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 يف شرح صحيح مسلم منهج اأُلَبي 
 ه العالقة بينه وبني أصله شرح املازريجُ و  وأَ 

 
 د. صالح بن صاحل احلارثي

 (اململكة العربية السعودية)، كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة جنران،  أستاذ مساعد يف احلديث وعلومه
salah-alharthi@hotmail.com 

 ملخَّص البحث
لقد رسم أئمة احلديث مناهجًا متميزة يف تدوين السنة النبوية؛ من خالل تصانيفهم املختلفة؛ ومؤلفاهتم املتعددة، 

منهج  بيان من خاللهحث ايهدف البمما يوجب النظر يف هذه املناهج واإلفادة منها. فكان هذا البحث الذي 
زام مؤلفه مبا "، وذلك ابلنظر إىل التاملعلم بفوائد صحيح مسلمإكمال إكمال "يف كتابه  -رمحه هللا  - اإلمام اأُليب

ا يف مقدمة كتابه، واليت ركزت على جانب الدراية دون الرواية، وقد أظهر  رسم لنفسه من معامل عامة ملنهجه دوَّنه
ليت قبله ا البحث التزام املؤلف هبا، أو من خالل االستقراء قدر االستطاعة ملنهجه ابلنظر يف مجعه لشروح مسلم

ونقوالته من غريها وزايداته املكملة هلا، واليت كان أغلبها يف جانب الدراية؛ إال أَّنا حوت العديد من مسائل علوم 
ظهرت  ازريوبن أصله املعلم بفوائد مسلم للم هذا الكتاب ملقارنة بناحلديث، وقد حوى البحث أمثلة هلا. مث اب

هر هذا البحث عناية املؤلف بفقه احلديث وأحكامه وغريبه وما تضمنت عدد من أوجه العالقة بينهما. وقد أظ
لشرح بن هذا ا مكانة  األحاديث من مباحث لغوية، وكذلك دقة استنباط املؤلف، وسعة علمه. ويربز هذا البحث 

 تتضمن النتائج والتوصيات. مباحث وخامتةشرة على مقدمة وع وهو حيتوي ،شروح مسلم
 

. املازري. الشرح. العالقة. :الكلمات املفتاحية  املنهج. صحيح مسلم. األوجه. اأُليب 
 

 املقدمة:
إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

 : 1وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، أما بعد
بحث بعنوان: " منهج اإلمام األيب يف كتابه إكمال اإلكمال، وأوجه العالقة بينه وبن أصله شرح الفهذا 

( للسنة النبوية؛ واملعنون بــ: " منهجية التصنيف 4املازري"، كتبته للمشاركة يف املؤمتر الدويل السنوي الرابع ) اإلمام 
امعية ظمه معهد دراسات احلديث الشريف )إَّناد( ابلكلية اجلوالتأليف عند علماء احلديث قدمياً وحديثاً "، والذي ين

 ماليزاي، وأرجو هللا أن ينفعين به ومن يطلع عليه، إنه مسيع جميب. -اإلسالمية العاملية بسالجنور 

                                                           
ي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، قحتقيق حممد فؤاد عبدالبا –صحيح مسلم -هـ( 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت:  1

 (.868(، برقم )1م، ط1992-هـ 1412
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 هدف البحث: 
رنة بينه واملقا "إكمال إكمال املعلم بفوائد صحيح مسلم"يهدف هذا البحث إىل بيان منهج اإلمام اأُليب يف كتابه 

 .- رحم هللا اجلميع-لإلمام املازري  "املعلم بفوائد مسلم"وبن أصله 
 مشكلة البحث: 

يه من ، وملا احتوى عل"صحيح مسلم"إبراز مكانة هذا الشرح بن شروح مسلم، كونه جامعاً ألربعة من أهم شروح 
هو املعروف بغزارة و  ،اعتمد على ابن عرفةفوائد علمية؛ تنبع من مكانة مؤلفه ومالئته العلمية، وكذلك ألن املؤلف 

 علمه وفوائده. 
 خطة البحث:

 ، وأمهيته، ومشكلته، وخطته، وعشرة مباحث، وهي كاآليت: أهداف البحث مقدمة، وفيها: يتكون البحث من:
 ترمجة الشارح.املبحث األول: 
 فيه.اسم الكتاب وأمهيته العلمية، وصورة عامة ملنهج األيب املبحث الثاين: 

 : منهجه يف تراجم الرواة.الثالثاملبحث 
 : طريقته يف نقد املتون واألسانيد واحلكم على األحاديث.الرابعاملبحث 
 : طريقته يف الرتاجم والتبويبات وحتليل األلفاظ.اخلامساملبحث 
 : طريقته يف استنباط األحكام والفوائد.السادساملبحث 
 الفرعي وأتثريمها يف كتابه. : مذهبه العقدي، ومذهبهالسابعاملبحث 
 : مصادره يف كتابه وأتثره اببن عرفة.لثامناملبحث ا
 : منهجه يف مناقشة املخالفن.التاسعاملبحث 
 : املقارنة بينه وبن أصله املعلم بفوائد مسلم للمازري.العاشراملبحث 

 اخلامتة، والتوصيات.
 املراجع العلمية.

 الفهرس.
 

 :2املؤلفترمجة املبحث األول: 

                                                           
، حتقيق عبداجمليد خيايل، )بريوت: دار الكتب العلمية –شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -هـ 1360انظر: حممد بن حممد بن عمر خملوف ت  2

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -هـ 1067(، وحاجي خليفة وامسه مصطفى بن عبد هللا ت 1/351( )1م، ط2003-هـ 1424
 عناية –نيل االبتهاج بتطريز الديباج -هـ(  1036(، والتنبكيت أبو العباس أمحد اباب بن أمحد التنبكيت )ت: 1/555م( )1941ث،ى، )بغداد: مكتبة امل

توشيح الديباج  -هـ( 1008(،والقرايف بدر الدين حممد بن حيىي القرايف )ت1/487( )2م، ط2000الدكتور عبد احلميد اهلرامة، )ليبيا: دار الكاتب، 
 (. 1م، ط2004-هـ 1425حتقيق الدكتور علي عمر، )القاهرة: مكتبة الثقافة اإلسالمية،  –ية االبتهاج وحل
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 امسه ونسبته: املطلب األول: 
عامل، حمدث، فقيه،  :الوشتاين املالكي 3بن عمر األُّيب  - بكسر اخلاء املعجمة وسكون الالم -حممد بن خلفة 

قال عنه و  وصفه ابن حجر أبنه عامل املغرب ابملعقول. حافظ، مفسر، انظم، توىل القضاء والتدريس بتونس.
وقال الشوكاين: وحيكى عنه من سالمة الفطرة ما خيرجه إىل حد الغفلة مع مزيد تقدمه  السنوسي: الشيخ العالمة.

 يف العلوم.
وقد ليم ابن عرفة على كثرة اجتهاده وإتعابه لنفسه يف النظر واملراجعة إلعداد درسه يف الفقه فقال: كيف 

 أانم الليل وأان بن أسدين، األيبي بفهمه وعقله، والربزيل بنقله.
  أشهر شيوخه:ب الثاين: املطل

 وقد الزمه وأتثره به، والقاضي عمر القلشاين، وغريمها. ،عبد هللا بن عرفه
  من تالميذه:املطلب الثالث: 

 أمحد بن يونس وأبو القاسم ابن انجي وعبدالرمحن الثعاليب، وغريهم.
 :4من مصنفاته املطلب الرابع: 

 حمل حبثي.إكمال إكمال املعلم بفوائد صحيح مسلم، وهو  (1
 شرح املدونة يف فقه املالكية. (2
 تفسري القرآن العظيم. (3
 الدرة الوسطى يف مشكل املوطأ. (4
  شرح فروع ابن احلاجب. (5

  وفاته:املطلب اخلامس: 
 -رمحه هللا  –تويف سنة سبع وعشرين ومثان مائة للهجرة 

 :: اسم الكتاب وأمهيته العلمية، وصورة عامة ملنهج األب فيهالثايناملبحث 
 اسم الكتاب:املطلب األول: 

 .5" إكمال اإلكمال "، وقد نص املؤلف على هذه التسمية يف مقدمة كتابه
 أمهية كتابه العلمية:املطلب الثاين: 

                                                           

بضم اهلمزة وتشديد املوحدة نسبة إىل أُبية قرية من قرى تونس، انظر: احلموي شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي )ت: األُّيب:  3
حجر أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين  ن(، واب1/108ق فريد اجلندي، )بريوت: دار الكتب العلمية( )حتقي –معجم البلدان -هـ( 626
 (.1/31حتقيق علي البجاوي وحممد النجار، )املؤسسة املصرية العامة للنشر( ) –تبصري املنتبه بتحرير املشتبه -هـ( 852)ت: 

( 1/555)م( 1941)بغداد: مكتبة املث،ى، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -هـ 1067ت انظر: حاجي خليفة وامسه مصطفى بن عبد هللا  4
 (.9/283بريوت )-دار إحياء الرتاث العريب -معجم املؤلفن -هـ( 1408(، وعمر بن رضا كحالة الدمشقي )ت: 2/1256)

 (.1/47)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –ال إكمال اإلكم –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 5
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 تتضح أمهية هذا الكتاب يف عدة أمور منها:
لبخاري، اكون الكتاِب شرحاً لصحيح اإلمام مسلم ذا املكانة العالية بن كتب السنة بعد صحيح اإلمام  (1

 وتلقتهما األمة ابلقبول.
، 9، واملنهاج8، واملفهم7كمالهإ، و 6هذا الشرح جامع ألربعة من شروح صحيح اإلمام مسلم وهي: املعلم (2

 مع زايدات عليها.
 سعة علم املؤلف، وبروزه يف عدد من فنون العلم. (3
تاب وسوف األيب يف هذا الككذلك إفادته من شيخه ابن عرفه، الذي يعد أحد املصادر اليت اعتمد عليها  (4

 .-إن شاء هللا تعاىل –أييت بيان ذلك 
 فيه فوائد فقهية كثرية، وميكن أن نعتربه كتاابً يف األحكام، وخصوصاً يف مذهب مالك. (5
امتدح املؤلف كتابه يف مقدمته بقوله: " أرجو أن املنصف ال ينكر أن الكتاب جاء عايل الكعب سهل  (6

 .10ه إال وجه هللا تعاىل" ومل يكن القصد بوضع ،األخذ
 صورة عامة ملنهجه:املطلب الثالث: 

يقول األيب يف مقدمته: "أما بعد: فإن هذا تعليق أمليته على كتاب مسلم، ضمنته كتب شراحه األربعة، املازري 
 ال وعياض والقرطيب والنووي، مع زايدات مكملة، وتنبيه على مواضع من كالمهم مشكلة، انقاًل لكالمهم ابملع،ى

ابللفظ حرصاً على االختصار، مع ما يف ذلك من بيان ما قد يعسر فهمه من كالمه بعضهم لتعقيده، ال سيما من  
 . 11كالم القاضي عياض..."

 لقد بن األيب منهجه العام يف كتابه يف مقدمة خمتصرة، وميكن توضيحه من خالل النقاط التالية:
 مل الرئيسية ملنهجه وطريقته يف كتابه.ابتدأ كتابه مبقدمة خمتصرة بن فيها املعا (1
 شرحه هذا هو تعليق أماله على صحيح اإلمام مسلم. (2
بل بدأ بشرح أحاديث الصحيح مباشرة مبتدائً بكتاب اإلميان، وذكر  ؛اأُليب مل يشرح مقدمة صحيح مسلم (3

ث، وذلك شيء يالسبب يف ذلك فقال يف مقدمة كتابه:" ومل أتعرض للكالم على اخلطبة ألَّنا يف علم احلد
 وسهل فسأتكلم عليها إن شاء هللا ،آخر، ورأيت األهم البداية بشرح األحاديث، وإن أنسأ هللا يف األجل

 ،.12تعاىل" أهـ
                                                           

 هـ(536هو كتاب: املعلم بفوائد مسلم أليب عبد هللا حممد بن علي بن عمر التهِميمي املازري املالكي )ت  6
 هـ(544للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت، أبو الفضل )ت بفوائد صحيح مسلم : إكمال املعلم امسه 7
 هو شرح لكتابه تلخيص صحيح اإلمام مسلم.و  هـ( 656 تالعباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب ) يبأل: املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم امسه 8
 هـ(676: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت امسه 9

 (1/47)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828اأُليب )ت انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة 10
 (1/47)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 11
 (1/47) املصدر السابقانظر:  12
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 وتعرض يف شرحه جلميع أحاديث الصحيح من كتاب بداية اإلميان إىل َّناية كتاب التفسري. (4
 ،لقاضي عياضوإكمال املعلم ل ،سلم للمازرياملعلم بفوائد م :تضمينه يف كتابه كتب شراح مسلم األربعة (5

ليها إواملفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم للقرطيب، واملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي، ورمز 
حبروف وهي:  )م( للمازري، و)ع( لعياض، و)ط( للقرطيب، و)د( للنووي، ولفظ )الشيخ( لشيخه ابن 

 العلم ينص على قائله.عرفه، وما زاده من غريهم من كالم ألهل 
 أضاف األيب زايدات مكملة ال توجد يف هذه الشروح. (6
 ينبه على مواضع مشكلة من كالم الشراح الذين ينقل عنهم ويبينها. (7
نقل كالم هؤالء الشراح ابملع،ى ال ابللفظ؛ حرصًا على االختصار وعلى إيضاح وبيان ملا قد يعسر فهمه  (8

، وقد نقل عن شيخه ابن عرفة كالمًا يؤيد ما ذهب 13عياض من كالمهم، ال سيما من كالم القاضي
ي فهم شيٍء ما يقول: "ما يشق عل-رمحه هللا تعاىل-إليه فقال: "مسعت شيخنا أاب عبد هللا حممد بن عرفة 

 .14يشق من كالم عياض يف بعض املواضع من اإلكمال"أهـ
 :: منهجه يف تراجم الرواةلثاملبحث الثا

 يف هذا الكتاب متجه جلانب الدراية اجتاهاً يغلب على كتابه؛ حىت ال تكاد جتد له إال مواضع-رمحه هللا -إن اأُليب 
يسرية على حسب ما وقفت عليه من الكتاب يف جانب الرواية وعلوم احلديث مقارنة جبانب الرواية وفقه احلديث 

م شرح نهج عندما ذكر السبب يف عدهبذا امل-رمحه هللا -وغريبه واللغة، ومن ذلك الكالم على الرواة، وقد صرح 
 .15"ومل أتعرض للكالم على اخلطبة ألَّنا يف علم احلديث، وذلك شيء آخر "ملقدمة مسلم كما تقدم فقال:

ولذلك جند أنه مل يتعرض لرتاجم الرواة يف شرحه ملسلم، إال أنه اندراً ويف بعض مواضع اخلالف يبن حال 
، وهي قليلة حسب ما وقفت 16سحاقإيه ويرجح؛ مثل ما ذكر يف حممد بن الراوي املختلف فيه؛ وينقل األقوال ف

عليه، وقد يشري لبعض االختالف يف أمساء أو ك،ى بعض الرواة، ويبن اختالف رواة صحيح مسلم يف بعض أمساء 
ب وأورد سوك،ى رجال اإلسناد، وقد يرتجم ترمجة يسرية موجزة لبعض الصحابة، ولغريهم من الرواة، ورمبا فصل يف الن

 االختالف فيه أحياانً، وأكثر ما يكون ذلك نقاًل عن غريه من الشراح أو من غريهم من العلماء، ومن أمثلة ذلك:

                                                           

بق ستند يف هذا إىل كالم شيخه ابن عرفه وهو غري مسلم إذ قد يكون من كالم ابن عرفه ما ينطوقد تعقب هذا الشيخ عبدالكرمي اخلضري أبن األيب ا 13
ب الستة ( من درس له )مقارنة بن شروح الكت-عليه ذلك فكيف ينتقده؟، ومثل مبثال يدل على أن كالم ابن عرفه أعسر من كالم القاضي عياض.

 مفرغ يف الشاملة.
يف اللفظ ببعض اإلشكاالت ومنها عدم نقل كامل كالم الشارح وترجيحه املنصوص عليه يف كتاب ومثال ذلك أييت  قلت: ورمبا تسبب هذا التصرف 14

 ( 12يف )ص 
 (.1/47)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 15

 (3/5) املصدر السابقانظر:  16
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مث ساق كالم القاضي عياض قوله: كذا جاء  ،قال اأُليب: )قوله يف سند اآلخر عن أيب علقمة اهلامشي(
م، وروى عنه  راريخ البخاري أبو علقمة موىل أيب هاشنسبه يف بعض الرواايت، وسقط اهلامشي يف أكثر النسخ، ويف

يعلى بن عطاء وحممد بن احلارث، وذكر له البخاري يف التاريخ حديثاً يف أشراط الساعة عن أيب هريرة؛ ومل خيرج له 
 .17يف صحيحه شيئاً، وذكره احلاكم ونسبه اهلامشي لكنه مل يذكره يف التابعن فهو وهم

 18مث نقل كالم املازري قوله: كذا للجلودي ،السند: جرير عن عمارة عن أيب زرعة( وقال أيضاً: ) قوله يف
جرير كنيته أبو عمرو، وأبو زرعة امسه عبيدهللا، كويف من أشجع، وروى عنه  :قال مسلم ،19وزاد عنه ابن ماهان

ذكره مسلم أيضاً   فكذاهللا احلسن بن عبيدهللا، وبن أهل العلم يف هذه اجلمل اختالف، أما أن اسم أيب زرعة عبيد
عمرو، وأما أنه  :يف كتاب الطبقات؛ وله يف كتاب الك،ى وللبخاري يف كتاب التاريخ أن امسه هرم، وقال الكسائي

من أشجع فقال بعضهم ال أدري كيف هذا وأبو زرعة هو عمرو بن جرير بن عبد هللا البجلي وأين جيتمع أشجع 
ن ن عبيد فمثله للبخاري، وقال ابن املديين وابن اجلارود الذي يروي عنه احلسوجبيلة، وأما أنه يروي عنه احلسن ب

رجل آخر امسه هرم يروي عن اثبت بن قيس، وبن ابن اجلارود الذين يرون عن أيب زرعة فقال يروي عنه عمارة بن 
 .20وكذا ذكره النسائي كما ذكرمها ابن اجلارود ،القعقاع واحلارث الكعيب وأبو حيان التميمي

ونقل عن عياض قوله: نوف بن فضالة هذا قيل أنه ابن امرأة كعب  ،ومنه: )قوله يف السند أن نوفاً(
 . 21األحبار، وقيل ابن أخته،كان عاملاً قاضياً وإماماً ألهل دمشق ويك،ى أبيب زيد

 أو يبن نكت اإلسناد إال اندراً ومن ذلك: ،أما زايداته فلم أجد أنه يتكلم يف الرواة
سند كذا البن ماهان، وج وهد اجللودي ال  ،عن شعبة( يب: )قوله يف السند اآلخر عن رجل أراه غندراً قال األُ 

 . 22فقال: ابن املث،ى عن حممد بن جعفر عن شعبة
وقال أيضاً: )قوله يف اإلسناد اآلخر سفيان عن عبيدهللا بن عبد هللا بن األصم عن عمه ويف اآلخر عبد 

 .   23هللا وعبد هللا رواي عن عمهما خوان عبيدأكالمها صحيح ألَّنما   قال: ،هللا بن عبد هللا(

                                                           
 (5/178املصدر السابق ) انظر: 17
هـ(، انظر: الذهيب مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب 368حممد بن عيسى أبو أمحد النيسابوري، راوي صحيح مسلم عن ابن سفيان )ت 18

 (.16/301/211)( 3م، ط1985-هـ  1405حتقيق شعيب األرانؤوط، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  –سري أعالم النبالء -هـ(  748)ت: 
هـ(، انظر: الذهيب مشس الدين أبو عبد هللا 387عبدالوهاب بن عيسى أبو العالء الفارسي البغدادي، راوي مسلم عن األشقر عن القالنسي )ت  19

( 3م، ط1985-هـ 1405حتقيق شعيب األرانؤوط، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  –سري أعالم النبالء -هـ(  748حممد بن أمحد الذهيب )ت: 
(16/535/392). 
 (.1/77)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت  20
 (6/171املصدر السابق ) انظر: 21
 (1/145املصدر السابق ) انظر: 22
 (2/213املصدر السابق ) انظر: 23
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 : طريقته يف نقد املتون واألسانيد واحلكم على األحاديث:الرابعاملبحث 
 ما يتعلق ابملتون: املطلب األول:

العناية ابملتون هي صلب الكتاب وأساسه، وكان اهتمام املؤلف بفقه احلديث وما فيه من أحكام هي جل كتابه  
 وأكثره، وقد نص على ذلك كما تقدم، ومن منهجه وطريقته يف ذلك ما يلي:

ب مبتدائً تاتبع املؤلف طريقة مسلم يف ترتيب األحاديث؛ فهو مير عليها شرحًا بنفس الرتتيب ذاكرًا أمساء الك (1
بكتاب اإلميان مث الطهارة، وهكذا، وأما التبويبات فإنه مل يتبع من قبله ممن بوب على صحيح مسلم بل له تبويبات 

، وهو أيضاً ال يسوق منت احلديث كاماًل كما يف الصحيح بل يقطعه -إن شاء هللا –خاصة سيأيت الكالم عنها 
من األحكام سواء كانت يف العقائد أو العبادات أو أبواب الدين  أجزاًء ومجاًل وكلمات يشرحها مبينًا ما فيها

ك املواضع، ويرجح يف بعض من تل ،ويورد أدلة كل قول ويرد عليه ،األخرى؛ ويسوق أقوال العلماء فيها ويناقشها
وضع السياسي ال - وهللا أعلم -لذلك، والسبب  - رمحه هللا -ولذلك عده بعضهم من اجملتهدين مع عدم إظهاره 

وقد خيالفهم  ،واالجتماعي يف عصره، ومع عنايته مبسائل العقائد وتفصيلها إال أنه يفسرها وفقاً ملذهبه األشعري
 .-إن شاء هللا -أحياانً كما سيأيت 

جنده  ةما يف املتون من اللغة والغريب واألمساء املهملة واملبهمة واملشكلة وضبطها، ففي جانب اللغ-رمحه هللا-بنه  (2
يهتم بضبط املفردات وأوجه اإلعراب فيها وبيان معناها اللغوي واالصطالحي، وإن كان يف احلديث مثة مفردات 

ح ورمبا نقل بعض ذلك من الشرو ، -رمحه هللا-وأغلب ما يكون ذلك من زايداته  ،غريبة فإنه يوضح معناها
، ريب احلديثيف غ ألثري يف النهاية وابن قتيبةاألخرى أو من كالم أهل العلم غريهم من أهل االختصاص كابن ا

 وغريهم.
وفق منهجه الذي رمسه يف مقدمة كتابه من إيراد أقوال شراح مسلم األربعة والرمز  - رمحه هللا -لقد سار اأُليب  (3

إليهم قبل كل ما ينقله عنهم، وما كان من عند غريهم فإنه يذكر امسه، وحسب استقرائي وجدت أنه ملتزم هبذا 
 ملنهج عند نقله منهم يرمز إليهم.ا

ومما يالحظ أن كثرياً من شرحه هو مجع لكالم من سبقه من الشراح األربعة؛ ومن كالم شيخه ابن عرفة، وهذا  (4
أحد األسس لشرحه كما بن ذلك يف مقدمة كتابه، وكذلك نقله لكالمهم ابملع،ى دون اللفظ كما ذكر، وهذا 

قل ابملع،ى لكالمهم يؤدي أحيااًن إىل ضعف الدقة يف بيان مرادهم أو إىل أمر ظاهر غالب، لكن رمبا كان الن
 مثال لذلك، وأكثر من ينقل عنهم من الشراح مها القرطيب والنووي. سيأيت ، والنقص يف هذه العبارات املنقولة

  مثلة:أما الزايدات املكملة اليت زادها اأُليب على من سبقه ميكن إمجاهلا يف الغالب يف عدد من األ (5
ويبن ما يتعلق منه  يف ما يتعلق ابملنت املشروحيهم يف التعقيب على كالم الشراح األربعة، فنجده أحياانً يعلق عل -أ

ومثاله:   .مبا هو من لفظ أحاديث مسلم واليت هي حمل الشرح وما أوردوه مما هو شرح للفظ آخر يف غري مسلم
، وفيه "عليك إين سائلك ومشدد"تعليقه على قول القاضي عياض: وفيه بسط الكالم بن يدي احلاجة لقوله: 

فقال  ."فال جتدن عليي "الصرب على سؤال اجلاهل ولزوم تعليمه ما حيتاج إليه يف دينه وفيه جواز االعتذار لقوله: 
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اري اء مل تقع يف مسلم وإمنا هي يف البخاري، وقد أخرج البخاأُليب معقباً: األلفاظ اليت أخذت منها هذه األشي
علينا رجل  دخل ،هذا احلديث من طريق أنس وقال فيه عن أنس رضي هللا عنه: بينما حنن جلوس يف املسجد

على مجل فأانخه يف املسجد، مث عقله، مث قال: أيكم حممد بن عبد هللا والنيب صلى هللا عليه وسلم بن ظهرانيهم، 
لنا هذا الرجل األبيض املتكئ، فقال الرجل: أْبن  عبد املطلب؟ فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: "قد فق

فقال الرجل: إين سائلك فمشدد عليك يف املسألة فال جتد عليي يف نفسك فقال: "فسل عما بدا  ،أجبتك"
يث اللهم نعم"، وذكر حنو حد فقال:" ؟فقال: أسألك بربك ورب من قبلك آهلل أرسلك إىل الناس كلهم ،لك"

 .24مسلم
 ومثال ذلك: تفسريه إلحصان اإلماء وما ورد عرض احلديث على القرآن الكرمي ومناقشته يف ضوء ذلك. -ب

يف القرآن من مع،ى اإلحصان، فقال: يعين بقوله هنا اإلحصان املذكور يف الزايدة فإنه خالف اإلحصان املذكور 
 اآلية شرط وأيضاً فإنه يف الزايدة شرط يف حد السيد األمة وهو يف ،ويف اآلية مثبتيف اآلية فإنه يف الزايدة منفي 

 . 25يف حدها... اخل
ومنه: عند ذكر جواز قطع أشجار الكفار فناقش ذلك يف ضوء قوله تعاىل: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها 

 . 26[ 5قائمة﴾... اآلية"، ]احلشر 
 ،[8ليه تبتياًل﴾]املزمل﴿ وتبتل إ: ى عن التبتل هنا وأمر به يف قوله تعاىلوكذلك: قوله: قلت: قال تقي الدين َّن

ووجه اجلمع أن املنهي عنه غري املأمور به؛ فال تعارض فاملنهي عنه ترك النساء وما انضم اليه من الغلو يف الدين 
مل يقصد به ترك رتيل للقرآن، و من قيام لليل وت واإلكثارمما هو داخل يف جنب التنطع، واملأمور به مالزمة العبادة 

 . 27فقد كان النكاح موجوداً مع ذلك ،النساء
ا كثري يف  وهذ ،ينقد املتون ويناقشها من خالل عرضها على األحاديث األخرى وحبال راويها من الصحابة -ت

 ومثال ذلك: أحاديث صالة الضحى فقال: ال يقال احلديثان األوالن مها شهادة على النفي وهي من كتابه.
في ألَّنا إمنا نفت الرؤية كما تقدم، وأما التعارض يف العدد ف ؛وال سيما من عائشة رضي هللا عنها ،العامل مقبولة

 . 28ويف حديث أيب هريرة ركعتن ،حديث عائشة كان يصلي أربعاً ويف حديث أم هانئ مثانياً 

                                                           
 (1/83)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 24
 (4/467انظر: املصدر السابق ) 25
 (5/57انظر: املصدر السابق ) 26
 (4/9انظر: املصدر السابق ) 27
 (2/364انظر: املصدر السابق ) 28
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،ى ما أيب حنيفة يف أن من جواالستدالل ملذهب  ،ومثله: مناقشته حلديث النهي عن سفك الدم يف احلرم 
 ويرد على من ،وأورد من األحاديث ما يؤيد هذا ،يوجب سفك دمه خارج احلرم مث دخله أن يقتاد خلارجه

 . 29خالف هذا القول
وأما رسول هللا  ،وكذلك: )قوله فكانت للمسلمن جولة( بفتح اجليم وهي االَّنزام، وهذا إمنا كان لبعض اجليش

ال اَّنزام رسول وأمجعوا أنه ال حيل أن يق ،صلى هللا عليه وسلم وطائفة معه فلم يتولوا، واألحاديث بذلك مشهورة
 . 30هبل صحت األحاديث إبقدامه صلى هللا عليه وسلم وثبات ؛هللا صلى هللا عليه وسلم يف موطن من املواطن
 . 31م اهلجر هل جيوز أكثر من ثالث ليال؟ومنه كذلك: ما ذكره عند حديثه عن عدد أاي

 يبن ما قد يشكل يف املنت ويرد على تلك اإلشكاالت. -ث
ومثاله: ما ورد عند )قوله فألوىل رجل ذكر( قال: أي ألقرب، وذكر حيتمل أن يكون نعت الرجل أو هو ألوىل،  

ب، واستشكل اقه التعصواستشكل أبن الذكورية مفهومة من املوصوف؛ وأجيب أبنه تنبيه على سبب استحق
 ،أيضاً أبن اشرتاط الذكورية يف العاصب مناقض لكون األخوات عصبة البنات؛ وأجيب أبن ذلك من قبل املفهوم

دال على وغايته أن املفهوم عام فيخصص ابحلديث ال ،وغايته أن املفهوم عام فيخصص ابحلديث قبل املفهوم
 . 32أن األخوات عصبة البنات 

أخاك  مث ميسك حلديث أيب داود ومشت ،مذهب مالك من تكرر منه العطاس أن يشمته ثالاثً ومنه قوله: قلت: 
وحديث أيب داود  .ال أدري أيف الثانية أو يف الثالثة :قال ،فإن زاد فهو مزكوم ووقع يف املوطأ على الشك ،ثالاثً 

وم أو عرف أن العاطس مزك وظاهره أنه مىت ،وأما حديث مسلم هذا فلم يذكر فيه أنه تكرر ،هذا يرفع الشك
 . 33ولعل الراوي مل حيضر إال بعد الثالثة أو مل جيعل ابله إال حينئذ ،تكرر فال يشمته

 عت،ى مبختلف احلديث: ا -ج
إن  ،قال رمحه هللا: إذا ورد حديثان يف مع،ى بطريقن بينهما تناف فال بد من اجلمع بن الطريقن وطريق اجلمع

وإن تعدد املوطن فاجلمع أبن يُذكر أيضاً وجه يناسب أو يقال إنه ذكر يف  ،ناسباحتد املوطن أن يُذكر وجه ي
يه ففي األول املبتدي ابلسؤال جربيل عل ،موطن ما مل يذكر يف آخر وهذا احلديث مع األول ومن هذا القبيل

النيب صلى هللا عليه السالم ابتدأ فقال  ويف هذا النيب صلى هللا عليه وسلم فيجمع أبن يكون جربيل ،السالم
 .34فذكر يف األول السؤال ويف الثاين اجلواب ،عليه وسلم سأحدثك

                                                           
 (3/452انظر: املصدر السابق ) 29
 (5/62)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 30
 (7/16انظر: املصدر السابق ) 31
 (4/318انظر: املصدر السابق ) 32
 ( 7/301املصدر السابق ) انظر: 33
 (1/75انظر: املصدر السابق ) 34
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ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند حديث سباب املسلم فسوق فقال: فيعارض حديث " املتساابن ما قاال فعلى 
 ،سباب حمتمللألنه نص يف أن إمث تشامتهما إمنا هو على البادئ وجياب أبن حديث ا ؛البادئ ما مل يعتد املظلوم"

 . 35ألنه املتسبب واآلخر إمنا هو مكافئ ؛وإمنا كان على البادئ ،فريد لذلك النص
 . 36ومنه اجلمع بن اختالف األقوال وتعارض األحاديث يف صالة الضحى

 . 37ومنه اجلمع بن أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ابالستغفار ملاعز، وعدم استغفاره له
 بينهما من كالم من سبقه من الشراح.وقد يورد أحياانً اجلمع 

" ال ترجعوا  :اللغة يف بيان مع،ى املنت وتوجيهه وفقًا لذلك كما يف بيانه حلديث - رمحه هللا -استخدم  -ح
وال  ،فقال: فتقول ال تدن من األسد أيكلك ابلرفع ،بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض... احلديث"

ديث بل إذا مل تدن منه مل أيكلك، واحل ؛من األسد أيكلك وليس كذلك ألنه يصري املع،ى إال تدن ؛يصح اجلزم
بل إذا مل تكفروا  ؛وليس األمر كذلك ،وزان املثال فيصري املع،ى على اجلزم إال تكفروا يضرب بعضكم رقاب بعض

عين إبحالة إمنا ي :مل يضرب بعضكم رقاب بعض، ولو ال أنه أشار إىل إحالة املع،ى ابلوجه الذي ذكرت لقلت
 .38ألن احلديث على اجلزم كاملثال املذكور ؛املع،ى هذا الذي قلنا

 :تهمن أمثلو  .تظهر ملكته األصولية يف مناقشة قواعد ومسائل أصول الفقه أثناء شرح متون الصحيح -خ
الباقون وهلا  تكالمه على اإلمجاع السكويت حيث قال: فعل اإلمام إذا مل يعلم له خمالف هي مسألة إذا أفىت وسك

ثالث صور، األوىل: أن ال تشتهر فتياه ألهل عصره فليس إبمجاع وال حجة، والثانية: أن تشتهر وتتكرر وتتواىل 
فقال  ،فإمجاع وحجة وهذا كعمل الصحابة خبرب الواحد والقياس، الثالثة: أن تشتهر وال تتكرر ،عليها األزمنة

إمجاع وحجة، وقال اجلبائي: إمجاع بشرط انقراض العصر، وقال الشافعي: ليس إبمجاع وال حجة، وقال أمحد: 
 .39ابنه: حجة ال إمجاع، وقال ابن أيب هريرة: إمجاع يف الفتوى دون احلكم... اخل

ومنه: قوله يف حديث" ال مينع أحدكم جاره أن يغرز خشبة": اخلالف الكائن يف صيغة ال تفعل يف النهي هل 
وإذا كانت  ،وإذا كانت للندب فاألذن ندب ،ور عند األصولين أَّنا للتحرميواملشه ،هي للتحرمي أو للكراهة

 . 40للتحرمي فاألذن الزم

                                                           
 (1/176)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 35
 (2/364انظر: املصدر السابق ) 36
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 (1/178انظر: املصدر السابق ) 38
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 (4/131انظر: املصدر السابق ) 40
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، 43، والعام املخصوص42، وكذلك كالمه يف مسألة مفهوم العموم41ومن ذلك التكلم يف مسألة الصحة والقبول
 وغريها كثري. 

أو  ،ل لهلدنيوية إلظهار مع،ى خاص واالستدالوقد وقفت على بعض املواضع اليت ينقل فيها كالم أهل العلوم ا -د
ملناقشة مع،ى اختاره أحد الشراح، ومثاله نقله لكالم احلكماء يف الفرق بن الضياء والنور عند قوله صلى هللا 

، وكذلك ينقل أحيااًن عن والفالسفة واملتكلمن ومنه 44عليه وسلم: "والصرب ضياء" ومناسبة الضياء للصرب
 .  45 مسألة الرؤيةمناقشة كالمهم يف

أحياانً يذكر من الرواايت التارخيية اليت وقعت يف عصره يف مشال أفريقية ما هو مناسب للموضوع الذي يتحدث  -ذ
ه ومثاله ما نقله من قصة شيخه ابن عرف ،، أو يذكر ما يناسب الباب من القصص واحلوادث املعاصرة له46فيه

 .48، وقصة صالة اثبت البناين يف قربه47ومن اشتهر هباوعن غريه يف كتاب الطب عند حديثه من العن 
اللغة  وإحاطته ابملذاهب العقدية والفقهية واستجماعه لعلمويظهر من خالل ما سبق سعة علم املؤلف ومشوليته 

ومتكنه من فنون العلم املختلفة واستخدامه هلذه العلوم يف شرح الصحيح مما جيعله كتااًب مفيداً، واألصول، 
 وموسوعياً، ومرجعاً مهماً.

 ما يتعلق ابألسانيد واحلكم على احلديث: املطلب الثاين:
مل يكن من أهدافه التطرق لعلوم احلديث، وقد صرح هبذا يف مقدمته، -رمحه هللا-سبق الكالم على أن املؤلف 

كم على ذلك األسانيد واحل فجانب الدراية هي الغالبة على كتابه، وأما الرواية فهي قليلة جدًا مقارنة هبا، ومن
األحاديث فلم يتطرق إليها يف املواضع اليت نظرهتا إال قلياًل، وأغلب تلك املواضع هي نقل عن من سبقه من الشراح 

 بطريقته يف الرتميز هلم، ومن غريهم من أهل العلم ويسميهم، دون التعليق على ما ينقل إال اندراً، ومن أمثلة ذلك:
قال صاحل وقد حيدث بنحو ذلك عن أيب رافع ( )ع(: يعين عن أيب رافع عن النيب صلى قال األيب: )قوله: 

وكذا ذكره البخاري يف التاريخ، )اجلياين(: وأنكر ابن حنبل هذا احلديث  ،هللا عليه وسلم دون ذكر ابن مسعود
ىت تلقوين ول: اصربوا حوهذا الكالم ال يشبه كالم ابن مسعود وابن مسعود يق ،وقال: احلارث غري حمفوظ احلديث

ب ومل جند له ذكرًا يف كت ،على احلوض، )د(: قال ابن الصالح: وثقه ابن معن وروى عنه مجاعة من الثقات

                                                           
 (2/7)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 41
 (4/319انظر: املصدر السابق ) 42
 (2/148انظر: املصدر السابق ) 43
 (2/6انظر: املصدر السابق ) 44
 (1/336انظر: املصدر السابق ) 45
 (5/52انظر: املصدر السابق ) 46
 (6/5انظر: املصدر السابق ) 47
 (6/168انظر: املصدر السابق ) 48
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وذكر الدارقطين  ،مل ينفرد احلارث ابحلديث بل توبع عليه حسبما أشار به كالم صاحل بن كيسان إنهمث  ،الضعفاء
 . 49أخر غري طريق احلارثيف كتاب العلل أن احلديث روي من وجوه 

وقال أيضاً: قوله يف السند ) عن صاحل عن عبيدهللا ( )م(: قيل هو يف نسخة ابن ماهان عن صاحل عن 
 .50ألن صاحلاً أسن منه وهو يرويه عن عبيدهللا دون واسطة ؛وإدخال الزهري خطأ ،الزهري عن عبيدهللا

هما ( )ع(: تعقبه الدارقطين أبنه أسقط من بين وكذلك: قوله يف السند )أن أاب سالم حدثه عن أيب مالك
عبدالرمحن بن غنم وكذا فهو يف النسائي، مث ساق كالم النووي قوله: وجياب ملسلم أبنه علم أن أاب سالم مسعه مرة 

 . 51الطريقن إحدىفذكره من  ،من أيب مالك ومرة من عبدالرمحن
قلت:  هللا صلى هللا عليه وسلم يف ساعة اجلمعة قال ومنه:)قوله يف سند أيب بردة أمسعت أابك حيدث عن رسول

 .  52نعم( )م(: استدركه الدارقطين وقال: مل يسنده غري خمرمة عن أبيه عن أيب بردة وإمنا رواه اجلماعة عن أيب بردة
وجنده كذلك وهو قليل يتطرق لبعض مسائل علوم احلديث يف بعض املناسبات يناقش ما ينقل من كالم 

 لك املسائل ويعلق عليها ويرجح.الشراح من ت
مثل: مسألة تفضيل البخاري على مسلم وبعد أن ساق كالم النووي إبطالق األصحية على البخاري  

 . 5354قال: أما أنه أصح فهو الذي عليه األكثر وقيل بل مسلم أصح واختاره النيسابوري
م منه أنه يعمم فنقل كالماً للنووي يفهومسعت،  ،وأخربان ،وأخربين ،وحدثنا ،ومنه: مسألة الفرق بن حدثين

فهو  ،ربين وأخربانوقراءة التلميذ أبخ ناملراد هبذه املصطلحات؛ فقال: وأما أن قراءة الشيخ يعرب عنها حبدثين وحدثنا
 ،أيضاً عليه األكثر وأجاز بعضهم حدثنا يف قراءة التلميذ، مث حيث يقول حدثين وحدثنا فإمنا ذلك إذا قصد الشيخ

قال الشيخ أو حدث أو مسعته يقول وحيث يقول أخربين وأخربان فاألكثر على  :وان مل يقصد فإمنا يقول ه،إمساع
 .55أن يقوله دون تقييد ومنعه قوم حىت يقول أخربين قراءة عليه

 . 56وكذلك: استدل حبديث " فليبلغ الشاهد الغائب" على حجية خرب الواحد

                                                           
 (1/156)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 49
 (1/180انظر: املصدر السابق ) 50
 (2/3انظر: املصدر السابق ) 51
 (3/11انظر: املصدر السابق ) 52
 (1/50انظر: املصدر السابق ) 53
ملسألة ااأُليب نقل كالم النووي ابملع،ى مما قد يفهم منه إطالق النووي ألصحية  البخاري دون تفصيل وبيان لكالم أهل العلم واختالفهم يف هذه  قلت: 54

يها مث رجح صالً يف مقدمة كتابه وبن هذه املسألة وما تفق عليه العلماء ومن خالف فوالرتجيح، وابلرجوع لكالم النووي يف املنهاج جتد أنه عقد هلا ف
-هـ( 676تقدمي البخاري، وهذا خالف ما قد يفهم من كالم األيب رحم هللا اجلميع. انظر: النووي أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت: 

 .(21-1/20( )1م، ط1995-هـ 1415فؤاد عبدالباقي، )بريوت: دار الكتب العلمية، حتقيق حممد  –املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 
 (1/50)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 55
 (3/452انظر: املصدر السابق ) 56
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ه صحة احلديث وذكر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الزكاة قال: في وأيضاً مسألة الرواية ابملع،ى، قال: يف
ألنه ملا نسي عن اللفظ قال وذكر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الزكاة كما يقول بعض  ؛نقل احلديث ابملع،ى

 . 57الرواة أو كما قال
 : طريقته يف الرتاجم والتبويبات وحتليل األلفاظ:اخلامساملبحث 

 يلتزم األيب ابلرتاجم والتبويبات اليت وضعت على صحيح مسلم، بل له تبويبات يضعها من لدنه، وجيعلمل  (1
للحديث ذي الطرق املتعددة تراجم مستقلة؛ فيقول: "احلديث من الطريق الثاين"، " احلديث من الطريق 

ا  لصالة؛ فهو ينقله، عدا تراجم الكتب مثل: كتاب اإلميان، كتاب الطهارة، كتاب ا58الثالث"، وهكذا
كما دونت قبله ويعرفها، بل إنه يبن معناها كجملة مركبة وينتقد من يفرد اجلزء الثاين ابلتعريف دون 

قط؛ من تعرض لبيان كل الرتمجة، وإمنا جندهم يتكلمون على اجلزء الثاين ف أرإضافته ملا قبله، ويقول: " مل 
ذا واشتقاقها من كذا وهي يف العرف كذا، وقد رأيت أن فيقولون يف كتاب الطهارة مثاًل الطهارة لغة ك

أتكلم عليها تكمياًل للفائدة، فكتاب اإلميان مركب إضايف قيل: أن حده متوقف على معرفة جزئيه... 
"59 . 

 ومن طريقته يف حتليل األلفاظ أنه يصدر الكالم الذي يريد شرحه بلفظ: )قوله... (. (2
لك حلديث مبع،ى عام وخمتصر دون حتليل لأللفاظ؛ وأكثر ما يكون ذيف الغالب أنه يتعرض ألغلب ألفاظ ا (3

 نقالً عن الشراح األربعة.
على ذلك،  من نص إىلوحييل  ،ينقل معاين بعض األلفاظ من كتب الغريب واللغة ويضبطها ابحلرف (4

 وعنايته بذلك واضحة، وكثرياً ما يرجح فيها عند وجود اختالف.
احلديث يف ومثاله قوله: و ، فيها زايدة وخيرجها لزايدة فائدة أو بيان حكمقد يورد ألفاظًا أخرى للحديث  (5

ا فقال مايل أراكم عنه ،ويف أيب داود فنكسوا رؤسهم ،الرتمذي أنه ملا حدثهم بذلك طأطؤا رؤوسهم
 . 61، ومنه: )قوله: واتق دعوة املظلوم( قلت: يف حديث الدارقطين "ولو كانت من كافر"60معرضن... اخل

                                                           
 (1/79انظر: املصدر السابق ) 57
 (1/91( )1/74انظر: املصدر السابق ) 58
 (1/48)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 59
 (4/312انظر: املصدر السابق ) 60
 (1/100املصدر السابق ) انظر: 61
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، ورمبا 62فيقول تقدم تفسريه يف حديث كذا كتاب كذا ،نهجه كذلك اإلحالة إىل ما تقدم شرحهومن م (6
، أو حييل 64، أو قد حييل تفسري عدد من األحاديث كما يف أحاديث الفنت63أحال على احلديث كله

 . 65على ما قد أييت فيقول: أييت الكالم عليه إن شاء هللا تعاىل
اهتمامه بفوارق النسخ واختالف الرواايت فيذكر الفرق بينها، وأكثر ما يفيد ويظهر يف ما وقفت عليه  (7

 اختالف النسخ من كالم املازري، وأكثر اعتماده على نسخ ابن ماهان واجللودي والكسائي.
 : طريقته يف استنباط األحكام والفوائد.السادساملبحث 

وال الشراح الفوائد اليت يدل عليها احلديث انقالً أقيف الغالب أنه يذكر املسائل العقدية واألحكام الفقهية و  (1
 مث يعقب عليها ويعلق عليها بلفظ )قلت:.. (، وينقل عن شيخه ابن عرفة ويعرب عنه بلفظ ) ،الذين قبله

ويسرد أقوال العلماء ومذاهبهم يف املسألة ويناقشهم ويرد عليهم ويرجح أحياانً، وميكن أن  ،قال الشيخ (
ق مبذهب ابً لألحكام فهي أكثر ما يكون فيه استنتاجاً، واستنباطاً، وحتريراً، وخصوصاً ما يتعليعترب كتابه كتا

فقد أهتم رمحه هللا بنقل املذهب املالكي غالباً، وتفصيل األقوال فيه، والرد على ما قد يعرتض به  ،مالك
ح على ذكره يف ابب املس ومن أمثلة ذلك: ما ،عليه أو توجيه بعض األقوال املنسوبة ملالك رمحه هللا

، وأحياانً يرد على ما ينسبه 69، والنهي عن تلقي الركبان68، وحكم زكاة الفطر67، وفرتة السرتة66اخلفن
 .70بعض الشراح للمالكية ويفند ذلك

وهو قليل حسب  ،وأما أقوال املذاهب األخرى فيكتفي يف الغالب مبا نقله الشراح األربعة، ورمبا نقله بنفسه (2
 .71استقرائي

وأما عنايته ابملباحث اللغوية فأمر ظاهر ملن يقرأ هذا الكتاب، ففيه من الفوائد اللغوية ما يبن مكانة  (3
 واألمثلة عليه ال يكاد خيلو منها حديث واحد. ،الكتاب واملؤلف يف هذا اجلانب

 .72يهتم بتفصيل األنساب ورمبا نقل األقوال فيها ورجح، ومنه التعريف بـ )اجلهين( و )ربيعة(  (4

                                                           
 (4/318انظر: املصدر السابق ) 62
 (6/159)املصدر السابق  انظر: 63
 (7/251انظر: املصدر السابق ) 64
 (5/61انظر: املصدر السابق ) 65
 (2/47)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 66
 (2/217انظر: املصدر السابق ) 67
 (3/116انظر: املصدر السابق ) 68
 (4/179انظر: املصدر السابق ) 69
 (5/63انظر: املصدر السابق ) 70
 (4/178انظر: املصدر السابق ) 71
 (1/88(  )1/52انظر: املصدر السابق ) 72
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 .73ومن أمثلة ذلك كالمه على مذاكرة العلم ،ميتاز األيب ابالستنباط الدقيق للمعاين (5
 : مذهبه العقدي ومذهبه الفرعي، وأتثريمها يف كتابه.السابعاملبحث 

 مذهبه العقدي وأتثريه يف كتابه: املطلب األول:
فسريه ويظهر هذا جلياً يف شرحه عند ت ،أشعري املذهب يف ابب األمساء والصفات-رمحه هللا-كما هو معروف أنه 

، وأتويل 77، وتفسري الرمحة 76، والضحك 75، أتويله للحجاب 74لبعض الصفات، ومثال ذلك: تعريف اإلميان
 ، وحنو ذلك.79، والنزول78الغضب

 . 80رمبا خالف األشاعرة يف بعض املسائل العقدية، ومما وقفت عليه خمالفته هلم يف تفسريه ملع،ى صفة احملبةلكنه 
اب املختصر الشامل فله كت ،فهو من املنظرين لألشاعرة ،يف هذا  - وهللا أعلم -وقد كان لشيخه ابن عرفه أثر عليه 

 . 82أليب: أنه عامل املغرب ابملعقول قال ابن حجر عن ا .81يف أصول الدين )املختصر الكالمي(
 ومل يظهر يل تعصب منه رمحه هللا على من خيالفه يف هذا، وهللا أعلم.

 مذهبه الفرعي وأتثريه يف كتابه. املطلب الثاين:
، وكما 83يواليت ينسب نفسه فيها للمذهب املالك ،األيب مالكي املذهب، وقد وقفت على بعض املواضع من كتابه

اانً كما يف مسألة وقد خيالف أحي ،كتابه يعترب كتااًب يف األحكام وهو ينقل أقوال املذهب ويرجح بينهاتقدم فإن  
 . 84أذان اجلمعة كم هو ؟ وأين موضعه ؟ 

 .85وقد ينتصر ملذهب مالك يف بعض املواضع
ؤثر على م ومل يظهر يل تعصب مذهيب ،وأيضًا يسوق أقوال املذاهب األخرى يف بعض املواضع، وأقوال السلف

 شرحه حسب نظري يف املواضع اليت وقفت عليها، وهللا أعلم.

                                                           
 (1/53انظر: املصدر السابق ) 73
 وغريها( 191و102و 1/64))بريوت: دار الكتب العلمية(  –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 74

 ( 1/332انظر: املصدر السابق ) 75
 (1/341انظر: املصدر السابق ) 76
 (7/157انظر: املصدر السابق ) 77
 (1/363انظر: املصدر السابق ) 78
 (2/385انظر: املصدر السابق ) 79
 (1/143انظر: املصدر السابق ) 80
 الكويت، بتحقيق نزار محادي. –وهو مطبوع بدار الضياء  81

لنجار، حتقيق علي البجاوي وحممد ا –تبصري املنتبه بتحرير املشتبه -هـ( 852انظر: ابن حجر أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت:  82
 (.1/31)املؤسسة املصرية العامة للنشر( )

 (4/178( )3/258( )3/118الكتب العلمية( ) )بريوت: دار –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 83
 (3/5انظر: املصدر السابق ) 84
 (6/339( و)2/323( و )3/10( و )2/5انظر: املصدر السابق ) 85
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 :: مصادره يف كتابه وأتثره اببن عرفةالثامناملبحث 
 ،لمازريل "املعلم"الكتاب مكمل ملا قبله من شروح مسلم، وقد نص املؤلف يف مقدمته على نقله من كتاب 

 للقرطيب، ويرمز اليها. "املفهم"للنووي وكتاب  "املنهاج"للقاضي عياض، وكتاب  "إكمال املعلم"و
 كتب السنة كالبخاري وبقية الستة وغريها.

 كتب الشروح األخرى غري ما نص عليه كاخلطايب وغريه.
كتب الفقه خصوصاً كتب علماء املذهب املالكي كابن القاسم وابن عبداحلكم وابن حارث وابن حبيب 

 العريب وغريهم، وينقل كذلك من املدونة. وابن رشد وابن املاجشون واللخمي وابن
 وينقل عن املازري كما تقدم من اإلكمال، وكذلك ينقل عنه من كتبه الفقهية املتعددة.  

إلضافة اب وكذلك ينقل عن غريهم من علماء املذاهب فنجده ينقل عن الغزايل وابن عبدالسالم من الشافعية
 .اىل النووي

 وينقل من كتب الغريب واللغة مثل كتاب أيب عبيدة والقاسم بن سالم واخلليل وابن دريد وغريهم. 
 ىل املؤلفن ال اىل الكتب.  إوالغالب أنه ينسب القول 

وقد  ،أحد مصادره الرئيسية يف كتابه فهو ينقل عنه كثريًا ويشري إليه بلفظ )الشيخ( 86وقد جعل شيخه ابن عرفة
نص على ذلك يف مقدمته، وقد أتثر به أتثراً واضحاً يف كتابه، فينقل قوله لتقوية املع،ى املختار، وال عجب يف ذلك 

 وأخذ عنه كثرياً من العلوم. ،فهو شيخه الذي الزمه طويالً 
 :: منهجه يف مناقشة املخالفنيلتاسعاملبحث ا

 دة أو الفقه ويناقشها ويرد عليها، ويرجح أحياانً.يذكر أقوال املخالفن كثرياً سواء يف مسائل العقي
، ومل يظهر يل حسب ما وقفت عليه 88، ومثل: مسألة حتديد األايم البيض 87ومثال ذلك: مناقشته للقدرية 

 وال حدة وال غلظة يف العبارة على من خيالفه. ،وجود تعصب مذهيب لدى األيب
 

                                                           
، التونسي، يقيةر حممد بن حممد بن حممد بن عرفة أبو عبد هللا الورغمي؛ بفتح الواو وسكون الراء وفتح املعجمة وتشديد امليم نسبة إىل ورغمة قرية من أف 86

للهجرة، فقيه تونس وإمامها وعاملها وخطيبها، من شيوخه: والده وأبو عبد هللا بن عبد السالم  716املالكي، عامل املغرب، املعروف اببن عرفة ولد سنة 
س وإمساع احلديث،  ميل من التدرياهلواري وابن سالمة األنصاري، ومهر يف املعقول واملنقول، وصار املرجوع إليه ابملغرب، وتصدى لنشر العلم، وكان ال

ن كان يوأجاز البن حجر وصنف جمموعاً يف الفقه مساه املبسوط، واختصر اجلويف يف الفرائض، وعلق عنه بعض أهل العلم كالماً يف التفسري يف جملد
انظر: ابن للهجرة.  803مجادى اآلخرة سنة ن يلتقطه حال القراءة عليه، وصنف يف كل من األصلن خمتصراً، وكذا يف املنطق، ومات يف رابع وعشري

حتقيق ج. برجسرتاسر، )بريوت:  –غاية النهاية يف طبقات القراء -هـ( 833اجلزري مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف بن اجلزري، )ت: 
البدر الطالع مبحاسن من -هـ( 1250(، والشوكاين حممد بن علي بن حممد الشوكاين )ت: 2/214/3422( )1م، ط2005دار الكتب العلمية 

الضوء الالمع -هـ(  902( والسخاوي مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي )ت: 2/255بعد القرن السابع )بريوت: دار املعرفة( )
 (.9/240/586ألهل القرن التاسع، )بريوت: دار اجليل( )

 (.1/55)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828 )تانظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب 87
 (.3/276انظر: املصدر السابق ) 88
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 :م بفوائد مسلم للمازري: املقارنة بينه وبني أصله املعلالعاشراملبحث 
هـ( أقدم ما 536فيعترب املازري )ت ،للمازري هو أصل كتاب إكمال اإلكمال لأُليب "املعلم بفوائد مسلم"كتاب 

، مث قام "إكمال املعلم"هـ( يف كتابه 544وصلنا من شروح صحيح مسلم، مث أكمل هذا الشرح القاضي عياض )ت
، "ماملفهم ملا أشكل من تلخيص مسل"هـ( بعمل خمتصر لصحيح مسلم وشرحه يف كتاب أمساه: 671القرطيب )ت

عة ، مث مجع هذه الشروح األرب"املنهاج شرح مسلم بن احلجاج"هـ( بشرح مسلم يف كتابه: 676وقام النووي )ت
ي، وق عدداً من أوجه املقارنة بينه وبن أصله للمازر ، وهنا أس"إكمال اإلكمال"وأكملها بزايدات اأُليب يف كتابه: 

 فمنها:
تاب فكتابه منقول عنه إمالًء خبالف ك ،شرح املازري عبارة عن تعليقات يف دروس أمالها على طالبه (1

 فقد قصد منه كتابة شرح على صحيح مسلم. ،األيب
 .89الصحيح قبلهاملازري أقدم شرح ملسلم وصل إلينا، وكتاب اأُليب جامع لعدد من شروح  (2
 ،اببل كان ينتقي بعض األحاديث اليت عليها مدار الب ؛شرح املازري مل يتعرض جلميع أحاديث الصحيح (3

فقد تعرض جلميع  ،وميلي فوائد منها، وال يتعرض لبقية أحاديث الباب خبالف اأُليب ،ويعلق عليها تعليقات
 فسري.أحاديث الصحيح من بداية كتاب اإلميان إىل َّناية كتاب الت

أما األيب و  ،أن املازري علق على مثانية مواضع منها يف شرحه إاله كالمها مل يشرح مقدمة صحيح مسلم  (4
 فنص على عدم تعرضه هلا كوَّنا من علوم احلديث وليس مقصده من التأليف.

 املازري مل يعتمد على ترتيب مسلم لألحاديث خبالف األيب الذي سار على ترتيب مسلم. (5
األحكام  أما األيب فجل كتابه يف فقه احلديث وما فيه من ،ناية بفقه احلديث مع علم احلديثاملازري له ع (6

 والغريب واللغة، ومل يكن له كبري اهتمام بعلوم احلديث.
 ، ولكنه مل يستوعب كل كالمه.90لكنه قد خيالفه ويرد عليه ،أكثر األيب من النقل عن املازري (7
ملازري أكثر وا ،وأثر ذلك بن يف كتابيهما ،الفقه على مذهب مالككالمها على املذهب األشعري ويف  (8

 دفاعاً عن األشعرية، واأليب أكثر عناية مبذهب املالكية.
 

 :اخلامتة
 :أبرز النتائج
ومن  ،التكامل يف التصنيف والتأليف مع األمانة العلمية يف ذلك منهج سلكه علماء احلديث قدمياً  (1

 أبرز صوره التكامل بن شروح صحيح اإلمام مسلم.

                                                           
ن يوسف ب قال السنوسي: من أحسن شروحه وأمجعها شرح العالمة أيب عبد هللا األيب رمحه هللا تعاىل ورضي عنه. السنوسي أبو عبد هللا حممد بن حممد 89

 (.1/3مطبوع مع إكمال اإلكمال، )بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمالمكمل -هـ( 895السنوسي )ت 
 (.1/333( )1/128)بريوت: دار الكتب العلمية( ) –إكمال اإلكمال  –هـ( 828انظر: اأُليب أبو عبد هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت 90
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شروحهم مع ومجعاً ل ،لأُليب مكانة كبرية بن أمثاله كونه استكمااًل ملا قبله "إكمال اإلكمال"لكتاب  (2
الزايدة عليها ولرباعة مؤلفه وسعة علمه وإحاطته للمذاهب الفقهية واستجماعه لعلم األصول واللغة 

 والغريب.
 مصدر من مصادر كتب الدراية املتميزة ومورد يف األحكام واللغة. كتاب اأُليب (3
بلغوا من  ولو قل ذلك األثر ومهما ،للبيئة والشيوخ واملذاهب االعتقادية والفرعية أثر على التالميذ (4

 وذلك يتضح من خالل أتثر األيب بشيخه ابن عرفه. ؛العلم
 منصف غري متعصب، وجمتهد فله ترجيحات-رمحه هللا -مع أتثر األيب مبا ذكرت آنفًا إال أنه  (5

 واستنباطات دقيقة ومفيدة.
 تعدد مصادر الكتاب زادت من قيمة حمتواه. (6

 :التوصيات
 .ومبؤلفه من خالل الدراسات العلمية املتخصصة "إكمال اإلكمال"يوصي الباحث مبزيد عناية لكتاب  (1
شاملة جتمع مجيع شروحه شروح صحيح مسلم حباجة إىل عناية خاصة من خالل دراسة مقارنة  (2

 واملقارنة بينها.
 ــــــــ

 املصادر واملراجع:
 .(دار الكتب العلمية )بريوت: –إكمال اإلكمال  –هـ( 828هللا حممد بن خلفة اأُليب )ت عبد وأباأليب  (1
دار : مصرحتقيق الدكتور حيىي إمساعيل ) –إكمال املعلم -هـ( 544)ت:  عياض بن موسى اليحصيب السبيتالقاضي عياض أبو الفضل  (2

 .(1، طم1998-هـ  1419 ،الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
 .(دار املعرفة :بريوت) البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع-هـ( 1250الشوكاين )ت: بن حممد حممد بن علي الشوكاين  (3
النجار،  حتقيق علي البجاوي وحممد –تبصري املنتبه بتحرير املشتبه - هـ(852الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت:  وأبابن حجر  (4

 .)املؤسسة املصرية العامة للنشر(
بة الثقافة مكت :القاهرة) حتقيق الدكتور علي عمر، – توشيح الديباج وحلية االبتهاج-هـ( 1008بدر الدين حممد بن حيىي القرايف )تالقرايف  (5

 .(1طم، 2004-هـ 1425، اإلسالمية
 )مقارنة بن شروح الكتب الستة ( مفرغ يف الشاملة.  :اخلضري درس بعنوانعبدالكرمي لشيخ ا (6
حتقيق ج.  –غاية النهاية يف طبقات القراء -هـ( 833اخلري حممد بن حممد بن يوسف بن اجلزري، )ت:  ومشس الدين أبابن اجلزري  (7

 .(1م، ط2005برجسرتاسر، )بريوت: دار الكتب العلمية 
مؤسسة ، )بريوت: األرانؤوطحتقيق شعيب  –سري أعالم النبالء -هـ(  748)ت:  عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب ومشس الدين أبالذهيب  (8

 . (3، طم1985-هـ  1405 ،الرسالة
، لكتب العلميةار ادحتقيق عبداجمليد خيايل، )بريوت:  –شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -هـ 1360حممد بن حممد بن عمر خملوف ت  (9

 .(1م، ط2003-هـ 1424
 دار إحياء الرتاثحتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، )بريوت:  –صحيح مسلم -هـ( 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت:  (10

 .(1م، ط1992-هـ 1412، العريب
 .اجليل(دار : بريوت) ضوء الالمع ألهل القرن التاسع،ال-هـ(  902)ت:  مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاويالسخاوي  (11
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