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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
ن كان الوقت ال يفي وال يكفي، إال  أنه ال بد أن ننيي ما يععل  ودرس اليوم عن صحيح مسلم وشروحه، وا 

 بصحيح مسلم اليوم.
 طالب:......... 

 هو يعزو كثيرًا، وابن الملقن له شرح على البخاري أيضًا. 
 طالب:......... 

ن  -كما ذكر النووي وغيره-المشعيرة المسعفيضة ال ينسب، المسائل اومسعفيض اطريقعيم العلم إذا كان مشعير  وا 
ن العلم ليس بملك  ألحد، نعم ما يسعررب من الكمام وما ينعقى من أبكار األككار نقلت عن شخص ال عنسب؛ أل

 ينسب لقائله، الحاكظ مشحون بالعزو.
صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المعوكى سنة إحدى وسعين ومائعين، ثاني كعب 

بقًا إلى أن من أهل العلم من كضله على البخاري، السنة بعد صحيح البخاري عند جميور العلماء، وأشرنا سا
لكنه قول ضعيف، ووجوه العرجيح بينيما عؤخذ من مظانيا، وهي كثيرة، إن كان وجه العفضيل كما قال بعض 

كيه معلقات إال نادرًا، معلقاعه أربعة  ليسالمراربة أنه ليس كيه بعد الخطبة إال الحديث السرد كيذا صحيح، يعني 
، حذف الواسطة بينه وبين راوييا، وهذه المعلقات كليا موصولة كي الصحيح نفسه إال واحد موصول عشر حديثاً 

ال موجودة؛  كي صحيح البخاري، أيضًا اآلثار واألخبار الموقوكة والمقطوعة عن الصحابة والعابعين نادرة جدًا، وا 
هذا وجه العرجيح كما  ،المقصودهو هذا إذا كان لكنيا نادرة ليست بنفس النسبة العي عوجد كي صحيح البخاري، 

بأس، هذا كمام صحيح، هذا الكمام موجود وحقيقة؛ لكن ال يقعضي األرجحية بما شك؛ ألن الكعابين إنما وضعا 
لألحاديث األصلية المركوعة الموصولة، وما عدا ذلك كيو عبع، كإذا نظرنا إلى القدر الموجود كي صحيح 

الموصولة وقارنا بينيا وبين ما كي صحيح مسلم من ذلك ال شك أن ما كي  البخاري من األحاديث المركوعة
صحيح البخاري أرجح مما كي صحيح مسلم، منيم من يقول: أن البخاري مرجوح من حيث عنايعه بالصناعة 
الحديثية وعحري دقة السياق كي المعون وصيغ األداء وغيرها، نعم هذا الكمام صحيح، اإلمام مسلم يععني بذلك 
عناية كائقة، واإلمام البخاري ال يععني بالصيغ، حدثنا وأخبرنا عنده واحد، وأحيانًا ينقل عن الراوي بحدثنا وكي 

 موضع  آخر أخبرنا؛ ألن معناهما واحد عنده، لكن مسلم يععني بذلك عناية كائقة، لذا يقول بعضيم:
 عشاااااااااااااااااجر قااااااااااااااااوم كااااااااااااااااي البخاااااااااااااااااري ومسااااااااااااااااالم
 كقلااااااااااااااااات: لقاااااااااااااااااد كااااااااااااااااااق البخااااااااااااااااااري صاااااااااااااااااحةً 

 

 وقاااااااااااااااااااااااااالوا: أي ذيااااااااااااااااااااااااان عقااااااااااااااااااااااااادم  لااااااااااااااااااااااااادي  
 كماااااااااااا كااااااااااااق كاااااااااااي حسااااااااااان الصاااااااااااناعة مسااااااااااالم  

 

 عصركه كي سياق المعون واألسانيد أمر يظير.أن شك  المسلم 



 شروح صحيح مسلم:
ني به العلماء قديمًا وحديثًا، وكعبوا عليه الشروح الكثيرة من ذلكم )المعلم( للمازري، بفعح وألهمية صحيح مسلم ع  

معلم( للقاضي عياض، و)إكمال إكمال المعلم( لألبي، و)مكمل إكمال اإلكمال( الزاي وكسرها، و)إكمال ال
للسنوسي، ومن شروحه العي لم عصل إلينا لكنيا من خمال النقل عنيا كييا شيء من النفاسة والجودة )العحرير 

عاب من كي شرح صحيح مسلم( ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل األصبياني ينقل عنه النووي كثيرًا، وهو ك
خمال نقل النووي عنه كعاب نفيس وجيد، من شروحه أيضًا الميمة )المنياج كي شرح صحيح مسلم ابن 

 الحجاج( للنووي، ومن شروحه المخعصرة )الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج( للسيوطي. 
)كعح المليم كي  من المعاصرين من شرح الصحيح شرحًا واكيًا شبير أحمد العثماني؛ لكنه لم يكمل، سمى شرحه

ن كان لم يعم بعد-شرح صحيح مسلم( وقام بعكملعه  ن  -وا  محمد عقي العثماني، هذا الشرح جيد كي الجملة وا 
 كان صاحبه معاصرًا. 

 مخعصرات صحيح مسلم:
مسلم له مخعصرات من أهميا: )علخيص صحيح مسلم( للقرطبي، وشرحه المسمى )المفيم لما أشكل من علخيص 

صره أيضًا زكي الدين المنذري ومخعصره مشيور معداول، وممن شرحه صدي  حسن خان كي مسلم( ممن اخع
كعاب  اسمه: )السراج الوهاج على مخعصر صحيح مسلم ابن الحجاج( نبدأ بكعاب المازري، باععبار أنه أول 

 الكعب، أول ما صل من الشروح القديمة. 
 :)المعلم بفوائد صحيح مسلم( للمازري 

د صحيح مسلم( مؤلفه أبو عبد هللا محمد بن علي العميمي المازري، بفعح الزاي، وقيل: بكسرها )المعلم بفوائ
أيضًا، عوكي سنة ست وثماثين وخمسمائة، المازري كي )المعلم( لم يقصد عأليف كعاب يقصد به شرح صحيح 

ى الطلبة أثناء قراءعيم عليه، مسلم ابعداًء، لكنه كي درسه لصحيح مسلم يثير بعض الفوائد والععليقات، ويملييا عل
كلما كرغوا من القراءة عرضوا عليه ما كعبوه كنظر كيه وهذبه ككان ذلك سبب عأليفه هذا الكعاب، يعني على 
ضوء ما هو موجود اآلن، الطلبة يسجلون ويكعبون عن الشيخ، ثم بعد ذلكم يفرغون ما ذكره الشيخ كي األشرطة، 

كعابًا، هذه طريقة المازري، المازري ما جلس لعأليف شرح على صحيح ثم يعرض على الشيخ كيقره كيصير 
نما هي كوائد نقلت عنه كي الدرس، ثم عرضت عليه.   مسلم، وا 

نما هو ععلي  ما عضبطه الطلبة من  قال القاضي عياض: "إن كعاب المعلم لم يكن عأليفًا اسعجمع له مؤلفه، وا 
ية انطماقة لشرح صحيح مسلم، وقد بدأت الشروح كي الظيور من مجالسه وععلقفه عنه" وال شك أن المعلم بدا

عصر المازري، ولم يعرف شيء منيا قبل ذلك، كالمعلم هو أقدم الشروح العي وصلعنا اآلن من شروح صحيح 
مسلم، من منيج المازري كي المعلم أنه لم يععرض لشرح المقدمة، مقدمة صحيح مسلم رغم أهميعيا، لم يععرض 

نما عل  كي مواطن سعة أو سبعة، وهي مواطن يسيرة بالنسبة لمباحث المقدمة، مما يمعاز به صحيح لشرحيا، وا  
مسلم هذه المقدمة النفيسة كي علوم الحديث، المازري ما شرحيا، المازري كي شرحه ألحاديث الباب، الباب عند 

الععلي  على حديث أو حديثين كي ب -رحمه هللا ععالى-اإلمام مسلم يحعوي على أحاديث كثيرة، يقوم المازري 
وهو باععباره أنه ععلي  وليس -الباب يكون علييما محور أحاديث الباب، وال يععرض ألكثر األحاديث، لم يذكر 



نما اقعصر عل -بعأليف ى نكت يراها عحعاج إلى لم يذكر جميع الفوائد المععلقة باألحاديث العي ععرض ليا، وا 
ودراية، وأكثر اهعمام المازري منصب على األحكام الفقيية وعفسير الرريب واللرة، ال الحديث روايًة بيان كي مج

المازري لم يلعزم كي ععليقاعه عرعيب األحاديث كي صحيح مسلم، ولذا يقول القاضي عياض كي إكماله: "وكان 
لصحيح، ي عنى بالمسائل كي المعلم عقديم وعأخير عن عرعيب كعاب مسلم" يورد أحيانًا األلفاظ المخعلفة بين رواة ا

يسعنبط من الحديث مباشرة، وال يكثر من ذكر أقوال الفقياء، ييعم بمسائل العقيدة العي اشعملت علييا  ،الفقيية
بعض األحاديث؛ لكن مع األسف الشديد اععماده على العقيدة من وجية نظر األشاعرة، ويرد على مخالفييم 

 أيضًا، ويأعي كي المثال ما يقرر ذلك. 
عناية كبيرة، والكعاب مطبوع كي ثماثة أجزاء صريرة بعحقي  محمد الشاذلي النيفر. نأعي  ةي عنى بالمباحث اللروي

كمال إكماله، ومكمل اإلكمال، ثم نرجع إلى النووي ومن بعده.   بما يععل  بالمعلم من إكماله وا 
 : للقاضي عياض )إكمال المعلم(

ض بن موسى بن عياض اليحَصبي أو اليحِصبي، وقد يقال: بضميا )إكمال المعلم(: مؤلفه أبو الفضل عيا
بعي أو السبِ عي، كما يقال: الَبصري والِبصري؛ لكن الفعح أشير، المالكي القاضي المعوكى سنة أربع  أيضًا، السَّ

 -ىرحمه هللا ععال-وأربعين وخمسمائة، ألفه القاضي عياض إكمااًل لكعاب المعلم، هذا الكعاب ألفه القاضي 
عكميمًا لكعاب المعلم للمازري علبيًة أيضًا لرغبة كثير  من عماميذه الذين لمسوا من درسه كي الصحيح الفوائد 
الجمة والزيادات الميمة، العمس منه الطلبة أثناء عدريسه لصحيح مسلم أن يشرح الكعاب شرحًا مسعقمًا نظرًا لكثرة 

فائس، العمسوا منه ذلك كاععذر أواًل النشراله بالقضاء، ثم لما عرك ما يبديه ليم ويذكره من الفوائد والشوارد والن
القضاء اعجه إلى العأليف، كي البداية قد عزم على عأليف كعاب مسعقل كي شرح مسلم؛ لكنه رأى أن من العدل 

د الميمل واإلنصاف لسابقيه أن يجعل الكعاب مكممًا للنقص الكثير الوارد كي المعلم مع اععماده أيضًا على عقيي
للجياني، ال شك أن االععراف بالساب  أمر ميم ينبري أن يربى عليه الطلبة، كإذا كان هذا من مثل القاضي 
عياض الذي يسعطيع أن يؤلف ابعداًء مثل ما كعبه عبعًا أو أكضل إال أنه من باب االععراف للسابقين، يعني 

لكن الحاكظ ابن حجر أكثر مصنفاعه عبعًا لريره، مع اإلنسان يأنف أن يععل  بأذيال غيره، بل يكعب ابعداًء، 
أو يعل  عليه أو ينكت عليه، هذا من باب االععراف، والسب  له وزنه عند أهل  اإمامعه، إما أن يخعصر كعاب

 عن ألفية ابن معطي وأن ألفيعه كائقة ألفية ابن معطي قال: ابن مالك العلم، كي مطلع األلفية لما عكلم 
 ز عفضاااااااااااااااااااااااااااااايماوهااااااااااااااااااااااااااااااو بسااااااااااااااااااااااااااااااب   حااااااااااااااااااااااااااااااائ

 

 مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااعوجب ثنااااااااااااااااااااااااااااااااااااائي الجماااااااااااااااااااااااااااااااااااايما 
 

السب  ال شك أن الساب  له كضل على الماح ، له كضل كبير على الماح ، الذي كعح له األبواب، والكمام كي 
لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ اإلسمام وهل هو  -رحمه هللا ععالى-هذا طويل، يعني شيخ اإلسمام 
فضل م قال: "شيخ اإلسمام عخرج على كعب األئمة األربعة وكعب أعباعيم، كليم الأعلم من األئمة األربعة أو دوني
 أحاط بما كعبوه، ولما كعبه أعباعيم كيو أوسع منيم من هذه الجية".  -رحمه هللا- عليه من هذه الحيثية، ولكونه

سبقه، القاضي عياض  ، إنما يسعفيد ممناالمقصود أن الساب  له الفضل على الماح ، واإلنسان ال يولد مععلم
من معون األحاديث ببيان المعاني  كي كعابه شرح المقدمة شرحًا واكيًا، وشرح أيضًا ما لم يععرض إليه المازري 

وضبط األلفاظ، واسعنباط األحكام والفوائد وبيان الرامض، وأكمل ما قصر كيه المازري من كمام على بعض 



وصحح عند الحاجة، الكعاب ككثير  من  المازري والجياني واسعدرك كمام الرجال واألسانيد والعلل، ووضح أيضاً 
الشروح، شْرح مصدر بالقول، يورد ما يريد أن يشرحه من الصحيح بعد كلمة قوله، كما هو الشأن كي كثير من 

 الشروح، ومن ذلكم كعح الباري وغيره.
أليف، وأنه اععمد على كعاب السبب الباعث على الع -رحمه هللا-كي مقدمة الكعاب ذكر القاضي عياض 

المازري وكعاب )عقييد الميمل( ألبي علي الجياني، ثم ذكر أسانيده العي يروي بيا صحيح مسلم، ثم بدأ ينقل ما 
كي المعلم مع ععقيبه وععميمه وعكميله لكمامه، ويلقب المازري باإلمام كإذا قال القاضي عياض: قال اإلمام كمراده 

ن كان يوهم أنه األم  المازري، يشير إلى صحيح مسلم بلفظ األم، كيقول: "ذكر كي األم أو جاء كي األم كمام" وا 
للشاكعي؛ لكن األم واحدة األميات نعم، ومسعفيض عند أهل العلم أن الكعب السعة يقال ليا: األميات الست، كما 

اسععمال شائع يقال: نسعررب أن يقال لصحيح مسلم: األم، نعم بلفظ المفرد اسععمال نادر لكن المجموع 
األميات الست، هذا معروف عند أهل العلم، لكن لكعاب  واحد يقال له: األم، هذا غريب، وهو ملبس أيضًا حيث 

 أن لإلمام الشاكعي كعابًا اسمه األم. 
وقول الناس: )األميات( الذي يراه بعض أهل العحقي  أن جمع أم كي غير بني آدم بدون هاء، كي بني آدم 

أميات(، وبذلك جاء القرآن والنصوص، كي غير بني آدم يقول: )أمات( دون هاء، ثم ساق عرجمًة يقال: )
مخعصرًة كي عيون من أخبار اإلمام مسلم، وبيان كضل كعابه وقيمعه، وثناء األئمة عليه، ثم شرح المقدمة، ثم 

 بدأ بشرح كعاب اإليمان، ثم الطيارة وهكذا إلى آخر الصحيح. 
نما يورد منه ال يسوق معن الصحيح كامما -رحمه هللا ععالى-والقاضي عياض  ، كما هي عادة غالب الشراح، وا 

، وهو أيضًا ال يضع عراجم لألبواب، ما العزم أن -ما يريد شرحه كقط، الطبعات الجديدة عورد الصحيح كامما
نما أحيانًا إذا كان الحديث طويمًا قال: باب حديث كذا، أو ذْكر حديث كذا، ذْكر حديث  يعرجم لجميع األبواب، وا 

اإلسراء، ذْكر حديث العيمم، وما أشبه ذلك، إذا كان الحديث طويمًا، إنما العزام جميع العراجم كما كعل النووي أو 
 غيره ال.

طريقعه كي الشرح أن يجمع كي شرح الحديث بين طريقة الشرح بالمأثور، كيبين المراد من الحديث، ويذكر ما له 
آية  أو حديث آخر أو ما أشبه ذلك، ويذكر ما يروى كي ذلك عن السلف الصالح، كقد اععمد  عماقة به من

أساسًا كي بيان المعاني على الكعاب والسنة واآلثار ولرة العرب، كما أنه اسعفاد من الشراح السابقين كابن عبد 
اجي كي المنعقى، والداودي كي شرح البر كي العمييد، والميلب كي شرح البخاري، والخطابي كي معالم السنن، والب

لم  -رحمه هللا-البخاري، وغير ذلك، هذه من أهم مصادر القاضي عياض كي شرحه، على أن القاضي عياض 
يكن مجرد ناقل، بل كان ناقدًا بصيرًا ممحصًا خبيرًا، ككثيرًا ما يععقب غيره بإصماح الرلط، وبيان الوهم، القاضي 

مذهب كما هو معروف، غالبًا ما يرجح مذهب اإلمام مالك، لكنه يخرج عنه ويرجح مالكي ال -رحمه هللا ععالى-
 . -رحمه هللا-غيره إذا كان الدليل بخماف ما رآه اإلمام مالك، وهذا من إنصاكه 

بالنسبة لمسائل االععقاد قاسم يشعرك كيه المازري والقاضي عياض واأل بي والسنوسي وأيضًا النووي كليم 
 ، قبل أن نذكر شيئاقييد مسائل األسماء والصفات، أو األسماء والصفات على مذهب األشاعرة يشعركون على ع

يقول: "وظننت حين سألعني  -رحمه هللا ععالى-من هذه الصفات هنا مسألة كي صدر الصحيح، اإلمام مسلم 



م ذلك أن لو زعم لي عليه، وقضي لي عمامه، كان أول من يصيب نفع  ذلك إياي خاصةً  " يعني أول من عجش 
يسعفيد المؤلف كي العأليف، أول من يسعفيد المعلم كي الععليم، هذا معنى كمامه، لكن ما معنى عزم لي  والفعل 

يعني باإلمام -ال ي ظن بمسلم  -يقصد المازري -مبني للمجيول من كاعله  يقول القاضي عياض: "قال اإلمام 
ة هللا ال عسمى عزمًا، ولعله أراد: لو سي ل لي سبيل العزم، أو خل  أنه أراد لو عزم هللا لي عليه؛ ألن إراد -مسلم

كي -كي  قدرة عليه" هذا كمام المازري، القاضي عياض قال: "قد جاء هذا اللفظ كي الكعاب من كمام أم سلمة 
ني إذا من كمام أم سلمة كي كعاب الجنائز قالت: ثم عزم هللا لي كقلعيا" يع -الكعاب الذي هو األم صحيح مسلم

 . -سبحانه وععالى-كان المبني للمجيول محعمل، كمثل هذا ال يحعمل شيء، العازم هو هللا 
يقول: "أصل العزم القوة، ويكون بمعنى الصبر، وعوطين النفس وحمليا على الشيء، والمعنى معقارب، ومنه 

ُسلِ : -عز وجل-قوله  الخ، المقصود أن صفة العزم .. [( سورة األحقاف53)]{}َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
بما كي ذلكم النووي، وهذه الخماف كييا أمر  -سبحانه وععالى-كليم ينفونيا عن هللا  -سبحانه وععالى-هلل 

يسير، أمره يسير؛ ألنه ما ثبت شيء مركوع، ال من الكعاب وال من السنة كي إثبات صفة العزم؛ لكن أقوى ما 
 سلمة "ثم عزم هللا لي كقلعيا". كيه قول أم 

ذكر أن ألهل السنة كي هذه المسألة كي إثبات صفة العزم ونفييا قوالن، -رحمه هللا ععالى-ا شيخ اإلسمام ولذ
ح إثبات صفة العزم هلل   .-سبحانه وععالى-لكنه رج 

كتاب  نضملم يتإكمال المع هلطالب: طريقة القاضي عياض لما يذكر كالم المازري ثم يكمل عليه، يعني 
 ؟المعلم..
، قد يقول إلى آخره، وحينئذ كما يسعرنى عن كعاب المازري، قال اإلمام كذا.. إلى آخره، كالخماف كي مثل غالباً 

يعني آخر  ))ال يزال يدعو((: -عليه الصماة والسمام-هذه يسير؛ لكن كي مثل عأويل صفة الضحك، كي قوله 
))ال يزال يدعو حعى يضحك هللا منه، كإذا ضحك منه كي صحيح مسلم: الناس دخواًل للجنة يقول كي الحديث 

محمول على إظيار الرضا والقبول، إذ هو  -سبحانه وععالى-قال اإلمام: "الضحك من هللا  قال: ادخل الجنة((
))كيبعث هللا سحابًا كي البشر عمامة على ذلك، ويقال: ضحكت األرض إذا ظير نباعيا، وكي بعض الحديث: 

كجعل انجماءه عن البرق ضحكًا على االسععارة، كأنه ععالى لما أظير له رحمعه  حك أحسن الضحك((كيض
( قال القاضي: "الضحك كي 555اسععير له اسم الضحك مجازًا" هذا كي الجزء األول من إكمال المعلم صفحة )

الدم كييا، كيقبض إلى سائر  البشر أمر اخعصوا به، وحالة عرير أوجبيا سرور القلب كعنبسط له عروقه، كيجري 
عروق الجسد، كيثور لذلك حرارة يبسط ليا الوجه ويضي  عنيا الفم، كينفعح وهو العبسم، كإذا زاد السرور وعمادى 

فية عن هللا ععالى، وجاءت ولم يضبط اإلنسان نفسه واسعخفه سروره قيقه، والمعريرات وأوصاف الحدث منع
ظيار نعمه  اآلثار الصحيحة بإضاكة الضحك إليه، كحمل العلماء ذلك على الرضا بفعل عبده ومحبعه للقائه وا 
يجادها له؛ وقد حملوه أيضًا على العجلي للعبد، وكشف الحجاب عن بصره حعى يراه، والضحك  وكضله عليه وا 

 يعبر به عن الظيور ومنه: 
   ضااااااااااااااااااااااااااااااحك المشاااااااااااااااااااااااااااااايب برأسااااااااااااااااااااااااااااااه كبكااااااااااااااااااااااااااااااى  ..........................................

 



هذا كمام المازري وععقيب القاضي عياض، ومثله وقريب منه ما ذكره األبي كي شرحه، كي الجزء األول صفحة 
( ومثله أيضًا عأويل 41( ومثله السنوسي أيضًا كي نفس الموضع، والنووي أيضًا كي الجزء الثالث صفحة )143)

( وكذلك عند السنوسي، وغير ذلك، آيات الصفات ال سيما الفعلية 161عند األبي كي األول صفحة ) الرضب
أوليا هؤالء الشراح كليم؛ لكن مثلما ذكرنا سابقًا أن هذه الشروح يسعفاد منيا على حذر، يعني عؤخذ الفائدة 

 الكبرى العي عوجد كي هذه الكعب، ويحذر مما يخالف كيه المؤلف من عقائد.
 : لأل بي )إكمال إكمال المعلم(

بعد ذلكم )إكمال إكمال المعلم( مؤلفه أبو عبد هللا محمد بن خلفة الوشعاني األبي المالكي المعوكى سنة سبع 
  إب ماذاعضم اليمزة والمشيور عند الناس كي اليمن  لماذاوعشرين وثمانمائة، قد يقول قائل: األبي هذه 

نما منسوبًا إلى أ به بالكسر، ال هذا ليس منسوبًا إ  .-المررب–لى إب وا 
يقول كي مقدمعه: "أما بعد: كإن هذا ععلي  أمليعه على كعاب مسلم، ضمنعه كعب شراحه األربعة، المازري 
وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات مكملة، وعنبيه على مواضع من كماميم مشكلة، ناقمًا لكماميم بالمعنى ال 

عصار، مع ما كي ذلك من بيان ما قد يعسر كيمه من كمامه بعضيم لععقيده، ال سيما باللفظ حرصًا على االخ
يقول: "ما يش   -رحمه هللا ععالى-من كمام القاضي عياض، يقول: "سمعت شيخنا أبا عبد هللا محمد بن عركة 

العلم علي كيم شيء  ما يش  من كمام عياض كي بعض المواضع من اإلكمال" اآلن اإلكمال يقرؤه طالب 
يسعفيد منه كثيرًا، نعم قد يشكل عليه بعض األشياء؛ لكن هذا كمام ابن عركة، ماذا يقول: "ما يش  علي كيم 
شيء  ما يش  من كمام عياض كي بعض المواضع" هذا كمام ابن عركة، لكن اسمعوا كمام ابن عركة كي ععريف 

ننظر هذا الشخص الذي يقول: أن كمام عياض ل -اإلجارة قد يقول قائل: أنيا ال عحعاج إلى ععريف-اإلجارة 
انعبيوا يا إخوة، هذا اسعطراد ال عماقة له بما عندنا لكن يقول -يش  عليه، ابن عركة يقول كي ععريف اإلجارة 

كي ععريف اإلجارة: "بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة  وال حيوان  ال يعقل، بعوض  غير ناشئ  عنيا، بعضه 
ا" هذا ععريف اإلجارة عند ابن عركة، ابن عركة هذا الذي يش  عليه كمام القاضي عياض، يعبع ض بعبعيضي

يوضح، لكن ما اسعطاع أيضًا العوضيح لمن أن يمكن  اكان موجودلو يعني  عوضيح، كمامه الذي يحعاج إلى
يعقل، بعوض  غير اسعدرك عليه كي نفس المسألة يقول: "بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة  وال حيوان  ال 

ناشئ  عنيا، بعضه يعبع ض بعبعيضيا" كاععرض عليه أحد عماميذه بأن كلمة )بعض( عناكي االخعصار، وأنه ال 
ضرورة لذكرها، كعوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما ال طائل عحعه، هذا الذي يقول مثل هذا الكمام المعقد، يقول: 

النسبة ليذا الكمام كمام القاضي عياض يصلح للمبعدئين من أنه يشكل عليه كيم كمام القاضي عياض، يعني ب
 سيولعه ووضوحه. 

ألنيا كي علم الحديث، وذلك شيء آخر، -األبي لم يشرح الخطبة-ى الخطبة يقول األبي: "ولم أععرض للكمام عل
ن أنسأ هللا كي األجل وسي ل، كسأعكلم علييا  ، ولما - ععالىإن شاء هللا-ورأيت األهم البداية بشرح األحاديث، وا 

كانت أسماء هذه الشراح يكثر دورانيا كي الكعاب اكعفيت عن اسم كل واحد  بحرف من اسمه كجعلعه )م( للمازري 
يعني ابن –و)ع( لعياض و)ط( للقرطبي و )د( لمحي الدين النووي، ولفظ )الشيخ( لشيخنا أبي عبد هللا المذكور 

 أعرجم علييا بلفظ: قلت، وسميعه بإكمال اإلكمال". وما يقع من الزيادات المشار إلييا  -عركة



الكعاب ضمنه مؤلفه الشروح األربعة العي ذكرها، شرح المازري وعياض والقرطبي والنووي، أيضًا الشارح ينقل 
من المصادر بالمعنى ال باللفظ طلبًا لماخعصار كما عقدم، وهو أيضًا يوضح ما يشكل من هذه النقول، ولم يشرح 

ألنيا كي علوم الحديث، واهعمامه باألحاديث نفسيا، اسععمل الرموز كي الشروح العي اععمد علييا،  المقدمة؛
وعركنا أن طريقة األبي كسابقيه كي عقرير مسائل االععقاد كما نحعاج إلى إعادة، هنا إحاالت كثيرة على عأويل 

 الصفات موجودة.
 : للسنوسي )مكمل إكمال اإلكمال(

ال اإلكمال( مؤلفه أبو عبد هللا محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني المعوكى سنة رابعًا: )مكمل إكم
خمس وعسعين وثمانمائة، جاء كي مقدمعه يقول: "كان من أحسن شروح صحيح مسلم وأجمعيا شرح الشيخ 

ن كنت كي غاي -رحمه هللا ععالى-العمامة أبي عبد هللا األ بي  ة البعد منيم إال أن أردت أن أععل  بأذيال القوم، وا 
معظم ما  -إن شاء هللا ععالى-يمن  الوهاب ععالى باللحاق بعد اليوم" يقول: "كاخعصرت كي هذا العقييد المبارك 

كي هذا الشرح الجامع من الفوائد، وضممت إليه كثيرًا مما أغفله مما هو كالضروري ال كالزوائد، وأكملعه أيضًا 
بشرح جميع ما كي الكعاب، وجاء بفضل هللا ععالى مخعصرًا يقنع أو  -د هلل ععالىوالحم-بشرح الخطبة، كعم  النفع 

أن يسمى لذلك  -إن شاء هللا ععالى-يرني عن جميع الشروح، وما كييا من عطويل أو مزيد إطناب، كيو جدير 
 بمكمل إكمال اإلكمال". 

و)ص(  -يعني محي الدين–نووي اسععمل الرموز أيضًا كا)ب( لألبي و)ع( لعياض و)ط( للقرطبي و)ح( لل
ود أن هذا الشرح ال شك لألصل، يعني صحيح مسلم و)ش( للشرح، شرٌح هو شرح أيضًا بالقول كسوابقه، المقص

ن كانت الزوائد كي هذين الكعابين  أن كيه شيئا من العكميل لمن عقدمه، كما أن إكمال اإلكمال مكمل لما قبله، وا 
والسنوسي يسيرة جدًا بالنسبة لما ذكره القاضي عياض، ثم ما كي شرح النووي على يسيرة جدًا، الزوائد عند األبي 

 ما سيأعي. 
كعليه بفعح  اواحد انقعصر بالنسبة للبخاري  نقول: الذي ال يريد أن يقعني إال شرح ذايعني لو قيل: على ما

ن كان قد يحعاج كي غالب األحوال أو يحعاج كي كثير من الحاالت إلى القسطماني لضبط األلفاظ.  الباري، وا 
كإذا جمع بين إرشاد الساري وكعح الباري اكعفى بيما عن غيرهما، بالنسبة لصحيح مسلم يعني لو اقعصر على 
شرح القاضي عياض مع شرح النووي كفاه ذلك؛ ألن زيادات األبي والسنوسي قليلة نادرة، ال عسعح  أن يفرد ليا 

 .اشرح القاضي عياض كان جيد شرح، نعم لو علقت على شرح النووي أو
 .......طالب:

المفيم كيه زيادات، وكيه بسط لكثير من المسائل الفقيية واألصولية، وما يععل  باللرة العربية؛ لكنه ليس بشرح 
 للصحيح، إنما هو شرح للمخعصر، لكن يسعفاد منه كي كيم الصحيح بما شك.

 : للنووي  )المنياج كي شرح صحيح مسلم ابن الحجاج(
بعد ذلكم )المنياج كي شرح صحيح مسلم ابن الحجاج( لمؤلفه محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 

 ، عمره كم  مولده معى  واحد وثماثون المعوكى سنة ست  وسبعين وسعمائة، 
 .سنة ة وأربعون طالب: خمس



سنة قد خلف هذا العلم  حدى وثماثين وسعمائة، خمس وأربعون سنة، يكون مولده سنة إ ة وأربعون نعم خمس
العظيم الذي يسعفاد منه منذ عأليف هذه الكعب إلى يومنا هذا كي مشارق األرض ومراربيا، ال سيما األذكار، 
ورياض الصالحين، شرح مسلم، شرح المذهب كعاب عظيم، لو قدر عمامه ألغنى عن كثير من كعب الفقه، هذه 

ير من العمر ينعج كيه هذا اإلنعاج العظيم مع أنه لم يكن يشرل هذا القدر اليس -سبحانه وععالى-بركة من هللا 
، والعبادة عأخذ من وقعه الشيء ااثنا عشر درس الواحد عمره أو جل  وقعه كي العصنيف، ال، عنده كي اليوم

، ما يععذر الشخص بأنه مشرول أو إذا قيل له: ما عحضر الدرس -رحمه هللا-الكثير، كيو معدود من العباد 
ني  قال: أنا مرعبط، أنا مشرول، أشرالي كثيرة، أو طلب منه عأليف ععلل بأعذار واهية، ال، الوقت كيه بركة الفما

عرف أناس يداومون الدوام الكامل كي ، يعني إذا كان ي  -سبحانه وععالى-لمن اسعرله وصدق النية، يعينه هللا 
ن كان نادر هذه األيام يدرسون ليم حلقات، وعندهم أعمال أخرى، ويوجد و  ممن يخعم القرآن ممن هذه صفاعه  اا 

الساعة كل يوم، ويزور المقابر كي كل أسبوع، يزور المسعشفيات، يصل األرحام، ودوامه كامل، يعني من 
ال أكثر الناس يضيع عمره سدى، كالنووي من هذه -سبحانه وععالى-، إعانة من هللا الثانيةإلى  ةنامثال ، وا 

عذكر، كثرة دروس، شفاعات كثيرة جدًا لذوي الحاجات عند الوالة، حعى  ،مر، عبادةالشاكلة، مؤلفات، قصر ع
 . -رحمه هللا-أنه أمر بالكف عن هذه الشفاعات كما امعثل 

اكععح كعابه بمقدمة  أوضح كييا منيجه كي شرحه، وأنه شرح معوسط بين  -رحمه هللا ععالى-اإلمام النووي 
خعصرات المخمات، وال من المطوالت المممات، يقول: "ولوال ضعف اليمم المخعصرات والمبسوطات، ال من الم

وقلة الراغبين، وخوف من عدم انعشار الكعاب لقلة الطالبين للمطوالت  -يعني كما قال كي شرح البخاري -
م لبسطعه كبلرت به ما يزيد على مائة من المجلدات، من غير عكرار وال زيادات عاطمات، بل لكثرة كوائده، وعظ

جممًا من علومه الزاهرات من أحكام  -إن شاء هللا ععالى-عوائده الخفيات والبارزات... إلى أن قال: "كأذكر كيه 
يضاح  األصول والفروع واآلداب واإلشارات الزهديات، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات"، يقول: "وا 

يان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء األبناء معاني األلفاظ اللروية وأسماء الرجال، وضبط المشكمات، وب
والمبيمات، والعنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم، واسعخراج لطائف من خفيات علم الحديث من 
المعون والمسانيد المسعفادات، وضبط جمل  من األسماء المؤعلفات والمخعلفات، والجمع بين األحاديث العي 

ال يحق  صناععي الحديث والفقه وأصوله كونيا مععارضات، وأنبه على ما عخعلف ظاهرًا ويظن بعض من 
يحضرني كي الحال كي الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى األدلة كي كل ذلك إشارات إال كي مواطن 

لرجال يقول: وحيث أنقل شيئًا من أسماء ا -نبينا عليه قريباً -الحاجة إلى البسطة للضرورات" يقول: "وحيث أنقل 
واللرة وضبط المشكل واألحكام والمعاني وغيرها من المنقوالت كإن كان مشيورًا ال أضيفه إلى قائله؛ لكثرعيم إال 
نادرًا لبعض المقاصد الصالحات" يعني إذا أردت أن عشير إلى من قال بالكمام المشيور يحعاج أن ععدد جميع 

ن كان أهل العلم أو جل  أهل العلم إال من خالف كي هذه ا لمسائل، أما المسائل غير المشيورة النادرة يقول: "وا 
غريبًا أضفعه إلى قائليه إال أن أذهل عنه كي بعض المواطن لطول الكمام أو كونه مما عقدم بيانه كي األبواب 
ذا  ذا عكرر الحديث أو االسم أو اللفظة من اللرة ونحوها بسطت المقصود منه كي أول مواضعه، وا  الماضيات" وا 

 مررت على الموضع اآلخر ذكرت أنه عقدم شرحه وبيانه كي الباب الفماني من األبواب السابقات". 



ثم قدم بين يدي الشرح أصواًل ميمة جدًا، ينبري لطالب العلم أن يععني بيا، وأن يقرأها ويفيميا، بدأ بإسناده كي 
عصرة، عحدث عن صحيح مسلم وشيرعه الكعاب إلى اإلمام مسلم، عرجم لرواعه من شيوخه إلى مسلم عراجم مخ

وعواعر نسبعه إلى مصنفه، وبي ن منزلعه بين كعب السنة، ثم ذكر الخماف كيما يفيد الخبر الواحد إذا صح، 
المسألة كيما يفيده الخبر الواحد إذا صح مسألة طويلة الذيول، لكن الجميور على أن خبر الواحد إذا صح إنما 

ن كان حاكظًا ضابطًا ثقة، ومعنى إكادة الظن أنه ال يفيد الظن؛ الحعمال الخطأ وا لوهم والنسيان على الراوي، وا 
يقطع به، ال يعني أن الحديث صح وعواكرت كيه شروط القبول أنه يحلف عليه، وأن نسبعه ثابعة إلى قائله مائة 

ن قال بعضيم أنه يفيد القطع، يعني  إذا جاءنا حديث من كي المائة، هذا ما قرره النووي كي صدر كعابه، وا 
قال هذا الحديث  يفيد القطع   -صلى هللا عليه وسلم-طري  مالك عن ناكع عن ابن عمر نحلف أن النبي 

ن ةمائة بالمائ -عليه الصماة والسمام-نسبعه إلى النبي  ، أال يحعمل أن ناكعًا وهم ! مالك ضبطت عليه أوهام وا 
ن كان  كان نجم السنن؛ لكن بعض أهل العلم يرى أن خبر الواحد إذا صح يفيد القطع بثبوعه ويحلف عليه، وا 

أنه يفيد القطع إذا احعفت به قرينة، أما إذا خلى عن القرائن  -إن شاء هللا ععالى-هناك قول ثالث وهو الراجح 
كيو على أصله ال يفيد إال الظن، إذا احعفت به قرينة أكاد القطع؛ ألن احعمال الخطأ والوهم ضعيف، المسألة 
ال لو كانت نسبة راجحة ما احعمل  مفعرضة كي الراوي الثقة، احعمال الخطأ والوهم عليه، يعني نسبعه مرجوحة، وا 

القرينة، وحينئذ  العشرة كي المائة عقابل هذه عشرة من المائة وال الظن، هذه النسبة الضعيفة يقدر أن نسبة الخطأ 
لقطع، والمسألة ميمة ومبحوثة كي كثير  من الكعب، وال يرعفع احعمال الخطأ، احعمال النقيض، كيرعقي إلى ا

ن كان يفيد الظن كيجب العمل بهمحظور كي كون الخبر الواحد إذا صح يفيد الظن؛ ألنه  ، وكونه يفيد القطع وا 
إذا احعفت به قرينة هو قول شيخ اإلسمام ابن عيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم خماكًا لمن يقول: أنه يفيد 

 مطلقًا؛ لكن هذا القول مرجوح بما شك، أو كونه يفيد الظن مطلقًا كذلك.  القطع
ثم ذكر مراد اإلمام مسلم كي عقسيمه لألحاديث إلى ثماثة أقسام أحاديث صحيحة، وبيان مراعب الرواة عنده، ثم 

عدليس ذكر بعض المسائل االصطماحية كالصحيح والحسن والضعيف والمركوع والموقوف وزيادات الثقاة وال
واالععبار والمعابعات والشواهد واالخعماط والناسخ والمنسوخ ومعركة الصحابة والعابعين ورواية الحديث بالمعنى 

 وغير ذلك. 
وهذا الشرح على اخعصاره ال شك أنه عظيم النفع، جم  الفوائد، ال يسعرني عنه طالب علم؛ إلمامة مؤلفه وحسن 

ائفه النفيسة، الحاكظ ابن حجر له نكت على هذا الشرح، والشرح ال شك أنه انعقائه وجمعه وعنبيياعه العجيبة ولط
شاكعي المذهب، يرجح  -رحمه هللا ععالى-قابل للعنكيت، قابل للحاشية، يعني عبسط مسائله وعوضح، والمؤلف 

أما كي  مذهب الشاكعي غالبًا، وينعصر له، وقد يرجح غيره ال سيما إذا قوي دليل المخالف، وهذا من إنصاكه،
مسائل االععقاد كيو على ما عقدم كي سوابقه أنه يقرر مذهب األشاعرة كي الصفات، وال يسلك مسلك السلف كي 
إمرارها كما جاءت، وهذا ال شك أنه قدح كي الكعاب لكنه يسعفاد من الكعاب بقدر ما كيه من كوائد، ويعرض عما 

يخالف كيه المنيج الصالح، وأما اإلعراض بالكلية عن كيه أو يعل  لو عيسر من يعل  على جميع الكعاب كيما 
اععذر عمن هذا مسلكه كي مجموع الفعاوى  -رحمه هللا ععالى-الكعاب هذا ليس بمنيج  سليم، شيخ اإلسمام 

بأعذار كثيرة، حعى أنه اععذر عمن يظن كثير من طلبة العلم أنه يحرف النصوص، يعني مثمًا كرق بين النووي 



ل الصفات مع ما نعركه عنه من حسن القصد، وبين ما يسلكه الرازي كي عفسيره من عأصيله كي عأويله مسائ
وعقريره وعقعيده، كيو مجعيد مذهب، مجعيد عند األشاعرة، يقرر هذا المذهب بقوة، ويداكع عنه ويناضل، ويرمي 

 [( سورة الشورى 11)]ِلِه َشْيٌء{}َلْيَس َكِمثْ من يخالفه بالعظائم، يعني كي عفسير الرازي، كي عفسير قوله ععالى: 
كعابًا سماه كعاب العوحيد،  -بعد أن رماه بأبشع األلفاظ يعني ابن خزيمة-يقول: "وصنف محمد بن إسحاق 
 واألولى أن يسمى كعاب الشرك". 

: "أن الناس يشكون كي صدق نيعه، والذي يرلب على الظن أنه يعمل بما -رحمه هللا ععالى-يقول شيخ اإلسمام 
لره، وكيمه من النصوص" كمام شيخ اإلسمام يعني إذا كان يقال مثل هذا الكمام كي الرازي وصنيعه مثلما ب

سمععم  ككيف بمثل ابن حجر والنووي وغيرهم ممن عرف حسن مقصده، وسمامة منيجه كي اعباعه للسنة، 
 وعنايعه بيا . 

لبسط، وشيء من الزيادة؛ لكن الوقت ال وال شك أن الكمام على صحيح مسلم وشروحه يحعاج إلى شيء  من ا
نعرض باخعصار لشروح سنن أبي داود والنسائي، وبعده  -إن شاء هللا ععالى-يحعمل أكثر من ذلك، وغدًا 

 لشروح العرمذي وابن ماجه، وهللا أعلم. 
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 


