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مع بني خريي الدين والدنيا، ومن هذه العلوم علم احلديث،  مما ال شكَّ فيه أنَّ أفضل العلوم العلُم الذي َيج
ٍس ِبإإمجامإهإمْ  ﴿- سبحانه-وقد قال  وليس ألهل احلديث مجنقبة أشرف ، [71اإلسراء: ] ﴾ ي جْومج نجْدُعو ُكلَّ ُأَنج

التوشيح يف شرح اجلامع الصحيح؛ جلالل الدين ] "صلى هللا عليه وسلم -من ذلك؛ ألنه ال إمامج هلم غريه 
 [(6، ص )1998 - 1419، 1السيوطي؛ حتقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

هذه اأُلمة، وسجهإروا على ت جْنقية ُسنة احلبيب املصطفى من كل إ  من هذا العلم الذي ن جفجر للتفقُّه فيه رجال  
عوا احلديث،  اليت شابجتها، وبلجغوا من اخلربة واإلتقان يف هذا اجملال، إىل درجة أهنم الشوائب كانوا إذا َسجإ

وتفرَّدوا به عن السَّبق على غريهم من اأُلمم يف هذا اجملال،  عرجفوا صحته من ضجْعفه، وعإلَّة راويه، فكان هلم
 ]مقال ترمجة اإلمام البخاري/ عبد احلكيم اخللفي[ . ووضجعوا له قوانني دقيقة، وُكتًبا ق جي إمة سواهم،

 ؛ أئمة احلديث الستة فتعالوا بنا نتعرف على سريهتم.ومن أبرز هؤالء الرجال

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مقدمةمقدمة
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  اَسه ونسبهاَسه ونسبه
 .اجلعفي موالهم، البخاري إبراهيم بن املغرية بن ب جْردإْزبجه،أبو عبدهللا بن أيب احلسن، حممد بن إَساعيل بن 

  مولده ومكان والدتهمولده ومكان والدته
خلت من شهر شوَّال، سنة أربع وتسعني ومائة، "بإُبخارى"،  ولد يوم اجلمعة بعد صالهتا، لثالث عشرة ليلةً 

 .([477]انظر: "هدي الساري"، ص ) .أنَّه وجد اتريخ مولده خبط إ أبيه ريوقد ذكر البخا
  نشأتهنشأته

جْ  ئته وتربيته الرتبية الكرمية،  ر أم إه، وكان أبوه قد ترك مااًل مات أبوه وهو صغري، فنشأ يف حإ أعان أمَّه على تنشإ
 "ال أعلم يف مايل درمًها من حراٍم وال شبهةٍ : "عند وفاته "إَساعيل" قال أبوه

غجره، فرأت أمُّه خليلج الرمحن إبراهيم  يف املنام، فقال هلا: "اي  -عليه الصالة والسالم  -ذهبت عيناه يف صإ
]انظر: "اتريخ بغداد"، هذه، قد ردَّ هللا على ابنك بصره بكثرة دعائك أو بكائك"، فأصبح وقد ردَّ هللا له بصره 

 [.)478اري"، ص )(، و"هدي الس438 /24(، و"هتذيب الكمال"، )6 /2)
  

  طلبه للعلم واحلديث ورحالتهطلبه للعلم واحلديث ورحالته
مع أم إه وأخيه وعمره ستة عشر، وبقي يف احلإجاز لطلب علم  َسع احلديث أواًل مإْن أهل بلده، مثَّ حجَّ 

ومصر، ومدن العراق،  مبكةج واملدينة، مث رحل إىل أكثر حُمجد إثي األمصار يف خراسان، والشام، احلديث، فسمع
: ألًفا ومثاننيوكان عدد شيوخ شيًخا، وكان آيًة يف احلفظ والذَّكاء، وشجهإد له مشاخيُه  ه الذين َسإع منهم احلديثج

 [.]انظر: اإلمام البخاري وكتابه صحيح البخاري؛ لعبداحملسن العباد. واإلتقان بسعة العلم

  
  --رمحه هللارمحه هللا––عبادة البخاري عبادة البخاري 

 ويقرأ يف كل إ  َيتمع إليه أصحابه فيصل إي هبم،إذا دخلت أول ليلٍة من شهر رمضان  -هللا رمحه-كان 
 .ركعة عشرين آية، وكذلك إىل أْن خيتمج القرآن
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وكان خيتم  ثالث لياٍل، رآن، فيختم عند السَّحجر يف كل  وكان يقرأ يف السَّحجر ما بني الن إصف إىل الثُّلث من الق
وكان يصل إي يف وقت السحر ثالث عشرة ركعة،  ة،ابلنهار يف كل إ يوٍم ختمة، ويكون ختمه عند اإلفطار كلَّ ليل

 .ويوتإر منها بواحدة
ْعرإ النيب  (، 12 /2]انظر: "اتريخ بغداد"، )ججعجلجه يف ملبوسه  -صلى هللا عليه وسلم  -كان معه شيء من شج

 [.)482(، و"هدي الساري"، ص )439 /12و"سري أعالم النبالء"، )
  

 مالمح شخصية اإلمام البخاريمالمح شخصية اإلمام البخاري
 قبال على العلم. اإل. 1

سنة، فأقام مبكة يطلب هبا احلديث، مث رحل بعد ذلك إىل  قام البخاري أبداء فريضة احلج وعمره مثاين عشرة
 .البلدان اليت أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من ألف شيخ سائر مشايخ احلديث يف

 اجلإدُّ يف حتصيل العلم. . 2
نومه، فيوقد السراج ويكتب الفائدة متر خباطره، مث يُطفئ  الواحدة من وقد كان البخاري يستيقظ يف الليلة

 .أخرى وأخرى حىت كان يتعدد منه ذلك قريًبا من عشرين مرة سراجه، مث يقوم مرة
 قوة احلفظ.. 3
انظر: ] وقد ذكروا أنه كان ينظر يف الكتاب مرة واحدة، فيحفظه من نظرة واحدة، واألخبار عنه يف ذلك كثرية 

 [(25 /11بداية والنَّهاية"، )"ال
  أمري املؤمنني يف احلديث.. 4

احلديث هبا، فركَّبوا أسانيد، وأدخلوا إسناد الشام يف إسناد  دخل مرة إىل َسرقند فاجتمع أبربعمائة من علماء
، قرءوها على البخاري وخلطوا الرجال يف األسانيد، وجعلوا متون األحاديث على غري أسانيدها، مث العراق،

واألسانيد كلها، وما تعنتوا عليه فيها، ومل يقدروا أن َيدوا  فردَّ كل حديث إىل إسناده، وقوَّم تلك األحاديث
 .إسناد وال منت، وكذلك صنع يف بغداد عليه سقطة يف

 من كرم البخاري وَساحته. 5
ث فيناوله ما بني احلدي كان ال يفارقه كيسه، وكان يتصدق ابلكثري، فيأخذ بيده صاحبج احلاجة من أهل

 .بذلك أحد العشرين إىل الثالثني، وأقل وأكثر من غري أن يشعر
 من ورع اإلمام البخاري. 6

قال حممد بن إَساعيل البخاري: "ما وضعت يف كتاب الصحيح حديثًا إال اغتسلت قبل ذلك وصليت 
 ]مقال: اإلمام البخاري/ قصة اإلسالم [ ."ركعتني
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  أهم مصنفاتهأهم مصنفاته
،  "األشربة"، "أسامي الصحابة"، "األدب املفرد"، "اجلامع الكبري"، "اجلامع الصغري"، "مع الصحيحاجلا: "جلُّها

، "رفع اليدين يف الصالة"، "خلق أفعال العباد"، "التفسري الكبري"كتب التاريخ: الكبري واألوسط والصغري، 
، "الصحابة والتابعني وأقاويلهمقضااي "، "القراءة خلف اإلمام"، "الفوائد"، "العلل"، "الضعفاء الصغري"
   [، بالل مصطقى علوان / شبكة األلوكةمقال التعريف ابإلمام البخاري] "املسند الكبري"، "املبسوط"، "الُكنج "
 

 صحيح البخاريصحيح البخاري
جهًدا خارًقا، وانتقل يف  هو أشهر كتب البخاري، بل هو أشهر كتب احلديث النبوي قاطبًة. بذل فيه صاحبه

مدة رحلته الشاقة يف طلب احلديث. ويذكر البخاري السبب  وترتيبه وتبويبه ستة عشر عاًما، هيأتليفه ومجعه 
خمتصرًا  هذا العمل، فيقول: "كنت عند إسحاق بن راهويه، فقال: لو مجعتم كتاابً  الذي جعله ينهض إىل

 ("مع الصحيحيف مجع )اجلا فوقع ذلك يف قليب، فأخذت -صلى هللا عليه وسلم-لصحيح سنة رسول هللا 
حتت يديه؛ ألنه كان  حديثًا، اختارها من بني ستمائة ألف حديث كانت 7275وعدد أحاديث الكتاب 

راوي احلديث، وهي أن يكون معاصًرا ملن يروي عنه،  مدق إًقا يف قبول الرواية، واشرتط شروطًا خاصة يف رواية
واإلتقان  ذا إىل جانب الثقة والعدالة والضبطأنه اشرتط الرؤية والسماع مًعا، ه وأن يسمع احلديث منه، أي

 ]مقال: اإلمام البخاري/ قصة اإلسالم [ .والعلم والورع
 

  ثناء العلماء واألئمة على اإلمام البخاريثناء العلماء واألئمة على اإلمام البخاري
 /2]انظر: "اتريخ بغداد"، ) "حديث  ال يعرفه حممد بن إَساعيل ليس حبديث: "عمرو بن علي  الفالس . قال1

 [.)12/420(، و"سري أعالم النبالء"، )69 /1للغات"، )(، و"هتذيب األَساء وا18
فلو كان يف زمن احلجسجنإ الحتاج إليه  -يعين البخاري  -إسحاق بن راهويه: "اكتبوا عن هذا الشاب  . قال2

 [.)484(، و"هدي الساري"، ص )421 /12انظر: "سري أعالم النبالء"، )] "الناس؛ ملعرفته ابحلديث وفقهه
ى الرتمذي: "مل أرج ابلعراق، وال خبراسان يف معن العإلل، والتاريخ، ومعرفة األسانيد أجْعلجم من أبو عيس . قال3

 [(32 /1انظر: "شرح علل الرتمذي"، )] " حممد بن إَساعيل
أُقب إْل رجلجيك اي أستاذ األستاذين، وسي إد احملد إثني، وطبيب إىل البخاري، فقال: "دجْعين   "مسلم" . جاء4

(، و"هدي الساري"، 432 /12(، و"سري أعالم النبالء"، )1/70]انظر: "هتذيب األَساء واللغات"، ) "احلديث يف عإلجلإهإ 
  [.)489ص )

انظر: "هتذيب األَساء ] "أيًضا: "ال يبغضك إال حاسد ، وأشهد أنَّه ليس يف الدنيا مثلك  "مسلم" وقال. 5
 [(25 /11(، و"البداية والنهاية"، )1/70واللغات"، )
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(، و"هتذيب 21 /2انظر: "اتريخ بغداد"، )] "أمحد بن حنبل: "ما أخرجْت خراسان مثل حممد بن إَساعيل . قال6
 ([422 /12(، و"سري أعالم النبالء"، )68 /1األَساء واللغات"، )

  
  من أقوال اإلمام البخاريمن أقوال اإلمام البخاري

مة الرجل، ومداومة النظرال"  [.)406 /12سري أعالم النبالء"، )"] " أعلم شيًئا أنفجع للحفظ من هنج
 [.)448 /12سري أعالم النبالء"، )" ] "ال ينبغي للمسلم أْن يكون حبالٍة إذا دعا مل ُيْستجججْب له"
 [.)12/412سري أعالم النبالء"، )"] "ال أعلم شيًئا ُُيتاج إليه إال وهو يف كتاب هللا والسُّنة"
   

  من الشبهات اليت تعرض هلا اإلمام البخاريمن الشبهات اليت تعرض هلا اإلمام البخاري
 .لصحَّةإ الُبخاريُّ ليس معصوًما؛ فال يصحُّ وْصُف مجيعإ أحاديثإه اب. . 11
 الرد على الشبهة 

، وهذا أمر  ُمت َّفجق  عليه عندهم. -  أنَّ أهلج السُّنَّةإ ال يُوجبون عإصمًة لغريإ األنبياءإ والرُُّسلإ
؛  - ُكموا بذلك من ُمنطلجقإ عإصمةإ الُبخاري إ أنَّ ُعلجماءج الفن إ حني حكجموا ابلصحَّةإ على أحاديثإ الُبخاري إ مل ُيج

إمجاُع الُعلجماءإ على إمامةإ  -يُقْله أحد ، بل حكجموا بصحَّةإ أحاديثإ الصَّحيحإ ألسباٍب؛ منها: فإنَّ هذا مل 
، وُوجوبإ  ، وإمجاُعهم على صحَّةإ أحاديثإ صحيحإ الُبخاري إ مإه يف هذا الفن إ ، واالعرتاُف بتقدُّ العملإ مبا الُبخاري إ

 فيه.
، أنَّ عدمج عإصمةإ اإلنسانإ ال يجستلزإُم اب - لضَّرورةإ ُوقوعج اخلطأإ منه يف ُكل إ عمٍل، هذا من حيُث االفرتاُض العقليُّ

 وُيصد إُقه الواقُع حيُث جزجمج مجاهرُي الُعلجماءإ بُوقوعإ اإلمجاعإ على صحَّةإ أحاديثإه.
؛ فإنَّ للخطأإ ُوجوًها؛ فقد تكوُن أحاديُث الك تابإ صحيحًة اثبتًة، أنه لو ُفرإض ُوقوُع اخلطأإ يف أي إ عمٍل بجشجريٍ 

إعالُء الُبخاري إ )تثبيُت مكانةإ اإلمامإ الُبخاري إ ]كتاب:  ويقُع النَّقُص واخلطُأ يف تجرتيبإ الكتابإ أو تراُجمإ أبوابإه مثاًل.
ما / عبُد القادرإ بُن حُممَّد ججالل( ه من خالل رد إ الشُُّبهاتإ حوهلج  [وصحيحإ

 
  الر إوايةإ عن أهلإ البجيتإ أتث ُُّره ابلسُّلطةإ يف قإلَّةإ . 2

 الرد على الشبهة
ُم الدُّخولإ  - ، وت جْرُك غجشيانإ أبوابإ اخلُلجفاءإ، وعجدج ريةإ اإلمامإ الُبخاري إ قإلَُّة اختالطإه ابلناسإ أنَّ املعروفج من سإ

 على الُوالةإ.
تإ  - ه رإواايٍت كثريًة من مجروايَّ ، عليُّ بُن أنَّ اإلمامج الُبخاريَّ أخرججج يف صحيحإ أهلإ البجيتإ )احلُسجنُي بُن عليٍ 

.) ، حُممَُّد بُن عمرإو بنإ احلجسجنإ اهلامشيُّ  احلُسجنيإ زيُن العابإدينج، حُممَُّد بُن عليٍ  أبو ججعفجٍر اهلامشيُّ
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، وذكجرج فيها األحاديثج الواردةج يف - ه أبوااًب يف مناقبإ أهلإ البيتإ  فجضائلإ علي إ أنَّ الُبخاريَّ خصَّصج يف صحيحإ
 بنإ أيب طالٍب وغريإه.

؛ ممَّا يُدلُّ على عدمإ أتثُّرإه ابلسُّلطةإ.  - إعالءُ ]كتاب:  كذلك رجوى الُبخاريُّ لعدٍد من الرُّواةإ من مجوايل أهلإ البجيتإ
ما / عبُد ال ُبهاتإ حوهلج ه من خالل رد إ الشُّ  قادرإ بُن حُممَّد ججالل(الُبخاري إ )تثبيُت مكانةإ اإلمامإ الُبخاري إ وصحيحإ

  
  حمنة اإلمام البخاريحمنة اإلمام البخاري

: يف بيته طني ليأتيه حىت يسمع أوالده عليه، فأرسل إليهبعض السال ; بعث إليهشريف النفسكان البخاري 
َنئب  خالد بن أمحد الذهلي، وهو -، وأىب أن يذهب إليهم احلكم إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إيل يؤتى

 من حممد بن ُيىي الذهلي ; فاتفق أن جاءه كتاب منيف نفس األمري من ذلك فبقي - ببخارى الظاهرية
 البخاري وبني حممد بن ُيىي الذهلي وكان وقد وقع بني -يقول أبن لفظه ابلقرآن خملوق  البخاري أبن نيسابور

 من فأراد أن يصرف الناس عن السماع -خلق أفعال العباد" "يف ذلك كتاب  البخاري ، وصنفيف ذلك كالم
 خبارى ، وحني رجع إليهم نثروا على رأسه الذهب والفضة يوم دخلاوقد كان الناس يعظمونه جدً  البخاري،

، فخرج مالء جبامعها، فلم يقبلوا من األمري، فأمر عند ذلك بنفيه من البالدله جملس اإل ، وكانا إىل أهلهعائدً 
، على أاتن خالد بن أمحد أبن ينادى على هرابن طا فلم ميض شهر حىت أمر خالد بن أمحد، منها ودعا على

 [533: 532، ص14]البداية والنهاية ج .حىت مات بغداد وزال ملكه وسجن يف
  

  وفاة اإلمام البخاريوفاة اإلمام البخاري
ْرت جْنكبعد نفيه استقرَّ ِبحدى ُقرى َسرقند تُدعجى: "  ًما، مرض مرًضا  " ،خج فكان له هبا أقرابء أقام عندهم أايَّ

رجُحبجت، فاقبضين  وقد فرغ من صالة الليل يقول: "اللهم إنَّه قد ضاقت عليَّ األرض مبا شديًدا، فُسمإع ليلةً 
(, وهدي الساري 2/232(, وطبقات الشافعية )2/34انظر: اتريخ بغداد )]ت إليك"، فما متَّ الشهر حىت ما

 [.)494)ص
ُدفإنج يوم الفطر بعد صالة الفطر آنذاك، عند صالة العشاء، و  تويف البخاري ليلة السبت، وهي ليلة عيد

يوًما، جزاه هللا عن  خبجْرت جْنك، سنة ست ومخسني ومائتني، عاش اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر الظهر
 .املسلمني خريًا، وأجزل مثوبته
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 ::اَسه ولقبهاَسه ولقبه
بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي  احلجاج هو اإلمام احلافظ اجملو إد احلُجَّة الصادق، أبو احلسني مسلم بن

 [558ص 12]سري أعالم النبالء للذهيب ج  النيسابوري.
واخلري.  أمجعها للعلممعروفة، ونيسابور مدينة مشهورة خبراسان من أحسن مدهنا، و  وُقشجري قبيلة من العرب 

  .م821ه / 206ُولإد بنيسابور سنةج 
  

  ::الطفولة والنشأةالطفولة والنشأة
العلم،  مسلم يف بيت تقوى وصالح وعلم، فقد كان والده حجاج بن مسلم القشريي أحد حميب نشأ اإلمام

 اإلمياين الرائع. وأحد من يعشقون حلقات العلماء، فرتىب اإلمام وترعرع يف هذا اجلوإ  
العلم مبكًرا، فلم يكن قد جتاوز الثانية عشرة من  رحلته يف طلب -رمحه هللا تعاىل-مام مسلم وقد بدأ اإل 

التميمي،  احلديث؛ قال الذهيب: "وأول َساعه يف سنة مثاين عشرة من ُيىي بن ُيىي عمره حني بدأ يف َساع
 [طريق اإلسالم]مقال اإلمام مسلم/  ."وحج يف سنة عشرين وهو أمرد

 
    --رمحه هللارمحه هللا––من أخالقة من أخالقة 

 نبله وعزة نفسه وحبه لشيخه البخاري-
الشكر والعرفان، حبيث كان إذا وقع  لقد كان اإلمام مسلم من النبل مبكان، وكان لشيخه البخاري غاية يف

األقران؛ كان خيتار جانب البخاري حيث كان يراه دائما على  بني البخاري وبني شيوخ مسلم ما يقع بني
 َيد شيوخ مسلم عليه بعض احلنق؛ فيناله بعض األذى منهم؛ فما يكون من هذاأن  حق؛ مما يتسبب يف

فلله دره من حمدث نبيل،  حىت وإن كتب عنهم الزمان الطويل؛ النبيل إال أن يبعث إليهم مبا كتب عنهم
 !ما دمتم تقعون يف أستاذي اجلليل وكأنه يقول هلم: لن أمحل عنكم الكثري وال القليل؛

كان مسلم يناضل عن البخاري؛ حىت أوحش ما بينه وبني حممد بن ُيىي الذهلي " :طيبقال أبو بكر اخل
 "بسببه

 -رمحة هللا عليه-رفعة قدره ورائسته يف احلديث  -
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شيخا حسن الوجه والثياب، عليه رداء حسن،  رأيت" :-رمحة هللا عليه-قال أبو عبد الرمحن السلمي  
مسلم، فتقدم أصحاب السلطان فقالوا: قد أمر أمري املؤمنني: أن  هذا وعمامة قد أرخاها بني كتفيه؛ فقيل

مقال أعالم أئمة احملدثني: ] "مسلم بن احلجاج إمام املسلمني؛ فقدموه يف اجلامع؛ فكرب وصلى ابلناس يكون
 [اإلمام مسلم/ الكلم الطيب

 
 --رمحه هللا تعاىلرمحه هللا تعاىل--مؤلفات اإلمام مسلم لإلمام مسلم مؤلفات اإلمام مسلم لإلمام مسلم 

، التمييز، الكن واألَساء، الطبقات، املنفردات والوحدان، رجال عروة بن الزبري اجلامع املسند الصحيح، 
 . وهذه كلها قد طبعت

كتاب عمرو بن شعيب، كتاب  بن حنبل ،كتاب العلل، كتاب األفراد، كتاب األقران، سؤاالته أمحد :  وله
شعبة، كتاب من ليس له  مشايخ الثوري، كتاب مشايخ ، كتابايخ مالك، كتاب مشاالنتفاع أبهب السباع

الرد على  ، أفراد الشاميني،املخضرمني، كتاب أوالد الصحابة، كتاب أوهام احملدثني ، كتابإال راو واحد
، 40، وغنية احملتاج ص2/288، وطبقات علماء احلديث 12/579سري أعالم النبالء ] . حممد بن نصر. وغريها

 [. 2/363تدريب الراوي 
  

 احلديثاحلديثمنهج اإلمام مسلم يف منهج اإلمام مسلم يف 
أودعه أصول األحكام من الصحيح املتفق عليه، ورتبه  كتاب املوطأ، -رمحه هللا تعاىل-كتب اإلمام مالك 

احلديث من  ُعين احلفاظ مبعرفة طرق األحاديث وأسانيده املختلفة، ورمبا يقع إسناد على أبواب الفقه، مث
متعددة ابختالف املعاين اليت اشتمل  طرق متعددة عن رواة خمتلفني، وقد يقع احلديث أيًضا يف أبواب

 .عليها
على أبواهبا يف مسنده  وجاء حممد بن إَساعيل البخاري إمام احملدثني يف عصره، فخرَّج أحاديث السنة

والشاميني، واعتمد منها ما أمجعوا عليه دون ما اختلفوا  الصحيح جبميع الطرق اليت للحجازيني والعراقيني
 وقها يف كل ابب مبعن ذلك الباب الذي تضمنه احلديث،األحاديث يس فيه، وكرَّر

 :فتكررت لذلك أحاديثه حىت يقال
الطرق واألسانيد عليها خمتلفة  إنه اشتمل على تسعة آالف حديث ومائتني، منها ثالثة آالف متكررة، وفرَّق

ح، حذا فيه حذو فألَّف مسنده الصحي -رمحه هللا-القشريي  يف كل ابب. مث جاء اإلمام مسلم بن احلجاج
الفقه  اجملمع عليه، وحذف املتكرر منها، ومجع الطرق واألسانيد، وبوَّبه على أبواب البخاري يف نقل

 .البخاري يف ذلك وترامجه، ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح كله، وقد استدرك الناس عليه وعلى
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املسند الصحيح  -صنَّفت هذا َسعت أيب يقول: َسعت مسلًما يقول: ": "قال احلسني بن حممد املاسرجسي
عاًما، قال أمحد  ثالمثائة ألف حديث مسموعة". وقد استغرقت مدة أتليفه هلذا الكتاب مخسة عشر من -

ألَّفه يف بلده، كما ذكر ابن حجر يف  بن سلمة: "كنت مع مسلم يف أتليف صحيحه مخس عشرة سنة". وقد
يف بلده، حبضور أصوله يف حياة كثري من مشاخيه،  صنف كتابه مقدمة فتح الباري حيث قال: "إن مسلًما

 [طريق اإلسالم]مقال اإلمام مسلم/  ."األلفاظ، ويتحرى يف السياق فكان يتحرز يف
 

  ثناء العلماء على اإلمام مسلمثناء العلماء على اإلمام مسلم
ومسلم  احلافظ: َسعت حممد بن بشار يقول: "ُحفَّاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة ابلري، قال أبو قريش -

ارإمإي بسمرقند، وحممد بن إَساعيل ببخارىبنيسابور، وعب  [58/89]أتريخ دمشق ."د هللا الدَّ
أيُت أاب زرعة وأاب حامت يقدمان )مسلًما( يف معرفة الصحيح على مشايخ "ر  : وقال أمحد بن سلمة-

 [102-13/101أتريخ بغداد ]."عصرمها
رجال حممد بن ُيىي ،  يسابور ثالثةوقال أبو عبدهللا حممد بن يعقوب بن األخرم احلافظ إمنا أخرجت ن -

  [[ .12/565النبالء  سري أعالم]ومسلم بن احلجاج ، وإبراهيم بن أيب طالب . 
  

 من كلمات اإلمام مسلم اخلالدةمن كلمات اإلمام مسلم اخلالدة
 ."دعين أُقبإ ْل رجليك اي أستاذ اأُلْستجاذإينج، وسيإ د احملدثني، وطبيب احلديث يف علله":قوله لإلمام البخاري -

  [.)489(، و"هدي الساري"، ص )432 /12(، و"سري أعالم النبالء"، )1/70ألَساء واللغات"، )]انظر: "هتذيب ا
 

 وفاة اإلمام مسلموفاة اإلمام مسلم
سبحانه رمحة  م. رمحه هللا875ه / 261سنة، وُتويفإ  ودفن يف مدينة نيسابور سنةج  55مسلم  عاش اإلمام

 .واسعة، وجزاه عن املسلمني خري اجلزاء
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 ::سبسباالسم والناالسم والن

عمرو بن عمران، األزدي  هو اإلمام الثبت، أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن
ْستاين. أحد حفاظ احلديث وعلمه وعلله، صاحب جإ  .السنن الس إ

 ::كنيتهكنيته
 [ 404ص   2وفيات األعيان البن خلكان ج  ]أبو داودج؛ 

  
 ::مولد أبو داودج مولد أبو داودج 
 ([ 304ص   13])سري أعالم النبالء للذهيب ج   ائتني من اهلجرةان سنة اثنتني ومُولإد بسجست

 أيب داود، من أكابر احلفاظ ببغداد، وكان عاملًا متفًقا عليه، وله كتاب وهو والد أيب بكر عبد هللا بن 
 (.املصابيح)

 
 تربية اإلمام أيب داود وأخالقهتربية اإلمام أيب داود وأخالقه

أظافره طلب حديث رسول هللا  وكان مهه منذ نعومةحمبًّا للعلم شغوًفا به،  -رمحه هللا-اإلمام أبو داود  نشأ
 .أمارات النجابة منذ صباه وتدوينه، وقد بدت عليه -صلى هللا عليه وسلم-

منه أميَّجا إفادة، وقد سلك يف  ولكونه من تالمذة اإلمام البخاري فقد كان له أتثري خاص فيه؛ إذ إنه أفاد
بن حنبل يف هجْديه ودجلإ ه وَسته. وقد قال عنه ابن خلكان:  أمحد العلم سبيله، وفوق ذلك فكان يشبه اإلمام

 [موقع قصة اإلسالم] مقال: اإلمام أيب داود/ ." الدرجة العالية من النسك والصالح "كان يف
 

 رحلة أيب داودج يف طلب العلمرحلة أيب داودج يف طلب العلم
 ذلك؛ وخراسان، وغري رحل أبو داودج يف طلب علم احلديث إىل الشام ومصر واجلزيرة العربية، والعراق

 [.58ص   11البداية والنهاية البن كثري ج  ]
  

 عقيدة أيب داودج عقيدة أيب داودج 
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وترك اخلوض يف مضائق  على مذهب السلف يف اتباع السنة والتسليم هلا، -رمحه هللا-كان أبو داودج 
 [216  :215 ص 13سري أعالم النبالء للذهيب ج  ]الكالم؛ 

 

 مؤلفات اإلمام أيب داودمؤلفات اإلمام أيب داود
روايًة ودرايًة؛ فمن  من املكثرين يف التأليف، وخصوًصا يف فنون علم احلديث -رمحه هللا-داود  كان أبو

املراسيل، وكتاب املسائل اليت سئل عنها اإلمام أمحد،  مؤلفاته: دالئل النبوة، وكتاب التفرد يف السنن، وكتاب
 ومنسوخه.  وله أيًضا َنسخ القرآن

دليل على أنه خمطوط، وذكر أنه يف  )ز له حبرف )خوذكر الزركلي يف األعالم أن له كتاب الزهد، وقد رم
أندلسي، وذكر أيًضا أن له )البعث(، وقال إنه رسالة، ورمز له   ( وخبط133 /80خزانة القرويني برقم )

 .يشري أهنا خمطوط أنه خمطوط، وأيًضا )تسمية األخوة(، وقال إهنا رسالة، ورمز هلا كذلك مبا كذلك مبا يشري
 [موقع قصة اإلسالم داود/ مقال: اإلمام أيب]

  
 ::وقفات مع سنن أيب داودج وقفات مع سنن أيب داودج 

ألف حديٍث،  مخسمائة -صلى هللا عليه وسلم-: كتبُت عن رسول هللا -رمحه هللا-قال أبو داودج . 1
فيه أربعة آالٍف ومثامنائة حديٍث؛  يعين كتاب "السنن"، مجعت -انتخبت منها ما ضمَّنته هذا الكتاب 

اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها: قوله صلى هللا  يقاربه، ويكفيذكرت الصحيح وما يشبهه و 
، والثالث: قوله: "ي جْعنيه مإن ُحسن إسالم املرء ترُكه ما ال"، والثاين: قوله: "األعمال ابلنيات: "عليه وسلم

ه ال يكون املؤمن مؤمًنا حىت يرضى ألخيه ما يرضى" ، واحلرام بني إ ، وبني احلالل بني إ  "، والرابع: قوله: "لنفسإ
 [69ص   4صفة الصفوة البن اجلوزي ج  ] "أمور  مشتبهات   ذلك

كتاب )السنن(، وقرأه على  قال حممد بن خملٍد: كان أبو داودج يفي مبذاكرة مائة ألف حديٍث، وملا صنف. 2
مانه ابحلفظ والتقدم وال خيالفونه، وأقرَّ له أهل ز  الناس، صار كتابُه ألصحاب احلديث كاملصحف، يتبعونه

 [212ص   13النبالء للذهيب ج   سري أعالم] فيه؛
نسمع منه هذا الكتاب،  وحنن -: َسعت أاب سعيد بن األعرايب -رمحه هللا-قال أبو سليمان اخلطايب . 3

: لو أن رجاًل مل يكن عنده من العلم إال -بني يديه  يعين كتاب السنن أليب داودج، وأشار إىل النسخة وهي
معامل السنن ] هللا تعاىل، مث هذا الكتاب، مل ُيجْتجْج معهما إىل شيء من العلم البتة؛ املصحف الذي فيه كتاب

 [ 361ص   4للخطايب ج  
، مل يصنَّف  أن كتاب السنن أليب داودج  -رمحكم هللا  -: اعلموا -رمحه هللا-قال اخلطايب  .4  كتاب  شريف 

الناس كافة، فصار حجكجًما بني فإرجق العلماء، وطبقات  زق القجبول منيف ُحكم الدين كتاب  مثُله، وقد رُ 
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هتذيب ] مذاهبهم، وعليه معوَّل أهل العراق ومصر واملغرب، وكثري من أقطار األرض؛ الفقهاء على اختالف
 [227ص   2األَساء واللغات للنووي ج  

الشيخان، وذلك حنو من  ثابت ما أخرجه: كتاب أيب داودج أعلى ما فيه من ال-رمحه هللا-قال الذهيب . 5
اآلخر، مث يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيًدا،  شجطر الكتاب، مث يليه ما أخرجه أحد الشيخني ورغإب عنه

فصاعًدا، يعضد   مث يليه ما كان إسناده صاحلًا وقبإله العلماء؛ جمليئه من وجهني لي إنجنْيإ  ساملًا من علٍة وشذوٍذ،
فظكل إسناٍد منه يه أبو داودج، ويسكت  ما اآلخر، مث يليه ما ضعف إسناده؛ لنقص حإ راويه، فمثل هذا ميش إ

ج الضعف من جهة راويه، فهذا ال يسُكُت عنه، بل يوه إنه غالًبا، وقد عنه غالًبا، مث يليه ما كان يسكت  بني إ
  [215: 214ص   13سري أعالم النبالء للذهيب ج  ]عنه حبسب شهرته ونكارته؛ 

 
 شروح السننشروح السنن

 :وقد أقبل العلماء على كتاب سنن أيب داود ابلشرح والتعليق والدراسة، فمن هذه الشروح ما يلي
ومثانني وثالمثائة من  يم اخلطايب، املتوَّفَّ سنة مثانٍ معامل السنن( أليب سليمان أمحد بن حممد بن إبراه) -

 .اهلجرة
ل الدين السيوطي، املتوَّفَّ سنة إحدى عشرة وتسعمائة مرقاة الصعود إىل سنن أيب داود( للحافظ جال)  -

 .من اهلجرة
فتح الودود على سنن أيب داود( أليب احلسن نور الدين بن عبد اهلادي السإ ندي، املتوَّفَّ سنة مثاٍن ) -

 .وثالثني ومائة وألف من اهلجرة
موقع قصة ال: اإلمام أيب داود/ ] مق .عون املعبود يف شرح سنن أيب داود( حملمد مشس احلق عظيم آابدي) - 

 [اإلسالم
 

 ::منزلة أيب داودج عند األمراءمنزلة أيب داودج عند األمراء
ببغداد، فصلينا املغرب، فجاءه األمري  : كنت مع أيب داودج -رمحه هللا-قال أبو بكر بن جابٍر خادم أيب داودج 

 يف مثل هذا فدخل، مث أقبل عليه أبو داودج، فقال: ما جاء ابألمري - يعين: ويل العهد -أبو أمحد املوفق 
،قال: وما هي؟ قال: تنتقل إىل البصرة فتتخذها وطًنا؛ الوقت؟ الل  ثالث  لريحل إليك طلبة العلم،  قال: خإ

قال:  فقال: هذه واحدة ، جرى عليها من حمنة الزنج، فتعمر بك، فإهنا قد خربت، وانقطع عنها الناس؛ ملا
مع  وتفرد هلم جملًسا؛ فإن أوالد اخللفاء ال يقعدون قال: نعم، هات الثالثة،قال: ،(وتروي ألوالدي )السنن

العلم سواء ،قال ابن جابٍر: فكانوا  العامة،قال: أما هذه فال سبيل إليها؛ ألن الناس، شريفجهم ووضيعجهم، يف
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ص   22اتريخ دمشق البن عساكر ج  ]سرت ، ويسمعون مع العامة؛  ُيضرون ويقعدون يف مكاٍن قريٍب، عليه
199] 

  
  العلماء على أيب داودالعلماء على أيب داودثناء ثناء 

ْستاين: أحد أئمة احلديث الرحَّالني-رمحه هللا-كثري  قال ابن. 1 جإ اجلوَّالني يف اآلفاق واألقاليم،  : "أبو داودج الس إ
مجع وصنَّف، وخرَّج وألَّف، وَسع الكثري عن مشايخ البلدان يف الشام ومصر واجلزيرة والعراق وخراسان، وغري 

 [58ص   11 البداية والنهاية البن كثري ج ]هورة املتداولة بني العلماء؛ السنن" املش" ذلك،وله
ابلفقه وغريه االعتباُر بسنن أيب داودج، مبعرفته التامة؛ فإن معظم  : ينبغي للمشتغل-رمحه هللا-قال النووي . 2

شرح ]واعتنائه بتهذيبه؛  مصن إفه، األحكام اليت ُيتج هبا فيه، مع سهولة تناوله، وتلخيص أحاديثه، وبراعة أحاديث
 [28ص   1سنن أيب داودج للبدر العيين ج  

إمامته يف احلديث وفنونه من كبار الفقهاء؛ فكتابه يدل على ذلك،  : كان أبو داودج مع-رمحه هللا-قال الذهيب . 3 
سري أعالم ] الفروع واألصول؛ جنباءإ أصحاب اإلمام أمحد، الزم جملسه مدًة، وسأله عن دقاق املسائل يف وهو من

 [215ص   13ج   النبالء للذهيب
  

 وفاة أيب داودوفاة أيب داود
وقد أجاب طلبه وظل هبا حىت وافته  فتنة الزنج يف البصرة التمس منه أخو اخلليفة أن يقيم هبا لتعمر ابلعلم، بعد

ة مخس وسبعني ومائتني، الدنيا يوم اجلمعة، السادس عشر من شوال، سن عن دار -رمحه هللا تعاىل-املنية، ورحل 
البداية ]سفيان الثوري؛  وسبعني سنًة، وصلى عليه عباس بن عبد الواحد اهلامشي، وُدفن إىل جانب قرب عن ثالثٍ 

 [59ص   11والنهاية البن كثري ج  
 
. 
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 االسم والنسباالسم والنسب
مإذي )سري أعالم النبالء كنيته: أبو عيسى؛ و .هو اإلمام احلافظ: حممَّد بن عيسى بن سجْورة بن موسى بن الضحاك الرت إ

 (270ص   13ج  
مإذي مإذيمولد الرت إ  مولد الرت إ

مإذي يف سنة تسٍع ومائتني؛   )12)قوت املغتذي للسيوطي املقدمة ص  ولد الرت إ
 رحلته يف طلب العلمرحلته يف طلب العلم

مإذي يف طلب العلم، فذهب إىل خراسان والعراق ومكة واملدينة؛   )271ص   13)سري أعالم النبالء ج  رحل الرت إ
 

مإذي مإذيقوة حفظ الرت إ  قوة حفظ الرت إ
مإذي: كنت يف طريق مكة، فكتبت جزأين من حديث شيٍخ، فوجدته فسألته، وأَن أظن أن اجلزأين معي،  قال الرت إ

فبقي يقرأ عليَّ من لفظه، فنظر، فرأى يف يدي ورًقا بياًضا، فقال: أما  فسألته، فأجابين، فإذا معي جزآن بياض،
يصدقين، وقال: استظهرتج قبل  لت: أحفظه كله، قال: اقرأ، فقرأته عليه، فلممين؟ فأعلمُته أبمري، وق تستحي

، فأعدهتا عليه، ما أخطأت يف حرٍف؛  أن جتيء؟ فقلت: حدثين بغريه، قال: فحدثين أبربعني حديثًا، مث قال: هاتإ
 )154ص   2احلفاظ للذهيب ج   )تذكرة

  
مإذي مإذيأقوال العلماء يف الرت إ  ::أقوال العلماء يف الرت إ

ص   13)سري أعالم النبالء ج  : كان أبو عيسى ممن مجع وصنَّف، وحفظ وذاكر؛ -ه هللارمح-قال ابن حبان  .1
273) 

مإذي: أحد األئمة الذين يقتدى هبم يف علم احلديث، صنف كتاب : "-رمحه هللا-قال أبو سعد اإلدريسي  .2 الرت إ
ص   1هتذيب الكمال للمزي ج  ) احلفظ؛والتواريخ والعلل، تصنيف رجل عامل متقن، كان ُيضرجب به املثجل يف  ""اجلامع

172( 

  

  الرتمذيالرتمذي. اإلمام . اإلمام 44
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بن علك يقول: مات البخاري فلم خيلف خبراسان مثل أيب عيسى، يف  : َسعت عمر-رمحه هللا-قال احلاكم . 3
 )273ص   13)سري أعالم النبالء ج  والورع والزهد، بكى حىت عمإي، وبقي ضريًرا سنني؛  العلم واحلفظ،

مإذي تلميذ أيب عبدهللا البخاري، ومشاركه فيما يرويه-هللا رمحه-قال ابن العماد احلنبلي  .4 يف عدة  : اإلمام الرت إ
)شذرات الذهب البن آية يف احلفظ واإلتقان؛  من مشاخيه، َسع منه شيخه البخاري وغريه، وكان مربزًا على األقران،

 )327ص   3العماد احلنبلي ج  
مإذ: "-رمحه هللا-ابن خلكان  قال. 5  ي احلافظ املشهور، أحد األئمة الذين يقتدى هبم يف علم احلديث،الرت إ

تلميذ أيب عبدهللا حممد بن إَساعيل  صنَّف كتاب اجلامع والعلل تصنيف رجل متقن، وبه كان ُيضرجب املثجل، وهو
يان )وفيات األعقتيبة بن سعيد، وعلي بن ُحجر، وابن بشار، وغريهم؛  :البخاري، وشاركه يف بعض شيوخه، مثل

 )104ص   4خلكان ج   البن
مإذي أحد األئمة الذين يقتدى هبم يف علم احلديث، صنف كتاب اجلامع" -: رمحه هللا-قال السمعاين . 6   الرت إ

والضبط، تلميذ أليب عبدهللا حممد بن  والتواريخ والعلل، تصنيف رجل عامل متقن، وكان يضرب به املثل يف احلفظ
 )42ص   3األنساب للسمعاين ج  ) ه يف شيوخه؛إَساعيل البخاري، وشارك مع

مإذي إماًما حافظًا، له تصانيُف حسنة ، منها: "اجلامع الكبري" يف كان": -رمحه هللا-قال ابن األثري . 7  الرت إ
 )474ص   6)الكامل يف التاريخ البن األثري ج  احلديث، وهو أحسن الكتب؛ 

مإذي أنفُع مإن كتاب البخاري ومسلٍم؛ ألهنما ال-هللارمحه - قال شيخ اإلسالم إَساعيل اهلروي. 8   : جامع الرت إ
 )172ص   1)هتذيب الكمال للمزي ج  أحٍد؛  يقف على الفائدة منهما إال املتبحر العامل، واجلامع يصُل إىل فائدته كلُّ 

ورةج  قال احلافظ أبو يعلى اخلليل بن. 9   احلافُظ، متفق  عليه، له عبدهللا اخلليلي القزويين: حممد بن عيسى بن سج
)البداية وهو مشهور  ابألمانة والعلم؛  كتاب  يف السنن، وكالم  يف اجلرح والتعديل، روى عنه ابن حمبوٍب واألجالء،

 .)71ص   11والنهاية البن كثري ج  
مإذي: أحُد أئمة احلديث يف زمانه، وله املصنَّفات املشه: "-رمحه هللا-ابن كثري قال . 10 اجلامع"، " ورة، منهاالرت إ

ع إليها العلماء؛  و"الشمائل"، و"أَساء الصحابة"، وغري ذلك، وكتاب "اجلامع" أحد )البداية الكتب الستة اليت يرجإ
 )71ص   11والنهاية البن كثري ج  

 
 ::شهادة اإلمام البخاري للرتمذيشهادة اإلمام البخاري للرتمذي

مإذي   ما انتفعُت بك أكثر مما انتفعت؛: -رمحه هللا-قال يل حممد بن إَساعيل البخاري ": -رمحه هللا-قال الرت إ
 )249ص   5ج   -)هتذيب التهذيب للعسقالين 

  
 مؤلفات اإلمام الرتمذيمؤلفات اإلمام الرتمذي

 .اجلامع للسنن. 1
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ملنهجه. وقد هنل العلماء  العلل الصغرى. وهو من ضمن كتاب اجلامع، فهو مدخل له وجزء منه، وبيان. 2
الرتمذي عنه: "صنَّفت هذا املسند الصحيح وعرضته على  والفقهاء من جامعه هذا، وذاعت شهرته به. وقد قال

 وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن علماء احلجاز فرضوا به،
 ."كان يف بيته هذا الكتاب فكأمنا يف بيته نيبٌّ ينطق

 .كتاب الشمائل احملمدية.  3
 :لينا، أما كتبه األخرى فقد ُفقدت، وإمنا ورد ذكرها يف املراجع، وهيوهذه الكتب السابقة هي اليت وصلت إ

 ]مقال: اإلمام الرتمذي/قصة اإلسالم[ .كتاب األَساء والكن،كتاب التاريخ،  كتاب العلل الكربى،  الزهد
 

مإذي مإذيوقفات مع سنن الرت إ  ::وقفات مع سنن الرت إ
مإذي: صنفت هذا الكتاب، .1 وخراسان، فرُضوا به، ومن كان هذا وعرضته على علماء احلجاز، والعراق  قال الرت إ

مإذي  - الكتاب  )154ص   2احلفاظ للذهيب ج   )تذكرةيف بيته، فكأمنا يف بيته نيبٌّ يتكلم؛  -يعين: جامع الرت إ
مإذي . 2  أخرجت يف كتايب هذا إال حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث:  : ما-رمحه هللا-وقال الرت إ

)سري خوٍف وال سفٍر(؛  اقتلوه(، وسوى حديث: )مجع بني الظهر والعصر ابملدينة، من غرييف الرابعة ف )فإن شرب
 )274ص   13أعالم النبالء ج  

مإذي على أربعة أقساٍم: قسم  مقطوع  بصحته، وقسم  -هللا رمحه-قال عبدالرحيم بن عبداخلالق . 3  : جامع الرت إ
)سري أعالم وقسم  رابع  أابن عنه؛  خرجه للضدية، وأابن عن علَّته،شرط أيب داود والنسائي كما بيَّنا، وقسم  أ على

 )274ص   13النبالء ج  
مإذي علم  َنفع ، وفوائد غزيرة ، ورؤوس املسائل، وهو أحد أصول : يف جامع-رمحه هللا-قال الذهيب . 4  الرت إ

 )274ص   13)سري أعالم النبالء ج  فضائل؛ ال اإلسالم، لوال ما كدره أبحاديثج واهيٍة، بعضها موضوع ، وكثري  منها يف
مإذي ميتاز بثالثة أمور، ال جتدها يف شيء من كتب السنَّةإ األصول، -رمحه هللا-قال أمحد شاكر . 5 : كتاب الرت إ

  -وهي: الستةإ أو غريإها
مإذي حديث الباب - اء كانت مبعن يذكر أَساء الصحابة الذين ُرويت عنهم أحاديُث فيه، سو  بعد أن يروي الرت إ

وهذا أصعب ما يف الكتاب على من  الذي رواه، أم مبعن آخر، أم مبا خيالفه، أم ِبشارة إليه ولو من بعيد، احلديث
بالد اإلسالم نبوغ حفاظ احلديث، الذين كانوا مفاخر العصور  يريد شرحه، وخاصة يف هذه العصور، وقد عدمت

مإذي، أعججزه، وفاته حاول استيفاء هذا، وختريج كل السالفة، فمن  .شيء  كثري حديث أشار إليه الرت إ
مإذي يف أغلب أحيانه يذكر -  اختالف الفقهاء وأقواهلم يف املسائل الفقهية، وكثريًا ما يشري إىل دالئلهم، الرت إ

وم إذ هو الغاية الصحيحة من عل ويذكر األحاديث املتعارضة يف املسألة، وهذا مقصد من أعلى املقاصد وأمهها؛
 .واالحتجاج، مث االتباع والعمل احلديث، متييز الصحيح من الضعيف؛ لالستدالل



 ستة أئمة احلديث ال

 - 18 - إعداد: فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا

مإذي كل العناية يف -  كتابه بتحليل احلديث، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف، ويفصل القول يف يعتين الرت إ
ديث، خصوًصا علم لقواعد علوم احل التعليل والرجال تفصياًل جيًدا؛ ولذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي

مإذي ج  وللمستفيد والباحث، يف علوم احلديث؛  العلل، وصار أنفع كتاب للعامل واملتعلم، : 66ص   1)مقدمة سنن الرت إ
70) 

 
مإذي مإذيوفاة الرت إ  ::وفاة الرت إ

مإذي احلافظ برتمذ )اسم مدينة( ليلة االثنني لثالث عشرة ليلًة مضت من رجٍب سنة تسٍع  مات أبو عيسى الرت إ
 )252ص   26هتذيب الكمال للمزي ج  ) ائتني، وكان عمره سبعني عاًما؛وسبعني وم
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 ::االسم والنسباالسم والنسب

بن شعيب بن علي بن سنان بن  هو اإلمام، احلافظ، الثبت، شيخ اإلسالم، َنقد احلديث: أبو عبدالرمحن أمحد
 .حبر اخلراساين، النَّسجائي، صاحب السنن

 :كنيته
 (125ص   14)سري أعالم النبالء للذهيب ج  ن؛ أبو عبدالرمح

  
 ::مولد النَّسجائيمولد النَّسجائي

)سري أعالم النبالء للذهيب ج   (يف سنة مخس عشرة ومائتني من اهلجرة (وهي مدينة خبراسان "ُولد النَّسجائي ب : "نجسجا
 )125ص   14
  

 ::صفات النَّسجائيصفات النَّسجائي
يًبا، مليحج   . الوجه، ظاهر الدم، حسجن الشيبةقال اإلمام الذهيب: كان النَّسجائي شيًخا مجهإ

)سري أعالم ؛ وقال أيًضا: كان النَّسجائي نضر الوجه مع كرب السن، يؤثر لباس الربود النوبية واخُلْضر، له أربع زوجاتٍ 
 )127: 128ص   14النبالء للذهيب ج  

 
 :من مالمح شخصيته وأخالقهمن مالمح شخصيته وأخالقه

ل البالد واستوطن مصر، فحسده مشاخيها، فخرج كان ُيب طلب العلم والرتحال من أجل حتصيله؛ فقد جا.  1
 .إىل الرَّْملة يف فلسطني

مشاخينا مبصر يعرتفون له ابلتقدم  كان َيتهد َّف العبادة؛ قال أبو احلسني حممد بن مظفر احلافظ: "َسعت.  2 
 : "كان يصوم يوًماابلليل والنهار، ومواظبته على احلج واجلهاد". وقال غريه واإلمامة، ويصفون اجتهاده يف العبادة

الوجه، مشرق اللون". قالوا: "وكان يقسم  ويفطر يوًما، وكان له أربع زوجات وُسر إيَّتان، وكان كثري اجلماع، حسن
 ]مقال: اإلمام النسائي/ قصة اإلسالم[ ."لإلماء كما يقسم للحرائر
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 :رحلة النَّسجائي يف طلب العلمرحلة النَّسجائي يف طلب العلم
واحلجاز، ومصر، والعراق، واجلزيرة، والشام، والثغور، مث استوطن  رحل النَّسجائي يف طلب العلم إىل خراسان،

 )127ص   14)سري أعالم النبالء للذهيب ج   ورحل احلفاظ إليه، ومل يبقج له نظري  يف هذا الشأن؛ مصر،
 

 ::عقيدة النَّسجائيعقيدة النَّسجائي
 .ل مؤلفاته اليت تركهاهي عقيدة أهل السنة واجلماعة، ويظهر ذلك واضًحا من خال -رمحه هللا-عقيدة النَّسجائي 

بن شعيٍب النَّسجائي، أخربَن  قال قاضي مصر أبو القاسم عبدهللا بن حممد بن أيب العوام السعدي: حدثنا أمحد
إإنَّينإ أجَنج " :قلُت البن املبارك: إن فالًَن يقول: مجن زعم أن قوله تعاىل :إسحاق بن راهويه، حدثنا حممد بن أعني قال

ُ الج إإلجهج   فقال ابن املبارك: صدق، قال النَّسجائي: هبذا أقول؛  خملوق ، فهو كافر ، 14طه:  " إإالَّ أجَنج فجاْعُبْدينإ اَّللَّ
 (195ص   2)تذكرة احلفاظ للذهيب ج  

  
 ::أقوال العلماء يف النَّسجائيأقوال العلماء يف النَّسجائي

والسقيم من  النَّسجائي أفقهج مشايخ مصر يف عصره، وأعرفهم ابلصحيح : كان-رمحه هللا-قال الدارقطين . 1 
 )132ص   11)البداية والنهاية البن كثري ج  وأعرفهم ابلرجال؛  اآلاثر،

)سري أعالم النبالء قال احلاكم: كالم النَّسجائي على فقه احلديث كثري ، ومن نظر يف سننه حتريَّ يف حسن كالمه؛ . 2
 )130ص   14للذهيب ج  

مشاخينا مبصر يعرتفون للنسائي ابلتقدم واإلمامة، ويصفون احلافظ: َسعت  قال أبو احلسني حممد بن املظفر. 3 
 )334ص   1الكمال للمزي ج   )هتذيباجتهاده يف العبادة ابلليل والنهار ومواظبته على احلج واالجتهاد؛  مإن
ص   14  )سري أعالم النبالء للذهيب جقال أبو سعيد بن يونس: كان أبو عبدالرمحن النَّسجائي إماًما حافظًا ثبًتا؛  .4

133( 
هْ  .5  :الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من املعلول، واخلطأ من الصواب أربعة   :قال أبو عبدهللا بن مجْندج

 (135ص   14النبالء للذهيب ج   )سري أعالمالبخاري، ومسلم ، وأبو داود، وأبو عبدالرمحن النَّسجائي؛ 
  

 مؤلَّفات اإلمام النسائيمؤلَّفات اإلمام النسائي
 :موعة من الكتب، منهاترك اإلمام النسائي جم

 .كتاب السنن الكربى يف احلديث. وهو الذي ُعرف به، وجاء يف سري أعالم النبالء -
، وهو السنن الصغرى، من الكتب الستة يف احلديث -  .كتاب املُجتَبج
 .مسند علي -
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 .وله كتاب التفسري يف جملد -
 ئي/ قصة اإلسالم[]مقال: اإلمام النسا .الضعفاء واملرتوكون يف رجال احلديث -

 
 درجة أحاديث اإلمام النسائيدرجة أحاديث اإلمام النسائي

يقول السيوطي يف مقدمة شرحه لكتاب السنن للنسائي: "كتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحني حديث ًا 
شديد. وقد  وقد اشتهر النسائي بشدة حتريه يف احلديث والرجال، وأن شرطه يف التوثيق ."ضعيف ًا، ورجاًل جمروح ًا

اإلسناد، فقد رتَّب األحاديث على األبواب، ووضع  ملُجتَب( على طريقة دقيقة جتمع بني الفقه وفنسار يف كتابه )ا
]مقال: اإلمام النسائي/  .منزلة بعيدة من الدقة، ومجع أسانيد احلديث الواحد يف موطن واحد هلا عناوين تبلغ أحياَنً 

 قصة اإلسالم[
 

 من شروح سنن اإلمام النسائيمن شروح سنن اإلمام النسائي
 ه ، وهو مبنزلة تعليق لطيف، حلَّ فيه بعض911السيوطي املُتوَّفَّ سنة  اجملتَب( جلالل الدين زهر الرُّىب على)

 .ألفاظه، ومل يتعرض بشيء لألسانيد
ندي، املتوَّفَّ سنة  ومن الشروح احلديثة: )ذخرية  .ه 1136حاشية أليب احلسن نور الدين بن عبد اهلادي الس إ

آدم األثيويب املدرس بدار احلديث اخلريية مبكة، وهو شرح  بن علي بنالُعقَب يف شرح اجملتَب( للشيخ حممد 
لديه منها، ويظهر فيإه  املؤلف جهًدا مشكورًا يف نقل األقوال، ومجعها وترتيبها، وترجيح ما ترجح مبسوط، بذل فيه

د طبع الكتاب مؤخًرا يف والنحوية اليت تفيد يف فهم احلديث، وق االهتمام برتاجم الرجال، والعناية ابملسائل اللغوية
 ]مقال: اإلمام النسائي/ قصة اإلسالم[ .جزءً  مثانية وعشرين

 
  حمنة اإلمام النسائيحمنة اإلمام النسائي

إليه وعيَّنه أمري مصر قاضًيا على  بدأت حمنة النسائي عندما بلغ أعلى املكاَنت العلمية يف عصره وصارت الرحلة
ألقران، وظهر ذلك منهم يف قسمات وجوههم وفلتات وعندها حسده ا عموم البالد، وخرج معه للجهاد والفداء،

اإلمام  احلسد أزعج النسائي وضاقت به نفسه حىت عزم على اخلروج من البلد كلها، قال ألسنتهم، وهذا
من السقيم من اآلاثر، وأعرفهم  الدارقطين: "كان النسائي أفقه مشايخ مصر يف عصره، وأعرفهم ابلصحيح

 .ه 302إىل الرملة بفلسطني وذلك يف أواخر سنة  لغ، حسدوه، فخرجابلرجال، فلما بلغ هذا املب
رضي هللا -على أمري املؤمنني علي  خرج النسائي إىل الشام ويف نيته نشر العلم النافع، ورد ما غاىل من أهلها

 فضل جملًسا للتحديث جبامعها الكبري، وأخذ يف رواية األحاديث يف ، فلما وصل إىل الرملة بفلسطني، عقد-عنه
األموية وقاعدة ملك بين  وآل البيت ويف ابقي الصحابة، وكانت بالد الشام معقل األسرة -هللا عنه رضي-علي 
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الدولة اإلسالمية، طوال حكم األمويني، فلما أخذ النسائي  أمية ودمشق ظلت عاصمة اخلالفة األموية وعاصمة
فامتنع النسائي  ،-رضي هللا عنه-يف فضل معاوية  فضل الصحابة، طلبوا منه أن يروي حديثًا يف رواية أحاديث

معاوية، ومروايته كلها ليس فيها حديث واحد يف ذلك،  من ذلك؛ ألنه ومبنتهى البساطة مل خير ج حديثًا يف فضل
فأحلوا عليه أكثر  وكان كما قلنا ضابطًا متقًنا شديد التحري أللفاظه ورواايته لألحاديث، فأحلوا عليه، فرفض بشدة

شيء أخرج؟ حديث اللهم: ال تشبع بطنه"، وهو  تموه، فرد عليهم بكالم شديد أحفظهم، إذ قال هلم:" أيوش
صحيحه وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده، ولكن ليس  حديث صحيح أخرجه اإلمام مسلم يف

 .مروايته ليخرجه به وُيدثه للناس للنسائي سند يف
واملتعصبة لبين أمية أن النسائي شيعًيا  ، ويسو د النفوس، فقد اعترب اجلهلةوألن اجلهل والتعصب يعمي البصائر
 من رجليه خلارج املسجد، وكان شيخًا كبريًا جاوز الثمانني، فلم ُيتمل مثل رافضًيا، فسبوه وشتموه، وقاموا جبره

تعصبة بضربه يف خصيته ضربة اجلهلة وامل هذه اإلهانة اجلسدية والنفسية، ومما زاد الطني بلة، ما ورد عن قيام بعض
 مدنفاً، فلما أفاق قال ملن معه: "امحلوين إىل مكة كي أموت هبا، ولكن القدر مميتة، فُحمل اإلمام النسائي مريضاً 

حياة هنية وميتة سوية،  -عز وجل-ه ، فرزقه هللا 303صفر سنة  13كان أسرع من مراده وبغيته، فمات يف 
العلم من الشهداء، ونعم الشهيد هو الذي ميوت على يد  يثه، وعده كثري من أهلوختم حياته بصيانة علمه وأحاد

]مقال: حمنة اإلمام . واألغبياء املتعصبة الذين ال يعرفون احلق من الباطل والعامل من الظامل اجلهال والدمهاء
 النسائي:عدوان اجلهل والتعصب/ملتقى اخلطباء[

 
 هل كان اإلمام النسائي شيعًيا؟هل كان اإلمام النسائي شيعًيا؟

ومشاخيه، ال يستطيع الباحث أن يقف  ل البحث والدراسة حلياة احملدث النسائي وتراثه العلمي ومؤلفاتهمن خال
 .العظيم ابلتشيع عن أي دليل يقود إىل شبهة اهتام اإلمام

من زمالئه وأقرانه ليس فيهم من  فمشاخيه الذين تلقى عنهم العلم واحلديث، أو الذين اتصل هبم من غري أساتذته
يف نفس النسائي بوضوح، كما أنه شافعي املذهب كما جاءت به  لتشيع أو كان شيعيًا، حىت يظهر أثرهعرف اب

إىل هذا غريه  وذكره اتج الدين السبكي يف الطبقة الثالثة من طبقات الشافعية الكربى وسبقه النصوص التارخيية،
 .من املؤرخني دون استثناء

، وال يرفضوهنا مجلًة وتفصياًل  ، فهم-رضوان هللا عليهم-الصحابة علماء الشيعة هلم موقف معروف من مروايت 
فال يوجد عامل حديث شيعي ابملعن االصطالحي عند أهل السن ة.  يعتدون إال مبروايت آل البيت من وجهة نظرهم

فكيف ، -هللا عنه رضي-ومؤلفاته كلها مروية عن الصحابة مجيعًا دون استثناء مبن فيهم معاوية  وكتب النسائي
 .يقبل القول فيه ابلتشيع حىت يتهم به، بل ويقتل هبا
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اجلهلة واملتعصبة، فهو ُيرتم  غري ما هو ما يعتقده كثري من -رضي هللا عنه-موقف اإلمام النسائي من معاوية 
فباب ابن عساكر" ملا سئل عن معاوية، قال: "اإلسالم كدار هلا ابب  الصحابة مجيعاً مبن فيهم معاوية، ففي "اتريخ

الدخول، قال: فمن أراد معاوية  الصحابة فمن آذى الصحابة إمنا أراد اإلسالم، كمن نقر الباب إمنا يريد اإلسالم
 ]مقال: حمنة اإلمام النسائي:عدوان اجلهل والتعصب/ملتقى اخلطباء[."فإمنا أراد الصحابة

  
ليلًة خلت من صفٍر   يوم االثنني لثالث عشرةمات أبو عبدالرمحن النَّسجائي ابلرملة بفلسطني وفاة اإلمام النسائيوفاة اإلمام النسائي

 (132ص   11)البداية والنهاية البن كثري ج  مثانًيا ومثانني سنًة؛  سنة ثالٍث وثالمثائٍة، وُدفن ببيت املقدس، وكان عمره
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  ::االسم والنسجباالسم والنسجب
ْه القزويين  ([105ص   4])وف جيجات األعيان البن خلكان ج   .بدهللاأبو عوكنيته . هو اإلمام: حممد بن يزيد بن ماجج

  
 مولد ابن ماججهْ مولد ابن ماججهْ 

 (105ص   4وف جيجات األعيان البن خلكان ج  ) .ُولد ابُن ماججْه سنة تسٍع ومائتني  
  

ْه لطلب العلم ْه لطلب العلمرحلة ابن ماجج  ::رحلة ابن ماجج
ْه   .والشام ومصر والرييف طلب العلم إىل العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة  -رمحه هللا  -رحل ابن ماجج

 ([105ص   4])وف جيجات األعيان البن خلكان ج  
  

هْ   ::أقوال العلماء يف ابن ماججهْ أقوال العلماء يف ابن ماجج
)سري أعالم حمتج به، له معرفة  ابحلديث وحفظ ؛  : هو ثقة  كبري ، متفق  عليه،-رمحه هللا  -قال أبو يعلى اخلليليُّ . 1

 (.279 ص  13النبالء للذهيب ج  
ْه: أحد األئمة األعالم، وصاحب "السنن"، أحد كتب :-رمحه هللا - قال ابن َنصر الدين. 2  حممد بن يزيد بن ماجج

 ( 308ص   3)شذرات الذهب البن العماد ج  اإلسالم، حافظ ثقة كبري؛ 
ْه، احلافظ املشهور، مصنف كتاب السنن يف احلديث؛ كان  : حممد بن-رمحه هللا  -قال ابن خلكان . 3 يزيد بن ماجج

 (105ص   4ج   )وف جيجات األعيان البن خلكان احلديث، عارًفا بعلومه ومجيع ما يتعلق به؛ يف إماًما
ْه القزويين احلافظ، صاحب كتاب "السنن" ذو  :- رمحه هللا -قال أبو احلجاج املزي . 4 حممد بن يزيد بن ماجج

 (40ص   27)هتذيب الكمال للمزي ج  النافعة، والرحلة الواسعة؛  التصانيف
ْه، صاحب كتاب "السنن" املشهورة، وهي دالة  على عمله  : حممد بن-رمحه هللا  -ال ابن كثري ق. 5 يزيد بن ماجج

اثنني وثالثني كتااًب، وألٍف  وتبحره واطالعه، واتباعه للسنة النبوية يف األصول والفروع، ويشتمل على وعلمه،
ياد   ومخسمائة ابٍب، وُيتوي على أربعة آالف حديٍث،  (56ص   11)البداية والنهاية البن كثري ج  ، سوى اليسري؛ كلها جإ
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  ههمؤلفات اإلمام ابن ماجمؤلفات اإلمام ابن ماج
ضاعت مصنفاته مع ما ضاع من ذخائر  مل خيلد الزمان من كتبه غري كتابه )سنن ابن ماجه( أحد الصحاح الستة؛ فقد

 ة( أبنه "تفسري حافل"، وله أيًضا كتابابن كثري يف كتابه )البداية والنهاي تراثنا العظيم، فكان له تفسري للقرآن وصفه
]مقال: اإلمام ابن ماجة/ قصة  ."اتريخ كامل" يف التاريخ أرَّخ فيه من عصر الصحابة حىت عصره، وقال عنه ابن كثري أبنه

 اإلسالم[
 
  سنن ابن ماجه.. مكانته ومنهجه فيهسنن ابن ماجه.. مكانته ومنهجه فيه  

مكانته املعروفة بني كبار احلفاظ  واحتلطبقت شهرة كتاب )سنن ابن ماجه( اآلفاق، وبه ُعرف ابن ماجه واشتهر، 
 وأبقاها على الزمان، وقد ُعدَّ الكتاب رابع كتب السنن املعروفة، وهي سنن واحملدثني، وهو من أجججل إ كتبه وأعظمها

سبق صحيح البخاري ومسلم، وهي  أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه، ومتمم للكتب الستة اليت تشمل إىل ما
 .وينابيعها األصول للسنة النبوية الشريفةاملراجع 

على مقدمة وسبعة وثالثني كتااًب،  وكان منهج ابن ماجه يف كتابه هذا هو أنه رتبه على كتب وأبواب، حيث يشتمل
 وثالمثائة وواحًدا وأربعني حديثًا، ومن هذه األحاديث اثنان وثالثة آالف ومخسمائة وألف ابب، تضم أربعة آالف

وعشرين وثالمثائة وألف حديٍث،  معه يف خترَيها أصحاب الكتب اخلمسة، وانفرد هو بتخريج تسعةحديث اشرتك 
بينها مثاٍن وعشرون وأربعمائة حديثًا صحيح اإلسناد، وتسعة عشر  وهي الزوائد على ما جاء يف الكتب اخلمسة، من

 ."صحيحة رد أبحاديث كثريةحسن اإلسناد، وهذا ما أشار إليه ابن حجر بقوله: "إنه انف ومائة حديثًا
عليه وسلم، وساق فيه األحاديث الدالة  وقد أحسن ابن ماجه وأجاد حينما بدأه بباب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا

 ]مقال: اإلمام ابن ماجة/ قصة اإلسالم[ .هبا على حجية السنة، ووجوب اتباعها والعمل
 

  ::سنن ابن ماججهْ سنن ابن ماججهْ شروح شروح 
ه، فقد أواله كبار احلفاظ واحملدثني عناية خاصة، فراحوا يسهبون يف شروحه ويضعون ولقيمة هذا الكتاب ومكانت 

 :عليه من تعليقاهتم، ومن ذلك
 .للحافظ عالء الدين مغلطاي، املُتوَّفَّ سنة اثنتني وستني وسبعمائة من اهلجرة شرح سنن ابن ماجه()  -

وطي، املتوَّفَّ سنة إحدى عشرة وتسعمائة من للجالل الدين السيمصباح الزجاجة يف شرح سنن ابن ماجه( -( 
 .اهلجرة

ندي، املتوَّفَّ سنة مثاٍن وثالثني ومائة وألف من اهلجرةشرح سنن ابن ماجه( ) -  .للمحدث حممد بن عبد اهلادي الس إ
لى البوصريي يف كتاٍب وخرَّجها، وتكلم ع وقد أفرد زوائد السنن العالمة احملدث شهاب الدين أمحد بن زين الدين

 ]مقال: اإلمام ابن ماجة/ قصة اإلسالم[ .وحسن وضعف أسانيدها مبا يليق حباهلا من صحة
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  وقفة مع سنن ابن ماجةوقفة مع سنن ابن ماجة
ْه، فهو-رمحه هللا  -قال أبو احلجاج املزي  - ْه  : كل ما انفرد به ابن ماجج ضعيف، يعين بذلك ما انفرد به ابن ماجج

 )340ص   5البن حجر العسقالين ج   هتذيب التهذيب) من احلديث عن األئمة اخلمسة؛
العلم، وإمنا غضَّ من رتبة )سننه( ما يف  : كان ابن ماججْه حافظًا َنقًدا صادًقا، واسعج -رمحه هللا  -قال الذهيب  -

 .)279ص   13)سري أعالم النبالء للذهيب ج   املوضوعات؛ الكتاب من املناكري، وقليل من
األبواب والغرائب، وفيه أحاديُث  : سنن ابن ماججْه: جامع  جيد، كثري- رمحه هللا -قال ابن حجر العسقالين  -

ا؛   )340ص   5العسقالين ج   )هتذيب التهذيب البن حجرضعيفة جدًّ
ْه، فكانت مجلة األحاديث الصحيحة  -رمحه هللا  -قام اإلمام حممد َنصر الدين األلباين  - بتحقيق سنن ابن ماجج

 .حديثًا 3503واحلسنة: 
ْه، فكانت كما يلي -رمحه هللا  -حممد فؤاد عبدالباقي  أحصى -  4341مجلة األحاديث:  :أحاديث سنن ابن ماجج

كلهم أو بعضهم، )البخاري، ومسلم، وأبو داود،  حديثًا أخرجها أصحاب الكتب اخلمسة، 3002حديثًا، منها 
يف الكتب  حديثًا هي الزوائد على ما جاء 1339هللا مجيًعا(، وابقي األحاديث وعددها:  والرتمذي، والنسائي رمحهم

حديثًا ضعيفة  613حسنة اإلسناد،  حديثًا 199حديثًا رجاهلا ثقات، صحيحة اإلسناد،  428اخلمسة، منها: 
 (14)سنن ابن ماججْه   املقدمة ص : منكجرة، أو مكذوبة؛  حديثًا واهية اإلسناد، أو 99اإلسناد، 

 
هْ    ::وفاة ابن ماججهْ وفاة ابن ماجج

ْه مات ابُن م   وُدفن يوم الثالاثء، الثاين والعشرين من شهر رمضان، سنة ثالٍث وسبعني يوم االثنني، -رمحه هللا  -اجج
ْه أربًعا  ومائتني، وصلى عليه أخوه أبو بكٍر، وتوىل دفنجه أخواه أبو بكٍر وأبو عبدهللا، وابنه عبدهللا، عاش ابن ماجج

 105ص   4األعيان البن خلكان ج   )وف جيجات .وستني سنةً 
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وكان  أهُل احلديث يف كل زمان كالصحابة يف زماهنم،" ويف اخلتام أيها الكرام فقد قال اإلمام الشافعي عن أهل احلديث:
 -. " صلى هللا عليه وسلم- إذا رأيُت صاحبج حديٍث فكأين رأيت أحًدا من أصحاب رسول هللا": يقول

بوا      أهل احلديث هُم أهل النيب إ وإن  مل يصحبوا نْفسه أنفاسجه صحإ

، يث من أعظم الطاعات وأجل القرابتوأن االشتغال ابحلد ، وعلو مكانتهم يف الدين،لم بذلك شرف أهل احلديثفعُ 
ا وأن يعرف ألهل وتعليمً  اا، وتعلمً ا وفهمً حفظً  -صلى هللا عليه وسلم-يعتين حبديث رسول هللا  فينبغي على املسلم أن

 .ومكانتهم ويقتدي هبم احلديث فضلهم

 

 

 4/4/2019بتاريخ: مت حبمد هللا 
 إعداد فريق العلمية مبنتدى الطريق إىل هللا
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  مصادرمصادرالال
 

 .ى علوان / شبكة األلوكة، بالل مصطقالتعريف ابإلمام البخاري :مقال -
 .مقال: من هو اإلمام البخاري، حممد بن علي بن مجيل املطري/ شبكة األلوكة -
ابن داود، اإلمام الرتمذي، اإلمام النسائي،  و، اإلمام أباإلمام البخاريمقاالت: قصة اإلسالم )موقع  -

 ماجة( 
ه من خالل رد إ الشُُّبهاتإ حوهلجما( )قراءة وتعريف( / إعالُء الُبخاري إ )تثبيُت مكانةإ اإلمامإ الُبخاري إ وص - حيحإ

  .موقع الدرر السنية
 العلوم.  القنوجي: أجبد ابن حجر: هتذيب التهذيب،  -
 .عبد الرمحن السديس: التعريف ابإلمام مسلم وكتابه الصحيح -
 .اإلمام مسلم/ طريق اإلسالم :مقال -
 .مسلم/ الكلم الطيبأعالم أئمة احملدثني: اإلمام  :مقال -

اإلمام احلافظ أبو  اإلمام احلافظ أبو عيسى الرتمذي، داود السجستاين، واإلمام احلافظ أب): تمقاال
 .الشيخ صالح جنيب الدق/ شبكة األلوكةعبدالرمحن النسائي، اإلمام احلافظ ابن ماجه القزويين // 

 .قى اخلطباءمقال: حمنة اإلمام النسائي: عدوان اجلهل والتعصب / ملت -
 .ابن ماجه   سنن ابن ماجه   حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي   دار احلديث   القاهرة   بدون اتريخ-
  بريوت الذهيب   سري أعالم النبالء   حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين   مؤسسة الرسالة  -
 شرف احلديث واحملدثني/ إسالم ويب  -
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