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 الشكر
 ذلل الصعوبات.ت   –تعاىل  -، وبعونه تتم الصاحلات الذي بفضلهدم  هل احل 

  فإين و يف  هذا املقام ، أتق م بأمسى آيات الشكر:

و  –صلى اهل عليه و سلم  -بسنة املصطفى  غالتاإلشإىل من حبب يل علم احل يث و ❇1❇
التوجيهات: ظات و أنفس أدق املالحو ق م يل اإلشراف على إع اد هذه األطروحة،  تكرم بقبول
 حفظه اهل و متع به.الدكتور مصطفى حميداتو أستاذي 

 تعلدمت على أي يهم األدب قبل العلم و الفضيلة قبل ال رس: من إىل كل❇2❇

غال به، نفع اهل بعلدمه تعلم احل يث و اإلش عب  اهل املليباري الذي حبب إيل محزةال كتور  -
 وحلدمه.

 ان موهويب الذي تعلدمت على ي يه العلم و األدب، نفع اهل بعلدمه و حلدمه.ال كتور حس   -

 حمدم  خال  االسطنبويل حفظه اهل و رعاه. د. -حمدم  عب  النيب حفظه اهل و رعاه. /د -
 حمدم  الطاهر اجلوايب حفظه و رعاه. د. -نصر سلدمان حفظه اهل و رعاه. د. -

عدمي  الكلية د. صاحل بوبشيش، و إىل عدمي  الكلية إىل م ير اجلامعة د. طاهر بن عبي ، و  ❇3❇
 السابق د. سعي  فكرة. 

 إىل كل األساتذة و القائدمني على كلية العلوم اإلنسانية و االجتدماعية و العلوم اإلسالمية، ❇4❇
أخص بالذكر رئيس قسم العلوم اإلسالمية د. السعي  بو خالفة، و رئيس اجمللس  و جبامعة باتنة،
و  ية د. العريب فرحايت، و رئيس اللجنة العلدمية د. عب  احلليم بوزي ، و د. كدمال بوقرة.العلدمي للكل

 . حكيدمة حفيظي. د من جامعة األمري عب  القادر د. أمح  بروال، و

معي مشاق هذا البحث، جبه ه ووقته، إىل أبنائي الذي تكب   -أبو وسيم-إىل زوجي  ❇5❇
 وسيم، بسدملة، رتاج، م عز، و ماريا.



 وأخوايت  ،بيبة ال ي مدمرت ي اخالص دعواهاو الشكر موصول إىل وال ي العزيز و وال يت احل❇6❇

دون أن أنسى األخت بسدمة و إخواين خاصة أخي ع نان الذي أشرف على طباعة هذا البحث، 
 ال ي صربت على كتابة هذا البحث.

 و صحبه أمجعني. و صلى اهل و سلم و بارك على سي نا حمدم  و على آله
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ــدمـــــة  
 مق 

 



 
 أ

دمـــة    مق 
ن إملتتبع ملسـار إحلض      سهامـات علامء إل سالم يف صناعـارة إل نسانيـإ  ذه ـة هـة عرب إلتارخي، يسّجل إ 

 .إلتجريبيةو  إلنقليةو  إلعقليةعلوم إلإحلضارة من خالل نبوغهم يف ش ىت 

سهامات علامء إملغرب يف طليعة هذإ إلنبـوغ.و اكنت   إ 

 ه لنـا و إلكونية، إذلي أ نتجو  وم إلرشعيةـوذكل من خالل إلمك إلهـائل من إلرتإث إلعلمي إلزإخر يف ش ىت إلعل

 ة.ـعىل مدى عصور طويل

 إلفقـهال إلعلمية سوإء يف ـة فقد اكن إحلضور إلعلمي ابرزإ للمغاربة من خالل إل معـأ ما إلعلـوم إلرشعي

 .ديـ إحلو  إل صول أ و إلتفسريو 

إبن عبد و  إمحليدي،و  ّياينأ يب عيل إلغّساين إل و  احـمحمد بن وضو  بقي بن خمدل ل مـاماك ديـ فقد برع علامء إحل

 ،أ يب إلعباس إلقرطبـيو  ولـإبن قرقو  إلقايض عيـاضو  إملازري إل مـامو  رزين بن معاوية إلعبدري إل مامو  إلرب،

لهيمـوهمَّدوإ إحملجة يف طلب ه بعدهـم،س نُّوإ ملـن و   .ذإ إلعمل، فأ حسن هللا إ 

سهامو  و يف بيان هجـود إملغاربة ثرإء إملعارف إل سالميةـإ  علومه ومن و  ديـ خـاصة يف جمال إحلو  اهتم يف إ 

مدرسة سوم بـ "و هبا إلركبان يكون حبثـي هذإ إمل اهتم إلعظيـمة إليت سارـخالل تسليـط إلضوء عىل مؤلف

 ادس إلهجري".ـيف إملغرب إل ساليم يف إلقرن إلس مسلـم إل مـام

شاكلـية إلبح   موضـوعهو  أ ول: إ 

ن أ ّول خطوة أ مام إلتقدم      ى مؤلفاهتمـإلوقوف علو  إلريق إحلضـاري ل مة من إل مم هو معرفة اتريـخ علامهئاو  إ 

 إس تخالص إلنفائس مهنا.و  هاـ الاعتاكف عىل درإست و أ اثرمه إلعلمية،و 

ى ـإلس نة إلنبوية علو  ديـ ومن بني إلكتب إليت لقيت عنـاية كبيـرة يف ترإثنا إلعريب إل ساليم كتب إحل

 ن.ـيصحيـح خاصة ما تعلّق مهنا بدرإسة إل و  إلتسليـم،و  صـاحهبا أ زىك إلصالة

 بن إحلجاج إلقشريي إلنيسابوري. مسلـم أ يب إحلسني إل مـام حصيـحوخنص ابذلكر 

جابام ـو يف هذإ إملق  :دقيقةو  ات وإحضةـجند أ نفس نا أ مام تساؤلت تبح  عن إ 

خصوصا؟وما يه  مسلـم حصيح إل مامو  للمغاربة مدرسة قامئة بذإهتا يف رشوهحم لكتب إلس نة معوما،هل -

 راكئزها؟

سهاماهتم؟-  من مه أ عالم هذه إملدرسة وما يه أ مه إ 

خوإهنم إملشارقة يف خدمة حصيح إل مام مسمل؟و  إلتأ ثر بني إلعلامء إملغاربةو  مدى إلتأ ثريما  -  إ 

 ما حقيقة تفضيل إملغاربة لصحيح مسمل عىل حصيح إلبخاري؟ -



 
 ب

ه حصيـحيف  إلبخـاري إل مـامكام إش هتر عند إلعلامء إعتناء ابلفقه صحيـحيف كتابه إل  مسلـم إل مـامهل إعتىن  -

 ؟به

 ؟كتبهو  مسلـم حصيـحمن وضع ترإمج أ بوإب -

 

 أ سبـاب إختيـارهو  أ مهية إلبحـ ثـانيا: 

ن أ مهية      بصفة مبارشة ابملصدر و  ا إليت تتعلقـب الاهامتم به من إلقضايهذإ إملوضوع أ رإه يف طليعة ما جي إ 

 ابعتبار تعلق إملوضوع بأ حد أ ّّص كتابني بعد كتاب هللا.و إلثاين من مصادر إلترشيع إل ساليم،

ىل  من اكن يف عرصهام من علامء و  ،مسلـمو  إلبخـارييقول إبن إل ثري: "و ك ن غاية هذإ إلعمل إنهتت إ 

 ".ديـ إحل

ما ذكل و  غرهبا...و  بّرإ فامي زعام وذلكل رزقهام هللا من حسن إلقبول يف رشق إل رضو  "و لقد صدقا فامي قال،

ل لصدق إلنية  خلوص إلطوية".و  إ 

فقّدموإ أ عامل ،عناية فائقة مسلـم إل مـام حصيـحتلخيص و  نسخو  رشحو عناية إملغاربة بروإية و من مثة اكنت

 .إلتفّوقو  يف غاية إل بدإع

جشعين عىل ذكل، و  و قد تفضل أ س تاذي د. محيدإتو بأ ن إقرتح عيّل إلكتابة حول هذإ إملوضوع،

إملاجس تري اكنت حول "مهنج إل مام أ ن رساليت يف مرحةل و  إش تغلت ابملوضوع، خاصةو  إلفكرة سنتفاس تح 

 .مسمل يف نقد إل حادي  من خالل كتابه إلمتيزي"

 صحيـحأ ما عن إدلرإسـات إلسـابقة يف هذإ إملوضوع، فمل أ عرث عىل درإسة متكـامةل عن خدمة إملغاربة ل 

يعترب ،حي  درإسة مناجه مؤلفهيا يف إلقرن إلسادس إلهجري تفصيل يفو  إل ندلس،و  يف إملغرب إلعريب مسلـم

 حق إلبح  إلعلمي إلاد. تس  ي و  مل يكتب فيه من قبل رهذإ إملوضوع بك

 أ ما عن إدلرإسات إلسابقة عن بعض جوإنب إملوضوع فهيي:

 م.1988س نة  23جمةل دعوة إحلق، عدد  ،، درإسة لعمر إليديمسلـم صحيـحإلرشوح إملغربية ل  -1

وعلومه جبامعة  ديـ دلكتور محيدإتو مصطفى أ س تاذ إحللابل ندلس،  ديـ مباح  من كتاب مدرسة إحل -2

قد طبع بدإر إبن حزم و  .مسلـم إل مـام صحيـحعن إلرشوح إل ندلس ية ل  حديـ ابتنة إلزإئر، خصصها لل

 م.2007 -ه1428بريوت لبنان، إلطبعة إل وىل 

ىل إلقرن إلثامن إلهجري صحيـحكتاب إل  -3 لدلكتور محمد بن زين إلعابدين ان يف إل ندلس من إلقرن إخلامس إ 

بع بدإر إلكتب اب بلكية إل دإب بين مالل امعة إلقايض عياضجب علومهو  إحلدي  أ س تاذ رس مت ملغرب، طب

 صفحة(. 62، )و هو يف م2009س نة إلعلمية 

اجس تري إملة: روإية ودرإية للباح  عبد إلرّزإق إلايب، انل هبا درجة ـات إملغربيـيف إدلرإس مسلـم حصيـح -4

رشإف فاروق حامدة.1986من جامعة محمد إخلامس س نة   م، إ 

 



 
 ج

 

 إل هدإف إملرجوة منهو  ثـالثا: إملناجه إملتبعة يف إلبح 

 ىل إملناجه إلتالية:إعمتدت يف حبيث هذإ ع

- مسلـم إل مـام حصيـحإل ندلس ية إليت تناولت و  ذكل يف تتبع مجيع إدلرإسات إملغربيةو إملهنج الاس تقرإيئ:

 .-رمحه هللا

ىل تصور وإحض ودقيق عن منو إملهنج إلتحلييل: جههم يف اإذلي إعمتدته يف حتليل نصوص إلعلامء قصد إلوصول إ 

 يف إلقرن إلسادس إلهجري. مسلـم إل مـام حصيـحمؤلفاهتم إليت خدمت 

مو إملهنج إلتارخيي: كذإ يف رسد و  إل مئةو  يف ترإمج إلعلامءو مسلـمام ـإذلي إعمتدته يف إلرتمجة إملوسعة لال 

 مؤلفاهتم.

 إل دةل إليت إستندوإ علهيا و  أ قوإل إلعلامء يف إملسائل إخلالفية قارنة بنيإملإذلي إعمتدته يف إملهنج إملقارن: 

 يف ما يقتضيه إلبح  يف بعض جوإنبه.و ذكل 

 إل هدإف إملرجوة من إلبح :أ ما 

 امهة يف خدمة إلس نة إلنبوية إلرشيفة.ـإملس -1

 لكتاب حصيح إل مام مسمل بن إحلجاج مل يقف علهيا إلكثري. مةخصائص همو  تإإلكشف عن ممزي -2

 .-سملو  صىل هللا عليه-رسول إلوف عىل ما حققه علامء إملغرب إل ساليم يف خدمة س نة ـإلوق -3

برإز هجود إملغاربة يف خدمة كتاب  -4 ل  ،بن إحلجاج مسلـم إل مـام حصيـحإ  تكل إلهود إليت ل يعرف عهنا إ 

 تسهيل تناوهل للناس.و  به روإية ودرإية قصد تقريب هذإ إملؤلف إلعظمي إلفائقة إلعناية مدىو  ،إلقليل

ِعظم ما حتويه من علوم فقهية و  ،مسلـم إل مـام حصيـحوف عىل إلقمية إلعلمية ملؤلفات إملغاربة عىل ـإلوق -5

 ية.حديـث صناعة و  ونقدية ولغوية وعقائدية

م -6 ام من هؤلء إل مئة يف كتهبم إليت خدموإ هبا ـإخلروج بصورة وإحضة عن إملهنج إدلقيق إذلي إعمتده لك إ 

 جهري(، طبعا ما اكن مطبوعا مهنا. إلسادسبن إحلجاج )يف إلقرن  مسلـم إل مـام حصيـح

فادهتم مهنا.و  مصنفات إملشارقةو  وف عىل مدى تأ ثري هذه إملؤلفات إلعظمية يف درإساتـإلوق -7  مدى إ 

 قصد حتفزيه عىل حتقيق هذإ إلرتإث إذلي يعترب ذإكرة إل مة. ،ف ش باب هذه إل مة برتإث علامهئمـتعري -8
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 يف إلبح  مهنجيرإبـعا:

 ما ييل:يف إملغرب إل ساليم" مسلـم إل مـام"مدرسة مشلت درإس يت لـ

 إلقارئ فهم مضمونه.همدتب يف لك فصل بمتهيد يسهل عىل -1

 مسلـم إل مـام حصيـحدلس ية، تناولت أ نو  ودرإسات مغاربيةأ عامل و  ذكرتب لك ما وقفت عليه من مؤلفات -2

مل و بني إلكتب إل خرىو  ت بينهت رجاهل أ و مجع  نسًخا أ و روإية أ و إختصارإ أ و رشحا أ و إس تخرإجا أ و درس  

 أ تقيد يف ذكل بأ ي فرتة زمنية.

ىل  -  إملطبوع مهنا وذكرت ماكن وجود إخملطوط.أ رشت إ 

 خّصصت إلقرن إلسادس إلهجري ابدلرإسة: -3

يف هذه إلفرتة )أ ي إلقرن إلسادس  مسلـم إل مـام حصيـححي  تناولت لك إملؤلفات إملطبوعة إليت خدمت 

 وإٍف ملهنج مؤلفهيا.و  إلهجري( ببياٍن شاٍف 

يف إدلرإسة  -إس تثناء-لقميهتا إلعلمية، أ دخلتو  مسلـم إل مـام حصيـحل مهية بعض إملؤلفات إليت خدمت  -4

 ابعتبار أ غلب حياة مؤلفهيا اكنت يف إلقرن إلسادس إلهجري.و بعض مؤلفات إلقرن إلسابع إلهجري

مام أ يب إلعباس إلقرطيب و مل أ دخل يف إدلرإ سة كتاب "إملفهم ملا أ شلك من تلخيص كتاب إل مام مسمل" لال 

ه، كون أ غلب حياته إلعلمية اكنت يف إلقرن إلسابع إلهجري، عىل إلرمغ من أ نه عاش 656إملتوىف س نة 

 . ه578فقد اكن مودله س نة  عقدين من ش بابه يف إلقرن إلسادس

 بأ خذ مناذج تطبيقية من مصنفاهتم ذكلو  إدلرإسة إلتطبيقيةاهتم عىل ـتستند درإس يت ملناجه إل مئة يف مصنف -5

 .درإس هتاو 

 إ.مجيع إل حادي  إليت إخرتهتا كامنذج تطبيقية لتوضيح مهنج إل مئة خترجيا موجزً جتب خرّ  -6

 إلزتمت يف لك إلفصول ابلرتتيب إلزمين للمصنفات حسب س نة وفاة مؤلفهيا. -7

مام  -8  ترمجة موسعة. صحيـحبن إحلجاج صاحب إل  مسلـمترمجتب لال 

 موسعة.ترمجتب لل مئة إذلين متت درإسة مناجههم ترمجة  -9

 ذكل مبا تقتضيه إدلرإسة.و  إقترصت عىل إلرتمجة إملوجزة  لبعض إلرجال إلوإرد ذكرمه يف إلبح ، -10

بعد ذكل  يف إل حاةل، أ وردت لك إملعلومات إملتعلقة ابملصدر أ و إملرجع عند ذكره ل ول مرة، مث إقترصت -11

َّ إملؤ و  عىل ذكر إملؤلّف  إلصفحة فقط.و  إلزءو  فل

َّف فاحملقّق، مث دإر إلنرشفبدأ ت  ِّف مث إملؤل  س نة إلطبع.و  ابملؤل

ذإ تكرر إملصدر أ و إملرجع مرتني عىل إلتوإيل يف إل حاةل أ كتفي بعبارة "إملصدر نفسه". -12  إ 

 

 

 

 



 
 ه

 خامسـا: خطـة إلبحـ 

 خامتة:و  أ ربع فصولو قد جاء إلبح  يف مقّدمة، فصل متهيدي، 

 .صحيـحبه إل اإلتعريف بكتو  ،مسلـم إل مـامعن ترمجة  حديـ ه للتخّصص : إلفصل إلمتهيدي

 و إش متل هذإ إلفصل عىل أ ربع مباح .

، إل مـاممركزة فضّمنته إمس و  إلشخصية، بصورة وإحضة مسلـم إل مـامتلكّمت فيه عن حياة : إملبح  إل ول

 همنته، شامئهل، وفاته.، كنيته، ولدته، موطنه، نشأ تهنس به، 

لتب يف موضوع طلبه لل مسلـم إل مـامفقد تلكّمت فيه عن حياة : إملبح  إلثاين أ ما  حديـ إلعلمية، فصَّ

ىل عقيدة و رحالته إلعلمية،  ىل و  ميذهتالو  مذهبه يف إلفروع، مث ذكرت ش يوخهو  إل مـامكام أ رشت إ  تطّرقت إ 

 .ديـ يف عمل إحل مسلـم إل مـاممث خمتتب إملبح  ببيان هجود  ،أ اثره إلعلمية

ترتيبه، و  موضوعهو  فتلكّمتب عن إمس إلكتاب ،مسلـم حصيـحخفّصصته للتعريف بكتاب  إلثال : إملبح  أ ما

 مدة تصنيفه.و  فيه، ذإكرة ماكن إل مـامرشط و مبّينة سبب تأ ليف إلكتاب

 مرّجحة يف ذكل،من وضع كتبهو  مسلـم حصيـحمسأ ةل تبويب  يف حققتطبعاته، مث و  كام ذكرت نسخه

 موردة أ قوإل إلعلامء أ حاديثهو  عدد كتبهو  مسلـم حصيـحبني أ قوإل إلعلامء، مث حتّدثت عن إلتحويالت يف  

 .يف ذكل 

 تلقي إل مة هلام ابلقبول.و  نيصحيـحخفصصته للتنويه مباكنة إل إملبح  إلرإبع:  أ ما

صت  ،ني عند إل مة إل سالميةصحيـحماكنة إل فبيّنت فيه   ببيان ماكنته إلعلمية  مسلـم إل مـام حصيـحمث خصَّ

يمتزّي هبا عن بقية كتب إل مئة  مسلـم حصيـحمث عّددت ممزيإت فريدة يف  ،عليه مبزيد من إلتفصيلو ثناء إلعلامء 

 إملشهورة.و  إملعمتدة

مبا  ديـ عىل بقية كتب إحل مسلـم إل مـام صحيـحمث عكفت عىل إلتحقيق يف مسأ ةل دعوى تفضيل إملغاربة ل 

 إلرتجيح يف إملسأ ةل.و  مستند إلقائلني بذكلو  ،إلبخـاري إل مـام حصيـحفهيا 

 حصيـحأ ندلس ية خدمت و  أ عامل ودرإسات مغاربيةو  مجعتب فيه لك ما وقفتب عليه من مؤلفاتإلفصل إل ول:

 رتّبهتا عىل إلنحو إلتايل:و  بأ ي فرتة زمنية، فيه مل أ تقيّدو ،مسلـم إل مـام

 مسلـم حصيـحرشوح إملغاربة عىل إملبح  إلثاين: ، مسلـم حصيـحخمترصإت إملغاربة عىل إملبح  إل ول:

 إجملاميع إملبح  إلرإبع:،مث مسلـم حصيـحدرإسات عىل رجال إملبح  إلثال : مثو إملس تخرجات عليه، 

مام فضمنته إملبح  إخلامس: أ ما، مسلـم حصيـحو إلزوإئد عىل   .مسلـمعناية إملغاربة ابملؤلفات إل خرى لال 

ىل إملغرب إل ساليم، مسلـم إل مـام حصيـحعن إل سانيد إليت وصل هبا  حديـ ه للتخفّصص إلفصل إلثاين: أ ما   إ 

 ثالث مباح .و  قد إش متل هذإ إلفصل عىل متهيدو 

 .مسلـم إل مـامعن  صحيـحخّصصه ذلكر أ شهر روإة إل إملبح  إل ول:



 
 و

 من إلطبقة إلثانية. صحيـحخّصصه ذلكر أ شهر روإة إل إلثاين:إملبح  

 يف إلقرن إلسادس إلهجري. مسلـم حصيـحخّصصه ذلكر أ شهر روإة إملبح  إلثال :

 .و هو أ كرب فصول إلرساةلأ ما إلفصل إلثال :

 يش متل عىل ست مباح .و  يف إلقرن إلسادس إلهجري، مسلـم حصيـحوقد عنونته برشوحات إملغاربة عىل 

 "إلسننو  إلتجريد للصحاح"ومهنجه يف كتابه هـ( 535رزين بن معاوية إلعبدري )ت  إل مـامإملبح  إل ول: 

مام رزين بن معاوية إلعبدريـمن خالل جامع إل ص عّرفت بوجود و  ول لبن إل ثري إلزري، ترمجت فيه لال 

لبن إل ثري مث ذكرت مناذج من ول ـمث وحّضت مهنجه من خالل كتاب جامع إل ص ،إلنسخ إخملطوطة من كتابه

 زايدإت رزين عىل إل صول إلس تة.

، "مسلـمإملعمل بفوإئد "يف كتابه  ه(536)ت  إملازري أ يب عبد إل مـامخّصصته دلرإسة مهنج إملبح  إلثاين: 

مام إملازري. منهإملطلب إل ول يف  فبدأ ت  برتمجة موسعة لال 

مث أ ردفت ذكل بذكر ممزيإت  ،اتهعموضوعه ونسخه وطبو  موحضة إمسه مسلـممث عّرفت بكتاب إملعمل بفوإئد 

 إلكتاب.

، مسلـمئد إكتابه إملعمل بفو يف إملازري  إل مـام: من هذإ إملبح  خفّصصته دلرإسة مهنج إملطلب إلثاينأ ما يف 

تباعي للخطوإت إلتالية:  اب 

 حصيـحدرإسة مقدمة إلكتاب: وما تضمنته من بيان لظروف تأ ليفه للكتاب ورشحه لزء من مقدمة  -1

 .مسلـم

 ترتيب إلكتاب. -2

 إلروإايت.و  ضبط إل لفاظ -3

 إلرشح إللغوي. -4

 الاس تنباطات إلفقهية. -5

 توضيح إملسائل إلعقدية. -6

 ية.ديـث إلصناعة إحل -7

 مصادره يف إلكتاب. -8

فادة إلعلامء منه.و  إلكتاب إلعلميةقمية  -9  إ 

كامل إملعمل بفوإئد "يف كتابه( هـ544مهنج إلقايض عياض )ت خفّصصته دلرإسة إملبح  إلثال : أ ما   ."مسلـمإ 

كامل إملعمل بفوإئد : إملطلب إل ول ، مربزة مسلـمترمجت فيه للقايض عياض ترمجة موسعة، كام عرفت بكتابه إ 

 ممزيإت هذإ إلكتاب.

كامل إملعمل بفوإئد  إملطلب إلثاينأ ما  ، مسلـممن هذإ إملبح  خفّصصته دلرإسة مهنج إلقايض عياض يف كتابه إ 

 يف:  مفصةل

 مقدمة إلكتاب. -1



 
 ز

 .مصطلحات إلقايض عياض يف كتابهو  ترتيب إلكتاب -2

 إلروإايت.و  ضبط إل لفاظ -3

 إلرشح إللغوي. -4

 الاس تنباطات إلفقهية. -5

 إلعقدية.توضيح إملسائل  -6

 ية.ديـث إلصناعة إحل -7

كامل إملعمل. -8  مصادر إلقايض عياض يف كتابه إ 

فادة إلعلامء منهو  إلعلمية قمية إلكتاب -9  ما أ لّف حوهل.و  إ 

هـ(، 544للقايض عياض )ت  "إل اثر ارق إل نوإر عىل حصاحـمش"خفّصصته دلرإسة كتاب إملبح  إلرإبع: 

عياض ترمجة موجزة حميةل عىل ترمجته إملوسعة يف إملبح  إلثال  من للقايض ترمجت فيه : إملطلب إل ول

 نسخه وطبعاته.و  موضوعهو  ارق إل نوإر عىل حصاح إل اثر مبينة إمسهـهذإ إلفصل، عرفت بكتاب مش

ارق إل نوإر عىل ـمن هذإ إملبح  خفّصصته دلرإسة مهنج إلقايض عياض يف كتابه مشإملطلب إلثاين أ ما يف 

 فاكنت إدلرإسة عىل إلنحو إلتايل: حصاح إل اثر،

 درستب مقدمة إلكتاب وما تضمنته من أ سس مثانية. -1

ىل قسمني رئيس يني: ترتيب إلكتاب: بيّ  -2  نت فيه تقس مي إلقايض عياض لكتابه مشارق إل نوإر إ 

ىل  إلياء، تضمن: ابب إلقسم إل ول: مرتب من ابب إهلمزة إ 

 إلروإايت.و  ضبط إل لفاظ -أ  

 إللغوي.إلرشح  -بـ

 الاس تنباطات إلفقهية. -ج

 توضيح إملسائل إلعقدية. -د

 ية.ديـث إلصناعة إحل -هـ

فصل  -إلبقاع، و  فصل أ سامء إملوإضع -إلومه بشلك عام، و  الاختالففصل  -:وما يلحق ابلقسم إل ول يف

 مشلك إل نساب. -إلكىن، و  مشلك إل سامء

 إلقسم إلثاين: 

 فهيا إلتصحيف وطمس معناها إلتلفيف. اب إل ول: إمجلل إليت وقعـإلب -أ  

 إل سانيد.و  اب إلثاين: تقومي ضبط مجل يف إملتونـإلب -بـ

حلاق أ لفاظ ساقطة من إلروإايت أ و مبتورة إختصاًرإ.ـإلب -ج  اب إلثال : إ 

 مصادره يف إلكتاب. -3

فادة إلعلامء منه -4  ما أ لف حوهل.و  قمية إلكتاب إلعلمية وإ 



 
 ح

مطالع إل نوإر عىل حصاح "هـ( يف كتابه 569)ت إبن قرقول  إل مـامخّصصته دلرإسة مهنج إملبح  إخلامس: 

 ."إل اثر

مام إبن قرقول مث عّرفت بكتابه : إملطلب إل ول  ،مطالع إل نوإر عىل حصاح إل اثرمضنته ترمجة موسعة لال 

لت مشارق و  بني مطالع إل نوإر لبن قرقوليف إلعالقة  الاضطرإبو و لرفع إللبس إل نوإر للقايض عياض فصَّ

 .رحجت بني أ قوإل إلعلامء يف ذكلو  يف إلعالقة بيهنام

إبن قرقول يف كتابه مطالع إل نوإر عىل حصاح إل اثر من  إل مـاممنه: خفصصته دلرإسة مهنج  إملطلب إلثاينأ ما 

 خالل درإسة لـ:

 مقدمة إلكتاب. -1

 ترتيب إلكتاب. -2

 إلروإايت.و  ضبط إل لفاظ -3

 إلرشح إللغوي. -4

 الاس تنباطات إلفقهية. -5

 توضيح إملسائل إلعقدية. -6

 ية.ديـث إلصناعة إحل -7

فادة إلعلامء منهو  وخمتت ذكل لكه ببيان قمية إلكتاب إلعلمية مصادره يف إلكتابمث بيّنت  -8  .ما أ لّف حوهلو  إ 

إمجلع بني "يف كتابه  هـ( 581عبد إحلق إل شبييل )ت  إل مـامخّصصته دلرإسة مهنج إملبح  إلسادس: أ ما 

 ."نيصحيـحإل 

مـاممنه ل إملطلب إل ولترمجتب يف  ني صحيـحوعّرفت بكتابه إمجلع بني إل  ،عبد إحلق إل شبييل ترمجة موسعة ال 

 طبعاته.و  نسخهو  موضوعهو  من خالل بيان تسميته

مـاممنه خفّصصته دلرإسة مهنج إملطلب إلثاين أ ما  ني من صحيـحعبد إحلق إل شبييل يف كتابه إمجلع بني إل  إل 

يف إلكتاب، مث خمتت ذكل ببيان قمية إلكتاب  إل مـامب إلكتاب، مهنج ـخالل درإسة: مقدمة إلكتاب، ترتي

فادة إلعلامء منهو  إلعلمية  ما أ لّف حوهل.و  إ 

ىل أ ربع مباح .و  مسلـممام إل   حصيـحخفّصصته دلرإسات إملغاربة حول رجال إلفصل إلرإبع: أ ما   قسمته إ 

ل يب محمد عبد هللا بن يربوع إلش نرتيين  "بن إحلجاج مسلـماج يف رجال ـإملهن"خفّصصته لكتاب  إملبح  إل ول:

 هـ(.522)ت 

ف ـإلتعريو  إبن يربوع إلش نرتيين إل مـام برتمجةو ابعتبار هذإ إلكتاب ليس مطبوعا ف اكتفيت يف هذإ إملبح  

مام ببيان  مسلـمبكتابه إملهناج يف رجال   تالميذه، وفاته و  نس به، ش يوخهو  إمسهبن إحلجاج، فرتمجت لال 

 ثناء إلعلامء عليه.و  إبن يربوع إل مـامو أ اثره إلعلمية، مع بيان ماكنة 

فادة إلعلامء منه.و  بن إحلجاج بذكر تسميته وموضوعه مسلـمال ـمث عّرفت بكتابه إملهناج يف رج  إ 



 
 ط

اهر ـمحد بن طأ  مام أ يب إلعباس لال   "بن إحلجاج مسلـممجموع يف رجال "خفّصصته لكتاب  إملبح  إلثاين:أ ما 

 ابعتبار أ ن هذإ إلكتاب ليس مطبوعا فاكتفيت بـ:و هـ(532بن شربين إل نصاري )ت 

مام إبن طاهر إل نصاري بذكر إمسه ثناء و  انتهـإلعلمية، مكاره ـأ ثو  ذه وفاتهـتالميو  وخهـنس به، شيو  ترمجة لال 

 موضوعه.و  بن إحلجاج بذكر تسميته مسلـمعّرفت بكتابه مجموع يف رجال و  إلعلامء عليه،

م "بن إحلجاج مسلـمإملهناج يف رجال "خفّصصته للالكم عىل كتاب إملبح  إلثال :أ ما  ام عبد إحلق ـلال 

 هـ(.581إل شبييل )ت 

 فاكتفيت بـ:و ابعتبار أ ن هذإ إلكتاب ليس مطبوعا 

مام عبد إحلق إل شبييل حميةل عىل إلرتمجة إملوسعة يف هذإ إلبح ، يف إلتعريف بكتاب و ترمجة موجزة لال 

يرإد من ذكره هل من إلعلامء. مسلـمإملهناج يف رجال   بن إحلجاج إكتفيت اب 

مام أ يب بكر محمد بن خلفون  "مسلـمو  إلبخـاريإملعمل بش يوخ "خفّصصته دلرإسة كتاب إملبح  إلرإبع: أ ما لال 

 هـ(.636إل ونيب )ت 

مام أ يب بكر محمد بن خلفون إل ونيب ترمجة موسعةمنه إملطلب إل ول يف  مّث عّرفت بكتابه إملعمل  ،ترمجت لال 

مث خمتت ذكل ببيان ملاكنة إلكتاب  ،طبعاتهو  موضوعه، نسخهو  بذكر تسميته مسلـمو  إلبخـاريبش يوخ 

فادة و  إلعلمية  إلعلامء منه.إ 

محمد بن خلفون إل ونيب يف كتابه إملعمل  إل مـاممن هذإ إملبح  خفّصصته دلرإسة مهنج  إملطلب إلثاينأ ما 

 ة: ـوذكل من خالل درإس، مسلـمو  إلبخـاريبش يوخ 

 مقدمة إلكتاب. -1

 ترتيب إلكتاب.  -2

 إبن خلفون إل ونيب يف إلباب. إل مـاممهنج  -3

 إلكتاب.أ نوإع إلرتإمج يف  -4

 .مسلـمو  إلبخـاريم بش يوخ ـيف كتاب إملعل يةديـث إلصناعة إحل  -5

إبن  إل مـامبذكر مصادر  هخمتتو  ،إلتعديلو  إبن خلفون إل ونيب يف إلرح إل مـاممث زودت هذإ إملطلب بأ قوإل 

.عخلفون إل ونيب يف كتابه إمل  مل 

، مث أ عقبت لهيا من خالل هذإ إلبح ت إ  رصدت فهيا أ مه إلنتاجئ إليت توّصل خبامتةو قد أ هنيت حبيث هذإ 

 ذكل جبمةل فهارس.

نه ويل ذكل ،مـا لوهجه إلكريـأ ن جيعل معيل هذإ خالصو  إلّسدإد،و  و هللا أ سال إلتوفيق  إلقادر عليه و  إ 

ل ابهلل إلعلو و ل حول  م.ـي إلعظيـل قوة إ 



 

التعريـف بكتابه و  ترمجة الإمام مسلـم: متهيديالفصل ال 

 الصحيـح

 

 

 حياة الإمام مسمل الشخصيةاملبحث الأول: 

 حياة الإمام مسمل العلميةاملبحث الثاين: 

 التعريف بكتاب حصيح مسملاملبحث الثالث: 

 تلقي الأمة هلام ابلقبولو  املبحث الرابع: ماكنة الصحيحني
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 حياة الإمام مسمل الشخصيةاملبحث الأول: 

 امسه، نس به، كنيتهاملطلب الأول: 

 ولدتـهي: ـاملطلب الثان

 موطنـهاملطلب الثالث: 

 همنتـهو  نشأأته املطلب الرابع:

 شامئلـه املطلب اخلامس:

 وفاتـه املطلب السادس:
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 :نسبه كنيته  اسمهالمطلب األول: 
 شاذ القشريي، النيسابوري.بن كو  بن احلجاج بن ورد1مسلـم هو: اسمه -

 :كنيته-
 ترجم له أبو أمحد احلاكم يف باب "أبو احلسني"

 2.مكي بن عبدان" نسبه لناو  كّناه"قال: و  و ذكر امسه: مسلم بن احلجاج بن مسلم، القشريي، النيسابوري،

 :نسـبه -
ليت تُنسب إىل جدها قشري بن  نسبة إىل قشري قبيلة من العرب، ا -الشني املعجمة مصغراو  بالقاف-هو القشريي 

 3.بن ربيعة بن عامر بن صعصعةكعب 
 4.النووي، أنه قشريي من أنفسهم فقال ابن الصالح: "قشريي من أنفسهم"و  و عّده اإلمام ابن الصالح

 5.هو أحد أعالم أئمة هذا الشأن"و  ،با، النيسابوري وطنا، عريب صليبةالنووي: "القشريي نسقال 
 6".بينما عده اإلمام الذهيب من مواليهم فقال: لعّله من موايل قشري

 

 
                                                           

فهرسة ابن  - .م2012، حتقيق حممد الشاذيل النيفر، دار الغرب اإلسالمي تونس، الطبعة الثالثة 1/157املعلم بفوائد مسلم للمازري له ترمجة يف:  1
فهرسة ابن الندمي  -م1998هـ/1419الطبعة األوىل، :بريوت/ لبنان -دار الكتب العلمية ، حتقيق حممد فؤاد منصور، 85 -1/87خري اإلشبيلي، 

إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي –. م1994 -هـ1415عّلق عليها الشيخ إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، و  اعتىن هبا،286
، حتقيق بشار 3/324هتذيب الكمال للمزي -م.  2005-هـ1426حتقيق حيىي إمساعيل، دار الوفاء ج م ع الطبعة الثالثة  80-1/79عياض، 

دار الكتب العلمية، ، 13/100تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  -م.  1995-ه1416عواد معروف، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، الطبعة األوىل 
خمتصر تاريخ دمشق البن  –م  1952-ه1271، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل 8/182اجلرح والتعديل البن أيب حامت  -بريوت  

.دار الفكر 2/89هتذيب األمساء واللغات للنووي  -م.  1989-ه1409، حتقيق إبراهيم صاحل، دار الفكر، الطبعة األوىل 24/287عساكر، 
جامع  -.  16/468تاريخ دمشق حملمد بن عساكر  -دار املعرفة، بريوت. 1/337طبقات احلنابلة البن أيب يعلى  -  1996بريوت، الطبعة األوىل 
املنعم يف منة  -م.  2011-ه1432، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثري بريوت لبنان، الطبعة األوىل 121-1/123األصول البن األثري 

حملمد بن جعفر الرسالة املستطرفة،  -.م1999-هـ1420، دار السالم، الرياض، الطبعة األوىل، 1/12شرح صحيح مسلم، لصفي الرمحن املباركفوري
قافية، دار األحباث الثو  حتقيق عبد اهلل عمر البارودي، مركز اخلدمات، 503/ص 4األنساب للسمعاين  -، مكتبة الكليات القاهرة.  9الكتاين ص 

ؤوط، احتقيق جمموعة من احملققني بإشراف شعيب األرن، 580-12/557سري أعالم النبالء للذهيب،  لبنان. م، بريوت1988اجلنان، الطبعة األوىل 
 م.1985-ه1405مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

 هـ.1408حتقيق حممد صاحل عبد العزيز املراد، مطابع اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة  1/187الذهيب، املقتىن يف سرد الكىن،  2
 م.1988-هـ1408، دار اجليل، بريوت، طبعة 5/95ابن منظور، لسان العرب  ،4/501السمعاين، األنساب،  3
 قيق مصطفى ديب البغا، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر.، حت14مة ابن الصالح يف علوم احلديث ص مقد 4
 .1392، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 1/10النووي، شرح صحيح مسلم  5
 .12/558الذهيب، سري أعالم النبالء،  6
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 المطلب الثانـي: والدتـه

 :يف سنة ميالد اإلمام مسلم على أربعة أقوال اختلف العلماء
 1أحًدا من احلفاظ ضبط مولده".قال ابن خلكان: "و مل أَر 
ذهب إليه اإلمام الذهيب يف العرب، فذكر أن اإلمام مسلما تويف: "و له ستون  ،ـه201القول األول: أنه ُولد سنة 

 2سنة".
 .هـ202سنة القول الثاين: إن والدته كانت 

 3اإلسالمية".صاحب ترمجة اإلمام مسلم يف "دائرة املعارف و  سزكني،و  ذهب إىل ذلك بروكلمان
 ـ.ه204القول الثالث: أن والدته كانت سنة 

 4ذكره الذهيب.
 6واعتمده ابن األثري يف جامع األصول. 5،رّجحه ابن الصالح يف الصيانة،ـه206: إن والدته سنة القول الرابع

ُدفن يوم و  األحد،عشية يوم  -رمحه اهلل-وإليه ذهب احلاكم، فيما مسعه من ابن األخرم: "تويف مسلم بن احلجاج 
 مخسني سنة".و  هو ابن مخسو  مائتني،و  ستنيو  اإلثنني خلمس بقني من رجب سنة إحدى

مقدار عمره كثريا ما َتطَلََّب الطالب و  وقال ابن الصالح: "بعد أن ذكر تاريخ وفاته ما نّصه: "لكن تاريخ مولده
 اهلل ابن البّيع احلافظ يف كتاب "املزكني لرواة هلل احلمد، فذكر احلاكم أبو عبدو  لقد وجدناهو  علمه فال جيدونه،

 مث عّقب عليها بقوله: -و ساق نص عبارته السابقة-بن األخرم احلافظ يقول: األخبار "أنه مسع أبا عبد اهلل 
 7اهلل أعلم".و  مائتني،و  و هذا يتضمن أن مولده سنة ست

 

 

 
                                                           

 م1977-ه1397، حتقيق إحسان عباس، دار صادر بريوت، طبعة 5/195ابن خلكان، وفيات األعيان  1
، دار الكتب العلمية، 3/255التذكرة و  عنه العراقي يف التبصرةحتقيق حممد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت. و ، 1/375الذهيب، العرب  2

 بريوت.
 ، اهليئة املصرية العامة للتأليف 1/263م، تاريخ الرتاث العريب 1969دار املعارف القاهرة، الطبعة الثانية  ،3/179تاريخ األدب العريب أنظر  3

 م1981و النشر 
 ه1415، حتقيق محدي السلفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل 2/588، تذكرة احلفاظ 12/558بالء الذهيب، سري أعالم الن 4
هـ.النووي، شرح صحيح مسلم 1408، حتقيق موفق عبد اهلل عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي بريوت، الطبعة الثانية1/62ابن الصالح، الصيانة  5
1/11 
 .1/121ابن األثري، جامع األصول يف أحاديث الرسول 6
 .1/123، املباركفوري، مقدمة حتفة األحوذي 1/62ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم  7
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 المطلب الثالث: موطنـه

حيث  علومه، و  اإلمام مسلم، بأهنا من املراكز العلمية اهلامة يف رواية احلديثهي موطن و  متيزت مدينة نيسابور،   
منبع و  الفقهاء، قال عنها ياقوت احلموي: "معدن الفضالءو  كانت صرحا خترّج منه عدد كبري من العلماء

 1العلماء".
 2أشهرهاو  تعترب نيسابور من أعظم مدن خرسان بإيران كما رت مدينة نيسابور، بعلو أسانيدها،اشتهو 

قال هالل بن العالء و  هراة،و  بلخو  مروو  قال احلافظ عبد القادر الرهاوي: "أمهات مدائن خرسان أربع: نيسابور
 3مثرها إىل خرسان".و  نُقل ورقها إىل العراقو  املدينة،و  الرقي: "إن العلم شجرة جذورها يف مكة

عن طبيعة هذه املدينة العظيمة نستطيع تصور بعض مالمح البيئة اليت أخرجت هذا اإلمام ومن خالل ما ذُكر 
 الفذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، دار الفكر، بريوت.5/331ياقوت احلموي، معجم البلدان  1
 هراة: "بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها خريات كثرية، حمشوة بالعلماء مملوءة بأهل الفضلو  و موقعها بني مدينيت مشهد2
 .5/196الثراء"، معجم البلدان و 
 هـ1409مكتبة الرشد الرياض، الطبعة األوىل  ،2/802يف معرفة علماء احلديث  اخلليلي، اإلرشاد 3
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 مهنتـهو  المطلب الرابع: نشأته

 ه:ـــنشأت -1
جاه، فقد كان والده متصدرا لرتبية و  حيث ترىب يف بيت علمر،افنشأ اإلمام مسلم نشأة كرمية، للعلم فيها حظ و 

 تعليمهم.و  الناس
 .1"و كان أبوه احلجاج بن مسلم من املشيخة":(ـه272تقال حممد بن عبد الوهاب الفرّاء )
لتحاق مبجالس من مث اإلو  حتصيله،و  لطلب العلمحافزا قويا و  تنشئة اإلمام،و  فكان لذلك األثر البالغ يف تربية

 التعليم.
زوجته ابنة عبد الواحد و  أن كنيته أبو احلسني وأما فيما خيص أسرته، فلم تزّودنا املصادر مبعلومات كثرية عنها إال

 الصفار.
ج أخت امرأة مسلم بن احلجاج يف رواية قال فيها: حّدثنا حممد بن صاحل بن هانئ، مسعُت يوأورد احلاكم قصة تزو 

أمحد بن سلمة يقول بّكرت يوما على عبد الرمحن بن بشر يف تزويج أخت امرأة مسلم بن احلجاج فرأيته يف 
فقال: ما بّكر بك اليوم؟ فقال: عبد الواحد الصفار سألين أن أجيئك لتزوج ابنته، فقال: ما حضرُت  املسجد،

كذا، فإذا قال: نعم، و  هلا من املهر عليك كذاو  تزوجيا قط إذا كان يف وقت قوهلم للخاطب: قبلَت هذا النكاح،
 . 2قلُت يف نفسي: شقيَت شقاًءا ال تسعد بعده أبًدا"

 ه:ـــمهنت -2
 3حممش يبيع البّز. ل يف التجارة، فكان له متجر خبانيشتغ -رمحه اهلل-مام مسلم كان اإل

 5".4: "كان رمحه اهلل بزّازًا(ـه272)تقال حممد بن عبد الوهاب الفرّاء 
 7كان يعيش منها".و  6ثروة باستواءو  ضياعو  باإلضافة إىل التجارة كانت لإلمام مسلم: "أمالك

رخاء من العيش مما ساعده على التفرّغ لطلب العلم فاتسعت رحالته العلمية، مما مسح له فكان اإلمام مسلم يف 
 األمصار.و  العلماء يف خمتلف البلدانو  من االستفادة الواسعة من املشايخ

 

                                                           
 .287/ 24تاريخ دمشق البن عساكر  خمتصر ابن منظور، 1
 12/343الذهيب، سري أعالم النبالء  2
 .5/311العرب  قيل: البّز: متاع" ابن منظور، لسانو  ."و قيل البّز، ضرب من الثياب،1/21الرازي، خمتار الصحاح  "البزُّ من الثياب، أمتعة البزّاز 3
 .5/312 املصدر نفسهحرفته البزازة" و  "و البزاز: بائع البّز، 4
 .115-10/114احلافظ ابن حجر، هتذيب التهذيب  5
تسعني قرية" ياقوت احلموي، معجم و  هي كورة من نواحي نيسابور، تشتمل على ثالثو  ألف،و  واوو  "استواء، بالضم مث السكون، مث التاء املثناة، 6

 .1/175 البلدان
 هـ.1410، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 2/144عماد احلنبلي، شذرات الذهب الابن  7
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 المطلب الخامس: شمائلـه

ُوِصَف مساعدة الناس حىت و  بالكرمقد كان يتصف أكثر من أن حتصى، ف -رمحه اهلل-إن مشائل اإلمام مسلم، 
 1بـ"حمِسن نيسابور".

 2حىت أنه مل يقبل ِمنًَّة من أحد".كما وصفه املباركفوري بقوله: "لقد كان َأيبَّ النفس، عفيفها، 
 ال شتم".و  ال ضربو  و قد وصفه عبد العزيز الدهلوي يف "بستان احملدثني" أنه ما اغتاب أحًدا يف حياته،

وضع لألشياء يف و  حسَن ملكة،و  سياسةو  يف أهل نيسابور من "أهل رئاسةفال عجب يف ذلك أن يكون 
 3مواضعها".

4سريته مشكورة".و  فكانت "مناقبه مشهورة
 

 5إياك".و  كان برَّا، رمحنا اهللو  هو تلميذه "ما علمته إال خريًا،و  قال حممد بن عبد الوهاب الفرّاء،
 6تُذ َكَر فضائله". مام اخلليلي: "و هو أشهر من َأن  و قال اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/375الذهيب، العرب  1
اهلند،  ، تقدمي مقتدى حسن ياسني األزهري، دار الفتح، الشارقة اجلامعة اإلسالمية بنارس438عبد السالم املباركفوري، سرية اإلمام البخاري ص  2

 م.1997 -هـ1918الطبعة الثامنة، 
 .1/23منهجه يف الصحيح و  مشهور حسن، اإلمام مسلم بن احلجاج 3
، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية، 2/174عربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان و  عبد اهلل اليافعي، مرآة اجلنان 4

 م.1993-هـ1413
 فيه بزّازا بدل برّا.و  ،10/114ابن حجر، هتذيب التهذيب -.  24/287ابن منظور، خمتصر تاريخ دمشق  5
 .  3/825اخلليلي، اإلرشاد  6
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 المطلب السادس: وفاتـه

 ستنيو  من رجب سنة إحدى بقنيعشية يوم األحد خلمس  -رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعة-تويف اإلمام مسلم 
 1مائتني بنيسابور.و 

 على الراجح من أقوال العلماء. 2مخسون سنةو  و عمره مخس
 3قال اخلليلي: "مات يف حّد الكهولة".

 4نيسابور.زياد، بنصر آباد ظاهر مقربته يف رأس ميدان و  يوم االثنني -رمحه اهلل-ُدفن و 
 5قربه يُزار".و  مائتني،و  ستنيو  يف رجب سنة إحدى -رمحه اهلل-قال احلافظ الذهيب يف التذكرة: "مات مسلم 

 أما عن سبب وفاته، فقد نقل العلماء أهنا كانت بسبب غمرة فكرية للبحث عن حديث.
 قال ابن الصالح: "و كان ملوته سبب غريب، نشأ عن غمرة فكرية علمية".

أليب  مسعُت أمحد بن سلمة يقول: ُعِقد مث ذكر بإسناده إىل احلاكم قوله: مسعُت أبا عبد اهلل حممد بن يعقوب،
قال ملن و  راج،أوقد الس  و  ىل منزلهفذُكر له حديث مل يعرفه، فانصرف إ مسلم بن احلجاج، جملس للمذاكرة، نياحلس

أهديت لنا سلة فيها متر، فقال: قّدموها إيّل، فقدموها، يف الدار: ال يدخلّن أحد منكم هذا البيت، فقيل له: 
 6وجد احلديث".و  قد َفيِنَ التمر،و  يأخذ مترة مترة ميضغها، فأصبحو  فكان يطلب احلديث،

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .5/195ابن خلكان، وفيات األعيان -.  265السيوطي، طبقات احلفاظ ص -.  114-10/113ابن حجر، هتذيب التهذيب  1
 .1/529مخسون سنة" و  قال احلافظ يف التقريب: "و له سبع 2
 .826-3/825اخلليلي، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  3
ابن الصالح، -.  5/195ابن خلكان، وفيات األعيان -.  2/398اللغات و  النووي، هتذيب األمساء- .1/339ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة  4

 .3/255التذكرة و  العراقي، التبصرة-.  64الصيانة ص 
، حتقيق مقبل الوادعي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 37التتبع ص و  قطين، اإللزاماتالدار -.  2/590ذكرة احلفاظ الذهيب، ت 5

، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، وإبراهيم الزيبق ، حتقيق أكرم البوشي2/289عبد اهلادي، طبقات علماء احلديث  ابن .م1985 -هـ1405
 م.1996 -هـ1417

ابن ، 2/564الذهيب، سري أعالم النبالء ، 114-10/113ابن حجر، هتذيب التهذيب ، 64-63صالح، صيانة صحيح مسلم ص ابن ال 6
 .24/289منظور، خمتصر تاريخ دمشق 
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 المطلب األول: طلبـه للحديـث

 هو ابن اثين عشرة سنة.و  مساع احلديث مبكرا جدا،و  بطلب العلمبدأ اإلمام مسلم 
 1مائتني".و  قيل أن أّول مساعه سنة مثاين عشرةقال اإلمام الذهيب: "

تشّرب منه و  هنل من علمه،و  فال عجب فقد كان والده من مشيخة العلم، فتتلمذ اإلمام مسلم على يدي والده،
 األخالق.و  األدب

 أفاد منهم الكثري فسمع من أكثر أئمة نيسابور آنذاك منهم:و  فقهاء نيسابور، فتفقهو  علماءمث جلس اإلمام إىل 
 2مسع منه سنة مثان عشرة. ول ماكان أو  ،(ـه226)تحيىي بن حيىي بن بكري النيسابوري  -
 .(ـه238)ت3إسحاق بن راهوية -
 .(ـه240)ت4قتيبة بن سعيد -
 ه(318)ت5أيب حامد الشرقيو -

كان أمرًدا، فيعترب بذلك اإلمام و  ذلك سنة عشرينو  و مسع مبكة من: عبد اهلل بن مسلمة القعنيب، يف موسم احلج
 6أكرب شيخ له. القعنيب

 7ذلك يف طريق عودته إىل احلج، مث أسرع إىل وطنه.و  مجاعة،و  و مسع بالكوفة من: أمحد بن يونس
سان األخرى مث إىل بلدان اعلى مدن خر  مث بدأ تطوافهفمكث بعد ذلك يف بلده نيسابور مدة عشر سنوات، 

 متعلما.و  فضمَّ اإلمام علم بلده إىل علم البلدان األخرى، عاملاأخرى، 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2/588الذهيب، تذكرة احلفاظ  1
 .12/558الذهيب، سري أعالم النبالء  2
 .56ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص  3
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة  ،العثيمني، حتقيق عبد الرمحن بن سليمان 3/31الدين بن مفلح، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  برهان4

 . 1990األوىل، 
 هـ.318أمحد بن حممد بن احلسن الشرقي ت  امسه: أبو حامد، و 741رقم  837اخلليلي، اإلرشاد  5
 .12/558الذهيب، السري  6
 .12/558املصدر نفسه،  7
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 المطلب الثانـي: رحالتـه العلمية

 مشافهة العلماء.و  سباقًا إىل الرحلة يف طلب العلمكان اإلمام مسلـم، 
تنويع مساعاته، فطاف و  الرتحال يف طلب العلم وسيلة لتوسيع مداركه فاق أقرانه يف ذلك العصر، حيث اختذو 

 األقطار.و  حول كثري من األمصار
 1البلدان".و  يقول اإلمام النووي: "أحد الّرحالني يف طلبه إىل أئمة األقطار

 2"فرحل إىل البالد الشاسعة يف طلب الرواية".
البلدان اإلسالمية عدة مرّات: "فضم إىل علم بلده علم البلدان األخرى، حىت أصبح من محلة طاف خالهلا    

 3صوره".و  بكل ألوانهالرتاث اإلسالمي 
 -سلمو  صلى اهلل عليه-وحب شديد حلديث رسول اهللذو مهة عالية،  -رمحه اهلل-و ال عجب يف ذلك فقد كان 

جتارة مباركة ساعدت يف رحالته و  ضياع،و  خريو  مبال -تعاىلو  سبحانه-حرص على العلم، كما أكرمه اهلل و  ذكاءو 
 4مصر".و  العراق "احلجاز، الشام،اليت كانت إىل: 

 :الرحلة إلى الحجاز-1
كان عمره و  مائتني،و  أفادت املصادر بأن اإلمام مسلم رحل إىل احلجاز يف سّن مبكرة، فكان ذلك سنة عشرين   

السماع و  العلماءو  و االلتقاء بالشيوخ5ذلك ألداء فريضة احلج،و  حيث ال يزال أمرًدا،و  ال يتجاوز أربعة عشر عاما،
 6منهم باإلسناد العايل.

 7آخرين".و  أيب مصعب الزهريو  مسع باحلجاز من "سعيد بن منصور
 كان أكرب شيخو  ،(ـه221)ت مسع مبكة القعنيبو  ،8غريهو  ،(ـه226)تو مسع "باملدينة إمساعيل بن أيب أويس 

 ".غريهمو  (ـه227)تمن سعيد بن منصور  له، كما مسع
 
 

 

 

                                                           
 .2/397اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 1
 .3/31برهان الدين بن مفلح، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  2
 .1/28منهجه يف الصحيح و  مشهور آل سلمان، اإلمام مسلم بن احلجاج 3
 .13/100اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  4
 .12/558الذهيب، سري أعالم النبالء  5
يقّدم اإلسناد و  -سلمو  صلى اهلل عليه-يكون اإلسناد عاليا، عندما يقل عدد الرواة إىل النيب و  فضل يتنافس يف بلوغه الرواة،و  علو اإلسناد: شرف 6

 العايل على اإلسناد النازل.
 .57صحيح مسلم ص  ابن الصالح، صيانة-.  2/397اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 7
 .2/588الذهيب، تذكرة احلفاظ  8
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 العراق: الرحلة إلى-2
 من خالل زيارته إىل:مسع اإلمام مسلم بالعراق خلق كثري 

قال اإلمام الذهيب: "رفيق 1كان رفيقه إليها أمحد بن سلمة.و  اليت كانت من املراكز املشهورة آنذاكو بصرة:ال-أ
 إىل البصرة".و  مسلم يف الرحلة إىل بلخ

مسلم عند علي بن نصر و  قال احلاكم: قال أمحد بن سلمة: كنت أنا مسع هبا من علي بن نصر اجلهضمي:
 .2اجلهضمي، فقال مسلم: ال أعلم اليوم أحدا أعلم حبديث أهل البصرة من علي بن نصر..."

 .(ـه240)ت قتيبة بن سعيدن سلمة َلقَي فيها رحل اإلمام مسلم إىل مدينة بلخ، برفقة أمحد ببلـخ: -بـ
 3رافق مسلم بن احلجاج يف رحلته إىل قتيبة بن سعيد يف رحلته الثانية إىل البصرة".قال اخلطيب البغدادي: "

 :رحلته إلى بغداد -3
 4حّدث هبا".و  بغداد غري مرةاخلطيب البغدادي: "قِدم قال  العلماء.و  و كانت بغداد يومئذ من حواضر العلم

 تسع يف سنة -قبل وفاته بسنتني-قدومه إىل بغداد  و كان آخر"الشام، و  مصرو  رحلته إىل احلجازو مّر هبا عند 
 5مائتني".و  مخسنيو 

منهم اإلمام أمحد بن املشايخ الكبار، و  كما التقى فيها بالعلماءإفادة   أميا"استفاد اإلمام مسلم يف رحلته إىل بغداد 
 .(ـه244)تأمحد بن منيع و  (ـه223)تو خالد بن خّداش (ـه241)ت6حنبل
 (ـه331)تو حممد بن خملد (ـه318)تتعّلم على يديه يف رحالته األخرية من أهل بغداد حيىي بن صاعد كما 

 7.اغريمهو 

 :رحلته إلى الكوفـة -4
 من املراكز احلديثية املهمة يف عصر اإلمام.و تعترب آنذاك 

 8و مجاعة.(ـه227)تمسع هبا من أمحد بن يونس 

                                                           
عبد اهلل بن و  ابن راهوية،و  إىل البصرة، مسع قتيبة بن سعيد،و  احلافظ احلجة أبو الفضل النيسابوري، البزّاز املعدل، رفيق مسلم يف الرحلة إىل بلخ" 1

، "مائتنيمجادى اآلخرة سنة ست ومثانني و  مات يفكهيئة صحيح مسلم، ائفة، له مستخرج  طو  هم من شيوخهو  ابن وارة،و  حّدث عنه أبو زرعةو  معاوية،
 .2/637تذكرة احلفاظ 

 .1/30انظر اإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجه يف الصحيح ملشهور آل سلمان  2
 .4/186اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  3
 .5/194فيات األعيان ابن خلكان، و  -.  13/101املصدر نفسه،  4
 .13/100اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  -.  1/337القاضي ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة  -.  5/194ابن خلكان، وفيات األعيان  5
 .1/337القاضي ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة  6
 .1/337طبقات احلنابلة ، ابن أيب يعلى، 13/101اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  7

 .12/558الذهيب، سري أعالم النبالء  8
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الصواب أنه مسع من عمر بن حفص و  1"(ـه194)تو ذكر اإلمام ابن اجلوزي "أنه مسع هبا من حفص بن غّياث 
 .ـه222بن غّياث املتويف سنة 

 :2رحلته إلى الري -5
و أيب غّسان حممد بن 3(ـه239)ترحل اإلمام مسلم إىل الري غري مرة، مسع هبا من حممد بن مهران اجلّمال    

 4.(ـه240)ت عمرو زُنيجا
ـ.ه250ذلك سنة و  و َقِدم إليها بعد فراغه من تأليف الصحيح

5 
 املذاكرة مع الشيوخو  إّّنا توسعت لتشمل التعليمو  على السماع فقط،و مل تقتصر رحلة اإلمام مسلم إىل الري 

 العلماء.و 
جلس ساعة و  احلجاج فسّلم عليه،قال أبو قريش احلافظ: "كنُت عند أيب زرعة الرازي، فجاء مسلم بن 

 6تذاكرا".و 
 أي عن اإلمام مسلم، بل مسع منه حىت العلماء الكبار. 7و قال ابن أيب حامت: "كتبُت عنه بالري"

 8ابنه عبد الرمحن".و  قال اإلمام اخلليلي: "مسع منه أبو حامت مع جاللته حني قِدم الري
 رسوخ قدمه يف هذا العلم.و  قدرهو  و هذا ما يثبت جاللة اإلمام

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، حتقيق حممد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بريوت.16/171األمم و  ابن اجلوزي، املنتظم يف تاريخ امللوك 1
وإىل قزوين سبعة وعشرون  ستون فرسخا،و  بني نيسابور مائةو  اخلريات، بينهاو  أعالم املدن، كثرية الفواكهو  "الري: مدينة مشهورة من أمهات البالد، 2

 .3/116هي مدينة عجيبة احلسن" ياقوت احلموي، معجم اللدان و  مساه رام،و  جرداين: الري بلد بناه فريوز بن يزدقال العمر فرسًخا، 
 .1/10ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم  3
 .1/10النووي، شرح صحيح مسلم و  املصدر نفسه، 4
قول و  غريه،و  هـ( من إنكار أيب زرعة الرازي على اإلمام مسلم يف روايته عن أسباط بن نصر292دعي )ت و ذلك فيما حكاه سعيد بن عمرو الرب 5

عاتبه على هذا الكتاب، فاعتذر إليه مسلم و  الربدعي: "و قِدم مسلم بعد ذلك الري فبلغين أنه خرج إىل أيب عبد اهلل حممد بن مسلم بن وارة، فجاءه
 .1/26شرح صحيح مسلم و  ،12/571، سري أعالم النبالء 99صحيح مسلم ص  حّدثه" صيانةو  ...فقِبل عذره

 .99، ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص 571-12/570الذهيب، سري أعالم النبالء  6
 .8/826التعديل و  ابن أيب حامت، اجلرح 7
 .3/826اخلليلي، اإلرشاد  8
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 الرحلة إلى مصـر: -6
أمحد بن  د كالمه علىمائتني لقوله عنو  ذهب بعض العلماء إىل أن اإلمام مسلم دخل مصر، قبل سنة مخسني   

 و كانالوهيب قد اختلط بعد اخلمسني1"إّنا نقموا عليه بعد خروجي من مصر".: (ـه264)تعبد الرمحن الوهيب
 2ذكر ذلك احلاكم.مائتني، بعد خروج اإلمام مسلم من مصر كما و 

عيسى بن محّاد و  ،(ـه245)ت4عمرو بن سّوادو  (ـه244)ت3و مسع اإلمام مسلم مبصر من حرملة بن حيىي
 غريهم.و  (ـه248)ت5التجييب

الذين جاءوا  األعالمكَعَلم من   6غري بردي( "يف النجوم الزاهرة"ل الدين األتابكي املعروف )بابن تو ترجم له مجا
 إىل مصر.

 الرحلة إلى الشـام: -7
 7رحل اإلمام مسلم إىل الشام، كما ذكر ذلك كثري من العلماء.

على أنّه مسع من  8لكن اختلف بعضهم، هل دخل دمشق أم ال، فنجد ابن عساكر قد ترجم له يف تاريخ دمشق"
 9حممد بن خالد السكسكي.

شكك يف مساعه من حممد بن خالد و  ىل دمشق حتديًدا،إلكن اإلمام الذهيب، أنكر دخول اإلمام مسلم 
 نه لقيه يف املوسم، فلم يدخل دمشق فال يسمع إال من شيخ واحد   أو الظاهر السكسكي يف دمشق، فقال: "

 10اهلل أعلم".و 
 مسلـم عرب البلدان اليت رحل إليها خنلص إىل:بعد تطوافنا مع اإلمام و  هذا

العلماء التعلم، فقد أفاد من الشيوخ و و  حافلًة بالعلم األقطارإىل خمتلف  -اهلل رمحه-كانت رحالت اإلمام مسلم -
 املذاكرة.و  أميا إفادة من خالل السماع

                                                           
 .97مسلم ص ابن الصالح، صيانة صحيح و  1/24النووي، شرح صحيح مسلم  1
 . 97ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص 2
 .58املصدر نفسه ص  3
 .2/397اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 4
 .507-11/506الذهيب، سري أعالم النبالء  5
 ـ(ه261اإلرشاد القومي، دار الكتب مصر) ما وقع من حوادث سنة و  ، وزارة الثقافة33/ 3ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  6
ابن خلكان، –.  1/337ابن أيب يعلى، طبقات احلنابلة  -.  11/33النهاية و  ابن كثري، البداية -.  10/100اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  7

 . 5/194وفيات األعيان 
 .24/286ابن منظور، خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر  8
، روى عنه يعقوب بن سفيان " أهل الشامو  يروي عن الوليدو  دمشق، كان ينزل بيت لبيد،"حممد بن خالد بن العّباس بن رملي السكسكي، من أهل  9

 م.1975 -هـ1395، حتقيق السيد شرف الدين أمحد، دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل 9/93ان، الثقات ابن حب
ع إيّل صاحل ورقة من حلاء شجرة، خبط مسلم بن احلجاج، قد  وعّلق اإلمام الذهيب على رواية أيب نصر احلسني بن حممد بن إبراهيم اليوناين قال: دف10

 .12/563كتبها بدمشق من حديث الوليد بن مسلم، قال الذهيب: يف إسناد هذه الرواية: منقطع ال يثبت" السري 
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، فرحالته كلها كانت واضحة املعامل، مرسومة البالدو استفاد منه تالمذته من خالل مساعهم منه يف خمتلف -
 يارة شيخ بعينه.بعضها لز و  األهداف، حيث كان بعضها ألداء العبادة أو لسماع احلديث

 أبو بكر حممد بن النصر بن سلمة بن اجلارود.و  كان لإلمام يف بعض تلك الرحالت رفقاء مثل: أمحد بن سلمة-
 .1يف مجيع أسبابه، إىل أن تويف مسلم" هيعتمدو  قال احلاكم يف ذلك: "كانت رحلته مع مسلم، يتبجج بذلك،

هذا بالنظر إىل مواطن و  قام برحالت إىل بلدان أخرى،قد  -رمحه اهلل-ال يستبعد أن يكون اإلمام مسلم -
 شيوخه.

مهت يف تكوين شخصيته ، فال شك أهنا قد ساو يف األخري نقول أنه مهما كانت البلدان اليت ارحتل إليها اإلمام
 زيادة الضبـط.و  ىل حصوله على علو اإلسنادإصقل موهبتـه احلديثية، باإلضافة و  العلمية،

 مذهبه في الفروعالمطلب الثالث: 

تارة يعدونه و  إن اإلمام مسلم من األئمة الذين تنازعهم أصحاب املذاهب األربعة فمنهم من يعده مالكيا،   
 أخرى جمتهدا.و  شافعيا

و الذين ذكرناهم 2أبو العباس األصم،و  فمن عّده من الشافعية اإلمام الدهلوي، حيث قال: "و أما مسلم   
 4فهم منفردون ملذهب الشافعي يناضلون دونه". 3بعده،

 5م يف اإلمام مسلم أنه شافعي".لتقوي السندي أن: "املسموع للعواو قال العالمة إبراهيم بن عبد اللطيف ا
بذلك حاجي خليفة يف معرض التعريف بكتابه الصحيح فقال: "اجلامع الصحيح لإلمام احلافظ أيب  هو وصف

 6النيسابوري الشافعي".لقشريي احلسني مسلم بن احلجاج ا
 و لعل ما دفع هؤالء العلماء العتبار اإلمام مسلم شافعيا، تراجم األبواب الفقهية يف صحيحه.

 -رمحه اهلل تعاىل-لكن اعرتض على ذلك الكشمريي فقال: "و أما أبواب مسلم، فليست مما وضعها املصّنف 
 بنفسه، ليستدل هبا على مذهبه".

 
 
 

                                                           
 13/542الذهيب، سري أعالم النبالء، 1

 و هو جامع ملسند الشافعي.2
 .البغويو  البيهقيو  قطينو هم: النسائي والدار 3
عّلق عليه عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس، بريوت، الطبعة الثالثة و  ، راجعه86ويل اهلل الدهلوي، اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف ص  4

 م.1986 -هـ1406
 .99ما متس له احلاجة ملن يطالع سنن ابن ماجة ص  5
 ، دار الفكر.3/354الفنون و  البغدادي، إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 6



  التعريف بكتابه الصحيحو  اإلمام مسلم الفصل التمهيدي: ترجمة

 
16 

من أصحاب  الطبقة هذهو  األثرم،و  أبو داودو  مسلمو  مام ابن القيم اجلوزية فقال: "البخارياحلنابلة: اإله من و عدّ 
 1ي ابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة.ضالقاحكاه  ملقلدين احملَّض املنتسبني إليه"،أمحد، أُتبع له من ا

 2احلنفية: "فلم يذكروه يف طبقاهتم".و  و أما املالكية
الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف السندي: "مث اطلعت يف إحتاف األكابر على إشارة إىل أن مسلما إال ما ذكره 

 اهلل أعلم".و  مل يبنّي الغاية على عادته،و  ذلك أنه ساق السند املسلسل ملسلم باملالكية،و  مالكي املذهب،
 مث وقفت يف "اإلحتاف" على التصريح بالغاية بقوله: "..إىل مسلم".

 3اهلل تعاىل أعلم".و  دليل على أن اإلمام مسلما صاحب الصحيح، مالكي املذهب،فكان أدل 
 4و من العلماء من توّقف عن إحلاق اإلمام إىل أي مذهب، فقال بعضهم: "و أما مسلم فال يُعَلُم مذهبه".

ال مقّلدا، بل كان على و  ال مالكياو  ال حنبلياو  و أما التحقيق يف هذه املسألة، فإن اإلمام مسلًما مل يكن ال شافعيا
 مذهب أهل احلديث.

 ن...حيىي القطاو  ة،ابن عيينو  األوزاعيو  ة، كالزهريأفرد له ترمجو  كما ذكره احلاكم ضمن فقهاء احملّدثني،
به قوام الشريعة، فأما فقهاء اإلسالم و  هذه العلوممعرفة فقه احلديث: إذ هو مثرة "هذا بعد قوله: و  وغريهم،
 5النظر، فمعروفون يف كل عصر".و  اجلدلو  االستنباطو  الرأيو  القياس أصحاب

استخراج األحكام من اط، و القسم املعتنني باالستنب"اعتربه من و  -رمحه اهلل-وذكر من بينهم اإلمام مسلم 
 6."التفقه فيهاو  النصوص

فهم على مذهب  ابن خزمية ...و حنوهم،و  ابن ماجةو  النسائيو  الرتمذيو  و قال بعض احملققني: "و أما مسلم
هم جمتهدين على اإلطالق، بل مييلون إىل قول أئمة احلديث،   أهل احلديث، ليسوا مقّلدين لواحد بعينه وال

 7هم إىل مذاهب أهل احلجاز أميل منهم إىل مذاهب أهل العراق".و  أمثاهلم،و  أيب عبيدو  أمحدو  كالشافعي
كان متبعا للسنة عامال هبا جمتهدا غري مقّلد ألحد من   -رمحه اهلل-كما أن البخاري قال اإلمام املباركفوري: "

ابن ماجة، كلهم كانوا مّتبعني للسنة عاملني و  النسائيو  أبو داودو  الرتمذيو  كذلك مسلمغريهم،  و  األئمة األربعة
 8هبا، جمتهدين غري مقّلدين ألحد".

                                                           
 .1/237يعلى، طبقات احلنابلة  القاضي أبو 1
 .99ما متس به احلاجة، ص  2
 املصدر نفسه. 3
 .1/58ح البخاري يفيض الباري على صح 4
 .63،78احلاكم النيسابوري، معرفة علوم احلديث ص  5
كتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز، خرّج أحاديثه الشيخ أمحد و  ، ضبطه75من الكلم الطيب ص  بن القيم اجلوزية، الوابل الصّيب مشس الدين 6

 م.2002-هـ1413عناية، دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل 
 .1/353املباركفوري، مقدمة حتفة األحوذي 7
 .1/352املصدر نفسه،  8
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 2الفقه".و  احملدثني العلماء باحلديثقال عنه ابن الندمي: "من و  1احلافظ ابن حجر: "عامل بالفقه". عنه قال
على رأسها كتابه الصحيح، مثال ذلك ما ذكره و  و ال شك أن اهتمام اإلمام مسلم بالفقه واضح من خالل كتبه،

إن فارق معىن الشهادة يف بعض الوجوه، فقد و  اخلرب، فقال: "واخلرب،و  االشرتاك بني الشهادةاإلمام يف تقرير 
 3معانيها".جيتمعان يف معظم 

 4فيقول اإلمام النووي عن ذلك بأنه: "من الدالئل الصرحية على كثرة فقهه".

 المطلب الرابع: عقيـدتـه
اجلماعة، كما كانت و  هي عقيدة أهل السنةو  -رضي اهلل عنهم-مسلم مّتبعا لعقيدة السلف الصاحل كان اإلمام     

 .-رمحة اهلل عليهم أمجعني-اإلمام البخاري و  زرعة الرازيأيب و  إسحاق بن راهويةو  عقيدة شيوخه اإلمام أمحد،
 بغدادواسط و و  البصرةو  الكوفةو  دينةاملو  مكةو  يقول اإلمام البخاري: "لقيُت أكثر من ألف رجل من أهل احلجاز

أبا عبيد القاسم بن و  أبا خيثمة،و  أبا معمرو  حيىي بن معني،و  ذكر مجاعة منهم:أمحد بن حنبلو  مصر...و  الشامو 
 إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء،: "و ما أمروا -تعاىل-ذلك لقول اهلل و  عملو  سالم: أّن الدين قول

 5يقيموا الصالة".و 
 يف ستة أيام، مث استوىاألرض و  و أن القرآن كالم غري خملوق لقوله تعاىل: "إّن رّبكم اهلل الذي خلق السموات

 6غشي الليل النهار...".على العرش، يُ 
يغِفر ما دون و  : "إّن اهلل ال يغفُر أن ُيشَرك به-جلّ و  عز-القبلة بالذنب لقوله  أهلو مل يكونوا يَُكّفرون أحًدا من 

 7ذلك ملن يشاء".
 

 : قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا هلم-سلمو  صلى اهلل عليه-و ما رأيُت فيهم أحدا يتناول أصحاب حممد 
 8إلخواننا الذين سبقونا باإلميان..".و  لناذلك لقوله تعاىل: "ربّنا اغفر و 

 9ال تفرَّقوا".و  : "و اعتصموا حببل اهلل مجيعا-سلمو  صلى اهلل عليه-كانوا ينهون عن البدع ما مل يكن عليه النيب 

                                                           
 .1/529ابن حجر، تقريب التهذيب  1
 .282ابن الندمي، الفهرسة ص  2
 .8اإلمام مسلم، مقدمة صحيح مسلم ص  3
 .1/61النووي، شرح صحيح مسلم  4
 .5سورة البيـّنة، اآلية  5
 .54سورة األعراف، اآلية  6
 .48سورة النساء، اآلية  7
 .10سورة احلشر، اآلية  8
 .103سورة آل عمران، اآلية  9
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ال تتبعوا و  ما فاتّبعوه،أتباعه: "و أّن هذا صراطي مستقيو  -سلمو  صلى اهلل عليه-و حيثون على ما كان عليه النيب 
 1َل، فتفرق بكم عن سبيله".سُّبال

 .-سّلمو  صلى اهلل عليه-و أن  ال يرى السيف على أمة حممد 
عالمة من شّك يف كفره، فهو كافر، و و  ،ينقل عن املّلةو من زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهلل العظيم، كفرًا 

 2حشوية يريدون إبطال اآلثار".عالمة الزنادقة تسميتهم أهل السنة و  أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر،

 المطلب الخامس: شيـوخ اإلمام مسلم
يصعب حصرهم باعتبار أنه مسع من أغلب  -رمحه اهلل-إن الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم اإلمام مسلم    

 مع رحالته الكثرية اليت تتّوج بالسماع من مشايخ تلك البلدان.مشايخ بلده، و  علماء
و مع ذلك فقد حاول بعض العلماء حصر شيوخه حسب روايات اإلمام يف كتابه الصحيح، منهم اإلمام ابن 

، فذكر عدًدا ال بأس به من 3مسلمو  ألف كتابه القيم: املعلم يف شيوخ البخاري قد .و(ـه636األونيب) خلفون
 .-رمحه اهلل-مسلم شيوخ اإلمام 

سوى من أخرج  4عشرون رجال"و  الذين أخرج هلم يف الصحيح "مائتانو ذكر اإلمام الذهيب أن عدد شيوخ مسلم 
 هلم خارج صحيحه.

 5.شيخا"اثين عشر و  مائيتم املّزي ممن روى عنه يف الصحيح "و ذكر له اإلما
 و سنذكر جمموعة من أشهر شيوخه الذين روى عنهم يف الصحيح مرتبة على حروف املعجم:

اليشكري أبو عبد اهلل، يُعرف بـ"أيب ثور" الكليب البغدادي الفقيه، ثقة مات سنة أيب اليمان  إبراهيم بن خالد: بن-
 6مائتني".و  أربعني

إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان، أبو إسحاق التميمي، الرازي الفرّاء املعروف "بالصغري" ثقة، مات سنة -
 7مائتني.و  ثالثني

أمحد بن حممد بن حنبل، بن هالل بن أسد: أبو عبد اهلل الشيباين، اإلمام املروزي نزيل بغداد، ثقة، ُوِلَد يف ربيع  -
 8مائتني.و  أربعنيو  مات يوم اجلمعة سنة إحدىو  مائة،و  ستنيو  اآلخر سنة أربع

                                                           
 .153سورة األنعام، اآلية  1
 م.1999-هـ1420، دار إيالف الدولية، الكويت، الطبعة األوىل، 82-78حممد بن عبد الرمحن اخلم يس، اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث، ص  2
 و ستأيت دراسة هذا الكتاب القيم يف الفصل الرابع من هذه األطروحة.3
 .13/100، اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد 12/561الذهيب، سري أعالم النبالء  4
 . 504-27/499املّزي، هتذيب الكمال  5
 .2/512تذكرة احلفاظ و  12/77له ترمجة يف سري أعالم النبالء  6
 .1/44التقريب و  2/449له ترمجة يف تذكرة احلفاظ  7
 .1/62لتهذيب ا هتذيبو  2/431له ترمجة يف تذكرة احلفاظ  8
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أمحد بن أيب بكر بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف، أبو مصعب القرشي الزهري املدين  -
 1هو قاضي املدينة إذ ذاك.و  مائتني،و  وأربعني الفقيه، صدوق، مات يف شهر رمضان سنة اثنتني

ة" املروزي، اإلمام، ثقة، تويف إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم، أبو يعقوب احلنظلي املعروف "بابن راهوي-
 2مائتني بنيسابور.و  ثالثنيو  سنة مثان

 و تويف سنة ستإمساعيل بن إبراهيم بن معمر بن احلسن، أبو معمر اهلُذيل اهلََروي، نزيل بغداد ثقة مأمون، -
 3مائتني.و  ثالثني

 عبد اهلل األصبحي املدين، حليف بينأبو إمساعيل بن عبد اهلل بن أيب أويس بن عبد اهلل بن أويس بن أيب عامر، -
 4مائتني.و  عشرينو  يقال سنة سبعو  هو ابن أخت مالك ابن أنس، صدوق، مات سنة ست،و  م،تي
 5مائتني.و  مخسنيو  بشر بن خالد، أبو حممد العسكري الفارض، نزيل البصرة، ثقة مات سنة ثالث-
حرملة بن حيىي بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران بن قُراد، أبو حفص التجييب املصري الفقيه، صدوق، مات سنة -

 6يقال سنة أربع.و  مائتنيو  أربعنيو  ثالث
بن طالب، أبو حممد البغدادي املقرئ البزّاز، ثقة، مات يف مجادى يقال ابن هشام و  هشام بن ثعلب، خلف بن -

 7مائتني.و  عشرينو  اآلخرة سنة تسع
 8مائتني.و  ثالثنيو  زهري بن حرب بن شداد، أبو خيثمة النسائي احلافظ، ثقة ثبت، مات سنة أربع -
، ثقة، رمبا َوهم، تويف سنة اثنتني بن معاوية، أبو حفص النخعي الكويف عمر بن حفص بن غّياث بن طلق-

 9مائتني.و  وعشرين
قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف بن عبد اهلل، أبو رجاء الثقفي البغ الين موىل احلّجاج بن يوسف، ثقة ثبت،  -

 10مائتني.و  مات سنة أربعني
سويد بن سعيد بن سهيل بن شهريار، أبو حممد اهلروي، سكن حديثة األنبار، صدوق يف نفسه، مات سنة -

 11مائتني.و  أربعني
                                                           

 .2/482تذكرة احلفاظ و  1/17التهذيب  هتذيب له ترمجة يف 1

 .1/190التهذيب  هتذيبو  2/433له ترمجة يف تذكرة احلفاظ  2
 .1/239التهذيب  هتذيبو  6/266تاريخ بغداد و  2/471له ترمجة يف تذكرة احلفاظ  3
 .1/271التهذيب  هتذيبو  2/409له ترمجة يف تذكرة احلفاظ  4
 .1/392التهذيب  هتذيب يف له ترمجة 5
 .2/201التهذيب  هتذيب يف له ترمجة 6
 .10/571، سري أعالم النبالء 3/134التهذيب  هتذيب يف له ترمجة 7
 .4/328التهذيب  هتذيبو  2/443يف تذكرة احلفاظ  له ترمجة8

 .7/381التهذيب  هتذيب يف له ترمجة 9
 .8/321التهذيب  هتذيب يف له ترمجة 10
 .4/239التهذيب  وهتذيب 2/454له ترمجة يف تذكرة احلفاظ  11
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ثالثني و  ظ فاضل، مات سنة أربعبن عبد اهلل بن ّنري، أبو عبد الرمحن اهلمداين اخلاريف الكويف، ثقة حافحممد -
 1مائتني.و 
 أربعنيو  مخسبن أيب زيد أبو عبد اهلل القشريي النيسابوري الزاهد ثقة عابد، مات سنة حممد بن رافع -

 2و مائتني.
 3مائتني.و  ثالثنيو  حممد املروزي الَعدوي موالهم، ثقة، مات يف شهر رمضان سنة تسع أبوحممود بن غيالن،-
بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن، أبو زكريا البغدادي أصله من األنبار، ثقة حافظ  حيىي بن معني بن عون -

 4مائتني".و  ثالثنيو  مشهور، مات يف ذي القعدة سنة ثالث
 عنهم خارج الصحيح:الذين روى من أشهر شيوخه و 
 5أمحد بن حفص بن عبد اهلل بن راشد، أبو علي النيسابوري، صدوق روى عنه مسلم خارج الصحيح. -
 احلّجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ: والده. -
 8كان ذلك يف غري الصحيح.و  7ينيعامة اخلراسانو  روى عنه مسلم 6مُحيد بن زجنوي ه، ثقة ثبت، -
روى احلافظ الثبت، إمام األئمة شيخ اإلسالم، " 9خزمية، أبو بكر السلمي النيسابوري،حممد بن إسحاق بن  -

 10عنه مسلم خارج الصحيح".
 

حّجة اإلسالم، مات سنة و  أبو عبد اهلل البخاري إمام الدنياحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلُعفي،  -
 11عنه خارج الصحيح.ستون سنة، روى و  له اثنتانو  مائتني،و  مخسنيو  ست

مائتني، مل يرو عنه يف الصحيح، و  مخسنيو  ثقة حافظ، مات سنة تسع 12حممد بن حيىي بن عبد اهلل الذهلي، -
 13أكثر، مثّ فسد ما بينهما فامتنع عن الرواية عنه.و  روى عنه خارجه

                                                           
 .9/251التهذيب  هتذيب له ترمجة يف 1

 .9/141التهذيب  وهتذيب 2/509تذكرة احلفاظ و  2/809له ترمجة يف اإلرشاد  2
 .10/58التهذيب  وهتذيب 2/475له ترمجة يف تذكرة احلفاظ  3
 .11/246التهذيب  هتذيب له ترمجة يف 4
 .384-12/383يب، سري أعالم النبالء الذه 5
 .11/10النهاية و  ، البداية2/550تذكرة احلفاظ و  8/160له ترمجة يف تاريخ بغداد  6
 .8/160اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد  7
 .3/42ابن حجر، هتذيب التهذيب  8
 .14/365سري أعالم النبالء و  ،7/196التعديل و  له ترمجة يف اجلرح 9

 .14/366أعالم النبالء  الذهيب، سري 10
 .12/397املصدر نفسه،  11
 .12/183السري و  11/31النهاية و  البدايةو  2/530تذكرة احلفاظ و  3/415له ترمجة يف تاريخ بغداد  12
 .12/275،561الذهيب، سري أعالم النبالء  13
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 تالمـيـذ اإلمام مسلمالمطلب السادس: 
أفاد من علمه علماء  و  األمصار، فتتلمذ على يديه خلق كثري،و  قد انتشر بني الناس يف مجيع البلدان إن علم اإلمام

 كبار.
 نقتصر يف الذكر على بعض املشهورين منهم، لصعوبة حصر عددهم.

عنه ابن و  عثمان بن أيب شيبة،و  إبراهيم بن إسحاق الصرييف، مصن ف التفسري الكبري، مسع إسحاق بن راهوية -
 1ثالثني مائة".و  غريمها، مات سنة ثالثو  أبو عبد اهلل األخرمو  رقيش
مسع من سفيان بن وكيع بالعراق  إبراهيم بن حممد بن سفيان، أبو إسحاق النيسابوري، هو اإلمام القدوة، -
 الفقيه،عنه أمحد بن هارون و  غريه مبكة،و  بد الرمحن املقرئمن حممد بن أيب عو  غريه بالري،و  موسى بن نصرو 
 ثالمثائة.و  القاضي عبد احلميد بن عبد الرمحن، مات سنة مثانو 

 2قال أبو إسحاق: من مشاهري تالميذ مسلم.و قال احلاكم: كان من العّباد اجملتهدين املالزمني ملسلم.
 3قال الذهيب: "راوي صحيح مسلم".

 غريهم.و  6والنووي 5الذهيبو  4و عّده من تالميذ مسلم املزي
إسحاق بن و  بن سعيدالبزّاز، اإلمام احلافظ، روى عن قتيبة  سلمة بن عبد اهلل، أبو الفضل النيسابوريأمحد بن  -

أبو حامد الشرقي، و  أبو حامت من صغار شيوخهو  مها من شيوخه،و  أبو زرعةو  غريمها، حّدث عنه ابن وارةو  راهوية
 7مائتني.و  مثاننيو  تويف سنة ست

 غريهم.و  الذهيبو  املّزيو  ابن الصالحو  النووي عّده من تالميذ مسلم،
عبد الرمحن و  احلسن أبو حامد النيسابوري الشرقي اإلمام احلافظ، مسع حممد بن حيىي الذهلي بن أمحد بن حممد -

قال اخلطيب البغدادي: "كان ثقة ثبتا أبو بكر اجلوزقي...و  ابن عديو  عنه ابن عقدةو  غريمها،و  بن بشر بن احلكم
 8."ثالمثائةو  عشرينو  رمحه اهلل سنة مخسمتقنا حافظا" مات 

  10و املّزي9عّده من تالميذ مسلم الذهيب
                                                           

 .2/701، تذكرة احلفاظ 14/193له ترمجة يف سري أعالم النبالء  1
حتقيق كمال يوسف احلوت، دار  1/218حممد بن عبد الغين البغدادي، التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد، ، 1/10النووي، شرح صحيح مسلم  2

 .ه1408الكتب العلمية بريوت 
 .12/562الذهيب، سري أعالم النبالء  3
 .12/562املّزي، هتذيب الكمال  4
 .12/560الذهيب، سري أعالم النبالء  5
 .2/392اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 6
 سبقت ترمجته. 7
 .15/37، السري 4/426له ترمجة يف تاريخ بغداد  8
 .15/37، 12/562الذهيب، السري  9

 .27/504املّزي، هتذيب الكمال  10
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 .1و ياقوت احلموي
 تلميذ مسلم بن احلّجاج".و  صاحب الصحيحو  قال احلاكم: "كان واحد عصره يف املعرفة،

 ُوِلَد أعمى حممد بن عيسى بن َسورة السلمي الضرير، أبو عيسى الرتمذي، اإلمام احلجة، صاحب السنن، قيل -
محّاد بن و  حول بن الفضلعنه مكو ...إسحاق ابن راهويةو  أبا مصعبو  قيل َعِمَي يف كربه، مسع قتيبة بن سعيدو 

 لق.خو  شاكر
 2مائتني.و  سبعنيو  عمات رمحه اهلل سنة تس

 3حديثا واحدا.استفاد اإلمام الرتمذي من شيخه مسلم، لكّنه مل يكثر الرواية عنه، فلم يرو يف سننه عن اإلمام إال 
 7النووي.و  6ابن حجر 5الذهيب 4املّزي :و عّده من تالميذ اإلمام

مكي بن عبدان بن بكر بن مسلم بن راشد، أبو حامت التميمي النيسابوري، احملّدث الثقة، مسع عبد اهلل بن  -
 غريمها.و  احلاكمعنه أبو علي بن الصّواف أبو أمحد و  غريهم،و  هاشم، حممد بن حيىي الذهلي، عمار بن رجاء

 أبو علي النيسابوري: "ثقة مأمون مقّدم على أقرانه من املشايخ".قال 
 8ثالمثائة.و  عشرينو  مات سنة مخس

 12و الذهيب.11و ابن الصالح10و النووي9اإلمام املّزيعّده من تالميذه، 
روى عنه معظم كتبه اليت و  استفاد من شيخه،و  و يعّد من تالميذ اإلمام مسلم النجباء "فقد الزمه مالزمة تامة،

 غريها.و  16التمييزو  الوحدان 15الطبقات، 14الكىن،و  منها األمساء13ألفها".
                                                           

 .3/337ياقوت احلموي، معجم البلدان  1
 .2/678تذكرة احلفاظ و  13/270له ترمجة يف السري  2
، 3/71هو حديث أيب هريرة "ُأحصوا هالل شعبان لرمضان..." جامع الرتمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء يف إحصاء هالل شعبان لرمضان  3

 حتقيق أمحد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 .4/85امعه ذلك يف كتاب األضاحي من جو  األمساء لإلمام مسلم،و  كما استفاد اإلمام الرتمذي من كتاب الكىن

 .27/504املّزي، هتذيب الكمال  4
 .21/502الذهيب، السري  5
 .10/114ابن حجر، هتذيب التهذيب  6
 .2/396اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 7
 .2/822تذكرة احلفاظ و  ،15/70، السري 13/119له ترمجة يف تاريخ بغداد  8
 .2/396هتذيب الكمالاملّزي،  9

 . 2/396اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 10
 .58ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص  11
 .15/71، 12/563الذهيب، سري أعالم النبالء  12
 .1/18األمساء و  القشقري، مقدمة الكىن13
 .1/28املصدر نفسه  14
 .1/10اإلمام مسلم، الطبقات  15
 .111األعظمي، مقدمة التمييز ص  ىحممد مصطف 16
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 1روى تصانيف مسلم عنه".و  مسلم،و  قال اخلليلي: "و أخذ العلم يف هذا الشأن عن البخاري
احلافظ، مسع يونس بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري األصل، أبو عوانة اإلسفرائيين: اإلمام  -

 -رمحه اهلل-غريهم، مات و  اإلمساعيلي،و  الطرباينو  عنه ابن عديو  غريمها،و  حممد بن حيىي الذهليو  عبد األعلى،
 2ثالث مائة.و  سنة ست عشرة

 ..و غريهم. 5ابن كثريو  4الذهيبو  3عّده من تالميذه املّزي
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3/826اخلليلي، اإلرشاد  1
، عامل الكتب بريوت، الطبعة 490مد عبد املعيد خان، حملتاريخ جرجان في .و14/417، سري أعالم النبالء 6/393له ترمجة يف وفيات األعيان  2

 م.1981 -هـ1401الثالثة 
 .27/505املّزي، هتذيب الكمال  3
 .12/563الذهيب، سري أعالم النبالء  4
 .11/34النهاية و  لبدايةابن كثري، ا 5
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 جهوده في علم الحديثو  المطلب السابع: آثار اإلمام مسلم العلمية

 

 تمهيد:

يساهم بقدر كبري و  إرثا عظيما ينري درب العلماء، -على مدى السنوات القليلة اليت عاشها-لنا اإلمام مسلم  ترك
 دراية.و  يف بناء تراث هذه األمة يف خمتلف علوم احلديث رواية
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 1مدار معرفة أغلب مصنفاته قول احلاكم.
 الكتب المطبوعة:أوال: 

القاضي عياض يف إكمال و  3املازري يف املعلم بفوائد مسلمو  يين يف برنامج شيوخهذكره الرع: 2الكنىو  األسماء -
 4املعلم

هتذيب النووي يف و  طبقات علماء احلديث يف 7و ابن عبد اهلادي6التحبريذكره السمعاين يف  :5كتاب التمييز  -
 غريهم.و  يف السري 8الذهيبو  فهرستهابن خري يف و  اللغاتو  األمساء

 هو نفسه الصحيح. و  12ابن عبد اهلادي.و  11الكتاينو  حاجي خليفةو  10ابن حجرو  كذا مساه: 9الجامع -
 ذكره له القاضي عياض يف إكمال املعلم بفوائد:13غيرهمو  جماعة من التابعينو  رجال عروة بن الزبير -

 . 14مسلم
 التعريف به مفصال. سيأيتو  هو موضوع الدراسةو الصحيـح: -

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  1
م، كما طبع بتحقيق عبد الرحيم القشقري، اجلامعة اإلسالمية 1984-ه1404وقد طبع الكتاب بتقدمي مطاع الطرابيشي، بدار الفكر بسوريا سنة  2

 م.1984-ه1404باملدينة املنورة 
 1/190املازري، املعلم بفوائد مسلم  3
 1/82القاضي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم،  4
 املاجستري. مرحلة هو موضوع دراسيت يفم، و 1990ه  1410وقد طبع الكتاب بتحقيق حممد مصطفى األعظمي،  مبكتبة الكوثر بالرياض سنة  5
 .2/282التحبريالسمعاين،  6

 .2/288ابن عبد اهلادي، طبقات علماء احلديث  7
 .2/590تذكرة احلفاظ و  12/579الذهيب، سري أعالم النبالء  8
األمساء" عّدهم بعض العلماء كتابًا واحَدا منهم احلافظ ابن حجر يف التهذيب و  "الكىنو الكىن"و  "األساميو الكىن"و  نشري إىل أن الكتب "األمساءو  -

 . 121الكتاين يف الرسالة املستطرفة ص و  ،10/114

 قد طبع طبعات كثرية، منها طبعة بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي بدار الكتاب املصري بالقاهرة. و  الصحيح،هو نفسه و    9
 .10/114ابن حجر، هتذيب التهذيب  10
 .41الكتاين، الرسالة املستطرفة ص  11
 .2/288ابن عبد اهلادي، طبقات علماء احلديث  12
 ضبط نّصه سكينة الشهاين.و  اللغة العربية بدمشق، قّدم لهيف جملة جممع  -دون حتقيق-ُنشر هذا الكتاب  13
 .1/82، إكمال املعلم بفوائد مسلم القاضي عياض 14
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 6ابن حجرو  5ابن األثريو  4الذهيبو  3النوويو 2ابن الندمي 1القاضي عياض كذا ذكره العلماء منهمالطبقـات:  -
 م.1991-ه1411الّدمام، بتحقيق أبو عبيدة مشهور، الطبعة األوىل سنة طبع عن دار اهلجرة ب7الكتاين.و 
 .باسم الصحيح سبقالمسند الصحيح:  -
مسي باسم كما  "الوحدان" 10مساه القاضي عياضو  9"ذكره هبذا االسم اإلمام العراقي،: 8الوحدانو  المنفردات -

 آخر "من ليس له إال راو واحد".
 11كما ورد هذا الكتاب باسم األفراد عند اإلمام الذهيب.

 اعتربمها كتابان.و  12يف الفهرسة البن الندمي" األوحاد"و و ورد باسم "املفرد"
  :ثانيا: الكتب غير المطبوعة

 13ذكره النووي.أسماء الرجال:  -
 15و النووي.14ذكره ابن الصالحطبقات التابعين:  -
 16ذكره حاجي خليفة.طبقات الرواة:  -
 األخوات:و  اإلخوة -

 باسم كتاب اإلخوة. 17نسبه إليه حاجي خليفة يف كشف الظنون
 

 

                                                           
 1/81املصدر نفسه  1
 .282ابن الندمي، الفهرسة ص  2
 .12/381اللغات و  هتذيب األمساءو  ،2/76النووي، شرح صحيح مسلم  3
 .12/579الذهيب، سري أعالم النبالء  4
 .3/10ابن األثري، أسد الغابة  5
 .6/114ابن حجر، التهذيب  6
 .138الكتاين، الرسالة املستطرفة ص  7
 ه. 1325، كما طبع يف حيدر آباد باهلند سنة 1988وقد طبع  بتحقيق عبد الغفار سليمان بدار الكتب  العلمية سنة  8
 .3/104التذكرة و  العراقي، التبصرة 9

 1/82إكمال املعلم بفوائد مسلم القاضي عياض،  10
 .2/590التذكرة و  12/579الذهيب، سري أعالم النبالء  11
 .282ابن الندمي، الفهرسة ص  12
 .4/64النووي، شرح صحيح مسلم  13
 .59ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص  14
 .2/397اللغات و  هتذيب األمساءالنووي،  15
 .2/1099حاجي خليفة، كشف الظنون  16
 .2/1387 املصدر نفسه  17
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 أفراد الشاميين: -
و زاد عليه 4ابن اجلوزي يف املنتظم،و  3التذكرة،و  يف السري 2و الذهيب1طبقات احلفاظذكره له اإلمام السيوطي يف 

 "من احلديث".
 األقران: -

  7الذهيب يف السريو  6ابن عبد اهلادي يف طبقات علماء احلديث،و 5ذكره له السيوطي يف طبقات احلفاظ
 8و التذكرة.

 االنتفاع بأهب السباع:-
 12حاجي خليفة يف كشف الظنون،و  11التذكرة،و  10و الذهيب يف السري9احلفاظ،ذكره له السيوطي يف طبقات 

 14الكتاين يف الرسالة املستطرفة.و  13و ابن حجر يف التهذيب،
 أوالد الصحابة:-

 .18السيوطي يف طبقات احلفاظو  17ابن اجلوزي يف املنتظمو  ،16و التذكرة15كذا مساه الذهيب يف السري
 

 

 

 
                                                           

 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  1
 .12/279الذهيب، سري أعالم النبالء  2
 .2/590الذهيب، تذكرة احلفاظ  3
 .16/171ابن اجلوزي، املنتظم  4
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  5
 .2/288ابن عبد اهلادي، طبقات علماء احلديث  6
 .12/579الذهيب، سري أعالم النبالء  7
 .2/590الذهيب، تذكرة احلفاظ  8
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  9

 .12/579الذهيب، سري أعالم النبالء 10
 .2/590الذهيب، تذكرة احلفاظ  11
 .1/175حاجي خليفة، كشف الظنون  12
 .10/114ابن حجر، هتذيب التهذيب  13
 .46 الكتاين، الرسالة املستطرفة ص 14
 .12/579الذهيب، سري أعالم النبالء  15
 .2/590الذهيب، تذكرة احلفاظ  16
 .6/171ابن اجلوزي، املنتظم  17
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  18
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 أوهام المحّدثين:-
 3السيوطي يف طبقات احلفاظو  2يف شرح مسلمو  1اللغاتو  النووي يف هتذيب األمساءذكره له 

يف كشف  8حاجي خليفةو  7ابن الصالح يف الصيانة،و  6ابن اجلوزي يف املنتظمو  5التذكرة،و  4و الذهيب يف السري
 .الظنون

 9ذكره له ابن الندمي يف الفهرسة.التاريخ: -
 10املنتظم.ذكره ابن اجلوزي يف تفضيل السنن: -
 11قال أبو عبد اهلل احلاكم: "رأيت بعضه".الجامع الكبير على األبواب: -

مساه اجلامع و  14يف شرح صحيح مسلمو  13اللغاتو  و النووي يف هتذيب األمساء12ذكره له ابن الصالح يف الصيانة
  16الذهيب يف السريو  15السيوطي يف طبقات احلفاظو  على األبواب،

 17و التذكرة.
 

 

 

 

 

                                                           
 .2/397اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 1
 .1/10النووي، شرح صحيح مسلم  2
 .1/265 طبقات احلفاظ السيوطي، 3
 .12/539الذهيب، سري أعالم النبالء  4
 .2/590الذهيب، تذكرة احلفاظ  5
 .16/171ابن اجلوزي، املنتظم  6
 .5/59ابن الصالح، الصيانة  7
 .1/202حاجي خليفة، كشف الظنون  8
 .282ابن الندمي، الفهرسة ص  9

 .16/171ابن اجلوزي، املنتظم  10
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  11
 .5ح، صيانة صحيح مسلم ص ابن الصال 12
 .2/397اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 13
 .1/10النووي، شرح صحيح مسلم  14
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  15
 .12/579الذهيب، سري أعالم النبالء  16
 .2/590الذهيب، تذكرة احلفاظ  17
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 أحمد بن حنبل: سؤاالته-
ابن عبد و  4ابن اجلوزي يف املنتظم،و  3يف السريو  2و الذهيب يف تذكرة احلفاظ1ذكره له السيوطي يف طبقات احلفاظ

 5اهلادي يف طبقات علماء احلديث.
 العلل:-

الكتاين و  9اللغاتو  النووي يف هتذيب األمساءو  8السيوطي يف طبقات احلفاظو  7و التذكرة6ذكره له الذهيب يف السري
ابن عبد اهلادي يف و  مساه "علل احلديث"و  11ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنونو  10يف الرسالة املستطرفة،

 12طبقات علماء احلديث.
 كتاب عمرو بن شعيب:-

"يذكر  13زاد ابن اجلوزي يف املنتظمو  مّسوه حديث عمرو بن شعيب،و  ابن عبد اهلادي،و  السيوطيو  ذكره له الذهيب
  .ما أخطأ فيه"و  فيه من مل حيتج حبديثه

 المخضرمون:-
صلى اهلل -مل يلق النيب و  ذكر من أدرك اجلاهلية -رمحه اهلل-قال احلاكم: "قرأت خبط اإلمام مسلم بن احلجاج 

 ...".-سلمو  صلى اهلل عليه-النيب ب الصحابة بعد لكنه صحو  -سلمو  عليه
 14من املخضرمني عشرين رجال". -رمحه اهلل-ذكرهم مسلم  و سرد أمساءهم مث قال: فبلغ عدد من

 17احلافظ.و  16الذهيبو  يف الصيانة 15ذكره له ابن الصالح

                                                           
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  1
 .12/579لذهيب، سري أعالم النبالء ا 2
 2/590الذهيب، تذكرة احلفاظ  3
 .16/171ابن اجلوزي، املنتظم 4
 .2/288بن عبد اهلادي، طبقات علماء احلديث ا5
 12/579الذهيب، السري 6
 .2/590الذهيب، التذكرة 7
 .2/265السيوطي، طبقات احلفاظ 8
 .1/10شرح صحيح مسلم  و.2/397اللغات و  النووي، هتذيب األمساء9

 .148الكتاين، الرسالة املستطرفة ص  10
 .2/1160كشف الظنون حاجي خليفة،   11
 .2/288ابن عبد اهلادي، طبقات علماء احلديث  12
 .16/171ابن اجلوزي، املنتظم  13
 .45-44احلاكم النيسابوري، معرفة علوم احلديث ص  14
 .61ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص  15
 .2/590التذكرة و  12/579الذهيب، السري  16
 ، يف ترمجة شريح بن هانئ.4/290ابن حجر، التهذيب  17
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 مسند حديث مالك:-
قال: "و عندي حديث مالك مجع مسلم بن احلجاج، و  2و احلاكم يف املستدرك1كذا مساه ابن حجر يف التهذيب

 بدأ هبذا احلديث من شيوخ مالك".
  3مالك" السيوطي "مشايخو مساه

 6ابن عبد اهلادي.و  5الذهيب،و  4و ابن اجلوزي
 المسند الكبير على الرجال:-

 7أحد". هى أنه مسعه منقال احلاكم: "له املسند الكبري على الرجال ما أر 
 8قال احلافظ يف التهذيب: "و قيل أنه صّنف مسندا كبريا على الصحابة مل يتم".

 12الكتاين.و  11الذهيبو  10و النووي9كذا ذكره ابن الصالح
 مشايخ الثوري:-

 13احلافظ ابن حجر.و  ابن اجلوزيو  الذهيبو  عبد اهلاديكذا مسّاه ابن 
 مشايخ شعبة:-

 14ابن اجلوزي يف املنتظم.و  التذكرةو  ذكره له الذهيب يف السري
 واحًدا يف فهرستهمشايع شعبة( كتابا و  مشايخ الثوريو  و اعترب ابن خري االشبيلي الكتب الثالثة )مشايخ مالك

 مشايخ مالكو  15شعبة" كما جاء يف طبقات احلفاظ للسيوطيو  سفيانو  مساه "كتاب تسميته شيوخ مالكو 
 شعبة.و  الثوريو 

                                                           
 .10/114املصدر نفسه  1
 -هـ1411، حتقيق مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 1/352احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني  2

 م.1990
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  3
 .16/171ابن اجلوزي، املنتظم  4
 .2/590التذكرة و  ،12/579الذهيب، السري  5
 .2/289ابن عبد اهلادي، طبقات علماء احلديث  6
 .1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  7
 .10/114ابن حجر، التهذيب  8
 .59ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص  9

 .2/397اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 10
 .12/579السري الذهيب،  11
 .61الكتاين، الرسالة املستطرفة ص  12
 2/15ابن حجر، هتذيب التهذيب 13
 16/171ابن اجلوزي، املنتظم  14
 1/265السيوطي، طبقات احلفاظ  15



  التعريف بكتابه الصحيحو  اإلمام مسلم الفصل التمهيدي: ترجمة

 
31 

 علومهو  في الحديث ثالثا: جهود اإلمام مسلم
عاشها، تصانيف كثرية على مدى السنوات القليلة اليت و  تآليف من -رمحه اهلل-ما ألفه اإلمام مسلم  أنال شك 

له يف ذلك، االختصاص و  رسوخ قدمه فيه، باإلضافة إىل شهادة أهل الفنو  تربز مدى علو شأنه يف هذا العلم
 املتأخر منهم.و  يف هذا الفن املتقّدم من العلماء بتبحرهنّوه و  الداين،و  يفشهد على إمامته القاص

الدراية، فكان دارسا لألحاديث و  -سلمو  يهصلى اهلل عل-فكان اإلمام مسلم حّجة يف الرواية حلديث رسول اهلل 
 مضع فا ملا مل يثبت منها.و  معلالً و  ا مصححا ملا ثبت منها،شارحا هل

 طبقاهتم،و  بلداهنمو  كناهمو  أمساءهمو  أحواهلمو  فدرس الرجالمعرفة الرجال، و  التعديلو  كما كان بارعا يف اجلرح
 وفياهتم.و  مما يدخل يف دراسة األسانيد من تواريخ والداهتمو 

براعة ديباجته و  صحة أسانيده،و  سلب القلوب حبسن ترتيبهو  ذلك املؤلف الذي أهبر العقول 1وجاء كتابه الصحيح
 2حجة يف ذلك، فحصل له حظ عظيم به.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ع الدراسة يف هذه األطروحة.و و هو موض1
 و سيأيت التعريف هبذا املؤلف العظيم يف املبحث الثالث من هذا الفصل.2
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 املبحث الثالث: التعريف بكتاب حصيح مسمل

 ترتيبهو  املطلب الأول: امس الكتاب، موضوعه

 رشط الإمام فيهو تأأليفهاملطلب الثاين: سبب 

 مدة تصنيفـهو  املطلب الثالث: ماكن

 طبعاتــهو  املطلب الرابع: نسخه

 الأبواب يف حصيح مسملو  املطلب اخلامس: من وضع الكتب

عدد و  يف حصيح مسمل املعلقاتو  ، املكرراتاملطلب السادس: التحويالت

 آأحاديثهو  كتبه
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 ترتيبهو  موضوعه المطلب األول: اسم الكتاب،

 اسم الكتاب: -1
 إن أصل تسمية صحيح اإلمام مسلم هو:

  -سلمو  صلى اهلل عليه-املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل -أ
يف كتابه مشارق األنوار على و  2و القاضي عياض يف الغنية1كما مساه به اإلمام ابن خري اإلشبيلي يف الفهرسة

 3التجييب يف برناجمه.و  صحاح اآلثار
 و يسمى اختصارًا بـ:

املسند الصحيح: كما مساه به صاحبه يف قوله: "صّنفت هذا املسند الصحيح من ثالمثائة ألف حديث -بـ
 4مسموعة".

 5املسند: كما مساه به صاحبه اختصارا يف قوله: "عرضُت كتايب هذا املسند على أيب زرعة الرازي... ".-ج
 6احلديث مائيت سنة، فمدارهم على هذا املسند". يكتبونل احلديث وقوله: "لو أن أه

 7وقول اإلمام مسلم كذلك: "ما وضعت شيئا يف هذا املسند إال حبجة...".
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .122ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة ص  1
 .1/47 للقاضي عياض أنظر مقدمة مشارق األنوار ،35القاضي عياض، الغنية ص 2
 م.1981حتقيق عبد احلفيظ منصور، الدار العربية للكتاب ليبيا، تونس،  ،93التجييب، الربنامج ص 3
، ابن خلكان، وفيات األعيان 13/101يب البغدادي، تاريخ بغداد اخلط، 93برنامج التجييب ص  .12/565الذهيب، سري أعالم النبالء،  4
 .1/144عماد احلنبلي، شذرات الذهب ال، ابن 5/194

حتقيق أمحد جاد، دار الغد اجلديد القاهرة، الطبعة  412كما مساه بعض العلماء هبذا االسم منهم عبد الرمحن بن خلدون يف مقدمته الشهرية ص 
 م.2007-هـ1428األوىل 

، فهرسة ابن 1/29، رجال صحيح مسلم ، أنظر ابن منجويه12/580النبالء  ، الذهيب، سري أعالم68ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص  5
 .1/19، املستدرك للحاكم 192آشي ص، برنامج الوادي 84عطية ص 

 .102فهرسة ابن خري اإلشبيلي ص  6
 .68ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص و  ،590، تذكرة احلفاظ 12/580الذهيب، سري أعالم النبالء  7
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إمساعيل باشا و  3حاجي خليفة يف كشف الظنون،و  2هبذا االسم الكتاين يف الرسالة املستطرفة ذكرهو  :1. اجلامعد
"و قد أطلق عليه اسم اجلامع"، حمّب الدين  6،شبري أمحد العثماينو  5الفريوزباديو  4العارفنيالبغدادي يف هدية 

 7الشريازي صاحب القاموس حيث قال ... ختمت حبمد اهلل جامع مسلم".
اليافعي يف مرآة و  9النهاية،و  ابن كثري يف البدايةو  8هبذا االسم الذهيب يف سري أعالم النبالء، الصحيح: ذكره-هـ

 13عماد احلنبلي يف شذرات الذهب،الابن و  12اللغات،و  يف األمساءو  11النووي يف شرح صحيح مسلمو  10اجلنان،
 .14ابن خلكان يف وفيات األعيانو 

 مغارهبا.و  و اشتهر بعد ذلك باسم صحيح مسلم يف مشارق األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: ما تضّمن أبواب الشرع الثمانية: العقائد، األحكام، السري، اآلداب، التفسري، الفنت، األشراط، املناقب، أنظر مقدمة حتفة اجلامع عند احملدثني 1

 .24األحوذي ص 
 .41ص الكتاين، الرسالة املستطرفة 2
 .1/555حاجي خليفة، كشف الظنون  3
 .2/432إمساعيل باشا، هدية العارفني  4
 .10/114ابن حجر، التهذيب  5
 .1/105، فتح امللهم شبري أمحد العثماين6
 .1/105املصدر نفسه  7

 .571-566-12/558الذهيب، سري أعالم النبالء  8
 .11/33نهاية الو  ابن كثري، البداية 9

 .2/174اليافعي، مرآة اجلنان  10
 .1/10النووي، شرح صحيح مسلم  11
 .2/89اللغات و  النووي، هتذيب األمساء 12
 .1/144عماد، شذرات الذهب الابن  13
 .5/195ابن خلكان، وفيات األعيان  14
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 موضوع الكتاب: -2
 :فنون كثريةو  مام مسلم على علوماحتوى صحيح اإل

 الحديث الصحيح -أ
اليت جتّلت يف أكمل صورها من خالل املنهج الفذ الذي سلكه اإلمام مسلم يف ترتيب و  :الصناعة اإلسنادية -بـ

تعدد الشيوخ، حبيث استطاع أن جيمع بني و  حتويل اإلسنادو  طريقة مجع الطرقو  جودة السياقو  األحاديث
 االستيعاب بطريقة فنية مبتكرة.و  االختصار

 1فيها:و  ذلك من خالل املقدمة القّيمة اليت وضعها يف صدر كتابهو  :أصولو  علوم الحديث قواعد -ج
 رّدها.و  كيفية الكشف عن املنكر يف الروايات-
 تقسيم احلديث إىل ثالثة أقسام-
 زيادة الثقة.و  أحكام يف التفّرد-
تغليظ  -سلمو  صلى اهلل عليه-اهلل  التحذير من الكذب على رسولو  ترك الكذابنيو  وجوب الرواية عن الثقات-

 ذلك.
 النهي عن احلديث بكل ما مسع.-
 االحتياط يف حتملها.و  النهي عن الرواية عن الضعفاء-
 أن الرواية ال تكون إال عن الثقات.و  بيان أن اإلسناد من الدين-
 أن جرح الرواة مبا هو فيهم جائز بل واجب.-
 صحة االحتجاج باحلديث املعنعن.-
مقدمة صحيح مسلم من أوائل املقّدمات العلمية املنهجية بل هي جديرة أن تكون النموذج املنهجي  تعترب "

 2.هذه امليزة ينفرد هبا مسلم دون البخاري"و  العاملي يف علم املقدمات،
 ه:ـــالفق -د
  .األبواب الفقهيةترتيب اإلمام مسلم أحاديث الصحيح على -

األبواب، حىت يسهل على و  "إال أنه رّتب األحاديث حبيث تدل على تلك الكتبيقول صفي الرمحن املباركفوري: 
 هذا يدل على ما كان يتمتع به و  من عنوان إىل عنوانو  الطالب النبيه االنتقال من موضوع إىل موضوع

 
 
 

                                                           
 أنظر مقدمة صحيح مسلم. 1

 169الفكر املنهجي عند احملدثني ص  2
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 1االجتهاد".و  اإلمام مسلم من النبوغ يف التفقه
 2مل يتأوهلا".و  من سياق األحاديث اليت ذكرها،يقول اإلمام ابن القيم: "و يعَرُف قوله يف السنة 

رمحه -فإين عند اجتماع طلبة العلم لدي يف التفقه يف صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج" يقول القاضي عياض:
 من آثاره دقائق العلمو  إثارة الفقهو الكشف عن أسراره،و  البحث عن أغوارهو  و الوقوف على معاين أخباره-اهلل

 3أنواره..."و  حقائق الدين من جذاهو  االقتباس للهدىو 
 االستدالل.تساعده يف النظر و و  ،زيادات قد تفيد الفقيهو  ألفاظ مختلفةإيراد الروايات املتعددة املشتملة على -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/10عم يف شرح صحيح مسلم املباركفوري، منة املنصفي الرمحن 1
 .241ابن القيم، اجليوش اإلسالمية ص  2

 1/71القاضي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم  3
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 ترتيب الكتاب: -3

 من حيث الموضوعات: -أ
رتب اإلمام مسلم كتابه الصحيح وفق األحكام الكربى لإلسالم العقيدة مث الشريعة، فبدأ بكتاب اإلميان    

 أساس كل عمل.و  باعتباره أصل األصول
 ترتيبا دقيقا حمكما. أبواب الفقه: رتب كل كتاب على ترتيب األبواب -بـ
بأهداف مدروسة و  ترتيبا عبقريا بدقة حمكمة: رتب اإلمام مسلم أحاديث الباب ترتيب األحاديث في الباب -ج

 1الشواهد.و  ، جيعل الرواية األوىل هي األصل مث يتبعها باملتابعاتالصناعة اإلسناديةتربز فيها 
أكثرها داللة على املعىن، مث يتبعها مبا ورد يف و  أتم الروايات: بأنه يذكر ترتيب الروايات حسب األلفاظ -د

 مع التنبيه دائما على االختالفات الواردة بني الروايات. زيادات و  ألفاظالروايات األخرى من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 يف املبحث الرابع. هذه املسألةو سيأيت تفصيل 1
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 شرط اإلمام فيهو  المطلب الثاني: السبب الباعث لتأليف صحيح مسلم

 أوال: سبب تأليف صحيح مسلم

 صحيحه عن السبب الباعث على تأليفه: 1كشف اإلمام مسلم يف مقدمة
يقول اإلمام مسلم: "أما بعد، فإنك يرمحك اهلل بتوفيق خالقك، ذكرت أنك  2استجابة لطلب أحد تالميذه:-1

 أحكامهو  يف سنن الدين -سلمو  صلى اهلل عليه-مهمت بالفحص عن تعّرف مجلة األخبار املأثورة عن رسول اهلل 
تداوهلا و  نُقلت هبا غري ذلك من األشياء باألسانيد اليتو  الرتهيب،و  الرتغيبو  العقابو  ما كان فيها من الثوابو 

يف التأليف  لك سألتين أن أخّلصهاو  أن توقف على مجلتها مؤلفة حمصاة، أرشدك اهلل أهل العلم فيما بينهم فأردت
 3بال تكرار كثري...".

املوضوعات، فتصدى اإلمام لذلك  و  أحاديث الضعفاءو  اململوءة باملناكريو  كثرة الكتب اليت بني أيدي الناس،-2
الكتاب العظيم، فقال يف مقدمة صحيحه: "فلوال الذي رأينا من سوء صنيع كثري ممن َنَصَب  كله بتأليفه هلذا

تركهم االقتصار على األحاديث و  الروايات املنكرة،و  نفسه حمّدثا فيما يلَزمهم من طرح األحاديث الضعيفة
 ارهم بألسنتهم، إقر و  األمانة بعد معرفتهمو  الصحيحة املشهورة، مما نقله الثقات املعروفون بالصدق

منقول عن قوم غري مرضيني، ممن ذمَّ الرواية عنهم، و  و أّن كثريا مما يقذفون به إىل األغبياء من الناس هو مستنكر،
عبد الرمحن و  حيىي بن سعيد القطانو  سفيان بن عيينةو  شعبة بن احلجاجو  أئمة أهل احلديث، مثل مالك بن أنس

لكن من أجل ما و  التحصيل،و  ُهل علينا االنتصاب ملا سألت من التمييزغريهم من األئمة، َلَما سَ و  بن مهدي،
قذفهم هبا إىل العوام الذين ال يعرفون عيوهبا، و  أعلمناك من نشر القوم األخبار املنكرة باألسانيد الضعاف اجملهولة،

 4خفَّ على قلوبنا إجابُتك ملا سألت".
 
 

 
 

                                                           
 .4-3اإلمام مسلم، مقدمة الصحيح  1
 بغدادي: "مث مجع له مسلم الصحيحالطلب احلافظ أمحد بن سلمة، يقول اخلطيب الو  يف الرحلة رفيقهو  قال بعض العلماء أن املقصود هنا هو تلميذه 2

 .4/186يف كتابه"، تاريخ بغداد 
عبد اهلل و  ابن راهويةو  البصرة، مسع قتيبة بن سعيدو  أمحد بن سلمة: احلافظ احلجة أبو الفضل النيسابوري البزّاز املعدل رفيق مسلم يف الرحلة إىل بلخ "

مائتني"، و  مثاننيو  طائفة، له مستخرج كهيئة صحيح مسلم، مات يف مجادى اآلخرة سنة ستو  مها من شيوخهو  ابن وارةو  بن معاوية حّدث عنه أبو زرعة
 .2/637الذهيب، تذكرة احلفاظ 

 .4-3اإلمام مسلم، مقدمة الصحيح  3
 .8املصدر نفسه، ص 4
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 ثانيا: شرط اإلمام مسلم في صحيحه
 
 

  أقسام الحديث عند اإلمام مسلم 

 
 
 

  ما رواه الحفاظ                               ما رواه العدول المعروفون                      ما رواه الضعفاء المتروكون    
 لكنهم متوسطون                       و  بالصدق                               المتقنون        

 الكذب بسبببسبب كثرة /                        اإلتقان   و  في الحفظ                                                      
 السهوو  الخطأ                                                                                                  

 
 

  
أما القسم الثالث فال يعرج عليه و  خيرج اإلمام مسلم ألحاديث القسم األول مث يتبعه أحاديث القسم الثاين،   

 أصال.
 1يقول اإلمام الدهلوي: "توّخى جتريد الصحاح اجملمع عليها بني احملّدثني املتصلة املرفوعة".

قبل أن  -رمحه اهلل-نية اخرتمت اإلمام مسلم رّدا على من قال بأن ّ املو  و بيانا لشرط اإلمام مسلم يف صحيحه
 يتم كتابه:

على  -كما قال-يقول القاضي عياض يف حتليل دقيق: "فإّنك إذا نظرت تقسيم مسلم يف كتابه احلديث    
ثالث طبقات من الناس، فذكر أن القسم األول حديث احلفاظ، مث قال بأنه إذا تقصى هذا أتبعه بأحاديث من 

ذكر أهنم ال يلحقون بالطبقة و  تعاطي العلم،و  الصدقو  اإلتقان مع كوهنم من أهل السرتو  مل يوصف باحلذق
مّسى أمساء من كل طبقة من الطبقتني املذكورتني، مث أشار إىل ترك حديث من أمجع أو اتفق األكثُر على و  األوىل،
 قد ذكر يف أبواب كتابه -رمحه اهلل-وجدته و  صّححه بعضهم فلم يذكره هنا،و  بقي من اهتمه بعضهمو  هتمته،

حديثها،  يد الطبقة الثانية اليت مسَّاها، و جاء بأسانو  تصنيف أحاديثه حديث الطبقتني األوليني اليت ذكر يف أبوابه،و 
 االستشهاد هبا، أو حيث مل جيد يف الكتاب لألوىل شيئا،و  كما جاء باألوىل على طريق اإلتباع حلديث األوىل

-كذلك فعل البخاري و  خرّج حديثهم مبن ُضّعف أو اهتم ببدعه،و  زكاهم آخرون،و  همذكر أقواما تكّلم قوم فيو 
رأيت يف كتابه وتبّينت يف و  قد أتى بطبقاته الثالث يف كتابه على ما ذكر، -رمحه اهلل-فعندي أنه  -رمحه اهلل

                                                           
 .1/151الدهلوي، حجة اهلل البالغة  1
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يأيت بأحاديثها خاّصة و  طبقة كتابا،َطرَح الرابعة كما نصَّ عليه، فتأّول احلاكم أنه إّنا أراد أن يفرِد لكل و  تقسيمه
يأيت بأحاديث و  بان من غرضه أن جيمع ذلك يف األبوابو  ليس ذلك مراده بل إّنا أراد مبا ظهر من تأليفهو  مفردة،

 الطبقتني من غري تكرار كما ذكر يف كالمه.
حيتمل أن يكون و  قسام الثالثة،اإلتباع، حىت استوىف مجيع األو  فيبدأ باألوىل مث يأيت بالثانية على طريق االستشهاد

 اهلل أعلم مبراده".و  الثالثة الذي طرح،و  أراد بالطبقات الثالث من الناس احلفاظ مث الذين يلوهنم،
رأى فيه من يَفهم هذا، فما وجدُت مصنـ ًفا إال و  و يضيف القاضي عياض قائال: "و قد فاوضت يف تأويلي هذا

 1اهلل املوفق للصواب...".و  طالع جمموع األبواب،و  أّمل الكتابهو ظاهر ملن تو  بان له ما ذكرت،و  صوبه
 و يف التفصيل يف اشرتاط اإلمام مسلم ما أمجعوا عليه يقول اإلمام ابن الصالح: 

 "شرط مسلم يف صحيحه أن يكون احلديث متصل اإلسناد بنقل الثقة من أوله إىل منتهاه، ساملا من الشذوذ 
 و من العلة.

احلديث الصحيح يف نفس األمر، فكل حديث اجتمعت فيه هذه األوصاف فال خالف بني أهل و هذا هو حّد 
ما اختلفوا يف صحته من األحاديث، فقد يكون بسبب اختالفهم انتفاء وصف هذه و  احلديث يف صحته،

 سال، األوصاف بينهم، خالف يف اشرتاطه، كما إذا كان بعض رواة احلديث مستورا، أو كما إذا كان احلديث مر 
هذا و و قد يكون بسبب اختالفهم يف صحته اختالفهم يف أنه هل اجتمعت فيه هذه األوصاف أو انتفى بعضها، 

كونه من شرط الصحيح، فإذا  و  ذلك كما إذا كان احلديث يف ُرواته من اختلف يف ثقته،و  هو األغلب يف ذلك،
رجاله أبا الزبري املكي مثال، أو سهيل بن أيب صاحل أو العالء بن عبد  يف كان احلديث قد تداولته الثقات، غري أن

ليس بصحيح على شرط البخاري، و  الرمحن أو محاد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم،
 2مل يثبت عند البخاري ذلك فيهم".و  لكون هؤالء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم األوصاف املعتربة،

 سلم في اإلسناد المعنعن:مذهب اإلمام م
االحتجاج به، إذا توفر فيه و  اتصالهو  صرح بقبولهو  مذهبه يف اإلسناد املعنعن، -رمحه اهلل-بني اإلمام مسلم    

 شرطان:
 املعنَعن عنه.و  إمكانية اللقاء بني املعنِعنو  املعاصرة-1
 براءة الراوي املَعنِعن من وصمة التدليس.-2

فقال يف مقدمة صحيحه: "و هذا القول يرمحك اهلل يف الطعن يف األسانيد قول خمرتع مستحدث غري مسبوق    
 ذلك أن القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باألخبارو  ال مساعد له من أهل العلم عليه،و  صاحبه إليه،

السماع منه لكوهنما مجيعا  و  ائز ممكن له لقاؤهجو  حديثا، أن كل رجل ثقة، روى عن مثله حديثا،و  الروايات قدمياو 
احلجة هبا الزمة، و  ال تشافها بالكالم، فالرواية ثابتةو  إن مل يأت يف خرب قط أهنما اجتمعاو  كانا يف عصر واحد،

                                                           
 .87-1/86القاضي عياض، مقدمة إكمال املعلم بفوائد مسلم  1
 م.1408، حتقيق موفق عبد اهلل عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت الطبعة الثانية، 73-1/72ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم  2
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األمر مبهم على و  داللة بّينة أن هذا الراوي مل يلق من روى عنه، أو مل يسمع منه شيئا، فأما هناك إال أن يكون
 1مكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا، حىت تكون الداللة اليت بّينا".اإل

 و يف ترجيح مذهب اإلمام مسلم يف اإلسناد املعنعن يقول اإلمام النووي:
الفقه، إن اإلسناد املعنعن مّتصل، بشرط أن و  قاله اجلماهري من أصحاب احلديثو  "الصحيح الذي عليه العمل،

 2غري مدلس بشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا". -سر العني الثانيةبك-يكون املعنِعن 
كما حكم احلافظ ابن حجر بصحة مذهب اإلمام مسلم فقال: "و عنعنة املعاصر حممولة على السماع إال من     

املختار تبًعا لعلي بن هو و  ،...لو مرةو  قيل يشرتط يف محل عنعنة املعاصر على السماع ثبوت لقائهماو  مدل س،
 3غريمها من النقاد".و  البخاريو  املديين

 من يقصد اإلمام مسلم في رّده على مخالفه في اشتراط اللقاء في اإلسناد المعنعن؟
يف الطعن يف األسانيد قول خمرتع،  -يرمحك اهلل-اختلف العلماء يف قصد اإلمام مسلم من قوله: "و هذا القول 

 .4ال مساعد له من أهل العلم عليه"و  به إليه،مستحدث غري مسبوق صاح
و قوله: "و كان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه يف توهني احلديث بالعلة اليت وصفت، أقل من أن 

سينكره من بعدهم و  كالما خلًقا، مل يقله أحد من أهل العلم سلف،و  يثار ذكره، إذ كان قوال حمدثاو  يعرّج عليه
 5قائلها القدر الذي وصفناه".و  ة بنا يف رّده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر املقالةخلف، فال حاج

 وغريه. 6شيخه علي بن املديين، كما ذهب إىل ذلك اإلمام الذهيب،و  فمن العلماء من قال: يريد بذلك البخاري
ذهب إىل ذلك احلافظ  ليس البخاري، كماو  و ذهب بعضهم إىل أن اإلمام مسلم رّد على اإلمام علي بن املديين

 الظاهر أنه يريد علي بن املديين، فإنه شرط ذلك يف أصل صحة احلديث،و  ابن كثري يف قوله: "قيل إنه البخاري
حكى ذلك اإلمام و  7لكن التزم ذلك يف كتابه الصحيح"،و  أما البخاري، فإنه مل يشرطه يف أصل الصحة،و 

 البلقيين.
أراد بالرّد على ذلك اإلمام البخاري، فهى دعوى تفتقر  -رمحه اهلل-مسلم  احلق أن ادعاء القول بأن اإلمامو    

ال علي بن املديين، بل قصد جمموعة من و  إىل دليل قاطع، فاإلمام مسلم مل يقصد بكالمه ال شيخه البخاري

                                                           
 .30-1/29اإلمام مسلم، مقدمة الصحيح  1
 1/32م النووي، شرح صحيح مسل 2
 .79-78ابن حجر، نزهة النظر ص  3
  14/ 1اإلمام مسلم، مقدمة الصحيح  4
 .30-1/29املصدر نفسه،   5
 .12/573الذهيب، سري أعالم النبالء  6
 .حتقيق أمحد شاكر، 49ص ابن كثري، اختصار علوم احلديث،  7
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، فكيف 1الناس ليس هلم باع يف هذا العلم، فقد ألف اإلمام مسلم مقدمة صحيحه قبل مالزمته اإلمام البخاري
قد نفى أن يكون هذا القول ألحد علماء السلف، حيث قال: "إذ كان قوال و  يقول اإلمام مسلم ذلك عنه،

 كالما خلًفا، مل يقله أحد من أهل العلم سلف".و  حمدثا،
كيف يقصد اإلمام مسلم شيخه و  فهل اإلمام مسلم ال يعلم مذهب شيخه اإلمام البخاري يف اإلسناد املعنعن؟

 التقدم يف هذا العلم، فهل يعقل بعد ذلك أن يغّلط عليه يف القول.و  قد شهد له باإلمامةو  م،هبذا الكال

 مدة تصنيفـهو  مكانالمطلب الثالث: 

 2يف حياة كثيـر من شيـوخه.و  عند حضور أصوله،و  صنف اإلمام مسلم كتابه الصحيـح يف بلده نيسابور   
 تصنيف كتابه مدة مخس عشرة سنة، كما خيربنا بذلك تلميذهأما مدة تصنيـفه: فقد استغرق اإلمام مسلم يف 

 3مرافقه أمحد بن سلمة بقوله: "كنت مع مسلم يف تأليف "صحيحه" مخس عشرة سنة".و 
التنقيح، و  الكتابةو  احلفظو  اجلمعو  اجلد،و  الكدو  االرحتالو  "و الكتاب مثرة حياة مباركة استغلها صاحبها يف السفر

حيّررون حىت مت تأليفه يف مخس و  بعض تالميذه يكتبونو  قد مكث هوو  تنسيقا،و  ذيباهتو  حىت كان كما ترى صحة
 4عشرة سنة".

 طبعاتهو  المطلب الرابع: نسخ صحيح مسلم

 _نسخه1

 5وجودها يف أكثر املكتبات".و  حيح البخاري يف كثرة خمطوطاته"صحيح مسلم يكاد يضاهي ص
 نسخة من صحيح اإلمام مسلم مبكتبة القرويني بفاس: -

تعد أعظم أصل و  أنفسها على اإلطالق لصحيح مسلم،و  هي أفضل النسخو  و هي نسخة ابن خري اإلشبيلي:
 خمطوط لصحيح مسلم.

أمسع، حبيث يعّد أعظم أصل موجود من صحيح و  مسع فيهاو  قال الكتاين يف فهرس الفهارس: "اليت قابلها مرارا
 هو خبط الشيخ األديب الكاتب أيب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر األموي اإلشبيليو  م يف إفريقية،مسل

عليه خبط ابن خري أنه عارضه بأصول ثالثة معارضة بنسخة احلافظ أيب علي و  ،هـ573فرغ منه سنة  املالكي
                                                           

مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، الطبعة  140-138قد حقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف املسألة تارخييا، أنظر التتمات على املوقظة ص  و1
 ه1418الثالثة 

 .1/12ابن حجر، هدي الساري  2
انتقائه ست عشرة سنة"، شرح صحيح مسلم و  قال: "بقي يف هتذيبهو  .و خالف النووي589، تذكرة احلفاظ 12/566الذهيب، سري أعالم النبالء  3
1/10. 
 م.1995-هـ1415، سلسلة البحوث اإلسالمية سنة 110-109ة ص الكتب الصحاح الست حممد حممد أبو شهبة، 4
 .3/180كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب   5
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 فرغو  شروح بعض معانيهو  ألفاظه، الشرح لغريبو  الفوائدو  كتب هبامشه كثريا من الَطَررِ و  غريه من األعالم،و  اجلياين
 1".هـ573من ذلك سنة 

 صحيح مسلم: 2طبعات
 طبع صحيح مسلم طبعات كثرية نذكر منها:

 .م(1848-هـ1265)طبعة كلكتة سنة -
 يف م(1925 -هـ1344)مث سنة م( 1911 -هـ1329)، مث سنة م(1873-هـ1290)طبعة بوالق سنة -
 أجزاء يف جملدين.8

 .م(1909 -هـ1327)طبعة مصر سنة -
 يف جزأين. م(1901 -هـ1319)طبعة دهلي سنة -
 .م(1906 -م1902 -هـ1324-هـ1320)ستانة سنة اآلطبعة -
 ، يف أربع جملدات.م(1929-هـ1348)طبعة القاهرة، مطبعة البايب احلليب سنة -
 حممد فؤاد عبد الباقي يف أربع جملدات، بتحقيق م(1957-م1955)طبعة مصر، دار إحياء الكتب العربية سنة -
 جملد خامس للفهارس.و 
تعليق و  ختريج أحاديثهو  ، حتقيق(م2003-ه1423)التوزيع، سنة و  النشرو  دمشق، دار اخلري للطباعةطبعة  -

الدراسات الشيخ مسلم بن حممود عثمان السلفي األثري، تقدمي أ.د حممد مصطفى الزميلي عميد كلية الشريعة 
 اإلسالمية جبامعة الشارقة.

ترتيب حممد فؤاد عبد الباقي، نسخة خمّرجة على الكتب التسعة و  برتقيم م2009طبعة اجلزائر، دار األصالة، سنة -
 يف جملد واحد.

 بعض مميزات طبعة حممد فؤاد عبد الباقي: 
تنويع و  ة من حيث ترقيمهبذل الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي جهدا ضخما يف حتقيق صحيح مسلم مبنتهى الدق   

 فهارسه حىت كان الوصول إىل املطلوب فيه سهال ميسورا.
 و خّصص هلذه الفهارس جملدا حافال منها:

فهرس لألحاديث بدون تكرار مع التنبيه على احلديث الذي يتفق مسلم مع البخاري على إخراجه، بذكر رقمه  -
 يف البخاري.

 حديثا. 137قد بلغت عدهتا عنده و  أكثر من موضع، فهرس األحاديث اليت أخرجها مسلم يف -

                                                           
 .13/54 للذهيب سري أعالم النبالءأنظر  .1/385األثبات و  فهرس الفهارس 1
 .598-2/597 ملشهور آل سلمان منهجه يف الصحيحو  أنظر اإلمام مسلم بن احلجاج 2
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حتت اسم كل و  فهرس بأمساء الصحابة الذين رووا أحاديث الصحيح مرتبة أمساؤهم على حروف املعجم، -
رقم حديث البخاري إن كان من و  موضع كل حديثو  صحايب أرقام األحاديث اليت رواها يف الصحيح،

 األحاديث املتفق عليها.
أمام كل حديث رقم صفحة و  مبثابة أطراف لألحاديث القولية يف الصحيح حسب أوائل حروفها،فهرس  -

 الكتاب.
حتت اسم كل كتاب و  صفحته،و  فهرس املوضوعات حسب ترتبها يف الكتاب: يذكر اسم الكتاب مسبقا برقمه  -

اية عنوان الباب يذكر أرقام يف هنو  عناوين األبواب اليت فيه، مرقما هذه األبواب، ذاكرا صفحاهتا من طبعته،
رقم آخر حديث فإذا كان يف الباب حديث مكرر، بنّي ذلك بأن و  األحاديث اليت فيه، بأن يذكر رقم أول حديث

 يذكر احلديث برقمه األصلي.
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 األبواب في صحيح مسلم.و  المطلب الخامس: من وضع الكتب

 للتحقيق يف املسألة مت دراسة و  وضع أمساء الكتب فيه، منو  اختلف العلماء يف مسألة تبويب صحيح مسلم
 ما يلي: 

 مستندهم في ذلك:و  لم يبّوب كتابه -رحمه اهلل-القائلون بأن اإلمام مسلم -أوال
 صفي الرمحن املباركفوري.و  شبري أمحد العثماينو  ابن القيمو  السيوطيو  النوويو  اإلمام ابن الصالح

 رّتب كتابه على األبواب، فهو مبو ب يف احلقيقة، -إيّاناو  رمحه اهلل-إّن مسلًما  يقول اإلمام ابن الصالح: "مث   
 1لكنه مل يذكر فيه تراجم األبواب لئال يزداد هبا حجم الكتاب، أو لغري ذلك".و 

 ،رّتب كتابه على األبواب، فهو مبوب يف احلقيقة -رمحه اهلل-و تبعه يف ذلك اإلمام النووي فقال: "مث إّن مسلما 
 2لكنه مل يذكر تراجم األبواب فيه لئال يزداد هبا حجم الكتاب أو لغري ذلك".و 

بعضها ليس جبيد، إما لقصور يف عبارة و  يضيف اإلمام النووي: "..و قد ترجم مجاعة أبوابه برتاجم بعضها جّيد
 3إما لغري ذلك".و  إما لركاكة لفظها،و  الرتمجة،

إّنا صنعه مجاعة و  نسخه من األبواب مرتمجة فليس من صنيع املؤلف،يقول اإلمام السيوطي: "و ما يوجد يف 
 4غريه".و  بعده، كما قال النووي منها اجليد

مل و  مل يتأوهلا،و  عَرُف قوله يف السنة من سياق األحاديث اليت ذكرهايُ  ابن القيم: "قول مسلم بن احلجاج، و يقول
ء مع نظريه، لكن تعرف الرتاجم من ذكره لشيو  أبواب،لكن سردها بال و  يذكر هلا الرتاجم كما فعل البخاري

."...5 
األبواب عموما، فقد وضع اإلمام و  يقول اإلمام املباركفوري: "حيث إن صحيح مسلم كان خاليا عن الكتب

اشتهر من بينها ما وضعه اإلمام النووي اشتهارا كأنه من أصل و  ترامجها،و  األبواب بعناوينهاو  غريه الكتبو  النووي،
 6من عمل املصنف إال أنه ال خيلو من نظر...".و  لكتاب،ا

 7: "و اعلم أن صحيح مسلم قد قرئ على جامعه مع خلو أبوابه عن الرتاجم".شبري أمحد العثماين و يقول
 

                                                           
 .103ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم ص  1
 .1/21النووي، شرح صحيح مسلم  2
 .1/21املصدر نفسه  3
، دار ابن عفان، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل ، حتقيق أيب إسحاق احلويين1/33السيوطي، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج،  4

 م. 1996-هـ1416
، دار 70نادر بن سعيد التعمري، ص  ،أنظر إحتاف السامع مبنهج اإلمام مسلم يف املسند الصحيح اجلامع، 241ن القيم، اجليوش اإلسالمية ص اب 5

 م.  1999 -هـ1420ابن حزم، الطبعة األوىل 
 م.1999دار السالم، الطبعة األوىل  10-1/9املباركفوري، منة املنعم يف شرح صحيح مسلم صفي الرمحن  6
 .1/100، فتح امللهم شبري أمحد العثماين7
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 أقوال بعض املعاصرين:
 مسلم،األبواب يف صحيح مسلم ليست من صنع اإلمام و  يقول صاحل عبد الوهاب الفقي: "عناوين الكتب   

 1يف شرحه". -رمحه اهلل-بّوب األبواب اإلمام النووي و  أحسن من وضع له الرتاجم،و  إّنا هي من صنع الشراحو 
إّنا مجع و  و يقول حممد أبو شهبة: "و مما ينبغي أن يعلم أن مسلًما مل يضع لكتابه تراجم لألبواب بالفعل،

األحاديث املتعلقة مبوضوع واحد يف مكان واحد، فجاء كتابه يف قوة املبّوب،و لعل مسلًما فعل ذلك ليشحذ 
 مدلوالهتا.و  الكشف عن مقاصد األحاديثو  االستنباطو  يُعِمل فكره يف البحثو  القارئ للكتاب ذهنه،

 إّنا من و  طبوعة فليس من صنيع املؤلف،األبواب يف بعض النسخ املو  و أما ما تراه من ذكر العناوين للكتب
بّوب األبواب اإلمام النووي يف شرحه، فكن على و  أحسن من وضع له الرتاجمو  صنع من جاء بعده من الشرّاح،

 2بّينة من ذلك".
على أمحد شاكر يف مقدمة مفتاح كنوز و  3و يقول مشهور آل سلمان معتمًدا على قول السيوطي يف الديباج

ما يوجد يف نسخه من أبواب مرتمجة، فليس من و  يف صحيح مسلم بعد املقدمة إال احلديث السرد، "ليس 4السنة:
كانوا يضعوهنا على و  أمههم اإلمام النوويو  إّنا صنعه مجاعة بعده من نّساخه، أو شراحه،و  صنع املؤلف،

 5حاشيته".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 م.2003-هـ1424تقدمي حممود محدي زقزوق وزارة األوقاف مجهورية مصر العربية القاهرة و  ، إشراف488موسوعة علوم احلديث الشريف ص  1
 م.1995جممع البحوث اإلسالمية األزهر، مصر  116-115ة ص ، الكتب الصحاح الستحممد أبو شهبة 2
 . 1/33السيوطي، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج،  3

 /أ.1أمحد شاكر، مقدمة حتقيقه لكتاب مفتاح كنوز السنة  4
من اجلدير بالذكر أّن مسلما هو الذي وضع عناوين  قال: "و. مث عاد و 1/384، اإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجه يف الصحيح مشهور آل سلمان 5

 .1/388 املصدر نفسه. "لذا جتد أن هلا ذكرًا يف كتب األقدمنيو  الكتب الرئيسية يف صحيحه،
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 :يبّوب كتابه الصحيحلم  -رحمه اهلل-مستند القائلين بأّن اإلمام مسلم -ثانيا

 وجود بعض النسخ لصحيح مسلم غري مبّوبة:-1
هلذا جند و  منها: نسخة خبط احلافظ أيب إسحاق الصريفيين، يقول اإلمام السيوطي: "و كان الصواب ترك ذلك،

 .1النسخ القدمية ليس فيها أبواب البتة، نسخة خبط احلافظ أيب إسحاق الصريفيين، كذلك ال أبواب فيها أصال"
 أال يزاد حجم الكتاب:-2

 2قال اإلمام ابن الصالح: "مل يذكر فيه تراجم األبواب لئال يزداد هبا حجم الكتاب، أو لغري ذلك".
 أن اإلمام مسلم اخرتمته املنية قبل متام كتابه:-3

و إىل هذا الرأي ذهب ابن عساكر بأن: ُخُلو الصحيح من ذلك ليس عن عمد من مؤلفه، بل ألنه "مات قبل 
 3أبوابه".و  استتمامه"و قبل "استيعاب ترامجه

 ثالثا: الترجيح في مسألة التبويب:
 و يـَُرد على أصحاب القول بأن اإلمام مسلم مل يبو ب كتابه الصحيح باألدلة اآلتية:

كل من سار على و  -السابق-ند الذين قالوا بأن مسلما مل يبّوب صحيحه هو قول اإلمام ابن الصالح أّن مست-1
 هذا الرأي كان مقل دا له يف ذلك.

وقعوا يف اضطراب كبري، فمنهم من و  أن الذين قالوا بعدم تبويب اإلمام مسلم لكتابه، ليس هلم مستند قوي،-2
هذه و  منهم من يقول: من وضع النّساخ،و  ل: من وضع الشرّاح،بعضهم يقو و  يقول: "صنعه مجاعة بعده"،

 العبارات فيها من اإلهبام ما فيها.
اضطراب القائلني بعدم تبويب اإلمام مسلم لكتابه يف توجيه هذا الرأي، حىت اإلمام ابن الصالح نفسه تردد يف -3

منهم و  كما تقدم  5تبعه يف ذلك النوويو  4توجيه هذا الرأي فقال: "لئال يزداد هبا حجم الكتاب، أو لغري ذلك"
أن اإلمام و  ال خيفى أن هذه التوجيهات مردودةو  من وجَّهه بأن اإلمام مسلم تويف قبل أن يتّم كتابه الصحيح،

 مسلم ثبت أنه قد أمت كتابه.

                                                           
 .1/33السيوطي، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج،   1
 .1/101ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم  2
 .1/555حاجي خليفة، كشف الظنون  3

 .103ابن الصالح، الصيانة ص  4
 .1/21النووي، شرح صحيح مسلم  5
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تصريح بعض أصحاب هذا الرأي بأن اإلمام مسلم وضع عناوين الكتب يف صحيحه، يقول مشهور آل -4
لذا جتد أّن هلا و  "و من اجلدير بالذكر أّن مسلًما هو الذي وضع عناوين الكتب الرئيسة يف صحيحه، سلمان:

 1ذكرًا يف كتب األقدمني...".
تفّند هذه املقولة و  2كثري من العلماء من يقول بأن اإلمام النووي هو الذي وضع تراجم أبواب صحيح مسلم،-5

ين سنة كتبويب اإلمام أيب حبوايل عشر  هـ(676)لماء قبل اإلمام النووي بأن بعض النسخ غري املبّوبة ترجم هلا ع
دقيقة و  لنسخة غري مبوبة أثناء تلخيصه لصحيح مسلم،  فقد ترجم ترمجة وافية هـ(656)ت القرطيب  العباس

عن أبواب تلخيصه لصحيح مسلم، قال أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب: "و ملا تقاصرت اهلمم يف هذا الزمان 
طاعته و  غنمالروايات، أشار من  إشارته و  بلوغ الغايات من حفظ مجيع هذا الكتاب مبا اشتمل عليه من األسانيد

َنت ُه ما نبَّه على يو  حتذف تكراره،و  تصر أسانيده،تيسريه على املتفقه بأن ختو  حتم إىل تقريبه على املتحفظ، تَضمَّ
 3فحواها".و  على موضعها تدل الطالبو  اجم تسفر عن معناهاأحاديثه برت 

 و يقول اإلمام القرطيب يف كتابه املفهم:
حتصيله الوصول، رأينا أن نكمل فائدته و  سهل إىل حفظهو  تبويبه املأمولو  "فلما حصل من تلخيص كتاب مسلم

 4للطالبني...".
 

 

 

 
 
 
 

 
                                                           

 .1/388ومنهجه يف الصحيح  مشهور آل سلمان، اإلمام مسلم بن احلجاج 1
أهنا تتسم ، و يف الغالب، لكن هناك بعض االعرتاضات على هذه الرتاجم لنووي يف شرحه على صحيح مسلم جيدنشري هنا إىل أن تبويب اإلمام او  2

ال يطابق احلديث متام  -أي تراجم النووي-صفي الرمحن املباركفوري: "فكثري منها املذهب الشافعي، يقول  بالطول، لكي تتوافق إىل حّد ما مع أحيانا
ل ذلك عنوان حىت أنه يطيل ألجو  شروط ال أصل هلا يف احلديث،و  رمبا يأيت النووي للمسائل بقيودأفىت به الفقهاء الشافعيني و املطابقة، بل يطابق ملا 

إيضاحا ملا ذهب إليه فقهاء املذهب، أضف إىل ذلك و  ةكتبهم عامة، وإّنا يفعل ذلك نصر   الباب إطالة خيرج هبا عما هو معهود عند فقهاء احملّدثني يف
بل  على أحاديث تدخل حتت عنواهنا،صر بعده، مث إنك جتد كثريا من كتبه هذه مل تقتو  ال األبواب اليت قبلهو  أنه رمبا يعقد بابا غريبا ال يناسب الكتاب

 .   10-1/9جاوزهتا إىل أحاديث ال عالقة هبا بعنوان الكتاب" منة املنعم يف شرح صحيح مسلم 
غريها من املسائل و  التعقبات على ما وقع لإلمام النووي يف شرح صحيح مسلم من التأويل يف الصفاتو  و قد ألف مشهور سلمان كتابه: "الردود

 املهمات". 
 ه.1993، دار السالم للنشر والتوزيع، مجهورية مصر العربية، 1/34أبو العباس القرطيب، تلخيص صحيح اإلمام مسلم  3
 .1/83أبو العباس القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم  4
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 تبويب اإلمام النووي و  مقارنة بين تبويب اإلمام أبي العباس القرطبي لصحيح مسلم
 :-كتاب التفسير نموذجا-

 في كتاب التفسيـر   2تبويب النووي بابًـا 39فيه: و  في كتاب التفسيـر 1تبويب أبي العباس القرطبي

 باب من فاحتة الكتاب. -1
 من سورة البقرة. -2
 من سورة آل عمران. -3

 من سورة النساء.و -4
 من سورة العقود.و -5
 من سورة األنعام.و -6
 األعراف.من سورة و -7
 براءة.و  من سورة األنفالو -8
 من سورة إبراهيم.و -9

 من سورة احلجر.و -10

 من سورة اإلسراء.و -11

 من سورة الكهف.و -12
 من سورة مرمي.و -13
 من سورة  األنبياء.و -14
 من سورة احلج.و -15
 من سورة النور.و -16
 من سورة الفرقان.و -17
 من سورة الشعراء.و -18
 سورة أمل السجدة.من و  -19
 األحزاب.و  من سورة أمل تنزيل السجدةو -20و19
 من سورة األحزاب.و -20
 من سورة تنزيل.و -21
 من سورة ختم السجدة.و -22
 من سورة الدخان.و -23
 من سورة احلجرات.و -24
 من سورة ق.و -25
 من سورة القمر.و -26
 احلشر.و  من سورة احلديدو -27
 املنافقني.من سورة و -28

  7وهي  :المنزلة على نسخة صحيح مسلم بواباأل
باب يف قوله تعاىل: "أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل"  -1

 .16احلديد 
باب يف قوله تعاىل: "و خذوا زينتكم عند كل مسجد" األعراف  -2

31. 
 .33باب يف قوله تعاىل: "و ال تكرهوا فتياتكم على البغاء" النور  -3
باب يف قوله تعاىل: "أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة"  -4

 .57اإلسراء 
 احلشر.و  األنفالو  باب يف سورة براءة -5
 باب يف نزول حترمي اخلمر. -6
 .19باب يف قوله تعاىل: "هذان خصمان اختصموا يف رهبم" احلج  -7

 .4و هي األبواب الواردة في شرح النووي على صحيح مسلم:
 قوله تعاىل: "و قولوا حطة".-1
 ثالثو  قوله يف قوله تعاىل: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن-2
 رباع"و 
 قوله:" ومن كان فقريا فليأكل باملعروف"-3
"وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن  :قوله: فأنزل اهلل تعاىل-4

 حتصنا"

                                                           
 .438-7/314املصدر نفسه،  1
ونشري هنا إىل أن هناك اختالف بني أبواب النووي اليت وضعها يف شرحه على صحيح مسلم وبني األبواب املنزلة  ،703-702صحيح مسلم، ص 2

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة ، 167- 18/152شرح النووي على صحيح مسلم، أنظر على نسخة الصحيح اليت قيل أهنا لإلمام النووي.
 .ه1392الثانية
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 باب من أخبار املنافقني. -29
 من سورة التحرمي.و -30
 من سورة اجلن.و -31
 من سورة املّدثر.و -32
 من سورة القيامة.و -33
 من سورة األخدود.و  -34
 ضحاها.و  من سورة الشمسو -35
 من سورة الليل.و -36
 من سورة الضحى.و -37
 من سورة اقرأ باسم ربك.و -38
 النصر.من سورة و -39

 

مسلم على  يف كتابه رجال صحيحهـ(428)تمنجويه األصبهاين اعتماد احلافظ أيب بكر أمحد بن علي بن -6
 النسخة املبّوبة من صحيح مسلم حيث صرّح بأمساء الكتب يف الصحيح.

 1كذا هو يف مطبوعه".و  احلشر مدرجا يف الفنت،و  كالم احلاكم يف املستدرك "أن مسلما ذكر أهوال القيامة-7
 القدمية من صحيح مسلم ليس فيها أبواب البتة: مردود مبا يلي:قول أصحاب بعض هذا الرأي بأن النسخ  -8
تصريح اإلمام املازري باعتماده على نسخة مبوبة من صحيح مسلم بقوله: "بـُو ب هذا احلديث يف بعض نسخ  -أ

ويف باب التطيب بعد الغسل، قال القاضي عياض: وقد  2وافقه القاضي عياض مما يعد إضافة للصحيح.و  مسلم"،
قد وقع ملسلم يف بعض ترامجه من بعض الروايات و  البخاري على احلديث "من بدأ باحلالب أو الطيب..." ترجم

 3نصه: "باب التطيب بعد الغسل من اجلنابة"و  مثل ترمجة البخاري على هذا احلديث،
 اعتماد اإلمام الدارقطين على نسخة لصحيح مسلم مبوبة:-ـب

 4"أي اإلسالم خري؟" عن أيب طاهر عن أيب وهب عن عمرو...إخل". قال أبو احلسن الدارقطين: "و يف باب
 ،أجود نسخة على اإلطالقو  هي أنفسو لصحيح مسلم مبّوبة هـ(575)نسخة اإلمام ابن خري اإلشبيلي -ج
 هي خبط مغريب مجيل متقن.و 

هي خبط و  قابلها ِمرارًا،اليت و  يقول الكتاين: "و مبكتبة القرويني بفاس، إىل اآلن نسخة ابن خري من صحيح مسلم
و علق هـ573األديب الكاتب أيب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر األموي اإلشبيلي املالكي فرغ منه سنة 

غريه من و  عليه خبط املرتجم أنه عارضه بأصول ثالثة معارضة بنسخة احلافظ أيب علي اجلياين شيخ عياض،

                                                           
 .4/558ابوري، املستدرك على الصحيحني احلاكم النيس 1

 .1/39القاضي عياض، إكمال املعلم، مقدمة احملقق  2
 من هذا البحث.   55وسيأيت هذا الكالم يف ص  2/160املصدر نفسه 3
 ط فيها مسلم بن احلجاج.قطين من األحاديث اليت غلّ  مسعود الدمشقي ملا أخرجه الدار كتاب جواب أيبأنظر   4
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من ذلك  شروح بعض معانيه، وفرغو  ألفاظه الشرح لغريبو  الفوائدو  ن الطرركتب املرتجم هبامشه كثريا مو  األعالم،
 1".573سنة 

 اعتماد اإلمام أيب عبد اهلل املازري على نسخة مبّوبة:-9
 تصرحيه بأمساء الكتب يف صحيح مسلم:-أ

عبد بن مُحيد عن عبد الرزاق عن و  يقول اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف أول كتاب العيدين حديث حممد بن رافع
صلى اهلل -ابن جريح قال أخربين احلسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدُت الِفطَر مع نيب اهلل 

 2احلديث". -سلمو  عليه
 و قال اإلمام املازري يف موضع آخر: "و قد حّدث مسلم عن إمساعيل بن أيب أويس دون واسطة يف كتاب احلج،

 روى أيضا عن أمحد بن يوسف األزدي عن إمساعيل بن أيب أويس يف كتاب اللعان و  اجلهاد،يف آخر كتاب و 
 3و يف كتاب الفضائل".

و قال يف موضع آخر: "خرّج مسلم يف كتاب األطعمة... حّدثنا أبو بكر بن أيب شيبة نا خلف بن خليفة عن 
ذات يوم أو ليلة  -سلمو  صلى اهلل عليه-هلل يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال: خرج علينا رسول ا

 4عمر ... احلديث".و  فإذا هو بأيب بكر
 5و يقول يف موضع آخر: "خرج مسلم يف آخر كتاب القدر حديث: لرتكنّب سنن من قبلكم".

 6ال تتكنوا بكنييت...".و  "تسموا بامسي -سلمو  صلى اهلل عليه-و قال: "كتاب األدب قوله 
 7النار قوله: ليس يف اجلنة عزب".و  و قال: "كتاب اجلنة

 تصرحيه برتاجم األبواب يف صحيح مسلم:-بـ
 املوضع األول: 

يقول اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف باب صفة الفجر الذي حيّرم األكل: حديث شعبة عن سوادة قال: "مسعُت 
 8نا شعبة عن سوادة"..".مَسُرَة بن جندب" احلديث. مث قال مسلم: "و حّدثنا ابن املثىن نا أبو داود 

                                                           
 .1/385الكتاين، فهرس الفهارس  1

يف قوله عن  -رمحه اهلل-تطلق شيخنا عبد احلي و  قد حتفظ،و  يقول احملقق عبد الفتاح أبو غدة يف حتقيق امسي الصحيحني معلقا على كالم الكتاين:
 اب مسلم.نسخة ابن خري من صحيح مسلم إهنا )أعظم أصل موجود يف إفريقية( بل أظن أهنا أعظم أصل مطلقا لآلن لكت

 .1/320املازري، املعلم بفوائد مسلم  2
 .184-2/183املصدر نفسه،  3

 .3/67املصدر نفسه  4
 .3/178املصدر نفسه  5
 هو ما ثبت يف بعض نسخ مسلم.و  ، قال حمقق الكتاب:3/84املصدر نفسه  6
 هو موجود يف أصل مسلم.و  قال حمقق الكتاب: ،3/200املصدر نفسه  7
 .2/31 املصدر نفسه8

مل يغفل رواية الكسائي كما سيأيت و  ثىن برواية ابن ماهانو  و قد اعتمد اإلمام املازري يف صحيح مسلم روايات متعددة، اعتمد أساسا رواية اجلُلودي
 تفصيله يف الفصل الثاين من هذا البحث.
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 :الثايناملوضع 
هدي عن عن ابن ميقول اإلمام املازري: "و خرّج مسلم أيضا يف باب ما يقال بعد الوضوء: حّدثنا بن حامت 

حّدثين أبو عثمان، عن جبري بن و  معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس، عن عقبة بن عامر، قال
 1ل: كانت علينا رعاية اإلبل، احلديث".نُفري عن عقبة بن عامر قا

 املوضع الثالث:
يقول اإلمام املازري: "و خرّج ُمسلم أيضا يف باب املسح على اخلفني، حّدثنا حممد بن ّنري نا أيب نازكرياء عن  

ذات ليلة  -صلى اهلل عليه وسلم-عامر قال: حّدثين عروة بن املغرية، عن أبيه قال: كنت مع رسول اهلل 
 2ث".احلدي

 املوضع الرابع: 
ملا أتى املقربة:  -سلمو  صلى اهلل عليه-قوله: قال"و  زيارته عليه السالم القبور:عنوان الباب:  اإلمام املازري ذكر

 3السالم عليكم دار قوم مؤمنني...".
 املوضع اخلامس: 

 عن جابر بن عبد اهلل: أن يقول اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف باب املزارعة حديثا: "عن الليث عن أيب الزبري
 4دخل على أم بشر...". -سلمو  صلى اهلل عليه-النيب 

 املوضع السادس:
يقول اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف باب اجلوائح حديثني مقطوعني أحدمها: قول: "حّدثنا غري واحد من 

 لنا من طريق البخاري..."هذا احلديث يتصل و  أصحابنا حدثين إمساعيل بن أيب أوي س قال: حّدثين أخي..."
 5.."..عن إمساعيل بن أيب أويس

 املوضع السابع:
 6: "لكل غادر لواء يوم القيامة...".-عليه السالم-يقول اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف باب قوله 

 
                                                           

 .1/234املصدر نفسه  1
 .1/234املصدر نفسه  2
 .1/235املصدر نفسه  3
 .2/182 املصدر نفسه 4
 .2/183 املصدر نفسه5
 .3/10املصدر نفسه،  6
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 املوضع الثامن: 
نس عن نافع عن ابن قال اإلمام املازري: "و خرّج مسلم يف باب املسابقة بني اخليل: حّدثنا عن مالك بن أ

 1عمر...".
 املوضع التاسع:

قال اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف باب كراهية اإلمارة: حّدثنا عبد امللك نا أيب نا الليث حّدثين يزيد بن 
 2حبيب...".

 املوضع العاشر:
وٌة يف سبيل اهلل أو َروحة: قال حّدثنا ابن و  قال اإلمام املازري:  3أيب عمر...".خرّج مسلم يف باب لغد 

 املوضع احلادي عشر: 

قال اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف باب تسمية املولود حديث أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد اهلل بن أيب طلحة 
 4احلديث...".

 املوضع الثاين عشر: 
أمحد بن َعبدة مجيعا عن ابن و  اإلنشاد حّدثنا زهري بن حربو  قال اإلمام املازري: "خرّج مسلم يف باب الشعر

 5عيينة عن إبراهيم بن ميسرة..."
املوضع الثالث عشر: "قال: "خرّج مسلم يف أّول باب صفة النار: حّدثنا عمر بن حفص قال: نا أيب عن العالء 

 6بن خالد الكاهلي عن سفيان...".
 املوضع الرابع عشر:

واَجَه املسلمان بسيفهما، حّدثنا أبو كامل فضيل بن قال: "و خرّج مسلم أيضا يف كتاب الفنت يف باب إذا ت
صلى اهلل -يونس عن احلسن عن األحنف بن قيس عن أيب بكرة عن النيب و  حسني  قالنا محاد بن زيد عن أيوب

 7".-سلمو  عليه
 اعتماد القاضي عياض على النسخة املبوبة من صحيح مسلم:-10

 8اجلنابة.يقول القاضي عياض: باب التطّيب بعد الغسل من 

                                                           
 .3/37املصدر نفسه،  1
 .3/36املصدر نفسه،  2
 .3/39املصدر نفسه،  3
 .3/85املصدر نفسه،  4
 .3/113املصدر نفسه،  5
 .3/202املصدر نفسه،  6
 .3/209املصدر نفسه،  7
 .2/160، هامش إكمال املعلم "غريهو  يلتزمها النوويمل و  هذه الرتمجة مما نقلها القاضي عن بعض النسخ ملسلم"8
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 قال القاضي عياض: "ترجم البخاري على احلديث: من بدأ باحلالب 1و عند شرحه للحديث حتت هذا الباب
نصُّه: باب و  من بعض الروايات مثل ترمجة البخاري على هذا احلديث، بعض تراجمهقد وقع ملسلم يف و  الطيب،و 

 2التطّيب بعد الغسل من اجلنابة...".
 يف كتابه اجلمع بني الصحيحني:هـ(581)ت كالم اإلمام عبد احلق اإلشبيلي -11

يقول اإلمام عبد احلق اإلشبيلي: "و أنا أذكر يف هذا الصدر ما ذكره مسلم بن احلجاج يف صدر كتابه من حديث 
بكتاب أقتصر من السند على ذكر الصاحب كما شرطت، مث أبدأ بعد ذلك و  -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل 

 3اهلل املستعان..".و  اإلميان مث الطهارة مث الصالة على ما ذكرته من رُتبة كتاب مسلم،

 أحاديثهو  عدد كتبهو  في صحيح مسلم ، المكررات والمعلقاتالمطلب السادس: التحويالت

 في صحيح مسلم: المعلقاتو  المكررات ،التحويالت-1
 4مثانني موضًعا.و  سبعو  سبعمائةو  ألفقال العلماء أن التحويالت يف صحيح مسلم بلغت 

ثالثني حديثا مكررا حسب ما و  سبعةو  أما املكررات فهي قليلة جّدا باملقارنة مع حجم الكتاب فهي تبلغ مائة
 .-رمحه اهلل-حّققه حممد فؤاد عبد الباقي 

 
 
 
 

                                                           
رسول اهلل صلى  حّدثنا حممد بن املثىّن الَعَنزي، حّدثين أبو عاصم عن حنظلة بن أيب سفيان عن القاسم، عن عائشة قالت: كان:"و قال اإلمام مسلم 1

 ."أ بشق  رأسه األمين مث األيسر، مث أخذ بكفيه، فقال هبما على رأسهإذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء حنو احِلالب، فأخذ بكف ه، بد اهلل عليه وسلم
 .2/160القاضي عياض، إكمال املعلم  2

-تراجم غابت عن كثري من الشرّاح الذين تناولوا النسخ غري املبوبة، حىت ذاع و  "أن اإلكمال كشف مما جاء يف بعض النسخ لصحيح مسلم من تبويب
ذلك يف مثل ما و  أن البخاري فض ل عليه يف ذلك،و  علومه  خباصة أن مسلما مل يبّوب كتابه،و  املتخصصني يف احلديثو  بعامة،بني طلبة العلم  -خطأ

، ن ادعى أن مسلما مل يبّوب كتابه" حيىي إمساعيلجاء يف كتاب الطهارة، باب التطيب بعد الغسل من اجلنابة.قال عقبه القاضي: "و بذلك بطل م
 .1/24اب إكمال املعلم مقدمة حتقيق كت

سبتمرب -هـ1425، ربيع الثاين 1424وار، رجب حماضرات مجعية مصر للثقافة واحل و أشار حممد سليم العوار يف موقعه الرمسي إىل هذا املعىن يف
 ا على مشاخيه".يف الكتاب هو تبويب نسخة مسلم اليت قرأه -أي القاضي عياض-قال: "و ذكر أن التبويب الذي عمله و  2004يونيو  2003

 .1/7عبد احلق اإلشبيلي، مقدمته لكتابه اجلمع بني الصحيحني  3
رمحه -قال: "مث جاء اإلمام مسلم بن احلّجاج القشريي  إىل تبويب اإلمام مسلم لصحيحه، العالمة عبد الرمحن بن خلدون يف مقدمته الشهريةكما أشار 

 بّوبه على أبواب الفقهو  األسانيدو  مجع الطرقو  حذف املتكرر منها،و  خاري، يف نقل اجملمع عليهفأّلف مسنده الصحيح، حذا فيه حذو الب -اهلل تعاىل
 .412كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، ص   ترامجه".و 
القانون اجلامعة و  جملة دراسات علوم الشريعة 97-83ص  -اسة استقرائية منهجيةدر -أهدافه و  أمني القضاة، التحويل يف صحيح مسلم، مناهجه 4

 م. 2000العدد األول أيار  ،األردنية
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 وتابعه يف ذلك اإلمام أما املعلقات يف صحيح مسلم فقد ذكر اإلمام أبو علي الغساين أهنا أربعة عشر موضعا،
، وصلت كلها يف مواضع أخرى يف الكتاب نفسه، إال حديثا واحدا هو حديث الليث 1غريمهاو  العراقيو  املازري

 .3، وصل يف غريه2بن سعد يف التيمم
 .4احلافظ ابن حجرو  هو اختيار اإلمام ابن الصالحو  ها بعض العلماء اثنا عشر موضعاعدّ و 
 الكتب في صحيح مسلم: -2

 األبواب:و  حتتوي على عناوين الكتب: النسخة الرباطية للمعلم
حتتفظ اخلزانة العامة بالرّباط من خمطوطات األوقاف بنسخة ذات قيمة من كتاب املعلم بفوائد مسلم لإلمام 

 ...385هي يف جزء واحد عدد صفحاهتا و  هي شبيهة بالنسخة اليت حتتفظ هبا مكتبة املدينة املنورة،و  املازري،
األبواب باحلرف و  التزم ناسخها بإبراز الكتب 5.هـ629ترجع هذه النسخة إىل أوائل القرن السابع اهلجري سنة و 

 الغليظ.
 قوله "يف باب املستحاضة".و  ذكر "حديث ولوغ الكلب"و  األبواب مثل: "ذكر النهي عن االستنجاء باليمني،

 و حتتوي هذه النسخة على الكتب التالية:
-7كتاب الصيام    -6كتاب الزكاة -5كتاب اجلنائز -4كتاب الصالة -3كتاب الطهارة -2كتاب اإلميان -1

كتاب -13كتاب البيوع -12كتاب العتق -11كتاب الرضاع -10كتاب الطالق -9كتاب الّنكاح -8كتاب احلّج 
 صاياكتاب الو -18كتاب الفرائض       -17كتاب الشفعة -16كتاب الصرف -15كتاب التفليس -14املساقاة 

-22كتاب القسامة -21كتاب صحبة ملك اليمني -20األميان و  كتاب النذور-19العمرى و  النَّحلو  الصدقةو 

اجلماعة و  كتاب اإلمارة-26كتاب اجلهاد -25الشهادات و  كتاب القضاء-24كتاب احلدود -23كتاب السرقة 
-32الزينة و  كتاب اللباس-31كتاب األطعمة -30كتاب األشربة -29كتاب الضحايا -28كتاب الصيد -27

الكهانة و  كتاب الَطرَية-36غريها كتاب قتل احليات و -35كتاب الطاعون -34كتاب الطب -33كتاب األدب 
كتاب القدر -41الصلة و  كتاب الرب-40كتاب املناقب      -39كتاب الرؤيا -38اإلنشاد و  كتاب الشعر-37

                                                           
، تغليق التعليق على 99، النكت على ابن الصالح البن حجر ص 33للعراقي ص  اإليضاحو  التقييد ،3/178املعلم بفوائد مسلم للمازري،  أنظر 1

 م.1994-ه1412، دار اهلجرة الرياض، الطبعة األوىل 61صحيح مسلم لعلي بن حسن احلليب، ص 
ول: واحلديث بتمامه: " قال اإلمام مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن عمري موىل ابن عباس أنه مسعه يق 2

ال أبو حىت دخلنا على أيب اجلهم بن احلارث بن الصمة األنصاري، فق-صلى اهلل عليه وسلم-أقبلت أنا وعبد الرمحن بن يسار موىل ميمونة زوج النيب
وجهه ويديه  اجلهم : أقبل رسول اهلل من حنو بئر مجل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليه حىت أقبل على اجلدار فمسح

ه اإلمام البخاري ، وقد وصل257/ 1. انظر املعلم بفوائد مسلم للمازري، 369مث رد عله السالم"  أخرجه اإلمام مسلم، باب التيمم، حديث رقم 
 .337يف احلديث رقم 

لسعودية، أنظر كتاب غرر الفوائد اجملموعة، لرشيد الدين حيىي العطار، حتقيق أبو عبيدة مشهور آل سلمان، دار الصميعي الرياض اململكة العربية ا3
 م. 1996-ه1417الطبعة األوىل 

 .354-1/346اب ابن الصالح البن حجر، ، والنكت على كت84-85انظر صيانة صحيح مسلم البن الصالح، ص 4
 .173-1/172ر، مقدمة حتقيقه لكتاب املعلم بفوائد مسلم فيالشاذيل الن 5
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-45النار و  اجلنةو  كتاب صفة القيامة-44كتاب ذكر املنافقني -43االستغفار و  التوبةو  الدعاءو  كتاب الذكر-42

 كتاب التفسري.-47الرقائق و  كتاب الزهد-46أشراط الساعة و  كتاب الفنت
هي من امتيازاهتا على و  هي كل األبواب اليت بالنسخ القدمية،و  "هذه مجلة األبواب املعنونة يف هذه النسخة،

 1النسخة املدنية".
 قيمة هذه النسخة: 

"تثين هذه النسخة النسخَة الصحيحة النسخة األوىل،و هبا تصحيحات مما يدل على أهنا مقروءة مع أن خطها 
 2واضح متوسط اجلودة".

و بّوبها النسخة غير المبوبة التي اعتمدهاعدد كتب صحيـح مسلم في 
 كتابا في كتابه المنهاج شرح مسلم بن الحجاج54هي و  اإلمام النووي،

 دها محمد فؤاد عبد الباقي في طبعته لصحيح مسلم:هي التي اعتمو 

في النسخة المبوبة التي اعتمدها  3بعض أسماء الكتب
 القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم:

 -5كتاب الصالة  -4كتاب احليض -3كتاب الطهارة  -2كتاب اإلميان  -1

كتاب  -7قصرهاو  كتاب صالة املسافرين -6مواضع الصالة و  كتاب املساجد
كتاب  -10كتاب صالة االستسقاء    -9كتاب صالة العيدين  -8اجلمعة 

 -14كتاب الصيام  -13كتاب االعتكاف  -12كتاب اجلنائز  -11الكسوف 

 -18كتاب الرضاع  -17كتاب الّنكاح -16كتاب احلج  -15كتاب االعتكاف

 -22وع كتاب البي -21كتاب العتق  -20كتاب اللعان  -19كتاب الطالق 

كتاب الوصية  -25كتاب اهلبات  -24كتاب الفرائض  -23كتاب املساقاة 
 القصاصو  احملاربنيو  كتاب القسامة -28كتاب األميان  -27كتاب النذر  -26

 -32كتاب اللفظة  -31كتاب األقضية  -30كتاب احلدود  -29الديات و 

ما يؤكل و  الذبائحو  كتاب الصيد -34كتاب اإلمارة  -33كتاب اجلهاد السري 
 كتاب اللباس -37كتاب األشربة  -36كتاب األضاحي  -35من احليوان 

كتاب األلفاظ  -40كتاب السالم  -39كتاب اآلداب            -38الزينة و 
كتاب الفضائل  -43كتاب الرؤيا  -42كتاب الشعر  -41غريها و  من األدب

 الصلةو  كتاب الرب -45 -رضي اهلل تعاىل عنهم-كتاب فضائل الصحابة  -44
 الدعاءو  كتاب الذكر -48كتاب العلم  -47كتاب القدر      -46اآلداب و 
 -51النار و  اجلنةو  كتاب صفة القيامة -50كتاب التوبة  -49االستغفارو  التوبةو 

كتاب  -53أشراط الساعة و  كتاب الفنت -52أهلهاو  صفة نعيمهاو  كتاب اجلنة
 كتاب التفسري. -54الرقائق و  الزهد

حتت رقم  النسخة المصورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا-أ
هلذه النسخة صورة مبكتبة مركز البحث العلمي و  حديث،413

قد مشلت و  حديث، 85جبامعة أم القرى مبكة املكرمة حتت رقم 
 هذه النسخة:

كتاب  -4كتاب الصالة -3كتاب الطهارة  -2كتاب اإلميان  -1
كتاب  -7كتاب الصيام          -6كتاب الزكاة  -5اجلنائز 

كتاب  -10كتاب بفضل املدينة  -9كتاب احلج -8االعتكاف 
 اللعان.و  كتاب الطالق -11النكاح

 قد عنون هلا بأهنا اجلزء اخلامس و  :نسخة المكتبة األزهرية -بـ
تقع حتت رقم و  أنه ينتهي هبا الكتاب،و  و السادس من اإلكمال،

 قد مشلت:و  /حديث،1841
 كتاب اجلهاد  -كتاب الوصايا  -النذور و  األميانكتاب  -

 -كتاب الكهانة  -كتاب الطاعون -كتاب الطب  -و اإلمارة 

كتاب  -كتاب األشربة -كتاب األطعمة  -الزينة و  كتاب اللباس
 كتاب السحر    -الضحايا و  كتاب الذبائح- الصيد

 كتاب الفضائل. -كتاب الرؤيا -كتاب احليات  -
 

 
 

                                                           
 .173-1/172املصدر نفسه،  1
 .1/173، املصدر نفسه2

 .53-1/51أنظر القاضي عياض، إكمال املعلم، مقدمة احملقق  3
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عدد كتب صحيح مسلم في النسخة المبوبة التي اعتمدها اإلمام 
 1و هي في النسخة الرباطية47المازري في كتابه المعلم: 

 عدد كتب صحيح مسلم في النسخة غير المبوبة التي اعتمدها
 2"المفهم"و بّوبها اإلمام أبو العباس القرطبي في كتابه "التلخيص"و 
 كتابا:  42تقع في و 

كتاب  -4كتاب الصالة -3كتاب الطهارة  -2كتاب اإلميان  -1
كتاب  -8كتاب احلج  -7كتاب الصيام  -6كتاب الزكاة  -5اجلنائز

 -12كتاب العتق -11كتاب الطالق  -10كتاب الرضاع  -9الّنكاح 

كتاب  -15كتاب التفليس  -14املساقاةكتاب  -13كتاب البيوع 
 كتاب الوصايا -18ئضكتاب الفرا -17كتاب الشفعة  -16الصرف

كتاب  -20األميان و  كتاب النذور -19العمرى و  لالن حو  الصدقةو 
كتاب  -23كتاب السرقة  -22كتاب القسامة -21صحبة ملك اليمني 

كتاب  -26كتاب اجلهاد  -25الشهادات و  كتاب القضاء -24احلدود 
كتاب  -29كتاب الضحايا  -28كتاب الصيد  -27اجلماعةو  اإلمارة

كتاب  -32الزينة و  كتاب اللباس -31كتاب األطعمة  -30األشربة 
 كتاب قتل احليات -35كتاب الطاعون  -34كتاب الطب  -33األدب 

 -38اإلنشاد و  كتاب الشعر -37الكهانة و  ةري كتاب الط -36غريها و 

 -41الصلة       و  كتاب الرب -40كتاب املناقب  -39كتاب الرؤيا 

كتاب  -43االستغفار و  التوبةو  الدعاءو  كتاب الذكر -42كتاب القدر 
 كتاب الفنت -45النار  و  اجلنةو  كتاب صفة القيامة -44ذكر املنافقني 

 كتاب التفسري.  -47الرقائق و  كتاب الزهد -46أشراط الساعة و 
 

كتاب  -4كتاب الصالة  -3كتاب الطهارة  -2كتاب اإلميان  -1
 -7كتاب أبواب االستسقاء  -6كتاب أبواب صالة العيدين  -5اجلمعة 

كتاب  -9كتاب اجلنائز   -8القمر و  كتاب أبواب كسوف الشمس
ليلة القدر و  كتاب أبواب االعتكاف -11كتاب الصوم  -10الزكاة 

البيعة و  كتاب اإلمارة -14السري و  كتاب اجلهاد -13كتاب احلج   -12
كتاب  -18كتاب العتق  -17ق كتاب الطال -16كتاب النكاح  -15

احلبس و  اهلبةو  كتاب الصدقة -20الفرائض و  كتاب الوصايا -19البيوع 
الديات و  القصاصو  كتاب القسامة -22األميان و  كتاب النذور -21
الذبائح و  كتاب الصيد -25كتاب األقضية  -24كتاب احلدود -23
كتاب األضاحي  -28كتاب آداب األطعمة  -27كتاب األشربة  -26
 -32الطبو  كتاب الرقى -31كتاب األدب  -30كتاب اللباس  -29

 -سلمو  صلى اهلل عليه-فضائل نبينا و  كتاب النبوات -33كتاب الرؤيا 
 -37كتاب العلم  -36كتاب القدر  -35الصلة و  كتاب الرب -34

 -40كتاب الزهد  -39كتاب الرقاق  -38الدعوات و  كتاب األذكار

 -42أشراط الساعة و  كتاب الفنت -41ما بعده و  املوتكتاب ذكر 

 كتاب التفسري.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .173-1/172املازري، املعلم بفوائد مسلم، مقدمة احملقق  1

م الكلآخرون، دار ابن كثري، دمشق بريوت، دار و  أبو العباس القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح مسلم، حتقيق حمي الدين ديب مستو 2
 م.1996 -هـ1417الطيب، الطبعة األوىل، 
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 عدد أحاديث صحيح مسلم:
 تعدد الطرق يف الروايات إىل أربعة أقوال:و  اختلف العلماء يف عدد أحاديث صحيح مسلم بسبب كثرة

 القول األول: اثنا عشر ألف حديث:
 1هو اثنا عشر ألف حديث".و  صحيحه مخس عشرة سنة قال: قال أمحد بن سلمة: "كنت مع مسلم يف تأليف

أخربنا ابن رمح، يعدان حديثني، اتفق و  قال اإلمام الذهيب: قلت: يعين باملكرر، حبيث إنه إذا قال: حّدثنا قتيبة
 2لفظهما، أو اختلف يف كلمة".

قد رأيت عن و  ري لكثرة طرقه،هو يزيد على عدة كتاب البخاو  يقول اإلمام السيوطي: "و مل يذكر عدته باملكرر،
 3أيب الفضل أمحد بن سلمة: أنه اثنا عشر ألف حديث".

رمحه -رّجحه الزركشي، قال املياجني: "و اشتمل كتابه و  اختاره املياجني،و  :القول الثاني: ثمانية آالف حديث
 5قال الزركشي: "و لعلَّ هذا أقرب". 4على مثانية آالف حديث"، -اهلل

 ربعة آالف حديث:القول الثالث: أ
قد ذكرها النووي يف زياداته يف التقريب و  يقول احلافظ العراقي: "و مل يذكر ابن الصالح عدة أحاديث مسلم،

 6فقال: إن عدة أحاديثه حنو أربعة آالف بإسقاط املكرر".
الباقي حيث قال: "ملا  هي برتقيم حممد فؤاد عبد و  : بغري املكرر،ثالثين حديثاو  ثالثو  القول الرابع: ثالثة آالف

كان اإلمام مسلم مل يقتصر على طريق واحدة للحديث الذي يسوقه، بل يُتبع هذه الطريق بطرق كثرية متعددة 
للحديث الواحد، رأيُت حصر هذه األحاديث األصلية، دون النظر إىل كثرة الطرق اليت تتبعها، فأعطيتها رقما 

 حديثا"  3033غت عّدة األحاديث األصلية يف صحيح مسلم: بذلك بلو  مسلسال من أول الكتاب إال آخره،
 7و يضيف بقوله: "و هو عمل ما سبقين إليه أحد من مجيع املشتغلني هبذا الصحيح...".

                                                           
، ابن حجر، النكت على ابن الصالح 27اإليضاح ، العراقي، التقييد و 1/104لراوي تدريب ا (، السيوطي،589الذهيب، تذكرة احلفاظ ) 1
1/296. 
 .12/566الذهيب، سري أعالم النبالء  2
 .1/104السيوطي، تدريب الراوي  3
 .27املياجني، ما ال يسع احملدث جهله 4
 .1/48، فتح الباقي زكريا األنصاري5
 .15اإليضاح ص و  العراقي، التقييد 6

ف سبعون حديثا، أنظر كشو  مخسو  مائتانو  من تبعه يف عدد أحاديث صحيح مسلم، فقد عّدها باملكرر سبعة آالفو  و قد غلط حاجي خليفة
 .1/108ا حمقق كتاب املعلم بفوائد مسلم، أنظر مقدمته لكتاب املعلم متبعهو  ،221ان ص ، احلطة حلسن صديق خ1/556الظنون 

أربعة آالف حديث أصول دون  -صحيح مسلم-يف فهم كالم ابن الصالح، حيث قال: "إن كتابه هذا  احلاصل باينو منشأ هذا اخلطأ هو الت
أي اليت يف  سبعون حديثا"و  مخسو  مائتانو  هو باملكررة سبعة آالفو  هكذا كتاب البخاري، ذكر أنه أربعة آالف حديث بإسقاط املكررات،و  مكررات،
 .1/21، أنظر شرح النووي على صحيح مسلم 100صيانة صحيح مسلم ص  البخاري،

 ليس صحيح مسلم.و  املقصود بالعبارة األخرية صحيح البخاريو الصحيح أن 
 .1/394مشهور آل سلمان، اإلمام مسلم بن احلجاج  7
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املتابعات سبعة و  "و بناء على ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي يكون عدد أحاديث صحيح مسلم باملكرر مع الشواهد
 1اهلل تعاىل أعلم".و  هي عشرةو  عدا أحاديث املقدمة (7395)ني حديثا تسعو  مخسةو  ثالث مائةو  آالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/395املصدر نفسه،  1
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 تلقي الأمة هلام ابلقبـولو  املبحث الرابع: ماكنـة الصحيحني

 

 املطلب الأول: ماكنة الصحيـحني عند الأمـة الإسالمية

 ثناء العلمـاء عليهو  املطلب الثاين: ماكنة حصـيح مسمل العلمية

 املطلب الثالث: ممزيات كتاب حصيـح الإمام مسمل

 املطلب الرابع: دعوى تفضيـل املغاربـة لصحيـح مسمل عىل حصيـح البخاري
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 المطلب األول: مكانة الصحيـحين عند األمـة اإلسالمية

بالتقّدم يف معرفة احلديث، الشام يشهدون ألهل خراسان و  العراقو  قال أبو عبد اهلل بن البّيع: "أهل احلجاز   
 1تفرُّدمها هبذا النوع".و  مسلم إليه،و  لسبق اإلمامني البخاري

إهنما متواتران إىل و  "أما الصحيحان فقد اتّفق احملّدثون على أّن مجيع ما فيهما من املتص ل املرفوع صحيح بالقطع،
 2ؤمنني...".إّن كل من يهو ن أمرمها فهو مبتدع مّتبع غري سبيل املو  مصنفيهما،

تضمنا من األخبار و  قد اشتهرا يف الصحة، شهرة ال مطعن عليها،و  يقول اإلمام عبد احلق اإلشبيلي: "و ال سيما
 3حسبك من هذين الكتابني أهنما إّنا يعرفان بالصحيحني".و  ما جلأ الناس يف األكثر إليها،

أيب احلسني مسلم بن احلّجاج و  مساعيل البخاري،يقول اإلمام ابن اإلثري:"...اإلمامني أيب عبد اهلل حممد بن إ
 االهتمام بأمور الدينو  فعال ما اهلل جمازيهما عليه من نصح املسلمنيو  فدّونا كتابيهما، -رمحهما اهلل-النيسابوري 

 4مسيا كتابيهما "الصحيح من احلديث".و  ثبت عندمها نقله،و  أثبتا يف كتابيهما من األحاديث ما قطعا بصحته،و 
 حبرها،و  بّرهاو  غرهبا،و  لذلك رزقهما اهلل من حسن القبول يف شرق األرضو  برّا مبا زعما،و  د صدقا فيما قاال،و لق

خلوص و  ما ذلك إال لصدق النية،و  االنقياد لسماع كتابيهما، ما هو ظاهر مستغن عن البيان،و  التصديق لقوهلماو 
 5صّحة ما أودعا كتابيهما من األحاديث.و  الطويّة،
 ابن األثري: و قال 

 6من كان يف عصرمها من علماء احلديث".و  مسلم،و  "و كأن غاية هذا العلم انتهت إىل البخاري
 على أّن أصّح الكتب بعد القرءان العزيز الصحيحان البخاري -رمحهم اهلل-قال اإلمام النووي: "اتفق العلماء 

قد صّح أن و  غامضة،و  معارف ظاهرةو  فوائد أكثرمهاو  كتاب البخاري أصحهماو  تلقتها األمة بالقبول،و  مسلمو 
 7يعرتف بأنه ليس له نظري يف علم احلديث".و  مسلما كان ممن يستفيد من البخاري

 
 
 
 

                                                           
 .1/80القاضي عياض، مقدمته على شرح صحيح مسلم  1
ب العلمية، بريوت لبنان، عّلق عليه عبد اجمليد خيايل، دار الكتو  ، خرّج حواشيه1/34حممد بن قاسم خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  2

 م.2003-هـ1424
 .1/6عبد احلق اإلشبيلي، مقدمته لكتابه اجلمع بني الصحيحني  3
 .9-1/8ابن األثري، جامع األصول  4
 .1/9 املصدر نفسه، 5
 .1/9املصدر نفسه،  6
 1/24شرح النووي على صحيح مسلم  7
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 قال ابن الصالح:
تاله أبو احلسني مسلم بن احلجاج و  "أول من صّنف يف الصحيح البخاري أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل   

كتابامها أصح و  استفاد منه فإنه يشارك البخاري يف كثري من شيوخهو  البخاري،مسلم مع أنه أخذ عن و  القشريي،
 1.الكتب بعد كتاب اهلل العزيز"

و قال ويل اهلل الدهلوي: "أما الصحيحان فقد اتفق احملّدثون على أن مجيع ما فيهما من املتصل املرفوع صحيح 
 2.أمرمها فهو مبتدع متبع غري سبيل املؤمنني"أن كل من يهون و  أهنما متواتران إىل مصنفيهماو  بالقطع،

 ممن اهتدى هبديهمو  قال العالمة أمحد حممد شاكر: "احلق الذي ال مرية فيه عند أهل العلم باحلديث من احملققني
إّنا و  تبعهم على بصرية من األمر أن أحاديث الصحيحني صحيحة كلها، ليس يف واحد منها مطعن أو ضعفو 

ريه من احلفاظ بعض األحاديث على معىن أن ما انتقدوه مل يبلغ يف الصحة الدرجة العليا اليت غو  انتقد الدارقطين
التزمها كل واحد منهما يف كتابه، أما صحة احلديث يف نفسه فلم خيالف أحد فيها فال يهوننك إرجاف 

 .3املرجفني"
 من احملّدثنيتفاق علماء املسلمني با -تعاىل-الصحيحان مها أصح الكتب بعد كتاب اهلل و  قال األلباين: "كيف

طرح األحاديث و  ا على غريمها من كتب السنة بتفّردمها جبمع أصّح األحاديث الصحيحةغريهم، فقد امتاز و 
 4.ا يف ذلك توفيقا بالغا"قد وفقو  شروط دقيقة،و  عد متينةاملتون املنكرة على قواو  الضعيفة

املتأخرين يف الثناء على الصحيحني، و  العلم من املتقدمني و بعد أن ذكرت هذه الباقة العطرة من أقوال أهل
إّنا جاءت هذه و  غريهم مل يُطلقوا هذه األحكام على الصحيحني جزافًا،و  فيجب أن يعلم أن هؤالء العلماء

 هدى.و  األحكام بعد أن درسوا الصحيحني دراسة واعية على بصرية
مسلم دراسة مستفيضة، فوصلوا إىل ما وصلوا و  لبخاريغريهم أسانيد او  فقد درس آالف العلماء من احلفاظ،

إال الضالل، فاألحاديث املرفوعة يف الصحيحني أو أحدمها صحيحة دون أدىن  احلق ماذا بعدو  هو احلق،و  إليه،
 شك.

احلديث املتفق عليه هو و  مسلم على روايته يف صحيحيهماو  و أما احلديث املتفق عليه، فهو ما اتفق البخاري
 جة من درجات احلديث الصحيح.أعلى در 
 ما اتفق عليه البخاري كالم احلاكم النيسابوري تقسيمه احلديث الصحيح إىل أقسام أعالها  اإلمام النووي وحكى

 5مسلم، مث ما انفرد به البخاري مث مسلم مث على شرطهما مث على شرط البخاري مث مسلم مث صحيح عند غريمها.و 

                                                           
 .18-1/17ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح، 1
 . 1/249حجة اهلل البالغة  2
 .35أمحد شاكر، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ص  3
 .15-14، مقدمته لشرح العقيدة الطحاوية ص األلباين4
 .1/27انظر شرح النووي على صحيح مسلم  5



  التعريف بكتابه الصحيحو  اإلمام مسلم الفصل التمهيدي: ترجمة

 
63 

كان من األحاديث يف الصحيحني أو أحدمها جاز االحتجاج به من دون حبث قال الشوكاين: "و اعلم أن ما  
 1تلقت ما فيهما األمة بالقبول".و  ألهنما التزما الصحة،

التجريح، أيب و  يقول حممد أمني اهلرري: "إىل أن انتهى ذلك إىل إمامي علماء الصحيح املربَّزين يف علم التعديل
أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، فجمعا كتابيهما و  بخاري،عبد اهلل حممد بن إمساعيل اجلعفي ال

انعقد اإلمجاع على تـََلّقيهما باسم و  بذال جهدمها يف تصفيتهما من كل علة، فتّم هلما املرادو  على شرط الصحة،
فع بكتابيهما أفضل وفَّامها من أجر من انتو  عن اإلسالم أفضل اجلزاء -تعاىل-الصحيحني أو كاد، فجزامها اهلل 

 2اإلجزاء".

 ثناء العلمـاء عليهو  المطلب الثاني: مكانة صحـيح اإلمام مسلم العلمية

 و يف هذالقد تبوأ صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج مكانة عظيمة عند العلماء للقيمة العلمية اليت امتاز هبا،
خري اإلشبيلي: "و بلغين عن أيب حامت ابن  قال،املطلب سأذكر طائفة من أقوال العلماء يف هذا الكتاب املبارك

مكي بن عبدان قال: مسعت مسلم بن احلجاج يقول: "لو أّن أهل احلديث يكتبون احلديث مائيت سنة فمدارهم 
 3لقد عرضت كتايب على أيب زرعة، فكل ما أشار أّن له علة تركته...".و  على هذا املسند،

 حممد بن منصور بن ثابت اخلطيب أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب قال ابن عطية األندلسي: أخربنا أبو عبد اهلل
قال: أخربنا حممد بن نعيم الضيب قال: مسعُت احلسني بن حممد املاسرجسي يقول: مسعت أيب يقول: مسعت مسلم 

 4بن احلّجاج يقول: صّنفت هذا املسند الصحيح من ثالمثائة ألف حديث مسموعة".
 5أبو حامت، يقدمانه يف معرفة الصحيح على مشايخ عصرها".و  زرعة قال القاضي عياض: "كان أبو

قال ابن سفيان: و  مسعت مسلما يقول: "ما وضعُت شيئا يف هذا املسند إال حبّجة"، 6و قال أبو حامد الشرقي:
تضعه يف   قلت ملسلم: حديث ابن عجالن عن زيد بن أسلم: "إذا قرأ اإلمام فأنصتوا"؟ قال: صحيح، قلت: مِلَ مل

 كتابك؟ 

                                                           
 .1/22نيل األوطار الشوكاين، 1
مراجعة جلنة من  1/20يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج  الروض البهاجو  حممد األمني اهلرري، شرح صحيح مسلم املسمى الكوكب الوّهاج 2

 م.2009 -هـ1430العلماء، دار املنهاج دار طوق النجاة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 

صالح، ،  ابن ال1/15،  النووي، شرح صحيح مسلم 1/82،  القاضي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم 1/121ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة  3
 .68-1/67الصيانة 

 م.1983حممد الزاهي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، الطبعة الثانية و  حتقيق حممد أبو األجفان 1/68ابن عطية األندلسي، الفهرسة  4
األنساب  .1/15النووي، شرح صحيح مسلم ، 12/565ء سري أعالم النبال، 3/101، تاريخ بغداد 1/181املازري، املعلم بفوائد مسلم  أنظر

 .4/503للسمعاين 
 .1/80القاضي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم  5
، ترمجته يف سري أعالم النبالء 4/426تاريخ بغداد  "كان ثقة ثبًتا متقنا حافظا"هو أمحد بن حممد بن احلسن أبو حامد النيسابوري، قال اخلطيب:  6

 .1/156، ميزان االعتدال 3/821، تذكرة احلفاظ 15/37
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 1قال: "ليس كل صحيح وضعُت ها هنا، إّنا وضعُت ما أمجعوا عليه".
 2: "و قد وقع هذا الكالم يف األم يف بعض الروايات عن ابن سفيان".قال الفقيه القاضي عياض

اب و قال حممد بن احلسني: "أراد شيخ من مشايخ نيسابور يعين حممد بن إسحاق بن خزمية أن خير ج على كت
 3مسلم، فقال له عبد امللك بن الرازي: ال تفضح نفسك".

و قال حممد بن إسحاق بن مندة: مسعُت أبا علي بن علي النيسابوري يقول: ما حتت أدمي السماء أصح من  
 4كتاب مسلم بن احلجاج يف علم احلديث".

أبا حامت يقّدمان و  أيت أبا زرعةقال احلاكم: "مسعُت أبا الفضل حممد بن إبراهيم، مسعت أمحد بن سلمة يقول: "ر 
 5مسلم بن احلّجاج يف معرفة الصحيح على مشايخ عصرمها".

ذكر كتابه يف الصحيح و  قال مسلمة بن قاسم القرطيب يف تارخيه: "مسلم جليل القدر، ثقة من أئمة احملّدثني،
 6فقال: مل يضع أحد مثله".

 7من أصح كتب احلديث".يقول اإلمام أبو عبد اهلل املازري: "كتاب مسلم هذا 
 أقّل تكرارا،و  أكمل سياقا،و  و يقول اإلمام أمحد بن عمر القرطيب: "إّن هذا الكتاب أحسن األحاديث مساقًا

 مّيز طبقات احملّدثني يف القدميو  أسرع للضبط، مع أنه ذكر صدرا من علوم احلديث،و  أيسُر للحفظو  أتقن اعتبارا،و 
 8احلديث".و 

الرمحن بن خلدون، فيقول عن صحيح اإلمام مسلم: "مث جاء اإلمام مسلم بن احلّجاج القشريي أما العالمة عبد 
 مجع الطرقو  حذف املتكرر منها،و  فأّلف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري يف نقل اجملمع عليه -رمحه اهلل-
 9ترامجه".و  بّوب على أبواب الفقهو  األسانيد،و 

: "حصل ملسلم يف كتابه حظ عظيم مفرط مل حيصل ألحد مثله، حبيث أن قال احلافظ ابن حجر يف التهذيب
 جودة السياق و  ذلك ملا اختص به من مجع الطرقو  بعض الناس كان يفّضله على صحيح حممد بن إمساعيل،

                                                           
 .1/20 احلديث ، ابن الصالح، معرفة أنواع علوم1/81إكمال املعلم  القاضي عياض، مقدمته لكتابه 1
 .1/81القاضي عياض، مقدمته لكتابه إكمال املعلم  2
 .82-1/81املصدر نفسه،  3
 .69-1/68 ، ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم14، النووي، مقدمة شرحه لصحيح مسلم ص 4/503السمعاين، األنساب  4
 .1/61، ابن الصالح، الصيانة 3/101، اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد 12/579الذهيب، سري أعالم النبالء  5

 .1/100، القرطيب، املفهم 1/120؛ ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة 1/80القاضي عياض، مقدمة إكمال املعلم بفوائد مسلم  6
 .1/181 املازري، املعلم بفوائد مسلم 7
 .33أبو العباس القرطيب، تلخيص صحيح مسلم ص  8
قّدم له عبد الباري حممد الطاهر، دار الغد اجلديد القاهرة، الطبعة األوىل و  حتقيق أمحد جاد، راجعه 412عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة ص  9

 م.2007-هـ1428
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، قد نسج على منواله خلق من النيسابورينيو  ال رواية مبعىن،و  و احملافظة على أداء األلفاظ كما هي من غري تقطيع
حفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صّنف املستخرج على مسلم، فسبحان املعطي و  فلم يبلغوا شأوه

 .1الوهاب"
 اعتماد العلماء يف األحاديث املتفق عليها على رواية اإلمام مسلم لدقته. -

يد، كعبد احلق يف يقول احلافظ ابن حجر: "و قد رأيُت كثريًا من املغاربة ممن صّنف يف األحكام، حبذف األسان
 2سياقها دون البخاري، لوجودها عند مسلم تامة".و  مجعه، يعتمدون على كتاب مسلم يف نقل املتونو  أحكامه

العلم النظري و  يقول اإلمام ابن الصالح: "مجيع ما حكم مسلم بصّحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصّحته
 3حاصل بصحته يف نفس األمر...".

السمعاين: "أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي أحد أئمة الدنيا املشهور كتابه قال اإلمام 
 4الغرب".و  "الصحيح" يف الشرق

مسلم بن و  قال أبو عمرو حممد بن محدان احلريي: سألت أبا العباس بن ُعقدة عن حممد بن إمساعيل البخاري،
ا، فكررت عليه مراراو  عاملا، احلجاج النيسابوري: أيهما أعلم؟ فقال: كان البخاري

ً
هو جييبين مبثل و  كان مسلم عامل

 هذا اجلواب.
ذلك أنه أخذ كتبهم، فنظر فيها، فرمبا ذكر الواحد و  مث قال: يا أبا عمرو: قد يقُع للبخاري الغلُط يف أهل الشام،

يقع له الغلط، ألنه كتب يتّوهم أهنما اثنان، فأما مسلم فقّلما و  يذكره يف موضع آخر بامسه،و  منهم بكنيته،
 5املراسيل".و  املقاطيع

لكتابه من املزية ما و  جهابذة النقد أن ملسلمو  يقول حممد األمني اهلرري: "غرَي أنه قد ظهر لكثري من أئمة النقل
 صّحة حديثهو  تقدميه،و  يوجب هلما أولوية، فقد حكى القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اإلمجاع على إمامته

 6أبو حامت يقد مانه يف احلديث على مشايخ عصرمها".و  كان أبو زرعةو  قبول كتابه،و  ثقتهو  متيُّزهو 
 

 

 

                                                           
 ه1326الطبعة األوىل مطبعة دائرة املعارف النظامية اهلند،  10/127ابن حجر، هتذيب التهذيب  1
 .1/13ابن حجر، هدي الساري  2
 .1/85ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم  3
 .4/503السمعاين، األنساب  4

 .1/122ابن األثري، جامع األصول  5
 .1/21حممد األمني اهلرري، شرح صحيح مسلم  6
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 المطلب الثالث: مميزات كتاب صحيـح اإلمام مسلم

مبميزات، تدل  -جلّ و  عزّ -مع كونه من أصّح الكتب بعد كتاب اهلل -متّيز صحيح اإلمام مسلم بن احلّجاج    
 الصناعة احلديثية، نذكر منها:و  الرجالو  احلديثعلى تفّوق مصن فه يف علم 

 قيِـّمة:ال مقدمةال-1
 قواعده.و  اليت تعترب من أوىل املقدمات العلمية املنهجية، ضّمنها أصول احلديثو  صّدر هبا كتابه الصحيح

 براعة تسلسل الروايات:و  حسن السياقو  جودة الترتيب-2
خيتارها، حيث يقدم الطريق األقوى مث و  بالطريقة اليت ينتقيها الباباحلديث يف أول  -رمحه اهلل-يورد اإلمام مسلم 

م الطريق املنسوخة مث و  املفصلة هلا،و  يقّدم الطريق اجململة مث يردفها بالطريق املبّينةو  الشواهد،و  يتبعها باملتابعات يقد 
 غري ذلك من اللطائف اإلسنادية.و  تأيت بالطريق الناسخة

اضطالعه و  قعوده يف علوم احلديثو  حذقه،و  ورعهو  إمامتهو  من أكرب الدالئل على جاللته يقول اإلمام النووي: "و
تلخيص طرق و  ال بعده من حسن الرتتيبو  تفننه فيها: كتاب الصحيح الذي مل يوجد يف كتاب قبلهو  منها

 1هذا عندنا من احملققات".و  صنعة اإلسناد،و  احلديث، فال نظري لكتابه يف هذه الدقائق
 وّجه العلماء رأي مسلمة بن القاسم القرطيب يف تفضل صحيح مسلم على البخاري إىل جودة الرتتيب.و قد 

 2جودة الرتتيب".و  : "...فهذا حممول على حسن الوضع-رمحه اهلل-يقول احلافظ ابن حجر 
متاز به من ذلك ملا او  3و قد رّتب اإلمام عبد احلق اإلشبيلي كتابه اجلمع بني الصحيحني برتتيب صحيح مسلم

 براعة الرتتيب.و  حسن السياق
 إنه ليس في صحيح اإلمام مسلم بعد مقدمته سوى الحديث السرد:-3

 ال غريه.و  ال التابعنيو  بغريه، ال من أقوال الصحابة -سلمو  صلى اهلل عليه-فلم ميزج حديث النيب 
 جمعه لجميع طرق الحديث في المكان األليق بها في الباب الواحد:-4

صه إياها بطريقة فريدة من خالل استعماله لفكرة التحويل يف اإلسناد، مما يسهل على طالب احلديث و تلخي
 العثور على احلديث يف بابه.

يقول اإلمام ابن الصالح: "يرتجح كتاب مسلم بكونه أسهل تناواًل من حيث إنه جعل لكل حديث موضًعا    
 ألفاظه املختلفة.و  واحدا يليق به، يورده فيه جبميع ما يريد ذكره فيه من أسانيده املتعددة

الوجوه املختلفة يف أبواب شىت استثمارها، خبالف البخاري فإنه يورد تلك و  فيسهل على الناظر النظر يف وجوهه
 4اهلل أعلم".و  استدراك الفائدة من اختالفهاو  متفرقة، حبيث يصعب على الناظر مجع مشلها،

                                                           
 .2/90النووي، هتذيب األمساء واللغات  1
 .هـ1379ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت  1/13احلافظ ابن حجر، هدي الساري  2

 كما سيأيت معنا يف الفصل الثالث.  3
 .1/69ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم  4
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 يعتني اإلمام مسلم بالمتون عناية فائقة: -5
يسوق و ينص على أي زيادة أو نقصان يف األلفاظ، و  ال يروي باملعىن،و  يتحّرز يف فروق األلفاظ،و  فهو يتحّرى

 ختالفات الواردة يف الروايات يف الباب الواحد، من خالل التنبيه على أدق التفاصيل يف الرواية.اال
ذلك مصرّح و  ،المعرفةو  الورعو  اإلتقانو  بالغة في االحتياطيقول اإلمام النووي: "سلك مسلم يف صحيحه طرقًا 

تربيزه يف و  متكنه من أنواع معارفهو  الشأنتفقده يف هذا و  شدة حتقيقه،و  غزارة علومه،و  متام معرفتهو  بكمال ورعه،
 1علو حمله يف التمييز بني دقائق علومه اليت ال يهتدي إليها إال األفراد يف األعصار".و  صناعته،

 اللفظ لفالن.و  فالنو  يقول: أخربنا فالنو  قال فالن كذا،و  فنجده يقول: قال فالن كذا
أخربنا، فيجعل األوىل يف و  نا، على مذهبه يف التفريق بني حّدثناقال فالن أخرب و  و أحيانا يقول: قال فالن حّدثنا،

 الثانية يف العرض عليه.و  السماع من لفظ الشيخ
 2مما جعل بعض العلماء يف الروايات املتفق عليها، خيتار رواية مسلم على رواية البخاري لدقته يف ذلك.

 انتقاؤه إياها: و  بالسماع حرص اإلمام مسلم على التنبيه على الروايات المصّرح فيها-6
 و ذلك تالفيا منه للكالم يف اإلسناد املعنعن، سواء كان الراوي الذي ورد تصرحيه للسماع مدّلسا أو غري ُمَدل س.

 بين شيوخه:و  عند حضور أصولهو  أّن اإلمام مسلم أّلف كتابه الصحيح في بلده-7
 تلقيه له عن الشيوخ، فيقول: ُربَّ حديث مسعته بالشام خبالف اإلمام البخاري الذي مل يكن يدّون احلديث أثناء

كتبته خبراسان فهو أحيانا قد ميلي من حفظه، فيستحضر املعىن متاًما مث يعرّب مبا حيضره من ألفاظ، إن استطاع أن و 
 إال جاء بألفاظ تؤدي املعىن نفسه.و  يأيت باحلديث باللفظ نفسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/21 شرح صحيح مسلمالنووي،  1
أوفاها مث و  كما صنع اإلمام عبد احلق اإلشبيلي يف كتابه اجلمع بني الصحيحني يف "اجلمع للمستقصي فإن اإلمام أبا حممد يسوق أمت ألفاظ احلديث  2

أمر يف غاية العسر  لئن كان هذا ميسورا يف صحيح مسلم، فإن التقاط الروايات من أماكنها املتفرقة يف صحيح البخاريو  يتبعها بزوائد الروايات املتفرقة،
 .23..."، اجلمع بني الصحيحني لعبد احلق اإلشبيلي، مقدمة احملقق، ص 
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 المغاربة لصحيح اإلمام مسلم على صحيح البخاريفضيل دعوى تالمطلب الرابع: 
من مميزات قلما جتتمع يف كتاب من الكتب جعل كثري من  -رمحه اهلل-به كتاب صحيح اإلمام مسلم إّن ما امتاز 

 احلديث.و  يقّدمونه على كتب السنةو  العلماء يفضلونه
املغرب لصحيح اإلمام مسلم على صحيح  و لعّل ما يثري اهتمام الباحثني يف هذا الشأن هو دعوى تفضيل علماء

 للتحقيق يف املسألة مت دراسة:و  -رمحهما اهلل-اإلمام البخاري 
 بتفضيل المغاربة لصحيح اإلمام مسلم على صحيح اإلمام البخاري: القائلون-1
 1اإلمام المحّدث القاسم بن يوسف التجيبي في برنامجه: -

من هؤالء احلافظ ابن حزم و  صحيح مسلم على صحيح البخاري،يقول: "أّن طائفة من أهل املغرب فّضلت 
 ترتيبه ال الصحة".و  جودة وضعهو  يرجع ذلك إىل حسن سياقه،و  الظاهري،

قال: "كان أبو حممد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، ألنه ليس فيه بعد خطبته إال احلديث 
 السرد".

 الحافظ العراقي في ألفيته: -
 حــــــــــــُخصَّ بالترجيـو  ح     محمد  ـــــصّنَف في الصحيُل مْن َأو 

 الَغْرِب مع    أبي علي فّضلوا ذا َلْو نـََفعْ  م  بـَْعـدـــــــــــــــو مسل
احلافظ أبو علي احلسني بن علي و  و قوله يف شرح ألفيته: "و قول بعض الغرب أي ذهب بعض املغاربة،

 2.مسلم على البخاري" النيسابوري شيخ احلاكم إىل تفضيل
 3اإلمام ابن الصالح: -

قول من فّضل من شيوخ املغرب  و  علي النيسابوري: يقول اإلمام ابن الصالح: "فهذا أبو بعد ما ساق كالم اإلمام
كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان املراد به أن كتاب مسلم يرتّجح بأنه مل ميازجه غري الصحيح، فإنه ليس 

ُخطبته إال احلديث الصحيح مسرودا، غري ممزوج مبثل ما يف كتاب البخاري يف تراجم أبوابه من األشياء فيه بعد 
 اليت مل يسندها على الوصف املشروط يف الصحيح، فهذا ال بأس به....".

 و قد سار على مذهب اإلمام ابن الصالح:
 .4الحافظ ابن حجر -
 5.اإلمام النووي -

                                                           
 .93برنامج التجييب ص  1
 .42-1/40التذكرة و  العراقي، شرح التبصرة2

 م. 1986-هـ1406فكر، سوريا لبنان بريوت، حتقيق نور الدين عرت، دار ال 1/19ابن الصالح، علوم احلديث  3
 1/10، 13-12أنظر ص  .121هدي الساري، ص ابن حجر، 4
 .1/14النووي، شرح صحيح مسلم  5
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 1.خلدون العالمة عبد الرحمن بن -
 2.ابن طاهر المقدسـي -
 3السخاوي: -

 4السيوطي:-
 .5املعاصرين مع هذا الرأي بعض وقد سار

 القائلين بتفضيل المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري: مستند-2
"مسلم بن احلجاج النيسابوري جليل القدر ثقة من أئمة احملّدثني، له كتاب :6قول مسلمة بن القاسم القرطبي-أ

 7مل يضع أحد مثله".و  الصحيح أّلفه،يف 
ما حتت أدمي الّسماء أصّح من كتاب مسلم بن احلّجاج يف علم "قول أبي علي بن علي النيسابوري: -ـب

 8احلديث".
 : بقوله هـ(730)ت فيما حكاه عنه اإلمام القاسم بن يوسف التجييبالظاهري:  هـ(456)ت ابن حزم -ج

 9فّضل طائفة من أهل املغرب صحيح مسلم هذا على صحيح البخاري منهم أبو حممد بن حزم احلافظ". "و قد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
املنصورة، الطبعة قّدم له عبد الباري حممد الطاهر، دار الغد اجلديد القاهرة و  حتقيق أمحد جاد، راجعه 114عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة ص  1

 م.2007-هـ1428األوىل 
 .24ص  الستةاملقدسي، شروط األئمة  2
 .41-1/40أنظر السخاوي، فتح املغيث 3
 1/100أنظر السيوطي، تدريب الراوي  4
الصحيحني لعبد احلق اإلشبيلي ص مقدمة بكر أبو زيد على كتاب اجلمع بني  ،123، 1/61املعلم بفوائد مسلم لإلمام املازري، مقدمة احملقق أنظر 5
محزة عبد اهلل املليباري، عبقرية اإلمام مسلم يف ترتيب أحاديث ، 1967لعاشرة، العدد الرابع، مارس رضا اهلل اإلبراهيمي، جملة دعوة احلق، السنة ا، 2

 .1/15مسنده الصحيح 
 بن مسرور، رحل إىل مصر هو أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم من أهل قرطبة، رحل إىل القريوان، فسمع من جلة شيوخها منهم عبد اهلل  6

 هـ.353سنة  يفالشام، تو و  اليمنو  راقالعو  احلجازو 
 .3/170، امليزان 102، فهرسة ابن خري ص 2/128 ،البن الفرضي،تاريخ علماء األندلس يفترمجته 

 .1/80مقدمة شرحه على صحيح مسلم  ،، القاضي عياض120ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة ص  7
 .14سلم ص ، النووي، مقدمة شرحه على صحيح م4/503السمعاين، األنساب  8

 .93برنامج التجييب ص 9
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 2كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري".: "(ه457)1قول أبي مروان الطُْبني-د
 
 الترجيح في مسألة التفضيل:-3

 إىل ثالث نتائج رئيسة:أدلة خنلص و  3و احلق أن بعدما بسطناه من أقوال
 :األولى:أن تفضيل صحيح اإلمام مسلم على صحيح اإلمام البخاري لم يكن فقط عند المغاربة

على صحيح البخاري من ذات اجلهة اليت سبق  -رمحه اهلل-بل قد فضَّل املشارقة كذلك صحيح اإلمام مسلم 
صحيحه من مميزات غاية يف اإلبداع يف الصناعة أُعجب املشارقة مبا حباه اإلمام مسلم لو  بسطها عند املغاربة،

 احلديثية.
، حبيث أن بعض حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل ألحد مثلهيقول احلافظ ابن حجر: "

احملافظة و  جودة السياقو  ذلك ملا اختص به من مجع الطرقو  الناس كان يفضله له على صحيح حممد بن إمساعيل،
 4ال رواية باملعىن".و  هي من غري تقطيع على أداء األلفاظ كما

 و يضيف احلافظ ابن حجر إعجابه بصحيح مسلم فيقول:
حفظت منه أكثر من عشرين إماما ممن صّنف و  ،فلم يبلغوا شأوه"و قد نسج على منواله خلق من النيسابوريني، 

 5".فسبحان المعطي الوهاباملستخرج على مسلم، 

                                                           
هو عبد امللك بن زيادة اهلل بن علي بن حسني بن حممد التميمي مث احلماين، أبو مروان الطُبين نسبة إىل مدينة طُبنة، ُوِلَد بقرطبة، : أبو مروان الطُبين" 1

: كانت له عناية تامة يف تقييد العلم واحلديث، وبرع مع ذلك يف علم قال أبوعلي من تالميذه: أبو علي الغساين اجلياين: صاحب كتاب تقييد املهمل.
يف كتابه اإلملاع إىل معرفة هـ(544)ت نقل عن فهرسة أيب مروان الطُبين القاضي عياض و  من مؤلفاته: فهرسته اليت مجع فيها مروياته،األدب والشعر، 

 له كتاب أخبار القريوان: مجع فيه تراجم  النكت على ابن الصالح، و ابن حجر يفكما نقل عنه احلافظ و  تقييد السماعو  أصول الرواية
، املقري  294-1/293 ترمجته يف الصلة البن بشكوال ."الشعراء الذين عرفهم أو حدثه عنهم شيوخهو  األدباءو  الرواةو  الصلحاءو  و مناقب العلماء

وإمساعيل باشا، هدية العارفني  1/467. أنظر الكتاين، فهرس الفهارس واألثبات 2/496التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 
2/274. 

 1/396"وطُبنة حاليا هي مدينة بريكة التابعة لوالية باتنة" أنظر ياقوت احلموي، معجم البلدان 
كمال املعلم بفوائد ،القاضي عياض، مقدمتهإل 1/100هم ملا أشكل من تلخيص مسلم املفو  ،32، تلخيص صحيح مسلم ص أبو العباس القرطيب2

 .1/80مسلم 
يف  ، "قال ابن امللقن: رأيت بعض املتأخرين قال: إن الكتابني سواء، فهذا قول ثالث، وحكاه الطويفالتسوية بين الكتابينو القول الثالث يف املسألة 3

 حتقيق أبو قتيبة حممد الفريايب، دار طيبة. 1/101شرح األربعني ومال إليه القرطيب" السيوطي، تدريب الراوي 
ماجة كل كما أن هناك آراء أخرى تقول بتفضيل املغاربة ملوطأ اإلمام مالك على كتب الصحاح، يقول طاهر اجلزائري: "وقد قدم املوطأ على سنن ابن 

أيب السعادات مبارك بن حممد املعروف بابن األثري و  ( يف كتابه التجريد يف اجلمع بني الصحاحـه535ت ي )بن رزين السرقسطمن أيب احلسن أمحد 
 .153من املعروف أن علماء املغرب يقدمون كتاب املوطأ على بعض الصحاح" طاهر اجلزائري، توجيه النظر ص و  (،ـه606اجلزري )ت

 .10/127ابن حجر، هتذيب التهذيب  4
 .10/127املصدر نفسه  5
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من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا  يترجح كتاب مسلم بكونه أسهل تناوالأما اإلمام ابن الصالح فيقول: "
ألفاظه املختلفة، فيسهل على الناظر النظر و  واحًدا يليق به يورده فيه جبميع ما يريد ذكره فيه من أسانيده املتعددة

قة، حبيث يصعب على استثمارها، خبالف البخاري، فإنه يورد تلك الوجوه املختلفة يف أبواب شىت متفر و  يف وجوهه
 1اهلل أعلم".و  استدراك الفائدة من اختالفهاو  الناظر مجع مشلها

: "و هلذا نرى كثريا ممن صنف األحكام من املغاربة، يعتمد على كتاب مسلم يف ابن تيمية وقال شيخ اإلسالم
 2.سياق املتون دون البخاري لتقطيعه هلا"

من حيث إنه جعل هي كونه أسهل متناوال و  بفائدة حسنة -اإلمام مسلمأي -و قد تفّرد يقول اإلمام النووي: "
 أورد فيه أسانيده املتعددة و  لكل حديث موضًعا واحًدا يليق به مجع فيه طرقه اليت ارتضاها فاختار ذكرها:

م تحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلو استثمارها،و  وألفاظه املختلفة، فيسهل على الطالب النظر يف وجوهه
 3من طرقه بخالف البخاري".

الورع و  إلتقاناو  سلك مسلم في صحيحه طرًقا بالغة في االحتياطويقول اإلمام النووي يف موضع آخر: "
 تفقده يف هذا الشأن، و  شدة حتقيقه،و  غزارة علومه،و  متام معرفته،و  ذلك مصرح بكمال ورعه،و  ،المعرفةو 
علو محله في التمييز بين دقائق علومه التي ال يهتدي إليها إالّ و ،تبريزه في صناعتهو متكنه من أنواع معارفهو 

 4األفراد في األعصار".
 ما أورده في أسانيدهاطَّلع على و  -رمحه اهلل-ويضيف اإلمام النووي: بقوله: "و من حقََّق نظره يف صحيح مسلم 

 أنواع الورع و  جواهر التدقيق،و  بديع طريقته من نفائس التحقيق،و  حسن سياقهو  ترتيبه،و 
اتساع و  كثرة اطالعهو  انتشارها،و  ضبط متفرهاو  اختصارهاو  تلخيص الطرقو  التحري في الرواية،و  واالحتياط

الخفيات، َعِلَم أنه إمام و  اللطائف الظاهراتو  األعجوباتو  غير ذلك مما فيه من المحاسنو  روايته،
 ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاءو ،دهرهو  قل من يساويه بل يدانيه من أهل وقتهو  اليلحقه من بعد عصره،

 5اهلل ذو الفضل العظيم".و 
 6ويقول اإلمام الذهيب: "هو كتاب نفيس كامل معناه، فلما رآه احلفاظ أعجبوا به".

 :7وقال عبد الرمحن بن الديبع
 اريـإن صحيح مسلـم يا قاري      لبحُر علم ما لـه مج   

                                                           
 .1/69ابن الصالح، صيانة صحيح مسلم  1
 .1/101السيوطي، تدريب الراوي  2
 .1/14 شرح صحيح مسلمالنووي،  3
 .1/21املصدر نفسه،  4
 .1/11املصدر نفسه،  5

 .12/568الذهيب، سري أعالم النبالء  6
 م1985-ه1405، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 365أنظر حسن صديق خان، احلطة ص  7
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 .سلساُل ما ُسْلِسَل من حديثه     ألذَّ من مكرر البخـاري 
: أّن عناية المغاربة بصحيح اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ال تقل عن عنايتهم بصحيح اإلمام ةـالثاني

 بدليل: -رمحهما اهلل مجيعا- مسلم
 1املغرب العريب.و  اهتمام املغاربة برواية صحيح اإلمام البخاري منذ دخوله إىل األندلس-1

املتوىف سنة  2و قد قال العلماء بأّن "أقدم راٍو لصحيح البخاري من األندلسيني هو حممد بن حيىي بن برطال
 3.هـ 341، الذي رحل إىل املشرق سنة هـ(394)
دراسة الرجال و  اجملاميعو  املختصراتو  أوىل املغاربة لصحيح اإلمام البخاري عناية بالغة من خالل الشروح-2

 هـ 402بيد أن أقدم شرح لصحيح البخاري هو شرح أمحد بن نصر الداودي التلمساين املتوىف سنة  .وغريها
 4املسمى بكتاب "النصيح".

 خمتصراهتم على صحيح البخاري نذكر:و  و من شروح املغاربة
 هـ(. 440)املتوىف قبل  5شرح الفقيه احملّدث أبو عبد امللك مروان بن علي األسدي القطان البوين-

 

 

 

 

 

                                                           
هــ، بعد ما رواه عن أيب زيد املروزي عن حممد بن يوسف  392ل صحيح اإلمام البخاري على يد اإلمام أيب عبد اهلل األصيلي املتوىف سنة دخفقد " 1

، جملة 114الشروح املغربية على صحيح مسلم لعمر اجليديص أنظر هـ" 403سي املتوىف سنة بالذي أدخله إىل تونس أبو احلسن القيف الوقت ا الفربري
 م.1988سنة  271دعوة احلق عدد 

ل قرطبة يكىن أبا عبد ههـ، من أ 299كان مولده سنة و  هـ، 394حممد بن حيىي بن زكريا بن حيىي التميمي، املعروف بابن برطال، املتوىف سنة "هو  2
هـ  341محد بن دحيم بن خليل، رحل إىل املشرق سنة وأ من حممد بن عيسى بن رفاعةو  مسََِع من قاسم بن أصبغو  اهلل، مسع بقرطبة من أمحد بن خالد،

 .141-2/139قد حدَّث بكتاب البخاري عن أيب علي بن السكن"، تاريخ علماء األندلس، البن فرضي و  ...
 .139، تاريخ علماء األندلس ص ابن فرضي 3
كتاب اإلمام الداودي -ر منها: ككتابه دراسات قيمة نذ و  الداودي أمحد بن نصر اإلمام قد أّلف حولو  الذي اشتهر بني العلماء باسم "النصيحة"،و  4

 م.2009 -2008الشارقة، الطبعة األوىل سنة ة كتبة الصحابلعبد العزيز بن الصغري دّخان،املطبوع مب فقيها،و  أمحد بن نصر املسيلي املالكي، حمد ثا
من جملة   33العدد  مقال لعبد العزيز دخان، كتابه النصيحة يف شرح صحيح البخاري،و  هـ(402اإلمام أمحد بن نصر الداودي املسيلي املالكي )ت  -

 م.2007يونيو ديب اإلمارات العربية  العربية،و  كلية الدراسات اإلسالمية

 مروان بن علي األسدي القطان من أهل قرطبة، يكىن أبا عبد امللك ويعرف بالبوين، روى بقرطبة عن أيب حممد املصيلي، والقاضي أيب املطرف "هو 5
 عبد الرمحن بن حممد بن فطيس وغريمها، رحل إىل املشرق وأخذ عن أيب القابسي، وأيب جعفر أمحد بن نصر الداودي وصحبه مدة مخسة أعوام،

لفقه عنه معظم ما عنده من روايته وتواليفه، وله كتاب خمتصر تفسري املوطأ، روى عنه أبو القاسم حامت بن حممد، وكان رجال حافظا نافذا يف ا و أخذ
-478 /2واحلديث، ذكره احلميدي وقال: كان فقيها حمدثا وله كتاب كبري شرح فيه املوطأ، مات قبل األربعني واألربعمائة " ابن بشكوال، الصلة 

479  . 
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، قال القاضي هـ(449)القرطيب مث البلنسي املتوىف سنة  2الفقيه أيب احلسن علي بن خلف بن بطال 1شرح-
 3"كثري الفائدة". :عياض عن هذا الشرح

خمتصر على صحيح البخاري و  ،هـ(435)ت التميمي املالكي األندلسي، 5العالمة املهلب بن أيب صفرة 4شرح-
 .6كتاب اجلامع الصحيح "مساه "املختصر النصيح يف هتذيب  

 8أليب علي احلسني بن حممد بن أمحد الغّساين اجلّياين 7متييز املشكل يف رجال الصحيحنيو  كتاب تقييد املهمل-
 .هـ 498املتوىف سنة 

9خمتصر أيب بكر بيبش بن حممد بن علي العبدريو -
 .هـ(582)ت 

و شرح غريبه، أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري القرطيب املتوىف سنة 10اختصار صحيح البخاريو -
 .هـ656

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/332ابن بشكوال، كتاب الصلة  1

 عشرة أجزاء. و قد طُبع كتاب شرح صحيح البخاري البن بطال، بتحقيق أيب متيم ياسر بن إبراهيم، مبكتبة الرشد بالرياض باململكة العربية السعودية يف
،  الديباج 3/219العرب و  18/47ري أعالم النبالء للذهيب س -،  2/332، الصلة البن بشكوال 4/827ترمجته يف ترتيب املدارك للقاضي عياض  2

 .5/688كشف الظنون حلاجي خليفة   -،  1/115شجرة النور الزكية حملمد خملوف  -،  106-2/105ون حاملذهب البن فر 
 .8/160القاضي عياض، ترتيب املدارك  3
، ة خمطوطة خبزانة ابن يوسف مبراكش، انظر مدرسة احلديث يف األندلس ملصطفى محيداتو، توجد منه قطع2/485ابن بشكوال، كتاب الصلة  4
 ، كما توجد قطعة منه باسم "الكوكب الساري يف شرح صحيح البخاري" مبكتبة احلرم املكي الشريف، مركز ودود للفهارس وكتب التحقيق.1/335
 .2/485ترمجته يف كتاب الصلة  5
النصيح يف هتذيب كتاب اجلامع الصحيح" للمهلب بن أيب صفرة بتحقيق أمحد بن فارس الّسلوم، دار التوحيد ودار السنة  د طبع كتاب "املختصروق 6

 م.2009-ه1430بالرياض، الطبعة األوىل 
الزركلي،     -  ،88الكتاين، الرسالة املستطرفة ص  -،  643رقم  248بغية امللتمس  ،الضيب -،  1/274فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب  7

علي العمراين، دار عامل مشس و قد طبع الكتاب بتحقيق حممد عزيز و  ،1015رقم  450السيوطي، طبقات احلفاظ ص  -،  2/279األعالم 
 -هـ1418كما طبع جزء منه، بتحقيق حممد أيب الفضل باململكة املغربية سنة هـ،   1407مس والسادس بالرياض سنة طبع اجلزآن اخلاو  الفوائد،
" تاريخ  368/ 1ه ( أنظر معلومات جديدة ملا ورد يف بروكلمان 628ورقة  19)  1211/1" ببايزيد  م، أما النسخة املخطوطة منه فتوجد1997

، نقله إىل العربية حممود فهمي حجازي وراجعه عرفة مصطفى وسعيد عبد الرحيم، أشرفت على طباعته ونشره 1/274الرتاث العريب لفؤاد سزكني، 
 م.1991 -هـ1411ارة الثقافة والنشر باجلامعة إد
 .4/1233، تذكرة احلفاظ للذهيب 643رقم  249ترمجته يف بغية امللتمس ص  8
 .1/185ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة البن األبار  9

 .78ابن فرحون، الديباج املذهب ص  10
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املسمى "مجع  هـ695األزدي األندلسي املتوىف سنة  2أليب حممد عبد اهلل بن أيب مجرةصحيح البخاري، 1خمتصر-
 الغاية".و  النهاية يف بدء اخلري

 .هـ(695 )تالبن أيب مجرة األزدي األندلسي 3ما عليها"و  مبعرفة ما هلاغايتها و  "هبجة النفوسوشرحه املسمى-
، للمحّدث الفقيه املالكي أيب عبد اهلل حممد بن احلسن بن 4و منها كتاب "الزند الواري يف ضبط رجال البخاري"
 .هـ868خملوف أبركان الراشدي، من أهل تلمسان املتوىف سنة 

أليب العباس أمحد بن قاسم  6و كتاب التحقيق يف أهل التعليق5البخاري،و منها كتاب فتح الباري بشرح غريب 
 .هـ1139املتوىف سنة  7بن حممد بن ساسي البوين

 قد جاء هذا الشرح يف حوايل اثين عشر جزًءا.و  لعلي الونيسي 8و منها شرح صحيح البخاري
حملمد الطاهر بن  9اجلامع الصحيح"منها شرح صحيح البخاري املسمى "النظر الفسيح عند مضائق األنظار يف و 

 .هـ(1393)ت عاشور 

 
 

                                                           
 م.1996الغاية" بـ م ك ت بريوت، الطبعة اخلامسة سنة و  اخلريقد طُبع خمتصر ابن أيب مجرة املسمى "مجع النهاية يف بدء و  1

) قطعة منه(، اخلالدية  1352حديث  36م، 52.. جمموع 164-162حديث  1/109ب" القاهرة ثان  أما النسخة املخطوطة منه فتوجد
، اجلامع 480-478. املتحف باجلزائر ورقة يف القرن الرابع عشر اهلجري . 99) 229ه( 1064ورقة يف سنة  39) 12، الرباط 9،18بالقدس 

نسخة(، األوقاف ببغداد  37)  474-1/473، األزهر 5147.. مكتبة جامعة استنبول4/19، 3/23، 27،/97، 2، 1/4الكبري بطنجة 
 .245-1/244ريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني، " ،  تا2830-2831

 .83-2/79هـ، صاحب شرح صحيح مسلم، ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة  599ة هو غري ابن أيب مجرة األموي من أهل مرسية املتوىف سنو  2
هـ، أما النسخة املخطوطة منه فتوجد ب " برلني 1348مبطابع الصدى اخلريية سنة كما طبع ،  و قد طُبع هذا الشرح بدار اجليل ببريوت الطبعة الثالثة3

 207، 1)  5352ه( 1106ورقة يف سنة  226، 2)  695قة(، باريس ور  148) 117ه(، ميونيخ 760ورقة، يف سنة  242، 4) 1221
 1504، اإلسكولاير 1595ه / 997، سنة 198-12) األوراق من  9681، اإلضافات 461/3ه (، املتحف الربيطاين 1107ورقة يف سنة 

، يف 1) 2-51رابع( اجلامع الكبري اجلزائر قسم ال -49، بلدية اإلسكندرية حديث   446-443ورقة(، القرويني بفاس، الرقم القدمي  197، 1)
ه( " فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب، 1136ورقة يف سنة  139، 1)  53ه ( 1029ورقة يف سنة  253، 2) 52القرن الثاين عشر اهلجري( 

1/245. 
 م.1400فية، بريوت لبنان، الطبعة الثانية مؤسسة نويهض الثقا 14عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر ص  4
 .237-1/236، فهرس الفهارس واألثبات الكتاين 5
 .237-1/236املصدر نفسه  6
ه، ينتسب إىل أسرة عريقة يف العلم 1139ه وتويف سنة 1063"هو أبو العباس أمحد بن قاسم بن حممد الساسي التميمي البوين، ولد ببونة سنة  7

بذكر  ريرةوالتصوف، ذكر له العلماء جمموعة من املؤلفات منها نظم اخلصائص النبوية، وإظهار نفائس ادخاري املهيآت خلتم كتاب البخاري، تنوير الس
، 2/61، أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف 237-236/ 1أعظم سرية، نفح الروانيد بذكر املهم من األسانيد" انظر الكتاين، فهرس الفهارس

 م.  2000دار الغرب اإلسالمي، بريوت الطبعة األوىل 
 .285-284/ 2اخللف برجال السلف،  ، احلفناوي، تعريف7/44هلل، تاريخ اجلزائر الثقايف أبو القاسم سعد ا 8
 م.2007-هـ1428بدار السالم بالقاهرة، الطبعة األوىل و  و قد طبع الكتاب طبعة مشرتكة بدار سحنون بتونس9
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املسعى الرجيح يف شرح اجلامع الصحيح، أليب عبد اهلل حممد و  منها شرح صحيح البخاري املسمى املتجر الربيح
 .1بن أمحد بن مرزوق احلفيد التلمساين

صحيح اإلمام البخاري، على ما ورد  غريهم ممن شرحو  القسطالينو  العيينو  أّن اعتماد احلافظ ابن حجرالثالثـة: 
ابن و  أيب علي الغساينو  املهلبو  ابن بطالو  األندلس، كالداوديو  جماميع لعلماء املغربو  خمتصراتو  يف شروح

 ابن قرقول، ألكرب دليل على القيمة العلمية هلذه األعمال اخلالدة.و  عبد احلق اإلشبيليو  القاضي عياضو  العريب
 

                                                           
 يد بلميهوب، دار التنوير اجلزائر، يف جزأين.عتحقيق حفيظة سو قد طبع الكتاب ب1



عناية املغاربة بصحيح الإمام أ يب احلسني : ولالفصل ال  

 مسمل بن احلجاج                          

 اخملتـصـرات عىل حصيـح مسلـماملبحث ال ول: 

 املس تخرجات عىل حصيح مسملو  الرشوحاملبحث الثاين: 

 دراسات املغاربة حول رجال حصيح مسملاملبحث الثالث: 

 الزوائد عىل حصيـح مسلـمو  اجملاميـعاملبحث الرابع: 

مام  املبحث اخلامس: عناية املغاربة ابملؤلفات ال خرى للإ

 مسمل
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 تمهيـد:

 رمحه اهلل، مام مسلماإلسالمي حول صحيح اإل لعلماء املغربسأتناول يف هذا الفصل إن شاء اهلل، اجلهود الكبرية 
 قصد الوقوف على الدراسات القيمة هلؤالء العلماء.

تفانوا يف خدمته حتقيقا و  من قبل حمدثي املغرب اإلسالمي فقد حظي صحيـح اإلمـام مسلـم باهتمام بالغ   
 تعريفا برجاله.و  شرًحا ملعانيهو  أسانيدهو  لسماعاته

ا هؤالء اجلهابذة تراثا حديثيا كبريا متّثل يف أصناف شىت من املؤلفات منها املختصرات والشروح وخّلف لن
 اينأعمال املتقدمني اجلهابذة كاحلميدي وأيب علي الغسّ و  غريها، يتضح ذلك خاصة يف دراساتو  واملستخرجات

اليت  و  غريها من اجلهود لعلماء كبارو  ولابن قرقو  أيب العباس القرطيب وعبد احلق اإلشبيليو  القاضي عياضو  املازريو 
 وقد وصل صيت هذه األعمال إىل املشرق فقد أفاد منها علماء املشرق كثرياكانت يف غاية التفوق واإلبداع، بل 

 تلقوها بالقبول.و  اعتمدوا عليهاو 
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 المختـصـرات على صحيـح مسلـمالمبحث األول: 

نظرًا للعدد اهلائل من األحاديث و  يُقرّبوا صحيح اإلمام مسلم من طلبة العلم،حرص علماء املغرب على أن لقد    
إثبات و  املكرراتو  اليت حواها هذا الكتاب توّجه بعض احملّدثني املغاربة إىل اختصار هذا الكتاب حبذف األسانيد

 الزيادات بطريقة مبتكرة جعلت االستفادة منه أيسر.

اليت اختصرت صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج، فنورد ما وقفنا عليه منها فيما  أما الدراسات املغربية األندلسية
 يلي:

 1:كتاب مختصر صحيح مسلم -1
 2أبو عبد اهلل امللقب باملهدي املعروف باملهدي بن تومرت،حملمد بن عبد اهلل بن تومرت املصمودي الرببري 

حب دعوة السلطان عبد املؤمن بن صا ،هـ485كان مولده سنة و  ،هـ 524مؤسس الدولة املوحدية املتوىف سنة 
هي قبيلة من قبائل و  هو من قبيلة )هرغة( من املصامدةو  الكومية واضع أسس الدولة املؤمنيةو  علي ملك املغرب،

 جبل السوس باملغرب األقصى.
أقام مبكة زمًنا مث عاد إىل و  حج  و  فانتهى إىل العراق، 500لب العلم سنة طو  رحل إىل املشرقو  شأ يف قبيلتهنو  ولد

 أخذ عنه.و  فيها لقي أبا عبد اهلل املازريو  منها إىل املهدية بإفريقيةو  املغرب
ا متفننا مع ذكاء

ً
 فطنة عابًدا متقشفا.و  كان فقيها عامل

حذف منه و  قد اختصر فيه املهدي بن تومرت صحيح اإلمام مسلم،و  من تصانيفه كتاب خمتصر صحيح مسلم،
 3نيد.األسا

صفحة، تاريخ  (405)( تشتمل على 403توجد نسخة من هذا الكتاب يف مكتبة ابن يوسف مبراكش )برقم 
 4.بسجلماسة م1173هـ/569نسخها سنة 

                                                           
 آثاره و  عبد اجمليد النجار،  املهدي بن تومرت حياته 1/93األبار، التكملة لكتاب الصلة  ،  ابن1/271فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب  1

 (.98ص  3ة )عدد جملة دار احلديث احلسني  ،156 -155ص 
،  جذوة االقتباس 1/93،  التكملة البن اآلبار 72 -4/70، شذرات الذهب احلنبلي، 1/204ترمجته يف شجرة النور الزكية حملمد خملوف  2

 .1/159،  عبد اهلل كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب 205-10/201،  الكامل البن األثري 128للحميدي ص 
، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 155أثره باملغرب لعبد اجمليد النجار ص و  االجتماعيةو  ثورته الفكريةو  آراؤهو  حياتهاملهدي بن تومرت  -

 أصله رسالة دكتوراه نالت مرتبة الشرف األوىل من جامعة األزهر.و  م،1983 -هـ1403
 األندلس لسعد زغلول، الطبعة األوىل.و  غربحركة التجديد يف املو  كتاب حممد بن تومرت  -
ما يطلب" جمموعة من األحاديث خمتلفة املواضيع، ترجم هلا يف القائمة اليت جاءت يف آخر اجملموع كالفهرس له،  "و قد وردت يف "جمموع أعز 3

جمموعة من األحاديث منتخبة من صحيح مسلم" عبد هي و  "اختصار مسلم للصغري، عبارة قابل ذلك يف قائمة التعاليقو  م"،بعنوان: "اختصار مسل
 .156 -155آراؤه ص و  اجمليد النجار، املهدي بن تومرت حياته

 .156-155ص املصدر نفسه، 4



  الفصل األول: عناية المغاربة بصحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

 
79 

 1.ورقة يف القرن السادس اهلجري( 65)  4164 نسخة بشسرتبيتو  (30)رقم  رالندةتوجد منه نسخة يف إو 
 2كتاب مختصر صحيح مسلم: -2

 .هـ637لعمر بن أمحد األنصاري الطرياين أبو علي الزبار املتوىف سنة 
 3أضاف إليه زيادات البخاري.و  ، اختصر فيه كتاب صحيح اإلمام مسلم"خمتصر صحيح مسلم"له كتاب 

 4وط اهلل".عناية شيخه أيب حممد بن حو  إشارة"اختصره ب
 5كتاب مختصر صحيح مسلم: -3

أصله من مرسية، يعرف بابن عريب املتوىف و  من أهل إشبيلية 6علي بن حممد الطائيأليب بكر حمي الدين حممد بن 
 .هـ(638)سنة 

 7كتاب مختصر صحيح مسلم: -4
 هـ655الفضل شرف الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الفضل السلمي املرسي األندلسي املتوىف سنة  أليب

 .هـ570كان مولده سنة و
 8صحيح مسلم: تلخيص كتاب -5

يلقب و  األندلسي القرطيب املالكي الفقيه، يعرف بابن املزين، 9أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري
 .هـ656بضياء الدين املتوىف باإلسكندرية سنة 

 
                                                           

 .156-155 ص املصدر نفسه،1
 .248علومه ص و  ال سنة الطبع، أنظر تراث املغاربة يف احلديثو  أفاد التليدي بأنه طبع، لكن مل يشر إىل جهة النشر قدو 
منشأ ذلك و  ،هذا وهمو  نشري هنا إىل أّن هناك من العلماء من ذكر كتاب خمتصر صحيح مسلم للمهدي بن تومرت باسم "اإلعالم بفوائد مسلم"و  -

هو كتاب "اإلعالم بفوائد مسلم ملهدي بن تومرت" ألمحد و  بني شرحهو  هـ(524هو اخللط بني كتاب خمتصر صحيح مسلم للمهدي بن تومرت )ت 
 هـ(.601عتيق بن احلسن الذهيب )ت  بن
 .2/5/441التكملة و  املراكشي، الذيل2
 .2/5/441املصدر نفسه،  3
 .248حممد التليدي، تراث املغاربة يف احلديث النبوي الشريف ص  4
مساه يف عنوان الدراية "خمتصر و  164الغربيين، عنوان الدراية ص ، 1/318الكتاين، فهرس الفهارس، ، 1/271 ،ريبفؤاد سزكني، تاريخ الرتاث الع 5

 ."املسند الصحيح ملسلم
 .119، الشروح املغربية على صحيح مسلم لعمر اجليدي ص 98ص  3جملة دار احلديث عدد 

،  202-5/190شذرات الذهب لعماد احلنبلي ستمائة(، و  وفاته بعد األربعني )و ذكر أن 146-2/145له ترمجة يف التكملة لكتاب الصلة  6
 . 2/161،  نفح الطيب للمقري 34رقم  23/48،  سري أعالم النبالء للذهيب 6/1277التكملة للمراكشي و  الذيل

، الكتب الصحاح 1/361دار الكتب العلمية، بريوت، أنظر مدرسة احلديث يف األندلس ملصطفى محيداتو  2/168الداودي، طبقات املفسرين  7
 م.1995-هـ1415البحوث اإلسالمية لة طبعة سلس 127ة حملمد حممد أبو شهبة ص الست

 .284دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة ص ، 1/271زكني، تاريخ الرتاث العريب فؤاد س 8
 .68ترمجته يف الديباج املذهب البن فرحون ص  9
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مام قد أبدع اإلمام القرطيب يف هذا الكتاب لتقدميه خمتصًرا لصحيح اإلو  ،"تلخيص صحيح مسلم"له كتاب 
 1اخلاص.و  سه ل تناوله لدى العامو  ذل ل به كل عقبةمسلم، 

 حذف األحاديث املكررة و  فقد حافظ على ترتيب صحيح مسلم لتسهيل العودة إىل األصل بكامل األسانيد،
دقيق و  على حنو جيد 2سرد املتون، ترجم لكل أبواب صحيح مسلمو  و حذف سلسلة اإلسناد إاّل الصحايب،

الكتاب بدار السالم جبمهورية مصر العربية بتحقيق رفعت  طبعقد و  سهولة العرض،و  دقة املنهج فجمع بذلك بني
 3، يف جملدين.م1993-هـ1414أمحد حممود اخلويل سنة و  فوزي

 :هـ(741)ت وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم ألبي القاسم محمد بن جزي الكلبي  -6
 الغرناطيأبو القاسم  4ن ُجزي الكليببمد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن ىيب  بن عبد الرمحن بن يوسف حمل

 .هـ741شهيدا سنة  املتوىف
حديث... مولده سنة و  أدبو  قراءاتو  أصولو  فقهو  فقيها حافظا قائما على التدريس، مشاركا يف فنون من عربية

 الزم اخلطيب أبا عبد اهلل بن رشيد و  جعفر بن الزبري، قرأ على أيب، هـ741، تويف سنة هـ693
 5شاط".الابن و  ابن برطالو  ابن أيب األحوصو  و طبقتهم كاحلضرمي

 :6وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم له كتاب
 9الداودي يف طبقات املفسرينو  8و ابن فرحون يف الديباج املذهب7ذكره له الكتاين يف فهرس الفهارس   

 12التليدي يف تراث املغاربة.و  11و لسان الدين بن اخلطيب يف اإلحاطة10يف نفح الطيبو املقري 
 

 

                                                           
 .8الكتاب ص  أمحد حممود اخلويل على هذاو  للوقوف على وجوه اإلبداع يف هذا التلخيص، أنظر تعليق احملققني رفعت فوزي 1
 من هذا البحث. التمهيدياليت اعتمدها يف التلخيص كما بسطناه يف الفصل و  ذلك للنسخة غري املبوبة من صحيح مسلمو  2
  806ورقة يف القرن الثامن اهلجري(، طلعت حديث  261)  3592 بشسرتبيت توجدأما النسخة املخطوطة من كتاب تلخيص صحيح مسلم  3
 .1/271ورقة يف القرن الثامن اهلجري( فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب  132) 

 .295الديباج املذهب البن فرحون ص و  ،3/184ترمجته يف أزهار الرياض للمقري  4

 .515 -5/514املقري، نفح الطيب  5
، حتقيق 1/46من لقيته باألندلس من شعراء املائة الثامنة بة الكاملة يف يلسان الدين بن اخلطيب، الكت، 1/154ن فرحون، الديباج املذهب اب 6

 م.1963إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، الطبعة األوىل 
 .1/306الكتاين، فهرس الفهارس  7
 .295ابن فرحون، الديباج املذهب ص  8
 .2/81طبقات املفسرين الداودي، 9

 .5/515نفح الطيب املقري، 10
 .3/21اإلحاطة لسان الدين بن اخلطيب، 11
 .299تراث املغاربة ص التليدي، 12
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 بن محمد السَّرغيني:  1لمحمد الكبيركتاب مختصر صحيح مسلم  -7
 ، له كتاب اختصر فيه صحيح مسلم.هـ( 1164)ت املتوىف سنة 

 2.هـ(1276)تالّسوسي مختصر شرح مسلم للنووي، لعبد الرحمن التفرغرتي -8
 3كتاب بغية كل مسلم من صحيح مسلم: -9

سفيوي املراكشي املعروف بابن املوقت املتوىف سنة 
َ
 .هـ 1369حملمد بن حممد بن عبد اهلل بن مبارك امل

مسّاه "بغية كل مسلم من و  له خمتصر على صحيح مسلم مجع فيه بعض األحاديث املختارة من صحيح مسلم
 صحيح مسلم".

أما الطبعة األوىل فكانت  م2008التوزيع، مجهورية مصر العربية سنة و  السالم للنشروقد طبع الكتاب بدار 
، كما طبع بدار الكتاب بالدار م1978بالقاهرة مث تلتها طبعة بريوت سنة  م1969شركاه سنة و  مبؤسسة احلليب

بريوت طبع باملكتبة الثقافية و  ،م1989البيضاء بدون تاريخ، كما طبع كذلك بدار الكتب العلمية ببريوت سنة 
 بدون تاريخ.

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 .248،  التليدي، تراث املغاربة ص 2/328إمساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني  1
 .248التليدي، تراث املغاربة ص 2
 .248 ص ، أنظر دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة188ة ص يذكره له عمر اجليدي يف الشروح املغرب 3

من له أدىن إملام، ممن يُْطِلع على هذا املختصر من  سيظهر لكلّ و  النسيج الوحيد،و  دمؤلفه: "وهذا آخر ما َيس َر اهلل وضعه يف هذا املختصر املفييقول 
خلامس من ربيع كان الفراغ منه زوال يوم األربعاء او  احلديث،و  أهل اإلسالم، أنه من أنفع كتب احلديث املنتخبة من صحيح اإلمام مسلم يف القدمي

، طبعة دار الكتاب الدار 243 -242ثالمثائة ألف..."، ابن املؤقت املراكشي، بغية كل مسلم من صحيح مسلم ص و  أربعنيو  النبوي عام مثانية
 البيضاء، بدون سنة.
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 املس تخرجات عىل حصيح مسملو  املبحث الثاين: الرشوح

التفوق، سواء شروحات املتقدمني منهم أو و  عمل املغاربة على صحيح اإلمام مسلم شروحات غاية يف اإلبداع   
 سأورد هذه الشروح مما وقفت عليه منها:و  ،املتأخرين

 ال ول: الرشوح املطلب -1

 اخلامتت و  احلوايش املطلب الثاين: التقاييد، -2

 املطلب الثالث: املس تخرجات -3
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 المطلب األول: الشروح

 1:البيان شرح خطبة كتاب مسلم مع كتاب اإليمانو  كتاب اإليجاز -1
 ،قاضي اجلماعة بقرطبة 2الُتجييب،للقاضي أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن خلف بن إبراهيم املعروف بابن احلاج 

 .(هـ458)كان مولده سنة و  ،هـ(529)املستشهد هبا يف اجلامع سنة 
األدباء، بصريا و  كبار العلماء معدوًدا يف احملّدثنيو  احلافظ العامل العمدة املشاور القدوة، من جلة الفقهاء"الفقيه 

 3رأسا يف الشورى". بالفتيا
 4كتاب اإلميان".و  خطبة صحيح مسلمشرح و  "ألف النوازل املشهورة

 5:تأليف على صحيح مسلم -2
 ببلنسية. هـ( 530)أليب حممد عبد اهلل بن عيسى الشيباين الَسَرُقْسطي املتوىف سنة 

 6قال ابن بشكوال: "هو حمدِّث حافظ متقن، له على صحيح مسلم تأليف حسن، مل يكمله".
 7كتاب اإلرشـاد: -3

 رجال املغرب. من أجلّ هـ( 530)احلكم عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرِّجال بن برجان املتوىف سنة  أليب
و بيان 8"-تعاىل-"أّلف كتاب اإلرشاد، قصد فيه استخراج أحاديث صحيح مسلم بن احلجاج من كتاب اهلل 

 مناسبتها.
 
 

 

 

 

                                                           
 .78التليدي، تراث املغاربة ص ، 194-1/193شجرة النور الزكية  حممد خملوف، 1
 .196فهرسة ابن خري اإلشبيلي ص ، 25رقم  41غية امللتمس للضيب ص ب، 2/453كوال ته يف الصلة البن بشترمج 2
 .2/453ابن بشكوال، الصلة  3
 .1/193حممد خملوف، شجرة النور الزكية  4
 .246-1/245ة ابن بشكوال، كتاب الصل 5
 .246-1/245املصدر نفسه، 6

أخذ نفسه باستظهار صحيح و  حفظ اللغةو  له اتساع يف علم اللسان،و  بلغين،سنن أيب داود عن ظهر قلب فيما و  "و كان ىيفظ صحيح البخاري
 .1/245مسلم"، املصدر نفسه 

 .33-31صلة الصلة، القسم الرابع ص  7
 .33املصدر نفسه ص  8

تارة من إشارهتا أو من جمموع آيتني مؤتلفتني أو مفرتقتني ... و  مفهومها،و  تارة من فحواهاو  قال صاحب صلة الصلة: "فتارة يريك احلديث من نص آية
 .3: "و ما ينطق عن اهلوى"، النجم آية -السالمو  عليه الصالة -يهيف نب -سبحانه–ك عيانا قوله اأر 
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 1كتاب المعلم بفوائد مسلم: -4
 536دفني املنستري بتونس املتوىف سنة "باإلمام"، املشهور 2التميمي املازريأليب عبد اهلل حممد بن علي بن عمر 

 .هـ 453و كان مولده سنة هـ
موسى السيد الشريف، نشر اجمللس و  بتحقيق خليل عوض اهلل شرح اإلمام املازري "املعلم بفوائد مسلم"و قد طبع 

 القاهرة بدون تاريخ.األعلى للشؤون اإلسالمية ب
املؤسسة الوطنية للكتاب، و  حتقيق حممد الشاذيل النيفر، بالدار التونسية للنشرو  و الكتاب مطبوع كذلك بتقدمي

 ثالثة جملدات.يف  1988الطبعة األوىل سنة 
الدراسات، بيت احلكمة بتونس و  التحقيقو  و طبع كذلك بتحقيق حممد الشاذيل النيفر، باملؤسسة الوطنية للرتمجة

 .1992الطبعة الثانية سنة 
 3.م2012-هـ1433و طبع الطبعة الثالثة بتحقيق حممد الشاذيل النيفر بدار الغرب اإلسالمي بتونس سنة 

4تعليق على أحاديث الجوزقي لإلمام المازري -5
 :هـ( 536)ت 

من صحيح هـ( 388)ت د اهلل اجلوزقيبحممد بن عو هو عبارة عن شرح خمتصر لألحاديث اليت انتقاها أبو بكر 
 مسلم.

 
 
 
 

                                                           
شجرة النور ،  حممد خملوف، 4/285،  ابن خلكان، وفيات األعيان 133،  القاضي عياض، الغنية ص 2/174حاجي خليفة، كشف الظنون  1

 .-إنشاء اهلل–ستأيت دراسة مفصلة عن هذا الكتاب يف الفصل القادمو  ، 1/187الزكية 
أخبار يف الرياض ، أزهار 4/285، وفيات األعيان 20/104، سري أعالم النبالء 279، الديباج املذهب ص 1/187ترمجته يف شجرة النور الزكية  2

 .3/166عياض 
نسخة بدار و  ق(94د، 1829نسختان باخلزانة العامة بالرباط عدد )و  4348أما النسخة املخطوطة منه فتوجد كاملة يف اخلزانة احلسنية حتت رقم  3

 .1099نسخة جبامع الزيتونة رقم و  ،990نسخة باملكتبة األزهرية بالقاهرة عدد و  ،12062الكتب الوطنية بتونس عدد 
 هذا وهم.و  هـ( كتاب "املعلم بفوائد مسلم"،573البلنسي )ت  املعافري بن عيشونوقد ُنسب لعبيد اهلل بن مسعود 

 و السبب أن ترمجته ورد فيها:
حكى عنه أنه و  من أهل بلنسية يكىن أبا مروان، لقي أبا عبد اهلل املازري باملهدية املعافري "عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن مسعود بن عيشون

إمنا كان لسبب فيه أنه قرئ علي كتاب مسلم يف شهر رمضان، فتكلمت و  قد جرى كتابه املعلم بفوائد صحيح مسلم أين مل أقصد تأليفه،و  مسعه يقول:
هّذبته فهذا كان سبب مجعه"، ابن األبار، التكملة لكتاب و  حاب ما أمليته عليهم فنظرت فيهعلى نقط منه فلما فرغنا من القراءة َعرض علي األص

 .2/312الصلة 
 هـ(.536وهذا ما جعل بعض أهل العلم ينسب إليه كتاب "املعلم بفوائد مسلم" خطأ وهو كتاب لإلمام أيب عبد اهلل املازري )ت 

 .63، حسن عبد الوهاب، اإلمام املازري ص 1/127شجرة النور الزكية حممد خملوف،  -.  3/165املقري، أزهار الرياض  4
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 1كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم: -6
هذا الشرح كما هو موضح من امسه، استكمل ، هـ544املتوىف سنة  2للقاضي عياض بن موسى اليحصيب السبيت

 .هـ 536به القاضي عياض شرح شيخه أيب عبد اهلل املازري املتوىف سنة 
النشر جبمهورية و  جمّلدات، بتحقيق د. ىيب  إمساعيل، بدار الوفاء للطباعة 9كتاب إكمال املعلم يف و قد طبع  

 .م1998 -هـ1419مصر العربية الطبعة األوىل سنة 
هو شرح و  قد حققه احلسني شواط بالرياض،و  معه مكمل إكمال اإلكمال،و  يف مطبعة السعادة،كما طُبع أيضا 

 .3الفوائد الكثري..."و  أودعه يف النكتو  الدرايةو  موس ع ُعين بالرواية
بتحقيق ىيب  إمساعيل، كما طبع بدار الوفاء جبمهورية مصر  2004ة بالرياض الطبعة الثانية سنة و طبع بدار الندو 

 .م2005-هـ1426العربية الطبعة الثالثة سنة 
 4كتاب شرح صحيح مسلم: -7

املتوىف 5أليب حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن عبد الرمحن العبدري من أهل بلنسية، يعرف بابن َمْوُجوال
 .(هـ566)بإشبيلية سنة 

 الزهد.و  الفضلو  حمّدث مقرئ حافظ للفقه قائم عليه بصري به نافذ مع الصالح
 6إال أنه مات قبل إمتامه...".اآلبار: "مجع كتابًا حافالً يف شرح صحيح مسلم بن احلّجاج، قال ابن 

 8أو كتاب تفسري صحيح مسلم7شرح صحيح مسلم: -8
من العلماء اجللة  9.هـ 575بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين األموي اإلشبيلي املتوىف سنة  أليب
 كان مقرءا.و  مثلهفيها مبلًغا عز صرف عمره يف الرواية، فبلغ و  مشتهرا باإلكثار من تقييد اآلثار ،الرواة

                                                           
 .2/53املقري، نفح الطيب  - 1/1/265تاريخ الرتاث فؤاد سزكني، 1

نسخة يف و  ،2/33كما توجد منه نسخ يف مكتبة جامع الزيتونة، حتت رقم   196"أما النسخة املخطوطة منه ذكرها ابن خري اإلشبيلي يف فهرسته ص 
 073منه نسخ "باخلزانة العامة" يف الرباط )و  ،3/181" أنظر تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان 478 -474القزويين بفاس رقمها مكتبة 

 م.1973مطبعة اإلرشاد، بغداد  1/191شريط( "و نسخة منه يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد  2331/2332/ح 933و
 ل القادم.وستأيت دراسة مفصلة هلذا الكتاب يف الفص

 .4/138،  شذرات الذهب 249-12/247النهاية و  ،  البداية544،  تاريخ اإلسالم للذهيب وفيات 3/152ترمجته يف وفيات األعيان  2
 .51التليدي، تراث املغاربة ص 3

 .189ص  ،  حممد التليدي، تراث املغاربة1/148،  حممد خملوف، شجرة النور 2/269ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  4
 .179، صلة الصلة رقم 45رقم  17/50،  الوايف بالوفيات 269 -2/268ترمجته يف التكملة  5
 له شرح يف رسالة ابن أيب زيد.و  ،2/269بار، التكملة لكتاب الصلة ابن األ 6
املغاربة باسم "تعليقات على صحيح ،  ذكره التليدي يف تراث 1/152شجرة النور الزكية  -،  385 -1/384األثبات و  الكتاين، فهرس الفهارس 7

 .106علومه ص و  مسلم" تراث املغاربة يف احلديث
 م.1998، وضع حواشيه حممد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 1/6مقدمة فهرسة ابن خري اإلشبيلي  8
 .4/1366،  تذكرة احلفاظ 112رقم  65ص  له ترمجة يف بغية امللتمس للضيب 9
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هي نسخة ابن خري اإلشبيلي اليت قابلها ، (148-40)توجد نسخة نفيسة جّدا منه يف مكتبة القرويني بفاس 
هو خبط الشيخ األديب و  أمسع، حبيث يعد أعظم أصل موجود من صحيح مسلم يف إفريقية،و  مسع فيهاو  مرارًا،

 .هـ573الكاتب أيب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر األموي اإلشبيلي املالكي، فرغ منه سنة 
غريه من و  -شيخ عياض-افظ أيب علي اجلياين و عليه خبط ابن خري أنه عارضه بأصول ثالثة معارضة بنسخة احل

 األعالم.
فرِغ من ذلك سنة و  شروح بعض معانيه،و  الشرح لغريب ألفاظه،و  الفوائدو  كثريًا من الدرر مشهو كتب هبا

 1.هـ573
عاجل و  اإلتقان لكثرة ما عاناهاو  يف غاية الصحة -كما قال ابن األبار-"و كانت كتب ابن خري اإلشبيلي 

على أرىب و  أنفق حياته، فلحق باملتقدمنيو  يف ذلك َقَطَع دهرهو  ضبطه،و  جودة تقييدهو  تصحيحها، حبسن خطّه
 2مل يكن هلا نظري يف هذا الشأن".و  املتأخرين ...

 3شرح صحيح مسلم: -9
 599)األموي من أهل مرسية املتوىف هبا سنة  4أليب بكر حممد بن أمحد بن عبد امللك بن موسى بن أيب مجرة

 بلنسية وشاطبةو  تقّلد قضاء مرسيةاحملّدث الفقيه احلافظ املقرئ القاضي املفيت،  ،هـ( 518)و كان مولده سنة هـ(
 أوريولة.و 

أجاز جللة من و  القاضي عياض،و  الرشاطيو  ابن شريحو  ابن العريبو  أبو طاهر السلفيو  أجاز له اإلمام املازري
 العلماء منهم ابن األبار.

 5قال ابن عبد امللك املراكشي: "و من مصنفاته شرح صحيح مسلم".
 

 

 

                                                           
،  1/524ابن األبار، التكملة هـ، 1346طبعة فاس  1/286سلسالت املو  املشيخاتو  معجم املعاجمو  األثباتو  أنظر الكتاين، فهرس الفهارس 1

 لذهيب، العرب يف أخبار من غرب،  ا483،  السيوطي، طبقات احلفاظ 3/366،  الذهيب، تذكرة احلفاظ 113ترمجة  1/104بغية امللتمس للضيب 
4/225. 
مقدمة احملقق، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناين بريوت، الطبعة  13، 12ابن خري اإلشبيلي، فهرسته ص  2

 م.1989 -هـ1410األوىل 
التليدي، تراث م، 1973س، دار الثقافة، بريوت لبنان، الطبعة األوىل حتقيق إحسان عّبا 6-5التكملة السفر السادس ص و  املراكشي، الذيل 3

ذكر له املراكشي  و  اإلنباء بأنباء بين خطاب،مناهج النظار يف معاين اآلثار، و  عّدله ابن األبار أيضا: نتائج األبكارو  ،189املغاربة يف احلديث ص 
  التعريف ببين أيب مجرة األعالم. اإلعالم يفو  كذلك: إقليد التقليد املؤدي إىل النظر السديد،

 ، 83-2/79ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة  4
شرحه  و  الغاية"و  صحيح البخاري املسمى "مجع النهاية يف بدء اخلري رهـ، صاحب خمتص 695و هو غري ابن أيب مجرة األزدي األندلسي املتوىف سنة 

 عليها".ما و  غايتها مبعرفة ما هلاو  املسمى "هبجة النفوس
 .6-5التكملة، السفر السادس ص و  املراكشي، الذيل 5
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 1كتاب اإلعالم بفوائد مسلم للمهدي اإلمام: -10
 هـ( 601)املتوىف بتلمسان سنة  2أليب جعفر أمحد بن احلسن بن عتيق بن فرج البلنسي املرسي املعروف بالذهيب

 أصله من املرية.و هـ( 554)و كان مولده ببلنسية سنة 
 نظر يف علوم األوائل.و  الفقهو  القراءاتو  اللغةو  النحوو  عاملها، مجع الطبو  حمّدث فقيه أديب، فيلسوف األندلس

قد شرح فيه مؤلفه كتاب "خمتصر صحيح مسلم للمهدي بن و  3التصانيف منها "شرح كتاب مسلم...". له
 تومرت".

 4ليفه كتاب اإلعالم بفوائد مسلم للمهدي اإلمام".اتو  قال ابن األبار: "و من
 5رح مسلم بن الحّجاج:شاقتباس السراج في  -11

و كان مولده سنة 6،هـ 609أليب احلسن علي بن أمحد بن يوسف بن مروان الغّساين الوادي آشي املتوىف سنة 
 .هـ 507

 الشاعر.و  احملّدث الفقيه األديب
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 ،  1/361، أنظر مدرسة احلديث يف األندلس ملصطفى محيداتو 52،  ابن فرحون، الديباج املذهب ص 1/85ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  1
فيه: و  72التليدي، تراث املغاربة ص م، 2011زائر طبعة زمورة للنشر اجل دار 159 -158موسوعة تراجم علماء اجلزائر لعبد احلق محّيش، ص و 

 .90أنظر منهجية فقه احلديث عند القاضي عياض يف إكمال املعلم حلسني شواط ص مسلم" للمهدي املوحدي ابن تومرت"، "لعله شرح "خمتصر 
 .6/78الوايف بالوفيات ، 1/160، األعالم 1/85ه يف التكملة لكتاب الصلة ترمجت 2
 كتاب حسن العبارة يف فضل اخلالفة.و  نظمو  فتاوىو  اإلمارة،و  و ذكر له ابن األبار كتاب اإلعالم بفوائد مسلم للمهدي كما ذكر له، فضل اخلالفة3

 .1/85ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  4
التكملة و  ،  املراكشي، الذيل211اج املذهب ص ،  ابن فرحون، الديب1/254األبار، التكملة  ،  ابن1/247حممد خملوف، شجرة النور الزكية  5
 .49،  تراث املغاربة ص 5/177
الرتصيع يف تأصيل و  له تصانيف مهمة منها كتاب الوسيلة يف األمساء احلسىن، ،غريهو  "العامل الفاضل املتفنن املؤلف، روى عن عبد املنعم بن الفرس 6

هـ، عن  609هبجة املسالك يف شرح موطأ مالك يف عشرة أسفار، تويف سنة و  من احلجاج،اقتباس السراج يف شرح صحيح مسلم و  مسائل التفريع،
 .1/247، شجرة النور الزكية "ستني سنة
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 1كتاب شرح مقدمة صحيح مسلم: -12
املراكشي، قاضي فاس أليب عبد اهلل حممد بن ىيب  بن أيب بكر بن خلف بن صاف بن حممد بن املواق القرطيب 

 (.هـ642املتوىف سنة )
 قواعد احلديثو  أصول"لعّل هذا الشرح غين ب. 2التاريخ، له شرح مقدمة صحيح مسلمو  فقيه حمّدث عامل بالّرجال

 3تصنيفاته....".و  استعانوا مبباحثهو  به كبار احلفاظ املشارقةابن املواق تتلمذ على ُكتُ و  نقد،الو 
 4الموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم:و  المفهم المفصح -13

الكتاب مطبوع بتحقيق وليد أمحد حسني، بدار و  ،هـ( 646)ت أليب عبد اهلل حممد بن ىيب  بن هشام األنصاري 
 .5، يف جملدم2002-هـ 1423الفاروق احلديثة بالقاهرة سنة 

 6شِكَل من تلخيص صحيح مسلم:المفهم لما أ   -14
 باإلسكندرية. هـ 656أليب العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب املتوىف سنة 

 قد وّفق اإلمام القرطيب يف هذا الكتاب العظيم أميا توفيق يف تقريبو  و هو شرح لكتابه تلخيص صحيح مسلم،
ى نكت من التنبيه علو  شرح غريبهو  تسهيل تناول صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج، من خالل بسط عباراتهو 

 على وجوه االستدالل بأحاديثه.و  إعرابه
 7قال ابن كثري: "فيه أشياء حسنة مفيدة حمررة".

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/254، ابن األبار، التكملة، 3/161اإلعالم و  ،273ص  8التكملة السفر و  املراكشي، الذيل 1

 . 189علومه ص و  التليدي، تراث املغاربة يف احلديث،  1/159عبد اهلل كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب 
 .8/272التكملة و  ،  املراكشي، الذيل1/254ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  2
 .190علومه ص و  التليدي، تراث املغاربة يف احلديث 3
 .1/269فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب ، 36ألبار، التكملة لكتاب الصلة ص ابن ا 4
/ 3هـ، أنظر فؤاد سيد يف جملة معهد املخطوطات العربية 734ورقة، سنة  106) 794النسخة املخطوطة منه فتوجد ب " طلعت حديث أما  5

  .1/269( " فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب  1957/230
، 1/96باشا البغدادي، هدية العارفني  ، إمساعيل1/384، كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب 1/266سزكني، تاريخ الرتاث العريب فؤاد  6

 .1/558، حاجي خليفة، كشف الظنون 348التكملة السفر األول ص و  املراكشي، الذيل
 .3/213النهاية و  البدايةابن كثري،  7
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آخرون بدار ابن كثري بدمشق، الطبعة الثانية سنة و  أمحد حممد السيدو  و الكتاب مطبوع بتحقيق حمي الدين ديب
 .م1996-هـ1417بدار الكلم الطيب الطبعة األوىل سنة و  يف سبع جملداتم1999-هـ1420

طبع بدار ابن حزم و  يف ثالث جملدات، هـ1413كما طبع بتحقيق احلسين أبو الفرجة بدار الكتاب املصري سنة 
 1ُحقِّق بقسم السنة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف رسالة دكتوراه.و  ،م 2004ببريوت سنة 

 2المفهم في شرح مسلم: المعرب -15
قيل احلسني بن عبد العزيز بن الناظر بن حممد املعروف بابن أيب األحوص القرشي الفهري و  احلسن عليأليب 

 . هـ 603كان مولده سنة و  بغرناطة، هـ 699الغرناطي األندلسي املالكي املتوىف سنة 
 3إكمال اإلكمال للقاضي عياض: -16

 ، دفني مراكش.هـ 707األندلسي املتوىف سنة  4أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن حممد البقوري
 5شرح مسلم إكمال اإلكمال: -17

املتوىف بالقاهرة  6املنكاليت الزواوي احلمريي املالكي منصور بن ىيب  العجالين مسعود أليب الفرج عيسى بن
 .هـ743سنة

                                                           
اجملمع العلمي العريب  ، يف القرن الثامن اهلجري، أنظر جملة1، العثمانية حبلب ) ج109ب " الظاهرية، حديث  أما النسخة املخطوطة منه فتوجد 1

ه(، األزهر 697سنة  3)ج 372، حديث 2/157، قطعة منه تيمور  156(، مكتبة شيخ اإلسالم باملدينة املنورة 472م/1932/ 12بدمشق 
، 226، 4) ج 407ه(، الكتاين 696، سنة 4، 2) ج 41ه( ، األوقاف بالرباط 726ورقة سنة  133، 3، 2) ج  53، حديث 1/613

( " فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب 10/216، يف القرن الثامن اهلجري، أنظر جملة اجملمع العلمي العراقي 4) ج  602باسية بالبصرة ورقة(، الع
1/266 .  

 منها:  معاصرةو قد أّلف حول كتاب املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم دراسات 
ة مقدمة للباحث أمين السنة من خالل كتابه املفهم يف شرح تلخيص صحيح مسلم، دراس جهوده يف خدمةو  اإلمام أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب -

 م.2000ال هبا صاحبها درجة الدكتوراه عام حممود مهدي ن
اف حممد ر الصناعة احلديثية يف كتاب املفهم ملا أُشكل من تلخيص كتاب اإلمام مسلم لإلمام القرطيب، رسالة ماجستري، حملمد عودة أمحد احلورى، إش -

 م. 1999موسى محاد، جامعة آل البيت سنة 
، دار البشائر 268علومه ص و  التليدي، تراث املغاربة يف احلديث،1/283يل باشا البغدادي، هدية العارفنيإمساع، 2/536املقري، نفح الطيب  2

 م.1995 -هـ 1416ن، الطبعة األوىل، اإلسالمية، بريوت لبنا

، 1/212شجرة النور الزكية  ، حممد خملوف،2/53املقري، نفح الطيب  4/335، املراكشي، األعالم 322ابن فرحون، الديباج املذهب ص  3
 .51علومه ص و  تراث املغاربة يف احلديثالتليدي، 

 فح الطيب كالم املقريزي اليقوري بالياء.و نقل اإلمام املقري يف ن،كذا يف شجرة النور الزكية: البقوري نسبة إىل بقورة من أعمال ُتطيلة 4
 .2/53راء مهملة، بلد باألندلس"، املقري، نفح الطيب و  قاف مشددةو  قال احلافظ املقريزي: "و الَيقوري نسبة إىل يقورة بياء آخر احلروف مفتوحة،

، مكتبة دار املنهاج الرياض، 116تطوره، ص و  ية، نشأتهأنظر حممد بن مطر الزهراين، تدوين السنة النبو ، 2/172اليل، تاريخ اجلزائر العام اجلي 5
 هـ. 1416الطبعة األوىل 

ريه، قِدم إىل غو  ه ببجاية، حفظ موطأ اإلمام مالكم، تفق1265-هـ 664ُوِلَد بزواوة سنة  العربية، متفننا يف العلوم،و  األصولو  كان عاملا بالفقه 6
 .5/109ترمجته يف األعالم للزركلي،  .مياطي، وويل نيابة القضاء بدمشقباألزهر مع شرف الدين الدالقاهرة، حيث اشتغل بالتدريس اإلسكندرية و 
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غريمها، الباجي و و  من كالم ابن عبد الربأتى فيه بفوائد جليلة و  املنهاج،و  املفهمو  اإلكمالو  "مجع فيه بني املعلم
 1."هـ 743تويف بالقاهرة سنة 

و قد طبع الكتاب باسم "إكمال إكمال املعلم يف شرح صحيح اإلمام مسلم" أليب الروح عيسى بن مسعود 
 .م2011مصطفى ضيف، بدار التوفيقية باجلزائر سنة و  الزواوي اجلزائري، بتحقيق عمار بسطة

 سيات:المسمى بـ: الَغل 2شرح على صحيح مسلم -18
أحد كبار العلماء باألندلس، كان  هوو هـ( 771ت )أليب الربكات حممد بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن احلاج 

كثرة التعّبد، له مصنفات بديعة منها: شرحه على صحيح مسلم و  األدب مع زهدو  الفقهو  متقّدما يف معرفة احلديث
 الذي مساه: الَغلسيات.

 3إكمال المعلم: إكمال -19
، من أهل تونس، فقيه حمّدث مشارك هـ 827املتوىف سنة  ،يبأليب عبد اهلل حممد بن خليفة الوشتاين املعروف بـ األُ 

هذا تعليق أمليته على كتاب مسلم، ضّمنته كتب شرّاحه يف سائر العلوم، يقول يف مقدمته: "أما بعد: فإن 
 4تنبيه على مواضع كالمهم مشكلة..."و  النووي، مع زيادات مكملةو  القرطيبو  عياضو  األربعة، املازري

 قدمة.املدون 
 يفهـ 1328ة السعادة بالقاهرة يف سنة ، الناشر مطبعهـ 895معه مكمل إكمال املعلم للسنوسي ت و  بعط
 جملدات. 7

كما طبع مبكتبة طربية بالرياض ، هـ 1415و طُبعا أيضا يف دار الكتب العلمية بتحقيق حممد سامل هاشم، سنة 
 بدون تاريخ.

 

 

 

 

 

                                                           
قد مساه بروكلمان: شرف الدين أبو الروح عيسى بن و  ،1/90ه نسخة خمطوطة باملكتبة األزهرية رقم توجد من .2/172اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام  1

 3/182" كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب، اإلكمال على مسلم، يوجد خمطوطا يف القاهرة أّلف إكمال"مسعود الزواوي، قال: 
 . 1/229،  حممد خملوف، شجرة النور الزكية 293 -291ابن فرحون، الديباج املذهب ص  2

، حتقيق إحسان عباس، دار صادر 6/216،  املقري، نفح الطيب 9/287معجم املؤلفني  287،  نيل االبتهاج 1/244شجرة النور الزكية  3
 م.1988 -هـ1408بريوت طبعة 

 287االبتهاج ص نيل و  3/211أنظر تاريخ الرتاث العريب ، مكتبة الطربية الرياض، دون تاريخ، د-/ ج1مقدمة شرح األيب على صحيح مسلم  4
حممد زين العابدين رستم، املدرسة األندلسية يف شرح اجلامع الصحيح من القرن اخلامس إىل القرن الثامن اهلجري، جملة ، 9/287معجم املؤلفني و 

 .284دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة ص ، 27العدد  15آداهبا اجمللد و  بيةاللغة العر و  جامعة أم القرى للعلوم الشرعية
م يف 1983كتاب اإلكمال لعبد الرمحن عون، الدار العربية للكتاب سنة و  يب: كتاب أبو عبد اهللمن الدراسات احلديثة اليت ألفت حول إكمال األُ  -

 جملد واحد.
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 1مكمل إكمال اإلكمال: -20
 .، بتلمسانهـ(895)سنة املتوىف 2أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن يوسف الّسنوسي احلسيين

 3و مساه الروداين "تكميل إكمال اإلكمال".،أضاف عليه شرح مقدمة مسلمو  يبص فيه كتاب األُ خل
أمجعها شرح الشرح األيب، و  مسلم جاء يف مقدمته ما يعر ف به عند صاحبه: "كان من أحسن شروح صحيح

إن كنت يف غاية البعد منهم، إال أن ميّن الوهاب تعاىل باللحاق بعد..." يقول: و  أردت أن أتعّلق بأذيال القوم،
ضممت إليه  و  معظم ما يف هذا الشرح اجلامع من الفوائد، -إن شاء اهلل تعاىل-"فاختصرت يف هذا التقييد املبارك 

بشرح  -تعاىل-احلمد هلل و  عم النففتأكملته أيضا بشرح اخلطبة، و  كثريا مما أغفله مما هو كالضروري ال كالزوائد،
ما فيها من تطويل أو و  خمتصرًا يقنع أو يغين عن مجيع الشروح، -تعاىل-بفضل اهلل جاء و  مجيع ما يف الكتاب،

 4مزيد إطناب".
 ي إبراهيم،لدات صّححها ابن الشيخ حسن الفيومجم 7يف  هـ 1328الكتاب: مطبوع مبطبعة السعادة مبصر سنة 

 .5جملدات 9طُِبَع أيضا بدار الكتب العلمية يف و 
 على صحيح مسلم: 6إكمال اإلكمال -21

 7هو من كبار علماء املغرب )عاش يف القرن التاسع(.و  أليب القاسم الشريف الس الوي اإلدريسي
حممد على معلم املازري، قال فيه و  جعله على إكمال عياضو  أصحابه،و  اقتصر فيه غالبا على أحباث ابن عرفة

 8خملوف يف شجرة النور الزكية "نفيس للغاية".
 

                                                           
دمة مكمل اإلكمال مق، 1/266لوف، شجرة النور الزكية خم، حممد 1/207، احلفناوي، تعريف اخللف 3/206تاريخ اجلزائر العام  اجلياليل، 1
1/3. 
 نصر الزواوي و  أخذ عن احلسن أبركانو  علم التوحيد نشأ بتلمسان،و  احلديثو  زهادها يف عصره، عامل بالتفسريو  "من كبار علماء تلمسان 2

 السرية.و  القراءاتو  الفقهو  املنطقو  العقيدةو  احلديثو  ليف يف التفسريآو أخذ عن أيب زيد عبد الرمحن الثعاليب الصحيحني، له ت
خمتصر الروض األنف للسهيلي  -خمتصر الزركشي على البخاري خمتصر يف القراءات السبع،   -شرح مشكالت البخاري،   -له من املؤلفات أيضا: 

 ، مكمل إكمال اإلكمال1/207تعريف اخللف سنة"،  63هـ، عن  895بتلمسان سنة  غريها، تويفو  املنطقو  عدة مؤلفات يف الفقهو  )مل يكمل(،
 دار الكتب العلمية بريوت. 1/3
 .181الروداين، صلة اخللف ص  3
املدرسة األندلسية يف شرح اجلامع الصحيح من القرن أنظر  ، دار الكتب العلمية، بريوت، دون تاريخ.1/3 السنوسي، مكمل إكمال اإلكمال، 4

 (.27( العدد )15لقرى للعلوم الشرعية، اجملّلد )اخلامس إىل القرن الثامن اهلجري حملمد زين العابدين رستم، جملة جامعة أم ا
/ 1ورقة يف القرن الرابع عشر اهلجري(" فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب  237)  350، الرباط 493يوجد خمطوطا يف القرويني بفاس برقم قدمي و  " 5

266. 
ليفه إكمال اإلكمال على مسلم يف جملد ، قال: "من تآ2/17نيل االبتهاج و  ،1/226غريب يف النبوغ املو  ، 1/250ذكره يف شجرة النور الزكية  6

 ضخم كبري".
 .189، 51علومه ص و  حممد التليدي، تراث املغاربة يف احلديث 7
 .251-1/250شجرة النور الزكية ص أنظر حممد خملوف،  8
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 1وشي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: -22

 علماء املغرب.و  من فقهاءهـ( 1306)ت الدمنيت أليب احلسن علي بن سليمان املغريب الَبَجمعوي
اختصر فيه كتاب الديباج لإلمام له شرح على صحيح مسلم مساه وشي الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، 

 .هـ( 911)ت السيوطي 

يف جملد واحد، كما طبع مع الديباج سنة  هـ 1398و قد طبع كتاب "وشي الديباج" باملطبعة الوهبية مبصر سنة 
 .هـ 1328

 2جزء أسانيد صحيح مسلم: -23
 .هـ( 1327)ت حملمد عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين 

 3الملـم بشرح ألفاظ صحيح مسلم: -24
 .هـ( 1331)ت الشيخ حممد التهامي بن املدين جنون الفاسي  مةللعال

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
، 299علومه ص و  مد التليدي، تراث املغاربة يف احلديث النبويحم، 1/176الكتاين، فهرس الفهارس  ،1/270فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب  1

 غلط فيه مؤلفو الدليل يف اعتبارهم أن كتاب وشي الديباج "اختصار لكتاب املنهاج للنووي".و  ،1/290دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة 
 .2/961 فهرس الفهارس ،الكتاين2
 .276،  التليدي، تراث املغاربة ص 3/96املراكشي، اإلعالم ملن حل مبراكش من األعالم  3
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 الختماتو  الحواشي المطلب الثاني: التقاييد،

 1نسخة من صحيح مسلم: -1
، كتب بيده الصحيح ملسلم بن هـ( 480)من أهل قرطبة، املتوىف سنة  الصرييف، املعافري ريشبحملمد بن حممد بن 

 احلجاج مبصر عن أيب حممد بن الوليد.
 2حاشية على صحيح مسلم: -2

 .هـ( 723)ت الِبجائي السبيت  اطشقاسم بن عبد اهلل بن ال العباس أليب
 3تعليق على صحيح مسلم: -3

اهلديب البجائي املالكي، يعرف بابن الشاط الفقيه األصويل اللغوي  أليب مهدي عيسى بن أمحد اهلنديسي
 .هـ 890كان حيا سنة   4احملّدث،

 قال الُتنُبكيت: "له تعليق لطيف على صحيح مسلم يف كراريس اقتطفه على شرح األيب عليه".
 5".ك 1824 -1791توجد نسخ من الكتاب خمطوطة يف املكتبة احلسينية بالرباط رقم 

 6حاشية على صحيح مسلم: -4
 .هـ( 1021)ت أليب العباس أمحد بن يوسف بن أيب احملاسن الفاسي 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 .2/435ابن بشكوال، كتاب الصلة  1
أفاده اإلسكولاير، فهرس و  ، توجد منه نسخة يف اخلزانة العامة بالرباط131،  التليدي، تراث املغاربة ص 1/226كنون، النبوغ املغريب عبد اهلل  2

 تراث املغاربة. التليدي يف
 .277الروداين، صلة اخللف مبوصول السلف ص 3
ديانة، تصدى و  تقدمة يف أنواعهاو  فهما مع فروسية،و  غريها، حفظاو  العربيةو  أصولهو  قال السخاوي: "تقدم يف الفقهو ليس هو ابن الشاط السبيت.4

 .1/335و املعيار"، نيل االبتهاج عظم، له العديد من املؤلفات منها فتاوى على املازونيةخطب جبامع جباية األو  ،اإلقراءو  لإلفتاء
 .100ص  3ديث عدد ، جملة دار احل28احملدثني ص و  ، معجم القراء1/335نيل االبتهاج  5
صحيح مسلم لعمر اجليدي، جملة دعوة احلق عدد أنظر الشروح املغربية ل، ذكر أنه مل يتمو  ،132علومه ص و  حممد التليدي، تراث املغاربة يف احلديث 6

 .1988سنة  23
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1تعليق على صحيح مسلم: -5
 

 بفاس.ولد ، هـ( 1209)ت طالب بن علي بن سودة املري الفاسيالأليب عبد اهلل حممد الَتاُودي بن 
 املنطق و  الكالمو  التصوفو  الفقهو  احلديثو  التفسريشيخ مشايخ املغرب، كان مقدما يف العلوم، ال سيما 

هـ1209هبا تويف و  ،هـ1111بفاس عام  و كان مولدهو األصول
2. 

 3يد على صحيح مسلم:تقي -7
 4بقسنطينة.هـ( 1251)ت أليب العباس أمحد بن سعيد العباسي القسنطيين

 الكالم.و  املنطقو  سري الرجالو  احلديثو  البيانو  و هو عامل شارك يف علوم البالغة
 .4862له تقييد على صحيح مسلم، منه نسخة يف مكتبة جامعة شسرتبيت برقم 

 5ختمة لصحيح مسلم: -8
 أليب احلسن علي الونيسي من كبار فقهاء املالكية، تويف خالل القرن الثالث عشر.

 غريها.و  املوطأو  مسلمو  له مؤلفات عديدة، منها أختام للبخاريو  له مشاركة يف عدة علوم،
 6صحيح مسلم:حاشية على  -9

 .هـ( 1321)ت بن يوسف الفاسي أليب العباس أمحد 
 7حاشية على صحيح مسلم: -10

 .هـ( 1323)ت جلعفر بن إدريس الكتاين 
 8تعليق على مسلم أو ختمه لصحيح مسلم: -11

 .هـ(1331)ت بن احلاج املدين بن علي بن عبد اهلل الفاسي للتهامي 

 صفحة. 16و قد طبع هذا التعليق على احلجر بفاس يف 
                                                           

 . 2/214، أنظر مدرسة البخاري يف املغرب ليوسف الكتاين 107، التليدي، تراث املغاربة ص 1/257الكتاين، فهرس الفهارس 1
 شرح المية الزقاق و  فهرسة كربى،و  ،منها حاشية على سنن أيب داودو  هو حاشية على صحيح البخاريو  وله تصانيف منها: زاد اجملد الساري2

 .1486ترمجة رقم  372، شجرة النور الزكية حملمد خملوف ص 6/62يف األعالم للزركلي  تهترمج، و حاشية على الزرقاين
قد مجع هذا الثبت و  ة،تله كذلك ثبت يف أسانيده عن الصحاح السو  ،214، أعالم اجلزائر ص 2/64 اخللف برجال السلف احلفناوي، تعريف 3

 احلميد الصائغ احلركايت.تلميذه عبد 
 تبيانا يف علم البالغةو  اتقاناو  رجع إىل قسنطينة، فكان آية زمنه حفظا ،عن غريهو  حسني الشريف، خطيب جامع الزيتونةأخذ عن الشيخ أيب حممد  4
وف مث مبسجد رحبة اخلطابة بسيدي علي بن خملو  ى األوقاف مث القضاء مرتنيعلله، عاملا بالقراءات السبع، ُويل النظر علو  البيان، عارفا برجال احلديثو 

ه أنظر فهرس 1351،و فيه تويف سنة 2/64م، احلفناوي، تعريف اخللف برجال السلف 1835-ه1251الصوف بقسنطينة، تويف بقسنطينة سنة 
 ه.1251، وفيه تويف سنة 2/833الفهارس للكتاين 

 .2/285،284ال السلف احلفناوي، تعريف اخللف برج 5
 .2/603الكتاين، فهرس الفهارس  6
 .138التليدي، تراث املغاربة ص 7
 .3/95مبن حّل مبراكش من األعالم املراكشي، اإلعالم  8
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 1ختمة لصحيح مسلم: -12
 (.هـ 1345)ت حملمد بن جعفر الكتاين 

 2حاشية على صحيح مسلم: -13
 .هـ( 1378)ت لعباس بن إبراهيم الثعاليب املراكشي 

 :3نظم كتاب صحيح مسلم -14
 ساسي البوين.الحملمد بن أمحد بن قاسم بن حممد بن 

 4تقاييد على صحيح مسلم: -15
قد كان من علماء اللغة و  ،هـ1251وضعها أمحد بن سعيد العباسي، قاضي أمحد باي، املتوىف بقسنطينة سنة 

 5التاريخ.و  الكالمو  البالغة أيضا، كان جيمع إىل ذلك علوم املنطقو  واألدب
 نسخة من صحيح مسلم: -16

ا على ممقابلتهو  امنسختني، بذل اجملهود يف تصحيحه مسلمو  و قد َنَسَخ خبطّه صحيحي البخاري،للشبيهي
 6.مبكناس نسخة صحيح مسلم توجد منهااألصول املعول عليها باملغرب، فكانتا عدمييت النظري.و 

 
 
 

 

                                                           
املغربية ، الشروح عمر اجليديأنظر بريوت، منشورات يوسف خياط بدون تاريخ.، دار لسان العرب 2/464مدرسة البخاري باملغرب يوسف الكتاين، 1

 على صحيح مسلم
 .10العدد  1959أنظر جملة دعوة احلق ، 132علومه ص و  ملغاربة يف احلديثالتليدي، تراث ا2
 .2/26 اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف سعد أبو القاسم3

 .7/43املصدر نفسه،  4
 .2/64 برجال السلف احلفناوي، تعريف اخللف 5
تعليق عبد الفتاح الزنيقي، الرياض، مكتبة و  ، حتقيق1/26يل بن حممد الفاطمي الشبيهي حملمد الفض اجلامعأنظر الفجر الساطع على الصحيح  6

 م.2009الرشد، 
 كثريا بعلم احلديث بعد نفيه إىل بالد الشام،   األمير عبد القادر الجزائريو أشار أبو القاسم سعد اهلل يف كتابه تاريخ اجلزائر الثقايف، إىل اعتناء -

كتاب اإلبريز يف مناقب سيدي عبد العزيز ألمحد املبارك، و  ابنه يف التحفة أن والده كان يدّرس الكتب التالية: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي"و يذكر 
 .7/45" تاريخ اجلزائر الثقايف صحيح مسلمو العقائد النسفيةو  مث كتاب الشفا للقاضي عياض

كتاب فتح العلي المنعم بشرح مقدمة اإلمام مسلم لعبد العزيز بن كما نشري هنا إىل بعض الدراسات املعاصرة على صحيح اإلمام مسلم منها: 
 م.2007-2006مكتبة أوالد عبد العال مبصر، الطبعة األوىل سنة و  قد طبع مبطبعةو  ،دخان صغير

، لصاحبها عاشور دهين، جامعة ي ذكر األخبار المعللة من خالل كتابه المسند الصحيحدراسة عن منهج اإلمام مسلم بن الحجاج فو منها: 
 باتنة، اجلزائر. 
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 المطلب الثالث: المستخرجات

 أما عن املستخرجات على صحيح مسلم نذكر منها:
كان مولده سنة و  (،هـ340ت بن أصبغ البياين القرطيب ) لقاسمالصحيح المستخرج على صحيح مسلم: -
 .(هـ244)
 القرطيب يُعرُف بالبياين، أصله من بيانة ءبن حممد بن يوسف بن ناصح بن عطا 1هو أبو حممد القاسم بن أصبع 
اإلمام الفقيه احملّدث املشاور الثبت األمني العمدة إمام من أئمة احلديث، حافظ مكثر مصنف   2سكن قرطبة،و 

 . 3"الشعر وكان ُيشاَور يف األحكامو  الغريبو  الّرجال، نبيال يف النحوو  كان بصريا باحلديث

حممد بن و  يزعبد العز  بن عليو  ابن مسرةو  اخلشين حارث حممدو  بقي بن خملد وحممد بن وضاحو  مسع من أخيه
من و  ،املغربو  مجاعة من أهل املشرقو  املربدو  ابن اجلهمو  ابن قتيبةو  عبد اهلل بن أمحد بن حنبلو  إمساعيل الرتمذي،

 بتيهرت، أخذ عنه علماء املغرب(هـ296ت الفقيه الشاعر الرحالة بكر بن محاد التيهريت ) دثشيوخه باملغرب احمل
 4."األندلس حديث مسدد بن مسرهدو 

مسدد بن مسرهد يف عشرة  ثسفيان بن جربون حديقال أبو عمر بن عبد الرب: "قرأت على عبد الوارث بن 
 5عن بكر بن محاد عن مسدد". أصبغ أخربين به عن قاسم بن ،أجزاء

 سعيد بن منصور.و  عبد الوارث بن سليمانو  منذر بن سعيدو  و عنه ابن ذكوان
استخرج وقد  7.العارفني: "له كتاب الصحيح على هيئة صحيح مسلمقال صاحب هدية حسنة،  6له مصنفات

 8منهجه".و  وضعه على ترتيبهو  فيه على صحيح مسلم"

 

 
                                                           

، جذوة 1070م، رقم 2008 -هـ1429، دار الغرب اإلسالمي تونس الطبعة األوىل 1/467ترمجته يف تاريخ علماء األندلس البن فرضي  1
 .322-321،  الديباج املذهب ص 133-1/132،  شجرة النور الزكية 392-391،  بغية امللتمس ص 769رقم  528-526املقتبس ص 

 .392بغية امللتمس ص الضيب، 2
 . 1/468ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس 3
 468/ 1، تاريخ ابن الفرضي 2/81ابن األبار، التكملة   4

 .391الضيب، بغية امللتمس ص 5
غريب حديث و  منها مسند حديثهو  باجملتىب،اختصاره املسمى و  ،1/146منها: املخرج على سنن أيب داود ذكره له ابن خري اإلشبيلي يف فهرسته  6

كتاب و  مسند حديث مالك وكتاب أحكام القرآنو  مساه "كتاب غرائب حديث مالك بن أنس"و  ،3/169املقري يف نفح الطيب  له مالك، ذكره
 .1/133نسوخ، أنظر شجرة النور الزكية املو  الناسخ

 .22الرسالة املستطرفة ص  ،، الكتاين3/854تذكرة احلفاظ  ،، الذهيب5/826إمساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني  7
 .201التليدي، تراث املغاربة ص 8
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 المبحث الثالث: دراسات المغاربة حول رجال صحيح مسلم

 1وتمييز المشكل في رجال الصحيحين: المهمل كتاب تقييد -1
 .هـ427و كان مولده بقرطبة هـ498املتوىف سنة  2اجليايناحلسني بن حممد بن أمحد الغّساين  أليب علي

 أخذ عنه األعالم.و  تصّدر جبامع قرطبة،و  كان من جهابذة احلفاظ، رحل الناس إليه،
هو فهرست هجائي لرواة الصحيحني الذين تشاهبت و  ،متييز املشكلو  العظيمة كتابه تقييد املهمل 3من مصنفاته

 4هو كتاب عظيم يف بابه.و  حترير املشكالت اليت تتعلق ببعضهم،و  م،شخصياهتو  اختلفت صفاهتمو  أمساؤهم
 دار عامل الفوائد.بعلي العمراين، و  و قد طبع الكتاب بتحقيق حممد عزيز مشس

 .هـ1407السادس بالرياض سنة و  وطبع اجلزآن اخلامس
 .م1997-هـ1418و طبع كذلك جزء منه بتحقيق حممد أيب الفضل باململكة املغربية سنة 

 م.2000وقد طبع اجلزء التاسع منه بتحقيق حممد أيب الفضل باململكة املغربية عن وزارة األوقاف سنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  الزركلي، األعالم 1015رقم  450،  السيوطي، طبقات احلفاظ ص 643رقم  248، بغية امللتمس الضيب، 88كتاين، الرسالة املستطرفة ص ال 1
فؤاد  "، 368/ 1ه ( أنظر معلومات جديدة ملا ورد يف بروكلمان 628ورقة  19)  1211/1أما النسخة املخطوطة  فتوجد ب" ببايزيد ، 2/279

 .1/274سزكني، تاريخ الرتاث العريب 
 .4/1233تذكرة احلفاظ للذهيب و  643رقم  249ص  للضيب بغية امللتمسو  ،1015رقم  450ص  للسيوطي طبقات احلفاظله ترمجة يف  2
دب العريب لكارل بروكلمان "تاريخ األ 2289يف جزأين خمطوط يف مكتبة الله يل يف اسطنبول حتت رقم  "منها "كتاب شيوخ أيب داود يف مصّنفه 3
 منها "جزء منتخب من تاريخ علماء األندلس البن الفرضي"، و  ،4/1234يعاب البن عبد الرب"، تذكرة احلفاظ و منها "ذيل على االست،6/264

 .425ص  و منها فهرسة شيوخه ومروياته"، فهرسة ابن خري
كتابه شرح صحيح مسلم حيث نقل املشرق، منهم اإلمام النووي يف  و  متييز املشكل أليب على الغّساين علماء املغربو  و قد أفاد من كتاب تقييد املهمل4

 .318علومه ألمحد حداد ص و  أثره يف احلديثو  عنه يف أكثر من ثالثني موضًعا، أنظر كتاب اإلمام النووي
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 1منهاج في رجال مسلم بن الحجاج:ال -2
 2.هـ(522)ت ييناملعروف بالشنرت  لعبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن يربوع بن سليمان اإلشبيلي،

 3مسلم المسمى "مجموع" في رجال مسلم بن الحّجاج: رجال -3
)ت بن شربين األنصاري اخلزرجي الداين  بن طاهر بن علي بن عيسى بن حممد بن اشرتِِميّن  أليب العباس أمحد

 .هـ467و كان مولده سنة 4.هـ(532
 من مصنفاته: كتاب "جمموع يف رجال مسلم بن احلّجاج".

 5المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج: كتاب -4
 .هـ 581ت لعبد احلق اإلشبيلي 

 6النسائي:و  الترمذيو  أبي داودو  مسلمو  شيوخ البخاري كتاب تسمية -5
 .هـ611لعلي بن حممد بن احلصار اخلزرجي املتوىف سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وت الطبعة األوىل وضع فهارسه، صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية، بري و  ، اعتىن به1/244ابن بشكوال، كتاب الصلة يف تاريخ علماء األندلس  1

 .211ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة ص م، 2003 -هـ1423
 هـ، من كبار حفاظ احلديث522سنة  املتوىف "احلافظ اإلمام احملقق أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن سليمان بن يربوع األندلسي اإلشبيلي 2
كتاب   غريها".و  رجال مسلمو  معرفة أسانيد املوطأو  إلقليد يف معرفة األسانيد،ث، صّنف ايل ضابطا ثقة كثري احلديالتعدو  اجلرحو  علله، عارفا برجالهو 

 .1/244الصلة 
القاضي عياض، ، 1/112التكملة السفر األول و  ذيل،  املراكشي، ال1/43ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة ، 1/78ابن بشكوال، كتاب الصلة، 3

(،  التليدي، 1988، الشروح املغربية لعمر اجليدي )جملة عدد سبتمرب 1/195مد خملوف، شجرة النور مساه "رجال مسلم"، حمو  ،1/118الغنية 
 .148علومه ص و  تراث املغاربة يف احلديث النبوي

،  1/196،  شجرة النور الزكية، حممد خملوف 84رقم  112الديباج املذهب البن فرحون ص  ،1/129التكملة للمراكشيو  الذيل ترمجته يف 4
غلط يف وفاته اإلمام ابن بشكوال يف الصلة فقال: "و تويف و  ،44 -1/43،  التكملة لكتاب الصلة البن األبار 118-117الغنية، للقاضي عياض 

 .1/78مخسمائة"، الصلة و  يف حنو العشرين
أمره ببسطه فزاد و  فاستحسنه الصديف،عرضه على شيخه أيب علي و  له كتاب "اإلمياء" ضاهى به كتاب "أطراف الصحيحني أليب مسعود الدمشقي" 

 .1/78الصلة البن بشكوال فيه"، 
  .5/454،  إمساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني 211ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة ص ، 1/294املصدر نفسه، 5
 .173شجرة النور الزكية ص حممد خملوف، 6
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 1:الترمذيو  النسائيو  أبي داودو  مسلمو  تسمية شيوخ البخاري-6
 يب حممد عبد اهلل بن سليمان بن داود بن عبد الرمحن بن سليمان بن عمر بن خلف بن حوط اهلل األنصاري أل

 .هـ549سنة  بأندة عمل بلنسية و كان مولده2،هـ 612احلارثي األندلسي املتوىف بغرناطة سنة 
 بن رشد أخذ عن أيب الوليدو  ابن الفخارو  حبيشكتب عن ابن و  العامل الفقيه األصويل احلافظ، مسع ابن بشكوال

 أمحد بن املزين صاحب املفهم.و  عنه مجاعة منهم أخوه أبو سليمانو  ،ابن زرقونو  ابن مضاءو  بن اجلدأيب بكر و 
 .4مل يكملهو  3و قد نزع املؤلف يف كتابه هذا منزع الكالباذي

 الم:األحو  لصحابة األعالم أولي الفضلالجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء ا-7
 .هـ(632)ت الرندي أليب موسى الرعيين األندلسي املالقي

 5جملدات. 6و طبعة املكتبة اإلسالمية مبصر يف حو قد طبع الكتاب بتحقيق مصطفى با
 6مسلم:و  المعلم بأسامي شيوخ البخاري -8

، هـ555كان مولده سنة و  ،هـ 636األونيب األزدي األندلسي املتوىف سنة  أليب بكر حممد بن إمساعيل بن خلفون
 اإلمام الفاضل العامل البصري باحلديث.

مطبوع بتحقيق أيب عبد الرمحن عادل بن سعد، بدار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل سنة و الكتاب 
 7.م2000 -هـ1421

 10فهرسة ابن خري.و  9كذا يف طبقات احلفاظ،  8مسلمو  و مساه يف شجرة النور الزكية: املفهم يف شيوخ البخاري
 

 

 

 

                                                           
 .1088رقم  495طبقات احلفاظ ص ،  2/288األبار، التكملة  ،  ابن1/249 املصدر نفسه،1
،  معجم 5/50دِفن مبالقة. ترمجته يف شذرات الذهب و  مرسية، ومؤدب أبناء املنصور املوحدي تويف بغرناطة،و  إشبيليةو  احملّدث احلافظ، قاضي قرطبة2

 289 -2/287،  التكملة 112،  تاريخ قضاة األندلس ص 1/359،  فهرس الفهارس 6/61املؤلفني 
 اية يف رجال البخاري.يف اهلد 3
 .1/81،  الديباج املذهب البن فرحون 4/183،  الذهيب 2/288،  التكملة 8/207األعالم للمراكشي  4
 استدراكات.و  فوائدو  ترمجة ال توجد يف الكتب املطبوعة 132أن فيه و  و قد أفاد احملقق أن الكتاب مل يقف عليه ابن حجر،5
،  فهرس ابن خري اإلشبيلي ص 1/259،  حممد خملوف، شجرة النور الزكية 2/218. الوايف بالوفيات  1/274 فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب 6

 .272،  التليدي، تراث املغاربة ص 220
ه، )أنظر فهرس معهد 654، 130ورقة،  161، 2و 1، ج136، مصطلح احلديث 374/ 1ب" األزهر  وجدأما النسخة املخطوطة منه، فت 7

 .1/274( " فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب 498رقم  2املخطوطات العربية 
 .1/259شجرة النور الزكية حممد خملوف، 8
 .1036رقم  461طبقات احلفاظ السيوطي، 9

 يف الفصل القادم إن شاء اهلل. منهج مؤلفه فيهو  و ستأيت دراسة هذا الكتاب،220فهرسة ابن خري اإلشبيلي ص  10
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 1المخّرج حديثهم في الصحيحين: -سلمو  صلى اهلل عليه-التعريف بأسماء أصحاب النبي -9
 .هـ(636)ت بن إمساعيل بن خلفون األزدي األونيب أليب بكر

 2رجال الكتب الستة:-10
 .هـ( 654)ت مي اإلشبيلي خحملمد بن أمحد بن حّجاج اللّ 

 3جعل ابن ماجة سادس الّستة.قال ابن عبد امللك املراكشي: 
 4المورد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السند المعنعن:و  السنن األبين-11

)ت بن حممد بن ُرشيد أبو عبد اهلل املعروف بابن ُرشيد اخلطيب الفهري السبيت املتوىف سنة حملمد بن عمر 

 .هـ(721
 5.هـ692إماما باملسجد األعظم بغرناطة سنة و  كان خطيبا

سنة  6يف تونس عن الدار التونسية للنشر -رمحه اهلل-طبع الكتاب بتحقيق الشيخ حممد احلبيب بن اخلوجة، 
 أن مؤلفه مل يتمه. 7أفاد الكتاينو  م1977

 8كتاب ترتيب كتاب الكاشف عن رجال الكتب الستة:-12
 .هـ809 أوهـ 807املتوىف سنة  للمحّدث ىيب  بن حممد بن عبد الرمحن، أبو زكريا التلمساين

 9."أجاز لناو  َمَهَر يف العربيةو  شارك يف الفقه،"قال احلافظ ابن حجر: 

 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 .92،  التليدي، تراث املغاربة ص 54ص  يينالرع ،  برنامج6/36املراكشي، اإلعالم  1
 .6/18التكملة و  الذيلاملراكشي، 2
 .  6/18 املصدر نفسه، 3
،  1/241مدرسة البخاري يف املغرب الكتاين، ،  213شجرة النور الزكية ص حممد خملوف، ،  1/444األثبات و  الكتاين، فهرس الفهارس 4

 .161علومه ص و  تراث املغاربة يف احلديث النبويالتليدي، 
 .311-310ترمجته يف الديباج املذهب ص  5
 .1/241، أنظر مدرسة البخاري يف املغرب 1806د باملكتبة األسكولاير حتت رقم الكتاب توجالنسخة اخلطية من  6
 .1/444فهرس الفهارس الكتاين، 7
 م.1986دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية ،6/50نباء الغمر ،  ابن حجر، أ2/599تعريف اخللف احلفناوي، 8
 .6/50نباء الغمر ابن حجر، أ 9
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 1فتح المبهم في ضبط رجال مسلم: -13
 أبركان من أهل تلمسان الراشدي، املعروف بـ خملوف بن مسعود املزيلي احلسن بن أليب عبد اهلل حممد بن

 2.هـ(868)ت 
 .3تعّلمو  هبا نشأو  الكي من أهل تلمسان،املفقيه الّدث احمل
 4:من رجال الصحيحين منظومة في ضبط أسماء المتشابهين-14

 .هـ(1122)ت  الزّيدي للحسن بن آغبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
هض ، مؤسسة نوي14عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم إىل العصر احلاضر ص  ،6/89شا البغدادي، هدية العارفني إمساعيل با 1

 م.1980-هـ1400، لبنان، الطبعة الثانية الثقافية للتأليف، بريوت
 .6/89هـ، هدية العارفني 540و ذكر إمساعيل باشا البغدادي أن وفاته كانت سنة 2
 إبراهيم التازي و  أيب الفضل العقباين وحممد بن عمر اهلواريو  بتلمسان أخذ عن اإلمام ابن مرزوق،تعلم و  نشأ، ّدثاحملو  الفقيه املالكي"3

َشرِع املهيأ يف ضبط شكل رجال املوطأ-الواري فيضبط رجال البخاري له عدة مؤلفات منها: الزند و غريهم، 
ُ
ثالثة شروح على كتاب الشفاء،  -امل

 .14أعالم اجلزائر، عادل نويهض ص  ، معجممساها الغنية" للقاضي عياض بن موسى اليحصيب
 .1956سنة  10و 9جملة دعوة احلق عدد ". احلاجب بنا الثاقب يف لغة" :ومنها كتاب 

 ، 154-135و 129: 21جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة و  ،1966حممد البشري اإلبراهيمي يف ذكراه األوىل وجملة حضارة اإلسالم يوليو  أنظر
 . 1968و جملة العريب نوفمرب 

 .281 ص علومهو  تراث املغاربة يف احلديثالتليدي، 4
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 الزوائد عىل حصيـح مسلـمو  املبحث الرابع: اجملاميـع

إن اهتمام علماء املغرب اإلسالمي بصحيح اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج كانت بدراسته منفردا، كما    
بني صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، أو مجعه مع الكتب اخلمسة و  أخرى،كاجلمع بينه اكانت هلا صور 

غريه من و  ليت مجعت بني صحيح اإلمام مسلمسنورد إن شاء اهلل يف هذا املبحث األعمال او  غري ذلك،و  أو الستة
 الكتب:

 المطلب األول: المجامــــيع

 المطلب الثاني: الزوائــــد
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 المطلب األول: المجامــــيع
 1جمع بين الصحيحيـن:ال -1

و كان مولده سنة 2،هـ488حملمد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن محيد األزدي احلميدي املتوىف سنة 
 .هـ420

مسلم، أخذه عنه و  ذكره له ابن بشكوال فقال: "أليب عبد اهلل هذا كتاب حسن مجع فيه بني صحيحي البخاري
 3الناس".

 4ُوصف هذا الكتاب بأنه "من أحسن ما مجع بينهما من الكتب".
 النساء.املقلني،، املكثرينذا يف مخسة أقسام: مسانيد العشرة، املقدمني بعد العشرة، و قد جعل احلميدي كتابه ه

 5.رد به كل واحد منهماما انفو  و يف كل مسند يذكر ما اتّفق عليه الشيخان،
 4يف  م1998الكتاب بدار ابن حزم بريوت لبنان، الطبعة األوىل يف دار ابن حزم يف بريوت سنة  و قد طُِبعَ 

 6.جملدات 4يف  ، بتحقيق علي حسني البّوابم2002 -هـ1423الطبعة الثانية كانت سنة و  جملدات،
 7جملدات. 5كما طبع بدار عامل الكتب بالرياض يف 

 

                                                           
  ،439-2/438 تاريخ علماء األندلس ابن بشكوال، كتاب الصلة يف، 257رقم  113بغية امللتمس ص ،  181-1/180شجرة النور الزكية 1

 63رقم  115 -2/112طيب نفح الاملقري،
قد طبع هذا و  الصحاح،هـ( يف كتابه اإلفصاح عن معاين 560لإلمام احلميدي، الوزير ابن هبرية )ت  "و قد شرح كتاب "اجلمع بني الصحيحني-

 جملدات. 8م يف 1996الشرح بتحقيق فؤاد أمحد بدار الوطن بالرياض الطبعة الثانية سنة 
،  معجم األدباء 4/383،  وفيات األعيان 113،  بغية امللتمس 6/327،  األعالم للمراكشي 115 -2/112له ترمجة يف نفح الطيب  2
 .439-2/438ال ،  كتاب الصلة البن بشكو 3/392هب ،  شذرات الذ5/156،  النجوم الزاهرة 6/693
 .439-2/438ابن بشكوال، الصلة  3
 . 1/55إليه املنتهى يف مجع هذين الكتابني"، جامع األصول ... و دي فإنه أحسن من ذكر طرقه،قال ابن األثري: "و اعتمدت يف النقل على ما مجعه احلمي 4
التليدي، تراث املغاربة يف ، ، دار الوطن2كتاب كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي ص مقدمة احملقق، علي حسني البّواب، على   5

 .124علومه ص و  احلديث

،  بغية 1/361ك"، نفح الطيب  216الثاين حتت رقم و  ك، 340أما النسخة املخطوطة منه فتوجد باخلزانة العامة بالرباط األول منه، حتت رقم  6
 .1/485كان ابن خلو  113امللتمس 

 .2/768، مدرسة احلديث باألندلس 110،  معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري رقم 6/233،  وفيات األعيان 20/43أنظر السري  7
و قد أفاد العلماء من كتاب اجلمع بني الصحيحني لإلمام احلميدي، فقد ألف اإلمام ابن اجلوزي كتابه كشف املشكل من حديث الصحيحني على  -
 : "رتّبه أحسن ترتيب".-أي اجلمع بني الصحيحني للحميدي-اب احلميدي، قال الذهيب عن الكتاب كت

مسلم على ما مجعه اإلمام احلميدي، فإنه أحسن يف و  و قد اعتمد ابن األثري يف جامعه على هذا اجلمع فقال: "واعتمدت يف النقل من كتايب البخاري
 ليه املنتهى يف مجع هذين الكتابني. إو  استقصى يف إيراد رواياته،و  ذكر طرقه

فوائده يف كتابه و  جهوده يف علم احلديث مع دراسة زياداتهو  و من الدراسات احلديثة اليت تناولت اجلمع بني الصحيحني لإلمام احلميدي كتاب احلميدي
 هـ.1420ينة املنورة سنة اجلمع بني الصحيحني، ليحب  بن عبد اهلل بن ناصر األسندي، نوقشت باجلامعة اإلسالمية باملد
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 1مسلم:و  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري-2
ُيورقي األزدي احُلميدي 

َ
و قد رتّبه على هـ(، 488)ت حملمد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن مُحيد امل

 املسانيد.
الطبعة األوىل، بتحقيق زبيدة حممد سعيد عبد العزيز يف جزء واحد بدار النشر مكتبة السنة،  الكتاب و قد طُبع

م1995-هـ1415القاهرة مبصر سنة 
 .م2004، كما طُبع بدار الكتب العلمية ببريوت لبنان سنة 2

 3الفوائد المنتقاة المخّرجة على الصحيحين: -3
ُيورقي احلميدي 

َ
 .هـ(488)ت حملمد بن أيب نصر فتوح األزدي امل

 4".هـ( 507)ت "خُمَر جة على الصحيحني من أصول مساعات أيب بكر أمحد بن علي بن بدران احللواين 
 5على األوهام الواردة في الصحيحين: كتاب التنبيه  -4

6أليب علي احلسني بن حممد الغساين اجلّياين
 الدراية أي املتونو  ، حيث يتناول هذا الكتاب الروايةهـ(498)ت 

 األسانيد.و 
 7نقال عن خط املؤلف. هـ628، ُكتبت سنة 166توجد منه نسخة بدار إحياء املخطوطات العربية حتت رقم 

 8.(2-211)مكتبة بايزيد باسطنبولو  اإلزاريفية بسوسخزانة و  اجلامع الكبري مبكناسو منه نسخ مبكتبة 
 
 
 

                                                           
 .3/167تاريخ األدب العريب، لربوكلمان  1
 .86ص  8إىل القرن  5دراية من القرن و  رستم يف كتابه: صحيح مسلم يف األندلس رواية بدينوذكره زين العا 2

، فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب 3/168لغة(، كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب  80أما النسخة املخطوطة منه توجد يف املكتبة التيمورية )
1/255. 

 .151منه صورة يف معهد إحياء املخطوطات العربية حتت رقم  كما توجد
 .2/1302حاجي خليفة، كشف الظنون  3
 .225املغاربة ص التليدي، تراث 4
 .1/219فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب  5
مل خيرج من األندلس، كان من جهابذة احلفاظ، رحل الناس و  خلقو  ابن عبد الربو  ابن عتابو  هـ( أخذ عن أيب الوليد الباجي427"ولد بقرطبة سنة ) 6

رقم  450أربعمائة"/، ترمجته يف طبقات احلفاظ ص و  تسعنيو  ر شعبان سنة مثانأخذ عنه األعالم، تويف ليلة اجلمعة ثاين عشو  تصّدر جبامع قرطبةو  إليه
 .643رقم  249،  بغية امللتمس ص 1015

"، تاريخ األدب العريب لكارل 2289"من مؤلفاته كذلك شيوخ أيب داود يف مصّنفه يف جزأين خمطوط يف مكتبة ال له يل يف اسطنبول حتت رقم 
 .425مروياته" فهرسة ابن خري ص و  ، وله"فهرسة شيوخه4/1234ى االستيعاب البن عبد الرب" تذكرة احلفاظ علذيل له"و  .6/264بروكلمان 

 .70فهرس املخطوطات املصورة ص  7
 .95تراث املغاربة ص  8
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 صفحة. 419، يف هـ1407الرياض: دار اللواء،  -احلامدي بتحقيق حممد صادق آيدن 1قد طبع الكتابو "
 متييز املشكل"للمؤلف.و  السادس من "تقييد املهملو  و هذا اجلزء اخلامس

 2بين الصحاح الجوامع الجمع مع فيااللو  أطراف الكتب الخمسة المسمى كتاب كتاب  -5
 .هـ521ألمحد بن ثابت الط رقي احلافظ املتوىف سنة 

 النسائي.و  الرتمذيو  سنن أيب داودو  مسلمو  أطراف صحيح البخاريو قد مجع فيه مصّنفه 
 3كتاب الجمع بين الصحيحين:  -6

4حملمد بن حسني بن أمحد بن حممد، أيب عبد اهلل األنصاري املّري
حد أاملعروف بابن  باملريةهـ( 532)ت 

 5مسلم أخذه الناس عنه".و  بني صحيحي البخاريوصفه ابن بشكوال بقوله: "و له كتاب حسن يف اجلمع عشر.
6الناس عنه".حسن أخذه هو كتاب و  وقال الكتاين:

 

 7السنن:و  التجريد للصحاح -7
8سطيقُ رَ أليب احلسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الس  

 األندلسي املالكي.هـ( 535)ت 
أضاف إليهم املوطأ،"و هو أول من عّد املوطأ و  النسائيو  أيب داودو  سنن الرتمذيو  مجع فيه مؤلفه بني الصحيحني

 تبعه ابن األثري يف جامع األصول".و  الستةسادس الكتب 
لستة الدواوين وصفه لنا ابن خري اإلشبيلي بقوله: "كتاب جتريد صحاح أصول الدين، مما اشتمل عليه الصحاح ا

تقييد املسائل، مع استقصاء مضمون احلديث مما عىن به الشيخ الفقيه الفاضل الزاهد أبو احلسن و  حبذف األسانيد
 9رزين بن معاوية".

                                                           
، دار 255 -254 ص 1، احلديثةو  حممد رمضان يوسف، دليل مؤلفات احلديث الشريف املطبوعة القدميةفين، حمي الدين عطية، صالح الدين ح 1

 هـ.1404حممد بن سعود اإلسالمية  األصل رسالة ماجستري، جامعة اإلمامو هذا التحقيق يف م.1995 -هـ1416الطبعة األوىل سنة  ابن حزم
 .1/149، ابن حجر، لسان امليزان 6/245كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب   2
 ، 87رقم  68ضيب، بغية امللتمس ص ،  ال1/102،  فهرسة ابن خري 2/454الصلة  بشكوال، ،  ابن173الكتاين، الرسالة املستطرفة ص 3

 .119و ذكره له عمر اجليدي يف الشروح املغربية ص 
 غريهم، كان معتنيا باحلديث و  عبد الباقي بن حممدو  املعتصميزيد موىل و  أيب حممد بن أيب قطفة،و  "من أهل مرية، روى عن أيب علي الغساين 4

يف حمّرم سنة  -رمحه اهلل-تويف  ،كتب إلينا بإجازة ما رواه، وكان دينا فاضال، ظاهري املذهب،  محلتهو  منسوبا إىل معرفته، عاملا بأمساء رجالهو نقله، 
 .2/454" ابن بشكوال الصلة 456كان مولده ست و  هـ باملرية 532

 مخسمائة، تبع يف ذلك أبا الفضل عياض".و  ، "و غلط يف وفاته فقال أهنا حنو العشرين2/454ابن بشكوال، الصلة  5
 .2/166التكملة السفر السادس و  ،  الذيل1/102،  فهرسة ابن خري 5/120،  ياقوت احلموي، معجم البلدان 130الرسالة املستطرفة ص  6
طرفة ،  الرسالة املست1/367،  هدية العارفني 741رقم  278،  بغية امللتمس ص 345،  كشف الظنون 123ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة، ص  7

 .1/163،  ابن بشكوال، كتاب الصلة 20/204الذهيب، سري أعالم النبالء  ، 130ص 
،  1/367هـ "، هدية العارفني 535مبكة تويف سنة  سطي، أبو احلسن، حمّدث مؤرخ جاورقُ رزين بن معاوية بن عمار العبدري األندلسي الس ر " 8

 .123/279فهرسة ابن خري ص 
 .1/163هـ"، الصلة  524،  "و أشار ابن بشكوال أنه تويف سنة 4/106،  شذرات الذهب 3/20مجة يف األعالم له تر 

 .20-1/19،  أنظر جامع األصول البن األثري 102فهرسة ابن خري اإلشبيلي ص  9
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 .يف أحاديث الرسول قال بتهذيبه اإلمام ابن األثري اجلزري يف كتابه جامع األصول
 كر".التبويب املبتو  "و ليس البن األثري إال املنهجية

 1(.122أما النسخة املخطوطة من هذا الكتاب فتوجد يف مكتبة ميونيخ حتت رقم )أول 
 2النيرين على الصحيحين: -8

وُدِفن  هـ543املتوىف بالعدوة سنة  3أمحد أبو بكر بن العريب املعافري حممد بن عبد اهلل بن بن عبد اهلل بنحملمد 
 .هـ468كان مولده بإشبيلية سنة و  بفاس،

 حفاظها.و  اإلمام احلافظ املتبحِّر خامتة علماء األندلس
 4مختصر النيرين في شرح الصحيحين: -9

 ذكره صاحبه يف كتابه عارضة األحوذي. هـ(543)ت بن العريب املعافري اإلشبيلي بن عبد اهلل حممد أليب بكر 

 5المصباح في الجمع بين الصحاح:
 ه(  543املعافري اإلشبيلي )ت عريبالبن  حممد بن عبد اهلل أليب بكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بن معاوية من خالل شرح ابن األثري جامع السنن لرزين و  ستأيت دراسة كتاب التجريد للصحاحو  .6/266تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان  1

 األصول يف الفصل القادم إن شاء اهلل.
 .1/200،  حممد خملوف، شجرة النور الزكية 2/25املقري، نفح الطيب  2

 م.1995 -هـ1415، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت الطبعة األوىل 11/80و ذكره مصّنفه يف كتابه عارضة األحوذي 
رح موطأ مالك، ترتيب املسالك يف شرح موطأ مالك، شالقبس يف  ،عارضة األحوذي يف شرح الرتمذي"ومن مصنفات اإلمام أيب بكر بن العريب، 

 .1/200جرة النور الزكية " شاملنسوخ...و  من القواصم، الناسخ ، العواصمأحكام القرآن
،  شذرات الذهب 460-2/459،  كتاب الصلة البن بشكوال 4/296بن خلكان ،  وفيات األعيان ال82ص ترمجته يف بغية امللتمس للضيب 3

 .1/200،  شجرة النور الزكية حملمد خملوف 4/141البن عماد احلنبلي 
معة حممد جبا ،أطروحة دكتوراه لصاحبها املكي أقالينة ،جهوده يف الدراسات احلديثيةو  هـ(543و من الدراسات احلديثة عن اإلمام: أبو بكر بن العريب )

 اخلامس، اآلداب، تطوان، إشراف فاروق محادة.
 .1/91حتقيق حممود مهدي االستانبويل ، عارضة األحوذي ، 19أبو بكر بن العريب، مقدمة العواصم من القواصم، ص  4

 .264ص تراث املغاربة ، التليدي5
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 مسلم:و  البخاري 1كتاب مصافحة  -10
 2أخذه عنه أبو بكر بن خري اإلشبيلي. هـ(543)ت أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن العريب املعافري اإلشبيلي 

 

 3مشارق األنوار على صحاح اآلثار: -11
4للقاضي عياض بن موسى اليحصيب

 .هـ(544ت )
اإلهبام، و  التصحيفو  املتون اليت يلحقها التحريفو  و تقّصى فيه األسانيداملوطأ،و  فيه بألفاظ الصحيحنياعتىن 

فجمع ، 5ب املغريب(يقد رتّبه عياض على حروف املعجم )الرتتو  األعالم،و  ضبط األلفاظو  وبنّي اختالف الروايات
 .شرح الغريبو  اختالف الرواياتو  بني ضبط األلفاظ

 يف جزأين. هـ1333بالقاهرة سنة كتبة العتيقة بتونس، ودار الرتاث مطبوع يف املو الكتاب 
-و قد طُِبع الكتاب بتحقيق إبراهيم مشس الدين ، مبنشورات حممد علي بيضون، بدار الكتب العلمية بريوت

لكة كما طبع الكتاب بتحقيق البلعمشي أمحد يكن باملميف جزأين.م2002-هـ1423الطبعة األوىل 6لبنان،
 يف جزأين.م1982-هـ1402الشؤون اإلسالمية سنة و  املغربية، وزارة األوقاف

 .م2012-هـ1433كما طبع يف ثالثة أجزاء، بتحقيق صاحل أمحد الشامي، بدار القلم بدمشق، سنة 
 شرح مشكل الصحيحين: -12

 .هـ(544)ت للقاضي عياض بن موسى اليحصيب
 334.7باسطنبول حتت رقم توجد منه نسخة خمطوطة يف مكتبة كوبريلي 

 
 

 

                                                           
فيكون الراوي كأنه صافح صاحب الكتاب"، السيوطي، تدريب الراوي ص هي أن تقع مساواة شيخ راو ما، و  "و املصافحة من أنواع العلو النسيب: 1

364. 
 .20، أنظر مقدمة كتاب العواصم من القواصم ص 166فهرسة ابن خري اإلشبيلي ص  2
ة ،  الكتاين، الرسال2/233،  املقري، نفح الطيب 703و 1/205شجرة النور الزكية ،  حممد خملوف، 5/805حاجي خليفة، كشف الظنون  3

 .1/95، عبد اهلل كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب 118املستطرفة ص 
،  4/138،  شذرات الذهب 1/43اللغات و  هـ(،  تاريخ األمساء544،  تاريخ اإلسالم للذهيب )وفيات سنة 3/152ترمجته يف وفيات األعيان  4

 .297الديباج املذهب ص
 راجع أصول املؤلف، و  هـ(645يف مبيضته، فتجّرد له حممد بن سعيد الطراز الغرناطي )ت  الكتابو  ماتجاء يف الديباج املذهب: "و  و5

 ".حّرر الكتابو  و استوىف مصادره،
ا حتت رقم ربع نسخ باخلزانة احلسنية، إحداهأو  ،1972-181العامة بالرباط حتت الرقمني أما النسخة املخطوطة منه، توجد واحدة باملكتبة  6

 .8198ت رقم ثنتاها حتو  ،4037

 منهج مؤلفه فيه يف الفصل القادم إنشاء اهلل.و  و ستأيت دراسة هذا الكتاب
 .3/184كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب   7
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 1مختصر الصحيحين: -13
 .هـ( 566)ت لعبد القادر التِّبِّني الغرناطي التطواين

 2مطالع األنوار على صحاح اآلثار: -14
بن إبراهيم  3كتاب البخاري أليب إسحاق إبراهيم بن يوسفو  كتاب مسلم  وو فتح ما استغلق من كتاب املوطأأ

كان ، و هـ569ابن قُرُقول نزيل فاس، املتوىف بفاس سنة ببن عبد اهلل بن باديس بن القائد الوهرانياحلمزي، املعروف 
 .هـ505مولده باملرية سنة 

هو كتاب يف و  4،و قال اإلمام الذهيب: "و كان من أوعية العلم، له كتاب املطالع على الصحيح غزير الفوائد"
 الروايات.و  ضبط ألفاظهو  احلديثتفسري غريب 

حتقيق بدار الفالح للبحث العلمي و  ونآخر و  بتحقيق أمحد عويس جنيدي أمحد فوزي إبراهيم 5و قد طُبع الكتاب
 .م2012-هـ1433الرتاث بالفيوم جبمهورية مصر العربية، الطبعة األوىل 

 6الجمع بين الصحيحين: -15
( هـ581)ت سنة  7األزدي اإلشبيلي احملّدث املشهور بابن اخلراط حممد أيبلعبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد الله

 ببجاية.

                                                           
 .248التليدي، تراث املغاربة ص1
، 2/1715،  حاجي خليفة، كشف الظنون 1/9،  إمساعيل علي باشا البغدادي، هدية العارفني 6/277كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب   2

 .2/78اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام 
 و ستأيت دراسة هذا الكتاب يف الفصل القادم.

 ،  353 -1/352حون ،  الديباج املذهب البن فر 1/81ترمجته يف األعالم للزركلي  3
 .20/520 سري أعالم النبالءالذهيب، 4
 .1ك 369باخلزانة العامة بالرباط رقم و  سفر أول 220خبزانة القرويني رقم و  ،334يل رقم نسخة املخطوطة منه يف مكتبة كوبر توجد ال 5

 .1/149القاهرة ثاين و  1641 -624 -594توجد نسخة منه جبامعة القرويني بفاس رقم و 
 291لغة تيمور( يف  86توجد منه نسخة يف دار الكتب املصرية حتت رقم )و  2731توجد نسخة مصورة عن مكتبة أمحد الثالث برتكيا برقم كما 

 حديث. 474حتت رقم و  صفحة 572لوحة حوايل 
هـ، 1407ربيع األول  1مصورة عن مكتبة األسد الوطنية بدمشق سوريا، املكتبة الظاهرة سابقا، دوِّن عليها تاريخ تصويرها ) أخرى و توجد منه نسخة

 .7033م( حتت رقم 3/11/1986
،  تاريخ األدب 21/199،  السري 135،  تذكرة احلفاظ 44احملّدثني ص و  ،  معجم القراء1685رقم  2/647ابن األبار، التكملة  6
 م.1992 -هـ1413دار الكتب العلمية بريوت لبنان  1/599،  كشف الظنون 42-1/41فتح املغيث ، 6/179لعريبا

 أما الدراسات احلديثة اليت ألفت حول اإلمام عبد احلق اإلشبيلي منها: 
الكربى، لربهان بن عبد اهلل سامل الُشعييب،  تعليلها من خالل كتابه األحكامو  الصناعة احلديثية عند اإلمام عبد احلق اإلشبيلي يف تصحيح األحاديث

 م.2012-هـ1433لكويت، الطبعة األوىل دار النوادر سوريا لبنان ا
 .1/239اللغات للنووي و  ،  هتذيب األمساء480 -479،  طبقات احلفاظ للسيوطي 378له ترمجة يف بغية امللتمس للضيب ص  7

 الطبعة الثانية اجلزائر. 76 -73السابعة ببجاية للغربيين ص عنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء يف املائة
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حبذف  و ذلك1قد التزم فيه بألفاظ األصلني.و  مسلم يف جمّلدينو  هذا الكتاب مجعه مؤلفه من صحيحي البخاري
 إسقاط املكرر.و  األسانيد

 عليه مجاعة من احلفاظ كالعراقيأثىن و  جّوده،و  قد أتقنهو  بأنه على ترتيب مسلم،و  وصفه الذهيب: بأنه بال إسناد
 غريه.و 

بدار الغرب اإلسالمي ،عواد معروفمراجعة بشار بن و  تعليق طه بن علي بوسريح،و  الكتاب مطبوع بتحقيق
 2أجزاء. 4يف  م2004بريوت لبنان سنة 

زيد يف دار احملقق للنشر اهلل أبو تقدمي الشيخ بكر بن عبد و  و قد طُبع قبل ذلك بعناية محد بن حممد الغماس
 .م1999 -هـ1419سنة بالرياض

 3الجمع بين الكتب الستة: -16
 ببجاية.هـ(  581)ت لعبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل األزدي اإلشبيلي املعروف بابن اخلرّاط 

 النسائي.و  الرتمذيو  أيب داودو  البخاري ومسلمو  و هي موسوعة ضخمة مجع فيها بني املوطأ
ند أضاف إليه كثريا من مسو  ذكره العلماء باسم اجلامع الكبري، قال ابن فرحون: "و مقصوده فيه الكتب الستة،

 .غريهو  البزّار
غريه من و  رزاأضاف إليها كثريا من مسند البو  مجع فيه بني املصنفات الستة :قال حممد بن عبد اهلل التليدي

 4جمّلًدا. يقع يف عشرينو  معتل، تكّلم على ِعلله،و  صحيح
 :5كتاب الجمع بين الصحيحين لمحمد بن سعيد بن أحمد األنصاري اإلشبيلي  -17

 6ذََكرَه له ابن الزبري يف صلة الصلة. هـ( 583)ت 
 

                                                           
 .1/113تدريب الراوي السيوطي، 1
 "توجد خمطوطات هذا الكتاب يف كل من: 2
 ،  1/109،  ثاين 1/325القاهرة أول و  ، 1563املتحف الربيطاين أول  -
القتيل من ما جاء يف سلب و  القيمة،و  هـ ينتهي بباب )يف النقل667النصف األول: من نسخة كتبت سنة خطوطات العربية مبصر، معهد إحياء امل -

 .233النصف الثاين منه حتت رقم  ،769وجد كذلك يف نور عثمانية رقم تو  ،232باب اجلهاد( رقمها 
 .3/206العام،  أنظر تاريخ اجلزائر 6/276"، تاريخ األدب العريب، لكارل بروكلمان ص 236 -235 -234نسخ أخرى منه أرقامها  -

 و ستأيت دراسة هذا الكتاب يف الفصل القادم إن شاء اهلل.
حلاجي خليفة، كشف الظنون ا، 4/1351الذهيب، التذكرة  ،21/199الذهيب، سري أعالم النبالء ، 176 /2ابن فرحون، الديباج املذهب 3
،  حممد 481،  السيوطي،طبقات احلفاظ ص 3/422ان م،  اليافعي، مرآة اجلن1992 -هـ1413دار الكتب العلمية، بريوت لبنان ، 1/600

 .  1/699خملوف، شجرة النور الزكية 
 .117تراث املغاربة ص 4
 . 397 -396له ترمجة يف صلة الصلة، القسم اخلامس ص  5
 .396ص  املصدر نفسه6



  الفصل األول: عناية المغاربة بصحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

 
110 

 الجمع بين الصحيحين: -18
رّ بن أمحد  حسني بن أليب عبد اهلل حممد

َ
املعروف بابن أحد عشر املتوىف  ،نسبة إىل املرية يبن حممد األنصاري امل

 1.هـ582سنة 
 متعلقاتهاو  أحاديث الصالة: الصالة -19

 املوطأو  مجعت من "الصحيحني هـ(595)ت أمر جبمعها أبو يوسف يعقوب بن يوسف املنصور املوحدي
 البزّار ومسند عثمان بن أيب شيبة.و  قطينالدار و  يهقيالبو  النسائيو  الرتمذيو  و سنن أيب داود

 2.(4478)توجد منه نسخة خمطوطة يف املكتبة امللكية بالرباط 
 3مطالع األنوار لصحاح اآلثار: -20

 (.هـ599)املرسي، املتوىف سنة  ن أمحد بن عمرية الضيببألمحد بن ىيب  
 هو غري مطالع األنوار البن قرقول.و  مسلم،و  جيمع فيه مؤلفه بني صحيحي البخاريو هو كتاب 

 4الجمع بين الصحيحين: -21
 ،هـ(621)ت اإلشبيلي 5بابن زرقون أليب احلسن حممد بن حممد بن سعيد، يعرف

 6..العامل الفقيه احلافظ املربزهـ(539)وكان مولده سنة 
 7كتاب قطب الشريعة في الجمع بين الصحيحين:  -22

 .هـ(621)املتوىف سنة ، أليب احلسن حممد بن حممد بن سعيد، يعرف بابن زرقون
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .144،  فهرسة ابن خري ص 173ص الرسالة املستطرفة  1
 .34التليدي، تراث املغاربة ص 2
 .2/103أغمات من األعالم و  راكشمبعالم ملن حّل إل، االضيب، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، علمائها...، ص ز3

 .119مقالة الشروح املغربية على صحيح مسلم ص  ،266علومه ص و  تراث املغاربة يف احلديث
 .124،  التليدي، تراث املغاربة ص32برنامج الرعيين ص  4
 .5/96شذرات الذهب، البن عماد احلنبلي و  ، 380يباج املذهب البن فرحون ص يف الد له ترمجة 5
روى عن أيب احلسن املعروف بابن و  كتب إليه أبو طاهر السلفي،و  أخذ عن أيب جعفر بن مضاءو  تفقه هبما،و  أيب بكر بن اجلدو  "مسع من أبيه 6

اجمللى أليب و  أجاز له ابن األبار. من تآليفه املعلى يف الرد على احمللىو  أبو الربيع بن سامل،األوجقي، من أصحاب اإلمام املازري، أخذ عنه جلة منهم 
له كتاب يف الفقه مل يكمله مساه هتذيب املسالك يف حتصيل مذهب مالك". شجرة النور و  قطب الشريعة يف اجلمع بني الصحيحني،و  حممد بن حزم،

 .256-1/255الزكية 
 .256 -1/255نور الزكية حممد خملوف، شجرة ال 7
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 1أنوار المشرقين في تنقيح الصحيحين المشرقين: -23
2اب عمر بن دحية الكليب األندلسيأليب اخلطّ 

 .هـ(633)ت 
اإلمام البصري باحلديث املعروف  ،اين: يعرف بابن اجلميلاب عمر بن حسن بن علي الكليب الدّ "هو أبو اخلطّ 
ابن و  ابن زرقونو  ابن خريو  بن اجلدأبا بكر و  غريمها، مسع ابن بشكوالو  العربيةو  احلظ من اللغةو   بالضبط الوايف

عن هؤالء بصحيح مسلم وعن آخرين منهم ابن  هـ595ابن مضاء، حّدث بتونس سنة و  ابن عبيد اهللو  حبيش
حّج وكتب باملشرق عن مجاعة و  تلمسان مث تونس،إىل رحل ويل قضاء دانية مرتني،  ،ابن قرقولو  املناصف
أبو احلسن اللوايت، و  نال جاًها ودنيا عريضة، أخذ عنه الناس منهم ابن األبارو  استوطن القاهرةو  نيسابورو  بأصبهان

 3".هـ632له تآليف منها أعالم النص املبني يف املفاضلة من أهل صفني تويف سنة 
 4كتاب مصافحة أبي بكر بن العربي اإلمامين:  -24

 .هـ(634)ت الَبلنسي الكالعيأليب الربيع سليمان بن موسى بن سامل 
 5مفتاح السعادة في الجمع بين الصحيحين: -25

قسم من سنن و  مجع فيه بني الصحيحني هـ638املتوىف سنة  6أليب بكر بن عريب احلامتي الطائي األندلسي
 7الرتمذي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يف كتابه النبوغ املغريب يف األدب العريب يف سياق حديثه عن كتب املغاربة يف احلديث النبوي خالل العصر  -رمحه اهلل-د اهلل كنون بذكره العالمة ع 1

 .2/609البخاري باملغرب  الكتاين، مدرسة اإلمام، يوسف 53علومه ص و  املغاربة يف احلديثالتليدي، تراث أنظر .159/ص 1املوحدي، 
 هـ.  1426ذكره حمقق هناية السول يف خصائص الرسول، مطبوع بتحقيق د. عبد اهلل عبد القادر الشيخ حممد نور الفادين، وزارة األوقاف القطرية كما 

 .هـ633ذكر وفاته سنة و  218 -269.يف عنوان الدراية ص 1102رقم  501طبقات احلفاظ ص يف له ترمجة  2
 .1/258نور الزكية حممد خملوف، شجرة ال 3
"ساوى" و مسلًما،و  ، وذكر اإلمام الَكالعي يف هذا الكتاب لإلمام ابن العريب ثالثة عشر حديثا، مما صافح فيها البخاري68برنامج الرعيين ص  4

 مسلًما يف بعضها.
 .166،  الغربيين، عنوان الدراية ص 1/317األثبات و  الكتاين، فهرس الفهارس 5
 .440 -3/435فوات الوفيات و  ،13/168النهاية و  ة يف البدايةله ترمج 6
 .271التليدي، تراث املغاربة ص 7
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 1الجمع بين الصحيحين: -26
 املتوىف سنة األندلسي النحوي املالكي،  2،بابن أيب حجةأمحد بن حممد القيسي القرطيب، املعروف أليب جعفر 

 .هـ 562سنة  هكان مولد.هـ(642)

 3منهج العباد في أحاديث األحكام: -27
 4أو اجلمع بني الصحيحني

 5، مجعه من الصحيحني.هـ( 642)ت أيب حجة أمحد بن حممد القيسي القرطيب البن 
6تجريد الصحاح: -28

 

 .هـ( 726)ت بعد الكرسوطي الفاسي عبد الرمحن  بن حملمد
 بأحاديث الصحيحني، وأسقط املكرر مزجهاو  ،استدرك فيه الصحاح الواقعة يف سنن الرتمذي على الصحيحني 
7َحَذَف األسانيد.و 

 

 8أنوار المصباح في الجمع بين كتب السنة الصحاح: -29
 .هـ646زدي الغرناطي املتوىف سنة الشقوري األ الُتجييبهلل بن حممد أليب عبد اهلل حممد بن عتيق بن علي بن عبد ا

 9كتاب الجمع بين الصحيحين: -30
 لعبد الرمحن بن ىيب  بن احلسن بن حممد أبو القاسم القرشي األموي من أهل إشبيلية.
 10التزام األسانيد".و  قال ابن األبار: "و له كتاب يف اجلمع بني الصحيحني، مفيد وضعه على االستقصاء

 
 

                                                           
 باسطنبول، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان. 1951طبعة سنة  1/94آثار املصنفني و  إمساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني أمساء املؤلفني 1

،  حاجي 24مسلم ص و  مقدمة تسمية من أخرجهم البخاري، 173ص ،  الرسالة املستطرفة 699و 1/261النور الزكية حممد خملوف، شجرة 
 .1/599خليفة، كشف الظنون 

 شجرة النور،وغري ذلك" اجلمع بني الصحيحنيو  أّلف هبا تسديد اللسان يف النحوو  ،توىل قضاء إشبيليةو  ابن مضاءو  "روى عن أيب حممد بن حوط اهلل2
 .1/94،  باشا البغدادي، هدية العارفني 1/261الزكية 

 .112/485التكملة و  الذيلاملراكشي، 3
 .1/94،  هدية العارفني 1/599كشف الظنون حاجي خليفة،4
 .282تراث املغاربة ص التليدي، 5
 .3/132اإلحاطة لسان الدين بن اخلطيب، 6
 .96التليدي، تراث املغاربة ص 7
،  151،  برنامج الرعيين ص 2/661،  ابن األبار، التكملة 6/429التكملة السفر و  ،  املراكشي، الذيل175الكتاين، الرسالة املستطرفة ص  8

 مساه: أنوار الّصباح.و  ،23/257،  الذهيب، سري أعالم النبالء 4/1436تذكرة احلفاظ 
 م.1995 -هـ1415سالم اهلراس، دار الفكر، بريوت لبنان طبعة ، حتقيق عبد ال3/34ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  9

 .3/34املصدر نفسه  10
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 1هوامش على الصحيحين: -31
 2، مجعها ولده أبو العباس.هـ( 1085)ت حملمد بن حممد بن ناصر الّدرعي 

4الموطأو  أو الجمع بين الكتب الخمسة3الجمع بين الكتب الستة: -32
 

 جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد:املسمى: 
املغريب الروداين املالكي، نزيل احلرمني، املتوىف سنة  سيبن سليمان بن الفاسي السو  حممد د اهللأليب عب

 ، صاحب كتاب "صلة اخللف مبوصول السلف".(هـ1094)
مسند و  مسند أيب يعلىو  مسند أمحدو  مسند الدارميو  السنن األربعةو  املوطأو  اشتمل هذا الكتاب على الصحيحني

 معاجم الطرباين الثالثة.و  البزّار
 .هيثميللجممع الزوائد و  جامع األصول البن األثريوهو بذلك قد مجع فيه بني 

 مث مبصر. هـ1345قد طبع الكتاب باهلند سنة و 
دار ابن حزم بريوت، الطبعة األوىل سنة و  كما طبع بتحقيق أبو علي سليمان بن دريع، مبكتبة ابن كثري بالكويت

 5.م1998 -هـ1418
6تخميس القصيدة المسماة: "قرة العين بمدح الصحيحين" كتاب -33

 

مبدينة  هـ1063كان مولده سنة و  ،هـ1139أليب العباس أمحد بن قاسم بن حممد بن ساسي البوين املتوىف سنة 
 7بونة.

 علمائها الذي سارت مبؤلفاته الركبان.و  العامل احملّدث من صلحاء بونة
 8من ستة مسانيد:الجامع لصحيح األسانيد المستخرج  -34

 .هـ(1204)ت حملمد بن عبد اهلل العلوي سلطان املغرب 

                                                           
 .7/63عالم الزركلي، األ 1
 .296التليدي، تراث املغاربة ص 2
 .1/246،  الكتاين، فهرس الفهارس 1/699،  حممد خملوف، شجرة النور الزكية 1/367حاجي خليفة، كشف الظنون  3
 .1/699كما مساه صاحب شجرة النور الزكية   4
 .2584النسخة املخطوطة منه توجد باملكتبة احلسنية حتت رقم  5
 .237 -1/236الكتاين، فهرس الفهارس  6
بشرح غريب البخاري غريمها، له كتب كثرية منها: فتح الباري و  ىيب  بن حممد الشاوي امللياينو  "رحل إىل املشرق، فأخذ مبصر عن عبد الباقي الزرقاين، 7
 نظم خنبة الفكر البن حجر يف مصطلح احلديث". -التحقيق يف أهل التعليق-
 .237 -1/236الكتاين، فهرس الفهارس  -

 مسلم اإلمام آل سلمان،،  مشهور 118مقدمة(،  الشروح املغربية على صحيح مسلم ص  -،  الفتوحات اإلهلية )ف3/230سلوة األنفاس  8
 .614 -2/612و منهجه يف الصحيح وأثره يف علم احلديث 



  الفصل األول: عناية المغاربة بصحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج

 
114 

 ذيّله ببابني، أوهلما يف املواعظو  أمحد،و  الشافعيو  املوطأ، ومسانيد: أيب حنيفةو  مسلمو  استخرجها من البخاري
 الرّقائق.و 

 آدابه.و  أوقاتهو  و الثاين: يف فضل الذكر
 فيه:أنه أورد فيه ما خّرجه األربعة أو الثالثة أو االثنان.و  مسانيد يف "َسْلوة األنفاس" املستخرج من أربعة

 1التبويب إمنا هو يف "الفتوحات".و  و هذا التقسيم
-5865-1708يف املكتبة امللكية ثالث نسخ أرقامها و ،40/747وطا يف مكتبة القرويني، حتت رقميوجد خمط

8609. 
 

 2الكبرى:الفتوحات اإللهية في أحاديث خير البرية  -35
 .هـ1364قد طُبع يف الرباط سنة و  ،هـ(1204)ت حملمد بن عبد اهلل الَعَلوي السلطان 

مث الثالثة مث  لّستة مث ما اتفق عليه اخلمسة..."أورد فيه ما اتّفق عليه األئمة الستة، باعتبار ابن ماجة سادس ا
 الستة".مل يورد ما انفرد به أحد من األئمة أصحاب "الكتب و  االثنان،

 يسوق أربعمائة حديث مسند...يف كل مسند و  أمحدو  مث ذكر مسانيد األئمة الفقهاء: مالك أيب حنيفة الشافعي
 3ستون حديثا".اثنان و  جمموع أحاديث الكتاب: ألفان ومائتانو 

 4الفتوحات اإللهية في أحاديث خير البرية الصغرى: -36
 .(هـ1204)ت حملمد بن عبد اهلل الَعَلوي السلطان 

هو مرّتب و  مل يكن آنذاك قد ظفر بباقي املسانيدو  املسند ألمحدو  املوطأو  "مجع فيه ثالمثائة حديث من الصحيحني
 .5"الرتاجمو  على أبواب الفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .118التليدي، تراث املغاربة يف احلديثو علومه، ص 1
 .219ص املصدر نفسه، 2
 .219املصدر نفسه، ص 3
 الفتوحات اإلهلية الكربى.مقدمة 4
 .220 -219 املغاربة ص أنظر تراث"، على خمطوط الكتاب -كاتب مقدمة الفتوحات الكربى- بن احلسين حممد املدين قفو "و قد 5
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 1الموطأ:و  البخاريو  شرح صحيح مسلم -37
 .هـ1274املتوىف سنة  2حملمد بن محدون بن عبد الرمحن بن احلاج السلمي الفاسي، الشاعر األديب

 املوطأ.و  مسلمو  كان له جملس يف القرويني يشرح فيه صحيحي البخاري
 3سنن أبي داود:و  الجمع بين صحيح مسلم -38

ي األنصاري، أصله من عمل سرقسطة ونزل بن ىيب  بن أيب العافية أيب احلسن الد روق لعلي بن ىيب  بن حممد
 مرسية.

 4سنن أيب داود".و  اجلمع بني صحيح مسلم قال ابن األبار: "له تأليف يف
 5:شرح على الصحيحين  -39

 .ه(1276السوسي )ت  لعبد الرمحن التفرغريت
 

 6أجوبة َعمَّا َأشكل في الصحيحين في حق المقام الم َحمَّدي -40
 .هـ( 1327)ت ري الكتاين الفاسي بحملمد بن عبد الك

 7مسلم:و  زاد المسلم فيما اتّفق عليه البخاري -41
 .هـ(1363)ت حملمد بن حبيب اهلل بن عبد اهلل بن أمحد اجلكين الشنقيطي 

نعم لبيان ما احتيج لبيانه من زاد  2296مجع فيه صاحبه 
ُ
حديثا من الصحيحني،مث شرحه يف كتاب مساه "فتح امل

 ملسلم، ملتزما يف ذلك باملذهب املالكي.ا
طبع الطبعة الثانية بتحقيق حممد بن حممد الشرنوجي،  كما،  م1981و قد طبع الكتاب بدار الفكر ببريوت سنة 

 .جملدات 5يف  هـ1376-1374سنة 
 .جملدات 5يف هـ1387مبصر، سنة مبطبعة احلليب و قد طُبع مع شرحه

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/23حممد الفضيل بن حممد الفاطمي الشبيهي، حتقيق كتاب الفجر الساطع على الصحيح اجلامع  1
،  شجرة النور 7/2610ترمجة يف إحتاف املطالع  محيد بناين.لهو  عنه أخوه حممد الطالبو  أيب العالء العراقي،و  الطيب بن كريانو  أخذ عن أبيه محدون 2

 .1/157،  سلوة األنفاس 160الزكية رقم 
 .1/5/422التكملة و  ،  املراكشي، الذيل3/227ابن األبار، التكملة  3
 .3/227ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  4
 .120ربية على صحيح مسلم ص الشروح املغعنه عمر اجليدي، و  ،200حممد املختار السوسي، سوسة العاملة ص 5
 .33علومه ص و  تراث املغاربة يف احلديث النبويالتليدي، 6
 .161و 219ص  املصدر نفسه7
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 المطلب الثاني: الزوائــــد
 :1كتاب المرشد -1

 .(ـه581ت) لعبد احلق اإلشبيلي
 وأضاف ما زاد البخاري على مسلم،و  بقوله: "يتضم ُن حديث مسلم كلهاملذهب وصفه ابن فرحون يف الديباج 

ما وقع يف املوطأ مما و  غري ذلك،و  الرتمذيو  النسائيو  صحاًحا من كتاب أيب داودو  على ذلك أحاديث حسانا 
 2هو أكرب من صحيح مسلم".و  البخاري،و  ليس يف مسلم

 3مسلم في تخريجها على البخاري: التي زادجمع األحاديث  -2
 .4و مساه بعضهم "األحاديث الزوائد يف صحيح مسلم على صحيح البخاري"

، وكان مولده سنة هـ582من أهل شاطبة املتوىف سنة  5العبدري، علي بن بيبش بن أليب بكر بيبش بن حممد
 .هـ524
 6الفتيا قبل واليته القضاء.و  معدوًدا يف أهل الشورى ،التفسريو  النحوو  متصرفًا مع ذلك يف الفقهو  للحديث احافظ

 7الدراري فيما تفّرد به مسلم على البخاري: نظم -3
بابن األموي موالهم األندلسي اإلشبيلي، املعروف  العّشاب مفرّج بن عبد اهلل بن أليب العباس أمحد بن حممد

 .هـ561كان مولده سنة و  ،هـ637سنة املتوىف بإشبيلية ،8الرومية
 9و مسّاه بعض العلماء: املعلم مبا زاد البخاري على مسلم، أو املعلم يف زوائد البخاري على صحيح مسلم.

 10و مساه بعضهم: "املعلم مبا رواه البخاري على شرط مسلم".
 11يف اإلحاطة "رجالة املعلم". مساهو 

                                                           
 .2/60ابن فرحون، الديباج املذهب 1

 .2/60املصدر نفسه2
 . 612رقم  1/185ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  3
 1/185املصدر نفسه، 4
 م،1997-هـ1417وت لبنان، الطبعة األوىل حتقيق روحية عبد الرمحن السويفي، دار الكتب العلمية، بري  212ص  ترمجته يف بغية امللتمس للضيب 5
 .1/185،  التكملة لكتاب الصلة 479رقم  156، ص ه "بيبش بن عبد اهلل"،  شجرة النورفيو 
 .212الضيب، بغية امللتمس، ص 6

التكملة السفر و  الذيل،املراكشي، 1104رقم  501السيوطي، طبقات احلفاظ ص ،2/597،  املقري، نفح الطيب 6/282تاريخ األدب العريب  7
 أشار أن له كذلك كتاب الضعفاء.و  1/708،  حممد خملوف، شجرة النور 2/513األول 

 .1/220، اإلحاطة 597-2/596ترمجته يف نفح الطيب  8
 .1/443الكتاين، فهرس الفهارس  9

 . 230سرية البخاري ، 1/210، األعالم 2/467ون حاجي خليفة، كشف الظن 10
 .1/220اإلحاطة لسان الدين بن اخلطيب، 11
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مام مسمل  املبحث اخلامس: عناية املغاربة ابملؤلفات ال خرى للإ

 1اختصار كتاب التمييز لإلمام مسلم: -1
هـ 463املتوىف بشاطبة سنة  2أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب

 كبري حمّدثيها.و  ، حافظ املغرب شيخ علماء األندلسهـ368كان مولده بقرطبة سنة و  املعروف بابن عبد الرب،
 3الكنى لإلمام مسلم بن الحجاج:كتاب عكس الرتبة في تهذيب  -2

4بن أمحد الوقشيهلشام 
 .هـ(489)ت 

و هو هشام بن أمحد بن هشام بن خالد بن سعيد أبو الوليد، الكاتب املعروف بالوقشي الكناين األندلسي، من 
 كان منو  ، ُويل  القضاء،هـ408كان مولده سنة و  ،هـ489نةاحلديث املتوىف سو  أهل طليطلة، عارف باألحكام

صناعة الكتابة، شاعر فقيه عامل بالشروط، فاضل يف و  العروضو  معاين األشعارو  النحوو  أعلم الناس باللغة
 اهلندسة.و  احلسابو  الفرائض

سلم، وقد كان "غايًة يف الضبط ذكر له كتاب هتذيب الكىن ملو  و قد أثىن القاضي عياض على اإلمام الوق شي
له  و  إتقانهو  حفظهو  األدبية، تُنبئ على كثرة إطالعهو  كبار التصانيف التارخييةردود على  و  له تنبيهاتو  اإلتقان،و 

 5ناهيك به". "كتاب "هتذيب الكىن ملسلم
الكىن" على طرة النسخة اخلطية من كتاب و  قلب املعىن يف األمساءو  قد ذكر الكتاب باسم " عكس الرتبةو  

 . 6(1"الكىن" ملسلم احملفوظة يف املكتبة الظاهرية ) لوحة

                                                           
 .1/26،  هبجة اجملالس 1/83،  الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي 2/810ترتيب املدارك القاضي عياض،  1
،  سري أعالم النبالء 2/550،  هدية العارفني إلمساعيل باشا 640،  الصلة البن بشكوال ص 2/808للقاضي عياض  ترتيب املداركترمجته يف  2

 .3/1128،  تذكرة احلفاظ، للذهيب 2/240،  األعالم،  للزركلي18/153
 -هـ1410السعودية، الطبعة الثالثة،  و قد طبع كتاب التمييز لإلمام مسلم بتحقيق حممد مصطفى األعظمي، مبكتبة الكوثر، باململكة العربية

 م.1990
 م يف جزء واحد.2009النشر، القاهرة الطبعة األوىل سنة و  علي األزهري بدار الفاروق احلديثة للطباعةبن كما طبع بتحقيق أيب عمر حممد 

 و من الدراسات املعاصرة اليت تناولت كتاب التمييز لإلمام مسلم بن احلجاج:
 -اجلزائر-نوقشت جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة  لزينة مومين ، رسالة ماجستريالتمييز في نقد األحاديث من خالل كتاب منهج اإلمام مسلم -

 م، إشراف حممد عبد النيب.2003-هـ 1423سنة 
 .2/509باشا البغدادي، هدية العارفني  3
تنبيهات على كتاب أيب نصر "من مؤلفاته كذلك ، و 19/134هيب أعالم النبالء للذسري ، 654-2/653 الصلة البن بشكوال ترمجته يف 4

 قطين".باذي"، "وتنبيهات على مؤتلف الدار الكال
 .194-6/193لسان امليزان ابن حجر، ، 136-19/135الذهيب، سري أعالم النبالء  5

 .209علومه ص و  أنظر تراث املغاربة يف احلديث6



  الفصل الثـاني: األسانيد التي وصل بها صحيح اإلمام مسلم إلى المغرب اإلسالمي

 

الفصل الثاين: الأسانيد اليت وصل هبا حصيح الإمام مسمل 

 اإىل املغرب الإساليم

 د:ــــتمهي

ت ذلك إىل عنايتهم إمنا تعد  و  إن عناية املغاربة بصحيح اإلمام مسلم بن احلجاج مل تقتصر فقط على الدراية، 
هي رواية أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان، أو اختصاصهم بطريق ثانية و  بروايته، سواء بالطريق املشهورة

 هي طريق أيب حممد أمحد بن علي القالنسي.و  انفردوا هبا عن املشارقة
اهلل  صلى-يقول القاضي عياض: "و أما الكتاب املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل 

لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلج اج القشريي النسب النيسابوري الدار، فإنه وصل إلينا من روايتني  -سلمو  عليه
 أيضا:

 رواية أيب إسحاق إبراهيم بن سفيان املروزي.-1
 1"أيب حممد أمحد بن علي القالنسي.رواية -2

 -رمحه اهلل-األسانيد اليت وصل هبا صحيح اإلمام مسلم التفصيل و  و سنتناول يف هذا الفصل إنشاء اهلل بالتوضيح
 إىل املغرب اإلسالمي.

 و ذلك وفقا للمباحث التالية:

 
 املبحث الأول: أأشهر رواة الصحيح عن الإمام مسمل 

 املبحث الثاين: أأشهر رواة الصحيح من الطبقة الثانية

 .السادس الهجري املبحث الثالث: أأشهر رواة حصيح مسمل يف القرن
 
 

                                                           
 .1/47القاضي عياض، مقدمة مشارق األنوار على صحاح اآلثار،  1
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 املبحث الأول: أأشهر رواة الصحيح عن الإمام مسمل بن احلّجاج

 إن من أشهر تالميذ اإلمام مسلم بن احلجاج الذين َرَووا عنه كتابه الصحيح:
حامت مكي بن  أبوو  أمحد بن علي القالنسي،أبو حممد و  (هـ308ت إبراهيم بن حممد بن سفيان )أبو إسحاق 

 هـ(.325عبدان النيسابوري )ت 

 ( هـ308ت ) إبراهيم بن محمد بن سفيان المطلب األول: اإلمام أبو إسحاق

 ترجمته:-1
( "اإلمام القدوة الفقيه العالمة احملد ث الثقة،  هـ308ت إبراهيم بن حممد بن سفيان أبو إسحاق النيسابوري )   

 .1برع يف علم األثر"و  الزم مسلما مدة،كان من أئمة احلديث، 
 عمرو بن عبد اهلل األودي،و  كيعسفيان بن و و  حممد بن مقاتلو  حممد بن أسلم الطوسيو  رافع"مسع حممد بن 

روى عنه الصحيح، كان من املالزمني له، و  القشريي، مسلم بن احلجاجو  حممد بن أيب عبد الرمحن املقريو 
 الثقات الصادقني.و  كان من العباد اجملتهدينو  صحب أيوب بن احلسن النيسابوري الزاهدو 

اب الدعوة.  قال أبو عبد اهلل احلاكم مسعت حممد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن حممد بن سفيان ُمج
ال أكثر عبادة من و  أزهد يف مشاخينا رأيتج ن شعيب يقول ما بالذهيب: "و مسعتج حممد بن أمحد  اإلمام قال

 إبراهيم بن حممد بن سفيان.
أبو الفضل و  أبو بكر حممد بن أمحد بن علي،و  عبد احلميد بن عبد الرمحن القاضي،و  روى عنه أمحد بن هارون

 2ثالمثائة".سنة مثاٍن    و  م، قال احلاكم: تويف يف رجبغريهو  أبو أمحد حممد بن عيسى اجللوديو  حممد بن إبراهيم
 روايته لصحيح اإلمام مسلم بن الحجاج:-2

هي الرواية لصحيح اإلمام مسلم بن احلجاج،  اإلمام إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريإن رواية    
 املشرق.و  املشتهرة، اشرتك بالرواية عن طريقها أهل املغرب

 
 
 

                                                           
 .11/131النهاية، و  ، ابن كثري، البداية203رقم  14/311الذهيب، سري أعالم النبالء،  1
ان، الطبعة ، دار ابن حزم بريوت لبن37-35عل ق عليه أبو حيىي عبد اهلل الكندري، ص و  رواة صحيحه، ضبط النصو  الذهيب، ترمجة اإلمام مسلم 2

 .312-14/311م، أنظر الذهيب، سري أعالم النبالء، 1996-هـ1416األوىل 
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 محمد أحمد بن علي القالنسي المطلب الثاني: رواية اإلمام أبي

 ترجمته:-1
 1هو اإلمام أبو حممد أمحد بن علي بن احلسني بن املغرية بن عبد الرمحن القالنسي.

 روايته لصحيح مسلم بن الحجاج:-2
ذكر القاضي عياض أن كتاب اإلمام مسلم مل يصل إىل هذه و  برواية القالنسي أهل املغرب، 2قد اختص  و    

 3ابن سفيان.و  القالنسياألندلس إال من طريق و  البالد أي املغرب
ذكر أن الديار املشرقية ال تعرف إال رواية ابن سفيان عن مسلم، يقول اإلمام و  إىل هذا أشار اإلمام النوويو    

 النووي: "...و أما من حيث الرواية املتصلة باإلسناد املتصل مبسلم، فقد احنصرت طريقه عنده يف هذه البلدان
 أبييجروى يف بالد املغرب مع ذلك عن و  األزمان يف رواية أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مسلم،و 

 4عن مسلم". محمد أحمد بن علي القالنسي

 اإلمام ابن الصالح الشهرزوري بقوله:ذهب و إىل هذا الرأي 
غريهم، دخلت روايته إليه من جهة أيب عبد ال رواية له عند و  ،5"و أما القالنسي، فوقعت روايته عند أهل املغرب

اء التميمي القرطيب، قد مسعوها مبصر من أيب العالء عبد الوهاب عيسى بن ماهان و  غريه،و  اهلل حممد بن احلذ 
 6هـ(.388البغدادي نزيل مصر )ت 

 7وصفه بالثقة".و  قطين إىل أهل مصر ليكتبوا صحيح مسلم عن ابن ماهان،و قد كتب احلافظ الدار 
 
 

                                                           
حتقيق إبراهيم األبياري، دار .1/124شبيلي، نظر فهرس ابن خري اإلأ–، طبعة دار اجلنان بريوت. 5/190ثقة اإلمام السمعاين يف األنساب، و  1

 م.1989-هـ1410الطبعة األوىل، الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 
قد ة هي املعنية عند إطالق املوطأ و هذه الروايو  ،حيىي بن حيىي الليثيهي رواية و  كما اختص املغاربة كذلك بأشهر رواية ملوطأ اإلمام مالك بن أنس،  2

 املغرب.و  طجِبعت روايته على نسخ املوطأ يف املشرق
 .37-1/36نية، الغو  ،1/47أنظر مشارق األنوار،  3

 .ه1392، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 1/11شرح صحيح مسلم،  النووي، املنهاج4 
مل أظفر هبا إىل ودات، إذ عن نسخة صحيح مسلم برواية القالنسي، يقول حمقق كتاب املعلم بفوائد مسلم لإلمام املازري: "تعدج هذه الرواية من املفقو  5

 جاء يف أول نسخة هذه الرواية:و  أطلعين عليها،و  ة املفيت شقيقي الشيخ أمحد املهدي النيفرأن اشرتاها العالم
، خربنا أبو العالء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرمحن بن عيسى بن ماهان البغداديسلم: "أو  آلهو  لى اهلل على حممدبسم اهلل الرمحن الرحيم، ص

 مخسني و  أنا أمسع يف شهر شعبان يف سنة ثالثو  حيىي الفقيه األشقر الشيخ الصاحل بنيسابور قراءة عليهقال: أنبأنا أبو بكر أمحد بن حممد بن 
وهي نسخة  ".أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشرييلي بن احلسني بن املغرية بن عبد الرمحن القالنسي قال: نا أبو حممد أمحد بن عو ثالمثائة. قال: نا 

 .1/121قدمة حتقيق كتاب املعلم بفوائد مسلم، م" أصلها أندلسيو  تونسية
 .109صحيح مسلم ص صيانة ابن الصالح،  6
 .1/125شبيلي ، فهرسة ابن خري اإل1/85األندلسي فهرسة ابن عطية  7
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 هـ(325)ت رواية اإلمام أبي حاتم مكي بن عبدان النيسابوري المطلب الثالث: 

 ترجمته:-1
 .هـ(325)ت أبو حامت التميمي النيسابوري  بن مسلم بن راشد، هو مكي بن عبدان بن حممد بن بكر   
 1الذهيب: احملد ث الثقة املتقن". اإلمام قال

 2قال اإلمام النووي: "حمد ث نيسابور".
عنه أبو علي بن الصو اف، أبو أمحد و  غريهم،و  عمار بن رجاءحممد بن حيىي الذهلي و  بن هاشم عبد اهللمسع 

 4، عده من تالميذ اإلمام مسلم: اإلمام املزي3ثالث مائةو  عشرينو  مات رمحه اهلل سنة مخس  .غريمهاو  احلاكم
 .7الذهيبو  6ابن الصالحو  5النوويو 

روى و  مسلم،و  قال اخلليلي: "و أخذ هذا العلم يف هذا الشأن عن البخاريروى عن اإلمام مسلم معظم كتبه، 
 8تصانيف مسلم عنه"

 روايته لصحيح مسلم بن الحجاج:-2
قد رواها احلافظ أبو الوليد سليمان بن ن النيسابوري لصحيح اإلمام مسلم إن رواية أيب حامت مكي بن عبدا   

 أنا مسلم. مكي بن عبدانخلف الباجي، قال: أخربنا به أبو ذر أنا أبو بكر حممد بن عبد اهلل اجلوزقي، أنا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .20رواة صحيحه ص و  ، الذهيب، ترمجة اإلمام مسلم3/822، أنظر تذكرة احلفاظ، 38رقم  15/71الذهيب، سري أعالم النبالء،  1
 .1/15النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  2
 .3/822، تذكرة احلفاظ 15/70السري ، 13/119له ترمجة يف تاريخ بغداد 3
 .27/505املزي، هتذيب الكمال 4
 .2/396اللغات و  النووي، هتذيب األمساء5
 .58صيانة صحيح مسلم ص  ابن الصالح،6
 .71/ 15الذهيب، سري أعالم النبالء 7
 3/826اخلليلي، اإلرشاد 8
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 أأشهر رواة الإمام مسمل من الطبقة الثانية: ثايناملبحث ال 

 

 رواية اإلمام محمد بن عيسى الجلوديالمطلب األول:

 ترجمته-

 روايته للصحيح-

 عنه اإلمام ابن ماهان و  بكر األشقر رواية اإلمام أبي المطلب الثاني:

 أبي بكر األشقر ترجمة-

 ترجمة ابن ماهان-

 رواية ابن ماهان لصحيح مسلم عن أبي بكر األشقر-

 رواية اإلمام الكسائي :ثالثالمطلب ال

 ترجمته -

 روايته لصحيح اإلمام مسلم-
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 األول: رواية اإلمام محمد بن عيسى الُجلوديالمطلب 

 ترجمته: -1
ية صحيح مسلم عن ابن سفيان الفقيه. مسع ، راو هو حممد بن عيسى بن عمرويه أبو أمحد اجلجلودي النيسابوري   

حممد بن إسحاق بن خزمية و  فيانإبراهيم بن حممد بن سو  أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللو  عبد اهلل بن شريويه
كان يأكل من كسب يده، و و  كان ينسخو  صحب من السادة أصحاب الشيخ أيب حفص النيسابوري،و  غريهم،و 

 فقيها عارفاً مبذهب سفيان الثوري.
أبو محد بن احلسن بن بندار الرازي و أبو العباس أو  و عبد اهلل احلاكمروى عنه أب"هـ، 368تويف يف ذي احلجة سنة 
 1أجَخر".و  عبد الغافر بن حممد الفارسيو  جزيحممد السسعيد عمر بن حممد بن 

 روايته لصحيح اإلمام مسلم: -2
 جاءت رواية اجللودي من مخس طرق:

 الجلودير الزكي عن افر بن حممد بن عبد الغافأبو بكر بن العريب عن احلسني بن علي الطربي، عن عبد الغ: أوال
 2عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان عن اإلمام مسلم.

أبو احلسن عب اد بن سرحان و  موسى بن سيد بن إبراهيم األموي،و  ،غشليانعبد الرمحن بن عبد امللك بن ثانيا: 
 املعافري، كلهم عن احلسني بن علي الطربي باإلسناد املتقدم.

بد ثالثا: أبو حممد عبد اهلل بن الوليد بن سعد بن بكر األنصاري، قال: نا به أبو العباس أمحد بن احلسن بن ع
 3.أبو أحمد الُجلوديالرمحن بن بندار بن جربيل الرازي، قال: نا 

 4أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس بن دهلاث العذري مث الدالئي قال: نا به ابن بندار بالسند املتقدم.رابعا: 
 الجلوديخامسا: أبو القاسم حامت بن حممد الطرابلسي، عن عمر بن حممد بن حممد بن داود السجزي عن 

 5بالسند املتقدم.
 
 
 
 

                                                           
 .3/67عماد احلنبلي، شذرات الذهب ال، أنظر ابن 16/302، سري أعالم النبالء، 42-41رواة صحيحه، ص و  الذهيب، ترمجة اإلمام مسلم 1
 .1/122شبيلي، الفهرسة، ابن خري اإل 2
 .1/123املصدر نفسه،   3
 .1/123املصدر نفسه،  4
 .1/123املصدر نفسه،  5
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 عنه ابن ماهانو  بكر األشقر رواية اإلمام أبيالمطلب الثاني: 

 :ترجمة أبي بكر األشقر-1
 يف عصره بنيسابور.شيخ أهل الكالم  ،الشافعي أبو بكر النيسابوري األشقر "هو أمحد بن حممد بن حيىي   
مجاعة، تويف يف آخر و  جعفر بن سوارو  أبو عبد اهلل احلاكم: صدوق يف احلديث، مسع إبراهيم بن أيب طالب قال

 ثالمثائة.و  مخسنيو  سنة تسع
 1أبو العالء بن ماهان".و  عنه احلاكمو  عن مسلم أحمد بن علي القالنسيروى الصحيح عن  -الذهيب-قلت 

 :ترجمة ابن ماهان-2
(، ـه 388ت هو عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرمحن بن عيسى أبو العالء ابن ماهان الفارسي البغدادي )و    

 2قطين".وثقه الدار و  دث أكثر األسفار،قال اإلمام الذهيب: "اإلمام احمل
 رواية ابن ماهان عن أبي بكر األشقر صحيح اإلمام مسلم:-3

صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج عن أيب بكر أمحد بن حممد األشقر، سوى ثالثة أجزاء  روى اإلمام ابن ماهان   
 3من الكتاب، يرويها عن اجلجلودي.

 و لرواية ابن ماهان طريقان:
اء القاضي، حممد بن حيىي-أ الفقيه األشقر عن عن عبد الوهاب بن ماهان عن أمحد بن حممد بن حيىي  4بن احلذ 

 5.-رمحه اهلل-عن اإلمام مسلم  القالنسيبن محمد بن علي أحمد 
 6أبو القاسم أمحد بن فتح بن عبد اهلل التاجر عن ابن ماهان باإلسناد املتقدم.-بـ
 
 

                                                           
 . 40رواة صحيحه ص و  الذهيب، ترمجة اإلمام مسلم 1
 هـ(.388، تاريخ اإلسالم وفيات )392رقم  16/535الذهيب، سري أعالم النبالء  2
 .124، فهرسة ابن خري ص 3/128عماد احلنبلي، شذرات الذهب، الابن  3
التميمي، يعرف بابن احلذاء، من أهل قرطبة يكىن أبا عبد  القاضي حممد بن حيىي بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن يعقوب بن داود"4

أيب حممد و  أيب عبد اهلل بن مفر ج،و  أيب جعفر بن عون اهلل،و  أيب بكر بن القوطيةو  أيب عيسى الليين،و  اهلل.يروى عن أيب عمر أمحد بن نابت التغليب
 غريهم.و  أيب حممد األصيليو  الباجي

 الء بن ماهان مَسَع منه صحيح مسلم.قال ابن بشكوال: لقي مبصر أبا الع
اء أحد رجال األندلس فقًهاو  مي ز و  أتقن محلهاو  يقظًا، ممن عجين باآلثارنباهًة، متفننا يف العلوم و  علًماو  قال أبو علي الغساين: "كان أبو عبد اهلل بن احلذ 

 .400-2/399.ابن بشكوال، كتاب الصلة، "هـ416أربعمائة و  كان حافظا للفقه بصريا باألحكام".تويف بسرقسطة سنة ست عشرةو  عللها،و  طرقها
 .1/124فهرسة ابن خري االشبيلي،  5

عنه أخذ أبو عبد اهلل حممد بن حيىي بن أمحد و  هـ353و جاء يف النسخة اخلطية يف رواية القالنسي: "روى ابن ماهان عن األشقر بنيسابور سنة 
 .1/179مقدمة حتقيق كتاب املعلم بفوائد مسلم للمازري، التميمي يجعرف بابن احلذاء من أهل قرطبة". 

 .1/124شبيلي، فهرسة ابن خري اإل6
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 المطلب الثالث: رواية اإلمام الكسائي

 :ترجمته-1
 هـ(385حممد بن إبراهيم بن حيىي أبو بكر الكسائي )ت 

 1النحوي البارع، ختر ج به مجاعة يف العربية". قال اإلمام الذهيب: "الشيخ

 :روايته لصحيح اإلمام مسلم بن الحجاج-2
 صحيح اإلمام مسلم عن إبراهيم بن حممد بن سفيان من طريقني: روى اإلمام حممد بن حيىي الكسائي

 إبراهيم بن يحيىمحمد بن أوال: حامت بن حممد الطرابلسي عن عبد امللك بن احلسن بن عبد اهلل الصقلي عن 

 2عن إبراهيم بن حممد بن سفيان عن اإلمام مسلم.، الكسائي
 3عن ابن سفيان عن اإلمام مسلم. الكسائيثانيا: مكي بن أيب طالب عن أمحد بن حممد بن زكرياء الَفَسوي عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 .339رقم  16/465الذهيب، سري أعالم النبالء،  1
 .1/123فهرسة ابن خري اإلشبيلي  2
 .1/123املصدر نفسه،  3
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 السادس الهجريرواة حصيح الإمام مسمل يف القرن أأشهر املبحث الثالث: 

 

 هـ( 542بن عطية األندلسي )ت عبد الحق بن غالب  األول:روايةالمطلب 

 

 هـ(  544المطلب الثاني: رواية القاضي عياض بن موسى اليحصبي )

 

 هـ(  575شبيلي )ت رواية أبي بكر بن خير اإلالمطلب الثالث: 
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 هـ( 542بن عطية األندلسي )ت عبد الحق بن غالب  روايةالمطلب األول: 

 أوال: رواية الجلودي
 .جللودي من طريق أبيه غالب بن عبد الرمحن بن عطية األندلسياإلمام ابن عطية األندلسي رواية ا روى

كتاب املسند 1و قرأت عليهقال أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب: 
تصنيف أيب احلسني مسلم بن احلج اج  -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل الصحيح بنقل العدل عن العدل عن 

عند باب بين شيبة سنة و  تعظيما يف ظل الكعبة،و  مسعه مبكة، زادها اهلل تشريفاو  أخربين أنه قرأهو  النيسابوري،
بن  رأربعمائة على اإلمام الزكي أيب عبد اهلل احلسني بن علي الطربي قال أخربنا أبو احلسني عبد الغافو  سبعني

 حممد بن عبد الغافر الفارسي.
و قرأته باألندلس على أيب علي : "-رضي اهلل عنه-قال الفقيه القاضي أبو حممد رضي اهلل عنه، قال يل أيب 

أمحد بن عمر بن أنس العذري قال حدثنا أبو العباس أخربين أنه قرأه على أيب العباس و  احلسني بن حممد الغساين
 أربعمائة.و  أنا أمسع مبكة سنة تسعو  يل بن عبد الرمحن الرازي قراءة عليه،بن احلسن بن بندار بن جرب 

ثنا به أبو سعيد عمر بن حممد بنأخربين أبو القاسم حامت بن حممد التميمي قال: حو  قال أبو علي: حممد بن  د 
 أربعمائة.و  داود الس جزي مبكة سنة ثالث

قال الطربي يف روايته  رويه بن منصور الُجلوديأبو أحمد محمد بن عيسى بن عمقالوا ثالثتهم: حدثنا 
"حدثنا أبو احلسني و إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه قال: بأقال: حدثنا  -بفتح اجليم-اجللودي 

 2مسلم بن احلج اج".
 ثانيا: رواية ابن ماهان

 ناولين كتاب املسند الصحيح ملسلم يف النسخة اليت هي خبط أيب 3"و على هذه الصفةقال ابن عطية األندلسي: 
 قرأها عليه يف ثالثة أسفار.و 

 .-رضي اهلل عنه-أخربين هبما باألسانيد املذكورة يف باب أيب 
ثنا أيب قال:  ثنا أبو عمر أمحد بن حممد بن حيىي التميمي قراءة عليه قال حد  ثنا و أخربين مبسلم أيضا قال حد  حد 

ثنا أبو حممد الوه اب بن عيسى بن ماهان عن أيب بكر أمحد بن حممد بن حيىي األشقر قعبد أبو العالء  ال حد 
 بن احلسني القالنسي عن مسلم.أمحد بن علي 

حاشا ثالثة أجزاء من آخر الديوان، أوهلا حديث عائشة يف اإلفك احلديث الطويل، فإن  أبا العالء يروي ذلك عن 
 بن سفيان عن مسلم.اجللودي عن إبراهيم  أمحد أيب

                                                           
 يقصد أباه: غالب بن عبد الرمحن بن عطية األندلسي. 1
 م.1983حممد الزاهي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، و  قيق حممد أبو األجفانحت ،68-1/67الفهرسة،ابن عطية األندلسي،  2
 أي صفة املناولة. 3
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يقول مسعت أبا عمر بن احلذاء يقول مسعت أيب يقول أخربين ثقات من أهل مصر أن  -رمحه اهلل-مسعت أبا علي 
َوصف أبا عالء بن ماهان كتاب مسلم الصحيح، و كتب إىل أهل مصر أن اكتبوا عن أيب ال  الدارقطينأبا احلسن 

 1.التمييز"و  العالء بالثقة

 لصحيح اإلمام مسلم(هـ 544ت المطلب الثاني: رواية القاضي عياض بن موسى اليحصبي )

 أوال: رواية الجلودي
 روى القاضي عياض رواية اجللودي من طريق:

 :القاضي أبي عبد اهلل محمد بن علي بن حمدين-1
 الصحيح املختصر من السنن أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري يقول القاضي عياض:"املسند

عن أيب العباس أمحد  مساعا إال ما فاتين منه فأجازنيهو  :حد ثين به القاضي أبو عبد اهلل قراءة مين-رمحه اهلل تعاىل-
 بن عمر العذري إجازة منه له.

العذري عن أيب العباس أمحد بن احلسن الرازي حدثنا أبو  و عن احلافظ أيب علي اجلياين مساعا عن أيب العباس
 2أمحد حممد بن عيسى اجللودي حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم بن احلجاج".

 أبي علي الصدفي: -2
مسعته أيضا على غري واحد من أشياخي: منهم القاضي الشهيد و  قد قرأت هذا الكتابو  قال القاضي عياض:

مخسمائة حدثين به عن أيب العباس و  احلافظ أبو علي الصديف، مسعت مجيعه يقرأ عليه يف جامع مرسية سنة مثان
 3العذري بسنده".

 أبي بحر سفيان بن العاصي: -3
 حبر سفيان بن العاصي بقرطبة سنة سبع      قال القاضي أبو الفضل: "و مسعت مجيعه يقرأ على الفقيه أيبو    
 :4مخسمائة، حدثين به عن أيب العباس العذري بسنده".و 
حدثنا به أبو القاسم و  حكى القاضي عياض رواية أيب علي اجلياين فقال: "قال اجلياين: :أبي علي الجياني-4

 5حدثنا أبو أمحد اجللودي". حامت بن حممد الطرابلسي حدثنا أبو سعيد عمر بن حممد السجزي
 

 

 

                                                           
 .85-1/84ابن عطية األندلسي، الفهرسة  1
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 :ه(526)ت1أبي محمد بن أبي جعفر الخشني-5
قال القاضي عياض: "و قرأت مجيعه على الفقيه أيب حممد بن أيب جعفر اخلشين حد ثين به عن أيب عبد اهلل    

 احلسني بن علي الطربي إمام احلرمني عن أيب احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي عن أيب أمحد اجللودي بسنده،
 2أيب عبد اهلل الباجي عن ابن ماهان. له فيه أسانيد أخر عن أبيه عن أيب حفص اهلوزين عن القاضيو 
ايل عن أيب سعيد السجزي بسنده عن أيب حممد الشنتج نصر بن الحسن السمرقنديأبي الليث و  أبي الفتح-4

 3املتقدم.
 ثانيا: رواية ابن ماهان

 :اينأيب علي الغس  من طريق روى القاضي عياض رواية ابن ماهان 
حد ثين به القاضي أبو عمر أمحد بن حممد و  اجلياين، فقال: "قال اجلياين:حكى القاضي عياض سند أيب علي و   

ثنا أبو العالء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان قال حدثنا أبو بكر أمحد  بن حيىي بن احلذاء قال حد ثين أيب حد 
ثنا أبو حممد أمحد بن حممد القالنسي حدثنا مسلم.  بن حممد بن األشقر حد 

لك عن اس بكل فتنة" فإن ابن ماهان روى ذمن حديث حذيفة: "و اهلل إين ألعلم الن حاشا من آخر الكتاب
 4."اجللودي بسنده

 ثالثا: رواية الكسائي
 من طريق حامت بن حممد:روى القاضي عياض رواية الكسائي 

 بنأبو بكر محمد حدثنا به عبد امللك بن احلسن الصقلي حدثنا و  قال القاضي عياض: "قال حامت بن حممد 

 5حدثنا ابن سفيان". إبراهيم الكسائي
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 هـ( 575شبيلي )ت بكر بن خير اإل: رواية أبي المطلب الثالث

 أوال: رواية الجلودي
 اإلشبيلي رواية اجللودي من طريق: ى اإلمام ابن خريرو 
 أبي بكر بن العربي:-1
هبا الشيخ القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن شبيلي: "أما رواية اجللودي فحدثين قال اإلمام ابن خري اإل  

بن يلتكني بن حيكم طرخان أبو بكر حممد قراءًة مين عليه، قال: أنا به الشيخ  -رمحه اهلل-حممد بن العريب 
 الرتكي، قال: أنا أبو الليث أبو الفتح نصر بن احلسن بن أيب القاسم التنكيت الشاسي.

مام احلرمني أبو عبد اهلل احلسني بن علي الطربي، نزيل يخ اإلمام مجال اإلسالم إربنا الشأخو  قال ابن العريب أيضا:
 مناولة.و  هبا مساعامكة 

أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الزكي  العدل، قال: نا  بن عبد الغافر قاال: أنا عبد الغافر بن حممد
 ، عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مسلم.الُجلودي

ثنا مسلم،و  ابن خري: قال  1ذلك مقي د ُمود يف أصلي حبمد اهلل".و  يف بعض املواضع يقول ابن سفيان: حد 
 أبي بكر موسى بن سيد بن إبراهيم األموي:-2

بن سيد بن إبراهيم األموي،      حد ثين هبا أيضا الشيخ اخلطيب أبو بكر موسىو  شبيلي:يقول ابن خري اإل   
حرسها اهلل يف ذي القعدة من سنة  عليه، يف أصل كتابه باملسجد اجلامع باجلزيرة اخلضراءقراءة مين  -رمحه اهلل
 هـ. 534

 مناولة منه يل يف أصل كتابه. -رمحه اهلل-الشيخ المحّدث أبو الحسن عباد بن سرحان المعافري: -3
 .إجازة -رمحه اهلل- بن غشليان األنصاريبن عبد الملك الشيخ اإلمام أبو الحكم عبد الرحمن -4
ثنا هبا الشيخ اإلمام أبو عبد اهلل احلسني بن علي الطربي املذكور.   قالوا كلهم: حد 
 :الحسن يونس بن محمد بن مغيث أبي-5

أنا أمسع إال يسري من و  قراءة عليه، -رمحه اهلل-يونس بن حممد بن مغيث  أيضا شيخنا أبو احلسنهبا حد ثين    
ناولين الديوان كله، قال حد ثين به الشيخ الصاحل أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن بشري و  آخره فإنه إجازة يل

 قراءة عليه، قال: نا به أبو حممد عبد اهلل بن الوليد بن سعد بن بكر األنصاري مبصر -رمحه اهلل-املعافري الصرييف 
 أبونا بن بندار بن جربيل الرازي قال:  احلسن بن عبد الرمحننا به أبو العباس أمحد بن "كتبته من كتابه، قال: و 

 قال: نا إبراهيم بن حممد بن سفيان قال: نا مسلم بن احلجاج". أحمد الُجلودي
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 :أبي بكر محمد بن أحمد بن طاهر القيسي-6
 حدثين هبا الشيخ احملدث أبو بكر حممد بن أمحد بن طاهر القيسي مساعا عليه لبعضه       و  قال ابن خري:

جلميعه، قال حدثين به الشيخ احلافظ أبو علي حسني بن حممد بن أمحد الغساين، رمحه اهلل قراءة عليه إجازة و 
شعبان سنة و  قال: حدثين به الشيخ أبو العباس العذري املذكور، قراءة مين عليه مبدينة بلنسية يف أيام رجب

 أنا أبو العباس بن بجندار املذكور بالسند املتقدم.قال:  هـ470
 :كى اإلمام ابن خير اإلشبيلي رواية أبي علي الجيانيوح-7

و أخربين به أبو القاسم حامت بن حممد الطرابلسي مناولة من يده إىل يدي، قال: أخربين به أبو "قال أبو علي:    
قراءة عليه يف سنة  أبو أحمد الجلوديقال: نا ،هـ403سعيد عمر بن حممد بن حممد بن داود السجزي مبكة سنة 

 1هـ بنيسابور، قال: نا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مسلم". 369
 بن ماهـان: رواية اثانيا

 فقد رواها اإلمام ابن خري االشبيلي من طريق:
 :القاضي أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الباجي-1

القاضي أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز شبيلي: "أما رواية ابن ماهان، فحدثين هبا الشيخ يقول ابن خري اإل
ابن و  أبو عبد اهلل حممد،و  عم اي: أبو عمر أمحدو  ثانية، قال حدثين هبا أيبو  اللخمي الباجي، مساعا عليه مرة

ثنا أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد اهلل  عمي الفقيه أبو حممد عبد اهلل بن علي بن حممد، قالوا كلهم: حد 
الفقيه، قال: نا أبو العالء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي مساعا عليه مع أيب، رمحه اهلل مبصر، قدمها 

املعروف باألشقر بنيسابور، قال: نا  شافعيلفقيه، على مذهب العلينا، قال: نا أبو بكر أمحد بن حممد بن حيىي ا
قال: نا أبو احلسني مسلم بن أبو محمد أحمد بن علي بن الحسين بن المغيرة بن عبد الرحمن القالنسي 

 2."-رمحه اهلل-احلجاج القشريي النيسابوري
 أبي بكر محمد بن أحمد بن طاهر القيسي:-2

شبيلي: "و حد ثين هبا أيضا أبو بكر حممد بن أمحد بن طاهر القيسي املذكور، مساعا اإلمام ابن خري اإلقال    
حد ثين هبا القاضي أبو إجازًة، على حنو ما تقدم، قال: نا أبو علي حسني بن حممد بن أمحد الغساين قال: و  عليه

اء التميمي، قراءة عليه سنة  قراءة مين عليه سنة  -رمحه اهلل-قال: نا أيب ،هـ457عمر أمحد بن حممد احلذ 
قال: نا أبو العالء عبد الوهاب بن عيسى بن ماهان البغدادي، قال: نا أبو بكر أمحد بن حممد الفقيه ، هـ395

 قال: نا مسلم بن احلج اج. أبو محمد أحمد بن علي القالنسياألشقر، قال: نا 

                                                           
 .1/123املصدر نفسه،  1
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ثالثة أجزاء من آخر الكتاب، أوهلا حديث عائشة يف اإلفك احلديث الطويل إىل آخر الديوان، فإن أبا حاشا 
 ، عن إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مسلم بن احلج اج.أبي أحمد الّجلوديالعالء بن ماهان يروي ذلك عن 

 :أبي محمد بن عتاب-3
أنا أمسع غري مرة قال: نا أبو و  قراءة عليه، -رمحه اهلل-عتاب قال اإلمام ابن خري: "و حد ثين هبا أبو حممد بن    

 1القاسم أمحد بن فتح قال: نا أبو العالء بن ماهان باإلسناد املتقدم.
يقول: أخربين ثقات أهل مصر أن أبا  -رمحه اهلل-قال أبو علي: مسعتج أبا عمر بن احلذاء يقول مسعت أيب 

هان كتاب مسلم بن ن أيب العالء بن ماأهل مصر من بغداد: أن اكتبوا عىل قطين كتب إبن عمر الدار  احلسن علي
 2التمييز".و  العالء بالثقة وصف أباو  احلجاج

 ثالثا: رواية الكسائي
حد ثين به أبو حممد عبد امللك بن احلسن بن عبد اهلل الصقلي، قال: نا أبو و  شبيلي: "قال حامت:ابن خري اإلقال 

، هـ308نا إبراهيم بن حممد بن سفيان سنة قال:، هـ 382ىي الكسائي بنيسابور سنة بكر حممد بن إبراهيم بن حي
 .هـ  257قال: نا أبو احلسني مسلم بن احلجاج بنيسابور سنة 

3قال إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب لعشر خلون من رمضان من العام املذكور.
 

أخربين هبا أيضا الشيخ أبو حممد مكي بن أيب طالب املقرئ إجازة عن أيب العباس أمحد و  قال أبو حممد بن عتاب:
، عن إبراهيم بن حممد بن أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى الكسائيبن حممد بن زكريا الَفسوي، قال: نا 

 4."سفيان عن مسلم
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 الفصل الثالث رشوح املغاربة عىل حصيح مسمل  

 

 ومهنجه يف كتابه هـ(535)ت املبحث الأول: الإمام رزين بن معاوية العبدري

 التجريد و السنن من خالل كتاب جامع الأصول لبن الأثري 

و مهنجه يف كتابه املعمل بفوائد هـ( 536)تاملبحث الثاين: الإمام املازري 

 مسمل 

كامل املعمل هـ(544)ت ياضع القايض  :الثالثاملبحث   و مهنجه يف كتابه اإ

 بفوائد مسمل

و مهنجه  يف كتابه مشارق الأنوار  هـ(544ت) املبحث الرابع : القايض عياض

 عىل حصاح الآاثر

مطالع  يف كتابه و مهنجه هـ( 569)تالإمام ابن قرقول ام  :املبحث اخل

 الأنوار عىل حصاح الآاثر

و مهنجه يف كتابه  ه(581ت)املبحث السادس: الإمام عبد احلق الإشبييل

 امجلع بني الصحيحني

 
 



  والسنن للصحاح التجريد كتابه في همنهجو  العبدري معاوية بن رزين اإلمام :األول المبـحث

 الفصل الثالث رشوح املغاربة عىل حصيح مسمل  

 ومهنجه يف كتابه التجريد للصحاح (هـ535)ت : الإمام رزين بن معاوية العبدرياملبحث الأول

 بن الأي ر ازجرريلكتاب جامع الأصول  من خالل السننو 

 :السننو  بكتابه التجريـد للصحـاح التعريفو  ترمجة الإمام رزين بن معاويةاملطلب الأول: 

 ترمجة رزين بن معاوية العبدري:-أأول

 نس بهو  امسه -1

 تالميذهو  ش يوخه -2

 أ اثره العلميةو  وفاته -3

 يناء العلامء عليه و  رزين بن معاوية ماكنة الإمام -4

 السنن    و  التجريد للصحاح التعريف بكتاب-اثنيا

 نسخهتسميته و  -1

 موضوعه -2

من خالل كتاب السنن و  املطلب الثاين: مهنج الإمام رزين بن معاوية يف كتابه التجريد للصحاح

 جامع الأصول لبن الأي ر ازجرري

 ترتيب الكتاب                                                        -1

 يناء العلامء عليهو  الكتاب العلمية قمية -2

فادة العلامء من كتاب التجريد للصحاح  -3  السننو  اإ

عىل الأصول الس تة رزين الإمام مناذج من زايدات  -4
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 ل: ترمجة الإمام رزين بن معاويةأأو

 نس به:و  امسه -1

 فتح الدال املهملةو  سكون املوحدة،و  بفتح العني املهملة) بن معاوية بن عمَّار الَعْبَدري (كسر الزايو  بفتح الراء)َرزين "هو   
: أباالاألندلسي،  د الدار بن قصي بطن من قريشإىل عب ةنسب(بالراء املخففةو  شرَّفها -مبكة  رجاو 1احلسن. َسْرقسطي، يَُكّنى

تواليف له و  غريهو  كان رجال فاضال عاملا باحلديثو  غريه،و  حدث هبا عن أيب مكتوم عيسى بن أيب ذرو  أعواما، -اهلل
 2".حسان

 3أيب عبد اهلل الطربي". ابن صحيح مسلم منو  اإلمام الذهيب: "مسع هبا "صحيح البخاري" من عيسى بن أيب ذر قال

 تالميذه:و  شيوخه -2
 ابن أيب عبد اهلل الطربي، قال اإلمام الذهيب: "مسع عن الطربيو 4من شيوخه الذين أخذ عنهم:عيسى بن أيب ذر اهلروي،

 5ابن أيب ذر".و 
والد الشيخ الزهد أمحد بن حممد بن قدامة و  و من تالميذه الذين أخذوا عنه:"قاضي احلرم أبو املظفر حممد بن علي الطربي،

 6ابن عساكر". أبو موسى املديين واحلافظ احلافظو  أيب عمر
 7و أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن سعادة.

 

 

                                                           
،                                                              4/1281تذكرة احلفاظ،  -، 4/106شذرات الذهب  -. 3/20األعالم  -، 20/204سري أعالم النبالء  -، 1/367 ترمجته يف هدية العارفني1
الرسالة املستطرفة  -، 399-4/398العقد الثمني  -، 1/345كشف الظنون   -، 367-1/366الديباج املذهب  -، 741، رقم 252بغية امللتمس، ص  -

-هـ1410، الطبعة األوىل، ، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت146-145فهرسة ابن خري، حتقيق إبراهيم األبياري، ص  -، 130
                                              .                      6/266تاريخ األدب العريب، بروكلمان  -. 1/699شجرة النور الزكية  -، م1989

    .                                                                                                                            1/163ابن بشكوال، كتاب الصلة يف تاريخ األندلس 2
 .2/204الذهيب، سري أعالم النبالء 3
عن أيب عبد اهلل الصنعاين مجلة من و  "هو أبو مكتوم، عيسى بن احلافظ أيب ذر عبد الرمحن بن أمحد اهلروي، السروي احلجازي، روى عن أبيه صحيح البخاري،4

 .  3/406م، "شذرات الذهب" 1104-هـ497تآليف عبد الرزاق، تويف سنة 
 ترمجة إمساعيل التيمي. هـ، يف535الذهيب، تذكرة احلفاظ، ذكره يف املتوفني سنة 5
 .2/204الذهيب، سري أعالم النبالء 6
، 2/505الصلة، هـ، لقي مبكة َرزين بن معاوية العبدري إمام املالكية هبا". أنظر ابن األبار، تكملة 520سكن شاطبة، رحل إىل املشرق سنة و  "من أهل مرسية7

 . 2/158الطيب  حاملقري، نف
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 الشريشيو أبو حفص 2بن عامر بن فحلون القنطري. بن خلف و أبو القاسم خلف بن فرج1علي بن يوسف الفاسيو 
 متقدما يف مجلة من املعارف، رحل وحج،( كان خريا زاهدا فاضال ـه545تعمر بن عباد بن أيوب بن عبد اهلل اليحصيب  )

 3.روى مبكة عن أيب احلسن رزين بن معاوية"و 
 آثاره العلمية:و  وفاته -3

: آثاره العلمية أما 4قد شاخ".و  مخس مئةو  ثالثنيو  مبكة يف احلرم، سنة مخس -رمحه اهلل تعاىل-"تويف اإلمام رزين بن معاوية 
 التجريد للصحاح كتابيذكر أغلب املرتمجني لإلمام رزين بن معاوية أن له و  ذكر العلماء أن له مؤلفات حسان،فقد 

6.مختصر تفسير ابن جرير الطبريله و  ،فضلهاو  و المدينة5أخبار مكةكتاب يف و  ،السننو 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
علي بن يوسف الفاسي "فقيه مالكي . 1987حتقيق عزيز اهلل العطار، دار الكتب العلمية . 3/475التدوين يف أخبار قزوين  ،القزويينعبد الكرمي الرافعي أنظر 1

 ار العبدري األندلسي منه مبكة".مخسمائة، مسع "جتريد الصحاح الستة" أليب احلسن رزين بن معاوية بن عمو  املذهب، ورد قزوين سنة اثنيت عشرة
ا فأدى فريضةو  سكن َبطلَيوس،و  أبو القاسم خلف بن فرج بن خلف بن عامر بن فحلون القنطري، من قنطرة السيف،" 2 لقي مبكة و  يعرف بابن الرومية، رحل حاجًّ

قيها ُمشاورًا، حدىث عنه ابن خري كان فو  قـََفَل إىل بلده بعد ذلك،و  فيها حجى و  مخسمائة،و  رزين بن معاوية األندلسي، فحمل عنه كتابه يف "جتريد الصحاح" سنة مخس
، دار صادر، 2/512مخسمائة"  أمحد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق د.إحسان عباس و  يف كتابه إليه من َبطَْليَـْوس يف حنو الثالثني

 .        302م،  له ترمجة يف التكملة 1988-هـ1408بريوت، طبعة 
 .37/1227، الذهيب، تاريخ اإلسالم 2/456التكملة و  لاملراكشي، الذي 3
 .  2/204الذهيب، سري أعالم النبالء، 4
إىل هذا ذهب اإلمام الضيب )أنظر بغية و  ،1/163هـ، أنظر الصلة 524أما صاحب الصلة فذكر أن وفاته سنة  -هـ،535كما رجَّح الكتاين أن وفاته سنة   -

 .                                                                                                                           118مخسمائة" الديباج املذهب، ص و  ثالثنيو  قيل مخسو  عشرينو  مبكة سنة مخس يف الديباج " تويفو  (،252امللتمس ص 
 . 4/399،  العقد الثمني 130، الرسالة املستطرفة، ص 145ص  ، فهرسة ابن خري741، رقم 278بغية امللتمس، ص 5
 م.2001-هـ1422، دار احلديث القاهرة، مصر، الطبعة األوىل 383، ص املرسل على اجلهمية واملعطلة ، خمتصر الصواعقاجلوزية ابن القيم6
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 ناء العلماء عليه:                                                                                 ثو  رزين بن معاوية مكانة اإلمام-4
 1قال عنه اإلمام الذهيب: "اإلمام احملدىث الشهري".

 2".-أي مبكة-و قال ابن األبار: "إمام املالكية هبا 
 3و قال عنه احلافظ ابن عساكر: "كان إمام املالكيني باحلرم".

 4و وصفه الفاسي يف كتابه العقد الثمني فقال: "إمام املالكية باحلرم".
 5".نازل اإلسناد قال: "شيخ عامل لكنهذكره السلفي يف كتابه الوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز، و و 

هو من و  اآلثارو  هو من أعلم أهل زمانه بالسننو  ،يقول عنه اإلمام ابن القيم: "رزين بن معاوية صاحب جتريد الصحاح
 6املالكية".

 السنن:و  ثانيا: التعريف بكتابه التجريد للصحاح
 نسخه: تسميته و -1
الترمذي أبي داود و و  النسائيو  مسلمو  البخاريو  الكتاب الجامع لما في كتاب الموطأ" بقوله: عرَّفه أبو بكر اإلشبيلي  

-رمحه اهلل- عاوية بن عمار العبدري األندلسي تأليف أيب احلسن رزين بن م ،بتجريد الصحاح هو املسمىو  ،من الحديث
مناولة قراءة مين عليه لبعضه و  -رمحه اهلل-حدىثين به الشيخ الصاحل أبو حفص عمر بن عيىاد بن أيوب بن عبد اهلل اليحصيب 

 لة منه يل،مناو  -رمحه اهلل-يعرف باللبلي و  الشيخ الفقيه القاضي أبو احلسني حممد بن خلف بن صاعد الغسَّاينو  جلميعه،
إجازة منه يل فيما كتبه يل خبطه مرتني، قالوا كلهم:  -رمحه اهلل-القنطري  الشيخ الفقيه أبو القاسم خلف بن فرج بن الروذيو 

ثنا به أبو احلسن رزين بن م األول ما  7لكن أبو بكر اإلشبيلي اعترب أن لإلمام رزين كتابني-رمحه اهلل-عاوية العبدري مؤلفه حدى
 الثاين:و  ذكرنا

توقيف املسائل، مع و  حبذف األسانيد الدواوين مل عليه الصحاح الستةتجريد صحاح أصول الدين مما اشتكتاب -
ن عمار األندلسي ب رزين بن معاويةاستقصاء مضمون احلديث مما ُعين به الشيخ الفقيه الفاضل الزاهد أبو احلسن 

 السُّرقسطي يف املسجد احلرام.   
 

                                                           
 . 2/204الذهيب، سري أعالم النبالء 1
                                                                                                                                                                           .                2/505التكملة ابن اآلبار،2
 .2/204الذهيب، سري أعالم النبالء 3
 .1998العلمية، بريوت تب ، دار الك1192، رقم 4/96لثمني الفاسي، العقد ا 4
 ، )املكتبة الشاملة(.23السلفي، الوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز ص  5

 .383ابن القيم اجلوزية، خمتصر الصواعق، ص 6
 .الصحيح أنه كتاب واحدو  7
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 -رضي اهلل عنه-املشاور احلاج أيب القاسم خلف بن فرج بن خلف بن عامر بن فحلون، ابن املرية عن مؤلفه رواية الفقيه 
 1."هـ505عام حلرام جُتاه الكعبة عام حج، ذلك مسعه أبو القاسم املذكور على مؤلفه يف املسجد او  باملسجد احلرام،

 2.املوطأو  مجع الصحاح اخلمسةهو كتاب به و  ،تجريد الصحاح الستو مساه يف شجرة النور: 

 كذلك التجريد للصحاح الستة  كذلك مساه الزركلي3.تجريد الصحاح الستةالقزويين  كما مساه 
 السنن.و  بالتجريد للصحاح4املستطرفة و مساه الكتاين يف الرسالة

 6الطيب. ه له املقري يف نفحذكر و  5تجريد الصحاحو مساه الذهيب: 

 7تجريد الصحيح".بالكتب املؤلفة يف أحاديث األحكام "و مساه يف كتاب اإلعالم 

 نسخـــه:
122أول توجد نسخة من كتاب رزين يف مكتبة ميونيخ حتت رقم  

ري بصنعاء يف بنسخة مبكتبة اجلامع الككما توجد منه ،  8
 9صفحة.178

 السنن:و  موضوع كتاب التجريد للصحاح -2
السنن بني كتب السنة املعتمدة املشهورة لألئمة علماء احلديث و  مجع اإلمام رزين بن معاوية يف كتابه التجريد للصحاح   

 سنن أيب داود السجستاينو  مع الرتمذياجو  موطأ اإلمام مالك،و  مسلمو  الُنقاد، فجمع بني الصحيحني أي صحيح البخاري
تراجم أبواب  و  أورد فقه اإلمام مالك،و  لصحابةكما أضاف آثار األسانيد: "سنن النسائي، فذكر األحاديث جمردة عن او 

 10كتاب البخاري".
 
 

                                                           
                                                                         م.                                                                                                                           1989-هـ1410اين، بريوت، الطبعة األوىل، ، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبن146-145ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة 1
                                                                     .                                                                                                                            1/672حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 2
 .  3/475ر قزوين، القزويين، التدوين يف أخبا3
 .173الكتاين، الرسالة املستطرفة، ص4
 .  2/204الذهيب، سري أعالم النبالء، 5
                                                                 .                                                                                                                            2/512املقري، نفح الطيب، 6
 .1/46أبو علي البيضاوي، اإلعالم بالكتب املؤلفة يف أحاديث األحكام 7
 .6/266كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب، 8
 ، عبد العزيز امليمين، حبوث اهلندالسنن لرزين يف و  د للصحاحإىل وجود نسخة من كتاب التجري حتقيقات امليمين،و  كتاب حبوث  كما أشار صاحب9

 .1995، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 2/217وحتقيقات، 
، دار ابن كثري، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 1/19، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، -سلمو   عليهصلى اهلل-ابن األثري، مقدمة جامع األصول يف أحاديث الرسول  10

 م.2011-هـ1432
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 يقول طاهر اجلزائري:
 تبعه على ذلك اجملد ابن األثري يف كتاب جامع األصول و  و قد جعل بعض العلماء كرزين السَّرُقطي السادس املوطأ،"

 1".وكذا غريه
 السننو  بن معاوية في كتابه التجريد للصحاح المطلب الثاني: منهج اإلمام رزين

 ترتيب الكتاب-1
 مكانة الكتاب العلمية-2
 السننو  إفادة العلماء من كتاب التجريد للصحاح-3
  على األصول الستة   رزين اإلمام مناذج من زيادات-4

                                                           
 .م.1995-هـ1416، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة األوىل 1/372، إىل أصول األثر اجلزائري، توجيه النظر طاهر1
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 السننو  أوال: ترتيب كتاب التجريد للصحاح
اعتمد يف ترتيب الروايات على أبواب و  األبواب الفقهيةالسنن على و  اإلمام رزين بن معاوية كتابه التجريد للصحاح رتب

 صحيح اإلمام البخاري.
 1يقول ابن األثري: "و رتب كتابه على األبواب دون املسانيد".

ابن األثري: "إال أن هؤالء مجيعهم مل يُوِدعوا  التفسري، يقول و  أن يورد الشرح رتب األحاديث دون كما جند أن اإلمام رزين
 2أحسنوا يف الصنع".و  التفسري، َحَسب ما أداهم إليه الغرضو  كُتَبهم إال متون احلديث عارية من الشرح

وفقه اإلمام مالك يف  -رضي اهلل عنهم-أقوال الصحابة  السننو  اإلمام رزين بن معاوية يف كتابه التجريد للصحاح كما أورد
 ه.موطئ

 كما أشار اإلمام ابن األثري إىل عدم استيعابه جلميع أحاديث الكتب اليت مجعها.
 يذكرها يف  بني األصول الستة اليت ضمنها كتابه، فرأيت فيها أحاديث كثرية ملو  يقول ابن األثري: "مث إنين مجعت بني كتابه

 3كتابه، إما لالختصار، أو لغرض وقع له فأمهلها".
السنن، مل جيدها يف األصول اليت اعتمدها ابن و  كما يشري اإلمام ابن األثري إىل زيادات وقعت يف كتاب التجريد للصحاح   

 الطرق.و  ا ذلك إىل اختالف النسخعز و  األثري،
الختالف ذلك و  نقلت منها،و  مسعتهاو  قال ابن األثري: "و رأيت يف كتابه أحاديث كثرية مل أجدها يف األصول اليت قرأهتا

 4الطرق".و  النسخ
 ما ألف حولهو  ثناء العلماء عليهو  ثانيا: مكانة الكتاب العلمية

 التي جمعت بين األصول الستة أوائل الكتبيعترب كتاب التجريد للصحاح الستة لإلمام رزين بن معاوية من    
 سنن النسائي.و  سنن أيب داودو  سنن الرتمذيو  املوطأو  الصحيحان،

استمد كتاب ابن ماجة القزويين، كما  بدل كتاب سنن سادس الستة اإلمام مالك موطأأول من عّد و يعد اإلمام رزين 
 رزين مكانته من مكانة مصنفي هذه األصول فهم األئمة األعالم النقاد.

 
 
 

                                                           
 . 1/14ابن األثري، مقدمة جامع األصول  1
 .1/14املصدر نفسه  2
 .1/15املصدر نفسه  3
 .1/15املصدر نفسه  4
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 جع إليها األمة يف العقائد الفقه بل هي أمهات الكتب اليت تر و  احلديثو  اليت عليها مدار العلم األصول الستة تلك
 ها من األبواب اليت حوهتا هذه األصول.غري و  اآلدابو  األخالقو  و الشرائع

 : "و أحسنوا يف الصنع،-مع الكتب اليت نسجت على منواله–السنن و  التجريد للصحاحيقول ابن األثري مقيما كتاب  
 1مهَّدوا احملجَّة يف طلب هذا العلم فأحسن اهلل إليهم".و  الطريق،هم َسنُّوا ملن بعدو  آخرة،و  لوا ما َجنَـْوا مثرته دنيافعو 

أنه أكرب الكتب اليت و  الرتتيب اجلميلو  السنن من حيث الوضع احلسنو  و أثّن ابن األثري على كتاب التجريد للصحاح
 نسجت على منواله.

كتاب ، ورأيُت الترتيب الجميلو  من الوضع الحسن غاية  رأيُتها و  يقول ابن األثري اجلزري: "ملا وقفت على هذه الكتب،
أشهُرها يف أيدي و  ، حيث حوى هذه الكتب الستة اليت هي أُمُّ كتب احلديث،أَعمَّهاو  هو أكبرها -رحمه اهلل-"َرزين" 
 2شادوا مباين اإلسالم".و  أثبتوا األحكام،و  استدلَّ الفقهاءو  بأحاديثها أخذ العلماء،و  الناس،

 فيقول: يف مجع أحاديث األصول الستة لى كتاب رزين فيضيف يف وصف موضوع الكتاباإلمام ابن األثري ع يثينو  
 3عندهم املوقف".و  إليهم املنتهىو  الصواب،و  أعرفهم مبواقع اخلطأو  أكثرهم حفظاو  صنىفوها أشهُر علماء احلديث،و " 
 لإلمام رزين فيقول:كتاب التجريد ب عنايتهيردف اإلمام ابن األثري ببيان و  

 نسخه".و  لو بقراءتهو  أعتين بأمره،و  اجلامع هلذه الصحاح"فحينئذ أحببُت أن أشتغل هبذا الكتاب 
 هتذيب.و  و باعتبار أن كتاب رزين من أوائل اجملاميع فهو ال شك حيتاج إىل زيادة ترتيب

 قد أودع أحاديث يف أبواب، غري تلك األبواب أوىل هبا، -على ما قد تِعَب فيه-ابن األثري: "فلما تتبعته وجدتُه فيقول اإلمام 
 4ترك أكثر منها".و  كرَّر فيه أحاديث كثريةو 

أرتب و  فقال: "فناجتين نفسي أن أهذىب كتابه، يحوز شرف خدمة هذا الكتاب العظيمفأراد اإلمام ابن األثري اجلزري أن 
 أُتبُعه شرح ما يف األحاديث من الغريب و  أسقطه من األصولأضيف إليه ما و  مطلبه،أسهِّل و  أوطِّئ مقصدهو  أبوابه،

 5بيانا".و  غري ذلك مما يزيده إيضاحاو  املعّنو  و اإلعراب
أنا أَعلىلها و  الرغبة تتوفَّر،و  اهلمة تنازَعو  مل يزل الباعُث يقوى،و  استعجزهتاو  فاستصغرُت نفسي عن ذلكمث قال ابن األثري: "  

يأىب اهلل إال أن يُتم نورَه، فتحققت و  األمن من ذلك مجيعه مع الرتك،و  االنتصاب للقدح،و  للمالم،مبا يف ذلك من التعرُّض 
ُت يف اجلمع بني هذه الكتب الستة اليت أودعها َرزين خلَصت بتوفيقه الطوية، فشرعو  ه النية،صدقت بعونو  بلطف اهلل العزمية

                                                           
 .1/14جامع األصول  ابن األثري، مقدمة 1
 .1/15املصدر نفسه 2
 .1/15املصدر نفسه 3
 .1/15املصدر نفسه 4
 .16-15/ 1املصدر نفسه 5



  والسنن للصحاح التجريد كتابه في همنهجو  العبدري معاوية بن رزين اإلمام :األول المبـحث

 

142 

اخرتُت له وضًعا يرُد بيانُه حسبما أدىى ليه و  على األصول دون كتابه رتىبه، فاعتمدتُ و  َصدفت عما فعلهو  ،كتابه  –رمحه اهلل-
 1انتهى عرفاين".و  اجتهادي،

جامع " ـباملسمى  (هـ606ت )ابن األثير الجزريهو كتاب  رزينلإلمام  السننو  ما ألف حول كتاب التجريد للصحاحأما 
 .-سلمو  صلى اهلل عليه-"األصول في أحاديث الرسول

حذف و  املعّن، يخفو  بني مشكل اإلعرابو  شرح غريبهو  أضاف إليه ما أسقطه من األصولو  2رتَّب أبوابهو  كتابهفقد "هذىب  
رتب أبوابه على حروف و  كما ذكر املخرج له من الستة  ،هو مل يذكر إال راوي احلديث من صحايب أو تابعي أسانيد

يف املوطأ وتراجم كتاب البخاري حيث رأى أنه ال حاجة  وقد حذف ابن األثري ما ذكره رزين من فقه مالك الذي3املعجم".
 4إليه.
 رتب الكتب حسب حروف املعجم.و  رتب املوضوعات إىل كتب،و  قسىم ابن األثري األحاديث حسب املوضوعات،   

 احق.كل فروع إىل أقسام،و يف األخري يذكر اللو و  كل فصول إىل فروعو  كل أبواب إىل فصولو  و قسىم كل كتاب إىل أبواب،
بتحقيق عبد القادر األرناؤوط، بدار الفكر، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، سنة  جامع األصول البن األثري كتابقد طبع  و   

 .م1983-هـ1403
حممد أديب اجلادر بدار ابن كثري و  عدنان عبد ربه،و  عبد القادر األرناؤوط مبساعدة مأمون الصاغرجيكما طبع بتحقيق     

 ، يف ثالثة عشر جزءا.م2011-هـ1432دمشق سوريا، سنة التوزيع، بو  النشرو  للطباعة
 :السننو  إفادة العلماء من كتاب التجريد للصحاحثالثا: 

القيمة  استشهادهم به لدليل علىو  السنن لإلمام رزين بن معاوية ونقلهم منهو  التجريد للصحاح إن إفادة العلماء من كتاب
 :منه كثري من العلماءالعلمية هلذا الكتاب، فقد أفاد 

 5.مشكاة المصابيحد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري التربيزي يف كتابه بمنهم العالمة الشيخ ويل الدين أيب ع
 ( يقال استوىف حقه أي أخذه تاما وافيا.نقال عن رزين، أريد أن أغفر له )حىت استوىف 6قال: "و يف جامع األصول،

                                                           
 .16-15/ 1املصدر نفسه 1
، حيث قال: فبنيت األبواب على املعاين اليت دلت عليها األحاديث، أما الكتب فلكثرهتا رأى أن يرتبها على الفقهية األبوابذكر ابن األثري أنه رتب األبواب على 2

 .المعجم حروف
 .1/699حممد خملوف، شجرة النور الزكية  3

هو و  عبد الرمحن بن علي املعروف بابن الديبع الشيباين الزبيدي،و  هبة اهلل بن عبد الرحيم احلمويو  هـ( 682"و اختصر هذا اجلامع كثريون منهم حممد املروزي )ت 
 .1/699قد طبع " شجرة النور و  أحسن املختصرات

 .1/19انظر ابن األثري، جامع األصول 4
 .5/559عبد السالم املباركفوري، مرعاة املفاتيح، شرح مشكاة املصابيح  5
 .10/358اجلزري، جامع األصول  6
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 احلديث أورده املنذري يف الرتغيب.و  رواه رزين يعين ابن معاوية العبدري السرقسطي،
 املوطأ.و  التجريد الذي مجع فيه ما يف الصحاح اخلمسة بو قال: ذكره رزين يعين يف كتا

املقبلة  "و يف حديث ابن عمر عند اخلطيب إىل رأس السنةمن وسَّع على عياله يوم عاشوراء" قال: و عند شرحه حلديث "
أصحابنا "قد جربناه" أي احلديث و  )قال سفيان( أي الثوري فإنه املراد عند اإلطالق يف اصطالح احملدثني "أنا" أي حنن

احلديث رواه ابن عبد الرب يف و  لنعلم صحته أو جربنا الوسع "فوجدناه" أي جزاءه "كذلك" أي على توسيع الطعام،
 قال أبو الزبري: مثلهو  فوجدناه كذلك،زاد يف آخره، قال جابر: جربناه و  عن جابر االستذكار من طريق شعبة عن أيب الزبري

ليس يف شيء من و  قال شعبة مثله )رواه رزين( أي عن ابن مسعود وحده قال يف التنقيح: احلديث ذكره رزين يف جامعهو 
 1أصوله".

 2."حتفة األحوذي"كفوري يف كتابه حممد املبار كما أفاد منه اإلمام 
 3."سالمسبل ال"كذلك اإلمام الصنعاين يف و  

شرح  "عمدة القاريكتابه  بدر الدين العيين احلنفي يفالسنن اإلمام و  ام رزين يف كتابه التجريد للصحاحكما نقل عن اإلم
 4."صحيح البخاري

 على األصول الستة: رزين اإلمام رابعـا: نماذج من زيادات
 مل توجد يف الكتب الستةو  السنن من األحاديثو  اإلمام رزين يف كتابه التجريد للصحاحو املقصود هبذه الزيادات ما أثبته 

الزيادات  السبب يف وجود هذهو  السنن،و  اليت اعتمدها اإلمام ابن األثري يف مقابلة أحاديها بأحاديث كتاب التجريد للصحاح
 .الطرق، كما أفاد ذلك اإلمام ابن األثريو  هي اختالف النسخ

 مسعتها و  مل أجدها يف األصول اليت قرأهتاو  ،-رمحه اهلل-اليت وجدهتا يف كتاب "رزين" األثري:"و األحاديث  يقول ابن
يعلُِّم عالمَة من و  ي أِجُدها، أو جيُدها غريي فيثبتها،لعلى 5مل أذكر من أخرجها و  مل أثبت عليها عالمة،و  و نقلُت منها، أَثـَْبتُّها،

 6أخرجها".
 رزين:اإلمام و هذه مناذج من زيادات 

 يتذاكروْن، -سلمو  صلى اهلل عليه-ناٌس أصحاب النيب  َجلس :، قال-رضي اهلل عنهما- حديث عبد اهلل بن عباس-
-و هم ينتظرون خروجه، قال: فخرج حىت إذا دنا منهم مسعهم، يتذاكرون، فسِمَع حديثهم فقال بعضهم: عجبًا إن اهلل 

                                                           
 .6/717حممد اخلطيب التربيزي، مشكاة املصابيح مع شرحه مرعاة املفاتيح  1
 .10/182املباركفوري، حتفة األحوذي 2
 .م1960-هـ1379، الطبعة الرابعة، مكتبة مصطفى البايب احلليب49/157، 1/135الصنعاين، سبل السالم  3
 .4/174 أنظر عمدة القاري للعيين 4
 جامع األصول الشيخ عبد القادر األرناؤوط.قلت: قد خرىجها حمقق كتاب  5
 .1/25ابن األثري، مقدمة جامع األصول  6
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اختذ من خلقه خلياًل،اختذ من خلِقِه خلياًل، اختذ من إبراهيم خليال.و قال آخر: ماذا بأعجب من كالم  -تعاىلو  تبارك
 موسى كلَّمه اهلل تكليما.

 اصطفاه اهلل عليهم.!قال آخر: ماذا بأعَجَب من آدمو  ! روَحهُ و  من َجْعِلِه عيسى كلمَة اهللِ و قال آخر: ماذا بأعَجَب 
على  -صلى اهلل عليه وسلم-أسجد له مالئكته، مث اتفقا فسلىم رسول اهلل و  نفخ فيه من روحه،و  ُه بيده،َخَلقَ و  زاد َرزين:
 هو كذلك، و  اهلل إن موسى جنيى و  هو كذلك،و  اهلل،عجبكم، إن إبراهيَم خليل و  قد مسعُت كالَمُكمقال: و  أصحابه،

، وال َفْخر، وأنا حامُل لواء أنا حبيب اهللو  أالإن آدم اصطفاه اهلل، فهو كذلك، و  هو كذلك،و  كلمته،و  و إن عيسى روح اهلل
 ال فخَر،و  أول مشفَّع يوم القيامةو  أنا أول شافعو  ال فخر،و  اآلخرين على اهللو  أُكرم األولنيأنا و  ال فخر،و  مد يوم القيامةاحل
 ال فخر".و  فقراء املؤمننيمعي و  أنا أول من حيرك َحَلَق اجلنة، فيفتح اهلل يل فُيدخلنيهاو 

 تأخري.و  حنو ذلك بتقدمي 1يقول ابن األثري: أخرجه الرتمذي
احلاجة، كأن كلَّ واحد  ة:اخلُلَّة: الصداقة، أو من اخلَلى أصُله من و  َفعيل، من املخاللة: املصادقة،هو و  "اخلليل": الصديق،

 2."حاجتهو  صاحبه أي يكفيه فقره منهما يسد خلة
حيوز ما  قال: من حنل ولدا له صغريا مل يبلغ أن -رضي اهلل عنه-أن عثمان  -رمحه اهلل-سيبسعيد بن المحديث عن -

 3أخرجه املوطأ. إن وليها أبوه"و  يها، فهي جائزة،أشهد علو  ا ،هب بحنله على نفسه فأعلن األ
هو يليه، فليس لالبن شيء و  ورقا، مث هلك،إن وليها أبوه بعد ذلك قال: فإن كانت ذهبا أو و  زاد رزين:"يقول ابن األثري: 

إن كان النحل عبدا أو و  ل وضعها له عنده، فإن فعل ذلك فهي جائزة لالبن،عزهلا بعينها، أو دفعها إىل رجإال أن يكون 
احلائز هو يلي ابنه، فذلك جائز،ألنه مبنزلة و  أعلن به، مث هلك األبو  وليدة أو دارا أو شيئا معلوما معروفا، مث أشهد عليه

 4."البنه
 من بيتها أخرجه رزين.و  توضأ عمر باحلميم يف جر نصرانية،قال: -رضي اهلل عنهما-حديث عبد اهلل ابن عمر-

 مل أجده يف األصول إال يف تراجم أبواب البخاري، فإنه قال يف أحد أبواب كتاب الوضوء و  : أخرجه رزين،األثرييقول ابن 
 
 
 

                                                           
 هو ضعيف. قال الرتمذي: هذا حديث غريب، أقول:و  يف سنده زمعة بن صاحلو  ( يف املناقب: باب يف فضل النيب صلى اهلل عليه وسلم3616رواه الرتمذي، رقم ) 1
 من الفضل. -صلى اهلل عليه وسلم–(، يف املقدمة، باب ما أُعطي النيب 47أخرجه الدارمي رقم )و  لبعضه شواهد كما يف احلديث الذي بعده،و 
 مناقبه.و  -سلمو  صلى اهلل عليه–، يف حرف الفاء باب فضائل النيب 230-6/229ابن األثري، جامع األصول  2
 .يف الوصية، باب ما جيوز من النحل( 1503) 2/771رواه مالك يف املوطأ  3
 .8/444ابن األثري، جامع األصول حرف اهلاء، كتاب اهلبة  4
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 1من بيت نصرانية.و  توضأ عمر باحلميمو  قوال جممال:
 احلميم: املاء احلار.

: مجع جرة،  2جتمع أيضا على جرار.و  هي اإلناء من اخلزف،و  جر نصرانية: اجلرى
: "اعذر اهلل إىل امرئ: أخر أجله حىت  -سلمو  صلى اهلل عليه–قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-حديث أبي هريرة-

:"عمر أميت ما بني -سلمو  صلى اهلل عليه– رواية الرتمذي، قال: قال رسول اهلليف و  ، هذه رواية البخاري،"بلغ ستني سنة
 ستني سنة إىل سبعني".

 3زاد يف رواية: "و أقلهم من جيوز ذلك".
 مل أجدها يف األصول.و  جدهتا يف كتاب رزين،و  وهذه أحاديث 4يقول ابن األثري اجلزري: 

 ُخربِّ عنها أهنا تقوم الليل       -صلى اهلل عليه وسلم-لرسول قال: كانت موالة  -ضي اهلل عنهمار - حديث ابن عباس-
 لكل ِشرٍَّة فرتٌة، فمن صارت ِفرتتُُه إىل ُسنَّيت و  : "لكلِّ عامل ِشرٌَّة،-سلمو  صلى اهلل عليه-تصوم النهار، فقال  رسول اهلل و 

 5من أخطأ فقد ضلَّ".و  فقد اهتدى،
 لن يُنِجَي أحدَكم عمُله" قالوا:"قال:  -سلمو  صلى اهلل عليه-: أن رسول اهلل -رضي اهلل عنهم- معاذ بن جبل حديث-
القصَد  القصَد القصدَ و  شيئا من الدُّجلةو  روحوا،و  اغدواو  قاربواو  ال أنا إال أن يتغمىدين اهلل برمحة منه، فسدِّدواو  ال أنت؟ قال:و 

إن قلَّ، فاكلفوا من العمل ما ُتطيقون، فإن اهلل ال ميل و  ما داوم عليه صاحبه، -تعاىل- اهلل إن أحبَّ األعمال إىلو  تبلغوا،
 6حىت متلوا".

                                                           
 ( يف الوضوء: باب وضوء الرجل مع امرأته معلًَّقا بصيغة اجلزم.192ذكره البخاري، )1

 رواه ابن أيب شيبة و  يغتسل منه".و  غريمها بإسناد صحيح بلفظ: "أنَّ عمر كان يتوضىأ باحلميمو  عبد الرزاقو  صله سعيد بن منصورو  فظ يف الفتح:اقال احل
غريمها، عن و  عبد الرزاقو  قوله: "من بيت نصرانية"، َوَصَلُه الشافعيو  قال الدارقطين: إسناده صحيح،  له ماء يف قمقم مث يغتسل منه" ُ و الدارقطين بلفظ: "كان يسخِّن

مل يسمعه ابن عينية من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن و  نصرانية"لفظ الشافعي: "توضَّأَ من ماٍء يف جرة و  ابن عينية عن زيد بن أسلم عن أبيه به.
ثونا   ، .. عن زيد بن أسلم ... فذكره مطوىلنصر عنه قال: حدى

 أكربهم عبد اهلل،و  أوثقهمو  الرمحن،عبد و  أسامةو  أوالد زيد هم عبد اهللو  و رواه اإلمساعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به،
 لذلك جزم به البخاري.و  أظنه هو الذي مسع ابن عيينة منه ذلك،و 

مياه أهل الكتاب من غري  فيه دليل أيضا على جواز استعمالو  ضوء املرأة املسلمة، ألهنا ال تكون أسوأ حاال من النصرانية،و  ففيه دليل على جواز التطهر بفضل ...
 ، حتقيق عبد القادر شيبة احلمد، طبع على نفقة األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود، دون تاريخ.358/ 1لباري فتح ا "استفصال

 ، يف حرف اهلمزة، كتاب اآلنية.1/274ابن األثري، جامع األصول،  2
( يف الزهد: باب ما جاء يف فناء 2331الرتمذي )و  (،9128و 8063و 7656أمحد )و  ( يف الرقاق: باب من بلَغ ستني سنة فقد أعذَر إليه6419البخاري ) 3

 .  11/239( يف الفتح، 4236أخرجه ابن ماجة )و  ( يف الدعوات،3550)و العمر،
 .1/220السنة، و  ، حرف اهلمزة كتاب االعتصام بالكتاباملصدر نفسه4
 .259-2/258رجاله رجال الصحيح، جممع الزوائد، و  رواه البزىار 5
 قد روي من حديث أيب هريرة.و  ح من غري حديث معاذ،معناه ثابت يف الصحا 6
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قال: "معرتك املنايا:  -صلى اهلل عليه وسلم-زين رواية مل أجدها يف األصول:أنى رسول اهلل "ووجدُت لر  1يقول ابن األثري:  
 2اهلل يف أجله إىل أربعني فقد أعذر إليه".من أنسأ و  ما بني الستني إىل السبعني،

 : "خرُي األمور أوسطها". -سلمو  صلى اهلل عليه-قال: رسول اهلل  -رضي اهلل عنه- حديث أبي هريرة-
: معناه أن كلَّ خصلة حممودة فإن هلا طرفني مذمومني، "خري األمور أوسطهافيقول ابن األثري اجلزري يف شرح هذا احلديث:

اإلنسان مأمور أن يتجنب كل وصف و  التهور،و  الشجاعة وسط بني اجلنبو  التبذير،و  وسٌط بني البخل مثل أن السخاء
املقادير من كل و  األماكنو  أبعد اجلهاتو  البعد عنه، فكلما ازداد منه بعدا ازداد منه تعريا،و  جتنبه بالتعري منه،و  مذموم،

هو غاية البعد عنها، فإذا كان يف الوسط فقد تعرىى عن و  اف،طرفني فإمنا هو وسطها، ألن الوسط أبعد اجلهات من األطر 
 3."املذمومة بقدر اإلمكان، فلهذا كان خري األمور أوسطها فاألطرا

 

                                                           
 .1/278األجل، و  ابن األثري، جامع األصول، الكتاب العاشر يف األمل 1
 صلى اهلل-الرتمذي قال: قال رسول اهلل و  بعضه مبعّن حديث أيب هريرة الذي أخرجه البخاريو  أبو يعلىو  اخلطيب يف التاريخو  يف "شعب اإلميان" البيهقيأخرجه  2

 : "أعذر اهلل إىل امرئ أخَّر َأَجَلُه حىت بلغ ستني سنة". أخرجه البخاري.-سلمو  عليه 
زاد يف رواية البخاري: "و أقلىهم من جَيُوُز ذلك" كتاب و  : ُعمُر أميت ما بني ستني سنة إىل سبعني" -سلمو  صلى اهلل عليه-أما رواية الرتمذي قال: "قال رسول اهلل 

 . 6419الرقائق، حديث رقم 
 .1/220ابن األثري، جامع األصول،  3
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 1:ترجمة اإلمام المازري -1
 :تعلمهو  مولده ،امسه-أ

 ."ماماإل"بلقب  ر  اشته   ،ري املالكيهو حممد بن علي بن عمر التميمي أبو عبد اهلل املاز  
 ،د إفريقيةإمام بال"صار  ه حىتنزيل املهدية، تفق   ،زير  صقليةمدينة جب، 3رهاكسو   بفتح الزاي 2"مازر"أصله من 

 4.دقة النظر"و  رتبة االجتهاد و خر املستقلني من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقهآ و راءها من املغرب،و  ما و
 5."مبدينة املهدية من إفريقية مولده":أن مولده كان باملهدية فقال مام الذهيبح اإلرج  

ليس من مواليد  هفالذي يفيده كالم ابن فرحون أن ،من العلماء أن يكون مولده مبدينة املهدية6ونازع بعض احملققني
 7."أصله من مازر مدينة جبزير  صقلية،نزل املهدية من بالد إفريقية":إذ يقول املهدية

 8."أنه نزيل املهدية":حيث قال ،أيضاذا الرأي ر هل" ينتصالغنية"ض يف ولعل كالم القاضي عيا
 .عبد احلميد الصائغو  لقى عن شيوخها كأيب احلسن اللخميتو  تعلمه كان بإفريقية حيث درسو  ولكن نشأته

فجاء سابقا مل يكن يف عصره للمالكية يف  ،تقدم يف ذلكو  ،الدينو  درس أصول الفقه:"يقول القاضي عياض
 9."همذهبملال أقوم و  أفقه منهاألرضأقطار 

                                      
أزهار الرياض يف -، 1/187شجر  النور الزكية -، 279الديباج املذهب ص-، 20/104سري أعالم النبالء -، 4/285ترمجته يف وفيات األعيان  1

 هـ.1982-هـ1402، حتقيق ماهر زهري جرار، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 1/65، الغنية للقاضي عياض 3/166أخبار رياض 
ة بلرم يف اجلنوب، و هبا فريقية، و هي من مدينالساحل املوازي إل ينة مشهور  علىو م از ر مدينة جبزير  صقلية، تلي قوصر  بينهما جمرى، و مازر مد 2

احملاسن السفن فيه، و هي مدينة فاضلة شاخمة ال شبه هلا و ال مثال يف شرف احملل، إليها االنتهاء يف مجال اهليئة و البناء، و اجتمع فيها من  واد ترسي
، حتقيق إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة، 1/521، الروض املعطار يف خرب األقطار ما مل جيتمع يف غريها..."، حممد بن عبد املنعم احلمريي

 م. 1980بريوت، الطبعة الثانية، سنة 
ب بعض شراح الصحيح إليها... أسوارها حصينة شاهقة و ديارها ح سنة، و قال يف معجم البلدان: "مازر بفتح الزاي و آخره راء، مدينة بصقلية، ُنس 

 .4/37... و محامات و خانات و بساتني و جنات طيبة، و بينها و بني مرسى علي مثانية عشر ميال"، ياقوت احلموي، معجم البلدان هبا أزقة واسعة
أن منها الفقيه اإلمام أبا عبد اهلل حممد بن علي بن إبراهيم التميمي املازري صاحب املعلم بفوائد مسلم و شرح التلقني"،  -أي مازر-"و من مفاخرها 

 .1/521مد بن عبد املنعم احلمريي، الروض املعطار يف خرب األقطارحم
ياض يف أخبار يقول اإلمام املقري التلمساين: "املاز ري يفتح الزاي عند األكثر، و جوز كسرها مجاعة، نسبة إىل مازر بليد  جبزير  صقلية، أزهار الر  3

 . 3/166عياض، 
 .65 /1القاضي عياض، الغنية  4
 .20/104الذهيب، سري أعالم النبالء  5
 دار الكتب الشرقية بتونس. 50، و قبله حسن عبد الوهاب يف كتابه "اإلمام املازري" ص 1/24كما ذهب إليه حمقق كتاب املعلم بفوائد مسلم   6
 .279ابن فرحون، الديباج ص  7
هاجر من صقلية عند اختالل األحوال و قبيل استيالء النرمان عليها، و هلذا ."و املظنون أن والده حممد بن علي هو امل65 /1القاضي عياض، الغنية  8

تني"، حسن السبب نفسه فارق كثري من مسلمي صقلية جزيرهتم، و التجئوا إىل األصقاع اإلسالمية، و السيما إىل إفريقية التونسية لقرب ما بني العدو 
 .  1/50عبد الوهاب، اإلمام املازري 

 .1/65الغنية القاضي عياض،  9
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ر التدريس جبامعها تصد   و -شريكة القريوان يف ختت امللك-هي إذاكو ، بالسكن يف مدينة املهديةاستقر "حيث 
... فذاع صيته يف ، مراميها و الفنون على اختالف أنواعهاو  العلوم الدينيةفنشر د اهلل املهدي، يعبجامع  ،الكبري
فكانت حلقة دروسه تشمل املئني من التالمذ  اجملتهدين سواء أكانوا  ،املغربو  املشرق شهرته طبقتو  اآلفاق

 1."األندلس و من أقطار املغربافدين و  أم إفريقيني
 2."الكثري كتبو   البالد سافرو  الكثري مسعو ،و كان إماما حافظا متقنا عارفا بعلوم احلديث"
 3."كما يفزع إليه يف الفتوى  ،يفزع إليه يف الطب كانو  ،يف حكاية مشهور  فيه ألَّفو ،كان إماما يف الطبو "
 تالميذه:  و  شيوخ اإلمام المازري -بـ

يقول القاضي ،ج على يد اثنني من أساطني العلم بإفريقيةختر  و  أغلب من ترجم لإلمام املازري يذكر أنه أخذ
 4.غريمها بإفريقية" و يب حممد عبد احلميد السوسيأ و عن اللخمي عياض:" أخذ

 (هـ 478ت ) 5أبو احلسن اللخمي-1
 العامل العمد  الفاضل ملمام احلافظ العااملعروف باللخمي القريواين، اإل :هو أبو احلسن علي بن حممد الربعي"

به و  مجاعة،و  ابن بنت خلدونو  التونسيو  السيوريو إليه الرحلة، تفقه بابن حمرز و  قتهو  رئيس الفقهاء يف
عبد و  عبد احلميد الصفاقسيو  أبو علي الكالعيو  أبو الفضل بن النحويو  اإلمام املازريتفقه مجاعة منهم 

 .أبو حيىي بن الضابطو  اجلليل بن مفوز
6.بصفاقس"م1085-هـ 478مشهور معتمد يف املذهب، تويف سنة، تعليق على املدونة مساه التبصر  له

 

 "هـ 486سنة  املتوىفميد الصائغ" عبد احل"الفقيه العالمة  و لشيخ املفيتا-2
 ابندرس  ،بالقريوان هـ406لد سنة و  ،بابن الصائغ مد عبد احلميد بن حممد القريواين املعروفو حمبهو أ"   

الشيخ  و يب الطيب  الكنديأو  أيب إسحاق التونسي و ابن حمرزو  حفص العطار ابنالصائغ على يد الشيخ 
 .النوري الصفاقسي يب احلسن عليكان معاصرا أل  و ،ريهمغ و يوريالس

و عبد اهلل بالعالمة الكبري أو  أبو علي حسان الرببري و ،العالمة األندلسي أبو بكر بن عطية يذهشهر تالممن أ
 ،أواصر عميقة و متينةربطته به صالت و  يعد اإلمام املازري أشهر من تتلمذ على يديه و ،ي دفني املنستريزر املا

 .دفاعه الكبري عن املذهب املالكيو  تقواه و الذي بلغ أعلى درجات الشهر  لعلمه

                                      
 . 51حسن حسين عبد الوهاب، اإلمام املازري ص 1
 ، وزار  الثقافة و اإلرشاد القومي، دار الكتب مصر.5/269 مجال الدين بن أيب احملاسن ابن تغري بردي، النجوم الزاهر  يف ملوك مصر و القاهر 2
 . 1/65،  القاضي عياض، الغنية ص280،  ابن فرحون،  الديباج املذهب ص 1/187حممد خملوف، شجر  النور الزكية يف طبقات املالكية  3
 .1/65القاضي عياض، الغنية  4
الزكية حملمد خملوف  ، شجر  النور1/114، الديباج املذهب البن فرحون 1/335ترمجته يف كتاب الصلة يف تاريخ علماء األندلس البن بشكوال  5
 .حملمدية املغرب، الطبعة األوىلالطنجي و آخرون، مطبعة فضالة ا ، حتقيق ابن تاويت8/109ترتيب املدارك للقاضي عياض  ،1/173
 . 1/173حممد خملوف، شجر  النور الزكية  6
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 ن  ف  د هـ486، تويف ابن الصائغ سنة ل فيه الكتب اليت بقيت على التونسيكمَّ ،نة معروفق مهم على املدو  يله تعل
الكبري  سيدي عبد بسوسة يف املنطقة اليت حتمل امسه على ساحل البحر يف مدخل جنوب املدينة الساحلية 

 1."...احلميد
 :2ومن شيوخ اإلمام املازري

أبو عبد اهلل حممد بن و  ، أبو عبد اهلل حممد بن معاذبو بكر عبد اهلل املالكي: صاحب كتاب رياض النفوسأ
بن أبو احلسن و  أبو حممد القاسم بن حممد األندلسيو  أبو عبد اهلل احلسني بن عبد اهلل األجذايب و العباس اخلواص

 أبو القاسم سليمانو  القدمي
 : 3اإلمام المازري تالميذ-

 نذكر منهم:  ،ثريك  تتلمذ على هذا اإلمام العظيم خلق
 تومرت بن أبو عبد اهلل و ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرحيم يعرف بابن الفرس و أبو حممد عبد السالم الربجيين

أبو  و ابن املقرئباملعروف  أبو احلسن علي و ،القاسم بن عامر أبو احلسن صاحل بن أيبو  ،أبو عبد اهلل الشليبو 
أبو و  بابن األوجقياملعروف  حيىي بن احلداد، و أبو احلسن بن صاعد، و أبو مروان بن عيشون، و أبو احلسن زكريا

بن  أبو حفص عمر ي والقرطيب الوزع أبو جعفر بن حيىي و ،الطاهر بن الدمنة التونسي أبوو  كانالطاهر بن جم
 .5و من تالميذه املالزمني له أبو احلسن طاهر بن علي السوسي .امليانشيو  4،عبد اجمليد

 :تالميذه باإلجاز  من و
ابن رشد  و ،بن خرياأبو بكر  و ،ر أبو بكر بن أيب مج و د اهلليبابن عبأبو حممد املعروف  و القاضي عياض

أبو القاسم بن القاضي و  ،بو بكر بن أيب العيشأ و ،ابن قرقول و ،الدهو  و عبد املنعم بن الفرسو  ،احلفيد
 . الشهيد املعروف بابن احلاج

 
 
 

 

 

 

                                      
 .8/105رتيب املدارك للقاضي عياض له ترمجة يف ت ،1/174خملوف، شجر  النور الزكية  حممد 1
، عبد احلميد م1994، تقدمي و مجع و حتقيق الطاهر املعموري، الدار التونسية للنشر، تونس، طبعة 35-34عموري، فتاوى املازري، صامل انظر2

للعلماء، الرباط ، منشورات مركز الدراسات واألحباث و إحياء الرتاث بالرابطة احملمدية 60هـ جمتهد الفقة املالكي، ص 536عشاق، اإلمام الرب املازري 
 م.2012-هـ1433سلسلة مشاهري علماء الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 

 . 5ن عبد الوهاب، اإلمام املازري ص، حس20/104الذهيب، سري أعالم النبالء  -  ،1/187خملوف، شجر  النور الزكية  أنظر حممد3
 . 3077رقم  6/334العقد الثمني  -  ،4/282ترمجته يف شذرات الذهب  4
 .1/144، شجر  النور الزكية 1/342ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة 5
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 :وفاة اإلمام المازري-ج
 ثالثني هـجري وستو  سنة،يف سنة مخسمائة مثانون و له ثالث و تويف اإلمام املازري رمحه اهلل يف شهر ربيع األول

 1.دفن باملنستريو  مبدينة املهدية
 العلمية:ثاره آ-

سواء كان  ،لكتابات من جاء بعده اكانت مؤلفات اإلمام مصدر . فمتيز و ، فربعكتب اإلمام املازري يف فنون عد 
 .قيمة العلمية ملؤلفاتهالمبا يربز  ،غريها و يف احلديث أو يف الفقه

املازري بطريقته يف  ز اإلماممتي   كما،الطب و الفلسفة و علم الكالم و أصوله و الفقه و ف يف احلديثفقد أل  
يتلقى  و ،ليفه كلها مأخوذ  من إمالئهألن تآ ،التأليف و يقته يف التدريسدت طر احت"حيث،التأليف و التدريس

 2."سه فيدوننهأصحابه اآلخذون عنه ما يدر  
و  جييزهاو  ،ينسبها لنفسهو  مث يسميهايراجعها و  مث يقوم اإلمام باإلطالع على هذه اإلمالءات فيصححها

 .غريه و "املعلم بفوائد مسلم"ليفه كما هو الشأن بالنسبة لكتابه يعتربها من تآ
شرح  و،منها شرح التلقني ليس للمالكية مثله ،يف العلومتبحره و  ليف تدل على فضله:" له تآجاء يف شجر  النور

دل على أنه بلغ درجة لكتابني يشرحه هلذين ا و ،الربهان أليب املعايل مساه إيضاح احملصول من برهان األصول
 3."املعلم يف شرح صحيح مسلم و االجتهاد

 و إليك طائفة من مؤلفاته:
 مؤلفاته في مجال الحديث:أوال

يقول اإلمام الذهيب: "الشيخ اإلمام العالمة البحر املتفنن، أبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي 
 4.كان بصريا بعلم احلديث"و ، شرح مسلم املازري املالكي، مصنف كتاب املعلم بفوائد

الطبعة األوىل بالدار التونسية للنشر  بفوائد مسلم كتاب املعلم  طبعو قد :"المعلم بفوائد مسلم"كتاب-1
 يف ثالثة أجزاء.  م1988واملؤسسة الوطنية للكتاب سنة 

يف ثالثة  م1992س سنة مة تونوطبع الطبعة الثانية باملؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات بيت احلك
 -هـ 1433بتونس سنة  سالمياإلبدار الغرب  الشيخ حممد الشاذيل النيفر بتحقيق أجزاء، وطبع الطبعة الثالثة

 .أجزاء، يف ثالثة م2012
 

 

                                      
لديباج املذهب ص و نصه "تويف يف الثامن عشر ... و عمره ثالث و مثانون سنة". ابن فرحون، ا 4/285ابن خلكان، وفيات األعيان أنظر  1

 و ذكر الذهيب أنه تويف باملهدية. 20/104الذهيب، سري أعالم النبالء  ، 508رقم  374-375
 م.2012-ـه1433دار الغرب اإلسالمي، تونس، الطبعة الثالثة  1/53حممد النيفر، مقدمة حتقيق لكتاب املعلم بفوائد مسلم  2
 .1/187حممد خملوف، شجر  النور الزكية  3
 .20/104الذهيب، سري أعالم النبالء  4
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 1تعليقه على أحاديث الجوزقي:-2
( من صحيح هـ388هو عبار  عن شرح خمتصر لألحاديث اليت انتقاها أبو بكر حممد بن عبد اهلل اجلوزقي )ت 

 2.مسلم
 اإلمالء على البخاري: -3

 3.أمليناه على البخاري":"فيما شرح التلقني حيث قالأشار إليه اإلمام املازري يف 
 4:حياءعلى المترجم باإل و اإلنباء كتاب الكشف-4

 ( الستشهاده بأحاديث ضعيفةهـ 505ت)على اإلمام أيب حامد الغزايل  اإلمام املازري فيه كتاب رد  و هو  
 5.مبسائل ال أصل هلا يف الشرع و

 مؤلفاته في المجاالت األخرى :ثانيا
و قد طبع الكتاب بتحقيق عمار طاليب بدار الغرب  6:"إيضاح المحصول من برهان األصول"كتاب -5

 .م 2001اإلسالمي سنة 
اهلل بن يوسف بن حممد بن حيو  املعايل عبد امللك بن عبد  " إلمام احلرمني أيبالربهان"و هو شرح لكتاب 

 .هـ 478نبسي اجلويين املتوىف سنة الس
 ملكانة الكتابني ذلكو  ،يدل على أنه بلغ درجة االجتهاد 7شرح التلقني و صدي اإلمام املازري لشرح الربهانت إن
 .العلميةقيمتهما و 
إنه ال خيلي  و ،اعب األمورمصأنا أمسيه لغز األمة ملا فيه من و "ابن السبكي كتاب الربهان بقوله: ف اإلماميص

 8.د هبا"حتقيقات يستب و ،ال خيرج إال عن اختيار خيرتعه لنفسهو  عن إشكال مسألة
 ،الربهان بكتابه إعجابا و اء باجلوييناإلمام املازري أكثر املغاربة اعتنف حمقق كتاب إيضاح احملصول بأن "يضيو 

 9.تدريسه " و هذا ما دفعه إىل شرحهو 
 .الطرق الفقهية" و من املطلعني على أسرار الفقه"صف اإلمام املازري إمام احلرمني بأنه و  فقد

                                      
هـ، له كتاب 388هو احلافظ أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد بن زكريا النيسابوري، حمدث نيسابور، و جوزق: ناحية من نيسابور، تويف سنة " 1

لي اجلمع بني الصحيحني و الصحيح املخرج على مسند مسلم، األربعون يف احلديث كتاب املتفق الكبري يف ثالث مائة جزء"، أنظر األعالم للزرك
 .5/168،  كشف الظنون حلاجي خليفة 3/204،  تذكر  احلفاظ للذهيب 2/56،  هدية العارفني إلمساعيل باشا 6/226
 .63،  حسن عبد الوهاب، اإلمام املازري ص 1/187،  حممد خملوف، شجر  النور 3/166املقري، أزهار الرياض يف أخبار عياض  2
 .1/72رح التلقني حملمد املختار السالمي ، أنظر مقدمة ش2/578املازري، شرح التلقني  3
 .3/166، املقري، أزهار الرياض يف أخبار عياض123-4/122،  السبكي، طبقات الشافعية الكربى 1/187حممد خملوف، شجر  النور الزكية  4
 .147- 1/146أنظر إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل  5
 . 20/104و الذهيب يف السري  3/166ذكره له املقري يف أزهار الرياض  6
 سيأيت الكالم على هذا املؤلف. 7
 . 5/192السبكي، طبقات الشافعية الكربى  8
 م. 2001، دار الغرب اإلسالمي سنة 29عمار طاليب، مقدمة حتقيقه لكتاب إيضاح احملصول للمازري ص 9



  المبحث الثاني: اإلمام المازري ومنهجه في كتابه المعلم بفوائد مسلم

 
154 

 1.أن ينتقده فيما يرى أنه خالف فيه الصواب " و ،مل مينعه هذا اإلعجاب أن يبدي اعرتاضات عد "و لكن
 نقلوا عنه " لإلمام املازري حيثإيضاح احملصول من برهان األصول"و نشري هنا إىل إفاء  العلماء من كتاب 

 2.( يف كتابه املوافقاتهـ790تالشاطيب ) إسحاقمنهم اإلمام أبو ، استشهدوا بأقواله و
 3كتاب شرح التلقين:-6

"و هو يف أصول الفقه .(هـ422تاملصري املالكي )للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي مث 4و كتاب التلقني
 .5فروعه"و  املالكي

هو  ،له شرح كتاب التلقني لعبد الوهاب املالكي يف عشر  أسفار و:"-يف ترمجة اإلمام املازريذهيب يقول اإلمام ال
 أجزاء. 8و الكتاب مطبوع بتحقيق خمتار السالمي يف  6.من أنفس الكتب"

ما ذكره القاضي عبد الوهاب يف كتابه  كرهي أنه يذ  و ،يف شرح التلقني طريقة مبتكر و طريقة اإلمام املازري "
7.مث جييب بإطناب على كل سؤال يف املسألة" ،مث يعقب ذلك بأسئلة ،التلقني

 

 8ب التعليقة على المدونة:اكت-7
 .9صفه يف شجر  النور الزكيةو  هو كتاب كبري كما و  املدونة تعليق على كتابأو 

 10كتاب نظم الفرائد في علم العقائد:-8
أن  و ر أن من شيوخه املازريفذك "مشيخة التجييب"ي يف بلبو العباس أمحد بن يوسف الل  نسب له هذه العقيد  أ"

11."ليفه العقيد  املذكور من تآ
 

 

                                      
 .29املصدر نفسه ص 1
 م.1997-هـ 1417حتقيق أيب عبيد  مشهور، دار ابن عفان، اململكة العربية السعودية، طبعة سنة  22-1/21وافقات لإلمام الشاطيب أنظر امل 2
 .20/104،  الذهيب، سري أعالم النبالء 3/166املقري، أزهار الرياض  3

. كما 118و على امليكروفيلم رقم  30اخلزانة العامة بالرباط رقم "وكتاب شرح التلقني للمازري، يوجد أكثره يف خزائن املخطوطات باملغرب األقصى، 
 . 1/59ملعلم توجد أجزاء كثري من الكتاب باملدينة املنور  مبكتبة احلرم من أوقاف الشيخ حممد العزيز الوزير املهاجر التونسي" مقدمة حتقيق كتاب ا

 .174منه نسخة خمطوطة كاملة يف خزانة كاتبه عدد صفحاهتا  4
 . 1/481، حاجي خليفة، كشف الظنون 3/692القاضي عياض، ترتيب املدارك  5
 .20/104الذهيب، سري أعالم النبالء  6
 .1/59حممد النيفر، مقدمة حتقيقه لكتاب املعلم بفوائد املسلم  7
 .1/187،  حممد خملوف، شجر  النور الزكية 3/166املقري، أزهار الرياض  8

، و نشري هنا إىل أن هناك دراسة تناولت القواعد األصولية و الفقهية عند اإلمام 150توجد منه قطع يف اخلزانة العامة بالرباط حرف القاف رقم 
ية، سنة املازري، من خالل التعليقة على املدونة، للباحث عبد احلفيظ أبويك، نال به صاحبه دبلوم الدراسات املعمقة، نوقشت بدار احلديث احلسن

 (.www.alfiqh.maالدراسات يف الفقه املالكي، اململكة املغربية عبد احلميد عشاق )مركز البحوث و م بإشراف 2003
 187/ 1حممد خملوف، شجر  النور الزكية   9

 .280ابن فرحون، الديباج املذهب ص 10
 .24األصول ص ، كما ذكره له حمقق كتابه إيضاح احملصول من برهان 280املصدر نفسه ص 11
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 1إمالء على رسائل إخوان الصفا:-9
تلك الرسائل اهلامة يف مسائل من العلوم ردت ضمن فصول و  يف إيضاح بعض مشكالت اإلمام املازري حررها"

من أمري عصره العامل األديب متيم بن املعز بن باديس طلب به هلا كان إمالؤ و  .ةياآلراء الفلسفو  الرياضية
 2."(هـ 501ت )الصنهاجي

 3الحروفو  كتاب النكت القطعية في الرد على الحشوية الذين يقولون بقدم األصوات-10
 4:النابح في المترجم بالواضحكتاب قطع لسان -11

اإلمام املازري يف  هذا الكتاب أشار إليه  و "الواضح يف قطع لسان الكلب النابح: "مساه يف شجر  النور الزكيةو 
قوله عليه السالم: " أنزل القرآن على  تأويل و بقوله: "و قد أشبعنا الكالم يف هذه املسألة "شرح التلقني"كتابه 

ما حكى عن ابن مسعود ابن شهاب يف كتابنا املرتجم بـ: "قطع لسان النابح يف  تأويل ذكرناو  ،سبعة أحرف"
 .املرتجم بالواضح"
قصد  ،هو كتاب نقضنا فيه كتابا ألفه بعض حذاق نصارى املشرق و: "صف كتابه هذا بقولهو  و زاد املازري يف

النقل  و أضافوها إىل العقلو  ديننا حذفها الطاعنون علىو  فيه إىل مجع املطاعن اليت تشبث هبا امللحدون
 5.هناك عن ذكرها ها هناك الشتغال أهل األصول عن اخلوض فيها دون أهل الفروع " بذكرها ينافاكتف

6."املعلم بفوائد مسلم"كما أشار اإلمام املازري إىل هذا الكتاب يف كتابه 
 

 7:طا عن لمس الخطاكتاب كشف الغ-12
 .مؤلفاته اليت ذكرها العلماءو  هذه بعض كتب اإلمام املازري

 8."له تواليف يف األدب"اإلمام الذهيب بأن  أشارقد و 
 
 

                                      
 .3/166املقري، أزهار الرياض  1

، و أما حمقق كتاب إيضاح احملصول فيقول "بأنه مل 1/58يذكر حمقق كتاب املعلم بأن هذا اإلمالء "سأله السلطان متيم عنه" مقدمة حتقيق كتاب املعلم 
عنه فيما نعلم" عمار طاليب، مقدمة حتقيقه لكتاب إيضاح  يصلنا و ال نعرف له وجود و مل تنقل منه نصوص من مصادر أخرى معاصر  له أو متأخر 

 . 25احملصول ص 
 .66حسن عبد الوهاب، اإلمام املازري ص  2
 .3/166املقري، أزهار الرياض  1/187حممد خملوف، شجر  النور الزكية  3

 .25ص و يشري عنوانه إىل نصرته ملذهب األشعري يف القرآن مقدمة حتقيق كتاب إيضاح احملصول
 .2/680،  املازري، شرح التلقني 1/187حممد خملوف، شجر  النور  4

 .25مقدمة حتقيقه إليضاح احملصول ص  ،صف "بأنه يف علوم القرآن و اجلدل" عمار طاليبوُ و 
 .2/680املازري، شرح التلقني  5
 .1/264فوائد مسلم املازري، املعلم ب 6
 .1/187ر  النور حممد خملوف، شج ،3/166املقري، أزهار الرياض  7
 .20/104الذهيب، سري أعالم النبالء  8
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 1.حكاية مشهور "يف فيه  ألفو  كما ذكر املرتمجون له بأنه "كان إماما يف الطب
 2.يف الفقه" فيه كما يفيت ممن يفيت كانو  ،أقبل على تعلم الطب حىت فاق فيه"فقال اإلمام الذهيب:

غري و  باداآل و احلساب و لوم كثري  من الطبطلع على عاو  طالع معانيه،و  مسع احلديثعياض:"يقول القاضي 
 3.ذلك "

 4.كثري   رسائلو  أن له فتاوى إلمام املازريغلب املرتمجني لكما ذكر أ
 كتاب في الطب: -13
أحد رجال الكمال يف العلم يف وقته وإليه كان يفزع يف الفتوى يف  اإلمام املازري كانل القاضي عياض: "يقو 

 5."الطب يف بلده كما يفزع إليه يف الفتوى يف الفقه
حدثت له يذكرها أصحاب الطبقات يف  ضع تأليفا يف علم الطب عقب حادثةو  اإلمام املازري املشهور أنو "

7."غري ذلكو  طبو  حسابو  درس فنونا كثري  من أدب"قدف6."ترمجته
 

كما جند اإلمام املازري يشرح عد  مسائل طبية يف كتابه املعلم بفوائد مسلم كما يف مسألة التداوي بالعسل 
 8.مثال

ال يف كل  و يف شخص فال يطلب الشفاء به يف سائر األحوال و قد يكون الشيء شفاء يف حالةو : "فيقول
 و الزمان و لعلة املعينة خيتلف عالجها باختالف السنأهل الرأي من األطباء جممعون على أن او  ،األشخاص

لو كان   و ،كثري جوه  و  يعرض منعلمت هذا فينبغي أن تعلم أن اإلسهال ، فإذا تدبري املألوف و اهلواء و العاد 
 9.كتابنا هذا كتاب طب الستوفينا ذكرها "

                                      
 .1/187حممد خملوف، شجر  النور  1
 .280،  أنظر ابن فرحون يف الديباج ص 20/104الذهيب، سري أعالم النبالء  2
 .1/65القاضي عياض، الغنية  3

فقال:"ومما يشري إىل رسوخ قدمه يف قد ألف يف الطب رغم براعته فيه  و نشري هنا إىل أن حمقق كتاب "إيضاح احملصول" نفى أن يكون اإلمام املازري
 .26الطب و إن مل يؤلف فيه... "، مقدمة حتقيق إيضاح احملصول ص 

 .1/187أنظر حممد خملوف، شجر  النور  4
 .1/65القاضي عياض، الغنية  5
 .69حسن عبد الوهاب، اإلمام املازري ص  6
 . 3/166املقري، أزهار الرياض  7
فقال:  -صلى اهلل عليه و سلم-و احلديث رواه مسلم يف كتاب الطب باب التداوي بسقي العسل عن أيب سعيد اخلدري، قال: جاء رجل إىل النيب  8

عسال فلم يزده إال استطالقا، فقال : " اسقه عسال ". فسقاه مث جاءه فقال: إين سقيته -صلى اهلل عليه و سلم-إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول 
هلل: "صدق اهلل و كذب بطن أخيك، فسقاه له ثالث مرات مث جاء الرابعة فقال: اسقه عسال فقال لقد سقيته فلم يزده إال استطالقا، فقال رسول ا

 .1736إىل  1729". صحيح مسلم حديث رقم فربأ
 .3/99املازري، املعلم  9
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"من أكل سبع مترات -سلمو  صلى اهلل عليه-صيص متر املدينة املنور  يف حديث رسول اهلل و عند شرحه ملسألة خت
 1.بتيها حني يصبح مل يضره سم حىت ميسي "مما بني ال  

 2."ال سحر و ح بسبع مترات عجو ، مل يضره ذلك اليوم سم" من تصب   واية:و فري 
جه و  سملو صح أن خيرج ملنفعة التمر يف الو  هذا مما ال يعقل معناه يف طريقة علم الطب،: "قال اإلمام املازري

ال على االقتصار على  و جه االقتصار على هذا العدد الذي هو سبع،و  من جهة الطب، مل يقدر على إظهار
سلم خاصة أو ألكثرهم، إذ مل يثبت و  لعل ذلك كان ألهل زمانه صلى اهلل عليه و هذا اجلنس الذي هو العجو ،

 أكثـر الناس محــل على أنــه أراد يف يف زماننا جد ذلكو  إنو  زمننا غالبا، وقوع الشفاء بذلك يف عندي استمرار
 3.صف غالب احلال "و 

 :الدعوى و تعنيف أهل الجهالةو  تثقيف مقالة أولى الفتوى-14
الشهادات من جمموعته الكبري  للفتاوى  و ضاءيل يف باب الق، ذكرها له الربز من تأليف اإلمام املازريرسالة 

 4.5"اإلفريقية
 ما ألف حوله:  و ثناء العلماء عليه و المازري العلميةمكانة اإلمام -د
و  ،املغربو  جعلت مكانته بني كبار العلماء يف املشرق ،صل إليه اإلمام املازري من علم يف علوم كثري و  إن ما"

 .لقب باإلمام و فقد بلغ درجة االجتهاد، غريها و العقيد  و احلديث و األصول و قطبا يفزع إليه يف الفقه
اجتازت إىل األندلس من ناحية الشمال و  املغرب و اخرتمت ختوم إفريقيةو  فاقازري العلمية طبقت اآلر  املـشه إن

اسع الباع و  كان  ،احلافظ النظاراألعالم اجملتهدين األئمة  و احملققني "خامتة العلماءفهو6،إىل أقصى البالد العربية"
 7."رسوخ تام بلغ درجة االجتهاد و اإلطالع مع ذهن ثاقبو  علمليف ا

 8."الشيخ اإلمام العالمة البحر املتفنن" :قال عنه اإلمام الذهيب
 9.ن"ئمة املتبحرياأل و أحد األذكياء املوصوفنيكان و   صفه كذلك بقوله: "و  و
 
 

                                      
 قاص أن رسول اهلل قال...احلديث. ألطعمة عن سعد بن أيب و كتاب ااحلديث رواه اإلمام مسلم يف  1
 احلديث رواه اإلمام مسلم عن سعد بن أيب وقاص، يف كتاب األطعمة. 2
 .3/72املازري، املعلم بفوائد مسلم  3
 .71املسما  "جامع مسائل األحكام مما نزل باملفتني و احلكام" حسن عبد الوهاب، اإلمام املازري ص  4
 .71صدر نفسه ص امل5
 .55املصدر نفسه ص 6
 .1/187حممد خملوف، شجر  النور الزكية  7
 .20/104اإلمام الذهيب، سري أعالم النبالء 8
 .20/104املصدر نفسه 9
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كان و  ...و الكالم عليه هو أحد األعالم املشار إليهم يف حفظ احلديث":و قال عنه قاضي القضا  ابن خلكان
 1.فاضال متفننا "

على شرح الربهان  اجرتأحبيث  ،أحدهم ذهنا و ربة قرحيةاالسبكي :"أما املازري كان من أذكى املغ ابن يقول عنه
 قب، ثاحول مغزاه إال غواص على املعاين ال يدندن و ،و محاههو لغز األمة الذي ال حيوم حنو  إلمام احلرمني

 2.امليل إىل مذهبه كثري املناضلة عنه"،شديد و مع ذلك مالكي املذهب، مث ه...الذهن مربز يف العلم
... كان ال أقوم ملذهبهم و قته أفقه منه،و  مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار األرض يفو قال عنه ابن فرحون:"

 3.قته"و  أحد رجال الكمال يف العلم يف
آخر املستقلني من شيوخ إفريقية و راءها من املغرب، و  ماو  إمام بالد إفريقية،" :ووصفه القاضي عياض بأنه

 4.دقة النظر"و  االجتهادممن بلغ فيه رتبة و  بتحقيق الفقه
 5.ملذهبهم" أقومال و  :"مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار األرض أفقه منهعنه أيضا و قال

ن شهد له أهل زمانه بوصوله إىل بعد أ- قد قال اإلمام املازري رمحه اهلل والعباس الونشريسي :" بوو قال عنه أ
 6.ال أفيت به" و ما أفتيت قط بغري املشهور و : -هتما قارب رتب و درجة االجتهاد

يف حمور األمصار املشهور و  د  النظارم:"اإلمام اجملتهد أبو عبد اهلل املازري عصفه اإلمام أبو العباس املقري بقولهو و 
 7."إذ ملك من مسائله زماما... ،ذهب إمامايف امل د  حىت عُ  ،األقطار و فاقاآل

 8.يف حتقيق النظر" إلمام النظار اجملتهد القوي الباع"ا:  الورتاليننيه اإلمام احلسو يقول عن
و  ،كان إماما حافظا متقنا عارفا بعلوم احلديث..املشهور.احلافظ احملدث :"و قال عنه مجال الدين بن أيب احملاسن

 9.كتب الكثري "و  سافر البالد و مسع الكثري
 
 
 
 

                                      
 .1/486ابن خلكان، وفيات األعيان  1
 .6/243السبكي، طبقات الشافعية الكربى  2
 .375ابن فرحون، الديباج املذهب ص  3
 . 165/اض، الغنية القاضي عي 4
 .65 /1املصدر نفسه 5
 .6/121الونشريسي، املعيار املعرب 6
 .3/166املقري، أزهار الرياض يف أخبار عياض 7
 هـ.  1326طبعة اجلزائر سنة  429احلسني الورتالين، نزهة األنظار )يعرف برحلة الورتالين( بعناية حممد بن أيب شنب ص  8
 .5/269 ، النجوم الزاهر  يف ملوك مصر و القاهر بن تغري بردي ابن أيب احملاسن9
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 ما ألف حول اإلمام المازري: -
 1:حوله و نذكر هنا بعض الدراسات،حديثا و مؤلفاته كانت قدمياو  إن عناية العلماء باإلمام املازري

دار الكتب الشرقية ،منشورات جلنة البحث الثقايف اإلفريقيام املازري حلسن حسين عبد الوهاب،  كتاب اإلم-
 .م1955تونس سنة 

 .ـه1978املازري الفقيه املتكلم و كتابه املعلم حملمد الشاذيل النيفر، رسالة طبعت سنة  -
، إشراف حممد فاروق النبهاين )حبث اإلمام املازري لعبد احلميد عشاقالنقد الفقهي عند و  منهجية اخلالف-

 .م2001ة سنة احلديث احلسني الدكتوراه( نوقش بدارلنيل 
 .معة اإلسالمية باملدينة املنور (اباجل بوضاية اجلزائري )أطروحة دكتوراه ملراد ،مام املازرياآلراء األصولية لإل-
دراسة عبد اهلل بن جنم و  عالضوابط  الفقهية املستخرجة من كتاب املعلم بفوائد مسلم للمازري مج و القواعد-

 .هـ1432( نوقش باجلامعة اإلسالمية سنة املاجستري درجة)حبث لنيل محود بن عوض السهلي الدين، إشراف 
للطالب  (رسالة ماجستري جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية)ه الفقهية يف العباداتآراؤ  و اإلمام املازري-

 ي.محز  جليل
)دبلوم إشراف عبد احلميد عشاق  ( لعبد السالم احلاضيهـ536ت لسياسة الشرعية عند اإلمام املازري )قواعد ا-

 .م2003ة سنة ينوقش بدار احلديث احلسن (الدراسات معمقة
شراف عبد احلميد عشاق )د.د.م( نوقش ،إاينلعبد احلميد فلح ،يف فقه اإلمام املازري التملآاأصل النظر إىل -

 .م2003ة سنة يبدار احلديث احلسن
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 التعريف بكتاب المعلم بفوائد مسلم  -2

 هـروايتو  هـتسميت-أ

 روايــاته-بـ

 تحقيقه و طبعاته، نسخـــه-ج

 : تسميتــه-أ
أشار إليه يف شرحـــه و  ذكره بنصه،و  ضعه املؤلف نفسهو  وهذا العنوان هو الذي: كتاب المعلم بفوائد مسلم

 كما جــاء يف أوائل املخطوط. هـ 499للربهان، أماله على طلبته يف شهر رمضان سنة 
على صيغة اسم  ،كسر الالمو   هكذا جاء مشكوال يف أول اجلزء من النسخة العتيقة بسكون العني مل  المع  و"

 1.اجملرور متعلقني به، ألنه يعلم قارئه بفوائد مسلم"و  الفاعل خالفا ملا قد ينطق به بفتح الالم، ألن اجلار
 2."املعلم يف شرح صحيح مسلم"الزكية  مساه يف شجر  النور

  4.فيات األعيـان:"كتاب املعلم بفوائد كتاب مسلم"و  مساه يفو 3،ومساه يف كشف الظنون: "املعلم يف شرح مسلم"
 . شرح مسلم"كما ذكره القاضي عياض يف "الغنية" باسم "املعلم يف

 5.غريه من توالفيـــه"و  مث قال: "كتب إيل من املهدية جييزين كتابه املسمى باملعلم يف شرح مسلحي
 .6و ذكره له املقري يف نفح الطيب

 :ات اإلمام المازري لصحيح مسلمـايرو -بـ
الرواية اليت ثىن هبا و  اعتمد اإلمام املازري يف صحيح مسلم روايات متعدد  لكنه اعتمد أساسا رواية اجللودي،"

 7.مل يغفل رواية الكسائي"و  هي رواية ابن ماهان
 تحقيقه و طبعاته: ،ـهنسخــ-ج

 : لكتاب املعلم نسخ خمطوطة منها
 .(ق 94، د 1829انة العامة بالرباط عدد )نسختان باخلز 

                                      
 .1/126حممد النيفر، مقدمة حتقيقه لكتاب املعلم  1
 .1/187 الزكيةحممد خملوف، شجر  النور  2
 .2/1741حاجي خليفة، كشف الظنون   3
 .4/285ابن خلكان، وفيات األعيان   4
 .1/65القاضي عياض، الغنية  5
 . 537، 5/535، 2/159، املقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  6
 .1/108مقدمة حتقيق كتاب املعلم  7



  المبحث الثاني: اإلمام المازري ومنهجه في كتابه المعلم بفوائد مسلم

 
161 

 .(10180نسخة مبكتبة عبد اهلل جنون عدد )
 .(109-108دينة عدد )نسخة بامل

 .األمحدية أصلها من املكتبةو  (12062نسخة بدار الكتب الوطنية، بتونس عدد )
 1099.1نسخة يف جامع الزيتونة رقم 

 .4348نسخة يف اخلزانة احلسينية حتت رقم 
هو من مقروءات و  احد منهم حديثاو  خرج عن كل ،يذكر ابن خري يف الفهرس "أنه احتوى على مجلة من شيوخه

 .2عن مؤلفه" ابن خري
 األوىل بالدار التونسية للنشرطبع الطبعة و  حقق كتاب املعلم بفوائد مسلم الشيخ حممد الشاذيل النيفر،

 يف ثالثة أجزاء.  م1988املؤسسة الوطنية للكتاب سنة و 
يف ثالثة  م1992دراسات بيت احلكمة تونس سنة الو  التحقيقو  وطبع الطبعة الثانية باملؤسسة الوطنية للرتمجة

 . ثالثة أجزاءيف م2012 –هـ 1433بتونس سنة  اإلسالمير الغرب طبع الطبعة الثالثة بداو  أجزاء،

 كما طبع بتحقيق خليل عوض اهلل، و موسى السيد الشريف، نشر اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهر .
 :مميزات كتاب المعلم بفوائد مسلم -3
 .3ضع على صحيح اإلمام مسلم القشريي، فلم يسبقه أحد إىل شرحهو  أول شرح-

 وا عليهأكب  و  قال يف شأنه العالمة ابن خلدون يف مقدمته: "وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء املغرب به 
أملى اإلمام املازري من فقهاء املالكية عليه شرحا مساه "املعلم بفوائد مسلم" اشتمل و  أمجعوا على تفضيله،و 

 4.مساه "إكمال املعلم"و  متمهو  ي عياض من بعدهمث أكمله القاض،فنون من الفقهو  على عيون من علم احلديث
تبوأ كتاب املعلم بفوائد مسلم لإلمام املازري مكانة عظيمة، باعتباره من أوائل الشروح على ثاين أصح كتاب بعد  -

 ،استشهد بأقوالهو  نقل عنهو  حيث اعتمد عليه ،مسلم بن احلجاج اإلمامهو كتاب صحيح و  كتاب اهلل تعاىل
 ممن قعد للمذهب املالكي.و  اختياراته عديد العلماء ممن شرحوا صحيح مسلمو  آلراء اإلمام فيهانتصر و 
يعد كتاب املعلم بفوائد مسلم أساسا اعتمد عليه العلماء يف أصول مسائل املذهب املالكي، للعناية الفائقة اليت  -

احد و أدلة كلو  مذاهب العلماء يف املسألة ذكرو  ،استنباط األحكامو  أوالها اإلمام املازري للمسائل الفقهية
 .ةمنها، مث الرتجيح بني املذاهب مع ذكر أسباب اخلالف يف املسأل

                                      
 . 62حسن حسين عبد الوهاب، اإلمام املارزي ص  1
 .166فهرس ابن خري ص  2
صحيح  شرح صحيح اإلمام مسلم بعض العلماء املعاصرين لإلمام املازري مثل شرح أيب احلسن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي مث النيسابوري، راوي3

ترمجة رقم 18 ص أنظر العرب يف خرب من غرب للذهيب .هـ(  املسمى "املفهم يف شرح غريب صحيح مسلم" و قد خصه بالغريب 529مسلم )ت 
هـ( و هو تكملة لشرح ابنه املتوىف يف حياته، فقد شرع يف 535، و كذا شرحه قوام السنة أيب القاسم إمساعيل بن حممد االصفهاين احلافظ )ت794

 (.100 /4)ترجم له احلنبلي يف شذرات الذهب، ،هـ526شرح الصحيحني فاخرتمته املنية سنة 
 . 414املقدمة ص  ،عبد الرمحن بن خلدون 4
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"وما أفتيت قد بغري :ىل درجة االجتهادإبعد أن شهد له أهل زمانه بوصوله  -رمحه اهلل-وقد قال اإلمام املازري 
 1.ال أفيت به"و  املشهور

 2.ؤلفات املازري الذي يعرف تاريخ تأليفه، ويبدو أنه من أوائل مؤلفاته"" هو الكتاب الوحيد من بني م-
 :علماء بكتاب المعلم بفوائد مسلمعناية ال-

 لقد تبوأ كتاب املعلم بفوائد مسلم لإلمام املازري مكانة عظيمة إذ يعد أول من شرح صحيح اإلمام مسلم.
 الذين شرحوا كتاب صحيح مسلم ممن جاء بعده. العلماءاستشهد بأقواله عديد و  نقل عنهو  اعتمد عليه كما

فجاء  ،أسس القاضي عياض شرحه املسمى "إكمال املعلم" على كتاب املعلم بفوائد مسلم لإلمام املازري-
 الكتاب عظيما يف بابه.

 .هـ 707سنة  املتوىف 3اختصره أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم البقوري-
 ا علىله شرح فقد ذكر العلماء بأن ،هـ 743سنة  املتوىف أبو الروح عيسى بن مسعود املنكاليت الزواوي اختصره-

 .النوويو  عياضو  مجع فيه كالم املازري ،صحيح مسلم يف اثين عشر جملدا مساه إكمال اإلكمال
أسفار كبار، مجع فيه ما انتخبه على مسلم يف ثالثة  اإلكمالألف كتابا إكمال  هـ828املتوىف سنة يبالعالمة األُ -

 مأله بتحقيقات بارعة.و  زاد زيادات نافعةو  النوويو  القرطيبو  عياضو  من كالم املازري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
، حتقيق حممد حجي، وزار  األوقاف والشؤون 6/121 واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ، املعيار املعربأبو العباس الونشريسي1

 م.1981-هـ1401اإلسالمية، اململكة املغربية ودار الغرب اإلسالمي، 
 .20احملصول من برهان األصول ص عمار طاليب، مقدمة حتقيقه لكتاب إيضاح 2
اإلمام لبقور  بالد باألندلس، اإلمام اهلمام العالمة القدو  العمد  الفهامة، مسع من القاضي الشريف أيب عبد اهلل حممد األندلسي، و أخذ عن "نسبة  3

هـ 707ال على صحيح مسلم، تويف مبراكش سنة القرايف و غريه و اختصر فروقه و رتبها و هذهبا و حبث فيه يف مواضع منها، و له إكمال اإلكم
 . 1/303م(" شجر  النور الزكية، 1307)
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 المطلب الثاني: منهج اإلمام المازري في كتابه المعلم بفوائد مسلم

 الكتاب: مقدمة -1
 لشرحه على صحيح اإلمام مسلم مبقدمة أوضح فيها:  -رمحه اهلل-قدم  اإلمام املازري 

 السبب الباعث لتأليفه لكتاب المعلم بفوائد مسلم:-أ
رضي عبد اهلل حممد بن علي املازري  " هذا كتاب قصد فيه إىل تعليق ما جرى يف جمالس الفقيه اإلمام اجلليل أيب

 تسعني و يف شهر رمضان املكرم من سنة تسع -رمحه اهلل-لكتاب مسلم بن احلجاج اهلل عنه حني القراء  عليه 
1.أكثره مبعناه" و أربعمائة منقوال ذلك بعضه حبكاية لفظ الفقيه اإلمام أيده اهلل و 

 

إمنا كان و  إىل سبب إخراج هذا الكتاب حكاية عن اإلمام املازري قوله: "إين مل أقصد تأليفه، 2و أشار ابن اآلبار
فتكلمت على نقط منه، فلما فرغنا من القراء  عرض  ،فيه أنه قرئ علي كتاب مسلم يف شهر رمضانالسبب 

 3.هذبته فهذا كان سبب مجعه" و فنظرت فيه ،علي بعض األصحاب ما أمليته عليهم
 مكانة صحيح مسلم: -بـ

: انتقيه من حنو ثالمثائة ألف مؤلفهقال "، كتاب مسلم هذا من أصح كتب احلديث: "الفقيه وفقه اهلل قال
 .يريد يف كتب احلديث،اء أصح منهحديث. و قال بعض الناس: ما حتت أدمي السم

ملا امتحن البخاري فيها، باملسألة املشهور  نفر عنه  و رد نيسابور،و  مجلة أصحاب البخاري ملا و كان مسلم من
حيث ذكر 4.ستني" و إحدى و من رجب من سنة مائتني تويف يف العشر األواخرو  أصحابه إال مسلما فإنه لزمه

مسلم قوًما مشهورين بالعدل و الضبط كمالك و ابن عينية و ذكر قوما ال يبلغون إىل رتبهم يف ذلك و إن مل 
 5خيرجوا عن كوهنم عدوال مثل عطاء بن السائب و يزيد بن زياد و ليث بن أيب مسلم".

 لم(: شرح جزء من المقدمة )مقدمة صحيح مس-ج
 : ملتعلقة بعلوم احلديث منها مسألةبني يف شرحه هذا بعض املسائل ا

مسألة جواز اجلرح يف روا  احلديث مستدال على و  :تقسيم اإلمام مسلم رحمه اهلل الرواة إلى ثالث طبقات-
 ذلك بنصوص من السنة.

                                      
 .1/181املازري، املعلم بفوائد مسلم  1
املعافري األندلسي قال: مسعت أبا عبد اهلل املازري باملهدية يقول "و قد جرى  يف ترمجة أحد كبار تالميذ اإلمام املازري و هو عبيد اهلل بن عيشون 2

 . 1/154 البن األبار كتابه املعلم.. " أنظر التكملة لكتاب الصلةذكر  
رمضان "وقع إمالء و قراء  كتاب املعلم يف املسجد املعروف اآلن مبسجد سيدي مطري الكائن برحبة النعمة يف مدينة املهدية و ذلك من خالل شهر  3

 . 1/154هـ". أنظر املصدر نفسه،  499سنة 
 . 182-181املازري، كتاب املعلم  4
 م.2009، ترقيم و تبويب حممد فؤاد عبد الباقي، دار األصالة، اجلزائر طبعة 5مقدمة صحيح مسلم، ص 5
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ذكر قوما ال يبلغون إىل رتبهم يف و  ،ةينابن عيو  الضبط كمالكو  حيث ذكر اإلمام مسلم قوما مشهورين بالعدل
1.ليث بن أيب مسلمو  يزيد بن زيادو  مثل عطاء بن السائب ،إن مل خيرجوا عن كوهنم عدوالو  ذلك

 

سلم و فالن أعدل من فالن مع أنه صلى اهلل عليه :نا أن يقولهجازها اإلمام املازري: "إن قيل كيف استقال  
 قيل دعت الضرور  هاهنا لذكر هذا ألنه موضع تعليم، ،تكما أيهما أطب"قال يف الطبيبني " لوال غيبتهما ألعلم

أفتوا و  عولوا عليه و ألن العلماء إذا تعارضت األخبار عندهم قدموا خرب من كان أعدل ،احلاجة ماسة إليهو 
 .ذينك الطبيبني كما دعت مسلما هنامل تدع ضرور  إىل ذكر األطب من و  الناس به،

 إن كان هناك أوسع منه علما بالطب، ثوق بعلمه املرجو النفع مبداواته واسرتشاد الطبيب املو قد جيوز  و السيما
 .و أن يقدم على رواية األعدل منه ال جيوز األخذ برواية الناقص يف العدالة و

ري يف : فيمن استش-و سلم صلى اهلل عليه-قال و مل مينع لكونه غيبة،و  و قد أجيز التجريح  للشهود للضرور  إليه
مل ير ذلك غيبة ملا كان مستشارا يف  و ،: " إنه ال يضع عصاه عن عاتقه"رخقال يف اآلو  "إنه صعلوك"نكاحه 
 دعت الضرور  إليه. و  النكاح

  :-سلم و صلى اهلل عليه-و قد اعتذر صاحب الكتاب عن نفسه يف ذلك بأن القصد بيان منازهلم إتباعا لقوله 
 3.أبسط الذي قلناه و2.""أنزلوا الناس منازهلم

 4":مقعده من النار أا فليتبو متعمد   : "من كذب علي  -سلم صلى اهلل عليه-وقف على شرح حديث النبي -
ه على رد  و  انتصاره ملذهب األشاعر  يف حد الكذب و ،شرحا أصوليا ،الذي أخرجه اإلمام مسلم يف املقدمة

 املخالفني من املعتزلة. 
ال  و الكذب عند األشعرية  اإلخبار عن األمر على ما ليس هو به، هذا حد الكذب عندهمقال اإلمام املازري: "

 ."اشرتاطهم ذلك القصد إليه، خالفا للمعتزلة يفو  يشرتطون يف كونه كذبا العمد
أما قوله عليه  و و دليل هذا اخلطاب يرد عليهم ألنه يدل على أن ما مل يتعمد يقع عليه اسم الكذب،

 أي اختذوها منازل. 5الذين تبوءوا الدار" وفإن اهلروى قال يف قوله تعاىل: " "تبوأالسالم:"فلي
منه احلديث: "فليتبوأ مقعده من النار" أي  و ،أي نتخذ منها منازل  6: "نتبوأ من اجلنة حيث نشاء"و قوله تعاىل

 7.لينزل منزله منها
 

                                      
 . 5، ص املصدر نفسه1
 . 6املصدر نفسه، ص 2
 .183-1/182املازري، املعلم بفوائد مسلم  3
 .10مقدمة صحيح مسلم ص 4
 .9سور  احلشر آية  5
 .74لزمر آية سور  ا 6
 .1/184املازري، املعلم بفوائد مسلم  7
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 1:"عم  ما س   ث بكل  أن يحد   كذبا    كفى بالمرء  "بين طرق حديث -
 .ب اإلرسالقول من صو   حمث رجَّ 

 صلى اهلل عليه-محن عن حفص بن عاصم أن رسول اهللبيب بن عبد الر خُ شعبة عن  رواه: "يقول اإلمام املازري
عبد الرمحن بن  و ندرغُ  و ... فأتى به مرسال مل يذكر فيه أبا هرير ، هكذا روى من حديث معاذ بن معاذ -سلمو 

بيب  عن حفص عن أيب خوحده يف هذه اإلسناد عن شعبة عن  نسخة أيب العباس الرازييف و  مهدي عن شعبة،
ين عن شعبة قال علي و قد أسنده مسلم بعد ذلك من طريق علي بن حفص املدائ،ال يثبت هذا و هرير  مسندا

 2قطين، و الصواب أنه مرسل كما رواه ُمعاذ و ُغندر و ابن مهدي".بن عمر الدار 
 :رواية وقعت في نسخة ابن ماهان لما ورد فيها من انقطاع في اإلسناد نقل قول من رد  -

ثنا سلمة بن شبيب قال حد ثين احُلميدي قال نا سفيان قال  قال اإلمام املازري: "و خرَّج مسلم بعد هذا، حد 
 3ما أستحلُّ أن أذكر منها شيئا. ألف حديث مسعُت جابرا حيد ث بنحو من ثالثني

سلمة بن شبيب بني مسلم و احلميدي يف نسخة أيب العالء بن ماهان، و الصواب ما  قال بعضهم: سقط ذكر
 4رواه أبو أمحد و غريه، كما تقد م ألن مسلما مل يلق احلميدي".

 :التصحيف الواقع في بعض نسخ الصحيح حيث ورد فيها بين-
موسى بن دينار، كما ورد يف "و ضعَّف  حيىي بن موسى بن دينار و الصواب أن حيىي القطان هو الذي ضع ف 

 نسخ أخرى من صحيح مسلم، و استأنس اإلمام املازري بقول العقيلي يف كتابه الضعفاء".
آخر: و حد ثين حسن بن احلكم قال: مسعت حيىي القطان:  ثحيث يقول اإلمام املازري: "و قال مسلم: يف حدي

كذا صواب هذا الكالم، و يف أكثر النسخ، ضع ف حكيم بن جبري و عبد األعلى، و ضع ف موسى بن دينار، ه
قد نقل أبو جعفر و  ،ضعفه حيىي و موسى ين دينار هو املكي و همو  هذا و5،و ضع ف حيىي بن موسى بن دينار

 6."بريو حكيم بن جُ  عبد األعلىو  العقيلي يف كتابه الضعفاء كالم حيىي هذا يف موسى بن دينار
أيب ان عن صاحل بن أيب حسَّ و  روى الزهري :خرآال مسلم يف حديث ق" :اإلمام املازري و يف حديث آخر يعلق

 7.هو صائم" و ليقب   -سلمو  صلى اهلل عليه-"كان النيب  :-ضي اهلل عنهار -سلمة عن عائشة 
 
 

                                      
 .7مقدمة صحيح مسلم ص 1
 .1/184املازري، املعلم بفوائد مسلم  2
 .11مقدمة صحيح مسلم، ص 3
 .185-1/184املازري، املعلم بفوائد مسلم  4
 .17مقدمة صحيح مسلم، ص 5
 .1/185املازري، املعلم بفوائد مسلم  6
 .14مقدمة صحيح مسلم، ص 7
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 .انالصواب: صاحل بن أيب حس   و ،همو  هو و صاحل بن كيسانو  : يف نسخة الرازي روى الزهريقال بعضهم
 1.هب عن ابن أيب ذئب عن صاحل بن أيب حسان "و  غريه من طريق ابن و ذكره النسائيو هذا احلديث 

 .ج عليه اإلمام املازري عند شرحه املختصر ملقدمة صحيح مسلمخر ما عرَّ آو كان هذا 
 ترتيب كتاب المعلم بفوائد مسلم -2

-رمحه اهلل-مل يلتزم برتتيب كتاب صحيح مسلم من خالل تتبع أحاديث كتاب املعلم نالحظ أن اإلمام املازري
شرح و  إمنا كان ذلك تدريسو  ،زم تأليف شرح لصحيح مـسلم ابتداءً والسبب يف ذلك أن اإلمام املازري مل يعت
 ،علم مل يكن تأليفان كتاب املإ: إىل هذا أشار القاضي عياض بقولهو  ،ألحاديث صحيح مسلم يف جمالس العلم

 .ه عنهفتتلقو  هإمنا هو تعليق ما تضبطه الطلبة من جمالسو  ،استجمع له مؤلفه
إمنا كان السبب فيه أنه قرئ علي كتاب مسلم يف شهر رمضان، و  يقول اإلمام املازري: "إين مل أقصد تأليفه،

 ،بعض األصحاب ما أمليته عليهم، فنظرت فيه فتكلمت على نقط منه، فلما فرغنا من القراء  عرض علي  
 3.كما جاء يف أوائل املخطــوط،هـ  499كان ذلك سنة  2."فهذا كان سبب مجعههذبته، و 

ميليها على الطلبة فرمبا استلزم منه أن و  التعليقاتو  فعند شرحه لألحاديث يف صحيح مسلم يثري بعض الفوائد
 يرجع إىل شرح أحاديث أخرى قبلها.

 .4"رتيب كتاب مسلمتأخري عن تو  كان يف املعلم تقدميو  ": يقول القاضي عياض
 :والكتاب مقسم إىل ثالثة أجزاء

 .خر كتاب اجلنائزآب اإلميان( إىل من أول الكتاب )كتا األول: اجلزء
 .خر اللقطةآ: من كتاب الزكا  إىل اجلزء الثاين

 .من كتاب اجلهاد إىل كتاب التفسرياجلزء الثالث: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .1/185املازري، املعلم بفوائد مسلم  1
 ، "يف ترمجة عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عيشون من التكملة".1/154ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  2
 . 1/192حممد الشاذيل النيفر، مقدمته على املعلم  3
 .1/73القاضي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم  4
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 :الرواياتو األلفاظ ضبط  -3
من  وأ يف كتابه "املعلم بفوائد مسلم" مبسألة ضبط الروايات من حيث السند -رمحه اهلل-اهتم اإلمام املازري 

 حيث املنت. 
 من أخطأ فيه. و  األئمةكر االسم الصحيح من ن ذ  يورد م  و  فما كان منها يف اإلسناد جنده يضبط أمساء الروا 

ج خر  و املازري:" اإلمامبني صالتني يف غزو  تبوك يقول  -سلمو  صلى اهلل عليه-فعند شرحه حلديث مجع النيب 
اثلة أبو و  "حدثنا أبو الزبري املكي قال حدثنا عمرو بن :أيضا حديث قر  بن خالد قال 1مسلم يف هذا الباب

 2.الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل قال: مجع رسول اهلل يف غزو  تبوك.."
 اثلة. و  أبو الطفيل عمرو بن اإلسنادهكذا أتى يف هذا 

 إمنا أتى هذا من قبل الراوي عن أيب الزبري.و  احملفوظ يف اسم أيب الطفيل عامر ال عمروو  واملشهور
من قال:أبو الطفيل و  اثلة الليثي املكي من ليث بن بكر بن عبد منا ،و  : قال بعضهم هو عامر بنقال الشيخ

 ائل. و  من بكر بن ليسو  البكري نسبة إىل بكربن عبد منا 
اسم أيب : األوسطقال يف و  عمرو :قال بعضهمو  "امسه عامر":ه عليه البخاري يف تارخيه الكبري فقالوقد نب  

 3".كتاب التمييز ملسلم"حنوه يف و  ،الطفيل عامر
حاد  حدثنا إسحاق بن منصور نا عبد الصمد نا أيب نا حممد بن جُ : "ند شرحه حلديث أخرجه اإلمام مسلمعو 

 .احلديث ." كنا نقلد الشا"عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت: 
نا إسحاق نا ض النسخ )املروية عن اجللودي(: "وقع يف بعو  ،الكسائيو  الرازيو  هكذا إسناده عند ابن ماهان
هو و  ن ُجحاد ، فسقط من اإلسناد ذكر والد عبد الصمد الراوي عن حممد بحاد عبد الصمد نا حممد بن جُ 

 4.الد عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد العنربي متيمى موالهم البصري يكىن أبا عبيد "و  اسمو  .خطأ
 :لم يف باب املبيت مبكة ليايل مىنوضبطه لرواية ابن عمر اليت خرجها مس

عن نافع عن ابن عمر أن  أبو أسامة قاال نا عبيد اهللو  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة نا ابن منريقال اإلمام مسلم: 
 ...." احلديث-سلمو  صلى اهلل عليه-العباس استأذن النيب 

                                      
 بني الصالتني. باب ذكر أحاديث اجلمع:أي 1
و احلديث بتمامه  ،159ص  53احلديث رواه اإلمام مسلم يف كتاب صال  املسافرين و قصرها، باب اجلمع بني الصالتني يف احلضر، احلديث رقم 2

العشاء، قال: فقلت: ما بني املغرب و  يف غزو  تبوك بني الظهر و العصر و  -سلم صلى اهلل عليه و-"...حدثنا معاذ بن جبل قال: "مجع رسول اهلل 
 محله على ذلك قال: فقال: أراد أن ال حيرج أمته".

 . 1/447املازري، املعلم بفوائد مسلم  3
 . 2/69املصدر نفسه4
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كذلك خرجه ابن أيب و   ،كذلك رواه الكسائي عن ابن سفيانو   ،قال املازري: "هكذا إسناده عند ابن ماهان
 جعل زهريا بدل ابن منري، "أبو أسامةو  نا ابن أيب شيبة نا زهري"قع عند أيب أمحد اجللودي: و  و شيبة يف مسنده،

 1.هم"و  هوو 
 يورد األلفاظ املختلفة بني روا  الصحيح يف ضبطه للروايات.  ،كما جند اإلمام املازري يف كتابه املعلم

 فهابوه أن يسألوه فجاء رجل..." ،: "سلوين"-سلمو  صلى اهلل عليه-فعند شرحه حلديث قال رسول اهلل 
 2.احلديث

جه مسلم عن زهري بن حرب عن جرير عن عمار  عن أيب زرعة أيب هرير  قال: قال خر  "يقول اإلمام املازري: 
 . "... احلديث -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل 

أبو زرعة  و  أبو زرعة روى عنه احلسن بن عبيد اهللو  أبو زرعة امسه عبيد اهلل،و  قال مسلم: جرير كنيته أبو عمرو،
 كويف من أشجع. 

ال الكسائي منه و  ليس يف رواية اجللوديو  ذا الكالم ملسلم يف رواية ابن ماهان خاصة،قع هو  قال بعضهم:
 بني أهل العلم خالف يف هذه اجلملة. و  :شيء. قال

 . ، فقد قاله يف كتاب الطبقاتأما قوله: أبو زرعة امسه عبيد اهلل
 :ا حيىي بن معني فقالمخالفهو  م،ر  امسه ه  مسلم يف كتاب "الكىن" له: أبو زرعة هذا و  ،تارخيه وقال البخاري يف

 الكىن" من تأليفه. و  األمساءكذا ذكره النسائي يف "و   امسه عمرو بن عمرو،و  أبو زرعة بن عمرو
قد خولف يف ذلك فقيل: الذي يروي عنه و  ،فقد قاله البخاري أيضا ،وأما قوله: أبو زرعة روى عنه احلسن

إليه ذهب ابن اجلارود يف كتاب "الكىن" و  م قاله ابن املديين،ر  قيس امسه ه  خر يروي عن ثابت بن آاحلسن رجل 
 مث ذكر ابن اجلارود ترمجة أخرى فقال: أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هرير ، روى عنه عمار  بن القعقاع

 3."واءكذا ذكر النسائي ترمجتني كما فعله ابن اجلارود سو   أبو حيان التيمي،و  ،احلارث العكليو 
أبو زرعة كويف من أشجع فقال بعضهم: ال أعلم ما يقول، كيف يكون من "أما قوله يف رواية ابن ماهان: و 

يلة جُب  و  جعأين جتتمع أشو  لي،ج  هو ابن عمرو بن جرير بن عبد اهلل البُ  اإلسنادأبو زرعة الذي يف هذا و  أشجع
 4."خرآإال أن يريد رجال 

 

                                      
 .   67-2/66املصدر نفسه، 1
 .211 – 1/210 احلديث رواه االمام مسلم يف كتاب اإلميان باب بيان اإلميان و اإلسالم و اإلحسان، إكمال املعلم بفوائد مسلم 2
 .1/190املازري، كتاب املعلم  3
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قال ،1" احلديثعدكم ربكم...و  جدمت ماو  فيه: "يا فالن بن فالن هلو  مالكوعند شرحه حلديث أنس بن 
غري أهنم ال يستطيعون  ،عمر: يا رسول اهلل كيف تكلم أجسادا ال أرواح فيها، قال: ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم

 .احلديثأن يردوا علي شيئا"
عد و  جدمت ماو  لقتلى بدر:هل -سلمو  هلل عليهصلى ا-يقول اإلمام املازري:"خرج مسلم يف باب قول رسول اهلل 

نا شيبان بن و  حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط اهلذيل نا سليمان بن املغري  عن ثابت عن أنس قال، ربكم حقا
"نا شيبان بن عبد الرمحن : فروخ قال نا سليمان عن ثابت عن أنس" احلديث. قال بعضهم: يف نسخة ابن احلذاء

 خطأ فاحش.هو و  نا سليمان"
أما شيبان بن عبد الرمحن فهو النحوي، يكىن أبا و هو األبلي من شيوخ مسلم، و  وصوابه شيبان بن فروخ

 2.ليس هو يف طبقة من يروي عنه مسلم، هو أعلى من ذلك"و  معاوية،
 :الشرح اللغوي -4

ال أدل على ذلك من و  اللغوي،أبدى اإلمام املازري يف كتابه املعلم بفوائد مسلم اهتماما ال نظري له بالشرح 
 ذلك من خالل إيراده للوجوه اللغوية يف شرح األلفاظو  -كما بينا يف سالفا-استفادته من أمهات كتب اللغة 

 إزالة الغموض عن معىن الكلمات الغريبة. و 
صلى  و داءهر   ب  ل  قـ   و استقبل القبلةو  إىل املصلى -سلمو  صلى اهلل عليه-خرج النيب "3:فعند شرحه حلديث

 ."وما يف السماء قزعة"، 4ركعتني"
 أكثر ما يكون ذلك يف اخلريف. و  ع، قال أبو عبيد:ز  مجعها قـ  و  يقول اإلمام املازري:"معناه قطعة سحاب

 .راب"الظ  و  : "على اآلكام-سلمو  صلى اهلل عليه-وقوله 
 اآلكام دون اجلبال، قال الثعاليب: األكمة أعلى من الرابية. 

 5.رب"وت مثل الظ  منه احلديث "فإذا حُ و  احدمها ظرب،و  الظراب الروايب الصغار،و  اإلمام املازري:قال 
 ."د  و  جب   هُ ر  بـ  وقوله: "إال أخ  

 6.املطر الواسع الغزير""اجلود: 
 .يف كتابه املعلم يورد أقوال أهل اللغة يف االستشهاد على الوجوه اللغويةجند اإلمام املازري  و

                                      
 . 669رواه اإلمام مسلم يف كتاب اجلنة باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه و إثبات عذاب القرب و التعوذ منه ص 1

 فإين قد وجدُت ما وعدين اهلل حقا".: "هل وجدمت ما و ع د كم اهلل و رسوله حقا، -صلى اهلل عليه و سلم-و فيه قوله 
 . 3/208كتاب الفنت و أشراط الساعة املازري، املعلم، 2
.. احلديث، صحيح مسلم، كتاب صال  االستسقاء -صلى اهلل عليه و سلم-احلديث رواه اإلمام مسلم عن عباد بن متيم عن عمه قال: خرج النيب 3

 . 198ص 
 .198صحيح مسلم، كتاب صال  االستسقاء ص 4
 . 1/321املازري، املعلم بفوائد مسلم  5
 . 1/321املصدر نفسه، 6
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 كما جنده يستشهد على ذلك بإيراد األبيات الشعرية يف املسألة اللغوية. 
ال قو  إال باهلل، مث و  على الصال ، قال: ال حول حي   :إذا قال املؤذن-رضي اهلل عنه-فعند شرحه حلديث عمر 

 1.ال قو  إال باهلل"و  قال: حي على الفالح قال: ال حول
سمع هبا، فيصح أن يكون األجر يف الدعاء حيصل ملن يُ و  : الدعاء إىل الصال قال اإلمام املازري: "احليعلة معناه

ليكون له من األجر حنو ما فاته من أجر  ،لةأمر من حيكي املؤذن أن جيعل احلوقلة موضع احليع  -عليه السالم 
 ."ملخفيه األجرو  يف األذان حيصل ملعلنه األجر هاإلمساع ألن الذكر الذي أمره أن حيكي

هي و  ،يف غريه: إن األفعال اليت أخذت من أمسائها سبعةو  وأورد اإلمام املازري قول املطرز يف كتاب الياقوت له
 ال قو  إال باهللو  حوقل إذا قال: ال حولو  ،إذا قال: سبحان اهلل لسبحو  ،بسمل الرجل إذا قال: بسم اهلل

إذا قال: جعلت فداك، زاد الثعاليب الطبقلة  :جعفلو  محدل إذا قال احلمد هللو  حيعل إذا قال: حي على الفالحو 
 ك. حكاية قول: أدام اهلل عز   عز ُ م  الدُ و  حكاية قول: أطال اهلل بقاءك،

 أقبلوا إليها،و  . فاملعىن: هلموا إىل الصال ل  أقب  و  مَّ ل  يف الكالم العرب: هُ  معىن حيَّ و  قال غريه قال ابن األنباري:
 .: ليتاو اليت قبلها كما قسكون الياء الو  لسكوهنا فتحت الياء من حيَّ و 
لوا على ذكر عمر : إذا ذكر الصاحلون فحيهال بعمر، فمعناه أقب-رضي اهلل عنه-منه قول عبد اهلل بن مسعود و 
 أصاب خريا،و  معىن حي على الفالح هلموا إىل الفوز، يقال أفلح الرجل إذا فازو  قال: -رضي اهلل عنه-
 2"استفحلي برأيك" معناه فوزي برأيك. يديث الذي يرو من ذلك احلو 

 قال لبيد: 
 )الرمل( ل  ق  لقد أفلح من كل ع  و  ا تعقليم  أعقلي إن كنت ل  

 الفلحو أي أقبلوا على سبب البقاء يف اجلنة، ،قيل معىن: حي على الفالح: هلموا إىل البقاءو  لقد فاز،و  :معناه
 .الفالح عند العرب البقاءو 

 قال الشاعر: 
 )المنسرح( الصبح ال فالح معهو  ي  س  الم  و  ة ع  وم س  ــلكل هم من الهم

 ال خلود. و  أراد ال بقاء معه
 وقال لبيد: 
 ( رجزاح      )الـمالر   ب  الع  م   الفالح    أدركه   مدرك   لو كان حي  

 3.أولئك هم املفلحون"و  جل:"و  وقوله عز

                                      
مث يسأل  -صلى اهلل عليه و سلم-احلديث رواه اإلمام مسلم يف كتاب الصال ، باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مس  ع ه مث ُيص لي على النيب 1

 . 93اهلل له الوسيلة، صحيح مسلم، ص 
 .260 -1/259املازري، املعلم  2
 . 5سور  البقر ، اآلية 3



  المبحث الثاني: اإلمام المازري ومنهجه في كتابه المعلم بفوائد مسلم

 
171 

 ة.الباقون يف اجلنقيل: و  ،قيل معناه الفائزون
 1.السجود""الفالح أيضا عند العرب: و  والفلح

 .كما جند اإلمام املارزي يف عرضه ملعاين اآليات القرآنية، يورد التفسري اللغوي
هو الذي أنزل : "-سلمو  صلى اهلل عليه-تال رسول اهلل  -رضي اهلل عنها-فعند شرحه حلديث: قول عائشة 

متشاهبات، فأما الذين يف قلوهبم زيغ ... إىل قوله أولوا  رُ خ  أُ و  حمكمات هن أم الكتابعليك الكتاب منه آيات 
ى اهلل إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين مسَّ ":-سلمو  صلى اهلل عليه-قالت: قال:  2"األلباب

أصوات رجلني اختلفا  فسمعتُ  -سلمو  صلى اهلل عليه-رت إىل النيب جَّ ه  "يف طريق أخرى قال: و  3"فاحذروهم
جهه الغضب فقال: إمنا هلك من كان قبلكم و  ف يفر  ع  يُـ  -سلمو  صلى اهلل عليه-يف آية، فخرج علينا النيب

 4."باختالفهم يف الكتاب
 5.قرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا"ا"يف حديث آخر: و 

 يقول اإلمام املازري: 
ي املفتتح هبا جحروف التهفمنهم من قال: هو ، اختالفا كثريا ،ف الناس يف املتشابه املذكور يف هذه اآليةاختل"

إدراك  ض  مُ غ  و  اختلف معناه،و  لفظه ىمنهم من قال: هو ما تساو و  بههما،شو  طسو  بعض السور كحم
 7.ى"د  ما ه  و  هُ قوم   فرعونُ  "وأضلَّ   6ه اهلل على علم"لَّ ضأو "جل: و  اختالف معانيه مثل قوله عز

ما يصح و  ينإمنا يدرك بالعقول افرتاق هذه املعاو  ركه من ناحية اللفظ،فحقيقة اختالف اإلضاللني يعسر د  
قع يف القرآن يف ذلك ظواهر و  الغفران  للعاصي أو تعذيبه، فقدو  يلحق هبذا آي الوعيد و ما ال يصح،و  منها،

 .تتعارض
قيل غري ذلك مما و  كذلك ما ينخرط يف هذا السلك مما يقع يف القرآن من هذا املعىن،و   ل،تفتقر إىل نظر طويو 

 8.يكثر تتبعه"
ما تأثري تلك األوجه على  و  الراسخون يف العلم" و" :يفصل اإلمام املازري يف األوجه اللغوية  فيقوله تعاىل و

تكون الواو و  يف العلم، هل يعلمون تأويل هذا املتشابهختلف الناس يف الراسخني او تفسري اآلية الكرمية فيقول: "
تكون الواو الفتتاح و  ،أو ال يعلمونه -سبحانه-عاطفة على اسم اهلل  "الراسخون يف العلمو ":جلو  يف قوله عز

                                      
 . 1/260اإلمام املازري، كتاب املعلم  1
 . 7سور  آل عمران، اآلية 2
 .625التحذير من متبعيه و النهي عن االختالف يف القرآن، ص لم يف كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن و احلديث رواه اإلمام مس 3
 .625عبد اهلل بن عمرو، يف كتاب العلم، باب النهي عن إتباع متشابه القرآن...، ص رواه اإلمام مسلم من حديث 4
 .625املصدر نفسه ص 5
 .23اجلاثية، اآلية  6
 . 79طه، اآلية  7
 .182-181/ 3املازري، املعلم  8
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وضع آمنا به" خربا هلذا املبتدأ، أو يكون على مذهب األولني يف م "يقولون :يكون قولهو  نافها،ئاستو  مجلة ثانية
 ".الراسخون يف العلم قائلني آمنا بهو "نصب على احلال تقديره:

يكاد أن يكون علم و  إمنا يعتضد كل تأويل برتجيح ال يبلغ القطع،و  الوجهان مجيعا مما حيتملهما الكالم
به منه ملا من الذين يتبعون ما تشا -سلم و  صلى اهلل عليه -حتذيره و  الراسخني يف العلم باملتشابه من املتشابه،

 معلوم أن هذا كثري مما يوقع يف الفنت،و  "ابتغاء تأويلهو  ابتغاء الفتنة"هو قوله: و  عليه -جلو  عز-نبه اهلل 
 1.هذا مما جيب أن حيذرو  يوقع يف فساد االعتقادو  

، يزعمون العلميتفقرون و يف رواية أخرى "و رون العلم" تقفَّ ي   و و عند شرحه حلديث"ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن
 2.ف"نُ أن األمر أُ و  أن ال قدر

إذا قفوته، قال أبو  الشيءيقال تقفرت  :-شارحا غريب األلفاظ مستشهدا بأقوال أهل اللغة-يقول اإلمام املازري 
 اقتفر أثره.و  : يقال: قفر أثرهتعبيد: يقال قفوته إذا اتبعت أثره، اقتفرت األثر تبعته، قال ابن السكي

إمنا هو و  ،تقديرو  األمر أنف" قال اهلروي: أي يستأنف استئنافا من غري أن سبق به سابق قضاء نو قوله: "إ
 ابتداؤه.  و أنف السيل أوله و أوله، الشيءأنف  و دخولك فيه، و مقصور على اختيارك

 قال امرؤ القيس: 
 ) الرمل(  نفه       الحق الصقلين محبوك  ممرني في أ  ـقد غدا يحمل

 .نفة الصال  التكبري  األوىل"أُ  و  نفةاحلديث: " لكل شيء أُ و يف 
 نفة.الصحيح: أ   و، هكذا الرواية نفة الشيء: ابتداؤهقوله أُ 

رع قبل الوقت الذي ف من الكأل" يقول تتبع هبا املواضع اليت مل تُ نُ ضعها يف أُ و ويف حديث أيب مسلم اخلوالين: "
 دخلت فيه. 

 4.أي مستأنفا3نفا "علي سور  آ نزلت  و يف احلديث: " أُ 
روضة أنف: مل و  وذ من استأنفت الشيء إذا ابتدأته،أي ماذا قال الساعة، مأخ 5،""ماذا قال آنفاو قال تعاىل: 

 6."مل يشرب هبا قبل ذلكو  كأس أنف: ابتدئ الشرب هباو   ترع،
 
 

 

                                      
 . 3/182املصدر نفسه، 1
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 :ةالفقهي االستنباطات -5
ذلك من خالل التخرجيات و  ،ابارز  يف كتابه املعلم بفوائد مسلم كاناإلمام املازري باجلانب الفقهي  اهتمامإن 

رتبة و  آخر املتكلمني من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه"، إذ يعد الرجل الفقهية البارعة اليت بسطها يف كتابه هذا
 1".دقة النظرو  االجتهاد

مالكي املذهب شديد فقد كان " 2"،ذهبهمملال أقوم و  مل يكن يف عصره للمالكية يف أقطار األرض أفقه منه،"بل
 كتاب التلقني الذي ليس للمالكية مثله. فهو شارح   3،امليل إىل مذهبه كثري املناضلة عنه"

وميكن أن نقف على منهج اإلمام املازري يف اجلانب الفقهي من خالل تركيزه على مبدأ ثابت على الرغم من 
-قد قال اإلمام املازري و "ترسيخه ملقاصد الشريعة، و  لفقه املآالت، هو مبدأ اعتبارهو  بلوغه مرتبة االجتهاد،

 ما أفتيت قط بغري املشهورو "ما قارب رتبته:و  االجتهادبعد أن شهد له أهل زمانه بوصوله إىل درجة  -رمحه اهلل
 4".ال أفىت بهو 

غري املشهور من قول العلماء، ألن لست أمحل الناس على و " ونقل عنه اإلمام الونشريسي أيضا يف املعيار قوله:
اسر جالتو كثر من يدعي العلمو  كثرت الشهوات،و   التحفظ على الديانات كذلك،و  بل كاد يعدم، الورع قلَّ 

حجاب هيبة هتكوا و التسع اخلرق على الواقع،باب يف خمالفة املشهور من املذهب  لو فتح هلؤالءو  على الفتوى،
 5.اليت ال خفاء فيها"هذا من املفسدات و  الدين،
ظهر اهتمامه البالغ باجلانب الفقهي يف كتابه "املعلم بفوائد مسلم" تلك االستنباطات الفقهية من الروايات تُ كما 

 لتوضيح ذلك نسوق هذه النماذج:و  ،مع سوق االختالفات الفقهية
 6."الطهور شطر اإلميان"فعند شرحه حلديث :

هذه املسألة و  ا احلديث أيضا حجة على من يرى أن الوضوء ال يفتقر إىل نية،... يف هذ" :يقول اإلمام املازري
 7".التيمم مجيعا ال يفتقران إىل نيةو  غريه: الوضوءو  مما اختلف الناس فيها على ثالث مقاالت، فقال األوزاعي

 . "ضوء جيزئ من غري نيةروى عن مالك قولة شاذ : إن الو و  إهنما يفتقران إىل نية،"وقال مالك يف املشهور عنه: 
 أما الوضوء فال.و  وقال أبو حنيفة: أما التيمم فال بد فيه من نية،

                                      
 1/65القاضي عياض، الغنية 1
 1/65املصدر نفسه 2
 .   6/243السبكي، طبقات الشافعية الكربى  3
 .6/121الونشريسي، املعيار املعرب 4
 . 6/121املصدر نفسه، 5
صلى اهلل – مالك األشعري قال: قال رسول اهلل احلديث بتمامه عن أيب، و 65، ص رواه مسلم يف كتاب الطهار  باب فضل الوضوء، صحيح مسلم 6

الصدق " الطُّهور شطر اإلميان و احلمد هلل متأل امليزان، و سبحان اهلل و احلمد هلل متآلن أو متأل ما بني السماء و األرض، و الصال  نور و  -عليه و سلم
 .223صحيح مسلم حديث رقم  فمعتقها أو موبقها" برهان و الصرب ضياء، و القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه

 .1/232، كتاب الطهار  م، املعلم بفوائد مسلاملازري  7
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، ليس حيتج أيضا بأن الوضوءو  ،ا النيةمل تذكر فيهو  قعت بالوضوء،و  افقه فيحتج باألوامر اليتو  منو  فأما األوزاعي
 سرت العور و  حمل غسل النجاسة، ل  حف جب لغريه، كان شرطا يف صحتهو  إمناو  شبههاو  من العبادات كالصال 

 شبه ذلك من شروط الصال  اجملزئة بغري نية.و 
العبادات مل جيعله  كدأهذا احلديث املتقدم، فإنه لو مل يكن من و  "األعمال بالنيات"وحيتج مالك عليه حبديث: 

 1.عليه من احلجاج كثري و ،عندناو  شطر اإلميان، فإذا أوجب ذلك كونه عباد  افتقر إىل نية عند املخالف
 التيمم فضعيفة ، ألن البدل إذا افتقر إىل نية فأحرى أن يفتقر املبدل منه. و  وأما تفرقة أيب حنيفة بني الوضوء

 2".اوا صعيدا طيبً فتيمم"جه له به قول اهلل تعاىل: و  وأشبه ما
 3."املقصود منويو  والتيمم القصد"

ال تنازع األمر و " الطاعة وفيه:و  على السمع -سلمو  صلى اهلل عليه-وعند شرحه حلديث: بايعنا رسول اهلل 
 4".إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان"، قال : أهله

 ،وجب خلعه ا،جار، فإن كان فسقه كفرً و  اإلمام إذا فسقو  ال حيل اخلروج عليه باتفاق،"يقول اإلمام املازري: 
ألنه و  هي كثري ،و  احتجوا بظاهر األحاديثو  لع،صي، فمذهب أهل السنة أنه ال خيُ إن كان ما سواه من املعاو 

عند املعتزلة أنه و  كشف احلرمي فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به،و   ،قد يؤدي خلعه إىل إراقة الدماء
و  سعفكالم فيهم يتَّ  أما املتغلبون على البالد،و  جار،و  مث فسق جه يصحُّ و  د له علىق  هذا يف إمام عُ و .خيلع

 ."ليس هذا موضعه
 ".اا بواحً روا كفرً إال أن ت  "وقوله :

 باح بالشيء"البواح اجلهار يقال:  "احاو ب"قوله: و  غريه،و  هذا االستثناء يؤكد ما قلناه من التفرقة بني الكفر
 5".أباحه جهر بهو 

عند ،فمن خالل بسطه ملسائل فقهية خمتلفة كما كان اهتمام اإلمام املازري باجلانب الفقهي يف كتابه املعلم-
 :شرحه حلديث

  -سلمو  صلى اهلل عليه-نه ذكر فيه أو  ،: فرماين القوم بأبصارهم" احلديث: يرمحك اهلل قال"عطس رجل فقلتُ 
 

                                      
 .233- 1/232املصدر نفسه، 1
 . 43سور  النساء، اآلية 2
 . 1/233املازري، املعلم  3
 .451-450و احلديث رواه مسلم يف كتاب اإلمار ، باب و جوب طاعة األمراء يف غري معصية و حترميها يف املعصية ، صحيح مسلم ص  4

ول اهلل واحلديث عن جناد  بن أيب أمية قال: دخلنا على عباد  بن الصامت و هو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك اهلل حبديث ينفع اهلل به، مسعته من رس
فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع و الطاعة يف منشطنا  –صلى اهلل عليه و سلم –فقال : دعانا رسول اهلل  -هلل عليه و سلمصلى ا-

 و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و أثر  علينا و أن ال ننازع األمر أهله قال : "إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان". 
 .35-3/34مام املازري، املعلم بفوائد مسلم، كتاب اإلمار  و اجلماعة اإل 5
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 1."ال يصلح فيها شيء من كالم الناس"إن هذه الصال  قال له:
الدعاء للغري جائز و  قوله: "يرمحك اهلل" دعاء،و  إنكارهم عليهجه و  : "إن قيل ما-وف قه اهلل- قال اإلمام املازري
 .عندكم يف الصال 

 قيل: حيتمل أن يكون إنكارهم عليه ألنه قصد خماطبة الغري بذلك فكان كاملتكلم.
يا فالن فعل اهلل " إن قال:و  جاز، "اللهم افعل بفالن" ابنا: إذا قال يف صالته:وقد قال ابن شعبان من أصح

 هذا حنو ما ذكرنا من أنه بالقصد خيرج إىل الكالم.و  كالكالم،" بك
هل تفسد  :املصلي عليه إذا تعايا من ليس معه يف صال  يف قراءته فردَّ  ياختلف عندنا على قولني يف املصل وقد

 2.إن كان إمنا قرأ قرآناو  ه عليه كاملتكلم،د  بذلك صالته ؟ فجعله يف أحد القولني بر  
هذا حجة و  قع ذلك منه على جهة اجلهل،و  مل يذكر يف احلديث أمره بإعاد  الصال  ملاو "ملازري: قال اإلمام ا

على املخالف يف قوله: إن املتكلم ناسيا يف الصال  تفسد صالته، ألنه إذا مل تفسد يف اجلهل فأحرى أن ال تفسد 
 3"....يف النسيان

إمنا قد يورد املذاهب الفقهية األخرى يف و  املالكي يف املسألة،كما جند اإلمام املازري ال يكتفي بإيراد املذهب -
 املسألة الواحد . 

سلم و  صلى اهلل عليه-أن ميمونة أخربته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول اهلل "فعند شرحه حلديث ابن عباس: 
 4.أال أخذمت إهاهبا فاستمتعتم به": "-سلمو  صلى اهلل عليه-فماتت فقال رسول اهلل -
"ر  هُ فقد ط   غ اإلهابُ ب  إذا دُ "يف حديث آخر: و ، 5"فدبغتموه فاستمعتم به"يف حديث آخر: و 

6". 
فقال: اختلف الناس أيضا يف جلد امليتة، و  رد يف جلد امليتة أحاديث خمتلفة،و ": -رمحه اهلل- قال اإلمام املازري

 ور على منع االنتفاع به قبل الدباغاجلمهو ، أجاز ابن شهاب االنتفاع بهو ، أمحد بن حنبل: ال ينتفع به
 خمتلفون يف اجللد الذي يؤثر فيه الدباغ. و 

 داود أنه يؤثر يف سائر اجللود حىت اخلنزير. و  فعند أيب يوسف
 .الشافعي هكذاو  مذهب أيب حنيفةو  ومذهبنا

                                      
و متامه "إمنا هو التسبيح  123احلديث رواه اإلمام مسلم كتاب الصال ، باب حترمي الكالم يف الصال  و نسخ ما كان من إباحته، صحيح مسلم ص 1

 و التكبري و قراء  القرآن".
 .1/274املعلم  ،املازري 2
 .275-1/274نفسه املصدر 3
 ، من حديث عبد اهلل بن عباس.89احلديث أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب طهار  جلود امليتة بالدباغ، صحيح مسلم ص 4
، و ورد بلفظ "فدبغتموه فانتفعتم به" عن عبد اهلل بن 88احلديث أخرجه مسلم يف كتاب احليض، باب طهار  جلود امليتة بالدباغ، صحيح مسلم ص 5

 س.عبا
 من حديث عبد اهلل بن عباس.  89رواه مسلم يف كتاب احليض، باب طهار  جلود امليتة بالدباغ صحيح مسلم ص 6
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أبو ثور و  أحلق األوزاعيو يزيد الشافعي يف استثنائه الكلب، و  الشافعي نستثين اخلنزير،و  أبا حنيفةو  إال أننا
اتفق كل من رأى الدباغ مؤثرا يف جواز االنتفاع على أنه يؤثر يف و  هبذا الذي استثناه جلد ما ال يؤكل حلمه،

 ر  الكاملة.هايتني عنه، فإنه منع أن تؤثر الطإثبات الطهار  الكاملة، سوى مالك يف إحدى الروا
 1."مت عليكم امليتةر  ح": -سبحانه-جيب أن يعترب فيه قوله  وهذا

صيصا لعموم القرآن كان ما يورد من األحاديث بتخصيصه ختو   فإن سلم أن اجللد حي دخل يف هذا الظاهر،
 .بأخبار اآلحاد

اخلالف املتقدم كله يدور على خربين متعارضني: ما الذي يستعمل و  يف ذلك اختالف بني أهل األصول،و 
 .؟املستعمل منهما ما مقتضاهو  منهما

 2."بال عص  و  ال تنتفعوا من امليتة بإهاب"فأخذ ابن حنبل بقوله: 
 هذا احلديث خاص، والعام يردُّ و  3ر"،هُ اإلهاب فقد ط   غ  ب  إذا دُ " :-سلمو  صلى اهلل عليه-وأخذ اجلمهور بقوله 

 4."ا لهيكون اخلاص بيانً و  إىل اخلاص
أوسق  مخسة   فيما دون   ليس  " قال: -سلمو  اهلل عليهصلى -ري عن النيب دو عند شرحه حلديث أيب سعيد اخل -

 5".صدقة
معلوم انتقاص املال و  أصل الزكا  يف اللغة النماء، فإن قيل: كيف يستقيم هذا االشتقاق"قال اإلمام املازري: 

أفهم الشرع قد و  يزيد يف صالح األموال،و  نقصا يف احلال، فقد يفيد النمو يف املآل، إن كانو  باإلنفاق؟ قيل:
، كأنه مل ير فيما دوهنا ب  صُ النُ  دَّ أن املواسا  إمنا تكون فيما له بال من األموال فلهذا ح  و ،رعت للمواسا أن شُ 

 احلرث،و  املاشية، فمن ذلك ما ينمي بنفسه كاملاشيةو  احلرثو  ضعها يف األموال النامية: العنيو  حممال لذلك مث
 اإلمجاع على تعلق الزكا  بأعيان هذه املسميات. و ، ليبه كالعنيتقو  منها ما ينمي بتغيري عينهو 

داود و  فأبو حنيفة يوجبها على اإلطالق،"وأما تعلق الزكا  مبا سواها من العروض ففيه للفقهاء ثالثة أقوال: 
 6".املدير على شروط معلومة من مذهبهمالك يوجبها على و  يسقطها

 7".خذ من أمواهلم صدقة"حيتج أليب حنيفة بعموم قوله تعاىل:

                                      
 . 3سور  املائد ، اآلية 1
: أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب و ال عصب، -صلى اهلل عليه وسلم-رواه الرتمذي يف السنن عن عبد اهلل بن عكيم قال: " أتانا كتاب رسول اهلل  2

 .1649قال الرتمذي: هذا حديث حسن.. و ليس العمل على هذا عند أكثر أهل احلديث". سنن الرتمذي حديث رقم 
 .18401ده من حديث عبد اهلل بن عكيم، احلديث رقم و أخرجه اإلمام أمحد يف مسن

 . 89، ص 366رواه اإلمام مسلم من حديث عبد اهلل بن عباس يف كتاب احليض، باب طهار  جلود امليتة بالدباغ حديث رقم 3
 .255-1/254املازري املعلم ، كتاب احليض، باب الكالم على جلد امليتة  4
 .217سعيد اخلدري يف كتاب الزكا ، باب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة، صحيح مسلم ص  احلديث رواه اإلمام مسلم عن أيب 5
 .2/5املازري، املعلم بفوائد مسلم، كتاب الزكا   6
 . 103سور  التوبة، اآلية 7



  المبحث الثاني: اإلمام المازري ومنهجه في كتابه المعلم بفوائد مسلم

 
177 

 ".ال فرسه صدقةو  ليس على املسلم يف عبده" :-عليه السالم-د بقوله و اولد
مقتىن، فأما مالك فيحمل عموم اآلية  وفهم هاهنا أن ذلك ألجل كون ذلك خارجا عن تلك األموال ال ألجل أنهُ 

 احلديث على ما كان للقنية.و  ،على ما كان للتجار 
 :ديةالعقمسائل توضيح ال -6

يرد على و  املازري كثريا باملسائل العقائدية اليت اشتملت عليها األحاديث من جهة نظر األشاعر ، اإلمام اهتم
 .يأيت باملثال ما يقرر ذلكو  خمالفيهم

 : إليك النموذج التايل
 ". دخل اجلنةهو يعلم أنه ال إله إال اهللو  من مات"سلم: و  عند شرحه لقوله صلى اهلل عليه-

"اختلف الناس فيمن عصى من أهل الشهادتني فقالت املرجئة: ال تضره املعصية  -رمحه اهلل-قال اإلمام املازري 
 خيلد يف النار إذا كانت معصية كبري ،": وقالت املعتزلة، يكفر هباو  وقالت اخلوارج: تضره املعصية".مع اإلميان

 1".سقلكن يوصف بأنه فاو  ال كافرو  ال يوصف بأنه مؤمنو 
 .إدخاله اجلنةو  ، فال بد من إخراجه من النارعذبو  إن مل يغفر لهو  وقالت األشعرية: بل هو مؤمن،

: فإن احتجت بظاهره على صحة ما املرجئةأما و  املعتزلة،و  هذا احلديث حجة على اخلوارجو  يقول املازري:
دخل "اجلنة، فيكون املعىن يف قوله:  ة مث أدخلأخرج من النار بالشفاعو  قلنا: حممله على أنه غفر له ،قالت به

هذا ال بد من تأويله ملا جاءت به ظواهر كثري  من عذاب بعض و  أي دخلها بعد جمازاته بالعذاب، "اجلنة
 .ا قلناه لئال تتناقض ظواهر الشرعالعصا ، فالبد من تأويل هذا احلديث على م

ر الشهادتني يدخل ظه  ة: إن مُ الرد على من قال من غال  املرجئإشار  إىل " هو يعلمو :"يف هذا احلديث ويف قوله
هذا أيضا يؤكد ما و 2،"شاك فيهما غري  ":قد قيد يف حديث آخر بقولهو  إن مل يعتقد ذلك بقلبه، و ،اجلنة
 .3"قلناه

 ".إن اهلل مجيل حيب اجلمال"سلم: و  قوله صلى اهلل عليهو عند شرحه ل -
نتفاء الحيتمل أن يكون مساه بذلك و  ق يف هذا احلديث تسمية الباري تعاىل مجيال،ل  ط  قال اإلمام املازري: "أُ 

و  الشني عنها،و  مضمون حسن الصور  انتفاء النقائصو  صورته، ت  ن  سُ ح   ن  النقص عنه، ألن اجلميل منا م  
 4م".ها هنا مبعىن جممل، أي حمسن كما أن كرميا مبعىن مكر   "مجيل"حيتمل أن يكون 

 .اجلماعة يف شرحه للصفاتو  عقيد  اإلمام املازري عقيد  أهل السنةإن 

                                      
 . 1/194املازري، املعلم بفوائد مسلم  1
 رواية أخرى ملسلم. 2
 . 1/194، املازري، املعلم بفوائد مسلم3
 . 1/303نفسه، املصدر4
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يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، و  النهار، ه بالليل ليتوب مسيءُ د  إن اهلل يبسط ي  "ففي شرحه حلديث: 
 1ا".حىت تطلع الشمس من مغرهب

ه د  له بسط ي  ل ما يقب  العاد  أن اإلنسان إذا نوو   على التائب، ألنه قد جرت ولُ بيقول اإلمام املازري: "املراد هبذا الق
ذكر أمثاال حمسوسة ليؤكد معىن ما يريده و  ه قبض يده، فخاطب العرب من حيث تعلم،ل ما يكر  إذا نوو  و  ،إليه

د اليد قو البسط من صفات األجسام،و  القبضو  -سبحانه-ارحة فمستحيلة على اهلل أما يد اجل  و  يف النفس،
 .اللغة على النعمةتطلق يف 

 من أحد نعمه عليهم، هيفعله سبحانه من قبول توبة عباد وهذا املعىن املشهور يف اللسان، يقارب ما قلناه، ألن ما
أما إثبات اليدين هلل سبحانه من غري أن تكون يدي جارحة بل صفتني و  كذلك ما يفعله من النعم بالتائبني،و  

 تُ ملا خلق  "غريه من أئمتنا لقوله تعاىل: و  ،بكر القاضي ابن الطيب من الصفات قدمية أزلية فأثبتها أبو
عنده إىل النعمة ال يليق هبذا املوضع، ألن  ها هنافأثبت اليدين هاهنا صفتني قدميتني، ألن صرف اليد ،"بيدي  

أبو و  بال خالف، احد و  القدر و  صرفها إىل القدر  مينع من التثنية،و  لق خملوق مبخلوق،ال خيُ و  النعمة خملوقة
اسطة، خبالف غريه من و  أن املراد أن اهلل خلق آدم بغريو  ،محل القرآن على التجوزو  املعايل مال إىل نفي ذلك،

سائط، عرب عن ذلك و  بني ما يكون من األفعالو   عن ذلك بأنه خلقه بيديه، ألنا إذا مل يكن بيننابنيه، فكىنَّ 
 القصد متييز آدم باالختصاص.و  بيدي،يته تول  و  بأن يقال: فعلته بنفسي،

إن و  العرب تفعل ذلك، فهذا املعىن سلك األئمة يف هذه اآلية،و  ااحدً و  إن كانو  وقد جيمع الشيء تفخيما،
إمنا يبقى و  من تأويل احلديث على حنو ما قلناه لذكر البسط فيه، قلنا بإثبات اليد، على طريقة القاضي فال بدَّ 

 2".اليد، وإضافة هذا األمر إليهماالنظر يف معىن 
 .كما يعتمد مذهب اإلمام املازري على استنباط املسائل العقائدية من الروايات مع إبطال مذاهب أهل الضاللة

 3".اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا"فعند شرحه حلديث: 
و ،"باختالفهم يف الكتاب إمنا هلك من كان قبلكم":-سلمو  عليهصلى اهلل -أما قوله و "قال اإلمام املازري:

 4".وبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموااقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قل" قوله:
على أن املراد به اختالف ال جيوز، أو يوقع فيما  ،مله عند أهل العلمحمو  ظر،نفاه النُّ و  علق به احلشويةتفهذا مما ت

 ال يسوغ فيها االجتهاد أو اختالف يوقع يف التشاجر اختالفهم يف معان  و  ال جيوز كاختالفهم يف تفسري القرآن

                                      
 2759احلديث رواه اإلمام مسلم من حديث أيب موسى يف كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب و إن تكررت الذنوب و التوبة، حديث رقم 1

 .643ص 
 .191-3/190بفوائد مسلم  املازري، املعلم 2
 .625ص   2667رواه اإلمام مسلم يف كتاب العلم، باب النهي عن إتباع متشابه القرآن، من حديث جندب بن عبد اهلل البجلي، حديث رقم  3
 سبق خترجيه. 4
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تأويله الظاهر على و  متسك كل صاحب مذهب بظواهر من القرآن،و  أما االختالف يف فروع الدين،و  الشحناء،و 
 1."انقرضت األعصارو  عليه مضى السلفو  له صاحبه، فأمر ال بد منه يف الشرع،خالف ما تأو 

 :وائد مسلماب المعلم بفالصناعة الحديثية في كت-7
ذلك يف عد  مواضع من  و  اهتم اإلمام املازري بالصناعة احلديثية من خالل شرحه لكتاب صحيح اإلمام مسلم،

 كتابه املعلم.
 إىل البقيع. -سلمو  صلى اهلل عليه- فعند شرحه حلديث خروج النيب

 قال: حدثنا هارون قال حدثنا ابن، يث خروجه عليه السالم إىل البقيعج مسلم حدخر  ": يقول اإلمام املازري
 "....تقولُ  عائشة   ع حممد بن قيس يقول: مسعتُ عن عبد اهلل بن كثري بن املطلب أنه مس    جهب أخربنا ابن جريو 

عن حممد  -ريضمن قُ  جل  ر  -مسع حجاج األعور قال حدثنا ابن جريج أخربين عبد اهلل حدثنا من و "قال مسلم:
 .احلديث ".بن قيس بن خمرمة بن املطلب...

 .عن ابن جريج أخربين عبد اهلل رجل من قريش""قال مسلم يف إسناد حديث حجاج:  هكذا
عن يوسف بن سعيد "أبو بكر النيسابوري كلهم: و  ينجار  أبو نعيم اجلُ  و قال النسائيو  ،وكذلك رواه ابن حنبل

 
 
قد خطئ يوسف بن و  قال بعضهم:، "ة  كي  ل  صيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخربين عبد اهلل بن أيب مُ امل

داعة و  هو عبد اهلل بن كثري بن املطلب بن أيب"قال الدارقطين: ، ليكةقوله: عن عبد اهلل بن أيب مُ  سعيد يف
 2".السهمي

هو أيضا من و  ،سلم يف هذا الباب أحد األحاديث املقطوعةج مُ هذا احلديث الذي خرَّ و : "رياملاز قال 
ن عن ابن جريح قال أخربين حممد بن قيس ب"قد رواه عبد الرزاق يف مصنفه: و ، 3يف روايتها" م  ه  و   األحاديث اليت

 .احلديث "،خمرمة أنه مسع عائشة تقول ...
 4".ا، مل يذكر فيه عبد اهلل بن كثري ...مقطوعً  ي  ر  ب  لنا هذا اإلسناد من طريق الدَّ  ي  و  هكذا رُ "قال بعضهم: 

 :ا ما صح يف النسخ األخرىموردً و  قع يف بعض نسخ الصحيح من خطأو  ويف شرحه حلديث آخر مبينا ما
هب قال و  خربنا ابناد قاال أعمرو بن سو  و  حدثنا أبو الطاهر"5:يقول اإلمام املازري: خرج مسلم يف هذا الباب

أنه كان إذا  -سلمو  صلى اهلل عليه-أخربين جابر بن إمساعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النيب 

                                      
 .3/182 بفوائد مسلم املازري، املعلم 1
 . 330-1/329 املصدر نفسه2
 . 1/330املصدر نفسه 3
 . 1/330 املصدر نفسه4
 أي باب ذكر أحاديث اجلمع بني الصالتني.  5
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هب حدثين و  أخربنا ابن"وقع يف نسخة ابن ماهان: و  وي هذا اإلسناد جمودا،، رُ احلديث 1"....عجل عليه السري
 ."إمساعيل عن عقيل

 هب مصري. و  بن إمساعيل شيخ البنإمنا هو: جابر و  ،همو  فهذا
 2".ليس بشيءو  هب عن ابن إمساعيل،و  ابن"قع يف بعض النسخ أيضا:و و 

 .يف غزو  تبوك..." احلديث -سلمو  صلى اهلل عليه-اهلل رسول مجعفيه "و  د شرحه حلديث معاذنوع
بري املكي قال: ا أبو الز حدثنباب أيضا حديث قر  بن خالد قال:"خرج مسلم يف هذا الو مام املازري:"قال اإل

 ."لةثاو  حدثنا عمرو بن
 .ن أيب الزبريإمنا أتى هذا من قبل الراوي عو  ،والطفيل عامر ال عمر  أيب اسمو املشهور احملفوظ يف 

أبو :قال منو  ، املكي من ليث بن بكر بن عبد منالة الليثي ثاو  هو عامر بن :قال اإلمام املازري: قال بعضهم
 .ائلو  ليس  من بكر بنو   نسبة إىل بكر بن عبد منا ،الطفيل البكري

 .: امسه عامره عليه البخاري يف تارخيه الكبري فقالوقد نب  
 .3"حنوه يف كتاب التمييز ملسلمو  ،قال يف األوسط: اسم أيب الطفيل عامرو  ،وقال بعضهم: عمرو

فة عن عبد اهلل بن عمر، يرد الرواية املوقو و  كما جند اإلمام املازري يصحح الرواية املوقوفة عن عمر بن اخلطاب-
 ذلك باحملفوظ من الروايات.  لىمستدال ع

فري قال: خرجت مع بري بن نُ خرج مسلم يف باب ما تقصر فيه الصال  حديثا عن جُ " ازري:يقول اإلمام امل
ركعتني، فقلت له فقال: رأيت مط إىل قرية على رأس سبعة عشر ميال أو مثانية عشر ميال، فصلى رحبيل بن الس  شُ 
 ".بن عمر صلى بذي احلليفة ركعتنيا

 4".رأيت عمر"وديلُ كذلك رواه اجلُ   "مر  عُ  رأيتُ "الصواب و  "رأيت ابن عمر  "هكذا يف نسخة ابن احلذاء: 
 5."عن عمر رضي اهلل عنه"غريمها و  ارالبز  و  جه ابن أيب شيبة كذلك خر  و   -رضي اهلل عنه-واحلديث حمفوظ لعمر

ا نا سيف قال مسعت جماهدً حدثنا ابن منري قال نا أبي"ل املؤمن مثل النخلة: ث  يف باب م  و عند شرحه حلديث  -
 6.احلديث:"يقول

الصواب و  فجعل بدل سيف، سفيان قال بعضهم،" اجماهدً  ثنا سفيان قال مسعتُ حد  "يف نسخة ابن احلذاء: و 
سيف أبو سليمان  و  يقال فيه أيضا: سيف بن سليمانو  هو سيف بن أيب سليمان يروي عن جماهد،و  سيف

                                      
 . 159احلديث رواه اإلمام مسلم يف كتاب صال  املسافرين و قصرها، باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر، صحيح مسلم، ص 1
 .1/298املازري، املعلم بفوائد مسلم  2
 .299-1/298املصدر نفسه 3
 . 156سافرين و قصرها باب صال  املسافرين و قصرها، ص احلديث رواه اإلمام مسلم يف كتاب صال  امل 4
 1/297املازري، املعلم بفوائد مسلم 5
 . 658احلديث رواه مسلم يف كتاب صفة القيامة و اجلنة و النار، باب مثل املؤمن مثل اجلنة، ص  6
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حيىي و  ابن املبارك يقول: سيف بن أيب سليمان،و  كيع يقول: سيف أبو سليمانو  كل حمفوظ، قال البخاري:
 1"....القطان يقول: سيف بن سليمان

بو النضر نا إبراهيم بن ج مسلم يف باب صفة اجلنة: حدثنا حجاج بن الشاعر قال نا أخرَّ "قال اإلمام املازري: 
 ".سعد نا أيب عن أيب سلمة عن أيب هرير 

 وقع يف نسخة الرازيو  يف نسخة السجزي عن أيب أمحد مثله،و  هكذا إسناد هذا احلديث عند أيب العالء،
الصواب و  هو الزهري، قال بعضهم:و  ندالكسائي: حدثنا أيب عن الزهري عن أيب سلمة بزياد  رجل يف السَّ و 
اهيم عن أبيه عن أيب جه أبو مسعود من طريق مسلم من حديث إبر كذلك خرَّ و   من تابعهو  ية أيب العالءروا

 اهلل أعلم.و  رواية عن الزهري، إبراهيمال أعلم لسعد بن و "سلمة قال: 
 صله عن أيب هرير .و  قال الدارقطين  يف كتاب العلل: مل يتابع أبو النضر علىو 

 :سعد ابنا إبراهيم بن سعد، قال و عن أبيه عن أيب سلمة مرسال، كذلك رواه يعقوبو احملفوظ عن إبراهيم 
 2.املرسل الصواب"و "
 مصادر اإلمام المازري في كتابه المعلم بفوائد مسلم  -8

من خالل تتبعنا لكتاب املعلم بفوائد مسلم، جند أن اإلمام املازري مل يغفل عن اإلفاد  من الكتب اليت سبقته، 
شرح و  قاد سواء يف الصناعة احلديثية أو االستنباطات الفقهيةو  ذكاءو  حباه اهلل تعاىل من علم غزير ارغم م
 اعتمد على أمهات الكتب نذكر منها:و  األلفاظو  الغريب

 مصادر المازري في الصناعة الحديثية و علم الرجال: -أ
3حسني بن حممد الغساين اجلياين يأليب عل تمييز المشكل:و  تقييد المهملكتاب -1

 (هـ 498ت)
كتاب حسن   هوو  ،و األنساب األلقاب و هو كتاب يف اجلمع بني رجال الصحيحني ضبط فيه مؤلفه األمساءو "

4".مفيد أخذه الناس عنه
 

 .(هـ 241 تكتاب مسند أمحد بن حنبل )-2

 .حتقيقاته اإلسناديةتارخيه اعتمده اإلمام املازري يف و  صحيح اإلمام البخاري-3
 .مسند البزار الكبري-4

                                      
 .3/201املازري، كتاب املعلم بفوائد مسلم  1
 .3/202 املصدر نفسه،2
ال بأنه رئيس احملدثني بقرطبة و كان من جهابذ  احملدثني و كبار العلماء املسندين ، و عين باحلديث و كتبه و ضبطه .. مجع كتابا شكو ب"وصفه ابن  3

اهلل بن احلاج  يف رجال الصحيحني مساه  بتقييد املهمل و متييز املشكل ، و هو كتاب حسن مفيد أخذه الناس عنه ، و مسعناه على القاضي أيب عبد
 . 131-1/130شكوال "، الصلة البن بعنه

 .1/349أنظر املعلم  1/142شكوال، كتاب الصلة ابن ب 4
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 .كتاب الرتمذي-5

 .كتاب الضعفاء للعقيلي-6

 .(هـ385التتبع على الصحيحني لعلي بن عمر الدارقطين )و  اتاإللزام-7

 .من نزل من الصحابة سائر البلدان كتاب معرفة-8

1.كتاب العلل للدارقطين-9
 

أما إن و  بينما رجل يسوق بدنة مقلد  ،رحه حلديث أيب هرير  : "الداودي يف ش أيب نصر النصيحة لإلمام-10
قد فاته و  صل إليهو  منعه من الوصول إىل البيت فإنه ال حيل عندنا إال بوصوله إىل البيت، فإذاو  صده املرض

 2".كان عليه القضاء ...و   احلج حل بكر 
أم ال ؟ فعندنا ال و  تطوع فحل، هل عليه القضاءاختلفوا أيضا إذا صده العدو عن حج و "فقال اإلمام املازري: 

لو صده عن حج الفريضة فال يسقط عن حجة الفريضة ألجل و  عند أيب حنيفة عليه القضاء،و قضاء عليه 
 ."عليه إذا حل أن يأيت هباو  الصد،

 حل سقط عنه الفرض،و  وقال ابن املاجشون من أصحاب مالك: إذا صد بعد أن أحرم حبجة الفريضة،
 صدهو  حكى الداودي يف كتاب النصيحة عن أيب بكر النعايل: أن الفرض يسقط عنه إذا أراد احلج و 
 3.كان بعض أشياخنا يستبشع هذا القول"و   أظن أنه حكاه عن رجل آخر من أصحابنا،و  إن مل حيرم،و  العدو 
 مصادره اللغوية:-بـ

 غريب األلفاظ منها: و  اعتمد اإلمام املازري على أمهات كتب اللغة
 .كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم-1
 .كتاب غريب احلديث البن قتيبة-2

 موضوعه تفسري غريب القرآنو  ما قصر يف كتابه املذكورو "للهروي، قال ابن خلكان:  يبنيغر كتاب ال-3
 التحري فيه و بالغريب يدخل اعتناء املازريو  ،اإلمام املازري على هذا الكتاب اعتمادكان أكثر و  4،"ثاحلديو 

                                      
 .3/202أنظر كتاب املعلم  1
 .2/103 املصدر نفسه2
 .2/102املصدر نفسه، 3
لغوية مل يهملها إذ ينقلها قق كتاب املعلم: "كلما تكلم عن لفظ غريب يف حديث رجع املازري إىل كتاب الغريبني و حينما تكون بسطة حمقال  4

 . 1/225 ،مضيفا إىل كتابه البسطة مما يدل على مالزمته له و عنايته به"، مقدمة حتقيق كتاب املعلم
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 1.هو من مهام كتابه املعلم"و  ألنه مفتاح فقه احلديث، 
 .أشرف على أطم من آطام املدينة 1282يف حديث رقم 2،اخلطايب يف معامل السنن-4

قد ذكر قبل هذا و  ،طام املدينة حصوهنا قاله اخلطايبآ و ،األطم... من حجار  مرفوع بالقصةقال املازري: "
3."غريهرح بش

 

 :لغوي على علماء اللغة نذكر منهممام املازري على إيضاح املعىن الاإل اعتمدكما 

 اللغة. و  إمام الكوفيني يف النحو، (هـ 291)4أمحد بن حيىي-1
 5هو سعد بن مسعد  أبو احلسن األخفش.و  (هـ 210األخفش )-2
 . 6األديب اهلروي: حممد بن أمحد بن طلحة األزهري اللغوي (هـ370األزهري )-3
 . 7األصمعي: عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع البصري اللغوي-4
 .8(هـ276الدينوري النحوي اللغوي ) أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة :ابن قتيبة القطيب-5
 .9(هـ 328أبو بكر بن األنباري )-6
 .10(هـ321ابن دريد )-7
 
 
 
 
 
 

                                      
 .1/149النيفر، مقدمة حتقيقه للكتاب املعلم 1
 .1/349أنظر املعلم،  2
 .3/367، كتاب الفنت و أشراط الساعة املصدر نفسهأنظر  3
 .1/396امللتمس بغية الضيب،  4
 .1/590املصدر نفسه  5
 .1/244، 1/279، 1/288، 1/205أنظر املعلم  6
 .80، 3/78، 1/214أنظر املصدر نفسه،  7
 .2/57، 1/215أنظر املصدر نفسه،  8
 .97، 3/69أنظر املصدر نفسه،  9

 .2/142أنظر املصدر نفسه،  10
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 :منهإفادة العلماء و  العلميةقيمة الكتاب  -9
 تبوأ كتاب املعلم بفوائد مسلم مكانة عظيمة بني العلماء. 

علم" من فوائد مجَّة ال 
ُ
يقول القاضي عياض: "و إن تأليف كتاب جامع لشرحه ال معىن  له، مع ما تقر ر يف "امل

 . 1تضاهى، و نكت متقنة، وقف عندها حسن التأليف و تناهى"

 .استشهدوا بأقوالهو  أخذوا عنهو  العلماء من كتاب املعلم بفوائد مسلم،أفاد  و قد

( يف كتابـــــــــه شـــــــــرح هــــــــــ 834ت مـــــــــنهم اإلمـــــــــام أيب عبـــــــــد اهلل حممـــــــــد بـــــــــن أمحـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد امللـــــــــك القيســـــــــي)

ر يف تفســـــــــــــري أحاديـــــــــــــث كتـــــــــــــاب "مناهج العلمـــــــــــــاء األحبـــــــــــــاـاملســـــــــــــمى بـــــــــــــ 2يز  األنـــــــــــــوار الســـــــــــــنية البـــــــــــــن ُجـــــــــــــ

 .3األنوار"

 الشرح كالم اإلمام املازري، فأكثره مأخوذ عنه، مث االعتماد على كالم عياض يف اإلكمال،عمد  هذا و "

حيث صرح اإلمام القيسي يف هذا الشرح بأنه يأيت بكالم شارحي األحاديث بنصه ، 4"المث على كالم ابن بط   

نقل عنه يف و  قرقول نمام ابكما استفاد من كتاب املعلم كبار علماء املغرب منهم اإلكالم لقائله.  كل    مع عزو  

 6.املطالع" بلغت حوايل مثانيةمن "5،مواضع

                                      
 .1/73القاضي عياض، إكمال املعلم،  1
 الغرناطي: من ذوي األصالة و الوجاهة و النباهة و العدالة، اإلمام احلافظ العمد  املتفنن. أخذ الكليب بن ُجزي حممد بن أمحدأبو القاسم "  2
 يل الطنجاينعن ابن الزبري و الزم ابن رشيد و أبا اجملد بن أيب األحوط و القاضي بن برطال و أبا القاسم بن الشاط و انتفع به و ابن الكماد و الو  
 و غريهم، و عنه أبناؤه حممد و أبو بكر أمحد و عبد اهلل و لسان الدين بن اخلطيب و إبراهيم اخلزرجي و غريهم. أل ف يف فنون من العلم 
 و الدعوات و األذكار املخرجة من صحيح األقوال السنية في الكلمات السنية، و تهذيب صحيح مسلم وسيلة المسلم فيمنها  
 الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية و التنبيه على مذهب الشافعية و احلنفية و احلنبلية، و تقريب الوصول إىل علم األصولاألخبار و القوانني  
 ة و غريو النور املبني يف قواعد عقائد الدين و املختصر البارع يف قراء  نافع و أصول القراء الستة غري نافع و الفوائد العامة يف حلن العام 
 شهيدا يف واقعة طريف  ، تويف ده من التفسري و القراءات و فهرسة كبري  اشتملت على كثري من أهل املشرق و املغربذلك مما قي   

 .1/306هـ" شجر  النور الزكية، 693م( مولده سنة 1340) هـ 741سنة 
حته للدكتوراه جبامعة حممد األول اآلداب بوجد . و قد حقق كتاب مناهج العلماء األحبار يف تفسري أحاديث كتاب األنوار، حممد بلوايل يف أطرو  3

 مركز ودود للمخطوطات.
 .1/138ذيل النيفر، مقدمة حتقيقه لكتاب املعلم بفوائد مسلم حممد الشا 4
 .12/72، 11/36، 4/219، 1/244نظر املنهاج الغضب و الرضى و احلب و البغض : أأمثلة ذلك ما ساقه مثال يف صفة  5
 .1/131ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  6
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نقل عنه يف  حيث1،أكثر النقل عنه"" و، اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم املسمى املنهاج استفاد قدو 

 2."اأكثر من سبعني موضعً 

ـــــدون بعـــــدما ـــــن خل ـــــه: يقـــــول العالمـــــة اب ـــــد مســـــلم لإلمـــــام املـــــازري بقول ـــــم بفوائ ـــــاب املعل ـــــى  اشـــــتمل"أشـــــاد بكت عل

 إكمــــــال و مســــــاه متمـــــهو  مث أكملـــــه القاضــــــي عيــــــاض مـــــن بعــــــده ،و فنــــــون مـــــن الفقــــــه عيـــــون مــــــن علـــــم احلــــــديث

 3."املعلم

 4.ا"افيً و  ازاد عليهما فجاء شرحً و  ،تالمها حمي الدين النووي بشرح استوىف ما يف الكتابني وقال:"

واطن موطن من امل نالقاضي عياض فما مو  يف شرحه يف مسائل الصفات على هنج املازري النووي قد سارو "بل

يأيت و  ،ح أخرىيلم   و ار تح بذلك يصر  و  زري أو القاضي عياض،قل إما عن املاينو  إال اليت فيها الصفات

 5.ينقله باملعىن يف أحايني أخرى" و انً بالنص أحيا

 :اليت نقل فيها اإلمام النووي كالم اإلمام املازرينذكر بعض املواضع 

 طالق  -سلمو  صلى اهلل عليه- مل يقع على النيبو :"يو يقول اإلمام النو فعند شرحه حلديث أم زرع  

 فيه أن هؤالء النسو  ذكر بعضهن أزواجهن  مبا و  قال املازري: قال بعضهم، هه لكونه مل ينو الطالقبتشبي

إنسانا بعينه أو مجاعة  إمنا الغيبة احملرمة أن يذكر و ،أمسائهم و لكوهنم ال يعرتفون بأعياهنممل يكن غيبة و  يكره،

 .بأعياهنم

هو و  ،تغتاب زوجها امرأ مسع  -سلمو  عليه صلى اهلل-لو كان النيب  االعتذارإمنا حيتاج إىل هذا و  قال املازري:

صفت و  لكن لو ،تها عائشة عن نسو  جمهوالت غائباتكح فإمناأما هذه القضية، و  على ذلك، جمهول فأقرَّ 

 فإن كان جمهوال ال يعرف بعد البحث ،روف عند السامعني كان غيبة حمرمةهو معو  زوجها مبا يكرهه امرأ اليوم 

                                      
 .1/573مجال الدين احلمريي، النسبة إىل املواضع و  البلدان  1
 . 8/3اإلمام النووي و أثره يف احلديث و علومه ألمحد حداد،  2
 .414عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة ص  3
 .414املصدر نفسه، ص 4
، حتقيق دار الفالح للبحث العلمي و حتقيق الثراث، دار الفالح، مصر، 1/48 البن قرقول اح اآلثارمقدمة حتقيق كتاب مطالع األنوار على صح 5

 م.2012-هـ1433الفيوم، الطبعة األوىل ،
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فيما و "قال املازري: ،قن قال يف العامل من يشرب أو يسر جيعله كمو  ،فيه عند بعضهم كما قدمنا فهذا ال حرج

 1.القائل احتمال"قاله هذا 

 2.كما أفاد من كتاب املعلم اإلمام الصنعاين يف سبل السالم-

ـــــيُ "يف شــــرحه حلـــــديث  يف روايـــــة ملســـــلم و "القليــــل علـــــى الكثـــــريو  املـــــار علـــــى القاعـــــدو  م الصـــــغري علــــى الكبـــــريل  س 

املـــــازري:  قــــالو  ظــــاهر األمــــر علــــى الوجــــوب،و "قــــال الصــــنعاين: ي الراكــــب علــــى املاشــــو  مــــن روايــــة أيب هريــــر 

اآلخــــــر فــــــاعال و  ،ا للمســــــتحبقــــــال: فلــــــو تــــــرك املــــــأمور باالبتــــــداء فبــــــدأ اآلخــــــر كــــــان املــــــأمور تارًكــــــ إنــــــه للنــــــدب

 3".للسنة

ـــــــــــان أو ماشـــــــــــيانو : "وقـــــــــــال يف موضـــــــــــع آخـــــــــــر ـــــــــــى راكب ـــــــــــازري أمـــــــــــا إذا تالق ـــــــــــم فيهـــــــــــا امل ، فقـــــــــــال فقـــــــــــد تكل

يلة الــــــــــدين مرغــــــــــب فيهــــــــــا يبــــــــــدأ األدى منهمــــــــــا علــــــــــى األعلــــــــــى قــــــــــدرا يف الــــــــــدين إجــــــــــالال لفضــــــــــله، ألن فضــــــــــ

 4.يف الشرع ..."

نقـــــل عـــــن اإلمـــــام املـــــازري يف مواضـــــع   "صـــــحيح مســـــلم بـــــن احلجـــــاجالـــــديباج شـــــرح ه"الســـــيوطي يف كتاباإلمـــــام و -

و  يصـــــبغ هبـــــا، قيـــــل املـــــراد صـــــبغ الشـــــعر-ســـــلمو  صـــــلى اهلل عليـــــه-رأيـــــت رســـــول اهلل "يف حـــــديث:  كثـــــري  منهـــــا:

ــــــوم  -ســــــلمو  صــــــلى اهلل عليــــــه-ألنــــــه مل ينقــــــل أنــــــه هــــــو األشــــــبه و  قــــــال املــــــازري:قيــــــل الثيــــــاب،  صــــــبغ شــــــعره ي

 5."الرتوية

 :الذين أفادوا من أقوال اإلمام املازري ومن علماء املغرب كذلك

 6.بيهي يف كتابه الفجر الساطع على الصحيح اجلامعشحممد الفضيل بن حممد الفاطمي الاإلمام 

فقهـــــاء املـــــذهب  نقـــــل عـــــنكمـــــا ي  اوديالـــــد و مجـــــر  يبأابـــــن و  فقـــــد اعتمـــــد علـــــى الشـــــراح املـــــالكيني كـــــابن بطـــــال

ـــــرب نبـــــا ـــــد ال ـــــاو  عب ـــــن و  املـــــازري و العـــــريب نب  ابـــــن عرفـــــةو  القـــــرطيبو ي جالبـــــا و القاضـــــي عيـــــاضو  شـــــد ..ر اب

 .و غريهم األيب و

                                      
 . 193و  1/18 كذلك  هـ، أنظر 1392، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 15/222شرح النووي على صحيح مسلم  1
 م. 1960 -هـ 1379مكتبة مصطفى الباجي احلليب، الطبعة الرابعة  4/154الصنعاين، سبل السالم  2
 .4/154املصدر نفسه  3
 .4/154املصدر نفسه  4
 . 3/281السيوطي، الديباج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  5
 .2/929ملالكي، ذكره الكتاين يف فهرس الفهارس و هو شرح على صحيح البخاري مجع فيه مؤلفه بني الرواية الصحيحة و فروع الفقه ا 6
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 :الفتح هاحلافظ ابن حجر يف كتابومن علماء املشرق الذين أفادوا من كتاب املعلم لإلمام املازري  

 احلافظ ابن حجر من كالم اإلمام املازري و استشهد بأقواله يف مواضع كثري  من كتابه فتحفقد أفاد 

 عند طلب لباالغتسا نئهي أمر العا و أما الزياد  الثانية"الباري، نذكر منها:قال احلافظ ابن حجر:  

 لذلك كان معلوما بينهم فأمرهم أن ال ميتنعوا منه إذا االغتسالففيها إشار  إىل أن ، املعيون منه ذلك 

 حكى املازري فيهو  ظاهر األمر الوجوب، و أدى ما يف ذلك رفع الوهم حاصل يف ذلك و ،همنأريد م 

رت العاد  بالشفاء به فإنه كان اغتسال العائن مما جو   اهلالك يمىت خش :قالو  ،صحح الوجوبو  خالفا 

 1.هذا أوىل ..." و جيرب على بذل الطعام للمضطر قد تقرر أنهو  ،يتعني

إال فيستحب أن يكون و  أما خصوصية السبع فالظاهر أنه لبس فيها"وضع آخر يقول احلافظ ابن حجر: ويف م

 لو صح أن خيرج ملنفعة التمر و  ،هذا مما ال يعقل معناه يف طريقة علم الطب :2قال املازريو  ،تراو  ذلك

ال على و  الذي هو السبع، دجه االقتصار على هذا العدو  مل يقدر على إظهار ،الطبجه من جهة و  يف السم

خاصة أو  -سلمو  صلى اهلل عليه-لعل ذلك كان ألهل زمانه و  االقتصار على هذا اجلنس الذي هو العجو ،

صف غالب و  ى أنه أرادعل ل  جد يف األكثر محُ  وُ  إنو  ،قوع الشفاء يف زماننا غالباو  ألكثرهم، إذا مل يثبت استمرار

 3".احلال

 4.عياض عند ادعاء اإلمام النووي البطالن في كالمهما و كما انتصر الحافظ ابن حجر لإلمامين المازري
 ل  ص  مل يظهر يل من كالمهما ما يقتضي احلكم عليه بالبطالن، بل كالم املازري يشري حُم  و "فقال احلافظ ابن حجر: 

املناسبات ال يقصد فيها التحقيق البالغ بل  و كالم عياض إشار  إىل املناسبة فقط،  يفو  عليه النووي، ما اقتصر  

 5."كتفى منها بطرق اإلشار يُ 

 

                                      
 ه.1379، دار املعرفة، بريوت، 10/204ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  1
 .3/72املازري، املعلم بفوائد مسلم  2
 . 10/240ابن حجر، فتح الباري  3
ذلك سبعا فال يعقل معناه كما يف أعداد الصلوات و نصب الزكوات، فقال النووي: "يف احلديث ختصيص عجو  املدينة مبا ذكر، و أما خصوص كون  4

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، كتاب األشربة، باب فضل متر املدينة،  "ياض بكالم باطل فال يغرت به قال: و قد تكلم يف ذلك املازري و ع
 م.1930-هـ1349، املطبعة املصرية باألزهر، الطبعة األوىل 14/3

 .10/240جر، فتح الباري ابن ح 5
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 1.عند شرحه حلديث يف باب ال خيلون رجل بامرأ  ،املازري اإلمام كما نقل احلافظ ابن حجر يف الفتح رأي

أشار املازري إىل أنه و  ،املازري بأن احلمو أبو الزوج تبعهو  ...غريو  قد جزم الرتمذيو "قال احلافظ ابن حجر: 

رده النووي فقال: هذا كالم فاسد مردود ال و  تبعه ابن األثري يف النهاية،و  ذكر للتنبيه على منع غريه بطريق األوىل،

 ."جيوز محل احلديث عليه

احلمو " :األئمة يف تفسري املراد بقولهيف كالم  سيظهرو اإلمام املازري فقال: " وانتصر احلافظ ابن حجر لرأي

 2.ما تبني منه أن كالم املازري ليس بفاسد" "املوت

                                      
 .2383احلديث رواه اإلمام مسلم يف كتاب احلج، باب سفر املرأ  مع حمرم، حديث رقم  1
 .9/331احلافظ ابن حجر، فتح الباري  2
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كامل املعملو  ياضع القايض  :املبحث الثالث  بفوائد مسمل مهنجه يف كتابه ا 

 بفوائد مسلم المعلم إكمالالتعريف بكتابه و  : ترجمة القاضي عياضاألولالمطلب 

1جمة القاضي عياض:تر -1
 

 :نسبهو  اسمه، مولده -
سبيت  املراكشي، بيتحصيب الس  الفضل اليو أببن عمرون بن موسى بن عياض عياض بن موسى بن عياض  وه

لد مبدينة و  قته،و  احلديث يف أهل إمامو  عامل املغرب3،"أديب"فقيه حمدث عارف  2األصل. أندلسيامليالد و  الدار
 .                                                                                         هـ476يف شهر شعبان سنة  سبتة

 4."أربعمائةو  سبعنيو  ست   يف منتصف شهر شعبان من سنة سبتة"كان مولده مبدينة 
 د يف منتصف شعبان سنة ستل  و  نهالفضل خبطه يذكر أو أبيل القاضي "مث كتب إ :شكوالببن يقول خلف 

قضاء  يِلي و  ، حافظا ملذهب مالك.أصوليا، عاملا بالتفسري فقيها علومهو  إماما باحلديثكان 5،أربعمائةو  سبعنيو 
6.عياض" أخبارالرياض يف  أزهاريف كتاب مساه " املقري اإلمامقد بسط يف ترمجته و  ،مث قضاء غرناطة سبتة

 

 :تالميذهو  شيوخهو  طلبه للعلم
عبد اهلل حممد بن علي بن  أيبخذ بقرطبة عن القاضي مخسمائة، فأو  سبع ، سنةطالبا للعلم األندلسقدم "

راجو  ،دينحيم  راج بن عبد امللك بن س  علي الغساين و أباز له أجو  غريهم.و  حممد بن عتاب أيبعن و  ،أيب احلسني س 
األخذ و  بلقاء الشيوخ ن  ع  و  عن غريهو  ،اديف كثرير سني بن حممد الص  خذ باملشرق عن القاضي علي ح  أو  .يف ما رواه

 7."تقييدهو  اهتمام جبمعهو  له عناية كثرية به،و  مجع من احلديث كثريا،و  عنهم،

                                                           
-12/247النهاية و  البداية -،  1269رقم  384-383، بغية امللتمس ص 10-3تقييد السماع، ص و  ترمجته يف: اإلملاع إىل أصول الروابة1

249                                                                                                                            ،                                                          
اللغات و  األمساءتاريخ  -، 101تاريخ قضاة األندلس، ص  -هـ(، 544سنة  تاريخ اإلسالم للذهيب، )وفيات -تاج العروس )مادة حصب(،  -
                                                                      ،                                                                                   4/138شذرات الذهب  -، 106الرسالة املستطرفة  -،351رقم  270الديباج املذهب، ص  -، 499-2/498جذوة املقتبس  ،1/43
                                                 ،                                                                              2/19مفتاح السعادة  -، 17-8/16معجم املؤلفني  -، 5/805 -2/1687كشف الظنون   -، 21-2/18طبقات املفسرين للداودي  -
                                              .                                                                                                                        1/13أزهار الرياض يف أخبار عياض  -،  3/152وفيات األعيان  -، 597-3/596الوايف بالوفيات  -
كان و  قد أفاد بذلك حممد بن القاضي عياض، بقوله: "وقد استقر أجدادنا يف القدمي جبهة بسطة من بالد األندلس، مث انتقلوا إىل مدينة فاس...و  2

نتقل من مدينة فاس إىل املنصور ابن عامر غزوات كثرية. و اغزا مع و  عمرون والد جد أيب رجال خريا صاحلا، من أهل القرآن حج  إحدى عشرة حجة،
 ، بتحقيق السيد أحد صقر، دار الرتاث، القاهرة. 3تقييد السماع، ص و  بعد دخول بن عبيد املغرب". اإلملاع إىل أصول الرواية ةمدينة سبت

 .        383الضيب، بغية امللتمس، ص 3
                      .                                                                                                                            3قق، ص القاضي عياض، كتاب اإلملاع، مقدمة احمل4
                                        .                                                                                                                            2/359ابن بشكوال، كتاب الصلة، 5
 م يف مخس جملدات.2010-هـ1431ة األوىل بتحقيق علي عمر مبكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة الطبع قد طبعو  6
 .2/359ابن بشكوال، الصلة  7
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 القرطيب من احملدثني التجييبعبد اهلل  وأبو  ،الوليد بن رشد قاضي اجلماعة بقرطبة وأب: القاضي أيضامن شيوخه و  
بكر الطرطوشي صاحب كتاب سراج  وأب: باإلجازةمن شيوخه و  بكر بن العريب احلافظ املستبحر وأبو  األدباء،و 

 .عبد اهلل املازريو أب اإلمامو  عبد اهلل الرازي وأبو  طاهر السلفي وأبو  امللوك

 تتلمذ على القاضي عياض خلق كثري نذكر منهم. :تالميذ القاضي عياض-
عبد  وأبالقاضي و  ،التاديل اهللعبد و أبو  1ومالقاسم بن ملج وأبو  ،ابن مضاءو  ابن زرقونو  ابن غازيو  "ابنه حممد

 3.شكوالبالقاسم خلف بن عبد امللك بن  وأبو  2."عبد اهلل بن عطية وأبالقاضي و  ن القصريالرح

 آثاره العلمية: و 4وفاته -
 أربعنيو  سط سنة أربعو  طنهو  ا عنغرَّبر مبراكش يف مجادى األخرى م   -رحه اهلل-تويف القاضي عياض 

 .م1149مخسمائة و 
 5القاضي عياض مصنفات عظيمة طارت هبا الركبان نذكر منها: ألف

 لم،عبد اهلل املازري على صحيح مس أيبفيه شرح شيخه  أكملكتاب  وهو  :مسلم بفوائد املعلم إكمالكتاب -1
 ،م1998 -هـ1419مصر العربية سنة  جبمهوريةبدار الوفاء  إمساعيلحيىي قد طبع الكتاب بتحقيق و 

دار الوفاء ب م2005 -هـ1426الطبعة الثالثة سنة طبع و  ،بدار الندوة بالرياض م2004طبع الطبعة الثانية سنة و 
6.قد طبعو  اإلسالم،حبدود قواعد  اإلعالمكتاب -2.جبمهورية مصر العربية

 أصولمعرفة إىل  ملاعاإلكتاب   -3
، سنة تونس ،القاهرة املكتبة العتيقة ،الرتاث، بدار قد طبع بتحقيق السيد أحد صقرو  ،تقييد السماعو  الرواية

قد طبع و  ،مالك اإلماممذهب  أعالمتقريب املسالك يف معرفة و  كتاب ترتيب املدارك-4.م1970 -هـ1398
زء اجلو  م1965األول بتحقيق ابن تاويتالطنجياجلزء  ،املغرب ،احملمدية -مبطبعة فضالة  األوىلالكتاب الطبعة 

ق حممد بن اجلزء اخلامس بتحقيو  م1970 -م1966ق عبد القادر الصحراوي سنة الرابع بتحقيو  الثالثو  الثاين
 .                                                                  م1983 -م1981الثامن بتحقيق سعيد أحد أعراب،و  اجلزء السادس،  السابعو  شريفة،

كتاب يف الفروع: مجع فيه من غريب  واملختلطة: "وهو  مشكالت املدونةكتاب التنبيهات املستنبطة يف شرح -5
عبد املنعم حييت بدار ابن و  وقد طبع الكتاب بتحقيق حممد الوثيق7حترير املسائل فوق ما يوصف".و  ضبط األلفاظ

 م.2012م، كما طبع كذلك باملكتبة التوفيقية 2001حزم ببريوت سنة 
                                                           

 1/238أخذ عنهما" و  ابن اجلدو  قال يف شجرة النور الزكية: "ولقي القاضي عياض 1
                       .                                                                                                                            1/205حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 2
 .2/360ابن بشكوال، كتاب الصلة، 3
 .                                                       2/360مخسمائة. فأخذنا عنه بعض ما عنده"، الصلة، و  ثالثنيو  بة يف ربيع اآلخر سنة إحدىيقول خلف بن بشكوال: "وقيد م علينا ق رط -
 .3/383الوفيات،  -. 437الضيب، بغية امللتمس، ص  -. 1/250حممد خملوف، شجرة النور الزكية،  -. 2/360خلف بن بشكوال، الصلة، 4
       .                                                                                                                            1/205، حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 1/805، باشا البغدادي، هدية العارفني، 5/99الزركلي، األعالم، أنظر  5
                                .                                                                                                                            1/69علم بفوائد مسلم، مقدمة حتقيق كتاب امل6
 .1/205حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 7
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.و الكتاب مطبوع بتحقيق صالح الدين األديل 1كتاب بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد  -6
 م.1975وآخرين، بوزارة األوقاف املغربية سنة 

 شرقا طارت نسخهو  حله الناس عنهو  اإلبداعفيه كل  أبدعقد و  :كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى  -7
فيحاء قد طبع كتاب الشفا بدار الو  امللة احملمدية مثل كتاب "الشفا"، يف فلِ أ  "ما  :املقري اإلمامقال فيه ،غرباو 

 األسانيد.حذف و  ذه الطبعة بشرح الغريبجزأين، قام احملققون يف هيف  هـ1407بعمان الطبعة الثانية 
بدار  (هـ873) منالسي  يتهمع حاش "االشف"طبع كتاب  ، كمامادحو  ـ "الشفا" فائقة بني شارحعناية العلماء بو 

عن هذا الكتاب يقول التليدي: أما رواه من آثار و  ،يف جزأين م1988-هـ1409، سنة الفكر ببريوت بلبنان
 2آثار ال توجد عند غريهم".و  مغربية يف كتابه الشفا، فقد جعل بعض احملققني يقول: "إن املغاربة انفردوا بأحاديث

 .ةسبت أخباركتاب العيون الستة يف -8
األوىل، سنة الطبعة  اإلسالمي،قد طبعت بتحقيق ماهر زهري جرار بدار الغرب و ه،كتاب الغنية يف ذكر مشيخت-9

 .احدو  يف جزء م1982-هـ1402
قد طبع الكتاب قبل ذلك بتحقيق حممد بن و  م2003مبكتبة الثقافة الدينية جبمهورية مصر العربية سنة كما طبع

 .م1978-ـه1398عبد الدائم بالدار العربية للكتاب بليبيا سنة 

ضبط و  الصحيحنيو  تفسري غريب املوطأ كتاب يف وهو  اآلثار،على صحاح  األنوارمشارق  كتاب -10
 3األلفاظ..

 .هـ1333مكتبة الرتاث بالقاهرة سنة و  ،قد طبع الكتاب يف جملد طبعة املكتبة العتيقة بتونسو 
-هـ1402اإلسالمية باململكة املغربية سنة الشؤون و  األوقافحد يكن البلعمشي بوزارة كما طبع بتحقيق أ

ون لنشر  رات حممد علي بيضمشس الدين مبنشو  إبراهيم أحاديثهختريج و  ميأيضا بتقدطبع و  ،يف جملدينم1982
 يف جملدين . م2002-هـ1423، سنة العلمية ببريوت لبنان، بدار الكتب اجلماعةو  كتب السنة

 
 .يف ثالث جملداتم2012-هـ1433كما طبع بتحقيق صاحل أحد الشامي، بدار القلم بدمشق سنة 

 األحكام.يف شرح  فهاماألكتاب مطامح -11
 .اآلذان نظم الربهان على صحة جزم-12
 4.ديوان خطب رائقو  له شعر جيدو  -13

                                                           
 الظاهرية بدمشق.و  كتاين(1857) وجد منه نسخة خمطوطة يف خزانة الرباطت 1
 .17علومه، ص و  التليدي، تراث املغاربة يف احلديث2
الثاين: "مشارق األنوار يف تفسري غريب احلديث"، و  ني أن للقاضي عياض كتابني األول: "مشارق األنوار على صحاح اآلثار"رساقد زعم بعض الدو  3

 ليس كتابني.                                            و  هذا وهم بني  فالقاضي عياض له كتاب واحد يف ذلكو  أقول:-. 2/360أنظر كالم احملقق لكتاب الصلة، 
 .1/205حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 4
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 شارف مشارق األنوار من حضرتك بالشفاء، مؤلفاته العلمية فيقول: فظفر ملا التلمساين إىل بعضيشري املقري و 
 1قد حاز إكمال األجر بذلك العارض الوجيز.و 

 2حممد عبد املهيمن احلضرمي يف بيت فقال: ومجع بعض مؤلفاته الرئيس أبو 

 سار من مشارق األنوار في         أدنى المدارك إلى إكمـالـهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
                                                                     .                                                                                       5/535املقري، نفح الطيب،  1
 .5/537املصدر نفسه، 2
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 :حوله ألفما و  ثناء العلماء عليهو  العلمية مكانة القاضي عياض-
يي و  اليقظةو  الذكاءو  العلمالتفنن و  أهلمن  وهو  :بشكواليقول عنه ابن  تـ قمض  دت ده مدة طويلة ح  لي بـي ب   الفهم: "أ سم

 1".فيها سريته

 األعالم". ة العلماءقدو و  اإلسالمشيخ و  مةئاألقاضي  اإلمامالشيخ بقوله: " وصفه صاحب شجرة النورو 

أعمال أعالم  إىل، فلم حتتج لت رسومهاالفضائل اليت أشغو  األقالمو  احملابر أرباب: "عمدة بأنهصفه و في أضافو 
 ".مصرو  قطر يف كل الشائع الصيت

 مع يقظةاملنظوم و  ، حامل لواء املنثوراملتبحر يف العلوم ،القمرو  لشمسمسري ا مآثرهسارت قال عنه أيضا: "و 
 2."شهرته تغن عن التعريف به ،فهمو 

 :لفت حولهالتي أ عن الدراسات أما
" يف ترمجة أخبار عياضالرياض يف  أزهار" يسكتابه النف  التلمساين املقري شهاب الدين أحد بن حممد اإلماملف أ

 أخباره.و  مؤلفاتهو  حياته العلميةو  القاضي عياض

 الدراسات املعاصرة فنذكر منها: أما

3.ة لبشري علي حد الرتايبدرايو  ي احلديث روايةيف علم جهودهو  كتاب القاضي عياض-
 

4.اطو  ئد مسلم  حلسني بن حممد شاملعلم بفوا إكمالقاضي عياض يف الكتاب منهجية فقه احلديث عند -
 

حممد  سعيد دراسة موازنة حملمد هزير ،النووي اإلمامو  دراسة بعنوان شرح صحيح مسلم بني القاضي عياض-
 5املخاليت.

ار، جامعة حممد اخلامس، الرباط، كلية اآلداب و  أثره يف الدراسات األصولية حملمد بنو  القاضي عياض -
 . م1995ماجستري 

القاضي عياض األديب، لعبد السالم الشقوط، جامعة حممد اخلامس، الرباط كلية اللغة العربية ماجستري  -
 .م1982

أصول و  منهج القاضي عياض يف العقيدة اإلسالمية، لغسان أحد عبد الرحن، اجلامعة اإلسالمية كلية الدعوة -
 .هـ1414الدين دكتوراه 

 أبو الفضل عياض السبيت حلسن عبد الكرمي الوراكلي، طبع بدار الغرب اإلسالمي بتونس. -
 

                                                           
 .    2/360ابن بشكوال، كتاب الصلة، 1
 .1/205حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 2
 م.1976ه نوقشت جبامعة األزهر سنة هو يف األصل رسالة دكتوراو  م،1997 -هـ1418طبع الطبعة األوىل بدار ابن حزم، ببريوت لبنان، سنة 3
 م.                                                                                               1994 -هـ 1414طبع بدار ابن عفان، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، سنة 4
 م.2004هي رسالة دكتوراه سنة و  5
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 1:بفوائد مسلم المعلم إكمالالتعريف بكتاب -2
اضح من امسه استكمل به و  وهذا الشرح كما هو  ،هـ544املتوىف سنة  ياض بن موسى اليحصيب السبيتللقاضي ع

 .هـ536سنة  املتوىفي عبد اهلل املازر  أيبصاحبه شرح شيخه 
النشر و  بدار الوفاء للطباعة إمساعيلحيىي األوىل بتحقيق بفوائد مسلم الطبعة  املعلم إكمالبع كتاب قد ط  و 

إمساعيل، بدار ، بتحقيق حيىي م2004طبع الطبعة الثانية سنة و ، م1998 -هـ1419رية مصر العربية سنة جبمهو 
يف تسع  دار الوفاء جبمهورية مصر العربية، بم2005 -هـ1426طبع الطبعة الثالثة سنة و ، الندوة بالرياض

 .اإلكمال إكمال معه مكملو  ادة مطبعة السعيف أيضاكما طبع جملدات.
 منه كتاب اإلميان منفردا بتحقيق احلسني حممد شواط بدار الوطن بالرياض اململكة العربية السعودية.و طبع 

.وكذا طبعت مقدمة الكتاب منفردة بتحقيق احلسني حممد شواط بدار ابن عفان باخلرب باململكة العربية السعودية
  

 :إكمال المعلم ابــكت زاتـيـمم-3
شروح املغاربة  أعظممن  ،املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض إكمالكتاب  وهو  أيديناهذا الشرح الذي بني  إن

اإلتقان فقد متيز هذا و  اإلبداعه يف غاية جمليئ من جاء بعده،عمدة لكل  و، بل هاإلمام مسلمصحيح على 
 : الكتاب بـ

 .األندلسو  احلديث يف املغرب أعالمصاحبه من  أن-1

 .غرباو  شرقااآلفاق ا شهرت   أطبقت تآليفه-2

 .األرض بعد كتاب اهلل تعاىلجه و  كتاب على  صح  أن كتابه شرح ثاين أ-3

تقدم هذا الكتاب العظيم من حيث الشروح لصحيح اإلمام مسلم لكونه إكمال لشروح شيخه أيب عبد اهلل  -4
 .هـ 536املازري املتوىف سنة 

 أمشل الشروح لصحيح مسلم.و  أوسعو  إن هذا الكتاب من أقدم-5

اقتباسهم منه، دليل على القيمة و  أخذهمو  اعتماد جل  من شرح صحيح مسلم على كتاب إكمال املعلم-6
 العلمية هلذا السفر العظيم.

 .غلب روايات صحيح مسلمطالع القاضي عياض على أإ-7

                                                           
 1/95، عبد اهلل كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب 1/205، حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 1/1/265تاريخ الرتاث، فؤاد سزكني،  1
 .2/33، كما توجد منه نسخ يف مكتبة جامع الزيتونة حتت رقم 196أما النسخة املخطوطة منه ذكرها ابن خري االشبيلي يف فهرسته ص - 
 .3/181"تاريخ األدب العريب لكارل بروكلمان،  478-474بفاس رقمها:  نسخة يف مكتبة القزوينو  
 شريط. 2332/  2331ح / 933 -073منه نسخ باخلزانة العامة يف الرباط و  
 م.1973مطبعة اإلرشاد ببغداد  1/191نسخة منه يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد "فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد"، و  
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يف شىت علوم  د ررو  ا ما فيها من فوائدمستخرجر ، اافير و  اشرحر  مسلم اإلمامشرح القاضي عياض مقدمة صحيح -8
 أصوللقواعد علم  إرسائهمسلم من خالل  اإلمامد من خالهلا العلماء بعبقرية ه  ، تلك املقدمة اليت شي احلديث
 .يعبد اهلل املازر  أيبى شرح شيخه عل أضاف، قد بذلك يكون القاضي عياضو  احلديث

 .هيإنصافا لسابقي جيعل الشرح مكمال لكتاب املازر  رأىأنمث  ،هذا الشرح نزوال عند رغبة كثري من تالميذه فأل  -9

ا ذلك يف ، موضحر ياملازر  لإلماماين مع كتاب املعلم أليب علي الغساين اجلياعتماده على كتاب تقييد املهمل -10
 . املقدمة

 ابت عن كثري من الشراح الذين، غتراجمو  نسخ لصحيح مسلم من تبويبكشف على ما جاء يف بعض ال-11
مسلما  أن-خاصةوعلومه  املتخصصني يف احلديثو  م عامةبني طلبة العل-تناولوا النسخ غري املبوبة حىت ذاع خطأ

2.ل عليه يف ذلكضِ ن البخاري ف  أو  1،بوب كتابهمل ي  
 

 .ذكر حديث كذا وأ: باب حديث كذا إذا كان احلديث طويال يقولو  ،إال نادرا األبوابتراجم  ال يذكر-12

 ،ي باإلماماملازر  اإلمام إىليشري و  ،تكميل وأميم تت وأ تعقيب إىلقد ينقل من كتاب املعلم ما حيتاج -13
 باألم.صحيح مسلم  إىليشري و 

 3.ما يريد شرحه يورد إمناو  ،يسوق منت الصحيح كامال ال-14
 ،"املعلم" هيف كتابي املازر  اإلمام بدأهملا  إشكاالكونه   إىل أوالترجع  -كما قصد صاحبه له-أمهية هذا الكتاب إن

تعليق ما تضبطه  وه إمناو  ،تأليفا استجمع له مؤلفهمل يكن  جودة موضوعهو  حيث أن كتاب املعلم على نفاسته
 أوىفقد و .التهذيبو  الشرحو  التقييمو  ل شرح الصحيح ملسلم بالتحريركتاب يتناو   أولنه أو ".الطلبة من جمالسه

 مل ينافسالكتاب مرجعا يف خدمة صحيح مسلم، ، مما جيعل منأرىب بكثريو  على هذه الغاية -رحه اهلل-القاضي 
ملا تضمنه من الفوائد البالغة ذلك و  ،املتأخرينمنها يف  االقرتاب وأ، لن يستطيع أحد بلوغ شأنهو  من املتقدمني،

 ة اليت اشتهر ذكرهايعلى كثري من املراجع احلديث أمره يأت بغريها لكفته يف تقدمةمل  واليت لو  ،بعد هذه الفائدة
 4."ذاع صيتهاو 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/95هذه املسألة مذكورة يف جل كتب مصطلح احلديث، أنظر تدريب الراوي،  1
 م.2005 -هـ1426، دار الوفاء، مجهورية مصر العربية، الطبعة الثالثة، 1/24حيىي إمساعيل، مقدمة حتقيقه لكتاب إكمال املعلم،  2
 الطبعة اليت اعتمدتا فيها منت الصحيح كامال. 3
 .1/24مقدمة حتقيقه لكتاب إكمال املعلم، ، حيىي إمساعيل 4
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 المعلم إكمال: منهج القاضي عياض في كتابه المطلب الثاني
 تضمنت مقدمة القاضي عياض ما يلي::المعلم بفوائد مسلم إكمالمقدمة كتاب -1

أن  فرأى، نزوال عند رغبة طلبة العلمه كان نأو  املعلم إكمالكتاب   تأليف له علىبيانه للسبب الباعث  -أ
 .(هـ536ت ي )عبد اهلل املازر  أيب يستكمل به شرح شيخه

احلسني مسلم بن  أيب اإلماميف التفقه يف صحيح  عند اجتماع طلبة العلم لدي  فإين ي عياض: "يقول القاض
دقائق العلم و  هالفق إثارةو  أسراره،الكشف عن و  ن أغوارهالبحث عو  أخبارهالوقوف على معاين ، و رحه اهلل احلجاج

و ه بيان غامضو  ،اعتبارهو  تقصي ألفاظه عن حكمهو  أنوارهو  حقائق الدين من جذاهو  االقتباس للهدىو  ،من آثاره
الرأي  ... فاستتب   متونهو  أسانيدهيف  قع من اختالل لبعض رواتهو  التنبيه على ماو  ،مهملهو  تقييد مبهمهو  مشكله

 الصلةو  أن يكون ما يذكر من ذلك كالتذييل لتمامه اإلنصافو  سلوك سبيل العدلو  تعاىلاهلل بعد استخارة 

 1.كالمه" إلكمال
 أسانيدهاين يف الكالم على مشكل اجلي  علي احلسني بن حممد الغساين  أيب اإلمام قاضي عياض اعتناءالذكر -بـ
 أسانيد صحيح البخاري يف كتابه "تقييد املهمل".و 

فيقول القاضي عياض: "وكال ،بسطو  فيه من شرح أودعما و  يلإلمام املازر "املعلم بفوائد مسلم"بكتاب  كما أشاد
 شواردها، ما ت لقى كلو  غرائب علوم األثرو  فوائدهاو  الكتابني هناية يف فِنه بالٌغ يف بابه، موديٌع من فنون املعارف

2بلغ الطالب هبا من رغبته املأمول".و  احد منها بالقبولو 
 أنه روى كتابيهما بإسناده.وأشار  

تأليفا ن كتاب املعلم مل يكن ، فإنِي ب العذرو قول: "ياإلحاطة،فيلتمس هلما العذر يف عدم  هنفس يف الوقتو 
كذلك "تقييد املهمل"، و  ،ت األلباءاكدو  هتتلقفو  من جمالسه، تعليق ما تضبطه الطلبة   وه إمناو  ،استجمع له مؤلفه

تضى من تلك ، فكثرت الرغبات يف تعليق ملا ير زمن مرضهاستيفاء غرضه ما دمهه من م  بني و  خ فيهحال بني الشي
 3."التنبيهاتو  الزيادات

ما  إىل إضافةالتحمل و  األداءكطرق   ،بسط فيها كثريا من مباحثهو  شىت من علوم احلديث أنواعافيها  أورد-ج
 .تقييد السماعو  الرواية أصولملعرفة  بسطه يف كتابه اإلملاع

منه ما  ناقد ذكر و  ،إىل بسطكثري حيتاج  -التحمل صيغ-الكالم يف هذا الباب يعن و يقول القاضي عياض: "
 أصول الروايةملعرفة  ملاع"اإل: بسطنا يف هذه الفصول يف كتابهو  ،علمهو  من له تمم هبذا الباب إليهحيتاج 

 4."هذين الكتابني إىل نكت غريبة لعلك ال جتدها جمموعة يف غريشرنا منه أو  السماع"و 
 :كتاب صحيح مسلمذكر فيها أسانيده  ل-د

                                                           
 .73-1/71القاضي عياض، مقدمة إكمال املعلم بفوائد مسلم، 1
 .1/72املصدر نفسه، 2
 .1/72املصدر نفسه. 3
 .1/72املصدر نفسه. 4
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على قاضي  -حاها اهلل تعاىل-يح ملسلم بقراءيت يف مدينة م رسيةيقول القاضي عياض: "مسعت مجيع الصح
 .بن عمر العذري املعروف بالدالئي حدأيب العباس أه عن ب ، ثناأيب علي احلسني بن حممد الص ديفالقضاة احلافظ 

 سندي.أيب حبر سفيان بن العاصي األعلى الشيخ احملدث  -حرسها اهلل-بقرطبة  أيضا مسعت مجيعهو 
 أيضاحدثن به و  :حبرو أب، قال العباس أحد بن احلسن الرازي أيبالعباس العذري عن  أيبعن  أيضاحدثن به -

 1."الغافر بن حممد الفارسي احلسني عبد أيبقندي عن لليث نصر بن احلسني الشاشي السمر ا وأبالشيخ 
عبد اهلل حممد بن عيسى التميمي عن و أبن منه الفقيه القاضي ملا فاتي  إجازةو  مسعاو  هقراءة لبعض أيضاحدثن به و  

 .العباس الدالئي أيب
حد حممد بن أ وأب: الفارسيو  الرازيو  وقاسم حامت به حممد الطرابلسي قال: هال وأب أيضاحدثن به و  :ايني  قال اجلو 

 .فيان املروزي ثنا مسلم بن احلجاجبن س إبراهيمعيسى اجللوي ثنا 

 :قال تقدم،: حدثن هبذا الكتاب بسنده املاحلسني بن حممد اجلياين على وأبالشيخ احلافظ  إىلكتب و  
الكسائي عن ابن  إبراهيمبكر حممد بن  أيبن الصقلي عن حممد عن عبد امللك بن احلس مت بنحا أيضاحدثن به و 

 2."سفيان
عن  اينعلي اجلي   أيبعبد اهلل التميمي عن  وأبالقاضي  ةر إجاز و  امساعر و  رواية القالنسي فيه فحدثن هبا قراءةر  أماو 

                               القاضي أيب عمر أحد بن حممد بن احلذاء معا.                                                                                   
بكر حممد  أيبماهان عن  العالء بن أيبعن  أبيهعن ابن احلذاء عن  ةر إجاز غريمها و  عتاب ابنو  من اجلي اين يلو هو 

 .نسي عن مسلمالقال على حد بن حممدحممد أ أيبعن  األشقرحيىي بن  بن
يل عن حلسن اهلوز حفص عمر بن ا أيبعن  أبيهجعفر عن  أيبحممد بن  وأبعليه الفقيه  قراءةر  أيضاحدثن به و 

 .عبد اهلل حممد بن أحد الباجي عن ابن ماهان أيبالقاضي 
 3.-رحه اهلل-كتاب مسلم   إليناصل و  نيالطريقهبذين و  يقول القاضي عياض:

 جاللة مؤلفه:و  ملكانة صحيح مسلمذكره  -ـه
 وانتقيته من حن:"صح كتب احلديث قال مؤلفه"كتاب مسلم من أي عبد اهلل املازر  أيبموردا يف ذلك كالم شيخه 

 4." ...هصح منأ قال بعض الناس: ما حتت أدمي السماءو  "،حديث ألفثالمثائة 
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 :شرح مقدمة صحيح مسلم -و
بي حر مسلم شر  اإلماملشرح مقدمة صحيح  -رحه اهلل-تصدى القاضي عياض  سائل علوم يف حترير م إليهق ا مل ي سم

رواية  أضافههذا مبا متيز شرحه و  ،رح هذه املقدمة العظيمة يف باهبامن ش أوائل، فكان بذلك من درايةو  احلديث  
سلم يف كتابه "املعلم بفوائد م اإلماممقدمة صحيح جزءا من نه شرح أ إذ ،يعبد اهلل املازر  أيبعن شرح شيخه 

 .مسلم"
 اطرف -رضي اهلل عنه-مسلم  أخبارمن  -رضي اهلل عنه-عبد اهلل  وأب اإلمامقد ذكر  إذو  يقول القاضي عياض:

تفسري  إىل نضطر  و  هذا الكتاب تأليفيف -رحه اهلل-ذلك مقصد مسلم  إىلنضيف و  رما حضذكر من ذلك فسن
، نتكلم على كل فصل من ذلكو  اا طرفمن الكالم فيه ط  ، نبس  ول من علوم احلديثفصو  ،السقيمو  الصحيح
 شاء إنيعني عليه و  إليهنبني غرضه فيما يهدي اهلل و  ،نعرف مبذهبه ذلكو  ،مسلم إشارةمن  يأيتحيث 

 .اهلل تعاىل 
 :فيها فأورد

كتاب و  ،"األمساءو  متييز الكىن: ككتاب "مؤلفاته اليت رواها عن شيوخهبعض  فيها ذكرمسلم،  لإلمامترمجة  -
 شعبة "...و  سفيانو  كتاب "شيوخ مالكو  "العلل"كتاب و  دان""الوحكتاب و  "الطبقات"
مسلم  اإلمام أنمن زعم  ،رد يف معرض ذلكو  ،مسلم فيما مجع يف هذا الكتاب من الصحيح اإلمامذكر مقصد -

 1.الثالثةو  ة الثانيةقيت بالطبيأو  حيقق كتابه أنمته قبل املنية قد اخرت  أنو  مل يستوف غرضه من الكتاب
استيفاء غرضه مما قبله قبل له  ى مسلم من اخرتام املنيةكم علعبد اهلل احلا  وأب لهتأو  : هذا الذي قال عياض   

 .سواها ليفهتأدخل يف ال أو  األوىلة قمن الطب إالكمل غرضه تابعه عليه الناس يف أنه مل يو  الشيوخ 
نظرت تقسيم مسلم يف كتابه  إذانك فإ ،مل يتقيد بتقليد ما مسعهو  هذا غري مسلم ملن حقق نظره، : إن  أقول أناو 

تقصَّى  إذا بأنهحديث احلفاظ مث قال  األولالقسم  أن، فذكر على ثالث طبقات من الناس -كما قال- ثاحلدي
 أهنمذكر و  ،تعاطي العلمو  الصدقو  السرت أهل، مع كوهنم من اإلتقانو  من مل يوصف باحلذق بأحاديثتبعه هذا أ

 .األوىلة ون بالطبقال يلحق
  ،على تمته األكثراتفق  وأمجع ترك حديث من أ إىل أشار، مث كل طبقة من الطبقتني املذكورتني  من أمساء مسىو  
 .يذكره هناصححه بعضهم فلم و  عضهمبقي من اتمه بو 

جاء و  ،أبوابهذكر يف اليت  نيتاألولحديث الطبقتني  أحاديثهتصنيف و  كتابه  أبوابقد ذكر يف  -اهلل رحه-ووجده 
 األوىلحلديث  اإلتباععلى طريق  باألوىلحديثها كما جاء و  .الطبقة الثانية اليت مساها بأسانيد

 ،خرونآزكاهم و  تكلم قوم فيهم أقواماذكر و  ،شيئا لألوىلحيث مل جيد يف الكتاب  وأ االستشهاد هبا.و 
 .م ببدعةأواتُ ف خرج حديثهم مبن ضع  و 

                                                           
 هذا ما تأو له أبو عبد اهلل احلاكم. 1
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رأيت و  قد أتى بطبقاته الثالث يف كتابه على ما ذكر، -رحه اهلل-فعندي أنه  -رحه اهلل-كذلك فعل البخاري و  
 عليه. طرح الرابعة كما نص  و  تبي نت يف تقسيمه،و  يف كتابه

: مث قال1.ليس ذلك مرادهو  ،ردةخاصة مف بأحاديثها يأيتو  يفرد لكل طبقة كتابا أن أراد إمنا بأنهل احلاكم و  أفت
 اهلل أعلمو  الثالثة الذي طرحو  بالطبقات الثالث من الناس احلفاظ مث الذين يلوهنم أراديكون  أنحيتمل و "
 .مبراده  
من اختالفهم يف  األبواب، قد جاء هبا يف مواضعها من هبا يأيتنه وعد أو  علل احلديث اليت ذكر أيضاكذلك و  

 هذا يدل على استيفاء غرضه يف تأليفهو  ذكر تصاحيف املصحفني،و  النقص،و  الزيادةو  اإلسنادو  اإلرسالو  األسانيد
 2عد به".و  إدخاله يف كتابه كلماو 

مقدمة صحيح ديث المبسوطة في لتحرير مسائل علوم الحيف شرحه للمقدمة تصدى القاضي عياض و 
 التوثيقو  الفةاملخو  أحوال الرجال من حيث املوافقةو  شرح ما يتعلق منها ببيان علل الرواياتو  مسلم،

 .ما يؤثر من ذلك يف مسألة الرتجيح بني الرواياتو  ،احلفظو  روايةالاملكثرين منهم يف و  يحالرتجو 
 :النموذج التاليإليك 

رضت روايته للحديث ، إذا ما ع  بعالمة المنكر في حديث المتحدثق ففي شرحه ملقطع من املقدمة فيما يتعل
من حديثه   مل تكد توافقها فإذا كان األغلبو روايتهم أ الرضا، خالفت روايتهو  احلفظعلى رواية غريه من أهل 

 3.ال مستعملهو  كذلك، كان مهجور احلديث، غري مقبوله

 حا بني أرائهم:مرج   ،العلماء كذلك فيها مبينا أراءو  لةرا هذه املسأ: حمر  يقول القاضي عياض
ادة يف من يطرح اختلف الناس يف الراوي الثقة إذا انفرد بزيو  من تقبل روايتهو  ذكر مسلم رواية املنكر من احلديثو "

ذهب بعض أصحاب احلديث و  ،احملدثني إىل قبول زيادتهو  ، فذهب معظم الفقهاءاحلديث عن سائر رواة شيخه
 أرسلهو  احدو  سند احلديثكذلك جاء اختالفهم مىت أو  ،حنيفة مذهب معظم أصحاب أيب وهو  ها،إىل رد  
 4."دثني على رد هذا الوجهأكثر احملو ،الباقون

هب إليه أهل الصواب يف ذلك كله ما ذو "فنجد القاضي عياض هنا يرجح قول احملققني يف هذه املسالة فيقول: 
 هذا الفصل من جواز قبوله إذا كان الراوي شارك الثقات يف احلفظأشار إليه مسلم يف و  التحقيق من الفريقني،

ال و  برواية الكثري مما مل يرووه عن أشياخهم وافقهم فيما رويومه، مث انفرد هو  الو  ، خبالف إذا مل يشاركهمالروايةو 
 إما لسوء احلفظيرتك لتهمتنا له و  ت سرتاب مجلة حديثهو  ال يقبلو  عرفه أولئك املشاهري من حديثهم، فهذا ينكر
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ا الفن، فإن مثل هذا يـ قمبل من هذ رواية احلديث الواحد والتساهل، خبالف الزيادة يف احلديث نفسه، أ والوهم أو 
1."استقامة روايته لغريهو  احتمل لصحة حديثهو  ،دح يف عدالتههم مل يقو  هر فيهان ظ، فإمنه لثقته

 

حلنا زيادته و  أجاد:و  مذهبه، فقال: "وقد بني مسلم الغرض فيهجند القاضي عياض هنا قد أي د اإلمام مسلم يف 
 ضبط ما مل يضبط أصحابه. و  2يعارضها على أنه حفظ ما مل حيفظ غري ه".و  هذه اليت مل نر ما يبطلها

 :مصطلحاته فيهو  المعلم بفوائد مسلم إكمالترتيب كتاب -2
فقد  هذا الرتتيب، إىلأخضع مسائل "املعلم"و  فق ترتيب صحيح مسلمو  املعلم إكمالرتب القاضي عياض كتابه 

 ليس هذا مبوضعه.و  يقول:و  خبالف ترتيب صحيح مسلم آخرعلى  احديث املازري اإلمامم يقدِ 
 ،األصلفسقناه مساق  3عن ترتيب كتاب مسلم تأخريو  كان يف املعلم تقدميو فيقول القاضي عياض عن ذلك: "

 4."ا فصوله على الوالء فصال بعد فصلمننظ  و 
 :أجزاء تسعةيف  ،املعلم كما سلف إكمالقد طبع كتاب و  -

 مواضع الصالة و  جداملساو  كتاب الطهارة :اجلزء الثاين اإلميانكتاب  :األولاجلزء 
اجلزء كتاب الرضاع -كتاب الصيام   :اجلزء الرابعكتاب الزكاة و  -قصرها و  كتاب صالة املسافرين  :اجلزء الثالث

  :اجلزء السابعالزينة و  كتاب اللباس-كتاب اللقطة  :اجلزء السادسقضية كتاب األ-كتاب الطالق  :اخلامس
 كتاب فضائل الصحابةو  -ب اداآلكتاب 

 كتاب التفسري  -الصلة و  كتاب الرب  :اجلزء الثامن
 الفهارس :اجلزء التاسع

 مصطلحاته  فيه:
 .ياملازر  :فمقصده اإلمامقال عياض قال  إذا-

 .صحيح مسلم :فمقصده األمقال ذكر يف  إذا-

 5.يورد ما يريد شرحه فقط إمناو  كامال  يسوق منت الصحيح ال-
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 :الروايات في كتاب إكمال المعلمو  األلفاظ ضبط-3
 من خالل ضبط أمساء الرجال يف اإلسناد،ذلك و  بضبط الروايات إكمال املعلماعتىن القاضي عياض يف شرحه   
 الواردة يف بعضها. الزياداتو  بيان اختالف الرواياتو 

 النموذج األول:
ار فقاتلن، من الكف   رجالر  ت  إن لقي نه قال: يا رسول اهلل، أرأيتي أاملقداد بن األسود أنه أخربه 1فعند شرحه حلديث
 ،له يا رسول اهلل بعد أن قاهلا؟هلل، أفأقت   بالسيف فقطعها مث الذ من بشجرة، فقال: أسلمت   فضرب إحدى يديَّ 

ه قد قطع يدي، مث قال ذلك : يا رسول اهلل، إن  لت  : "ال تقتله" قال: فق  -سلمو  صلى اهلل عليه-قال رسول اهلل 
 ،ه  لي ه مبنزلتك قبل أن تقتـ  فإنَّ  ه  لتي له، فإن قتي : "ال تقت  -سلمو  صلى اهلل عليه- بعد أن قطعها، أفأقتله؟. قال رسول اهلل

 اليت قال". ه  تي مي قبل أن يقول كل   ك مبنزلته  إنَّ و 
فقطعها،  ار فضرب إحدى يديَّ من الكف   قوله يف حديث املقداد: أرأيت إن لقيت رجالر و  يقول القاضي عياض:

 ه مبنزلتك قبل أن تقتله،: "ال تقتله، فإن قتلته فإنَّ -سلمو  صلى اهلل عليه-قول النيب  و  مث قال: أسلمت، أفأقتله؟.
 ".إنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قالو 

للمقداد: "إذا كان  -سلمو  صلى اهلل عليه- قال القاضي عياض: زاد يف كتاب البخاري عن ابن عباس، قال النيب  
فحمل بعضهم تأويل مؤمن خيفي إميانه مع قوم كفار فأظهر إميانه فقتله، فكذلك كنت ختفي إميانك مبكة قبل".

أنت مبنزلته و  عصمته من القتل هبا،و  ثبات إميانهو  ة، أي أنه مبنزلتك قبل أن تقتله لقوله الكلماحلديث على هذا
خرج مع املشركني  و  ن كتم إميانهمم   وه همبكة بني املشركني تكتم إميانك، فلعلَّ  كنت إذ قبل أن تقتله، أي كنت

، قطعه يده ملدافعته عن نفسه من يقتله و  أهل مكة من كان معهم من املسلمني لبدر كرها، جي ري خم كرها، كما أي 
 .يتأول جواز ذلك له  وفه
 يطيل النفس يف هذه املسألة فيقول:و  فنجد هنا القاضي عياض يضبط أمساء رجال اإلسناد يف هذا احلديث 
 ز.وَّ بن األسود الكندي حليف بن زهرة فيه جتيي  وة املقداد بن عمر مر  و  قوله يف احلديث: املقداد بن األسود،و 

عن التبن  -تعاىل-أما قوله: "ابن األسود" فإن األسود بن عبد يغوث الزهري كان تبناه يف اجلاهلية، فلما هنى اهلل 
البيان و  ل عن املقدادالبدي و  القطعو  ملا جاء يف الرواية األخرى، مث قال ابن األسود على التعريف، انتسب ألبيه عمرو
املعروف بابن األسود  وإليه، كأنه قال: الذي يقال له ابن األسود أرد النسب و  والصفة لعمر و  له ال على النعت

يتبع يف إعرابه و  جيب على هذا كتابة ابن األسود باأللف،و  فقال ابن األسود بدال من نسبه األول لشهرته به،
 نسبه إىل األسود أكثر من نسبته إىل عمرو.و  لكذقد شهرت معرفته بو  ا،املقداد ال عمرر 

 الكندي حليف بن زهرة، فحقيقة نسبه هبراين من قضاعة ال خالف بني أهل النسب يف ذلك،أما قوله: و  
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يف تاريخ و  1قد جاء ذلك يف الصحيح نسبه كندي.و  هبراين أخرى،و  ةلكنهم يطلقون عليه النسب بكندي مر  و  
 4فيه الكندي البهراين. 3الطربيو 2البخاري

ــــــــة فيقــــــــول:مث جنــــــــد القاضــــــــي عيــــــــاض هنــــــــا يشــــــــري إىل اخــــــــتالف  هبــــــــرا ال ترجــــــــع إحــــــــدامها إىل و  كنــــــــدةو  األمكن
د.  عيـــــفيمـــــا فـــــوق ذلـــــك ملـــــن نســـــب قضـــــاعة مـــــن مي  وإمنـــــا جتتمـــــع يف حـــــري ملـــــن جعـــــل قضـــــاعة منهـــــا، أو  األخـــــرى،

ــــــذي و  مث ينــــــاقش القاضــــــي عيــــــاض بعــــــد ذلــــــك آراء بعــــــض مــــــن أخطــــــأ يف نســــــب املقــــــداد فيقــــــول: ر ثابــــــت عــــــن كي
ــــموســــى بــــن هــــرون: كــــان املقــــداد كنــــدير  ــــو  هــــذاو  هــــرةا لبــــن ز  ا حليفر  دة،هــــم صــــريح، إذ جعــــل أصــــل نســــبه مــــن كنم

 باجلوار. وكنديا باحللف أ صليبة لعله مع كونه هبرانياو 
ســـــبب نســـــبته لزهـــــرة أنـــــه بتبـــــن األســـــود بـــــن يـــــه: حليفـــــا لبـــــن زهـــــرة، فقـــــد ذكرنـــــا أمـــــا قـــــول موســـــى بـــــن هـــــرون فو  

ــــلكــــن ذي  يغــــوث.عبــــد  ــــد الــــرب أنــــه حالفــــه و أبــــو  ابــــن إســــحاق ري كي إمنــــا الكنــــدي حقيقــــة مــــن و  -أيضــــا-عمر بــــن عب
 5."كرمية وأب وهو  بن معدي كرب، -بامليم-الصحابة املقدام 

 ثاني:النموذج ال
 القاف.و  " بالعني املهملةويد بن عقلةي س  ذكر مسلم عن عبد القدوس أنه كان يقول: "و  يقول القاضي عياض: 

 تفسريه لذلك مبا و  ،ء يف الثانيةكون الراسو  العني املهملة،و  ،األوىلا" بفتح الراء يف وح عرضر الر   ذي خي تي "أن تـ  و
 ذكره.  

 " بالغني املعجمةةي لي في ويد بن غي س  إمنا صوابه: "و  التفسري.و  أخطأ يف الروايةو  يف ذلك، فإمنا أراد مسلم أنه صح  و  
 شبهه.و  ا للرميرضر يتخذ ما فيه روح غي  يأ ،فتح الراءو  غرضا بالغني املعجمةو  الراء، وح" بضمِ "الرُ و الفاء،و 

ضبط ألفاظ املنت، بل يأيت بالروايات األخرى و  متييزهمو  أمساء الرجال فنجد القاضي عياض هنا مل يكتف بضبط
 اليت تعزز ما ذهب إليه، مبي نا مواضعها يف صحيح مسلم. 

 عن قتل -عليه السالم-هذا مثل هنيه و  قد ذكره يف كتاب الصيد على الصواب،و القاضي عياض: " فيعلق
مى عليها،و  هي ذات الروح من الطريو  اجملثمة،و  ورةباملص  : أي حت يبَّش لري  سيأيت هذا يف "كتاب و  غريه، ت صمربي

 6الصيد".
 
 
 

                                                           
 صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من شهد بدرا من املالئكة. 1
 .4/2/54البخاري، التاريخ الكبري،  2
 .2/427الطربي، التاريخ،  3
 .369-1/368القاضي عياض، إكمال املعلم بفوائد مسلم،  4
 .1/369املصدر نفسه، 5
 .1/152املصدر نفسه، 6
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 النموذج الثالث:
ص ورهم على صورة "أول زمرة تلج  اجلنة : -سلمو  صلى اهلل عليه-عند شرحه حلديث أيب هريرة قال رسول اهلل 

 الفضةو  أمشاط هم من الذهبو ال يتغوَّطون فيها، آنيته م و  ال ميتخطونو  القمر ليلة البدر، ال يبصقون فيها
راء اللحم من احلسن، ال و  احد منهم زوجتان، ي رى م ُخ ساقها منو  لكلو  رشحهم املسكو  جمامرهم األ ل وَّة ،و 

 1.يسبحون..." احدو  ال تباغض، قلوهبم قلبو  اختالف بينهم
 رشحهم املسك" أي عيريقـيه م.        و قوله: "و  يقول القاضي عياض:

 املعروف األول.     و  وهم،و هو  أيب كريب "رحيهم املسك"و  رواه السمرقندي يف حديث ابن أيب شيبةو 
 واحد":  خلق رجلقوله:"على و  -قد تقدم الكالم يف هذا احلرفو –العود اهلندي  وجمامرهم األ ل وَّة": هو  وقوله:"

 سكونو  كريب بفتح اخلاء وأبو  الالم،و  أن ابن أيب شيبة قاله: بضم اخلاءو  بنيَّ مسلم اختالف الرواة فيه،
 الالم.          
 قد اختلف يف ضبطه الرواة عن البخاري أيضا.و 
 ال تباغض، قلوهبم و  قد تـ ريجَّح رواية الضم بقوله يف احلديث اآلخر:" ال اختالف بينهمو  كالمها صحيحان،و 

 قد ي رج ح رواية الفتح لقوله: "على طول أبيهم آدم ستون ذراعرا". احد، و و  رجلقلب 
 الشرح اللغوي:-4
غوية، ذلك من خالل إيراده للتفريعات اللو  اهتم القاضي عياض كثريا باجلانب اللغوي يف كتابه إكمال املعلم،  

 .مستشهدا بآراء علماء اللغة

ففي شرحه حلديث املقداد بن األسود أنه أخربه أنه قال: "يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت  رجالر من : النموذج األول
فيه من طريق معمر: "فلمَّا أهويت  ألقت له، قال: ال و  الكفار فقاتلن، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ..."

 2".اهلل إال إله
 يقول القاضي عياض:  

الشيء و  هوى إليه بالسيف ة:بكر بن القوطي وقال أبو  اخلليل: أهوى إليه بيده، قوله: "فلما أهويت  ألقتله" قال
 أهويته أي أملت ه.و  ه ويا،

 الضرب.و  اإلهواء التناول باليد3زيد: وقال أبو 
بن يعمر قال:   ، عن ابن بريدة عن حيىيعند شرحه ألول حديث ذكره اإلمام مسلم بعد املقدمة النموذج الثاني:

يد بن عبد الر حن احلمريي حاجني أو  كان أول من قال يف القيدير بالبصرة معبد  اجلهن، فانطلقت أنا  معتمرين  وح 
 

                                                           
 .8/367عشيا، و  تسبيحهم فيها بكرةو  أهلها،و  كتاب اجلنة، باب يف صفات اجلنةاملصدر نفسه،  1
 .1/369املصدر نفسه، 2
 .9/496مائتني. سري أعالم النبالء و  روى مسلم عن رجل عنه تويف سنة إحدى عشرةو  هو من قدماء مشيخة البخاري،و  سعيد بن الربيع البصري 3
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فسألناه عم ا يقول هؤالء يف القدر، فو ِفق لنا  -سلمو  صلى اهلل عليه-لقينا أحدا من أصحاب رسول اهلل و فقلنا: ل
فظننت أن  1اآلخر عن مشالهو  صاحيب أحدنا عن ميينهو  خال املسجد، فاكتنفت ه  أناعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب د

 يتقفَّرون العلم.و  الكالم إيل، فقلت  أبا عبد الرحن إنه قد ظهر ق بـيلينيا ناٌس يقرؤون القرآن سيكلصاحيب 
 فأخربهم أين بريء منهم، فإذا لقيت أولئكأن األمر أنٌف، قال: و  أهنم يزعمون أينم ال قيديرو  ذكر من شأهنم،و  
 2ء من".أهنم برآو 

فيضبط القاضي عياض الرواية شارحا اجلانب اللغوي مزيال الغموض عن بعض األلفاظ، مستشهدا يف ذلك    
رويناه من طريق ابن و  من بعض طرق ابن ماهان: "يتفقرون" بتقدمي الفاء، 3ذكر األمو  بأقوال علماء اللغة. فيقول:

 كل صحيح متقارب املعىن. و  ف: "يتقفيون" بال راء،األعرايب يف املصن  
منه حديث شريح: و  يتبعونه،و  اإلمام يطلبونه غريمها الرواية األوىل مبا حكاهو  اخلطايبو  قد فسَّر الشارحون اهلرويو  

 مثله رواية من روى: "يتقفَّومني".و  أي اتبعه، 4"إمنا اقتفر األثر"
 5منه مسوا القاف ة، قال اهلل تعاىل: "مث قفَّينا على آثارهم".و  أثره، قفيت ه : اتبعتو  قال اهلروي: قفوت ه  

أما من رواه: و  حكى ابن دريد يف اجلمهرة: التقفري: مجعك الشيء، قفرته تقفريرا فمعناه على هذا: جتمعونه،و  
 "يتفقرون" بتقدمي الفاء فصحيح أيضا.

رجون غام ضه مراده أهنمو  نظم الكالم،و  عندي أشبه ببساط احلديث وهو   يفتحون و  يبحثون عن أسراره،و  خي 
 . 6ان ع ومٍر أصحَّ بيصيرٍ ذكر امرئ القيس فقال افتقر عن معو  منه قول عمر،و  مغلقه،

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .1/196اإلحسان، و  اإلسالمو  ان، باب بيان اإلميانالقاضي عياض، إكمال املعلم، كتاب اإلمي 1
 .202-1/196املصدر نفسه، 2
 يقصد به صحيح مسلم. 3
 .2/393اخلطايب، غريب احلديث،  4
 .27اآلية ،احلديد 5
 .4/90، 3/404النهاية،  3/214أنظر الفائق، 6
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 :لثالثا النموذج
بسط يف اجلانب اللغوي كثريا مبينا األوجه اللغوية، شارحا لقاضي عياض يف مواضع من كتابه، يكما جند ا    

 لأللفاظ الغريبة. 
 يقول القاضي عياض عند شرحه حلديث أم زرع: 

امة" تقو و "  ليل ت  ليس  ال سآمة" تقول:و  قوهلا: "ال خمافةو  قول: ليس عنده أذى إذا اشتد،ل الرابعة: "زوجي كي
 ُل صحبيت.ال يسألن فييمي و  ال شر أخاف،و  عنده غائلة

 وفإما أن يكونا فعلني مشتقني من أمسائهما أ ،السنيو  بكسر اهلاءو  أسد" كذا الرواية فيه،و  قال القاضي: "فهدو 
دو  يكونا امسني، ذو  يكون فهم ذ،و  فيه دي مثل فيخم قد قال ابن أيب أويس يف معناه: و ،تباع لفهديأيت أسد على اإلو  فخ 
 ثوب الفهد.ثب علي و و  أنه إذا دخل
". و  قول السادسة: "إن أكل لف  و  قال اإلمام:  إن شرب اشتفَّ

 اللُف يف اإلطعام: اإلكثار منه مع التخليط من صنوفه حىت ال يتبني منه شيئا.و 
هي البقية يف اإلناء من و  ةإمنا أخذ من الشفافو  ال يسرت شيئا،و  يف الشرب: أن يستقصي ما يف اإلناء، اإلشفافو 

 1."بها قيل: أشفهاالشراب، فإذا شرهبا صاح

 :النموذج الرابع
تعاقدن أال يكتمني و  أهنا قالت: جلس إحدى عشر امرأةر فتعاهدن -رضي اهلل عنها-عند شرحه حلديث عائشة و  

 من أخبار أزواجهن شيئا.
، على رأس جبل تقىو  قالت األوىل: زوجي حلم  مجٍل غثٍّ  ال مسني في نتقل.و  عمٍر، ال سهل فري 

ريه   أخاف أال أذيره إن أذكرمه،أذك  زوجي ال أبُث خربه، إينقالت الثانية:   جب  ريه. و  ر  ع جم
 2إن أسكت أ عل ق.و  قالت الثالثة: زوجي العشنَّق، إن أنط ق أ طيلَّقم 

امة، ال حر    سآمة. و  ال خمافةو  ال قر  و  قالت الرابعة: زوجي كيلييمل  ت 
 ال يسأل عما عه د. و  د،إن خرج أيس  و  قالت اخلامسة: زوجي إن دخل فيه د
 ال يوجل الكف ليعلم البث.و  إن اضطجع التف  و  إن شرب اشتف  و  قالت السادسة: زوجي إن أكل لفَّ 

، أفل وطبقاء ، كُل داٍء له دواء شجَّك أ -عياياء  و أ–قالت السابعة: زوجي غاياياء   . وك   3مجع ك ال لك 
هي لغة بعض العرب و  عند الطربي جلسمن،و  امرأة، ةقال القاضي عياض: قال يف أوىل: جلس إحدى عشر    

 عليه تأول بعضهم قوله و  أكلوين الرباغيث،و  بإظهار عالمة نون اجلماعة مع تقدم الفعل فيقولون: ضربوين القوم،

                                                           
 .7/458القاضي عياض، إكمال املعلم،  1
 .7/458املصدر نفسه، ، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع  2
 .460-7/459املصدر نفسه، 3
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 2مالئكة بالنهار".و  يف احلديث اآلخر: "يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل 1،أسروا النجوى الذين ظلموا"و تعاىل: "
 صحيح احلديثو  هبذا تكرر يف الكتاب العزيزو  إفراد الفعل،و  األشهر حذفهو  األفصحو  األحسن يف الكالمو  
قد يكون أيضا "إحدى عشرة" بدال من الضمري و  قليل، وهو  قد جاء يف بعضها تقدميه،و  ار العرب،مشهور أشعو 

تكون النون و  من هم؟ قال: "الذين ظلموا"أسيُروا النجوى" كأنه قيل: و يف قوله: " سيبويهتأويل  وهو  يف "اجتمعن"
كلها خترج على ما ذكره املفسرون يف   خرجوه أو  هلاو  ما بعدها بدال منها،و  هنا ضمريا ال عالمة تأنيث مجاعة،

 اآلية.
تعاقدن أال يكتمن و  مث أورد شرح املازري على احلديث فقال: قال اإلمام: قول األوىل من النسوة الالئي اجتمعن   

بعده مع و  بار أزواجهن شيئا: "زوجي حلم مجل غث": يعن املهذول على رأس جبل غث، تصف قلة خريه،من أخ
 القلة كاملشي يف قبلة اجلبل الصعب ال ينال إال باملشقة.

كربرا، يريد أنه و  الذهاب هبا زهواو  الرتفع لنفسهو  صفته بسوء اخللق،و  معىن البعري يف هذا أن يكون قد3قال اخلطايب:
 سوء اخللق. و  جيمع إىل منع الرفد األذىو  بر أدبه قد يتكرب على العيشو  قلة خريهمع 
أنقيمته: إذا نقيته و و  النقي: املخ، يقال: نـيقيومت  العظمو  قوهلا: ال مسني فينقى أي: يستخرج نقيه،و  عبيد:و قال أب   

 لكنهم يزهدون فيه.و  يأكلونه، من رواه: "فينتقل" أي ليس مسينا ينقله الناس إىل بيوتمو 4استخرجت نقيه.
 قال اخلطايب: يريد أنه ليس يف جانبه طرف فيحمل سوء عشرته لذلك. يقال: أنقلت الشيء أي نقلته.

يف قوهلا: "أخاف أال أذره" و  جبره": أي أسراره،و  قال بن السكيت: معىن "عجرهو  قال القاضي عياض:   
إن بدأته مل يقدر على و  كثرته،و  صربه لطولهو  عائدة على ذكره تأويالن: أحدمها ذهب إليه ابن السكيت: أن اهلاء

تكون "ال" و  كأهنا كانت حتبه،و  بلغه،و  املراد، كأهنا خشيت فراقه إذا ذكرتهو هو  قيل: إهنا عائدة على الزوجو  متامه،
"  6". 5هنا زائدة، كما قال تعاىل: "ما منعك أال تسج دي

التفصيل فيها عند شرح اإلمام املازري و  إيراده للوجوه اللغويةو  المازري:تعقبه لشيخه أبي عبد اهلل و  مناقشته
 حلديث أم زرع.

طباقاء" : العيا، بالعني  قول السابعة: "زوجي عياياءو  عبيد: وقال اإلمام: قال أب"يقول القاضي عياض:    
: و  يف كتاب ابن يف الر جال، العيايا هناو كذلك هو  ال يلقح من اإلبلو  الذي ال يضرب واملهملة: ه الد، العي 
 دم.األحق الق

                                                           
 .3األنبياء، اآلية  1
 .  1/145صحيح البخاري، كتاب املواقيت، باب فضل صالة العصر، 2
 .2/849اخلطايب، غريب احلديث،  3
 .7/457القاضي عياض، إكمال املعلم،  4
 .12األعراف اآلية  5
 . 7/457القاضي عياض، إكمال املعلم،  6



 المبـحث الثـالث: القاضي عياض و منهجه في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم

 
207 

الد: يقال فالن طباقا، إذا مل و  قال ابنالذي أمره مطبق عليه،  وهو  قال اخلطايب: أصل الطباقاء ما قاله األصمعي
 صف الطباق يف البيت الذي استشهد به ال الطباقا،و  الد بقيةو  ال سفر، إمنا شرح هبذا ابنو  ويكن صاحب غز 

 البيت: و 
 وارها حين تعكف.لم يُِنْخ      قالصا إلى أكو  طباقاء لم يشهد خصوما

 1ال سفر.و  وقال: يريد أنه ليس صاحب غز 

 العيايا مل جنده كذلك يف كتابه، بعضه معربو  الد يف تفسري الطباقاو  ما حكاه عن ابن"قال القاضي عياض:   
 2."بعضه مفسر للفظ آخر فانظرهو 

ال و  الطباقا: الذي ال يلقحو  مث يفصل يف التفريعات اللغوية يف شرحه جلزء احلديث: يقول القاضي عياض:   
علي عن بعضهم: أنه الثقيل الصدر الذي ال يطبق صدره على  وحكاه أبو  اخلليل:و  يضرب النوق، قاله األصمعي
 قال: ليس بشيءو  رواية: عياياء باملعجمة، عبيد وأنكر أبو  من مذام الرجال. وهو  صدر املرأة عند احلاجة هلا،

كل  وهو  أن يكون مأخوذا من الغياية، وهو  مل يشكوا فيه،و  أكثر الرواة أثبتوه،و  جه حسن بني ال سيماو  يظهر لهو 
قد تقدم من تفسريه هبذا النحو و  ويكون مبعىن طباقا، سرتت أمورهو  ما أظل اإلنسان فوق رأسه، فكأنه غطى عليه

قون اخليبة، قال اهلل تعاىل: "فسوف يل وهو  من الغيو  االهنماك يف الشر، هوو  يكون غيايا من الغي و، أما يؤيده
 4قيل: خيبة. 3،غيَّا"

 االستنباطات الفقهية:-5

ذلك من كثرة الكتب اليت  ال أدل علىو  ، يعُد من كبار فقهاء املالكية-أشرناو  كما سبق-إن القاضي عياض    
كتاب و  تقريب املسالك ملعرفة مذهب مالك،و  ألفها يف هذا الباب، العظيمة يف باهبا، ككتاب ترتيب املدارك

 كتاب بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. و  اإلعالم حبدود قواعد اإلسالم،
ائد مسلم بتحرير املسائل الفقهية حتريرا بارعا، على من خالل كتابه إكمال املعلم بفو و  -رحه اهلل-فقد اعتىن 

 قد يرى آراء فقهية خارجة عن املذهب لقوة أدلة غريهو  املذهب املالكي، تبعا لرجحان األدلة عنده يف املذهب،
 إنصافا لغريه يف املسائل اخلالفية.و 

 5لتوضيح منهج القاضي عياض يف املسائل الفقهية نورد النماذج التالية:و 
 
 

                                                           
 . 7/459املصدر نفسه، 1
 .7/460املصدر نفسه، 2
 .59اآلية  ،مرميسورة 3
 .7/460القاضي عياض، إكمال املعلم،  4
بدار ابن  للتوسع يف هذه املسألة أنظر كتاب: منهجية فقه احلديث عند القاضي عياض يف كتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم، حبسني شواط، طبعو  5

 م.1993-ـه1414عفان عفان، اململكة العربية السعودية، الطبعة اخلامسة، سنة 
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 النموذج األول:
اهتم القاضي عياض باجلانب الفقهي كثريا، فنجده يستخرج األحكام الفقهية من الروايات، فتجده يف أحيان     

مرا. و  جوداو  كثرية يطبق بعض األحكام الفقهية كتطبيقه لقاعدة العلة تدور مع احلكم  عدي
ال ينظر  و  "ثالثة ال يكِلمهم اهلل يوم القيامة،قال:  -سلمو  صلى اهلل عليه-ففي شرحه حلديث أيب ذر عن النيب    

ذر:  وثالث م راٍر، قال أب -سلمو  صلى اهلل عليه-هلم عذاب أليم" قال: فقرأها رسول اهلل و  ال يزِكيهم،و  إليهم،
ب ل  و  خابوا  سم

 1املنفق  سلعيتيه  باحللف الكاذب".و  اناملني و  خسروا من هم يا رسول اهلل؟ قال: "امل
قال: "ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة، املنان الذي ال يعطي  -سلمو  صلى اهلل عليه-عن أيب ذر عن النيب و  

 املسب ل إزاره". و  املنفق  سلعته باحللف الفاجر،و  شيئا إال منَّه،
مثل قوله تعاىل: ال ينظر إليهم" احلديث. هذا و  قوله: "ثالثة ال يكل مهم اهلل يوم القيامة"يقول القاضي عياض:    

الرب، و  إظهار الرضاو  من: "ال يكلمهم اهلل": أي بكالم أهل اخلري2أمياهنم مثنا قليال".و  "إن الذين يشرتون بعهد اهلل
 وهو  ،بالغضو  قيل معىن ذلك اإلعراضو  قيل: ال يسمعهم كالمه بغري سفري.و  الغضب،و  بل بكالم أهل السخط

 عطفه عليهم.و  رحته هلم نظر اهلل لعبادهو  معىن ال ينظر إليهم،

قيل: "ال ي طهرهم من خبيث و  من مل يثن عليه خريا عذبه،و  وقوله: "وال يزكيهم"، قال الزجاج: ال يثن عليهم،
 3أعماهلم لعظم جرمهم، ألن ذنوهبم مجعت ذنوبا كبرية".

احلديث اآلخر: "ال ينظر اهلل إىل من وقوله: "املسبل إزاره": أي املرخي له، اجلاُر طيريف ه خيالء، كما جاء مفسرا يف 
 4جيُر ثوبه بطررا".

قد تقدم قول من قال: إنه ال يكون إال مع جر  اإلزار، قال اهلل و  اخليالء: الكرب،و  يف آخر "إزاره خيالء"،و  
 5اهلل ال حيُب كل خمتال فخور".و تعاىل:"

 جرَّه لغري ذلك، فليس بداخل حتت الوعيدجه اخل يالء يدل أن من و  ختصيص جر ه علىو  يقول القاضي عياض:
 6قال: "ليسمتي منهم".و  -رضي اهلل عنه-أليب بكر الصديق  -سلمو  صلى اهلل عليه-وقد رخص يف ذلك النيب

                                                           
 .  1/380تنفيق السلعة باحللف، و  املن بالعطيةو  القاضي عياض، إكمال املعلم، كتاب اإلميان، باب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار 1
 .77اآلية  ،آل عمران سورة2
 .1/380القاضي عياض، إكمال املعلم،  3
كانت العرب ال تعرف السراويالت، و  اإلزار ما يتحزم به،و  إىل الذي جير إزاره بطرا"، -جلو  عز-بلفظ "ال ينظر اهلل  1/467أخرجه أحد يف املسند  4

قال: إنه لقميص شيطان"، و  جعل يلتمس من أين خيرج رأسه فلم جيد فرمى به،و  ذكر ابن عبد ربه أن  أعرابيا وجد سراويل، فأخرج يده من ساقيه،
 .  1/214إكمال معلم، 

 .23اآلية  ،احلديد سورة5
 -سلمو  صلى اهلل عليه-متامه عند ابن عمر أن النيب و  الطرباين يف األوسط بإسنادين أحدمها رجاله رجال الصحيحو  احلديث هبذا اللفظ أخرجه أحد 6

: أنا عبد اهلل، فقال: "إن كنت عبد اهلل فارفع إزارك" قال: فرفعته، قال: "زد"، قال: فرفعته فقال: "من هذا؟" فقلت -يعن جديدا-رآه فعليه إزار يتقعقع
رتخي إزاري حىت بلغ نصف الساق، قال: مث التفت إىل أيب بكر فقال: "من جر ثوبه من اخليالء مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر: إنه يس

 .2/147: "لست منهم"، مسند أحد، -سلمو  صلى اهلل عليه-أحيانا فقال النيب



 المبـحث الثـالث: القاضي عياض و منهجه في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم

 
209 

ا فليتبوأ مقعده من النار".و   1عند شرحه حلديث: "من كذب علي متعمدر
به، هذا حد الكذب عندهم، ال يشرتطون و قال اإلمام: الكذب عند األشعرية: اإلخبار عن األمر على ما ليس ه

دليل هذا اخلطاب يرد  عليهم، ألنه يدل  و  خالفا للمعتزلة يف اشرتاطهم ذلك، ،القصد إليهو  يف كونه كذبا بالعمد
أما قوله: "فليتبوأ مقعده من النار" فإن اهلروي قال يف قوله تعاىل: و  على أن ما مل يتعمد يقع عليه اسم الكذب،

ار"الذين تبو و "  3قوله: "نتبوأ من اجلنة حيث نشاء".و  ، أي اختذوها منازل،2ءوا الد 
 4منه احلديث: "فيتبوأ مقعده من النار" أي ينزل منزله منها.و  أي: نتخذ منها منازل،

أخرج و  أي فبوأه اهلل ذلك، -عليه السالم-رد مورد الدعاء منه و  قال القاضي: اختلف يف املراد هبذا القول، فقيل:
مل معىن احلديث اآلخر من رواية البخاري عن علي: "من كذب علي و  الدعاء عليه خمرج األمر، على هذا حي 

 5النار". فلييلج
 يدل عليه.و  استحقه، فليوطن نفسه عليه،و  على اخلرب أي: فقد استجوب ذلك وقيل: ه

 يف النار". يف رواية غريه: "ي بىن له بيتٌ و  رواية مسلم يف احلديث اآلخر: "يلج النار"،
 وهب بعضهم إىل أنه عام يف كل شيء كان من الدين أذاخللف، فو  قد اختلف يف معىن هذا احلديث السلفو  

حترمي  وتعمده اخلرب عنه بتحليل حرام أو  ذهب آخرون إىل أن ذلك خاص يف الكذب عليه يف الدين،و  غريه،
 6."نفيها وإثبات شريعة أ وحالل، أ

  ذلك، مث نقل آراء العلماء يفهذا احلديث ردت يف بعض رواياتو  الزيادة اليت أي د القاضي عياض نكارةو  
لَّ الناس"و ""ليضلَّ الناس"، فقال:   لكنها منكرة غري صحيحة". و  قد ر وي يف هذا احلديث زيادة: "لي ض 

كذبا ليضل   صح ت لكان معناها التأكيد  كما قال تعاىل: "فمن أظلم  مم ن افرتى على اهلل ولو  قال الطحاوي:
 7الناس".

 اٍه.و  هذا حديث  و  قال ابن البيع:
كما رد القاضي عياض رواية أخرى منكرة، فقال: "وقد روى قوم أيضا تفسري الكذب عليه يف حديث آخر أنه 

 حديث باطل أيضا يف رواية مجاعة ال حيتج وهو  شني اإلسالم، قال:و  فيمن كذب عليه يف غيبه وإمنا ه
 حبديثهم". 

                                                           
 . 1/110 -سلمو  صلى اهلل عليه-إكمال املعلم، باب تغليظ الكذب على رسول اهلل  1
 .9اآلية ،احلشر 2
 .74 اآلية،الزمر 3
 .111-1/110القاضي عياض، إكمال املعلم،  4
 .1/38، عن ربعي بن حراش، -سلمو  صلى اهلل عليه–صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ذم من كذب على النيب  5
 .   1/111القاضي عياض، إكمال املعلم،  6
 .144األنعام، اآلية  7
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ادعى لقوم أنه رسوله إليهم حيكم يف و  رد يف رجل بعينه كذب عليه يف حياته،و  آخرون إىل أن احلديثذهب و  
د حيا،و  دمائهم، فأمر عليه السالم بقتله إنو  أمواهلم د ميترا.و  إحراقه إنو  ج   1ج 

 ولو  احلديث،احتجاجهم هبذا و غريمها احلديث عنه عليه السالم.و  الزبريو  حجة أصحاب القول األول تيب عمرو 
 الصواب عمومه يف كل خربو  روا ذلك،يف فن مفرد ملا حذو مقصورا على سبب أ وكان الوعيد يف رجل بعينه أ

هلذا قال يف احلديث اآلخر: "إن كذبا عليَّ ليس ككذب على و  ،-سلمو  صلى اهلل عليه-تـ ع ِمدي به الكذب عليه و 
 3".2أحد

إذا كان الكذب و ض من هذا احلديث أحكاما فقهية كثرية، فقال: "أما عن فقه احلديث فقد استنبط القاضي عيا 
إباحة و  د،حق الشريعة آكو  أشد ألن حقه أعظم، -سلمو  صلى اهلل عليه-على النيب  وممنوعا يف الشرع مجلة فه

 4حتريف دينه".و  الكذب عليه ذريعة إىل إبطال شرعه،
 النموذج الثاني:

م نصرفه من أحد، فقال: يا  -سلمو  صلى اهلل عليه-قال: جاء رجل النيبَّ عند شرحه حلديث عبد اهلل بن عباس، 
ني  رسول اهلل إين رأيت هذه الليلة يف املنام ظ لَّة تـينمط ف   العيسيلي".و  السَّمم

5 
أال يتقدموا بني يديه بالكالم و  املتعلمني بني يدي العاملو  فيه دليل على أدب الناسو  ..."يقول القاضي عياض:  

يف و كتمه عبارة الرؤيا، إذا كان فيها ما يكره أو  فيه جواز سكون العابرو  قالوا:ال يفتوا إال بأمره، و  إذنه، إال عن
كانت  وفيه أن الرؤيا ليست ألول عابر على كل حال، إذ لو  فتنة.و  يف ذكرها مضرةو  السكوت عنها مصلحة

 أبا بكر فيها.  -سلمو  صلى اهلل عليه-مل خيطئ النيب  ألول عابر
إال فهي و  جه العبارة،و  الرؤيا ألول عابر معناه: إذا أصاب -سلمو  صلى اهلل عليه-تفسري ما جاء عن النيب و  :قالوا

 6خطأ يف العبارة.و  ال جيب أن يسأل عنها غري أول عابر، إال أن يظهر له من تقصريو  ملن أصاهبا بعده،
الرؤيا على  على قيل له: أتعربو 7قد قال مالك:و  ،عنها إال عاملا ناصحا أمينا ال ينبغي أن يسأل صاحب الرؤياو 

 8ليعب؟ هي من أجزاء النبوة.ب النبوة ي تفقال معاذ اهلل: أ هي عنده على الشر؟و  اخلري
 قد عرب فيها ذلك بالقرآنو  السمنو  قد يكون غريها بذلك ملا نطفت العسلو  يقول القاضي عياض:و  

                                                           
أبو داود: و  . "آفته من صاحل بن حيان القرشي، قال فيه ابن معني1/164احلديث بتمامه خمرج عند الطحاوي يف املشكل بإسناده عن ابن بريدة،  1

 .4/386الدواليب: ليس بثقة" تذيب التهذيب، و  قال النسائيو  خ ليس بالقوي،قال أبو حامت: شيو  صاحل بن حيان ضعيف،
يكره من النياحة،  صحيح البخاري، "كتاب اجلنائز"، باب ماو  .5/847حكم كتابة العلم، ب الزهد، باب التثبت يف احلديث و صحيح مسلم، كتا2
 ة.ري عن املغ 2/103
 .1/112القاضي عياض، إكمال املعلم،  3
 . 1/113املصدر نفسه، 4
 .7/227املصدر نفسه، كتاب الرؤيا، باب يف تأويل الرؤيا، 5
 .7/227املصدر نفسه، 6
 .4/229ابن بطال يف شرح البخاري، و  ،7/277أنظر الباجي يف املنتقى،  7
 .7/227القاضي عياض، إكمال املعلم،  8
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1قال: "فيه شفاء للناس". -تعاىل-العسل فإن اهلل  أماو  الشريعة قال:و  ذلك ملا كان عن اإلسالمو 
 

 2قال يف القرآن: "شفاء ملا يف الصدور". و 
العسل من هذا الباب، قال اهلل تعاىل: و  حيو  على األمساع كحالوة العسل على املذاق، ألن القرآن وحل وهو 
 3أوحى ربك إىل النحل".و "

 :لرأي شيخه المازريتأييده و  تنباطات الفقهية من حديث أبي زرع االس
استحباب حمادثتهن ملا و  قال اإلمام: قال بعضهم: فيه من الفقه حسن العشرة مع األهل،يقول القاضي عياض: "

 أمسائهم،و  فيه أن بعضهن قد ذكر عيوب أزواجهن، فلم يكن ذلك غيبة إذا كانوا ال يعرفون بأعياهنمو  ال إمث فيه،
إمنا يفتقر عندي إىل االعتذار و  يتأذون به،و  فيذكروا مبا يكرهون من القولإمنا الغيبة أن يقصدن عيان من الناس و 

 امرأة تغتاب زوجها عن غري تسمية فأقرها على ذلك. -السالمو  عليه الصالة-كان مسع إليه  وعن هذا ل
ليس حباضرات ينكر و اء جمهوالت ال تدري من هن يف العامل، أنسعن  -رضي اهلل عنها-فأما حكاية عائشة  

من سرق، و  حاهلا يف ذلك كحال من يقول: يف العامل من يعصي اهلل،و  عليهن، فال يكون حجة على جواز ذلك
 هذا يغن عن االعتذار الذي حكيناه عن بعضهم. و  فإن ذلك ال يكون غيبة لرجل معني،

ال فرق بني و  ممنوع،معروف عند السامعني فإن ذلك  وهو  غيبة، وصفت امرأة زوجها مبا هو  تركت ولكن املسألة ل 
 ممن ال نعرف بعد البحث عنه،و  كان جمهوال ومعروف، لكن ل وهو  كذاو  قوهلا: فالن ابن فالن من صفته كذا

 يسرق،و  كأنه ينزل عنه مبنزلة من قال: يف العامل من يعصيو  هذا الند ال حرج فيه على رأي بعضهم الذي قدمناه،و 
 ال.للنظر فيما قال جمو 

ان إذا كو  ينقص به،و  قال القاضي: قد صدق فيما قال: إن حتقيق مسألة الغيبة تؤذي املغتاب مبا قيل عنه   
ال  :قد قال إبراهيمو  ممن يبلغه احلديث عنه فليست بغيبة، إذ ال يتأذى إال بتعيينه، والسامع أو  جمهوال عند القائل

األزواج بائدات و  هؤالء نساء جمهوالت األعيانو  م عينه،تكون غيبة ما مل يسمع صاحبها، يريد أن ينبه بأمر يفه
كن معروفات مؤمنات  ولو  تعني مجيعهم، فكيف مع اجلهالة هبن، ومل يثبت هلم إميان حيكم فيهم بالغيبة، لالزمان 

 مل يسم لكان غيبة،و  قيل: إن ابن فالن وغيبة، إذ قد تعينوا هبن ، كما ل -إن جهلواو -لكان ذكرهن ألزواجهن 
 4إن جهله السامع.و 
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بسطنا شرح معانيه، و  ذكرنا فيه مجيع زياداتهو  قال القاضي: قد ألفنا كتابا يف حديث أم زرع كتابا مفردا كبريا   
 من غريب العربية مثلماو  عشرين مسألة، وخرجنا فيه من مسائل الفقه حنو  لغاته،و  تسمية رواتهو  اختالف رواياتهو 
 1ل".عليه: "باب حسن املعاشرة مع األه ترجم البخاريقد و  كثري بني أيدي الناس، وهو 
 ط ريف  احلكايات لتسلية النفس،و  األخبار، ضية مبلحاألجيال املاو  جواز احلديث عن األمم اخلالية -اضأي-فيه و  
 يف السمر". -سلمو  صلى اهلل عليه-كذا ترجم عليه الرتمذي يف مشائله: "باب ما جاء يف كالم رسول اهلل و 
ه إمنا ذلك حنو و  العتقو  أن الالزم بكنايات الطالقو  من الفقه أن املشبه بالشيء ال ينزل منزلته يف كل شيء،فيه و  

 الكنايات البينة.و  األلفاظ الصرحية ومع النيات أ
من أفعال أيب و  مع أم زرعع عائشة يف حسن الصحبة بأيب زرع شبه نفسه النقية م -سلمو  صلى اهلل عليه-النيب و  

 2."ال أرادهو  الطالق يدخل فيه، زرع معها
 توضيح المسائل العقدية:-6

 واجلماعة يف استحالة جريان الكذب أو  مشى القاضي عياض يف مسألة عصمة األنبياء، مع مذهب أهل السنة   
 إليك النموذج التايل:و  -جلو  عز-اخلطأ فيما يتعلق مبا يبلغونه من رسالة اهلل 

عليه -قال: "مل يكذب إبراهيم  النيب  -سلمو  صلى اهلل عليه-فعند شرحه حلديث أيب هريرة أن رسول اهلل  
بات،  قط -السالم  4قوله: "بل فـيعيليه  كبريهم هذا".و  3ثنتني يف ذات اهلل، قول ه : "إين سقيم"،إال ثالثي كيذي

سن الناس فقال هلا: إن هذا اجلبار إن يـيعمليم كانت أحو  معه سارةو  واحدة يف شأن سارة، فإنه قدم أرض جبارو 
ا  أنك امرأيت يغلبن عليك، فإن سألك فأخربيه أنك أخيت، فإنك أخيت يف اإلسالم، فإين ال أعلم يف األرض مسلمر

 5."غريك...و  غريي
 إن قل فيما طريقه و  منها أن الكذبو  قال القاضي: الصحيح على القولني من جتويز الصغائر على األنبياء،

 عمدة النبوة و  عمده،و  كثريه، سهوهو  أن ينصب النبوة، فحاشا معصوم من قليلهو  البالغ ال جيوز عليهم
 حنن نعلمو  جتويز كالم منه على خالف خمربه، قادح يف صدقه مناقض ملعجزته،و  شرعهو  اخلرب عن اهللو  البالغ

الثقة جبميع أخباره يف أي باب  و  تم إىل تصديق أقواله،سرية السلف الصاحل مبادر و  قطعا من مذاهب الصحابة 
 اله عندال استثبات عن حو  ال سؤالو  ال توقفو  مل حيفظ عنهم ترددو  جه جاءت،و  على أيو  كانت،

  

                                                           
 .7/34البخاري،  صحيح1
 .7/470القاضي عياض، إكمال املعلم،  2
 .89الصافات اآلية 3
 .63األنبياء اآلية  4
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اعرتف بوهم فيما أخرب  وال حفظ عنه أنه استدرك شيئا قاله، أو  غريه؟ وضجر أ وأ وقع منه على سهو  ذلك، هل
 1به.

طريقه اخلرب، كرجوعه عن  ليسما و  آرائهو  من ذلك لن قل كما ن قل رجوعه عن أشياء من أفعالهكان شيء  ولو  
 اهلل ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال فعلت الذي حلفت عليهو كقوله: "  2رأيه يف ترك تلقيح النخل،

 3كفرت عن ميين".و 

جمادلة الكفرة و  تبليغ رساالتهو  إشارة أن تلك يف ذات اهللواحدة يف شأن سارة، و  ثنتان يف ذات اهلل،قوله: "و 
عصيان اهلل و  مسلمة أذى مشرك فقد كانت يف ذات اهلل أيضا لكافه قصة سارةو  عداه، فخصهما هنا لذلك،

إال مبا حل فيها عن اإلسالم، أي  كذبة  قد جاء ذلك مبينا يف غري مسلم فقال: ما فيهاو  مواقعة حمارمه،و  تعاىل،
 يدافع.و  جيادلو  مياكر

 بقوله ذلك سأسقم، فإن ابن آدم عرضة لألسقام، ورى تأويالت منها: أنه 4قد قيل: يف قوله: "إين سقيم"و  
قيل: و  قيل: سقيم مبا قدر علي من املوت،و  اعتذر بقوله عن اخلروج معهم إىل غريهم هبذا القول احملتمل الظاهر،و 

قيل: بل كانت احلمى تأخذه عند طلوع جنم معلوم، كلما رآه و عنادكم،و  سقيم القلب مبا أشاهد من كفركم
 5معىن قوله عند هذا: "فنظر نظرة يف النجوم، فقال إين سقيم". وهو  اعرتض بعاديه،

هبم يف  -سلمو  صلى اهلل عليه-صالة النيب و  -عليهم السالم-لة عودة أرواح األنبياء ناقش القاضي عياض مسأ -
 إليك النموذج التايل:و  املعراج،و  ءبيت املقدس يف حادثة اإلسرا

موسى، فقال موسى: و  "احتج آدم:-سلمو  صلى اهلل عليه-قال رسول اهلل :أيب هريرة يقول فعند شرحه حلديث -
خطَّ لك بيده، و  أخرجتنا من اجلنة، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك اهلل بكالمه،و  يا آدم أنت أبونا، خيبتنا
 علي قبل أن خيلقن بأربعني سنة". أتلومن على أمر قدره اهلل

ابن عبدة و  يف حديث ابن أيب عمرو  : "فحجَّ آدم موسى فحج آدم موسى"،-سلمو  صلى اهلل عليه-فقال النيب 
 6قال اآلخر: "كتب لك التوراة بيده".و ،قال: أحدمها: خطَّ 

القابسي: التقت أرواحهما احلسن  وموسى، فقال موسى: أنت أبونا، قال أبو  يقول القاضي عياض: "احتج  آدم  
 أهنما اجتمعا بأشخاصهما.و  حيتمل أنه على ظاهره،و  يف السماء فوقع احل جاج بينهما، قال القاضي:

 يف بيت املقدس،و  اجتمع باألنبياء يف السماوات -سلمو  صلى اهلل عليه-قد جاء يف حديث اإلسراء: أن النيب و 
  الشهداء. ال يبعد أن اهلل أحياهم كما جاء يفو  صلى هبم،و 

                                                           
 . 346-7/345املصدر نفسه، 1
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 أنه سأل ربه أن يرد آدم فحاجه مبا ذكر. و  ،-عليه السالم-قيل: حيتمل أن ذلك كان يف حياة موسى و 
نفسه و  ، قال موسى: رب أبونا آدم الذي أخرجنا-سلمو  صلى اهلل عليه-لنيب اذكر الطربي يف القصة أثرا عن و 

 ذكر احلديث".و  من اجلنة، فأراه اهلل إياه، فقال له أنت آدم؟ قال: نعم
 يف حتريره ملسألة: هل اجلنة اليت خيرج منها آدم جنة كانت يف األرض أم جنة الفردوس؟و 

اليت يدخلها الناس يف و  فيه حجة ألهل السنة أن اجلنة اليت خرج منها آدم هي جنة الفردوسو  قال القاضي عياض:
 اآلخرة، خالفرا لقول املبتدعة: إهنا جنة أخرى غريها.

الرواية يف قوله يف احلديث و  ،-تعاىل-مذهب أهل السنة فيما خيص صفات اهلل  لقاضي عياضا كما أوضح
 خط لك بيده". و قوله أيضا: "و  األخرى: "أنت الذي خلقك اهلل بيده"

رارها ، فكثري من السلف يرى إم-تعاىل–شبه ذلك مما ال يليق ظاهره باهلل و  ذكر اليدرد من و  اختلف أئمتنا فيما  
 ترك تأويلها. و  عن ظاهرها، -تعاىل-اهلل بتنزيه 

إىل أهنا صفات مسعية مل نعلمها إال من جهة الشرع،  -يف طائفة من أصحابه–احلسن األشعري  وذهب أبو  
مل اليد مبعىن على مقتضى اللغة، فيحاحد إىل تأويلها و  ذهب غريو  شرحها،و  ال نعلم حقيقتهاو  نثبتها صفاتا

 1."من هذا يف غري هذا املوضعقد مر  و  النعمة، والقدرة أ
 إليك النموذج التايل:و  شيخه أيب عبد اهلل املازري يف آرائه العقدية القاضي عياض منحا وقد ينحو  
فاألظهر "القاضي عياض:  يقول،"قدره اهلل علي قبل أن خيلقن بأربعني عامافيه" و  فعند شرحه للحديث املتقدم 

إال فمشيئة و  فعل فعال ما، أضاف هذا التاريخ إليه وأظهره أ وبأربعني عاما، أفيه أن املراد به أنه كتبه قبل خلقه 
مريدا ملا أراده من طاعة  -سبحانه-مل يزل و  أراده قدميا مل يزل،و  قدره مبعىن شاءهو  ما قضاهو  أزلية، -سبحانه-اهلل 

مبتدأ، فيجب صرف هذا التاريخ من حمدود ز  -عليه السالم-سنة قبل خلق آدم  أربعونو  معصية العاصي،و  املطيع
األشبه أنه أراد بقوله: "قدره اهلل علي قبل أن خيلقن بأربعني سنة"، أي كتبه يف التوراة، أال تراه يقول و  إىل ما قلناه،

جدت و  جدت اهلل كتب التوراة قبل أن أ خلق؟ قال موسى: بأربعني عاما، قال آدم: فهلو  يف بعض طرقه: "فيكم
ريبَّه  فغوى"،فيها: "وعصى آدم 

ح أن يراد به أن فيها معىن هذا اللفظ مكتوب بلسان غري هذا اللسان فيص 2
 إمنا قصد إىل العبارة بلسان قومه عن معىن ذكر بلسان غريهم.  -سلمو  صلى اهلل عليه-العريب، إذ كان النيب 

 ة.منه احلديث: "فحج آدم موسى" أي غلبه باحلجو  احلج الغلبة باحلجة،و  قال اهلروي:
 عرشه و  األرض خبمسني ألف سنة،و  كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماواتو قوله: "و  قال القاضي:

 أراده من خليقته أزيلو  ما قدره على عبادهو  -تعاىل-هذا حد للكتاب ال للمقادير، ألن علم اهلل  و  على املاء"

                                                           
 .8/138املصدر نفسه، 1
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كثري كما قال يف قوله: تقد يكون متثيال للو  قد يكون ذكر اخلمسني ألفا حقيقة على ظاهره،و  ال أول له، 
 2األرض".و  كان عرشه على املاء" يعن قبل خلق السماواتو قوله: "و  1يزيدون"، وأرسلناه إىل مائة ألف أو "

 :آخر نموذج
النهي عن و  التحذير من متبعيه،و  لقرآناباب النهي عن إتباع متشابه  ،كتاب العلميف  عند شرحه حلديث  

الذي أنزل عليك الكتاب  و: "ه-سلمو  صلى اهلل عليه-عن عائشة قالت: تال رسول اهلل االختالف يف القرآن. 
يغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة متشاهبات، فأما الذين يف قلوهبم ز أ خير  و  منه آيات حمكمات هن أم الكتاب

ما يذكر إال أولوا و  الراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناو  ما يعلم تأويله إال اهلل،و  ابتغاء تأويله،و 
 3األلباب".

: "إذا رأيت م الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين مسَّى اهلل، -سلمو  صلى اهلل عليه-قالت: قال رسول اهلل 
 فاحذروهم".

قد تاب على آدم  -تعاىلو  سبحانه-ملا كان اهلل عبد اهلل املازري(: قال بعض أهل العلم:  وقال اإلمام )أي أب  
" و  ال ينجيه من اللوم اإال فالعاصي منو  من معصيته مل حيبب لومه عليها، العقاب قوله: "إن اهلل قدر ذلك عليَّ

صار ذكر  -عليه السالم-تاب على آدم  -تعاىل-ملا كان اهلل و  قعا به،و  اللوم إذاو  ألنه أيضا قدر عليه العقوبة
 أن السبب قضاء اهلل -عليه السالم-إمنا يفيد إذا مباحثته عن السبب الذي دعاه إىل ذلك، فأخرب آدم  ذلك له

 4قدره.و 
 :آخر نموذج

تسبيحهم فيها و  أهلها من صحيح مسلم،و  كتاب اجلنة باب يف صفات اجلنةيف   أيب هريرة عند شرحه حلديث
زمرة تلج اجلنة، صورهم على صورة القمر ليلة بدر، ال  : "أقل-سلمو  صلى اهلل عليه-قال رسول اهلل عشيا،و  بكرة

رشحهم و  جمامرهم األ ل وَّة،و  الفضةو  أمشاطهم من الذهبو  ال يتغوَّطون فيها، آنيتهمو  ال يتمخَّطونو  يبصقون فيها
م ال تباغض، قلوهبو  راء اللحم من احلسن، ال اختالف بينهمو  احد منهم زوجتان، ي رى مُخ ساقهاو  لكلو  املسك،

 عشيَّا".   و  احد، يسب حون اهلل بكرةو  قلب
ال و  ال يتفلون،و  يشربون،و  يقول: "إن أهل اجلنَّة يأكلون -سلمو  صلى اهلل عليه-عن جابر قال: مسعت النيب  و

رشٌح كرشح املسك، ي لهمون و  ا بال الطعام؟، قال: "ج شاٌء ال يتمخطون"، قالوا: فمو  ال يتغوطونو  يبولون
 5".النفسالتحميد، كما يلهمون و  التسبيح
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كافة املسلمني، أن و  يشربون": هذا مذهب أهل السنةو  قوله: "أهل اجلن ة يأكلون فيها"و  يقول القاضي عياض:   
، كأجناس نعيم أهل الدنيا، إال ما بينهما من العقليات غريها من املالذو  مالذها باحملسوساتو  نعيم أهل اجلنة

 من أن نعيم اجلنة إمنا هوغال الباطنية و  أنَّ ذلك على الدوام ال آخر له، خالفا للفالسفةو  الفرق ال يكاد يتناسب
مذهب كافة  هوو  عندهم املعربَّ به عن اجلنة، هوو  انفصال من هذا العامل إىل املأل األعلى،و  لذات عقليــة،

ا هو  خالفا لبعض املعتزلة يف أنَّ نعيم أهل اجلنة غري دائم،و  النصارى، م، نهقال مثله جو  إىل أمد مث يسألون، وإمن 
م يفنون عندهم،  1األحالم".و  سخف العقولو  هذا كله خالف ملة اإلسالمو  إال أهن 

 أنه ال يتغريو  يف دوام حاهلم،و  قد ذكر مسلم يف ذلك،و  كتاب اهلل يدل على خالف هذا كله،و  اآلثار الصحيحةو  
 2ال يغن ما فيه كفاية.و 
  عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلمالصناعة الحديثية -6

بيان لطائف األسانيد،  و  الرجالو  للكالم عن العلل املعلم بفوائد مسلم إكمالى القاضي عياض يف كتابه دتص
له و  وج ه التعارض الظاهري جبمعه بني الروايات املختلفة،و  ضح موقف احملدثني من بعض الرواياتو  كما

 ولتوضيح ذلك نأخذ النماذج التالية:كالم شيخه أيب عبد اهلل املازري، و  اإلمام مسلمتوجيهات دقيقة لكالم 
 النموذج األول:

عبد بن حيد، قال عبٌد: و  هارون بن عبد اهللو  بكر بن أيب شيبةو يقول اإلمام مسلم يف كتاب التفسري: حدثنا أب   
عن عبد اجمليد بن سهيل عن عبيد اهلل بن عبد اهلل ع ميس  وقال اآلخران: حدثنا جعفر بن عون، أخربنا أبو  أخربنا

قال هرون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن، نزليتم مجيعا؟ قلت  نعم: و  بن عتبة قال: قال يل ابن عباس: تعمليمم،
ر.و  يف رواية ابن أيب شيبة: تعلم  أُي سورةٍ و الفتح" قال: صدقت.و  "إذا جاء نصر اهلل  مل يقل: آخ 

ازري: خرَّج مسلم حديث ابن عباس: "تعلم آخر سورة نزلت من القرآن مجيعا؟ قلت: "نعم" قال اإلمام امل
 وعبد بن حيد، عن جعفر بن عون، أنبأنا أبو  رون بن عبد اهللاهو  بكر بن أيب شيبة واحلديث قال: حدثنا أب

وقع يف و  يم على اجليم.الصواب، عبد اجمليد بتقدمي امل وع ميس عن عبد اجمليد بن سهيل، قال بعضهم: هكذا ه
 3األول الصواب.و  نسخة ابن ماهان يف إسناد هذا احلديث: "عبد احلميد" مكان "عبد اجمليد"

قد اخت لف يف و  -رحه اهلل-ما نقله من كالم اجلياين أيب علي شيخنا  ويقول القاضي عياض: ما قاله اإلمام ه
نسبه: ابن سهيل و  مساه عبد احلميد بتقدمي احلاء،و  األندلسي بن حيىي امسه، فذكره مالك يف موطئه من رواية حيىي

   4أما البخاريو  ة فقال فيه أيضا: عبد احلميدنيوافق هذا القول سفيان بن عيو  ن بن عوفبن عبد الرح
 فسماه: عبد اجمليد.

                                                           
 .8/367، املصدر نفسه1
 .8/368املصدر نفسه، 2
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ف يف هذا االسم مجاعة من الرواة عن مالك فاستبان أن اخلالو  القعنيبو  كذا أيضا رواه ابن القاسم يف املوطأو  
عمر بن عبد الرب: فيه عبد و قال أبالتصويب لآلخر متعذر، و  إن كان هذا فاحلكم باخلطأ على أحدمهاو  مشهور،
 1."األكثر وهو  يقال: عبد اجمليدو  احلميد،

 النموذج الثاني:
ذلك عند شرحه و  توجيه اختالفها،و  الروايات يبني طرقو  يعلق عليهاو  فيه ينقل القاضي عياض كالم النقادو 

حلديث رواه اإلمام مسلم من طريق قتادة عن مطِرف بن عبد اهلل بن الشخري عن عياض بن حار اجملاشعي أن 
أن أ عيلمكم ما جهلتم مما عيليمن  يف خطبته: "أال إن ريب أمرينقال: ذات يوم  -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل 

ا حالل، م أتتمهم الشياطني، فاجتالتهم عن و  لقت  عبادي حنفاء ك لَّهم،إين خو  يومي هذا، كل مال حنلته عبدر أهن 
ليلمت  هلم،و  دينهم أن اهلل نيظير إىل أهل و  أيميريتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانرا،و  حر مت عليهم ما أيحم

 2األرض....إىل آخر احلديث".
صاحب - بن سعيد عن هشام يقول اإلمام مسلم: حدثن عبد الرحن بن بشري العبدُي حدثنا حيىي   

 خطب ذات يوم -سلمو  صلى اهلل عليه-حدثنا قتادة عن م طِرف عن عياض بن حار أنَّ رسول اهلل  -الدستوائي
 فا يف هذا احلديث.: قال شعبة عن قتادة قال: مسعت مطرِ قال يف آخره: قال حيىيو  ساق احلديث،و 
بن سعيد عن شعبة عن قتادة مسعت  يقول القاضي عياض: قال اإلمام: خرَّج مسلم هذا احلديث عن حيىي  

قال سعيد عن قتادة:  يف نسخة ابن ماهان: قال حيىيو  ،يالكسائو  مطرفرا يقول احلديث، هكذا يروي عن اجللودي
 بدل شعبة. امسعت مطرفا هبذا احلديث جعل سعيد

علي  واحلافظ أب وهو  فيه تغيري يف األم من كالم املتكلم عليه هبذا،و  قال القاضي: كذا نص ما علق عن اإلمام،   
قال يف آخره: قال شعبة قال و  عن هشام مث قال: فإنَّ مسلما إمنا خر جه أوال من غري طريق حيىي -رحه اهلل-اجلياين

قع و  ها هناو أن القاضي عياض يرجح ين الروايات فيقول: " قتادة قال: "مسعت مطرفرا يف هذا احلديث"، فنجد
حكاية و  نقل  املعلم يشعر أن اخلالف فيما بني سياق املسندو  لذلك نقله اجلياين يف كتابهو  اخلالف بني الروايات"

 فانظره. حيىي
مسعه  أن حيىيفيحتمل  ،فقيل من طريق ابن أيب عدي، الذي رواه عند مسلم وهو  ابن أيب عروبة، وسعيد هذا هو 

حجة عمن قال منهما عن قتادة: مسعت  مطرفا:  من سعيد فكالمها يروي عن قتادة، لكن يف قول حيىيو  من شعبة
 اهلل أعلم مل خيرجه البخاري، فإن ما رواه عن قتادة و  لذلكو  ذلك أن هذا احلديث له علةو  ،قوية لمسلم

 رواه عنهماو  العالء بن زياد،و  مطرف وعبد اهلل أخقال: حدثن أربعة عن مطرف بن عبد اهلل، منهم يزيد بن 
 عقبة بن عبد الغافر و  يزيد أخي مطرف،و  ابن أيب شيبة عن قتادة عن العالء بن زيادو  عن مهام بن أيب خيثمة 

                                                           
 .8/586القاضي عياض، إكمال املعلم،  1
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سعيد من قول  وعن شعبة أ استشهد مبا حكاه حيىيو  ،لم يبال بمنخالفهمو  أحفظو  أعالمها عن مطرف، إذ 
 1مطرفا" فأزال إشكال العنعنة".قتادة: "مسعت 

اهلل لقد و  يكون ذلك يا أبا عبد اهلل؟" يعن قاله قتادة ملطرف: "قال: نعم،و  قوله يف آخر احلديث: "فقلت:و 
عمر بن عبد الرب مل و إن كان أبو  دل على صحة صحبة مطرف إلدراكه اجلاهلية ،أدركتم يف اجلاهلية" احلديث

قد ذكر ابن أيب خيثمة عن أخيه يزيد و  ،-عليه السالم-يذكره، ألنه ولد يف زمنهمن شرطه أن و ، 2يذكره يف كتابه
فيما قاله -بن عبد اهلل قال: أنا أكرب من احلسن بعشر سنني، وأخي مطرف أكرب من بعشر سنني، وولد احلسن

لألحنف إىل أغزاه مددا  -رحه اهلل-قد ذكر أن عمرو  لسنتني بقيتا من خالفة عمر بن اخلطاب، -الواقدي
هو ابن عشرين سنة و  و مات عمر-صلى اهلل عليه وسلم-نيسابور، وذكر ابن قتيبة: ولد مطرف يف حياة النيب

 3.مثانني"و  وتويف بعد سنة سبع
 النموذج الثالث:

عند شرحه حلديث يف باب حترمي قتل ،فتابه إكمال املعلمك  يكثر القاضي عياض من بيان اللطائف اإلسنادية يف   
 إال اهلل. الكافر بعد أن قال ال إله

عبد بن حيد قاال: ثنا عبد و  إبراهيم يف سنده إسحاق بن -أي اإلمام مسلم-قوله و  يقول القاضي عياض:   
 ثنا إسحاق بن موسى األنصاري أنبأ الوليد عن األوزاعي. و  الرزاق أنا معمر

ن الزهري، يقول القاضي: مل يقع هذا السند عن ابن مجيعا ع رافع ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريجحدثنا حممد بن و 
 ماهان.

فيه و  مسعود الدمشقي: هذا ليس مبعروف عن الوليد هبذا اإلسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد اهلل، وقال أب   
 على األوزاعي.و  خالف على الوليد

 واختلف عنه: فرواه أبو  اهيم بن م رَّةذكر أن األوزاعي يرويه عن إبر و  قطن يف كتاب العلل اخلالف فيه:بني  الدار و  
الوليد بن ميرمثيد عن األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري و  حممد بن جبريو  حممد بن شعيبو  إسحاق الفزاري

 مل يذكروا فيه عطاء بن يزيد.و  عن عبيد اهلل بن اخليار عن املقداد،
الليث بن سعد عن الزهري عن و  الوليد عن األوزاعيالوليد القرشي عن  واختلف عن الوليد بن مسلم: فرواه أبو  

خالفه عيسى بن مشاور فرواه و  أسقط إبراهيم بن مر ة،و  عبيد اهلل بن عدي عن املقداد: مل يذكر فيه عطاء بن يزيد
يد عن عبد الرحن عن عبيد اهلل بن عدي عن املقداد، مل يذكر فيه إبراهيم بن مرَّة،  عن الوليد عن األوزاعي عن ح 

 جعل مكان عطاء بن يزيد حيد بن عبد الرحن.و 
 4 عن األوزاعي عن إبراهيم بن مر ة عن الزهري مرسال، عن املقداد.رواه الفريايبو 

                                                           
 .399-8/398املصدر نفسه، 1
 يقصد االستيعاب يف معرفة األصحاب. 2
 .8/399املصدر نفسه، 3
 .370-1/369املصدر نفسه، 4
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ابن و  يونسو  معمرو  الصحيح يف إسناد هذا احلديث ما ذكره مسلم أوالر من رواية الل يثو  علي اجلياين:و قال أب
 1تابعهم صاحل بن كيسان.و  جريح،

ا فليتبوأ مقعده من النار" شرحه حلديث: "من كذب علي   عندو  - 2متعمدر
 أي د القاضي عياض نكارة الزيادة اليت ،

"وقد ر وي يف هذا ذلك "ليضلَّ الناس"، فقال:  ، مث نقل آراء العلماء يفهذا احلديث ردت يف بعض رواياتو 
لَّ الناس"  لكنها منكرة غري صحيحة". و  احلديث زيادة: "لي ض 

لوصح ت لكان معناها التأكيد  كما قال تعاىل: "فمن أظلم  مم ن افرتى على اهلل كذبا ليضل و  الطحاوي:قال 
 3الناس".

 اٍه.و  هذا حديث  و  قال ابن البيع:
كما رد القاضي عياض رواية أخرى منكرة، فقال: "وقد روى قوم أيضا تفسري الكذب عليه يف حديث آخر أنه 

حديث باطل أيضا يف رواية مجاعة ال حيتج  هوو  شني اإلسالم، قال:و  غيبهمن كذب عليه يف  يف إمنا هو
 4.حبديثهم"

 النموذج الرابع: 
كتاب املساجد باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد أكله يف  يف عند شرحه حلديث رواه اإلمام مسلم   

صلى اهلل -عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل  األخبثني. كراهة الصالة مع مدافعةو  احلال
ال يـيعمجيلينَّ حىت يفرغي منه".و  أقيمت الصالة، فابدؤوا بالعيشاءو  ضع عيشاء  أحدكمو  : "إذا-سلمو  عليه

5 
د أقيمت الصالة" من حديث عبو  القاضي عياض كالم اإلمام املازري: ذكر مسلم يف باب "إذا حضر العشاء أورد

أقيمت الصالة فابدؤوا و  : "إذا حضر عشاء أحدكم-سلمو  صلى اهلل عليه-اهلل بن عمر قال: قال رسول اهلل 
بالعيشاء" أخرجه من حديث عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن عبد اهلل بن عمر، مث أردف ذلك فقال: ثنا الصلت 

هكذا يف نسخة أيب  -سلمو  اهلل عليهصلى -بن مسعود، نا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النيب 
يف رواية السجزي عن اجللودي: نا سفيان بن موسى عن و  العالء بن ماهان، سفيان عن أيوب غري منسوبني،

 أيوب عن نافع عن ابن عمر.
مسعود  وكذلك نسبه أبو  قال بعضهم: سفيان بن موسى هذا رجل من أهل البصرة يروي عن أيوب ثقة،

 طراف عن مسلم عن الصلت عن مسعود عن سفيان ابن موسى عن أيوب.الدمشقي يف كتاب األ

                                                           
حة أصل هذا النووي بأن هذا االضطراب الذي يف رواية الوليد عن األوزاعي، ال يقدح يف ص اإلمام وذكر-، 371-1/370املصدر نفسه،  1

 .1/297مل يسقه مساق األصل. أنظر شرح النووي على صحيح مسلم، و  لالستئناسصحته، لكون اإلمام مسلم أتى به احلديث، فال خالف يف 
 . 1/110املصدر نفسه، 2
 .144األنعام، اآلية  3
 1/112اض، إكمال املعلم القاضي عي 4
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بعض لقطن يقول: ذكر ن موسى عن أيوب، قال: مسعت الدار ذكر احلاكم أن مسلمرا انفرد بالرواية لسفيان بو  
عن سفيان  وحنن مبصر حديث لسفيان بن موسى عن أيوب فقال: هذا خطأ، إمنا هو  أصحابنا ممن يدعي احلفظ

قد غري  هذا اإلسناد و  ثقة مأمون قال بعضهم: وهو  مل يعرف سفيان بن موسى البصريو  عن أيوب، قال: بن عينية
 1خطأ. وهو  رد عن سفيان عن أيوب بن موسىو  يف بعض النسخ من كتاب مسلم،

يقول القاضي عياض معلقا على كالم شيخه: أرى أن الناقل عن بعض الرواة غلط يف ختريج نسب سفيان املذكور 
 2بعد امسه حني إحلاقه، فخرجه بعد أيوب فوقع الوهم فيه.

 جيمع بني الروايات.و  فنجد أن القاضي عياض يبني االختالف يف الروايات مث يزيل التعارض الظاهري
بن احلرث عن الزهري  وقع يف هذا احلديث نفسه يف غري كتاب مسلم يف رواية موسى بن أمني عن عمر و  فيقول: قد

 مل يذكر فيه هذه الزيادة.و  عن الزهري وهب عن عمر و  قد أخرج مسلم احلديث عن ابنو  ر املعىن.زيادة حسنة تفس
ملوسى فيه و  موسى بن أعني،و  هبو  بن احلرث ثقتان حافظان ابن وقطن: روى هذا احلديث عن عمر قال الدار 

أحدكم و  ضع العشاءو  "إذا قوله:و  ترك التام، إال أن يكون مل يبلغهو  زيادة حسنة، فأخرج مسلم احلديث الناقص
 3.صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا..."

 النموذج الخامس:  
 4باب يدخل اجلنة أقوام، أفئدتم مثل أفئدة الطري:يف كتاب اجلنة،  عند شرحه حلديث أيب هريرة

يعن -إبراهيم النضر، هاشم بن القاسم الليثي، حدثنا  وحدثنا حج اج بن الشاعر، حدثنا أبيقول اإلمام مسلم: " 
قال: "يدخل اجلنة أقوام  -سلمو  صلى اهلل عليه-حدثنا أيب عن أيب سلمة عن أيب هريرة، عن النيب  -ابن سعد

النضر،  وقال اإلمام: ذكر مسلم يف الباب: حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا أبقوله: و  أفئدتم مثل أفئدة الطري".
يف و  مة عن أيب هريرة، هكذا إسناد هذا احلديث عن أيب العالءحدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا أيب عن أيب سل

الكسائي: حدثن أيب عن الزهري عن أيب الزهري عن و  وقع يف نسخة الرازيو  نسخة السجزي عن أيب أحد مثله،
 الزهري. وهو  أيب سلمة بزيادة رجل يف السند

مسعود من طريق مسلم من حديث  وأبلذلك خرجه و  من تابعه،و  الصواب رواية أيب العالءو  قال بعضهم:   
 اهلل أعلم.و  ال أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزهريو  إبراهيم عن أبيه عن أيب سلمة قال:

ن أبيه عن عاحملفوظ عن إبراهيمو  صله عن أيب هريرة،و  النضر على ومل يتابع أب5قطن يف كتاب العلل:قال الدار و  
 6املرسل الصواب.و  إبراهيم بن سعد، قال: اابنسعد و  أيب سلمة مرسال، كذا رواه يعقوب
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 .128التتبع، ص و  الدارقطن، اإللزامات5
 . 8/373القاضي عياض، إكمال املعلم،  6
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 النموذج السادس:
حدثنا أحد بن عبد اهلل بن يونس، حدثنا زائدة حدثنا موسى بن أيب عائشة عن عند شرحه حلديث اإلمام مسلم: 

 صلى اهلل عليه-عبيد اهلل بن عبد اهلل قال: دخلت  على عائشة فقلت هلا: أال حتدثين عن مرض رسول اهلل 
هم ينتظرونك يا رسول و  فقال: "أصلى الناس؟" قلنا: ال، -سلمو  صلى اهلل عليه-ثـيق لي النيب ؟ قالت: بلى،-سلمو 

اهلل، قال: "ضعوا يل ماءا يف املخضب"، ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال: "أصلى 
اءا يف املخضب"، ففعلنا، فاغتسل، مث ذهب هم ينتظرونك يا رسول اهلل، فقال: "ضعوا يل مو  الناس؟" قلنا ال،

هم ينتظرونك يا رسول اهلل، فقال: "ضعوا يل ماءا و  ليـين وء فأ غمي عليه، مث أفاق  فقال: "أصلى الناس؟" قلنا: ال،
هم و  يف املخضب" ففعلنا، فاغتسل، مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال: "أصلى الناس؟" فقلنا: ال

 صلى اهلل عليه-اء اآلخرة، قالت فأرسل رسول اهلللصالة العش -سلمو  صلى اهلل عليه-اهلل ينتظرونك يا رسول 
يأمرك أن تصلي  -سلمو  صلى اهلل عليه-إىل أيب بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول اهلل  -سلمو 

صلى اهلل - إن رسول اهللبكر تلك األيام. مث و بالناس، قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك، قالت: فصلى هبم أب
بكر يصلي بالناس،  وأبو  لصالة الظهر -أحدمها العباس-جد من نفسه خفة فخرج بني ريج لني و  -سلمو  عليه

قال هلما: "أجلساين إىل و  أال يتأخر، -سلمو  صلى اهلل عليه-بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النيب  وفلما رآه أب
الناس و  -سلمو  صلى اهلل عليه-قائم بصالة النيب  وهو  بكر يصلي وبكان أو  جنبه" فأجلساه إىل جنب أيب بكر،

 قاعد. -سلمو  صلى اهلل عليه-النيب و  يصلون بصالة أيب بكر
قال عبد اهلل: فديخيلمت على عبد اهلل بن عباس فقلت له: أال أعرض  عليك ما حد ثتن عائشة عن مرض رسول اهلل 

، -سلمو  صلى اهلل عليه- مسَّت لك الرجل ا أنكر منه شيئا، غري أنه قال: أفـيعيريضيتم حديثها عليه فم؟ فقال: هات 
: ال، قال: ه  1علي . والذي كان مع العباس؟ قلت 

ذكر مثله من حديث عقيل عن الزهري، و  " وقوله: أحدمها العباس، كذا يف حديث عائشة القاضي عياض:قول ي
الذي قبله، ووقع و كذلك رواه البخاري هبذا السند و  رواة مسلمسائر و  النسائيو  عن عبيد اهلل يف رواية اجللودي

مسلم يف الباب من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن  كذا ذكرهو  عند ابن ماهان وحده بني الفضل بن عباس
قد فسر يف احلديث أن اآلخر علي بن أيب طالب، ووقع يف الباب يف حديث حيىي بن حيىي: حدثنا حيد و  الزهري،
 3."2هو خطأو  عند العذري: الرقاشي،و  واو مهموزة،و  الرحن الرؤاسي، كذا رواه بضم الراء بن عبد

 
 
 

                                                           
 .322-2/319املصدر نفسه، 1
 7/375 للمزي أنظر تذيب الكمال 2
 2/321القاضي عياض، إكمال املعلم  3
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 مصادر القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم-8
كتــــــب  والفنــــــون ســــــواء مــــــن كتــــــب الرجــــــال أو  حريصــــــا علــــــى أخــــــذ شــــــىت العلــــــوم القاضــــــي عيــــــاض فقــــــد كــــــان   

دا بصــــــريا مــــــع كونــــــه ناقــــــ غريهــــــاو  األصــــــوليةو  الفقهيــــــةو  اللغويــــــةالنهــــــل مــــــن أصــــــناف العلــــــوم و  املختلــــــفو  املؤتلــــــف
يف كتابــــــه إكمــــــال  القاضــــــي عيــــــاض منهــــــا فــــــادأمــــــن الكتــــــب الــــــيت و  ،ينقــــــل خــــــذ أوأممحصــــــا خبــــــريا يف كــــــل مــــــا ي

 :  املعلم بفوائد مسلم
 تمييز المشكل ألبي علي الجّياني الغساني.و  كتاب تقييد المهمل -
 األسانيد البن عبد البر.و  المعانيكتاب التمهيد لما في الموطأ من  -
 للمهلب. صحيح البخاريكتاب شرح  -
 للخطابي. كتاب معالم السنن -
 للباجي. كتاب المنتقى -
 للداودي  شرح البخاريكتاب -
 :إفادة العلماء من كتاب إكمال المعلم-9

صحيح اإلمام مسلم ممن  اختصر ويعد  كتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض مرجعا لكثري ممن شرح أ
 جاء بعده.

فريدة اليت بسطناها يف هذا غري ذلك من املميزات الو  متكامل يف شرح مسلمو  باعتباره أقدم مصنف موسع
 البحث، وهي تدل على القيمة العلمية هلذا الكتاب.

 بن حجر،ااحلافظ و  العراقي،و 1،اإلمام النوويو  عباس القرطيب،ال وأبو  قد أخذ عنه اإلمام ابن الصالحو 
 اإلمام العين.و 

 

                                                           
 من شرح النووي على صحيح مسلم. 354-1/233موضعا أنظر مثال  500جند اإلمام النووي قد نقل عن القاضي عياض يف أكثر من  1

                     .                  318ملزيد من التفصيل أنظر اإلمام النووي و أثره يف احلديث و علومه، ألحد حداد ص 
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مشارق الأنوار عىل  و مهنجه  يف كتابههـ( 544) املبحث الرابع : القايض عياض

 حصاح الآاثر

 

 

 قال ابن خامتة

 ارق الأنوارـال بصورة مقريــة         جتلو عليك مشـحاز امجل

 اقب الأبـرارـمعرية          تتلو عليك منل بصورة جامــالو حوى 

 

 و قال الرئيس أأبو محمد عبد املهمين احلرضيم:

مك     ارق الأنوار يفـو سار من مش  اهـــأأدىن املدارك ا ىل ا 

 

 قال أأبو معرو بن الصالح

 ارق أأنوار تسنت بسبتة       وذا جعب كون املشارق من املغربـمش

 

الكتاين: مشارق الأنوار لو كتب ابذلهب ووزن ابجلوهر لاكن قليال يف  ال مام قال

 حقه.
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المطلب األول:  ترجمة القاضي عياض و التعريف بكتابه مشارق األنوار على صحاح 
 اآلثار 

 ترجمة القاضي عياض -1

 التعريف بكتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار-2

 المطلب الثاني: منهج القاضي عياض في كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار 
 مقدمة الكتاب -أوال

 ترتيب الكتاب -ثانيا

 :من باب الهمزة إلى باب الياء :القــسم األول

 :ضبط األلفاظ و الروايات-1

 الشرح اللغوي-2

 االستنباطات الفقهية -3

 توضيح المسائل العقدية -4

 الحديثيةالصناعة -5

 : ما يلحق بالقسم األول

 و الوهم بشكل عام االختالففصل  -1

 فصل  أسماء المواضع و البقاع-2

 فصل مشكل األسماء و الكنى-3

 مشكل األنساب-4
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 القســم الثاني:

 .الباب األول:الجمل التي وقع فيها التصحيف وطمس معناها التلفيف -1

 في اإلسناد وقع ما-

 )تصويب ما جاء في الوهم في حروف القرآن(  و ما يلحق به ،ا وقع في المتنم-

 :األسانيدفي المتون و  الباب الثاني: تقويم ضبط جمل -2

 تحقيق هجاء كتابتها تصحيح اإلعراب-

 شكل الكلمات -

 .بيان التقديم و التأخير-

 االباب الثالث:إلحاق ألفاظ ساقطة من الروايات أو مبتورة اختصار  -3

 بفي الكتا مصادره-الثاث

 قيمة الكتاب العلمية وإفادة العلماء منه و ما أُلف حوله-رابعا
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 المطلب األول: ترجمة القاضي عياض و التعريف بكتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار
 ترجمة القاضي عياض: -1

هو عياض بن موسى بن عياض ابن عمرون بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصيب الّسبيت املراكشي، سبيت 
الدار و امليالد أندلسي األصل، " فقيه حمدث عارف أديب "،عامل املغرب و إمام أهل احلديث يف وقته، ُولد 

 1.هـ544، و كانت وفاته مبراكش سنة هـ476يف منتصف شهر شعبان سنة  سبتةمبدينة 
 التعريف بكتاب مشارق األنوار على صحاح اآلثار: -2
 تسميته: -أ

 اآلثار املوطأ و الصحيحني يف احلديث. صحيح مشارق األنوار يف اقتفاء2مسّاه حاجي خليفة يف كشف الظنون  
 .3األول ما ذكرنا و الثاين كتاب مشارق األنوار يف تفسري غريب احلديث :كما اعترب أن للقاضي عياض كتابني

 4مبشارق األنوار على صحاح اآلثار"."و مسيته: بقوله:  يف مقدمته و قد مسَّاه صاحبه

 5نفح الطيب. فيو ذكره له املقري

 موضوعه: -بـ
"و هو من الكتب املؤلفة يف تفسري غريب احلديث يف املوطأ و البخاري و مسلم، و ضبط األلفاظ، و التنبيه   

 6على مواضع األوهام و التصحيفات و ضبط أمساء الرجال".
لفاظ احلديث الذي ورد يف الصحيحني أأشكل من  و قد ضبط القاضي عياض يف هذا الكتاب ما التبس و  
االختالف، أو َتَصرَّف فيه الرواة ، و شرح ما غمض يف الكتب الثالثة من األلفاظ، و حّرر ما وقع فيه وطأ مالكو 

 باخلطأ و التوهم يف السند و املنت، مث رّتب هذه الكلمات اليت َعَرض هلا على ترتيب حروف املعجم.
م من الكتب، كشرحه ملا أشكل غريه -ما بّينا-كما قد يدخل القاضي عياض يف شرحه لألصول الثالثة على     

 و ذلك عرًضا و ليس أصالة.7يف السنن األربعة.
 

 

                                                           
 ."191و قد سبقت ترمجته، أنظر الصفحة "1
 .5/805حاجي خليفة، كشف الظنون، 2
 و ليس كتابني. اواحد اومل يتابع صاحب كشف الظنون يف ذلك بل الصحيح أن للقاضي عياض كتاب  3
، حققه و خرّج أحاديثه و رّتب مادته على حروف املعجم صاحل أمحد 1/41األنوار على صحاح األنوار، مقدمة املؤلف  القاضي عياض، مشارق4

                                                                      م.                                                                                                  2012-هـ1433القلم، دمشق، الطبعة األوىل،  الشامي، دار
 .537، 5/535، 665، 2/233املقري، نفح الطيب، 5
، حتقيق عبد اجمليد خيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 703-1/205حممد خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، 6

 هـ.1424-م2003
ه أحرى كما وقع يف مواضع كثرية يف كتابه املشارق، فمثال جنده يتعّرض لشرح حديث عند اإلمام الرتمذي، قال القاضي: "و يف حديث اخِلطبة: "فإن7

 .1/81بتكما". مشارق األنوار ( قال: أي أن يوافق و تتمكن حم1087أن يؤدم بينكما" )رواه الرتمذي حديث رقم 
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 نسخه و طبعاته:-ج
خمطوطة  (، و هي 1447يف إسبانيا برقم ) االسكولايرتوجد نسخة خمطوطة من كتاب مشارق األنوار يف مكتبة  -

و 1سم، ناسخها أمحد بن يوسف العطار، 20×28مسطرهتا  (222عدد لوحاهتا ) ،كتبت خبط مغريبكاملة،  
وهي نسخة  (6031)توجد صورة عن هذه املخطوطة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف فيلم برقم 

 جيدة و دقيقة.
يف جامعة اإلمام املذكورة على "فيلمني"  خمطوطة للكتاب يف مكتبة تشسرتبيت، وعنها نسخة كما توجد نسخة  -

و هذه املخطوطة متثل اجلزء األول من الكتاب، حيث تنتهي عند آخر احلرف ميم، و قد  (3937)حتمل الرقم 
 لوحة. 169لوحة، و يف الثاين  162كتبت خبط مغريب جّيد، يف الفيلم األول 

و هي خمطوطة للجزء  (4222كما توجد نسخة خمطوطة ثالثة للكتاب يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة برقم )  -
 310.2الثاين من الكتاب و قد كتبت خبط نسخي واضح و عدد لوحاهتا 

 هـ. 1333مكتبة الرتاث بالقاهرة سنة  وو قد طبع الكتاب يف جملد طبعة املكتبة العتيقة بتونس، 
مية سنة كما طبع الكتاب بتحقيق البلعمشي أمحد يكن باململكة املغربية، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسال

 .يف جزأين م1982-هـ1402
يضون، بدار الكتب العلمية، بريوت بو طبع الكتاب أيضا بتحقيق إبراهيم مشس الدين، منشورات حممد علي 

 ، يف جزأين.م2002-هـ1423لبنان، سنة 
 م.2012-هـ1433كما طبع يف ثالثة أجزاء، بتحقيق صاحل أمحد الشامي، بدار القلم بدمشق، سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
                                       .                                                                                                                            1/16ياض، مشارق األنوار، مقدمة احملقق، القاضي ع1
 .1/17املصدر نفسه، 2
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 المطلب الثاني: منهج القاضي عياض في كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار
 مقدمة الكتاب:-أوال

 عياض لكتابه مشارق األنوار مبقدمة قّيمة، ضمنها ما يلي: قّدم القاضي
 :تأليفه لكتاب مشارق األنوار على صحاح اآلثارسبب -1
ه بعد تتبعما دعاه إىل تأليف كتابه العظيم هذا أنه و  كتابه مشارق األنواربنّي القاضي عياض يف مقدمة    
كثرة التحريفات و التصحيفات و التغريات اليت طرأت على هذه الروايات املوجودة يف أمهات وجد  لروايات،ل

 الكتب.
و تظاهر هذه العلل ما كّثر يف املصنفات و الكتب التغري    يقول القاضي عياض: "ال جرم حبسب هذا اخللل،  

و مشل ذلك كثريا من املتون و األسناد، و شاع التحريف و ذاع التصحيف، و تعدى ذلك منثور  لفساد،و ا
الروايات إىل جمموعها، و علم أصول الدواوين مع فروعها... فكثريا ما رأينا من نبه باخلطأ على الصواب فعكس 

 1اله رأيه بغرور".الباب، و ذهب مذهب اإلصالح و التغيري، فقد سلك كل مسلك يف اخلطأ و د
 ها تصحيف و تحريف و إحالة للمعنى:فيذكر القاضي عياض أمثلة على بعض الروايات التي وقع -2

 ام أهل اجلنة )بالالم( فقال باألّي يعين: الثور."و كذلك روى حديث إد2و ساق رواية فقال:
و هكذا وجدت معظما من شيوخنا قد أصلح يف كتابه من مسلم يف حديث أم زرع من روايته عن احللواين عن    

ُر" موسى بن إمساعيل عن سعيد بن سلمة يف قوله: "و َعْقُر جارهتا"  بالباء و ضم العني إتباعا ملا فأصلحه "و ُعبـْ
إذ مل ينفهم له ذلك يف عقر، و املعنيان بّينان يف ا ذكره، رواه ابن األنباري، و فسره باالعتبار أو االستعبار على م

)و غيُظ عىن قوله يف الرواية املشهورة:مبعىن اهلالك، و كله مبمبعىن احلرية و الدهش، و قد يكون عقر، إذ هو 
بيب ه يف موضعه، بأشبع من هذا إن شاء اهلل يف أمثلة كثرية نذكرها يف مواضعها إال قصة ُجليينو سنبجارهتا(، 

 3فهذا اللفظ ليس يف شيء من هذه األصول.
ّدت احلاجة إىل: "كتاب جيمع شواردها، و مهاالت يف بعض أمهات الكتب فاشتفوقعت بعض اإلشكاالت و اإل

 4شكل معناها،و ينص اختالف الروايات فيها، و يظهر أحقها باحلق و أوالها".ميسدد مقاصدها و يبني 
 حتقيقا لذلك.فعزم على تأليف كتابه املشارق 

يقول القاضي عياض: "فأمجعُت على حتصيل ما وقع من ذلك يف األمهات الثالث اجلامعة لصحيح اآلثار، اليت 
يب عبد اهلل مالك بن ُأمِجع على تقدميها يف األعصار و قَِبلها العلماء يف سائر األمصار األئمة الثالثة: املوطأ أل

و املسند الصحيح أليب احلسني مسلم هلل حممد بن إمساعيل البخاري، بد او اجلامع الصحيح أليب عأنس املدين، 

                                                           
 .36-1/34القاضي عياض، مشارق األنوار، 1
 .37-1/36القاضي عياض، مقدمة مشارق األنوار، 2
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بن احلجاج النيسابوري، إذ هي أصول كل أصل، و منتهى كل عمل  يف هذا الباب و قول و قدوة مدعي كل قوة 
ا باهلل يف علم اآلثار و حول، و عليها مدار أندية السماع، و هبا عمارهتا، و هي مبادئ علوم اآلثار و غايته

 1.و شغلت به اهلمة"أحق ما ُصرفت إليه العناية ومصاحف السنن و مذاكرها، و 
 إشارته إلى الكتب التي سبقته في هذا الباب و عدم استيفائها للمطلوب و استيعابها للمرغوب:-3
يقول القاضي عياض: "و مل يؤلف يف هذا الشأن كتاب مفرد تقلد عهدة ما ذكرناه، على أحد هذه الكتب أو   

قطين يف تصحيف احملّدثني و أكثره مما ليس يف هذه بن عمر الدار  يإال ما صنعه اإلمام أبو احلسن علغريها، 
نكًتا مفرتقة وقعت أثناء شروحها لغري واحد  الكتب، و ما صنعه اإلمام أبو سليمان اخلطايب يف جزء لطيف، و إال

 2."لو مجعت مل تشِف غليال و مل تبلغ من البغية إال قليال
 الغساني: د المهمل و تمييز المشكل ألبي عليإشادته بكتاب تقيي-4
يف   -شيخنا رمحه اهلل–يقول القاضي عياض: "و إال ما مجع الشيخ احلافظ أبو علي احلسن بن حممد الغساين   

بّينه صحيحان، و قّيده أحسن تقييد، و كتابه املسمى "بتقييد املهمل"، فإنه تقصى فيه أكثر ما اشتمل عليه ال
باألمساء و الكىن و األنساب و ألقاب الرجال،  غاية البيان، و جّوده هناية التجويد، لكن اقتصر على ما يتعلق

دون ما يف املتون من تغري و تصحيف و إشكال، و إن كان قد شدَّ عليه من الكتابني أمساء و استدركت عليه 
 3فيما ذكر أشياء، فاإلحاطة بَيِد من يعَلم ما يف األرض و السماء".

مشارق عن منهجه يف كتابه : و فيما يلي حملة الكتاببيان منهجه في الكتاب و تدعيمه ذلك بأمثلة من -5
من هناري و ليلي، و أقسم له حظا  وقتا إمجاال و يقول القاضي عياض: "و ملا أمجع عزمي على أن أفرغ له األنوار

من تكاليفي و شغلي، رأيت ترتيب تلك الكلمات على حروف املعجم، أيسر للناظر و أقرب للطالب، فإذا وقف 
منها على كلمة مشكلة، أو لفظة مهملة، فزع إىل احلرف الذي يف أوهّلا إن كان صحيحا، و إن كان قارئ كتاب 

من حروف الزوائد أو العلل تركه و طلب الصحيح و إن أشكل و كان مهمال طلب صورته يف سائر األبواب اليت 
 4حىت يقع عليه هناك". بههتش
: و ذلك يف معرض بيانه ملنهجه يف الشرح اللغوي، و أن كتابه إشارته لكتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم-6

املتون و تقوميها إىل شرح فقال: "و دعت الضرورة عند ذكر ألفاظ  5إكمال املعلم بفوائد مسلم عمدة يف ذلك،
غريبها و بيان شيء من معانيها و مفهومها، دون تقٍص لذلك و ال اتِّساع، إال عند احلاجة لغموضه، أو احلجة 
على خالٍف يقع هنالك يف الرواية أو الشرح  و نزاع، إذ مل نضع كتابنا هذا لشرح لغة و تفسري معاٍن بل لتقومي  

                                                           
 38-1/37، املصدر نفسه1
                                           .                                                                                                                            1/38املصدر نفسه، 2
 .1/38املصدر نفسه، 3
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شرحنا لكتاب صحيح مسلم المسمى و إذ قد اتسعنا مبقدار ما تفضل اهلل به، و أعان عليه يف اظ و إتقان. ألف
 1باإلكمال".

 مكانته العلمية.: اسم الكتاب و أمهيته و خاتمة أبرز فيها-7
 ذكر أسانيده إلى األصول الثالثة.-8

 فذكر أوال إسناده إىل كتاب املوطأ فقال:
القرشي مث التيمي باحللف، كتاب املوطأ لإلمام أيب عبد اهلل مالك بن أنس احلمريي، مث األصبحي النسب، "فأما  

األندلسي، مث القرطيب الدار  بن حيىي حممد حيىياحلجازي مث املدين الدار و املولد و النشأة، من رواية الفقيه أيب 
واملولد و النشأة، العريب مث الليثي باحللف، الرببري مث املصمودي النسب، اليت قصدناها من مجلة روايات املوطأ، 

 العتماد أهل أفقنا عليها غالبا دون غريها، إالّ املكثرين مّمن اّتسعت روايته و كثر مساعه.
الرمحن نا به الشيخ الفقيه أبو حممد عبد مسعناه على عدة من شيوخنا ببلدنا و باألندلس، فحدث فإنا قرأنا مجيعه و

مساًعا عليهما بقرطبة سنة  –رمحهما اهلل-بن حممد بن عتاب، و القاضي أبو عبد اهلل حممد بن علي بن محدين 
 2سبع و مخسمائة عن الفقيه أيب عبد اهلل حممد بن حمسن بن عتاب...".

"و أما الكتاب اجلامع املسند الصحيح املختصر من آثار رسول :بذكر أسانيده إىل صحيح البخاري، فقال مث ثىنّ 
لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري املولد و املنشأ و الدار، اجلعفي  -صلى اهلل عليه و سلم-اهلل 

يوسف الفربري و أكثر الروايات من طريقه، و من  النسب بالوالء، فقد وصل إلينا من رواية أيب عبد اهلل حممد بن
هذين الطريقني عنه، و ال دخل املغرب رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري و مل يصل إلينا من غري 

 3ألندلس إال عنهما على كثرة رواة البخاري عنه لكتابه".او 

فقد روينا عن أيب إسحاق املستملي أنه قال عن أيب عبد اهلل الفربري أنه كان يقول: روى الصحيح عن أيب عبد  
 الّله تسعون ألف رجل ما بقي منهم غريي.

فأما رواية الفربري فرويناها من طرق كثرية منها: طريق احلافظ أيب ذر عبد بن أمحد اهلروي، و طريق أيب حممد   
 4براهيم األصيلي و طريق أيب احلسن علي بن خلف القابسي، و طريق كرمية بنت حممد املروزية...".عبد اهلل بن إ

القابسي فحّدثين هبا مساعا و قراءة و إجازة أبو حممد بن عتاب و أبو علي اجلياين، و غري واحد و أما رواية   
 ، عن أيب زيد املروزي عن الفربري.قالوا: نا أبو القاسم حامت بن حممد الطرابلسي عن أيب احلسن القابسي
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د الرمحن بن حممد بو أنا هبا أمحد بن حممد عن الفقيهني أيب عمران موسى بن عيسى الفاسي و أيب قاسم ع
 1احلضرمي باإلجازة عن القابسي..".

 ثم أردف القاضي عياض ذلك بذكره ألسانيده إلى صحيح مسلم:
 -صلى اهلل عليه و سلم-بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل فقال: "و أما كتاب املسند الصحيح املختصر 

 .  لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النسب النيسابوري الدار، فإنه وصل إلينا من روايتني أيضا
رواية أيب إسحاق إبراهيم بن سفيان املروزي، و رواية أيب حممد أمحد بن علي القالنسي، إاّل أن آخره من باب 

إال عن ابن سفيان، فتفردت الرواية من هنالك عن ابن سفيان، ألن إىل هنا  ديث اإلفك مل يسمعه ابن ماهانح
و طرق هاتني الروايتني   تني الروايتني،ها انتهت رواية أيب بكر بن األشقر على القالنسي، ومل يصل إلينا من غري

 2كثرية".
 إىل رواية القالنسي فقال: مث ذكر إسناده

الفقيه أبو حممد عبد اهلل بن أيب جعفر اخلشين، بقراءيت عليه جلميع الكتاب مبرسية سنة مثان و مخس  هبا "فحدثين
مائة عن أبيه، عن أيب حفص عمر بن احلسن اهلوزين، عن القاضي أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الباجي، عن أيب 

األشقر، من القالنسي، عن  حيىي بنأمحد بن حممد بن ماهان، عن أيب بكر العالء عبد الوهاب بن عيسى 
 3مسلم".

 مث وّضح أسانيده إىل رواية إبراهيم بن سفيان:
فممن مسعتها عليه  فقال: "و أما رواية ابن سفيان فقرأناها و مسعناها على مجاعة من شيوخنا بطرقها املختلفة،

لعاص األسدي، قاال: ناهبا أبو العباس الصديف و الشيخ الراوية أبو حبر سفيان بن ا لفقيه احلافظ القاضي أبو عليا
 أمحد بن عمر العذري.

و حّدثين هبا أيضا مساعا و إجازة القاضي أبو عبد اهلل حممد بن عيسى التميمي عن أيب العباس العذري إجازة 
قال: نا أبو العباس أمحد بن احلسن الرازي، قال أبو حبر: و حّدثين به أيضا الشيخ أبو الفتح نصر بن احلسن 

 السمرقندي عن أيب احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي.
ي قال هو و الرازي و الفارسي: نا ز جبلسي عن أيب سعيد السان حممد الطر قالوا: نا حامت ب جازةإو غري واحد    

ا أيضا عبد امللك بن احلسن الصقلي ن سفيان قال حامت بن حممد: و نا هبأبو أمحد حممد بن عيسى اجللودي نا اب
 4ن أيب بكر حممد بن إبراهيم الكسائي، عن ابن سفيان عن مسلم.ع

 صحاح اآلثار.يف مقدمته لكتابه مشارق األنوار على و هذا آخر ما عرّج عليه القاضي عياض 
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 ترتيب كتاب مشارق األنوار: -ثانيا
و يف كال القسمني يبدأ بشرح ما يف موطأ اإلمام  ،رّتب القاضي عياض كتابه مشارق األنوار إىل قسمني رئيسني  

 .-رمحهم اهلل مجيعا-البخاري، مث يردف بشرح ما يف صحيح اإلمام مسلم  مالك مث يثين مبا يف صحيح
القسم معظم الكتاب، و عمدته في ذلك شرح األلفاظ الغريبة الموجودة في القسم األول:و يندرج في هذا 
 مالك و الصحيحين.األصول الثالث، موطأ اإلمام 

و جعل لكل  1الترتيب األلف بائي المغربي،حيث رّتب املؤلف الكلمات املراد شرحها يف هذا القسم حسب 
 حرف بابا من اهلمزة إىل الياء، و رتب ثاين الكلمة و ثالثها من ذلك احلرف على ذلك الرتتيب.

حروف املعجم، أيسر للناظر و أقرب يقول القاضي عياض موضحا ذلك: "رأيت ترتيب تلك الكلمات على 
للطالب، فإذا وقف قارئ كتاب منها على كلمة مشكلة، أو لفظة مهملة، فزع إىل احلرف الذي يف أوهلا إن كان 
صحيحا، و إن كان من حروف الزوائد أو العلل تركه و طلب الصحيح، و إن أشكل و كان مهمال طلب صورته 

 2عليه هنالك". يف سائر األبواب اليت تشبهه حىت يقع
 3يذيل املؤلف كل األبواب اليت وضعها على احلروف بأربعة فصول:ما يلحق بالقسم األول: 

 .فصل يف االختالف و الوهم بشكل عام-1
 .فصل يف أمساء املواضع و البقاع و ضبط مشكلها-2
 .فصل يف مشكل األمساء و الكىن-3
 .فصل يف مشكل األنساب-4

 ألسباب فّصل فيها املؤلف: يندرج تحت األحرفو هو ما لم القسم الثاني:
يقول القاضي عياض عن هذا القسم: "و شّذت عن أبواب احلروف نكت مهمة غريبة، مل تضبطها ترامُجها    

لكوهنا مجل كلمات يضطر القارئ إىل معرفة ترتيبها و صحة هتذيبها، إما ملا دخلها من التغيري أو اإلهبام أو التقدمي 
ب كلماهتا، أو سقوط بعض ألفاظها، أو تركه على جهة و األخري، أو أنه ال يفهم املراد هبا إال بعد تقدمي إعرا

 4االختصار، و ال يفهم مراد احلديث إال به، فأفردنا هلا آخر الكتاب..".
 ، مبينا موضوعات كل باب.ثالثة أبوابو هذا القسم قسمه املؤلف بدوره إىل 

 فردنا هلا آخر الكتاب ثالثة أبواب:"فأ 5و يقول يف ذلك القاضي عياض:

                                                           
أنظر  ي (،–ال –و  -هـ –ش –س –ق –ف –غ –ع –ض –ص –ن –م –ل –ك –ظ –ط –ز –ر –ذ –د –خ –ح –ج –ث –ت  -ب -) أو هي: 1

 التكملة لكتاب الصلة البن األبار
 .                                                                                                                     1/38القاضي عياض، مقدمة كتابه مشارق األنوار، 2
                                و هذا اخلط العام الذي سار عليه املؤلف يف كتابه، و قد يشذ على هذه القاعدة يف بعض املواضع ليست بالكثرية.                       3
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، إذ بّينا مفردات ذلك يف تراجم في الجمل التي وقع فيها التصحيف، و طمس معناها التلفيف أولها:
 احلروف.

الباب الثاني: في تقويم ضبط جمل في المتون و األسانيد، و تصحيح إعرابها و تحقيق هجاء كتابها، 
 ينفتح لألفهام مغلق أبواهبا.، ليستبني وجه صواهبا، و وشكل كلماتها، و تبيين التقديم و التأخير الالحق لها

 الباب الثالث: في إلحاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه األمهات أو من بعض الروايات أو بترت اختصارا
على التعريف بطريق احلديث ألهل العلم به، ال يفهم مراد احلديث إال بإحلاقها، و ال يستقل الكالم إال 

 ."باستدراكها
 القســم األول:

 األلفاظ و الروايات:أوال: ضبط 
 وجودة يف األصول الثالثة املوطأ، و هو ضبط األلفاظ و الروايات املمقصود الكتاب و غايتهو هذا هو   
 الصحيحني، و منهجه يف ذلك كما يلي:و 
 :بدأ بضبط األلفاظ و إزالة التصحيفات و التحريفات الواقعة في المتون-1
املطابقة لبابه على الرتتيب  باأللفاظ الواقعة في المتونو بدأت يف أول كل حرف يقول القاضي عياض: "  

 1املضمون، فتولينا إتقان ضبطها حبيث ال يلحقها تصحيف يظلمها، و ال يبقى هبا إمهال يبهمها".
 مشريا إىل األرجح من ذلك، مفصال يف أسباب الرتجيح.، مبينا مع ذلك ما قد ختتلف فيه الروايات

و الصواب إىل األرجح يقول القاضي عياض: "فإن كان احلرف مما اختلفت فيه الروايات نبهنا على ذلك، و أشرنا 
و اإلمهال، أو  شكال، مريح من حرية اإلهبامحبكم ما يوجد يف حديث آخر رافع لالختالف مزيح لإلهنالك، 

م و األظهر، أو نصَّ من سبقنا من جهابذة يكون هو املعروف يف كالم العرب، أو األشهر أو األليق مبساق الكال
على املخطئ و املصحف فيه، أو أدركناه بتحقيق النظر و كثرة البحث على ما نتلقاه من  العلماء، و قدوة األئمة

 2مناهجهم و نقتفيه".
 .باب الميم مع التاءيف  مقدمة صحيح مسلمو مثال ذلك يف ضبط بعض األلفاظ الواقعة يف 

3قال القاضي عياض: و قول مسلم يف صدر كتابه، "لكان رأيا متينا".  
 كذا للفارسي و للعذري عند الصديف 

من "املتانة" و قوة الرأي و إصابته، وكان عند العذري من رواية أيب حبر "مثبًتا"بثاء مثلثة بعدها باء بواحدة 
 4."هنا بالكالم ق"الثبات"، و األول أليمن
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صحة الرواية اليت ذكرها مسلم يف  فصل االختالف و الوهم في باب الواو مع الالمو رّجح القاضي عياض يف 
 1املقدمة، فقال القاضي عياض: "و قول ابن عباس البن أيب مليكة: "ولد ناصح".

 2كذا يف الصحيح، و رواية اجلماعة و عند العذري: "و لك ما صّح" و ليس بشيء.

قوله: يف صدر مسلم يف ذكر "قال: فو يف باب الواو مع اهلاء، مزج القاضي بني ضبطه للرواية و شرحها لغويا، 
 ي: بالنون و لغريه بالياء، و معناه متقارب، و الوهن: الضعف، رب كذا عند الط3املعنعن، و ذكر أسانيد واهنة.

و مثله: واهية أيضا، قال اهلل تعاىل: "فهي يومئذ و رق، (، أي ضعف 4ويف الكتاب: "َوَهَن العظُم مين" )مرمي 
أي  4توهني احلديثمثله قوله:  (، أي ضعيفة، و وهي الشيء، يهي، و وهن يهن مبعىن، و16واهية" )احلاقة

 5تضعيفه".

 .باب النون مع القافيف : نأخذ منوذج فصل االختالف و الوهمعقد يف ذلك  كما
 6ينقص العلم". فعند شرحه حلديث: "يتقارب الزمان، و

قال القاضي عياض: "كذا للرواة، و عند املروزي كذلك، و لكنه قال: "العمل" و أكثر رواة مسلم يقولون  
 كذلك، إال العذري يف حديث ابن أيب شيبة فيقول: "يقبض".

          "و يقبض العلم"، و كالمها له وجه،  نو السمرقندي يف حديث حرملة يقول: "العمل"، و عند ابن السك
 7و رواية ابن السكن و العذري أوجه لعضد األحاديث األخر هلا من قوله: "إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا".

 8و قوله يف الروايات األخرى: "و يـُْرَفُع الِعْلُم" "و يزول الِعْلُم" "و يقلُّ العلم" و رواية غري املروزي أقرب إليها.
 ما يلحق بضبط األلفاظ في المتن:

 و إزالة التصحيفات الواقعة في أسماء األماكن: ضبط األلفاظ -
يقول القاضي عياض موضحا ذلك: "و ترمجنا فصال يف كل حرف على ما وقع فيها من أمساء أماكن من   

 فيها لكثري من الرواة تصحيف يسمج أساميها و جميدها، و يقعاألرض و بالد يشكل تقييدها، و يقل متقن 
9على شرح أشباهها من ذلك الشرج".و نبهنا معها 
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 :في حرف الجيم فصل أسماء المواضعو مثال ذلك: 
 )اجلابية(: بباء واحدة مكسورة، موضع بالشام و هي جابية اللوك، قاله البكري.

 1)اجلار(: ساحل املدينة، و هي قرية كثرية األهل و القصور على ساحل البحر إليه ترفأ السفن.

 اجليم و امليم، فسره يف احلديث: جبل بيت املقدس.)جبل اجلمر(: بفتح 
ريق املدينة إىل مكة، قرية جامعة مبنرب على ط هيو )اجُلحفة(: بضم اجليم و سكون احلاء مشهورة من املواقيت، 

السيول أجحفتها و محلت أهلها، و بينها و بني البحر حنو من ستة أيضا، و مسيت اجُلحفة ألن  وهي مهيعة
من املدينة على مثانية مراحل، و قيل: إمنا مسيت اجُلحفة من سنة سيل اجلحاف سنة مثانني، لذهاب أميال، و هي 

2السيل باحلاج و أمتعتهم".
 

و إليك النموذج  ضبط الروايات التي وقع فيها االختالف و الوهم في الفصل الخاص تحت كل حرف كما
 التايل يف باب الالم مع احلاء.

 3الضحايا: "إّن هذا يوم اللحم فيه مكروه". قوله: يف"قال القاضي: 

قد ذكرنا اختالف الرواية فيه بني مكروه و مقروم، فمن قال مقروم أي: ُيشتهى، كما قال يف الرواية األخرى: هذا 
يوم ُيشتهى فيه اللحم، و كذا رواه البخاري و مسلم يف رواية العذري، و قد ذكرناها يف الكاف، و من قال: 

األضحية، كما قال: ذبح فيه حلًما لغري كذا ذكره الرتمذي أي: يكره أن ي  رواية كافة رواة مسلم، و "مكروه" و هي
اللحم، أي: ترك األضحية  إهنا شاة حلم، و قال بعضهم: صوابه على هذه الرواية اللحم: بفتح احلاء أي: شهوة

 4والذبح حىت يرتك أهله يشتهون اللحم املكروه.
كذا هلم و للقابسي "حلومها" 5"ملا حرم عليهم شحومها، أمجلوه مث باعوه".سورة األنعام قال: وقوله: يف تفسري 

 وهو وهم.
يف باب: ضرب اململوك )لو مل تفعل ذلك لََلِحَقْتَك النار( كذا  -البدري-قال: و قوله: يف حديث أيب مسعود

)فخرج يف غزوة  حديث إسحاقس: يف و هو الصواب يف حديث فاطمة بنت قي 6لغريه: "لفحتك"و للعذري  
و هو الصواب بدليل 7مسلم، و الذي عند كافة شيوخنا، و يف أصوهلم )جنران( يان( كذا عند بعض رواةحبين 

 قوهلا يف احلديث اآلخر.
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رف و إزالة تصحيفات طالت األسماء                    ثم يردف ذلك بضبط األلفاظ الواقعة في اإلسناد تحت كل ح-2
 األلقاب أو إبهامات طالت الكنى و األنساب.و 

ا وقع يف اإلسناد من النص على ما وقع يف املتون يف ذلك احلرف، مبنعطف على يقول القاضي عياض: "مث 
مشكل األمساء و األلقاب، و مبهم الكىن و األنساب، و رمبا وقع منه من جرى ذكره يف املنت، فأضفناه إىل 

 1شكله من ذلك الفن".

مشكل اسم من من هذه الكتب من  و لم نتبع ما وقعمن ذلك بقوله: " ما استثناه القاضي عياض إىل و يشري
ارج عن ، إذ ذاك خلكتاب إال اسمه أو لقبهلم يجر في الكتاب كنيته أو نسبه أو كنية من لم يذكر في ا

 2غرض هذا التأليف و رغبة السائل، و حبر عميق ال يكاد خيرج منه لساحل".

 :يف ضبط ما وقع يف اإلسناد النموذج التايل و إليك
 النون: باب في ضبط مشكل األسماء و الكنى في -أ

: )نا ابن منري، نا هشام بن سليمان( كذا يف سائر النسخ الواصلة المفلس بابقال القاضي عياض: "قال يف 
 م،بعض النسخ القدمية من مسل إلينا، قالوا: و هو وهم، و صوابه ابن أيب عمر، قال القاضي: كذا وقع إيلَّ يف

يف فضائل ابن عباس: )نا زهري بن حرب، و أبو بكر بن أيب النضر( كذا للعذري، و عند غريه: أبو بكر بن 
 3النضر، و كالمها صحيح، هو أبو بكر بن النضر بن أيب النضر هاشم بن القاسم، و قد ذكرناه".

و أيب كذا للكافة، و عند الطربي   لواين، و علي بن نصر(و يف النهي عن التجسس: قول مسلم: )نا احلسن احل  
ضا أول الباب: )نا علي بن نصر علي الصديف، عن العذري و نصر بن علي، قالوا: هذا خطأ، و كذلك أي

، "هب بن جرير( كذا للسجزي و السمرقندي، و عند ابن ماهان و العذري  و الطربي: "نا نصر بن عليو نا
ال يبعد عندي صواب الروايتني، ألن علي بن نصر و أباه "و : -رمحه اهلل-قال القاضي عياض قالوا: و هو خطأ، 

نصر بن علي قد روى مسلم عنهما مجيعاً، و ال تبعد رواية علي بن نصر و أبيه مجيعا عن وهب، فإهنما ماتا 
 4مجيعا: األب و االبن يف سنة واحدة، سنة مخسني و مائتني".

: يضبط الكىن و يف ذلك يقول القاضي: "و ُجبري بن ل مشكل األسماء و الكنىي فصفو في باب النون 
 ا املشهور، و كذا عند شيوخنا، و هذبضم النون و فتح الفاء مصغر، و ُضريب بن نُقري مثله: إال أنه بالقاف نُفري، 

أيب جعفر، من شيوخنا  ابن عند و حكى لنا فيه شيخنا القاضي الشهيد أنه يقال: بالفاء و القاف مًعا، و كذا فيه
بالقاف و الدال وحده بالفاء، و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مثلهما: بالفاء و آخره الم.و عمرو الناقد: 

 املهملة.
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و كذا معجمة، و كذا ذكره البخاري، و أبو معبد موىل ابن عّباس، ذكر يف البخاري أن امسه نافذ، بالفاء و ذال 
ي و هو الصواب، و رواه بعض رواة البخاري "ناقد" بالقاف و الدال املهملة مثل األول، ويف  ده أبو الوليد الباجقي

كتاب احلسن بن رشيق املضري "نافد" بالفاء و دال مهملة، و كله خطأ إال ما صّوبناه، وهو أبو معبد اجلهين، 
 1يه: اجلهين".املذكور يف رواية ابن ماهان يف مسلم، و قد ذكرناه يف اجليم، و خطأ من قال ف

 تصحيح االختالف و الوهم الواقع فيمن اسمه محمد أو في نسبه: -بـ
د بن بشار، نا حممد بن بكر( كذا لرواة مسلم، وعند )نا حممو يف باب: من أحّب لقاء اهلل، و من ذلك قوله: "  

الرتاجم الثالثة يف حرف ر، نا حممد بن بكر، وهو خطأ، و قد تقدم الكالم على هذه العذري، نا حممد بن بش
 2الباب".

شيئا فقال ال، )نا حممد بن مثىن، نا عبد الرمحن يعين ابن  -عليه السالم-و قوله: "و يف باب: ما سئل النيب 
املهدي( كذا للجلودي، و عند ابن ماهان: نا حممد بن حامت، نا عبد الرمحن، و كذا خرجه أبو مسعود الدمشقي 

 3عن مسلم".
 الميم: مشتبه األنساب في بابتصحيح  -ج
رَاغي: بفتح امليم و الراء، و غني معجمة  بن مالك األزدي املو من ذلك يقول القاضي عياض: "و حيىي  

مكسورة، كذا مساه مسلم، و َمراغة بطن من األزد، و مساه بعضهم حبيب بن مالك، و األول أكثر، قال 
 4بن مالك املراغي األزدي العتكي أبو أيوب". حيىيالبخاري: 

بفتح امليم، قال يعقوب: و ال يقال بضمها منسوب إىل معافر، حيٌّ من اليمن عافري: و من ذلك قوله: "و امل
منهم: شريك بن شرحبيل املعافري، كذا قاله البخاري، و كذا ضبطناه عن شيوخنا يف مسلم، و وقع عند بعضهم 

ر، و حكى ملعافر بن مضو بعضهم العامري، و هو كله خطأ، و قيل: هو موضع، و قيل: ي عن ابن ماهان املقر 
 5لنا شيخنا أبو احلسني: ضم امليم و بعضهم ينسب معافر إىل مضر و األول أشهر".

 :حرف الزاي يف تقويم مشتبه األنساب: همثال
يقول القاضي: "و ذكر مسلم أبا الربيع الزهراين، و كذا يعرُف: بفتح الزاي و سكون اهلاء و بعد األلف نون    

وياء النسبة، و نسبه مرة العتكي و مرة مجع له النسبني، و مرة اختلف رواته يف نسبيه هذين، و مها ال جيتمعان، 
دمها عمران بن عمرو مزيقيا إال أن يكون أصله من أحدمها، ج ا عمالعتيك و زهران ابنإمنا يرجعان إىل األزد ألن 

 6وله نسب من جوار أو حلف من اآلخر و اهلل أعلم".
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 :السين بابيف ك و من ذل
ه كافة شيوخنا، يف كتاب خالد الشعريي: بالشني املعجمة و آخره راء، كذا قيد خملد بن قوله: "و يشتبه به  

و كذا جاء يف أكثر النسخ، و يف نسخة عن ابن احلّذاء خبط ابن العسال: السعرتي: بسني مهملة بعدها مسلم، 
تاء باثنتني فوقها و سكون العني، ووقع يف النسخة عن ابن احلّذاء فيه: خالد بن خملد، و قد ذكر احلاكم، خالد 

 د منهم خملد بن خالد الشعريي و ال السعرتيو لعّله القطواين، و ما ذكر أحبن خملد يف رجال مسلم و البخاري، 
و ال خملد بن خالد غري منسوب يف شيوخ مسلم و ال البخاري، و ال ذكر أحد من أصحاب املؤتلف هذين 
االمسني، و قد روى أبو داود عن خملد بن خالد الشعريي، و يف شيوخ البخاري: أبو قتيبة مسلم بن قتيبة 

بخاري يف الصحيح، و نسبه يف التاريخ، قيل: نسب إىل الشعرية إقليم بالشام اخلراساين الشعريي، مل ينسبه ال
 1حبمص".

 ثانيـا: الشـرح اللغـوي:

يف كتابه مشارق األنوار، لكن دون توسع منه يف ذلك إال عند  المباحث اللغويةعرّج القاضي عياض على   
 .إكمال المعلم بفوائد مسلماحلاجة، معوال على ما بسطه يف كتبه األخرى من توسع يف املباحث اللغوية، ككتابه 

شيء من  دعت الضرورة عند ذكر ألفاظ املتون و تقوميها إىل شرح غريبها، و بيانيقول القاضي عياض: "و 
ع هنالك قٍص لذلك و ال اتساع، إال عند احلاجة لغموضه، أو احلجة على خالٍف يقيها و مفهومها، دون تمعان

 نزاع، إذ مل نضع كتابنا هذا لشرح لغة و تفسري معاٍن، بل لتقومي ألفاظ و إتقان.يف الرواية أو الشرح و 
 2صحيح مسلم املسمى باإلكمال". و إذ قد اتسعنا مبقدار ما تفضل اهلل به، و أعان عليه يف شرحنا لكتاب

 :الميم مع الواو فصلإليك النموذج التايل يفو 
 هو اخُلف فارسي معرب.3قال القاضي عياض عند شرحه لكلمة )م وق(: "قوله: "فنزعُت مبوقها"

و أما مؤق العني فمهموز، و هو طرفا شقها من ناحيتيها لكل عني مؤقان، و فيه تسع لغات: مؤق و مأق      
موق و ماق مهموزان و غري مهموزين، و جيمع إماقا و يقال: موق و ماق غري مهموزين، و جيمعان أمواقًا، و 

مثل: أبواب و مواٍق، و يقال: موقئ مثل: موقع، و جيمع مواقئ مثل: مواقع، و يقال: أمق مثل أسد مضموم 
سر القاف مثل: قاٍض ناقص غري مهموز، األول، مسكَّن الثاين، و جُيمع آماقا، مثل: مماقان، و يقال: ماٍق: بك

مئاق مثل: معان مهموز أيضا  ناقص أيضا مهموز، و جيمع معطوجيمع مواقي مثل: جواري و يقال: مؤق، مثل: 
 : املؤق غري املأق، فاملؤق مؤخرها و املأق مقدمها.و قيل

 اللغويني حنو ما تقدم،ر عن بعض قال ثابت: املاق عند أصحاب احلديث طرف العني الذي يلي األنف، و ذك
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ل من قبل مؤقه مرة، و من قبل ماقه مرة، و هذا حيتج كان يكتح  -صلى اهلل عليه و سلم- و ذكر حديثا أن النيب
 1به من فرق بينهما".

 2ففي تفسريه لكلمة )ح ن ا( قال: قوله )نقاعة احلناء( :الحاء مع النون فصلو إليك النموذج التايل يف  -
ممدود، قال ابن دريد و ابن والد: وهي مجع حناة وأصله اهلمز، يقال حنأت حلييت باهلمز  3و)خيضب باحلناء(

.باحلناء"
4 

 :شرحا لغويايف تفسريه لكلمة ) ح ن ت م ( و شرحها و 
، و قيل: هو األبيض، أبو هريرة يف احلديث اجلرار اخلضرأيضا فّسره احلنامتو ذكر 5قال: قوله: "هني عن احلنتم"

وقيل األبيض و األخضر، و قيل: هو ما طلي باحلنتم املعلوم من الزجاج و غريه، و قيل: هو الفخار كله، وقيل: 
 هو معىن قوله هنا: اخلضر أي السود بالزفت، قال احلريب: قيل: إهّنا ِجرار مزفتة، و قيل: جرار حتمل فيها 

 اخلمر من مصر أو الشام.
مضراة باخلمر، فنهى عنها حىت تغسل و تذهب رائحته، و قيل: جرار تعمل من طني عجن بالشعر و قيل: جرار 

 6و الدم، و هو قول عطاء، فنهى عنها لنجاستها".
 ثالثــا: االستنباطات الفقهية:

حيث يبسط القول يف بعض عند القاضي عياض يف كتابه مشارق األنوار حظًّا ال بأس به،  الجانب الفقهينال   
 املسائل و ينقل أقوال الفقهاء و أحيانا يرجح بينها لكن دون توسع إذ ليس ذلك مقصود الكتاب.

 الصاد مع الالم: فصلإليك النموذج التايل يف -
 7قال القاضي: "قوله: "و من صّلى عليَّ واحدة، صلى اهلل عليه عشرا".

كالم العرب، ملعان منها: الدعاء كصالة املالئكة و صلَّت عليه املالئكة، جاءت الصالة يف القرآن، و احلديث و  
كقوله: إىل أهل البقيع أُلصلي عليهم". و و كقوله: "بُعثت  8على بين آدم، كقوله: "ما زالت املالئكة تصلي عليه"،

، و منه: "و من كان صائما فليصّل" أي: يدع، و قيل ذلك ى امليت"صلى على شهداء ُأُحد" و منه: الصالة عل
أي يدعو، و قال يف احلديث: "منتظرًا للصالة"، ومبعىن الربكة، 9يف ساعة اجلمعة "ال يوافقها عبد يصلي"  يف قوله:

                                                           
       .                                                                                                                            3/255القاضي عياض، مشارق األنوار،  1
 (5763)رواه البخاري  2
 (2341رواه مسلم) 3
 1/568القاضي عياض، مشارق األنوار  4
 (.   87البخاري، ) 5
                   .                                                                                                                            1/568القاضي عياض، مشارق األنوار،  6
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"، و مبعىن الرمحة كقوله: "اللهم صّل تمل يف قوله: "صّل على آل أيب أوىفو قد قيل ذلك يف صالة املالئكة، و حي
 1."لى خلقه معىن ذلك: رمحته هلمعلى حممد و آل حممد" و كذلك ما جاء من صالة اهلل تعاىل ع

قال القاضي: "كذا ذكره مسلم، 2عند شرحه حلديث "حىت يستقل الظل بالرمح". القاف مع الالم فصلو يف -
ظله، و هذا هو آخر وقت و كذا جاء يف كتاب أيب داود مفسرًا: حىت يعدل الرمح ومعناه يكون مثله وهو القامة،

قال: معناه وقوف الشمس، ، و فّسره اخلطايب األزمان يف بالد احلجازالظهر: حيث ال ظّل للقائم يف بعض 
وتناهي نقصان الظل و هذا عندي معىن احلديث، و دليله يف وقت صالة الظهر، و كان عند الطربي هنا: "حىت 

 3و ال وجه له".يستقيل، 

 المسائل العقدية: توضيحرابــعا: 
رضي -على عقيدة أهل السنة و اجلماعة، مستشهدا بآراء الصحابة  المسائل العقديةسار القاضي عياض يف   

 و آراء العلماء. -اهلل عنهم
 السين مع الواو: فصلو إليك النموذج التايل يف -

(.قال ابن عرفة: االستواء من اهلل، القصد إىل 2)الرعد:  "وقوله: "مث استوى على الَعْرش" قال القاضي عياض:
معىن قوله هذا: فعل يفعله به، أو فيه، و هو حنو قول األشعري: فعل فيه فعاًل مسى نفسه شيء و اإلقبال عليه، و 

 بذلك، و قول بعضهم: هو إظهار آلياته ال مكان لذاته.
يفعل اهلل ما يشاء، و قد نقل مثل هذا عن سفيان، و قال: هو استواء عالء، و قال أبو و قول آخرين يف تأويله: 

و قيل: استوى مبعىن العلو و بالعظمة، و قيل: "استوى على العرش" أي هو أعظم منه  العالية، استوى: ارتفع،
استوىل، و أنكر هذين القولني غري واحد  "استوى على العرش" أي عال بذاته، وقيل: قدر، و قيل: شأنا، و قيل:

 ألفعال. ألن القدرة من صفات الذات، و ال يصح فيها دخول "مث" إذ هي ملا مل يكن خبالف صفات ا
(، أي قصد كما قال ابن عرفة، و قال ابن العباس: استوى إىل 29و كذلك قوله: "مث استوى إىل السماء" البقرة )

 العرش أي: السماء: صعد أمرُه، و قيل: العرش هنا للملك أي: حوى عليه و حازه، و قيل: استوى، راجع إىل
 .باهلل و سلطانه استوى

ال يعلم تأويله إال اهلل، و علينا اإلميان به، و التصديق، و التسليم، و تفويض و قيل: استوى من املشكل الذي 
 4."إن شاء اهلل و الصواب علمه إىل اهلل تعاىل، و هو صحيح مذهب األشعري، و عامة الفقهاء و احملدثني
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 نسوق املثال التايل:فصل االختالف و الوهم يف  الهمزة مع الزاي فصلو يف  -
 1حلديث: "الكربياء رداؤه و العز إزاره".عند شرحه 

و هو من جماز كالم العرب 2قال القاضي عياض: "و هو مثل قوله يف احلديث اآلخر: "رداء الكربياء على وجهه"،
و بديع استعاراهتا، و هي تكين بالثوب عن الصفة الالزمة، و قالوا فالن لباسه الزهد و شعاره القوى، قال اهلل 

اختصاص الرداء فاملراد هنا و اهلل أعلم أهنا صفته الالزمة املختصة به اليت ال تليق بغريه، 3التقوى"،تعاىل: "و لباس 
 4و اإلزار باجلسد، و هلذا قال: فمن نازعين فيهما قصمته".

 : الهمزة مع النون فصليف و يف رده على الفرق الضالة كالقدرية و الرافضة، نسوق املثال التايل:  -

.حلديث ابن عمر: "إّن األمر أُُنف"عند شرحه 
5 

 أنف مبتدأ مل يسبق به سابق قدر و النون، أي مستيقول القاضي: "قول القدرية: "إن األمر أُُنف" بضم اهلمزة 
فبفتح اهلمزة                  ، و أما اجلارحةال علم، و هو مذهب غالة القدرية و بعض الرافضة و كذبوا لعنهم اهللو 

 6و سكون النون ال غري، و أُْنُف كل شيء طرفه و مبتدأه".
 8كذا".  نوءبو حديث: "من قال مطرنا  7:عند شرحه حلديث: "ال نوء"،النون مع الواو فصلو يف  -

نوء كذا" النوء عند العرب: سقوط جنم ذكر األنواء، و من قال: "مطرنا ب قال القاضي: "و كان أمر اجلاهلية و   
من جنوم املنازل الثمانية و العشرين، و هو مغيبه باملغرب مع طلوع الفجر، و طلوع مقابله حينئذ من املشرق، 
وعندهم أنه ال بّد أن يكون مع ذلك ألكثرها نوء من مطر أو رياح عواصف و شبهها، فمنهم من جيعله لذلك 

صلى اهلل عليه -فنهى النيب لطالع ألنه هو الذي ناء، أي هنض، فينسبون املطر إليه، الساقط، و منهم من جيعله ل
 عن اعتقاد ذلك، و قوله: و كفر فاعله. -و سلم

 و لكن العلماء اختلفوا يف ذلك، و أكثرهم على أن النهي و التكفري ملن اعتقد أّن النجم فاعل ذلك، دون من 
 9كيف كان لعموم النهي، ومنهم من اعتقد يف كفره كفر النعمة".اجلملة،   إىل العادة و منهم من كرهه على أسنده

مث يشري القاضي إىل تفصيله يف شرح هذا احلديث يف كتاب آخر فيقول: "و قد تقصينا الكالم يف غري هذا 
 10.الكتاب، و ذكرنا منه شيئا يف حرف الكاف"
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 :اآلثار:الصناعة الحديثية في كتاب مشارق األنوار على صحاح خامسا
 علوم الدراية و علم الرجاليسجل مدى تقدمه يف ل مشارق األنوار للقاضي عياضكتاب إن الدارس ل  

أمهات كتب احلديث و إهنا ملهمة  تصحيح الوهم و رفع االختالف على رواياتو  والنقد و التمحيص
مشارق يف كتابه  الحديثية بالصناعةتضطلع إال بالعلماء الكبار مثل القاضي عياض، فقد اهتم القاضي عياض 

اهتماما كبريا من خالل نصوصه املبثوثة سواء يف القسم األول أو الثاين من الدراسة  األنوار على صحاح اآلثار
 .-رمحه اهلل-على صحيح اإلمام مسلم 

الطربي :قال القاضي: "و ذكر مسلم )عبد اهلل بن حبينة( كذا الرواية إال باب العين يف و إليك النموذج التايل
وهم، و صوابه عبد اهلل بن حبينة مكربًا، و كذا ذكره البخاري من بعض طرقه، فعنده )عبيد اهلل بن حبينة( و هو 

 وذكره من طريق آخر مساه فيه مالك بن حبينة، و كالمها صحيح، إذ اخلالف فيه قدميا.
ا، فذكر البخاري الوجهني يف قال الدمشقي: أهل احلجاز يسمونه عبد اهلل، و أهل العراق يسمونه مالك   

صحيحه و تارخيه، و بالوجهني ذكره الدمشقي، قال: و األصح عبد اهلل، و حبينة اسم أم أبيه مالك، قال: هذا 
وهو عبد اهلل بن مالك األزدي، و قد ذكر مسلم حديثه، و مساه فيه عبد اهلل بن مالك بن حبينة، من رواية 

 .و أنه أخطأ -صلى اهلل عليه و سلم-عن أبيه، عن النيب  القعنيب، و ذكر أن القعنيب قال فيه
و حبينة أم عبد اهلل، قال: قال الدار قطين: من مل يقل قال مسلم: و هلذا، أسقط مسلم من احلديث ذكر أبيه، 

: و أثبت أبو عمر بن -صلى اهلل عليه و سلم-عن أبيه هو الصواب، قال ابن معني: ليس يروي أبوه عن النيب 
 الرب صحبة عبد اهلل و أبيه مالك.عبد 

 ذا هلم، و عند السجزي: )عبد اهلل( ي( كد اهلل بن موسى األنصار يو قال مسلم: )نا إسحاق بن موسى بن عب
 1."و كذا كان يف كتاب ابن عيسى

إليك النموذج التايل: عند شرحه حلديث: "إن اهلل  االختالف و الوهم في باب الحاء مع النونو يف فصل   
 يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر".

يقول القاضي عياض: "قوله: يف حديث معمر عن الزهري: "إن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر"، "شهدنا مع 
 2.ُحنيناً" -صلى اهلل عليه و سلم–رسول اهلل 

 و صوابه، و كذا للمروزي  3رواة البخاري من طريق يونس عن الزهري مسلم، و كذا رواه بعض كذا جلميع رواة
عيم، و إحدى رواييت األصيلي عن املروزي يف حديث يونس هذا، و كذا )خيرب( و كذا رواه ابن السكن و أبو ن

ي، عن عبد الرزاق عن معمر قال ذكره البخاري من حديث شعيب و الزبيدي عن الزهري، و كذا قال الذهل
و حديث يونس عندنا غري حمفوظ، لكن رواية من رواه عن البخاري يف حديث يونس هي  ،و حنني وهم: هليالذ

                                                           
 .548-2/547املصدر نفسه، 1
 (.111رواه مسلم، ) 2
 (.4204رواه البخاري، ) 3



  كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار  رابع: القاضي عياض و منهجه  فيال المبـحث

 
243 

يف األصل، أال  الصواب يف الرواية ال يف احلديث، كما عند مسلم ألنه روى الرواية على ومهها، و إن كانت خطأ
، فالوهم فيه إمنا هو من 1(قوله حنني؟و قال شبيب عن يونس إىل )ىل التنبيه عليها بقوله: ترى قصد البخاري إ

 2."يونس و من فوق البخاري و مسلم ال من الرواة عنهما
م سليم: قع يف الرواية فيقول: و يف حديث أيبني القاضي عياض القلب الوا، باب الحاء مع الواوو يف  -

، و الصواب رواية بن ماهان و السمرقندي و هو خطأخيرب خنجرا" كذا يف رواية بعضهم عن ا"اختذت يوم 
 4و خربها يف ذلك مشهور، و احلديث بنفسه يدل عليه.3اجلماعة "يوم حنني".

يف حديث  ذي وقع فيه الرواة عن اإلمام مسلم،القلب الالث بني فيه القاضي عياض و إليك منوذج ث -
 يف فصل االختالف و الوهم: يف باب الشني مع امليم "السبعة الذين يضلهم اهلل"
كذا يف مجيع نسخ   5شرحه حلديث زهري بن حرب: "و أخفى الصدقة حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله"،ففي  -

مسلم، و هو مقلوب و صوابه بتقدمي الشمال، و كذا جاء يف املوطأ و البخاري و سائر املواضع و هو من وهم 
لبينه  يد اهلل، و لو خالفه يف هذا الرواة عن مسلم، بدليل تسويته إياه حبديث مالك، و قوله فيه مبثل حديث عب

 7."6كما بنّي يف الفصل اآلخر فيه
فقال: "و شّذت عن  فّصل فيها المؤلفو شذَّ ألسباب  ،و هو ما لم يندرج تحت األحرف:القســم الثاني

أبواب نكت مهمة مل تضبطها ترامُجها لكوهنا مجل كلمات يضطر القارئ إىل معرفة ترتيبها و صحة هتذيبها، إما 
ملا دخلها من التغيري أو اإلهبام أو التقدمي و التأخري، أو أنه ال يفهم املراد هبا إال بعد تقدمي إعراب كلماهتا أو 

 8لى جهة االختصار، و ال يفهم مراد احلديث إال به، فأفردنا هلا آخر الكتاب".سقوط بعض ألفاظها، أو تركه ع
 و هذا القسم قسمه املؤلف إىل ثالثة أبواب رئيسية:

 
 
 

                                                           
 (.4204رواه البخاري، ) 1
 .1/572القاضي عياض، مشارق األنوار،  2
 (.1809رواه مسلم، ) 3
 .1/573القاضي عياض، مشارق األنوار،  4
 (.1031رواه مسلم، ) 5
 (.1031مسلم، )رواه 6
  2/276القاضي عياض، مشارق األنوار،  7

ن القاضي عياض كرر هذا احلديث يف فصل االختالف و الوهم، يف باب الياء مع الواو، و أشار إىل القلب لكن استخرج منه فائدة و نشري هنا إىل أ
 والشمال أخرى يف فقه احلديث فقال: "و قد ذكرناه يف الشني، و األمر يف ذلك كله على جماز كالم العرب، و كىن به عن السرت و الكتمان، إذ اليمني

 .3/507ب إليهما معرفة، و إمنا أراد سرته، حىت لو كانتا ممن يعرف و يعقل ِلِكْتِم ما يُفعل بإحدامها على األخرى" مشارق األنوار، ال تنس
 .1/40القاضي عياض، مقدمة كتابه املشارق، 8
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 األول: في الجمل التي وقع فيها التصحيف، و طمس معناها التلفيف: الباب
 :جمل وقع فيها التصحيف في صحيح مسلمإليك النموذج التايل يف -1
 وقع من ذلك في اإلسناد: ما -أ

كذا جاء يف مجيع النسخ، و فيه تغيري   بن موسى بن دينار و ضّعف حيىيقال القاضي: "قوله يف خطبة كتابه: 
هذا هو ابن سعيد القطان املذكور،  و حيىيموسى بن دينار،  و صوابه: ضّعف حيىي استمر من النقلة عن مسلم،

بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبري و عبد  قال: مسعت حيىي قيل: من قول مسلم: حدثنا بشر بن احلكم،
موسى بن الدهقان، و عيسى بن أيب عيسى،   موسى بن دينار، مث قال: و ضعف األعلى، مث قال: و ضعف حيىي

 1يف موسى". و كذا نقل العقيلي كالم حيىي ذا ذكرهم مسلم كلهم من تضعيف حيىي،ك
 2يف حديث جرير عن عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة.إلسالم و قال القاضي: و يف حديث السائل عن ا

 من سن بن عبيد اهلل، و أبو زرعة كويفقول مسلم: و أبو زرعة، امسه عبيد اهلل، و أبو زرعة هذا روى عنه احل"
 ن امسه عبيد اهلل.و كذا قاله مسلم يف طبقاته: أأشجع، ثبتت هذه الزيادة يف نسخة ابن ماهان خاصة، 

كذا ذكره يف انه هرم بن عمر بن جرير بن عبد اهلل البجلي،  قال يف كتاب الكىن: امسه هرم، و هو قول البخاري: 
 امسه عمرو بن عمرو، و كذا قال النسائي يف كتاب األمساء و الكىن. :التاريخ الكبري، و قال ابن معني

و كذلك  و ابن اجلارود فجعالمها رجلني، املدينوافقه عليه البخاري، و خالفه ابن روى عنه احلسن" فقد و قوله: "
 3."ترجم النسائي عليهما ترمجتني، و قوله: من أشجع قد تقدم قول البخاري أنه جبلي

 ما وقع من ذلك في المتن: -بـ
وقلب كثري و تغيري، فمنه قوله:  همو من هذا الباب أيضا قول القاضي: "و يف الزكاة يف حديث عمرو الناقد و   

 و هو وهم، و صوابه، مثل البخيل و املتصدق، كما جاء يف األحاديث. 4"مثل املنفق و املتصدق"،
و كما ذكره البخاري و فيه: "كمثل رجل عليه جبتان" على اإلفراد، و هو وهم و صوابه: كمثل رجلني عليهما 

ما بينه يف احلديث اآلخر بقوله: "جبتان أو خبتان" صوابه النون، ك و قوله:جبتان، كما جاء يف الروايات األخر، 
 5من حديد".

و قوله: يف حديث الشفاعة: "جنيء حنن يوم القيامة، عن كذا و كذا، أنظر "و من هذا الباب، قال القاضي:   
يوم القيامة  كذا يف مجيع النسخ و فيه تغيري كثري و تصحيف و تلفيف، و صوابه: حنن  6أي: ذلك فوق الناس"

و كذا جاء يف غري كتاب مسلم، فذكر الطربي يف تفسريه على كوم أو تل، أو حنن حنشر يوم القيامة على كوم، 
                                                           

 .3/546املصدر نفسه، 1
 (.10رواه مسلم، ) 2
 .3/547القاضي عياض، مشارق األنوار،  3
 (. 1021رواه مسلم، ) 4
 .  3/549القاضي عياض، مشارق األنوار،  5
 (.191رواه مسلم، ) 6
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هو و أمته و أصحابه على كوم فوق الناس، و ذكر  -صلى اهلل عليه و سلم-يعين حممًدا -فريقىعن ابن عمر: 
مة، يثحيشر الناس يوم القيامة فأكون أنا و أميت على تل، و حنوه يف كتاب ابن أيب خ من حديث كعب بن مالك:

فدخل يف كتاب مسلم فيه من التغيري ما تراه، و كأن مسلما أو من قبله، أو أقرب رواته و حديث الطربي أتقن، 
وق الناس على تفسري و حقق أن معناه العلو فقال أي ذلك فشك يف لفظة كوم أو تل، فعرب عنه بكذا و كذا، 

 1فجمع النقلة الكالم كله، و لفوه على هذا التخطيط". مث كتب عليه: "أنظر" تنبيهااملعىن، 
 تصويب ما جاء في الوهم في حروف من القرآن:: األولما يندرج ضمن الباب  -2
لونك عن األنفال قل األنفال هلل         يسئفنزلت: " "و يف اجلهاد يف حديث حممد بن مثىنو من ذلك قوله:   

 ، و الصواب ما للباقني "و الرسول" و هو التالوة.( كذا للسمرقندي و هو خطأ1و رسوله" )األنفال 
 قندي كذا للسمر ( 33و يف آخر الكتاب: "و من يُكرهُهنَّ فإنَّ اهلل من بعد إكراِهِهنَّ هلن غفور رحيم" )النور   

العذري و غريه: بسقوط "هلن" على التالوة املعروفة، و لعله ورد يف هذه الرواية على معىن و بعضهم، و عند 
 2التفسري ال على معىن التالوة و قراءة شاذة".

 اليهود عن الروح، فلما نزل الوحي "و يسئلونك عن الروح" إىل قوله: و من ذلك أيضا قوله: "و يف سؤال 
و عند العذري و السجزي و الطربي "و ما أوتوا" و هو خالف ( 85)اإلسراء  "و ما أوتيتم من العلم إال قليال"

 3توا".و التالوة، و قد نبه مسلم على اخلالف فيه بعد، فقال: و يف حديث وكيع "و ما أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 3/548القاضي عياض، مشارق األنوار،  1
  3/567املصدر نفسه، 2
 . 3/567املصدر نفسه 3
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، و تحقيق هجاء كتابها، و تقويم ضبط جمل في المتون و األسانيد، و تصحيح إعرابهاالباب الثاني: في 
 الالحق هلا، ليستبني وجه صواهبا، و ينفتح لألفهام مغلق أبواهبا. ا، و تبيين التقديم و التأخيركلماتهشكل  

 :اب مشكل األلفاظ و الجملإعر يف  ليك النموذج التايلإ -1
كذا يف 1يب عمر: "إّن من أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون"،يف حديث ابن أقال القاضي عياض: "و قوله: 
 ".صورين" و هو الوجه على اسم "إنقيدناه عن شيوخنا "املبعض روايات مسلم، و الذي 

، قال: و روى يف احلديث: "إّن من أشّد (من أفضلهم كان زيد ريايف حكى أن بعض النحاة أجاز )أنلكن الس
التقدير: "إن أشد الناس عذابا ، و وا بـ"من" و جعلوها زائدةلفمل حي كأهنمالناس عذابا يوم القيامة املصورون"  

 2املصورون".
بفتح السني و هو األكثر يف الرواية،  3، قال القاضي: و قوله: "ما حّدثت به أنفسنا"،ذج الثايننمو ال إليك و -

بالضم،  حيّدث نفسه" و قال الطحاوي: أهل اللغة يقولونه:واألظهر يف املعىن، و يدل عليه قوله: "إّن أحدنا 
 4يريدون بغري اختيارها و بوسوستها، و يف الرواية األخرى: "ما وسوست به أنفسها".

و يف الرواية  5: "ما تَوسوس به نفسه"،-تعاىل-األظهر هنا، الرفع ألن الوسوسة عائدة إىل األنفس، قال اهلل 
فعنده "أنفسها" ند األصيلي، األخرى: "ما وسوست به صدورها" و كذا الرواية عندهم يف احلديث األول إال ع

 6ال غري".َثت، و الرجل موسوس بكسر الواو بالنصب، و له وجه: وسوست مبعىن حدّ 
 : فصل بيان الضمائر المشكلةو يف هذا الباب أيضا يف -2
حديث حممد بن املثىن، و فيه )قال أبو بكر 7و يف حديث "ال تُقبُل صالٌة بغري طهور"،يقول القاضي عياض: "  

نا وكيع" عطفه على من مسي قبله قال أبو بكر: "و و وكيع: نا إسرائيل( كذا للصديف و السجزي و أكثرهم، 
 8ذا وقع ُمبَـيـًَّنا يف رواية السمرقندي و ابن احلذاء".هو 
يف املسح على اخلفني و اخلمار، قال  يقول القاضي: "و يف حديث بالل: ،الفصل نفسهثان يف  مثالو يف   

 9مسلم: يف حديث عيسى بن يونس حّدثين احلكم حّدثين بالل".

                                                           
 .  2109رواه مسلم، حديث رقم  1
 . 3/619القاضي عياض، مشارق األنوار،  2
 (.127رواه مسلم، )رقم  3
 (. 3433رواه النسائي، ) 4
 16آية ،سورة ق 5
 . 3/610القاضي عياض، مشارق األنوار،  6
 (. 224رواه مسلم، ) 7
 . 3/649، القاضي عياض، مشارق األنوار8
 (.275رواه مسلم، ) 9
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هذا أنه أْدَخَل املسند أوال معنعنا عن و معىن  .قال: فهذا إشكال كثري و احَلَكْم إمنا يروي عن رجلني عن بالل
لسماع فقال: أنا احلكم و مل يقل عن من غري رواية عيسى مث ذكر أن عيسى صرّح فيه بااحلكم، و عن بالل 

احلكم، و قال آخر احلديث: نا بالل و مل يقل عن بالل، و إال فأين احلكم من بالل، و إمنا روي يف السند 
 1األول عن ابن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن بالل".

 : فصل بيان الضمائر المشكلةالثالث يفو إليك النموذج  -
بن  دة بن سليمان، و حيىيينا عب ةو الناقد، نا عبدنا عمر  -صلى اهلل عليه و سلم-و يف شدة عيش النيب قال: "

 بن ميان" هو عمرو الناقد ال عبدة. و قائل: "و حيىي ،ميان قاال: أنا هشام، كذا عند العذري
خطأ، و الصواب ما تقدم، عبدة و هو بن ميان بغري واو فأشكل، أن عبدة قوله  و وقع عند ابن احلذاء: أنا حيىي

و هو بيان لوجه الصواب  : نا، قال: نا هشامبن ميان بن ميان، و يف رواية الباجي: و حيىي مل حيدث عن حيىي
 بن ميان، عن هشام بن عروة و هو مثل هذا. املتقدم، و يف نص أصول بعض شيوخنا: عن اجلياين، و حيىي

يف حديث حذيفة يف الزكاة: بشر الكانزين، و قوله: "ما أحبَّ أن يل مثل أحد  اإلدراجكما وضح القاضي  -
 2ذهبا أنفقه كله إال ثالثة دنانري، و إن هؤالء ال يعقلون".

 3".-صلى اهلل عليه و سلم-ر، و ما قبله من كالم النيب : "و إنَّ هؤالء ال يعقلون" أبو ذالقائل
يف الباب نفسه، نسوق النموذج التايل: يف تقدمي رواية على أخرى يف باب  فصل التقديم و التأخيرو يف  -3

املتشبع مبا مل يعط، يف كتاب مسلم يف حديث "حممد بن منري، عن وكيع و عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
 4عائشة".

نا إسحاق بن  قال القاضي عياض: "مث ذكر مسلم بعده حديث: نا أبو بكر بن أيب شيبة، نا أبو أسامة و  
 إبراهيم، نا أبو معاوية كالمها عن هشام، هبذا اإلسناد.

نا عبدة عن هشام، عن فاطمة عن أمساء، كذا ترتيبه البن ماهان، قال عبد الغين و ذكر بعده: نا حممد بن منري 
      بن سعيد: هو خطأ، و ترتيبه أن حق حديث ابن أيب شيبة أن يكون آخرا، بعد حديث فاطمة عن أمساء، 

 5هو للجلودي على الصواب". و كذا
 

                                                           
 .3/650، القاضي عياض، مشارق األنوار1
 (. 992رواه مسلم، ) 2
 .3/664القاضي عياض، مشارق األنوار،  3
 (.2129رواه مسلم، ) 4
 .3/665القاضي عياض، مشارق األنوار،  5
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 بترت اختصاراأو من بعض الروايات أو  إلحاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه األمهاتيف الباب الثالث: 
يستقل الكالم إال على التعريف بطريق احلديث ألهل العلم به، ال يفهم مراد احلديث إال بإحلاقها، و ال 

 باستدراكها.
 :فيما بتر من أحاديث مسلمفلنأخذ النموذج التايل: 

 "ما ال عني رأت و ال أذن مسعت  قال القاضي عياض: "و يف باب صفة اجلنة يف حديث هارون بن معروف:
 1و ال على قلب بشر".

ال خطر على قلب بشر"، و كذا للعذري و ابن ماهان، و كذا جاء للسجزي و السمرقندي، و صوابه: "و كذا 
 2سائر األحاديث يف الصحيحني.يف 

ت يل األرض مسجدا و طهورا، يف حديث بن أيب شيبة، "فضلنا على الناس بثالث: قال: و يف باب: ُجعل
جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، و جعلت لنا األرض كلها مسجدا، و جعلت تربتها لنا طهورا، إذا مل جند املاء 

 و سنده: ائي يف هذا احلديث، بنفسه ة يف كتاب النسلة مبين: هذه اخلصو مت احلديث 3و ذكر خصلة أخرى"
 4"و أوتيت هؤالء اآليات آخر سورة البقرة من كنز حتت العرش مل يعطهّن أحد قبلي، و ال يعطاهن أحد بعدي".

 :: مصادر القاضي عياض في كتابه مشارق األنوارثالثا
 املصادر التالية: من خالل تتبعي لكتاب مشارق األنوار للقاضي عياض رصدت له

 بعض مصادره يف علوم احلديث و الرجال و ضبط الكىن و األمساء. -1
 5إلمام مسلم كتاب الطبقات ل-
 6كتاب الكىن لإلمام مسلم-
 7كتاب األمساء و الكىن للنسائي-
 لإلمام البخاري8التاريخ الكبري. -
 أليب علي الغساين اجلياين  9كتاب تقييد املهمل و متييز املشكل -

                                                           
 (.2825رواه مسلم، ) 1
 .3/728القاضي عياض، مشارق األنوار،  2
 (. 522رواه مسلم، ) 3
 .3/729القاضي عياض، مشارق األنوار،  4
 .من املشارق 547صفحة  3اجلزء  أنظر يف ذلك5
 .من املشارق 3/547أنظر  6
 .و نفس الصفحة من املشارق اجلزء نفس أنظر 7
 من املشارق. 339صفحة  2أنظر يف ذلك مثال: اجلزء  8
 . 2/338من كتاب املشارق، و اجلزء  1/140أنظر يف ذلك مثال: اجلزء  9
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يف كتابه مشارق  -تقييد املهمل للجياين- القاضي عياض الذي استخدم جانبا من مادة هذا الكتابجند حيث "
 ح:األنوار، قد أهبر علماء وقته و من بعدهم حىت قال فيه أبو عمرو بن الصال

 1"كون المشارق بالمغـربمشارق أنوار تسنت بسبتـــة            و ذا عجب                  
 2ابن مندة. -
 :و الغريب صادره في مجال اللغةمبعض  -2
3األصمعي -

4ابن دريد -
 5أبو نصر الداودي -

6أبو عبيد -
7الغريبني-

8الفراء  -
9اخلطايب -

10نفطوية-
11اهلروي -

 12ابن األنباري -
 : قيمة الكتاب العلمية و إفادة العلماء منه و ما ألف حوله:رابعا

 13باجلوهر لكان قليال فيه حقه".بالذهب ووزن كتاب لو ُكِتَب "كتاب مشارق األنوار على صحاح اآلثار:    
 على الضبط  ي عياض يف علم احلديث، و قدرتهو كتاب مشارق األنوار "من أدل الكتب عل سعة ثقافة القاض

 14و الفهم، و التنبيه على مواطن اخلطأ و الوهم و الزلل و التصحيف".
 يتحدث عن قيمته العلمية صاحبه فيقول:

مكتومي، و رّصعته جبواهر حمفوظي و مفهومي، و أودعته مصونات الصنادق  بثثتهين خنلت فيه معلومي، و "فإ
والصدور، و مسحت فيه مبضمونات املشائخ و الصدور، مما ال يبيحون خفي ذكره لكل ناعق، و ال يبوحون بسره 

ن يتلقاها لَبَّات أهل احلقائق، و ال يرفعون منها راية إال مليف متداوالت املهارق، و ال يقلدون خطري دره إال 
 15باليمني، و ال يودعون منها آية إال عند ثقة أمني".
 كما يرصد صاحبه شدة حاجة الناس إليه فيقول:

                                                           
 . 17التليدي، تراث املغاربة يف احلديث النبوي و علومه، ص 1
 من املشارق. 1/192أنظر مثال اجلزء  2
 من املشارق. 1/140أنظر مثال اجلزء  3
 من املشارق. 224صفحة  1واجلزء  1/83أنظر  4
 من املشارق. 2/202مثال اجلزء  1/95أنظر  5
 من املشارق. 2/150أنظر اجلزء  6
 من املشارق.  2/124أنظر اجلزء  7
 من املشارق.  1/70أنظر اجلزء 8
 من املشارق.  2/183أنظر يف ذلك مثال اجلزء  9

 من املشارق. 2/596أنظر  10
 من املشارق. 596و ص  2/583، 1/83أنظر  11
 من املشارق. 1/100أنظر  12
 .1/205حممد خملوف، شجرة النور الزكية  13
 .703-1/205املصدر نفسه، 14
 .1/41القاضي عياض، مقدمة مشارق األنوار،  15



  كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار  رابع: القاضي عياض و منهجه  فيال المبـحث

 
250 

"فهو كتاب حيتاج إليه الشيخ الراوي كما حيتاج إليه احلافظ الواعي، و يتدرج به املتبدي كما يتذكر به املنتهي، 
عنه راغب السماع و اإلسناد، و حيتج به األديب يف  ويضطر إليه طالب التفقه و االجتهاد، كما ال يستغين

مذكراته، كما يعتمد عليه املناظر يف حماضراته، و سيعلم من وقف عليه من أهل املعرفة و الدراية قدره و يوفيه أهل 
 1اإلنصاف و الديانة حقه".

 :ثناء القاضي عياض على كتابه مشارق األنوار
كتابه: "و قد ألفته حبكم االضطرار و االختيار و صنفته منتقى النكت من القاضي عياض مثنيا على  يقول   

 سا يشرق شعاعها يف سائر األقطار وحررته حتريراخيار اخليار، و أودعته غرائب الودائع و األسرار، و أطلعته مش
صحاح  األنوار على حتار فيه العقول و األفكار، و قربته تقريبا تتقلب فيه القلوب و األبصار، و مسيته: "مبشارق

اآلثار" و إىل اهلل جل امسه أجلأ يف تصحيح عملي و نييت، و إليه أبرأ من حويل و قويت، و منه استمد اهلداية هلمي 
 2زليت، إنه منعم كرمي".و و عزمي، و إياه أسأل العصمة و الوالية جلمليت، و العفو و الغفران لذنيب 

ثار للقاضي عياض إذا ما قورن مبا سبقه من الدراسات "أجل كما أن كتاب مشارق األنوار على صحاح اآل
 3الثالثة قدرا و أنبهها ذكرا و أكثرها داللة على ِعَظم مكانته يف فنون الدراية".
 4"و من بعدهم "و هكذا جند القاضي عياض...يف كتابه مشارق األنوار، قد أهبر علماء وقته

 5الضرير:و قال عنه أبو عبد اهلل بن جابر حممد 
 6اَــ ُرها َرْصفِـ مطاِلُعها هنَّ المشارُق للعـــال         قالئد قد راقت جواه                

 
 7و قال عنه ابن خامتة:

 8لـو عليَك مشــارَق األنــوارالجمـال بصورة قمريــة         تجحاز                 
 و حوى الكمال بصورة ُعَمريَـٍّة        تتلـو عليك مناِقــَب األبـْــرار 

 : "و هو كتاب كتب بالذهب أو ُوزن باجلوهر لكان قليال يف حقه".9و الكتاين و قال عنه ابن فرحون
 ع فيه بني ضبط األلفاظ كتاب املشارق للقاضي عياض، و هو أجل كتاب مج  10و منها"قال احلافظ السخاوي: 

                                                           
 .1/41املصدر نفسه، 1
 .1/41املصدر نفسه، 2
 .11إىل أصول الرواية و تقييد السماع، مقدمة احملقق، ص  القاضي عياض، اإلملاع 3
 .17التليدي، تراث املغاربة يف احلديث و علومه، تقريض د.إبراهيم بن الصديق، ص 4
 .2/664ترمجته يف نفح الطيب،  5
 .2/665املصدر نفسه6
 هـ(.770هو أمحد بن علي بن حممد بن علي أبو جعفر األنصاري األندلسي )ت 7
 .5/537املصدرنفسه8
 .118الكتاين، الرسالة املستطرفة، ص  9

 أي من كتب الغريب. 10
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 1و بيان املعىن لكنه خصه باملوطأ و الصحيحني مع ما أضاف إليه من مشتبه النسبة". و اختالف الروايات
 إفادة العلماء من كتاب مشارق األنوار و ما ألف حوله:

 من فوائد جمة و من دقائق علمية تخص ضبط ثالثة أصول الكتابإن ما قدمه القاضي عياض يف هذا   
من علمه يف هذا الكتاب، فقد العلماء يفيد  كبار  اعتمدت عليهم األمة اإلسالمية قدميا و حديثا، جعل كثريا من

 2نه أكثر الشراح كابن امللقن يف كتابه "التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" و ابن حجر يف فتح البارينقل ع
 3والقسطالين يف إرشاد الساري و اإلمام النووي يف املنهاج.

كما اعتمد الشيخ صفاء الضوي أمحد العدوي، يف كتاب إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة يف شرح الغريب   
 4املقري يف نفح الطيباإلمام كذلك و قد أفاد من كتاب مشارق األنوار   على كتاب مشارق األنوار.

بابه هو كتاب مطالع األنوار قيِّم يف كتاب ، نذكر بعض الكتب منها  ألف حول هذا السفر العظيمو أما ما 
، فقد اختصر هـ569 املعروف بابن قرقول املتوىف سنة م إبراهيم بن يوسف احلمزيالوهراينعلى صحاح اآلثار لإلما

 5فيه صاحبه كتاب مشارق األنوار للقاضي عياض.
 .زاد عليه بعضا" "مشارق األنوار اختصره ابن قرقول احلافظ، مساه "املطالع" و 6قال خليفة يف كشف الظنون:  

 "...لكن اختصره و استدرك عليه و أصلح فيه أوهاما الفقيه ابن قرقول". 7و قال يف موضع آخر:
بالفيوم مبصر، و قد طبع كتاب مطالع األنوار على صحاح اآلثار يف دار الفالح للبحث العلمي و حتقيق الرتاث، 

-هـ1433أجزاء، الطبعة األوىل، سنة بتحقيق أمحد عويس ُجنَـْيدي و أمحد فوزي إبراهيم و آخرون يف ستة 

 .م2012
نظًما حول كتاب مشارق األنوار للقاضي عياض مساه هـ( 774)ت كما ألف مشس الدين حممد املوصلي -

 8".يف نظم غريب املوطأ ومسلم "لوامع األنوار
 على صحاح اآلثار األنواراملسائل النحوية و التصريفية يف كتاب مشارق "من الدراسات املعاصرة كذلك، كتاب  

جامعة حممد بن سعود، كلية اللغة العربية، -دكار أبو نصر حممد عبد اهلل "، مجع و دراسة خلونللقاضي عياض
 .هـ1408سنة ماجستري

                                                           
 .3/50السخاوي، فتح املغيث،  1
، و اجلزء 373، 241، 9/145، و اجلزء 334، 5/41و اجلزء  -415-414من فتح الباري، و كذا ص  408ص  1انظر مثال اجلزء  2

 .13/414، و اجلزء 11/211
 .1/37صرّح اإلمام النووي بأن كتاب مشارق األنوار للقاضي عياض من املصادر اليت اعتمد عليها يف شرحه ملسلم، أنظر املنهاج،  3
 .2/233املقري، نفح الطيب،  4
ناٍف لذلك. وسنفصل  على اختالف بني أهل العلم، بني عّد كتاب مطالع األنوار البن قرقول خمتصر لكتاب مشارق األنوار للقاضي عياض، و بني 5

 يف املبحث اخلامس من هذا الفصل. -تعاىل–شاء اهلل  نإيف هذه املسألة 
 .2/1687حاجي خليفة، كشف الظنون،  6
 .2/1715املصدر نفسه، 7
 ، وقد طبع الكتاب مبطبعة املدينة املنورة دون تاريخ.2/1568الظنون حلاجي خليفة، ، كشف أنظر8
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 يف كتابههـ( 569)تاملبحث اخلامس : مهنج الإمام ابن قرقول

 مطالع الأنوار عىل حصاح الآاثر

 

 التعريف بكتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثار و  المطلب األول:  ترجمة اإلمام ابن قرقول

 ابن قرقول ترجمة اإلمام-1

 التعريف بكتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثار-2

 عالقة كتاب مطالع األنوار بكتاب مشارق األنوار للقاضي عياض  -3

 المطلب الثاني: منهج اإلمام ابن قرقول في كتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثار 

 مقدمة الكتاب -1

 ترتيب الكتاب -2

 الروايات و  ضبط األلفاظ-3

 الشرح اللغوي -4

 االستنباطات الفقهية -5

 توضيح المسائل العقدية -6

 ة يالصناعة الحديث-7

 مصادره في الكتاب -8

 ما أُلف حولهو  إفادة العلماء منهقيمة الكتاب العلمية و -9
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 المطلب األول: ترجمة اإلمام ابن قرقول والتعريف بكتابه مطالع األنوار على صحاح األثار
 اإلمام ابن قرقولأوال: ترجمة 

 نسبهو  اسمه -1
 وتالميذه العلمية،شيوخه رحالته -2
 وفاته وآثاره العلمية -3
 مكانة اإلمام ابن قرقول العلمية وثناء العلماء عليه-4
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 1أوال: ترجمة اإلمام ابن قرقول:
 نسبه:و  اسمه -1
الوهراين، وشهر باحلمزي ألن  بن عبد اهلل بن باديس بن القائد القائدي 2هو إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم   

 عمل جباية. أصله من محزة موضع بناحية املسيلة
( Almeria، ولد مبدينة املرية )-بضم القافني وسكون الراء بينهما-يكىن أبا إسحاق ويعرف بابن قرقول 

 ونشأ هبا. م1111-هـ505باألندلس سنة 
 3ظا، يبصر احلديث ورجاله".اف"وكان رحاال يف طلب العلم، حريصا على لقاء الشيوخ، فقيها نظارا أديبا ح   
 رحالته العلمية، شيوخه وتالميذه: -2
اال يف العلم ديث، قال اإلمام الهه:ي  "كان رحاشتهر اإلمام ابن قرقول بكثرة رحالته يف طلب العلم واحل   

4نقاال".
 

 ستني مث إىل سال مث إىل فاس.أربع و  سنة  رحالته من مالقة إىل سرقسطة إىل سبتةفقد تعددت 
 ، فكان مساعه من جده ألمه أيب القاسم بن ورد ومن أيب احلسن بن نافع.شيوخهوأما عن شيوخه: -

وان، وأبو "وروى من مجاعة كبرية وطائفة جليلة منهم أبو عبد اهلل بن زغيبة وأبو احلسن بن معدان ويعرف ابن الل
احلجاج القضاعي وأبو احلسن بن موهب وأبو العباس بن العريف وأبو حممد الرشاطي، وأبو عبد اهلل بن وضاح 
...وأبو عبد اهلل بن مكي، وأبو مروان الباجي وأبو بكر بن العريب وأبو القاسم عبد الرحيم اخلزرجي وأبو بكر بن 

 باد بن سرحان وأكثر هؤالء لقيهم وأخه عنهم.النفيس، وأبو علي منصور بن اخلري وأبو احلسن ع
وله أيضا رواية عن طارق بن يعيش  المازريو وممن كتب إليه أبو حممد بن عتاب وأبو حبر األسدي والسبايت   

ي ديوان شعره، وقرأ على حممد كما محل عن أيب إسحاق اخلفاج  5وابن ههيل وابن الدباغ وأيب الفضل عياض"،
 النكت واألمايل يف النقض على الغزايل.بن موسى األوسي األنصاري األندلسي كتابه  خلفبن 

                                                           
 -هـ 1415، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة سنة 131-1/130التكملة لكتاب الصلة البن األبار، حتقيق عبد السالم اهلراس -ترمجته يف   1

الوفيات، البن خلكان،  -. 1/81األعالم للزركلي،  -. 353-1/352الديباج املههب يف معرفة أعيان علماء املههب، البن فرحون،  -م. 1995
شهرات الههب، البن  -  1/9هدية العارفني، باشا البغدادي،  -.  334، الرتمجة رقم 20/520سري أعالم النبالء، للهه:ي،  -. 1/62-63

املطرب من أشعار املغرب  -.  2/1715كشف الظنون، للحاجي خليفة،   -. 106الرسالة املستطرفة للكتاين، ص  -.  4/231 العماد احلنبلي،
 .  2/78تاريخ اجلزائر العام، لعبد الرمحن اجلياليل،  -. 1/182. تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، البن حجر، 64البن دحية أبو اخلطاب، ص 

 كها الزركلي.و  ية الكل:ي إىل آدم بدل إبراهيم يف كتابه املطرب من أشعار املغربنسبه تلميهه ابن دحو  2
 1/131ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة  3
 .520، 20/334:ي، سري أعالم النبالء، الهه 4
 .1/131ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  5
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ورسالة "االنتصار" على مههب أئمة األخبار، ورسالة "البيان يف حقيقة اإلميان"، ورسالة "الرد على أيب الوليد بن 
كما قرأ حديث رسول ،1البخاري"، وأخه عنه كتاب "شرح مشكل ما يف املوطأ وصحيح "رشد يف مسألة االستواء

 وأتقنه على أيب جعفر بن عزلون صاحب القاضي اإلمام أيب القاسم بن ورد. -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 
وروى صحيح مسلم عن أيب عبد اهلل بن زغيبة الكاليب يرويه عن العهري، ورحل إىل شرق األندلس للقاء    

رح للحديث والفقه واألصول واألنساب أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن األستاذ العامل إمام النحو واآلداب، والشا
 2السيد البطليوسي، فقرأ عليه كتاب التنبيه على األسباب املوجبة الختالف األمة، وهو كتاب حسن.

عبد الرؤوف بن متام  غالب بن عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن 3ومن شيوخه الهين لقيهم وأخه عنهم   
اهلل بن متام بن عطية بن خالد بن عطية أبو حممد األندلسي الغرناطي املالكي، اإلمام الكبري، قدوة  بن عبد

 4.هـ542املفسرين، صاحب "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" تويف سنة 
 أما تالميذه:

فقد كان البن قرقول جبامع مالقة األعظم جملس عام، سوى جملس تدريسه، يتكلم فيه على احلديث إسنادا    
وملا انتقل إىل فاس  5باإلضافة إىل شرح الصحيحني واملوطأ بطريقة عجز عنها الكثري من أكابر أهل زمانه، ،ومتنا

 التّف حوله الناس وطلبوا على يديه احلديث من أشهرهم 
بن عبد اهلل األنصاري املالقي القرط:ي األصل، يكىن أبا حممد ويعرف بابن  اهلل بن احلسن بن أمحد بن حيىي عبد -

 ، كتب إليه ابن قرقول وحضر جملسه مبالقة.هـ611تويف سنة  6القرط:ي،
 7عمر بن عبد اجمليد بن عمر األزدي املعروف بالزندي من أهل زندة يكىن أبا علي. -
 8املعروف مبصعب اخلشين. اجلياين حممد بن مسعود اخلشين األندلسي -
 9ب من أشعار املغرب".األديب ابن دحية صاحب كتاب "املطر احلافظ  -
، ويعرف باملواق الفقيه املستبصر من أهل قرطبة، وسكن أبو بكر بن خلف األنصاري القرط:ي، القاضي أبو حيىي -

 مدينة فاس، كان حافظا حافال يف علم الفقه واخلالف فيه، مالزما للتدريس تويف سنة تسع وتسعني 
 

                                                           
 .353-1/352ابن فرحون، الديباج املههب،  1
 ، 64ابن دحية، املطرب من أشعار املغرب، ص  2
 .1/131ابن اآلبار، التكملة لكتاب الصلة،  3
 . 20/133(، 337) 19/587(، سري أعالم النبالء، 830) 2/386له ترمجة يف الصلة،  4
 ، مكتبة احلياة، بريوت.5/61السخاوي، الضوء الالمع،   5
 .3/407اإلحاطة يف أخبار غرناطة للسان الدين بن اخلطيب، يف ترمجته (، 50) 22/69سري أعالم النبالء،  6
 .2/86ترمجته يف اإلحاطة،  7
 .2/686عبد احلي الكتاين، فهرس الفهارس،  8
 .248، ترمجة رقم 22/389له ترمجة يف السري الهه:ي،  9
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 1ومخسمائة، مسع من ابن قرقول.
ث، تويف يف أمحد بن سلمة بن أمحد بن يوسف أبو جعفر، ابن الصيقل األنصاري اللورقي، كان معنيا باحلدي -

 2احملرم سنة مثان ومخسمائة، روى عن ابن قرقول.
أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس البكري، من أهل شريش، أوطن سال وويل هبا القضاء، مث مبدينة مكناسة،  -

 3وتويف سنة إحدى عشرة وستمائة، روى عن ابن قرقول.
،برع يف العربية وتصدر  لوشة العكي من أهل أمحد بن حممد بن أمحد أبو جعفر، ابن األصلع، األندلسي -

 4إلقرائها، تويف أسريا يف ذي احلجة سنة أربع وعشرين وستمائة أجاز له ابن قرقول.
بن مجهور، أبو حممد القيسي اإلشبيلي، كان رجال صاحلا فاضال،  بن سعيد بن حيىي مجهور عبد اهلل بن أمحد بن -

أخهت عن  ومخسمائة، نقل عنه من خط أنه قال آلخر سنة اثنتني وتسعني تويف يف ربيع ا ،بصريا باللغة والشروط
 5ابن قرقول.

الشيخ القدوة عمر بن علي بن القدوة العارف حممد بن محويه، أبو حممد  -ويقال عبد السالم–عبد اهلل  -
، الشافعي اإلمام الفاضل الكبري شيخ الشيوخ تاج الدين، كان فاضال ويين، اخلراساين مث الدمشقي الصويفاجل

 7روى عن ابن قرقول، قاله املقري التلمساين.6.هـ642مؤرخا وكان ذا تواضع وعفة، تويف سنة 
 أبوعلي بن عتيق بن عيسى بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مؤمن،  -

نصاري اخلزرجي، من ولد عبادة بن الصامت من أهل قرطبة، كان بصريا بالقراءات واحلديث، يشارك يف احلسن األ
 عن ابن قرقول. روى 8،هـ598علم الطب ونظم الشعر، وصنف يف الطب واألصول، تويف بفاس سنة 

ن دحية بن عمر بن حسن بن علي بن حممد بن فرح بن خلف بن قومس بن مزالل بن مالل بن أمحد بن بدر ب -
نه من ولد دحية كل:ي الداين مث السبيت كان يهكر أال-خليفة، وكان يكتب لنفسه  ذو النسبتني بني دحية واحلسني

الكل:ي أبو الفضل، مث أبو اخلطاب، الشيخ العالمة احملدث الرحال املتفنن، جمد الدين، صاحب كتاب "املطرب من 
 .هـ633، تويف سنة "أشعار أهل املغرب

 
 

                                                           
 .1/180ار، التكملة لكتاب الصلة، ابن األب 1
 .1/82املصدر نفسه، 2
 .1/93املصدر نفسه، 3
 .1/102املصدر نفسه، 4
 .2/281املصدر نفسه، 5
 (. 72) 23:69له ترمجة يف سري أعالم النبالء،  6
 .3/99، املقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 7
 . 3/221ابن األبار، التكملة،  8
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 1، وأجاز يل مجيع رواياته.هـ564حدث عن ابن قرقول بـ "صحيح مسلم"، وقال صحبته يف سفره سنة 
املالقي األندلسي، اإلمام القدوة اجملاب بن غالب، أبو احلجاج البلوي  يوسف بن حممد بن عبد اهلل بن حيىي -

وروى عنه 2مسع من ابن قرقول،، هـ604بالسبع وأقرأ وأفاد، تويف سنة تال  الدعوة، املعروف بابن الشيخ،
 3مصنفاته، قاله ابن نقطة.

 وفاته وآثاره العلمية: -3
مبدينة فاس، عند العصر من يوم اجلمعة السادس لشعبان سنة تسع وستني  -رمحه اهلل-تويف اإلمام ابن قرقول    

 4، ودفن قريبا من برج الكوكب خارجها.م1174هـ(/ 569)ومخسمائة 
 5  يقول ابن األبار  "وقد صنف وألف مع براعة اخلط وحسن الوراقة".العلميةآثاره أما عن 

 6وقال تلميهه ابن دحية  "وتصانيفه متقنة مفيدة".
 .حجر وتبعه يف ذلك احلافظ ابن 7وقال احلافظ الهه:ي  "صاحب التواليف أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف"،

 8الشيخ مصنفاته". وقال احلافظ ابن نقطة  "روى عنه يوسف بن حممد بن
ر، ومل جند ابن قرقول يهكر له كتاب مطالع األنوار على صحاح اآلثاواجلدير بالهكر أن جل من ترجم لإلمام    

 ذكر ملصنفاته األخرى.
وكتاب مطالع األنوار على صحاح اآلثار طُِبع بتحقيق أمحد عويس ُجنيدي وأمحد فوزي إبراهيم وآخرون بدار  

 .م2012 -هـ1433الطبعة األوىل سنة ،مهورية مصر العربيةي وحتقيق الرتاث مبدينة الفيوم جبالفالح للبحث العلم
 مكانة اإلمام ابن قرقول وثناء العلماء عليه: -4
عارفا باحلديث ورجاله، وكان من  ،كان فقيها نظارا أديبا حنوياالهه:ي بأنه  "اإلمام احلافظ ...وصفه اإلمام    

 9أوعية العلم".
 
 

                                                           
الهه:ي، تاريخ اإلسالم،  -. 3/448يان، ابن خلكان، وفيات األع -. 3/164ابن األبار التكملة،  -. 22/389الهه:ي، سري أعالم النبالء،  1

46/157. 
 . 21/479، 20/520الهه:ي، السري،  -. 4/219ابن األبار، التكملة،  2
 .2/153ابن نقطة، تكملة اإلكمال.  3
 .63-1/62ابن خلكان، وفيات االعيان،  –. 1/131ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  4
 . 1/131ابن األبار، التكملة،  5
 .226بن دحية الكل:ي، املطرب من أشعار أهل املغرب، ص ا 6
 .1/351احلافظ ابن حجر، تبصري املنتبه بتحرير املشتبه،  –. 1/174الهه:ي، املشتبه،  7
 .2/153ابن األبار، التكملة،  8
 .20/520الهه:ي، سري أعالم النبالء،  9
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قال اليافعي والصفدي وكها  "كان من األفاضل، وصحب مجاعة من علماء األندلس" 1عنه ابن خلكان وقال
 2."وابن فرحون

 3األصويل النحوي اللغوي".ووصفه تلميهه أبو اخلطاب ابن دحية الكل:ي بأنه  "الفقيه اإلمام احملدث 
نظارا أديبا حافظا، يبصر احلديث ورجاله، وقد صنف وألف مع براعة اخلط كان فقيها "وقال عنه ابن األبار  

 4حّدث وأخه عنه الناس".وحسن الوراقة، 
 وفضالئهم املشهورين".بالده وقال عنه احلافظ ابن كثري  "كان من علماء 

 زيد السهيلي بعد ما رحل إىل مدينة سال فقال وَنظم فيه رفيقه أبو 
ــــــالَ إ   ــــــال عــــــن َس ــــــَس ــــــارَن والنـ َه  ىـالمع

 

ـــــــــــاب  وم سَ   ـــــــــــالبهــــــــــا ودعــــــــــا أم  الر ب  ــ
 

ـــــــــــى أيـــــــــــ  كـــــــــــا  بسبتــــــــــــة  امَ ـَبَكيــــــــــــ ُ  أس 
 

ــــــ  ــــــه َسـفكيــــــف الت س  ـل ـــــــن من ـــــــي حي  اَل ـ
 

ـــــــــ  ة  وَ ـوقـــــــــال أنـــــــــا س إ   فـــــــــي البــــــــــع د  َسل 
 

ــُد والقلــُب مــا ســالَ    وقــد طــاَل اــذا البـُع 
 

 فليــــــَ  أبــــــا إســــــحاق إ ا شــــــط    الن ــــــو 
 

ــــــه   ــــــح أرسَ تحي ت ـــــع الري ــــــالُحســـــنى م  الـ
 

ـــــــَبا  فعـــــــاَدت  َدبُـــــــوُر الـــــــر يح عنـــــــدي كالص 
 

ـــــــــبـــــــــذي ُعمــــــــر إ  أمــــــــر زيـــــــــد تبس     الــ
 

ــــــد كــــــا  يُهــــــد يني الحــــــديث ُموص ــــــ  الـفق
 

 الَ ـــــــف صــــَبح موصــــول األحاديــــث مرس 
 

 قــــــد كــــــا  ُيحيــــــي الع ل ــــــَ  والــــــذكر عنــــــدنا
 

ـــــــــــي كس ـ أواَ  دنــــــــــا فــــــــــاآل  بالنـــــــــــ   الـ
 

ــــــــــــــــــــــــلل   ــــــــــــــــــــــــة  أنَجَبـــــــــــــــــــــــ   ه فـ  ُأمٌّ بالَمَريـ ــ
 

ــــــ   5الَ ـبــــــه  وأبس مــــــا ا مــــــن الخيـــــــر أنسـ
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 1/62ابن خلكان، وفيات األعيان  1
 .3/413ابن فرحون، الديباج املههب،  2
 .64ابن دحية، املطرب من أشعار املغرب، ص  3
 .1/131ابن األبار، التكملة،  4
 م.2012-هـ1433، حتقيق دار الفالح، مصر، الطبعة األوىل، 1/60ابن قرقول، مطالع األنوار على صحاح اآلثار، مقدمة احملقق  5



  منهجه في كتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثارو  ابن قرقولخامس: اإلمام ال المبـحث

 

 
259 

 اآلثارثانيا: التعريف بكتابه مطالع األنوار على صحاح 
 تسميته: -1

ومساه اإلمام الهه:ي 2ذكره له املقري يف نفح الطيب.،1"مطالع األنوار على صحائح اآلثار" باسم قد مساه صاحبه
مطالع األنوار على صحاح اآلثار يف فتح ما استغلق من   4ومساه يف كشف الظنون 3على الصحيح".بـ "املطالع 

وقد كتاب املوطأ ومسلم والبخاري وإيضاح مبهم لغاهتا، وهو معروف باسم "مطالع األنوار على صحاح اآلثار".
األول "مطالع  رقول كتابني حيث نسب البن ق 5غلط يف التعريف به إمساعيل باشا البغدادي يف هدية العارفني،

 األسرار يف شرح مشارق األنوار" والثاين "مطالع األنوار على صحاح اآلثار يف فتح استغلق من كتب احلديث".
الطبعة األوىل باسم  مطالع األنوار على صحاح اآلثار، يف فتح ما استغلق من كتاب املوطأ  الكتاب وقد طبع

 6.والبخاري ومسلم وإيضاح مبهم لغاهتا وبيان املختلف من أمساء رواهتا ومتييز مشكلها وتقييد مهملها
 موضوعه: -2
بالموط  ، وخّصه رواياتضبط ألفاظه والو تفسير غريب الحديثكما هو واضح من امسه هو كتاب يف     

 والصحيحين.
كتابا مفردا يقول اإلمام ابن قرقول مبينا موضوع كتابه  "وال أعلم أّن أحدا قبلي ألف على جمموع ههه املصنفات  

، وشرح ألفاظ غريبها، وضبط أمساء مغفلها تقلد عهدة ما تقلدته من "بيان مشكلها، وتقييد مهملها، ووسم
 7إىل ما بينت فيه من اختالف نقلها يف ألفاظ متوهنا، وأمساء رواهتا".رجاهلا، وإزاحة إشكاهلا، 

ذكره اإلمام النووي يف كتابه هتهيب األمساء واللغات ضمن املصنفات يف أنواع من مفردات اللغة بعد كتاب 
 مشارق األنوار.

 

 

 

 
 
 

                                                           
 .1/159ابن قرقول، مقدمة مطالع األنوار،  1
 .2/665الطيب،  حاملقري، نف 2
 .20/520الهه:ي، سري أعالم النبالء،  3
 .2/1715حاجي خليفة، كشف الظنون،  4
 . 1/9إمساعيل باشا، هدية العارفني،  5
قيد احملدث احلافظ و  ضبطو  أتقنو  بنيو  أوضحو  حديث( بزيادة  مما شرح474كما جاء يف النسخة اخلطية احملفوظة بدار الكتب املصرية حتت رقم )  6

 .1/90املتقن أبو الفضل عياض بن موسى السبيت، مقدمة مطالع األنوار، 
 .1/156ابن قرقول، مقدمة مطالع األنوار،  7
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 نسخه وطبعاته: -3
 نسخه: -أ
من كتاب مطالع األنوار على صحاح اآلثار لإلمام ابن قرقول يف جامعة القرويني بفاس رقم   1توجد نسخ -

 .1/149القاهرة ثاين و  ،594-624-1641
 سالمية بالرياض، أصلها يف تونس،وتوجد نسخة مصورة منه عن مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل -

 2املتوسط.صفحة من احلجم  580لوحة أي حوايل  291تتألف من 
 3صفحة. 572حوايل أي لوحة  291يف  تيمور( لغة 86وتوجد منه نسخة يف دار الكتب املصرية، حتت رقم ) -

 حديث(. 474وحتت رقم )
وتوجد منه نسخة مصورة عن مكتبة األسد الوطنية بدمشق سوريا، املكتبة الظاهرية سابقا، دوِّن عليها تاريخ  -

 .7033حتت رقم 4(م3/11/1986، هـ1407ربيع األول 1تصويرها )
 5(.2731توجد منه نسخة مصورة عن مكتبة أمحد الثالث برتكيا برقم ) كما -
 6(.3561بأيرلندا حتت رقم ) بيته نسخة مصورة عن نسخة مكتبة شسرت كما توجد من -
 طبعــاته:  -بـ

األوىل، بتحقيق أمحد عويس  وقفت على طبعة واحدة لكتاب مطالع األنوار على صحاح اآلثار وهي الطبعة
 مصرجبمهورية  وأمحد فوزي إبراهيم وآخرون بدار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، مبدينة الفيوم ُجنيدي
 .م2012 -هـ 1433سنة  العربية

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6/277كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب،   1
 .1/83ابن قرقول، مطالع األنوار، مقدمة احملقق،  2
 .1/86املصدر نفسه، 3
 .1/93املصدر نفسه، 4
 .1/99املصدر نفسه، 5
 .1/101املصدر نفسه، 6
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 ثالثا: عالقة كتاب مطالع األنوار بكتاب مشارق األنوار للقاضي عياض
مشارق تشاهبا وتداخال بينه وبني كتاب يالحظ  لإلمام ابن قرقول لع األنوارإن املتتبع والدارس لكتاب مطا   

 األنوار للقاضي عياض، مما يوحي بعالقة بني الكتابني.
 اختلف العلماء يف العالقة بينهما إىل ثالثة أقسام 

 وهو رأي من عد كتاب املطالع على مثال كتاب املشارق أو يضاهيه.القس  األول: 
كتاب مطالع األنوار ذلك أقدم من ترجم البن قرقول وهو ابن خلكان يف الوفيات حيث قال  "حيث ذهب إىل 

 1الهي وضعه على مثال كتاب مشارق األنوار للقاضي عياض".
وإىل هها حنا  2وإىل هها الرأي ذهب اليافعي فقال  "صنفه على منوال كتاب مشارق األنوار للقاضي عياض"،   

 4يف شهرات الههب.احلنبلي وكها اختاره ابن العماد ، 3يف الوايف بالوفيات الصفدي
وهو رأي من عد كتاب مطالع األنوار اختصارا لكتاب مشارق األنوار للقاضي عياض، وإليه ذهب القس  الثاني: 

عض وخصه أيضا الكتاين يف الرسالة املستطرفة حيث قال  "صنفه على مثال املشارق خمتصرا له منها مع زيادة الب
 5بالكتب املهكورة".

قال حاجي خليفة  "مشارق األنوار اختصره ابن قرقول احلافظ مساه .6كما حنا هها النحو صاحب كشف الظنون
 7املطالع، وزاد عليه بعضا".

وقال  "مطالع األنوار وضعه على منوال مشارق األنوار"، وهو مأخوذ مما شرح وأوضح وبني وأتقن، وضبط وقيد 
لكن اختصره واستدرك عليه وأصلح فيه  ،الفقيه أبو الفضل عياض يف كتابه املسمى بـ مشارق األنوار ما اختصره

 8أوهاما الفقيه ابن قرقول".
 
 
 

                                                           
 .1/62ابن خلكان، وفيات األعيان،  1
 .4/171اليافعي، مرآة اجلنان،  2
 . 6/171الصفدي، الوايف بالوفيات،  3
 .5/329احلنبلي، شهرات الههب،  4
 .1/118الكتاين، الرسالة املستطرفة،  5
 .2/1715حاجي خليفة، كشف الظنون،  6

للقاضي عياض، واستدرك عليه  األنوارنه اختصر مشارق الصحيح أ ي حمقق كتاب املعلم بفوائد مسلم حممد النيفر، حيث قال  "وورجح هها الرأ
 .51-1/50وهاما"، مقدمة حتقيق كتاب املعلم، أوأصلح فيه

 .2/1687حاجي خليفة، كشف الظنون،  7
 .2/1715املصدر نفسه، 8
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 لكتاب املشارق.تبييض وهو رأي من عد أن كتاب املطالع القس  الثالث: 
وفيه  "وهو ال بد كتاب مشارق القاضي عياض كان  2يف حاشيته نقال عن "جهوة االقتباس" 1حيث نقل الزركلي

من كتابه، قال ابن خامتة، ومل يتصل  القاضي قد تركه يف مبيضة فاستعارها وجرد منها ما أمكن نقله مث نقل الناس
 بنا أنه نسب الكتاب إىل نفسه".

ابن قرقول تلميه القاضي عياض،   إسحاق"وينسب أليب   3وإىل هها الرأي ذهب اإلمام السخاوي يف فتح املغيث
 كتاب "املطالع" والظاهر أنه منتزع من املشارق لشيخه، مع التوقف يف كونه نسبه لنفسه".

"كتاب  -رمحه اهلل-"للقاضي عياض  وكها ما ورد يف بعض نسخ كتاب املطالع نفسه عن اإلمام السخاوي قوله 
البخاري ومسلم، ومات قبل تبييضه، استعاره من ولده " اشتمل على شرح ما أشكل من املوطأ و مشارق األنوار

اإلمام أبو إسحاق ابن قرقول، وهو رفيق أيب القاسم السهيلي صاحب "الروض" وكالمها ممن أخه عن القاضي 
مث نقل الناس من كتابه ذلك، ومسي "مطالع األنوار" وتكلم فيه عياض، وجرد منه ما أمكنه نقله لصعوبة النسخة، 

بن الزبري  إن آخر شأنه مل يتصل إلينا أنه نسبه إىل نفسه من وجه كن قال اإلمام أبو جعفر ب ذلك، لبسب
 كونه مل ينسب الكتاب لنفسه مبا لبسطه غري هها احملل،  يف وتعقب ابن الزبري،يعتمد، فاهلل أعلم كيف طرأ عليه

وتقدمه يف الفنون حممود السرية  حفضه لكون أيب إسحاق كان مع ،طرأ النسبة الظاهر صحة ما قاله ابن الزبري يفو 
حىت إنه دعا على شخص آذاه فتجهم، ومن يكون هبهه  ،متني الدين معروفا بإجابة الدعوة ،بكل مكان

بعد شيخه القاضي عياض  هـ569األوصاف يبعد أن يرتكب مثل هها، وباجلملة فقد كانتوفاته يف شعبان سنة 
 واهلل أعلم.هـ 544مات يف مجادة اآلخرة سنة  بأكثر من مخسة وعشرين عاما، فإن القاضي

، وأقلهم حزما حممد بن أيب بكر السخاوي الشافعي خطيب حزبا وأعظمهم جرماوكتبه أفقر عباد اهلل وأحقرهم    
 4املدرسة الباسطية بالقاهرة عفا اهلل عنهم برمحته".

فما "املطالع" إال نسخة من 5عياض،كتاب املطالع تنقيح وحتقيق لكتاب املشارق للقاضي "والصحيح أن    
"، لكن كتبها أو انتزعها عامل بصري كان له عليها بصمات عبارة عن تعقبات واستدراكات وإضافات "املشارق

 6طفيفة على الكتاب األصلي أال وهو املشارق".
 

                                                           
 .1/82الزركلي، األعالم،  1
 ، دار املنصور، الرباط.86جهوة االقتباس، ص املكناسي، 2
 .3/50السخاوي، فتح املغيث،  3
 474كما جاء يف الصفحة األوىل اليمىن من اللوحة األوىل من النسخة املصورة عن النسخة اخلطية احملفوظة، بدار الكتب املصرية، حتت رقم )4

 حديث(.
 .1/82، ، مقدمة احملققاألنوارابن قرقول، مطالع  5
 .69-1/68املصدر نفسه، 6
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 المطلب الثاني: منهج اإلمام ابن قرقول في كتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثار 
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 ترتيب الكتاب  -2

 الروايات و  ضبط األلفاظ -3

 الشرح اللغوي  -4
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 :مقدمة الكتاب-1
 سبب ت ليفهإن اإلمام ابن قرقول يف مقدمة كتابه مطالع األنوار جنده قد حها حهو القاضي عياض يف ذكر    

 ريفات اليت طالت أمهات الكتب مبينا مكانة األمهات الثالثة املوطأ وهو كثرة التصحيفات والتح لكتابه
والصحيحني فقال  "واقتصرت على ههه املصنفات املهكورات، إذ هي األصول املشهورات املتداوالت بالرواية، 

ومنتهى كل غاية يف هها الباب وفضل، عليها مدار أندية املتعقبات بالتفقه فيها والدراية، فهي أصول كل أصل 
لسنن ومهكراهتا وأحق ما صرفت إليه العناية السماع وهبا عمارهتا، وهي مبادئ علوم اآلثار وغايتها ومصاحف ا

 1وشغلت به اهلمة".
 الروايات اليت وقع فيها االختالف.وأنه مل يؤلف يف ذلك ما يشفي الغليل وما يشمل كل 

فقال  "رأيت ترتيب هها الغريب على حروف  منهجه في ترتيب كتابه مطالع األنوار اإلمام ابن قرقول كما بني  
املعجم أقرب وأفهم، وأخلص من التكرار لأللفاظ حبسب تكررها يف ههه األمهات وأسلم تيسريا على الطالب، 

ذا وقف قارئ مصنف من ههه املصنفات على لفظ غريب أو كلمة مشكلة أو امسية ومعونة للمجتهد الراغب، فإ
أو معتال أو مهموزا كان مضاعفا   ن كان صحيحا طلبه يف الصحيح، وإن  إ أوهلايفمهملة. فزع إىل احلرف الهي 

 2طلب كال يف بابه، وَنَسْقُت أبوابه على نسق حروف املعجم عندنا باملغرب".
يف أول كل حرف منه باأللفاظ فيقول  "وبدأت  منهجه في ترتيب الباب الواحدمث يفصِّل ابن قرقول يف    

كها حرفا بعد حرف إىل آخر احلروف، مقيدا كله مبا األحاديث دون أمساء الرجال والبقاع، هالواقعة يف متون 
 ليكون عصمة ملن اعتصم به، وعياذا ملن جلأمن التغيري والتصحيف والتبديل والتحريف،  -إن شاء اهلل-يعصمه 

تضييع وإمهال، استدركه من  إليه من أصحايب اآلخهين عين، فمن فاته شيء من التقييد عين بغفلة أو نسيان أو
 3هها الكتاب إن شاء اهلل تعاىل".

، فقد أعاد 4إىل غري ذلك مما بسطناه يف شرح مقدمة القاضي عياض يف كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار
لكتب الثالث املوطأ ياغتها واختصر منها بعض املواضع  فلم يهكر إسناد القاضي عياض لابن قرقول ص
 وغري ذلك من تقدمي وتأخري. ،والصحيحني

ما القاضي عياض هبجاء  ،لكنه انفرد عن القاضي عياض بهكر إسناده إىل حديثني يف مقدمة مطالع األنوار
نضر اهلل امرًأ مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه غريه، فُربَّ حامل "بصيغة التعليق، األول حديث زيد بن ثابت  

 شيوخ من شيوخه.رواه ابن قرقول عن ثالث  5ىل من هو أفقه منه"،فقه ليس بفقيه، وُربَّ حامل فقه إ

                                                           
 .1/156ابن قرقول، مقدمة مطالع األنوار،  1
 .157-1/156، املصدر نفسه2
 .1/157املصدر نفسه، 3
 .من هها البحث ما بعدهاو  232 أنظر صفحة 4
 . 118-1/117رواه ابن قرقول يف مقدمة مطالع األنوار،  5
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ل  "حيمل هها العلم قا -صلى اهلل عليه وسلم-واحلديث الثاين  حديث إبراهيم بن عبد الرمحن العهري أن الن:ي 
 1ولُه، ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني".من كل خلف ُعد

 فقال  "مث ليعلم قارئ هها الكتاب أين مل أضعه لشرح اللغات  الهدن من كتابه ابن قرقول اإلمام كما وضح
 سري املعاين وتبيني وجوه اإلعراب، بل حلفظ الرواية، وتقييد السماع، ومتييز املشكل وتقييد املهمل، وتف

وفتح ما استغلق من تلك اللغات وتوجيه ما اختلفت فيه الروايات وجهب منادِّها إىل جهة الصواب، على قد ما 
 2...".ديعزميت وبلغين فيه غاية قصفإن أمضى اهلل على ذلك فتح يل من مبهم ههه األبواب، 

من أشكل عليه لفظ يف األصول  أنه مالذ لكلو  قيمة كتابه مطالع األنوار العلمية قرقولاإلمام ابن كما بني     
"رجوت أن ال يبقى على طالب معرفة ههه األصول املهكورة إشكال وأن يستغين الناظر فيه مبا يقف الثالث فقال 

مبقابلة   -إن شاء اهلل-إن ظهر يف قطر من األقطار بل يكتفي عليه منه عن الرحلة إىل متقين أهل ههه الصناعة 
وجد بيانه فيه، إال ما ال بد من مث إن أشكل عليه لفظ ع مما جيد عليه خط يدي، أو مسقرئ عليَّ كتابه بكتاب 

وي، كما يلجأ إليه احلافظ الواعي، وته حبكم البشرية..."، ويضيف ابن قرقول  "فهو كتاب حيتاج إليه الشيخ الراف
، كما ال يستغين عنه راغب السماع واالجتهادكما يتهكر به املنتهي، ويضطر إليه طالب الفقه ،  املبتديويتدرج به 

 3....".األديبواإلسناد، وحيتج به 
 الكتاب: ترتيب-2
 بالنسبة للحرف األول والثاين كها و  ،حرون المعج  بترتيب المغاربةرتب اإلمام ابن قرقول كتابه على    

مث مع والثالث، فجعل الباب األول اهلمزة، والفصل األول من هها الباب  اهلمزة مع الباء مث فصل اهلمزة مع التاء 
لياء مع األلف مث مع مجيع إىل فصل ا على مجيع احلروف بهلك الرتتيب إىل أن يأيت الثاء إىل آخره، مث يأيت

 ، والبقاع واألسماء والكنى واألنساب األماكنيف  فصل بالوا  واالختالنكل   يف يهيلو  احلروف،
 4."الموط  والصحيحينوخصه مبا وقع يف الكتب الثالث 

على حروف املعجم أقرب وأفهم، وأخلص من  يقول ابن قرقول يف مقدمة كتابه  "رأيت ترتيب هها الغريب   
يف ههه األمهات وأسلم، تيسريا على الطالب ومعونة للمجتهد الراغب، فإذا وقف التكرار لأللفاظ حبسب تكررها 

قارئ مصنف من ههه املصنفات على لفظ غريب أو كلمة مشكلة أو امسية مهملة، فزع إىل احلرف الهي يف 
                                                           

 .121-1/120رواه ابن قرقول يف مقدمة كتابه مطالع األنوار،  1
  . 158-1/157، املصدر نفسه2
 .1/158املصدر نفسه، 3
األلفاظ الواقعة يف الكتب األخرى  و  الصحيحني، بل قد يتعدى ضبطه للرواياتو  لكن اإلمام ابن قرقول قد ال يلتزم مبا يف األصول الثالث املوطأ 4

هي يف حديث و  هها تبعا للقاضي عياض يف كتابه مشارق األنوار، فنجده مثال يضبط لفظة "َمِهمٌَّة الرَّضاع" يف فصل الهال مع امليم،و  كالسنن األربعة،
مَُّة الرَّضاع" بفتح الهال وكسرها،6/108النسائي و  (1153الرتمهي )و  (2064رواه أبو داود ) هو الهي صّوب و  الكسر أشهر،و  ، فيقول  "و َمهِّ

بالفتح إمنا يكون من الهم أي  ما يههب عين و  احتمال مشقته،و  قيل معناه  مؤنتهو  هو الهمام، أي  ما يزيل عين حق ذمامها  باملكافأة عليه،و  ايباخلط
 .3/77ذمها من ترك مكافأهتا..."، ابن قرقول، مطالع األنوار، و  لوم املرضعة
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قت أبوابه ونسأوهلا  إن كان صحيحا طلبه يف الصحيح، وإن كان مضاعفا أو معتال أو مهموزا طََلَب كال يف بابه، 
 1نسق حروف املعجم عندنا يف املغرب". على

 فيقول   منهجه في ترتيب الباب الواحدمام ابن قرقول يف مث يفصل اإل
مث إذا فرغت من حاديث دون أمساء الرجال والبقاع، ه باأللفاظ الواقعة يف متون األ"وبدأت يف أول كل حرف من

-كله مبا يعصمه ا بعد حرف إىل آخر احلروف، مقيدا  الرواة والبقاع، هكها حرف بأمساءمجيع احلرف عطفت عليه 
 2من التغيري والتصحيف والتبديل والتحريف". -إن شاء اهلل

 :ضبط األلفاظ والروايات-3
ضبط ما أشكل من من  اآلثارعلى صحاح  وهو ما قصد إليه اإلمام ابن قرقول يف كتابه مطالع األنوار   

 كما وضح ذلك يف مقدمة كتابه، حيث قال  "من بيان  رجالهاضبط أسماء و الصحيحينو ألفاظالموط 
وتقييد مهملها، وضبط أمساء رجاهلا وإزاحة إشكاهلا.. إىل ما بينت فيه من اختالف نقلها يف ألفاظ مشكلها 

 3متوهنا وأمساءرواهتا".
ـة مع  إليك  الراء:النمو ج األول في فصل الهم
يف ههه األصول  -بكسر الراء-كها ألكثرهم يقول "4اإلمياَن لََيْأرُِز إىل املدينة"،عند شرحه حلديث  "إن    

احلسني بن سراج  "لََيأُرز" بضم الراء، وقيده بعضهم عن كتاب  أبو وكها قيَّده األصيلي خبطه وزادينوغريها، 
زي، ومعناه  ينَضمُّ وجيتمع، وقيل  يرجع، كما جاء يف القابسي بفتح الراء، وُحكي عنه أنه هكها مسعه من املرو 

ويف كتاب "الدالئل"  أََرَزِت احلية  إذا رجعت على َذنَِبها القهقرى يف  5احلديث  "ليَـُعوَدنَّ كلُّ إميان إىل املدينة"
6جحرها".

 

 والوا : االختالنالنمو ج الثاني: في فصل الجي  مع الراء في فصل 
كها للعهري والطربي   7املسلم، فهما على ُجُرِف جهنَّم"وقوله  "إذا مَحََل َأَحُدمُهَا على أخيه "قال ابن قرقول     

والباجي والسمرقندي والبن ماهان  "َحرِّ جهنََّم" ورواه بعضهم  "َجْوِف جهنََّم" ورواه بعضهم  "َحْرِف َجَهنََّم" 
 9أو "َحْرِف جهنََّم".8  "على شفا ُجُرف  هار"واألوجه منها  "ُجُرِف" لقوله تعاىل ،ومعناها كلها متقارب

                                                           
 .157-1/156ابن قرقول، مقدمة كتابه مطالع األنوار،  1
 .1/157املصدر نفسه، 2
 .1/156، املصدر نفسه3
 (.1876كها البخاري )و  ( من حديث أيب هريرة،147رواه مسلم ) 4
 .4/451رواه احلاكم يف املستدرك ،  5
 .238-237/ 1ابن قرقول، مطالع األنوار،  6
 ( من حديث عثمان بن عفان.245رواه مسلم ) 7
 .109التوبة  8
 .2/116ابن قرقول، مطالع األنوار،  9
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 ابن قرقول بني ضبط الروايات والشرح اللغوي  اإلمام ه ميزجوفيالنمو ج الثالث: في فصل التاء مع العين 
 1تاعوَس البحر".ابن قرقول  وقوله  "بـََلْغَن   يقول
"قاموَس البحر" وهو الهي تعرفه أهل اللغة، ، وعند العهري، "قاعوَس" بالقاف وذكره الدمشقي  كها للسجزي    

ورواه أبو داود  "قاموَس أو قابوَس" على الشك يف امليم والباء، ويف رواية ابن املديين  "ناموَس البحر" بالنون، 
 وعند ابن احلهاء رواية  "ياعوَس البحِر" وُروي عن غريه  "باعوَس البحر" وأكثره وهم وتصحيف.

 هلهه اللفظة ثلًجا أي  يقيًنا.مل أجد قال اجلياين  
ويف العني  "قاموس البحر"  قعره 2قال أبو مروان بن سراج  "قَاُموَس الَبْحِر"  وسطه، ويف "اجلمهرة"  جلََّتهُ 

 بني يف هها احلديث على ههه الرواية.ن قوال يبل  قاموس البحر، وهها ، يقال  قال فال3األقصى
 لَبْحِر" صحيح مثل  "قاموس" كأنه من القعس وهو دخول الظهر وس اوقال أبو احلسني بن سراج  "قاع

 بلغن دواب البحر. ة بنون، فلعله أراد  قال املطرز  الناعوس  احليّ و  وتعمقه، أي  بلغن عمقه وجلَّته الداخلة.
البحر"، أو "قاعوس  ساملعول من هها كله على  "قامو "  مث يرجح اإلمام ابن قرقول بني ههه األقوال فيقول

 4البحر".
 النمو ج الرابع: في ضبط أسماء الرواة في السند، في فصل الهاء مع الياء في فصل االختالن

كها هلم وهو الصواب، ورواه بعض 5قال ابن قرقول  "ويف حديث احلديبية عند مسلم  "حّدثنا رفاعة بن اهليثم"،
 رواة مسلم  "رفاعة بن القاسم" وهو وهم.

كها عند أيب حبر عن العهري، ن ِهَشام بن َسْعد عن أبيه"  بو أسامة عطلقة ثالثا تتزوج  "حدثنا أباب امل ويف   
 7منا هو هشام بن عروة".طه الصواب، إوسقو  6وسقط  "ابن سعد" لغريه،

 أيب بكر بن عن الوليد بن هشام، عنوعند ضبطه لرواية يف باب الصالة قاعدا وفيها  "حّدثنا إمساعيُل ابن ُعَليَّة 
 8حممد".

    
 
 

                                                           
 ( من حديث ابن عباس، وفيه )ناعوس(.868رواه مسلم ) 1
 فيه قاموس البحر  معظم مائه.و   1206، 1178، 2/851اجلمهرة، ابن دريد، 2
 .5/88اخلليل،العني،  3
 .27-2/26ابن قرقول، مطالع األنوار،  4
 (.1856/73رواه مسلم ) 5
 (.1433/114رواه مسلم، ) 6
 .6/158ابن قرقول، مطالع األنوار،  7
 (.731/113رواه مسلم ) 8
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 يقول اإلمام ابن قرقول  "كها للرواة، وعند ابن احلهاء  "ابن هشام"، قال اجلياين  كها رّده ووهم فيه، 
والصواب هو األول، وهي رواية اجللودي وابن ماهان، وهو موىل عثمان، وهو مكي، والوليد بن مسلم شامي 

 1مسلم". رواة ُمَعْيطٌي من
 :اللغويالشرح -4
وي ومتكنه من ناصية اللغة وعلم النحو، جعلت اإلمام ابن قرقول يرتك بصماته اللغوية يف مام اللغإن رصيد اإل   

 .فقد ُعِرف بالنحو واللغة كما عرف باحلديث رواية ودرايةضبطه ملرويات الكتب الثالث، 
 في فصل الراء مع الجي :وإليك النمو ج األول
َلُكْم"."رِْجٌز أُْرسِ قال ابن قرقول  قوله   َل على من كان قـَبـْ

2 
"َجَعَل يـَْرَتَُِز"،و 3،أي  عهاب، وقوله  "الرَّْجُز يف احلرِب"

وهو ضرب من الشعر القصري أي  يقول الرجز،  4
وما وقال اخلليل  أما املنهوك منه واملشطور فليسا بشعر، الفصول، وقد قيل  ليس من الشعر بل هو من السجع، 

 5لنوعني فهو شعر.عدا ههين ا
أو شيء مما يلينه َمشََّطُه مباء أو دهن وَرجََّلُه   ،املتكّسر قليال، خبالف الشعر السبط واجلعد 6الرَِّجُل الشََّعِر" و"

 7ويرسل ثائره وميد منقبضه، وشعر َرِجل وَرَجل وَرُجل".
 8.أثناء ضبطه لحديث: "و ََكَر َانة  من جيرانه"النمو ج الثاني:

 مستصحبا أقوال أهل اللغة يف ذلك، فقال  "كها يف مسلم  "َهَنةً "تعرض ابن قرقول للشرح اللغوي للفظة 
فيحتمل  ،والبن السكن يف البخاري، وللفارسي  "هينًة"، ولألصيلي وأيب اهليثم  "ُمنًَّة" إال أن األصيلي مل يضبطه

ضداد رجل ذو ُمنَّة، أي  قوي، ورجل ذو ُمنَّة، أي  أن يكون بضم امليم وتشديد النون، قال ابن دريد  هي من األ
واهلنة  اخللة واحلاجة، ويعرب هبا أيضا عن كل شيء، وقد جاء يف احلديث  9ضعيف، ومنه  السرُي مَيُنُُّه، أضعفه،

 10ليأكل ضيفهم".وكان عندهم ضيٌف، فَأَمَر أن يهحبوا قبل الصالِة، اآلخر  "
 11.فأما رواية الفارسي فوهم بال شك

                                                           
 .6/159ابن قرقول، مطالع األنوار،  1
 .2/896كها رواه مالك يف املوطأ و  ( من حديث أسامة بن زيد،2218/95رواه مسلم ) 2
 (.3034رواه البخاري قبل حديث ) 3
 بن األكوع. ( من حديث سلمة1807رواه مسلم ) 4
 .6/64اخلليل، العني ،  5
 (.3440كها البخاري )و  ( من حديث ابن عمر169/247رواه مسلم ) 6
 .3/120ابن قرقول، مطالع األنوار،  7
 ( من حديث أنس.1962رواه مسلم ) 8
 .2/992ابن دريد، مجهرة اللغة،  9

 ( من حديث الرباء.6673البخاري ) 10
 .50-4/49ابن قرقول، مطالع األنوار،  11
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 :االستنباطات الفقهية-5
لكن دون توسع إذ ليس ذلك من مقصود  ،مل خيل كتاب مطالع األنوار البن قرقول من بسط للمسائل الفقهية

 الكتاب 
 .إليك النمو ج التالي: في حرن الشين، فصل الشين مع الهاء

كها جاء، وقيل  هو على الشك، وهو عندي بعيد، ألن   1"عند شرحه حلديث  "كنُت له شهيدا أو شفيًعا   
فيكون فاألشبه أنه على التقسيم،  -صلى اهلل عليه وسلم-هها اللفظ رواه حنو من عشرة من أصحاب رسول اهلل 

وشفيعا  2هؤالء فأنا عليهم شهيد"إما شهيدا ملن مات يف حياته كما قال  "أمَّا شهيدا لبعضهم شفيعا لبعضهم، 
ماتوا على اإلسالم ووفوا  وشهادته هلم بأهنمعده، وإما أن يكون شهيدا على املطيعني شفيعا للعاصني، ب ملن مات

أو يكون مبعىن الواو، فيختص أهل املدينة مبجموع الشهادة والشفاعة، ويكون لغريها الشفاعة مبا عاهدوا عليه اهلل، 
 4".3وقد جاء يف حديث  "كنُت له شهيًدا وشفيًعاوحدها، 

 5يأيت بشرح حديث  "اللَّعانون ال يكونوَن شفعاء وال شهداء يوم القيامة".مث 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.13377/482،483/)1رواه اإلمام مسلم،  1
 ( من حديث جابر بلفظ "أنا شهيد على هؤالء".4079رواه اإلمام البخاري ) 2
 ، من حديث أيب هريرة.2/287رواه اإلمام أمحد،  3
 .6/80ابن قرقول، مطالع األنوار،  4
 ( من حديث أيب الدرداء.2598/85رواه اإلمام مسلم ) 5
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 :توضيح المسائل العقدية-6
ليك النماذج التالية من كتابه مطالع األنوار ، وإعلى مههب األشاعرةالعقيدة جرى اإلمام ابن قرقول يف مسائل 

 على صحاح اآلثار 
 الدال اء مع، في فصل اليالياءالنمو ج األول: في حرن 

أثبت أهل السنة كل ما جاء من هها وآمنوا به، ومنهم من توقف  1قال ابن قرقول  "قوله  "كتب التوراة بيده"   
أثبتوها صفات زائدة على الهات جاءت من قبل عن تأويله، وسلََّم علم ذلك إىل اهلل عز وجل، واملتكلمون 

 فهي زائدة على ما أثبته العقل من الصفات اليت هي احلياة الشرع، لوال الشرع مل جيب يف العقل إثباهتا، 
وتأوهلا منهم طائفة على مقتضى اللغة اليت هبا القدرة واإلرادة، ومنهم أيضا من توقف على تأويلها، و  والعلم

شرع، فتأولوا اليد على القدرة وعلى النعمة وعلى القوة وعلى املنة وعلى امللك وعلى السلطان، خوطبوا من جهة ال
مث ال خالف بينهم يف  ،حبسب ما يليق تأويلها باملواضع اليت أثبتت فيه ،وعلى احلفظ والوقاية والطاعة واجلماعة

 2اجلارحة واستحالة إثباهتا، أعين بني أهل السنة".نفي 
 3.حلديث "وخلق آدم بيده"وعند شرحه 

بيده"   "وغرس شجرة طوىبوقد تأول هها  "وخلق آدم بيده"، "وكتب التوراة بيده"، قال اإلمام ابن قرقول  "   
بل أنشأ ذلك من غري  ،خلق ذلك ابتداء من غري مناقل أحوال وتدرج يف أطوار، كسائر املخلوقات واملكتوباتأي 

 4.واسطة، وهو أوىل ما يقال يف ذلك"
 :الصناعة الحديثية-7

ربز جليا من خالل نصوصه وتعليقاته على يف كتابه مطالع األنوار ي مام ابن قرقول بالصناعة احلديثيةإن اهتمام اإل
 الروايات.

يقول اإلمام ابن قرقول  "يف حديث  حنن السابقون" حدثنا : في حرن المي ، في باب الجمعةالنمو ج األول: 
كها هلم، وعند اخلشين أيضا  "حدثنا حممد بن رُمح حدثنا عبد الرزاق" وهو   5عبد الرزاق"حممد بن رافع، حدثنا 

وهو بعض نسخ مسلم،  " كها يفاألعلى بن عبد َرميٌْ وهم، ويف حديث عمار  "حدثنا عبيد اهلل بن معاذ العنربي وهُ 
وإن كانا مجيعا من شيوخ 6وُهَرمْيٌ"،وهم وصوابه ما للكافة من شيوخنا  "حّدثنا حممد بن معاذ بن عّباد العنربي 

 7مسلم، لكن )عبيد اهلل إمنا هو ابن معاذ بن معاذ(.
                                                           

 ( من حديث أيب هريرة.2652رواه اإلمام مسلم ) 1
 .275-6/274ابن قرقول، مطالع األنوار،  2
 ( من حديث أيب هريرة.194،2652/15( من حديث أنس بلفظ "خلقك اهلل بيده" )193رواه اإلمام مسلم ) 3
 .6/276ابن قرقول، مطالع األنوار،  4
 (.855/21رواه اإلمام مسلم ) 5
 (.2915/71رواه اإلمام مسلم ) 6
 .4/105ابن قرقول، مطالع األنوار،  7
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 النمو ج الثاني: في حرن النو 
  "ثنا ابُن مُنري، حّدثنا هشاُم -هو الهي طالبه الغرماء حىت أفلسوه-يقول اإلمام ابن قرقول  "ويف باب املفلس    

وكها وجدته يف بعض النسخ القدمية  1حّدثنا ابن أيب ُعمر"،وهم وصوابه  "بن ُسليمان" كها يف سائر النسخ، وهو 
  "حدثنا زهري بن حرب وأبو بكر بن أيب النضر" كها -رضي اهلل عنهما–من مسلم، ويف فضائل ابن عمر 

 3وكالمها صحيح، ألنه أبو بكر بن النضر بن أيب النَّضِر هاشم". 2وعند غريه  "أبو بكر بن النضر"،للعهري، 
 النمو ج الثالث: في حرن الصاد، في فصل أسماء الرواة:

يـَْقِسُم هَلَا هي صفيُة ابنُة حَييُّ"،قال ابن قرقول  "وقوله  "إن اليت كان ال 
كها يف مجيع النسخ، وهو وهم، إمنا   4

 5هي َسْودُة بنت َزمَعَة".
 اإلمام ابن قرقول في كتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثار: 6مصادر-8
 :كتب الحديث والشروح-أ
 إصالح غلط احملدثني أليب سليمان اخلطايب.-
 للخطايب.أعالم احلديث-
 اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن البن ماكوال.-
 البن عبد الرب.االستيعاب يف معرفة األصحاب -
 املعلم بفوائد مسلم للمازري.-
 بن مزين. تفسري غريب املوطأ أليب زكريا حيىي-
 اين اجلياين.تقييد املهمل أليب علي الغس-
أذهبته، وأصل املصع أي  7يقول ابن قرقول  "َفَمَصَعْتُه بظُْفرَِها" فتوح احلميدي، اجلمع بني الصحيحني حملمد بن-

وهو قريب،  8األرض وأمصع  ذهب، وَمَصع بالشيء  رمى به، ورواه احلميدي  "فـََقَصَعْتُه"التحريك، مصع يف 
 9."َقَصْعَت الَشْيَء  فسخته بني ظفريك

                                                           
 (.1559/23رواه اإلمام مسلم ) 1
 (.2477رواه اإلمام مسلم ) 2
 .4/249ابن قرقول، مطالع األنوار،  3
 بنُت حيي بن أخطب". لفظه  "قال عطاٌء  اليت ال يقسم هلا صفيةُ و  (1465رواه اإلمام مسلم )4
 .4/318ابن قرقول،  5
 .137-1/136قد اعتمدت يف ذكر املصادر على كتاب مطالع األنوار مقدمة احملقق، و  6
 ( من حديث عائشة.312رواه البخاري ) 7
 .4/199احلميدي، اجلمع بني الصحيحني،  8
 .5/51ابن قرقول، مطالع األنوار،  9
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َم ن   "وقوله يف مقدمة مسلم  "ويقول ابن قرقول يف فصل امليم مع النون  مشارق األنوار للقاضي عياض- َقدِّ
قال بعضهم  صوابه  "وأنقى  1وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة"األحاديث اليت هي أسلم من العيوب 

بعد متام  هته صحيح و)ِمْن( هاهنا لالستئنافقال القاضي أبو الفضل  الكالم على جوهو أن يكون ناقلوها"، 
 3."2غريه، وهو مما قدمنا من معانيها

 كتب اللغة:-بـ
 البن دريد.مجهرة اللغة -
 عبيد.غريب احلديث أليب -
 غريب احلديث للخطايب.-
 للهروي. الغريبني-
 هتهيب اللغة أليب منصور اهلروي.-
 معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق الزجاج.-
 د البكري األندلسي.يمعجم ما استعجم أليب عب-
 :الرجال كتب-ج
 احلافظ.أسامي من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري أليب أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين -
 التاريخ الكبري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري.-
 اجلرح والتعديل لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي.-
 الطبقات الكربى حملمد بن سعد.-
 الكىن واألمساء ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.-
 قيمة الكتاب العلمية وإفادة العلماء منه وما ألف حوله:-9
 صاحبهبن قرقول من جهة االقتباس منه واالستشهاد بأقوال العلماء بكتاب مطالع األنوار لإلمام ام إن اهتما   

نقل عنه شراح احلديث  فظ الهه:ي بأنه غزير الفوائد. كماوصفه احلافيه، يدل على القيمة العلمية للكتاب، حيث 
 ريهم.فيما يتعلق بالصحيحني واملوطأ، وكها من ألف يف كتب الغريب واللغة وغ

 بأقوال (هـ676)فمن الشروح كتاب املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج، فقد استشهد اإلمام النووي 
 4ابن قرقول يف كتابه مطالع األنوار يف أكثر من مثانني موضعا. اإلمام

                                                           
 .9اإلمام مسلم، مقدمة الصحيح، ص  1
 .1/385القاضي عياض، مشارق األنوار،  2
 .4/50ابن قرقول، مطالع األنوار،  3
 من شرح النووي على صحيح مسلم. 2/225، و230، 216، 197، 1/191أنظر مثال   4
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 واله يف أكثر من مخس وستني موضعا.فقد استشهد بأق 1أما يف كتابه  "هتهيب األمساء واللغات"
ويف كتاب كما استشهد بأقوال اإلمام ابن قرقول اإلمام ابن امللقن يف كتابه "التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" 

 عنه احلافظ يف فتح الباري يف أكثر من ستني موضعا.ونقل ."البدر املنري"
 داود". أيبيف مائة وأربعني موضعا، كما نقل عنه كهلك يف كتابه "شرح سنن  يف عمدة القاريإلمام العيين لو 

 "تنوير احلوالك".كتابه و  النسائي" سنن واإلمام السيوطي يف كتابه "الديباج على مسلم" و"شرح
مام واإلبن العجمي يف شرحه املسمى "التلقيح لفهم قارئ الصحيح"، نقل عنه اإلمام برهان الدين سبط كما     

األحوذي" والعظيم أبادي يف "عون املعبود" واإلمام املباركفوري يف "حتفة مغلطاي يف "شرح سنن ابن ماجة" 
 يف املطالع. الهين استشهدوا بأقوال اإلمام والزرقاين يف "شرح املوطأ"، وغريهم من العلماء

ابن قرقول عن كتابه مطالع األنوار  "وسيعلم من وقف عليه من أهل املعرفة قدره، ويوفيه أهل  اإلمام يقول   
لومي، وبثثته مكتومي، وأودعته حمفوظي ومفهومي، ومسحت فيه مبصونات اإلنصاف حقه، فإين حنلت فيه مع

 2...."...وقد مسيته بـ "مطالع األنوار على صحائح اآلثارالصنادق والصدور ومضنونات املهارق والصدور 
  مطالع األنوار لإلمام ابن قرقول ما ألف حول كتاب

 بابه، وصرفوا له أوقاهتم وخدموه بالتلخيصفقد عكف العلماء على دراسة هها الكتاب العظيم يف 
 ارها، فمن ههه التآليف يسهل على طلبة العلم حفظها واستحظوالتههيب ونظمه يف قصائد 

أمحد بن حممد النور أبو الثناء بن الشهاب اهلمهاين لإلمام حممود بن كتاب "هتهيب املطالع لرتغيب املطالع" -أ
 3رف بابن خطيب الدهشة.احلموي، الشافعي، يعالفيومي األصل، 
 4وهتهيب املطالع البن قرقول يف ست جملدات".وصنف الكثري... قال السخاوي  "

هتهيب املطالع ""التقريب يف علم الغريب"  أليب الثناء بن الشهاب اهلمهاين وهو اختصار لكتابه السابق  كتاب-بـ
 5، وهو يف جزأين."لرتغيب املطالع

 
 
 
 

                                                           
 .3/288النووي، هتهيب األمساء واللغات،  1
 .159-1/158ابن قرقول، مطالع األنوار،  2
ملصر  حممود بن أمحد بن حممد النور أبو الثناء بن الشهاب اهلمهاين الفيومي األصل احلموي الشافعي، تفقه على علمائها يف ذلك العصر، وارحتل 3

 ، مكتبة احلياة، بريوت.5/61اللغة وغريها..."، الضوء الالمع، و  العربيةو  أصولهو  والشام، فأخه عن أئمتها إىل أن تقدم يف الفقه
 قال الزركلي  املوجود منه مخسة جملدات. ، يف ترمجة أيب الثناء بن الشهاب اهلمهاين.5/61السخاوي، الضوء الالمع،  4
إنباء الغمر بأبناء -. 1/464كشف الظنون حلاجي خليفة، -. 7/162األعالم للزركلي، -. 7/210أنظر شهرات الههب البن العماد احلنبلي،  5

 .118الرسالة املستطرفة للكتاين، ص -. 10/129الضوء الالمع للسخاوي، -. 8/249العمر للحافظ ابن حجر، 
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مهنجه يف كتابه امجلع بني و ه(581)الإشبييلالإمام عبد احلق : املبحث السادس

 الصحيحني

 التعريف بكتابه الجمع بين الصحيحينو  اإلشبيليعبد الحق المطلب األول:ترجمة اإلمام 

 اإلشبيليعبد الحق ترجمة اإلمام أوال: 

 الجمع بين الصحيحينالتعريف بكتابه ثانيا: 

 الجمع بين الصحيحينفي كتابه  اإلشبيليعبد الحق المطلب الثاني: منهج اإلمام 

 مقدمة الكتاب أوال: 

 ترتيب الكتاب ثانيا: 

 ثالثا: منهج اإلمام في الكتاب

 حوله ما أُلفو  إفادة العلماء منهقيمة الكتاب العلمية و رابعا: 
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 التعريف بكتابه الجمع بين الصحيحين و  اإلشبيليعبد الحق المطلب األول: ترجمة اإلمام 

 اإلشبيليعبد الحق أوال: ترجمة اإلمام 

 نسبهو  اسمه -1

 تالميذهو  شيوخه -2

 وفاته وآثاره العلمية-3

 ما ألف حولهو  اإلشبيليعبد الحق مكانة اإلمام -4

 الجمع بين الصحيحينالتعريف بكتابه ثانيا: 

 موضوعهو  تسميته-1

 طبعاتهو  نسخه -2
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 1:اإلشبيليعبد الحق أوال: ترجمة اإلمام 
 :نسبهو  اسمه -

 اإلمام احلافظ عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن حسني بن سعيد بن إبراهيم األزدي نسبة إىل األزد،هو    
احملّدث الفقيه املشهور 3يعرف بابن اخلرّاط،و  شبيلية، يكىن أبا حممدمن أهل إ 2من اليمن،هي قبيلة من مأرب و 

 الصالح والزهدعلله العارف بالرجال، املوصوف باخلري و و  العامل باحلديث،الشاعرو  احلافظ الزاهد الفاضل األديب
 4مالزمة السنة.و  الورعو 

 صنف الدواوين،و  ل هبا خربه، فألف التآليفكمو  ختريها وطًناو  5رحل إىل جبايةمث "شبيلية مبدينة إهـ510ولد سنة 
 6ويل قضاء جباية..".و  الشهادةو  جلس للوثيقةو  صالة اجلماعة جبامعها األعظمو  ويل اخلطبةو 
 شيوخه وتالميذه: -
 شيوخه: -أ

 عن كثري من الشيوخ نذكر منهم:  اإلشبيليأخذ اإلمام عبد احلق 
 هـ(: 539-هـ451أبو احلسن شريح بن حممد ) -

املالكي،  اإلشبيلييح بن يوسف بن شريح، الرعيين، هو اإلمام شريح بن حممد شريح بن أمحد بن حممد بن شر 
احملدثني، وكان و  مسندها، معدودا يف األدباءو  شبيليةإاحملدثني هبا، كان قاضي و  شيخ املقرئنيو  شبيلية،ب إخطي

 7استقضى ببلده مث صرف عن القضاء.و  رحلوا إليهو  منه كثرياخطيبا بليغا حافظا حمسنا فاضال، مسع الناس 
 القاسم القرشي:  أبو -

شبيلية، يكىن أبا القاسم، روى عن أيب بن حممد القرشي األموي: من أهل إ بن احلسن هو عبد الرمحن بن حيىي
 عباد بن سرحان و  احلسن شريح بن حممدأيب و  أيب حممد بن عتابو  أيب احلسن بن األخضرو  القاسم اهلوزين

 
                                                           

 . 21/198سري أعالم النبالء، للذهيب،  -.  4/135تذكرة احلفاظ للذهيب،  -.  3/120التكملة لكتاب الصلة البن األبار،  -له ترمجة يف:  1
 .  4/271شذرات الذهب، البن العماد احلنبلي،  -.  1/482طبقات احلفاظ للسيوطي،  -.  175الديباج املذهب البن فرحون، ص  -
 .  341للضيب ص  بغية امللتمس -.  39و18لصفدي، ص الوايف بالوفيات، ل -. 20-18عنوان الدراية، للغربيين، ص  -
 . 130الرسالة املستطرفة للكتاين، ص  -.  1/292اللغات للنووي، و  هتذيب األمساء -
 ، دار الفكر، بريوت.1/99ياقوت احلموي، معجم البلدان، 2
 .3/120ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  3
 .1/224حممد خملوف، شجرة النور الزكية،  4
 .3/120ة، التكمل "مخسمائةو  نزل جباية بعد اخلمسنيذكر ابن األبار أنه "و  5
، دار البصائر، اجلزائر، الطبعة األوىل، ، حتقيق حممد أيب شنب18بجاية، ص من عرف من العلماء يف املائة السابعة بالغربيين، عنوان الدراية في6

 م. 2007
، ابن العماد، 5/276لقاهرة، او  ، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر36/500، تاريخ اإلسالم، 20/142الذهيب، سري أعالم النبالء،  7

 .4/121شذرات الذهب 
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 يفله كتاب و  زاهدا ورًعا،ا ا حمدث  كان مقرئً و  تصدر هبا لألخذ عنه،و  انتقل من بلده فنزل جبايةو  وغريهم،
 اإلشبيلي، حّدث عنه أبو حممد عبد احلق التزام األسانيدو  مفيد، وضعه على االستقصاء الجمعبين الصحيحين 
 حممد بن اخلطيبذكر ابن فرقد أن أبا و  ،ألفهو  أجاز له ما رواهو  أبو على الشلوبني،و  أبو ذر بن أيب رُكبو 
 1مسع منه. 
 (:هـ536ت )2أبو احلكم بن برجان -

 الرجال حممد بن عبد الرمحن بن أيبالعارف القدوة أبو احلكم عبد السالم بن عبد الرمحن "و هو الشيخ اإلمام 
له و  احلديث،و  الصوفية، كان من أهل املعرفة بالقراءات، شيخ اإلشبيليملغريب اإلفريقي، مث األندلسي ي اماللخ

 3".اإلشبيليروى عنه عبد احلق تصانيف مفيدة، 
 (: هـ544-هـ467أبو بكر بن مدير ) -

كان من أهل املعرفة باملسائل بن عبد اهلل بن سعيد بن العباس بن مدير األزدي،  هو اإلمام عبد العزيز بن خلف 
 4.اإلشبيليأهل العلم، منهم عبد احلق  حّدث عنه مجاعة منعقد الشروط، و  الفروعية،

 (:هـ545ت الشريشي ) أبو حفص عمر بن أيوب اليحصيب -
 عمر بن عباد بن أيوب بن عبد اهلل اليحصيب، كان خريا زاهدا فاضال متقدما يف مجلة من املعارف، رحل"و هو  
عبد اهلل الرازي بن اخلطاب وباإلسكندرية عن  أيبمبصر عن و  ،أبي الحسن رزين بن معاويةروى مبكة عن و  حج،و 

 5باإلجازة". اإلشبيليحدث عنه عبد احلق و  ر السلفي،أيب الطاهو  احلجاج بن عبد العزيز أيب
 (:هـ549ت ) أبو احلسن طارق بن يعيش -

 يعرف باملنصفيو  "و هو طارق بن موسى بن يعيش بن احلسني بن علي بن هشام املخزومي، من أهل بلنسية
مسع و  جاور مبكة،و  دى الفريضة،فأمخسمائة، و  بأيب حممد، رحل قبل العشرينو  يكىن بأيب احلسنو  نسبة إىل قريته،

أيب عبد اهلل و  أيب احلسن بن مشرف،و  سكندرية من أيب بكر الطرطوسي،مسع باإلو  هبا من خلق كثري، مث رحل
 غريهم.و  أيب طاهر السلفيو  الرازي،

كان شيخا صاحلا، عايل و  اإلجازة،و  حدثوا عنه بالسماعو  مسعوا منه،و  أخذ الناس عنهو  مث قفل إىل بلده فحّدث
قد نيف على السبعني، فأقام مبكة و  ،هـ542مث رحل ثانية إىل املشرق سنة  ،كان جماب الدعوةو  الرواية، ثقة،

 6(.هـ549جماورا إىل أن تويف هبا سنة )

                                                           
 .34-3/33ابن األبار، التكملة،  1
 .4/13لسان امليزان البن حجر، و  ،2/113شذرات الذهب البن العماد، و  ،20/72ترمجته يف سري أعالم النبالء للذهيب  2
 . 68ص  حلفاظالسيوطي، طبقات او  ، 169الداودي، طبقات املفسرين ص 3
 . 3/120أنظر التكملة لكتاب الصلة البن األبار،  4
 (.790، رقم )2/456التكملة، و  ، املراكشي، الذيل37/227الذهيب، تاريخ اإلسالم،  5
 .3/218، الزركلي، األعالم، 2/513، املقري، نفح الطيب، 1/274ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  6
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 أبو حممد طاهر بن عطية:  -
بكر حممد بن يكىن بأيب حممد، روى عن أيب و  عطية املري القاضي أصله من وادي احلجارة،"طاهر بن أمحد بن 

 اإلشبيليحممد عبد احلق بن عبد الرمحن  البنه عبد اهلل بن طاهر، حيّدث عنه أبوو  أجاز لهو  احلسني بن بشري،
 1بتفسري عبد بن محيد".

 (:هـ572لقاسم بن عطية )أبو ا -
 سمع منه عبد الحقسكندراين املالكي املقرئ املؤدب، قاسم اإلاهلل بن عطية أبو الهو عبد الرمحن بن خلف 

 2صحيح مسلم. اإلشبيلي
 (:هـ564-هـ479أبو القاسم النفطيب ) -

جلة و  الصائغ، كان من كبار العلماء، يعرف بابنو  هو أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد النفطيب،   
مسند الرباز، وسنن و  ائي،مصنف النسو  باملوطأ، اإلشبيليه عبد احلق حّدث عنو  األندلساألدباء، دخل و  الفقهاء

كتاب و  تفسري عبد بن محيدو  السنن لسعيد بن منصور،و  تاريخ ابن أيب خيثمة،و  كتاب العلل له،و  قطين،الدار 
 3كتاب هناد بن السري يف الزهد.و  احلاكم يف علوم احلديث،

 (: هـ540ت)أبو حممد املقرئ -
ل إىل أيب داود ، من أهل املرية، رحالزهريي العبدري، أبو حممد املقرئبن فرج بن  هو عبد اهلل بن حممد بن حيىي

 (،هـ491أليب نعيم سنة )مسع من أيب علي "رياض املتعلمني" و  خذ القراءات عنه بدانية،سليمان بن جناح فأ
شرقية يف اجتيازه البحر مع نزل قلعة محاد من العدوة الو  خذ عنه العربيةأبا احلسني بن الطراوة فأ لقي مبالقةو 

 أقام هباو  إىل مدينة جباية،يعلم العربية حنوا من عشرين سنة، مث انتقل بعد ذلك و  مائة فأقام هبا يقرئ القرآن،اخلمس
ذي كان عليه على السنن الذلك  أقام هبا أيضا حنوا منو  عشرين سنة، مث انتقل بعد ذلك إىل مدينة جباية، حنوا من

 .هـ540إىل أن تويف سنة هنالك، 
 :4(م1148-م1076) (هـ543-هـ 468العريب ) بن أبو بكر -

 ل األندلس، تأدب ببلدهاحلافظ عامل أهاملالكي،  اإلشبيلي  أبو بكر بن العريب املعافريالقاضي حممد بن عبد اهلل
 هـ485رحل مع أبيه سنة و  بن خزرج، مث انتقلأيب حممد و  مسع به من أيب عبد اهلل بن منظورو  قرأ القراءات،و 
تفقه على و  ببغداد من أيب طلحة النعايل،و  أيب الفضل بن الفراتو  فسمع من الفقيه نصر املقدسي،دخل الشام، و 

 الطرطوشي.و  أيب بكر الشاشيو  الغزايل
                                                           

 .1/272، ابن األبار، التكملة1
 .4/135، تذكرة احلفاظ، 21/199سري أعالم النبالء، الذهيب،  2
 .3/51ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  3
ابن العماد، شذرات الذهب يف  -، 1388، الرتمجة 3/300الوايف بالوفيات،  -، 107-106ابن فرحون يف الديباج املذهب، ص  -له ترمجة يف  4

 .4/141أخبار من ذهب، 
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بّحر يف التفسري صنف  تو  الكالم،و  أتقن مسائل اخلالفو  اتسع يف الرواية،و  قّيد احلديثو  األصولو  أتقن الفقه
 1.هـ543مات يف فاس سنة و  شبيلية،اء إكتبا، ويل قض

 (: هـ571-هـ499)2أبو القاسم بن عساكر -
اإلمام العالمة احلافظ الكبري اجملود حمدِّث الشام، ثقة الدين، أبو القاسم الدمشقي الشافعي صاحب "تاريخ    

: "و كتب إليه أبو القاسم بن األبارقال ابن امسه علي بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل بن احلسني، دمشق"، 
 3غريه".و  عساكر حمّدث الشام

 :اإلشبيليتالميذ اإلمام عبد الحق  -بـ
 خلق كثري نذكر منهم: اإلشبيليأخذ عن اإلمام عبد احلق 

، بن علي بن حممد بن سليمان الُتجييبحممد بن عبد الرمحن (: هـ610-هـ 540 )احلافظ أبو عبد اهلل الُتجييب -
 جوَّدها عن: أيب أمحد بن ُمْعٍط املرسي،و  املرسي، حمّدث تلمسان، اإلمام العامل احلافظ، احملدِّث، أخذ القراءات

 حكى عنه. و  اختص به،و  صحبهو  ابن الفرس، أكثر عن أيب طاهر السِّلفي،و  أيب احلجاج الثغري،و 
مساه و  األخبارو  احلكاياتو  ع يف أمساء شيوخه على حروف املعجم تأليفا مفيًدا أكثر فيه من اثآثارو قد مج

 4مسع ببجاية من عبد احلق احلافظ.و  باملعجم، مسع مبكة من علي بن عّمار صحيح البخاري،
يكىن بأيب عبد اهلل بن و  حممد بن إبراهيم بن حزب اهلل من أهل فاس يعرف بابن البقار،أبو عبد اهلل بن البقار:  -

احلديث و  كان من أهل الفقهو  حّدث عن أيب طاهر السَّلفي بإجازته العامة ألهل املغرب،و  سوامها،و  الفخار،
تفقه به، وأجاز و  أبو احلسن بن القطان الفاسي، روى عنهال، فاضاحلديث، حافظا متفننا زاهدا و  متحققا بالرواية

 5.هـ 582له مجيع روايته يف سنة 
هو حممد بن علي بن محاد بن عيسى الصنهاجي القلعي، نزيل جباية (: هـ 628ت أبو عبد اهلل الصنهاجي ) -

ويل قضاء اجلزيرة و  ببجاية،و  إليها نسبتهو  أصله من قرية محزة، قرأ بالقلعة، يب عبد اهلل، قاض، مؤرخ أديبأيكىن ب
 تويف هبا.و  اخلضراء مث سال، مث استوطن مراكش

شرح مقصورة ابن و  ،اإلشبيليالم بفوائد األحكام لعبد احلق اإلعو  النبذ احملتاجة يف أخبار صنهاجة من مؤلفاته:
 6مقروآته من الكتب.و  له برنامج يف ذكر شيوخهو  دريد،

                                                           
 .341أنظر بغية امللتمس للضيب ص  1
 . 20/554ترمجته يف سري أعالم النبالء،  2
 .3/120ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  3
 .22/24، سري أعالم النبالء للذهيب، 2/379نفح الطيب للمقري، و  ،2/102ترمجته يف التكملة البن األبار،  4
 .2/159ترمجته يف التكملة البن األبار،  5
 .6/280األعالم للزركلي، و  ،45/324اريخ اإلسالم، للذهيب، ت 6
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من أهل اجلزائر من عمل حممد بن علي بن خيلف بن يوسف بن حسون، (: هـ 606ت أبو عبد اهلل اجلزائري ) -
 أيب زكرياء حيىي بن ياسني، املعروف بابن اللؤلؤو  ،اإلشبيليبد احلق اهلل، يروى عن أيب حممد ع جباية، يكىن أبا عبد

 يب بكر حممد بن أو  حممد ابن موجوال أيبو  أخذ عن أيب إسحاق بن ملكون،و  غريمها، دخل األندلسو 
 مسع منهم، َحدَّثَ و  له عدة شيوخ روى عنهمو  عن أيب زيد السهيلي مبالقة،و  شبيلية،عيسى البطليوسي بإ

 1وأُِخَذ عنه.
حامل لواء العربية باألندلس، مصعب بن حممد بن و  الفقيه املالكي،(: هـ604-هـ 533)2أبو ذر بن أيب ركب -

 ثَ دَّ حَ و  ببجاية اإلشبيليحممد عبد احلق مسعود بن عبد اهلل بن مسعود اخلشين من أهل حيان، مسع من أيب 
 استوطن بآخرٍة مدينة فاس.و  يانويل قضاء جو  يلية،اخلطبة جبامع اشبويل و  يوخ،وأخذ عنه جلة من الش

 ، رويا مجيعا عن أيب القاسم القرشي.اإلشبيليو هو من أقران عبد احلق 
بن أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل : (هـ 620) تويف سنة3ائي املغريب املعروف بابن اخلطيب،أبو حممد البج -

أخذ عن أيب القاسم و  بعض مؤلفاته يف الرقائق، اإلشبيليعبد احلق  احلافظ أيب حممدعثمان التميمي، مسع من 
أجاز له و  ،سمع صحيح مسلم من أبي عبد اهلل بن الفّخارو عبد الرمحن بن حيىي القرشي خمتصره يف القراءات،

 بتونس. ثروة، ماتو  وجيها ذا حشمةكان و  ويل قضاء سبتة، مث قضاء بـََلنسية،أبو طاهر السِّلفي، 
 :وفاته وآثاره العلمية-

 ،4اإلمام الذهيب هذكر ،هـ581مخسمائة و  مثاننيو  يف شهر ربيع اثآخر سنة إحدى اإلمام عبد احلق اإلشبيليتوفي
 7السيوطي يف طبقات احلفاظ.و  6و اختاره الكتاين يف الرسالة املستطرفة5كذا ذكر صاحب شجرة النور الزكية،و 
 8هـ. 582أما ابن األبار فذكر أنه تويف بعد حمنة نالته من قبل الوالة يف العشر األواخر من ربيع اثآخر سنة  

 9.يقول اإلمام الضيب: "له تواليف حسان قرأت عليه بعضها.."
 10.: "و له تواليف كثرية مفيدة"األبارقال ابن 

 

                                                           
 .1/162ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة البن األبار،  1
 .5/14، شذرات الذهب، 20/239، سري أعالم النبالء، 2/188له ترمجته يف التكملة لكتاب الصلة البن األبار،  2
 .44/70، تاريخ اإلسالم، 2/287ترمجته يف التكملة البن األبار،  3
 .21/199الذهيب، سري أعالم النبالء،  4
 .1/255حممد خملوف، شجرة النور الزكية،  5
 .130الكتاين، الرسالة املستطرفة ص  6
 .1061رقم  482-481السيوطي، طبقات احلفاظ ص  7
 .20. أنظر عنوان الدراية ص 3/121ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  8
 .341الضيب، بغية امللتمس، ص 9

 .3/120ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  10
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 1و قال يف شجرة النور: "و صنَّف التصانيف اجلليلة".
 مؤلفاته في الحديث: -أ
 كتاب الجمع بين الصحيحين:-1
بني كتاب و  (،هـ256بني كتاب صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ) اإلشبيليمجع فيه اإلمام عبد احلق و    

التزم به و  رتبه على كتاب صحيح مسلم و  (،هـ261صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )
 مل يغري.و  مل يزد عليهاو  بألفاظ األصلني

 2جّوده".و  أتقنهو  قال اإلمام الذهيب: "و عمل اجلمع بني الصحيحني بال إسناد على ترتيب مسلم،
تقدمي الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد، بدار و  محد بن حممد الغّماس،ع الكتاب الطبعة األوىل باعتناء قد طبو    

 .م1999 -هـ1419احملقق، الرياض، اململكة العربية السعودية، سنة، 
بريوت لبنان، سنة بشار عواد معروف بدار الغرب اإلسالمي، تقدمي و  قيق طه بن علي بوسريح،كما طبع بتح    

 يف أربعة أجزاء. م2004
 كتاب األحكام الكبرى:-2
كتاب جليل ذكره له كل من ترجم له، "و هو كتاب كبري يف حنو ثالث جملدات، انتقاه من كتب هو  و    

 خيتص الكتاب باألحاديث املتعلقة بأحكام أفعال املكلفني.و  3األحاديث".
ب األحكام أليب حممد عبد قال اإلمام املقري: "و كتاو  4قال الكتاين: "و هو كتاب حسن أخذه الناس عنه"، 

 5مشهور متداول القراءة". اإلشبيلياحلق 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/225حممد خملوف، شجرة النور،  1
 .21/199الذهيب، سري أعالم النبالء،  2
 .1/20حاجي خليفة، كشف الظنون،  3
 .1/173الكتاين، الرسالة املستطرفة،  4
 .3/180يب، املقري، نفح الط 5
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سبقه إىل مثله صاحبه أبو العباس بن أيب  ،صغرىو  هو نسختان كربىو  : "كتابه يف األحكام،األبارو قال ابن 
التأليف الكبري يف األحكام "كما مساه كذلك   1فحظي هذا دون ذلك باالستعمال"مروان الشهيد بلبلة، 

 2الشرعية".
فضيلة د. أمحد بن معبد عبد الكرمي، بتحقيق أيب عبد اهلل ب األحكام الشرعية الكربى بتقدمي و قد طبع كتا

 يف مخسة أجزاء. م2001-هـ1422حسني بن عكاشة مكتبة الرشد بالرياض م ع س، الطبعة األوىل سنة 
 نسبه له كل من ترجم له.: 3كتاب األحكام الوسطى-3

بتحقيق محدي السلفي  -سلمو  صلى اهلل عليه-ن حديث النيب و الكتاب مطبوع باسم األحكام الوسطى م
 يف أربعة جملدات. م1995-هـ1416ض،سنة وصبحي السامرائي، مبكتبة الرشد بالريا

 4نسبه له كل من ترجم له.كتاب األحكام الصغرى: -4
خالد بن علي بن قّدم له: و  راجعهو  شرف عليهالصحيحة"، أ"و الكتاب مطبوع باسم األحكام الشرعية الصغرى 

 مبكتبة العلم جبدة يف جملدين.و  حممد العنربي، حتقيق أم حممد بنت أمحد اهلليس، مبكتبة ابن تيمية بالقاهرة
 كتاب صحيح البخاري  مختصر-5
 رزين بن معاويةالكتب اخلمسة كما فعل اإلمام و  مجع فيه بني املوطأ: 5كتاب الجمع بين الكتب الستة-6

 السنن.و  التجريد للصحاحيف كتابه  العبدري
 6: "و كتابه يف اجلمع بني املصنفات الستة".األبارقال ابن 

 ،ما زاد اإلمام البخاري على اإلمام مسلمو كله  حديث اإلمام مسلميتضمن هذا الكتاب : 7كتاب المرشد-7
ما و  غري ذلكو  كتاب الرتمذي،و  كتاب النسائيو  صحاحا من كتاب أيب داود،و  أضاف إىل ذلك أحاديث حساناو 

 8هو أكرب من صحيح مسلم.و  البخاريو  وقع يف املوطأ مما ليس يف مسلم
 
 

 

                                                           
 .3/120ابن األبار، التكملة،  1
 .4/219املصدر نفسه، 2
 .3/180املقري، نفح الطيب،  3
.                   1/224شجرة النور الزكية حملمد خملوف،  -.  3/120التكملة البن األبار،  -.  1/19أنظر: كشف الظنون للحاجي خليفة،  4
 .18/40الوايف بالوفيات للصفدي،  -.  3/180نفح الطيب للمقري،  -  ...21/198سري أعالم النبالء للذهيب،  -
 . 21/198الذهيب يف سري أعالم النبالء، و  –.  3/120ابن األبار يف التكملة، و  -. 1/699ذكره له حممد خملوف يف شجرة النور الزكية،  5

 .481و السيوطي يف طبقات احلفاظ ص 
 .3/120ابن األبار، التكملة،  6
 .176ذكره له ابن فرحون يف الديباج ص  7
 .176املصدر نفسه ص 8
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 1كتاب التوبة-8

 2يف التكملة. األبارذكره له ابن المعتل في الحديث:  كتاب-9
 الزهد: و  مؤلفاته في الوعظ-بـ

 3كتاب الرقائق المخرجة من الصحاح-10
التهجد يف و  كتاب الصالة  5مساه ابن فرحون يف الديباجو  4يف التكملة األبارذكره له ابن كتاب التهجد: -11

 .هـ1415، كما طبع قبل ذلك سنة م2010قد طبع الكتاب بدار الكتب العلمية ببريوت لبنان، سنة و  ،السفر
 6في فضل الحجكتاب -12
عبد اهلل حممد حسن بتحقيق أيب ،  كتاب العاقبة  قد طبعو  :أمور اثآخرةو  يف ذكر املوت7كتاب العاقبة-13

كما طبع الطبعة األوىل بتحقيق خضر حممد خضر، .م1995سنة  إمساعيل، بدار الكتب العلمية، بريوت لبنان
 .م1986-هـ1406مبكتبة دار األقصى الكويت، سنة 

البالد يف سفرين، قال الغربيين: "هو أحسن و  األنساب من القبائلو  يف تراجم الرجالكتاب الرشاطي:  مختصر-14
 من األصل".

التماس األزهار و  املسمى: كتاب اقتباس األنوار هـ542سنة  املتوىف و كتاب اإلمام أيب عبد اهلل اللخمي الرشاطي
 رواة اثآثار.و  يف أنساب الصحابة
بتعليق حممد جزء صغري يف دار الكتب العلمية  قد طبعو  هو اختصار اقتباس األنوار، اإلشبيليو كتاب عبد احلق 

يليه "اختصار اقتباس األنوار و  صفحة بعنوان "اقتباس األنوار...للرشاطي" 117يف  هـ،1420نة س سامل هاشم
 شبيلي.لإل

 .209عدد األوراق  302664و للكتاب نسخة خمطوطة مبوقع خمطوطات األزهر الشريف مبصر رقم النسخة 
 
 
 
 

                                                           
 .3/121ابن األبار، التكملة،  1
 .3/120املصدر نفسه 2
 .3/120املصدر نفسه، 3
 .3/120املصدر نفسه، 4
 .177ابن فرحون، الديباج املذهب، ص  5
 .3/120ابن األبار، التكملة،  6
ابن فرحون، الديباج املذهب، -، 3/121ابن األبار، التكملة، -، 2/1437كشف الظنون، حاجي خليفة،  -، 2/164املقري، نفح الطيب،  7

 .177ص
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 للخطيب البغدادي.كتاب الكفاية في علم الرواية:   1مختصر-15
فيه أحاديث من أبواب الفقه تلقن و  3ذكره احلاجي خليفة باسم "تلقني املبتدئ"و  2تلقين الوليد:كتاب -16

تقدمي أيب الفضل و  ختريجو  ، كما طبع باسم تلقينالوليد الصغري، بتحقيقـه1952سنة قد طبع باملغربو  لألطفال،
 .ـه1424بدار الكتب العلمية، بريوت لبنان سنة  ين الطنجي، مبنشورات حممد بيضونبدر العمرا

 4الفقرو  كتاب مقالة الغنى-17
 5كتاب الزهد-18
 6كتاب المنير-19
 7كتاب بيان الحديث  -20
 8البخاريو  كتاب ما وقع في الموطأ مما ليس في مسلم  -21
 9في سفر -سلمو  صلى اهلل عليه-كتاب معجزات الرسول   -22
 10كتاب المختصر في الحديث  -23
 و في اللغة:-ج

 "الواعي": "و له يف اللغة كتاب حافل ضاهى به كتاب الغريبني للهروي مساه األبارقال ابن  :11كتاب الواعي-24
قد نقل منه ابن حجر و  ،ذكره الُفالين فقال: "يف مثان جملداتو  عشرين سفرا،و  هو حنو مخسةو  12،يف عدة أسفار"
شرح صحيح  رحه للبخاري املوسوم بعمدة القاريكذا يف شو  داود،يف شرح سنن أيب العيين و  يف فتح الباري

 13الشوكاين يف نيل األوطار".و  البخاري
 

                                                           
 .177ابن فرحون، الديباج املذهب، ص–. 3/121ابن األبار، التكملة،  1
 املصدر نفسه. 2
 .1/481حاجي خليفة، كشف الظنون،  3
 .3/121ابن األبار، التكملة،  4
 .1/607الكتيب، فوات الوفيات،  5
 .177ابن فرحون، الديباج املذهب، ص  6
 .177املصدر نفسه، ص  7
 .177املصدر نفسه، ص  8
 .177املصدر نفسه، ص  9

 .2/58باشا البغدادي، هدية العارفني،  10
 .177ابن فرحون يف الديباج املذهب ص و  ،2/1996، حاجي خليفة يف كشف الظنون، 3/121ذكره له ابن األبار يف التكملة،  11
 .3/121األبار يف التكملة، ابن  12
، دار النوادر، سوريا لبنان الكويت، الطبعة األوىل سنة 110-109برهان سامل الشعييب، الصناعة احلديثية عند اإلمام عبد احلق اإلشبيلي ص  13

 م.2012 -هـ1433
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 ما ألف حوله:و  ثناء العلماء عليهو  اإلشبيليعبد الحق  مكانة اإلمام-
 1.وصفه اإلمام الذهيب بأنه: "حافظ املغرب"

و قال عنه اإلمام الضيب: "فقيه حمّدث 2اجملود العالمة"،مام احلافظ البارع : "اإلأيضا يقول فيه اإلمام الذهيب
 3مشهور حافظ زاهد فاضل أديب شاعر".

 ف باخلرياملوصو  ،علله العارف بالرجالو  وصفه صاحب شجرة النور الزكية بأنه: "اإلمام احلافظ العامل باحلديثو    
 4الشعر".قول و  يف اثآداب مالزمة السنة مع مشاركةو  الورع،و  الزهدو  الصالحو 

     5عماد الرواية رأس احملدثني". ،زين العلماء ،الدين بن عريب احلامتي الطائي: "مجال احلفاظ قال عنه حمييو    
أوهامه ال خيلو من و  نقلتهو  علله، عارفا بأمساء رجاله،و  بقوله: "كان فقيها حافظا عاملا باحلديث األباروصفه ابن و 

التقلل من الدنيا، مشاركا يف األدب ضاربا يف و  لزوم السنة،و  الورعو  الزهدو  الصالحو  موصوفا باخلريمثلها احلفاظ، 
 6نظم القريض بسهم".

 7و وصفه اإلمام املقري التلمساين بأنه: "العامل الكبري الشهري صاحب التآليف".
العارف بالرجال، الصاحل علله، و  قال فيه اإلمام حممد بن جعفر الكتاين: "الفقيه احلافظ، العامل باحلديثو    

 8صاحب التصانيف الكثرية".و  الزاهد الورع، نزيل جباية،
 9و قال عنه اليافعي: "أحد األعالم".
 أدرجوه يف مراتب املتكلمني يف اجلرحو  التعديلو  من أئمة أهل اجلرح اإلشبيليكما "جعل أهل العلم عبد احلق 

 10جعلوه عمدة يف علم العلل". صّدروا ذكره يف مقدمة أهل طبقته، كماو  التعديل،و 
 

                                                           
 .55الذهيب، املعني يف طبقات احملدثني ص  1
 .21/198الذهيب، سري أعالم النبالء،  2
 .341بغية امللتمس، ص  الضيب،3
 .1/224حممد خملوف، شجرة النور الزكية،  4
 .1/224املصدر نفسه، 5
 .3/120ابن األبار، التكملة،  6
 .4/315، نفح الطيب، املقري 7
-هـ1406، حتقيق حممد املنتصر وحممد الزمزمي الكتاين، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الرابعة، 173ص  فةالكتاين، الرسالة املستطر  8

 م، 1986
 .3/422عربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان، و  اليافعي، مرآة اجلنان 9

-هـ1433النوادر، سوريا لبنان الكويت، الطبعة األوىل، ، دار 1/71برهان سامل الشعييب، الصناعة احلديثية عند اإلمام عبد احلق اإلشبيلي، 10
 م.2012

، 3/354فتح املغيث للسخاوي، و  م،1990-هـ1410، دار البشائر، بريوت، الطبعة الرابعة، 122أنظر املتكلمون يف رجال السخاوي: ص 
 .1/280، توجيه النظر إىل أصول األثر، للجزائريو  ،3/438والنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي، 
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 أما ما ألف حوله نذكر: 
طبع بدار ابن حزم للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، حملمد الوثيق آثاره الحديثية: و  اإلشبيليكتاب عبد الحق -1

 .م2011سنة 
 لعماد بن صادق يوسف احملمد.: اإلشبيليعبد الحق بن عبد الرحمن كتاب منهج الحافظ -2
تعليلها من خالل كتابه و  يف تصحيح األحاديث: اإلشبيليالحديثية عند اإلمام عبد الحق كتاب الصناعة -3

للدكتور برهان بن عبد اهلل سامل الشعييب، طبع بدار النوادر، سوريا لبنان الكويت، الطبعة األحكام الكربى، 
 .م2012-هـ1433األوىل، 

رسالة ماجستري لصويلح مسعود، علومه: و  جهوده في الحديثو  اإلشبيليكتاب اإلمام الحافظ عبد الحق -4
 .م2011-هـ1431جبامعة املدينة العاملية سنة 

 :ثانيا: التعريف بكتابه الجمع بين الصحيحين
 موضوعه:و  تسميته -1
 :تسميته -أ

خملوف يف شجرة النور حممد و  2يف التكملة األبارابن و  1ذكره له هبذا االسم اإلمام الذهيب يف سري أعالم النبالء  
الصفدي يف الوايف و  6الكتاين يف الرسالة املستطرفةو  5الذهيب يف تاريخ اإلسالمو  4ابن فرحون يف الديباجو  3الزكية

 8كما مساه صاحبه كذلك بـ "املختصر".  7للوفيات
 موضوعه: -بـ

 البخاريبن إسماعيل  صحيح اإلمام محمدهذا الكتاب مجع فيه مصّنفه بني أصح كتابني بعد كتاب اهلل    
 إسقاط املكرر.و  ، حبذف األسانيدصحيح اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريو

 غريها.و  عند اإلمام البخاري اليت ترجم هبا ألبواب كتابهاملعلقة و  كما يضيف إىل ذلك األحاديث املوقوفة
تعاىل بعد هذا كل ما ذكره البخاري يف كتابه من رأي و أنا أذكر إن شاء اهلل : "اإلشبيلييقول اإلمام عبد احلق    

 ذكره يف إن كان قد و  ،حديث معلق بالرتمجة مل يسندهو  تفسري لغةو  كالم لصاحب أو تابعو  مذهبو  فقيه

                                                           
 .21/199الذهيب، سري أعالم النبالء،  1
 .3/120ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة،  2
 .1/225حممد خملوف، شجرة النور الزكية،  3
 .176ابن فرحون، الديباج املذهب، ص  4
 .41/112الذهيب، تاريخ اإلسالم،  5
 .179الكتاين، الرسالة املستطرفة، ص  6
 .18/40الصفدي، الوايف بالوفيات،  7
 .6و 1/4عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني،  8
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 ذكرُت حيث وقع من الكتب إن علمُت ذلك إن شاء اهلل عّز وجّل.و  إن مل يكن ذكره ذكرتُه أيضا،و  أثناء كتابه،
أجعُل ذلك على رتبة كتاب و  ما كان فيه من غري احلديث املسَند من خرب عن تابع أو غريهو كذلك أذكر 

رمبا نقلت كلمات من و  فيها ما أكُتُب من هذا الغرض أو مل أجد،ُأمَسّي ُكتَبه كّلما وجدت و  ،توايل ُكُتِبهو  البخاري
 1.غري ذلك عن مواضعها إىل مواضع أخر هي أوىل هبا من هذا اجلمع"و  اللغة

 طبعاته:و  نسخه -2
 2توجد خمطوطات هذا الكتاب يف كل من:

 .1/109، ثاين 1/325القاهرة أول و  -1563املتحف الربيطاين أول -
يف النقل )هـ، ينتهي بباب 667معهد إحياء املخطوطات العربية مبصر: النصف األول من نسخة كتبت سنة -

 .769توجد كذلك يف نور عثمانية رقم: و  ،232ما جاء يف سلب القتيل من باب اجلهاد(، رقمها و  والقيمة،
 .233النصف الثاين منه حتت رقم: و  -
 .236-235-234نسخ أخرى منه أرقامها:  -

أصلها من مكتبة أمحد الثالث برتكيا، و  حديث 185و توجد منه نسخة مصورة بدار الكتب املصرية حتت رقم 
اجلزء الثاين من هذه النسخة مصور بدار و  ورقة 299األول حيتوي على وهي تنقسم إىل جزئني ضخمني، اجلزء 

 ورقة. 346حتتوي على  770أصلها من مكتبة نور عثمانية برتكيا رقم  185املصرية حتت رقم 
 3(.189-)قحتت رقم  بفاس القروينييوجد منه السفر األخري خبزانة و -
 (. 70كما توجد نسخة منه خبزانة مراكش، قسم املخطوطات حتت رقم )-
(     11179رقمها )و  هي ضمن املكتبة الوطنية بتونسو  كما توجد نسخة من الكتاب باملكتبة األمحدية، -

 .291وعدد أوراقها 
 ورقة. 193تقع يف و  629كما توجد منه النسخة األزهرية صورت من مكتبة األزهر حتت رقم  -
 ورقة. 245حتتوي على  3279هي نسخة خطية مبكتبة شسرتبيت برقم و  النسخة اإليرلندية، -

 أما طبعاته: 
 ، الطبعة األوىل باعتناء محد بن حممد الغّماس،     اإلشبيلياجلمع بني الصحيحني لعبد احلق فقد طبع كتاب    

 4م يف 1999-ه1419العربية السعودية سنة بدار احملقق الرياض اململكة تقدمي الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد،و 
 أجزاء.

                                                           
 .4/338عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  1
 .6/276كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب،   2
 .1/174اإليهام، و  مقدمة حتقيق كتاب بيان الوهم3
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بشار عواد معروف بدار الغرب اإلسالمي تونس بريوت، سنة تقدمي و  يق طـه بن علي بوسريح،كما طُبع بتحق
 م يف أربعة أجزاء.2004

 :الجـمع بين الصحيـحيـن في كتابه اإلشبيليعبد الحق منهج اإلمام المطلب الثاني: 
 مقدمة الكتابأوال: 

 كتابه اجلمع بني الصحيحني مبقدمة قّيمة بنّي فيها ما يلي:  اإلشبيليعبد احلق استهل اإلمام 
 :ظروف تأليف كتابه الجمع بين الصحيحين -1
، فقال اإلمام عبد احلق مقصده يف البداية هو تلخيص صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج القشرييأن و    

"...فإين كنت ذهبت يف هذا الكتاب إىل اختصار كتاب اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي : اإلشبيلي
إال  ،اسم الصاحب خاصةاقتصرت من السند على و  أسقطت تكراره،و  فحذفُت إسناده، -رمحه اهلل-النيسابوري 

 1ذكره".تضم ضرورة إىل ذكر غريه فأأن 
بني صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري فقال: "مث رأيت بعد ذلك بتوفيق و  اإلمام أن جيمع بينهمث ارتأى    

-في اجلعهلل حممد بن إمساعيل البخاري بني كتاب اإلمام أيب عبد او  ُحسن معونته أن أمجع بينهو  -تعاىل-اهلل 
2".-رضي اهلل عنه

 

 صحيح اإلمام مسلم.و  صحيح اإلمام البخاري:3بيّـن منهجه في الجمع بين الكتابين -2
 :4بيّـن طريقة ترتيبه لكتابه الجمع بين الصحيحين -3
و رتبة هذا : "اإلشبيليعلى لفظه: فقال اإلمام عبد احلق و  أنه اعتمد على ترتيب صحيح اإلمام مسلمو    

إمنا أسقطت من تكراره ما كان لفظه متفقا أو قريبا من و  بلفظه ذكرت حديثه،و  على رتبة كتاب مسلماملختصر 
 5كان عن صاحب واحد".و  ذلك،

-مث يفصل فيقول: "و أنا أذكر يف هذا الصدر ما ذكره مسلم بن احلجاج يف صدر كتابه من حديث رسول اهلل 
بعد ذلك بكتاب اإلميان مث بدأ لصاحب كما شرطت، مث أقتصر من السند على ذكر اأو  -سلمو  صلى اهلل عليه

 6اهلل املستعان...".و  الطهارة مث الصالة على ما ذكرته من رتبة كتاب مسلم،
 بّين منهجه في زيادات البخاري على مسلم -4
 

                                                           
 .1/1مة اجلمع بني الصحيحني، عبد احلق اإلشبيلي، مقد 1
 .1/1املصدر نفسه، 2
 . سنأيت على دراسة منهج اإلمام يف كتابه يف املطلب الثاين من هذا املبحث 3
 .سيأيت تفصيل ذلك يف عنصر ترتيب الكتاب 4
 .1/4عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني،  5
 .1/7املصدر نفسه، 6



  منهجه في كتابه الجمع بين الصحيحين و  : اإلمام عبد الحق اإلشبيليادسسال المبـحث

 

 
289 

 :إضافته لما وصله البخاري -5
تفسري لغة أو حديث عّلقه بالرتمجة عن كالم صحايب أو تابعي أو فقيه أو و  يف موضع آخر أو يف غريه من رأي

 . -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل 
حيث وقع من الكتب مث أضفت مجيع ذلك إىل هذا و  : "و مسّيت من خرجه،عبد احلق اإلشبيلييقول اإلمام 

 1الكتاب حىت تنحصر فائدة الكتابني".
 :من الكتاب 2بيّـن الغرض -6

 ،الغرض من هذا املختصر أن خيف به الكتابان على ما أعياه حفظ األسانيد: "و اإلشبيليقال اإلمام عبد احلق 
 3اعتمد يف العلم هبا على التقليد".و 

التفقه يف معانيه، إذ التفقه يف حديث رسول اهلل و  و ليكون أيضا قريب املأخذ سهل املتناول، ملن أراد النظر فيه،-
 الثمرة اليت يستشفى جبناها.و  السبيل اليت َتشرق سناهاهو  -سلمو  صلى اهلل عليه-
تضمنا من األخبار ما جلأ و  قد اشتهرا يف الصحة شهرة ال ُمطعن عليهاو  بنّي مكانة الصحيحني فقال: "ال سيما-

 4."من هذين الكتابني أهنما إمنا يعرفان بالصحيحني حسبكو  الناس يف األكثر إليها،
جّل قّيض هلذه األمةعلماء نقاد و  و أن اهلل عزّ الكتاب: بيّـن أن النظر في أسانيد الكتابين ليس من مقصود -7

 حفظ هبم شريعته.
علماء هبا مشتغلون قد و  أئمة مشهورون،و  : "و للنظر يف األسانيد رجال آخرون،اإلشبيليقال اإلمام عبد احلق 

 األحاديث برمتها،حىت ُدفعت إليهم ما كان عندهم،  االهتمامصرفوا إىل متييزها من و  جهدهمبذلوا يف حتصيلها 
مرتاهبا من سليمها، معونًة من اهلل هلم وعنايًة منه و  فعرفوا صحيحها من سقيمهاألقيت إليهم اثآثار بأزمتها، و 

 5تعاىل هبم...".و  تبارك
 إشارته إلى شرحه لمقدمة صحيح مسلم: -8

احلجاج يف صدر كتابه من حديث : "و أنا أذكر يف هذا الصدر ما ذكره مسلم بن اإلشبيليقال اإلمام عبد احلق 
 6قتصر من السند على ذكر الصاحب كما شرطت".أو  -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل 

 
 
 

                                                           
 .1/6 املصدر نفسه1
 .1/6 املصدر نفسه2
 .1/6 املصدر نفسه3
 .1/6 املصدر نفسه4
 .1/7املصدر نفسه 5
 .1/7 املصدر نفسه6
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 ترتيب الكتاب ثانيا: 

ذلك ملا و  ،بترتيب كتاب صحيح اإلمام مسلمكتابه اجلمع بني الصحيحني   اإلشبيليرتب اإلمام عبد احلق    
 براعة الترتيب.و  حسن السياقامتاز به اإلمام مسلم من 

 هو اإلمام النووي:و  حىت قال فيه أحد شراح صحيحه
تفننه فيها:  و  اضطالعه منهاو  قعوده يف علوم احلديثو  حذقهو  ورعهو  إمامتهو  أكرب الدالئل على جاللته"و من 

 تلخيص طرق احلديث، فال و  حسن الرتتيبال بعده من و  كتاب الصحيح الذي مل يوجد يف كتاب قبله
 1هذا عندنا من احملققات".و  صنعة اإلسنادو  لكتابه يف هذه الدقائقنظري 

إمنا و  بلفظه ذكرت حديثه،و  : "و رتبة هذا املختصر على رتبة كتاب مسلماإلشبيلييقول اإلمام عبد احلق 
 2كان عن صاحب واحد".و  أسقطت من تكراره ما كان لفظه متفقا أو قريبا من ذلك،

بن احلجاج يف صدر كتابه من حديث رسول أذكر يف هذا الصدر ما ذكره مسلم و فّصل يف ذلك بقوله: "و أنا 
أقتصر من السند على ذكر الصاحب كما شرطت، مث أبدأ بعد ذلك بكتاب اإلميان و  -سلمو  صلى اهلل عليه-اهلل 

 3ان..".اهلل املستعو  مث الطهارة مث الصالة على ما ذكرته من رتبة كتاب مسلم
 في الجمع بين الكتابين: 4ثالثا: منهجه

 صحيح اإلمام محمد بن إسماعيل البخاريو  صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج
مثاله: قوله: "مسلم: عن أيب هريرة قال: و  -غالبا - عنهو  إذا تكرر احلديث عن الصحايب نفسه، يكتفي بقوله: -1

، يامة" فأىبهبا يوم القلك لعمِّه عند املوت: "قل: ال إله إال اهلل، أشهُد  -سلمو  صلى اهلل عليه-قال رسول اهلل 
عنه و  :اإلشبيلي، قال اإلمام عبد 5لكن اهلل يهدي من يشاء"و  إّنك ال هتدي من أحببتجّل: "و  فأنزل اهلل عزّ 

 6ا يوم القيامة...".لعمِّه: "قل ال إله إال اهلل، أشهُد لك هب -سلمو  صلى اهلل عليه-قال: قال رسول اهلل 
إال إذا فصل بينهما  ،يا بذكره ألول مرة يف أول البابال يذكر امسه مكتف إذا تكررت أحاديث اإلمام البخاري-2

 فاصل سواء بذكر حديث لإلمام مسلم أو بباب آخر.
يقول: "كنُز  -سلمو  صلى اهلل عليه-و مثاله قوله: "و خرَّج البخاري عن أيب هريرة أيضا، أنه مسع رسول اهلل 

 7َأَحدُِكْم يوم القيامة شجاٌع أقرع".

                                                           
 .2/90اللغات، و  اإلمام النووي، هتذيب األمساء1
 .1/4عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني،  2
 .1/7املصدر نفسه، 3
 .4-1/1املصدر نفسه، 4
 .56سورة القصص، اثآية 5
 .1/29عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  6
 (.1403البخاري، )رقم  7
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: "َمْن آتاه اهلل مااًل فلم يَؤِد زكاته ُمثَِّل له مالُه يوم القيامة -سلمو  صلى اهلل عليه-عنه قال: قال رسول اهلل و    
مث يقول: أنا ماُلك أنا َكنـُْزك، مث تال: "ال يعين بشدقيه، بِلْهزَِمِتهِ يُطوِّقُُه يَوَم القيامة، مث يأخُذ شجاًعا أقرَع له زبيبتان، 

-قال رسول اهلل و  يزاَل يطُلُبُه حىت يـَْبُسَط يََدُه، فيـُْلِقَمَها فاه،اهلل لن و  زاد يف طريق آخر:و  ،1الذين يبخلون"حيِسنبَّ 
ذكر هذه بُط َوْجَهُه بأخفافها، : "إذا ما ربُّ النـََّعِم ملَِ يـُْعِط حقَّها ُتَسلَّط عليه يوم القيامة خت-سلمو  صلى اهلل عليه

يف  2حديثه: "كنز أحدكم" ذُِكرَ و  يف حديث طويل -رمحه اهلل-قد تقّدم معناه ملسلم و  ،احليلالزيادة يف كتاب 
 .3التفسري"

يعطف بعضها على بعض دون تكرار اسم اإلمام مسلم أو اسم الصحايب إذا تكررت أحاديث اإلمام مسلم، -3
 كما هو الشأن بالنسبة ألحاديث اإلمام البخاري.إال يف أول احلديث  

قال: "يستجاب ألحدكم ما مل يعّجل  -سلمو  صلى اهلل عليه-و مثاله: قوله: "مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهلل 
 قد َدَعْوُت فال أو فلم يستجب يل".فيقول: 

أو قطيعة رحم، ما مل  مل َيدُْع بإمثأنه قال: "ال يزال يستجاب للعبد ما  -سلمو  صلى اهلل عليه-و عنه عن النيب 
سر قد دعوت فلم أر يستجاب يل، فيستح يقول قد دعوتُ يستعجل" قيل: يا رسول اهلل ما االستعجال؟ قال: "

 4يف رواية: "قد دَعْوُت ريب".و  يَدَُع الدُّعاء"و  عند ذلك
خمتلفة، مثَّ ينبه على  إن كانت الطرق إليهو  يكتب حديث اإلمام مسلم كامال إن كان عن صحايب واحد،-4

 الزيادة اليت زادها اإلمام مسلم عند تكراره لألسانيد.
كلما نزل، فُكنُت أمَسُعُه   -سلمو  صلى اهلل عليه-و مثاله: قوله: "و خرَّج عن أنس قال: ُكْنُت أْخُدم رسول اهلل 

 غلبة الرجال".و  ضلع الدينو  اجلنبو  البخلو  الكسلو  العجزو  احَلَزنو  يكثر أن يقول: "اللهم أعوذ بك من اهلمِّ 
 5.أعوذ بك من عذاب القرب"و  املمات،و  زاد يف آخر: "و أعوذ بك من فتنة احمليا

إخراج ما كان كثري االختالف من ألفاظه: حىت يتبنيَّ ما زاده كل و  ستقصاءما تفّرد اإلمام مسلم بّينه بعد اال-5
 ما انفرد به دونه.و  واحد منهما على صاحبه

من سَأَل الناَس أمواهَلُم تكثرًا، : "-سلمو  صلى اهلل عليه-مثاله: قوله: "مسلم عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل و 
 ، مل خيرج البخاري هذا احلديث".6فإمنا يسَأُل مجرًا فليستقلَّ أو ليستكثر"

                                                           
 .180سورة آل عمران، آية 1
 أي حديث البخاري يف كتاب التفسري، باب "و الذين يكنزون الذهب...". 2
 .2/51عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني، كتاب الزكاة  3
 .4/61املصدر نفسه، 4
 .4/55املصدر نفسه، 5
 (.1041رواه اإلمام مسلم، )رقم  6
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َأَحدُُكْم فيحتطب على  و: "ألن يغدُ -سلمو  صلى اهلل عليه-عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل و قوله: مسلم 
 يستغين به من الناس، خرٌي له من أن يسأَل رجاًل أعطاه أو منَـَعُه ذلك بأن اليد الُعلَيا أفضل منو  ظهره فيتصدق به

 .1ُل"ابدأ مبن تعو و  سُّفلى،ال اليد
ن حَيَْتزَِم آخر: "إَل يف و  " مبثل ما تقدم،كم فـََيْحِطَب على ظهره فـََيبيَعهُ فظ آخر: "و اهلل إلن يغدو َأَحد و يف ل

البخاري اًل يُعطيِه أو مينَـَعُه"، خرجه فيحملها على َظهرِه فيبيعها خرٌي له من أن يسأَل رجُ أحدُُكم ُحْزَمًة من حطٍب 
 2.من حديث أيب هريرة"

ُه، فيأيَت لَ قال: "أَلن يأُخَذ َأَحدُُكْم َحبْـ  -سلمو  صلى اهلل عليه-و خرَّجه أيًضا من حديث الزبري أن رسول اهلل 
، قال اإلمام 3خرٌي له من أن يسأل النَّاَس أَْعَطْوُه أو َمنَـُعوه" ،حُبْزمِة احَلَطِب على ظهره فيبيعها، فيُكفَّ اهلل هبا وجهه

 4مل خيرج مسلم عن الزبري فيه شيئا".و  :اإلشبيليعبد احلق 
 : النموذج الثاين

حتجََّر َكْلُمُه و  عن عائشة أيضا، أن سعدا قال:و  :قريظةقصة بين و  كتاب اجلهاد باب: إجالء اليهود عن املدينة
أخرجوه، اللهم فإن  و  للربء، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحٌد أحبَّ إيلَّ أن أجاهَد فيك من قوٍم كذَّبوا رسولك

بينهم، فإن  و  اكان بقي من َحْرب قريش شيء فأبِقين أجاهْدُهم فيك، اللهم فإين أظنك قد وَضْعَت احلرب بينن
يف املسجد خيمة و  اجعل مويت فيها، فانَفَجَرْت من ليَّته فلم يـَُرعُهم،و  بينهم فافُجْرها،و  ُكْنَت َوَضْعَت احلرب بيننا

من ِقَبِلُكم؟ فإذا سعٌد ُجْرُحُه يَِغذُّ دماً الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهَل اخليمة ما هذا الذي يأتينا و  من بين ِغفاٍر إال
 منها. فمات

 زاد يف طريق أخرى: فذاك حني يقول الشاعُر:
 النظيـرُ و  ةُ ـفما فعلْت قريظ  بنـي معـاذ   سعد أال يا سْعـدُ 

 غداَة تحّملوا َلْهـَو الصَّبـور   اذ  ـد بني معــَلَعْمُرَك إّن سع 
 وم حاميـٌة تفـورـِقْدُر القو  ها    ــتـَرَْكُتُم ِقْدرَكم ال شيء في 

 رواـال تسيو  قينقاعموا ـاب  أقيــالكريم أبو ُحبَ و قد قال 
يف بعض طرقه: و  اسم الرجل الذي رمى سعد بن معاذ، قال: حباب بن العرقة،ذكر و  هذا الشعرمل يذكر البخاري 

قال و  أخرجوه من قريش،و  قال يف رواية: كّذبوا رسوَلكَ و  قد َعِصَب رَْأَسُه الُغباُر،و  ،-عليه السالم-فأتاه جربيل 

                                                           
 (.1470(، البخاري )رقم 1042رواه مسلم )رقم  1
 .4/88عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  2
 (.1471أخرجه البخاري )رقم  3
 .4/88عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  4
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 و جعلها ابُن إسحاٍق بعَد بِْئِر َمُعونَةَ قعِة بدٍر بستة أشهر، قال:أهّنا كانت بعد و عن عروة يف قصة بين النضري: 
 1أُُحٍد".و 
معىًن أو معىًن دون و  مل يذكر فيه شيًئا فهو مما اتفق عليه الشيخان لفظًاو  :اإلشبيليما سكت عنه اإلمام عبد -6

 لفظ.
: "هو -سلمو  صلى اهلل عليه-كتاب العلم قوله: "مسلم عن عائشة قالت: تال رسول اهلل ما ذكره يف  و مثاله: 

أُخر متشاهبات، فأما الذين يف قلوهبم زيٌغ فيتبعون و  الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هنَّ أم الكتاب
ن يف العلم يقولون آمنا به كل من عند الراسخو و  ما يعلم تأويله إال اهللو  ابتغاء تأويلهو  ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

: "إذا رأيتُم الذين يَتبعوَن ما -سلمو  صلى اهلل عليه-قالت: قال رسول اهلل  2ما يذّكر إال أولوا األلباب"و  ربنا
 4".3تشابه منه فأولئك الذين مسّاهم اهلل فاحذروهم

أما إذا اختلفا يف الصحايب أو يف كلمة  ،مسلم يف الصحايب مل يذكر اإلمام عبد احلق شيئاو  إن اتفق البخاري-7
 : نهواحدة أو كلمات متعددة يف احلديث بيّ 

هم يصعدون يف و  -سلمو  صلى اهلل عليه-و مثاله: قوله: "مسلم عن أيب موسى أيضا، أهنم كانوا مع رسول اهلل 
: -سلمو  صلى اهلل عليه-فقال النيب :اهلل أكرب، قالو  ثنيه قال: فجعل رُجٌل ُكلَّما عال ثَِنيًَّة نادى: ال إله إال اهلل

: "يا أبا موسى أو يا عبد اهلل بن قيس -سلمو  صلى اهلل عليه-قال: فقال النيب ال غائًبا"، و  ال تـَُنادوَن أصمَّ "إنَّكم 
 ال قوة إال باهلل".و  أال أُدلُّك على كلمٍة من كنوز اجلنة؟" قلُت: ما هي يا رسول اهلل؟، قال: "ال حول

مل يذكر البخاري ما يف هذا الطريق: "و و  خر: "و الذي تْدعونَُه أقرُب إىل أحدكم من ُعُنِق راحلته"و يف طريق آ
 الذي تدعونه" إىل آخره.

 يف َغَزاٍة فجعلنا ال َنصَعُد َشَرفًا -سلمو  صلى اهلل عليه-و يف بعض طرقه: عن أيب موسى أيضا: كّنا مع رسول اهلل
 واٍد إالّ َرفـَْعنا أصواتَنا بالتكبري...احلديث.ال هنبُط يف و  ال نعُلو َشَرفًاو 

 صلى اهلل عليه-فدنا منا رسول اهلل ال قّوة إاّل باهلل، قال: و  أنا أقول يف نفسي: ال حولَ و  و يف أخرى: مّث أتى عليَّ 
مث ال غائباً، إمنا تدعون مسيعا بصريًا"، و  فإنكم ال تدعون أصمَّ فقال: "يا أيُّها الّناُس اْربـَُعوا على أنفسكم،  -سلمو 

 ال قوة إال باهلل".و  قال: "يا عبد اهلل بن قيس أال أَُعلُِّمَك كلمًة هي من كنوز اجلنة؟: ال حول
 5يف أخرى: أْن ذلك كان يف غزوة خيرب".و  على بغلته، -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل و  و يف أخرى:

                                                           
 .38-3/37املصدر نفسه، 1
 .7سورة آل عمران، اثآية 2
 (.4547(، البخاري )رقم 2665مسلم )رقم رواه  3
 .4/21عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  4
 .2/43املصدر نفسه، 5
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خيف اللبس يف احلكم املستخرج من و  مع حديث مسلم اختالفا كثريا إذا اختلفت ألفاظ حديث البخاري-8
 .أيهما، بّينه يف بعض املواضع

قال: "يتقارُب الزمان، ويُقبُض  -سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل و مثاله يف كتاب العلم قوله: "و عن أيب هريرة أن
 1ما اهلرج؟ قال: "القتل".و  يكثـُُر اهلرْج"، قالوا:و  يُلقى الشُّحُّ،و  تظهر الفنتو  العلُم،

يف بعض طرقه و  يف األصل: "يُنَقُص الَعَمُل"و  كذلك يف بعض الروايات عن البخاريو  و يف رواية: "و يـَنـُْقُص العلُم"
 ما اهلرج؟ و  يكثر اهلرج". قيل: يا رسول اهللو  الفنُت،و  يظهُر اجلهلُ و  العلُم،أيضا: "يـُْقَبُض 

يف طريق و  الرأس"و  فحرَّفـََها كأنه يريد الَقتَل، ترجم عليه باب "من أجاب الفتيا بإشارة اليد بيده فقال: هكذا
 2أخرى: "القتُل القتُل".

جاء يف كتاب البخاري يف مواضع، و  فقهية يف كتاب مسلم يف موضع واحد،إذا جاء احلديث يتضمن أحكاما -9
 كذا.يف باب كذا أو ترجم عليه كذا و و  خرجه البخاري يف باب كذا :قد كرره فيها ألغراض فقهية يقول فيه

ترك الذي نفسي بيده، لوال أن أو  أما عن عمر بن اخلطاب قال: -أي اإلمام مسلم-و مثاله: قوله: "و خرَّج 
 خيرب،      -سلمو   عليهصلى اهلل-قسمتها، كما َقَسَم النيب ليس هلم شيء ما فتحت علي قريٌة إال  بباناالناس 

 3 أتْـرُُكها خزانًة هلم يقتسموهنا".لكينو 
 -سلمو  صلى اهلل عليه-كما قسَّم النيب و يف لفظ آخر: لوال آخُر املسلمني ما فِتحُت عليهم قريٌة إال قسمُتها  

خلراج من  أرض او  -سلمو  صلى اهلل عليه-يف أوقاف النيب و  خيرب، قال اإلمام عبد احلق: خرَّج احلديثني يف املغازي
 4كتاب احلرث".

جاء عند البخاري بنقصان كلمة أو كلمات، بسبب و  إذا جاء احلديث الكامل عند مسلم أيضا يف موضع،-10
إذا كان عن صحايب واحد فإنه يرتكه على حاله طلًبا  ،يذكرها يف موضع آخر أو مواضعو  التقطيع أو االختصار

 .لالختصار
 5ال بد".و  تسمية املواضع اليت وقعت فيهاو  املعىن، ال إخراج األلفاظ كلها،"إذ املقصود ما اتفقا عليه من 

أنَت و  َر َرُجاًل إذا أخذ مضجعه قال: "اللهم خلقَت نفسيأنه أَمو مثاله: قوله: مسلم، عن عبد اهلل بن عمر، 
لهم أسالك العافية" فقال له رجٌل: ال ،إن أمتها فاغفر هلاو  إن َأْحيَـْيتَـَها فاحفظها،حمياها، و  توفَّاها لك مَمَاهُتا

 .-سلمو  صلى اهلل عليه-فقال: مسعته من خري من عمر من رسول اهلل أمسعَت هذا من ُعَمَر؟ 
 

                                                           
 (.85(، البخاري )رقم 157رواه مسلم )رقم  1
 .4/24عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  2
 (.4235رواه البخاري )رقم  3
 .4/21ني، كتاب اجلهاد، عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيح 4
 .1/4عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني، 5
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 1سيأيت إن شاء اهلل".و  قال عبد احلق: مل خيرِّج البخاري هذا احلديث، خرَّج بعضه من حديث أيب هريرة
 النموذج الثاين:

تـَْبُذَل الفضل خرٌي "يا ابن آدم ِإنََّك أْن : -سلمو  صلى اهلل عليه-قال رسول اهلل قوله: "مسلم عن أيب أمامة قال: 
 2من اليد السُّفلى".اليُد العليا خرٌي و  اْبَدأ مبن تعول،و  ال ُتاَلُم على َكَفاٍف،و  أن مُتِْسَكُه شرٌّ لكو  لك،

خرََّج ما بعده من حديث ابن عمر و  من أول هذا احلديث إىل َكَفافٍ  قال اإلمام عبد احلق: "مل خيرج البخاري
 3وغريه".

 النموذج الثالث:
 -سلمو  صلى اهلل عليه-قوله: "مسلم، عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب قال: ملا كان يوم بدر نظر رسول اهلل 

 -سلمو  صلى اهلل عليه- رسول اهللَة عشَر رجال، فاستقبل سبعو  أصحابه ثالُث مائةو  هم ألفٌ و  إىل املشركني
اللهم آتين ما وعدتين، اللهم إنك إن هُتلك هذه جعل يهتف بربِّه: "اللهم أجنز يل ما وعدتين، و  الِقبلة، مثَّ مدَّ يديه

فما زال يهتُف بربِّه ماد ا يديه مستقبل القبلة حىت َسَقَط رداُؤه عن  ال تُعَبْد يف األرض"العصابة من أهل اإلسالم 
 4يا نيبَّ اهلل...".قال: و  التَـَزَمُه من ورائهعلى َمنكبيه مث تاه أبو بكر فأخَذ رِداءه فألقاُه فأمنكبيه، 

من أخذهم الفداء، لقد : "أَبكي للذي َعَرَض عليَّ أصحاُبَك -سلمو  صلى اهلل عليه-و فيه: "فقال رسول اهلل 
عزَّ -فأنزل اهلل  -سلمو  صلى اهلل عليه-قريبة من رسول اهلل أدىن من هذه الشجرة" شجرٍة ُعِرَض عليَّ عذابـُُهم 

فأحلَّ  5طيبا". ْثِخَن يف األرض" إىل قوله: "فكلوا مما غنمتم حالاللنيب أن يكون له َأْسَرى حىتَّ ي: "ما كان -وجلَّ 
 6اهلل الغنيمة هلم.

هذا احلديث: عن ابن عباس أيضا قال: قال رسول  أول : "خرَّج البخاري طرفًا مناإلشبيلييقول اإلمام عبد احلق 
َوْعَدك، اللهم إن تشأ ال تـُْعَبْد بعد و  ُدك عْهَدكَ أنشُ إين : "اللهم هو يف قبَّة يوم بدرٍ و  -سلمو  صلى اهلل عليه-اهلل 

      هو يِثُب الدِّرع، فخرجو  أحَلْحَت على ربَِّك،فأخذ أبو بكر بيده فقال: حْسُبَك يا رسول اهلل اليوم"، 
بـَُر"و  و هو يقول: "سُيهَزم اجلمعُ   7.يـَُولُّوَن الدُّ

 8مسلم بكماله".حديث و مل خيرج 

                                                           
 .4/49عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  1
 (.1036رواه مسلم )رقم  2
 .3/84عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني، 3
 .32-3/31املصدر نفسه، 4
 (.69-66سورة األنفال، اثآيات )5
 (.1763رواه مسلم )رقم  6
 .45سورة القمر، آية 7
 .3/33عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  8
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يريد به، و  بقوله: "مل خيرِّج هذا احلديث ألفاظه مث يعلِّق يف آخره عند مسلم بألفاظ خمتلفة بنّي  إذا ورد حديث -11
 ."بيَّنهلو أخرج بعض ألفاظه و  ال لفظًا منه،و  أنه مل خيرِّجه كامال،

يف صدر النهاِر  -سلمو  صلى اهلل عليه-مثاله: قوله: "مسلم، عن جرير عن عبد اهلل قال: كّنا عند رسول اهلل 
حفاٌة جمتايب الذِّمار أو الَعَباء، ُمتقلِّدي السيوف، عامتهم من ُمَضَر بل كّلهم من مضر فَتَمعََّر فجاءه قوٌم قال: 

أقام فصل ى، مث و  رأى ما هبم من الفاقة، فدخل مث خرج، فأمر بالاًل فأذَّن، ملا -سلمو  صلى اهلل عليه-وجه النيب 
آخر اثآية "إن اهلل كان عليكم خطب فقال: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة" إىل 

يناره من درمهه من ثوبه تصدََّق رجٌل من د 2،ْلتنظر نفس ما قّدمت لغٍد"و  اثآية اليت يف احلشر: "اتّقوا اهللو  1رقيبا"
من صاع بـُرِّه من صاع متره حىت قال: "و لو بِشّق مترة"، قال: فجاء رجل من األنصار بُصرٍَّة حىت كادت كفُّه تعجُز 

صلى -ثياب، حىت رأيت وجه رسول اهلل و   تتابع الناس حىت رأيُت كومني من طعاممثعنها، بل قد عجزت، قال: 
: "من سنَّ يف اإلسالم سّنة حسنة  -سلمو  صلى اهلل عليه-كأنه مذهبٌة، فقال رسول اهلل يتهلَُّل   -سلمو  اهلل عليه

من سنَّ يف اإلسالم سنة سّيئة كان و  من غري أن ينقص من أجورهم شيٌء،جر من َعِمَل هبا بعده، أو  فله أجرها،
 3من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيٌء". وزرو  هاعليه وزر 

قال فيها: مث صلى الظهر مث و  ،ارِ يف َصْدر النه -سلمو  ى اهلل عليهصل- طريق أخرى: كّنا عند رسول اهلل يفو    
مث قال: أما بعُد فإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ أثىن عليه، و  مث َصِعَد ِمْنبَـرًا صغريًا فَحِمَد اهلليف أخرى: فصلى الظهر و  خطب.

 كم". ه "يا أيّها الناس اتقوا ربَّ أنزَل يف كتاب
 4: "مل خيرج البخاري هذا احلديث".اإلشبيليمام عبد احلق قال اإل

 منهجه في زيادات البخاري على مسلم:
زو يعو  املواطن اليت تليق هبا،زيادات اإلمام البخاري على صحيح مسلم يف  اإلشبيلييضع اإلمام عبد احلق 

 إىل:هي تنقسم و  كره منهما مع التنبيه على زيادته،احلديث إىل من ذ 
 في زيادة الكلمة: -أ

إن كانت كلمة زائدة على حديث يف كتاب مسلم أو كلمات جعلتها بإزاء : "اإلشبيلييقول اإلمام عبد احلق    
 5حديث مسلم الذي ينقص منه تلك الكلمة أو الكلمات".

                                                           
 .1سورة النساء، اثآية 1
 .18سورة احلشر، اثآية 2
 (.1017رواه مسلم )رقم  3
 .4/73عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني، كتاب اجلهاد،  4
 .1/4 الصحيحني، عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة اجلمع بني 5
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 -سلمو  عليه صلى اهلل-مثاله: قوله: "مسلم، عن املغرية بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اهلل 
القمر آيتان من آيات اهلل ال ينكسفان و  : "إن الشمس-سلمو  صلى اهلل عليه-يوم مات إبراهيم، فقال رسول اهلل 

 1صّلوا حىت ينكشف".و  ال حلياته فإذا رأيتموها فادعوا اهللو  ت أحدٍ و مل
مسلم من حديث جابر ذكره و  فقال الناس: انكَسَفْت الشمس ملوت إبراهيم،"زاد البخاري يف هذا احلديث: 

 2وغريه".
 النموذج الثاين: 

أن يعذب بعذاب و  ما جاء فيهم إذا أصيبوا يف البياتو  الصبيانو  من كتاب اجلهاد باب يف النهي عن قتل النساء
 اهلل.

مقتولًة، فأنكر  -سلمو  صلى اهلل عليه-قوله: "مسلم، عن ابن عمر أن امرأًة ُوجدت يف بعض مَغازي رسول اهلل 
 الصبيان.و  قتل النساء -سلمو  صلى اهلل عليه-هلل رسول ا

عن الصَّعب بن جثامة و  3الصبيانو  عن قتل النساء  -سلمو  صلى اهلل عليه-يف لفظ آخر: فنهى رسول اهلل و    
يُبيَّتون فتصيبون مننسائهم وذراريهم فقال: عن الدار من املشركني  -سلمو  صلى اهلل عليه-قال: ُسئل رسول اهلل 

 4.هم منهم"
قيل له: لو أنَّ خياًل أغارت من الليل فأصابت من أبناء املشركني؟ قال:  -سلمو  صلى اهلل عليه-و عنه أن النيب 

 "ُهْم من آبائهم".و يف طريق أخرى: أنَّ الَصعَب هو السائل.
 لرسوله".و  إال هللمحىمسعُتُه يقول: ال و  يقول اإلمام عبد احلق: "زاد البخاري:

 :كامل  حديثفي زيادة  -بـ
: "إن كان حديثا كامال جعلته عند نظريه من كتاب مسلم، إن كان له نظري، اإلشبيليمام عبد احلق يقول اإل   

 5وإن مل يكن له فيه نظري جعلته فيما يقارب معىن فيه، أو حديث أرى".
 و مثاله:

-وسلم صلى اهلل عليه-هريرة: أن النيب أشبه باللَّمم مما قال أبو قوله: "مسلم، عن ابن عباس قال: ما رأيُت شيًئا 
زنا اللسان الُنطق، و  أدرك ذلك ال حمالَة، فزنا العينني النظُر،قال: "إّن اهلل َكَتَب على ابن آدم حظَّه من الزّنا 

 6الفرُج يصدِّق ذلك أو يكذبه".و  تشتهيو  والنفُس متىنَّ 

                                                           
 (.1043(، البخاري )رقم 915رواه مسلم )رقم  1
 .1/622عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني، 2
 (.1744رواه مسلم )رقم  3
 (.1745رواه مسلم )رقم  4
 .1/4عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني، 5
 (.6243(، البخاري )رقم 2657رواه مسلم )رقم  6
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قال: "َكَتَب اهلل على ابن آدم نصيبه من الزّنا ُمْدرٌِك ذلك ال  -سلمو  صلى اهلل عليه-و عن أيب هريرة، عن النيب 
الرجل زناها البطش،و اليد زناها و  اللسان زناه الكالم،و  األذنان زنامها االستماع،و  فالعينان زنامها النظُر،حمالة، 
 يكّذبُه".و  يصدِّق ذلك الفرجُ و  يتمىنَّ و  القلب يَهَوىو  اخلُطا،

قال: "ما اسُتخِلَف خليفة إال له بطانتان،  -سلمو  صلى اهلل عليه-د اخلدري عن النيب البخاري، عن أيب سعي
 1املعصوم من عصم اهلل".و  حتّضه عليه،و  بطانٌة تأمره بالشرِّ و  حتضُّه عليه،و  بطانٌة تأمره باخلري

حتضُّه و  تأمره باملعروفال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان بطانة و  ويف لفظ آخر: "ما بـََعَث اهلل من نيب
 حتّضه عليه، فاملعصوم من عصم اهلل" خرَّج هذا يف كتاب "األحكام".و  بطانٌة تأمره بالشرِّ و  عليه،

 4مل يصله هبما".و  -سلمو  صلى اهلل عليه-عن النيب  3عن أيب أيوب 2و قد رواه عن أيب هريرة
 النموذج الثاين:

الذين من قبلكم شربًا  : "لَتتبُعنَّ سَننَ -سلمو  صلى اهلل عليه-هلل قوله: "عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول ا
 5".!النصارى؟ قال: فمن؟و  ليهودالتبعتموه" قلنا يا رسول اهلل آذراًعا بذراٍع حىت لو دخلوا يف ُجْحِر ضبٍّ و  بشربٍ 

تأُخَذ أميت بأخِذ القروِن قال: "ال تقوم الّساعُة حىت  -سلمو  صلى اهلل عليه-البخاري، عن أيب هريرة عن النيب 
 ذراعا بذراٍع".و  قْبلها شربًا بشرب

 6مِن النَّاُس إالَّ أولئك".و  الرُّوِم؟ قال:و  فقيل: يا رسول اهلل كفارسَ 
 7."خرَّج أيضا حديث أيب سعيد الذي قبل هذاو  عتصام،خّرجه يف كتاب اإل

 
 
 
 
 
 
 

 النموذج الثالث:
                                                           

 (.7198رواه البخاري )رقم  1
 (.7198رواه البخاري )رقم  2
 (.7198رواه البخاري )رقم  3
 .10-4/9عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  4
 (.2457البخاري )رقم و  (،2668رواه مسلم )رقم  5
 (.7319رواه البخاري )رقم  6
 .23-4/22عبد احلق اإلشبيلي،  7
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 من رجاًل يعُظ أخاه يف احلياء، فقال: "احلياءُ  -سلمو  صلى اهلل عليه-مسلم عن ابن عمر: مَسع النيب "قوله: 
 1اإلميان".

 و يف رواية: مرَّ برجل من األنصار، يعظ أخاه.
هو يعاتب أخاه و  على رجل -سلمو  صلى اهلل عليه-البخاري يف بعض طرقه: عن ابن عمر أيضا قال: مرَّ النيب 

: "دْعهُ فإنَّ -سلمو  صلى اهلل عليه-فقال رسول اهلل  ،يقول: قد أَضرَّ بكيف احلياء يقول: إّنك لتستحي حىت كأنه 
 احلياء من اإلميان"، خّرجه يف كتاب األدب.

: "إنَّ مما أَدَرَك الناُس -سلمو  صلى اهلل عليه-من حديث أيب مسعود قال: قال النيب  -أي البخاري-و خرَّج فيه 
 3."مل خيرّج مسلم بن احلجاج حديث أيب مسعود هذا2ع ما شئت".من كالم الُنبوة األوىل: إذا مل تستح فاصن

 النموذج الرابع:
قال: "أربع من أميت من أمر اجلاهلّية ال  -سلمو  صلى اهلل عليه-قوله: "مسلم، عن أيب مالك األشعري، أن النيب 

قال: "النائحة إذامل تـَُتب قبل و  النياحة"و  االستسقاء بالنجومو  الطعن يف األنسابو  يرتكوهننَّ: الفخر يف األحساب
 4ِدرٍْع من َجَرٍب".و  عليها سربال من َقِطرانو  موهتا تُقام يوم القيامة

 عباس موقوفا قال:ِخاَلٌل من خالل اجلاهلية: "الطعُن يف األنسابخرّج عن ابن و  خاري هذا احلديثمل خيرّج الب
 5ولون إهنا االستسقاء باألنواء"."و يقالثالثة، قال سفيان:  -اوييعين الر -نسى و  النياحُة"و 

 خربهم أنيجئزيًدا قبل و  انعى جعفرً  -سلمو  صلى اهلل عليه-و ذكر البخاري أيضا عن أنس بن مالك، أن النيب 
 عيناه تذرفان.و 

 6: "تفرد البخاري هبذا احلديث".اإلشبيليقال عبد احلق 
 زيادة في غير الصحيحين: -ج

 و رمبا وقعت يل زيادة يف حديث أو تتميم له مما مل يقع يف هذين الكتابني،: "اإلشبيلييقول اإلمام عبد احلق    
 يف كتاب أيب داود سليمان بن األشعث أومحد بن شعيب النسائي قعت يف كتاب أيب عبد الرمحن أو و 
 السجستاين أو يف كتاب أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، فأحلقتها يف هذا الكتاب، مما يكون  
 

                                                           
 (.24لبخاري )رقم او  (،36رواه مسلم )رقم  1
 .3483صحيح البخاري،  رقم 2
 .1/39عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  3
 (.934رواه مسلم )رقم  4
 (.3850صحيح البخاري )رقم  5
 .2/11عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  6
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ليس يف ه عند ذكر ما أزيد منه، و رجاله معروفني، أو مما وقع يف غري هذه الكتب، مما أذكر امسو  إسناده مشهوراً،
 1هذا الكتاب من هذا النوع إال قليل".

يف مسري قال: فـََنِفدت أزواُد  -سلمو  صلى اهلل عليه-"مسلم، عن أيب هريرة قال: كّنا مع النيب و مثاله: قوله: 
القوِم، قال: حىّت همَّ بَنْحِر بعض محائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول اهلل؟ لو مَجَْعَت ما بقي من أزواد القوِم 

ما و  ذو النواة بنواه، قلُت:و  قال جماهد:و  ذو التمر بتمره قال:و  فـََفَعَل، فجاء ذو البـُرِّ بِبـُرِّهفدعوت اهلل عليها، قال: 
يشربون عليه املاء، قال: فدعا عليها، قال: حىت مأَل القوُم أزودهتم، قال: و  كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: ميُصُّونه،

 2يلقى اهلل هبما عبٌد غرَي شاك فيهما إالّ دخل اجلنة".أينِّ رسول اهلل، ال و  شهد أن ال إله إالّ اهللأفقال عند ذلك: "
أتأذن !فقال: يا رسول اهلل -سلمو  صلى اهلل عليه-احلديث: فذهب عمر إىل رسول اهلل و قال النسائي يف هذا ...

ما ؟ ليس معي !: "فماذا نصنع-سلمو  صلى اهلل عليه-رسول اهلل  قالف!؟فماذا يركبون!َلهموا رواحِ هلم أن يـَْنَحرُ 
أخرجه عن ...و ذكر احلديث، 3َمَعُه فضل من زاٍد أن يأيت إليكتأُمر من !أعطيهم" فقال: بلى يا رسول اهلل

 4."ال أيب هريرةو  مل خيّرجه البخاري من حديث أيب سعيدو  األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة
 النموذج الثاين:

يسرُي يف طريق مّكة فمرَّ على جبل  -سلمو  صلى اهلل عليه-قوله: "و عن أيب هريرة أيضا قال: كان رسول اهلل 
ما املفّردون يا رسول اهلل؟ قال: "الذاكرون اهلل  و  هذا مُجَْداُن سبق املفرِّدون" قالوا: سريُوامُجدان فقال: "يقال له: 

 مل خيرج البخاري هذا احلديث. 5الذاكرات"و  كثريا
ما املفّردون؟ قال: "املستهرتون بذكر اهلل، َيَضُع و  قال فيه الرتمذي: قالوا: يا رسول اهللو  :اإلشبيليقال عبد احلق 

 6أثقاهلم فيأتون يوم القيامة ِخفافًا". الذِّكُر عنهم
 7."أصحٌ و  إسناد مسلم أجلٌ و  معلقا: يقول اإلمام عبد احلق اإلشبيلي

 
 
 
 
 

                                                           
 .1/5عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني،  1
 (.27رواه مسلم )رقم  2
 (.8796النسائي، السنن الكربى )رقم  3
 .31-1/30عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  4
 املستهرتون بالذكر: املولعون به.، (2676)رقم  رواه مسلم 5
 العافية(.و  كتاب الدعوات، باب يف العفو  3596سنن الرتمذي )رقم  6
 .4/28الصحيحني، عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني  7
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 النموذج الثالث:
 فخّفض فيه   الدَّجال ذات غداٍة  -سلمو  صلى اهلل عليه-قوله: "و عِن النّواس بن مسعان قال: ذكر رسول اهلل 

فلما ُرحنا إليه َعَرف ذلك فينا، فقال: "ما شأنكم؟" قلنا: يا رسول اهلل، رفع، حىت ظنناه يف طائفة النخل، و 
 رفَـّْعَت حىت ظنناه يف طائفة النخل.و  فخفضت فيهذكرَت الدجال غداًة 

فامرؤ لست فيكم و  إن خيرجو  أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم،و  فقال: "غري الّدجال َأخَوُفين عليكم إن خيرج
إىل قوله: "فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل رحًيا طيبة، فتأخذهم حتت آباطهم فتقبض ُروح كل حجيج نفسه...

 1ر فعليهم تقوم الساعة".ها هتارج احُلمشرار الناس يتهارجون فييبقى و  كل مسلم،و  مؤمن
قدس هو جبل بيت املو  جبل اخلََمر،ون حىت ينتهوا إىل ري مث يسلقد كان هبذه مرَّة ماء: "و يف طريق آخر بعد قوله: 

ُنشَّاهبم م إىل السماء فريدُّ اهلل عليهم قتل من يف السماء فريمون بُنشَّاهبلقد قتلنا من يف األرض، هلمَّ فلنفيقولون: 
يف أخرى: "فإين قد أنزلُت عباًدا يل ال يدي ألحٍد بقتاهلم" مل خيرج البخاري هذا احلديث، قال و  خمضوبًة دًما"

 3."2ِجعاهبم سبَع سننيو  ِنشاهبمو  زاد الرتمذي: "و يستوقُد املسلمون من قسيهمو  :اإلشبيليحلق عبد ا
 عالقة زيادة البخاري بالكتاب أو الباب عند مسلم: -د

وقعت و  أو يف كتاب الزكاة،: "و إذا وقع احلديث ملسلم يف كتاب الصالة مثال: اإلشبيلييقول اإلمام عبد    
ذكرت الباب الذي وقعت فيه تلك الزيادة أو الزيادة من كتاب البخاري أو احلديث يف ذلك الكتاب بعينه، رمبا 

 إن وقعت يف كتاب آخر ذكرت الكتابو  مل أذكر الكتاب إال أن جييء قرينة أذكره بسببهاو  يف ذلك احلديث،
يكن الباب مما يُتفقَّه فيه، لصغر الكتاب وقرب مل و  رمبا ذكرت الكتاب وحده إن كان الكتاب صغريا،و  الباب،و 

 4ملن أراد تأمل ذلك يف األصول".طلبه، 
 و مثاله:

 -سلمو  صلى اهلل عليه-سول اهلل قال رجل البن عمر، كيف مسعت ر قوله: "مسلم، عن صفوان بن حمرز قال: 
 يضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه فيقول: املؤمُن يوم القيامة من ربّه، حىتيقول يفَّ النجوى؟ قال مسعته يقول: "يُدين 

فيعطى صحيفة إين أغفرها لك اليوم، و  هل تعرف؟ فيقول: رّب أعرف، قال: فإينِّ قد سرتهتا عليك يف الدنيا
 5املنافقون فُينادى هبم على رؤوس اخلالئق هؤالء الذين كذبوا على اهلل".و  أما الكفارو  حسناته،

يستـُرُه، و  البخاري يف كتاب "املظامل" قال فيه: "إن اهلل يُدين املؤمَن فيضع عنه كنَفهُ قال اإلمام عبد احلق: خّرجه 
، حىت قرره بذنوبه، رأى يف نفسه أنه هلك، و  فيقول: أتعرف ذنب كذا؟، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربِّ

                                                           
 (.2937رواه مسلم )رقم  1
 (.2240سنن الرتمذي )رقم  2
 .217-4/213عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  3
 .1/5عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني،  4
 (.2441البخاري )رقم و  ،2768رواه مسلم )رقم  5
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املنافق، "فيقوُل األشهاُد و  لكافر أما او  كتاَب حسناته  أنا أغفرها لك اليوم، فيعطىو  نياقال: سرتهُتا عليك يف الد
أما و  قال يف التفسري: "مث ُتطوى صحيفة حسناتِه،و  ،1اهلل على الظاملني" لعنةهؤالِء الذين كذبوا على رهبم، أال 

 اثآخرون أو الكفار، فينادى على رؤوس األشهاد" هؤالء الذين كذبوا على رهبم، أال لعنة اهلل على الظاملني"،
غريهم" إىل قوله: "و أغفرها و  كتاب "التوحيد" يف باب "كالم الرب تعاىل يوم القيامة مع األنبياء  خرَّجه أيضا يفو 

 2لك اليوم".
 النموذج الثاين: يف ذكره السم الكتاب فقط

 منحًة  قال: "مْن َمَنحو  فذكر ِخصااًل،أنَُّه هنى  -سلمو  صلى اهلل عليه-قوله: "مسلم، عن أيب هريرة عن النيب 
 

 مل خيرج البخاري هذا احلديث. 4".3َغبوقهاو  راحت بصدقة َصبوِحهاو  بصدقةٍ غدت 
: "أربعون خصلة أعالهنَّ -سلمو  صلى اهلل عليه-قال رسول اهلل و خرَّج من حديث عبد اهلل بن عمرو قال: 

 اجلنة".تصديق موعودها إال أدخله اهلل هبا و  ما من عامل يعمُل خبصلٍة منها رجاَء ثواهباز، ـمنيحة العن
 إماطة األذى عن الطريق،و  تشميت العاطس،و  قال حسان بن عطية: فَعَدْدنا ما دون َمنيحة العنز من ردِّ السالم،

 5نا أن نبُلَغ مخَس عشرَة خصلًة".عحنوه فما استطو 
 6: خّرجه يف كتاب اهلبة".اإلشبيليقال اإلمام عبد احلق 

 النموذج الثالث: 
كان يقول عند الكرب: "ال إله إال اهلل العظيم   -سلمو  صلى اهلل عليه-النيب  قوله: "مسلم، عن ابن عباس أن

 7ربُّ العرش الكرمي".و  األرض ربّ و  إله إال اهلل رّب السماوات احلليم، ال إله إال اهلل ربُّ العرش العظيم، ال
 يقوهلنَّ.و  يف أخرى: كان يدعو هبنّ و  و زاد يف رواية أخرى: "ال إله إال اهلل رب العرش الكرمي"،

 ما انفرد به اإلمام البخاري: -هـ
مل أذكر انفراده به عند و  : "و مهما وقع يف هذا الكتاب حديث للبخاري،اإلشبيلييقول اإلمام عبد احلق    

ذكره، فليعلم الناظر فيه أين مل أخرِّج يف هذا الكتاب من حديث البخاري إال ما كان زائدا على ما يف كتاب 
 8ب من ذلك، إال أن أخرِّجه على الوجه الذي شرطت فيما تقدم".رت مسلم، فال يسْ 

                                                           
 .18سورة هود، آية  1
 .2/84يلي، اجلمع بني الصحيحني، عبد احلق اإلشب 2
 الغبوق: الشرب أول الليل.و  الصبوح: الشرب أول النهار 3
 (.1020رواه مسلم )رقم  4
 (.2631رواه البخاري )رقم  5
 .2/75عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  6
 (.7426(، البخاري )رقم 2730رواه مسلم )رقم  7
 .1/6عبد احلق اإلشبيلي، مقدمة كتابه اجلمع بني الصحيحني،  8
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 و مثاله: 
 : "يذهب الصاحلون األول فاألوُل،-سلمو  صلى اهلل عليه–قال النيب قوله: "البخاري، عن ِمْرداٍس األسلمي قال: 

 1أو التمر ال يباليهم اهلل بالًة".يبقى ُحفالٌة كُحفالِة الشعري و 
مل خيرج مسلم بن احلجاج عن مرداس و  قال: "ال يعبُأ اهلل هبم شيئاً"،و  خرَّجه يف غزوِة احلديبية،و  خرَّجه يف الرِّقاق
 2يف كتابه شيًئا".

 إفادة العلماء منه:قيمة الكتاب العلمية و رابعا: 
كاإلمام   ،حديثاو  احلّفاظ قدمياو  بثناء العلماء اإلشبيليحظي كتاب اجلمع بني الصحيحني لإلمام عبد احلق    

-ذلك للقيمة العلمية هلذا الكتاب الذي مجع بني أصح كتابني بعد كتاب اهلل و  غريمها،و  اإلمام العراقيو  الذهيب
تنم عن رسوخ قدم اإلمام يف الصناعة احلديثية، حيث مجع بني مميزات كتاب صحيح اإلمام إتقان، و  برباعة -تعاىل

 صحيح  فاختار ترتيب كتابه على ترتيب كتاب -ليهم رمحة اهللع-مسلم مع مميزات كتاب صحيح اإلمام البخاري 
وعزا كل لفظ الروايات بني الكتابني، و  حسن السياق، كما نّبه على اختالف األلفاظو  اإلمام مسلم جلودة الرتتيب

غريها من و  ما تفّرد به اإلمام مسلم على البخاريو  لصاحبه، مع التنبيه على الزيادات اليت أوردها اإلمام البخاري،
 مما ذكره عن منهجه يف مقدمة كتابه.الفوائد العظيمة يف باهبا، 

 3جّوده".و  أتقنهو  قال اإلمام الذهيب: "و َعِمَل اجلمع بني الصحيحني بال إسناد على ترتيب مسلم،
 غريه.و  كما أثىن عليه احلافظ العراقي

 5حتريرا".و  ضبطاأتقنها و  أحسنها ترتيباو  مجعا4فهو يعّد حبق "أوىف هذه الكتب
لكنه قصد إىل خطة..راعى و  اإلضافة،و  االختصار أو اجلمعو  حيث "مل يكن عمل اإلمام أيب حممد جمرد احلذف

 6التعليق املختصر املفيد".و  الرتتيب احلسنو  التحرير البالغو  اجلمع املستقصي
استشهدوا بأقواله  و  العلماء نقل عنهو اإلشبيليو قد أفاد العلماء من كتاب اجلمع بني الصحيحني لإلمام عبد احلق 

 7.احلافظ ابن حجر يف شرحه لصحيح اإلمام البخاريك
 

                                                           
 (.6434صحيح البخاري، )رقم 1
 .4/230عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني،  2
 .21/199الذهيب، سري أعالم النبالء،  3
 أي كتب اجلمع بني الصحيحني. 4
 .15عبد احلق اإلشبيلي، اجلمع بني الصحيحني، مقدمة احملقق، ص  5
 .23املصدر نفسه، ص 6
 مواضع أخرى.و  ،13/429ابن حجر، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري،  7
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سنأخذ مناذج عن ذلك، فنبدأ مبا يف شرح النووي على و  1و كذا اإلمام النووي يف شرحه لصحيح اإلمام مسلم.
 صحيح مسلم.

بعد ذكره  ،يف كتابه اجلمع بني الصحيحني -رمحه اهلل-املوضع األول: يقول اإلمام النووي: "قال احلافظ عبد احلق 
أتى فيه و  قد زاد فيه زيادة جمهولة،و  : هذا احلديث هبذا اللفظ من رواية شريك بن أيب منر عن أنس2هذه الرواية

األئمة املشهورين، كابن شهاب وثابت و  قد روي حديث اإلسراء مجاعة من احلفاظ املتقننيو  ،بألفاظ غري معروفة
 شريك ليس حبافظ عند أهل احلديث، قالو  يعين عن أنس، فلم يأت أحد منهم مبا أتى به شريك، قتادةو  البناين

 3."-رمحه اهلل-هذا كالم احلافظ عبد احلق   تقدمت قبل هذا هي املعول عليها،األحاديث اليتو 
 جنيءلورود، فقال: يسأل عن ا -رضي اهلل عنهما-جابر بن عبد اهلل : قوله" عن أيب الزبري أنه مسع املوضع الثاين

 فتدعى األمم بأوتاهنا إىل آخره". كذا، أنظر أي ذلك فوق الناس ، قالو  حنن يوم القيامة عن كذا
املتأخرون على و  اتفق املتقدمونو  يقول اإلمام النووي: هكذا وقع هذا اللفظ يف مجيع األصول من صحيح مسلم، 

يف كتابه اجلمع بني الصحيحني: هذا الذي وقع يف كتاب اختالط يف اللفظ، قال عبد احلق و  تغيريو  أنه تصحيف
 4.مسلم ختليط من أحد الناسخني أو كيف"

 5.أما يف كتاب فتح الباري، فنسوق هذا النموذج: يف ترمجة يسار بن منظور الفزاري البصري
 6.قال أبو أمحد عبد احلق اإلشبيلي: جمهول"و  يقول احلافظ ابن حجر: "

، "ك النموذج التايل، يقول اإلمام السيوطي: " كقوله تعاىل: "ألصلبنكم يف جذوع النخلو يف كتاب الديباج إلي
 7.مشتمل عليه قاله عبد احلق"و  ذا هو حميط بهإوجائز أن يسمي الطري جوفا 

ونشري يف هناية هذا الفصل إىل بعض ما فقد من األعمال املتعلقة بصحيح اإلمام مسلم يف القرن السادس 
 سبق ذكرها يف الفصل األول من هذا البحث: اهلجري، واليت

)ت  كتاب اإلجياز والبيان لشرح خطبة كتاب مسلم مع كتاب اإلميان، للقاضي حممد بن القاضي الُتجييب  -
 .8هـ(529

كتاب اجلمع بني الصحيحني، أليب عبد اهلل حممد بن حسني األنصاري املري املعروف بابن إحدى عشر   -
 .9هـ(532)ت

                                                           
 .49و 3/30-2/230النووي، شرح صحيح مسلم،  1
 يشري إىل رواية شريك عن أنس يف اإلسراء. 2
 .2/210النووي، شرح صحيح مسلم،  3
 .3/49و 3/30و 3/29و 2/230، وانظر أيضا 48-3/47املصدر نفسه، 4
 .3630الرتمجة  2 االعتدالميزان و  1109الرتمجة  4التعديل البن أيب حامت، و  اجلرحو  2332الرتمجة  4ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري  5
 .4/291ابن حجر، هتذيب التهذيب  6
 .1/253انظر و  4/484وطي، الديباج السي 7
 .من هذا البحث 85انظر ص 8

 .من هذا البحث 107انظر ص 9



 

 

 

 الفصل الرابع: دراسات املغاربة حول رجال حصيح مسمل

 

 املبحث الأول: كتاب املهناج يف رجال مسمل بن احلجاج

 هـ( 522ت )عبد هللا بن يربوع الش نرتيينل  

 الثاين: كتاب مجموع يف رجال مسمل بن احلجاج  املبحث

 هـ(532)ت محد بن طاهر الأنصاريلأيب العباس أأ                    

 كتاب املهناج يف رجال مسمل بن احلجاجاملبحث الثالث: 

 ه(581ت ) لعبد احلق الإشبييل                            

 مسملكتاب املعمل بش يوخ البخاري و املبحث الرابع: 

 هـ(636)تد بن اإسيعليل بن فوفوا الأون لأيب بكر محم
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 مام لبد هللا للإ  كتاب املهناج يف رجال مسمل بن احلجاجاملبحث الأول:

 ـ(ه522ت)يربوع الش نرتيين  بن

 

 ( هـ522)ت  ترمجة الإمام لبد هللا بن يربوع الش نرتيين: أأول

 

فادة العويعء منهاملهناج يف رجال مسمل بن احلّجاج ماكنة كتاب : اثنيا  و اإ
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 ترجمة اإلمام عبد اهلل بن يربوع الشنتريني:أوال: 

 اسمه و نسبه: -1
من أهل ، 1املعروف بالشنرتيينبن يربوع بن سليمان يكىن: أبا حممد، عبد اهلل بن أمحد بن سعيد العالمة اإلمام    

 مبدينة إشبيلية، مث سكن قرطبة. هـ444و أصله من شنتمرية من الغرب ولد سنة  ،إشبيلية

 شيوخه و تالميذه: -2
سع من أيب ع منه صحيح البخاري عن أيب ذر، و منظور، سَ  "روى ببلده عن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن

و أيب علي  ، و أيب مروان بن سراجحممد بن خزرج كثريا من روايته و سع بقرطبة من أيب القاسم حامت بن حممد
 2ذري بإجازة ما رواه".و كتب إليه أبو العباس الع و صحبه كثريا و اختص به و انتفع بصحبته، الغساين

 أما عن تالميذه:
 3بن بشكوال. خلق منهم خلف روى عنه

 مكانة اإلمام عبد اهلل بن يربوع و ثناء العلماء عليه: -3
 يربوع من علماء اجلرح و التعديل. اإلمام ابن كان

علله، عارفا بأساء رجاله و نقلته يبصر املعدلني منهم و اجملّرحني، ابن بشكوال: "كان حافظا للحديث و قال عنه 
 4ضابطا ملا كتبه ثقة فيما رواه، و كتب خبطه علما كثريا".

 5الذكاء". "كان أبو علي الغساين يكرمه و يفضله، و يعرف حقه و يصفه باملعرفة و
 6قال عنه اإلمام الذهيب: "األستاذ احلافظ اجملّود احلجة".

 7و وصفه ابن حجر العسقالين بـ "احلافظ".
 
 
 

                                                           
وت، الطبعة األوىل، ، اعتىن به و وضع فهارسه صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية بري 646رقم  1/244ترمجته يف الصلة البن بشكوال  1

ابن  ة، فهرس6/24املؤلفني  ، معجم1/454، هدية العارفني إلساعيل باشا 4/66احلنبلي عماد الشذرات الذهب البن  -، م2003-هـ1423
 م.2001-هـ1422طبعة  ،مؤسسة الرسالة ،19/578، سري أعالم النبالء للذهيب 211شبيلي ص خري اإل

 .1/244ابن بشكوال، كتاب الصلة يف تاريخ علماء األندلس،  2
 .1/244املصدر نفسه،  3
 .1/244ه، املصدر نفس 4
 .1/244املصدر نفسه،  5
 .19/578الذهيب، سري أعالم النبالء،  6
 .1/309ابن حجر، هتذيب التهذيب،  7



  الرابع: دراسات المغاربة حول رجال صحيح مسلم الفصل

 308 

 وفاته و آثاره العلمية: -4
التاسع من صفر "تويف اإلمام ابن يربوع الشنرتيين رمحه اهلل، يوم السبت، و ُدفن إثر صالة العصر من يوم األحد 

 (.هـ522عشرين و مخسمائة )سنة اثنتني و 
 1و ُدفن مبقربة الربض، و صلى عليه القاضي حممد بن أصبغ".

 أما عن آثاره العلمية:
ناولنا بعضها فقد ذكر العلماء له مؤلفات عظيمة، قال اإلمام ابن بشكوال: "مجع أبو حممد هذا كتبا حسانا 

 2ين به".قرأنا عليه جمالس من حديثه و أجاز لنا خبطّه ما رواه و عُ و 
 كتاب المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج: -

 يف الصلة و عبد امللك املراكشي يف الذيل و التكملة. 3ذكره له ابن بشكوال
 إفادة العلماء منه:

حلافظ أبو حممد بن يربوع اإلشبيلي: إساعيل بن زرارة: اقال اإلمام ابن حجر يف ترمجة إساعيل بن زرارة: "و قال 
 4و الصواب عمرو بن زرارة"....الذي ال يُلتفت إليه" و لعله من طغيان القلم"من الشذوذ 

 كتاب اإلقليد في بيان األسانيد: -
 .5ذكره له ابن بشكوال يف الصلة

 كتاب تاج الحلية و سراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ:  -
 .6ذكره له ابن بشكوال يف الصلة

 في كتاب أبي نصر الكالباذي من اإلغفال و النقصانما كتاب لسان البيان ل -
 7.ذكره له ابن بشكوال يف الصلة و احلافظ املزي يف هتذيب الكمال

 
 
 
 

                                                           
 .1/244ابن بشكوال، كتاب الصلة،  1
 .1/244املصدر نفسه،  2
 .1/244املصدر نفسه،  3
 .1/309ابن حجر، هتذيب التهذيب،  4
 .1/244، كتاب الصلة، ابن بشكوال5
 .1/244نفسه،  املصدر6
 3/122املزي، هتذيب الكمال  7
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 و إفادة العلماء: المنهاج في رجال مسلم بن الحجاجمكانة كتاب : ثانيا
مبكانة عظيمة بني العلماء و ال  د حضي كتاب املنهاج يف رجال مسلم بن احلجاج لإلمام ابن يربوع الشنرتيينق

 أدل على ذلك من إفادة العلماء منه و االستشهاد بأقوال مصنفه فيه. 
و قال أبو حممد بن يربوع: و الصواب ما روى : 1قال احلافظ ابن حجر يف ترمجة "ُسنيد بن داود املصيصي

 2اجلماعة و ليس ببعيد فإن ُسنيدا صاحب تفسري...".

"قال أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن يربوع اإلشبيلي، صاحب أيب علي الغساين يف  وقال احلافظ املزي: 
كتابه الذي صنفه على كتاب أيب نصر الكالباذي: و الصواب ما روت اجلماعة، و ليس ببعيد فإن سنيدا 

 بابه الذي هو مشهور بهذكره يف  صاحب تفسري، و ذكر ابن السكن له يف التفسري من األوهام احملتملة، ألنه إمنا
 3.فهو قريب بعيد وباهلل التوفيق"

ترمجة عبد اهلل بن هليعة بن عقبة، يقول اإلمام املزي: "ويف تفسري سورة النساء و يف آخر الطالق و يف غري  و يف
 4.موضع فقال أبو عبد اهلل بن يربوع اإلشبيلي أنه ابن هليعة يف هذه املواضع كلها"

، يقول اإلمام املزي: "قال احلافظ أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن 5 بن أيب املخارقالكرمي ترمجة عبد ويف
 مسلم جرحه يف صدر كتابه، و أما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء فدل أنه عنده على يربوع اإلشبيلي: بنّي 

، و إذا قلت: فيه نظر فال االحتمال، ألنه قال يف التاريخ: كل من مل أبني فيه جرحه فهو على االحتمال
 6.حيتمل"

، يقول اإلمام املزي: "وقال أبو حممد بن يربوع اإلشبيلي بعد 7و يف ترمجة عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد اهلل
أن حكى كالم البخاري فيه: و أما الدارقطين فذكره يف العلل كثريا و قال فيه: عثمان بن عمر بن موسى عن 

  ا من مجلتهم، قال: و رأيته قد رّجحللزهري حديث مشهور يتوسع فيه الرواة إال كان هذد مير الزهري، ال يكا
و يف ترمجة إساعيل بن عبد اهلل بن زرارة الرقي، 8.كالمه يف بعض املواضع، و هو على أصل البخاري حمتمل"

يقول اإلمام املزي: "وقال احلافظ أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن يربوع اإلشبيلي يف كتابه الذي ساه 
 9.و النقصان: إساعيل بن زرارة من الشذوذ الذي ال يلتفت..." اإلغفالنصر من  أيب"لسان البيان ملا يف كتاب 

                                                           
 .8/42، تاريخ بغداد 2/459، تذكرة احلفاظ 1428ترمجته يف اجلرح و التعديل رقم  1
 .4/245ابن حجر، هتذيب التهذيب،  2
 .م1980-هـ1400عواد معروف، مؤسسة الرسالة بريوت الطبعة األوىل  حتقيق بشار 12/165املزي، هتذيب الكمال  3
 .15/503املصدر نفسه  4
 .7/252و طبقات ابن سعد  1797ترمجته يف التاريخ الكبري للبخاري ترمجة رقم  5
 .18/259املصدر نفسه  6
البن  وهتذيب التهذيب 378فاظ للذهيب، و تذكرة احل 6/99، وتاريخ اإلسالم للذهيب، 2272،2273الرتمجة ،ته يف التاريخ الكبري للبخاريترمج 7

 .144-7/143حجر 
 .19/466، املزي، هتذيب الكمال 8
 .123-3/122املصدر نفسه  9
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 بحث الثاين: كتاب مجموع يف رجال مسمل بن احلّجاجامل 

مام أأيب العباس أأمحد بن طاهر بن شربين الأنصاري  (هـ532)ت  للإ

 
 ترمجة أأيب العباس أأمحد بن طاهر الأنصاري

 اسمه و نسبـه -1

 شيوخه و تالميذه -2

 وفاتـه و آثاره العلمية -3

 هـمكانته العلمية و ثناء العلماء علي -4
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 اسمه و نسبه: -1

بن علي بن عيسى بن حممد بن اشرتِِميّن بن ُرصيص بن فاخر بن فرج بن وليد بن  1هو اإلمام "أمحد بن طاهر   
يكىن أبا  هـ467عبد اهلل بن نعم اخللف بن حسان بن قيس بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي ولد سنة 

و هي قلعة األشراف، و انتقل جّده إىل دانية و هبا ولد أبو  2بلنسيةس، و أصل سلفه من شارقة عمل العبا
 3العباس هذا و نشأ و كتب احلديث و تفّقه يف املسائل".

و ُويل الشورى بدانية و امتنع  ،و كان عاملا باملسائل حمّدثا ضابطا حسن التقييد معتنيا بلقاء الرجال ورًعا فاضال   
 4من والية قضائها".

 تالميذه:شيوخه و  -2
"سع بدانية بلده أبا داود املقرئ، و مبرسية أبا علي الصديف و باملرية أبا علي الغساين و أبا :بأنه بارذكر ابن األ

بَأْوريولة و  5احلسن بن شفيع،و أبا عبد اهلل بن الفراء و أبا حممد بن العسال و أبا حممد بن عبد القادر بن احلّناط
 6ع من أيب القاسم خلف بن حممد الغرناطي و غريهم".أبا القاسم خلف بن فتحون و س

 7ة فلقي بقلعة محاد أبا مروان احلمداين و مبدينة جباية أبا حممد املقري و غريمها"."رحل إىل العدو 
 :قال ابن األبار ،و ابن األبار بأنه "يروي عن أيب عبد اهلل املازري8ة: ذكر ابن عبد امللك املراكشيرحلته إىل املهدي

 9"و أحسبه كتب إليه و انصرف إىل بلده، فأسع و حّدث".
أن اإلمام أبا العباس بن طاهر األنصاري أخذ عن أيب عبد اهلل  10كما ذكر القاضي عياض يف كتابه الغنية    

 11مشائخ إفريقية و قال يف شجرة النور: "كتب إليه اإلمام املازري".و غريمها من املازري و أيب مروان احلمداين 
 

                                                           
، الغنية 1/195، شجرة النور الزكية حملمد خملوف 84رقم  112، الديباج املذهب البن فرحون ص 1/129ترمجته يف الذيل و التكملة للمراكشي  1

 .1/78، كتاب الصلة البن بشكوال  44-1/43، التكملة لكتاب الصلة 118-117للقاضي عياض 
 .1/78ال: "من أهل دانية"، الصلة وقال ابن بشكو   2
 .1/43، التكملة لكتاب الصلة األبارابن  3
 .1/78ابن بشكوال، كتاب الصلة  4
 .1/195يف شجرة النور "ابن اخلياط" 5
 .1/43، التكملة لكتاب الصلة األبارابن  6
 .1/43املصدر نفسه  7
 .1/129املراكشي، الذيل و التكملة  8
 .44-1/43، التكملة األبارابن  9

 -هـ1402، حتقيق ماهر زهري جرار، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 1/117القاضي عياض، الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض، 10
 م.1982

 .1/195حممد خملوف، شجرة النور  11
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 تالميذه:

ابنه أبو عبد اهلل بن حممد و أبو العباس األقليشي، و أبو عبد اهلل املِكناسي و أبو العباس بن أيب قوة، من تالميذه 
 لقَيه بسبتة و و ترجم له يف الغنية أبو حممد بن علي الرُّشاطي و أخذ عنه أبو الفضل عياض كذلك  و حّدث عنه

 2و أخذ عنه أبو علي القليعي.1الوليد بن الدباغ يف معجم مشيخته. أبو كذلك  و حّدث عنهو سع منه فوائد.
 وفاته و آثاره العلمية: -3

".هـ532"تويف اإلمام ابن طاهر األنصاري يف سابع من مجادى األوىل سنة اثنتني و ثالثني و مخسمائة 
3 

 ذكر العلماء منها:أما آثاره العلمية ف
 كتاب مجموع في رجال مسلم بن الحجاج: -

ذكره له القاضي عياض يف الغنية ، و 5يف التكملة و حممد خملوف يف شجرة النور الزكية 4ذكره له ابن اآلبار   
 7التكملة. وو ذكره له املراكشي يف الذيل  6ساه "رجال مسلم"و 
 على كتاب الموطأ لإلمام مالك بن أنس: كتاب اإليماء -

أليب مسعود  اء ضاهى به كتاب أطراف الصحيحنيكتاب اإلمي  : "و له تصنيف على املوطأ ساه:اآلبارقال ابن 
 8."فاستحسنه، و أمره ببسطه فزاد فيهالدمشقي، و عرضه على شيخه أيب علي الَصَديف، 

و اعتربه شرحا لكتاب املوطأ، أما القاضي عياض فاعتربه أطرافا للموطأ  9كما ذكره له صاحب شجرة النور    
 10فقال: "و له تصانيف يف احلديث منها أطراف املوطأ".

 
 
 
 

                                                           
 .1/44، التكملة األبارابن  1
 .1/195حممد خملوف، شجرة النور  2
 .1/195، و شجرة النور، حملمد خملوف 1/44، األبارأنظر التكملة لكتاب الصلة البن  3

 .1/78و غلط يف وفاته اإلمام ابن بشكوال يف كتابه الصلة فقال: "و تويف يف حنو العشرين و مخسمائة" الصلة 
 .1/43، التكملة األبارابن  4
 .1/195حممد خملوف، شجرة النور الزكية  5
 .1/118القاضي عياض، الغنية  6
 .1/112تكملة املراكشي، الذيل و ال 7
 .1/43، التكملة األبارابن  8
 .1/195حممد خملوف، شجرة النور الزكية  9

 .1/117القاضي عياض، الغنية  10
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 مكانة اإلمام ابن طاهر األنصاري و ثناء العلماء عليه: -4
أتقن و  فيه و فهم الطريقةو ممن عين باحلديث و الرواية، و رحل قال عنه القاضي عياض: "من كرباء أصحابنا    

 1الضبط و اتسع يف األخذ و السماع".
 2ابن اآلبار: "و كان عاملا باملسائل حمدثا ضابطا، حسن التقييد معتنيا بلقاء الرجال ورًعا فاضال". و قال عنه

 3."كان أبو حممد القليين يعظمه و يثين عليه"
 4الدباغ: "الفقيه املشاور الفاضل". تلميذه أبو الوليد بنوصفه و 

 5و حدَّث". ،و قال عنه ابن بشكوال: "كانت له عناية باحلديث و لقاء الرجال و اجلمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/117القاضي عياض، الغنية  1
 .1/43، التكملة لكتاب الصلة األبارابن  2
  .1/43املصدر نفسه،  3
 .1/44املصدر نفسه،  4
 .1/78ابن بشكوال، كتاب الصلة  5
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مام لبد احلق  املبحث الثالث: كتاب املهناج يف رجال مسمل بن احلجاج للإ

 هــ(581)ت الإشبييل
 

 1أوال: ترجمة اإلمام عبد الحق اإلشبيلي
اإلمام احلافظ عبد احلق بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن حسني بن سعيد بن إبراهيم األزدي نسبة إىل األزد، هو    

احملّدث الفقيه املشهور  3من أهل إشبيلية، يكىن أبا حممد و يعرف بابن اخلرّاط، 2و هي قبيلة من مأرب من اليمن،
احلديث و علله العارف بالرجال، املوصوف باخلري والصالح و احلافظ الزاهد الفاضل األديب و الشاعر، العامل ب

 4الزهد و الورع و مالزمة السنة.
وصنف  و ختريها وطًنا و كمل هبا خربه، فألف التآليف 5مبدينة إشبيلية مث "رحل إىل جباية هـ 510ولد سنة 

 7و6الدواوين، و ويل اخلطبة و صالة اجلماعة جبامعها األعظم و جلس للوثيقة و الشهادة و ويل قضاء جباية..".
، و كذا ذكر صاحب شجرة هـ ذكره اإلمام الذهيب581تويف يف شهر ربيع اآلخر سنة إحدى و مثانني و مخسمائة 

 10و السيوطي يف طبقات احلفاظ. 9و اختاره الكتاين يف الرسالة املستطرفة 8النور الزكية،
بعد حمنة نالته من قبل الوالة يف العشر األواخر من ربيع اآلخر سنة فذكر بأن وفاته كانت أما ابن األبار 

 11هـ.582
 الحجاج ثانيا: كتاب المنهاج في رجال مسلم بن

 2.باشا يف هدية العارفني، و إساعيل 1، و ابن بشكوال يف كتاب الصلة12ذكره له ابن خري اإلشبيلي يف فهرسته
                                                           

 .سبقت ترمجته بتوسع يف املبحث السادس من الفصل السابق 1
 ، دار الفكر، بريوت.1/99ياقوت احلموي، معجم البلدان،  2
 .3/120، التكملة لكتاب الصلة، األبارابن  3
 .1/224حممد خملوف، شجرة النور الزكية،  4
 .3/120، كتاب الصلةل التكملة ،"أنه "نزل جباية بعد اخلمسني و مخسمائة األبارو ذكر ابن  5
، دار البصائر، اجلزائر، الطبعة األوىل، أيب شنب بن ، حتقيق حممد18بجاية، ص الغربيين، عنوان الدراية يف من عرف من العلماء يف املائة السابعة ب 6

 م. 2007
 .21/199الذهيب، سري أعالم النبالء،  7
 .1/255حممد خملوف، شجرة النور الزكية،  8
 .130الرسالة املستطرفة ص الكتاين،  9

 .1061رقم  482-481السيوطي، طبقات احلفاظ ص  10
 .20. أنظر عنوان الدراية للغربيين ص 3/121، التكملة لكتاب الصلة، األبارابن  11
 .211ابن خري اإلشبيلي، الفهرسة ص 12
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مام الرابع املبحث : كتاب املعمل بش يوخ البخاري و مسومولإ

 ـ(ه636تأأيب بكر محمد بن فوفوا الأون  )

 

و التعريف بكتابه أأيب بكر محمد بن فوفوا الأون  املطوب الأول: ترمجة الإمام 

 مسمل املعمل بش يوخ البخاري و

 ترجمة اإلمام أبي بكر محمد بن خلفون األونبي أوال:

 اسمه و نسبه -1

 شيوخه و تالميذه -2

 وفاته و آثاره العلمية -3

 مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه -4

 ثانيا: التعريف بكتابه المعلم بشيوخ البخاري و مسلم

 تسميته و موضوعه -1

 نسخه و طبعاته -2

 مكانة الكتاب العلمية و إفادة العلماء منه. -3

 
                                                                                                                                                                                     

 .1/294ابن بشكوال، كتاب الصلة  1
 .5/454إساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني  2
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 1محمد بن خلفون األونبيترجمة اإلمام أبي بكر أوال: 

 :اسمه و نسبه -1
نزيل إشبيلية،  2احلافظ املتقن العالمة أبو بكر حممد بن إساعيل بن حممد بن خلفون األزدي األندلسي األونيب هو

 بالرجال.كما يكىن أبا عبد اهلل، حمّدث حافظ عارف 
ويل القضاء ببعض النواحي فشكر يف قضائه، قال ابن األبار: "و محدت ، ولد سنة مخس و مخسني و مخسمائة

 3سريته و حّدث عنه مجاعة من أصحابنا".
 4"كان بصريا بصناعة احلديث حافظا ألساء رواته متقنا و له تواليف مفيدة".

 :شيوخه و تالميذه -2
من أيب بكر بن اجلد، و أيب عبد اهلل بن زرقون، و أيب بكر الّنيار و أيب العباس بن مقدام و أيب الوليد "سع    

السعود بن ُعفري و أيب العباس بن خليل، و مل جيز له، و من أيب البقاء يعيش بن القدمي و أجاز له  بن سعد سعد
 5أبو القاسم بن امللجوم و أبو احلسن بن الصائغ و غريمها".

 وفاته و آثاره العلمية: -3
 6ة".ستمائسنة ست و ثالثني و يف ذي القعدة  بأونبة اإلمام حممد ابن خلفون األونيب تويف

 أما آثاره العلمية فذكر له العلماء:
 جم له.كتاب املعلم بشيوخ البخاري و مسلم: ذكره له كل من تر  -
و ذكره له احلافظ ابن م يف شيوخ البخاري و مسلم".و اإلمام الذهيب باسم "املفه باراإلمام ابن األذكره له و 

 .7حجر: و ساه "الكتاب املعلم برجال البخاري و مسلم"
و الكتاب مطبوع بتحقيق أيب عبد الرمحن عادل بن سعد، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان الطبعة األوىل سنة 

 .م2000-هـ1421

                                                           
 .  2/141 األبار، التكملة لكتاب الصلة البن  -.  2/114هدية العارفني إلساعيل باشا  -.  23/71سري أعالم النبالء للذهيب  -ترمجته يف: 1
طبقات احلفاظ للسيوطي  -. 181/ 1شجرة النور الزكية حملمد خملوف -.  4/140تذكرة احلفاظ للذهيب  -.  2/218الوايف بالوفيات للصفدي  -

منشورات فرق البحث، كلية أصول الدين و الشريعة و احلضارة، جامعة األمري عبد القادر  184معجم النقاد املتكلمني يف الرجال ص  -. 492
 للعلوم اإلسالمية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر.

 .1/283األندلس على خليج البحر احمليط"، معجم البلدان  نسبة إىل "أونبة": بالفتح مث بالسكون، و فتح النون و باء موحدة و هاء: قرية يف غريب 2
 .2/141، التكملة لكتاب الصلة األبارابن  3
 .2/141املصدر نفسه،  4
 .2/141املصدر نفسه،  5
 .2/141، التكملة لكتاب الصلة األبارابن  -.  23/71الذهيب، سري أعالم النبالء  6
 .1/309ابن حجر، هتذيب التهذيب  7
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1: الرجال كتاب املنتقى يف -
 

و قال ابن اآلبار: "كتاب ساه باملنتقى يف رجال  .مخسة أسفارألف كتاب املنتقى يف الرجال قال اإلمام الذهيب: 
 2.احلديث يف مخسة أسفار"

 3كتاب علوم احلديث و صفات نـََقَلِته. -
و هو مطبوع بتحقيق رضا بوشامة مبكتبة أضواء السلف بالرياض كتاب أساء شيوخ مالك بن أنس األصبحي:  -

 يف جملد.م2004-هـ1425سنة 

 4ذكره له احلافظ ابن حجر يف هتذيب التهذيب.كتاب مشيخة أيب داود:  -

 مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه: -4
من العلماء الكبار الذين يستشهد بأقواهلم يف اجلرح و التعديل، بل هو من  إن اإلمام حممد بن خلفون األونيب   

 علماء اجلرح و التعديل لرسوخ قدمه فيه و ملا قّدمه يف كتابه املعلم بشيوخ البخاري و مسلم.
 5قال فيه اإلمام الذهيب: "و كان بصريا بصناعة احلديث، حافظا للرجال متقنا".

و قال ابن الزبري: اعتىن بالرواية و النقل اعتناءا تاما، و عكف على ذلك عمره و كان حافظا لألسانيد عارفا 
 6بالرجال.

 7ابن اآلبار: "كان بصريا بصناعة احلديث حافظا ألساء رواته متقنا و له تواليف مفيدة".وصفه و 
 8و قال عنه أيضا: "و كان أهال لألخذ عنه و السماع منه".

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .71/ 23الذهيب، سري أعالم النبالء،  1

 .2/141، التكملة األبارابن  2
 .2/141املصدر نفسه  3
 هـ.1326، مطبعة دائرة املعارف النظامية اهلند، الطبعة األوىل 1/61ابن حجر، هتذيب التهذيب  4
 .23/71الذهيب، سري أعالم النبالء  5
 .23/71املصدر نفسه،  6
 .2/141لكتاب الصلة ، التكملة األبارابن  7
 .2/141املصدر نفسه  8
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 ثانيا: التعريف بكتاب المعلم بشيوخ البخاري و مسلم

 تسميته و موضوعه: -1
 تسميته: -

 .أغلب من ترجم له-بضم امليم و فتح العني و الالم، و ضم امليم األخرية-1املعّلم االسمله هبذا  هذكر 
 2خاري و مسلم".بن حجر: "الكتاب املعلم برجال البو ساه احلافظ ا

 4و اإلمام الذهيب. 3كاإلمام ابن اآلبار" بكتاب "املفهم يف شيوخ البخاري و مسلم كما ساه بعضهم
 موضوعه: -

مؤلفه لبيان ،وضعه املعلم بشيوخ البخاري و مسلم لإلمام ابن خلفون األونيب كما هو موضح من اسهإن كتاب    
 .بن احلجاج القشريي البخاري و مسلمحممد بن إساعيل شيوخ اإلمامني 

 نسخه و طبعاته: -2
، 136بالقاهرة، رقم توجد نسخة خطية من كتاب املعلم بشيوخ البخاري و مسلم باملكتبة األزهريةنسخه: -أ

يقع يف  به خرم من األول و اآلخر : القسم األولو هو يف قسمنيمصطلح حديث،  عمومية، 9019خصوصية، 
 ورقة. 120القسم الثاين: يقع يف ورقة،  156

 .5تاريخ 498إحياء املخطوطات العربية، حتت رقماملخطوطات، العربية  عهد إحياءيف م منه ميكرو فيلم
طبعاته: طبع كتاب املعلم بشيوخ البخاري و مسلم بتحقيق أيب عبد الرمحن عادل بن سعد مبنشورات حممد -ـب

 .م2000-هـ1421علي بيضون، بدار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة األوىل سنة 

 مكانة الكتاب العلمية و إفادة العلماء منه: -3
لقد تبوأ كتاب املعلم بشيوخ البخاري ومسلم لإلمام حممد بن خلفون األونيب مكانة عظيمة ملا حيويه من علم 

 منه و يستشهد بأقوال مصنفه فيه. اجلرح و التعديل و تراجم الرجال، مما جعل كثريا من العلماء يفيد
 من كتاب هتذيب التهذيب للحافظ ابن حجر:نأخذ النماذج التالية 

 الاللكائي و احلاكم و ابن خلفون و الصرييف  قال احلافظ ابن حجر يف ترمجة إبراهيم بن خالد اليشكري: "عدّ 
 6.أنه أبو ثور فقد وهم"و ابن عساكر أبا ثور يف شيوخ مسلم.. و قال ابن خلفون ال أعرف اليشكري و من ظن 

                                                           
 354/ 1نظر تاريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني ا1
 .1/309ابن حجر، هتذيب التهذيب  2
 .2/141، التكملة األبارابن  3
 .23/71الذهيب، السري  4
 .2/256فهرست املخطوطات املصورة 5
 .1/119ابن حجر، هتذيب التهذيب  6
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و قال احلافظ ابن حجر يف ترمجة إبراهيم بن دينار: "و ذكر ابن خلفون أن أبا داود روى أيضا عنه، نقلته من 
 1.ي"مغلطاخط 

و قد ذكر إساعيل بن عبد اهلل بن زرارة الرقي يف شيوخ البخاري " وقال يف ترمجة إساعيل بن عبد اهلل بن زرارة:
الوليد الباجي و ابن خلفون يف الكتاب املعلم برجال البخاري و مسلم، احلاكم...و أبو عبد اهلل بن مندة و أبو 
 2.وقال: قال األزدي: منكر احلديث جدا"

 و يف ترمجة جرب بن حبيب يقول احلافظ ابن حجر: "و قال ابن خلفون كان إماما يف اللغة وثقه ابن وضاح    
 3و ابن صاحل و غريمها".

غلطاي نقال من كتاب ابن خلفون: يقول احلافظ ابن حجر: و قرأت خبط م: و يف ترمجة ثابت بن هرمز الكويف
 4.و زاد النسائي..."ثقه ابن املديين و أمحد بن صاحل و غريمها مث رأيت كتاب ابن خلفون: و 

 أخرج له مسلمو يف ترمجة حبيب بن أيب حبيب يزيد احلرمي البصري يقول احلافظ ابن حجر: "و قال ابن خلفون 
 5."متابعة

و يف ترمجة بركة اجملاشعي أبو الوليد البصري، يقول احلافظ ابن حجر: "و قرأت خبط مغلطاي أن ابن خلفون سى 
 6أبو العريان".: بركة أبو الوليد و يقال: أباه العريان و الذي رأيت يف ابن خلفون

: "و قرأت خبط مغلطاي ويف ترمجة بشري بن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري املدين، يقول احلافظ ابن حجر
 7.بقليل..." -صلى اهلل عليه وسلم-أن ابن خلفون ذكر يف الثقات، أن بشريا ولد بعد وفاة النيب

 
 
 

 

 

 

                                                           
 .1/119 ،املصدر نفسه 1
 .1/309 ،املصدر نفسه 2
 .2/59 ،املصدر نفسه 3
 .2/17 ،املصدر نفسه 4
 .2/180 ،املصدر نفسه 5
 .1/430 ،املصدر نفسه 6
 .1/467 ،املصدر نفسه 7



  الرابع: دراسات المغاربة حول رجال صحيح مسلم الفصل

 320 

املعمل بش يوخ البخاري محمد بن فوفوا الأون  يف كتابه املطوب الثاين: مهنج الإمام 

 و مسمل

 مقدمـة الكتاب -1

 ترتيـب الكتاب -2

 في الباب خلفون األونبيمنهج اإلمام ابن  -3

 أنواع التراجم في الكتاب -4

 .الصناعة الحديثية في كتاب المعلم بشيوخ البخاري و مسلم -5

 .من أقوال اإلمام ابن خلفون األونبي في الجرح و التعديل -6

 .بشيوخ البخاري و مسلم بن خلفون األونبي في كتابه المعلممصادر اإلمام ا -7
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 الكتاب: مقدمـة -1
 قدم اإلمام حممد بن خلفون لكتابه املعلم بشيوخ البخاري و مسلم مبقدمة بنّي فيها:

 معرفته باحلديث و علله و تاريخ وفاته رمحه اهلل.نه و إتقامد بن إساعيل البخاري و ثقته و يف ذكر إمامة حم1باب -أ
 باب ذكر إمامته و زهده و ورعه و صفته. -
 خربه مع خالد بن أمحد األمري وايل خبارى.باب ذكر امتحانه و  -
 .وفاته تاريخ -
 -رمحه اهلل-علله و تاريخ وفاته  يف ذكر إمامة مسلم بن احلجاج و ثقته و إتقانه و معرفته باحلديث و2باب -بـ

 ترتيـب الكتاب: -2
كتابه املعلم بشيوخ البخاري و مسلم حسب حروف املعجم بالنسبة   رتب اإلمام حممد بن خلفون األونيب   

 كتابه مبن اسه أمحد فقال:للحرف األول و كذلك الثاين و الثالث، فبدأ  
حرف األلف يف أسامي شيوخ البخاري و مسلم رمحة اهلل عليهم أمجعني من اسه أمحد، فرتجم ألمحد بن 3باب

 و انتهى مبن اسه يعقوب.إبراهيم مث أمحد بن إسحاق و هكذا....
 5و ختم كتابه بباب الكىن فسماه "باب أصحاب الُكىن" 4و خّص يف آخر كل حرف بابا لألفراد

 منهج اإلمام ابن خلفون في الباب: -3
 سار اإلمام حممد بن خلفون األونيب يف كتابه "املعلم بشيوخ البخاري و مسلم" على املنهج التايل:

 و هو احلرف الذي يبدأ به اسم الشيخ. يذكر عنوان الباب-أ
 يذكر اسم الشيخ و نسبه و سنة وفاته: -بـ

مثاله يف باب األلف: يف ترمجة أيب ثور: "و أبو ثور هو: إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان أبو ثور الكليب البغدادي 
 6."مات يف شهر صفر سنة أربعني و مائتنيه، الفقي

 يكتفي باسم الشيخ مث يذكر شيوخه و تالميذه.شيوخه و تالميذه، و قد  يذكر-ج
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روى عن: أيب حممد روح بن عبادة مثاله: يف ترمجة إبراهيم بن دينار قال: "إبراهيم بن دينار أبو إسحاق البغدادي 
ة اهلاليل و أيب بشر إساعيل و أيب حممد سفيان بن عيينالقيسي و أيب عاصم الضّحاك بن خملد الشيباين النبيل، 

 اهيم املعروف بابن ُعلية...بن إبر 
أبو عبد اهلل حممد بن وضاح القرطيب و أبو زرعة عبد اهلل بن عبد الكرمي الرازي و أبو يعلى أمحد بن  :و روى عنه

 1علي بن املثىن التميمي املوصلي و غريهم".
 شري إىل تفرد أحد الرواة بالرواية عن الشيخ.ي-د

"تفرد به مسلم روى عنه يف كتاب اإلميان و الصالة و احلج، و العتق و احلوائج مثاله: كما يف املثال السابق: قوله: 
 2و األشربة و األدعية و غري ذلك".

 :فيه مرتبته في الجرح و التعديل و أقوال العلماءيذكر -هـ
 مثاله يف باب امليم: يف ترمجة حممد بن كثري بن أيب عطاء:

بعث إىل اليمن فأتى بكتاب بعد فأخذه فرواه، و قال النسائي: أي البخاري: ضّعفه أمحد و قال:  قوله: "قال
 حممد بن كثري املصيصي كثري اخلطأ، و هو صدوق إال أنه كثري اخلطأ.

 و ذكره أبو أمحد احلاكم يف األسامي و الكىن فقال: ليس بالقوي عندهم...
أوثق الناس، و كان  اليوم حممد بن كثريسعت احلسن بن الربيع يقول: "و قال ابن أيب حامت: حّدثين أيب قال: 

حيٌّ، و كان يعرف باخلري منذ كان، و ينبغي ملن يطلب احلديث هلل أن خيرج يكتب حديثه و أبو إسحاق الفزاري 
 3إليه".

مرتبة عن هذه القاعدة، فيذكر الرتمجة دون ذكر  اإلمام ابن خلفون األونيب و هذا يف الغالب األعم و قد خيرج
 بل يشري إشارة بسيطة يف أوهلا: ،الراوي يف اجلرحو التعديل و ال أقوال العلماء فيه يف آخرها

 امليم يف ترمجة مالك بن عبد الواحد أبو غسان املِْسمعي البصري.و مثاله: يف باب 
 بن ربيعة مات بالبصرة سنة ثالثني و مائتني.ا، و ِمسمع هو قطينم حممد بن خلفون: ثقة قاله الدار قال اإلما

فّضل بن الحق الرقاشي البصري، و أيب عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد 
ُ
روى عن: أيب إساعيل بشر بن امل

 يب عبد اهلل الدستوائي البصري...و أيب عبد اهلل معاذ بن هشام بن أ...البصري العمي
 يف كتاب اإلميان و الطهارة و اآلذان و الصالة و احلج و النكاح و احلدود و غري ذلك.تفرد به مسلم روى عنه 
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أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، و عبد اهلل بن جرير بن َجَبلة األزدي، و عبد اهلل بن و روى عنه: 
 1."أمحد بن إبراهيم بن كثري الدورقي...

 قد يأيت بالرتمجة مقتضبة:-و
 ذكر الشيوخ و ال التالميذ و ال مرتبته يف اجلرح و التعديل: أي دون

 مثاله: يف باب النون يف ترمجة نعيم بن محاد بن معاوية
اهلل اخلُزاعي قال اإلمام ابن خلفون: "نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث بن مهام بن سلمة بن مالك أبو عبد 

 2سكن مصر، مات هبا".األعور الفرّار املعروف بالفارض املروزي من قرية تدعى حيح، 
 ذكره ملرويات الشيوخ يف بعض الرتاجم:-ز

 مثاله: يف باب اهلمزة يف ترمجة إساعيل بن أيب أُويس
أيب عامر أبو عامر عبد اهلل  قوله: "إساعيل بن أيب أُويس و اسم أيب أُويس عبد اهلل بن عبد اهلل بن أُويس بن

األصبحي حليف عثمان بن عبيد اهلل أخي طلحة بن عبيد اهلل الُقرشي التيمي املدين، و هو ابن أخت مالك بن 
 أنس و صهره على ابنته.

روى عن: خاله أيب عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي، و أيب أيوب سليمان بن بالل املدين، و أيب إسحاق 
إبراهيم بن سعد الزهري و أيب إسحاق إساعيل بن إبراهيم بن ُعقبة املِطرين و أيب حممد عبد اهلل بن وهب 

 .فقا على اإلخراج عنه يف الصحيحنياتاملصري...
كتاب احلج و كتاب الرب و الصلة، و روى عن أمحد بن يوسف األزدي عنه يف كتاب و روى عنه مسلم يف  

اللعان، و عن ُزهري بن حرب عنه يف لباس اخلامت و عن عبيد اهلل بن حممد بن يزيد بن ُخنيس عنه يف كتاب 
 3الفضائل".

 و ساق اإلمام ابن خلفون الرواية من صحيح مسلم:
حّدثين حّدثين غري واحد من أصحابنا قالوا:حدثنا إساعيل بن أيب أويس قال:  : و4فقال: "و قال يف أول األقضية

بنت أن أمه َعْمَرَة ، عن حيىي بن سعيد عن أيب الرِّجال حممد بن عبد الرمحن -و هو ابن بالل-أخي عن سليمان 
صوت خصوم بالباب عالية أصواهتما،  -صلى اهلل عليه و سلم-عبد الرمحن سعت عائشة تقول: سع رسول اهلل 

عليه اللهصلى -اهلل و هو يقول: و اهلل ال أفعل، فخرج رسول و إذا أحدمها يستوضح اآلخر و يسرتفقه يف شيء 
 6".5ذلك َأَحبَّ  ل: أنا يا رسول اهلل، فـََلُه أيُّ املتأيل على اهلل ال يفعل املعروف" قاعليهما فقال: "أين  -و سلم
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 ي:ترجمة: يحيى بن بشر الحريري الكوففي باب الياء في المثال الثاني: 
 قال حممد بن خلفون: "روى عن أيب سالم معاوية بن ساّلم بن أيب سالم احِلمصي الشامي الدمشقي.

 عنه يف كتاب الصالة و الصيام و الطالق... تفرد به مسلم روى
و أيب حممد سعيد بن عبد العزيز التّنوخي و روى أيضا عن: أيب عبد الرمحن سعيد بن بشري البصري الّدمشقي، 

 الدمشقي و غريهم.
عبد الرمحن بقي بن  املعروف مبُطني و أبو عبد اهلل بن سليمان احلضرمي الكويفروى عنه: أبو جعفر حممد بن 

خَملد بن يزيد القرطيب و أبو بكر موسى بن إسحاق بن موسى األنصاري...، يقال أنه مات سنة تسع و عشرين 
 1تني".و مائ

إىل حيىي  بسنده -صلى اهلل عليه و سلم-لنيب مث ساق اإلمام ابن خلفون رواية عائشة رضي اهلل عنها يف مرض ا
 2بن بشر احلريري".

 باب األفراد: 
 و يقصد به إذا مل يتكرر االسم نفسه ألكثر من راٍو، بل انفرد الراوي باسه: 

الذي سار به يف  حرف بباب األفراد، و سار باملنهج نفسهآخر كل باب من كل خيصُّ اإلمام حممد بن خلفون 
 ، و إليك النموذج التايل: األبواب األخرى

 في أفراد الزاي:و مثاله: 
بن قوله "زهري بن حرب": بن شداد أبو خيثمة النسائي، و َنساء من عمل خراسان، سكن بغداد، أخو زاهر 

 التاريخ.حرب، و والد أيب بكر أمحد بن أيب خيثمة صاحب 
 لد أيب سنة ستني و مائة، و تويف ليلة اخلميس لسبع ليال خلون من شعبان سنة أربع ثالثني قال أبو بكر: وُ 

 و مائتني يف خالفة جعفر املتوكل و هو ابن أربع و سبعني سنة، و مات بعد حيىي بن معني بعشرة أشهر.
و أيب عبد اهلل جرير بن عبد  قسم بن بشري البلخيأيب معاوية مِ روى عن أيب حممد سفيان بن عينية اهلاليل، و 

و أيب سعيد حيىي بن سعيد الّتيمي القطان  -هو ابن ُعليَّه األسدي-و أيب بشر إساعيل بن إبراهيم احلميد الضَّيب، 
و أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن يزيد املقري و أيب الوليد هشام بن يد عبد الرمحن بن مهدي األزدي... و أيب سع

و أيب عبد اهلل إساعيل بن أيب أويس األصبحي املدين و أيب يعقوب إسحاق بن عيسى بن عبد امللك الطيالسي، 
 الطباغ و غريهم.

 ج و البيوع و غري موضع.على الرواية عنه يف الصحيحني روى عنه البخاري يف احلقال ابن خلفون األونيب: اتفقا 
و البيوع و روى عنه مسلم يف اإلميان و الطهارة و الصالة و الزكاة و الصيام و احلج و النكاح و الرضاع و العتق 

 و الفرائض و احلدود و األقضية، و اجلهاد و الضحايا و الفضائل و غري ذلك.
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و أبو جعفر حممد بن إساعيل بن روى عنه ابنه أبو بكر بن أيب خيثمة، و أبو بكر حممد بن إسحاق الصاغاين، 
و أبو عبد الرمحن بقي من خملد بن يزيد ، محد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويفسامل الّصائغ، و أبو عبد اهلل أ

البغدادي و أبو حامت الرازي و أبو و أبو عبد الرمحن حممد بن وضاح القرطيب، و أبو زكريا حيىي بن إساعيل القرطيب 
 ، و أبو داود الّسجستاين، و أبو يعلى املوصلي و أبو القاسم البغوي و غريهم.زرعة الرازي

 و قال ابن أيب حامت الرازي: سئل أيب عن زُهري بن حرب فقال: صدوق.
بن خلفون: زُهري بن حرب إمام يف احلديث، قال علي بن احلسني بن اجلُنيد عن حيىي بن معني: زهري قال حممد 

 يكفي قبيلة.
: زهري بن حرب أبو خيثمة األصغر ثقة مأمون، صاحب سنة، له معرفة ل أمحد بن عبد اهلل بن صاحل الكويفو قا

 باحلديث.
و متقدميهم يف احلفظ و الضبط و الصدق     و أئمتهم،  من ِعلية أصحاب احلديث و قال أبو عمرو الداين: هو

 و األمانة.
 و ذكره مسلمة بن قاسم فقال: جليل القدر ثقة.

 1يته ببغداد و رويت عنه حديثني".بن حرب أبو خيثمة ثقة الثقات، لق "ُزهريّضاح: و قال ابن و 
 باب أصحاب الكنى:

 كتابه املعلم بشيوخ البخاري و مسلم بباب الكىن و ساه: "باب أصحاب الكىن".  ختم اإلمام ابن خلفون األونيب
 2و مثاله: "ترمجة أليب أمحد و أليب صاحل".
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 :أنواع التراجم في الكتاب -4
 من تفرد به مسلم من الشيوخ:-أ

 النموذج األول في باب الخاء:
 البغدادي. -بالزاي املعجمة و الراء-املقرئ البزّار قوله: "خلف بن هشام: بن ثعلب بن طالب أبو حممد 

مات يف شهر مجادى اآلخرة سنة سبع و عشرين و مائتني، و كان خمتفيا أيام اجلهمية، و هو عندهم ثقة، قاله 
 ابن حنبل و ابن معني و النسائي و غريهم.

 ليم احلنفي الكويف.اّلم بن سُ ساعيل محاد بن زيد بن درهم األزدي البصري، و أيب األحوص سروى عن: أيب إ
روى عنه يف كتاب اإلميان و الطهارة و الصالة و اجلنائز و احلج و النكاح : تفّرد به مسلم، اإلمام ابن خلفون قال

 و األميان و النذور، و فضل اجلهاد و يف األشربة.
و أيب عمر بن عبد اهلل الواسطي، أنس األصبحي، و أيب عوانة وّضاح و روى أيضا عن: أيب عبد اهلل مالك بن 

و أيب شهاب عبد ربه بن نافع اخلياط عبيد بن عقيل اهلاليل املقرئ، و أيب حممد عبد العزيز بن حممد الّدراوردي، 
 املدائين و غريهم.

روى عنه: أبو الفضل عبيد اهلل بن سعد بن إبراهيم البخاري سعد الزهري، و أبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكرمي 
و أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين و أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة البغدادي، الرازي، 

و أبو داود سليمان بن األشعث و أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا الُقرشي البغدادي، 
 ريهم.و غمحد بن علي بن املثىن املوصلي...السجستاين و أبو يعلى أ

يف القراءة، و قاله  الرُّشاطي فقال: و هو صاحب سنة ثقة مأمون، إمام يبو ذكره أبو حممد عبد بن علي الُتجي
 و الداين.أيضا أبو عمر 

 هشام املقرئ ثقة. بن و قال مسلمة بن قاسم: خلف
خاّلدا املقرئ، قال أبو ما خال سعت عّباًسا الّدوري يقول: ما رأيت أقرأ للقرآن من خلف و قال ابن أيب حامت: 

 1بكر حممد بن احلسن بن زياد".
 النموذج الثاني:في باب السين:

 :يف ترمجة سعيد بن منصور
قال اإلمام ابن خلفون األونيب: "سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان اخلَراساين الطَّالقاين، و يقال: اجَلوزجاين، 

 ولد هبا و نشأ ببلخ، و سكن مكة سنني جماورا.
 و هبا مات سنة سبع و عشرين و مائتني، و هو والد أمحد بن سعيد بن منصور.
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الواسطي، و أيب حيىي فُليح بن روى عن: أيب عوانة وّضاح بن عبد اهلل الَيْشُكري، و يقال: الكندي موالهم 
بصري، و أيب محاد بن زيد بن ِدرهم األزدي موالهم السليمان اخلزاعي األسلمي موالهم املدين و أيب إساعيل 

م بن بشري الّسلمي موالهم  موالهم املكي، و أيب معاوية هشية بن أيب عمران اهِلاليلان بن عيينسفيحممد 
 الواسطي...

 عنه يف كتاب اإلميان و الوضوء و الصالة و احلج و اللعان و الفضائل قال: تفرد بالرواية عنه مسلم، روى
 و األدعية و غري ذلك.

 جلامع الصحيح عن حيىي بن موسى اخليت عنه عن حّجاج بن سليمان يف آخر كتاب الصالة.و روى البخاري يف ا
و روى عنه: قتيبة بن سعيد، و حيىي بن معني، و أمحد بن حنبل، و احلسن بن حممد الزعفراين، و أبو ثور إبراهيم 

 بن خالد الَكليب الفقيه...
و أبو عبد اهلل حممد بن حيىي الذهلي... و أبو حامت حممد بن إدريس بن املنذر ابن داود بن ِمهران احلنظلي 
الرازي، و أبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكرمي الرازي و أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين... و أبو عبد اهلل 

 حممد بن وّضاح بن بَزيع القرطيب.
 يننا: ثنا عيسى بن بشري الّصيدقال ابن أيب حامت الرازي، خلفون أقوال علماء اجلرح و التعديل مث يذكر اإلمام ابن

 الرازي قال سألت أيب عن سعيد بن منصور، فقال: ثقة.
 و قال ابن وّضاح: سعيد بن منصور نِعم الشيخ، عايل الرواية، ثقة من الثقات.

فيما كتب إيل قال: سعت أمحد بن حنبل، حيسن الثناء على و قال ابن أيب حامت الرازي: أنا حرب بن إساعيل 
 سعيد بن منصور.

 .1قال اإلمام ابن خلفون: "سعيد بن منصور هذا إمام يف احلديث"
 من تفّرد به البخاري من الشيوخ:-بـ

 مل منثل هلذا النوع من الرتاجم ألنه خارج عن مقصود الدراسة.
 على الرواية عنه في الصحيحين: امن اتفق-ج

 :في باب النون: في ترجمة نصر بن علي:النموذج التاليو إليك 
 الصغري، والد علي بن نصر.و األزدي اجَلهضمي البصري بن نصر بن علي أبو عمر  قوله: "نصر بن علي

 مات يف شهر ربيع اآلخر سنة مخس و مخسني و مائتني، قاله البخاري.
روى عن: أبيه أيب احلسن علي بن نصر، و أيب حممد سفيان بن عينية اهلاليل و أيب عمرو عيسى بن يونس بن أيب 

لصمد عبد إساعيل بشر بن املفصل بن الحق الرقاشي البصري، و أيب عبد ا أيبإسحاق اهلمداين الكويف، و 
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 و أيب حممد املعتمر بن سليمان كويفاسي الؤ الر العزيز بن عبد الصمد العمي البصري و أيب سفيان وكيع بن اجلرّاح 
 التيمي...

 قال: اتفقا على الرواية عنه يف الصحيحني
 روى عنه البخاري يف: بدء اخللق، و تفسري آل عمران و النجم و املغازي.

احلدود و  و روى عنه مسلم يف كتاب: اإلميان و الطهارة و الصالة و الزكاة و الصيام و احلج و النكاح و اجلهادو
 الفضائل و غري ذلك.

، و أبو عبد اهلل حممد بن وهب بن هشام البغدادي و أبو بكر بو عبد اهلل حممد بن حيىي الذهليروى عنه: أ
نزيل مكة، و أبو عبد الرمحن بقي بن خَمْلد بن يزيد إبراهيم بن حممد بن إسحاق بن أيب احُلجيم الصرييف البصري 

زي و أبو زرعة الرازي و أبو داود السجستاين و أبو عيسى الرتمذي و أبو عبد الرمحن و أبو حامت الراالقرطيب... 
 النسائي و أبو بكر البزار...

قال ابن أيب حامت الرازي: أنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل فيما كتب إيل قال: سألت أيب عن نصر بن علي 
 اجَلهضمي فقال: ما به بأس و رضيه.

نصر بن علي اجلهضمي  :نصر بن علي هذا ثقة عندهم، قال أبو عبد الرمحن النسائيقال اإلمام ابن خلفون: 
سألت أيب عن نصر بن علي، و أيب حفص الصرييف أيهما أحب بصري ثقة ثقة، و قال ابن أيب حامت الرازي: 

علي؟ قال: قلت أليب: فما تقول يف نصر بن إليك؟ قال: نصر بن علي أحب إيل، و أوثق منه و أحفظ منه، 
 قال:ثقة.

هضمي فقال: مأمون ثقة من ثقات حممد بن عمرو عن نصر بن علي اجلَ و قال الصديف: سألت أبا جعفر 
 املسلمني.

 و قال مسلمة بن قاسم: نصر بن علي اجلهضمي ثقة عند مجيعهم.
سعت أبا بكر سعت علي بن أمحد بن علي بن عمران اجلُرجاين الورّاق حبلب يقول: و قال أبو أمحد بن عدي: 

 1حممد بن زياد بن معروف الرّازي يقول: كتبت عن نصر بن علي يف جملس مسلم بن إبراهيم.
 في باب العين النموذج الثاني: 

 .أبو حفص النخعي الكويفقوله: "عمر بن حفص بن غّياث بن طلق بن معاوية بن احلارث بن ثعلبة 
و كان معاوية بن ثقة، قاله: أمحد بن عبد اهلل بن صاحل الكويف، و أبو حامت حممد بن إدريس الرازي و غريمها، 

 احلارث ممن شهد القادسية، و كان من أصحاب اخِلطط و كان عطاؤه ألفني.
 روى عمر هذا عن: أبيه.

                                                           
 .340املصدر نفسه، ص  1



  الرابع: دراسات المغاربة حول رجال صحيح مسلم الفصل

 329 

، و روى عن حممد بن أيب احلسني اتفقا على الرواية عنه يف الصحيحني، روى عنه البخاري يف الغسل و غريه
 اين عنه يف غزوة خيرب.نالّسم

 يقال: هو حممد بن حيىي الُذهلي قاله: أبو عبد اهلل احلاكم.و عن حممد غري منسوب عنه يف كتاب العيدين، 
و قد حّدث ابن اجلارود يف كتابه املنتقى له عن حممد بن حيىي عن عمر بن حفص هذا، و سقط ذكر حممد هذا 

 و ثبت أليب ذر اهلروي.قبل عمر يف رواية أيب زيد و أيب أمحد، 
 و روى عنه مسلم يف كتاب: الطهارة و الصالة و احلج و غري ذلك...

 قات، و يف النهي عن حلوم احلمر األهلية و غري ذلك.و روى عن أمحد بن يوسف األزدي عنه يف الصد
مطلب بن زياد و أيب حممد عبد اهلل بن إدريس بن ن سامل األسدي و أيب بو روى أيضا عن أيب بكر بن عياش 

 ، و أيب علي عثّام بن علي الِكاليب و غريهم.دي الكويفيزيد األوَ 
و أبو إسحاق و أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي،  أبو عبد اهلل أمحد بن إبراهيم الّدورقيروى عنه: 

 إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين...و غريهم.
 و عشرين  ثنتنيا، مات سنة و روى أبو داود السجستاين و أبو عيسى الرتمذي يف كتابيهما عن رجل عنه

 1و ذكر أبو داود عن ابن عبيد عن ابن سعد مثله".و مائتني، قاله البخاري، 
 من كان من أقران شيوخ اإلمام مسلم:-د

 و زكريا التميمي:ببكر بن عبد الرمحن أ حيىي بن يف ترمجة: حيىي بن و من ذلك قوله
 قال اإلمام ابن خلفون: "و من أقرانه باألندلس:

أهل  كان يتوىل بين ليث منحيىي بن حيىي بن كثري بن عيسى بن ِوسالس بن ََشْلل بن منغايا أبو حممد املصمودي،  
 قرطبة، مات سنة ثالث و ثالثني و قيل مات يف رجب سنة أربع و ثالثني و مائتني.

 و كثري بن عيسى هو الداخل إىل األندلس و رحل حيىي إىل املشرق و هو ابن مثان و عشرين سنة.
ة بن ييناملدين، و أيب حممد سفيان بن عفروى عن: أيب عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي 

 أيب عمران اهِلاليل...
روى عنه: أبو عبد اهلل حممد بن وضاح بن بزيع القرطيب، و ابنه أبو مروان عبد اهلل بن حيىي و أبو إسحاق إبراهيم 

 و أبو عبد الرمحن بقي من خَملد و غريهم، و كان فاضال وقورا عاقال.بابن القزّاز بن حممد بن باز املعروف 
و كان ثقة مام أهل بلده، و املقتدى به فيهم و املنظور إليه و املعول عليه، ذكره أبو عمر النمري فقال: كان إ و

و مل يكن له بصر  -رمحه اهلل-و الّسمت كان يشبه يف سته بَسمت مالك بن أنس  حسن اهلديعاقال 
 باحلديث.
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ال رواية الشيءو واحد دهره و كان رمبا سئل عن و ذكره أمحد بن حممد بن عبد الرب فقال: و كان إمام عصره، 
 1عنده فيه، فيدرك بعقله الرواية".

 الصناعة الحديثية في كتاب المعلم بشيوخ البخاري و مسلم: -5
علم بشيوخ البخاري إن    

ُ
 العناية الفائقة اليت أوالها اإلمام حممد بن خلفون للصناعة احلديثية من خالل كتابه امل

 الفن و براعته يف النقد و التمحيص يف املرويات.و مسلم تنم عن مكانة اإلمام العلمية و رسوخ قدمه يف هذا 
 :النموذج التالي: في باب الميمو إليك 

يقول اإلمام حممد بن خلفون: "حّدث البخاري عن حممد بن حيىي هذا يف غري موضع من اجلامع فلم ينسبه إىل    
يلي، ثنا مسكني عن شعبة عن لبقرة، فقال: ثنا حممد: ثنا الُنفما ذكر يف آخر تفسري سورة افمن ذلك أبيه حيىي، 

و هو ابن عمر أهنا قد  -صلى اهلل عليه و سلم-عن رجل من أصحاب النيب خالد احلّذاء عن مروان األصفر، 
أبو عبد اهلل ، فقيل: إن حممدا هذا هو حممد بن حيىي الذهلي، قاله 2تبدواما يف أنفسكم أو ختفوه" إنو نسخت "

 احلاكم.
 فيلي.و روى أبو عيسى الرتمذي يف مصنفه عن حممد بن حيىي عن عبد اهلل بن حممد النُ 

بن البيع و قال يل أبو عبد اهلل كري فقال: كتاب اإلرشاد يف اسم مسكني بن بُ   و ذكر أبو نصر الكالباذي يف
 و هذا احلديث مما أماله بنيسابور البوشنجي و اهلل أعلم.احلافظ: إن حممدا هذا هو ابن إبراهيم الُبوشنجي، 

 3قال اإلمام حممد بن خلفون: سقط ذكر حممد هذا من كتاب ابن السكن...".
ن األوزاعي قال: أخربين ابن شهاب "و قال البخاري يف كتاب اجلنائز: ثنا حممد قال: ثنا عمرو بن أيب سلمة، ع

يقول: "حق املسلم على  -صلى اهلل عليه و سلم-أن أبا هريرة قال: سعُت رسول اهلل املسيب سعيد بنأخربني
 اجلنائز، و إجابة الدعوة، و تشميت العاطس". تباعاس: رد السالم و عيادة املريض، و املسلم مخ

قاله أبو عبد اهلل احلاكم، قال اإلمام حممد بن خلفون: الُذهلي،  و حممد غري منسوب هذا هو حممد بن حيىي   
 4حّدث أبو عيسى الرتمذي يف مصنفه عن حممد بن حيىي عن عمرو بن أيب سلمة أيب حفص التنيسي".

قال: و قد روى هذا احلديث أيضا حممد بن حيىي الُذهلي، عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حّدثين به أبو 
ثنا أيب: ثنا عبد الرمحن بن عبد اهلل حممد بن سعيد بن زرقون األنصاري قراءة مين عليه، ثنا عبد الرمحن بن حممد: 

بن حيىي قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن الزهري عن  ثنا حممدمروان: ثنا احلسن بن حيىي: ثنا ابن اجلارود: 
: "مخس جيب للمسلم على أخيه: رّد -صلى اهلل عليه و سلم-املسيب عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ابن 

 تباع اجلنائز، و إجابة الدعوة".شميت العاطس، و عيادة املريض، و االسالم، و ت
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 2ن عبد بن محيد، عن عبد الرزاق".ع1و أخرجه مسلم يف مسنده الصحيح
 النموذج الثاني: في باب الميم:

 قوله: "حممد بن أبان بن عمران بن زياد بن صاحل أبو احلسن الواسطي أخو عمران بن أبان.
 روى عن: أيب النضر جرير بن حازم األزدي و أيب سلمة محاد بن سلمة الربعي البصري...

و روى عنه: أبو زرعة الرازي و أبو يعلى املوصلي و أبو بكر الباِغندي و أبو بكر موسى بن إسحاق األنصاري 
 القاضي...و أبو عبد الرمحن بقي بن خملد األندلسي و ذكره أبو الفتح املوصلي فقال عنه: ليس بذاك.

الباجي زعم أنه هو الذي روى عنه قال حممد: ذكرت حممد بن أبان الواسطي يف هذا الكتاب ألن أبا الوليد 
 البخاري يف اجلامع عن حممد بن جعفر ُغندر.

أبان بن ذكر أبو علي الغساين قال: قال لنا أبو الوليد الباجي: حممد هذا الذي روى عنه البخاري هو حممد بن 
 عمران الواسطي قال: و نسبه أبو نصر يعين الكالباذي حممد بن أبان البلخي.

و الصحيح عندي أن حممد بن أبان الذي روى عنه البخاري يف  -رمحه اهلل-قال حممد: غلط أبو الوليد الباجي 
و هو قول أيب عبد اهلل احلاكم و أيب نصر ي، حممد بن أبان املستملي الَبلخبن جعفر غندر هو: اجلامع عن حممد 
بن سعيد األنصاري: ، و الدليل على صحة ذلك ما حّدثين أبو عبد اهلل حممد كائيالقاسم الالّلالكالباذي و أيب 

أنا علي بن احلسن بن أُحيد التميمي أبو احلسن القطان ذر اهلََروي:  أبوثنا شريح بن حممد: ثنا ابن منظور: ثنا 
بلخي سنة سبع عشرة ثنا أبو جعفر حممد بن ُرميح بن بزيع بن عبد اهلل الالبلخي و أرجو أن ال يكون به بأس: 

 ثالمثائة، و كان قد أتى عليه مائة و عشرون سنة.و 
عن سعد بن أيب حدثنا أبو بكر حممد بن أبان املستملي ثنا غندر عن شعبة عن احلكم عن مصعب بن زيد 

علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك فقال يا رسول اهلل،  -صلى اهلل عليه و سلم-وقاص قال: خلف رسول اهلل 
 3يف النساء و الصبيان فقال: "أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى من غري أنه ال نيب بعدي". ختلفين

 النموذج الثالث: في باب الميم:
قوله: "حممد بن حامت بن ميمون أبو عبد اهلل الّسمني الطويل البغدادي املروزي األصل سكن قطيعة الربيع قاله أبو 

 أمحد بن عدي اجلُرحاين.
سعيد حيىي بن  أيبربي و بد الرمحن بن مهدي العنة اهلاليل، و أيب سعيد عروى عن: أيب حممد سفيان بن عيين

 و أيب األسود هَبز بن أسد العمّي البصري و أيب حممد حّجاج بن حممد األعور املصيصي...سعيد القطان، 
 و الصالة و كتاب الزكاة و الصيام و احلج قال حممد بن خلفون: تفّرد به مسلم، روى عنه يف اإلميان و الطهارة 
 و البيوع و الفرائض و احلدود و الصيد و الرب و الصلة و غري ذلك.

                                                           
 .2162صحيح مسلم، حديث رقم  1
 .293-292بشيوخ البخاري و مسلم صحممد بن خلفون، املعلم  2
 .211-210املصدر نفسه، ص  3
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و روى عنه: أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، و أبو حامت حممد بن إدريس الرازي، و أبو زرعة عبيد اهلل 
 يزيد القرطيب و غريهم. بن عبد الكرمي الرازي و أبو عبد الرمحن بقي بن خملد بن

 مات يف ذي احلجة سنة مخس و ثالثني و مائتني، قاله البخاري.
رييف، فروى عن ابن معني أنه قال عنه:  قال اإلمام حممد بن خلفون: تكّلم فيه حيىي بن معني و عمرو بن علي الصَّ 

 1".-اهلل رمحه–الحديثو الصحيح عندي أنه ثقة مقبول كذاب، و عن عمرو بن علي أنه قال: ليس بشيء 
 النموذج الرابع: في باب األفراد: 

 قوله يف باب األفراد من حرف السني:
 ة من أرض الشام.وي و يقال األنباري، سكن احلديثسويد بن سعيد بن سهل بن ُشهريار أبو حممد اهلَرَ 

 يف أول شوال سنة أربعني و مائتني.قال البخاري: مات باحلديثة 
 و قال غريه: مات يوم األربعاء لثالث خلون من شوال سنة أربعني و مائتني.

، و أيب عبد اهلل يب عمر حفص بن ِغياث النخعي الكويفالصنعاين، و أحفص بن ميسرة عمر روى عن: أيب 
 و غريهم.ألصبحي، و أيب حممد سفيان بن عيينة اهلاليل...مالك بن أنس ا

يف كتاب اإلميان و الطهارة و الصالة و الصيام و احلج و البيوع  2لم، روى عنهقال حممد بن خلفون: تفرد به مس
 و احلدود و األميان و النذور و غري ذلك.

انئ النيسابوري و أبو إسحاق إبراهيم بن هأمحد بن األزهر بن منيع بن سليط الَعبدي،  األزهرو روى عنه: أبو 
أبو و  الرازي، و أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي،نزيل بغداد ... و أبو حامت حممد بن إدريس 

 عبد الرمحن بقي بن خملد بن يزيد القرطيب...و غريهم.
خر عمره فرمبا لقن ما ليس من حديثه، فمن سع منه و هو بصري َعمي يف آمحد احلاكم فقال: و ذكره أبو أ

 فحديثه عنه أحسن.
األنباري قد أكثر مسلم الرواية عنه، و أكثر ما  ملدخل فقال: سويد بن سعيدعبد اهلل احلاكم يف ا أبو...و ذكره 

..فقال أبو عبد الرمحن النسائي: رة، أنكر عليه حديثه من علي بن مسهر يف العشق.ذكر عنه حفص بن َميس
 ويد احلدثاين ضعيف.س

 : اويدمام ابن خلفون يرجح مث يذكر أقوال من وثقوا سبعد ذكره هلذه األقوال جند اإل
                                                           

 .221-220املصدر نفسه، ص  1
النهي عن  مل يعتمد اإلمام مسلم يف روايته عن سويد بن سعيد، و إمنا أخرج له يف الشواهد و املتابعات و مثال ذلك: ما أخرجه اإلمام مسلم يف باب 2

 لعن الدواب و غريها:
بن سعيد حّدثين حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد امللك بن مروان بعث إىل أم الدرداء بأجناٍد من عنده، فلما أن كان ذات قال: حدثين سويد 

، فقالت ليلة قام عبد امللك من الليل فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سعتك الليلة لعنَت خادمك حني دعوته
: "ال يكون اللعانون شفعاء و ال شهداء يوم القيامة"، صحيح مسلم، حديث رقم -صلى اهلل عليه و سلم-با الدرداء يقول قال رسول اهلل سعت أ
2598 . 
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 قال حممد بن خلفون: أرجو أن يكون ُسويد هذا صدوقا يف احلديث.
داود عن ُسويد احَلدثاين فقال: ذاكرت به حيىي فقال: ثقة قال أبو جعفر حممد بن احلسني البغدادي: سألت أبا 

 روى عن مالك و نُظرائه.
 و ذكره مسلمة بن قاسم فقال عنه: ثقة، روى عنه أبو داود.

 قطين رمحه اهلل.و وثقه أيضا أبو احلسن الدار 
 يعين التدليس".1بن أيب حامت أنه سع أباه يقول: كان صدوقا و كان يدّلس و يكثر ذلكاو ذكر 

 من أقوال اإلمام ابن خلفون األونبي في الجرح و التعديل: -6
الدارمي اخلراساين  قيسيف ترمجة: أمحد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن  قال اإلمام حممد بن خلفون األونيب   

 2(: "أمحد بن سعيد بن صخر الدارمي ثقة مشهور".هـ253املروزي )ت 
(: "سليمان هـ224قال حممد بن خلفون يف ترمجة سليمان بن حرب األزدي الواشحي البصري قاضي مكة )ت 

 3ال".بن حرب إمام يف احلديث، و كان خرّيا فاض
 4سنيد هذا مشهور".داود املصيصي صاحب تفسري القرآن": ""سنيد بن  و قال يف ترمجة

)ت ألسدي و يقال البجلي موالهم الكويف البوراين اخلشابقال يف ترمجة احلسن بن الربيع بن سليمان أبو علي ا
 5"احلسن بن الربيع هذا ثقة فاضل ُمتعبد".(:هـ221

 6"بيان بن عمرو هذا ليس باملشهور عندي".:عمرو و أبو حممد و قيل أبو عمرو البخاري و قال يف ترمجة بيان بن
"ثابت بن حممد هذا كان رجال زاهًدا :يل الكناين و يقال الشيباين الكويفقال يف ترمجة: ثابت بن حممد أبو إساع

 7فاضال مشهورا".
 8سليمان بن كثري قال: "حممد بن كثري هذا صدوق".ري أخو ن كثري أبو عبد اهلل الَعبدي البصحممد بو يف ترمجة: 

قال: "هو ثقة، أحسن القول (هـ256 الوراق )ت فر الِعجلي الكويفيف ترمجة: حممد بن عثمان بن كرامة أبو جعو 
 9فيه حممد بن حيىي الذهلي".

                                                           
 .542-541حممد بن خلفون، املعلم بشيوخ البخاري و مسلم ص  1
 .69ص  ،املصدر نفسه 2
 .526املصدر نفسه، ص  3
 .543املصدر نفسه، ص  4
 .132در نفسه، ص املص 5
 .123املصدر نفسه، ص  6
 .127املصدر نفسه، ص  7
 .229ص ، املصدر نفسه 8
 .272ص  ،املصدر نفسه 9
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أحد أئمة أهل احلديث، يف ترمجة: قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف بن عبد اهلل أبو رجاء الثقفي قال: قتيبة هذا 
 1و هو ثقة حجة".

 2قال: "أبو حذيفة موسى بن مسعود هذا صدوق يف احلديث". و يف ترمجة موسى بن مسعود النهدي البصري
قال: "موسى بن هارون الرُبدي هذا  و يف ترمجة موسى بن هارون بن بشري أبو حممد القيسي الرُبدي، و يقال البين

 3ثقة".
هذا إمام إساعيل بن زياد بن ِدرهم أبو غسان النهدي قال: "أبو غسان مالك بن إساعيل  و يف ترمجة مالك بن

 4من أئمة احملدثني بالكوفة".
 5قال: "هو معروف".عريي السجستاين و قيل النيسابوري و يف ترمجة خملد بن خالد بن يزيد أبو حممد الش

قال: "عبد اهلل بن منري هذا ثقة مشهور، كان رجال صاحلا بن منري أبو عبد الرمحن املروزي  و يف ترمجة عبد اهلل
 6زاهًدا فاضال".

بن قال: "عبد اهلل (، هـ234عبد اهلل بن حممد بن علي بن نُفيل أبو جعفر النفيلي اجَلَزري احلراين )ت و يف ترمجة 
 7هذا أحد الثقات احلفاظ األثبات كان أمحد بن حنبل و حيىي بن معني يثنيان عليه خريا". حممد الُنفيلي

قيس بن (، قال: "هـ227يف ترمجة "قيس بن حفص بن القعقاع أبو حممد التميمي الدارمي موالهم البصري )ت 
 8حفص هذا ال بأس به".

 (هـ226و يف ترمجة إساعيل بن أبان بن القاسم أبو إسحاق و يقال: إبراهيم األزدي الورّاق الكويف )ت 
 9قال: "إساعيل بن أبان هذا ُتُكلِّم يف مذهبه و هو يف احلديث صدوق".

 (.هـ248و يف ترمجة: أمحد بن صاحل أبو جعفر املصري )ت 
 10ي".و كان من أحفظ الناس حلديث الزهر  احلديث،قال: "أمحد بن صاحل هذا أحد األئمة يف 

 

 

                                                           
 .509ص  ،املصدر نفسه 1
 .311ص  ،املصدر نفسه 2
 .313ص  ،املصدر نفسه 3
 .320ص  ،املصدر نفسه 4
 .322ص  ،املصدر نفسه 5
 .356ص  ،املصدر نفسه 6
 .351ص  ،املصدر نفسه 7
 .504ص  ،املصدر نفسه 8
 .90املصدر نفسه، ص  9
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 :بشيوخ البخاري و مسلم مصادر اإلمام ابن خلفون األونبي في كتابه المعلم -7
 من املصادر اليت اعتمد عليها اإلمام ابن خلفون األونيب يف كتابه:

 ألبي علي الغساني: تقييد المهمل و تمييز المشكلكتاب -
 " عبد اهلل بن صاحل بن مسلم بن صاحل أبو أمحد الِعجلي املقرئ الكويف".ترمجته لـحيث رّجح قوله عند 

 "قال أبو علي الغّساين: و الذي عندي أنه عبد اهلل بن صاحل، كاتب الليث.
 1أصح األقوال عندي و اهلل أعلم". -رمحه اهلل-قال اإلمام ابن خلفون: "قول أيب علي اجلياين 

 كتابه التاريخ الكبير.اإلمام البخاري في   -
:مثاله: قوله: "قال أبو عبد الرمحن النسائي: متيم بن املنتصر الواسطي ال بأس به و قال يف اإلمام النسائي -

 2موضع آخر: واسطي ثقة".
 احلسن بنابن أيب حامت الرازي: و من ذلك قوله يف ترمجة احلسن بن أمحد: "قال ابن أيب حامت: سعت أيب يقول: -

 3شعيب احلراين صدوق". ن أيبأمحد ب
و يف موضع آخر، قوله يف ترمجة حممد بن حيىي بن أيب حزم: "قال ابن أيب حامت الرّازي: سألت أيب عنه فقال: -

 4صاحل احلديث صدوق".
 أبو عبد اهلل الحاكم في كتابه المدخل: -

 (.هـ220بن مسعود أبو مسعود الّنهدي البصري )ت و من ذلك قوله يف ترمجة موسى 
"و قال أبو عبد اهلل احلاكم يف املدخل: موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي، حّدث عنه البخاري يف الرّقاق    

 5و العتق و القدر و هو كثري الوهم سيء احلفظ، َغَمزَه عمرو بن علي و غريه".
احلديث، و أما اخلطأ هذا صدوق يف مث قال حممد بن خلفون معّلقا على ذلك: "أبو حذيفة موسى بن مسعود 

 6الذي ذكروا عنه فكل الناس خيطئ إال من عصمه اهلل منه".
 :قطنياإلمام الدار  -

هلب بن عمرو بن شبيب أبو عمرو األزدي )ت و من ذلك قوله 
ُ
 (.هـ214يف ترمجة معاوية بن عمرو بن امل

 7قطين: معاوية بن عمرو ثقة"."قال الدار 
 اإلمام ابن عبد الرب:  -

                                                           
 .359املصدر نفسه، ص  1
 126صاملصدر نفسه،  2
 .129املصدر نفسه، ص  3
 .286املصدر نفسه، ص  4
 .311املصدر نفسه، ص  5
 .311ص  ،املصدر نفسه 6
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بن ظامل بن شيطان أبو ظفر األزدي السالم بن مطّهر بن حسام بن مصك و من ذلك قوله يف ترمجة عبد 
 (.هـ224البصري القاضي )ت 

 1"و ذكره أبو عمر الّنمري فقال: هو عندهم صدوق".
 :مسلمة بن قاسم األندلسي -

ربي البصري الصرييف ُكنيز أبو حفص الباهلي و قيل العن  و من ذلك قوله يف ترمجة عمرو بن علي بن حبر بن
 و ذكره مسلمة بن قاسم فقال: بصري ثقة حافظ، أنا عنه غري واحد، و قد تكلم فيه علي بن املديين الفالس: "

 2و طعن يف روايته عن يزيد بن زريع".
 مسلمة بن قاسم األندلسي:-

"ذكره مسلمة بن (: هـ232 )ت بن ذبيان أبو احلسن األودي الكويف و من ذلك قوله، يف ترمجة علي بن حكيم
 3قاسم فقال: على بن حكيم األودي كويف روى عنه من أهل بلدنا: بقي يعين بن خملد القرطيب".

 ابن الجارود في كتاب األسماء و الكنى:-
أبو احلسن الّسعدي  و من ذلك قوله يف ترمجة علي بن خشرم بن عبد الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان

 املروزي:
"و ذكر أبو حممد بن اجلارود يف كتاب األساء و الُكىن قال: ثنا علي بن خشرم قال: سألت وَكيعا قلت: يا أبا 

 .يكان يقال: استعينوا على حفظ احلديث برتك املعاصسفيان، تعرف شيئا للحفظ فإين بليد قال نعم،  
 و يف هذا املعىن يقول الشاعر:

 يـرك المعاصـع سوء حفظي    فأومأ بي إلى تـإلى وكيشكوت 
 4"ه عاصيــتيو فضل اهلل ال يؤ ظ فضل    ـو قال لي: إن فرط الحف

 يحيى بن معين و أحمد بن حنبل و أبو زرعة الرازي:-
 (.هـ235و من ذلك قوله يف ترمجة شجاع بن خملد أبو الفضل البغوي البغدادي )ت 

معني، و أبو زرعة الرازي، زاد حيىي: ليس به بأس و كان أمحد بن حنبل يقّدمه و قال:  "و هو ثقة، قاله: حيىي بن 
 5كتابه صحيح".

 

 

                                                           
 .415ص  ،املصدر نفسه 1
 ، و مل خيرج الشيخان عنه من روايته عن يزيد بن زريع شيئا.440ص  ،املصدر نفسه 2
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 أبو بكر البزار في مسنده: -
و من ذلك قوله يف ترمجة: عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل بن الوازع أبو عثمان القيسي الِكاليب البصري: "عمرو بن 

 ليس به بأس، قاله: البزار. هذا عاصم
عن أيب بكر الصديق، فقال: نا عبد الُقدوس بن و ذكر أبو بكر البزار أيضا يف مسنده فيما روى أنس بن مالك 

حممد بن عبد الكبري العطار قال: نا عمرو بن عاصم الكاليب قال: نا سليمان بن املغرية، عن ثابت عن أنس 
انطلقوا بنا نزور أم أمين، كما كان رسول  -صلى اهلل عليه و سلم-رسول اهلل قال: قال أبو بكر الصديق بعد وفاة 

 يزورها.  -صلى اهلل عليه و سلم-اهلل 
قال أبو بكر البزار: هذا احلديث ال نعلم رواه عن سليمان بن املغرية إال عمرو بن عصام، و ال يروى عن أيب بكر 

 1إال من هذا الوجه، و اإلسناد إسناد صحيح.
 محمد بن وضاح:  -

و من ذلك قوله يف ترمجة: علي بن احلسن بن شقيق بن دينار أبو عبد الرمحن الَعبدي موالهم املروزي والد حممد 
 (.هـ215بن علي )ت 

 2"قال حممد بن وضاح: علي بن احلسن بن شقيق من أهل مرو ثقة".
 :ابن أبي خيثمة في تاريخه -

 (.هـ232بيان أبو احلسن األودي الكويف )ت ذله يف ترمجة: علي بن حكيم بن و من ذلك قو 
"قال ابن أيب خيثمة يف تارخيه: و ذكر حيىي بن معني يوما الكوفة فقال: ليس هبا أحد خراٌب، قيل له: فعمن 

فقاسم، قال:  :قيل لهعن ابين أيب شيبة، قيل له، أي ابين أيب شيبة، قال: أبو بكر و عثمان، نكتب هبا؟ قال: 
 3زم أيب طالب الطائي".علي بن حكيم و منجاب و زيد بن أخ ن ابن منري وأكتب عنهما و ع

 قطني في كتابه المؤتلف و المختلف:اإلمام الدار -
 (.هـ231و من ذلك قوله يف ترمجة: "عبد اهلل بن عون أبو حممد اهلاليل اخلرّاز البغدادي )ت 

ثنا أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز قال: ثنا له:  4يف املؤتلف و املختلف قطينأبو احلسن الدار "قال 
ن و مائتني، قال: ثنا حممد بن بشر عن سنة ست و عشريعبد اهلل بن عون اخلراز، و كان من خيار عباد اهلل، 

 فقيل له: أليس قد غفر ه، يقوم حىت ترم قدما -صلى اهلل عليه و سلم-عر، عن قتادة عن أنس قال: كان النيب مس
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 .454ص  املصدر نفسه 3
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 ان الُبستي:أبو حاتم محمد بن حب -
 (.هـ233)ت  بن عبد الرمحن أبو زكريا املري و من ذلك قوله يف ترمجة حيىي بن معني بن عون بن زياد بن ِبسطام

 قال: سعت احلسن بن عثمان بن زياد يقول: سعت أبا زرعة الرازي ان الُبسيت"و ذكر أبو حامت حممد بن حب
سعت أبا يقول: سعت علي بن املديين يقول: و قال أبو أمحد بن عدي: أنا احلسن بن عثمان التَّسرتي قال: 

فة دار حديث الثقات على ستة: رجالن بالبصرة و رجالن بالكو زرعة الرازي يقول: سعت علي بن املديين يقول: 
فقتادة و حيىي بن أيب كثري، و أما اللذان بالكوفة، فأبو إسحاق و رجالن باحلجاز، فأما اللذان بالبصرة،: 

، و أما اللذان باحلجاز فالزهري، و عمرو بن دينار، قال: مث صار حديث هؤالء إىل اثين عشر منهم واألعمش
جرير بن حازم و محاد  شد، و هشام الّدستوائي وو شعبة بن احلجاج و معمر بن راة، سعيد بن أيب عروببالبصرة: 

 و حممد بن إسحاق. و باحلجاز ابن جريج و مالكإسرائيلة و بن سلمة، وبالكوفة: سفيان الثوري و ابن عيين
 1". -رمحة اهلل عليهم أمجعني-قال أبو زرعة: و صار حديث هؤالء كلهم إىل حيىي بن معني 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .579-578املصدر نفسه، ص  1



  

 

مــ  ـــــات 
 ة  الخ 



 

 

مـــ ـــــات 
ـالخ   ة 

 



 340 

 خاتمــــةال

ها،ـوـ
ات  ون  ن  هاـومك ور  ـكن  ي  ـه ه ـوـهذ  ـالإ سلامي  رب  مغ  ـال ي 

ـف  م سل
م
ـالإ مامـ ـمذرسة  ي  ـه ه هذ 

ـ ن  ي  ـالذ  ها لماو  مـع لإءـه واهو  ن  ف  مـا  ل ةـوـس لن  يـاللهـع ل ـص ي  ب  ـالن  ة  سن  ـل ذمة  مـح  ه
ت 
ا  .حي 

 وإليك النتائج المتوصل إليها من خالل هذه الدراسة:  
 
مـامحصل  - مـامهو  و –بن احلجاج القشريي  مسلـم أ يب احلسني للإ حظ عظمي مل  - يدــ املؤمنني يف احل اإ

اخملترص من السنن بنقل العيدل عن  صحيـحل ااملسمى "املس نيد  صحيـحه ال كتـابحيصل ل حيد مثهل بتأ ليفه ل 

ىل  ، -رسول هللا العيدل اإ ، وهو قيد نسج عىل منواهل خلق من النيسابورـني فّل ـبلغوا شأ  صىل هللا عليه و سّلم

    ذكل فضل هللا ـؤتيه من يشاء.

اج  - مبمّيات، تيدل  -عزم و جلم -مع كونه من أ حصم الكتب بعيد كتاب هللا -متّيم حصيح الإمام مسّل بن احلجم

ق مصنمِّفه يف عّل احليدـ  و   الرجال و الصناعة احليدـثية، نذكر مهنا:عىل تفوم

 قيـمِّمة: ال قيدمة امل -1

هنا أ صول احليدـ  و قواعيده. ر هبا كتابه الصحيح و اليت تعترب من أ وىل املقيدمات العلمية املهنجية، مضم  صيدم

 :جودة الرتتيب و حسن الس ياق و براعة تسلسل الرواايت -2

قة اليت ـنتقهيا و خيتارها، حي  ـقيدم الطـرق احليدـ  يف أ ول -رمحه هللا-ـورد الإمام مسّل  الباب ابلطـر

م  م الطـرق اجملمةل مث يردفها ابلطـرق املبيمنة و املفصةل لها، و ـقيدمِّ ال قوى مث ـتبعها ابملتابعات و الشواهيد، و ـقيدم

ق الناخسة و غري ذكل من اللطائف الإس نادـة. ق املنسوخة مث تأ يت ابلطـر  الطـر

  مسّل ابملتون عناـة فائقة:ـعتين الإمام  -3

ز يف فروق ال لفاظ، و ل يروي ابملعىن، و ـنص عىل أ ي زايدة أ و نقصان يف ال لفاظ،  ى و ـتحرم  فهو ـتحرم

و يسوق الاختلفات الواردة يف الرواايت يف الباب الواحيد، من خلل التنبيه عىل أ دق التفاصيل يف 

 الرواـة.

نه ليس يف حصيح الإمام مسّل ب -4  :عيد مقيدمته سوى احليدـ  الرسداإ

 .الصحابة و ل التابعني بغريه، ل من أ قوال -صىل هللا عليه و سّل-فّل ميزج حيدـ  النيب 

 مجعه مجليع طرق احليدـ  يف املاكن ال ليق هبا يف الباب الواحيد: -5
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ل يف الإس ناد، مما يسهل  يدة من خلل اس تعامهل لفكرة التحـو قة فـر ايها بطـر عىل طالب احليدـ  و تلخيصه اإ

 العثور عىل احليدـ  يف اببه.

ايها حرص - ح فهيا ابلسامع و انتقاؤه اإ  : الإمام مسّل عىل التنبيه عىل الرواايت املرصم

و ذكل تلفيا منه للالكم يف الإس ناد املعنعن، سواء اكن الراوي اذلي ورد ترصحيه للسامع ميدلمسا أ و غري 

مِّس.  ُميَدل

 كتابه الصحيح يف بدله و عنيد حضور أ صوهل و بني ش يوخه:أ نم الإمام مسّل أ لمف  -7

ن احليدـ  أ ثناء تلقيه هل عن الش يوخ، فيقول: ُربَّ حيدـ  مسعته  خبلف الإمام البخاري اذلي مل يكن ـيدوم

  .ابلشام و كتبته خبراسان

 كثرية.  و فنوان اعلوم مسلـم الإمـام حصيـحتضمن  -

 .صحيـحال  يدــ احل -1

ترتيب  يف مسلـم الإمـاماملهنج الفذ اذلي سلكه الصناعة الإس نادـة: اليت جتلمت يف أ مكل صورها من خلل  -2

ق  ،بيدقة حممكة و بأ هيداف ميدروسة ،و جودة الس ياق ال حادــ  ل الإس ناد و ـمجع الطرق و حتـو ته يفو طـر

قةتعيدد الش يوخ،   فنية مبتكرة. فاس تطاع بذكل أ ن جيمع بني الاختصار و الاستيعاب بطـر

مة القمية اليت وضعها يف صيدر  يدــ علوم احل -3  ه.كتـابقواعيد و أ صول: من خلل املقيدم

و رؤوس املسائل هبيدف متكني الفقيه  الفقهيـةعىل ال بواب  ال حادــ ترتيب  -: و ذكل من خلل: الفقـه -4

 من الاس تنباط و الاس تيدلل.

"و ـُْعَرُف  من النبوغ يف التفقه و الاجهتاد، ـقول ابن القمي: مسلـم الإمـامـيدل عىل ما اكن يمتتمع به "و هذا 

لها". ال حادــ قوهل يف الس نة من س ياق   اليت ذكرها و مل ـتأ وَّ

يراد الرواايت املتعيددة املش متةل عىل أ لفاظ خمتلفة و زايدات تفييد الفقيه و تساعيده يف النظر و الاس تيدلل. -  اإ

 :مسلـم الإمـامعنيد  يدــ أ قسام احل -

 ما رواه احلفماظ املتقنون. -1

تق -2  ان.ـما رواه العيدول املعروفون ابلصيدق و لكهنم متوسطون يف احلفظ و الإ

 .ما رواه الضعفاء املرتوكون بسبب كرثة اخلطأ  و السهو أ و بسبب الكذب -3

ج خي  ِّج  مسلـم الإمـامرَّ ل حادـ  القسم ال ول، مث ـتبعه أ حادـ  القسم الثاين، و أ ما القسم الثال  فل ـعرم

 ًل.ـعليه أ ص

ىل أ ربعة أ قوال مسلـم حصيـحاختلف أ هل العّل يف عيدد أ حادـ   - اثنا عرش الراحج أ هنا  ،بسبب كرثة الطرق اإ

 .املكررا بغري حيدــثن ـثلثة أ لف و ثلث و ثلثيو  ،أ لف حيدـ  ابملكرر
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لت يف  -  أ لف و س بعامئة و س بع و مثانني موضًعا. مسلـم حصيـحبلغت التحـو

 ا مكررا.حيدــثمائة و س بعة و ثلثني  مسلـم حصيـحبلغت املكررات يف  -

غساين ووافقه عليه مام أ بو عيل ال ما قرره الإ ، و هو أ ربعة عرش موضًعا مسلـم حصيـحبلغت املعلقات يف  -

ل حيدـثامن الكتاب وصلت يف مواضع أ خرى هللا املازري و احلافظ العرايق،الإمام أ بو عبيد  واحيدا ُوصل  ، اإ

ها اثنا عرش موضعا، وهو اختيار الإمام ابن غريه، و هو حيدـ  اللي   يف بن سعيد يف التميم، وهناك من عيدم

 الصلح و احلافظ ابن جحر.

ب  البحـ بعيد  -  مسلـم الإمـام حصيـحو المتحيص يف ال دةل و الرتجيح بني أ قوال العلامء يف مسأ ةل تبـو

ىل: البحـ املبسوطة يف هذا   خنلص اإ

ماكنية وضع -  .الكتـبأ سامء  و صحيـحه ال كتـاب ل بوابرمحه هللا  مسلـم الإمـام اإ

و ال بواب يف  الكتـبالنووي عناوين  الإمـامأ يب العباس القرطيب و بعيده  لإمـاماك مسلـم حصيـحوضع رشاح  -

 بسبب تعاملهم مع النسخ غري املبوبة. مسلـم حصيـح

تقان و الورع و املعرفة، و ذلحصيـحيف  مسلـم الإمـامسكل  - ك مرصمح ـه طرقًا ابلغة يف الاحتياط و الإ

  ارفهـالشأ ن و متكنه من أ نواع معبكامل ورعه و متام معرفته و غزارة علومه و شيدة حتقيقه و تفقيده يف هذا 

 و تربيزه يف صناعته و علو حمهل يف المتيّي بني دقائق علومه.

لع عىل ما أ ورده يف أ سانييده و ترتيبه و حسن س ياقه و بيدـع طـرقته  مسلـم حصيـحمن حقق نظَره يف  - و اطم

و تلخيص الطرق  رواــة المن نفائس التحقيق، و جواهر التيدقيق و أ نواع الورع و الاحتياط و التحري يف

اع رواـته، و غري ذكل مما فيه من احملاسن ـو كرثة اطلعه و اتسا، ـو اختصارها و ضبط متفرقها و انتشاره

مـامات، عَّلِّ أ نه ـات و اللطائف الظاهرات و اخلفيـو ال جعوب ه،  اإ ل ـلحقه من بعيد عرصه، و قل من يساـو

 اء.ـبل ـيدانيه من أ هل وقته و دهره، و ذكل فضل هللا ـؤتيه من يش

نَّ مسأ ةل تفضيل  -  الإمـام حصيـحمن هجة براعة الرتتيب و حسن الس ياق عىل  مسلـم الإمـام حصيـحاإ

ل البخـاري  الإمـام حصيـحعىل  مسلـم الإمـام يـححص املشارقة أ نفسهم ، مل تكن فقط عنيد املغاربة، بل قيد فضَّ

 الإمـامارقة غاـة الإجعاب مبا حباه ـ، من ذات اجلهة اليت س بق بسطها عنيد املغاربة، بل و ُأجعب املشالبخـاري

، و ل أ دل عىل ذكل من أ قواهلم الرصحية يف احليدـثية اعةـه من ممّيات غاـة يف الإبيداع و الصنصحيـحل  مسلـم

 ذكل.

سامعيل البخاري ل تقل عن عنايهتم بصحيح الإمام مسّل، من - نم عناـة املغاربة بصحيح الإمام محميد بن اإ اإ

ىل ال نيدلس و املغرب العريب.    خلل اهامتهمم برواـة حصيح الإمام البخاري منذ دخوهل اإ
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اجملاميع و دراسة الرجال أ وىل املغاربة لصحيح الإمام البخاري عناـة ابلغة من خلل الرشوح و اخملترصات و -

  و غريها.

نم اعامتد احلافظ ابن جحر و العيين و القسطلين و غريمه ممن رشح حصيح الإمام البخاري، عىل ما ورد يف - اإ

رشوح و خمترصات و جماميع لعلامء املغرب و ال نيدلس، اكدلاودي و ابن بطال و املهلب و أ يب عيل الغساين 

و عبيد احلق الإشبييل و ابن قرقول، ل كرب دليل عىل القمية العلمية لهذه و ابن العريب و القايض عياض 

 ال عامل اخلادلة.

نَّ هجود علامء - ة و ال اإ ني عىل وجه اخلصوص، بلغت ذروهتا صحيـحاملغرب الإسليم يف خيدمة الس نة النبـو

ة العبيدري و ـاء فطاحـعىل ـيد علمري، ـادس الهجـيف القرن الس  ، املـازريل و عىل رأ سهم رزين بن معاـو

هم أ يب عيل ل و قب  الإش بيـيلابن العريب و ابن خري  و الإش بيـيل، و ابن قرقول و عبيد احلق عيـاضو القايض 

 الغساين و امحلييدي و غريمه.

مـامأ خرى  رواــةة بـاختص املغارب - ىل  رواــةو يه  مسلـم للإ أ يب محميد أ محيد بن عيل القلنيس ابلإضافة اإ

حس رواــةاملش هترة و يه  رواــةابل مسلـم الإمـام حصيـحروايهتم كذكل  براهمي بن محميد بن سفيـأ يب اإ  ان.ـاق اإ

 ات:ـبعيد ذكل بثلث رواـ مسلـم حصيـحاش هتر  -

 الكسايئ. رواــةابن ماهان عن أ يب بكر ال شقر و  رواــةمحميد بن عيىس اجللودي، و  رواــة

 عبيد احلق بن غالب بن عطية ال نيدليس  رواــةيف القرن السادس الهجري:  مسلـم حصيـحرواة  أ شهر -

 الإش بيـيلأ يب بكر بن خري  رواــةهـ( و 544بن موىس اليحصيب )ت  عيـاضالقايض  رواــةهـ( و 542)ت 

 هـ(.575)ت 

مـام "مسلـماملعّل بفوائيد " كتـاب ـعيدم  -  الإمـام صحيـحهـ( أ ول رشح ل 536)ت  املـازريأ يب عبيد هللا  للإ

اج و أ ساسا اعمتيد عليه العلامء يف املرشق و املغرب. مسلـم   بن احلجم

ليه اكن ـفزع يف الفتوى يف الطب يف بدله كام ـفزع  الإمام املازري اكن - أ حيد رجال الكامل يف العّل يف وقته واإ

ليه يف الفتوى يف الفقه  .اإ

ق  - ىل رشح موجز ملقيدمة  املـازري الإمـامتطرم مل  املـازري الإمـاممما يردـه عىل من قال بأ نم  مسلـم حصيـحاإ

 .مسلـم حصيـحيرشح مقيدمة 

مـام مسلـمبفوائيد املعّل  كتـابن تضمم  - ىل املسائل العقيدـة و  املـازري للإ تقعييًدا للمذهب املاليك ابلإضافة اإ

ة و   ية.يدــث و الصناعة احل ضبط الرواايت س نيدا و متناالتخرجيات اللغـو

ليه أ صل مسلـماملعّل بفوائيد  كتـابـعترب  - و  الفقهيـةملذهب املاليك ملا تضمنه من بسط للمسائل يف  يرجع اإ

 الرتجيح بيهنا.
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قية بتحقيق  املـازري الإمـام ـعيدم  - فـر و رتبة الاجهتاد و دقة النظر، مل يكن  الفقـهأ خر املتلكمني من ش يوخ اإ

التلقني اذلي ليس للاملكية  كتـابقوم مبذههبم، فهو شارح أ  ول  هيف عرصه للاملكية يف أ قطار ال رض أ فقه من

 مثهل.

ا ل نظري هل ابلرشح اللغوي، و ل أ دل عىل ذكل ـاهامتم مسلـمه املعّل بفوائيد كتـابيف  املـازري الإمـامأ بيدى  -

ة.ـمن اس تفادته من أ هم يراده للوجوه اللغـو  ات كتب اللغة و اإ

ائل العقيدـة ـاهمت ابملس كثريا مبسأ ةل ضبط ال لفاظ و الرواايت يف الس نيد و املنت، كام املـازري الإمـاماهمت  -

 و يرد عىل خمالفهيم، و ـأ يت مبا ـقرر ذكل من ال مثةل. ال حادــ اليت اش متلت علهيا 

، من خلل بيان الومه يف مسلـمه املعّل بفوائيد كتـابية يف يدــث عناـة كبرية ابلصناعة احل املـازري الإمـامأ برز  -

وظ و املشهور يف تصويهبا، و ـبيان احملف و مسلـم الإمـامبعض النساخ يف بعض رواايت بعض الرواايت من 

يف بعض  مسلـم الإمـامو بأ قوال  ،يف ترجيح يف أ سامء الرواة مس تيدل عىل ذكل بأ قوال أ هل اجلرح و التعيدـل

 "المتيّي". كتـابمصنفاته ك 

مـاماملعّل  كتـاباعمتيد العلامء عىل  - فيه  الإمـامو نقلوا منه و استشهيدوا بأ قواهل و انترصوا ل راء  املـازري للإ

 م.ـالعظي كتـابمما ـربز القمية العلمية لهذا ال 

ىل  املـازري الإمـامأ عظم كتب من   ".مسلـمه "املعّل بفوائيد كتـابابلإضافة اإ

ـض كتـاب - احلرمني أ بو املعايل عبيد  مـامان" لإ ـ"الربه كتـابو هو رشح ل اح احملصول من برهان ال صول ـاإ

 هـ(.478ين )ت ـاملكل اجلـو

 هـ(.422رشح التلقني للقايض عبيد الوهاب )ت  كتـابو 

نَّ تصيدي  -  اد.ـدرجة الاجهت الإمـامني دلليل أ خر عىل بلوغ كتـابلرشح هذين ال  املـازري الإمـاماإ

كامل املعّل بفوائيد " كتـاب -  هـ( مبراكش.544عيـاض بن موىس اليحصيب املتوىف س نة )ت  للقايض "مسلـماإ

ر يف العلوم اذلي سارت مبؤلفـاته الركبان،  عامل املغرب و قايض ال مئة و معيدة أ رابب احملابر و ال قلم املتبحم

م من حي  الرشو كامل لرشح ش يخه أ يب عبيد هللا  مسلـم الإمـام حصيـح كتـابل  حتقيدم )ت  املـازريلكونه اإ

 هـ(.536

كامل  كتـاب - ، مسلـم حصيـحأ وسع وأ مشل الرشوح عىل من أ قيدم و  عيـاضللقايض  مسلـماملعّل بفوائيد اإ

 اعمتيد عليه جل من جاء بعيده اقتبسوا منه و استشهيدوا بأ قوال صاحبه فيه.

  رواــة"الإملاع يف أ صول ال هكتـابمضيفا ملسائل تعترب تمكةل ل  مسلـم حصيـحمقيدمة  عيـاضرشح القايض  -



 345 

، تكل املقيدمة اليت يدــ " رشًحا وافيًا، مس تخرًجا ما فهيا من فوائيد و نكت يف ش ىت علوم احلو تقيييد السامع

ة  رسائه لقواعيد وأ صول احل مسلـم الإمـامشهيد من خللها العلامء بعبقـر  .يدــ من خلل اإ

كامل املعّل بفوائيد  كتـابكشف  - ب  مسلـم صحيـحعام جاء يف بعض النسخ ل  عيـاضللقايض  مسلـماإ من تبـو

بة حىت شاع خطأ   اح اذلين تناولوا النسخ غري املبوم  بني طلبة العّل عامة -و ترامج، غابت عن كثري من الرشم

ب مسلـامأ نَّ  -و علومه خاصة يدــ يف احلو املتخصصني   ه.كتـاب مل ـبومِّ

كامل املعّل بفوائيد كتـاب عيـاضرتمب القايض  - ، و أ خضع مسائل مسلـم الإمـام حصيـحوفق ترتيب  مسلـمه اإ

ىل هذا الرتتيب.  املعّل اإ

كامل املعّل بفوائيد كتـابيف  عيـاضاعتىن القايض  -  ية و الالكم عن العلل و الرجال يدــث لصناعة احلاب مسلـمه اإ

ثني النفاذ ا موقف احمليدم ً أ يب عيل الغساين و غريه من بعض  لإمـاماك و بيان اللطائف الإس نادـة، موّضمِّ

ل التعارض الظاهري بيهنا جبمعه بني الرواايت اخملتلفة، و هل توجهي ،الرواايت  الإمـاملم ـات دقيقة لكـمـز

 .املـازريو الكم ش يخه أ يب عبيد هللا  مسلـم

ى القايض  - و رشح ما ـتعلق  لـممس حصيـحاملبسوطة يف مقيدمة  يدــ لتحرير مسائل علوم احل عيـاضتصيدم

مهنا ببيان علل الرواايت و أ حوال الرجال من حي  املوافقة و اخملالطة و التوثيق و التجرحي، و املكرثين مهنم 

 ات.ـ، و ما ـؤثر من ذكل يف مسأ ةل الرتجيح بني الرواـو املقلني و احلفظ رواــةيف ال

ن كتاب - لو كتب هـ(، 544)ت  بن موىس اليحصيب" للقايض عياض مشارق ال نوار عىل حصاح ال اثر" اإ

 ابذلهب ووزن ابجلوهر لاكن قليل يف حقمه.

ب احل كتـاب، مشارق عىل حصاح ال اثر كتـابـعيدُّ  -   مسلـمو  البخـارييف املوطأ  و  يدــ يف تفسري غـر

ِّجـاظ و التنبيه عىل مواضع ال وهـو ضبط ال لف  ال.ـام و التصحيفات، و ضبط أ سامء الرم

َ من أ لفاظ احلكتـابيف  عيـاضضبط القايض  - اذلي ورد يف  يدــ ه مشارق ال نوار ما التبس و ُأْشِكِّ

ر ما وقع فيه  الكتـبماكل، و رشح ما مغض يف  الإمـامني وموطأ  صحيـحال  الثلثة من ال لفاظ، و حرَّ

ه اللكامت اليت َعَرض لها أ و ترصَّف فيه الرواة ابخلطأ  و التومه يف الس نيد و املنت، مث رتمب هذالاختلف 

 ابيئ املغريب.ف ب حروف املعجم حسب الرتتيب ال لـعىل ترتي

ن كتاب - براهمي بن ـوسف ابن قرقول امحلزي الوهراين )ت  "مطالع ال نوار عىل حصاح ال اثر" اإ هـ( 569لإ

ب احل كتـابهو  ه ابملوطأ  و ال  يدــ يف تفسري غـر  ني.صحيـحو ضبط أ لفاظه و الرواايت و خصَّ

و  ه عىل حروف املعجم برتتيب ال لف ابيئ املغريب، ابلنس بة للحرف ال ولكتـابابن قرقول  الإمـامرتمب  -

 الثاين و الثال .
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ه مبا وقع ــذـل يف لك فصل ابلومه و الاختلف يف ال ماكن و البقاع و ال مس - اء و الكىن و ال نساب، و خصَّ

 ني.صحيـحالثلث املوطأ  و ال  الكتـبيف 

ن - ىل ثلثة أ قس عيـاضمشارق ال نوار للقايض  كتـابوار لبن قرقول ب ـانقسم العلامء يف علقة مطالع ال   ام.ـاإ

  .املشارق أ و ـضاهيه كتـابمثال املطالع عىل  كتـابعيدم  :م ال ولـالقس -

  .عيـاضمشارق ال نوار للقايض  كتـابمطالع ال نوار اختصاًرا ل  كتـابعيدم  :م الثاينـالقس -

 .املشارق كتـاباملطالع تبييض ل  كتـابعيدم  :م الثال ـالقس -

ليه  عيـاضاملشارق للقايض  كتـابل  و حتقيق املطالع لبن قرقول تنقيح كتـابأ ن  صحيـحو ال  - أ ضاف اإ

ضاف  ات.ـات و اس تيدراكـاإ

ة يف ر  الإمـاممجع  - يد الصحاح و السنن بني كتب الس نة املعمتيدة كتـابزين بن معاـو ورة لل مئة ـاملشهه جتـر

ماكل، جامع الرتمذي و سنن أ يب داود  الإمـامموطأ   مسلـمو  البخـاريني صحيـحو يه ال  يدــ علامء احل

ار الصحابة و أ ورد فقه ـجمردة عن ال سانييد، كام أ ضاف أ ث ال حادــ السجس تاين و سنن النسايئ، فذكر 

 .البخـاريماكل و ترامج 

ة ا الإمـامرتمب  - يد للصحاح و السنن عىل ال بواب كتـابلعبيدري رزين بن معاـو و اعمتيد يف  الفقهيـةه التجـر

 .البخـاري الإمـام حصيـحات عىل أ بواب ـب الرواــترتي

يد للصحاح و السنن  كتـابـعترب  - مـامالتجـر ة أ ول  للإ مجع بني ال صول الس تة:  كتـابرزين بن معاـو

 داود و سنن النسايئ.ان و املوطأ  و سنن الرتمذي و سنن أ يب صحيـحال 

ل من عيدَّ موطأ   الإمـامـعيدُّ  - ة العبيدري، أ وم اجة ـماكل سادس الس تة بيدل سنن ابن م الإمـامرزين بن معاـو

 القزوـين.

جليل يف  كتـاب( هـ581)ت  الإش بيـيلعبيد احلق  محميد ني حلافظ املغرب أ يبصحيـحامجلع بني ال  كتـابـُعيدُّ  -

سامعيل  الإمـام حصيـحاببه، حي  مجع فيه بني  بن احلجاج النيسابوري، حبذف  مسلـمو  البخـاريمحميد بن اإ

سقاط املكررات.ـال س  انييد و اإ

 اختار لرتتيب كتابه ترتيب حصيح الإمام مسّل، و اختار لفظ الإمام مسّل يف الرواايت املتفق علهيا.-

 الزتم فيه بأ لفاظ ال صلني و مل يزد علهيا و مل ـغري. -

ىل ذكل اضأ   -  ا.ـه و غريهكتـاباليت ترمج هبا ل بواب  البخـاري الإمـاماملوقوفة و املعلقة عنيد  ال حادــ ف اإ

 ني.صحيـحه امجلع بني ال كتـاببنيم مهنجه يف مقيدمة  -

اج: مسلـم حصيـحالقمية حول رجال من ادلراسات   بن احلجم
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 ه.ـهـ( و هو أ عظم ما كتب يف ابب498تقيييد املهمل و متيّي املشِك ل يب عيل الغساين اجلياين )ت  كتـاب-

املهناج  تـابك  قيق و مل تطبعمن ادلراسات القمية حول رجال حصيح مسّل، لكن لل سف مل تطلها ـيد التح  -

ين )ت  مسلـميف رجال  بن احلجاج  مسلـممجموع يف رجال  كتـابهـ( و 522بن احلجاج لبن يربوع الش نرـت

 الإش بيـيلبن احلجاج لعبيد احلق  مسلـمال ـرج املهناج يف كتـابهـ( و 532ل محيد بن طاهر ال نصاري )ت 

 هـ(.581)ت 

سامعيل بن خلف مسلـمو  البخـارياملَُعّلَّ بش يوخ  كتـاب ـعيد - من  هـ(636ون ال ونيب )ت ـل يب بكر محميد بن اإ

 الكتب القمية اليت طبعت حول دراسات املغاربة لرجال حصيح مسّل.

روف املعجم ابلنس بة ـحسب ح مسلـمو  البخـاريه املَُعّلَّ بش يوخ كتـابون ال ونيب ـابن خلف الإمـامرتمب  -

 حلرف اذلي ـبيدأ  به ا م الش يخ.اباب ـللحرف ال ول و الثاين و الثال  و ـعنون الب

واهل مبثوثة يف ـل و اذلي ـعمتيد قوهل فيه، و أ قـاء اجلرح و التعيدــون ال ونيب من علمـخلف ابن ـعيد الإمام -

 .مسلـمو  البخـاريه املعّلَّ بش يوخ كتـاب

ن كتاب املعّل بش يوخ البخاري و مسّل ـعيد مصيدرا من مصادر اجلرح و التعيدـل، حي  نقل منه العلامء  - اإ

 مصنفه فيه، مما ـيدل عىل القمية العلمية لهذا الكتاب.و تلقوه ابلقبول و استشهيدوا بأ قوال 

 و ما حوته من أ عامل خادلة ميدرسة الإمام مسّل يف املغرب الإسليم""من خلل هذه ال طروحة يف  -

 ، تعرفنا عىل: لعلامء مغاربة

 تسع خمترصات. -

 س بع و عرشين رشحا.-

 بني املس تخرجات و التعاليق و احلوايش و التقاـييد و املنظومات. س بعة عرش معل -

 مخسة عرش دراسة تناولت رجال حصيح مسّل. -

 دراسة مجعت بينه و بني حصيح الإمام البخاري، و بعض كتب احليدـ  ال خرى. و أ ربعني اثنني -

 ثلث زوائيد. -

 دراسات معارصة. -

ىل النور هذه ال عامل أ ن نكون قيد حققنا ال هيداف املرجوة من هذا البح ،  نرجو ال خريويف  و أ خرجنا اإ

عن املهنج ادلقيق يف نقيد ال حادـ  اذلي اعمتيده هؤلء ال مئة يف مصنفاهتم، ذكل  ملمح، و رمسنا اخلادلة

سلطنا  نكون قيد و عارصة،ية املخي املهنج اذلي ـعترب المنوذج الفذ اذلي اعمتيدت عليه املناجه العلمية و التار 
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ن وسامه يف البناء العلمي و احلضاري لهذه ال مة، حفري أ ن ـلتفت العلامء والباحث ،زمخالضوء عن تراث 

 دلراسة هذا الرتاث الزاخر و حتقيقه.

نه ويل ذكل و القادر   نسأ ل التوفيق و السيداد و القبول بأ ن جيعل هذا العمل خالصا لوهجه الكرم،و هللا اإ

ل ابهلل العيل العظمي، و صل اللهم و سّل عىل س ييدان محميد و عىل أ هل و حصبه  عليه، و ل حول و ل قوة اإ

    وأ خر دعواان أ ن امحليد هلل رب العاملني. .أ مجعني

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ة   لمي 
الع

هارس 
 الف 

ة   ي  ن  را  ات  الق  ي  هرس الآ 
 ف 

ة   ون  ب 
ث  الي  حادي  هرس الآ 

 ف 

م لهم رج  علام المت  هرس الآ 
 ف 

لدان   ماكن  والب  هرس الآ 
 ف 

ة   عرن 
ات  الش  ب  ن  هرس الآ 

 ف 

ع هرس المصادر والمراج 
 ف 

وعات   هرس الموض 
 ف 



 
 

 

350 

ة   ي  ن  را  ات  الق  ي  هرس الآ 
 ف 

 
 مـــمرتبة على حروف المعج

 مــسم اهلل الرحمن الرحيــب

 الصفحــة اآليـــة القرآنية

  -أ-

 تَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدََّمْت لَِغٍد﴾ات َُّقوا اللََّه َول ﴿ -1
 18سورة الحشر اآلية  

296 

 ﴾ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ ﴿-2 
 01سورة النصر اآلية  

216 

 ﴾َوأَْرَسْلَناُه ِإََل ِماَئِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدونَ ﴿ -3
 174سورة الصافـات اآلية  

215 

 ﴾ َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا ﴿-4
 03سورة األنبياء اآلية  

206 

 ﴾قَ ْوَمُه َوَما َهَدى َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن  ﴿-5
 79سورة طــه اآلية  

171 

 ﴾ َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلمٍ  ﴿-6
 171 23سورة اجلاثية اآلية 

يعاً َوال تَ َفرَُّقوا  ﴿-7  ﴾َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اللَِّه َجَِ
 18 103سورة آل عمران اآلية 

اَر َوالَِّذيَن تَ بَ و   ﴿-8  ﴾ُءوا الدَّ
 09احلشر اآلية  سورة

164 
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 ﴾َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّاَر  ﴿-9
 209 09سورة احلشر اآلية 

 ﴾ َواللَُّه ال ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍل َفُخورٍ  ﴿-10
 208 23سورة احلديد اآلية 

 ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوأَْْيَاِِنِْم ََثَناً قَِليالً  ﴿-11
 208 77آل عمران اآلية  سورة

 ﴾ َأَلَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن ََتَْشَع قُ ُلوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ  ﴿-12
 50 16ة احلديد اآلية ر سو 

 ﴾إنَّ اللََّه ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء  ﴿-13
 48اآلية  النساءسورة 

17 

 ﴾ َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنُفِسُكْم َأْو َُتُْفوهُ  ﴿-14
 330 284سورة البقرة اآلية 

َواأَلْرَض ِف ِستَِّة أَيَّاٍم ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى  ِإنَّ َربَُّكْم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّمَواتِ  ﴿-15
 ﴾ ِش يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاراْلَعرْ 

 54سورة األعراف اآلية 
17 

 ﴾فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْ ََن َوُثالَث َورُبَاَع  ﴿-16
 50 03سورة النساء اآلية 

 ﴾ِإنََّك ال تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء  ﴿-17
 290 56سورة القصص اآلية 

 ﴾َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ  وَأنَّ  ﴿-18
 153سورة األنعام اآلية 

18 

 ﴾فَ َقاَل ِإِّنِّ َسِقيٌم  ﴿-19
 212 89سورة الصافات اآلية 

 ﴾َوَأْوَحى َربَُّك ِإََل النَّْحِل  ﴿-20
 211 68سورة النحل اآلية 
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ْم اْلَوِسيَلَة  ﴿-21  ﴾أُْولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ْبتَ ُغوَن ِإََل َرِّبِِّ
 50 57سورة اإلسراء اآلية 

 ﴾َوأُْولَِئَك ُهْم اْلُمْفِلُحوَن  ﴿-22
 170 05سورة البقرة اآلية   

  -ب-
 ﴾َبْل فَ َعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَنِطُقوَن  ﴿-23

 212 63سورة األنبياء اآلية 

  -ت-
 ﴾تَ َيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً فََ  ﴿-24

 174 43سورة النساء اآلية 

  -ث-
 ﴾ اْستَ َوى ِإََل السََّماءِ ُث  ﴿-25

 240 29سورة البقرة اآلية 

 ﴾ ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ  ﴿-26
 02سورة الرعد اآلية 

240 

َنا َعَلى آثَارِِهْم  ﴿-27  ﴾ُُثَّ قَ فَّي ْ
 204 27سورة احلديد اآلية 

  -ح-
 ﴾ْم اْلَمْيَتُة ُحرَِّمْت َعَلْيكُ  ﴿-28

 176 03سورة املائدة اآلية 

  -خ-
 ﴾ ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  ﴿-29

 31سورة األعراف اآلية 
50 
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 ﴾خذ من أمواهلم صدقة  ﴿
 176 103التوبة اآلية  سورة

  -ر-
 ﴾ َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِلْيَانِ  ﴿-30

 18 10سورة احلشر اآلية 

  -س-
 ﴾َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغي اً  ﴿-31

 207 59سورة مرمي اآلية 

بُ َر  ﴿-32  ﴾َسيُ ْهَزُم اجلَْْمُع َويُ َولُّوَن الدُّ
 295 45القمر اآلية  سورة

  -ش-
 ﴾ ِشَفاٌء ِلَما ِف الصُُّدورِ  ﴿-33

 211 57سورة يونس اآلية 

  -ع-
 ﴾َوَعَصى آَدُم َربَُّه فَ َغَوى  ﴿-34

 214 121سورة ط  ه اآلية 

 ﴾َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر  ﴿-35
 267 109سورة التوبة اآلية 

  -ف-
 ﴾ ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاسِ  ﴿-36

 211 69النحل اآلية  سورة

  -ق-
 ﴾َوُقوُلوا ِحطٌَّة  ﴿-37

 50 58سورة البقرة اآلية 
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  -ك-
 ﴾وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء  ﴿-38

 07سورة هود اآلية 
215 

  -ل-
 ﴾َوال ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء  ﴿-39

 33سورة النور اآلية 
50 

 ﴾َوال ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن ََتَصُّناً  ﴿-40
 50 33سورة النور اآلية 

 ﴾ألَصلِّبَ نَُّكْم ِف ُجُذوِع النَّْخِل  ﴿-41
 304 71سورة ط  ه اآلية 

َّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن  َ ﴿-42  ﴾ال َُيَْسََ
 180سورة آل عمران اآلية 

291 
 

 ﴾َولَِباُس الت َّْقَوى  ﴿-43
 241 26سورة األعراف اآلية 

 ﴾َوالرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلِم  ﴿-44
 171 07سورة آل عمران اآلية 

  -م-
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة  ﴿-45  ﴾َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

 17 05سورة البي نة اآلية 

 ﴾ َما تُ َوْسِوُس بِِه نَ ْفُسهُ  ﴿-46
 246 16سورة "ق" اآلية 

 ﴾َماَذا قَاَل آنِفاً  ﴿-47
 16سورة حممد اآلية 

 
171 
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نْ َيا   َما ﴿-48 َكاَن لَِنِبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحَّتَّ يُ ْثِخَن ِف اأَلْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
( َلْوال ِكَتاٌب ِمْن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما 67َواللَُّه يُرِيُد اآلِخَرَة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم )

 ﴾ا َغِنْمُتْم َحالالً طَيِّباً ( َفُكُلوا ِمَّ 68َأَخْذُُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم )
 69-67سورة األنفال اآلية 

295 

 ﴾ َما َمنَ َعَك َأالَّ َتْسُجدَ  ﴿-49
 12سورة األعراف اآلية 

206 
 

 ى ﴾وَ ن اهلَ عَ  نطقُ ا يَ مَ ﴿ وَ 
 85    3النجم اآلية 

 ﴾ َأْظَلُم ِمَّْن اف ْتَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً لُِيِضلَّ النَّاسَ  َفَمنْ  ﴿-50
 209 144سورة األنعام اآلية 

 ﴾ َفَمْن َأْظَلُم ِمَّْن اف ْتَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً لُِيِضلَّ النَّاسَ  ﴿-51
 219 144سورة األنعام اآلية 

 ﴾ُروِف َوَمْن َكاَن َفِقرياً فَ ْلَيْأُكْل بِاْلَمعْ  ﴿-52
 06سورة النساء اآلية 

50 

 ﴾َوَمْن ُيْكرِهُّنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمْن بَ ْعِد ِإْكرَاِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحيٌم  ﴿-53
 245 33سورة النور اآلية 

  -ن-
 ﴾نَ َتبَ وَّأُ ِمْن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء  ﴿-54

 164 71سورة الزمر اآلية 

 ﴾نَ َتبَ وَّأُ ِمْن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء  ﴿-55
 209 71سورة الزمر اآلية 

  -ه -
ْم  ﴿-56  ﴾َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِف َرِّبِِّ

 19سورة احلج اآلية 
 

50 
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ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر  ﴿-57
َنِة َواْبِتغَ  اَء تَْأِويِلِه ُمَتَشاِِّبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِف قُ ُلوِِّبِْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ

تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِّنا َوَما  َوَما يَ ْعَلمُ 
 ﴾َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلوا األَْلَباِب 
 07سورة آل عمران اآلية 

215-
171-293 

 ﴾َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِهَيٌة  ﴿-58
 234 16سورة احلاقة اآلية 

  -و-
 ﴾َوَهَن اْلَعْظُم ِمِّنِّ  ﴿-59

 234 04سورة مرمي اآلية 

  -ي-
َها َزْوَجَها  ﴿-60 يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجاالً َكِثرياً َوِنَساءً  َساءَلُوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي تَ  َوَبثَّ ِمن ْ
 01سورة النساء اآلية  ﴾ َرقيباَعَلْيُكْم 

296 

 ﴾َيْسأَُلوَنَك َعْن األَنْ َفاِل ُقْل األَنْ َفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل  ﴿-61
 245 01سورة األنفال اآلية 

 ﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعْن الرُّوِح ُقْل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َرِّبِّ َوَما أُوتِيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل  ﴿-62
 85سورة اإلسراء اآلية 

245 

ْم َأال َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمنيَ  ﴿-63  ﴾ َويَ ُقوُل اأَلْشَهاُد َهُؤالِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى َرِّبِِّ
 302 18سورة هود اآلية 

 ﴾يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه  ﴿-64
 172 07سورة آل عمران اآلية 
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ة   وي  ب  ث  الن  حادي  هرس الأ 
 ف 

 طــرف الحــديــث الصفحــة

 أ
213 

 آدم و موسى" "احتج   -

219 
 "إذا حضر عشاء أحدكم و أقيمت الصالة" -

266 
 "إذا حمل أحدهما على أخيه المسلم" -

175 
 ر"فقد طهُ إذا ُدبغ اإلهاب " -

171 
 "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك ..." -

291 
 النعم لم يعط حقها..." ب  إذا ر  " -

218-219 
 "إذا وضع عشاء أحدكم و أقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء" -

298 
 "أربع من أمتي من أمر الجاهلية..." -

 أربعون خصلة أعالهن منيحة العنز"" - 302

182 
 "أشرف على أطم من آطام المدينة" -

300 
 أني رسول اهلل...""أشهد أن ال إله إال اهلل و   -

221 
 صلى الناس...""أ  -

145 
 "أعذر اهلل إلى امرئ أخر أجله حتى يبلغ ستين سنة"  -

171 
 "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم..."  -

203 
 القمر"ل زمرة تلج الجنة صورهم على صورة "أو  -

175 
 "أال أخذتم إهابها فدبغتموه استمتعتم به" -

 "أال أدلك على كلمة من كنوز الجنة"- 293

174 
 "إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان"  -

217 
 "أال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم..."  -

331 
 "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى" -

215 
 أهل الجنة يأكلون و يشربون و ال يتفلون..." "إن    -
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266 
 اإليمان ليأرز إلى المدينة" "إن    -

202 
 "و أن تتخذ الروح غرضا"  -

172 
 سورة آنفا" نزلت علي  "أُ  -

155 
 نزل القرآن على سبعة أحرف""أُ   -

164 
 "أنزلوا الناس منازلهم"  -

297 
 آيتان من آيات اهلل ال ينكسفان لموت أحد" "إن الشمس و القمر -

210 
 "إن كذبا علي ليس ككذب على أحد"  -

293 
 "إنكم ال تنادون أصم و ال غائبا"  -

177 
 "إن اهلل جميل يحب الجمال"  -

397 
 "إن اهلل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة"  -

234 
 انتزاعا"إن اهلل ال يقبض العلم "  -

242 
 إن اهلل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر""  -

178 
 "إن اهلل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار"  -

301 
 "إن اهلل يدني المؤمن فيضع عنه كنفه و ستره"  -

299 
 ما شئت" درك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستح فاصنعأ ام"إن م  -

246 
 "شد الناس عذابا يوم القيامة إن من أ"  -

239 
 كان يكتحل من قبل مؤقه"  -صلى اهلل عليه و سلم-"أن النبي   -

299 
 نعى جعفرا و زيدا قبل أن يجيء خبرهم" -صلى اهلل عليه و سلم-أن النبي "  -

235 
 "إن هذا يوم اللحم فيه مكروه"  -

 الناس""إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم  - 175

164 
 "إنه صعلوك"  -

164 
 "إنه ال يضع عصاه على عاتقه"  -

203 
 "ج الجنة صورتهم على صورة القمر"أول زمرة تل  -

324 
 "أين المتألي على اهلل ال يفعل المعروف" -

 ب  

239 
 "ثت إلى أهل البقيع ألصلي عليهم"بع  -
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 ث  

208 
 ال ينظر إليهم""ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة و  -

 ج  
144 

 "يتذاكرون  -اهلل عليه و سلم صلى-"جلس ناس من أصحاب النبي   -
167 

 "جمع رسول اهلل في غزوة تبوك بين الظهر و العصر"  -

 ح                   
243 

 شماله" "حتى ال تعلم يمينه ما تنفق  -

240 
 الرمح"ب"حتى يستقل الظل  -

330 
 على المسلم خمس"حق المسلم "  -

188 
 "الحمو الموت"  -

299 
 "الحياء من اإليمان" -

169 
 إلى المصلى و استقبل القبلة..." -صلى اهلل عليه و سلم-"خرج النبي  -

330 
 "خمس يجب للمسلم على أخيه"  -

146 
 "خير األمور أوسطها"  -

 خ   
270 

 "و خلق آدم بيده" -

 د  
299 

 فإن الحياء من اإليمان" دعه"  -

 ذ  
300 

 ""الذاكرون اهلل كثيرا-

 ر  
186 

 يصبغ بها" -صلى اهلل عليه و سلم–"رأيت رسول اهلل   -

268 
 " رجز أرسل على من كان قبلكم"  -

241 
 "رداء الكبرياء على وجهه"  -

 س    
168 

 "سلوني، فهابوه أن يسألوه فجاء رجل..."  -

300 
 هذا ُجمدان سبق المفردون""سيروا   -
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 ص
156 

 "صدق اهلل و كذب بطن أخيك"  -

 ط

173 
 الطهور شطر اإليمان""  -

 ظ

172 
 "ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن..."  -

 ع
145 

 "عمر أمتي ما بين ستين سنة إلى سبعين"  -

 غ
301 

 غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج و أنا فيكم...""  -

 ف

248 
 "فضلنا على الناس بثالث جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة..."  -

 ق

290 
 قل ال إله إال اهلل أشهد لك بها يوم القيامة""  -

 ك  

165 
 يُقبل و هو صائم" -صل ى اهلل عليه و سلم-"كان النبي   -

337 
 يقوم حتى ترم قدماه" -صلى اهلل عليه و سلم-" كان النبي   -

241 
 الكبرياء رداؤه و العز إزاره""  -

214 
 و كتب اهلل مقادير السموات و األرض بخمسين ألف سنة، و عرشه على الماء...""  -

165 
 "كفى بالمرء كذبا أن يحد ث بكل ما سمع"  -

244 
 بتان""كمثل رجلين عليهما ج -

167 
 ...""كنا نقلد الشاة -

269 
 شهيدا أو شفيعا" "كنت له -

290 
 "كنز أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع" -

 ل
302 

 "ال إله إال اهلل العظيم الحليم، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم"  -

201  
 "ال تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله" -
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298 
 "ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها"  -

176 
 "ال تنتفعوا من الميتة بإهاب و ال عصب"  -

239 
 "ال يوافقها عبد يصلي"  -

291 
 "ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم"  -

208 
 "ال ينظر اهلل إلى من يجر  ثوبه بطرا"  -

292 
 "ألن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب..."  -

292 
 حطب فيحملها على ظهره""ألن يحتزم أحدكم حزمة من  -

292 
 ألن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به""  -

298 
 ن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع""لتتبعُ   -

145 
 رٌة"ل عامل ِشرٌَّة و لكلِّ ِشرٍَّة فت"لك  -

269 
 "اللعانون ال يكونون شفعاء و ال شهداء يوم القيامة"  -

291 
 "اللهم أعوذ بك من الهم و الحزن و العجر و الكسل" -

295 
 اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني""  -

295 
 "اللهم إني أنشئك عهدك و وعدك"  -

294 
 ها"ا"اللهم خلقت نفسي و أنت توفاها لك مماتها و محي  -

235 
 "لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه"  -

212 
 قط إال ثالث كذبات.." -عليه السالم-"لم يكذب إبراهيم النبي   -

145 
 "لن ينجي  أحد كم عمُله"  -

235 
 ك النار"تلم تفعل ذلك للحق "لو -

176 
 "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"  -

177 
 "ليس على المسلم في عبده و ال فرسه صدقة" -

266 
 "ليعودن كل إيمان إلى المدينة"  -

 م
 ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إال ثالثة ودنانير""  - 247
298 

 خلف خليفة إال له بطانتان...""ما استُ  -

169 
 "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم..."  -

298 
 ما بعث اهلل من نبي و ال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان...""  -
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246 
 "ما حد ثت به أنفسها"  -

239 
 "مازالت المالئكة تصلي عليه" -

248 
 "ما ال عين رأت و ال أذن سمعت"  -

246 
 "ما وسوست به صدورها" -

244 
 "مثل البخيل و المتصدق"  -

208 
 "المسبل إزاره.."  -

300 
 "المستهترون بذكر اهلل يضع الذكر عنهم أثقالهم"  -

146 
 "معترك المنايا: ما بين الستين إلى السبعين"  -

291 
 "من آتاه اهلل ماال فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع" -

157 
 ح.."ب"من أكل سبع تمرات مما بين البنيها حين يص  -

157 
 ح بسبع تمرات عجوة""من تصب   -

291 
 من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا""  -

296 
 "أجرها"من سن في اإلسالم سنة حسنة فله   -

239 
 "من صلى علي  واحدة، صلى اهلل عليه عشرا"  -

241 
 "من قال مطرنا نبوء كذا" -

239 
 من كان صائما فليصل""و   -

209 
 من كذب علي  فليلج النار""  -

164-219 
 "من كذب علي  متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" -

177 
 يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل الجنة" من مات و هو"  -

302 
 "من منح منحة غدت بصدقة و راحت بصدقة" -

144 
 "من نحل ولًدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز ما نحله"  -

143 
 "من وس ع على عياله يوم عاشوراء"  -

 ن
297 

 عن قتل النساء و الصبيان" -صلى اهلل عليه و سلم-نهى رسول اهلل ف"  -

 هـ

169 
 حقا" ه"هل وجدتم ما وعدكم اهلل و رسول  -

297 
 هم من آبائهم""  -
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 ي  

295 
 "يا ابن آدم إنك ال تبذل الفضل خير لك و أن تمسكه شر لك" -

293 
 "يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم و ال غائبا.." -

294 
 العلم، و تظهر الفتن..." يتقارب الزمان، و يقبض"  -

294 
 "يتقارب الزمان و ينقص العلم" -

206 
 "يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل و مالئكة بالنهار"  -

245 
 "يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا و أمتي على تل" -

220 
 يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير...""  -

301 
 القيامة من ربه...."يدني المؤمن يوم "  -

303 
 "يذهب الصالحون األول فاألول"  -

291 
 "يستجاب ألحدكم ما لم يعجل فيقول"  -

185 
 "لى الكبير و المار على القاعد...يسل م الصغير ع"  -
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م لهم رج  علام المت  هرس الأ 
 ف 

 ة على حروف المعجم مرتب

 مــــاالس ةـــالصفح مــــاالس ةـــالصفح

 -أ- -ع-
21  عبد اهلل بن أيب مجرة األزدي 74  إبراهيم بن إسحاق الصرييف 
18  حممد القيسيعبد اهلل بن أمحد أبو  256  إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان 

119-21  الشنتريني عبد اهلل بن يربوع 307-98  إبراهيم بن حممد بن سفيان أبو إسحاق 
19  عبد اهلل بن احلسن بن أمحد ابن القرطيب 255  (أبو إسحاق التميميبراهيم بن موسى )إ 
 بن يوسف )ابن قرقول(إبراهيم  108 -254  عبد اهلل بن أمحد بن سعيد 85

19  عبد اهلل بن سليمان بن داود 99  أمحد بن أيب بكر بن احلارث 
 أمحد بن ثابت الطرقي 105 عبد اهلل بن عيسى الشيباين 83
 أمحد بن حفص النيسابوري 20 اجلويين عبد امللك أبو املعايل 153
-38 -21-12 بن عيشون املعافري عبيد اهلل 84

256 
 النيسابوري أمحد بن سلمة

311-98 علي بن أمحد الغساين الوادي آشي 87  أمحد بن طاهر بن علي األنصاري 
 أمحد بن احلسن الذهيب البلنسي 87 علي بن سليمان املغريب البجمعوي 92
 أمحد بن علي القالنسي 120 علي بن حممد اللخمي 150
 أمحد بن حممد )ابن أيب حجة( 112 علي الونيسي 94
 الساسي البوين قاسم أمحد بن 75-113 بن حيىي بن أيب العافية الدروقيعلي  115
 أمحد بن سعيد الدارمي 333 علي بن يوسف الفاسي 136
 أمحد بن حممد بن أمحد أبو جعفر 256 عمر بن حفص بن غياث 19
95-94 عمر بن عبد اجمليد 251  العباسي القسنطيين بن سعيد أمحد 
 أمحد بن حممد بن حنبل 19 بن دحية أبو اخلطاب عمر بن حسن 111

 القرطيب أبو العباس أمحد بن عمر 88-79 عمر بن أيوب اليحصيب 279 -136
 256 عمر بن عبد اجمليد امليانشي 151

 
 البكري بن أمحد أمحد بن حممد
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117  أبو احلكم عبد السالم بن برجان 277-83  أمحد بن حممد بن الرومية 
19  بن موسى اليحصيب)القاضي(عياض  85-189  إسحاق بن إبراهيم بن خملد 

323 عيسى بن أيب ذر اهلروي 135 1-  إمساعيل بن أيب أويس 9
19  عيسى بن أمحد اهلنديسي البجائي 93  إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل اهلروي 
 -ب-  عيسى بن مسعود املنكاليت الزواوي 89
   -ق- 
19  قاسم بن أصبغ البياين 96  بشر بن خالد 
 -ح-  قتيبة بن سعيد 20
19  -م-     حرملة بن حيىي 
20  حممد باي بلعامل 92  محيد بن زجنويه 
 -خ-  حممد بن إبراهيم بن حيىي )الكسائي( 275
 خلف بن هشام بن ثعلب 19-326 حممد بن إبراهيم )ابن احلاج( 90
 -ر-  حممد بن أيب مجرة األموي 86
134 -106  )احلميدي( حممد بن أيب نصر 103  َرزين بن معاوية العبدري    
 -ز-    حممد بن أمحد الكليب 184
324-19  حممد بن أمحد بن عبد امللك 86  زهري بن حرب بن شداد 
 -س-  حممد بن إسحاق بن خزمية 20
203  حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري 21  سعيد بن الربيع البصري 
 سعيد بن منصور 326 حممد بن جزي الكليب 80
20  حممد بن محدون بن عبد الرمحن 115  سويد بن سعيد 
 -ش-  حممد بن خالد السكسكي 14

 مشس الدين حممد بن رضوان 272 حممد بن خلفون أبو بكر األونيب 316-100
 -ع-    حممد بن خري أبو بكر اإلشبيلي 85
-314-282 حممد بن سليمان املغريب الروداين 113

109 
 )ابن الخراط(عبد الحق بن عبد الرحمن اإلشبيلي

 عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي 255 حممد بن رافع 20
 عبد الحميد الصائغ 150  حممد بن عبد اهلل بن تومرت 78

 د الرحمن بن يحيى بن الحسن القرشيعب 112  حممد بن عبد اهلل أبو بكر اجلوزقي 153-84
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 اهلل بن نميرمحمد بن عبد  20 -ي- 
 محمد بن عبد اهلل العلوي 153 حيىي بن حممد أبو زكريا التلمساين 100
 محمد بن عبد اهلل المعافري 107 حيىي بن حيىي أبو زكريا التميمي 229

 املازري  بن عمر حممد بن علي 149-84 حيىي بن معني بن بسطام 20 
 ُرشيد الفهري محمد بن عمر بن 100 يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 23 

 محمد بن عتيق 112 يوسف بن حممد أبو احلجاج  257

 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي   22 الكنى   
 محمد بن عيسى الجلودي 124 أبو بكر األشقر 125
 حممد بن شبري املعافري الصرييف 93 أبو بكر بيبش 116
 المري الفاسيمحمد الَتاُودي  94 أبو بكر بن خلف )ابن املواق( 256
 محمد بن محمد ابن زرقون 111 أبو بكر بن العريب 153
 محمد بن يحيى بن برطال 73 أبو بكر بن مدير األزدي 276
 حممد بن حيىي بن احلذاء 125 أبو بكر حمي الدين بن عريب الطائي 79

 / / أبو حامد النيسابوري الشرقي 22
 بن حيىي بن عبد اهلل الذهليحممد  21 أبو احلسن األنصاري اخلزرجي 256

 حممد بن حيىي بن هشام 98 أبو احلسن شريح الرعيين 275
 حممد بن يوسف السنوسي 91  أبو احلسن طارق بن يعيش 276
 بن سعادة حممد بن يوسف 135 أبو احلسن اللخمي 150
 حممد التهامي بن املدين 92 أبو ذر بن أيب ركب   280
 حممد الكبري بن حممد السرغيين 81 أبو عمر يوسف بن عبد الرب           117

 حممود بن أمحد ابن خطيب الدهشة 274 أبو العباس األصم 15

 حممود بن غيالن 20 أبو عبد اهلل التجيبي 279

 مسلم بن احلجاج النيسابوري 03 أبو عبد اهلل اجلزائري 280

 مسلمة بن القاسم القرطيب 70 أبو عبد اهلل بن البقار 279
 مكي بن عبدان بن بكر التميمي 22-122 أبو عبد اهلل الصنهاجي 279

 -ن-     أبو العالء بن ماهان 125
 نعيم بن محاد بن معاوية 323 أبو علي احلسن بن أيب األحوص 89
     أبو علي احلسني الغّساين اجلياين 97-105
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 -هـ- 
 هشام بن أمحد الوقشي 117 أبو الفضل بن دحية 256

 أبو الفضل شرف الدين املرسي األندلسي 79  
 القنطري أبو القاسم خلف بن فرج 136  

 أبو القاسم بن عساكر 279  

 أبو القاسم بن عطية 278  

 أبو القاسم الشريف السَّالوي اإلدريسي 91  
 أبو القاسم القرشي 276  
 أبو القاسم النفطي 278  

 حممد البجائي )ابن اخلطيب(أبو  278  

 أبو حممد اجلويين 256 
 أبو حممد طاهر بن عطية 278  

 أبو حممد املقرئ 278 
 أبو مروان الطُْبين 71  
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لدان   ماكن  و الب  هرس الأ 
 ف 

 

 البلد أو المكان الصفحة
 أ

90ص   أبة المغرب 
6ص   استواء 

316ص   أونبة 
 ب

89ص   بقورة 
 بهرا 202

 ج

235ص   الجابية 
235ص   جبل الجمر 

235ص   الُجحفة 
153ص   جوزق 

 ر

13ص   الري 
 ش

238ص   الشعيرة 
  ط 

71ص  بنةطُ    
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 ك 
201 

 
 كندة

 م

149ص   مازر 
276-314  مأرب 
235ص   معافر 
151ص   ميانش 

 ن

05ص   نيسابور 
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ة   عرب 
ات  الش  ي  ب  هرس الأ 

 ف 
 مرتبة على حروف المعجم

 األبيات صاحبها الصفحة
 أ

                 لَ ــــــو لقد أفلح من كل َعقَ      ي      ـــلــــــــــــأعقلي إن كنت َلمَّا تعق لبيد 171
           

 فما فعلْت قريظـُة و النظيـرُ    اٍذ       ـــــــــــــأال يا سْعـُد سعد بنـي معـ / 292

 ورـــــــــغداَة تحّملوا َلْهـَو الصَّبـ    ـاٍذ      ــــــــــــــــــَلَعْمُرَك إّن سعــد بني مع
 ورـــــالقـوم حاميـٌة تفـ و ِقْدرُ     ا      هــــــــــــُم ِقْدرَكم ال شيء فيــتـَرَْكتُ 

 و ال تسيـروا قينقاعأقيـموا      ـاٍب     ــــــــقال الكريم أبو ُحبَـ و قد

عبد الرحمن بن  74
 الديبع

 اريــــــــــــلبحُر علم ما لـه مجـ    اري      ـــــــــــــــإن صحيح مسلـم يا ق
 اريــــــــــــــمن مكرر البخـ ألذّ      ه     ـــما ُسْلِسَل من حديث سلسالُ 

 حـــــــــمحمٌد و ُخصَّ بالترجيـ   ح       ـــــــــــُل مْن صّنَف في الصحيَأو  الحافظ العراقي 69
 عْ ــأبي علي فّضلوا ذا َلْو نـَفَ   ع        ـــــــــــــــــــــٌم بـَْعـد الَغْرِب مو مسل

223- 
250 

 وارــتجلو عليك مشـارق األن ة        ــــــــــــــــقمريـ حاز الجمـال بصورة ابن خاتمة
 رارــــــال بصورة عمرية        تتلو عليك منـاقب األبـمكو حوى الـ

 س

192-
224 

أبو محمد عبد 
 المهيمن
 الحضرمي

 الـهـــــــــأدنى المدارك إلى إكمـوار في       ــــــــــــنـــــــوسار من مشارق األ

 

 الــــــــــــــــــــــــــــــــبها ودعا أمَّ الرَّبـاِب ومأَســـ   َهـى   ـــــــــ إن المعارَف والن  َسال عن َسالَ  أبوزيد السهيلي 258
 اَل ـــــــــــــــــة       فكيف التأسِّي حيـن منزله َســــــــــــــــــــــــــــَبَكيـُْت أًسى أيـاَم كان بسبتـ

 َل هذا البـُْعُد والقلُب ما سالقد طاَوًة       و ــــــــــــــــــفي البـْعِد َسْلـ أناٌس إنْ قال و 
 الــــــــــــــــــــــــتحيَّتـه الُحسنى مع الريـح أرَســ    شطَِّت النَّوى   فليَت أبا إسحاق إذا
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ــ بـذي ُعمر إذ أمرا      ـــفعاَدْت َدبُوُر الرِّيح عندي كالصَّبَ   ـالـــــــــــــــــــــــــــــزيـد تبسَّ
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أبو عمرو بن 
 الصالح

 وذا عجب كون المشارق من المغرب ة        ـــــــــــت بسبتمشـارق أنوار تسنّ 

 أبو عبد اهلل بن 250
جابر محمد 

 الضرير
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ع هرس المصادر و المراج 
 ف 

 ل"بة على حروف المعجم دون اعتبار "امرت

مـــــالقرآن الكري -  

 عنوان الكتاب صاحب الكتاب و محققه دار النشر و سنة الطبع

  أ 

دار ابن حزم، الطبعة 
 م1999 -هـ1420األولى

إتحاف السامع بمنهج اإلمام  -1 نادر بن سعيد التعمري
 مسلم في المسند الصحيح الجامع

مكتبة المعارض، الرياض، الطبعة 
 م1996 -هـ1417األولى 

أبو الفداء عماد الدين، إسماعيل بن 
 هـ( 774)عمر بن كثير 

 شرح: أحمد شاكر
 تعليق: ناصر الدين األلباني

 تحقيق: علي بن حسن األثري 

وم الحديث مع شرحه اختصار عل -2
 الباعث الحثيث

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 
 هـ1409األولى 

اإلرشاد في معرفة علماء  -3 الخليلي
 الحديث

تحقيق د. علي عمر، مكتبة الثقافة 
الدينية، القاهرة، الطبعة 

 م2010 -هـ1431األولى

شهاب الدين أحمد المقري التلمساني 
 هـ( 1041)

 الرياض في أخبار عياض أزهار -4

 الغابة في معرفة الصحابةسد أ    -5 ابن األثير  دار إحياء التراث العربي

دار إيالف الدولية، الكويت، الطبعة 
 م1999-هـ1420االولى 

اعتقاد أئمة السلف أهل   -6 محمد بن عبد الرحمن الخميس
 الحديث

الطبعة الثالثة المصورة في بيروت 
 هـ1389

الدمشقي  الزركليخير الدين بن فارس 
 ه(1396)

 األعالم  -7

 األعالمـ 8 الزركلي م2002دار العلم للماليين، طبعة 
دار الوفاء ج م ع، الطبعة الثالثة 

 م2005-هـ1426

 هـ(544)القاضي عياض 
 تحقيق: يحيى إسماعيل

 إكمال المعلم بفوائد مسلم  -9
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دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 م1985 -هـ1405الطبعة الثانية 

 قطنيالدار 
 تحقيق: مقبل الوادعي

 اإللزامات و التتبع  -10

 القاضي عياض  دار التراث، القاهرة، دون تاريخ
 تحقيق: السيد أحمد صقر

اإللماع إلى معرفة أصول   -11
 الرواية و تقييد السماع

 اإلمام المازري  -12 حسن حسني عبد الوهاب تونسدار الكتب الشرقية، 

دار الصميعي، الرياض، الطبعة 
 م1996 -هـ1417األولى 

اإلمام مسلم بن الحجاج  -13 أبو عبيدة حسن مشهور آل سلمان
ومنهجه في الصحيح و أثره في 

 علم الحديث

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 م1986الثانية 

 اء العمرنباء العمر في أبنأ  -14 ابن حجر العسقالني

مركز الخدمات الثقافية، دار 
الجنان، بيروت، الطبعة األولى 

 م1988

 السمعاني
 تحقيق عبد اهلل عمر البارودي

 األنساب  -15

دار النفائس، بيروت، الطبعة الثالثة 
 م1986 -هـ1406

 هلويالد ولي اهلل
 راجعه و عّلق عليه عبد الفتاح أبو غدة 

اإلنصاف في بيان أسباب   -16
 االختالف 

 م2001دار الغرب اإلسالمي سنة 
 بيروت

 هـ( 536)أبو عبد اهلل المازري 
 تحقيق: د. عمار طالبي

إيضاح المحصول من برهان   -17
 األصول

إيضاح المكنون في الذيل على  -18 البغداديإسماعيل باشا  دار الفكر 
 كشف الظنون عن أسامي الكتب 

 و الفنون

 ب

مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة 
 م1996 -هـ1417األولى 

 أحمد شاكر
 تعليق: ناصر الدين األلباني

 يتحقيق: علي الحلب

الباعث الحثيث شرح اختصار -19
 علوم الحديث

 البداية و النهاية  -20 ابن كثير دار الفكر العربي، بيروت 

 
دار الغرب اإلسالمي، الطبعة 

 م1995األولى

 
 العزيز الميمنيعبد 

 
 وث و تحقيقاتبحـ 21



 
374 

 مديرية إحياء التراث القديم
 

 علي بن محمد
 تحقيق إبراهيم شبوح

 برنامج الرعيني  -22

الدار العربية للكتاب ليبيا، تونس   
 م.1981سنة 

القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي 
 (730البلنسي السبتي)ت

 تحقيق: عبد الحفيظ منصور

 رنامج التجيبيبـ 23

طبعة دار الكتاب، الدار البيضاء، 
 دون تاريخ

بغية كل مسلم من صحيح   -24 المراكشي  محمد بن محمد بن عبد اهلل
 مسلم 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 م1997-هـ1417 الطبعة األولى

 الضبي
 يتحقيق: روحية عبد الرحمن السويف

 بغية الملتمس -25

 أبو عمر بن عبد البر  دار الكتب العلمية، بيروت
 الخولي مرسي تحقيق: محمد

بهجة المجالس، و أنس   -26
المجالس و شحذ الذاهن و 

 الهاجس 

دار طيبة، الرياض، الطبعة األولى، 
 م1997 -هـ1418

 ابن قطان الفاسي 
 تحقيق: د. الحسين آيت سعيد

بيان الوهم و اإليهام الواقعين   -27
 في كتاب األحكام لإلشبيلي

 ت

 تاج العروس-28 مرتضى الزبيدي دار الهداية

دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية 
 م1969

 تاريخ األدب العربي  -29 كارل بروكلمان

 تاريخ بغداد  -30 الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية، بيروت

الهيئة المصرية العامة للتأليف و 
 م1981النشر 

 
 أشرفت على طباعته و نشره إدارة

الثقافة و النشر بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية، 

 المملكة العربية السعودية
 م.1991-ه1411

 فؤاد سزكين
 

 فؤاد سزكين
نقله إلى العربية د.محمود فهمي 

حجازي و راجعه د.عرفة مصطفى و 
 د.سعيد عبد الرحيم.

 تاريخ التراث العربي  -31
 

 تاريخ التراث العربي -

 تاريخ الجزائر الثقافي  -32 أبو القاسم سعد اهلل اإلسالميدار الغرب 
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 تاريخ الجزائر العام  -33 الجياللي دار الثقافة بيروت

دار الغرب اإلسالمي، تونس، 
 م2008 -هـ1429الطبعة األولى 

 تاريخ علماء األندلس  -34 هـ( 403)فرضي الابن 

عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 
 م1981 -هـ1401

 تاريخ جرجان  -35 محمد عبد المعيد خان

 هـ( 256)إسماعيل البخاري بن محمد دار الفكر، بيروت، دون تاريخ

 تحقيق: السيد هاشم البدوي

 التاريخ الكبير   -36

 التبصرة و التذكرة  -37 العراقيزين الدين  دار الكتب العلمية، بيروت

 
 دار الكتب العلمية، بيروت 

 
 المباركفوري

 

تحفة األحوذي شرح جامع   -38
 الترمذي

رئاسة ديوان األوقاف، بغداد 
1975 

 السمعاني
 تحقيق: منيرة ناجي سالم

 التحبير في المعجم الكبير  -39

 جالل الدين السيوطي مكتبة الرياض الحديثة، الرياض 
 تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف

تدريب الراوي شرح تقريب   -40
 النووي

 مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة 
 هـ 1416األولى 

 تدوين السنة النبوية  -41 محمد بن مطر الزهراني
 نشأته و تطوره

 عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني م1987دار الكتب العلمية 
 تحقيق: عزيز اهلل العطار

 ين في أخبار قزوينالتدو  ـ 42

دار الصميعي، الرياض، الطبعة 
 هـ1415األولى 

 هـ( 748)شمس الدين الذهبي 

تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل 
 السلفي

 تذكرة الحفاظ  -43

دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 
 -هـ1416لبنان، الطبعة األولى 

 م1995

ة في الحديث تراث المغارب  -44 محمد بن عبد اهلل التليدي
 علومهالنبوي و 

مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، 
 هـ 1415الطبعة األولى 

 القاضي عياض
 تحقيق: ابن تاويت الطنجي 

 و آخرون

ترتيب المدارك و تقريب   -45
 المسالك
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دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة 
 م1996-هـ1416األولى 

 الذهبي
ضبط النص و عّلق عليه أبو يحيى عبد 

 اهلل الكندري

ترجمة اإلمام مسلم و رواة   -46
 صحيحه

 دار كردادة، مدينة بوسعادة،
-هـ1433الطبعة األولى الجزائر 

 م2012

أبو القاسم محمد الحفناوي 
 هـ(1360)

 خير الدين شترةدراسة و تحقيق: د.

 تعريف الخلف برجال السلف  -47

دار الهجرة الرياض، الطبعة األولى 
 م1994-ه1412

تغليق التعليق على صحيح ـ 48 علي بن حسن الحلبي
 مسلم

دار الشعب، القاهرة، الطبعة الثانية 
 هـ 1372

 محمد بن فرج أبو عبد اهلل القرطبي
 تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني

 تفسير القرآن   -49

دار الكتب العلمية، بيروت 
 ه1408

 محمد بن عبد الغني البغدادي
 تحقيق: كمال يوسف حوت

 التقييد لمعرفة رواة السنن  ـ50
 و المسانيد

مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
 م1993 -هـ1413الطبعة الثانية 

 التقييد و اإليضاح لما أطلق   -51 زين الدين العراقي
 و أغلق من كتاب ابن الصالح

 -هـ1415دار الفكر، لبنان، طبعة 

 م1995

محمد بن عبد اهلل القضاعي البلنسي 
 ابن األبار

 تحقيق: د. عبد السالم الهراس

 التكملة لكتاب الصلة  -52

 

دار السالم للنشر و التوزيع، 
 م1993جمهورية مصر العربية، 

 تلخيص صحيح اإلمام مسلم  -53 أبو العباس القرطبي 

مكتبة المطبوعات اإلسالمية، 
-ه1416حلب، الطبعة األولى 

 م1995

 طاهر الجزائري الدمشقي
 الفتاح أبو غدةتحقيق: عبد 

 توجيه النظر إلى أصول األثرـ54

دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 
 م1996

 تهذيب األسماء و اللغات  -55 النووي

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 
 م1980 -هـ1400األولى 

 المزي
 تحقيق: بشار عواد معروف

تهذيب الكمال في أسماء   -56
 الرجال

مطبعة دائرة المعارف النظامية، 
 هـ1326الهند، الطبعة األولى 

 تهذيب التهذيب   -57 ابن حجر العسقالني
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 ث

دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى 
 م1975 -هـ1395

 ان ابن حب
 تحقيق: السيد شرف الدين أحمد

 الثقات  -58

 ج
دار ابن كثير، بيروت، لبنان، الطبعة 

 م2011-هـ1432االولى 

 ابن األثير الجزري
 تحقيق عبد القادر األرناؤوط

في أحاديث  جامع األصول  -59
 الرسول

دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 
 م1987-هـ1407الطبعة الثالثة 

 الجامع الصحيح   -60 محمد بن إسماعيل البخاري

جذوة االقتباس في ذكر من   -61 اسيأحمد بن القاضي المكن دار المنصور، الرباط
 مدينة فاسبحل من األعالم 

الدار المصرية للتأليف و الترجمة 
 م1966

 جذوة المقتبس  -62 الفتوح، الحميدي  محمد بن

دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 م1952-هـ1271الطبعة األولى 

 الجرح و التعديل   -63 البن أبي حاتم 

دار المحقق، الرياض، المملكة 
العربية السعودية، الطبعة األولى 

 م1999 -هـ1419

 عبد الحق اإلشبيلي 
 تحقيق: حمد بن محمد الغماس
 تقديم: بكر بن عبد اهلل أبو زيد

 الجمع بين الصحيحين   -64

دار ابن حزم، بيروت لبنان، الطبعة 
 م2002الثانية 

 

 هـ(488)فتوح الحميدي المحمد بن 
 تحقيق: د. علي حسين البّواب 

 الجمع بين الصحيحين  -65

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 م1985-ه1405األولى 

 حطة في ذكر الصحاح الستة الـ 66 حسن صديق خان

 حسن صديق خان دار الجيل
 تحقيق: علي حسن حلبي

 الحطة في ذكر الصحاح الستةـ 67

 د
دار ابن عفان، المملكة العربية 

-هـ1416السعودية، الطبعة األولى 
 م1996

 السيوطي
 وينيتحقيق: أبو إسحاق الح

الديباج على صحيح مسلم بن   -68
 الحجاج
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الديباج المذهب في معرفة   -69 ابن فرحون  م1972دار التراث العربي، مصر،
 أعيان المذهب

 
دار ابن حزم الطبعة األولى 

 م1995 -هـ1416

 
محي الدين عطية، صالح الدين حفني، 

 محمد خير رمضان يوسف

 

دليل مؤلفات الحديث   -70
الشريف المطبوعة القديمة و 

 الحديثة

 ذ
دار الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة 

 م1973األولى 

 المراكشي عبد الملك 
 تحقيق: إحسان عباس

 الذيل و التكملة  -71

 ر
دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى 

 هـ1407

 صبهانيابن منجويه األ
 تحقيق: عبد اهلل الليثي

 رجال صحيح مسلم  -72

سالمية، بيروت، دار البشائر اإل
 م1986 -هـ1406الطبعة الرابعة 

 محمد بن جعفر الكتاني
تحقيق: محمد المنتصر، محمد 

 الزمزمي الكتاني

 الرسالة المستطرفة لبيان  -73
 مشهور كتب السنة المشرفة

مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 
 دون تاريخ

الرسالة المستطرفة لبيان   -74 محمد بن جعفر الكتاني
 مشهور كتب السنة المشرفة 

مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، 
 م1980الطبعة الثانية 

 محمد بن عبد المنعم الحميري
 تحقيق: إحسان عباس

في خبر  الروض المعطار  -75
 األقطار

 س
ي الحلبي، مكتبة مصطفى الباب

 م1960-هـ1379الطبعة الرابعة 

 سبل السالم  -76 الصنعاني

ويني ابن أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القز  دار الفكر، بيروت
 ماجة

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 سنن ابن ماجة  -77

داود ن األشعث أبو باإلمام سليمان  دار الفكر، بيروت
 السجستاني

 تحقيق:محمد محي الدين عبد الحميد

 سنن أبي داود  -78
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دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 لبنان

 أبو عيسى الترمذي
 مد شاكر أح تحقيق:

 سنن الترمذي  -79

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 م1991-هـ1411األولى 

 أبو عبد الرحمن النسائي
 سليمان البنداريتحقيق: د. عبد الغفار 

 السنن الكبرى  -80

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 
 م1985-هـ1405

 الذهبي
 قين تحقيق: مجموعة من المحق

 بإشراف شعيب األرناؤوط

 سير أعالم النبالء  -81

-هـ1422مؤسسة الرسالة، طبعة 
 م2001

 سير أعالم النبالء  -82 الذهبي

دار الفتح، الشارقة، الجامعة 
اإلسالمية بنارس، الهند، الطبعة 

 م1799 -هـ1418الثامنة 

 عبد السالم المباركفوري
تقديم: د. مقتدى حسن ياسين 

 األزهري

 سيرة اإلمام البخاري  -83

 ش
منشورات محمد علي بيضون، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 م2003 -هـ1424الطبعة األولى، 

محمد بن عمر بن قاسم مخلوف 
 هـ(1360)

خّرج حواشيه و عّلق عليه عبد المجيد 
 خيالي

شجرة النور الزكية في طبقات   -84
 المالكية

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 هـ 1410الطبعة األولى 

 شذرات الذهب  -85 عماد الحنبليالابن 

 شرح صحيح مسلم  -86 بياأل  أبو عبد اهلل  مكتبة الطبرية، الرياض، دون تاريخ

دار طوق النجاة، المملكة العربية 
 -هـ1430السعودية، الطبعة األولى 

 م2009

 محمد األمين الهرري
 مراجعة لجنة من العلماء

 تحقيق: هاشم محمد علي مهدي

شرح صحيح مسلم المسمى   -87
الكوكب الوّهاج و الروض البّهاج 

 في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
 هـ1392الطبعة الثانية 

شرح صحيح مسلم المسمى   -88 النووي
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 

 الحجاج

المطبعة المصرية باألزهر، الطبعة 
 م1930-هـ1349األولى 

 النووي 
 

المنهاج في  :شرح صحيح مسلم -
 شرح صحيح مسلم بن الحجاج
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 مكتبة عاطف، مصر

أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
 هـ(507)

 الكوثري تعليق: محمد زاهد

 

 شروط األئمة الستة -89

 ص
 

 م2009دار األصالة، الجزائر، طبعة 

 
اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري 

 النيسابوري
 ترقيم و ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي

 
 ـ صحيح مسلم90

 

 القشيريمام مسلم بن الحجاج اإل دار إحياء التراث العربي، بيروت
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 صحيح مسلم  -91

 أحمد بن إبراهيم بن الزبير م1937قتصادية، الرباط المطبعة اإل
 ليفي برفنسال -تحقيق: أ

 صلة الصلة  -92

الكويت،  -لبنان -دار النوادر، سوريا
 م2012 -هـ1433الطبعة االولى 

الصناعة الحديثية عند اإلمام   -93 سالم الشعيبيد. برهان بن عبد اهلل 
عبد الحق اإلشبيلي، في تصحيح 

األحاديث و تعليلها من خالل كتابه 
 األحكام الكبرى 

دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
 هـ1408الطبعة الثانية 

 

 عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
 تحقيق: موفق عبد اهلل عبد القادر

من  صيانة صحيح مسلم  -94
اإلخالل و الغلط و حمايته من 

 اإلسقاط و السقط

 ض
 مكتبة الحياة، بيروت

 

 الضوء الالمع  -95 السخاوي

 ط
دار الهجرة، المملكة العربية 

 -هـ1411السعودية، الطبعة األولى 
 م1991

 أبو الحسين مسلم بن الحجاج
سه أبو قّدم له و عّلق عليه ووضع فهار 
 مانعبيدة مشهور بن حسن آل سل

 الطبقات  -96
 

 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 هـ 1403األولى 

 طبقات الحفاظ  -97 السيوطي
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 طبقات الحنابلة   -98 ابن أبي يعلى  دار المعرفة، بيروت

 طبقات الشافعية الكبرى  -99 تاج الدين السبكي الطبعة الثانية

مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 
 م1996-هـ1417الثانية 

 محمد عبد الهادي
 تحقيق: أكرم البوشي

 طبقات علماء الحديث  -100

 الطبقات الكبرى  -101 ابن سعد دار صادر، بيروت

 طبقات المفسرين  -102 الداودي دار الكتب العلمية، بيروت 

 ع
 عارضة األحوذي  -103 أبو بكر بن العربي اإلشبيلي دار الكتاب العربي، بيروت

الكتب العلمية، بيروت الطبعة  دار
 م1985-هـ1405ولى األ

 الذهبي
 تحقيق: محمد بن بسيوني زغلول

 برالعبر في خبر من غ  -104

عبقرية اإلمام مسلم في   -105 المليباري عبد اهلل حمزة م1997دار ابن حزم، بيروت، 
 ترتيب أحاديث مسنده الصحيح

 الثمين العقد-106 الفاسي م1998دار الكتب العلمية، بيروت،
دار الفكر، سوريا، لبنان، بيروت، 

 م1986 -هـ1406

 ابن الصالح الشهرزوري
 تحقيق: نور الدين عتر

علوم الحديث )مقدمة ابن   -107
 الصالح(

 ابن الصالح الشهرزوري دار الهدى، عين مليلة، الجزائر
 تحقيق: مصطفى ديب البغا

علوم الحديث )مقدمة ابن   -108
 الصالح(

 هـ(714)أبو العباس الغبريني  م2007دار البصائر، الطبعة األولى
 تحقيق: محمد بن أبي شنب

عنوان الدراية فيمن عرف من   -109
 العلماء في المائة السابعة ببجاية 

منشورات دار اآلفاق الجديدة، 
 م1979بيروت، الطبعة الثانية 

 هـ(714)أبو العباس الغبريني 
 تحقيق: عادل نويهض

عنوان الدراية فيمن عرف من   -110
 العلماء في المائة السابعة ببجاية

 عمدة القارئ  -111 العيني دار الفكر، بيروت

 أبو بكر بن العربي 1987دار الجيل الجديد، لبنان، 
 تحقيق: محمود مهدي االستانبولي

 العواصم من القواصم  -112

 غ
، الرياض م ع س دار الصميعي

 م1996-ه1417الطبعة األولى 
 رشيد الدين يحيى العطار

 تحقيق: مشهور آل سلمان
 ـ غرر الفوائد المجموعة113
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دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى 
 م1982 -هـ1402

 القاضي عياض بن موسى اليحصبي
 تحقيق: ماهر زهير جرار

الغنية في شيوخ القاضي   -114
 عياض

 ف
 محمود بن عمر الزمخشري ، بيروت، الطبعة الثانيةدار المعرفة

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 
 علي البحاوي

 الفائق في غريب الحديث  -115

الدار التونسية للنشر، تونس، طبعة 
 م1994

 المازري
تقديم و جمع و تحقيق: الطاهر 

 المعموري

 المازريفتاوى   -116

مكتبة الكوثر، الرياض المملكة 
العربية السعودية، الطبعة األولى 

 م.1996-ه1417

أبو عبد اهلل بن إسحاق بن محمد بن 
 (ه395تيحيى بن مندة العبدي )

 تحقيق: أبو قتيبة الفريابي

 في الكنى فتح الباب  -117
 و األلقاب

 ابن حجر العسقالني هـ1379دار المعرفة، بيروت، 
أبوابه و أحاديثه: محمد رقم كتبه و 

قام بإخراجه و  ،فؤاد عبد الباقي
 صححه: محب الدين الخطيب

 تعليق: عبد العزيز بن باز

 فتح الباري  -118
 شرح صحيح البخاري

طبع على نفقة األمير سلطان بن 
 ، دون تاريخعبد العزيز آل سعود

 
 

 مطبوع بذيل شرح العراقي أللفيته

 ابن حجر العسقالني
تحقيق عبد القادر شيبة تقديم و 
 الحمد.

 
 زكريا األنصاري

فتح الباري شرح صحيح  -
 البخاري

 

 

 

الباقي في شرح ألفية فتح   -119
 العراقي

ومكتبة أوالد عبد العال مطبعة 
 -2006بمصر، الطبعة األولى سنة 

 م2007

فتح العلي المنعم بشرح   -120 خاندعبد العزيز بن صغير 
 مقدمة اإلمام مسلم

 م1987الهند، الطبعة السلفية، 
 

 السخاوي
 تحقيق: علي حسين علي

فتح المغيث بشرح ألفية   -121
 الحديث
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 م2009الرياض، مكتبة الرشد، 

 
محمد الفضيل بن محمد الفاطمي 

 هـ1318الشبيهي الزرهوني ت 
دراسة و تحقيق و تعليق: عبد الفتاح 

 الزنيقي

 

 

الفجر الساطع على الصحيح   -122
 الجامع

دار الكتاب المصري، القاهرة، دار 
الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة 

 م1989 -هـ1410األولى 

 فهرسة ابن خير اإلشبيلي  -123 تحقيق إبراهيم األبياري

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 م1998 -هـ1419الطبعة األولى 

 فهرسة ابن خير اإلشبيلي  -124 تحقيق محمد فؤاد منصور

، بيروت، دار الغرب اإلسالمي
 م1983لبنان، الطبعة الثانية 

تحقيق محمد أبو االجفان و محمد 
 الزاهي

 فهرسة ابن عطية األندلسي  -125

دار المعرفة، بيروت، الطبعة األولى 
 م1994 -هـ1415

اعتنى بها و عّلق عليها: الشيخ إبراهيم 
 رمضان

 فهرسة ابن النديم  -126

دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
 م1982الطبعة الثانية 

 الكتاني
 تحقيق: إحسان عباس

 فهرس الفهارس و األثبات   -127
 معجم المعاجم و المشيخات و 

 و المسلسالت 

 فهرس الفهارس و األثبات   -128 الكتاني هـ1346طبعة فاس، 
 ومعجم المعاجم و المشيخات 

 و المسلسالت 

 ك
مكتبة الرياض الحديث، الرياض، 

 -هـ1400البطحاء، الطبعة الثانية 
 م1980

الكافي في فقه أهل المدينة   -129 ابن عبد البر 
 المالكي

مكتبة الكوثر، الرياض الطبعة 
 م1990 -هـ1410الثالثة 

 
 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
 القشيري

 تحقيق د. محمد مصطفى األعظمي 
 

 كتاب التمييز   -130
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المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
 م2003 -هـ1423الطبعة األولى 

أبو القاسم خلف بن بشكوال 
 هـ(578)

اعتنى به و وضع فهارسه د. صالح 
 الدين الهواري

كتاب الصلة في تاريخ علماء   -131
 األندلس

طبعة سلسلة البحوث اإلسالمية، 
 م1995 -هـ1415

 الكتب الصحاح الستة  -132 محمد محمد أبو شهبة

 لسان الدين بن الخطيب دار الثقافة، بيروت، الطبعة األولى
 تحقيق: إحسان عباس

الكتيبة الكامنة في من لقيته   -133
 باألندلس من شعراء المائة الثامنة 

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 م1992 -هـ1413

كشف الظنون عن أسامي   -134 حاجي خليفة
 الفنون الكتب و

كشف المشكل من حديث   -135 ابن الجوزي دار الوطن
 الصحيحين

الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 
 هـ1404الطبعة االولى 

ن مسلم بن الحجاج يأبو الحس
 القشيري

 تحقيق: عبد الرحيم القشيري

 الكنى و األسماء  -136

 ل
 -هـ1408دار الجيل، بيروت، طبعة 

 م1988

 لسان العرب  -137 ابن منظور

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
 -هـ1406بيروت، الطبعة الثالثة 

 م1986

 ابن حجر العسقالني
 تحقيق: دائرة المعارف النظامية، الهند

 لسان الميزان  -138

 م
دار البشائر، بيروت، الطبعة الرابعة 

 م1990-هـ1410

 المتكلمون في الرجال  -139 السخاوي

-هـ1409دار الفكر، الطبعة األولى 
 م1989

 محمد بن مكرم بن منظور
 تحقيق: إبراهيم صالح

 مختصر تاريخ دمشق   -140
 البن عساكر 
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مصر، الطبعة  ـ دار الحديث القاهرة
 م2001-ه1422األولى 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
 ابن القيمشمس الدين 

 (ه751ت)الجوزية
الدين ابن محمد شمس اختصار: 
 الموصلي

 تحقيق: سيد إبراهيم

المرسلة  مختصر الصواعق-141
 على الجهمية و المعطلة

دار لسان العرب، بيروت، 
منشورات يوسف الخياط، دون 

 تاريخ

مام البخاري في مدرسة اإل  -142 يوسف الكتاني
 المغرب

دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة 
 م2007 -هـ1428األولى 

 مدرسة الحديث في األندلس  -143 محمد حميداتود. مصطفى 

دار الكتاب اإلسالمي القاهرة، 
 م1993 -هـ1413الطبعة الثانية 

مرآة الجنان و عبرة اليقظان   -144 اليافعي
في معرفة ما يعتبر من حوادث 

 الزمان

دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة 
 م1990 -هـ1411األولى 

 الحاكم النيسابوري
 مصطفى عبد القادر عطاءتحقيق: 

 المستدرك على الصحيحين  -145

 حمد مسند أ  -146 أحمد بن حنبل الشيباني مؤسسة قرطبة، مصر

ولى دار القلم، دمشق، الطبعة األ
 م2012 -هـ1433

)ت القاضي عياض بن موسى اليحصبي 

 هـ(544
حققه خّرج أحاديثه، و رّتب مادته على 

 حروف المعجم: صالح أحمد الشامي

األنوار على صحاح مشارق   -147
 اآلثار

دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث، الفيوم، جمهورية مصر 

 -هـ1433العربية، الطبعة األولى 
 م2012

إبراهيم بن يوسف الحمزي الوهراني 
 هـ(569)ابن قرقول 

تحقيق: أحمد عويس جنيدي، أحمد 
 فوزي إبراهيم و آخرون

على صحاح مطالع األنوار   -148
 اآلثار

مؤسسة نويهض الثقافي، بيروت، 
 -هـ1400لبنان، الطبعة الثانية 

 م1980

معجم أعالم الجزائر من   -149 عادل نويهض
 صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر 
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 -هـ1397دار صادر، بيروت، 
 م1977

 معجم البلدان  -150 ياقوت الحموي

 البلدانمعجم   -151 ياقوت الحموي دار الفكر، بيروت

كلية أصول منشورات فرق البحث،  
الحديث و الشريعة و الحضارة، 
جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

اإلسالمية، دار الهدى، عين مليلة، 
 الجزائر

/ 
 

 

معجم النقاد المتكلمين في   -152
 الرجال

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 م1977 -هـ1397الثانية، 

 الحاكم النيسابوري
 تحقيق: السيد معظم حسين

 معرفة علوم الحديث  -153

منشورات محمد علي بيضون، دار 
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 م2000 -هـ1421الطبعة األولى 

 هـ(636)ونبي بن خلفون األمحمد 
 تحقيق: عادل بن سعد

 المعلم بشيوخ البخاري   -154
 و مسلم

دار الغرب اإلسالمي، تونس، 
 م2012 -هـ1433الطبعة الثالثة 

 هـ(536)أبو عبد اهلل المازري 
 تحقيق محمد الشاذلي النيفر

 المعلم بفوائد مسلم  -155

دار الهجرة، الرياض، الطبعة األولى 
 م1991-هـ1412

دة مشهور آل سلمان، أبو يأبو عب
 حذيفة رائد بن صبري

الواردة في معجم المصنفات   -156
 فتح الباري

اإلسالمية، وزارة األوقاف والشؤون 
المملكة المغربية، ودار الغرب 

 م1981-ه1401اإلسالمي 

 أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، 
 تحقيق: محمد حجي

المعيار المعرب  والجامع ـ 157
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 

 واألندلس والمغرب
إدارة ترجمان السنة، الهور، 

 م1978 -هـ1398

 فنسنك -ي-أ
 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

 مفتاح كنوز السنة   -158

دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 
دمشق بيروت، الطبعة األولى 

 م1996 -هـ1417

 أبو العباس القرطبي 
 تحقيق محي الدين ديب و آخرون 

المفهم لما أشكل من   -159
 مسلمتلخيص 

مطابع الجامعة اإلسالمية، المدينة 
 هـ1408المنورة 

 الذهبي
 تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد 

 

 المقتنى في سرد الكنى  -160
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دار الغد الجديد، القاهرة، الطبعة 
 م2007 -هـ1428األولى 

 مقدمة ابن خلدون العبر  -161 تحقيق أحمد جاد
 ديوان المبتدأ و الخبرو 

دار ابن عفان، المملكة العربية 
 م1994السعودية، 

 

 للقاضي عياض
 دراسة و تحقيق الحسين شواط

 

مقدمة إكمال المعلم بفوائد   -162
 مسلم 

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 
 م1990األولى 

 ن مفلحببرهان الدين 
تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان 

 العثيمين

المقصد األرشد في ذكر   -163
 أصحاب اإلمام أحمد 

 مكمل إكمال اإلكمال  -164 هـ( 895)السنوسي  دار الكتب العلمية، بيروت

 ابن الجوزي دار الكتب العلمية، بيروت
 تحقيق: محمد عبد القادر عطاء

 المنتظم في تاريخ الملوك   -165
 و األمم

دار السالم، الرياض، الطبعة األولى 
 م1999 -هـ1420

منة المنعم في شرح صحيح   -166 صفي الرحمن المباركفوري
 مسلم

مكتبة الكوثر، المملكة العربية 
 -هـ1410السعودية، الطبعة الثالثة 

 م1990

 محمد مصطفى األعظمي
 و يليه كتاب التمييز

منهج النقد عند المحّدثين،   -167
 نشأته و تاريخه

دار ابن عفان، المملكة العربية 
، الطبعة الخامسة السعودية

 م1993 -هـ1414

فقه الحديث عند منهجية   -168 حسين شواط 
عياض في كتاب إكمال القاضي 

 المعلم بفوائد مسلم

دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى 
 م1983 -هـ1403

 المهدي بن تومرت  -169 عبد المجيد النجار 
 حياته و آراؤه و ثورته الفكرية 

 و أثره بالمغرب و االجتماعية

دار ابن عفان، المملكة العربية 
 م1997 -هـ1417السعودية، طبعة 

 أبو إسحاق الشاطبي 
 تحقيق: أبي عبيدة مشهور آل سلمان

 الموافقات   -170

 مالك بن أنس األصبحي دار إحياء التراث العربي، مصر
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 موطأ اإلمام مالك  -171

دار زمورة للنشر، الجزائر، طبعة 
 م2011

موسوعة تراجم علماء   -172 يشعبد الحق حمّ 
 الجزائر 
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وزارة األوقاف، جمهورية مصر 
 م2003 -هـ1424العربية، القاهرة 

 

موسوعة علوم الحديث   -173 إشراف و تقديم محمود حمدي زقزوق 
 الشريف

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 م1995األولى 

 الذهبي
تحقيق: علي محمد معوض، عادل 

 أحمد عبد الموجود

ميزان االعتدال في نقد   -174
 الرجال

 ن
النبوغ المغربي في األدب   -175 عبد اهلل كنون /

 العربي

وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، دار 
 الكتب، مصر

النجوم الزاهرة في ملوك   -176 غري بردييوسف بن ت
 مصر و القاهرة 

 الحسين الورتالني هـ1326طبعة الجزائر، 
 أبي شنب بن بعناية محمد

نزهة األنظار )رحلة   -177
 الورتالني(

 ر العسقالني ابن حج شركة الشهاب، الجزائر
تعليق: أبو عبد الرحيم محمد كمال 

 الدين األدهي

نزهة النظر شرح نخبة الفكر   -178
 في مصطلح حديث أهل األثر

دار سحنون، تونس، دار السالم، 
القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 م2007 -هـ1428الطبعة األولى 

النظر الفسيح عند مضائق   -179 محمد الطاهر بن عاشور 
 األنظار في الجامع الصحيح

شهاب الدين أحمد بن محمد المقري  هـ1388دار صادر، بيروت، لبنان، 
 هـ(1041)التلمساني 

 إحسان عباستحقيق: 

نفح الطيب من غصن   -180
و ذكر وزيرها األندلس الرطيب 

 لسان الدين بن الخطيب

دار الراية، الرياض، الطبعة الرابعة 
 هـ1417

 ابن حجر العسقالني
تحقيق و دراسة: د. ربيع بن هادي 

 عمير 

النكت على كتاب ابن   -181
 صالح 

تحقيق ابن دحية الكلبي أبو الخطاب  هـ1416وزارة األوقاف القطرية، 
عبد اهلل عبد القادر الشيخ محمد  د.

 نور الفادني

سول في خصائص نهاية ال  -182
 الرسول
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بن محمد بن األثير الجزري/  المبارك دار الفكر، بيروت
 -تحقيق: طاهر أحمد الراوي محمود 

 محمد الطناحي

 النهاية في غريب الحديث   -183
 و األثر

 م1973دار الجيل، بيروت، طبعة 
 

نيل األوطار شرح سنن   -184 الشوكاني
 األخبار من أحاديث سير األخيار

 هـ
 ابن حجر العسقالني هـ1379دار المعرفة، بيروت، 

 ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي 

هدي الساري مقدمة فتح   -185
 الباري شرح صحيح البخاري

 باسطنبول، م، 1951طبعة سنة 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، و 

 لبنان

هدية العارفين أسماء   -186 إسماعيل باشا البغدادي
 المؤلفين 

 و آثار المصنفين

 و
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 م2002 -هـ1423األولى 

 شمس الدين بن القيم الجوزية 
 ضبطه و كتب حواشيه: إبراهيم العجوز 

 خّرج أحاديثه: الشيخ أحمد عناية 

الوابل الصيِّب من الكلم   -187
 الطيب 

 -هـ1397دار صادر، بيروت، طبعة 
 م1977

 ابن خلكان
 تحقيق: د. إحسان عباس

وفيات األعيان و أنباء أبناء   -188
 الزمان
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وعات   هرس الموض 
 ف 

 
 أ .................................................................................... مقدمــة

 التعريف بكتابه الصحيح و  ترجمة اإلمام مسلمفصل التمهيدي: لا

 حياة اإلمام مسلم الشخصية المبحث األول: 
 (3) ............................................................................ ، نسبه كنيته  ،المطلب األول: اسمه

 (4) .......................................................................................... المطلب الثاني: والدته
 (5) ......................................................................................... المطلب الثالث: موطنـه
 (6) ................................................................................... مهنتهو  المطلب الرابع: نشأته

 (7) ....................................................................................... المطلب الخامس: شمائله
 (8) ......................................................................................... المطلب السادس: وفاته

 المبحث الثاني: حياة اإلمام مسلم العلمية

 (10) ................................................................................. المطلب األول: طلبه للحديث
 (11) ................................................................................. المطلب الثاني: رحالته العلمية

 (15) ............................................................................. ه في الفروعذهبم المطلب الثالث:
 (17) ......................................................................................... المطلب الرابع: عقيدته

 (18) ......................................................................... المطلب الخامس: شيوخ اإلمام مسلم
 (21) ........................................................................ المطلب السادس: تالميذ اإلمام مسلم

 (24) ........................................ جهوده في علم الحديثو  المطلب السابع: آثار اإلمام مسلم العلمية

 التعريف بكتاب صحيح مسلمالمبحث الثالث: 
 (33) ................................................................ ترتيبهو  المطلب األول: اسم الكتاب، موضوعه
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 (33) ..................................................................................................اسم الكتاب -1
 (35) .............................................................................................. موضوع الكتاب -2
 (37) ................................................................................................ ترتيب الكتاب -3

 (38) ..................................... شرط اإلمام فيهو  المطلب الثاني: السبب الباعث لتأليف صحيح مسلم
 (38) ................................................................................ أوال: سبب تأليف صحيح مسلم

 (39) ............................................................................. ثانيا: شرط اإلمام مسلم يف صحيحه
 (40) .......................................................................... مذهب اإلمام مسلم يف اإلسناد املعنعن

 (41) ................................. ه يف اشرتاط اللقاء يف اإلسناد املعنعن؟ييف رّده على خمالفمن يقصد اإلمام مسلم 
 (42) ........................................................................... مدة تصنيفهو  المطلب الثالث: مكان

 (42) .................................................................. طبعاتهو  المطلب الرابع: نسخ صحيح مسلم
 (42) ........................................................................................................ نسخه -1
 (43) ........................................................................................................ طبعاته -2

 (45) ............................................ األبواب في صحيح مسلم و  المطلب الخامس: من وضع الكتب
 (45) ........................................................ مل يبّوب كتابه -رمحه اهلل–أوال: القائلون بأن اإلمام مسلم 

 (47) ............................................................. ثانيا: مسند القائلني بأن اإلمام مسلم مل يبّوب كتابه
 (47) .................................................................................. ثالثا: الرتجيح يف مسألة التبويب

 (47) .................................................. أدلة ذلكو  الرد على القائلني بأن اإلمام مسلم مل يبوب كتابه -
 (49) ...... اإلمام النووي، كتاب التفسري منوذجاتبويب و  مقارنة بني تبويب اإلمام أيب العباس القرطيب لصحيح مسلم -

 (54) ....................................... أحاديثه و  عدد كتبهو  المطلب السادس: التحويالت في صحيح مسلم
 (54) ........................................................... املعلقات يف صحيح مسلم و  املكرراتو  التحويالت -1
 (55) .................................................................................... الكتب يف صحيح مسلم  -2
 (55) ....................................................................................... النسخة الرباطية للمعلم  -
 (56) ................... بّوهبا اإلمام النووي يف املنهاجو  عدد كتب صحيح مسلم يف النسخة غري املبوبة اليت اعتمدها -
 (56) ................................ بعض أمساء الكتب يف النسخة املبوبة اليت اعتمدها القاضي عياض يف اإلكمال -
 (57) ............................... ماملعل يف ياملازر عدد كتب صحيح مسلم يف النسخة املبوبة اليت اعتمدها اإلمام  -
بّوهبا أبو العباس القرطيب يف كتابيه و  عدد كتب صحيح مسلم يف النسخة غري املبوبة اليت اعتمدها -

 (57) ................................................................................................. التلخيص  املفهم
 (58) ................................................................................... عدد أحاديث صحيح مسلم -
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 تلقي األمة لهما بالقبولو  مكانة الصحيحين: رابعالمبحث ال

 (61) ....................................................... عند األمة اإلسالميةالمطلب األول: مكانة الصحيحين 
 (63) ....................................... ثناء العلماء عليهو  الثاني: مكانة صحيح اإلمام مسلم العلمية المطلب

 (66) ......................................................... مميزات كتاب صحيح اإلمام مسلمالمطلب الثالث: 
 (68) ......................... المطلب الرابع: دعوى تفضيل المغاربة لصحيح اإلمام مسلم على صحيح البخاري

 (68) ................................... البخاريقائلون بتفضيل املغاربة لصحيح اإلمام مسلم على صحيح اإلمام ال -1
 (69) ............................. تفضيل املغاربة صحيح اإلمام مسلم على صحيح اإلمام البخاريند القائلني بتمس -2
 (70) ................................................................................... جيح يف مسألة التفضيلالرت  -3

 عناية المغاربة بصحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج: ولالفصل األ

 (77) ........................................................................................................... تمهــيد

 المختصرات على صحيح مسلمالمبحث األول: 
 (78) ........................................................... هـ(524تومرت ) بن مسلم للمهدي خمتصر صحيح-1
 (79) ............................................................... هـ(537خمتصر صحيح مسلم أليب علي الزبار )-2
 (79) ......................................... هـ( 638أليب بكر حمي الدين بن عريب الطائي ) خمتصر صحيح مسلم-3
 (79) ........................................ أليب الفضل شرف الدين حممد املرسي األندلسي خمتصر صحيح مسلم-4
 (79) .................................................................. تلخيص صحيح مسلم أليب العباس القرطيب -5
 (80) ..................................وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم، أليب القاسم حممد بن جزي الكليب  -6
 (81) .................................................................. كتاب خمتصر صحيح مسلم حملمد الّسرغيين  -7
 (81) ............................................................. خمتصر شرح مسلم للنووي، عبد الرمحن التفرغريت -8
 (81) ........................................................ ابن املؤقت املراكشي بغية كل مسلم من صحيح مسلم-9

 المستخرجات على صحيح مسلمو  الشروح: ثانيالمبحث ال
 (83) ........................................................................................ األول: الشروحالمطلب 

 (83) ................................................ البيان شرح خطبة كتاب مسلم مع كتاب اإلميانو  كتاب اإلجياز-
 (83) ...................................................................................... تأليف على صحيح مسلم-
 (83) ................................................................................................. كتاب اإلرشاد  -
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 (84) ................................................................. أليب عبد اهلل املازري كتاب املعلم بفوائد مسلم  -
 (84) ..................................... املازري حممد بن علي بن عمر أيب عبد تعليق على أحاديث اجلوزقي لإلمام-
 (85) ............................. بن موسى اليحصيب لقاضي عياضيب الفضل األ كتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم  -
 (85) ...................................................... أليب حممد عبد اهلل بن موُجوال كتاب شرح صحيح مسلم  -
 (85) ....................................... أليب بكر بن خري اإلشبيلي تفسري صحيح مسلم أو شرح صحيح مسلم -
 (86) ....................................................... بكر بن أيب مجرة األمويأليب  كتاب شرح صحيح مسلم  -
 (87) ................................................ الذهيب أليب جعفر بن عتيق البلنسي كتاب شرح صحيح مسلم  -
 (87) .......................................... الذهيب البلنسي اإلعالم بفوائد مسلم للمهدي اإلمام ابن عتيقكتاب   -
 (87) .................................................. اقتباس السراج يف شرح مسلم بن احلجاج أليب احلسن الوادي -
 (88) ....................................... أليب عبد اهلل حممد بن املواق املراكشي صحيح مسلمكتاب شرح مقدمة   -
 (88)  ................................... األنصارياملوضح امللهم ملعاين صحيح مسلم أليب عبد اهلل و  املفصح املفهم -
 (88) ....................................................... املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، أليب العباس القرطيب-
 (89) ...................................................... املعرب املفهم يف شرح مسلم البن أيب األحوص الغرناطي -
 (89) .............................................. إكمال اإلكمال للقاضي عياض، أليب عبد اهلل البقوري األندلسي -
 (91) ....................................... شرح مسلم املسمى إكمال اإلكمال أليب الفرج عيسى الزواوي املنكاليت -
 (90) ....................................................... الَغلسيات البن احلاج شرح على صحيح مسلم املسمى ب-
 (90) ..................................................................... يّب إكمال إكمال املعلم حملمد بن خليفة األُ  -
 (91) .................................................... احلسيين السنوسيحملمد بن يوسف مكمل إكمال اإلكمال  -
 (91) .......................................... إكمال اإلكمال على صحيح مسلم أليب القاسم الّسالوي اإلدريسي -
 (92) ........................... الدمنيت بن احلسن املغريب البجمعويوشي الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج ال -
 (92) ............................................................. جزء أسانيد صحيح مسلم حملمد عبد احلي الكتاين -
 (92) ......................................................... مد التهامي الفاسيحملامللم بشرح ألفاظ صحيح مسلم  -

 (93) ................................................................. الختماتو  المطلب الثاني: التقاييد، الحواشي
 (96) ................................................................................ المطلب الثالث: المستخرجات

 دراسات المغاربة حول رجال صحيح مسلم : ثالثالمبحث ال
 (97) .............................. ايناين اجليّ الغسّ  متييز املشكل يف رجال الصحيحني أليب عليو  كتاب تقييد املهمل-
 (98) ................................................. املنهاج يف رجال مسلم بن احلجاج لعبد اهلل بن يربوع اإلشبيلي -
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 (98) .................... رجال مسلم املسمى "جمموع" يف رجال مسلم بن احلجاج أليب العباس بن شربين األنصاري -
 (98) .................................................. كتاب املنهاج يف رجال مسلم بن احلجاج لعبد احلق اإلشبيلي  -
 (98) ................... الرتمذي لعلي بن احلصار اخلزرجيو  النسائيو  أيب داودو  مسلمو  كتاب تسمية شيوخ البخاري  -
  (99) ........... الرتمذي أليب حممد بن حوط اهلل األنصاريو  النسائيو  أيب داودو  مسلمو  كتاب تسمية شيوخ البخاري-
 (99) .... األعالم، أليب موسى الرعيين املالقيو  اء الصحابة األعالم أويل الفضلاجلامع ملا يف املصنفات اجلوامع من أمس-
 (99) ............................................... مسلم أليب بكر بن خلفوناألونيبو  املعلم بأسامي شيوخ البخاري -
 املخرَّج حديثهم يف الصحيحني أليب بكر بن خلفون -سلمو  صلى اهلل عليه–التعريف بأمساء أصحاب النيب  -

 (100) ......................................................................................................... األونيب
 (100) ...................................................... رجال الكتب الستة حملمد بن حّجاج الّلخمي اإلشبيلي -
 (100) .................... شيد الفهرياملورداألمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف السند املعنعن، البن رُ و  السنن األبني -
 (100) .............................. كتاب ترتيب كتاب الكاشف عن رجال الكتب الستة أليب زكريا حيىي التلمساين-
 (101) ................................ فتح املبهم يف ضبط رجال مسلم أليب عبد اهلل بن خملوف الراشدي التلمساين -
 (101) .............................. املتشاهبني من رجال الصحيحني للحسن بن آغبدالزيديمنظومة يف ضبط أمساء -

 الزوائد على صحيح مسلمو  المجاميع: رابعالمبحث ال
 (102) ........................................................................................................ تمهـــيد

 (103) .................................................................................... المطلب األول: المجاميع
 (103) ...................................................... حملمد بن فتوح األزدي احلميدي اجلمع بني الصحيحني -
 (104) .............................األزدي احلميدي مسلم حملمد بن فتوحو  تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري -
 كتاب أطراف الكتب اخلمسة املسمى كتاب اللوامع يف اجلمع بني الصحاح اجلوامع ألمحد بن ثابت  -

 (105) ......................................................................................................... الطّرقي
 (105) ................................................ عشر ألنصاري ابن احداجلمع بني الصحيحني أليب عبد اهلل ا -
 (105) ............................................... السنن أليب احلسن رزين بن معاوية العبدريو  التجريد للصحاح -
 (106) ......................................................... النريين على الصحيحني أليب بكر بن العريب املعافري -
 (106) ....................................................... خمتصر النريين يف شرح الصحيحني أليب بكر بن العريب -
 (107) ......................................................... مسلم أليب بكر بن العريبو  كتاب مصافحة البخاري  -
 (107) ....................................... مشارق األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض بن موسى اليحصيب -
 (107) ................................................ شرح مشكل الصحيحني للقاضي عياض بن موسى اليحصيب -
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 (108) ............................................................... خمتصر الصحيحني لعبد القادر التبني الغرناطي -
 (108) .................................................... مطالع األنوار على صحاح اآلثار البن قرقوالحلمزيالوهراين -
 (108) ........................................................ اجلمع بني الصحيحني لعبد احلق اإلشبيلي ابن اخلراط -
 (109) ....................................................... اإلشبيلي ابن اخلراط اجلمع بني الكتب الستة لعبد احلق-
 (109) .................................................... ني الصحيحني حملمد بن أمحد األنصاري اإلشبيليباجلمع  -
 (110) .................................................... أحاديث الصالة أمر جبمعها أبو يوسف املنصور املوحدي -
 (110) .................................................... مطالع األنوار لصحاح اآلثار ألمحد بن عمري الضبياملرسي -
 (110) ................................................. اجلمع بني الصحيحني أليب احلسن حممد بن زرقون اإلشبيلي -
 (110) ......................... يف اجلمع بني الصحيحني أليب احلسن حممد بن زرقون اإلشبيليب الشريعة كتاب قط  -
 (111) ................................... ني يف تنقيح الصحيحني املشرقني أليب اخلطاب بن دحية الكليبأنوار املشرق -
 (111) ..................... اإلمامني أليب الربيع سليمان بن سامل الكالعيالبلنسيكتاب مصافحة أيب بكر بن العريب -
 (111) .......................................... مفتاح السعادة يف اجلمع بني الصحيحني أليب بكر بن عريب احلامتي -
 (111) ........................................ اجلمع بني الصحيحني أليب جعفر أمحد القيسي ابن أيب حجة القرطيب-
 (112) .................................................... منهج العباد يف أحاديث األحكام البن أيب حجة القرطيب -
 (112) ...................................................... جتريد الصحاح حملمد بن عبد الرمحن الكرسوطي الفاسي -
 (112) .................. أليب عبد اهلل بن عتيق الُتجييب الغرناطيأنوار املصباح يف اجلمع بني كتب السنة الصحاح  -
 (112) .............................................. اجلمع بني الصحيحني لعبد الرمحن أبو القاسم القرشي اإلشبيلي -
 (113) .............................................................. هوامش على الصحيحني حملمد بن ناصر الدرعي-
جممع الزوائد، أليب عبد اهلل و  اجلمع بني الكتب الستة املسمى مجع الفوائد من جامع األصول -

 (113) ........................................................................... وسي املغريبنالس الروداينحممد الفاسي
 (113) ............. قرة العني مبدح الصحيحني" أليب العباس أمحد بن ساسي البوين"كتاب ختميس القصيدة املسماة -
 (113) ................. اجلامع لصحيح األسانيد املستخرج من ستة مسانيد حملمد بن عبد اهلل العلوي سلطان املغرب -
 (114) ............................. الفتوحات اإلهلية ألحاديث خري الربية الكربى حملمد بن عبد اهلل العلوي السلطان -
 (114) ............................ الفتوحات اإلهلية ألحاديث خري الربية الصغرى حملمد بن عبد اهلل العلوي السلطان -
 (115) ........................................... املوطأ حملمد احلاج السلمي الفاسيو  البخاريو  شرح صحيح مسلم -
 (115) ............................... صارياألنسنن أيب داود لعلي بن أيب العافية الّدروقيو  اجلمع بني صحيح مسلم -
 (115) ....................................................... الشمائل لعبد الرمحن التفرغريتو  شرح على الصحيحني -
 (115) ................ أجوبة عّما أشكل يف الصحيحني يف حق املقام احملمدي حملمد بن عبد الكبري الكتاين الفاسي -
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 (115) ............................ مسلم حملمد بن حبيب اهلل اجلكين الشنقيطيو  زاد مسلم فيما اتفق عليه البخاري -
 (116) ...................................................................................... المطلب الثاني: الزوائد 

 (116) ............................................................................. كتاب املرشد لعبد احلق اإلشبيلي  -
 (116) ........................... مجع األحاديث اليت زاد مسلم يف خترجيها على البخاري أليب بكر بن بيبشالعبدري -
 (116) ......................... نظم الدراري فيما تفّرد به مسلم على البخاري أليب العباس أمحد العشاب األندلسي -

 عناية المغاربة بالمؤلفات األخرى لإلمام مسلم: خامسالمبحث ال
 (117) ........................................... مسلم أليب عمر بن عبد الرب القرطيبكتاب التمييز لإلمام اختصار   -
كتاب عكس الرتبة يف هتذيب الكىن لإلمام مسلم بن احلجاج هلشام بن أمحد أبو الوليد الوقشي   -

 (117) ...................................................................................................... األندلسي

 األسانيد التي وصل بها صحيح اإلمام مسلم إلى المغرب اإلسالمي: ثانيالفصل ال

 (118) ........................................................................................................ تمهـــيد

 الصحيح عن اإلمام مسلم بن الحجاجأشهر رواة : ولالمبحث األ
 (119) ............................................ المطلب األول: اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان

 (120) ................................................. أبو محمد أحمد بن علي القالنسي اإلمامالمطلب الثاني: 
 (121) ............................................... المطلب الثالث: اإلمام أبو حاتم مكي بن عبدان النيسابوري

 مسلم من الطبقة الثانية اإلمامرواة صحيح  أشهر: ثانيالمبحث ال
 (123) ..................................................... محمد بن عيسى الجلودي اإلمامالمطلب األول: رواية 
 (124) .................................... عنه أبو العالء ابن ماهانو  أبي بكر األشقر اإلمامالمطلب الثاني: رواية 

 (125) ....................................................................... المطلب الثالث: رواية اإلمام الكسائي

 الهجريأشهر رواة صحيح اإلمام مسلم في القرن السادس : ثالثالمبحث ال
 (127) .................................... (هـ542رواية عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي )المطلب األول: 

 (128) ......................................... (هـ544المطلب الثاني: رواية القاضي عياض بن موسى اليحصبي )
 (130) ................................................. (هـ575المطلب الثالث: رواية أبي بكر بن خير اإلشبيلي )
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 الهجريشروح المغاربة على صحيح مسلم في القرن السادس : ثالثالفصل ال

 منهجه في كتابه التجريد للصحاح و  هـ(535مام رزين بن معاوية العبدري )ت اإل: ولالمبحث األ
 و السنن من خالل كتاب جامع األصول البن األثير

 (135) .................. السننو  التعريف بكتابه التجريد للصحاحو  المطلب األول: ترجمة اإلمام رزين بن معاوية
 (135) ..................................................................... معاوية العبدرياإلمام رزين بن ترمجة أوال: 

 (135) ................................................................................................... نسبهو  امسه-
 (135) ............................................................................................. تالميذهو  شيوخه-
 (136) ........................................................................................... و آثاره العلميةوفاهت-
 (137) .............................................................. علماء عليهثناء الو  مام رزين بن معاويةمكانة اإل-

 (137) ................................................................. السننو  ثانيا: التعريف بكتابه التجريد للصحاح
 (137) .............................................................................................. نسخهو  تسميته -
 (138) ..................................................................... السننو  موضوع كتاب التجريد للصحاح -

 السنن من خالل و  في كتابه التجريد للصحاحالمطلب الثاني: منهج اإلمام رزين بن معاوية 
 (139) .................................................................................... األثيرالبن جامع األصول 

 (140) .................................................................... السننو  أوال: ترتيب كتاب التجريد للصحاح
 (140) ................................................. ما ألف حولهو  ثناء العلماء عليهو  العلمية مكانة الكتابثانيا: 
 (142) ......................................................... السننو  إفادة العلماء من كتاب التجريد للصحاح ثالثا:
 (143) ......................................................... مناذج من زيادات اإلمام رزين على األصول الستةرابعا:

 التعريف بكتابه المعلم بفوائد مسلمو  اإلمام المازري: ثانيالمبحث ال
 (148) ............................... التعريف بكتابه المعلم بفوائد مسلمو  المطلب األول: ترجمة اإلمام المازري

 (149) .......................................................................................... اإلمام املازري ترمجة-1
 (150) ............................................................................................. امسه مولده تعلمه-
 (150) ................................................................................. تالميذهو  شيوخ اإلمام املازري-
 (152) .............................................................................. آثاره العلميةو  وفاة اإلمام املازري-

 (152) .................................................................................. أوال: مؤلفاته يف جمال احلديث
 (153) .............................................................................. ثانيا: مؤلفاته يف اجملاالت األخرى

 (157) ................................................ حولهما ألف و  ثناء العلماء عليهو  العلميةمكانة اإلمام املازري -
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 (160) ......................................................................... بكتاب املعلم بفوائد مسلمالتعريف -2
 (160) ....................................................................................................... تسميته-
 (160) ..........................................................................روايات اإلمام املازري لصحيح مسلم-
 (160) ......................................................................................... طبعاتهو  نسخه حتقيقه-
 (161) .............................................................................. مميزات كتاب املعلم بفوائد مسلم-
 (162) ...................................................................... عناية العلماء بكتاب املعلم بفوائد مسلم-

 (163) ........................................ كتابه المعلم بفوائد مسلمالمطلب الثاني: منهج اإلمام المازري في  
 (163) .............................................................................................. مقدمة الكتاب-1
 (163) .............................................................. السبب الباعث لتأليفه كتاب املعلم بفوائد مسلم-
 (163) .......................................................................................... مكانة صحيح مسلم-
 (163) ........................................................................... شرح جزء من مقدمة صحيح مسلم-
 (166) ............................................................................. ترتيب كتاب املعلم بفوائد مسلم-2
 (167) ..................................................................................... الرواياتو  لفاظضبط األ-3
 (169) ............................................................................................... الشرح اللغوي-4
 (173) ........................................................................................ االستنباطات الفقهية-5
 (173) ...................................................................................... توضيح املسائل العقدية-6
 (179) ............................................................... الصناعة احلديثية يف كتاب املعلم بفوائد مسلم-7
 (181) ........................................................... مصادر اإلمام املازري يف كتابه املعلم بفوائد مسلم-8
 (181) .................................................................... علم الرجالو  مصادره يف الصناعة احلديثية-أ
 (182) ............................................................................................... مصادره اللغوية-بـ
 (183) ..................................................................... إفادة العلماء منهو  العلميةقيمة الكتاب -9

 منهجه في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلمو  القاضي عياض: ثالثالمبحث ال
 (189) ....................... التعريف بكتابه إكمال المعلم بفوائد مسلمو  المطلب األول: ترجمة القاضي عياض

 (189) ........................................................................................ ترمجة القاضي عياض-1
 (189) ........................................................................................... نسبهو  امسه، مولده،-
 (189) ................................................................................. تالميذهو  شيوخهو  طلبه للعلم-
 (190) ........................................................................................... آثاره العلميةو  وفاته-



 
400 

 (193) ............................................... ما ألف حولهو  ثناء العلماء عليهو  مكانة القاضي عياض العلمية-
 (194) ................................................................... التعريف بكتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم-
 (194) ....................................................................... بفوائد مسلممميزات كتاب إكمال املعلم-

 (196) ............................................. المطلب الثاني: منهج القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم 
 (196) .................................................................... مقدمة كتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم-1
 (200) .................................................... مصطلحاته فيهو  ترتيب كتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم-2
 (201) ................................................. بفوائد مسلمالروايات يف كتاب إكمال املعلمو  ضبط األلفاظ-3
 (203) ............................................................................................... الشرح اللغوي-4
 (207) ........................................................................................ االستنباطات الفقهية-5
 (211) ......................................... تأييده لرأي شيخه املازريو  من حديث أيب زرعاالستنباطات الفقهية -
 (212) ...................................................................................... توضيح املسائل العقدية-6
 (216) ................................... الصناعة احلديثية عند القاضي عياض يف كتابه إكمال املعلم بفوائد مسلم-7
 (222) ................................................... مصادر القاضي عياض يف كتابه إكمال املعلمبفوائد مسلم-8
 (222) ........................................................... إفادة العلماء من كتاب إكمال املعلمبفوائد مسلم-9

 منهجه في كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثارو  هـ(544القاضي عياض )ت : رابعالالمبحث 
 (226) ................ التعريف بكتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثارو  المطلب األول: ترجمة القاضي عياض

 (226) ........................................................................................ ترمجة القاضي عياض-1
 (226) .......................................................... مشارق األنوار على صحاح اآلثارالتعريف بكتاب -2
 (226) ....................................................................................................... تسميته-
 (226) ...................................................................................................... وضوعهم-
 (227) ................................................................................................ طبعاتهو  نسخه-

 (228) ......................... المطلب الثاني: منهج القاضي عياض في كتابه مشارق األنوار على صحاح اآلثار
 (228) .......................................................................................... أوال: مقدمة الكتاب

 (228) ........................................................سبب تأليفه لكتاب مشارق األنوار على صحاح اآلثار-
 (228) .................................... إحالة للمعىنو  حتريفو  الروايات اليت وقع فيها تصحيفذكره ألمثلة لبعض -
 (229) ........................................ عدم استيفائها للمطلوبو  إشارته إىل الكتب اليت سبقته يف هذا الباب-
 (229) ................................................. متييز املشكل أليب علي الغساينو  إشادته بكتاب تقييد املهمل-
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 (229) ..................................................... تدعيمه ذلك بأمثلة من الكتابو  بيان منهجه يف الكتاب-
 (229) ............................................................................. إشارته لكتابه املعلم بفوائد مسلم-
 (230) ......................................................................................................... خامتة-
 (230) .............................................................................. أسانيده إىل األصول الثالثةذكر -

 (232) ............................................................................ ثانيا: ترتيب كتاب مشارق األنوار
القسم األول: يندرج يف هذا القسم معظم الكتابو عمدته يف ذلك شرح األلفاظ الغريبة املوجودة -

 (232) ................................................................... الصحيحنيو  يف األصول الثالث موطأ مالك
 (232) ....................................................................................... ما يلحق بالقسم األول-
 (232) ................................................................. يندرج حتت األحرفهو ما مل و  القسم الثاين:-
 (233) ................................................................................................ القسم األول -
 (233) ................................................................................. الرواياتو  ضبط األلفاظ أوال:-
 (233) ................................................ التحريفات الواقعة يف املتونو  التصحيفات إزالةو  ضبط األلفاظ-
 (234) ....................................................................................... الوهمو  فصل االختالف-
 (234) .............................................................................. ما يلحق بضبط األلفاظ يف املنت-
 (234) .................................................... األماكنالتصحيفات الواقعة يف أمساء  إزالةو  ضبط األلفاظ-
 (235) ....................................................................................... الوهمو  فصل االختالف-
األلقاب أو و  تصحيفات طالت األمساء إزالةو  ضبط األلفاظ الواقعة يف اإلسناد حتت كل حرف-

 (236) ............................................................................... األنسابو  إهبامات طالت الكىن
 (236) ................................................. الكىن يف باب النونو  النموذج األول يف ضبط مشكل األمساء-
 (237) ...............................الوهم الواقع فيمن امسه حممد أو يف نسبهو  النموذج الثاين يف تصحيح االختالف-
 (237) .................................................... النموذج الثالث يف تصحيح مشتبه األنساب يف باب امليم -
 (238) ........................................................................................... الشرح اللغوي ثانيا:-
 (238) ......................................................................... النموذج األول يف فصل امليم مع الواو-
 (238) ........................................................................ النموذج الثاين يف فصل احلاء مع النون-
 (239) ................................................................................... ثالثا: االستنباطات الفقهية -
 (240) ................................................................................ املسائل العقدية توضيحرابعا:  -
 (240) ....................................................................... النموذج األول يف فصل السني مع الواو-
 (241) ....................................................... الوهم منوذج يف فصل اهلمزة مع الزايو  فصل االختالف-
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 (242) ....................................................................... النموذج الثاين يف فصل اهلمزة مع النون-
 (242) ................................................................................. منوذج يف فصل النون مع الواو-
 (242) ........................................احلديثية يف كتاب مشارق األنوار على صحاح اآلثار خامسا: الصناعة -
 (242) .......................................................................................... منوذج يف باب العني-
 (242) ........................................................ الوهم منوذج يف باب احلاء مع النونو  فصل االختالف-
 (243) .................................................................................. منوذج يف باب احلاء مع الواو-
اإلمام الوهم منوذج يف باب الشني مع امليم القلب الذي وقع فيه الرواة عن و  يف فصل االختالف-

 (243) .................................................................... مسلم يف حديث "السبعة الذين يضلهم اهلل
 (243) ........................... ألسباب فّصل فيها املؤلف شذّ  و هو ما مل يندرج حتت األحرف،و القسم الثاني:-
 (244) ...................................... طمس معناها التلفيفو  الباب األول: يف اجلمل اليت وقع فيها التصحيف-
 (244) .......................................................... منوذج يف مجل وقع فيها التصحيف يف صحيح مسلم-
 (244) ................................................................................... وقع من ذلك يف اإلسنادما -
 (244) ...................................................................................... ما وقع من ذلك يف املنت-
 (245) ................................ ما يندرج ضمن الباب األول: تصويب ما جاء يف الوهم يف حروف من القرآن-
 حتقيق هجاء كتاهبا،و  تصحيح إعراهبا،و  األسانيدو  الباب الثاين: يف تقومي ضبط مجل يف املتون-
 (246) ............................................................. الالحق هبا التأخريو  شكل كلماهتا، وتبيني التقدميو 
 (246) ...................................................................... اجلملو  منوذج يف إعراب مشكل األلفاظ-
 (247) ......................................................................... منوذج يف فصل بيان الضمائر املشكلة-
 (247) ............................................................... التأخري يف الباب نفسهو  منوذج يف فصل التقدمي-
 (248) ......................... الباب الثالث: يف إحلاق ألفاظ سقطت من أحاديث هذه األمهات أو برتت اختصارا-
 (248) ......................................................... أحاديث مسلم يف باب صفة اجلنةمنوذج فيما برت من -
 (248) ...................................................... ثالثا: مصادر القاضي عياض في كتابه مشارق األنوار -
 (248) ..................................................... األمساءو  ضبط الكىنو  الرجالو  مصادره يف علوم احلديث-1
 (249) .............................................................................. الغريبو  مصادره يف جمال اللغة-2
 (249) .............................................. ما ألف حولهو  إفادة العلماء منهو  رابعا: قيمة الكتاب العلمية-

 منهجه في كتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثارو  هـ(569اإلمام ابن قرقول )ت : خامسالمبحث ال
 (253) ................ مطالع األنوار على صحاح اآلثارالمطلب األول: ترجمة اإلمام ابن قرقولو التعريف بكتابه 
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 (254) .................................................................................... أوال: ترمجة اإلمام ابن قرقول
 (254) .................................................................................................. نسبهو  امسه-1
 (254) ............................................................................. تالميذهو  رحالته العلمية،شيوخه-2
 (257) .......................................................................................... آثاره العلميةو  وفاته-3
 (257) .................................................................... مكانة اإلمام ابن قرقولو ثناء العلماء عليه-4

 (259) ........................................................ ثانيا: التعريف بكتاب مطالع األنوار على صحاح اآلثار
 (259) ...................................................................................................... تسميته-1
 (259) .................................................................................................... موضوعه-2
 (260) .............................................................................................. طبعاتهو  نسخه-3

 (261) ........................................ للقاضي عياضثالثا: عالقة كتاب مطالع األنوار بكتاب مشارق األنوار 
 (261) ................................ املطالع على مثال كتاب املشارق أو يضاهيهالقسم األول: رأي من عّد كتاب -
 (261) ...................................... القسم الثاين: رأي من عّد كتاب مطالع األنوار اختصارًا لكتاب املشارق-
 (262) ............................................. القسم الثالث: رأي من عّد كتاب املطالع تبييض لكتاب املشارق-

 (263) ........................ مطالع األنوار على صحاح اآلثارمنهج اإلمام ابن قرقول في كتابه : الثانيالمطلب 
 (264) .............................................................................................. مقدمة الكتاب-1
 (264) ......................................................................................... سبب تأليف الكتاب-
 (264) ..................................................................................... منهجه يف ترتيب الكتاب-
 (264) ................................................................................ منهجه يف ترتيب الباب الواحد-
 حديثا فحفظه..."ر اهلل امرأ....مسع منا روايته حلديثني بإسناده األول: حديث زيد بن ثابت: "نضّ -
م من كل "حيمل هذا العلقال:  -سلمو  صلى اهلل عليه-الثاين: حديث إبراهيم العذري أن النيبو 

 (264) ............................................................خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني..."
 (265) ......................................................................... الغاية من تأليفه لكتاب مطالع األنوار-
 (265) .......................................................................................... قيمة الكتاب العلمية-
 (265) .............................................................................................. رتيب الكتابت-2
 (265) ...................... الثالثو  الثاينو  الكتاب على حروف املعجم برتتيب املغاربة للحرف األولترتيبه لروايات -
 (265) ......... األنسابو  الكىنو  األمساءو  البقاعو  االختالف يف األماكنو  تذييل كل فصل بفصل آخر خاص بالوهم-
 (266) ................................................................................ منهجه يف ترتيب الباب الواحد-
 (266) ..................................................................................... الرواياتو  ضبط األلفاظ-3
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 (266) ........................................................................ اهلمزة مع الراءالنموذج األول يف فصل -
 (266) ............................................. الوهم يف فصل اجليم مع الراءو  االختالفالنموذج الثاين يف فصل -
 (267) ....................................................................... النموذج الثالث يف فصل التاء مع العني-
 (267) .......................................... النموذج الرابع يف ضبط أمساء الرواة يف السند يف فصل اهلاء مع الياء-
 (268) ............................................................................................... الشرح اللغوي-4
 (268) ........................................................................ مع اجليمالنموذج األول يف فصل الراء -
 (268) .......................................................... من جريانه و ذكر هنةذج الثاين ضبطه حلديث "النمو -
 (269) ....................................................................................... االستنباطات الفقهية -5
 (269) ................................................................ منوذج يف باب الشني يف فصل الشني مع اهلاء -
 (270) ...................................................................................... توضيح املسائل العقدية-6
 (270) .......................................................... النموذج األول يف باب الباء يف فصل الباء مع الدال-
 (270) ............................................................... حلديث "و خلق آدم بيدهشرحه النموذج الثاين -
 (270) ............................................................................................ الصناعة احلديثية-7
 (270) ................................................................. النموذج األول يف حرف امليم يف باب اجلمعة-
 (271) ................................................................................. النموذج الثاين يف حرف النون-
 (271) ........................................................... النموذج الثالث يف باب الصاد يف فصل أمساء الرواة-
 (271) .......................................... ابن قرقول يف كتابه مطالع األنوار على صحاح اآلثار اإلماممصادر -8
 (271) ...................................................................................... الشروحو  كتب احلديث-أ
 (272) ................................................................................................... كتب اللغة-بـ

 (272) ............................................................................................... كتب الرجال-ج
 (272) ...................................................... ما ألف حولهو  إفادة العلماء منهو  قيمة الكتاب العلمية-9

 منهجه في كتابه الجمع بين الصحيحينو  عبد الحق اإلشبيلي اإلمام: سادسالمبحث ال
 (275) ................ التعريف بكتابه الجمع بين الصحيحينو  ترجمة اإلمام عبد الحق اإلشبيليالمطلب األول: 

 (276) ........................................................................... ترمجة اإلمام عبد احلق اإلشبيليأوال: 
 (276) .................................................................................................... نسبهو  امسه-
 (276) .............................................................................................. تالميذهو  شيوخه-
 (276) ....................................................................................................... شيوخه-أ
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 (279) ...................................................................................................... هتالميذ-بـ
 (281) ........................................................................................... آثاره العلميةو  وفاته-
 (281) ........................................................................................... مؤلفاته يف احلديث–أ
 (281) ............................................................................... كتاب اجلمع بني الصحيحني-1
 (281) ..................................................................................... األحكام الكربى كتاب-2
 (282) ....................................................................................... األحكام الوسطىكتاب-3
 (282) ....................................................................................... األحكام الصغرىكتاب-4
 (282) ...............................................................................خمتصر كتاب صحيح البخاري-5
 (282) .............................................................................. ب اجلمع بني الكتب الستةكتا-6
 (282) ................................................................................................ املرشد كتاب-7
 (283) ................................................................................................. التوبة كتاب-8
 (283) .................................................................................... املعتل يف احلديث كتاب-9
 (289) ..................................................................... غريهو  احلديثو  الزهدو  مؤلفاته يف الوعظ-بـ

 (283) ........................................................................ الرقائق املخرجة من الصحاح كتاب-10
 (283) ............................................................................................. ب التهجدكتا-11
 (283) ...................................................................................... يف فضل احلج كتاب-12
 (283) .............................................................................................. العاقبة كتاب-13
 (283) ..................................................................................... خمتصر كتاب الرشاطي-14
 (284) ........................................................................ خمتصر كتاب الكفاية يف علم الرواية-15
 (284) ...................................................................................... الفقرو  قالة الغىنكتامب-16
 (284) ............................................................................................... الزهد كتاب-17
 (284) ................................................................................................ املنري كتاب-18
 (284) ....................................................................................... بيان احلديث كتاب-19
 (284) ........................................................ املوطأ مما ليس يف مسلم البخاري ما وقع يف كتاب-20
 (284) ................................................. يف سفره -سلمو  صلى اهلل عليه–معجزات الرسول  كتاب-21
 (284) ................................................................................ املختصر يف احلديث كتاب-22
 (284) ............................................................................................. مؤلفاته يف اللغة-ج
 (284) ................................................................................................. كتاب الواعي-
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 (285) ........................................................... العلماء عليهثناء و  مكانة اإلمام عبد احلق اإلشبيلي-
 (286) .................................................................... ثانيا: التعريف بكتابه اجلمع بني الصحيحني

 (286) ........................................................................................... موضوعهو  تسميته-1
 (287) .............................................................................................. طبعاتهو  نسخه-2

 (288) ........................ المطلب الثاني: منهج اإلمام عبد الحق اإلشبيلي في كتابه الجمع بين الصحيحين
 (288) ........................................................................................... أوال: مقدمة الكتاب

 (288) .................................................................. ظروف تأليف كتابه اجلمع بني الصحيحني-1
 (288) ........................................................................ بنّي منهجه يف اجلمع بني الصحيحني-2
 (288) ............................................................... بنّي طريقة ترتيبه لكتابه اجلمع بني الصحيحني-3
 (288) .................................................................. بنّي منهجه يف زيادات البخاري على مسلم-4
 (289) ............................................................................... بيان إضافته ملا وصله البخاري-5
 (289) ..................................................................................... بنّي الغرض من الكتاب-6
 (289) .................................................. الكتاببنّي أن النظر يف أسانيد الكتابني ليس من مقصود -7
 (289) ...................................................................... إشارته إىل شرحه ملقدمة صحيح مسلم-8

 (290) ........................................................................................... ثانيا: ترتيب الكتاب
 (290) ................................................................................... أنه كان على ترتيب مسلم -

ثالثا: منهج اإلمام عبد احلق اإلشبيلي يف اجلمع بني الكتابينصحيح اإلمام أيب احلسني مسلم بن 
 (290) ............................................................. صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل البخاريو  احلجاج

 (290) ....................................................................... تكرر احلديث عن الصحايب نفسهإذا -1
 (290) ......................................................................... إذا تكررت أحاديث اإلمام البخاري-2
 (291) ........................................................................... إذا تكررت أحاديث اإلمام مسلم-3
 (291) ................................................ يكتب حديث اإلمام مسلم كامال إن كان عن صحايب واحد-4
 (291) .................................................................... ما تفرد اإلمام مسلم بّينه بعد االستقصاء-5
 (293) .................................................................... ما سكت عنه اإلمام عبد احلق اإلشبيلي-6
 (293) ....................................................................... مسلم يف الصحايبو  إن اتفق البخاري-7
 (294) ......................................... إذا اختلفت ألفاظ حديث البخاري مع حديث مسلم اختالفا كثريا-8
جاء يف كتاب و  إذا جاء احلديث يتضمن أحكاما فقهية يف كتاب مسلم يف موضع واحد،-9

 (294) ............................................................................................. البخاري يف مواضع
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 (294) ........ جاء عنده البخاري بنقصان كلمة أو كلماتو  موضع،إذا جاء احلديث الكامل عند مسلم أيضا يف -10
 (296) ................................................................... إذا ورد حديث عند مسلم بألفاظ خمتلفة-11

 (296) ................... زيادات يف غري الصحيحنيو  شبيلي يف زيادات البخاري على مسلممنهج اإلمام عبد احلق اإل
 (296) .............................................................................................. يف زيادة الكلمة-أ
 (297) ....................................................................................... يف زيادة حديث كامل-بـ

 (299) .................................................................................... الصحيحنيزيادة يف غري -ج
 (301) .......................................................... عالقة زيادة البخاري بالكتاب أو الباب عند مسلم-د
 (302) ................................................................................... ما انفرد به اإلمام البخاري-هـ

 (303) .................................................................. إفادة العلماء منهو  رابعا: قيمة الكتاب العلمية

 دراسات المغاربة حول رجال صحيح مسلم: رابعالفصل ال

مام عبد اهلل بن يربوع لإل كتاب المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج:ولالمبحث األ
 هـ(522)تالشنتريني

 (307) ................................................................... ترمجة اإلمام عبد اهلل بن يربوع الشنرتيينأوال: 
 (307) .................................................................................................. نسبهو  امسه-1
 (307) .............................................................................................تالميذهو  شيوخه-2
 (307) .................................................. مكانة اإلمام عبد اهلل بن يربوع الشنرتينيو ثناء العلماء عليه-3
 (308) .......................................................................................... آثاره العلميةو  وفاته-4
 (308) ..................................................................... رجال مسلم بن احلجاجكتاب املنهاج يف -
 (308) ............................................................................... األسانيدكتاب اإلقليد يف بيان -
 (308) ......................................................... سراج البغية يف معرفة أسانيد املوطأو  كتاب تاج احللية-
 (308) .................................... كتاب لسان البيان ملا يف كتاب أيب نصر الكالباذي من اإلعقالو النقصان-

 ............................................... العلماء منهإفادة و  ثانيا: قيمة كتاب املنهاج يف رجال مسلم بن احلجاج

 ................................................................................................... (309) 

حمد بن طاهر بن لم بن الحجاج لإلمام أبي العباس أكتاب مجموع في رجال مس: ثانيالمبحث ال
 هـ( 532ت شبرين األنصاري )

 (311) ................................................................ أوال: ترمجة أيب العباس أمحد بن طاهر األنصاري
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 (311) .................................................................................................. نسبهو  امسه-1
 (311) .............................................................................................تالميذهو  شيوخه-2
 (312) .......................................................................................... آثاره العلميةو  وفاته-3
 (312) ..................................................................... جمموع يف رجال مسلم بن احلجاجكتاب -
 (312) ......................................................... كتاب اإلمياء على كتاب املوطأ لإلمام مالك بن انس-
 (313) ......................................................... ثناء العلماء عليهو  مكانة اإلمام ابن طاهر األنصاري-4

 هـ(581كتاب المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج لإلمام عبد الحق اإلشبيلي ): ثالثالمبحث ال
 (314) ................................................................................ عبد اإلشبيلي اإلمامأوال: ترمجة 

 (314) ................................................................ ثانيا: كتاب املنهاج يف رجال مسلم بن احلجاج

 م أبي بكر محمد بن خلفوناألونبيمسلم لإلماو كتاب المعلم بشيوخ البخاري  :رابعال المبحث
 هـ(636)ت

 (315) ............................................. ألونبيجمة اإلمام أبي بكر محمد بن خلفوناالمطلب األول: تر 
 (316) .............................................................. بن خلفوناألونيبأوال: ترمجة اإلمام أيب بكر حممد 

 (316) .................................................................................................. نسبهو  امسه-1
 (316) .............................................................................................تالميذهو  شيوخه-2
 (316) .......................................................................................... آثاره العلميةو  وفاته-3
 (317) ............................................................................ ثناء العلماء عليهو  مكانته العلمية-4

 (318) ........................................................... مسلمو  ثانيا: التعريف بكتاب املعلم بشيوخ البخاري
 (318) ........................................................................................... موضوعهو  تسميته-1
 (318) .............................................................................................. خه وطبعاتهنس-2
 (318) ................................................................... إفادته العلماء منهو  مكانة الكتاب العلمية-3

 (318) ............ مسلمو  المطلب الثاني: منهج اإلمام محمد بن خلفوناألونبي في كتابه المعلم بشيوخ البخاري
 (321) .............................................................................................. مقدمة الكتاب-1
ذكر تاريخ و  عللهو  احلديثمعرفته بو  إتقانهو  ثقتهو  باب يف ذكر إمامة حممد بن إمساعيل البخاري-أ

 (321) ..................................................................................... -رمحه اهلل-وفاته
 (321) .......... -رمحهاهلل–تاريخ وفاته و  عللهو  معرفته باحلديثو  إتقانهو  ثقتهو  باب يف ذكر إمامة مسلم بن احلجاج-بـ
 (321) .............................................................................................. تيب الكتابر ت-2
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 (321) .................... الثالثو  الثاينو  مسلم حسب حروف املعجم بالنسبة للحرف األولو  ترتيبه شيوخ البخاري-
 (321) ....................................................................... ختصيصه يف آخر كل حرف بابا لألفراد-
 (321) ..................................................................................... لكتابه بباب الكىنختمه -
 (321) ..................................................................... ابن خلفوناألونيب يف البابمنهج اإلمام -3
 (321) ...................................................... هو احلرف الذي يبدأ به اسم الشيخو  ذكر عنوان الباب-أ
 (321) ............................................................................ سنة وفاتهو  ذكر اسم الشيخ نسبه-بـ

 (321) ..................................... تالميذهو  قد يكتفي اسم الشيخ مث يذكر شيوخهو  تالميذهو  ذكر شيوخه-ج
 (322) .............................................................. العلماء فيه أقوالو  التعديلو  اجلرحذكر مرتبته يف -د
 (322) ..................................................................................... قد يأيت بالرتمجة مقتضبة-هـ
 (323) ...................................................... ذكره ملرويات الشيوخ يف بعض الرتاجم ومناذج من ذلك-و

 (324) ................................................................................... مناذج من ذلكو  باب األفراد
 (325) .......................................................................... باب أصحاب الكىن ومنوذج من ذلك

 (326) ........................................................ مسلمو  أنواع الرتاجم يف كتاب املعلم بشيوخ البخاري-4
 (326) ................................................................................ من تفرد به مسلم من الشيوخ-أ

 (326) ................................................................................... النموذج األول يف باب اخلاء
 (326) .................................................................................. النموذج الثاين يف باب السني

 (327) ............... من تفرد به البخاري من الشيوخ: مل منثل هلذا النوع من الرتاجم ألنه خارج عن مقصود الدراسة-بـ
 (327) .................................................................... من اتفقا على الرواية عنه يف الصحيحني-ج

 (327) ................................................................................... يف باب النونالنموذج األول 
 (328) ................................................................................... النموذج الثاين يف باب العني

 (329) ........................................................................ من كان من أقران شيوخ اإلمام مسلم-د
 (330) .................................................... مسلمو  الصناعة احلديثية يف كتاب املعلم بشيوخ البخاري-5

 (330) ............................................................ حممد بن حيىييف باب امليم يف ترمجة  األولالنموذج 
 (331) ............................................................. أبانالنموذج الثاين يف باب امليم يف ترمجة حممد بن 

 (331) ........................................................... النموذج الثالث يف باب امليم يف ترمجة حممد بن حامت
 (332) .................................................................................. النموذج الرابع يف باب األفراد

 (332) ................................................ منوذج يف باب األفراد من حرف السني يف ترمجة سويد بن سعيد
 (333) ......................................................... التعديلو  من أقوال اإلمام ابن خلفوناألونيب يف اجلرح-6
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 (335) ...................................... مسلمو  يف كتابه املعلم بشيوخ البخاريمصادر اإلمام ابن خلفوناألونيب -7
 (340) ....................................................................................................... خاتــمـة

 (349) ............................................................................................ ارس العلميةـالفه
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