي قوله: َما اْستصغرُت َنْفِسي 

- َفَقاَل َعِليُّ بن المديني: دُعوا َهَذا،  إاِلَّ عند َعِليِّ بِن الَمِدْينِيِّ

َد بَن إِْسَماِعْيَل َلْم َيَر ِمْثَل َنْفِسِه! َفإِنَّ ُمَحمَّ

ُد بُن  ِس: َحِدْيٌث اَل َيْعِرُفُه ُمَحمَّ َوَقاَل َعْمِرو بِن َعِليٍّ الَفالَّ

إِْسَماِعْيَل َلْيَس بَِحِدْيٍث.

ة مجتمعين  يعني أنَّ من سأل البخاريَّ واستفاد منه، فكأنَّما سأل أولئك اإلئمَّ  )((
واستفاد منهم.
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َوَقال َعِليَّ بَن ُحْجٍر: َأخرَجْت ُخَراَساُن َثاَلَثًة: أبا ُزْرَعَة، 

ْحَمِن  ، َوَعْب��َد اهللِ بَن َعْبِد الرَّ َد بَن إِْس��َماِعْيَل البخاريَّ َوُمَحمَّ

د بن إس��ماعيل ِعْن��ِدي َأبصُرُهم َوَأْعَلُمُهم  ، َوُمَحمَّ اِرِميَّ الدَّ

َوَأْفَقُهُهم.

ْعُت َأبِي َيُقْوُل: َما  وقال َعْبُد اهلل بن َأْحَمَد بِن حنبٍل: َس��مِ

ِد بِن إِْسَماِعْيل. َأخرجْت ُخَراَساُن ِمْثَل ُمَحمَّ

اَم  : َدَخْلُت الَبْصَرَة َوالشَّ اِفِعيُّ َوَقاَل َمْحُمْوُد بُن النَّْضِر الشَّ

ِد  َما جَرى ذكُر ُمَحمَّ َوالِحَجاَز َوالُكْوَفَة، َورَأيُت علَماءَها، ُكلَّ

ُلوُه َعَلى َأنُفِسِهم. بِن إِْسَماِعْيَل َفضَّ

ْنَيا َأْرَبَع��ٌة: َأُبو ُزْرَعَة  ��اُظ الدُّ ��ار: ُحفَّ د بن َبشَّ َوَق��اَل ُمَحمَّ

ُد بُن إِْسَماِعْيَل بُِبَخاَرى،  اِرِميُّ بَِسَمْرَقْنَد، َوُمَحمَّ ، َوالدَّ يِّ بِالرَّ

َوُمْسِلٌم بَِنْيَساُبْور.
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َوَق��اَل َعْبُد اهللِ بُن َأْحَم��َد بِن َحْنَبل: َس��ِمْعُت َأبِي َيُقْوُل: 

 ، اِزيِّ اْنَتَهى الِحْفُظ إَِلى َأْرَبَعٍة ِمْن َأْهِل ُخَراَسان: َأُبو ُزْرَعَة الرَّ

ْحَمِن  ، َوَعْب��ِد اهللِ بِن َعْبِد الرَّ ِد بِن إِْس��َماِعْيَل الُبَخاِريِّ َوُمَحمَّ

. ، َوالَحَسِن بِن ُشَجاٍع الَبْلِخيِّ َمْرَقْنديِّ السَّ

 ، ِد بِن َعِقْيٍل الَبْلِخيِّ َقاَل اْبُن اأَلْشَعِث: فحكيُت َهَذا لُِمَحمَّ

ُه  َفَأطَرى ذكَر اْبِن ُش��َجاٍع. َفُقْلُت َلُه: لَِم َلْم َيْش��َتهْر؟ َقاَل: أَلنَّ

ْع بِالُعُمِر. َلْم ُيَمتَّ

ٌد )يعني  : ُمَحمَّ ْحَمِن الدارم��يُّ وق��ال َعْبُد اهللِ ب��ُن َعْبِد الرَّ

��ُه َعَقَل َع��ِن اهللِ َما َأم��َرُه بِِه،  البخ��اري( َأْكَي��ُس خلِق اهللِ، إِنَّ

ٌد الُقْرآَن،  ِه، إَِذا َقَرَأ ُمَحمِّ َوَنَهى َعْنُه ِفي ِكَتابِِه، َوَعَلى لَِس��اِن َنبِيِّ

َر ِفي َأْمَثالِِه، َوعرَف حاَلَلُه  َش��َغَل َقْلَبُه َوبصَرُه َوَسْمَعُه، َوَتَفكَّ

َوحَراَمه.
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َحاَبِة  ُد بُن إس��ماعيَل فِي الصَّ َوقال ُقَتْيَبَة))(: َلْو َكاَن ُمَحمَّ
لَكاَن آَية.

ِد بِن إِْس��َماِعْيَل البخاري، فنكَس  وُس��ئِل ُقتيبة َعْن ُمَحمَّ
َماِء، َفَقاَل: لقد نظْرُت فِي الَحِدْيِث،  َرْأَس��ُه، ُثمَّ رفَعُه إَِلى السَّ
َه��اَد َوالُعبَّاَد، َما  ْأِي، َوَجاَلْس��ُت الُفَقَهاَء َوالزُّ َونظرُت فِي الرَّ

ِد بِن إِسَماعيل. َرَأْيُت ُمنُْذ عقْلُت ِمْثَل ُمَحمَّ

��َماِء َأْعَلَم  وقال اب��ِن ُخَزْيَمة: َم��ا َرَأْيُت َتْح��َت َأديِم السَّ
ِد بِن  بَِحِدْي��ِث َرُس��ْوِل اهللِ  َوَأْحَفَظ َلُه ِم��ْن ُمَحمَّ

إِْسَماِعْيَل.

��َد بَن َيْعُقْوَب الَحاِفَظ: َس��ِمْعُت َأبِ��ي َيُقْوُل:  وقال ُمَحمَّ
��اِج )صاحب الصحي��ح( َبْيَن َيِدي  َرَأْيُت ُمْس��ِلَم ب��َن الَحجَّ

. بِيِّ الُبَخاِريِّ َيْسَأُلُه ُسَؤاَل الصَّ

به  ثين، لقَّ ة الُمحدِّ ُقتيبة بن سعيد من أجلِّ شيوخ البخاري، وهو من أعظم أئمَّ  )((
اإلمام الذهبي ب� راوية اإلسالم.
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اُر: جاء ُمْس��ِلَم  َوَق��اَل َأُبو َحاِمٍد َأْحَمُد بُن حمُدْون القصَّ

َل َبْي��َن عينيِه، َوَق��اَل: َدْعنِي  ��اِج إلى البخ��اري َفَقبَّ ب��َن الَحجَّ

ثِْيَن، َوطبيَب  َد الُمَحدِّ ُأَقبِّْل رجليَك َيا ُأْسَتاَذ اأُلْسَتاِذين، َوَسيِّ

الَحِدْيث.

: َل��ْم َأَر بِالِعَراِق َواَل بُِخَراَس��اَن ِفي َمْعَنى  ْرِمِذيُّ َوَق��اَل التِّ

��ِد بِن  اِرْي��ِخ َوَمْعِرَف��ِة اأَلَس��انِْيِد َأْعَل��َم ِم��ْن ُمَحمَّ الِعَل��ِل َوالتَّ

إِْسَماِعْيل.

***
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ِذْكُر ِعَباَدِتِه َوَفْضِلِه َوَوَرِعِه َوَصاَلِحِه

ُد بُن إِْسَماِعْيَل َيْختُِم فِي  َقاَل ُمَس��بُِّح بُن َسِعْيد: َكاَن ُمَحمَّ
َرَمَضاَن فِ��ي النََّهاِر ُكلَّ َيْوٍم َخْتَمًة، َويق��وُم َبْعَد الّترَوايِح ُكلَّ 

َثالَِث َلَياٍل بَخْتَمة.

َوَقاَل َبْكُر بُن ُمنِْيٍر: َس��ِمْعُت َأَبا َعْب��ِد اهللِ الُبَخاِريَّ َيُقْوُل: 
َأْرُجو َأْن َألَقى اهللَ َوالَ يَحاسبنِي َأنِّي اغتبُت َأَحدًا.

ُقْل��ُت: َص��َدَق  َوَم��ن نَظَر َف��ى َكالَِمِه فِ��ي الجرِح 
َوالتعديِل َعِل��َم َورَعُه فِي الَكالَِم فِي النَّ��اِس، َوإِنَصاَفُه فِْيَمْن 
ُه َأْكَثر َما َيُقْوُل: ُمنَْكُر الَحِدْيِث، َس��َكُتوا َعنُْه، فِْيِه  ُفُه، َفإِنَّ ُيَضعِّ
اٌب، َأْو َكاَن َيَضُع  نظ��ٌر، َوَنْحو َهَذا. َوَقلَّ َأْن َيُق��ْوَل: ُفالٌَن َكذَّ
ُه َقاَل: إَِذا ُقْلُت: ُفالٌَن فِي َحِدْيثِِه َنَظٌر، َفُهَو  الَحِدْي��َث. َحتَّى إِنَّ
ُمتََّهٌم َواٍه. َوَهَذا َمْعنَى َقْولِِه: الَ ُيَحاسُبنِي اهللُ َأنِّي اغتْبُت َأَحدًا، 

َوَهَذا ُهَو َواهللِ َغاَيُة الَوَرِع.
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اُق: َكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ )يعني  ُد بُن َأبِي َحاتٍِم الَورَّ َق��اَل ُمَحمَّ

َحِر َثاَلَث َعْشَرَة َرْكَعًة، َوَكاَن  ي ِفي َوْقِت السَّ البخاري( ُيَصلِّ

اَل ُيوقظنِي ِفي ُكلِّ َما يقوم. َفُقْلُت: َأَراَك تحِمُل َعَلى َنْفِسَك، 

، َواَل ُأِحبُّ َأْن ُأْفِسَد َعَلْيَك  َوَلْم توقْظنِي))(. فَقاَل: َأْنَت َشابٌّ

َنوَمك.

َق��اَل: َوَأمَلى َيْوم��ًا عليَّ َحِدْيث��ًا َكثِْيرًا، َفَخ��اَف َماَللِي، 

َفَقاَل: ِطْب َنْفس��ًا، ف��إِن َأْهَل الماَلِهي ِف��ي ماَلِهيِهم، َوَأْهَل 

اَر ِفي تَجاَراتِِهم، َوَأْنَت َمَع  جَّ الّصَناَعاِت ِفي صَناَعاتِِهم، َوالتُّ

بِيِّ  َوَأْصَحابِِه. النَّ

ُد بُن إِْس��َماِعْيَل  ُد بُن َأبِي َحاتِ��ٍم: ُدِعَي ُمَحمَّ َوَق��اَل ُمَحمَّ

��ى بِالَقْوِم  ا َصلَّ البخ��اريُّ إَِلى ُبْس��َتاِن َبْع��ِض َأْصَحابِ��ِه، َفَلمَّ

ا َف��َرَغ ِمْن َصاَلتِِه، رفَع ذيَل قِميِصِه،  ُع، َفَلمَّ ْه��َر، َقاَم يتطوَّ الظُّ

يعني: لَِم َلْم توقظني ألخدمك بإحضار ماء الوضوء ونحو ذلك.   )((
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َفَق��اَل لَبْعِض َمْن َمَعُه: انُظْر َهْل َتَرى َتْحَت قِميِصي َش��ْيئًا؟ 

َفإَِذا زنبوٌر َقْد َأَبَرُه )َلَسَعُه(، َوَقْد تورَم ِمْن َذلَِك َجَسُدُه.

َل َما  اَلِة َأوَّ َفَق��اَل َلُه َبْعُض الَقْوِم:َكْيَف َل��ْم تخرْج ِمَن الصَّ
َها! َأَبَرَك؟ فَقاَل: ُكْنُت ِفي ُسْوَرٍة، َفَأْحَبْبُت َأْن ُأتِمَّ

وقال َعْبُد اهللِ بُن َسِعْيِد: َسِمْعُت الُعَلَماَء بِالَبْصَرِة َيُقْوُلْوَن: 
اَلح. ِد بِن إِْسَماِعْيَل ِفي الَمْعِرَفِة َوالصَّ ْنَيا ِمْثُل ُمَحمَّ َما ِفي الدُّ

وَقاَل محمد بن أبي حاتم: َس��ِمْعُت البخ��اريَّ َيُقْوُل: َما 
. ُقْلُت: ولَِم َذاَك؟ فَق��اَل: كِرْهُت َأْن ُأوِذَي  اثًا َقطُّ َأكْل��ُت ُكرَّ

َمْن َمِعي. ُقْلُت: َوَكَذلَِك البصُل النِّيُء؟ َقاَل: َنَعْم.

: ُكْنُت َجالِس��ًا َمَع  ��اِس الفَرْب��ِريُّ ��ُد بُن الَعبَّ وَق��اَل ُمَحمَّ
ة،  رَّ الُبَخاِريِّ ِفي الَمْس��َجِد، َفأخذُت ِمْن لِْحَيتِ��ِه َقَذاًة ِمْثَل الذَّ
َف��َأرْدُت َأْن ُألِقيَه��ا ِفي الَمْس��َجِد، َفَق��اَل: َألِقَه��ا َخارجًا ِمَن 

الَمْسَجد.
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اَحِتِه َوِصَفِتِه َوَغْيِ َذِلَك ِذْكُر َكَرِمِه َوَسَ

ُد ب��ُن َأبِي َحاتٍِم:َكاَنْت َلُه ِقْطَع��ُة َأْرٍض َيْكرِيَها  َقاَل ُمَحمَّ
ُكلَّ َسنٍَة بَِسْبِع ماَئِة ِدْرَهٍم.

َفَكاَن َذلَِك الُمْكَترِي ُربََّما حمَل ِمنَْها إَِلى َأبِي َعْبِد اهللِ ِقثَّاًة 
َأْو ِقثَّاَتيِن، ألَنَّ َأَبا َعْبِد اهللِ َكاَن ُمْعَجبًا بِالِقثَّاِء النَّضيِج، َفَكاَن 
ُجِل ماَئَة ِدْرَهٍم ُكلَّ َسنٍَة لحمِلِه الِقثَّاَء إَِلْيِه َأْحَيانًا))(.  َيَهُب لِلرَّ

ا يِلي  َقاَل: َوُكنَّا بِِفَرْب��ر، َوَكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ يبنِي ِرباطًا ِممَّ
ُبَخاَرى، َفاْجَتَمَع َبَش��ٌر َكثِْيٌر ُيعينوَنُه َعَل��ى َذلَِك، َوَكاَن ينُقُل 
بَِن، َفُكنُْت َأُقْوُل َلُه: إِنََّك ُتْكَفى َيا َأَبا َعْبِد اهللِ، َفَيُقْوُل: َهَذا  اللَّ

ْنَبَراِت معه))(.  الَِّذي َينَْفُعنَا. ُثمَّ َأخَذ ينقُل الزَّ

الِقثَّاء نوٌع من الُخضار التي تؤكل دون طبخ، وهو شبيٌه بالخيار لكنَّه أكبر منه   )((
وأفتُح لونًا.

الَحْفر  وبقايا  التراب  فيه  ُيجمع  الذي  الوعاء  أي  الزنبيل،  وهو  زنبر،  جمع   )((
والبناء.
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ا َأْدَرَكِت القدوُر )أي نضجت(  َوَكاَن َذَبَح َلُهم َبَقَرًة، َفَلمَّ
َدَعا النَّاَس إَِلى الطََّعاِم، َوُكنَّا قد َأخرْجنَا َمَعُه ُخبزًا َفَألقينَاه َبْيَن 

َأيديِهم، َفَأَكَل َجِمْيُع َمْن حَضَر، َوفضلْت َأرغَفٌة َصالَِحٌة.

َق��اَل: َوَكاَن َأُبو َعْبِد اهللِ ُربََّما َيْأتِي َعَلْي��ِه النََّهاُر، َفالَ َيْأُكُل 
َما َكاَن َيْأُكُل َأْحَيانًا لوزتين َأْو َثالَثًا. فِْيِه ُرَقاَقًة، إِنَّ

ُق بِالَكثِْي��رِ، َيْأُخُذ بَِيِدِه َصاِحَب الَحاَجِة  َقاَل: َوَكاَن يتصدَّ
ِمْن َأْهِل الَحِدْيِث، فُينَاِوُلُه َما َبْيَن الِعْشرِْيَن إَِلى الثَّالَثِْيَن، َوَأَقلَّ 
َوَأْكَثَر، ِمْن َغْيرِ َأن َيْشُعَر بَِذلَِك َأَحٌد. َوَكاَن الَ ُيَفاِرُقُه كِْيُسُه.

ًة ِفْيَه��ا َثاَلُث ماَئ��ِة ِدْرَهٍم  َوَرَأْيُت��ُه َن��اوَل َرُجاًل ِم��َرارًا ُصرَّ
ُجَل َأْخَبَرنِي بَعَدِد َما َكاَن فِْيَها ِمْن َبْعُد - َفَأَراَد  -َوَذلَِك َأنَّ الرَّ
َأْن يدُع��َو له، َفَقاَل َل��ُه َأُبو َعْبِد اهللِ: ارُفْق، َواش��تغْل بَِحِدْيٍث 

آخَر كيالَ يعلَم بَِذلَِك َأَحٌد.

َد بَن إِْسَماِعْيَل  اُز: َرَأْيُت ُمَحمَّ َقاَل الَحَسُن بُن الُحَسْيِن الَبزَّ
َشْيخًا نحيَف الجسِم، َلْيَس بِالطَِّوْيِل َوالَ بِالَقِصْيرِ.
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ِذْكُر َوَفاِتِه

��َمْرقندي: َجاَء  ��اِر السَّ وِس ب��ن َعْبِد الجبَّ َق��اَل َعْب��د القدُّ

ُد بُن إِْسَماِعْيَل إَِلى َخْرَتْنك -َقْرَيٌة َعَلى َفْرَسخْيِن))( ِمْن  ُمَحمَّ

َس��َمْرَقْند- َوَكاَن َل��ُه بَِها َأقرَباء، َفَنَزَل ِعْنَدُهم، فَس��ِمْعُتُه َلْيَلًة 

��ُه َقْد َضاَقْت عليَّ  ُهمَّ إِنَّ ْيِل: اللَّ يدُع��و َوَقْد فرَغ ِمْن َص��اَلِة اللَّ

��ْهُر َحتَّى  اأَلْرُض بَِم��ا َرُحَب��ْت، َفاقبضنِ��ي إَِلْيَك، َفَما تمَّ الشَّ

َماَت، َوقبُرُه بَِخْرَتْنك))(.

َي الُبَخ��اِريُّ َلْيَلَة  اُز: ُتُوفِّ َق��اَل الَحَس��ُن بُن الُحَس��ْيِن الَب��زَّ

��ْبِت، َلْيَلَة الِفْطِر، َسَنَة ِستٍّ َوَخْمِس��ْيَن َوماَئَتْيِن، َوَعاَش  السَّ

الفرسخ وحدة قياس للمسافات، وهو قرابة 5 كيلوات.  )((
يحيى  بن  محمد  عاداه  له،  عصره  أهل  بعض  بعداوة  ابُتلي  أنه  ذلك  سبب   )((
الُذْهلي وبعض تالميذه، ثم عاداه خالد بن أحمد أمير بخارى، وامُتِحَن حتى 
يف فيها،  ه مغمومًا إلى خرتنك بضواحي سمرقند فتوِّ ُأْخرِج من بخارى فتوجَّ

ل ذلك اإلمام الذهبي، فليراجعه من رغب يف االستزادة. وقد فصَّ
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ْيَن َسَنًة إاِلَّ َثاَلَثَة َعَشَر َيْومًا. اْثَنَتْيِن َوِستِّ

***
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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. 



سلسلة سري أصحاب الكتب الستة

34

َ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.  )((
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: ُ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(.  -
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َ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.

***
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L  َأُبو َداُوَد  J
اِظ، َأُبو َداُوَد ُسَلْيَماُن بُن  ُم الُحفَّ ِة، ُمَقدَّ ��نَّ اإِلَماُم، َشْيُخ السُّ

ُث الَبْصَرِة. ، ُمَحدِّ ِجْسَتانِيُّ ، السِّ األَْشَعِث األَْزِديُّ

ُولَِد: َسنََة اْثنََتْيِن َوماَئَتْيِن، َوَرَحَل، َوَجَمَع، َوَصنََّف، َوَبَرَع 
ْأِن. فِي َهَذا الشَّ

، َوُسَلْيَماَن بِن َحْرٍب. َة ِمَن: الَقْعنَبِيِّ َسِمَع بَِمكَّ

َوَس��ِمَع ِمْن: ُمْسِلِم بِن إِْبَراِهْيَم، َوَعْبِد اهللِ بِن َرَجاٍء، َوَأبِي 
، َوَطَبَقتِِهم بِالَبْصَرِة. الَولِْيِد الطََّيالِِسيِّ

، َوَأْحَمَد  بِْيِع الُبوَرانِيِّ ثمَّ َسِمَع بِالُكْوَفِة ِمَن: الَحَسِن بِن الرَّ
، َوَطائَِفٍة. بِن ُيْوُنَس الَيْرُبْوِعيِّ

اٍر بِِدَمْشَق. َوسِمع ِمْن: َصْفَواَن بِن َصالٍِح، َوِهَشاِم بِن َعمَّ

َوِمْن: إِْسَحاَق بِن َراْهَوْيه، َوَطَبَقتِِه بُِخَراَساَن.
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َوِمْن: َأْحَمَد بِن َحنَْبٍل، َوَطَبَقتِِه بَِبْغَداَد.

َوِمْن: ُقَتْيَبَة بِن َسِعْيٍد بَِبْلٍخ.

َوِمْن: َأْحَمَد بِن َصالٍِح، َوَخْلٍق بِِمْصَر.

، َوَسِعْيِد بِن َمنُْصْوٍر، َوَسْهِل  َوسِمع ِمْن: َعِليِّ بِن الَمِدْينِيِّ
رِْيرِ، ،  ��ِد بِن الِمنَْهاِل الضَّ اٍر، َوَعِليِّ بِن الَجْعِد، َوُمَحمَّ ب��ِن َبكَّ

ِد بِن ُمَسْرَهٍد، َوَيْحَيى بِن َمِعْيٍن، َوُأَمٍم ِسَواُهم. َوُمَسدَّ

َث َعْنُه: َأُبو ِعْيَس��ى فِ��ي )َجاِمِعِه(، َوالنََّس��ائِيُّ -فِْيَما  َحدَّ
��نَِن َعنْ��ه- َوَأُبو  ِقْي��َل-، َوَأُب��و الطَّيِِّب األُش��نَانِيِّ -َراِوي السُّ
��نَِن  ��اُد، َوَأُبو َعْمرٍو َأْحَمُد بُن الَبْصرِيُّ -َراِوي السُّ َبْكرٍ النَّجَّ
ٍد الَخالَُّل الَفِقْيُه، َوَحْرُب بُن  َعنْه-، َوَأُبو َبْكرٍ َأْحَمُد بُن ُمَحمَّ
، َواْبنُُه َأُبو َبْكرٍ بُن َأبِ��ي َداُوَد، َوَأُبو َبْكرٍ  إِْس��َماِعْيَل الَكْرَمانِ��يُّ
ُد ب��ُن َأْحَمَد الُلْؤُلِؤيُّ -َراِوي  ْنَيا، َوَأُبو َعِليٍّ ُمَحمَّ ب��ُن َأبِي الدُّ
نَن-. اِر -ِمْن ُرَواِة السُّ ُد بُن َبْكرِ بِن َداَسَة التَّمَّ نَن-، َوُمَحمَّ السُّ
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ْنِج، َفَنَشَر بَِها  َسَكَن الَبْصَرَة َبْعَد َهاَلِك الَخبِْيِث َطاِغَيِة الزِّ

ُد إَِلى َبْغَداَد. الِعْلَم، َوَكاَن َيَتَردَّ

��َنَن(  ُه َصنََّف ِكَتاَبُه )السُّ َقاَل الَخِطْيُب َأُب��و َبْكٍر: ُيَقاُل: إِنَّ

َقِدْيمًا، َوَعَرَضُه َعَلى َأْحَمَد بِن َحْنَبٍل، َفاْسَتَجاَدُه، َواْسَتْحَسَنه.

ُم ِفي َزَمانِِه،  ُل: َأُبو َداُوَد اإِلَم��اُم الُمَقدَّ َق��اَل َأُبو َبْكٍر الَخالَّ

َرُجٌل َلْم َيْسبِْقُه إَِلى َمْعِرَفتِِه بَِتْخِريِج الُعُلْوِم، َوَبَصِرِه بَِمَواِضِعِه 

ٌم، َس��ِمَع ِمْنُه: َأْحَمُد بُن َحْنَبٍل  َأَحٌد ِفي َزَمانِِه، َرُجٌل َوِرٌع ُمَقدَّ

َحِدْيثًا َواِحدًا، َكاَن َأُبو َداُوَد َيْذُكُرُه.

ِد بِن َياِس��ْيَن: َكاَن َأُب��و َداُوَد َأَحَد  َوَق��اَل َأْحَمُد ب��ُن ُمَحمَّ

��اِظ اإِلْس��اَلِم لَِحِدْي��ِث َرُس��ْوِل اهللِ  َوِعْلِمِه  ُحفَّ

اَلِح  ْسِك َوالَعَفاِف، َوالصَّ َوِعَلِلِه َوَس��َنِدِه، ِفي َأْعَلى َدَرَجِة النُّ

َوالَوَرِع، وكان ِمْن ُفْرَساِن الَحِدْيِث.
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ُد  ِن( َقاَل َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ��نَ ا َصنََّف َأُبو َداُوَد ِكَتاَب )السُّ وَلمَّ

: ُألِْيَن أَلبِي َداُوَد  ، َوإِْبَراِهْيُم الَحْربِ��يُّ اَغانِ��يُّ بُن إِْس��َحاَق الصَّ

اَلُم- الَحِدْيد. الَحِدْيُث، َكَما ُألِْيَن لَِداُود -َعَلْيِه السَّ

��َف أب��و داود ِكَت��اَب  ��ا َصنَّ ��ُد ب��ُن َمْخَل��ٍد: َلمَّ ق��ال ُمَحمَّ

َنِن(، َوَقَرَأُه َعَلى النَّاِس، َصاَر ِكَتاُبُه أَلْصَحاِب الَحِدْيِث  )السُّ

بُِعوَن��ُه َواَل ُيَخالُِفْوَن��ُه، َوَأَق��رَّ َلُه َأْه��ُل َزَمانِِه  َكالُمْصَح��ِف، َيتَّ

م ِفْيِه. َقدُّ بِالِحْفِظ َوالتَّ

ْنَيا  َوَقاَل الَحاِفُظ ُمْوَسى بُن َهاُرْوَن: ُخِلَق َأُبو َداُوَد ِفي الدُّ

لِْلَحِدْيِث، َوِفي اآلِخَرِة لِلَجنَّة.

ْنَيا ِفْقهًا  ِة الدُّ ��اَن: َأُبو َداُوَد َأَحُد َأئِمَّ وَقاَل َأُبو َحاتٍِم بُن ِحبَّ

َوِعْلم��ًا َوِحْفظًا، َوُنُس��كًا َوَوَرعًا َوإِْتَقان��ًا، َجَمَع َوَصنََّف 

َنِن. َوَذبَّ َعِن السُّ
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ُزوا  ُجوا َوَميَّ ِذْيَن َخرَّ وَقاَل الَحاِفُظ َأُبو َعْبِد اهللِ بُن َمْنَده: الَّ

 ، َواِب َأْرَبَعٌة: الُبَخاِريُّ ابَِت ِمَن الَمْعُلوِل، َوالَخَطَأ ِمَن الصَّ الثَّ

. َوُمْسِلٌم، ُثمَّ َأُبو َداُوَد، َوالنََّسائِيُّ

َوَقاَل َأُبو َعْبِد اهللِ الَحاِكُم: َأُبو َداُوَد إَِماُم َأْهِل الَحِدْيِث ِفي 

َعْصِرِه باَِل ُمَداَفَعٍة.

َوَقاَل ُمْوَسى بُن َهاُرْوَن: َما َرَأْيُت َأْفَضَل ِمْن َأبِي َداُوَد.

َقاَل َأُبو َبْكٍر بُن َداَس��َة: َسِمْعُت َأَبا َداُوَد َيُقْوُل: َكَتْبُت َعْن 

َرُس��ْوِل اهللِ  َخْمَس ماَئَة َأْل��ِف َحِدْيٍث، اْنَتَخْبُت 

َنن- جمعُت ِفْيِه  ْنُتُه َهَذا الِكَتاَب -َيْعنِي: ِكَتاَب السُّ ِمْنَها َما َضمَّ

ِحْيَح،  َأْرَبَع��َة آاَلِف َحِدْيٍث وثَمانِي ماَئِة َحِدْيث، َذَكْرُت الصَّ

َوَما ُيْش��بُِهُه َوُيَقاِرُبُه، َوَيْكِفي اإِلنَس��اَن لِِدْينِِه ِم��ْن َذلَِك َأربعُة 

َأَحاِدْيَث:
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يَّاِت(. أحُدَها: َقْوله : )اأَلْعَماُل بِالنِّ

انِي: )ِمْن ُحْسِن إِْساَلِم الَمْرِء َتْرُكُه َما اَل َيْعنِْيه(.  َوالثَّ

الِ��ُث: َقْوُل��ُه: )اَل َيُكْوُن الُمْؤِمُن ُمْؤِمن��ًا َحتَّى َيْرَضى  َوالثَّ

أَلِخْيِه َما َيْرَضى لَِنْفِسِه(.

ابِع: )الَحاَلُل َبيٌِّن(. َوالرَّ

قلت: َقْوُل��ُه: َيْكِفي اإِلْنَس��اَن لِِدْينِِه، ممُنوٌع، َب��ْل َيْحَتاُج 

ِحْيَحِة َمَع الُقْرآِن. َنِن الصَّ الُمْسِلُم إَِلى َعَدٍد َكثِْيٍر ِمَن السُّ

وَق��اَل اْبُن َداَس��َة: َس��ِمْعُت َأَب��ا َداُوَد، َيُق��ْوُل: َذَكْرُت ِفي 

ْنُته. ِحْيَح َوَما ُيَقاِرَبُه، َفإِْن َكاَن ِفْيِه َوْهٌن َشِديٌد َبيَّ َنِن( الصَّ )السُّ

َن َما  ى  بَِذلَِك بَِحَس��ِب اجتَِه��اِدِه، َوَبيَّ ُقْل��ُت: َقْد َوفَّ
َضْعُف��ُه َش��ِدْيٌد، َوَوْهُنُه َغْيُر ُمْحَتَمٍل، َوَكاَس��َر َع��ْن َما َضْعُفُه 
َخِفْي��ٌف ُمْحَتَمٌل، َفاَل َيْل��َزُم ِمْن ُس��ُكْوتِِه -َوالَحاَلة َهِذِه- َعِن 
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الَحِدْي��ِث َأْن َيُكوَن َحَس��نًا ِعْنَدُه، َواَل ِس��َيَما إَِذا َحَكْمَنا َعَلى 
��ِذي ُهَو ِفي  َح��دِّ الَحَس��ِن بِاصِطاَلِحَن��ا المولَّد الَح��اِدث، الَّ
ِحْي��ِح، الَِّذي  ��َلِف َيُعوُد إَِلى ِقس��ٍم ِمْن َأقَس��اِم الصَّ ُعْرِف السَّ
��ِذي َيْرَغُب َعْنُه  َيِج��ُب الَعَمُل بِِه ِعْن��َد ُجْمُهْوِر الُعَلَماِء، َأِو الَّ
ُه ُمْسِلٌم، َوَبالَعْكِس، َفُهَو َداِخٌل  ��يَ ، َوُيَمشِّ َأُبو َعْبِد اهللِ الُبَخاِريُّ
ُه َلْو اْنَحطَّ َعْن َذلَِك لَخَرَج َعِن  ، َفإِنَّ ��ةِ حَّ ِفي َأَدانِي َمَراتِِب الصِّ
، َفِكَتاُب  ْعِف َوالَحَس��نِ االْحتَِجاِج، َوَلَبِقَي ُمَتَجاَذبًا َبْيَن الضَّ
َخاِن، َوَذلَِك  ��يْ ابِِت َما َأْخَرَجُه الشَّ َأبِي َداُوَد َأْعَلى َما ِفْيِه ِمَن الثَّ
��ْيَخْيِن،  َنْحو ِمْن َش��ْطِر الِكَتاِب، ُث��مَّ َيِلْيِه َما َأْخَرَجُه َأَحُد الشَّ
اُدُه َجيِّدًا،  َوَرِغَب َعْنُه اآلَخُر، ُثمَّ َيِلْيِه َما َرِغَبا َعْنُه، َوَكاَن إِْس��نَ
َسالِمًا ِمْن ِعَلٍة َوُشُذْوٍذ، ُثمَّ َيِلْيِه َما َكاَن إِْسَناُدُه َصالِحًا، َوَقبَِلُه 
اٍد  َنْين َفَصاِعدًا، َيْعُضُد ُكلُّ إِْس��نَ الُعَلَماُء لَِمِجْيئِِه ِمْن َوْجَهْيِن َليِّ
َف إس��َناُدُه لَِنْقِص ِحْفِظ َراِويِه،  ِمْنُهَم��ا اآلَخُر، ُثمَّ َيِلْيِه َما ُضعِّ
ْيِه َأُبو َداُوَد، َوَيْسُكُت َعْنُه َغالِبًا، ُثمَّ َيِلْيِه َما َكاَن  َفِمْثُل َهَذا ُيَمشِّ
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ْعِف ِمْن ِجَهِة َراِوْيِه، َفَهَذا اَل َيْس��ُكُت َعْنُه، َبْل ُيْوِهُنُه  ��َن الضَّ َبيِّ
َغالِبًا، َوَقْد َيْسُكُت َعْنُه بَِحْسِب ُشْهَرتِِه َوَنَكاَرتِِه، َواهلُل َأْعَلم.

: ِكَتاُب اهللِ َأْصُل اإِلْس��اَلِم،  ��اِجيُّ ا السَّ َقاَل الَحاِفُظ َزَكِريَّ
َوِكَتاُب َأبِي َداُوَد َعْهُد اإِلْساَلِم.

ُقْل��ُت: َكاَن َأُب��و َداُوَد َمَع إَِماَمتِِه ِفي الَحِدْي��ِث َوُفُنْونِِه ِمْن 
ِكَباِر الُفَقَهاِء، َفِكَتاُبُه َيُدلُّ َعَلى َذلَِك، َوُهَو ِمْن ُنَجَباِء َأْصَحاِب 
ًة، َوَس��َأَلُه َعْن ِدَقاِق الَمَسائِِل  اإِلَماِم َأْحَمَد، اَلَزَم َمْجِلَس��هُ ُمدَّ

ِفي الُفُرْوِع َواأُلُصْوِل.

ْسِليِم َلَها،  ِة َوالتَّ نَّ َباِع السُّ ��َلِف ِفي اتِّ َوَكاَن َعَلى َمْذَهِب السَّ
َوَتْرِك الَخْوِض ِفي َمَضائِِق الَكاَلِم.

َرَوى اأَلْعَم��ُش، َعْن إِْبَراِهْيَم، َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل: َكاَن َعْبُد 
ِه. َوَكاَن  بِيِّ  ِفي َهْديِِه َوَدلِّ ُه بِالنَّ اهللِ بُن َمْسُعْوٍد ُيَشبَّ

ُه بَِعْبِد اهللِ ِفي َذلَِك. َعْلَقَمُة ُيَشبَّ
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ُه  َق��اَل َجِرْيُر بُن َعْبِد الَحِمْيِد: َوَكاَن إِْبَراِهْيُم النََّخِعيُّ ُيَش��بَّ
ُه بِإِْبَراِهْيَم. بَعْلَقَمَة ِفي َذلَِك، َوَكاَن َمْنُصْوٌر ُيَشبَّ

ُه بَِمْنُصْوٍر، َوَكاَن َوِكْيٌع  ْوِريُّ ُيَش��بَّ َوِقْيَل: َكاَن ُس��ْفَياُن الثَّ
ُه  ُه بَوِكْيٍع، َوَكاَن َأُبو َداُوَد ُيَشبَّ ُه بُِسْفَياَن، َوَكاَن َأْحَمُد ُيَشبَّ ُيَش��بَّ

بَِأْحَمد.

َق��اَل َأُبو َبْكٍر ب��ُن َجابٍِر َخاِدُم َأبِ��ي َداُوَد : ُكْنُت َمَع 
يَنا الَمْغِرَب، َفَج��اءُه اأَلِمْيُر َأُبو َأْحَمَد  َأبِ��ي َداُوَد بَِبْغَداَد، َفَصلَّ
ق -َيْعنِ��ي َولِيَّ الَعْهِد- َفَدَخَل، ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْيِه َأُبو َداُوَد،  الُمَوفَّ
َفَق��اَل: َما َج��اَء بِاأَلِمْيِر ِفي ِمْث��ِل َهَذا الَوْقِت؟ َق��اَل: جاء بي 

ِخاَلٌل َثاَلٌث.

َقاَل: َوَما ِهَي؟ َقاَل:

َتْنَتِق��ُل إَِلى الَبْصَرِة َفَتتَِّخَذَها َوَطن��ًا، لَِيْرَحَل إَِلْيَك َطَلَبُة   -
َها َقْد َخِرَبْت، َوانَقَطَع َعْنَها النَّاُس، لَِما  الِعْلِم، َفَتْعُمَر بَِك، َفإِنَّ
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ْنِج. َجَرى َعَلْيَها ِمْن ِمْحَنِة الزِّ

َفَقاَل: َهِذِه َواِحَدٌة.

نََن(. َقاَل: َوتْرِوي ألَْوالَِدي )السُّ  -

َقاَل: َنَعْم، َهاِت الثَّالَِثة.

َقاَل: َوُتْفرُِد َلُهم َمْجِلسًا، َفإِنَّ َأوالََد الُخَلَفاِء الَ َيْقُعُدْوَن   -
ِة! َمَع الَعامَّ

ا َهِذِه َفالَ َس��بِْيَل إَِلْيَه��ا، ألَنَّ النَّاَس فِي  فَق��اَل أبو داود: َأمَّ
الِعْلِم َسَواٌء.

َقاَل اْبُن َجابٍِر: َفَكاُنوا َيْحُضُرْوَن َوَيْقُعُدْوَن فِي ِسْترٍ )مكان 
ة. مستور( َوَيْسَمُعْوَن َمَع الَعامَّ

َقاَل اْبُن َداَس��َة: َكاَن ألَبِ��ي َداُوَد ُكمٌّ َواِس��ٌع، َوُكمٌّ َضْيٌق، 
َفِقْي��َل َلُه فِي َذلَِك، َفَقاَل: الَواِس��ُع لِْلُكُتِب، َواآلَخُر الَ ُيْحَتاُج 

إَِلْيه.



سلسلة سري أصحاب الكتب الستة

50

َقاَل َأُبو َبْكٍر بُن َأبِي َداُوَد: َسِمْعُت َأبِي َيُقْوُل: َخْيُر الَكاَلِم 

َما َدَخَل اأُلُذَن بَِغْيِر إِْذٍن.

ق��ال: وس��معته يق��ول: َأْدَرْكُت ِم��ْن َأْهِل الَحِدْي��ِث َمْن 

َأْدَرْكُت، َلْم َيُكْن ِفيِه��م َأْحَفُظ لِْلَحِدْيِث، َواَل َأْكَثُر َجْمعًا َلُه 

ِمِن اْبِن َمِعْيٍن، َواَل َأْوَرُع َواَل َأْعَرُف بِِفْقِه الَحِدْيِث ِمْن َأْحَمَد، 

، َوَرَأْيُت إِْس��َحاَق -َعَلى  َوَأْعَلُمُه��ُم بِِعَلِلِه َعِل��يُّ بُن الَمِدْينِيِّ

ُم َأْحَمَد بَن َحْنَبٍل، َوَيْعَتِرُف َلُه. ِحْفِظِه َوَمْعِرَفتِِه- ُيَقدِّ

َق��اَل َأُب��و َداُوَد: ِفي )ُس��َننِِه(: َش��َبْرُت ِقثَّاءة بِِمْص��َر َثاَلَثَة 

ًة َعَلى َبِعْيٍر، َوَقْد ُقِطَعْت ِقْطَعَتْيِن،  َعَشَر ِش��ْبرًا، َوَرَأْيُت ُأْتُرجَّ

َوُعِمَلْت ِمْثَل عْدَلْيِن!

***
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الكالم على سجستان

ا ِسِجْس��َتاَن، اإِلقِلْي��ُم الَِّذي ِمْنُه اإِلَماُم َأُب��و َداُوَد: َفُهَو  َفَأمَّ
ُه َبَلُد َهَراة،  ��ْنِد، َغْربِيَّ إِْقِلْي��ٌم َصِغْيٌر ُمْنَف��ِرٌد، ُمَتاِخٌم إِلقِلْيِم السِّ
ُه  ��ُه َمَفاَزٌة َبْيَن��ُه َوَبْيَن إِْقِلْي��ِم َفاِرَس َوَكْرَماَن، َوَش��ْرِقيَّ َوَجُنوبِيَّ
ِد، َوَتَماُم  ��نْ تِي ِهَي َقاِعَدُة السِّ ٌة َبْيَنُه َوَبْيَن ُمْكَراَن الَّ يَّ َمَف��اَزٌة َوبرِّ

ُل الِهْنِد. ُه َأوَّ ْرِقيِّ باَِلُد الُمْلَتان، َوَشَمالِيَّ َهَذا الَحدِّ الشَّ

ْم��ِل، َوِهَي ِمَن اإِلْقِلْيِم  َفَأْرُض ِسِجْس��َتاَن َكثِْيَرُة النَّْخِل َوالرَّ
َعِة، َوَقَصَبُة ِسِجْس��َتاَن ِه��َي: َزَرْنج، َوَعْرُضَها  ��بْ الِِث ِمَن السَّ الثَّ
اْثَنَت��اِن وَثاَلُث��ْوَن َدَرَجًة، َوُتْطَل��ُق َزَرنج َعَلى ِسِجْس��َتاَن، َوَلَها 
ُس��ْوٌر، َوبَِها َجاِمٌع َعِظْيٌم، َوَعَلْيَها َنْهٌر َكبِْيٌر، َوُطْوُلَها ِمْن َجَزائِِر 
ْسَبُة إَِلْيَها َأْيضًا: )ِسْجِزّي(  الَخالَِداِت تِْسٌع َوَثَماُنْوَن َدَرَجًة، َوالنِّ
 ، ْجِزيُّ َوَهَكَذا َينِسُب َأُبو َعَواَنَة اإِلْسَفَرايِْينِيُّ َأَبا َداُوَد َفَيُقْوُل: السِّ

. ْجِزيُّ َوإَلْيَها ُيْنَسُب ُمْسنُِد الَوْقِت َأُبو الَوْقِت السِّ
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َوَقْد ِقْيَل -َوَلْيَس بَِشْيء-: إِنَّ َأَبا َداُوَد ِمْن ِسِجْسَتاَن َقْرَيٌة 
ْيِن فِي َوَفَياِت  ِم��ْن َأعَماِل الَبْصَرِة، َذَكَرُه الَقاِضي َش��ْمُس الدِّ
ُل َما َقِدَم ِمَن الباِلَِد، َدَخَل َبْغَداَد، َوُهَو  األَْعَيان، َفَأُب��و َداُوَد َأوَّ
اْبُن َثَماِن َعْش��َرَة َسنًَة، َوَذلَِك َقْبَل َأْن َيَرى الَبْصَرَة، ُثمَّ اْرَتَحَل 

ِمْن َبْغَداَد إَِلى الَبْصَرِة.

َي َأُبو َداُوَد: فِي َس��اِدِس َعشر  : ُتُوفِّ يُّ َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد اآلُجرِّ
ال، َسنََة َخْمٍس َوَسْبِعْيَن َوماَئَتْيِن. َشوَّ

ُد بُن األَْش��َعِث َأَس��نَّ ِمنْ��ُه بَِقِلْيٍل،  ُقْلُت: َكاَن َأُخْوُه ُمَحمَّ
ة. ْحَلِة. َوَماَت: َكْهالً، َقْبل َأبِي ُدَواَد بُِمدَّ َوَكاَن َرفِْيقًا َلُه فِي الرِّ

***
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L  ُِّْمِذي J  الترِّ
، التِّْرِمِذيُّ  ��َلِميُّ ُد ب��ُن ِعْيَس��ى السُّ ُه��َو أبو عيس��ى، ُمَحمَّ
رِيُر، الَحافُِظ، الَعَلُم، اإِلَماُم، الَباِرُع، ُمَصنُِّف )الَجاِمَع(،  الضَّ

َوكَِتاب )الِعَلِل(، َوَغْير َذلَِك.

ُه َأَضرَّ فِي  ِحْيُح َأنَّ اْخُتِلَف ِفْي��ِه، َفِقْيَل: ُولَِد َأْعَم��ى، َوالصَّ
كَِبرِِه، َبْعَد ِرْحَلتِِه َوكَِتاَبتِِه الِعْلَم.

ُولَِد: فِي ُحُدْوِد َسنَِة َعْشرٍ َوماَئَتْين.

َواْرَتَحَل))( َفَس��ِمَع بُِخَراَس��اَن َوالِعَراِق َوالَحَرَمْيِن، َوَلْم 
اِم. َيْرَحْل إَِلى ِمْصَر َوالشَّ

َث َعْن: ُقَتْيَبَة بِن َس��ِعْيٍد، وإِْسَحاَق بِن َراْهَوْيه، َوَعِليِّ  َحدَّ
. وَأْكَثَر  رِيِّ بِن ُحْجرٍ، َوَعْمرِو بِن َعِليٍّ الَفالَِّس، َوَهنَّاِد بِن السَّ

يعني ارتحل يف طلب العلم.  )((
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اٍر، َوَنْحِوِه))(.  ، َوَأْصَحاِب ِهَشاِم بِن َعمَّ َعن الُبَخاِريِّ

، َفَقاَل التِّْرِمِذيُّ  َوَقْد َكَتَب َعْنُه َشْيُخُه َأُبو َعْبِد اهللِ الُبَخاِريُّ
: اَل َيِحلُّ ألََحٍد  فِ��ي َحِدْيِث َعطِيََّة، َعْن َأبِي َس��ِعْيٍد: )َيا َعِل��يُّ
ُد بُن  َأْن ُيْجنَِب فِي المس��جد...الحديث( َس��ِمَع ِمنِّ��ي ُمَحمَّ

إِْسَماِعْيَل َهَذا الَحِدْيث.

ن َجَمَع،  اَن ِفي )الثَِّقاِت(: َكاَن َأُبو ِعْيَس��ى ِممَّ َقاَل اْبُن ِحبَّ
َوَصنََّف وَحِفَظ، وَذاَكَر.

: َكاَن َأُبو ِعْيَس��ى ُيْضَرُب بِه  َوَق��اَل َأُبو َس��ْعٍد اإِلْدِرْيِس��يُّ
الَمَثُل فِي الِحْفِظ.

َوَقاَل الَحاِكُم: َسِمْعُت ُعَمَر بَن َعلَّك َيُقْوُل: َماَت الُبَخاِريُّ 
َفَلْم ُيَخلِّْف بُِخَراَس��اَن ِمْثَل َأبِي ِعْيَس��ى، فِ��ي الِعْلِم َوالِحْفِظ، 

ْهِد، َبَكى َحتَّى َعِمي، َوَبِقَي َضرِْيرًا ِسنِْين))(.  َوالَوَرِع َوالزُّ

ذكر الذهبي  عددًا كبيرًا من شيوخه، فليراجعه من أراد االستزادة.  )((
أي أنه كان كثير البكاء من خشية اهلل.  )((
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ْف��ُت َهَذا الِكَت��اَب، َوَعَرْضُت��ُه َعَلى  َق��اَل َأُبو ِعْيَس��ى: َصنَّ

ُعَلَماِء الِحَجاِز، َوالِعَراِق َوُخَراَساَن، َفَرُضوا بِه، َوَمْن َكاَن َهَذا 

م. الِكَتاُب -َيْعنِي الَجاِمع- ِفي َبْيتِِه، َفَكَأنََّما ِفي َبْيتِِه َنبِيٌّ َيَتَكلَّ

ُقْلت: ِفي )الَجاِمِع())( ِعْلٌم َناِفٌع، َوَفَوائُِد َغِزْيَرٌة، َوُرُؤْوُس 

َرُه بَِأَحاِدْيَث  الَمَسائِِل، َوُهَو َأَحُد ُأُصْوِل اإِلْساَلِم، َلْواَل َما َكدَّ

ٍة، َبْعُضَها َمْوُضْوٌع، َوَكثِيٌر ِمْنَها ِفي الَفَضائِِل))(.  َواِهيَّ

ِحْيِم بُن َعْب��ِد الَخالِِق: )الَجاِمُع(  َوَق��اَل َأُبو َنْصٍر َعْب��ُد الرَّ

َعَلى َأْرَبَعِة َأْقَساٍم:

تِِه. - ِقْسٌم َمْقُطْوٌع بِِصحَّ

. - َوِقْسٌم َعَلى َشْرِط َأبِي َداُوَد َوالنََّسائِيِّ

المقصود ب� )الجامع(: ُسنَن الترمذي.  )((
أبواب  يف  كانت  إنما  والموضوعة  الواهية  األحاديث  أكثر  أن  المقصود   )((

الفضائل من سنن الترمذي.
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تِِه. ِة، َوَأَباَن َعن ِعلَّ ِديَّ - َوِقْسٌم َأخَرَجُه لِلضِّ

- َوِقْسٌم َرابٌِع َأَباَن َعْنُه، َفَقاَل: َما َأْخَرْجُت ِفي ِكَتابِي َهَذا 

إاِلَّ َحِدْيثًا َق��دْ َعِمَل بِه َبْعُض الُفَقَهاِء، ِس��َوى َحِدْيِث: )َفإِْن 

ْهِر ابَِعِة َفاْقُتُلْوُه(، َوِسَوى َحِدْيِث: )َجَمَع َبْيَن الظُّ  َشِرَب ِفي الرَّ

َوالَعْصِر بِالَمِدْيَنِة، ِمْن َغْيِر َخْوٍف َوال َسَفٍر(.

وِفي )الَمنَثْوِر( الْبِن َطاِهٍر: َس��ِمْعُت َأَبا إِْس��َماِعْيَل َشْيَخ 

ْرِمِذيِّ َأْنَفُع ِم��نْ ِكَتاِب الُبَخاِريِّ  اإِلْس��الِم َيُقْول: )َجاِمُع( التِّ

ُر  ُهَم��ا اَل َيِق��ُف َعَلى الَفائِ��َدِة ِمْنُهَم��ا إاِلَّ الُمَتَبحِّ َوُمْس��ِلٍم، أَلنَّ

الَعالُِم، َو)الَجاِمِع( َيِصُل إَِلى َفائَِدتِِه ُكلُّ َأَحٍد.

َق��اَل ُغْنَج��اٌر، َوَغْي��ُرُه: َماَت َأُبو ِعْيَس��ى ِفي َثالِِث َعَش��ِر 

َرَجٍب، َسَنَة تِْسٍع َوَسْبِعْيَن َوماَئَتْين بِتِْرِمَذ.

***
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L  ُّالنََّساِئي  J
ْبُت، َشْيُخ اإِلْساَلِم، َناِقُد الَحِدْيِث، َأُبو  اإِلَماُم، الَحاِفُظ، الثَّ

َنِن(. ، َصاِحُب )السُّ ْحَمِن َأْحَمُد بُن ُشَعْيِب النََّسائِيُّ َعْبِد الرَّ

ُولَِد بَِنَس��ا ِفي َسَنِة َخْمَس َعْش��َرَة َوماَئَتْيِن، َوَطَلَب الِعْلَم 

ِفي ِصَغِرِه، َفاْرَتَحَل إَِلى ُقَتْيَبَة ِفي َس��َنِة َثاَلثِْيَن َوماَئَتْيِن، َفَأَقاَم 

ِعْنَدُه بَِبْغاَلَن َسَنًة، َفَأْكَثَر َعْنُه))(.

اٍر، َوَأْحَمَد  َوَسِمَع ِمْن: إِْسَحاَق بِن َراْهَوْيه، َوِهَشاِم بِن َعمَّ

، َوَأْحَمَد بِن َمنِْيٍع، َوَعِليِّ بِن ُحْجِر، َوَعْمرو  بِّيِّ بِن َعْب��َدَة الضَّ

، َوَخْلٍق  ِريِّ اِد بِن السَّ اٍر، َوَهنَّ ِد بِن َبشَّ ِس، َوُمَحمَّ بِن َعِليٍّ الَفالَّ

َكثِْيٍر، َوإَِلى َأْن َيْرِوي َعْن ُرَفَقائِِه.

ث الكبير ُقتيبة بن سعيد، وهي اآلن محافظة من  بغالن هي بلدة اإلمام الُمحدِّ  )((
محافظات شمال أفغانستان.
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َوَكاَن ِم��ْن ُبُحْوِر الِعْل��ِم، َمَع الَفْهِم، َواإِلْتَق��اِن، َوالَبَصِر، 

ْألِْيِف. َجاِل، َوُحْسِن التَّ َوَنْقِد الرِّ

َجاَل ِفي َطَل��ِب الِعْلِم ِفي ُخَراَس��اَن، َوالِحَجاِز، َوِمْصَر، 

ُغْوِر، ُثمَّ اْس��َتْوَطَن ِمْصَر،  ��اِم، َوالثُّ َوالِعَراِق، َوالَجِزْيَرِة، َوالشَّ

ْأِن. اُظ إَِلْيِه، َوَلْم َيْبَق َلُه َنِظْيٌر ِفي َهَذا الشَّ َوَرَحَل الُحفَّ

َحاِوّي،  ، َوَأُب��و َجْعَفٍر الطَّ ْواَلبِيُّ َث َعْنُه: َأُبو بِْش��ٍر الدُّ َحدَّ

ْحَمِن  ، َوَعْبُد الَكِرْيِم ب��ن َأبِي َعْبِد الرَّ ْيَس��اُبْوِريُّ َوَأُبو َعِليٍّ النَّ

، َوَخْلٌق  َبَرانِيُّ ، َوَأُبو الَقاِسِم ُس��َلْيَماُن بُن َأْحَمَد الطَّ َس��ائِيُّ النَّ

َكثِْيٌر.

ِم، َحَس��َن  َوَكاَن َش��ْيخًا َمِهْيب��ًا، َمِلْي��َح الَوْجِه، َظاِهَر الدَّ

، َوَكاَن َيْس��ُكُن بُِزَقاِق  ��نِّ ��ْيَبِة، َنِض��َر الَوْجِه َمَع ِكَب��ِر السِّ الشَّ

الَقَناِدْيِل بِِمْصَر.
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َقاَل الَحاِكُم: َكاَلُم النََّسائِيِّ َعَلى َفْقِه الَحِدْيِث َكثِْيٌر، َوَمْن 

َر ِفي ُحْسِن َكاَلِمِه. َنَظَر ِفي )ُسَننِِه( َتَحيَّ

ِل )َجاِمِع اأُلُصْوِل(: َكاَن النس��ائي  وَقاَل اْبُن اأَلثِْيِر ِفي َأوَّ

��اِفِعيِّ َوَكاَن َوِرعًا  َش��اِفِعّيًا َل��ُه َمَناِس��ك َعَل��ى َمْذَه��ِب الشَّ

ُمَتَحّريًا.

ُه َأَتى الَحاِرَث بَن ِمْسِكْيٍن ِفي ِزيٍّ َأْنَكَرُه الحارث،  ِقْيَل: إنَّ

ُق  َعَلْيِه َقَلْنُس��َوٌة َوَقَباٌء، َوَكاَن الَحاِرُث َخائِفًا ِم��ْن ُأُموٍر َتَتَعلَّ

��ْلَطاِن، َفَخاَف َأْن َيُكْوَن َعينًا َعَلْيِه، َفَمَنَعُه، َفَكاَن َيِجْيُء  بِالسُّ

َثَنا الَحاِرُث،  َفَيْقُعُد َخْلَف الَباِب َوَيْسَمُع، َولَذلَِك لم يقل: َحدَّ

َوإِنََّما قال: َقاَل الَحاِرُث بُن ِمْسِكْيٍن ِقَراءًة َعَلْيِه َوَأَنا َأْسَمُع.

: َأْخَبَرَن��ا اإِلَماُم ِفي  ْيَس��اُبْوِريُّ َق��اَل الَحاِفُظ َأُبو َعِل��يٍّ النَّ

. ْحَمِن النََّسائِيُّ الَحِدْيِث باَِل ُمَداَفَعٍة َأُبو َعْبِد الرَّ
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ٌم َعَلى  ْحَمِن ُمَقدَّ : َأُبو َعْبِد الرَّ اَرُقْطنِيُّ وَقاَل َأُبو الَحَسِن الدَّ

ُكلِّ َمْن ُيْذَكُر بَِهَذا الِعْلِم ِمْن َأْهِل َعْصِرِه.

 ، َس��ائِيِّ َوَلْم َيُكْن َأَحٌد ِفي َرْأِس الثَّاَلِث ماَئٍة َأْحَفظ ِمَن النَّ

ُه��َو َأْح��َذُق بِالَحِدْيِث َوِعَلِل��ِه َوِرَجالِِه ِمْن ُمْس��ِلٍم، َوِمْن َأبِي 

َداُوَد، َوِمْن َأبِي ِعْيَس��ى، َوُهَو َجاٍر ِفي ِمْضَماِر الُبَخاِريِّ َوَأبِي 

ُزْرَعة.

ا  ( َوِكَتابًا َحاِفاًل ِفي الُكَنى، َوَأمَّ َوَقْد َصنََّف )ُمْس��َنَد َعِليٍّ

( َفُه��َو َداِخٌل ِف��ي )ُس��َننِِه الَكبِْيِر(  ِكَت��اب: )َخَصائِ��ص َعِليٍّ

ٌد، ُهَو ِمن ُجْمَلِة  َوَكَذلِ��َك ِكَتاب )َعَمل َيْوٍم َولْيَلٍة( َوُهَو ُمَجلَّ

ْفِسْيِر( ِفي  َس��ِخ، َوَلُه ِكَتاِب )التَّ ��َنِن الَكبِْيِر( ِفي َبْعِض النُّ )السُّ

َعَف��اِء( َوَأش��َياء، َوالَِّذي َوَق��َع َلَنا ِمْن  ��ٍد، َوِكَت��اِب )الضُّ ُمَجلَّ

)ُسَننِِه( ُهَو الِكَتاُب )الُمْجَتَنى())(.  

يه الُمْجَتبى. وبعضهم ُيسمَّ  )((
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ُزوا  ِحْيَح َوِميَّ ِذْيَن َأْخَرُجوا الصَّ َقاَل َأُبو َعْبد اهللِ بُن َمْنَدَة: الَّ

 ، َواِب َأْرَبَعٌة: الُبَخاِريُّ ابَِت ِمَن الَمْعُلْوِل، َوالَخَطَأ ِمَن الصَّ الثَّ

. ْحَمِن النََّسائِيُّ َوُمْسِلٌم، َوَأُبو َداُوَد، َوَأُبو َعْبِد الرَّ

ِر الَحاِفُظ: َسِمْعُت َمَشايَخَنا بِِمْصَر  ُد بُن الُمَظفَّ وَقاَل ُمَحمَّ

ُه َخَرَج  َهاِر، َوَأنَّ ْيِل َوالنَّ َيِصُفوَن اجتَِهاَد النََّسائِّي ِفي الِعَباَدِة بِاللَّ

َنِن  إَِلى الِفَداِء َمَع َأِمْيِر ِمْصِر َفُوِصَف ِمْن َش��َهاَمتِِه َوإَِقاَمتِِه السُّ

ْلَطاِن  الَمْأُثوَرِة ِفي َفَداِء الُمْسِلِميَن، َواْحتَِراِزِه َعْن َمَجالِِس السُّ

ُه َلْم َيَزْل َذلَِك  الَِّذي َخَرَج َمَعُه، َوااَلنبَس��اِط ِفي الَم��ْأَكِل، َوَأنَّ

َدْأبُه إَِلى َأِن اْسُتْشِهَد بِِدَمْشَق ِمْن ِجَهِة الَخَواِرج.

: َخَرَج النس��ائي َحاّجًا َفامُتِحَن بِِدَمْشَق،  اَرُقْطنِيُّ َقاَل الدَّ

َي بَِها،  َة، َفُحِمَل َوُتُوفِّ َهاَدَة َفَقاَل: احِمُلونِي إَِلى َمكَّ َوَأْدَرَك الشَّ

َفا َوالَمْرَوِة، َوَكاَنْت َوَفاُتُه ِفي َش��ْعَباَن  َوُهَو َمْدُفوٌن َبْي��َن الصَّ

َسَنَة َثاَلٍث َوَثاَلِث ماَئٍة.
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َق��اَل: َوَكاَن َأْفَق��َه َمَش��ايِِخ ِمْصَر ِف��ي َعْص��ِرِه، َوَأْعَلَمُهم 

َجاِل. بِالَحِدْيِث َوالرِّ

وَق��اَل َأُبو َس��ِعْيٍد بُن ُيْوُن��َس ِفي)َتاِرْيِخ��ِه(: َكاَن َأُبو َعْبِد 

ْحَمِن النََّسائِيُّ إَِمامًا َحاِفظًا َثْبتًا، َخَرَج ِمْن ِمْصَر ِفي َشْهِر  الرَّ

َي بِفَلْسِطْيَن ِفي  ِذي الَقْعَدِة ِمْن َس��َنِة اْثَنَتْيِن َوَثاَلِث ماَئٍة، َوُتُوفِّ

َيْوِم االْثَنْيِن لَِثاَلِث َعْشَرَة َخَلْت ِمْن َصَفِر، َسَنَة َثاَلٍث.

، َف��إِنَّ اْبَن ُيْوُنَس َحاِفٌظ َيِق��ٌظ َوَقْد َأَخَذ  ُقْل��ُت: َهَذا َأصحُّ

، َوُهَو بِِه َعاِرٌف. َعِن النََّسائِيِّ

***
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L  اْبُن َماَجْه  J
ُد  ��ُر، َأُبو َعْب��ِد اهللِ ُمَحمَّ ��ُة الُمَفسِّ الَحاِف��ُظ الَكبِْي��ُر، الُحجَّ

اِرْيِخ(  ��َنِن( َو)التَّ ، ُمَصنُِّف )السُّ ب��ُن َيِزْيَد بن َماَج��ْه الَقْزِوْينِيُّ

ْفِسْيِر( َوَحاِفُظ َقْزِوْيَن ِفي َعْصِرِه. َو)التَّ

ُولَِد: َسَنَة تِْسٍع َوماَئَتْيِن.

َناِفِس��يِّ الَحاِفِظ، وَأْكَثَر  ٍد الطَّ َوَس��ِمَع ِمْن: َعِليِّ ب��ِن ُمَحمَّ

��ِس، َوُهَو ِمْن ُقَدَماِء ُش��ُيْوِخِه،  َعْن��ُه، َوِمْن: ُجَب��اَرَة بِن الُمَغلِّ

َبَة،  ، َوَأبِي َبْكٍر بِن َأبِي َش��يْ َبْيِريِّ َوِمْن: ُمْصَعِب بِن َعْبِد اهللِ الزُّ

، َوَداُوَد بِن ُرَش��ْيٍد،  ��ْهِميِّ اٍر، َوَأبِي ُحَذاَفَة السَّ َوِهَش��اِم بِن َعمَّ

ْحَمِن بِن  َوَأبِي َخْيَثَمَة، َوَعْبِد اهللِ بِن َذْكَوان الُمْقِرئ، َوَعْبِد الرَّ

إِْبَراِهْيَم ُدَحْيِم، َوُعْثَماَن بِن َأبِي َشْيَبَة، َوَخْلٍق َكثِْيٍر َمْذُكْوِرْيَن 

ِفي )ُسَننِِه( َوَتآلِْيِفِه.
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يِِّب  ، َوَأُبو الطَّ ُد بُن ِعْيَس��ى اأَلْبَه��ِريُّ َث َعْنُه: ُمَحمَّ وَح��دَّ

، َوَأُبو الَحَس��ِن َعِليُّ ب��ُن إِْبَراِهْيَم  َأْحَم��ُد ب��ُن َرْوٍح الَبْغَداِديُّ

اُن، َوُسَلْيَماُن بُن َيِزْيَد الَفاِمي، َوآَخُرْوَن. الَقطَّ

: َكاَن َأُب��ْوُه؛ َيِزْيُد ُيْعَرُف  َقاَل الَقاِض��ي َأُبو َيْعَلى الَخِلْيِليُّ

بَِماَجْه، َوَوالُؤُه لَِرْبْيَعَة.

َفٌق َعَلْيِه،  وَق��اَل الخليليُّ أيضًا: ابن ماج��ه ثَِقٌة َكبِْي��ٌر، ُمتَّ

ُمْحَتجٌّ بِِه، َلُه َمْعِرَفٌة بِالَحِدْيِث َوِحْفٌظ، اْرَتَحَل إَِلى الِعَراَقْيِن، 

يِّ َلَكْتِب الَحِدْيث. اِم، َوِمْصَر َوالرَّ َة َوالشَّ َوَمكَّ

��َنَن( َعَلى َأبِي  َوَعن اْبِن َماَجْه أنه َقاَل: َعَرْضُت َهِذِه )السُّ

، َفَنَظر ِفْيِه، َوَقاَل: َأُظ��نُّ إِْن َوَقَع َهَذا ِفي َأْيِدي  اِزيِّ ُزْرَعَة ال��رَّ

َلْت َهِذِه الَجَواِمُع، َأْو َأْكَثُرَها))(.  النَّاِس َتَعطَّ

هذا  إلى  الناس  ينصرف  بحيث  السنَّة،  ُكُتب  أي  الجوامع:  هذه  لتعطَّلت   )((
الكتاب ويتركونها.
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ُثمَّ َقاَل أبو زرعة: َلَع��لَّ اَل َيُكوُن ِفْيِه َتَماُم َثاَلثِْيَن َحِدْيثًا، 

ا ِفي إِْسَناِدِه َضْعٌف، َأْو َنْحو ذا. ِممَّ

ُقْل��ُت: َق��ْد َكاَن اْبُن َماَج��ْه َحاِفظًا َناِقدًا َصاِدقًا، َواِس��َع 

الِعْلِم، َوإِنََّما َغضَّ ِمْن ُرْتَبِة )ُسَننِِه( َما ِفي الِكَتاِب ِمَن الَمَناِكْيِر، 

- َفإِنََّما  َوَقِلْي��ٌل ِمَن الَمْوُضْوَعاِت، َوَقْوُل َأبِي ُزْرَعَة -إِْن َصحَّ

ا  ��اِقَطِة، َوَأمَّ َعَن��ى بَِثاَلثِْيَن َحِدْيث��ًا؛ اأَلَحاِدْيَث المطرَحِة السَّ

َها َنْحُو اأَلْلِف. ٌة َفَكثِْيَرٌة، َلَعلَّ تِي اَل َتُقْوُم بَِها ُحجَّ اأَلَحاِدْيث الَّ

َنِن( َأْلٌف َوَخْمُس ماَئة  اُن: ِفي )السُّ َقاَل َأُبو الَحَس��ِن الَقطَّ

َباٍب، َوُجْمَلُة َما ِفْيِه َأْرَبَعُة آاَلِف َحِدْيٍث.

ُد بُن َطاِهٍر: َرَأْيُت الْبِن َماَجْه بَِمِدْيَنِة  َوَق��اَل الَحاِفُظ ُمَحمَّ

َجاِل َواأَلْمَصاِر، إَِلى َعْصِرِه، َوِفي  َقْزِوْي��َن )َتاِرْيخًا( َعَلى الرِّ

آِخ��ِرِه بَِخطِّ َصاِحبِِه َجْعَفِر ب��ِن إِْدِرْيَس: َماَت َأُبو َعْبِد اهللِ ابن 

اَلَثاِء لَِثَماٍن َبِقْيَن ِمْن َرَمَضاَن،  ماجه َيْوَم االْثَنْيِن، َوُدِفَن َيْوَم الثُّ
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��ى َعَلْيِه َأُخْوُه؛ َأُب��و َبْكٍر، َوَتَولَّى َدْفنُه َأَخ��َواُه؛ َأُبو َبْكٍر،  َوَصلَّ

َوَأُبو َعْبِد اهللِ، َواْبُنُه؛ َعْبُد اهلل.

ُقْلُت: َم��اَت ِفي َرَمَضاَن َس��َنَة َثاَلٍث َوَس��ْبِعْيَن َوماَئَتْيِن. 

ْيَن َسَنًة. َوَعاَش َأْرَبعًا َوِستِّ

***



سلسلة سري أصحاب الكتب الستة

67

الفهرس

� 3 ........................................................................................................................... الُبَخاِريُّ
ُمْسِلم................................................................................................................................. 32 �
َأُبو َداُوَد............................................................................................................................. 40 �
� 53 ........................................................................................................................... ِْمِذيُّ الترِّ
� 57 ........................................................................................................................... النََّساِئيُّ
اْبُن َماَجْه......................................................................................................................... 63 �

***


