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 الروایات والشروح المغربیة لصحیح مسلم

 صباح سعید العرفي، *كریمة بنت علي المزودي

 - نیة كلیة اآلداب والعلوم االنسا -قسم الشریعة والدراسات اإلسالمیة

 . المملكة العربیة السعودیة-جامعة الملك عبد العزیز

 kmazoudi@kau.edu.sa: البرید االلكتروني*

 :ملخصال

،  التعریف بأھم وأقدم الروایات المغربیة لصحیح مسلمھدفت الدراسة

 بأشھر الرواة المغاربة الذین كان لھم فضل السبق في إدخال والتعریف

 بأشھر تم التعریفكما ، ونشره وروایتھصحیح مسلم إلى بالد المغرب 

 أھم الشروحات المغربیة واستعراض، األسانید المغربیة لصحیح مسلم

، یعتبر صحیح مسلم ثاني أصح كتاب بعد القرآن الكریم و.لصحیح مسلم

، وقد لقي ھذا الكتاب اھتماما منقطع النظیر من قبل العلماء شرقا وغربا

وقد كان لعلماء الغرب .. ا وتعلیقافانكبوا علیھ روایة ودراسة وشرح

اإلسالمي رحالت علمیة عدیدة لسماع كتاب مسلم وروایتھ في بالد 

من أمثال حباشة الیحصبي القیرواني ومحمد بن یحیى ، الغرب اإلسالمي

 ریادتھم في وبیان لھؤالء الرواة تم الترجمةوقد ، بن الحذاء وغیرھما

 تم العرضكما ، اإلسالميروایة صحیح مسلم ونشره في بالد الغرب 

 .ھم الشروحات لعلماء الغرب اإلسالمي على صحیح مسلمأل

 بالد - صحیح مسلم- الشروح المغربیة-الروایات: الكلمات المفتاحیة

 .المغرب
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Abstract 
The study aimed to introduce the most important 

and oldest Moroccan novels of Sahih Muslim, and 
to identify the most famous Moroccan narrators 

who had the precedent in introducing Sahih 

Muslim to the countries of Morocco, publishing 
and narrating it, as was the definition of the most 

famous Moroccan bases of Sahih Muslim, and a 

review of the most important Moroccan 
explanations of Sahih Muslim. Sahih Muslim is 

considered the second healthiest book after the 

Noble Qur’an. This book has received unrivaled 
attention by scholars east and west, so they devoted 

to it a narration, study, explanation, and comment .. 

The Islamic West scholars had many scientific trips 
to hear a Muslim book and its narration in 

countries 
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The Islamic West, such as Habasheh al-Hasbi al-

Qayrawani, Muhammad ibn Yahya ibn al-Shoeh, 

and others, translation of these narrators was made 
and their leadership was explained in a novel by 

Sahih Muslim and published in the countries of the 

Islamic West, as was the presentation of the most 
important explanations of Islamic Western scholars 

on Sahih Muslim. 

Keywords: novels - Moroccan commentaries - 
Sahih Muslim - Maghreb. 
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 :مقدمة

ونعوذ با� من شرور ، إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره

ومن یضلل فال ھادي ، من یھد هللا فال مضل لھ، أنفسنا وسیئات أعمالنا

ن محمدا عبده أونشھد ، إاله إال هللا وحده ال شریك لھإلھ ونشھد أن ال ، لھ

 . ورسولھ

 :وبعد

 مسلم بن الحج�اج حظي كتاب المسند الصحیح لإلمام أبي الحسین

وكان بعضھم یفضلھ على ، باھتمام كبیر من لدن علماء الغرب اإلسالمي

وذل��ك أن ص��حیح ، ص��حیح البخ��اري م��ع جالل��ة ھ��ذا األخی��ر وعل��و ش��أنھ

كم��ا ن��ص عل��ى ذل��ك ، م��سلم ل��یس فی��ھ بع��د الخطب��ة إال الح��دیث م��سرودا

ل�ة فك�انوا یف�ضلونھ ل�سالسة منھج�ھ وق، )١(الحافظ ابن الصالح في مقدمتھ

وق��د دخ��ل ص��حیح م��سلم إل��ى ب��الد الغ��رب .. تك��راره لألحادی��ث وتقطیعھ��ا

وھ�ذا یعن�ي ، اإلسالمي في أواخر القرن الراب�ع الھج�ري وبدای�ة الخ�امس

فكالھم�ا دخ�ل ، أن دخولھ كان متأخرا شأنھ في ذلك ش�أن كت�اب البخ�اري

وق�د تلق��ى أھ�ل ھ�ذه ال��بالد كت�اب م��سلم ب�القبول وعكف��وا ، ف�ي نف�س الفت��رة

                                                           

 نور: تحقیق حدیث،ال علوم أنواع معرفة): الرحمن عبد بن عثمان(الصالح  ابن)١(

المقدمة : أنظر .١٩ص م،١٩٨٦ ھـ،١٤٠٦ الفكر، دار بیروت، عتر، الدین

 .٣٠: في علوم الحدیث ص
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ووض�عوا حول�ھ الم�صنفات الجی�اد . .. حفظا ودراسة وشرحا وتعلیق�اعلیھ

الت��ي ت��شرح متن��ھ وتقی��د مھمل��ھ وتمی��ز م��شكلھ وتحل��ل منھج��ھ وتت��رجم 

 . لرواتھ

وقد قدمنا في ھذا البحث دراسة ألھم الروایات المغربی�ة ل�صحیح 

وترجمنا ألھم وأشھر الرواة المغاربة الذین ك�ان لھ�م ف�ضل ال�سبق ، مسلم

كم�ا استعرض�نا أھ�م ال�شروح ،  ص�حیح م�سلم  إل�ى ھ�ذه ال�دیارفي إدخ�ال

م���ع العل���م أن الدراس���ات الحدیث���ة ح���ول ھ���ذا ، المغربی���ة ل���صحیح م���سلم

 .الموضوع قلیلة

 

 :الدراسات السابقة

ش��یوخ :"  دراس��ة للباح��ث ال��دكتور محم��د زی��ن العاب��دین رس��تم بعن��وان-

 الع��دد - ن�شرت بمجل�ة ال��سنة النبوی�ة" روای�ة ص�حیح م��سلم ف�ي األن��دلس 

لك�ن ھ�ذه الدراس��ة اقت�صر فیھ�ا ص��احبھا ،  بالرب��اطم٢٠٠٦ال�سادس س�نة 

ول��م یتع��داھم إل��ى ، عل��ى بع��ض رواة ص��حیح م��سلم  م��ن األندل��سیین فق��ط

كم�ا أن ، الرواة من المغرب وإفریقیة وغیرھا من ب�الد الغ�رب اإلس�المي

وإنم��ا اقت��صرت ، دراس��تھ ل��م ت��شمل ال��شروحات المغربی��ة ل��صحیح م��سلم

 . وھي دراسة مختصرة، ر بعض الرواة من األندلسین فقطعلى ذك
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الصحیحان في األندلس من القرن الخامس الھجري إل�ى الق�رن : " كتاب-

رك��ز فی��ھ ص��احبھ عل��ى ، لل��دكتور زی��ن العب��دین رس��تم، الث��امن الھج��ري

 . شیوخ الصحیحین في األندلس

 

 : خطة البحث

رب مم��ن لھ��م إس��ناد رواة ص��حیح م��سلم ف��ي ب��الد المغ��: الف��صل األول

 متصل بھذا الكتاب  

روایة حباش�ة ب�ن الح�سن الیح�صبي القیروان�ي المت�وفى : المبحث األول

  ـھ٣٧٤سنة 

 ترجمتھ: المطلب األول

 ریادتھ في روایة صحیح مسلم في بالد المغرب: المطلب الثاني

روای��ة أب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن یحی��ى المع��روف ب��ابن : المبح��ث الث��اني

  ـ ھ٤١٦وفى سنة الحذاء المت

 ترجمتھ: المطلب األول

 ریادتھ في روایة صحیح مسلم باألندلس: المطلب الثاني

سنده إلى صحیح مسلم من طریقي القالنسي وإبراھیم بن : المطلب الثالث

 سفیان المروزي
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روایة أبي محمد عبد هللا ب�ن س�عید ال�شنتجالي المت�وفى : المبحث الثالث

  ـ ھ٤٣٦سنة 

 ترجمتھ: المطلب األول

روای�ة القاض�ي أب�ي عب�د هللا الب�اجي اإلش�بیلي المت�وفى : المبحث الراب�ع

 م��ن طری��ق أب��ي الع��الء اب��ن ماھ��ان ع��ن إب��راھیم ب��ن ھ��ـ٣٧٨س��نة ع��ام 

 .سفیان المروزي

 ترجمتھ: المطلب األول

 سنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثاني

ن روای��ة أب��ي القاس��م ح��اتم ب��ن محم��د المع��روف ب��اب: المبح��ث الخ��امس

 ه من طریق الجلودي والكسائي عن ابن ٤٦٩الطرابلسي المتوفى سنة 

 .سفیان المروزي

 ترجمتھ: المطلب األول

  إلى صحیح مسلم هسند: المطلب الثاني

روای��ة أب��ي العب��اس الع��ذري المع��روف ب��ابن ال��دالئي : المبح��ث ال��سادس

  من طریق الجلودي عن ابن سفیان المروزيـھ ٤٧٨المتوفى سنة 

 ترجمتھ: ألولالمطلب ا

 سنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثاني
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 ـھ٤٩٨الجیاني الغساني المتوفى سنة روایة أبي علي : المبحث السابع

 من طریق إبراھیم بن سفیان المروزي

 ترجمتھ: المطلب األول

 سنده إلى صحیح مسلم  : المطلب الثاني

 سنده إلى صحیح مسلم من طریق القالنسي: المطلب الثالث

روای�ة محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن خلی�ل القی�سي المراك�شي : بحث الث�امنالم

 المغربي من طریق الجلودي عن ابن سفیان المروزي 

 ترجمتھ : المطلب األول

 سنده إلى صحیح مسلم: المطلب الثاني

روایة أبي محمد ابن أبي جعف�ر الخ�شني المت�وفى س�نة : المبحث التاسع

  ـ ھ٥٢٠

 ترجمتھ: المطلب األول

 سنده إلى صحیح مسلم: لب الثانيالمط

روایة القاضي عی�اض ال�سبتي المغرب�ي المت�وفى س�نة : المبحث العاشر

  من طریق الجلودي عن ابن سفیان المروزيـھ٥٤٤

 ترجمتھ: المطلب األول

 سنده إلى صحیح مسلم: المطلب الثاني
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 أھم الشروحات المغربیة لصحیح مسلم: الفصل الثاني

معلم بفوائد مسلم لإلمام محمد الم�ازري المت�وفى كتاب ال: المبحث األول

  ـ ھ٤٥٣سنة 

 ترجمتھ: المطلب األول

 شرحھ المعلم بفوائد مسلم: المطلب الثاني

 تحقیق اسم الكتاب : المطلب الثالث

 التعریف بالكتاب: المطلب الرابع

 منھجھ في كتابھ: المطلب الخامس

م للقاض�ي عی�اض كتاب إكمال المعلم شرح ص�حیح م�سل: المبحث الثاني

  ـ ھ٥٤٤السبتي المتوفى سنة 

  – وقد تقدمت –ترجمتھ : المطلب األول

 التعریف بالكتاب ومنھجھ: المطلب الثاني

كتاب المفھم لما أشكل م�ن تلخ�یص كت�اب م�سلم للح�افظ : المبحث الثالث

  ـ ھ٦٥٦أبي العباس األنصاري القرطبي المتوفى سنة 

 ترجمتھ : المطلب األول

 التعریف بالكتاب ومنھجھ: ثانيالمطلب ال
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كتاب إكمال اإلكمال لفوائد كتاب مسلم للعالم�ة التون�سي : المبحث الرابع

  ـ ھ٨٢٧أبي عبد هللا األبي المتوفى سنة 

 ترجمتھ: المطلب األول

 منھجھ في الكتاب: المطلب الثاني

كت��اب مكم��ل إكم��ال اإلكم��ال ف��ي ش��رح ص��حیح م��سلم : المبح��ث الخ��امس

  ـھ٨٩٥بن محمد السنوسي المتوفى سنة بد هللا محمد للعالمة أبي ع

 ترجمتھ: المطلب األول

 منھجھ في الكتاب : المطلب الثاني

 خاتمة مع أھم التوصیات
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 : تمھید

لإلمام مسلم بن الحج�اج إل�ى ب�الد " المسند الصحیح"وصل كتاب 

ف���ي أواخ���ر الق���رن الراب���ع الھج���ري وبدای���ة الق���رن الخ���امس ، المغ���رب

 : ك  من طریقینوذل، الھجري

 .)١(طریق أبي إسحاق إبراھیم بن سفیان المروزي: األولى

 .)٢(طریق أبي محمد أحمد بن علي القالنسي: الثانیة

                                                           

أحد رواة ، ھو إبراھیم بن محمد بن سفیان أبو إسحاق المروزي النیسابوري )١(

 محمد(الذھبي: ینظر . )ھـ٣٠٨(توفي سنة، صحیح مسلم وأحد فقھاء عصره

: تحقیق ،٧ج واألعالم، المشاھیر ووفیات اإلسالم اریخت): عثمان بن أحمد بن

 م،٢٠٠٣ اإلسالمي، الغرب دار بیروت، معروف، عّواد بشار الدكتور

 .١٣٠ص

، ھو أحمد بن علي بن الحسن بن المغیرة بن عبد الرحمن أبو محمد القالنسي )٢(

 عند مسلم عن بروایتھ وقعت: الصالح ابن قال، أحد رواة الصحیح مسلم

 محمد ترجمة في السمعاني قال غیرھم، عند ذكًرا لھ أجد ولم ربة،المغا

 أحسن وھو القالنسي، علي بن أحمد من الصحیح سمع قد وكان: "األشقر

): الرحمنعبد بن عثمان(ابن الصالح :  ینظر".ثقات وأنھم الكتاب، لذلك راویة

: حقیقت والسقط، اإلسقاط من وحمایتھ والغلط اإلخالل من مسلم صحیح صیانة

 ھـ،١٤٠٨ ،٢ط اإلسالمي، الغرب دار بیروت، عبدالقادر، عبدهللا موفق

 وتمییز المھمل تقیید ): محمد بن الحسین(الجیاني على ، وأبو١١١ص

 عالم دار شمس، عزیز ومحمد العمران، محمد بن علي: تحقیق ،٣ج المشكل،

 بن محمد بن الكریم عبد( والسمعاني.٧٦٣ص م،٢٠٠٠ ھـ،١٤٢١ الفوائد،

=  المعلمي یحیى بن الرحمن عبد: تحقیق ،١٢ج األنساب،): منصور
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كتاب مسلم إال  )٢(لم یصل إلى ھذه البالد:" )١(قال القاضي عیاض السبتي

كما أكد ذلك أی�ضا الح�افظ الن�ووي . )٣("من طریقي القالنسي وابن سفیان

 ویروى في بالد المغرب مع ذلك عن أب�ي محم�د ب�ن أحم�د ب�ن .:" ..فقال

 . )٤("علي القالنسي عن مسلم

                                                                                                                                     

 ھـ،١٣٨٢آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة مجلس آباد، حیدر الیماني،=

 .٧٥ص م،١٩٦٢

، ھو عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي أبو الفضل السبتي المالكي القاضي )١(

، مفیدةغایة النفاسة في لھ مصنفات ، عالم المغرب وإمام أھل الحدیث في وقتھ

: ینظر، )ه٥٤٤(توفي سنة، إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم: ھامن

 واألعالم، المشاھیر ووفیات اإلسالم تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد(الذھبي

): محمد بن علي بن إبراھیم(فرحون  وابن.٨٦٠ص مرجع سابق، ،١١ج

 محمد الدكتور: قیقتح ،٢ج المذھب، علماء أعیان معرفة في المذھب الدیباج

تھذیب األسماء .٤٦ص ،) ت.د (التراث، دار القاھرة، النور، أبو األحمدي

 . ٥/٩٩ األعالم للزركلي – ٢/٤٣واللغات 

 . بالد الغرب اإلسالمي:یعني )٢(

 شیوخ فھرست الغنیة ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٣(

 اإلسالمي، الغرب دار ت،بیرو جرار، زھیر ماھر: تحقیق عیاض، القاضي

   .٣٧ صم،١٩٨٢ ھـ،١٤٠٢

 ،١ج مسلم، بفوائد الُمْعلم): عمر بن علي بن محمد (المازري هللا عبد  أبو)٤(

 م،١٩٨٨ ،٢ط التونسیة، الدار النیفر، الشاذلي محمد الشیخ فضیلة: تحقیق

مسلم،  صحیح صیانة): الرحمن عبد بن عثمان( وابن الصالح .١٧٩ص

=  صحیح شرح المنھاج): شرف بن یحیى(، والنووي١٠٦ص مرجع سابق،
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فذھب أب�و عم�رو ، و قد بحث علماء الحدیث في ھاتین الروایتین 

إلى أن روایة ابن سفیان المروزي عن مسلم  في بعضھا ، )١(ابن الصالح

م أن اعل��: " ق��ال اب��ن ال��صالح. وھ��ي إم��ا إج��ازة وإم��ا وج��ادة، انقط��اع

یق�ال فی�ھ أخبرن�ا ، إلبراھیم بن سفیان في الكتاب فائتا لم یسمعھ م�ن م�سلم

وروایات�ھ . أخبرن�ا أو ح�دثنا م�سلم: ق�ال:  وال یقال فی�ھ، إبراھیم بن سفیان

وقد غف�ل أكث�ر . وإما بطریق الوجادة، لذلك عن مسلم إما بطریق اإلجازة

وفي تسمیعاتھم ، مالرواة عن تبیین ذلك وتحقیقھ في فھارسھم وبرنامجاتھ

                                                                                                                                     

 ھـ،١٣٩٢ ،٢ط العربي، التراث إحیاء دار بیروت، ،١ج الحجاج، بن مسلم=

  .١١ص

ھو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشھرزوري المعروف بابن  )١(

 المحقق والمدقق والذي تنتھي إلیھ علوم الحدیث ومن أجل تصنیفھ ،الصالح

الحافظ صاحب ا ).المقدمة(اب معرفة علوم الحدیث والمشھور بـوأنفسھا كت

، منھا كتابھ المقدمة في علوم الحدیث، التصانیف المفیدة في الحدیث الشریف

 اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد(الذھبي: ینظر . )ه٦٤٣(توفي سنة 

 يالواف): أیبك بن خلیل الدین صالح( الصفدي.٤٥٥ص مرجع سابق، ،١٤ج

 دار بیروت، مصطفى، وتركي األرناؤوط أحمد: تحقیق ،٢٠ج بالوفیات،

): الوھاب عبد الدین تاج( والسبكي.٢٦ص م،٢٠٠٠ ه،١٤٢٠ التراث، إحیاء

 الفتاح عبد الطناحي، محمد محمود: تحقیق ،٨ج الكبرى، الشافعیة طبقات

 طبقات :انظر.٣٢٦ص ھـ،١٤١٣ ،٢ط ھجر، دار القاھرة، الحلو، محمد

   ٤/٢١٤للسیوطي ، ظالحفا
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ب��ل یقول��ون ف��ي جمی��ع الكت��اب أخبرن��ا إب��راھیم ق��ال . وإج��ازاتھم وغیرھ��ا

 . )١("أخبرنا مسلم 

 : و قد حصر ابن الصالح ھذا الفوت في ثالثة مواضع فقط

وینتھ�ي عن�د ب�اب م�ا ، یبدأ من باب الحل�ق والتق�صیر،  في كتاب الحج-١

 .یقول إذا ركب عند السفر والحج

 .وینتھي عند كتاب القسامة باب القسامة،  كتاب الوصایا یبدأ من أول-٢

وینتھ��ي ف��ي كت��اب ال��صید ،  ویب��دأ م��ن كت��اب اإلم��ارة ب��اب اإلم��ام جن��ة-٣

 .إذا غاب عنھ الصید ثم وجده: والذبائح عند باب

كالح�افظ ، من جاء بعد ابن الصالح، وقد نبھ إلى ھذا الفوت كذلك

 في روایة إبراھیم بن س�فیان إل�ى إال أن ھذه الفوائت .)٣(وغیره )٢(النووي

                                                           

 مسلم، مرجع سابق، صحیح صیانة): الرحمن عبد بن عثمان( ابن الصالح )١(

 .١١٤ص

 ،١ج الحجاج، بن مسلم صحیح شرح المنھاج): شرف بن یحیى( النووي)٢(

 .١٢،١٣ص ص ھـ،١٣٩٢ ،٢ط العربي، التراث إحیاء دار بیروت،

وداني هللا عبد  أبو)٣(  بموصول الخلف صلة): نسلیما بن محمد بن محمد(الرُّ

 ھـ،١٤٠٨ اإلسالمي، الغرب دار بیروت، حجي، محمد: تحقیق السلف،

صلة الخلف بموصل السلف للروداني : أنظر .٥٩ ،٥٨ص ص ص م،١٩٨٨

 ٥٩-٥٨: ص
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، ق��د تتبعھ��ا العلم��اء وأثبت��وا ات��صالھا ف��ي روای��ة القالن��سي، ص��حیح م��سلم

 .)١(فانتفت بذلك شبھة االنقطاع في الروایة المغربیة لصحیح مسلم

وذھبوا إل�ى ، فقد انتقدھا علماء الحدیث كذلك، أما روایة القالنسي

یب�دأ ، ال�نقص بثالث�ة أج�زاءوق�دروا ھ�ذا ، أن بھا نقصا في آخ�ر ال�صحیح

ش�یوخ :" یقول الدكتور زین العابدین رستم ف�ي دراس�تھ، من حدیث اإلفك

عل��ى ،  ح��دیثا٢٦٣فیك��ون مق��دار ال��ساقط ": " .. روای��ة ص��حیح م��سلم 

،  ح���دیثا٣٠٣٣اعتب���ار أن ع���دد أحادی���ث ص���حیح م���سلم دون المتابع���ات 

 .)٢("حسب ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي 

استدرك ما وق�ع ل�ھ ف�ي ، )٣(ء بن ماھان المصريغیر أن أبا العال

مم�ا دف�ع .)١(وتحرى ذلك وضبطھ، ھذه الروایة في صحیح مسلم من سقط
                                                           

روایتھ وزیاداتھ وتعلیقاتھ : إبراھیم بن محمد بن سفیان: عبد هللا بن محمد حسن )١(

. ٩٢ھـ، ص١٤٢٦، مراكش، سنة )٤(عدد، مجلة اإللماع ، العلى صحیح مسلم

إبراھیم بن :" الدراسة القیمة للباحث الدكتور عبد هللا بن محمد حسن: أنظر

مجلة اإللماع " روایتھ وزیاداتھ وتعلیقاتھ على صحیح مسلم : محمد بن سفیان

  ه  ١٤٢٦ مراكش سنة –الرابع : العدد / ٩٢: ص

، مقال منشور یح مسلم في األندلس شیوخ روایة صح:رستم العابدین زین محمد) ٢(

م، ٢٠٠٦، الرباط، لسنة )٦(، جمعیة اإلمام البخاري، العددمجلة السنة النبویةب

مجلة السنة ، "شیوخ روایة صحیح مسلم في األندلس:" أنظر. ٥١، ٥٠ص 

   ٢٠٠٦ سنة –الرباط ، العدد السادس / ٥١-٥٠: ص، النبویة 

روى صحیح مسلم عن أبي بكر ،  البغداديھو عبد الوھاب بن عیسى بن ماھان )٣(

سوى ثالثة أجزاء من أجزاء الكتاب یرویھا عن ، أحمد بن محمد األشقر

=  أحمد بن محمد(الذھبي: ینظر. ه٣٨٧توفي سنة ، وثقھ الدارقطني، الجلودي
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أن اكتب�وا ع�ن : " بالحافظ الدارقطني أن یكتب إلى أھ�ل م�صر م�ن بغ�داد

 . ووصفھ بالثقة، )٢("أبي العالء بن ماھان كتاب مسلم بن الحجاج

                                                                                                                                     

  وابن.٦٢٨ص مرجع سابق، ،٨ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بنا=

 ،٤ج ذھب، من أخبار في الذھب شذرات): محمد بن أحمد بن الحيعبد(العماد

 م،١٩٨٦ ھـ،١٤٠٦ كثیر، ابن دار بیروت، األرناؤوط، محمود: تحقیق

 شذرات الذھب البن عماد - ٨/٦٢٨تاریخ اإلسالم للذھبي : أنظر .٤٧٣ص

٤/٤٧٣   

روایتھ وزیاداتھ وتعلیقاتھ : إبراھیم بن محمد بن سفیان: عبد هللا بن محمد حسن )١(

. ٨٩ھـ، ص١٤٢٦، مراكش، سنة )٤( اإللماع ، العدد، مجلةعلى صحیح مسلم

للدكتور ، .." إبراھیم بن محمد بن سفیان وروایاتھ وزیاداتھ: " بحث: أنظر

 .الرابع: العدد / ٨٩: مجلة اإللماع ص، عبد هللا بن محمد بن حسن

مرجع  ،١ج المشكل، وتمییز المھمل تقیید ): محمد بن الحسین(الجیاني على  أبو)٢(

: تحقیق ،١ج اإلشبیلي، خیر ابن فھرسة: اإلشبیلي بكر أبو. ٦٦ص سابق،

، ٨٧ص م،١٩٩٨ ھـ،١٤١٩ العلمیة، الكتب دار بیروت، منصور، فؤاد محمد

 ، مرجع سابق، مسلم صحیح صیانة): الرحمن عبد بن عثمان(وابن الصالح 

 ٨٧: فھرسة ابن خیر اإلشبیلي ص: أنظر. ١١٢ص
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ي بالد المغرب ممن لھم إسناد رواة صحیح مسلم ف:  الفصل األول

 متصل بھذا الكتاب

روایة حباشة بن الحسن الیحصبي القیرواني المتوفى : المبحث األول

  عن القالنسيـ ھ٣٧٤سنة 

  :)١(ترجمتھ: المطلب األول

سمع م�ن زی�اد ، ھو حباشة بن الحسن الیحصبي من أھل القیروان

 المشرق سمع خاللھا كانت لھ رحلة إلى، بن عبد الرحمن بن زیاد وغیره

واس��تقر ب��ھ ، ص��حیح م��سلم م��ن إب��راھیم ب��ن عب��د هللا القالن��سي ع��ن م��سلم

ك��ان فقیھ��ا ف��ي ، المط��اف باألن��دلس فاتخ��ذھا موطن��ا وس��مع م��ن علمائھ��ا

 .  ه بقرطبة٣٧٤توفي سنة ، المسائل عالما بالسنن

 ریادتھ في روایة صحیح مسلم في بالد المغرب: المطلب الثاني

 الح�سن الیح�صبي م�ن أوائ�ل م�ن أدخ�ل ص�حیح یعتبر حباش�ة ب�ن

فق�د س�مع ص�حیح . إن لم یكن أول عل�ى اإلط�الق، مسلم إلى بالد المغرب

بخالف غیره من المغاربة الذین رحل�وا بع�ده ، مسلم من القالنسي مباشرة

فقد كان ل�ھ ف�ضل ال�سبق ف�ي ، ورووا صحیح مسلم بواسطة عن القالنسي
                                                           

 ،١ج األندلس، علماء تاریخ): یوسف بن دمحم بن هللا عبد(الفرضي  ابن)١(

 محمد( والذھبي.١٥٢ص م،١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨ ،٢ط الخانجي، مكتبة القاھرة،

: أنظر. ٣٣٩ص مرجع سابق، ،٨ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن

 تاریخ اإلسالم للذھبي – ١/١٢٨تاریخ علماء األندلس البن الفرضي 

١٠/١٢١.   
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ین س�معوه مباش�رة م�ن اإلم�ام م�سلم إدراك أحد أھم رواة صحیح مسلم الذ

أول م��ن أدخ��ل ص��حیح  )١(ف��إذا ك��ان الح��افظ القاب��سي". القالن��سي " وھ��و 

ف�إنني أك�اد أج�زم ب�أن الح�افظ ، البخاري إلى بالد المغرب عل�ى اإلط�الق

الیحصبي أول من أدخل صحیح مسلم بروایة القالنسي إلى ب�الد المغ�رب 

ه م��ن علم��اء الغ��رب وك��ل م��ن روى ص��حیح م��سلم بع��د. عل��ى اإلط��الق

،  ه٣٩٠المت�وفى س�نة  )٢(كابن الجیاني، اإلسالمي  فإنھم یروونھ بواسطة

 .  ه وغیرھما٤٠٣المتوفى سنة  )٣(وأحمد بن فتح القرطبي

                                                           

مرجع  ،١ج األندلس، علماء تاریخ): یوسف بن محمد بن هللا عبد(الفرضي  ابن)١(

 ،٨ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد( والذھبي.١٥٢ص سابق،

تاریخ علماء األندلس البن الفرضي : أنظر ترجمتھ في. ٣٣٩ص مرجع سابق،

   . ٨/٣٩٩ تاریخ اإلسالم للذھبي – ١/١٥٢

 زكریاء، أبا: یكنى قرطبة؛ ھلأ من: األشعري یوسف بن محمد بن یحیى  ھو)٢(

 أبي من المسند الحجاج بن مسلم: كتاب بمصر سمع. الجیاني بابن: ویعرف

 ابن: ینظر. )ھـ٣٩٠( سنة ضابطا توفي النقل حسن وكان. ماھان بن العالء

مرجع  ،٢ج األندلس، علماء تاریخ): یوسف بن محمد بن هللا عبد(الفرضي

  علماء األندلس البن الفرضي ؟تاریخ: أنظر ترجمتھ في. ١٩٣ص سابق،

 التاجر القرطبي المعافري القاسم أبو علي، بن هللا عبد بن فتح بن أحمد  ھو)٣(

 قال. ماھان بن العالء أبي عن مسلم صحیح روى. الرسان بابن المعروف

 عنده وكان الفرائض، في صنف. وسنة ھدى على صالح رجل ھو: الخوالني

 بن أحمد بن محمد(الذھبي: ینظر). ھـ ٤٠٣ (سنة عوال توفى جمة فوائد

 ؟  : أنظر ترجمتھ في .٥٤ص سابق، مرجع ،٩ج اإلسالم، تاریخ): عثمان
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ش�یوخ روای�ة : " و لم یشر الدكتور زین العابدین رس�تم ف�ي بحث�ھ

إل�ى حباش�ة الیح�صبي باعتب�اره أول م�ن ، )١("صحیح مسلم ف�ي األن�دلس 

وذل�ك ألن بحث��ھ رك�ز فق�ط عل��ى ، ل ص�حیح م�سلم إل��ى ب�الد المغ�ربأدخ�

مع العلم أن حباشة بن الحسن الیح�صبي ، الروایة األندلسیة لصحیح مسلم

وكان��ت إلی��ھ الرحل��ة م��ن ، ح��دث ب��صحیحي البخ��اري وم��سلم ف��ي قرطب��ة

 . ربوع األندلس للسماع منھ الصحیحین

                                                           

، مقال منشور  شیوخ روایة صحیح مسلم في األندلس:رستم العابدین زین  محمد)١(

. م٢٠٠٦، الرباط، لسنة )٦(، جمعیة اإلمام البخاري، العددمجلة السنة النبویةب

 م ٢٠٠٦ الرباط سنة –السادس : العدد/ مجلة السنة النبویة نشر البحث في 



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٠

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 ه ٤١٦ء المتوفى سنة روایة أبي عبد هللا ابن الحذا:  المبحث الثاني

 عن طریق القالنسي

 :)١(ترجمتھ: المطلب األول

ھو محمد ب�ن یحی�ى ب�ن أحم�د ب�ن محم�د التمیم�ي المع�روف ب�ابن 

كان�ت ل�ھ رحل�ة علمی�ة ، من أھل قرطبة وعن مشاییخھا أخذ العلم، الحذاء

، س���مع ف���ي م���صر م���ن أب���ي ط���اھر ال���ذھلي،  ه٣٧٢إل���ى الم���شرق س���نة 

وبمك��ة ، ھ��ان ال�ذي س��مع من��ھ ص�حیح م��سلمواب��ن ما، والح�سن ب��ن رش�یق

وأبي یعق�وب یوس�ف ب�ن ، والمدینة سمع من أبي عبد هللا محمد بن البلخي

أذك��ر منھ��ا ، ل��ھ م��صنفات مفی��دة. وغیرھم��ا. ..أحم��د ال��دخیل ال��صیدالني

 . ه ٤١٦توفي سنة ، )٢("االستنباط لمعاني السنن واألحكام :" كتابھ

                                                           

 ،١ج األندلس، أئمة تاریخ في الصلة): الملك عبد بن خلف(بشكوال  ابن)١(

 بن محمد(، والذھبي٦٥ص م،١٩٥٥ ھـ،١٣٧٤ ،٢ط الخانجي، مكتبة القاھرة،

 ، ابن٢٧٥ص مرجع سابق، ،٩ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد

 علماء أعیان معرفة في المذھب الدیباج): محمد بن علي بن إبراھیم(فرحون

للقاضي ، ترتیب المدارك: أنظر ترجمتھ في .٢٣٧ص المذھب، مرجع سابق،

البن ،  الصلة– ٣٦٨:البن فرحون ص، الدیباج المذھب،  ٢/٣٠١عیاض 

    ٢/٧٤٠باشكوال 

 لك،المسا وتقریب المدارك ترتیب): موسى بن عیاض(الیحصبي الفضل  أبو)٢(

 شریفة، بن محمد الصحراوي، القادر عبد الطنجي، تاویت ابن: تحقیق ،٨ج

ذكره لھ القاضي  .٧ص ،)ت.د (فضالة، مطبعة المغرب، أعراب، أحمد سعید

 . ٢/٣٠٢عیاض في ترتیب المدارك 



  
 

 

 
 
 

 ٢٤١

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 ح مسلم في بالد المغربریادتھ في روایة صحی: المطلب الثاني

 الذي لقی�ھ  ف�ي -یروي ابن الحذاء صحیح مسلم عن أبي العالء بن ماھان

وق�د ذھ�ب ال�دكتور زی�ن العاب�دین رس�تم ،  عن القالنسي عن م�سلم-مصر

 . )١(إلى أن ابن الحذاء أول من أدخل صحیح مسلم بروایة والتمیز

ى م�ا قال�ھ معتم�دا ف�ي ھ�ذه المعلوم�ة عل�، إلى األندلس )٢(القالنسي

غیر أنھ ی�روى : " ..)٣(الحافظ ابن الصالح في كتابھ صیانة صحیح مسلم

دخلت روایتھ إلیھم من ، في بالد المغرب مع ذلك عن أبي أحمد القالنسي

مصر على ید من رحل منھم إل�ى جھ�ة الم�شرق ك�أبي عب�د هللا محم�د ب�ن 

ل�م یل�ق ومعل�وم أن اب�ن الح�ذاء ". یحیى الح�ذاء التمیم�ي القرطب�ي وغی�ره

بل سمع صحیح مسلم م�ن أب�ي الع�الء ب�ن ماھ�ان ، القالنسي وال سمع منھ

وال یعتبر ابن الحذاء م�ن أوائ�ل م�ن أدخ�ل ، عن القالنسي كما سبق الذكر

م�ع ، بل سبقھ حباشة الیحصبي كما سلف، صحیح مسلم إلى بالد المغرب

العل��م أن حباش��ة الیح��صبي أدرك القالن��سي مباش��رة وس��مع من��ھ ص��حیح 

                                                           

، مقال منشور  شیوخ روایة صحیح مسلم في األندلس:رستم العابدین زین  محمد)١(

. م٢٠٠٦، الرباط، لسنة )٦(جمعیة اإلمام البخاري، العدد، مجلة السنة النبویةب

  ٨٧: المصدر السابق ص

" شیوخ روایة صحیح مسلم باألندلس:" أنظر بحثھ. ٥٤ المرجع السابق ص)٢(

 ٥٤:ص

 مسلم، مرجع سابق، صحیح صیانة): الرحمن عبد بن عثمان( ابن الصالح )٣(

 ١٠٣: ص. ١٠٦ص



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٢

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

م بخ��الف غی��ره م��ن ال��رواة المغارب��ة ال��ذین س��معوه بواس��طة ع��ن م��سل

 . القالنسي

 

س��نده إل��ى ص��حیح م��سلم م��ن طریق��ي القالن��سي واب��ن : المطل��ب الثال��ث

 سفیان المروزي

  طریق القالنسي-١

یروي ابن الحذاء صحیح مسلم عن أبي العالء بن عبد الوھاب بن عیسى 

 .)١( القالنسي عن مسلمبن ماھان عن أبي بكر أحمد بن علي بن الحسین

  طریق ابن سفیان المروزي-٢

یروي ابن الحذاء الثالثة أجزاء من آخر صحیح مسلم عن أبي العالء ب�ن 

ع�ن إب�راھیم ب�ن س�فیان الم�روزي ع�ن  )٢(ماھان عن أب�ي أحم�د الجل�ودي

 . )١(مسلم بن الحجاج

                                                           

 على األنوار مشارق ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

، مشارق: أنظر .١١ص ،)ت.د (التراث، دار ، بیروت،١ج اآلثار، صحاح

 .١/٤٧، األنوار للقاضي عیاض

 بوفاتھ وختم: "قال ابن نقطةھو محمد بن عیسى بن عمرویھ أبو أحمد الجلودي  )٢(

 یرغ كان فإنھ سفیان بن إبراھیم عن بعده بھ حدث من وكل مسلم كتاب سماع

 )ه٣٦٨(توفي سنة، راوي صحیح مسلم عن إبراھیم بن سفیان المروزي" ثقة

 السنن رواة لمعرفة التقیید): بكر أبي بن الغني عبد بن محمد(نقطة ابن: ینظر

 = العلمیة، الكتب دار بیروت، الحوت، یوسف كمال: تحقیق والمسانید،



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٣

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

ن و ھذا یعني أن ابن الحذاء لم یسمع صحیح مسلم كامال من أبي العالء ب�

بل بقي من�ھ ثالث�ة أج�زاء س�معھا م�ن طری�ق ، ماھان من طریق القالنسي

 .آخر عن أبي العالء بن ماھان عن الجلودي عن ابن سفیان



                                                                                                                                     

 یختار): عثمان بن أحمد بن محمد( والذھبي.١٠٠ص م،١٩٨٨ ھـ،١٤٠٨ =

التقیید لمعرفة السنن : ترجمتھ في: ینظر. ٢٩٤ص مرجع سابق، ،٨ج اإلسالم،

 ٩٩والمسانید 

 شیوخ فھرست الغنیة ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

 شیوخ :رستم العابدین زین ومحمد. ٣٥ صمرجع سابق، عیاض، القاضي

للقاضي ، الغنیة: أنظر. ٥٧، مرجع سابق، صروایة صحیح مسلم في األندلس

للدكتور زین العابدین ،  شیوخ روایة صحیح مسلم باألندلس– ١٦: عیاض ص

   ٥٧: مجلة السنة النبویة ص، رستم



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٤

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 من ـھ٤٣٦روایة أبي محمد الشنتجالي المتوفى سنة : المبحث الثالث

 طریق ابن سفیان المروزي

 :)١(ترجمتھ: المطلب األول

ب��و محم��د األم��وي ال��شنتجالي ھ��و عب��د هللا ب��ن س��عید ب��ن اللب��اج أ

سمع من شیوخ بلده وكانت لھ رحلة إل�ى الم�شرق س�نة ، الطویل القرطبي

وك��ان م��ن ، س��مع م��ن أب��ي ذر الھ��روي ص��حیح البخ��اري بمك��ة، ـ ھ��٣٩١

كم�ا ، وطال مقامھ بمكة ما یزید عن الثالثین عام�ا، المكثرین عن أبي ذر

ھ�ذه الرحل�ة ث�م رج�ع بع�د ، )٢(سمع صحیح مسلم م�ن أب�ي س�عید ال�سجزي

 وأس�مع ص�حیحي البخ�اري ـ ھ�٤٣٠ودخل قرطبة سنة ، الطویلة إلى بلده

  . ـ ھ٤٣٦توفي سنة ، ومسلم

 

                                                           

 المسالك، وتقریب المدارك ترتیب): موسى بن عیاض(الیحصبي الفضل  أبو)١(

 اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد(والذھبي. ٧ص مرجع سابق، ،٨ج

): محمد بن علي بن إبراھیم( فرحون وابن. ٥٥٤ص ابق،مرجع س ،٩ج

. ٤٣٨ص مرجع سابق، ،١ج المذھب، علماء أعیان معرفة في المذھب الدیباج

 ٢٢٧: البن فرحون ص، أنظر ترجمتھ في الدیباج المذھب

 مرجع سابق، ،٨ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد( الذھبي)٢(

 في الكمال تھذیب إكمال): قلیج بن لطايمغ(الحكري هللا عبد أبو ، و٤٥٠ص

 أسامة محمد أبو محمد، بن عادل الرحمن عبد أبو: تحقیق ،٤ج الرجال، أسماء

أنظر  .٢٢٤ص م، ٢٠٠١ ھـ،١٤٢٢ الحدیثة، الفاروق القاھرة، إبراھیم، بن

 ١٤/٣١٤للزركلي ،  األعالم- ٨/٤٥٠للذھبي ، تاریخ اإلسالم: ترجمتھ في



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٥

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 

س��نده إل��ى ص��حیح م��سلم بروای��ة إب��راھیم ب��ن س��فیان : المطل��ب الث��اني

 المروزي

یروي أبو محمد الشنتجالي صحیح مسلم عن أبي س�عید ال�سجزي 

م�روزي ع�ن م�سلم ب�ن عن أبي أحم�د الجل�ودي ع�ن إب�راھیم ب�ن س�فیان ال

 . )١(الحجاج



                                                           

إكمال المعلم شرح صحیح ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

 محمد. ٧٧ ص،)ت.د (الوفاء، دار مصر، إسماعیل، یحیى: ، تحقیق١ج مسلم،

، مرجع سابق،  شیوخ روایة صحیح مسلم في األندلس:رستم العابدین زین

    ٣/١٢٤إكمال المعلم بشرح مسلم للقاضي عیاض : أنظر. ٥٧ص



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٦

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 روایة  القاضي أبي عبد هللا الباجي المتوفى سنة:  المبحث الرابع

 .  من طریق ابن ماھان عن ابن سفیان المروزيھـ،٣٧٨

  :)١(ترجمتھ: المطلب األول

 اللخم��ي رفاع��ة ب��ن ش��ریعة ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن هللا عب��د ھ��و

 محم��د أب��و الح��افظ، عالم��ةال األندل��سي الب��اجي ب��ابن القاض��ي المع��روف

 س�نة ت�وفي. الح�دیث بمعاني بصیرا متقنا، حافظا ضابطا وكان. اإلشبیلي

  ). ھـ ٣٧٨(

 

 سنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثاني

یروي أبو عبد هللا الباجي صحیح مسلم عن أبي العالء ب�ن ماھ�ان 

 . )٢(عن أبي إسحاق إبراھیم بن سفیان المروزي عن مسلم بن الحجاج

                                                           

 المسالك، وتقریب المدارك ترتیب): موسى بن عیاض(الیحصبي الفضل  أبو)١(

 تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد( ، والذھبي٣٤ص مرجع سابق، ،٧ج

 ؟: أنظر ترجمتھ في. ٤٥٢ص مرجع سابق، ،٨ج اإلسالم،

 شیوخ فھرست الغنیة ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٢(

 شیوخ :رستم العابدین زین محمد. ٣٥ صمرجع سابق، عیاض، القاضي

، إكمال المعلم: أنظر. ٥٧، مرجع سابق، صروایة صحیح مسلم في األندلس

    ٤/٤٠للقاضي عیاض



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٧

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

م اب��ن الطرابل��سي المت��وفى س��نة روای��ة أب��ي القاس��: مبح��ث الخ��امسال

 م���ن طری���ق الجل���ودي والك���سائي ع���ن إب���راھیم ب���ن س���فیان ـھ���٤٦٩

  .المروزي

 :)١(ترجمتھ: المطلب األول

ھو حاتم بن محمد ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ح�اتم أب�و القاس�م التمیم�ي 

 كان��ت ل��ھ رحل��ة إل��ى الم��شرق، الطرابل��سي المع��روف ب��ابن الطرابل��سي

كم�ا س�معھ م�ن عب�د ، وسمع ص�حیح م�سلم م�ن أب�ي س�عید ال�سجزي بمك�ة

وك�ان ثق�ة فیم�ا یروی�ھ وك�ان مم�ن . الملك بن الحسن ب�ن عب�د هللا ال�صقلي

ت�وفي ، عنى بتقیید العلم وضبطھ وأخذ عنھ الكبار والصغار لطول عم�ره

 .ـھ ٤٦٩سنة 

 

 سنده إلى صحیح مسلم من طریق ابن سفیان المروزي : المطلب الثاني

حدثنا بھ أبو سعید : قول ابن الطرابلسي في روایتھ لصحیح مسلمی

 بمكة س�نة – ھو السجستاني –عمر بن محمد بن محمد بن داود السجزي 

ثالثة وأربعمائة قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قراءة علیھ سنة تسع وستین 

                                                           

مرجع  ،١ج األندلس، أئمة تاریخ في الصلة): الملك عبد بن خلف(بشكوال ابن)١(

 ،١٠ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد(، والذھبي١٤٥ص سابق،

للذھبي ، سیر أعالم النبالء: ھ فيأنظر ترجمت. ٢٧٥ص مرجع سابق،

 ١/٣٤٥البن فرحون ،  الدیباج المذھب– ١٨/٣٣٦



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٨

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

وثالثمائة بنیسابور ق�ال ح�دثنا أب�و إس�حاق إب�راھیم  ب�ن محم�د ب�ن س�فیان 

 . )١(حدثنا أبو الحسین مسلم بن الحجاجقال 

ع�ن " الكی�سائي " كما روى ابن الطرابلسي صحیح مسلم بروایة 

وحدثني بھ أیضا عبد : یقول ابن الطرابلسي، إبراھیم بن سفیان المروزي

الملك بن الحسن بن عبد هللا الصقلي قال حدثنا أبو بكر محمد ب�ن إب�راھیم 

نت��ین وثم��انین وثالثمائ��ة ق��ال ح��دثا ب��ن یحی��ى الك��سائي بنی��سابور س��نة اث

إب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن س��فیان الفقی��ھ ق��ال ح��دثنا أب��و الح��سین م��سلم ب��ن 

 . )٢(بنیسابور سنة سبع وخمسین ومائتین: زاد الكسائي. الحجاج

ص�حیح ، )٣(وعن ابن الطرابلسي روى أبو علي الجیاني الغ�ساني

عب�د ال�رحمن ب�ن وأخبرني بھ أبو القاسم ح�اتم ب�ن محم�د ب�ن :" مسلم  قال

                                                           

 األوھام على التنبیھ): أحمد بن محمد بن الحسین(الجیاني الغساني علي  أبو)١(

م، ٢٠٠٠ ھـ،١٤٢١ الفضل، أبو محمد تحقیق مسلم، اإلمام صحیح في الواقعة

ألبي علي ، حیح مسلمالتنبیھ على األوھام الواقعة في ص: أنظر. ٣٥ص

 الجیاني

 .٣٧المرجع السابق ص )٢(

 ،) ٨ (الجیاني األندلسي، الغساني، أحمد بن محمد بن الحسین علي أبو  ھو)٣(

: ینظر ترجمتھ وستأتي ھـ،٤٩٨ سنة توفي المھمل تقیید كتاب صاحب

 شعیب: تحقیق ،١٦ج النبالء، أعالم سیر): عثمان بن أحمد بن محمد(الذھبي

ستأتي  .١٤٨ص م،١٩٨٥ ھـ،١٤٠٥ ،٣ط الرسالة، بیروت، ،األرناؤوط

 ترجمتھ



  
 

 

 
 
 

 ٢٤٩

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

ح�دثنا أو : حاتم التمیمي الطرابلسي رحمھ هللا مناولة من یده إلى یدي قال

 .)١(بھ " ...سعید عمر بن محمد بن محمد بن داود السجزي



                                                           

 مسلم، اإلمام صحیح في الواقعة األوھام على التنبیھ: الجیاني الغساني علي  أبو)١(

  ٣٧: المرجع السابق ص: أنظر. ٣٧صمرجع سابق، 



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٠

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 ـھ ٤٧٨روایة أبي العباس ابن الدالئي المتوفى سنة : المبحث السادس

 من طریق الجلودي عن ابن سفیان المروزي

 :)١(ترجمتھ: المطلب األول

ھو أحمد بن عمر بن أنس بن دلھاث الزغبي أبو العباس الع�ذري 

وأخ�ذ العل�م ، ـھ� ٣٩٣من أھل األندلس ول�د س�نة ، المعروف بابن الدالئي

م��ن أمث��ال أب��ي محم��د ب��ن ح��زم والمھل��ب ب��ن أب��ي ص��فرة ، ع��ن علمائھ��ا

أخ�ذ عن�ھ أب�و عم�ر ب�ن عب�د الب�ر وأب�و عل�ي الجی�اني الغ�ساني ، وأمثالھما

،  في صباه وأقام بمكة ثم�اني س�نوات وأخ�ذ ع�ن علمائھ�ارحل، وغیرھما

: من مصنفاتھ، متمكنا من الصناعة الحدیثیة، كان عدال ضابطا لما یرویھ

 . ـھ ٤٧٨توفي سنة . ودالئل النبوة، كتاب المسالك والممالك

 سنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثاني

 أب�و ح�دثنا: " یقول أبو العباس العذري في روایت�ھ ل�صحیح م�سلم

العباس أحمد بن الحسن ب�ن بن�دار ب�ن عب�د هللا ب�ن جبری�ل ال�رازي ق�راءة 

                                                           

مرجع  ،١ج األندلس، أئمة تاریخ في الصلة): الملك عبد بن خلف(بشكوال  ابن)١(

 ،١٠ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد(، والذھبي٦٩ص سابق،

 الكتب في یقع لم ممن الثقات: قطلوبغا بن ، و قاسم٤١٧ص مرجع سابق،

 النعمان مركز الیمن، نعمان، آل سالم بن محمد بن شادي: تحقیق ،١ج الستة،

 ھـ،١٤٣٢ صنعاء، والترجمة التراث وتحقیق اإلسالمیة والدراسات للبحوث

 تاریخ – ١/١١٦البن باشكوال ، الصلة: أنظر ترجمتھ في .٤٣٩ص م،٢٠١١

 ١/١٨٥للزركلي ،  األعالم– ١٠/٤١٧للذھبي ، اإلسالم



  
 

 

 
 
 

 ٢٥١

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

علیھ بمكة وأنا أسمع سنة تسع وأربعمائ�ة ق�ال ح�دثنا أب�و أحم�د محم�د ب�ن 

عیسى بن عمرویھ الجلودي قال حدثنا أبو إس�حاق إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن 

 . )١("سفیان الفقیھ قال حدثنا أبو الحسین مسلم بن الحجاج 

، أبي العباس العذري روى أبو عل�ي الجی�اني ص�حیح م�سلموعن 

روای���ة الجل���ودي ، وأم���ا كت���اب م���سلم ب���ن الحج���اج رحم���ھ هللا: " ق���ال

فقرأت��ھ عل��ى أب��ي العب��اس أحم��د ب��ن عم��ر ب��ن أن��س الع��ذري ، والك��سائي

 .)٢("المعروف بابن الدالئي بمدینة بلنسیة سنة سبعین وأربعمائة



                                                           

إكمال المعلم شرح صحیح ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

للقاضي عیاض ، إكمال المعلم: أنظر. ٧٥ ص، مرجع سابق،١ج مسلم،

 . وما بعدھا١/١٠١

 مسلم، اإلمام صحیح في الواقعة األوھام على التنبیھ: الجیاني الغساني علي  أبو)٢(

 .٣٥صمرجع سابق، 



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٢

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 من ـھ ٤٩٨جیاني المتوفى سنة روایة أبي علي ال: المبحث السابع

 .طریق إبراھیم بن سفیان المروزي

 

  :)١(ترجمتھ: المطلب األول

م���ن أھ���ل ، ھ���و الح���سین ب���ن محم���د أب���و عل���ي الجی���اني الغ���ساني

سمع من علمائھا من أمث�ال أب�ي عم�ر ب�ن الح�ذاء وأب�ي عب�د هللا ، األندلس

عل�ي س�مع من�ھ أب�و ، بن عتاب وابن عبد الب�ر واب�ن الطرابل�سي وغی�رھم

ك���ان م���ن جھاب���ذة المح���دثین ال���ذین أنجب���تھم األن���دلس ، ال���صدفي وغی���ره

لھ مصنفات جیاد منھا كتابھ الق�یم ح�ول ، المتمكنین من الصناعة الحدیثیة

ل�م تك�ن ل�ھ ، "تقیی�د المھم�ل وتمیی�ز الم�شكل :" صحیحي البخاري ومسلم

ا لكنھ أخذ عن علماء األندلس الذین رحلو، رحلة إلى المشرق لطلب العلم

إلى المشرق وكان لھم فضل السبق في إدخال المصنفات العلمیة العظیمة 

ت��وفي س��نة ،   وغیرھ��ا.. ألربع��ةك��صحیحي البخ��اري وم��سلم وال��سنن ا

 . ـھ٤٩٨

 

                                                           

مرجع  ،١ج األندلس، أئمة تاریخ في الصلة): الملك عبد بن خلف(بشكوال ابن)١(

 ،١٦ج النبالء، أعالم سیر): عثمان بن أحمد بن محمد(، والذھبي٤١ص سابق،

-١/٢٣٣البن باشكوال ، الصلة: أنظر ترجمتھ في. ١٤٨ص مرجع سابق،

 .٤/١٢٣٤تذكرة الحفاظ  ، ٢٣٤



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٣

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

سنده إل�ى ص�حیح م�سلم م�ن طری�ق إب�راھیم ب�ن س�فیان : المطلب الثاني

 المروزي

 بروایة الجلودي: أوال

ب�ن الحج�اج رحم�ھ هللا وأم�ا كت�اب م�سلم :" قال أب�و عل�ي الجی�اني

بروایة الجلودي فقرأتھ على أبي العباس أحمد بن عم�ر ب�ن أن�س الع�ذري 

المعروف بابن الدالئي بمدین�ة بلین�سیة س�نة س�بعین وأربعمائ�ة ق�ال ح�دثنا 

أبو العباس أحمد بن الحسن بن بندار بن عبد هللا بن جبریل الرازي قراءة 

ال ح�دثنا أب�و أحم�د محم�د ب�ن علیھ بمكة وأنا أسمع سنة تسع وأربعمائ�ة ق�

عیسى بن عمرویھ الجلودي قال حدثنا أبو إس�حاق إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن 

 . )١("سفیان الفقیھ قال حدثنا أبو الحسین مسلم بن الحجاج 

 

 بروایة الكسائي : ثانیا

: - یعن��ي  الطرابل��سي –ق��ال ل��ي ح��اتم : "ق��ال أب��و عل��ي الجی��اني

بن عبد هللا الصقلي قال ح�دثنا أب�و وحدثني بھ أیضا عبد الملك بن الحسن 

بك�ر محم��د ب��ن إب�راھیم ب��ن یحی��ى الك��سائي بنی�سابور س��نة اثن��ین وثم��انین 

                                                           

 شیوخ فھرست الغنیة ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

: للقاضي عیاض ص، الغنیة: أنظر. ٣٦ صمرجع سابق، عیاض، القاضي

١٥. 



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٤

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

وثالثمائ��ة ق��ال ح��دثنا إب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن س��فیان الفقی��ھ ق��ال ح��دثنا أب��و 

 . )١("الحسین مسلم بن الحجاج بنیسابور سنة سبع وخمسین ومائتین

 

 من طریق القالنسيسنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثالث

أب�و عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د  )٢(وأخبرني ب�ھ:" قال أبو علي الجیاني

هللا بن محمد بن عبد البر فیما أج�ازه لن�ا ق�ال ح�دثنا أب�و زكری�ا یحی�ى ب�ن 

وأبو القاس�م أحم�د ب�ن ف�تح المع�افري ، یوسف األشعري وكان ثقة ضابطا

 ق��ال ح��دثنا یع��رف ب��ابن الرس��ان ق��اال جمیع��ا ح��دثنا أب��و الع��الء ب��ن ماھ��ان

بكر أحمد بن محمد بن یحیى األشقر الفقیھ ق�ال ح�دثنا أب�و محم�د أحم�د أبو

بن علي بن الحسین القرانسي قال ح�دثنا م�سلم ب�ن الحج�اج حاش�ى ثالث�ة ا

 . )٣("أجزاء من آخر الدیوان



                                                           

 ،مسلم اإلمام صحیح في الواقعة األوھام على التنبیھ: الجیاني الغساني علي  أبو)١(

 .٣٥صمرجع سابق، 

 . صحیح مسلم:یعني )٢(

 مسلم، اإلمام صحیح في الواقعة األوھام على التنبیھ: الجیاني الغساني علي  أبو)٣(

 .٣٨مرجع سابق، ص



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٥

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

روایة محمد بن عبد هللا القیسي المراكشي من طریق : المبحث الثامن

 .ن المروزيالجلودي عن إبراھیم بن سفیا

  :)١(ترجمتھ: المطلب األول

أص��لھ م��ن ، ھ��و محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن خلی��ل أب��و عب��د هللا القی��سي

روى ، اإلم�ام الجلی�ل الح�افظ الع�الي الروای�ة، إش�بیلیة وقی�ل م�ن غرناط�ة

، عن ابن الطالع واب�ن عت�اب وأب�ي عل�ي الغ�ساني وال�صدفي وأض�رابھم

، د عبد الحق اإلشبیلي وأجازهروى عنھ جماعة من العلماء منھم أبو محم

 .   ه بمراكش٧٠توفي سنة ، سكن فاس ثم مراكش في آخرة فنسب إلیھا

 سنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثاني

یروي محمد بن عبد هللا القیسي المراكشي صحیح مسلم ع�ن أب�ي 

علي الجیاني عن أبي العباس العذري الدالئي ع�ن أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن 

                                                           

 لكتابي والتكملة الذیل): الملك عبد بن محمد بن محمد(المراكشي هللا عبد  أبو)١(

 عواد بشار شریفة، بن محمد عباس، إحسان: ، تحقیق٤ج والصلة، الموصول

 محمد( والذھبي.٣٣٣ص م،٢٠١٢ اإلسالمي، الغرب دار تونس، معروف،

 یحیى بن الرحمن عبد: تحقیق ،٤ج الحفاظ، تذكرة): عثمان بن أحمد بن

، ١٢٣٤ص ،)ت.د (العلمیة، الكتب دار بیروت، بیروت، الیماني، المعلمي

 ،١ج لكیة،الما طبقات في الزكیة النور شجرة: عمر بن محمد بن ومحمد

 م،٢٠٠٣ ھـ،١٤٢٤ العلمیة، الكتب دار بیروت، خیالي، المجید عبد: تحقیق

 الذیل والتكملة -١٢٣٥/ ٤للذھبي ، تذكرة الحفاظ: أنظر ترجمتھ في .٢١٩ص

 جذوة اإلقتباس – ٢١٩:  شجرة النور الزكیة ص– ٦/٣٠٥، البن عبد الملك

١/٢٦٥    



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٦

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

ن الجلودي عن إبراھیم بن س�فیان الم�روزي ع�ن م�سلم الحسن الرازي ع

 . )١(بن الحجاج



                                                           

 شیوخ فھرست الغنیة ): اضعی بن موسى بن عیاض( السبتي الفضل  أبو)١(

: للقاضي عیاض ص، الغنیة: أنظر. ٣٥ صمرجع سابق، عیاض، القاضي

١٦ .  



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٧

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

روایة  أبي محمد بن أبي جعفر الخشني المتوفى سنة : المبحث التاسع

  من طریق الجلودي عن إبراھیم بن سفیان المروزيـھ ٥٢٠

 :)١(ترجمتھ: المطلب األول

و من أصحاب المائة الخامسة الذین رووا صحیح م�سلم م�ن أھ�ل 

نجد الحافظ أبا محمد عبد هللا بن محمد ب�ن عب�د هللا ب�ن ، رب اإلسالميالغ

ول��د بمرس��یة س��نة ، أحم��د الخ��شني المرس��ي المع��روف ب��ابن أب��ي جعف��ر

 وأخ�د العل�م ع�ن كب�ار علم�اء األن�دلس ك�أبي الولی�د الب�اجي وأب�ي ـھ٤٤٧

وكان��ت ل��ھ رحل��ة علمی��ة إل��ى الم��شرق س��مع خاللھ��ا ، المط��رف وغیرھم��ا

كم��ا ، ص��حیح م��سلم )٢(ب��د هللا الح��سین ب��ن عل��ي الطب��ريبمك��ة م��ن أب��ي ع

  . ـھ ٥٢٠توفي سنة ، أسمع صحیح مسلم عند عودتھ من رحلتھ

                                                           

 لكتابي والتكملة الذیل): الملك عبد بن محمد بن محمد(المراكشي هللا عبد  أبو)١(

 بن أحمد بن محمد(، الذھبي٢٨٥ص ، مرجع سابق،١ج والصلة، الموصول

أنظر ترجمتھ في . ٤٤٨ص  سابق،مرجع ،١١ج اإلسالم، تاریخ): عثمان

 ..٢/٤٤٦البن باشكوال ، الصلة

 ورحل. ومحدثھا مكة نزیل الحسین بن علي بن الحسین الطبري هللا عبد أبو  ھو)٢(

 الفارسي، الغافر عبد من " مسلم صحیح " وثالثین تسع سنة بنیسابور فسمع

): بكر أبي بن الغني عبد بن محمد(نقطة ابن:  ینظر).ھـ٤٩٨ (سنة وتوفي

 محمد( والذھبي.٢٤٦ص مرجع سابق، والمسانید، السنن رواة لمعرفة التقیید

إمام . ٨٠٢ص مرجع سابق، ،١٠ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن

توفي سنة ، سمع صحیح مسلم من عبد الغفار الفارسي بنیسابور، الحرمین

  ١٠/٨٠٢للذھبي ، تاریخ اإلسالم: أنظر ترجمتھ في،  ه ٤٩٨



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٨

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 سنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثاني

یروي أبو محمد بن أبي جعف�ر الخ�شني ص�حیح م�سلم ع�ن ش�یخھ 

أبي عبد هللا الحسین بن علي الطب�ري إم�ام الح�رمین ع�ن عب�د الغ�افر ب�ن 

ع��ن أب�ي أحم��د الجل�ودي ع��ن أب�ي إس��حاق إب�راھیم ب��ن  )١(لفارس�يمحم�د ا

 . )٢(سفیان المروزي عن أبي الحسین مسلم بن الحجاج



                                                           

 السماع بعد بقي النیسابوري ثم الفارسي الحسین، أبو محمد، بن الغافر عبد ھو )١(

 من نحو) الصحیح (بـ حدث ،)ھـ٤٤٨(سنة ومات. سنة وثمانین ثالثا لمسلم

 ثمانین عاش من أسماء): عثمان بن أحمد بن محمد(الذھبي:  ینظر.مرة سنین

 الریان، مؤسسة ة،القاھر الخلف، عواد: تحقیق سماعھ، بعد أو شیخھ بعد سنة

سمع صحیح ، ھو أبو الحسین الفارسي اإلمام الثقة المعمر .٥٩ص ھـ،١٤١٨

 .١٩/١٨للذھبي ، سیر أعالم النبالء: أنظر ترجمتھ في، مسلم من الجلودي

إكمال المعلم شرح صحیح ): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٢(

 على األنوار ارقوكذلك في كتاب مش. ٤٣ ص، مرجع سابق،١ج مسلم،

إكمال : أنظر .٤٠٤ص ،)ت.د (التراث، دار بیروت، ،١ج اآلثار، صحاح

 ١/٥٠للقاضي عیاض ،  مشارق األنوار-١/٧للقاضي عیاض، المعلم



  
 

 

 
 
 

 ٢٥٩

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
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روایة القاضي عیاض السبتي من طریق الجلودي عن : المبحث العاشر

 إبراھیم بن سفیان المروزي

 :)١(ترجمتھ: المطلب األول

ض�ي ھو عیاض ب�ن موس�ى ب�ن عی�اض ب�ن عم�رو الیح�صبي القا

أخ�ذ العل�م ،  ب�سبتةـھ� ٤٧٦ولد سنة ، أبو الفضل السبتي المغربي المالكي

ك��أبي عل��ي ، ع��ن ع��دد ال یع��د وال یح��صى م��ن علم��اء الغ��رب اإلس��المي

ك���ان م���ن كب���ار األئم���ة  ، ال���صدفي واب���ن أب���ي جعف���ر الخ���شني وغیرھم���ا

ل�ھ ، المتمكنین من الحدیث النبوي الشریف وعلومھ في الغ�رب اإلس�المي

، اإللم��اع، الغنی��ة، م��شارق األن��وار: ة وقیم��ة ن��ذكر منھ��ام��صنفات عدی��د

وال�شفا ، "إكمال المعلم ش�رح ص�حیح م�سلم:" وشرحھ علي صحیح مسلم

 .ـھ ٥٤٤توفي سنة . بتعریف حقوق المصطفى

 سنده إلى صحیح مسلم : المطلب الثاني

س�معھا م�ن ، للقاضي عی�اض أس�انید عدی�دة لروای�ة ص�حیح م�سلم

ك��أبي عل��ي ، م��شرق وس��معوا ص��حیح م��سلمش��یوخھ ال��ذین رحل��وا إل��ى ال

یق�ول القاض�ي عی�اض ع�ن ، الصدفي وابن ابي جعف�ر الخ�شني وغیرھم�ا

 عل��ى – یعن��ي ص��حیح م��سلم –وس��معتھ أی��ضا : " أس��انیده ل��صحیح م��سلم
                                                           

 مرجع سابق، ،١١ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد( الذھبي)١(

 معرفة في المذھب الدیباج): محمد بن علي بن إبراھیم(فرحون وابن. ٨٦٠ص

: أنظر مصادر ترجمتھ في .٤٦ص ، مرجع سابق ،٢ج المذھب، علماء أعیان

  . ٥/٩٩للزركلي ،  األعالم– ٢/٤٣، تھذیب األسماء واللغات



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٠

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

وسنقت��صر ھن��ا عل��ى ذك��ر أس��انید ل��بعض . )١("غی��ر واح��د م��ن أش��یاخي

 .شیوخھ الذین سمع منھم صحیح مسلم

  )٢(ي الصدفي إسناد الحافظ أبي عل-١

وس��معتھ أی��ضا عل��ى غی��ر واح��د م��ن :" یق��ول القاض��ي عی��اض

منھم الشھید الحافظ أبي علي الصدفي سمعت جمیعھ یق�رأ علی�ھ ، أشیاخي

في جامع مرسیة سنة ثمان وخمسمائة حدثني بھ عن أبي العباس الع�ذري 

 . )٣("بسنده 

 )٤( إسناد الحافظ أبي بحر األسدي-٢

                                                           

 شیوخ فھرست الغنیة): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

: للقاضي عیاض ص، الغنیة: أنظر .٣٦ص سابق، مرجع عیاض، القاضي

١٦. 

 مرجع سابق، ،١١ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد(لذھبي ا)٢(

 الستة، الكتب في یقع لم ممن الثقات): قطلوبغا بن قاسم(والسخاوي. ٢١٨ص

  ترجمتھ.٣٧ المرجع السابق صتقدمت. ٤٣٨ص ، مرجع سابق،٣ج

 شیوخ فھرست الغنیة): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٣(

 ١٧: الغنیة للقاضي عیاض ص: أنظر. ٣٦ص سابق، مرجع عیاض، القاضي

 ٥/٤٩٤لھ أیضا ،  إكمال المعلم–

، من سكان قرطبة وعلمائھا، ھو سفیان بن العاص بن أحمد األسدي أبو بحر )٤(

 أحمد بن محمد(الذھبي: ینظر،  ه٥٢٠توفي سنة ، من رواة صحیح مسلمأحد و

 قاسم(والسخاوي. ٢١٧ص مرجع سابق، ،١١ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن

. ٣٧ص ، مرجع سابق،٥ج الستة، الكتب في یقع لم ممن الثقات): قطلوبغا بن

   ١/٣٦٨البن باشكوال ، الصلة: أنظر ترجمتھ في



  
 

 

 
 
 

 ٢٦١

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 – یعني صحیح م�سلم –ت جمیعھ وسمع: " یقول القاضي عیاض

، یقرأ على الفقیھ أبي بحر سفیان بن العاص بقرطبة سنة سبع وخم�سمائة

 . )١("حدثني بھ عن أبي العباس العذري بسنده

  )٢( إسناد ابن أبي جعفر الخشني-٣

 یعن�ي –وق�رأت جمیع�ھ : " یقول القاض�ي عی�اض ع�ن ھ�ذا ال�سند

ي جعف�ر الخ�شني ح�دثني ب�ھ  على الفقیھ أبي محمد اب�ن أب�–صحیح مسلم 

عن أبي عبد هللا الحسین بن علي الطبري إمام الحرمین عن أب�ي الح�سین 

 . )٣("عبد الغفار بن محمد الفارسي عن أبي أحمد الجلودي بسنده



                                                           

 شیوخ فھرست الغنیة): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

 ١٦:للقاضي عیاض ص، الغنیة: أنظر .٣٧ص سابق، مرجع عیاض، القاضي

  ٢١ و١٥/ ٣مال المعلم  إك–

 لكتابي والتكملة الذیل): الملك عبد بن محمد بن محمد(المراكشي هللا عبد  أبو)٢(

 بن أحمد بن محمد(، الذھبي٢٨٥ص ، مرجع سابق،١ج والصلة، الموصول

 .٤٤٨ص مرجع سابق، ،١١ج اإلسالم، تاریخ): عثمان

 شیوخ رستفھ الغنیة): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٣(

: للقاضي عیاض ص، الغنیة: أنظر .٣٧ص سابق، مرجع عیاض، القاضي

   ٣/٤٨٨ و١/٧٦للقاضي عیاض ،  إكمال المعلم– ١٦



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٢

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 أھم الشروحات المغربیة لصحیح مسلم: الفصل الثاني

ت�وفى كتاب المعلم بفوائد مسلم لإلمام محمد الم�ازري الم: المبحث األول

  ـ ھ٤٥٣سنة 

  )١(ترجمتھ: المطلب األول

 ه بم�ازر ٤٥٣ول�د س�نة ، )٢(ھو محمد بن عمر التمیم�ي الم�ازري

أب��و : م��ن ش��یوخھ، وتلق��ى العل��م بإفریقی��ة واتخ��ذھا موطن��ا، عل��ى األص��ح

 وأب�����و محم�����د عب�����د الحمی�����د ، )٣(الح�����سین عل�����ي ب�����ن محم�����د اللخم�����ي

                                                           

 مرجع سابق، ،١١ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد( الذھبي)١(

 ،٤ج بالوفیات، الوافي): أیبك بن خلیل الدین صالح (، الصفدي٦٦١ص

 الدیباج): محمد بن علي بن إبراھیم(فرحون وابن .١١٠مرجع سابق، ص

أنظر .. ٢٥٠ص سابق، مرجع ،٢ج المذھب، علماء أعیان معرفة في المذھب

 أزھار الریاض في – ٢٧٩:البن فرحون ص، الدیباج المذھب: ترجمتھ في

البن خلكان ،  وفیات األعیان– ٣/١٦٦للمقري ، أخبار القاضي عیاض

٤/٢٨٥   

: ینظر. ة مدینة بجزیرة صقلی– بفتح الزاي وبعدھا راء مھملة –نسبة إلى مازر  )٢(

 م،١٩٩٥ ،٢ط صادر، دار بیروت، ،٥ج البلدان، معجم: الحموي یاقوت

 ٧/٣٢٦معجم البلدان لیاقوت الحموي : أنظر .٤٠ص

 لكتابي والتكملة الذیل): الملك عبد بن محمد بن محمد(المراكشي هللا عبد أبو )٣(

 بن أحمد بن محمد( والذھبي.٢٥٥ص مرجع سابق، ،٣ج والصلة، الموصول

: أنظر ترجمتھ في. ٤٣٠ص مرجع سابق، ،١٠ج اإلسالم، تاریخ): عثمان

 .٢٦٠: البن فرحون ص، الدیباج المذھب



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٣

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

یدیھ خلق كثی�ر ن�ذكر كما تتلمذ علي ، وھما من أبرز شیوخھ )١(القیرواني

وأب�و یحی�ى زكری�ا ب�ن الح�داد ، )٢(أبو محم�د عب�د ال�سالم البرجین�ي: منھم

 .وھو آخر من قرأ علیھ كتاب المعلم، )٣(المھدوي

م��ن علم��اء الغ��رب اإلس��المي ، ك��ان الم��ازري رحم��ھ هللا فقیھ��ا ومح��دثا

 وكان مجلسھ العلمي بالمھدیة یلقى إقباال م�ن الط�الب الواف�دین، البارزین

 . )٤(خاصة من بالد األندلس، علیھ شرقا وغربا

                                                           

 مرجع سابق، ،١٠ج اإلسالم، تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد( الذھبي)١(

 المالكیة، طبقات في الزكیة النور شجرة: عمر بن محمد بن محمد. ٥٦٢ص

 ؟، شجرة النور الزكیة: أنظر ترجمتھ في .١٧٤ص مرجع سابق، ،١ج

 اإلسالمي، الغرب دار بیروت، ،١ج التونسیین، المؤلفین تراجم: محفوظ  محمد)٢(

، تراجم المؤلفین التونسیین: أنظر ترجمتھ في .٨٦ص م،١٩٩٤ ،٢ط بیروت،

  ١/٨٦لمحمد محفوظ 

مرجع  ،١ج المالكیة، طبقات في الزكیة لنورا شجرة: عمر بن محمد بن  محمد)٣(

 مرجع سابق، ،٢ج التونسیین، المؤلفین تراجم: محفوظ  محمد.٢١٠ص سابق،

 شجرة النور الزكیة ؟: أنظر .١٠٤ص

 صحیح شرح المعلم إكمال): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٤(

 بن حمدم بن أحمد(المقري العباس ، أبو٤٨ص سابق، مرجع ،١ج مسلم،

 مصطفى: تحقیق ، ٣ج عیاض، القاضي أخبار في الریاض أزھار): أحمد

 التألیف لجنة مطبعة القاھرة، شلبي، العظیم عبد اإلبیاري، إبراھیم السقا،

، أزھار الریاض: أنظر .١٦٦ص م،١٩٣٩ ھـ،١٣٥٨ والنشر، والترجمة

 ١٦٤/ ٣للمقري 



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٤

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

وكت��اب " المعل��م بفوائ��د م��سلم :"  ل��ھ ت��آلیف مفی��دة أبرزھ��ا كتاب��ھ

ذك�ره اب�ن خل�دون ف�ي . )١( وغیرھا من الم�صنفات...التعلیقة على المدونة

وق��ال عن��ھ اب��ن ، )٢("اإلم��ام الم��ازري م��ن فقھ�اء المالكی��ة: " المقدم�ة فق��ال

وق�ال عن�ھ اب�ن فرح�ون نق�ال ، )٣("م المشار إل�یھمھو أحد األعال: " خلكان

، وھو إمام بالد إفریقیة وما وراءھ�ا م�ن المغ�رب: " عن القاضي عیاض

ومم��ن بل��غ فی��ھ رتب��ة ، وآخ��ر الم��شتغلین م��ن ش��یوخ إفریقی��ة بتحقی��ق الفق��ھ

ت��وفي اإلم��ام الم��ازري رحم��ھ هللا بمھدی��ة س��نة  .)٤("االجتھ��اد ودق��ة النظ��ر

 .ـھ٥٣٦

                                                           

 أخبار في الریاض ھارأز): أحمد بن محمد بن أحمد(المقري العباس  أبو)١(

 ٣/١٦٦المرجع السابق : أنظر .١٦٦ص مرجع سابق، ،٣ج عیاض، القاضي

 تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان): محمد بن محمد بن الرحمن عبد(خلدون  ابن)٢(

 خلیل: تحقیق ،١ج األكبر، الشأن ذوي من عاصرھم ومن والبربر العرب

البن ، المقدمة .٥٦٠ص م،١٩٨٨ ھـ،١٤٠٨ ،٢ط الفكر، دار بیروت، شحادة،

  ٨٠١: خلدون ص

 الزمان، أبناء وأنباء األعیان وفیات): إبراھیم بن محمد بن أحمد(خلكان  ابن)٣(

، ٢٨٥ص م،١٩٩٤ بیروت، - صادر دار عباس، إحسان: تحقیق ،٤ج

 األمصار، ممالك في األبصار مسالك): هللا فضل بن یحیى بن أحمد(العمري

البن ، وفیات األعیان .٧١١ص ھـ،١٤٢٣ افي،الثق المجمع ظبي، أبو ،٥ج

 ٤/٢٨٥خلكان 

 شیوخ فھرست الغنیة): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٤(

): عثمان بن أحمد بن محمد(، الذھبي٦٥ص سابق، مرجع عیاض، القاضي

=  بن إبراھیم(فرحون ، وابن١٠٦ص مرجع سابق، ،٢٠ج سیر أعالم النبالء،



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٥

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 " المعلم بفوائد مسلم" شرحھ  : المطلب الثاني

لإلم��ام أب�ي محم��د الم��ازري " المعل��م بفوائ�د م��سلم " یعتب�ر كت��اب 

خال بعض الشروح على ، أول شرح على صحیح مسلم لم یسبقھ لھذا أحد

ك��شرح أب��ي الح��سن ، غری��ب الح��دیثالت��ي اقت��صرت عل��ى ، كت��اب م��سلم

اقت�صر فی�ھ وال�ذي ، ه٥٢٩المت�وفى س�نة  )١(الغفار إسماعیل الفارس�يعبد

 . )٢("شرح غریب صحیح مسلم لالمفھم في :" على الغریب وسماه

                                                                                                                                     

 ،٢ج المذھب، علماء أعیان معرفة في المذھب جالدیبا): محمد بن علي=

 ٢٦٠: البن فرحون ص، الدیباج المذھب: أنظر .٢٥١ص ، سابق مرجع

 السماع بعد بقي النیسابوري ثم الفارسي الحسین، أبو محمد، بن الغافر عبد  ھو)١(

 من نحو) الصحیح (بـ حدث ،)ھـ٤٤٨(سنة ومات. سنة وثمانین ثالثا لمسلم

 ثمانین عاش من أسماء): عثمان بن أحمد بن محمد( الذھبي: ینظر.مرة سنین

 الریان، مؤسسة القاھرة، الخلف، عواد: تحقیق سماعھ، بعد أو شیخھ بعد سنة

 تقدمت ترجمتھ  .٥٩ص ھـ،١٤١٨

: تحقیق إكمال اإلكمال،): بكر أبي بن الغني عبد بن محمد(نقطة ابن:  ینظر)٢(

 ھـ،١٤١٠ القرى، أم جامعة مكرمة،ال مكة ،٤ج النبي، ریب عبد القیومعبد

 لمعرفة التقیید): بكر أبي بن الغني عبد بن محمد(نقطة ابن:  وینظر.٥٢٦ص

 بن محمد بن أحمد(خلكان ، وابن٣٤٧ص مرجع سابق، والمسانید، السنن رواة

. ٢٥٥ص مرجع سابق، ،٣ج الزمان، أبناء وأنباء األعیان وفیات): إبراھیم

 ٤/٦٦ي للذھب، تذكرة الحفاظ: أنظر



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٦

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 تحقیق اسم الكتاب : المطلب الثالث

 :ورد ھذا الكتاب في عدد من كتب التراجم وغیرھا بأسماء وھي

كذا أورده القاضي عیاض في كتابھ الغنیة ": المعلم في شرح مسلم  " -١

 كتاب��ھ الم��سمى ب��المعلم ف��ي كت��ب إل��ي م��ن المھدی��ة یجیزن��ي: " حی��ث ق��ال

 .)١("شرح مسلم وغیره من توالیفھ

 .)٢(كذا ذكره ابن خلدون في المقدمة": المعلم بفوائد مسلم  " -٢

ھك�ذا أورده ح�اجي ": " شرح م�سلم في المعلم "المعلم بشرح مسلم  " -٣

 . )٣(خلیفة في كتابھ كشف الظنون

ب�ن خلك�ان ف�ي اده كذلك ھكذا أور": كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم  " -٤

 . )٤(كتابھ وفیات األعیان

ن االسم الذي یطابق م�ا ج�اء أإال ، وھذه العناوین كلھا متقاربة في المعنى

المعل�م : " ھو م�ا ذھ�ب إلی�ھ اب�ن خل�دون، في النسخة األصلیة لھذا الكتاب

                                                           

 القاضي شیوخ فھرست الغنیة): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل أبو)١(

 ١٣٣: للقاضي عیاض ص، الغنیة: أنظر. ٦٥ص سابق، مرجع عیاض،

 مرجع سابق، ،١ج المقدمة،): محمد بن محمد بن الرحمن عبد(خلدون  ابن)٢(

 ٨٠١: ص .٥٦٠ص

 أسامي عن الظنون شفك): جلبي كاتب هللا عبد بن مصطفى(خلیفة  حاجي)٣(

 ٢/١٧٤١ .١٧٤١ص م،١٩٤١ المثنى، مكتبة ، بغداد ،٢ج والفنون، الكتب

 الزمان، أبناء وأنباء األعیان وفیات): إبراھیم بن محمد بن أحمد(خلكان  ابن)٤(

 ٤/٢٨٥. ٢٨٥ص مرجع سابق، ،٤ج



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٧

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

محقق ال�شیخ محم�د ال�شاذلي نفی�ر ف�ي ن�سخة الكذا ضبطھ ، "بفوائد مسلم 

 .یة للكتابالكتاب األصل

 التعریف بالكتاب : المطلب الرابع

وإنما أخذ عن دروسھ لطالبھ ، ھذا الشرح لم یقصد صاحبھ تألیفھ

وق�د ، تلق�اه بع�ض تالمی�ذه أثن�اء ش�رحھ ل�صحیح م�سلم، من إمالئ�ھ عل�یھم

إن�ي ل�م أق�صد : " ألمع إلى ذلك ھو بنف�سھ فق�ال فیم�ا نقل�ھ عن�ھ اب�ن األب�ار

ھ أنھ قريء علي كتاب مسلم في شھر رمضان  وإنما كان السبب فی،تألیفھ

فلما فرغنا من القراءة عرض عل�ي األص�حاب م�ا ، فتكلمت على نقط منھ

فھذا الشرح إذن ھو . )١("فھذا كان سبب جمعھ، أملیتھ فنظرت فیھ وھذبتھ

، دروس علمیة ھذبھا اإلمام المازري وأضاف إلیھا إضافات ھامة ومفیدة

  ". المعلم بفوائد مسلم: " وسماه

 منھج الكتاب : المطلب الخامس

تمیز شرح اإلمام المازري باالستنتاج واالستنباط للمسائل الفقھیة 

ولما كان الكتاب ھو في األصل عب�ارة ع�ن دروس تلقاھ�ا عن�ھ ، واللغویة

فإن المتلقي لم یلتزم في تقییده شرح أحادیث الكتاب الترتیب ، أحد تالمیذه

ح بع�ض األحادی�ث ف�ي وس�ط الكت�اب بل ی�شر، الموجود في صحیح مسلم

                                                           

: یقتحق ،٢ج الصلة، لكتاب التكملة): بكر أبي بن هللا عبد بن محمد(األبار  ابن)١(

: أنظر .٣١٢ص م،١٩٩٥ ه،١٤١٥ الفكر، دار لبنان، الھراس، السالم عبد

 ٢/٩٣٦التكملة البن األبار 



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٨

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

وی��شرح األحادی��ث ث��م ، ث��م یرج��ع فی��شرح أحادی��ث أخ��رى متقدم��ة علیھ��ا

ألن�ھ ك�ان ، وھذا من صنیع اإلم�ام الم�ازري ،)١(یرجع للكالم على اإلسناد

ثم إنھ ح�ین ، یملي من حفظھ فینساق مع ما خطر ببالھ وجرى على لسانھ

وق��د ، ن ی��شرحھ فی��شرحھیراج��ع النظ��ر ثانی��ا یع��ود لم��ا ی��راه ض��روریا أ

وق�د وق�د ، جاراه المتلقي في ذلك فكان یقید كل م�ا ی�سمعھ م�ن لف�ظ ال�شیخ

 .)٢("إكمال المعلم :" أشار القاضي  عیاض إلى ھذا األمر في كتابھ

كم��ا اعتن��ى اإلم��ام الم��ازري بغری��ب الح��دیث ونب��ھ عل��ى األلف��اظ 

وق�د ، عمالھاالبعیدة عن الفھم لقلة اس�ت، الغامضة في أحادیث صحیح مسلم

اعتم��د اإلم��ام الم��ازري ف��ي ش��رح الغری��ب عل��ى اعتم��د عل��ى الم��صادر 

وق��د أج��اد ، كغری��ب ح��دیث اب��ن قتیب��ة وغی��ره، المعتم��دة ف��ي ھ��ذا الب��اب

كم��ا اعتن�ى باإلس��ناد وتكل��م ع��ن رج��ال ص��حیح . الم�ازري ف��ي ذل��ك وأف��اد

وخاص�ة ، )٣(وكان مصدره في ذلك كتب الحافظ أبي علي الغ�ساني، مسلم

دون  )٤(فل��ھ عن��ھ نق��ول كثی��رة، "تقیی��د المھم��ل وتمیی��ز الم��شكل " :كتاب��ھ

وم�ن :" مما دفع بالحافظ النووي إل�ى انتق�اده ح�ین ق�ال، التنبیھ على اسمھ

                                                           

مرجع  ،١ج مسلم، بفوائد الُمْعلم): عمر بن علي بن محمد (المازري هللا عبد  أبو)١(

 . على سبیل المثال١/٤٩المعلم بفوائد مسلم : أنظر .٩١ص سابق،

 .سیأتي الكالم عنھ. ٩١، ص١ المرجع السابق ج)٢(

 .تقدمت ترجمتھ )٣(

مرجع  ،١ج مسلم، بفوائد الُمْعلم): عمر بن علي بن محمد (المازري هللا عبد  أبو)٤(

 .١٧٨ص سابق،



  
 

 

 
 
 

 ٢٦٩

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

، م�سلم ھ�ذه )١(ذلك أن أبا عل�ي الغ�ساني ص�احب تقیی�د المھم�ل رد روای�ة

قلی��ده فیم��ا ی��ذكره م��ن عل��م وقل��ده ف��ي ذل��ك ص��احب المعل��م وم��ن ش��انھ ت

 . )٢("اإلسناد

كم��ت تمی��ز ش��رح اإلم��ام الم��ازري بأن��ھ ل��م یقت��صر م��ن الناحی��ة 

بل تناول أق�وال ك�ل األئم�ة أص�حاب الم�ذاھب ، الفقھیة على الفقھ المالكي

، بتحری��رات الم��ازري الفقھی��ة )٣(وق��د ن��وه اب��ن دقی��ق العی��د، وق��ارن بینھ��ا

ول�ذلك اعتم�د ال�شیخ خلی�ل ف�ي مخت�صره ع�ل ، واعتبره من أف�ذاذ الفقھ�اء

 . )٤( المازريكتاب

، و نظرا ألھمیة ھذا الكت�اب فق�د أطبق�ت ش�ھرتھ ال�شرق والغ�رب

، واعتن��ى ب��ھ العلم��اء وأض��حى م��صدرا ھام��ا م��ن م��صادر ال��سنة النبوی��ة
                                                           

قیس ال بني عبدفي حدیث وفد ، بھ.. ویعني بھ روایة أبي قزة عن أبي النضر )١(

 شرح جالمنھا): شرف بن یحیى(النووي، إلى الرسول صلى هللا علیھ وسلم

 ،٢ط العربي، التراث إحیاء ، دار١ج بیروت، الحجاج، بن مسلم صحیح

  ١/١٩٣شرح مسلم للنووي :  أنظر.١٩٣ھـ، ص١٣٩٢

مرجع  ،١ج الحجاج، بن مسلم صحیح شرح المنھاج): شرف بن یحیى( النووي)٢(

 ١/١٩٣شرح مسلم للنووي  .١٩٣ص سابق،

 الرجال، أسماء في الكمال تھذیب لإكما): قلیج بن مغلطاي(الحكري هللا عبد  أبو)٣(

): محمد بن أحمد بن الحي عبد(العماد وابن. ١٩ص مرجع سابق، ،١ج

انظر . ٤٧٣ص مرجع سابق، ،٤ج ذھب، من أخبار في الذھب شذرات

 ؟:ترجمتھ في

 مرجع سابق، ،٤ج بالوفیات، الوافي): أیبك بن خلیل الدین صالح( الصفدي)٤(

 .١١٠ص



  
 

 

 
 
 

 ٢٧٠

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

وق��د اعتن��ى ب��ھ ، وش��رحا ھام��ا لث��اني أص��ح كت��اب بع��د كت��اب هللا تع��الى

، "إكم�ال المعل�م: " وذیل علیھ كتابھ الم�شھور، )١(القاضي عیاض السبتي

ال��ذي یق��ول ف��ي ، تن��ى بتحقیق��ھ العالم��ة التون��سي ال��شیخ ال��شاذلي نفی��رواع

وقد مھد ھذا الشرح للكثیر م�ن الك�اتبین فنھج�وا : " مستھل تحقیقھ للكتاب

وف�تح ب�اب ص�لة ب�ھ الح�افظ عی�اض ب�ن موس�ى ، وس�لكوا م�سلكھ، منھجھ

وقد بین أن المعل�م إنم�ا .. ه في كتاب اإلكمال٥٤٤الیحصبي المتوفى سنة 

ولو أن ص�احبھ ق�صد تألیف�ھ لك�ان غای�ة ف�ي اإلب�داع ف�وق م�ا ، وسھو در

 . )٢("وھو مجرد دروس، أبدع فیھ



                                                           

 .تقدمت ترجمتھ )١(

مرجع  ،١ج مسلم، بفوائد الُمْعلم): عمر بن علي بن محمد (المازري هللا عبد بو أ)٢(

من تحقیق الشیخ الشاذلي ، كتاب المعلم بفوائد مسلم: أنظر .١٩٥ص سابق،

 نفیر



  
 

 

 
 
 

 ٢٧١

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

إكمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض : المبحث الثاني

 ه٥٤٤السبتي المتوفى سنة 

 )١(ترجمتھ: المطلب األول

ھو عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو الیحصبي أب�و الف�ضل 

أخ�ذ العل�م ع�ن علم�اء ،  ه٤٧٦ول�د ب�سبتة س�نة ، لكيالسبتي القاض�ي الم�ا

ع��الم المغ��رب وإم��ام أھ��ل ، وأخ��ذ عن��ھ خل��ق كثی��ر، المغ��رب واألن��دلس

ل��ھ م��صنفات مفی��دة ن��ذكر منھ��ا كت��اب ال��شفا بتعری��ف ، الح��دیث ف��ي وقت��ھ

إل��ى جان��ب ش��رحھ عل��ى ، وغیرھ��ا، والغنی��ة واإللم��اع، حق��وق الم��صطفى

 ـھ ٥٤٤مھ هللا بمراكش سنة توفي رح، "إكمال المعلم :" صحیح مسلم

 التعریف بالكتاب ومنھجھ: المطلب الثاني

، للم�ازري" المعلم بفوائ�د م�سلم" ھذا الشرح ھو تذیل على كتاب 

وق��ام فی��ھ بإتم��ام ش��رح ، "إكم��ال المعل��م : " ل��ذلك س��ماه القاض��ي عی��اض

التي لم یتع�رض لھ�ا اإلم�ام الم�ازري ، المعاني الحدیثیة والمسائل العلمیة

ألن كتاب ، أو تعرض لھا وتحتاج إلى تتمیم، بھ المعلم بفوائد مسلمفي كتا

كما س�بق ال�ذكر ھ�و دروس ل�م یق�صد بھ�ا ص�احبھا أن تك�ون ، "المعلم " 

                                                           

 المشاھیر ووفیات اإلسالم تاریخ): عثمان بن أحمد بن محمد(الذھبي:  ینظر)١(

 بن علي بن إبراھیم(نفرحو  وابن.٨٦٠ص مرجع سابق، ،١١ج واألعالم،

 الدكتور: تحقیق ،٢ج المذھب، علماء أعیان معرفة في المذھب الدیباج): محمد

: أنظر .٤٦ص ،) ت.د (التراث، دار القاھرة، النور، أبو األحمدي محمد

 ٢/٤٣،  تھذیب األسماء واللغات– ٥/٩٩للزركلي ، األعالم: ترجمتھ في



  
 

 

 
 
 

 ٢٧٢

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

وقد حصل القاضي عیاض على إجازة من اإلمام المازري بروای�ة ، تألیفا

وھ�و ی�ذكر ك�الم الم�ازري ث�م یعق�ب علی�ھ ، )١("المعلم بفوائد مسلم"كتاب 

وقد رك�ز القاض�ي ف�ي ھ�ذا ال�شرح دراس�ة اإلس�ناد والك�الم عل�ى ، ھبكالم

 . )٢(رجال الحدیث



                                                           

 شیوخ فھرست الغنیة): اضعی بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)١(

: الغنیة للقاضي عیاض ص: أنظر .٦٥ص سابق، مرجع عیاض، القاضي

١٣٣. 

 صحیح شرح المعلم إكمال): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل  أبو)٢(

 ١/٣٠إكمال المعلم : أنظر على سبیل المثال .٧١ص سابق، مرجع ،١ج مسلم،



  
 

 

 
 
 

 ٢٧٣

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

للحافظ " المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم: " المبحث الثالث

 ـھ ٦٥٦أبي العباس األنصاري القرطبي المتوفى سنة 

 )١(ترجمتھ: المطلب األول

ھ���و أحم���د ب���ن عم���ر أب���و العب���اس األن���صاري القرطب���ي الح���افظ 

وبھ��ا طل��ب العل��م وس��مع م��ن ،  ف��ي قرطب��ةـھ�� ٥٧٨ول��د س��نة ، لم��الكيا

كانت ل�ھ ، كأبي ذر الخشني واحمد بن محمد القرطبي وغیرھما، شیوخھا

وھن�اك أخ�د العل�م ع�ن علم�اء ، رحلة علمیة إلى المشرق رافق فیھ�ا وال�ده

ك�شف "و، "مختصر البخاري :" ن مصنفاتھم، الحجاز ومصر وغیرھما

ت��وفي رحم��ھ هللا باإلس��كندریة س��نة . وغیرھم��ا" سائلالقن��اع ع��ن عل��م الم��

 .ـھ ٦٥٦

 التعریف بالكتاب ومنھجھ : المطلب الثاني

وق�د تح�دث ص�احبھ ع�ن بواع�ث تألیف�ھ ، ھو شرح ل�صحیح م�سلم

ولما تقاصرت الھمم في ھذا الزمان عن بلوغ الغای�ات ف�ي :" للكتاب قفال

لی��ھ م��ن  بم��ا اش��تمل ع– یعن��ي ص��حیح م��سلم –حف��ظ جمی��ع ھ��ذا الكت��اب 

وأشار من إشارتھ غنم وطاعتھ حتم إلى تقریبھ على ، األسانید والروایات

، ب��أن نخت��صر أس��انیده ونح��ذف تك��راره، الم��تحفظ وتی��سیره عل��ى المتفق��ھ
                                                           

 ص سابق، مرجع ،١٤ج اإلسالم، ختاری): عثمان بن أحمد بن محمد( الذھبي)١(

مرجع  ،٧ج بالوفیات، الوافي): أیبك بن خلیل الدین صالح ( الصفدي.٧٩٥

 المذھب الدیباج): محمد بن علي بن إبراھیم(فرحون  وابن.١٧٣ ص سابق،

أنظر ترجمتھ  .٢٤٠ص سابق، مرجع ،١ج المذھب، علماء أعیان معرفة في

 ٤/١٤٣٨للذھبي ، تذكرة الحفاظ – ٧/٢٩٥للصفدي ، الوافي بالوفیات: في
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وت�دل الطال�ب ، وننبھ على ما تضمنتھ أحادیث�ھ بت�راجم تف�سر ع�ن معناھ�ا

فاقت�صرت م�ن اإلس�ناد عل�ى ذك�ر ال�صحابي . ..على موضوعھا وفحوھ�ا

وم�ن تك�رار ، ف�أذكره لزی�ادة الفائ�دة،  أن تدعوا الحاجة إلى ذك�ر غی�رهإال

وربما ق�دمت بع�ض األحادی�ث .. المتون على أكملھا مساقا وأحسنھا سیاقا

كم��ا اعتن��ى ببی��ان الغری��ب والتنبی��ھ . )١("وأخ��رت حیثم��ا إلی��ھ اض��طررت 

، على نكت م�ن إعراب�ھ وبی�ان وج�ھ االس�تدالل بأحادیث�ھ وإی�ضاح م�شكلھ

كأن ینقل كتابا ، قام كذلك بإعادة ترتیب أحادیث صحیح مسلم وتبویبھوقد 

مث�ال ذل�ك م�ن كت�اب ، من مكانھ ویجعل�ھ ف�ي مك�ان آخ�ر ی�راه مناس�با فی�ھ

كم�ا ح�ذف . حی�ث ق�رن الجھ�اد ب�الحج، الجھاد فق�د جعل�ھ بع�د كت�اب الح�ج

ع�ن أب�ي ھری�رة ع�ن : كأن یق�ول، األسانید واقتصر على أسماء الصحابة

ویذكر الم�تن مكتفی�ا ب�شرحھ وبی�ان غریب�ھ  ،)٢( هللا علیھ وسلمالنبي صلى

وفقھ��ھ دون الح��دیث ع��ن إس��ناده ورجال��ھ بخ��الف م��ا فع��ل القاض��ي ال��ذي 

وق���د الت���زم ف���ي ك���ل ھ���ذا . أس���ھب ف���ي الح���دیث ع���ن اإلس���ناد ورجال���ھ

وھذا الشرح اعتمد علیھ كثیرا الحافظ النووي ونقل من�ھ ف�ي ، باالختصار

وقد طب�ع الكت�اب ف�ي ".  صحیح مسلم بن الحجاج المنھاج شرح : " كتابھ

وحقق��ھ ع��دد م��ن األس��اتذة وطب��ع ك��ذلك ب��المغرب طبع��ة ، م��صر وس��وریا

 . وزارة األوقاف وشؤون اإلسالمیة

 

                                                           

 مسلم، كتاب تلخیص من أشكل لما المفھم): إبراھیم بن عمر بن أحمد( القرطبي)١(

 بدیوي، علي یوسف السید، محمد أحمد میستو، دیب الدین محیي: تحقیق ،١ج

 .١٥٠ص م،١٩٩٦ ھـ،١٤١٧ كثیر، ابن دار بیروت، بزال، إبراھیم محمود

 خیص كتاب مسلم ؟ المفھم لما أشكل من تل: أنظر

 .٢٥٥، ص٣ جالمرجع السابق )٢(
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للعالم��ة "  إكم��ال اإلكم��ال لفوائ��د كت��اب م��سلم " ش��رح: المبح��ث الراب��ع

  ـھ ٨٢٧التونسي أبي عبد هللا األبي المتوفى سنة 

  )١(متھترج: المطلب األول

،  ب��ن عم��ر األب��ي الوش��تاني الم��الكيةھ��و العالم��ة محم��د ب��ن خلف��

ل��ھ م��صنفات مفی��دة ، م��ن أعی��ان علم��اء المالكی��ة، مح��دث ت��ونس وعالمھ��ا

ش��رح " وكت��اب ، "إكم��ال اإلكم��ال لفوائ��د كت��اب م��سلم : " أھمھ��ا كت��اب

 ه وقی��ل ٨٢٧ت��وفي رحم��ھ هللا س��نة ، وغیرھم��ا م��ن الم��صنفات" المدون��ة 

 . ه٨٢٨سنة 

 منھجھ في الكتاب: لمطلب الثانيا

ق��ام العالم��ة أب��و عب��د هللا األب��ي ف��ي كتاب��ھ ھ��ذا بجم��ع ال��شروح 

وض�منھ زی�ادات مكمل�ة ، األربعة للمازري وعیاض والقرطب�ي والن�ووي

كما نبھ على المواض�ع الم�شكلة ، لما في الشروح المذكورة لصحیح مسلم

ى كثی�را ب�شرح ومن فوائ�د ھ�ذا ال�شرح أن ص�احبھ اعتن�، من كالم ھؤالء

فساق المعاني المختلف�ة للفظ�ة الواح�دة ف�ي ، األلفاظ اللغویة وأجاد ترتیبھا

                                                           

 القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر): محمد بن علي بن محمد(الشوكانيا )١(

 بن بابا أحمد( والتنبكتي.١٦٩ص ،)ت.د (المعرفة، دار بیروت، ،٢ج السابع،

 طرابلس، الكاتب، دار لیبیا، الدیباج، بتطریز االبتھاج نیل): الفقیھ بن أحمد

 ٤٨٧نیل اإلبتھاج بتطریز الدیباج : أنظر ترجمتھ في .٤٨٧ص م،٢٠٠٠ ،٢ط

 ٦/١١٥للزركلي ،  األعالم–
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وقد طبع ھذا الكتاب مع ش�رح ال�سنوسي ف�ي س�بعة أج�زاء ، موضع واحد

 . ه١٣٢٧سنة  )١(على نفقة السلطان المغربي عبد الحفیظ العلوي

 

                                                           

 سلطنة تولى الحفیظ عبد موالي والمعروف العلوي الحسن بن الحفیظ  ھو عبد)١(

 بن یوسف ألخیھ م،١٩١٢ سنة عنھا وتنازل م١٩٠٨ سنة العربي المغرب

 من تاریخیة شذرات: الجراري هللا عبد:  انظر.م١٩٣٧ سنة توفي الحسن،

 ،٣٢. ص ص م،١٩٧٦ النجاح، مطبعة البیضاء، الدر م،١٩٥٠ إلى م١٩٠٠

 ھو عبد الحفیظ ؟ .٣٨
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 مكمل إكمال اإلكمال ف�ي ش�رح ص�حیح م�سلم" شرح : المبحث الخامس

 ـھ ٨٩٥للعالمة أبي عبد هللا محمد بن محمد السنوسي المتوفى سنة " 

  )١(ترجمتھ: المطلب األول

ھ��و العالم��ة محم��د ب��ن محم��د ب��ن یوس��ف ب��ن عم��ر ب��ن ش��عیب 

كبیر علماء تلمسان وزھادھا ف�ي ، السنوسي الحسني الشریف أبو عبد هللا

ی�دة ل�ھ م�صنفات مف، ـھ� ٨٣٢ول�د س�نة ، عالم بالتفسیر والح�دیث، عصره

مكمل إكمال اإلكم�ال " و، لم یكملھ، "شرح صحیح البخاري:" نذكر منھا

 .ـھ ٨٩٥توفي سنة ، "في شرح صحیح مسلم 

 منھجھ في الكتاب: المطلب الثاني

ھ��ذا الكت��اب ھ��و ت��ذیل عل��ى كت��اب إكم��ال اإلكم��ال ألب��ي عب��د هللا 

بواع�ث تألیف�ھ للكت��اب وم�ا س�اقھ ف��ي  )٢(وق�د ب��ین ف�ي خطب�ة كتاب��ھ، األب�ي

ویعتبر ھذا الكتاب تذیل عل�ى كت�اب اإلكم�ال ألب�ي عب�د ، شرحھ من فوائد

حیث ضمنھ الكثیر مما أغفلھ أب�و عب�د هللا األب�ي ، هللا األبي السالف الذكر

فقد اختصر معظم ما في اإلكمال وضم إلیھ الكثیر م�ن ، في كتابھ اإلكمال

                                                           

 للمالیین، العلم ، دار٧ج األعالم،): محمد بن محمود بن الدین خیر( الزركلي)١(

نیل االبتھاج بتطریز الدیباج : ترجمتھ في: أنظر. ١٥٤م، ص ٢٠٠٢ ،١٥ط

 ٧/١٥٤للزركلي ، عالم األ– ٥٦٣

 دار -، بیروت١مكمل إكمال اإلكمال ج): محمد بن محمد بن یوسف( األبي)٢(

 ؟:ص: أنظر. ٣، ص)ت.د(الكتب العلمیة 
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ومكم�ل " و" إكمال اإلكم�ال " ویعتبر، الحدیثیةالنكت واللطائف الفقھیة و

 . من أتم اإلفادات على صحیح مسلم" إكمال اإلكمال

بین�ت فیھ�ا جھ�ود ، ھذه بعض أھم الشروحات المغربیة على صحیح مسلم

 . علماء المغرب في العنایة بصحیح مسلم روایة وشرحا
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: 

ال�ذین ، ركزت ھذه الدراسة عل�ى التعری�ف ب�أھم ال�رواة المغارب�ة

كان لھم فضل السبق ف�ي إدخ�ال ص�حیح م�سلم إل�ى ب�الد المغ�رب ون�شره 

كحباشة ب�ن الح�سن الیح�صبي ، وروایتھ بسندھم المتصل إلى اإلمام مسلم

م�ع الترجم�ة لك�ل ، وغی�رھم.. وابن الطرابل�سي ، وابن الحذاء، القیرواني

كما تطرقت ھذه الدراس�ة ، وذكر سندھم إلى صحیح مسلم، راو على حدة

ك�شرح المعل�م ، إلى ذكر أشھر وأھم ال�شروحات المغربی�ة ل�صحیح م�سلم

وإكمال المعلم شرح ص�حیح م�سلم للقاض�ي ، بفوائد مسلم لإلمام المازري

وغیرھما م�ن ال�شروح المغربی�ة الت�ي أض�حت .. عیاض السبتي المغربي

وم��صادر ھام��ة لع��دد م��ن ال��شراح ، م��ن أھ��م ال��شروحات  ل��صحیح م��سلم

لن��ووي ال��ذي كان��ت ل��ھ نق��ول عدی��دة م��ن ال��شروحات الم��شارقة كاإلم��ام ا

 .المغربیة في كتابھ المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج

 : ات
 تحقیق المخطوطات المغربیة المتضمنة  للشروحات المغربی�ة ل�صحیح -

 .مسلم من طرف الباحثین

 االھتم��ام بالروای��ات المغربی��ة ل��صحیح م��سلم ودراس��تھا دراس��ة علمی��ة -

 .ةأكادیمی

 عق���د م���ؤتمرات ون���دوات علیم���ة تن���اقش جھ���ود المغارب���ة ف���ي خدم���ة -

 .الصحیحن

 



  
 

 

 
 
 

 ٢٨٠

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

ادر واا : 

 ف�ي الری�اض أزھ�ار): أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د(المق�ري العب�اس أب�و .١

 اإلبی��اري، إب��راھیم ال��سقا، م��صطفى: تحقی��ق عی��اض، القاض��ي أخب��ار

 والن�شر، رجم�ةوالت الت�ألیف لجن�ة مطبع�ة الق�اھرة، ش�لبي، العظیم عبد

 .م١٩٣٩ ھـ،١٣٥٨

 فھرس�ت الغنی�ة ): عی�اض ب�ن موس�ى ب�ن عی�اض(ال�سبتي الف�ضل أبو .٢

 دار بی��روت، ج��رار، زھی��ر م��اھر: تحقی��ق عی��اض، القاض��ي ش��یوخ

 .   م١٩٨٢ ھـ،١٤٠٢ اإلسالمي، الغرب

 األن�وار م�شارق ): عی�اض ب�ن موس�ى ب�ن عی�اض(السبتي الفضل أبو .٣

 ). ت.د (ث،الترا دار بیروت، اآلثار، صحاح على

 ش�رح المعلم إكمال): عیاض بن موسى بن عیاض(السبتي الفضل أبو .٤

 ).ت.د (الوفاء، دار مصر، إسماعیل، یحیى: تحقیق مسلم، صحیح

 وتقری�ب الم�دارك ترتی�ب): موس�ى ب�ن عی�اض(الیح�صبي الف�ضل أبو .٥

 محم�د ال�صحراوي، القادر عبد الطنجي، تاویت ابن: تحقیق المسالك،

 ).ت.د (فضالة، مطبعة المغرب، أعراب، دأحم سعید شریفة، بن

 ف��ؤاد محم��د: تحقی��ق اإلش��بیلي، خی��ر اب��ن فھرس��ة: اإلش��بیلي بك��ر أب��و .٦

 . م١٩٩٨ ھـ،١٤١٩ العلمیة، الكتب دار بیروت، منصور،

 ف��ي الكم��ال تھ��ذیب إكم��ال): قل��یج ب��ن مغلط��اي(الحك��ري هللا عب��د أب��و .٧

 محم�د وأب� محم�د، ب�ن ع�ادل ال�رحمن عب�د أبو: تحقیق الرجال، أسماء

 . م ٢٠٠١ ھـ،١٤٢٢ الحدیثة، الفاروق  القاھرة، إبراھیم، بن أسامة
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ودان��ي هللا عب��د أب��و .٨  الخل��ف ص��لة): س��لیمان ب��ن محم��د ب��ن محم��د(الرُّ

 الغ����رب دار بی����روت، حج����ي، محم����د: تحقی����ق ال����سلف، بموص����ول

 . م١٩٨٨ ھـ،١٤٠٨ اإلسالمي،

 م�سلم، وائ�دبف الُمْعل�م): عم�ر ب�ن علي بن محمد (المازري هللا عبد أبو .٩

 ،٢ط التون��سیة، ال��دار النیف��ر، ال��شاذلي محم��د ال��شیخ ف��ضیلة: تحقی��ق

 . م١٩٨٨

 ال��ذیل): المل��ك عب��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د(المراك��شي هللا عب��د أب��و . ١٠

 ب�ن محم�د عباس، إحسان: تحقیق والصلة، الموصول لكتابي والتكملة

 . م٢٠١٢ اإلسالمي، الغرب دار تونس، معروف، عواد بشار شریفة،

 المشكل، وتمییز المھمل تقیید): محمد بن الحسین(الجیاني على أبو . ١١

 ع��الم دار ش��مس، عزی��ز ومحم��د العم��ران، محم��د ب��ن عل��ي: تحقی��ق

 . م٢٠٠٠ ھـ،١٤٢١ الفوائد،

 الواقع�ة األوھ�ام عل�ى التنبی�ھ): محمد بن الحسین(الجیاني علي أبو . ١٢

 ھ���ـ،١٤٢١ الف���ضل، أب���و محم���د تحقی���ق م���سلم، اإلم���ام ص���حیح ف���ي

 . م٢٠٠٠

 بعد من بمحاسن الطالع البدر): محمد بن علي بن محمد(الشوكانيا . ١٣

 ). ت.د (المعرفة، دار بیروت، السابع، القرن

 ال�صلة، لكت�اب التكمل�ة): بك�ر أب�ي بن هللا عبد بن محمد(األبار ابن . ١٤

 . م١٩٩٥ ه،١٤١٥ الفكر، دار لبنان، الھراس، السالم عبد: تحقیق

 م�ن م�سلم ص�حیح یانةص�): ال�رحمن عب�د بن عثمان (الصالح ابن . ١٥

 عب�دهللا موف�ق: تحقی�ق وال�سقط، اإلس�قاط من وحمایتھ والغلط اإلخالل

 . ه١٤٠٨ ،٢ط اإلسالمي، الغرب دار بیروت، عبدالقادر،
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 الحدیث، علوم أنواع معرفة): الرحمن عبد بن عثمان(الصالح ابن . ١٦

 . م١٩٨٦ ھـ،١٤٠٦ الفكر، دار بیروت، عتر، الدین نور: تحقیق

 ف��ي ال��ذھب ش��ذرات): محم��د ب��ن أحم��د ب��ن الح��ي ب��دع(العم��اد اب��ن . ١٧

 كثی�ر، اب�ن دار بی�روت، األرن�اؤوط، محمود: تحقیق ذھب، من أخبار

 . م١٩٨٦ ھـ،١٤٠٦

 األندلس، علماء تاریخ): یوسف بن محمد بن هللا عبد(الفرضي ابن . ١٨

 . م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨ ،٢ط الخانجي، مكتبة القاھرة،

 األن�دلس، أئم�ة تاریخ في الصلة): الملك عبد بن خلف(بشكوال ابن . ١٩

 . م١٩٥٥ ھـ،١٣٧٤ ،٢ط الخانجي، مكتبة القاھرة،

 المبت��دأ دی��وان): محم��د ب��ن محم��د ب��ن ال��رحمن عب��د(خل��دون اب��ن . ٢٠

 ال��شأن ذوي م��ن عاص��رھم وم��ن والبرب��ر الع��رب ت��اریخ ف��ي والخب��ر

 ھ��ـ،١٤٠٨ ،٢ط الفك��ر، دار بی��روت، ش��حادة، خلی��ل: تحقی��ق األكب��ر،

 . م١٩٨٨

 وأنب��اء األعی��ان وفی��ات): إب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن أحم��د(خلك��ان اب��ن . ٢١

 .م١٩٩٤ بیروت، - صادر دار عباس، إحسان: تحقیق الزمان، أبناء

 ف��ي الم��ذھب ال��دیباج): محم��د ب��ن عل��ي ب��ن إب��راھیم(فرح��ون اب��ن . ٢٢

 أب��و األحم��دي محم��د ال��دكتور: تحقی��ق الم��ذھب، علم��اء أعی��ان معرف��ة

 ).ت.د (التراث، دار القاھرة، النور،

 اإلكم��ال، إكم��ال): بك��ر أب��ي ب��ن الغن��ي عب��د ب��ن دمحم��(نقط��ة اب��ن . ٢٣

 الق�رى، أم جامع�ة المكرم�ة، مك�ة النب�ي، ریب عبد القیوم عبد: تحقیق

 . ھـ١٤١٠



  
 

 

 
 
 

 ٢٨٣

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 رواة لمعرف�ة التقیی�د): بك�ر أب�ي ب�ن الغن�ي عبد بن محمد(نقطة ابن . ٢٤

 الكت�ب دار بی�روت، الح�وت، یوس�ف كم�ال: تحقی�ق والم�سانید، السنن

  . م١٩٨٨ ھـ،١٤٠٨ العلمیة،

 -بی�روت اإلكم�ال إكم�ال مكم�ل): یوسف بن محمد بن محمد(األبي . ٢٥

 ). ت.د (العلمیة الكتب دار

 بتطری��ز االبتھ��اج نی��ل): الفقی��ھ ب��ن أحم��د ب��ن باب��ا أحم��د(التنبكت��ي . ٢٦

 . م٢٠٠٠ ،٢ط طرابلس، الكاتب، دار لیبیا، الدیباج،

 س�نة ثم�انین ع�اش م�ن أس�ماء): عثم�ان ب�ن أحمد بن محمد(الذھبي . ٢٧

 مؤس��سة الق��اھرة، الخل��ف، ع��واد: تحقی��ق س��ماعھ، بع��د أو ش��یخھ بع��د

 . ھـ١٤١٨ الریان،

 ووفی���ات اإلس���الم ت���اریخ): عثم���ان ب���ن أحم���د ب���ن محم���د(ال���ذھبي . ٢٨

 بی�روت، مع�روف، ع�ّواد ب�شار ال�دكتور: تحقی�ق واألع�الم، المشاھیر

 .م٢٠٠٣ اإلسالمي، الغرب دار

 عب�د: تحقی�ق الحف�اظ، ت�ذكرة): عثم�ان ب�ن أحم�د ب�ن محم�د(الذھبي . ٢٩

 الكت��ب دار بی��روت، بی��روت، الیم��اني، المعلم��ي یحی��ى ب��ن ال��رحمن

 ). ت.د (العلمیة،

: تحقی�ق الن�بالء، أع�الم س�یر): عثم�ان ب�ن أحم�د بن محمد(الذھبي  . ٣٠

 . م١٩٨٥ ھـ،١٤٠٥ ،٣ط الرسالة، بیروت، األرناؤوط، شعیب

 العل��م دار األع��الم،): محم��د ب��ن محم��ود ب��ن ال��دین خی��ر(الزركل��ي  . ٣١

 . م ٢٠٠٢  ،١٥ط للمالیین،



  
 

 

 
 
 

 ٢٨٤

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

: تحقی�ق الكبرى، الشافعیة طبقات): الوھاب عبد الدین تاج(السبكي . ٣٢

 ھج�ر، دار الق�اھرة، الحل�و، محم�د الفتاح عبد الطناحي، محمد محمود

 .ھـ١٤١٣ ،٢ط

: تحقی�ق األن�ساب،): من�صور ب�ن محم�د ب�ن الكریم عبد(السمعاني  . ٣٣

 دائ��رة مجل��س آب��اد، حی��در الیم��اني، المعلم��ي یحی��ى ب��ن ال��رحمن عب��د

 .م١٩٦٢ ھـ،١٣٨٢آباد حیدر العثمانیة، المعارف

: تحقی�ق بالوفی�ات، ال�وافي): أیب�ك بن خلیل الدین صالح (الصفدي . ٣٤

 الت���راث، إحی���اء دار بی���روت، م���صطفى، وترك���ي األرن���اؤوط أحم���د

 . م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠

 ممال�ك ف�ي األبصار مسالك): هللا فضل بن یحیى بن أحمد(العمري . ٣٥

 . ه١٤٢٣ قافي،الث المجمع ظبي، أبو األمصار،

 تلخ�یص من أشكل لما المفھم): إبراھیم بن عمر بن أحمد(القرطبي . ٣٦

 ال��سید، محم��د أحم��د می��ستو، دی��ب ال��دین محی��ي: تحقی��ق م��سلم، كت��اب

 كثی�ر، اب�ن دار بی�روت، ب�زال، إب�راھیم محم�ود ب�دیوي، عل�ي یوسف

 .م١٩٩٦ ھـ،١٤١٧

 الحجاج، بن مسلم صحیح شرح المنھاج): شرف بن یحیى(النووي . ٣٧

 . ھـ١٣٩٢ ،٢ط العربي، التراث إحیاء دار یروت،ب

 عن  الظنون كشف): جلبي كاتب هللا عبد بن مصطفى(خلیفة حاجي . ٣٨

 . م١٩٤١ المثنى، مكتبة ، بغداد والفنون، الكتب أسامي

 م،١٩٥٠ إل��ى م١٩٠٠ م��ن تاریخی��ة ش��ذرات: الج��راري هللا عب��د . ٣٩

 . م١٩٧٦ النجاح، مطبعة البیضاء، الدر



  
 

 

 
 
 

 ٢٨٥

 بية للبنات باإلسكندريةمن العدد السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعر الثالث املجلد
 

 الروايات والرشوح املغربية لصحيح مسلم

 روایت��ھ: س��فیان ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم: سنح�� محم��د ب��ن هللا عب��د . ٤٠

 ،)٤(الع��دد ، اإللم��اع مجل��ة م��سلم، ص��حیح عل��ى وتعلیقات��ھ وزیادات��ھ

 . ھـ١٤٢٦ سنة مراكش،

: تحقی��ق ال��ستة، الكت��ب ف��ي یق��ع ل��م مم��ن الثق��ات: قطلوبغ��ا ب��ن قاس�م . ٤١

 للبح��وث النعم��ان مرك��ز ال��یمن، نعم�ان، آل س��الم ب��ن محم��د ب��ن ش�ادي

 ھ�ـ،١٤٣٢ ص�نعاء، والترجم�ة الت�راث یقوتحق اإلسالمیة والدراسات

 . م٢٠١١

 المالكی�ة، طبق�ات في الزكیة النور شجرة: عمر بن محمد بن محمد . ٤٢

 ، ھ�ـ١٤٢٤ العلمی�ة، الكت�ب دار بی�روت، خی�الي، المجی�د عبد: تحقیق

 . م٢٠٠٣

 األندلس، في مسلم صحیح روایة شیوخ: رستم العابدین زین محمد . ٤٣

 ،)٦(الع�دد البخ�اري، اإلم�ام جمعی�ة النبویة، السنة بمجلة منشور مقال

 . م٢٠٠٦ لسنة الرباط،

 الغ��رب دار بی��روت، التون��سیین، الم��ؤلفین ت��راجم: محف��وظ محم��د . ٤٤

 . م١٩٩٤ ،٢ط بیروت، اإلسالمي،

 ،٢ط ص����ادر، دار بی����روت، البل����دان، معج����م: الحم����وي ی����اقوت . ٤٥

 .م١٩٩٥

 


