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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 شروح (صحیح مسلم)

 
 ؟)صحیح مسلم(ما أفضل شروح  :السؤال

على خالف  )،صحیح البخاري (صحیح اإلمام مسلم بن الحجاج ثاني �تب السنة �عد  :الجواب
و�عض المغار�ة مع أبي علي النیسابوري  ،لكن هذا هو القول المعتمد، في ذلك بین أهل العلم

وهو القول -فالجمهور  ،ولیس المجال مجال �حث المفاضلة بینهما )،صحیح مسلم(فضلوا 
�أتي في المرتبة الثانیة �عد  )صحیح مسلمـ(ومع ذلك ف ،أفضل )البخاري (أن  على -المعتمد

 :-رحمه هللا– �ما �قول الحافظ العراقي )،صحیح البخاري (

 و�عض الغرب مع ،ومسلم �عد
 

 لوا ذا لو نفعأبي علي فضَّ  
 

على  )مسلًما(�عني فضلوا  »فضلوا ذا لو نفع«)، صحیح البخاري (�عني �عد » ومسلم �عد«
 ).البخاري (ل هو فالمفضَّ  ،ألنه مرجوح؛ لكن ال ینفع )،البخاري (

 ،وشرحوه �شروح �ثیرة مطولة ومختصرة )صحیح مسلمـ(األئمة العلماء بعلى هذا اعتنى 
أكمله  ،في ثالثة أجزاءمطبوع وهو شرح مختصر  ،للمازري المالكي )المعِلم(فأولها �تاب 

ل �تاب ثم جاء األُبِّي و�مَّ  )،إكمال المعلم(القاضي عیاض �شرح مبسوط نوًعا ما أسماه 
مكمل إكمال (ف ثم تاله �عد ذلك السنوسي فصنَّ  )،المعلم إكمال إكمال(ف فألَّ  )،اإلكمال(

إكمال (ثم  )المعلم( ،�ستفاد منها مجتمعة ،سلسلة مرتب �عضها على �عض هفهذ )،اإلكمال
هم ، وطر�قتهم أنهذه سلسلة مترا�طة )مكمل إكمال اإلكمال(ثم  )إكمال اإلكمال(ثم  )المعلم

ستغنى فیُ  ،فالقاضي عیاض یذ�ر �الم المازري و�ضیف إلیه ،یذ�رون الكالم و�ضیفون إلیه
و�المه مختصر وفیه ، هو األصل )المعلمأن ( یبقىلكن  )،المعلم(القاضي عیاض عن كتاب �

 .فوائد

�شرح متوسط فیه فوائد وقواعد ال �ستغني عنها  )مسلم(صحیح شرح  -رحمه هللا-والنووي 
�قرؤون وال و�ثیر من طالب العلم �قتصرون علیه  ،ما تقدم من الشروحفیضاف إلى  ،طالب علم
واعتمد �ثیًرا على القاضي  ،ألنه جمع �طر�قة مختصرة بین ما تقدم من الشروح ؛فیما عداه 

 ،األصفهاني ألبي عبد هللا محمد بن إسماعیل )صحیح مسلم شرح التحر�ر في(عیاض مع �تاب 
شرح  (التحر�ر) و�بدو أن)، شرح النووي (وفوائده منقولة في  ،لم نقف علیهو طبع م �ُ لوهذا �تاب 

 .في غا�ة األهمیة ألن النووي ینقل عنه نقوًال  ؛نفیس



٢ 
 

ل لـ(صحیح مسلم)ومن الشروح  هو شرح و  ،شبِّْیر أحمد العثمانيلمعاصٍر اسمه  شرح مطوَّ
س لمحمد تقي فَ بنفس النَ لة صدر له تكملة أ�ًضا مطوَّ و  ،كمللكنه لم �ُ  )،فتح الملهم(حافل اسمه 

 ).صحیح مسلمـ(فالكتاب بتكملته من الشروح المهمة ل ،و�الهما مطبوع ومتداول ،العثماني

فالقرطبي أبو العباس له  ،أ�ًضا شروح في غا�ة األهمیة )مسلم(صحیح وعلى مختصرات 
ح المفهم لما أشكل من تلخیص صحی(ا اسمه حه �كتاب نفیس جد� رَ شَ  )مسلم صحیحتلخیص (

یق حسن خان �شرح أ�ًضا  )مختصر المنذري (وهناك أ�ًضا  ،ختِصرالمُ  سِ لنفْ  )مسلم شرحه صدِّ
 والشروح �ثیرة. ،نفیس ومطبوع ومتداول
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