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 شرح النووي على صحيح مسلم

حتقيق القول يف امسه، وتاريخ تصنيفه، 
 ورتبته، وموارده، وأصح نسخه

 
 
 
 
 

 أتليف
 مازن بن حممد بن حممد حسانني

األستاذ املشارك بقسم السنة وعلومها بكلية الشريعة، جامعة 
 القصيم
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 ملخص
هـ[ رحمه اهلل تعالى 261اإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ]ت:إن صحيح 

هو ثاني أصح كتابين بعد كتاب اهلل عز وجل، وقد احتفل العلماء به احتفاال 
كبيرا، وتنوعت عناية العلماء به تنوعا كثيرا، وكان من أظهر وجوه العناية 

من اعتنى بذلك  االهتمام بشرحه، وبيان ما فيه من العلوم والفوائد، ومن أشهر
اإلمام العلم محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف  النواوي رحمه اهلل تعالى 

هـ[، حيث قام بشرحه شرحا وسطا بين المطول والمختصر، جمع 676]ت: 
فيه زبد كالم المتقدمين، حتى صار عمدة لالحقين، وكتب اهلل له من القبول 

قه في هذا السبيل، ومع شدة واالنتشار ما لم يحصل لغيره ممن سبقه أو لح
اشتهار هذا الشرح الجليل إال أنه لم يعتن به العناية الالئقة بمقامه ومقام 

، ولم «صحيح مسلم»مصنفه، ومقام األصل الكبير الذي وضع ألجله وهو 
تخرج له إلى الساعة نسخة يصح أن تسمى محققة على الوجه الالئق، وال 

رسا عميقا يظهر مكان الجودة فيها، حتى درست كثير من جوانب اإلبداع فيه د
طال هذا اإلهمال اسمه الصحيح الذي سماه به مصنفه، وصار يكتفى بوصفه 

، ولما كانت لي نوع عناية بهذا «شرح النووي على مسلم»فال يكاد يسمى إال 
الشرح المبارك منذ مدة ليست باليسيرة؛ فقد عزمت في هذا البحث الموجز أن 

عض متعلقات هذا الشرح النفيس، وأسأل اهلل تعالى اإلعانة أسلط الضوء على ب
 والتوفيق والقبول.
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Summary 

- That's true Imam Muslim Ibn Hajjaj elnaisabory 

[d: 261] Allah almighty's mercy is the second healthiest 

two books after book of Allah almighty, the scientists 

observed a large and varied greatly by scientists 

diversified care and show concern for care faces 

explained, and statement of science and interest, and 

months of care That Imam of science Abu Zakaria 

Mohiuddin Yahya ibn Sharaf El Nawawi Allah 

almighty's mercy [d: 676], where he explained the 

prolonged and compromise between the explanation 

short, combining advanced words butter, until he became 

mayor of Allah, his subsequent written acceptance and 

proliferation unless others who preceded or followed him 

in this way, and with severity crave This explanation of 

Galilee but did get him taken care of decent Care Act, 

categorized, and great asset development for «Muslim», 

did not come out to watch a copy right to be called 

properly authenticated, and studied many aspects of 

creativity in it a deep lesson shows a place where quality, 

so long that those The correct name is money designated 

by him, and just as it has hardly called «explain DNA on 

Muslim», as I type this carefully explain Ramadan since 

not easy; it had resolved in this brochure to highlight 

some precious explain items, ask Allah almighty and 

conciliation and acceptance And l. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل حمد الشاكرين، والصالة والسالم على إمام المرسلين، وسيد ولد آدم 

بعين لهم بإحسان إلى يوم أجمعين، وعلى آله وصحبه األطهار الميامين، والتا
 الدين. 

 أما بعد:
هـ[ رحمه اهلل 261فإن صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ]ت:  

تعالى هو ثاني أصح كتابين بعد كتاب اهلل عز وجل، وقد احتفل العلماء به 
احتفاال كبيرا، وتنوعت عناية العلماء به تنوعا كثيرا، وكان من أظهر وجوه 

مام بشرحه، وبيان ما فيه من العلوم والفوائد، ومن أشهر من العناية االهت
اعتنى بذلك اإلمام العلم محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف  النواوي رحمه 

هـ[، حيث قام بشرحه شرحا وسطا بين المطول 676اهلل تعالى ]ت: 
والمختصر، جمع فيه زبد كالم المتقدمين، حتى صار عمدة لالحقين، وكتب اهلل 

من القبول واالنتشار ما لم يحصل لغيره ممن سبقه أو لحقه في هذا  له
السبيل، ومع شدة اشتهار هذا الشرح الجليل إال أنه لم يعتن به العناية الالئقة 

صحيح »بمقامه ومقام مصنفه، ومقام األصل الكبير الذي وضع ألجله وهو 
ى الوجه ، ولم تخرج له إلى الساعة نسخة يصح أن تسمى محققة عل«مسلم

الالئق، وال درست كثير من جوانب اإلبداع فيه درسا عميقا يظهر مكان الجودة 
فيها، حتى طال هذا اإلهمال اسمه الصحيح الذي سماه به مصنفه، وصار 

، ولما كانت لي «شرح النووي على مسلم»يكتفى بوصفه فال يكاد يسمى إال 
رة؛ فقد عزمت في هذا نوع عناية بهذا الشرح المبارك منذ مدة ليست باليسي

البحث الموجز أن أسلط الضوء على بعض متعلقات هذا الشرح النفيس، وأسأل 
 اهلل تعالى اإلعانة والتوفيق والقبول.

 مشكلة البحث:
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 ويسعى هذا البحث لإلجابة عن هذه األسئلة:
 ما هو االسم الصحيح لشرح النووي على مسلم؟ -
 متى صنف النووي هذا الشرح؟ -
 هي رتبته بين كتب المصنف؟ ما موقعه وما -
 ما هي خريطة موارده وطريقة إدارته لهذه الخريطة؟ -
 ما هي أصح نسخه الخطية المتوفرة اآلن؟ -

 أهمية البحث:
تنبع أهميته من كونه متعلقا بثاني أصح كتابين بعد كتاب اهلل تعالى  -

 «.وهو صحيح مسلم»
أهمية الشرح في نفسه حيث صار عمدة الشارحين لمسلم،  -

ه األهمية ناتجة في أغلبها من رفعة مقام مصنفه اإلمام وهذ
 النووي رحمه اهلل تعالى.

حاجة هذا الشرح النفيس لمثل هذه البحوث الخادمة لكثير من  -
 جوانبه.

عدم وجود من تعرض حسب علمي لهذه المسائل من هذه  -
 الحيثية.
 أهداف البحث:

 تحقيق االسم الصحيح لشرح النووي على مسلم. -
 صنف النووي هذا الشرح. بيان متى -
 تحرير موقعه ورتبته بين كتب المصنف. -
 االطالع على خريطة موارده وطريقة إدارته لهذه الخريطة. -
 معرفة أصح نسخه الخطية المتوفرة اآلن. -
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 الدراسات السابقة:
لم أقف بعد بحث وسؤال على من تناول هذه المسائل التي سأتناولها في    

ن كان هن اك جماعة قد كتبوا في منهج اإلمام النووي في شرح هذا البحث، وا 
مسلم، وكذلك في الصنعة الحديثية فيه، ولكن لم أجد منهم من تعرض لتحرير 

 القول في هذه المسائل بهذه الحيثية التي توخيتها هنا.
 منهج البحث:

وقد جريت في هذا البحث على المنهج االستقرائي في جمع أصول هذه    
ة، ثم المنهج الوصفي في عرضها عرضا متقاربا، والمنهج المادة المبعثر 

 النقدي في مقارنة ونقد ما يستدعي ذلك.  
 إجراءات البحث:

جمعت ما طالته يدي من نسخ الشرح المبعثرة في مكتبات المخطوطات  -
 في العالم.

 درست هذه النسخ درسا طويال محاوال بيان أهمها وأضبطها. -
رده محاوال إحصاء أكثرها جردت شرح النووي مستخرجا موا -

 ورودا واعتمادا قدر المستطاع.
 خطة البحث:

 وقد بنيت هذا البحث على مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، وفهارس. 
فأما المقدمة: فهي تلك التي بين يديك، وقد اشتملت على  أهمية البحث 

جراءات  ه، وخطته. ،ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وا 
 والتمهيد: وفيه ترجمة مختصرة لإلمام النووي. 

الفصل األول: تحقيق القول في اسم شرح النووي، وتاريخ تصنيفه ومدته، 
 ورتبته بين كتبه، وفيه ثالثة مباحث:

 المبحث األول: تحقيق القول في اسم شرح النووي.
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 المبحث الثاني: تحقيق القول في تاريخ تصنيفه ومدته.
 الثالث: تحقيق القول في رتبته بين كتبه. المبحث

 الفصل الثاني: موارد اإلمام النووي في شرح مسلم. 
 الفصل الثالث: وصف نسخ شرح مسلم الخطية والموازنة بينها.

 فيها أهم نتائج البحث.  -أسأل اهلل حسنها–الخاتمة: 
 الفهارس. 

 وأسأل اهلل تعالى القبول والتوفيق والسداد.
 أوال وآخرا ظاهرا وباطناوالحمد هلل 
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 التمهيد
 ترجمة مختصرة للنووي

 :(1)«طبقات الشافعيين»قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في   
يحيى بن شرف بن ُمرِّي بن حسن بن حسين محمد بن جمعة بن حزام؛ »  

الشيخ اإلمام العالمة محيي الدين أبو زكريا الحزامي النووي، الحافظ الفقيه 
بيل، محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الشافعي الن

 الزهاد.

ولد في العشر األواسط من المحرم سنة إحدى وثالثين وست مائة، ونشأ   
ببلده نوى، وكان يتوسم فيه النجابة من صغره، وقرأ بها القرآن، وقدم دمشق 

 في سنة تسع وأربعين.
في بقية « المهذب»صف، وحفظ ربع في أربعة أشهر ون« التنبيه»وقرأ    

السنة، ولزم شيخه الكمال إسحاق بن أحمد المغربي، وأعاد عنده الجماعة، 
واحية  نما يتقوت بجراية الرَّ ومكث قريًبا من سنتين ال يضع جنبه إلى األرض، وا 
التي هو مقيم بها، وحج مع والده في سنة إحدى وخمسين وست مائة من 

ة خرجوا من نوى إلى يوم عرفة، قال والده: وما شهر رجب، وحم من أول ليل
تأوه وال تضجر، ثم عاد إلى دمشق، والزم شيخه الكمال إسحاق بن أحمد، 
وكان يقرأ في اليوم اثني عشر درًسا على المشايخ شرًحا وتصحيًحا درسين في 

، «الجمع بين الصحيحين»، ودرسا في «المهذب»، ودرسا في «الوسيط»
، ودرًسا في أصول الفقه، «صحيح مسلم»رجال، ودرسا في ودرسا في أسماء ال

للرازي، ودرًسا في أصول « المنتخب»ألبي إسحاق وتارة في « اللمع»تارة في 
 الدين.

                                 
طبقات الشافعية »(، و4/1250للذهبي )« تذكرة الحفاظ»(، وانظر: 824-827)( 1)

 يرهما . ( وغ5/395« )الكبرى
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وأخذ العلم عن جماعة من الشيوخ، وبورك له في وقته رحمه اهلل وتقبل    
مع منه، وقد سمع الحديث من جماعة أيًضا منهم: الرضي بن برهان الدين س

، والشيخ شمس الدين ابن أبي عمرو ابن الشيخ «صحيح مسلم»عليه جميع 
سماعيل بن أبي اليسر، وسمع  « صحيح»عماد الدين ابن الَحَرْستَاني، وا 

أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه « سنن»البخاري، ومسلم، و
أشياء اإلمام الشافعي، واإلمام أحمد، و « مسند»، و«شرح السنة»والدارقطني، و

 كثيرة، ومصنفات عديدة كبيرة.
للحافظ عبد « الكمال»وأخذ علم الحديث من الزين خالد، وكان يقرأ عليه 

على الشيخ أبي « صحيح البخاري»، وأكثر «صحيح مسلم»الغني، وشرح 
إسحاق بن عيسى المرادي، وعلم أصول الفقه على القاضي أبي الفتح 

لمغربي وسالر األيلي، واإلمام شمس التفليسي، وتفقه على الكمالين إسحاق ا
 الدين عبد الرحمن بن نوح، وعز الدين عمر بن أسعد اإلربلي.

وقد تفقه به وروى عنه جماعة من أئمة الفقهاء والحفاظ منهم القاضي   
صدر الدين الداراني، وشيخنا اإلمام العالمة عالء الدين ابن العطار، وجمع له 

ج المزي، وشيخنا القاضي محيي الدين سيرة، وشيخنا الحافظ أبو الحجا
الدرعي، وشيخنا شهاب الدين اإلربدي، وشيخنا أمين الدين سالم بن أبي الدر، 
وآخر من بقي من أعيان الفقهاء من أصحابه شيخنا القاضي اإلمام شمس 
الدين ابن النسيب قاضي القضاة بحلب أيده اهلل تعالى، وخلق سواهم كثير 

 وجم غفير.
اختصر « كتاب الروضة»تصانيفه وتعاليقه أهل المذهب، منها: وقد انتفع ب

وزاد فيها تصحيحات واختيارات حسان، وشرح ربع « شرح الرافعي»فيها 
سلك فيه طريقة وسطة حسنة مهذبة سهلة « المجموع»بكتابه « المهذب»

جامعة ألشتات الفضائل، وعيون المسائل، ومجامع الدالئل، ومذاهب العلماء، 
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لفقهاء وتحرير األلفاظ، ومسالك األئمة الحفاظ، وبيان صحة الحديث ومفردات ا
من سقمه، ومشهوره من مكتمه، وبالجملة فهو كتاب ما رأيت على منواله 
ألحد من المتأخرين، وال حذا على مثاله متأخر من المصنفين، ومن ذلك: 

، جمع فيه مشروحات من تقدم من المغاربة وغيرهم، وزاد فيه «شرح مسلم»
في الفقه « المنهاج»، وكتاب «تهذيب األسماء واللغات»ونقص، وكتاب 

كتاب التقريب »، و«اإلرشاد»وزاد فيه ونقص، وكتاب « المحرر»اختصر فيه 
، «كتاب المناسك»، و«التبيان في آداب حملة القرآن»، وكتاب «والتيسير

لى ، وقد سمعناه ع«كتاب األربعين»، و«كتاب األذكار»، و«كتاب الرياض»و
اختصر فيه « كتاب طبقات الشافعية»شيخنا المزي، وغير ذلك من الفوائد، وله 

، وزاد عليه أسماء نبه على ذيل في كتابه مع أنهما لم «كتاب ابن الصالح»
يستوعبا أسماء األصحاب، وال النصف من ذلك، وهذا هو الذي جرأني على 

 جمع هذا الديوان، وباهلل المستعان.
 على جانب كبير من العلم والزهد والتقشف واالقتصاد في وقد كان رحمه اهلل  

العيش والصبر على خشونته، والورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه، وال 
قبله بدهر طويل، فكان ال يدخل الحمام، وال يأكل من فواكه دمشق لما في 
 بساتينها من الشبه في ضمانها والحيلة فيه، صرح بذلك، وكان ال يأكل إال
أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد عشاء األخيرة، وال يشرب إال شربة واحدة عند 
السحر، وال يشرب المبرد، ولم يتزوج قط، وكان قليل النوم، كثير السهر في 
العبادة والتالوة والذكر والتصنيف، وكان أمارًا بالمعروف نهاء عن المنكر 

الحق، وقام على الملك الظاهر يواجه األمراء والكبار والملوك بذلك ويصدع ب
في دار العدل في قضية الغوطة لما أرادوا وضع األمالك على بستانها فرد 
عليهم ذلك، ووقى اهلل شرها بعد أن غضب السلطان، وأراد البطش به، ثم بعد 

 ذلك أحبه وعظمه حتى كان يقول: أنا أفزع منه.
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رفية بعد الشيخ وقد ولي الشيخ محيي الدين مشيخة دار الحديث األش   
شهاب الدين أبي شامة سنة خمس وستين إلى أن توفي، ولم يتناول من 
نما كان يتقوت مما يأتيه من  معلومها فلًسا، ولم يقبل ألحد هدية إال نادرًا وا 
أبيه من نوى كعك وفطير، وكان يلبس ثوًبا َحرّانيا وعمامة سختيانية، وكان ال 

ار، وفي لحيته شعيرات بيض، وكان ال يؤبه له بين الناس وعليه سكينة ووق
نما يبحث بسكينة ووقار، رحمه اهلل.  يتعالى على الفقهاء في بحثهم ولفظهم، وا 

قال الشيخ عالء الدين بن العطار: سافر الشيخ إلى نوى وزار القدس     
والخليل وعاد إلى نوى وتمرض عند أبيه إلى أن توفي ليلة أربع وعشرين من 

ن وست مائة، ودفن بنوى، وصلوا عليه بدمشق يوم رجب سنة ست وسبعي
يانا، ورثاه غير واحد من الشعراء ِبَمرَاٍث َجمَّةٍ   «.الجمعة رحمه اهلل وا 
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 الفصل األول

 تحقيق القول في اسم شرح النووي، وتاريخ تصنيفه ومدته، ورتبته بين كتبه
 المبحث األول

 تحقيق القول في اسم شرح النووي
شرح »الشرح باسمه الوصفي، ال باالسم العلم، فعرف بـ لقد اشتهر هذا  

، وقام هذا الوصف مقام االسم في كثير من األحيان، السيما في حديث «مسلم
، فال يكاد يذكره إال بهذا الوصف، وكذا (1)المصنف نفسه عنه في بقية كتبه

عامة الناقلين عنه والمستفيدين منه، ممن جاءوا بعد المصنف ال تكاد ترى 
، كما تراه في نقوالت ابن «شرح مسلم»حدا يسميه عند العزو إليه بغير أ

، وُجلِّ الفقهاء الشافعية في مصنفاتهم (4)، والسخاوي(3)، وابن حجر(2)كثير
، وكما هو معلوم فإن العزو مظنة االختصار، ولذا فال يعتمد عليه (5)الفقهية

ج في شرح صحيح المنها»عادة في مثل هذا، بيد أن هناك من ذكره باسم 
، هكذا بال سجع! كما تراه في نهاية كثير من أجزاء نسخ الكتاب السيما «مسلم

الجزء األول من تجزئة المصنف؛ فإن كل من نقل من نسخة المصنف أو 
النسخ المنقولة عنها يلتزم بنقل عبارة المصنف في نهاية الجزء األول التي 

                                 
 (. 6/177(، )2/566« )المجموع»[، و1013عقب حديث ]« األذكار»انظر: (  1)
  (.  911« )طبقات الشافعيين»(، وفي 17/540« )البداية والنهاية(  »2)
 [، وغيره.1738« ]المعجم المفهرس»، و( ومواضع أخرى كثيرة1/34« )فتح الباري»(  3)
ِني )« لمواهب اللَُّدِنيَّةا»(، وانظر: 2/6« )الضوء الالمع»(  4)  . ( وغيرهما2/363للَقْسَطالَّ
الفقهي له، وهو « المنهاج»والحامل لهم على تقصد ذلك فيما يظهر، حتى ال يلتبس بـ(  5)
، ويكثرون النقل عنه، وقد «المنهاج»، والذي يكثر دورانه عندهم باسم «منهاج الطالبين»

 . على سبيل المقارنة ونحو ذلك، واهلل أعلم« جالمنها»بعد ما في « الشرح»يذكرون ما في 
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في شرح صحيح مسلم رحمه آخر كتاب اإليمان من المنهاج »يقول فيها: 
، وبهذا سماه تلميذ المصنف وأخص الناس به عالء الدين العطار في «اهلل

، ولكنه لم يلتزم بذكر أسماء ما (1)ترجمته المفردة للمصنف عند ذكر مصنفاته
أورده من مصنفاته بأسمائها الكاملة، بل ذكر كثيرا منها باسمه المختصر أو 

وغيرهما، وقد كان  (2)م الذهبي، والسيوطيالمشتهر به، وكذا وقع في كال
ليتم السجع، « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج»المتوقع أن يكون 
المنهاج في شرح »، مما يوحي بأن هذا االسم وهو (3)ولكنه لم يرد هكذا

مختصر في حقيقة الحال من اسم أطول وأكمل، وهذا االسم « صحيح مسلم
المصنف رحمه اهلل، ولم نقف عليها مع شدة  الكامل هو ما ورد على نسخة

، ولكن أكثر النسخ التي نقلت عن نسخة المصنف قد (4)البحث والتقصي
حافظت على هذا العنوان الكامل من ضمن ما حافظت عليه من جميع ما في 
نسخة المصنف من حواش وتعليقات وغير ذلك، ففي مخطوطة األزهرية 

هـ ونقلها من خط 687الدمياطي سنة العتيقة التي كتبها أحمد بن علي 

                                 
 . (70البن العطار )« تحفة الطالبين»(  1)
« المنهاج السوي في ترجمة النووي»(، و15/330« )تاريخ اإلسالم»كما في ( 2)

 . «سماه بالمنهاج»(، وقال: 55للسيوطي )
مسلم بن المنهاج شرح صحيح (: »1/555« )كشف الظنون»اللهم إال ما وقع في ( 3)

لفؤاد سزكين، ومن ينقل عنهما، وقد وجدته على « تاريخ التراث»، ومثله ما في «الحجاج
 . غالف نسخة أو اثنتين من المتأخرات، ولم أجد ما يؤيده، واهلل أعلم

وهناك عدة نسخ يقال في كل واحدة منها إنها بخط المصنف، وعند التبين والتحقيق (  4)
لبتة، وأشهر هذه النسخ نسخة دار الكتب المصرية، وقد لم يكن شيء من ذلك صحيحا ا

منذ زمن بعيد، فإن على غالفها تعليقا لبعض متملكيها يستظهر  -مع غلطه-اشتهرت بهذا 
نما اغتر من قال هذا أو أشاعه بنقل ناسخ كل نسخة منها لحرد  فيه أنها بخط المصنف، وا 

  المتن الذي ختم به المصنف نسخته.
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منهاج المحدثين وسبيل طالبيه المحققين »، سمي الكتاب بـ(1)المصنف وقابلها
، ومثله «في شرح صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه اهلل

على أغلفة المجلدات األربع من نسخة السلطان سليم بتركيا وهي مكتوبة سنة 
[ وهي 141المجلد الرابع من نسخة برنستون رقم ] هـ(، وكذا في غالف728)

هـ(، لكن فيهما بزيادة )بن مسلم( في نسب اإلمام مسلم، 729مكتوبة سنة )
[ وهي 93ومثله على غالف الجزء األول من نسخة محمود باشا بتركيا رقم ]

هـ تقريبا، ومثله على غالف المجلد الرابع )وهو الباقي( من 757مكتوبة سنة 
ئيس الكتاب، ومثله كذلك في مخطوطة الغازي خسرو، وهي مكتوبة مخطوطة ر 

من نسخة مقابلة على نسخة عالء الدين العطار المنقولة من نسخة 
المصنف، وينقل ناسخها في حواشيها حواشي نسخة العطار، وفي حاشية عند 

أول المجلد الرابع من األصل من »بداية كتاب النكاح منها كتب ناسخها: 
حدثين وسبيل طالبيه المحققين في شرح صحيح اإلمام أبي الحسين منهاج الم

 (2)«مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه اهلل ورضي عنه
« بن مسلم»وقد زاد في العنوان عن جميع من ساق العنوان الكامل: 

، واألمر يسير، ولكن ما خال من هذه الزيادات «رضي عنه»، و«النيسابوري»و
ألولى هو األكثر فيما ترى، فلعله تصرف من الناسخ، وفي خاتمة عدا ا

                                 
أنه قابلها »عض مطالعيها بحاشية بعض أجزائها حذاء قول الدمياطي: وقد كتب ب(  1)

كالما ذهب بعضه، كأنه يستبعد ذلك، ولم يسق كاتبه على ذلك دليال، « بنسخة المصنف
اللهم إال ما عساه يكون من كثرة التصحيف والغلط في هذه النسخة على قدمها، مما خلت 

خط المصنف، كنسخة العطار الصغير، وغيرها، منه النسخ التي على شاكلتها في النقل من 
 . فاهلل أعلم

منهاج القاصدين في شرح صحيح... »وأما ما كتب على غالف المجلد الثالث منها: (  2)
 . ، فالظاهر أنه سبق قلم، ثم هو بغير خط ناسخ النسخة، وال عبرة به«
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منهاج »...مخطوط القرويين وهي نسخة أندلسية نفيسة على رداءة تصويرها: 
، فالذي تميل إليه النفس من ذلك هو ذلك «المحدثين وسبيل طالبيه المحققين

 أعلم. العنوان الكامل المذكور، وما عداه فاختصار منه حسب الحال، واهلل 
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 المبحث الثاني

 تاريخ تصنيفه، ومدته
أما تاريخ تصنيفه: فلم تتحدث المصادر التي بين أيدينا عن تفاصيل ذلك،    

نما تكفلت ببيانه نسخ الكتاب الخطية، وكم على غواشي وظهريات النسخ  وا 
الخطية من الفوائد والفرائد والدرر التي ال يظفر بها في مكان آخر، مع ما 

 من قيمة علمية عالية.تضيفه 
فأما تاريخ بداية المصنف في كتابة هذا المصنف الجليل: فلم أكن ظفرت      

به إلى وقت متأخر جدا من كتابة هذا البحث، ذلك أنه لم يذكر إال على غالف 
نسخة أمدني بها أحد الكرام بعد انتهائي من مسودة هذا البحث، وهي نسخة 

ِليِميَّة بتركي ا، وهي منقولة من نسخة المصنف، فأول ما لفت نظري المكتبة السَّ
على غالفها ما كتبه الناسخ بخط صغير تحت عنوان الكتاب واسم مؤلفه: 

قال مؤلفه: بدأت فيه أول يوم االثنين، ثالث رجب، سنة أربع وستين »
 «. وستمائة

جلد الم»وأما انتهاء المجلد األول منه: فقد قال النووي رحمه اهلل في خاتمة    
بتركيا( وهي منقولة من خط  -من تجزئته، كما في ُنْسَخَتْي )جوروم« األول

بتركيا( وهي من أتقن النسخ، وما بين المعكوفين  -المصنف، و)فيض اهلل
َقاَل ُمَصنُِّفُه ]َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى َوَرِضَي َعْنُه[: َفَرْغُت ِمْنُه َيْوَم ]الُجُمَعِة[ »منها: 

ُجَماَدى اآلِخَرِة َسَنَة ِستٍّ َوِستِّيَن َوِستَِّماَئٍة، ]َوالَحْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِميَن،  الثَّاِني ِمنْ 
َوَصلَّى اهلُل َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد َوآِلِه َأْجَمِعيَن[، َيْتُلوُه ِكتَاُب الطََّهاَرِة ِإْن َشاَء اهلُل 

 ين.، فيكون المجلد األول قد استغرق نحو عام«َتَعاَلى
وأما انتهاء المجلد الثاني: فقد قال في خاتمة المجلد الثاني من تجزئته،     

كما في نسخة )المكتبة الوطنية بإيران(، ونسخة )أيا صوفيا بتركيا(، وكالهما 
َقاَل ُمَؤلُِّفُه َيْحَيى النََّواِويُّ َرِحَمُه اهلُل َوَعَفا َعْنُه: »منقولتان من خط المصنف: 
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ُه َيْوَم اأَلَحِد الَخاِمَس َعَشَر ِمْن َشْهِر َرِبيٍع اآلِخِر َسَنَة ِثْنَتْيِن َوَسْبِعيَن َفَرْغُت ِمنْ 
 ، فيكون قد مكث في تصنيف هذا المجلد نحو ستة أعوام.«َوِستَِّماِئةٍ 

وأما تاريخ إنهائه المجلد الثالث: فقد ذكر في مطلعه في نسخة )أيا صوفيا(    
قال مؤلفه بدأت فيه أول يوم االثنين السادَس : »المنقولة من نسخة المصنف

، ولم أظفر بعد «َعَشَر ِمْن َشْهِر َرِبيٍع اآلِخِر َسَنَة ِثْنَتْيِن َوَسْبِعيَن َوِستَِّماِئةٍ 
 بتاريخ انتهائه منه.

كما في أكثر -وأما تاريخ إنهاء الرابع واألخير: فكما قال في خاتمة الشرح    
ْثَنْيِن الثَّاِلِث َوالِعْشِريَن ِمْن ُجَماَدى اأُلوَلى َفَرْغُت ِمنْ : » -النسخ َل َيْوِم ااِل ُه َأوَّ

، فيكون «َسَنَة َخْمٍس َوَسْبِعيَن َوِستَِّماِئٍة، َوَأَجْزُت ِرَواَيَتُه ِلَجِميِع الُمْسِلِمينَ 
 تصنيف المجلدين الثالث والرابع قد استغرق نحو ثالث سنوات.

إلنجازه من وقت شروع المصنف فيه إلى الفراغ منه وتكون المدة اإلجمالية  
إحدى عشرة سنة إال أربعين يوما، وقد تستكثر هذه المدة، ولكن ذلك ليس 
بمستغرب في مثل حال اإلمام المصنف، فإنه لم يكن ُمْقَتِصرًا عليه وال ُمَتَفرًِّغا 

نما كان يعمل فيه مع عمله في غيره كما هو الظاهر، ولهذا  است غرق له، وا 
 ، واهلل أعلم.      (1)كل هذه المدة

وهو كذلك من أواخر كتبه، فإنه توفي بعد فراغه منه بعام وشهرين وتسعة   
  أيام.

                                 
( إن 162« )اإلمام النووي» وال عبرة بقول الشيخ عبد الغني الدَّْقر رحمه اهلل في كتابه (1)

شرح »النووي ألف هذا الشرح في أقل من سنتين، فإنه قد بناه على قول النووي في 
عند حديثه على مسألة قسمة الغنائم، بأنه صنف في ذلك جزءا في أول سنة أربع « مسلم

وسبعين وستمائة. ولكن ليس فيه أنه صنف الجزء المذكور قبل شروعه في تصنيف 
المعهود من حال النووي أن كان يعمل على أكثر من تصنيف في وقت واحد، فال  ، بلالشرح

 . مانع من أن يكون صنفه أثناء عمله وتصنيفه للشرح، واهلل أعلم
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شرح »قبل شروعه في « شرح البخاري»ومما يظهر كذلك أنه شرع في     
، ومن «شرح البخاري»على « شرح مسلم»، وُيَقوِّي ذلك ِإَحااَلُته في «مسلم

َوَما َكاَن َيْحتَاُج ِإَلى َبْسٍط َكِثيٍر َأْو َنْحِو «: »شرح مسلم»ي مقدمة ذلك قوله ف
الَِّذي َجَمْعُتُه، ِلَكْوِنَها َوَقَعْت « َشْرِح َصِحيِح الُبَخاِريِّ »َذِلَك، َفَقْد ُأِحيُل َبَياَنُه َعَلى 

َقْد وَ » عند حديثه عن االنتباذ: « المجموع»، وكذا قوله في «ِفيِه َمْبُسوَطاتٍ 
ِل  ِئِلِه ِفي َأوَّ ِفي َشْرِح »، ُثمَّ «َشْرِح َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ »َبَسْطُت َذِلَك ِبَداَل

 . (1)««ُمْسِلمٍ 
وقد ُيوَرُد على هذه األسبقية لشرحه البخاري؛ أنه لم ُيْنجز منه إال مجلدة     

كنه ، ول(2)واحدة، والجواب عن ذلك أنه كان يعمل فيهما معا، بل وفي غيرهما
إليجازه « شرح مسلم»بدأ بالبخاري أوال، ثم مسلم، غير أنه َخفَّ وَنَشط إلنجاز 

، الذي لم ينجز منه إال مجلدة كما يقول «شرح البخاري»في األغلب مقارنة بـ
، ومن اللطائف في ذلك أنه أخذ ديباجة شرح البخاري وجعلها (3)السيوطي

شرحه »م بها مقدمة ديباجة لشرح مسلم كذلك، وكذا الفصول التي خت
من ذكر بعض أنواع علوم الحديث، وضبط بعض األسماء وما شابه « البخاري

، وقد أحال المصنف على مواضع ذكر «شرح مسلم»ذلك، هي نفسها التي في 
؛ «الشرح»، ولم نجدها في مطبوعة هذا «شرح البخاري»أنه توسع فيها في 

، ولم يقدر «شرح البخاري»مما يرجح أنه كان ينوي ويخطط للتوسع فيها في 
 له تنفيذ ذلك.

                                 
 . (2/566« )المجموع» (1)
دة لم تتم، «األسماء واللغات»فهو مثال كثير العزو إلى  (2) ، مع كونه قد توفي وهو ُمَسوَّ

نما وَبيَّضه الحافظ ا لِمزِّّي بعد موته، ولذا تراه يحيل على مواضع لم يكن قد انتهى منها؛ وا 
 . كان ينوي التوسع فيها هناك، ولكن لم يقدر له ذلك، إذ عاجلته المنية قبل هذا، رحمه اهلل

 . (63« )المنهاج السوي( »3)
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 المبحث الثالث

 رتبته بين كتب النووي  
بين كتب اإلمام؛ فقد تكلم فيه متأخرو « شرح مسلم»وأما رتبة حجية   

الشافعية، ومقصدهم فيما إذا اختلفت فيما بينها في التقريرات واالختيارات 
: (1)«تحفة المحتاج»يتمي في الفقهية؛ فقال العالمة الشهاب ابن حجر اله

، ثم «التنقيح»، فـ«المجموع»، فـ«التحقيق»الغالب تقديم ما هو ُمَتَتبِّع فيه كـ»
شرح »، فـ«فتاواه»، ونحو «المنهاج»، فـ«الروضة»ما هو مختصر فيه كـ

من أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر، « نكته»و«. تصحيح التنبيه»، فـ«مسلم
ال فال واجب في الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كالم وهذا تقريب، وا 

، (2)«حاشية اإليضاح»، ومثله في «معتمدي المتأخرين واتباع ما رجحوه منها
وما اتفق عليه األكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه األقل منها »وزاد: 

 ، وهو أصل قول«غالبًا، وما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالبًا أيضاً 
التحقيق شرح : »-أي كتب النووي-وهي : »(3)«ُسلَّم الُمَتَعلِّم»األهدل في 

المجموع شرح المهذب لإلمام أبي إسحاق »، و«التنبيه ألبي إسحاق الشيرازي
، «التنقيح شرح وسيط اإلمام الغزالي رحمه اهلل تعالى»أيضًا، و« الشيرازي

المنهاج »، و«هلل تعالىالروضة مختصر فتح العزيز لإلمام الرافعي رحمه ا»و
شرح »، و«فتاواه»، و«مختصر المحرر لإلمام الرافعي أيضًا رحمه اهلل تعالى

؛ فهذه الكتب إذا اختلف «التنبيه»؛ أي «نكته»، و«تصحيح التنبيه»، و«مسلم

                                 
 . (1/39للهيتمي )« تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (1)
وهو حاشية على أحد  (11للهيتمي )« مناسك الحج والعمرة حاشية اإليضاح في»(2)

 «. اإليضاح»مناسك اإلمام النووي والمسمى 
 . /ط المنهاج(635« )سلم المتعلم» (3)
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، وهذا «التنقيح»، ثم «المجموع»، ثم «التحقيق»بعضها عن بعض، قدم كالم 
وي، ثم يليها ما هو مختصر من كالم غيره الثالثة لم يكملها اإلمام النو 

تصحيح »، ثم «شرح مسلم»، ثم «فتاواه»، ثم «المنهاج»، ثم «الروضة»كـ
 ««.نكته»، ثم «التنبيه

ر فال يتقيد بشيء، كما نص عليه  ر، وأما الُمَتَبحِّ وهذا كله في حق غير الُمتََبحِّ
 الهيتمي في مطلع كالمه الذي نقلنا بعضه.
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 الفصل الثاني
 موارد النووي في شرح مسلم.

لقد كثرت موارد هذا الشرح حتى قاربت المائتين وخمسين مصدرا مما      
صرح  المصنف بأسمائهم، كما يكشفه فهرس المصادر، فضال عما لم يصرح 
نما يكتفي بنقل المعلومة عن بعض العلماء أو عن  فيه باسم المصدر، وا 

يل على مصدر معين، وهذا العدد من جماعة العلماء أو أكثر العلماء، وال يح
المصادر متنوع التخصصات ما بين كتب الشروح، والمتون، والرجال، والعلل، 
والفقه، واألصول، واللغة، والغريب، والمناقب، والصحابة، والقراءات، والناسخ 
والمنسوخ، وغير ذلك من صنوف العلم وأنواعه، مما مكن المصنف من 

معالجة متكاملة شاملة، من خالل مكتبة واسعة، معالجة شتى جوانب الشرح 
 وتمكن فذ من أصول العلوم والمعارف.

وبطبيعة الحال فليست هذه الموارد الكثيرة في مرتبة واحدة من االعتماد     
نما تتفاوت تفاوتا كبيرا في ذلك، فثمت عدد يسير في كل  والرجوع إليها، وا 

ة المصنف في هذا الباب، صنف من صنوف المعارف يمكن أن يقال هو عمد
وال يكاد يصرف وجهه عنه إال إذا لم يجد مراده فيه، بينما تأتي بقية الموارد 

 في هذا الصنف المذكور عند الحاجة إليها أو لتعضيد تلك الموارد الدائمة.  
ولعل أهم موارد المصنف هي تلك المصادر التي سبقته إلى نفس عمله،     

 يخفى على المعتني أن المصنف قد أفاد إفادة ، وال«صحيح مسلم»وهو شرح 
كبيرة من الشروح السابقة؛ بحيث احتوى شرحه هذا على خالصة هذه 
الشروح، وفوائدها، ثم زادها هو بما تفرد به من التحريرات واإلفادات، فلهذا 

طبقات »غلب شرحه شروحهم، فإن فيه ما فيها وزيادة، قال ابن كثير في 
مسلم، جمع فيه مشروحات من َتَقّدم من المغاربة شرح «: » الشافعيين
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، وقد كان المصنف رحمه اهلل أمينا إلى الغاية في (1)«وغيرهم، وزاد فيه ونقص
نسبة ما ينقله إلى أصحابه، ولو تكرر النقل في الصفحة الواحدة عن نفس 
المصدر مرات، ولربما تراه ينقل في مقدمات شرحه الفصل بكماله ناسبا إياه 

به بال أدنى غضاضة، بل ربما تتوالى الفصول المنقولة منسوبة يتلو لصاح
بعضها بعضا، وما يضيره من نقل طويل يراه مهما جدا في بابه، وليس عنده 
زيادة على ما قال صاحبه، َفِلَم َيَتَعنَّ إنشاء مثله بال أدنى إضافة؟ لقد كان هذا 

التي جعلت بعض المنتسبين  اإلمام الزاهد الورع بريئا من آفات العلم والنفس،
إليه ال يحفل بشيء من الفهم وال الصدق، أكثر من احتفاله بتحقيق السبق 
ها وَقِضيِضَها، ولكنها ألبست  المزيف، في بناء فكرة أو فائدة مسروقة ِبَقضِّ

 عبارات جديدة مختلفة، وألبس صاحبها بها َثْوَبْي ُزوٍر.
 من العلماء، هم على الترتيب:  وقد سبق المصنف إلى شرح مسلم جماعة    
هـ( في 536أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التميمي المازري )ت: -1
، وهو أقدم شرح لصحيح مسلم قد بلغنا، نعم؛ قد يعترض «المعلم بفوائد مسلم»

هـ( 526البن ُقَوام السنة، فقد توفي سنة )« التحرير»على هذه األولية بشرح 
، «الصحيح»سنين، وبشرح عبد الغافر الفارسي راوي  يعني قبل المازري بعشر

هـ(، 529وعبد الغافر من معاصري المازري، وتوفي قبله بسبع سنين سنة )
ويجاب عن ذلك بأننا قيدنا هذه األولية بما بلغنا، وكال الشرحين على تسليم 
سبقهما لم يبلغانا كاملين، ومع ذلك فال يسلم سبقهما، فقد أملى المازري 

 (2) هـ(499عليه في رمضان سنة )« صحيح مسلم»أثناء قراءة « لمالمع»
، وأما كتاب عبد الغافر فليس شرحا في «التحرير»يعني قبل ميالد صاحب 

                                 
 . (911« )طبقات الشافعيين» (1)
 . /( 1« )المعلم»مقدمة  (2)
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نما هو شرح للغريب فحسب ، فسلمت بذلك أولية شرح المازري، (1)الحقيقة، وا 
عن واهلل أعلم، وقد نقل عنه المصنف قريبا من مائة وخمسين نقال، عامتها 

 المازري مباشرة، وبعضها بواسطة القاضي عياض.
واإلمام المازري أحد األذكياء الموصوفين، واألئمة المتبحرين، والفقهاء    

المحررين، ومن مشاهير المتكلمين المنتسبين إلى مذهب األشاعرة، وقد سرت 
عبر القاضي عياض، فهو  (2)هذه األشعرية منه إلى النووي في هذا الكتاب

النووي وعياض في هذا الباب ومنه يستمدان، وعليه يعوالن، واهلل يغفر مرجع 
 لهم ويسامحهم.

فإذا تجاوزنا المذهب الكالمي للمازري، وهو موضع االنتقاد والنظر في     
واحدا من أهم شروح مسلم، ولم ال؟ والمازري بعد « المعلم»كتابه، بقي كتاب 

مانه، إمام في الفقه وأحد كونه معتنيا بالحديث ومن مشاهير محدثي ز 
للقاضي عبد الوهاب « التلقين»المجتهدين في مذهبه، وشرحه الحفيل على 

 المالكي من مفاخر المذهب المالكي، وقل أن ترى نظيره.
وكتاب المازري كما سبق كان إمالء منه على الطلبة فهو من جمعهم لكالم     

مازري أخذه بعد جمعه على المازري بعضه باللفظ والبعض بالمعني، غير أن ال
هذه الصورة فنظر فيه وأصلح وهذب، كما ينقله عنه ابن األبَّار في 

، وارتضى نسبته إلى نفسه وعده من تصانيفه، بل صار أشهر (3)«التكملة»

                                 
 كما ذكر ذلك النووي في معرض ذكره لعناية العلماء بصحيح مسلم )(. ( 1)
أعني أنه لوال تأثر النووي بالمازري هنا في خصوص هذا الشرح، لربما خفت النزعة  (2)

ال فالنووي أشعري ابتداء قبل  األشعرية في كالمه هنا، أو اكتفى باإلشارة ولم يبين، وا 
مثال، ولكنه لم يتأثر به في « التحرير»المازري وبعده، وقد نقل عن غير األشاعرة كصاحب 

نما  . مال إلى ما يوافق ما يعتقد أنه الصواب، واهلل يسامحه ويغفر له هذه المسائل، وا 
 . ( 2/936« )التكملة» (3)
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تصانيفه الحديثية، بل على اإلطالق، وأصبح المازري يعرف بصاحب 
 «. المعلم»
إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي أبو عبد اهلل محمد بن قوام السنة  -2

، كما سماه «التحرير في شرح صحيح مسلم»هـ( في 526األصبهاني )ت: 
النووي في أول موضع نقل عنه فيه، وتوجد منه قطعة بين يديَّ من 
محفوظات المكتبة الظاهرية تشتمل على الجزء الثاني منه، وقد نقل عنه في 

د يصرح باسم مصنفه إال ما كان في طول الكتاب نحو ستين موضعا، وال يكا
، «التحرير»قال صاحب »أول موضع فحسب، وفي بقية المواطن يقول عادة: 
في األصل هو « التحرير»ولعله عدل عن تسمية مصنفه بعد ذلك ألن صاحب 

أبو عبد اهلل محمد ابن قوام السنة أبي القاسم األصبهاني، وهو الذي بدأ في 
صغيرا لم يجاوز السادسة والعشرين من عمره،  تصنيفه، ثم اخترمته المنية

فأكمل الكتاب أبوه اإلمام قوام السنة، ولذا نسب النووي أول موضع في كتاب 
اإليمان لالبن مطمئنا فهو صاحب أصل الكتاب، وفي الغالب يكون أول الكتاب 
من تصنيفه، بخالف بقية المواطن فهي تحتمل أن تكون لالبن أو األب، أو 

ق واضحا بين عمل االبن وعمل األب، ولكن خروجا من نسبة يكون الفر
 «.صاحب التحرير»الكتاب لُمَصنَِّفْيِن عدل المصنف عن ذلك واكتفى بقوله 

، «إكمال المعلم»هـ( في 544أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت: -3
وهذا الشرح هو أوسع وأكبر الشروح التي سبقت شرح النووي، فإنه صنفه 

، ولذا ضمنه إياه وبنى عليه وأكمل ما فاته، وتمم مراده، «المعلم» ليكمل به
وفيات »، «إمام الحديث فى وقته، وأعرف الناس بعلومه»والقاضي عياض 

َوَكاَن ال ُيْدَرُك َشْأُوُه، َوال ُيْبَلُغ َمَداُه ِفي اْلِعَناَيِة ِبِصَناَعِة » (، 3/483« )األعيان
اِر، َوِخْدَمِة اْلِعْلِم، َمَع ُحْسِن التََّفنُِّن ِفيِه، والتصرف الكامل اْلَحِديِث، َوَتْقِييِد اآلثَ 

في فهم معانيه، إلى اضطالعه ِباآلَداِب َوَتَحقُِّقِه ِبالنَّْظِم َوالنَّْثِر، َوَمَهاَرِتِه ِفي 
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اْلِفْقِه، ومشاركته في اللغة والعربية، وبالجملة فكان جمال العصر ومفخرة 
َذا ُعدَّْت ِرَجاالُت اْلَمْغِرِب َفْضال َعِن األفق، وينبوع الْ  َمْعِرَفِة وَمْعِدَن اإِلَفاَدِة، َواِ 

ْنَدُلِس ُحِسَب ِفيِهْم َصْدرًا -295البن األبار )« معجم أصحاب الصدفي« »اأَل
( ولذا فشرحه هذا أكثر الشروح  دورانا في كتابنا، بحيث ال يكاد يمر 296

، وقد جاوزت النقول التي صرح فيها المصنف حديث إال وفيه نقل عنه أو أكثر
باسمه أو لقبه )القاضي( ألفا وخمسمائة مرة، فضال عما يستعيره، أو يستفيده 
منه وال ينقله بعبارته، وهو ليس بالقليل كذلك، وهذا في الحقيقة يدل على 
خالص اإلمام المصنف أكثر من داللته على أي شيء آخر،  أمانة وصدق وا 

د من كثرة هذه النقول، التي قد تجعل شرح النووي كأنه وقد يستغرب أح
، ولكن ربما تالشى هذا االستغراب عند مالحظة أمرين «إكمال اإلكمال»

أحدهما: أنه مضطر لذلك اضطرارا فإن الموضوع واحد والمادة المتداولة تقريبا 
واحدة، وهذا الكتاب هو عمدة الشروح يومئذ، وال يمكن لمصنف يصنف في 

إال أن يعتمد عليه وينقل عنه النقل الكثير سواء على سبيل اإلقرار أو بابه 
على سبيل النقد واالعتراض، وهذا سبيل كل متأخر مع متقدم، وما ترك األول 
لآلخر. والثاني: وهو متمم لألول لكنه أخص منه، وهو: كأن النووي تأثر 

ورأيت أن »قائال:  «اإلكمال»بطريقة عياض مع المازري والتي َبيَّنها في مطلع 
، وما ضمَّنه غير موف بالغرض، «الُمْعِلم»إفراد كتاٍب لذلك يقطع عن الكتاب 

ر في  ن تأليف كتاب جامع لشرحه ال معَنى له، مع ما قد تقرَّ من « الُمعلم»وا 
فوائد جمَّة ال ُتضاهى، ونكت ُمْتَقَنٍة، وقف عندها حسن التأليف وتناهى، فيأتي 

ًة غير ُمفاد، وكالحديث المعاد، فاستتبَّ الرأُي بعد استخارة الكالُم في ذلك ثاني
اهلل تعالى وسلوك سبيل العدل واإلنصاف، أن يكون ما يذكر من ذلك كالتذييل 
لتمامه والصلة إلكمال كالمه، فنبدأ بما قاله رضى اهلل عنه، ونضيُف إليه ما 

ا إلى أن ننتهى منها، استتبَّ وتوالى، فإذا جاءت الزيادة فصلناها باإلضافة إلين
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ثم عطفنا على سوق ما يليه من قوله، ويتطارُد الكالم بيننا ُنوبًا، بقوة اهلل 
؛ غير أن النووي احتاج أن يفرد كتابا ولم يجعله إكماال، ألنه سيفترق «وحوله

عن صنيع القاضي مع المازري في جوانب مؤثرة؛ فإنه لن ينطلق من كالم 
نما سيأتي كالم القاضي على القاضي كما انطلق القاضي م ن كالم المازري، وا 

وجوه متفاوتة من اإلفادة، واالستشهاد والنقد، وسيناقشه النووي مرات ومرات 
ويأخذ منه ويدع، ال سيما فيما يتعلق بالروايات التي تختلف فيها أصول 
المشارقة عن أصول المغاربة، والضبوط، ومسائل االستشهاد بالحديث 

، فإن المشارب ومسالك النظر مختلفة؛ هذا شافعي وذاك واالستنباط منه
 مالكي، ولكل وجه هو موليها، والعلم رحم بين أهله.  

صيانة »هـ( في 643أبو عمرو عثمان بن عمرو ابن الصالح )ت: -4     
، «صحيح مسلم»، والقدر الموجود منه يحتوي على َبَيان َحال «صحيح مسلم

عدة فصول تشتمل على هذا ونحوه، ثم  وفضله، َوَشرطه، وهو مقسم على
شرع في كتاب اإليمان، وانتهى الموجود منه في أثنائه، وقد اعتمده المصنف 
في مقدماته اعتمادا تاما بحيث ربما ينقل الفصل بل الفصول بكمالها منه، 
وعامة هذه الفصول المنقولة متعلق بعلوم الحديث، وابن الصالح عمدة هذا 

 يستغنى عنه في التقدمة لشرح مسلم، وقد نقل المصنف الباب، ثم هي مما ال
 من هذه القطعة في نحو أربعين موضعا في أوائل الكتاب.

المفهم »هـ( في 656أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )ت: -5
صحيح »، وهو شرح حسن على مختصره لـ«لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ومن (: »2/615« )نفح الطيب»لَمقَِّريُّ في وليس شرحا لمسلم، قال ا« مسلم
وهو من أجّل الكتب، « المفهم في شرح مسلم»تصانيفه رحمه اهلل تعالى 

ويكفيه شرفًا اعتماد اإلمام النووي، رحمه اهلل تعالى، عليه في كثير من 
« المفهم»، وقد نقله عنه مقرا الدكتور التازي في مقدمة تحقيقه «المواضع
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عزوا للديباج المذهب وليس فيه محققو طبعة ابن كثير (، وكرره م1/21)
( وذكره من قبلهم دون عزو ألحد يوسف الفرت محقق كتاب الطهارة 1/38)

م ص 1986منه في )رسالة دكتوراة مقدمة لكلية دار العلوم جامعة القاهرة 
(، ولم يبين أحد منهم أين؟ وال كيف وقع هذا االعتماد من النووي على 45
وهذا عجيب فإن النووي لم يصرح بالنقل عن الرجل قط في كتابه،  ؟«المفهم»

والنووي قليل النقل في هذا الكتاب عن معاصريه والقرطبي يعد منهم، فهذا 
 الكالم ليس إال سفرة من سفرات األوهام.

فهذه الكتب األربعة يمكن أن يقال إنها الموارد األساسية لشرح النووي،    
ر، وَأَضاف وَحبَّر ما أفاده من الموارد وهناك موارد أخرى ثانو  ية َكمَّل بها وَحرَّ

األساسية، وهذه الثانوية نفسها يمكن قسمتها إلى ما أكثر من الرجوع إليه 
لى ما نقل منه المرة بعد األخرى،  عادة فيمكن وصفه بأنه موارد دائمة، وا 

ون، حتى فيوصف بأنه موارد مؤقتة، ويمكن كذلك تصنيفها بحسب العلوم والفن
تكون الصورة أكثر بيانا ووضوحا، ويظهر مدى تنوع معارف هذا اإلمام، 

 ومعرفته بمهمات الفنون والعلوم الشرعية وما يدور في فلكها ويجري مجراها.
وقد صنفت تلك الموارد بصورة متوسطة بين اإلجمال والتفصيل، فكانت ستة    

عضها في بعض، أو عشر صنفا من الفنون، وقد يرى البعض إمكان دمج ب
توليد أصناف أخرى منها، واألمر واسع، وهذه األصناف الستة عشر هي حسب 

 كثرة الموارد فيها: 
كتب  -3كتب الفقه وأصوله والخالف.   -2كتب متون األحاديث.   -1 

 -7كتب النووي نفسه.    -6كتب الغريب.    -5كتب الرجال.   -4اللغة.  
 -10كتب اآلداب.    -9تب علوم الحديث.   ك -8كتب الشروح الحديثية.   

كتب -13كتب السير والمغازي.   -12كتب االعتقاد.   -11كتب العلل.   
 كتب الطب. -16كتب التفاسير.    -15كتب البلدان.    -14األنساب.   
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فأما كتب المتون الحديثية، فهي أكثر الكتب دورانا في كتابنا، وهذا شيء  -1
رح حديثي، ومن المعتاد االستشهاد بأحاديث غير متوقع فإن الكتاب ش

المشروحة، وذكر ألفاظ متممة، أو موضحة، وشارحة، أو أحاديث متعارضة، 
وكل هذا يستدعي الرجوع إلى كتب متون السنة، وقد استعمل المصنف منها 

حيث رجع له « صحيح البخاري»قرابة ستين مصدرا، كان أكثرها دورانا 
في قريب من « سنن أبي داود»بعمائة موضع، يليه المصنف في قريب من أر 

الجمع بين »في نحو ستين موضعا، ثم « موطأ مالك»مائة موضع، ثم 
سنن ابن »و« جامع الترمذي»في قريب من أربعين موضعا، ثم « الصحيحين

في قريب من عشرين موضعا، ثم تأتي بقية كتب المتون ليرجع إلي كل « ماجه
واضع، على تفاوت بينهم في ذلك، حتى يرجع إلى واحد منها في دون عشرة م

أكثر من عشرين منها مرة واحدة فقط طول الكتاب، وال أطيل بذكر تفصيل ذلك 
« الصحيح»فليس فيه كبير عائدة هنا، لكن المهم مالحظة عناية المصنف بـ

بحيث إنه يستقصي منه مراده ما دام يجده فيه، وال يتخطاه إلى ما دونه إال 
نما المنهج أنه ال يعزو لحاجة، ث م كما أنه ليس من منهجه التكثر بالعزو، وا 

الحديث إال لمن يحتاج لعزوه إليه، فإذا سدت الحاجة لم يسترسل في العزو، ثم 
ألبي داود، « السنن»الذي يلي الصحيحين عنده في العناية والمراجعة كتاب 

ع أحاديث والذي يكاد يكون أهم كتب السنن على اإلطالق من ناحية جم
األحكام والعناية بها، وهو كعبة الفقهاء من المحدثين وغيرهم، والمصنف فقيه 
محدث، بل من كبار الفقهاء؛ بل هو عمدة الشافعية في زمانه وبعده، والمعول 

، «السنن»على اختياراته فيهم، فال غرو أن يكون كثير النظر واإلفادة من هذه 
في أحاديث األحكام، لكان « ي داودسنن أب»ولوال ما سبق من سعة دائرة 

ثالث « الموطأ»قبله في رجوع المصنف إليه، إذ « الموطأ»ينبغي أن يكون 
، وسابقو النووي ممن اعتمد على شروحهم أتباع مالك وأئمة «الصحيحين»
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« الصحيحين»دائما، ولذا تراهم إذا خدموا « الموطأ»مذهبه، وعينهم على 
عياض، « مشارق»بابة واحدة، كما تراه في  أضافوه إليهما، وعدوا الثالثة

 تلميذه ابن قرقول، وغيرهما.« مطالع»و
ولعل بعض ذلك يفسر قلة رجوعه إلى كتب المسانيد ونحوها، فلم يستخدم      

سحاق، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، « مسانيد»منها إال  أحمد، وا 
يد، وقد كان مرورا خفيفا، وَبِقّي، والدارمي، والبزار، وأبي يعلى، وعبد بن حم

، وأكثر «مسند عبد»إال نحو خمس مرات، ومثله « مسند أحمد»فلم يستعمل 
البزار « مسندا»، وأقل منهما باثنتين «مسند ابن أبي شيبة»منهما باثنتين 

 وأبي يعلى، وبقيتها مرًة مرًة.
« قمصنف عبد الرزا»وكذا المصنفات لم يكد يستعملها إال نادرا، فنقل عن    

 مرة مرة. « مصنف ابن السكن»و« مصنف ابن أبي شيبة»ثالث مرات، وعن 
وتحرير بعض الخلف « الصحيح»وقد استعان المصنف على ضبط روايات    

أو مصادر ثانوية له، « الصحيح»فيها بطائفة من الكتب التي تعتبر فروعا من 
هما ، وقد استعمل المصنف منهما كتابين «الجمع بين الصحيحين»ككتب 

للحميدي األندلسي، وهو « الجمع»أشهر ما في الكتاب، وكان أكثرهما كتاب 
من أجل وأتقن كتب هذا الباب، ولذلك تردد المصنف عليه كثيرا حتى قارب 

عبد الحق اإلشبيلي، ولكن رجوعه إليه « جمع»األربعين مرة، وكذلك استعمل 
 ربما ال يبلغ عشر مرات.

مستخرج »، فرجع إلى «الصحيح»تخرجة على واعتنى كذلك بالكتب المس     
، «مستخرج أبي نعيم»نحو عشر مرات، وأقل من ذلك بيسير إلى « أبي عوانة

ولكم « مستخرج أبي الوليد القرشي»، و«مستخرج أبي الشيخ»وذكر غيرهما كـ
 يرجع إليهما في شيء.   
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سطي خلف الوا« أطراف»وكذلك استعمل كتب األطراف، فأكثر الرجوع إلى     
أبي « أطراف»في نحو خمسة عشر موضعا، وعلى النصف من ذلك رجع إلى 

 مسعود الدمشقي.
فأما كتب الفقه واألصول والخالف، فهي في المرتبة الثانية من حيث كثرة  -2 

رجوع المصنف إلىها، وقد استعمل في هذا الباب نحو أربعين كتابا، ومما يلحظ 
المعروف « شرحه على المهذب»ناء أنه رجوعه لجميعها كان قليال، باستث

فقد كان كثيرا ما يحيل إليه من يريد التوسع في تفاصيل بعض « المجموع»بـ
المسائل التي يختصرها هنا وقد بسطها فيه، فأحال إليه نحو أربعين مرة، ويليه 

فقد نقل عنها في أكثر من عشر مواضع، وعلى « فتاوى ابن الصالح»في ذلك 
، «مختصر البويطي»لإلمام الشافعي، و« األم»النصف من ذلك كتابا 

للماوردي، وما وراء ذلك  فعامته مرة، وبعض مرتين، وشيء ثالث « الحاوي»و
مرات. ولقد كان لتمكن المصنف من ناصية هذا الفن واستحضاره لعامة 
حاطته بسائر المذاهب اليد في اعتماده على  مسائله وتحريره مذهب إمامه وا 

ذلك، وعدم احتياجه إلى استدعاء النقول في كل مسألة،  محفوظه في كثير من
، وكل الصيد في جوف «شرحه للمهذب»السيما وهو يحيل كلما لزم األمر على 

 الَفرَا.
، «الرسالة»، و«األم»وقد استعمل المصنف من كتب اإلمام الشافعي:   
، ثم طوف بين كتب المذهب فنقل عن «اختالف الحديث»، و«اإلمالء»و
« البحر»للماوردي، و« الحاوي»، و«مختصر البويطي»، و«المزني مختصر»

في خالف الشافعية والحنفية « الكامل»في الفروع، و« الشامل»للروياني ، و
« التنبيه»كالهما للبغوي، و« الفتاوى»، و«التهذيب»كالهما البن الصباغ، و

ي، للصيرف« شرح الرسالة»للقفال المروزي، و« شرح التلخيص»للشيرازي، و
فتاوى ابن »ثالثتها للغزالي، و« المستصفى»، و«الوسيط»، و«البسيط»و
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العز بن عبد السالم، وغير ذلك بما ال يجاوز مرة أو « قواعد»، و «الصالح
 مرتين في كل مصدر. 

ومن المالحظ أنه لم يذكر شيئا من كتب غير المذهب، فال نقل في الكتاب    
التامة بذكر مذاهب األئمة الثالثة عن أي مصدر من مذهب آخر، مع عنايته 

حجة »وغيرهم، ولكن لم يصرح بالنقل عن شيء من كتبهم، اللهم إال ذكره لـ
البن حزم، وذلك لما ذكرناه قبل من اعتماده على ما تحرر عنده في « الوداع

ذلك، فصار من محفوظه، أو فصله في كتبه الفقهية، نعم ينقل في بعض 
مختصراختالف »له، و« األوسط»المنذر، و البن« اإلشراف»األحيان عن 

 للطحاوي، ونحو ذلك من كتب الخالف العام، ولكنها مرات معدودات.« العلماء
وأما كتب اللغة، فهي في المرتبة الثالثة من حيث كثرة رجوع المصنف  -3

إلىها، ولقد أولى المصنف اللغة عناية فائقة في عمله هذا، فأكثر الرجوع إلى 
جاوزت عنده ثالثين مصدرا، غير مقتصر على صنف من  مصادرها التي

حاح»صنوفها، فاستعمل المعاجم وعلى رأسها  للجوهري، وأكثر الرجوع « الصَّ
لألزهري في قريب من « تهذيب اللغة»إليه أكثر من مائة وعشرين مرة، ويليه 

جمهرة »للخليل في أكثر من خمسين موضعا، ثم « العين»ثمانين موضعا، ثم 
البن ِسيَدْه أكثر من عشر « المحكم»في نحو أربعين موضعا، و« يدابن در 

« مختصر العين»البن فارس في نحو سبع مرات، ومثله « المجمل»مرات، و
َبيدّي.   للزُّ

صالح اللحن فنقل عن      اصالح المنطق البن »واهتم كثيرا بكتب الفصيح وا 
لغالم « فصيحشرح ال»لثعلب، و« الفصيح»نحو خمسين مرة، وعن « السكيت

لحن »للحريري في موضع أو اثنين، وكذا عن « درة الغواص»ثعلب، وعن 
البن َبرِّي عدة مرات منتِقًدا، ولم يكن يصرح باسمه إال نادرا، « الفقهاء
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ِقلِّي مرة وَرّد عليه، ونقل عن « تثقيف اللسان»و « الُمْعَربِ »البن َمكِّي الصِّ
 للجواليقي مرة.

« الكتاب»والصرف فنقل أكثر من عشرين مرة عن  واهتم كذلك بالنحو   
البن خروف، وكذلك « شرح الجمل»للزجاج، و« الجمل»لسيبويه،  ونقل عن 

مرة أو مرتين عن « األفعال»لألسدي، و « شرح اللمع»البن جني، و« اللمع»
 الجميع.

« االشتقاق»وظهرت عنايته ببقية فروع اللغة، فنقل في االشتقاق عن كتاب    
البن « الشافي في علم القوافي»الفتح الهمداني مرة، وفي العروض عن  ألبي

« االقتضاب»للنحاس، و« صناعة الكتاب»القطاع الصقلي، وفي األدب  عن 
« التعازي»البن الشجري، و« األمالي»البن قتيبة، و « المعارف»البن السِّْيِد، و

 للمدائني. 
من حيث كثرة رجوع المصنف  وأما كتب الرجال، فهي في المرتبة الرابعة -4

إلىها، وقد استعمل المصنف منها أكثر من ثالثين مصدرا توزعت على فروع 
للبخاري، « التاريخ الكبير»علم الرجال، وكان أكثرها دورانا على اإلطالق كتاب 

« الجرح والتعديل»حيث نقل منه في نحو أربعين موضعا، في حين نقل عن 
للحاكم « المزكين لرواة األخبار»مرة، ومن  البن أبي حاتم أكثر من عشرين

 للمقدسي قريب من عشرين مرة، ولم يسمه باسمه قّط.« الكمال»مرتين، ومن 
ألبي أحمد نحو عشر « األسامي والكنى»واعتنى كذلك بكتب الكنى، فنقل     

 للحاكم مرة.« أفراد الكنى»مرات، وكذا 
البن عساكر، « ريخ دمشقتا»للخطيب، و« تاريخ بغداد»وقد نقل من       

« تاريخ نيسابور»لعمر بن شبة، و« تاريخ المدينة»لألزرقي، و« تاريخ مكة»و
 البن يونس، من كل واحد مرة أو مرتين. « تاريخ مصر»للحاكم، و
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البن عبد البر نحو « االستيعاب»وقد اعتنى بكتب الصحابة فنقل من      
، والبن منده نحو النصف ألبي نعيم« معرفة الصحابة»عشرة مواضع، ومن 

البن األثير قريبا من ذلك. ونقل من « أسد الغابة»من ذلك، ومن 
 لمسلم مرتين. -« المخضرمين»

واعتنى بكتب رجال الصحيحين، وما يتعلق بهم من التعيين والضبط فنقل      
« رجال البخاري»للجياني أكثر من عشرين مرة، ومن « تقييد المهمل»

 ألبي الفضل المقدسي مرة مرة. « جال الصحيحينر »للكالباذي، ومن 
ابن سعد، وابن المديني، ومسلم، والنسائي، « طبقات»ونقل مرًة مرًة عن      

ألبي نعيم نحو مرتين، ورجع « حلية األولياء وطبقات األصفياء»ونقل عن 
 ألبي الحسين الرازي مرة.« مناقب الشافعي»لـ
المرتبة الخامسة من حيث كثرة رجوع وأما كتب المصنف نفسه، فتأتي في  -5

المصنف إلىها، وقد استعمل من مصنفاته قريبا من عشرين مصنفا، يأتي في 
تهذيب »في نحو أربعين موضعا، ويليه « شرحه على المهذب»مقدمتها 

في نحو خمسة عشر « األذكار»في نحو ثالثين موضعا، ثم « األسماء واللغات
« رياض الصالحين»عشر مواضع، ثم  في نحو« شرح البخاري»موضعا، ثم 

، «روضة الطالبين»في المناسك، و« اإليضاح»في ثالثة مواضع، ثم 
مختصر اإلرشاد الذي هو مختصر ابن الصالح، كل في « التقريب»و

، «التبيان في آداب حملة القرآن»، و«األربعين»، و«اإلرشاد»موضعين، ثم 
تخميس »، و«تصحيح التنبيهالعمدة في »، و«رباعيات الصحابة والتابعين»و

 ، وغيرها مرة مرة. «الفتاوى»، و«المبهمات»، و«الغنائم
وأما كتب الغريب، فتأتي في المرتبة السادسة من حيث كثرة رجوع  -6

المصنف إلىها، وقد استعمل منها المصنف أكثر من عشرة، يأتي على رأسها: 
غريب »مرة، ثم  للهروي، وقد رجع إليه أكثر من مائة وعشرين« الغريبين»
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ألبي عبيد القاسم بن سالم، ورجع له أكثر من مائة مرة، ثم « الحديث
، «غريب الخطابي»ابن قتيبة في أكثر من ستين موضعا، ونحو ذلك « غريب»

ولكنه يطلق العزو للخطابي كثيرا فال يظهر أي كتاب يريد من كتبه، وهو 
، «ح غلط المحدثينإصال»، و«أعالم الحديث»، و«معالم السنن»يستخدم له 

، فال يجزم بمقصده إال بالمراجعة والنظر أحيانا، وأما كتاب «الغريب»و
قال »للسرقسطي فقد رجع إليه نحو عشر مرات وعادة ما يقول فيه: « الدالئل»

، والكتاب مختلف في نسبته لثابت أو ولده القاسم فذهب إلى ُكٍل بعُض «ثابت
مه أبوه بعد موته، واهلل أعلم، ونقل كذلك الناس، ويقال إن أصله للقاسم ثم أت

ابن قرقول قريبا « مطالع»عياض أكثر من ستين مرة، وعن « مشارق»من 
لألزهري عدة « الزاهر في شرح ألفاظ المختصر»من المائة، ورجع كذلك لكتاب 

 للقلعي مرة أو نحو ذلك.« ألفاظ المهذب»مرات، و
نحو عشرة كتب، كان رجوعه  وأما كتب علوم الحديث، فقد استعمل منها -7

البن الصالح، ثم « علوم الحديث»إليها غير كثير في الجملة، فأكثرها ورودا 
« التقريب»للخطيب، و« الكفاية»للخطيب، نحو أربع مرات، ثم « المبهمات»

، «المدخل إلى اإلكليل»، و«معرفة علوم الحديث»للمصنف  مرتين، ثم البقية 
لإلسماعيلي، « المدخل»الثتها للحاكم، وث« المدخل إلى المستدرك!!»و
 للمصنف، مرة مرة.« اإلرشاد»للحازمي، و« الناسخ والمنسوخ»و
كالهما « التتبع»، و«العلل»وأما كتب العلل، فقد كان عامة رجوعه إلى  -8

 للدارقطني، حتى نيفا على ثمانين موضعا.
حو ثالث ن« سير ابن إسحاق»وأما كتب المغازي والسير، فقد رجع إلى  -9

لى  لى « الشفا»مرات، وا  الدرر في »، و« سير الواقدي»لعياض مرتين، وا 
 البن عبد البر مرة مرة.« مختصر السير
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وصف »إلمام الحرمين مرتين، و« اإلرشاد»وأما كتب االعتقاد، فقد راجع  -10
كالهما للبيهقي مرة « القدر»، و«البعث والنشور»مرة، وكذا « اإليمان وشعبه

 مرة.
السمعاني، في نحو « أنساب»وأما كتب األنساب، أكثر اعتماده على  -11

األنساب »الزبير بن بكار نحو أربع مرات، و« أنساب»ثالثين مرة، ورجع إلى 
 البن طاهر مرتين.« المتفقة

للبكري نحو « معجم ما استعجم»وأما كتب البلدان، فقد كان رجوعه إلى  -12
 للحازمي في نحو أربعة مواطن.« كنالمؤتلف في األما»خمس مرات، وكتاب 

ولم يصرح باسم « الواحدي»وأما كتب التفسير، فعامة اعتماده تفاسير  -13
، ونقل «الوسيط»و« البسيط»شيء منها، ولكن بالتتبع وجد عامة ما ينقله 

« الوقف واالبتداء»أربع مرات أو نحو ذلك، ونقل عن « تفسير الطبري»عن 
 البن األنباري مرة.

للشيخ الضال أبي علي ابن « القانون»ما كتب الطب، فرجع إلى كتاب وأ -14
 سينا مرة واحدة. 
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 الفصل الثالث
 النسخ الخطية لشرح النووي

لقد سعيت في تتبع كل ما يمكن أن تصله يدي من نسخ هذا الشرح المفيد،    
وقد وفق اهلل وله الحمد وأعان على تحصيل عشرات النسخ من شتى أنحاء 

، حتى استقر بين يدي أكثر من ستين نسخة حتى كتابة هذه السطور، العالم
وقد درست هذه النسخ حسب الوسع والطاقة فانتقيت منها أصحها وأقدمها، 
ولكني مع ذلك أضع هنا مسردا بالذي وقفت عليه ونظرت فيه من النسخ على 
سبيل اإلجمال، وهناك عدة نسخ تتألف من أكثر من مجلد يحسبها من لم 

نما هي ملفقة من أكثر من نسخة، كنسخة أيا صوفيا يد رسها نسخة واحدة، وا 
مثال فهي أربعة مجلدات متوالية بالمكتبة المذكورة ولكنها ليست نسخة واحدة 
نما األول من نسخة والثاني من نسخة والثالث والرابع من نسخة ثالثة،  وا 

أ في ترقيم وهكذا، وقد نبهت على هذا حتى ال يتوهم متوهم أن هناك خط
النسخ، فإذا تكرر اسم النسخة وأخذت أكثر من رقم فاعلم أن كل رقم مجلد من 
نسخة غير األخرى، ثم إني بعد هذا المسرد العام أفصل بوصف ما أظنه أصح 

 وأضبط، وقد رتبته على البلدان التي توجد فيها هذه النسخ.
 أوال: النسخ المصرية:

حديث[ )أربع مجلدات من  529ة، عمومي 4556المكتبة األزهرية رقم ] .1
أصل خمسة والناقص الثاني( بخط أحمد بن علي الدمياطي سنة 

ن 689إلى  -687)تواريخها من  هـ( وهي أقدم النسخ على اإلطالق وا 
 كان غيرها يفوقها صوابا وضبطا.

حديث[ )المجلد الثالث( 315عمومي،  2379المكتبة األزهرية رقم ] .2
 هـ(.712سنة)
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حديث[ )الرابع( سنة 582عمومي، 5068هرية رقم ]المكتبة األز  .3
 هـ(.740)

حديث[ )المجلد األول وبه  6113عمومي، 9322المكتبة األزهرية رقم ] .4
 نقص( بدون تاريخ.

 [ )كاملة( بدون تاريخ. 6112عمومي، 9321المكتبة األزهرية رقم ] .5

[ )كاملة( التي يقال بخط النووي، وليست 5دار الكتب المصرية  رقم ] .6
نما عليك نوبة تملك سنة )كذ  هـ(.874لك، وليس عليها تاريخ نسخ، وا 

مجلدات إلى باب الصداق(، وليس عليها  3[ )643دار الكتب رقم ] .7
 تاريخ. 

 هـ(.836[ )األول فقط( وتاريخها حسب قراءتي )1243دار الكتب رقم ] .8

[ )الرابع فقط( بدون تاريخ لكنها مملوكية ويظهر 512دار الكتب رقم ]  .9
 ا من القرن الثامن. أنه

 [ )األول فقط( بدون تاريخ.514دار الكتب رقم ] .10

 ثانيا: النسخ التركية: 
[ )المجلد الثاني فقط( منسوخة من نسخة 698مكتبة أيا صوفيا رقم ] .11

 المصنف الموقوفة بدار الحديث بدمشق. 
[ )الثالث والرابع( بخط ابن العطار 700-699رقم ] صوفيامكتبة أيا  .12

 (. هـ691سنة )

 هـ(.803[ )األول( عليها تملك سنة )697مكتبة أيا صوفيا رقم ]  .13

هـ[ 730[ وهي كاملة مكتوبة سنة ]781السلطان سليم رقم ] مكتبة .14
 ومنقولة من خط المصنف.

هـ( 802[ )األول( مكتوبة سنة )418مكتبة السلطان سليم رقم ] .15
 ومقابلة على نسخة المصنف.
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لى آخره( بدون  [ )من970مكتبة السلطان سليم رقم ] .16 أثناء الثاني وا 
 تاريخ وكأنها متممة لسابقتها.

 هـ(.707[ )األخير( مكتوبة سنة )2186مكتبة يازما بغشلر ] .17

 [ )األول( دون تاريخ.61مكتبة مصلى مدرسة رقم ] .18

[ مكتوبة سنة 117مكتبة جورليني علي باشا )المجلد األخير( رقم ] .19
 هـ(.784)

 بدون تاريخ.  [ )األول(252مكتبة جوروم رقم ] .20

 [ )األول( بدون تاريخ.49مكتبة بلدية أنقرة ] .21

[ )الثاني( منسوخة من خط المصنف سنة 50كتبة بلدية أنقره ]م .22
 هـ(.715)

 هـ(.730[ )الثالث( سنة )51مكتبة بلدية أنقرة ] .23

 [ )الرابع( بدون تاريخ.52مكتبة بلدية أنقرة ] .24

 . [ )الخامس( بعد السبعمائة53مكتبة بلدية أنقرة ] .25

 [ )األول( بدون تاريخ. 202مكتبة رئيس الكتاب رقم ] .26

 هـ(.830[ )الرابع( منسوخ سنة )203رئيس الكتاب رقم ] مكتبة .27

[ )األول والثاني في مجلد واحد( بدون 308مكتبة راغب باشا رقم ] .28
 تاريخ. 

لى آخر الكتاب في مجلد واحد( 309مكتبة راغب باشا رقم ] .29 [ )الثاني وا 
 بدون تاريخ.

 [ )األول( بدون تاريخ. 109عموجة زاده حسين رقم ] ةمكتب .30

 [ )كاملة( بدون تاريخ.92باشا رقم ] محمودمكتبة  .31

 هـ(احتماال.730[ )األول( سنة )1038مكتبة نور عثمانية برقم ] .32

 هـ(.738[ )الثاني( سنة )1039مكتبة نور عثمانية برقم ] .33
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 [ )الثالث( بدون تاريخ.1040مكتبة نور عثمانية ] .34

 هـ(.730[ )الرابع( سنة )1041نور عثمانية ] مكتبة .35

 هـ(.936[ )كاملة( خزائنية سنة )1037مكتبة نور عثمانية ] .36

 هـ(.718[ )الثالث( سنة )441مكتبة فيض اهلل ] .37

 هـ(.801[ كاملة سنة )440مكتبة فيض اهلل ] .38

هـ( نظرا وقد سقط من 733[ )الرابع( ويقال )715مكتبة ولي الدين ] .39
لي الدين أربع أرقام قبل هذا الرقم يتوقع أن يكونوا نسختي من مكتبة و 

 تكملة الكتاب.

 هـ(.747[ وهي كاملة مكتوبة سنة )266نوربانو برقم ] مكتبة .40

 ثالثا: النسخ الفلسطينية:

 هـ(.710[ )الثاني والثالث( سنة )108مكتبة المسجد األقصى ] .41

 هـ(.777[ )الثاني والثالث( سنة )280مكتبة المسجد األقصى ] .42

 رابعا: النسخ السعودية:

 هـ(.1237[ )األول( سنة )796مكتبة الحرم المكي رقم ] .43
[ )األول في قسمين( 464، حديث 1072مكتبة الحرم المكي رقم ] .44

 بدون تاريخ.

[ )كاملة في مجلدين ناقصة 665مكتبة جامعة الملك سعود رقم ] .45
 األول( بدون تاريخ، وقدروها القرن الثالث عشر.

[ )قطعة من الرابع( عليها بالغ سنة 124زة رقم ]مكتبة جامع عني .46
  هـ(.1089)

 
 خامسا: النسخ التونسية: 

 ( )كاملة( القرن الثامن .4/156مكتبة جامع القرويين رقم) .47
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 سادسا: النسخ اليمنية:  .48

تصوير معهد  237مكتبة األحقاف بتريم )مجموعة الرباط( رقم ] .49
 هـ(. 740المخطوطات[، )الثاني( سنة )

 سابعا: النسخ العراقية: .50

 هـ(.740خة عراقية غير محددة المصدر عندي، مكتوبة سنة )نس .51

 
 ثامنا: النسخ اإليرانية: 

المكتبة الوطنية بإيران )كتبخانة ملي جمهوري إسالمي إيران(، رقم  .52
 [ )الثاني( مقابلة على نسخة المصنف.59]
ران(، رقم المكتبة الوطنية بإيران )كتبخانة ملي جمهوري إسالمي إي .53

 [ )الرابع(.157]

[ )األول ملفق من عدة نسخ قديمة وأقل قدما( -نسخة إيرانية برقم ] .54
 بدون تاريخ.

 تاسعا: النسخ البوسنية:

[ )الثالث( منقولة من نسخة منقولة من نسخة 446مال خسروا ] مكتبة .55
 عالء الدين ابن العطار المنقولة من نسخة المصنف.

 عاشرا: النسخ األيرلندية: 

 هـ(.697[ )األول( سنة )3135تشستربيتي رقم ] مكتبة .56
 [ )الرابع( بدون تاريخ.4847مكتبة تشستربيتي رقم ] .57

[ )قطعة من الرابع( بدون تاريخ بخط 4829مكتبة تشستربيتي رقم ] .58
الشيخ تقي الدين الحصني، ويبدو أنها شرح الحصني على مسلم أو 

 السياقات كثير. اختصار له من شرح النووي؛ إذ فيها اختالف في

 حادي عشر: النسخ الفرنسية: 
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[ )الثالث( بدون تاريخ، كتبها 5361الوطنية بباريس رقم ] المكتبة .59
 أحمد بن أحمد بن الحبيب، لشيخه المختار...

 ثاني عشر: النسخ األمريكية:

 هـ(.729[ )الرابع( سنة )141مكتبة برنستون ] .60

تمل سبعمائة ..( ويح40[ )األول( سنة )146مكتبة برنستون ] .61
 أوتسعمائة.

 ثالث عشر: النسخ األلمانية: 

[ )قطعة من األول( بدون تاريخ، وعليها 312جامعة ليبزك رقم ] مكتبة .62
 هـ(.976قراءة سنة )

 

 



 

 
128 

 وهذا تفصيل بشأن النسخ التي أضبط وأصح النسخ حسبما رأيت.

نسخة دار الكتب المصرية، التي يزعم غلطا أنها بخط المصنف اإلمام  -1
 النووي.

حديث 5وهي نسخة كاملة محفوظة بدار الكتب المصرية العامرة تحت رقم ]  
بسم اهلل »[ لوحة، وأولها: 360ق[، وتقع في مجلد واحد كبير القطع في ]

الرحمن الرحيم. هذا فهرست تراجم كتاب شرح صحيح مسلم وأبوابه 
رس واستغرق هذا الفهرس قريبا من ست لوحات، ويلي الفه« وفصوله...

شرح صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري، تأليف »لوحة العنوان، وفيها: 
الشيخ العالمة اإلمام شيخ اإلسالم، ذي التصانيف المشهورات، والبركات 
الطاهرات، محيى الدين يحيى بن شرف المري النووي الشافعي، رحمه اهلل 

 «.تعالى ونفعنا بعلومه
في القاهرة المحروسة  (1)سابق الحنفيو تحته تملك لمحمد بن محمد ال    

يوم األحد ثاني عشر ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثمانمائة أحسن اهلل 
عاقبتها في خير، وعلى يمين هذا التملك إسناد صاحبه إلى كتب ومصنفات 
النووي. وعلى يساره ختم دار الكتب المصرية، وعلى يسار الختم تملك ألبي 

، (2)د بن أحمد بن األمانة األنصاري الشافعيالفضل عبد الرحمن بن محم
 وتحته تملك لشمس الدين العجمي الكوالني.

                                 
( هو ناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود الجمال المعروف بابن السابق 1)

هـ(، من تالميذ الحافظ ابن حجر، وأصحاب الحافظ السخاوي، وقد ترجمه 878الحنفي )ت:
 (. 9/305« )الضوء الالمع»في 
( هو الجالل عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو الفضل ابن البدر األبياري األصل 2)

القاهري الشافعي، المعروف بابن األمانة، وهو من تالمذة الحافظ ابن حجر، ترجمته في 
 (. 4/120« )الضوء الالمع»
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وفي أدنى الصفحة على اليمين ختم أوقاف محمد علي باشا والي مصر،   
ال شك أنه خطه، »هـ[، وكتب تحته: 1013وعلى اليسار تملكان أحدهما سنة ]

واالرتياب، وقد وجدت بين  وينبئ عنه ما كتبه في آخر الكتاب، بل يرفع الشك
هذا الخط وبين الخط الذي ثبت أنه خطه بحيث يزيل عن وجهه نقاب 

 ...«. الشبهة 
بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا »ثم بدأ الكتاب وصدر بـ    

وكتبت بقلم بخط الثلث المتقن، ثم شرع في « محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
 .الكتاب بخط فارسي دارج

وقد كتب بعض أهل العلم بعض التعليقات هنا وهناك على بعض المواضع    
 متعقبا للمصنف، رحم اهلل الجميع. 

قال مؤلفه يحيى بن شرف النووي، عفا اهلل »وختمت النسخة بهذا الحرد:   
عنهما: فرغت منه أول يوم االثنين الثالث والعشرين من جمادى األولى، سنة 

وأجزت روايته لجميع المسلمين، والحمد هلل وحده خمس وسبعين وستمائة، 
 «.كما هو أهله، وبه نستعين ونتوكل عليه

« ال شك أنه خطه...»وهذه العبارة، وعبارة صاحب التملك المشار إليه آنفا:    
هما مستند من قال إن هذه النسخة بخط اإلمام النووي، وقد اغتر بهذا 

لكتاب أنه بخط النووي، وأنه مكتوب مفهرسو دار الكتب، فكتبوا على بطاقة ا
هـ[، وتبعهم على ذلك جماعة من الباحثين ممن وقفوا على هذا 675سنة ]

الكالم ولم ُيَتح لهم تحريره، وعند النظر يظهر بطالن هذه الدعوى، فأما الحرد 
فهو منقول، والعادة في مثل هذا أن ينبه الناسخ إلى كونه من األصل المنسوخ 

غير  -لهذا ولغيره مما سيأتي –هذه النسخة فيما يظهر منه، لكن ناسخ 
ضابط وال متقن، وأما صاحب التملك فقد اغتر بصنيع هذا الناسخ وبنى قوله 
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عليه، فليس هناك حتى اآلن شاهد بصحة ثبوت هذه النسبة أصال، بل 
 الشواهد متواطئة على بطالنها، ومن ذلك:

، وقد أفادت عبارة (1)المعروف أن خط النسخة ال يشبه خط اإلمام المصنف -1
صاحب التملك السابقة أن هذه النسبة كان مشكوكا فيها مرتابا في صحتها، 
وأنه إنما رفع هذا االرتياب والشك بجزمه بكونها بخطه بناء على مشابهة 
خطها لخط المصنف، وهذا ليس بصواب كما يظهر بالمقارنة، وغير بعيد أن 

قدم متملكيها وهو ابن السابق الحنفي يكون قد استأنس في ذلك بكون أ
هـ[، كان ممن يقتني نفائس الكتب، وولي خزانة الكتب بالظاهرية 877]ت:

القديمة كما يقول السخاوي، لكن هذا ال يفيده كذلك شيئا فإن ابن السابق لم 
 يقل إنها بخط النووي، وال أشار إلى شيء من ذلك، واهلل أعلم.

ت األجزاء ونهاياتها وسقوط بعضها، فقد وقعت االضطراب الواقع في بدايا -2
[ وفيها بدأ الجزء الثاني، ولم أعثر له على 70نهاية الجزء األول في لوحة ]

آخر المجلد »[ كتب: 80نهاية بعد ذلك، وبعده بعشر لوحات في اللوحة ]
[ 157، ولم أعثر على بدايته، ثم في اللوحة ]«الثالث من شرح صحيح مسلم

ر المجلد الثالث من شرح صحيح مسلم، يتلوه ... الرابع كتاب آخ»كتب أيضا: 
تم الجزء الثالث من شرح الصحيح، ويتلوه إن [ »205، وفي اللوحة ]«النكاح

، ثم بدأ الجزء الرابع في نفس «شاء اهلل في الذي يليه باب سن األضحية
اللوحة وانتهى بنهاية الكتاب، ويستحيل أن يكون هذا التخليط من مثل 

 مصنف.ال

                                 
« التقريب»ذا نسخة له، وك« األعالم»( وقارن النموذج الذي أثبته األستاذ الزركلي في 1)

 التي بخطه في تركيا. 
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وغفر اهلل لمالكه »[ في نهاية المجلد الثالث: 80قول الناسخ في اللوحة ] -3
، ومثل هذه العبارات ال تقع من «ولكاتبه والمسلمين أجمعين برحمته...

نما يكتب مثل هذا ناسخ يكتب لغيره.  المصنفين عادة، وا 

ما في النسخة من أخطاء متكاثرة وتصحيفات جلية وسقط في مواطن  -4
عددة، بحيث يصح القول بأنها من أضعف النسخ التي قابلناها إن لم تكن مت

 أضعفها على اإلطالق، مما يستحيل معه كونها بخط اإلمام المصنف.

خلو النسخة من الحفاوة والعناية الالئقة بنسخة مكتوبة بخط اإلمام  -5
جازات،  النووي، ولو كانت بخط اإلمام لظهر عليها سماعات وقراءات وا 

 شارات، واحتفل بها احتفاال يليق بذلك.  وا  

/ب( حاشية كتبت بخط المصنف عند 1نقل ناسخ مخطوطة جوروم )ل -6
 ، وليست هذه الحاشية في نسختنا هذه. «وغريبها وعزيزها»قوله في المقدمة: 

وهذه النسخة من أضعف النسخ في الواقع مقارنة بما سنذكره بعد من النسخ   
مشتهرة بين الباحثين بكونها بخط المصنف؛ لما ذكرتها، وال المتقنة، ولوال أنها 

 قدمتها بين يدي النسخ الصحيحة.
 هـ(.689-688نسخة مكتبة أيا صوفيا بتركيا، والمنسوخ بعضها ) -2-4
 وهي نسخة ملفقة من عدة نسخ، في أربع مجلدات:  
[، 21[ ومسطرته ]298[ وعدد أوراقه ]697المجلد األول: برقم ] -   
الجزء األول »كتوب بخط النسخ الواضح، وملون العناوين، وعلى غالفه: وم

من شرح مسلم، تأليف الشيخ اإلمام العالم العالمة مفتي المسلمين محيي 
، ويبدأ من أول «الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مرا النووي رحمه اهلل

كمل »ده الكتاب، وينتهي بانتهاء باب تحريم النظر إلى العورات، وكتب بع
الجزء األول بحمد اهلل وعونه، ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اهلل تعالى باب جواز 
االغتسال عريانا في الخلوة، اللهم اغفر لكاتبه، ولمن نسخ بسببه، وللقارئ 
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فيه، ولمستمعه، ولجميع المسلمين، وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه 
، وهو من نسخة «بنا اهلل ونعم الوكيلأجمعين، والحمد هلل رب العالمين، حس

جيدة مصححة ومقابلة حسب الوسع، وليس عليه تاريخ نسخ وال اسم ناسخ، 
 ولكن عليه بعض التملكات في مطلع الثمانمائة.  

[، وكتب 25[، ومسطرته ]254[، وعدد أوراقه ]698المجلد الثاني: برقم ] -
شرح الجامع الصحيح  الجزء الثاني من»بخط النسخ الحسن، وعلى غالفه: 

لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، تأليف 
الشيخ اإلمام العالم العامل العالمة محيي الدين النواوي، قدس اهلل روحه ونور 

، ويبدأ من أول باب االضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وينتهي «ضريحه
آخر المجلد الثاني من »تب في آخرها: بنهاية باب صوم عشر ذي الحجة. وك

هذه النسخة المباركة من شرح صحيح مسلم رحمه اهلل تعالى ورضي عنه، 
نقلت من »، ثم كتب تحته: «يتلوه في الثالث إن شاء اهلل تعالى كتاب الحج،...

، والظاهر أن «نسخة المصنف الموقوفة بدار الحديث بدمشق المحروسة
أو يكون الثاني هذا « الثاني»بدل « الثالث»تكون الصواب في هذه الخاتمة أن 

/أ( كتب 157المذكور بحسب تجزئة الناسخ ال المصنف، فإن في اللوحة )
آخر المجلد الثاني من شرح صحيح مسلم رحمه اهلل تعالى، يتلوه »الناسخ: 

في الثالث إن شاء اهلل تعالى كتاب الجمعة، والحمد هلل رب العالمين، قال 
وي عفا اهلل وأرضاه: فرغت منه يوم األحد الخامس عشر من شهر مؤلفه النوا

المجلد الثالث من »وبعده مباشرة: « ربيع اآلخر سنة ثنتين وسبعين وستمائة
منهاج المحدثين وسبيل طالبيه في شرح صحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن 

ى بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه اهلل وغفر له ولطف به، يحي
شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام النواوي عفا اهلل عنه 
ولطف به وبوالديه ومشايخه وسائر أحبابه والمسلمين أجمعين، قال مؤلفه: 
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بدأت فيه أول يوم االثنين السادس عشر من شهر ربيع اآلخر سنة ثنتين »
 ««  .وسبعين وستمائة

[، وكتب 21[، ومسطرته ]254راقه ][، وعدد أو 699المجلد الثالث: برقم ] -
الجزء »بخط النسخ الحسن، وكتبت أبوابه بخط الثلث الجميل، وعلى غالفه: 

، ويبدأ من أول كتاب «الثالث من شرح مسلم، للشيخ محيي الدين النواوي
آخر المجلد الثالث »الحج، وينتهي بنهاية باب غزوة األحزاب، وفي خاتمته: 

سلم رحمه اهلل، ويتلوه إن شاء اهلل في المجلد من المنهاج في شرح صحيح م
الرابع: باب غزوة أحد، ووافق فراغ هذا المجلد على يد العبد الفقير إلى اهلل 
تعالى داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار الشافعي، عفا اهلل عنه، والحمد هلل 
وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكان 
الفراغ من تعليقه في يوم األربعاء الثامن والعشرين من شهر رجب الفرد سنة 

 «. ثمان وثمانين وستمائة
وهذه المجلد والذي يليه من أصح إن لم يكونا أصح النسخ على اإلطالق،   

فهما منسوخان من نسخة اإلمام النووي، وناسخهما تلميذه الشيخ داود بن 
، «مختصر النووي»الدين ابن العطار الملقب بـالعطار، وهو أخو العالمة عالء 

وهو أخو الحافظ الذهبي من الرضاع رحم اهلل الجميع، وقد اعتنى فيهما ببيان 
ما في األصل، وهي نسخة مقابلة مصححة، يا ليتها كانت كاملة، ولكنها 
لألسف لم يصلنا منها إال هذا المجلد الثالث والرابع الذي يأتي وصفه بعد 

 قليل.
[، وكتب 21[، ومسطرته ]255[، وعدد أوراقه ]700مجلد الرابع: برقم ]ال -

الجزء »بخط النسخ الحسن، وكتبت أبوابه بخط الثلث الجميل، وعلى غالفه: 
، ويبدأ من أول باب غزوة «الرابع من شرح مسلم، للشيخ محيي الدين النواوي

الفراغ من آخر الكتاب، ووقع »أحد، وينتهي بنهاية الكتاب، وفي خاتمته: 
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تعليقه يوم األربعاء خامس عشر ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وستمائة على 
يد العبد الفقير إلى اهلل تعالى داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار الشافعي، 

، وكما سبق فهذان المجلدان الثالث والرابع «عفا اهلل عنه، بدمشق المحروسة
 منهما من نسخة مغايرة، واهلل أعلم. من نسخة واحدة، والمجلدان األوالن كل

 هـ[:689-687النسخة األزهرية األولى، المنسوخة ] -5

/عمومية[، 4556وهي محفوظة بالمكتبة األزهرية العامرة، برقم: ] 
/خصوصية: حديث[، وخطها نسخ حسن واضح، والموجود منها أربعة 529]

 ثاني.مجلدات من الكتاب من أصل خمسة، وقد سقط منها المجلد ال
[، وهو مبتور من 21[ ورقة، ومسطرته ]172المجلد األول: ويقع في ]   

يَماِن ِباللَِّه َتَعاَلى »، في «كتاب اإليمان»أوله، ويبدأ من أثناء  َباِب اأْلَْمِر ِباإلِْ
يِغِه َمْن َلْم َوَشرَاِئِع الدِّيِن َوالدَُّعاِء ِإَلْيِه َوالسَُّؤاِل َعْنُه َوِحْفِظِه َوَتْبلِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوِلِه 

، «يميلوا إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة...» ، من أول قوله:«َيْبُلْغهُ 
إلى هنا آخر الجزء األول من » وينتهي بنهاية كتاب اإليمان وقال ناسخه : 

 (1)تجزئة المصنف رحمه اهلل، وكان الفراغ منه مستهل رجب الفرد سنة سبع
لجزء الثاني كتاب الطهارة، إن شاء اهلل وثمانين وستمائة، يتلوه في ا

 «. تعالى...

الجزء الثالث من »[ ورقة، وعلى غالفه: 253المجلد الثالث: ويقع في ]  
منهاج المحدثين، وسبيل طالبيه المحققين، في شرح صحيح اإلمام أبي 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه اهلل، تأليف اإلمام المحدث المتقن 

                                 
، فإن لم يكن ما هنا سبق «تسع»، والذي في بقية األجزاء: «سبع»( كذا بخط الناسخ 1)

قلم فقد يكون كتبه مفرقا على فترات متباعدة، وبدون ترتيب ففي نهاية الجزء الثالث أنه 
ع األول من نفس ربي 3/ 16هـ بينما أنجز الرابع في 689شعبان  8/ 13أنجزه في 

 شوال من نفس السنة.  10/10السنة!!، بينما انتهى من نسخ األخير في 
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افظ العالمة جامع الفضائل سيد األفاضل شيخ اإلسالم مفتي األنام الفقيه الح
محيى الدين يحيى بن الشيخ الزاهد العابد الورع الحاج شرف الدين شرف بن 

، ويبدأ «مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام النواوي رحمة اهلل عليه
آخر »ره: من أول كتاب الجنائز، وينتهي بنهاية باب فضل عتق الوالد، وفي آخ

الجزء الثالث، ويتلوه في الجزء الرابع بعده إن شاء اهلل تعالى كتاب البيوع... 
وكان الفراغ من نسخه في الثالث عشر من شعبان المبارك سنة تسع وثمانين 

 «. وستمائة...
[، وعلى غالفه 21[ ورقة، ومسطرته ]249المجلد الرابع: ويقع في ]   
، وبقيته مثل «ثين، وسبيل طالبيه المحققين...الجزء الرابع من منهاج المحد»

، وينتهي بنهاية «كتاب البيوع»ما في غالف الجزء الثالث، ويبدأ من أول 
آخر الجزء »، وفي آخره: «باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة..»

الرابع، ويتلوه في الجزء الخامس إن شاء اهلل تعالى باب النهي عن لبس الرجل 
المعصفر... وكان الفراغ من نسخه السادس عشر من ربيع األول سنة الثوب 

 «.  تسع وثمانين وستمائة
[، و وقد سقط من 21[ ورقة، ومسطرته ]162المجلد الخامس: ويقع في ]   

» ، عند قوله «باب جواز اتخاذ األنماط»أوله ثالثة أبواب، ويبدأ من أثناء 
باب إباحة لبس »وينتهي بنهاية  ،«قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب...

آخر الكتاب، وعلى آخر كتاب »، وفي آخره: «الحرير للرجل إذا كان به حكة..
... ونقل كلمة المصنف المشهورة في تأريخ انتهاء هذا (1)األصل بخط مصنفه

                                 
وأنا أمسك أن يكون نقله من خط ]المصنـ[ـف رحمه »( كتب حيالها بالحاشية اليمني: 1)

، وغير بعيد أن يكون إمساك ابن حيان المذكور عن ذلك «اهلل. ]...[ـان بن حيان وفقه اهلل
ة على عتاقتها من الغلط والتصحيف الكثير الذي يفترض أن تخلو منه لما في هذه النسخ

 نسخة منقولة من خط المصنف، واهلل أعلم. 
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الشرح...، ثم قال: كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه الراجي عفوه ومغفرته 
الدمياطي الشافعي عفا اهلل عنه وعن جميع المسلمين، ومعونته أحمد بن علي 

وكان الفراغ من نسخه في العاشر من شوال سنة تسع وثمانين وستمائة، 
والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

 «.    حسبنا اهلل ونعم الوكيل
 هـ(.697نسخة تشستربتي، المنسوخ بعضها ) -8 -6
 والموجود منها ثالثة مجلدات متفرقات، كل واحد من نسخة مختلفة:   
[ 176[، وعدد لوحاته ]3135المجلد األول: وهو أجلها وأقدمها، برقم ] -

[ سطرا، وكتب بخط النسخ الواضح الحسن، ويبدأ 23لوحة، وفي كل صفحة ]
لد، ببداية الكتاب، وينتهي بنهاية كتاب اإليمان، ويبتدئ بفهرس أبواب المج

المجلد األول »واستغرق لوحة ونصف اللوحة، وكتب على غالفه بخط الثلث: 
من شرح مسلم للشيخ العالمة محيى الدين النووي، رحمه اهلل تعالى، ونفعنا 

 «.  به آمين آمين آمين
آخر كتاب اإليمان »هـ[ ، ففي خاتمته: 697وهذا المجلد منسوخ في سنة ]    

حمه اهلل تعالى، وكان الفراغ من ]بقية[ نسخ من المنهاج شرح صحيح مسلم ر 
هذا الجزء يوم االثنين التاسع من شهر ذي القعدة، سنة سبع وتسعين 
وستمائة، ضحوة النهار. وذلك ما استنسخه لنفسه سيدنا وموالنا اإلمام العالم 
العالمة أقضى القضاة تقي الدين حرمي بن الخطيب األجل اإلمام أبي الهدى 

بمدينة غزة المحروسة، ومدينة الخليل عليه السالم، والرملة،  كوكب، الحاكم
ولذ، وما أضيف إليهم، نفع اهلل المسلمين ببركاته، آمين آمين آمين. يتلوه إن 

 «.شاء اهلل تعالى بالجزء الثاني من الكتاب كتاب الطهارة، وهلل الحمد

بة هذا إحدى وعشرون سنة بين الفراغ من كتا»وكتب تحت هذا بخط أصغر:   
 «.  الكتاب وبين وفاة الشارح رحمه اهلل تعالى آمين
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وعليه عدة تملكات انمحى بعضها، وعامتها غير مؤرخ، والمؤرخ فيها كان    
هـ[، وهو من نسخة متقنة مقابلة مصححة، يقل فيها 1104في سنة ]

 التصحيف والغلط.
ير حسب تجزئة [، ويشتمل المجلد الرابع واألخ4847المجلد الثاني: برقم:] -  

[، وخطه نسخ، 23[ لوحة، وعدد األسطر ]284المصنف، وعدد لوحاته ]
لرجل »... ويبدأ من أثناء كتاب األشربة، أوائل باب جواز شرب اللبن، بقوله: 

، وينتهي بنهاية الكتاب، «من أهل المدينة كما جاء في الرواية األخرى...
خالف لخط المجلد األول وليس عليه تاريخ نسخ، وال يعرف كاتبه، وخطه م

 المرموز له بـ)ش(.
[، والموجود منه كذلك قطعة من المجلد 4729المجلد الثالث: برقم ] -    

[ لوحة، ويبدأ من أثناء كتاب الفضائل، بباب 235الرابع، وعدد لوحاته ]
فضائل عيسى عليه الصالة والسالم، ويستمر حتى أوائل كتاب الزهد، في آخر 

َما َأْشَبَع َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل »[ عند قوله : 229لوحة ]الوجه األول من 
ليبدأ «. َعَلْيِه َوَسلََّم َأْهَلُه َثاَلَثَة َأيَّاٍم ِتَباًعا ِمْن ُخْبِز ِحْنَطٍة َحتَّى َفاَرَق الدُّْنَيا

الوجه الثاني بقوله في كتاب اإليمان الذي هو أول كتب الصحيح!!، باب 
، ويستمر حتى «وقوله: ربنا فارقنا الناس في الدنيا: »معرفة طريق الرؤية

[ لينتهي الجزء عند قوله في كتاب اإليمان، باب آخر أهل النار 235اللوحة ]
ْسَكاِن السِّيِن اْلُمْهَمَلِة َوَفْتِح « َتْسَفُعُه النار»وقوله: »خروجا:  َفُهَو ِبَفْتِح التَّاِء َواِ 
 «.اْلَفاِء...

رسي دارج، وبه إلحاقات وحواش على جوانبه في مواطن وقد كتب بخط فا    
كثيرة، وكذلك به طمس في مواضع، وساء تصوير بعض لوحاته بما يعسر معه 

 قراءتها.  -إن لم يستحل-
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كتبه الشيخ تقي الدين [: »16وقد كتب عليه بخط مخالف في اللوحة ]   
الِحْصِنّي المذكور ، و «الِحْصِني، غفر اهلل له ولمن قرأ فيه ولجميع المسلمين

 وغيره.« كفاية األخيار»هو الفقيه الشافعي المعروف، صاحب 
للنووي عندي نظر، فإن فيه فروقا « شرح مسلم»وفي كونه قطعة من     

كثيرة عن بقية النسخ، بل بعض السياقات مختلفة عن النسخ المشهورة، فهو 
الِحْصني على شرح »؛ إن لم يكن «شرح النووي»يصلح أن يكون مختصرا من 

وغيره أن للِحْصني  (1)«كشف الظنون»، فقد ذكر حاجي خليفة في «مسلم
شرحا على مسلم؛ فلعل هذا قطعة منه، فإن يكنه؛ فواضح أنه معتمد على 
شرح النووي اعتمادا تاما؛ فهو بالمختصر له أشبه منه بكونه شرحا مستقال، 

 واهلل أعلم.
 هـ(.708) نسخة دار الكتب المصرية، المنسوخة -9
 1243وهي قطعة تحتوي على المجلد األول فقط، وهي محفوظة تحت رقم ]   

[ لوحة، ومكتوبة بخط 282حديث[، وتقع في مجلد واحد، عدد لوحاتها ]
 فارسي حسن.

لوحات، ثم  7وتبتدئ بجدول يشتمل على فهرس أبواب الكتاب، يستغرق    
سلم لإلمام النووي نصف أول شرح صحيح م»تأتي صفحة العنوان وفيها: 

، ويبدأ من أول الكتاب، وينتهي بنهاية باب النهي عن البصاق في «ُقدِّس سرُّه
ونجز على يد الفقير إلى اهلل »المسجد، وهو نهاية الجزء األول، وفي آخره: 

تعالى عمر بن محمد بن عمر األنصاري الشافعي، في ثامن عشر جمادى 
، ثم تال ذلك بترجمة ما «عات المعمورةاألول سنة ثمان وسبعمائة بمدينة أذر 

قد تمت »في هذا المجلد من األبواب والتراجم، ثم كتب بخط النسخ تحت ذلك: 

                                 
 (. 206لصديق حسن خان )« الحطة»(، و1/555« )كشف الظنون( »1)
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المقابلة بحسب الطاقة البشرية في شهر رمضان المبارك المعظم، الذي أنزل 
   «.هـ829فيه القرآن، بتاريخ ست وعشرين في يوم الخميس سنة 

هـ( والبعض 712انية، المنسوخ بعضها )النسخة األزهرية الث -10-12
 هـ(.740)

 وهي نسخة ملفقة من ثالثة مجلدات، ولكن كل مجلد من نسخة مختلفة. 

[، 6113[ وخصوصي ]93202المجلد األول: وهو برقم عمومي ] -    
[ لوحة، وخطه نسخ حسن، وقد لونت عنواناته بالحمرة، وبه 168ويقع في ]

ان وأول وجه من الشرح ، ويبدأ الموجود منه خرم في أوله أذهب لوحة العنو 
، ويمضي في «ووفقنا لالقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله...»عند قوله 

[ ليقفز في الوجه الثاني منها إلى 7المقدمة حتى الوجه األول من اللوحة ]
وأما الوليد بن »أثناء الباب الثاني عشر من أبواب كتاب اإليمان، عند قوله: 

باب النهي عن نشد الضالة في »، وينتهي بنهاية «ن شباب...مسلم ب
ن كان قريب الشبه «المسجد ، وليس عليه اسم ناسخ وال تاريخ نسخ، وا 

 باألجزاء المؤرخة في أوائل القرن الثامن.
[، ويقع في 315[ وخصوصي ]2379المجلد الثالث: وهو برقم عمومي ] -
الجزء الثالث من شرح »[ لوحة، وخطه نسخ حسن، وعلى غالفه: 213]

صحيح مسلم رحمه اهلل تعالى، تصنيف الشيخ اإلمام العالم العامل الورع الزاهد 
محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن ِمَرى بن حسن بن حسين بن حزام 

، وتحته نص وقفه على بعض طلبة «الحزامي النواوي رحمه اهلل ونفعنا ببركته
اح، وينتهي بباب كراهة الطروق وهو الدخول العلم، ويبدأ من أول كتاب النك

وكان الفراغ من هذا الجزء في شهر صفر المبارك »ليال...، وكتب في خاتمته: 
سنة ثنتي عشرة وسبعمائة، وهلل الحمد وبه التوفيق، وصلى اهلل على سيدنا 



 

 
140 

، وهو من نسخة جيدة مقابلة ومصححة، ومتقنة «محمد وآله وصحبه وسلم
 في األغلب.  

[، ويقع في 582[ وخصوصي ]5068لمجلد الرابع: وهو برقم عمومي ]ا -
الجزء الرابع من شرح العالم »[ لوحة، وخطه نسخ حسن، وعلى غالفه: 289]

، ويبدأ من «العالمة اإلمام النووي على صحيح مسلم، رضي اهلل عنهما، آمين
اية ، وينتهي بنه«وجوب اإلنكار على األمراء فيما يخالف الشرع»أول باب 

نجز الشرح المبارك بحمد اهلل وعونه وحسن »الكتاب، وكتب في خاتمته: 
، وهو من نسخة مقابلة «توفيقه رابع شهر ربيع األول، سنة أربعين وسبعمائة

 ومصححة ومتقنة في الغالب.

ِليِمّية( بتركيا، المنسوخة ) -13  هـ(: 728نسخة مكتبة السلطان سليم )السَّ
رسالها لي بأخرة وهي نسخة كاملة من الك   تاب، وقد تكرم بداللتي عليها وا 

األخ الفاضل الدكتور بكر البخاري وفقه اهلل، وتحتوي على أربعة مجلدات 
 متوالية:

[، وخطه 25[، ومسطرته ]282[ ويقع في ]781المجلد األول: ورقمه ] -
المجلد األول من كتاب منهاج المحدثين، وسبيل »نسخ جيد، وعلى غالفه: 

المحققين في شرح صحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن طالبيه 
مسلم القشيري رضي اهلل عنه، تأليف الشيخ اإلمام العالمة الحافظ الزاهد العابد 
الورع ذي الفضائل مفتي المسلمين ناصر السنة محي الدين أبي زكريا يحيى 

قال مؤلفه: »، وتحته: «بن شرف بن مري النواوي الشافعي تغمده اهلل برحمته
، وتحته وقف «بدأت فيه أول يوم االثنين ثالث رجب سنة أربع وستين وستمائة

للشريف محمد بن أمير علي، ويبدأ من أول الكتاب، وينتهي بباب صفة غسل 
 الجنابة.
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[ ورقة، وعلى غالفه: 289[، ويقع في ]782المجلد الثاني: ورقمه ] -
والبقية كاألول تماما بتمام، ...« المجلد الثاني من كتاب منهاج المحدثين.»

ويبدأ بباب القدر المستحب من الماء في الغسل، وينتهي بنهاية باب مواقيت 
 الحج. 

[ ورقة، وعلى غالفه: 276[، ويقع في ]783المجلد الثالث: ورقمه ] -
، والبقية كاألول تماما بتمام، «المجلد الثالث من كتاب منهاج المحدثين....»

تلبية وصفتها، وينتهي بنهاية باب كراهة الطروق، وهو الدخول ويبدأ بباب ال
 ليال. 

[ ورقة، وعلى غالفه: 276[، ويقع في ]784المجلد الرابع: ورقمه ] -
، والبقية كاألول تماما بتمام، «المجلد الرابع من كتاب منهاج المحدثين....»

من كتابة هذا فرغ »ويبدأ بكتاب اإلمارة، وينتهي بنهاية الكتاب، وفي آخره: 
الجزء المبارك من هذا الشرح العبد الفقير إلى رحمة اهلل تعالى وعفوه، محمد 
خوانه، ومن  بن السابق بن محمد بن مكرم، غفر اهلل له ولوالديه ولمشايخه وا 
أحسن إليه، وسائر المسلمين أجمعين، وذلك نهار الجمعة خامس عشر ربيع 

 «. اهلل عاقبتها، آمين األول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، أحسن
هـ(، وبعضها منقول من 730نسخة بلدية أنقرة، المنسوخ بعضها ) -14-18

 أصل المصنف.
 وهي من أوقاف خليل حميد باشا، وهي نسخة ملفقة من خمسة مجلدات:

[، ويبدأ من 25[، ومسطرته ]248[، وعدد أوراقه ]49المجلد األول: برقم ] -
تم الجزء »ب صفة غسل الجنابة، وفي خاتمته: أول الكتاب، وينتهي بنهاية با

األول من شرح صحيح مسلم لإلمام النووي، ويليه إن شاء اهلل الجزء الثاني، 
وأوله بسم اهلل الرحمن الرحيم، باب القدر المستحب من الماء في غسل 

 وليس عليه اسم وال تاريخ نسخ.« الجنابة...
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[، وخطه 25[، ومسطرته ]334][، وعدد أوراقه 50المجلد الثاني: برقم ] -
نسخ واضح حسن، وقد لونت عناوينه بالحمرة، ويبدأ من أول كتاب الصالة، 

آخر المجلد الثاني »وينتهي بنهاية باب جواز التحلل باإلحصار، وفي خاتمته: 
من شرح صحيح مسلم رضي اهلل عنه، نجز بحمد اهلل وحسن لطفه في يوم 

لفرد سنة خمس عشرة وسبعمائة، على يد الخميس الثالث والعشرين من رجب ا
العبد الضعيف محمد بن أبي بكر بن أحمد بن حسن الساوجي، عفا اهلل عنه 

يتلوه إن شاء اهلل تعالى في المجلد الثالث باب في »، وتحته: « بكرمه آمين
نقل من أصل أصيل بخط المصنف »، وتحته: «اإلفراد والقران، الحمد هلل وحده

، وفوقها إلى اليسار قليال بخط يختلف قليال: «أحله دار كرامتهرحمة اهلل عليه و 
بلغ مقابلة وتصحيحا على حسب الجهد والطاقة بنسخة المصنف رحمه اهلل »

، وهذا حسب تجزئة الناسخ، وأما تجزئة المصنف ففي أثنائه عند نهاية «تعالى
يتلوه آخر المجلد الثاني من شرح صحيح مسلم رحمه اهلل »/ب(: 154اللوحة )

في الثالث إن شاء اهلل تعالى كتاب الجمعة، والحمد هلل رب العالمين، قال 
مؤلفه يحيى النواوي عفا اهلل عنه: فرغت منه يوم األحد الخامس عشر من 

، ويتلوه في أول اللوحة «شهر ربيع اآلخر سنة ثنتين وسبعين وستمائة
وهو « لمين، كتاب الجمعةبسم اهلل الرحمن الرحيم ، الحمد هلل رب العا»التالية: 

 الموافق لتجزئة المصنف المعروفة.

[، وخطه 25[، ومسطرته ]194[، وعدد أوراقه ]51المجلد الثالث: برقم ] -
نسخ، ويبدأ من أول كتاب النكاح، وينتهي بنهاية باب تحريم الذبح لغير اهلل، 

ه إن آخر المجلد الثالث من شرح صحيح مسلم رحمه اهلل، يتلو »وفي خاتمته: 
شاء اهلل في أول الرابع كتاب األشربة، وكان الفراغ من نسخه يوم الثالثاء 
ثامن شهر رجب الفرد سنة ثالثين وسبع مائة، على يد العبد الفقير إلى اهلل 
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تعالى محمد بن بدر بن أبي بكر بن ماض بن صوحى، وكتبه برسم نفسه، 
 «.   غفر اهلل له ولوالديه...

[، 30-25[، ومسطرته ]240[، وعدد أوراقه ]52م ]المجلد الرابع: برق -
ويبدأ من كتاب األشربة، وينتهي بنهاية الكتاب، وكتب أوله إلى الوجه األول 

[ بخط فارسي على ورق جديد، وأول العتيق منه بخط النسخ 46من اللوحة ]
لى نهاية الوجه األول من اللوحة ] [، 231من الوجه الثاني من نفس اللوحة وا 

الخط الفارسي على الورق الجديد من بداية الوجه الثاني من نفس ليعود 
هذا آخر الشرح على صحيح »اللوحة ويستمر إلى نهاية الكتاب. وفي خاتمته: 

، «مسلم لإلمام العالمة سيدي محيي الدين النووي رحمه اهلل ورضي عنه آمين
النهاية  وقد كتب على حواشيه في القطعة الجديدة كثير من تفسير الغريب من

 تارة ومن غيرها من كتب الغريب، وربما نقل حديثا بإسناده، ونحو ذلك.  

[، وخطه 21[، ومسطرته ]306[، وعدد أوراقه ]53المجلد الخامس: برقم ] -
نسخ واضح، ويبدأ من باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، 

انت. وكتب أوله بترك الناس المدينة على خير ما ك ملسو هيلع هللا ىلصوينتهي بباب إخباره 
[ بخط فارسي على ورق جديد، وأول العتيق 27إلى الوجه األول من اللوحة ]

لى نهاية الوجه األول من  منه بخط النسخ من الوجه الثاني من نفس اللوحة وا 
[، ليعود الخط الفارسي على الورق الجديد من بداية الوجه 141اللوحة ]

[ 252لوجه الثاني من اللوحة ]الثاني من نفس اللوحة ويستمر إلى نهاية ا
آخر المجلد الثاني، والحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على »وتختم بعبارة: 

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وافق الفراغ منه يوم الخميس ثامن عشر 
«. ملسو هيلع هللا ىلصربيع األخر سنة ]؟؟[ وسبعمائة. يتلوه إن شاء اهلل باب حجة النبي 

نقصان شرح »[ كتب: 253اللوحة التالية ]ثم في أعلى الوجه األول من 
انخرام في هذه النسخة من »، وفي أدنى الوجه: «5مسلم، من مسلم ورق 
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، ثم يبدأ «إلى كتاب البيوع، وقدره نحو عشرة كراريس ملسو هيلع هللا ىلصباب حجة النبي 
عباس إن كنت صادقا، هذا الذي قاله »الوجه الثاني من نفس اللوحة بقوله: 

ث غير الخطين المشار إليهما سابقا، ويستمر إلى وهو بخط ثال« ابن عمر...
يورد صاحبه »... [ بقوله: 305نهاية المجلد في الوجه األول من اللوحة ]

وهذا المجلد يصلح أن يكون متمما «. الحوض، ويقتضي شربه منه، واهلل أعلم
 للمجلد األول المذكور آنفا في هذه النسخة، من حيث أنه مكمل ألبوابه. 

خة نور عثمانية بالمكتبة السليمانية بتركيا، والمنسوخ بعضها نس -19-22
 هـ(.738هـ( والبعض )730)

[، 1041-1038وهي نسخة ملفقة من أربعة مجلدات متوالية الترقيم ]   
 ولكن كل مجلد من نسخة مختلفة.   

[ ورقة، يبدأ من أول 258[، ويقع في ]1038فالمجلد األول: برقم ] -  
بنهاية كتاب الطهارة، وخطه نسخ حسن، وقد لونت أبوابه الكتاب، وينتهي 

وفصوله بالحمرة، وهو من نسخة مقابلة مصححة قدر الوسع، كما يظهر من 
ن كان مع ذلك يقع فيه قدر غير قليل من التصحيف واألغالط،  حواشيها، وا 
ولم يكتب عليه تاريخ نسخه، ولكنه يشبه خطوط القرن الثامن، وخطه أقرب 

 هـ[.730لى خط المجلد الرابع المؤرخ بسنة ]ما يكون إ
[ ورقة، ويبدأ بكتاب 245[، ويقع في ]1039والمجلد الثاني: برقم ] -   

الصالة، وينتهي بنهاية باب بيان وجوه اإلحرام. وخطه نسخ واضح، وقد لونت 
عناوينه بالحمرة، وهو من نسخة مقابلة ومصححة، ولكنه كسابقه ال يخلو من 

آخر المجلد الثاني، ويتلوه في الثالث »، وقد كتب في خاتمته: تصحيف وأغالط
. ووافق الفراغ من تعليقه خامس جمادى اآلخرة سنة ملسو هيلع هللا ىلصباب حجة النبي 

ثمان وثالثين وسبعمائة. علق هذا الشرح المبارك أفقر عبيد اهلل إلى اهلل عبد 
لمحمدي القاهر بن أحمد بن سليمان بن موهوب، استعمله اهلل بالعلم الشريف ا
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المقرب إلى ... آمين آمين، والحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 
محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، 

 «.    بلغ مقابلة بحسب الطاقة، واهلل أعلم»وحيالها: « والحمد هلل رب العالمين...
[ ورقة، ويبدأ بباب حجة 299أوراقه ][، و 1040المجلد الثالث: برقم ] -   

، وينتهي بباب كراهة الطروق ليال، وقد كتب أوله حتى نهاية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
[، وكذا آخره من أول الوجه الثاني من اللوحة 21الوجه األول من اللوحة ]

لى آخرها بخط حديث محافظا على حواشي ولحق األصل، ولم يكتب 277] [ وا 
فيما عدا أوله  -اسخ، غير أن خطه العتيق عليه تاريخ نسخ وال تعريف بن

 ال يبعد أن يكون من خطوط القرن السابع أو الثامن.   -وآخره المشار إليهما
[، ويبدأ بكتاب الصيد 245[، ويقع في ]1041المجلد الرابع: برقم ] -  

والذبائح، وينتهي بنهاية الكتاب، وقد لونت عنواناته باألحمر، وقد كتب في 
افق الفراغ من نسخه نهار األربعاء ثامن وعشرين شهر جمادى وو »خاتمته: 

اآلخرة، وسابع عشر نيسان سنة ثالثين وسبعمائة على يد العبد الفقير إلى 
رحمة ربه محمد بن سليمان اإلمام بمقصورة الشرقية بجامع حلب المحروسة، 

بعده ، و «غفر اهلل له ولوالديه ولمن قرأ في هذا الكتاب ولجميع المسلمين...
نظر في هذا الكتاب المبارك الفقير إلى رحمة ربه، »في صفحة مفردة: 

المعترف بالتقصير علي بن محمد الموردي عفا اهلل عنهما بفضله وكرمه 
بلغه مقابلة فقير عفو ربه علي بن محمد »، وتحته: «ولجميع المسلمين

 «.الموردي عفا اهلل عنهما حامدا ومصليا ومسلما

 هـ(:740األحقاف باليمن، المنسوخة )نسخة مكتبة   -23
[ بمجموعة الرباط 39وهي عبارة عن المجلد الثاني من الكتاب، برقم ]   

[، 26[، ومسطرته ]185)مصورات معهد المخطوطات العربية(، وعدد أوراقه ]
الجزء الثاني من شرح صحيح مسلم، تأليف »وخطه نسخ، وعلى غالفها: 
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زاهد العابد الورع الحافظ المتقن الضابط فريد دهره الشيخ اإلمام العالم العامل ال
ووحيد عصره محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن 

، ويبدأ من أثناء باب صفة غسل الجنابة، عند قوله «حسين النواوي رحمه اهلل
، وينتهي «من الصحابة رضي اهلل عنهم من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة»

ان نسخ قول اهلل تعالى: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام بنهاية باب بي
تم الجزء الثاني من شرح صحيح مسلم لإلمام النواوي »مسكين{، وفي آخره: 

بحمد اهلل ومنه وتوفيقه وتسديده، يتلوه في أول الجزء الثالث إن شاء اهلل 
تعالى باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر، وكان الفراغ 

ن نساخته لخمس ليال إن بقين من شهر رجب أحد شهور سنة أربعين م
وسبعمائة، غفر اهلل لكاتبه ولصحابه وللناظر فيه ولوالديهم وأوالدهم وجميع 
المسلمين آمين، آمين، آمين، وصلى اهلل على رسوله سيدنا محمد النبي 

، وهي نسخة جيدة، في األعم «األمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم
 ألغلب.  ا

 هـ(:747نسخة نوربانو بتركيا، والمنسوخة ) -24
-52-51-50-49-48وهي نسخة كاملة تقع في ست مجلدات، بأرقام ]  

53:] 
[ لوحة، وخطه نسخ، وعلى غالفه 226المجلد األول: وعدد لوحاته ] -  
الجزء األول من شرح المسند الصحيح للشيخ اإلمام الحافظ مسلم بن الحجاج »

النيسابوري رحمه اهلل تعالى، تصنيف الشيخ اإلمام العالم العامل القشيري 
الورع الزاهد الحبر العالمة الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف بن 

، وتحتها تملك للشيخ شهاب الدين «مري الحزامي النواوي، قدس اهلل روحه 
ه الزواوي، وقد نقل كثير من شرح القرطبي على مسلم على حواشي هذ

 «.قط»النسخة، ويرمز له عادة بـ 
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ويبدأ من أول الكتاب، وينتهي بنهاية باب معنى قوله عز وجل: }ولقد رآه   
نجز الجزء األول، بحمد اهلل وعونه، يتلوه في الجزء »نزلة أخرى{، وبعده: 

بلغ مقابلة » ، وقباله على الحاشية اليمنى: «الثاني باب إثبات رؤية المؤمنين
 «.  هنا حسب الطاقة، والحواشي المكتتبة عليه من كالم القرطبيمن أوله حتى 

[ لوحة، وخطه نسخ، وعلى غالفه 214المجلد الثاني: وعدد لوحاته ] -  
وباقيه كما في األول، ويبدأ من « الجزء الثاني من شرح المسند الصحيح...»

ي باب إثبات رؤية المؤمنين، وينتهي بنهاية باب فضل الصالة المكتوبة ف
وكان الفراغ من نسخه الثالث من رجب الفرد سنة »جماعة، وكتب بعده: 

أحسن اهلل عاقبتها، يتلوه في الجزء الثالث باب فضل الجلوس في  (1)سبعمائة
 «. مصاله

[ لوحة، وخطه نسخ، وعلى غالفه 215المجلد الثالث: وعدد لوحاته ] - 
في األول، ويبدأ من  وباقيه كما« الجزء الثالث من شرح المسند الصحيح...»

باب فضل الجلوس في مصاله بعد الصبح، وينتهي بنهاية باب وجوه 
 « .ملسو هيلع هللا ىلصيتلوه في الجزء الذي يليه: باب حجة النبي ».. اإلحرام...، وبعده: 

[ لوحة، وخطه نسخ، وعلى غالفه 227المجلد الرابع: وعدد لوحاته ] -  
كما في األول، ويبدأ من  ، وباقيه«الجزء الرابع من شرح المسند الصحيح...»

يتلوه في »... ، وينتهي بنهاية باب دية الجنين، وبعده: ملسو هيلع هللا ىلصباب حجة النبي 
بلغ مقابلة على »، وفي حاشيتها: «الجزء الخامس إن شاء اهلل : كتاب الحدود

نسخة صحيحة جدا حسب الطاقة، ونجزت مقابلته في يوم الخميس سادس 
 «.ائة بالمدرسة الشمسيةعشر ذي الحجة سنة سبع وأربعين وسبعم

                                 
هـ( ويبعد جدا أن  يكون 747( كذا هنا وسيأتي في آخر الكتاب أنه أنجز نسخه سنة )1)

ي والسادس بضع وأربعون سنة، والخط هو الخط؟! فالظاهر أن بين نسخ المجلد الثان
 التاريخ األول فيه نقص أو غلط وسهو، واهلل أعلم. 
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[ لوحة، وخطه نسخ، وعلى غالفه 255المجلد الخامس: وعدد لوحاته ] -  
، وباقيه كما في األول، ويبدأ «الجزء الخامس من شرح المسند الصحيح...»

من بداية كتاب الحدود، غير أنه قد تغير الخط وثقل الحبر من أول الوجه 
تى نهاية المجلد بنهاية باب تحريم [ واستمر هكذا ح45الثاني من اللوحة ]

يتلوه في الجزء السادس إن شاء اهلل : كتاب »... اللعب بالنردشير،  وبعده : 
بلغ مقابلة من كتاب الصيد والذبائح إلى هنا في »، وتحته بخط مغاير: «الرؤى

 «.سنة سبع وأربعين وسبعمائة بالمدرسة الشمسية (1)ليلة سابع شعبان
[ لوحة، وخطه نسخ، وعلى غالفه 200: وعدد لوحاته ]المجلد السادس -  
، ويبدأ من كتاب الرؤيا، وينتهي بنهاية «الجزء السادس من شرح مسلم»

نجز هذا الكتاب في سابع شهر ربيع اآلخر سنة سبع »الكتاب، وفي خاتمته: 
، «وأربعين وسبعمائة أحسن اهلل خاتمتها على كافة المسلمين بخير وعافية...

بلغ مقابلة على نسخة صحيحة حسب الطاقة في »شيتها اليسرى: وكتب بحا
ليلة تسفر عن حادي عشر شعبان المكرم سنة سبع وأربعين وسبعمائة، وهلل 
الحمد وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا اهلل ونعم 
الوكيل، وكتب إبراهيم بن أحمد بن علي... المجدولي الشافعي، غفر اهلل له 

 «.سامحه، وذلك... المدرسة الشمسية رحم اهلل واقفهاو 
 نسخة مكتبة فيض اهلل بتركيا، المنسوخة بعد الثمانمائة بيسير. -25
[ وعدد أوراقها 440وهي نسخة كاملة في مجلد واحد كبير، محفوظة برقم ]  
[ سطرا، وخطها نسخ واضح حسن، وقد لونت 37[ ومسطرتها ]298]

نسخة متقنة مقابلة مصححة، وقد أثبت ناسخها كثيرا عناوينها باألحمر، وهي 
كتاب شرح صحيح »من فروق النسخ المقابل عليها، وقد كتب على غالفها: 

                                 
( كذا قرأتها ظنا، ولو صحت لكان موضع نظر فإن الجزء قبله مقابل في ذي الحجة من 1)

 نفس السنة، واهلل أعلم. 
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اإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. تصنيف اإلمام شيخ اإلسالم ولي اهلل 
تعالى محيي الدين يحيى بن شرف بن مّري النواوي، قدس اهلل روحه. برسم 

الية القاضوية الحافظية القطبية شيخ اإلسالم قطب الخيضري الخزانة الع
، وهذا الغالف متأخر عن كتابة النسخة، فإنها مكتوبة قبل والدة «الشافعي

هـ[ غالبا، فقد توفي كاتبها الشيخ  821القطب الخيضري المولود سنة ]
، وفي خاتمتها: (1)«الضوء الالمع»هـ[ كما في 813عيسى العجلوني سنة ]

غ من هذه النسخة عيسى بن أحمد بن عيسى المتصوف، ثم العجلوني، وفر »
ثم المكي، في يوم األحد تاسع عشر ربيع األول سنة ]؟[ وثمانمائة برباط ربيع 
بمكة المشرفة، ومولد كاتبه شيء وثالثين وسبعمائة، أحسن خاتمته، وغفر له 

ة وال يمكر به وال وتاب عليه، وثبت قلبه على التوحيد وأماته على الكتاب والسن
، وكتب حذاءها في الحاشية «بوالديه وجميع أحبابه وال بجميع المسلمين...

الحمد هلل رب العالمين، قابلت هذا الشرح المبارك من أوله إلى آخره، »اليسرى: 
مقابلة محررة على نسخة صحيحة، وصح ذلك في مجالس آخرها عاشر ربيع 

، وهذه النسخة كما أسلفت «د الكركياألول سنة ست وعشرين وثمانمائة. محم
على تأخر زمنها بالنسبة لكثير من النسخ التي حصلناها فهي من أتقن 

الضوء »وأضبط النسخ على اإلطالق، وهي نسخة شهيرة مذكورة ففي 
ِحيَحْينِ »َوكتب ِبَخطِِّه اْلجيد كثيرا َكُكٍل من : »(2)«الالمع ِفي ُمَجلد، َوَشْرِح « الصَّ

 ، وهو هذا الذي بين أيدينا وهلل الحمد والمنة.«لنووي ِفي ُمَجلدثَاِنيهَما ل
نسخة الغازي خسرو بسراييفو بالبوسنة، مقابلة على نسخة العالء  -26    

 ابن العطار المنقولة عن نسخة المصنف، بدون تاريخ.

                                 
 (. 6/150« )الضوء الالمع(»1)
  ( الموضع السابق.2)



 

 
150 

[، وعدد أوراقه 446وهي عبارة عن المجلد الثالث من الكتاب، برقم ]   
[، وخطه نسخ، ولونت أبوابه بالحمرة، وعلى غالفه: 27] [، ومسطرته257]
الجزء الثالث من منهاج القاصدين )كذا وهو سبق قلم أو سهو( في شرح »

صحيح اإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، رحمه اهلل 
ورضي عنه، تأليف الفقير إلى رحمة ربه ولطفه الشيخ اإلمام العالم المتقن 

قق الحافظ الزاهد الورع المدقق العالمة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن المح
شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام النووي الشافعي، عفا 

، ويبدأ من أول كتاب «اهلل عنه وعن مشايخه وعن جميع المسلمين، آمين
سفر.  الحج، وينتهي بنهاية باب كراهة الطروق وهو الدخول ليال لمن ورد من

تم الجزء الثالث، يتلوه في الجزء الرابع كتاب الصيد والذبائح، »وفي خاتمته: 
وهلل الحمد والمنة على كل حال، كتبه الفقير إلى اهلل تعالى علي بن محمد 

، وبعده: «الكتبي عفا اهلل عنهما وعن جميع المسلمين، والحمد هلل رب العالمين
ها: قوبلت هذه النسخة على نسخة صورة ما وجد على النسخة المكتتبة من»

الشيخ عالء الدين ابن العطار، المنقولة من نسخة المصنف تغمده اهلل 
برحمته، فصحت بحسب الطاقة، وهلل الحمد والمنة. قال ابن العطار: آخر ... 
المجلد الرابع من نسخة المصنف رحمه اهلل، ويتلوه كتاب الصيد والذبائح. قال: 

نه: فرغت منه يوم االثنين الخامس عشر من المحرم قال مؤلفه رضي اهلل ع
سنة خمس وسبعين وستمائة، الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل على سيدنا 

وهذه النسخة من أتقن النسخ، وقد حليت ببعض «. محمد وآله وصحبه وسلم
التعليقات والحواشي المفيدة، والتي في بعضها تعقب على اإلمام المصنف، أو 

ي مذهب الشافعية، وغير ذلك، مما يشي بكون كاتبها أحد تحريرات ف
 المشتغلين بهذا الشأن، واهلل أعلم.  
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نسخة مكتبة إيران الوطنية )كتبخانة ملي جمهوري إسالمي إيران(،   -27
 مقابلة على خط المصنف، بدون تاريخ.

 [59وهي عبارة عن المجلد الثاني من الكتاب، وبعض المجلد الثالث، برقم ]   
[ وجها حسب مصورتي حيث صور كل وجه 560[، في ]280وعدد أوراقه ]

غطت الصقة الترميم على اسم »][، وعلى غالفه: 25على حده، ومسطرته ]
الكتاب[مفتي األمة، وشيخ السنة، بركة اإلسالم، أحد األعالم، محيي الدين أبو 

رُّ نسب وتحته ج« زكريا النواوي تغمده اهلل برحمته، وأسكنه فراديس جنته
اإلمام النووي، وذكر ميالده، ووفاته، وعمره، ويبدأ من أول كتاب الصالة، 

[ أثناء باب إثبات التكبير في كل 16ويستمر هكذا بخط النسخ إلى الوجه رقم ]
[، ويتغير كذلك 17خفض ورفع، ليتغير الخط إلى الفارسي من أول الوجه ]

باإلمام، ويسقط ما يقابل من الورق، وينتقل إلى أواخر باب ائتمام المأموم 
مقابلة على نسخة [: »78المطبوع نحو ثالثين صفحة، وكتب بحاشية الوجه ]

[، وينتهي عندها 98، ومثله في حاشية الوجه ]«المصنف رحمه اهلل تعالى
هذا القطعة األولى من النسخة ذات الخط الفارسي المقابلة على خط المصنف، 

وهذه الكراهة عند »صالة بحضرة الطعام: وذلك عند قوله في باب كراهة ال
[ بخط نسخ 99، ليكتمل الباب بعدها في الوجه ]«جمهور أصحابنا وغيرهم

أجود وأتقن من الخط األول الذي بدأ به المجلد، وعلى مثل الورق األول، 
بالليل،  ملسو هيلع هللا ىلص[ في أواخر باب صالة النبي 184ويستمر هذا حتى الوجه ]

لعتيق، وهو المقابل على خط المصنف مرة أخرى ليعود الخط الفارسي والورق ا
[ وبه ينتهي 208[ ويكمل به الباب حتى يبلغ الوجه ]185من أول الوجه ]

آخر المجلد الثاني من شرح صحيح مسلم »كتاب صالة الخوف، فيكتب بعده: 
رحمه اهلل، يتلوه في الثالث إن شاء اهلل تعالى في كتاب الجمعة، والحمد هلل رب 

قال مؤلفه يحيى النواوي رحمه اهلل عفا عنه: فرغت منه يوم األحد  العالمين.
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، وتحته «الخامس عشر من شهر ربيع اآلخر سنة ثنتين وسبعين وستمائة
بلغ مقابلة بخط المصنف رحمه اهلل تعالى فصح بحسب اإلمكان »بقلم آخر: 

ال ق»، ولم يظهر الباقي في التصوير، وقباله في الحاشية اليمنى: «ونجز...
، وقص المجلد الباقي، ثم بدأ «الشيخ محيي الدين رحـ... أول يوم االثنين...

[ كتاب الجمعة، بال ذكر 209في الوجه الذي يليه مباشرة بنفس الخط العتيق ]
[ إلى أثناء باب جواز دخول مكة 534أجزاء وال شيء، ويستمر هكذا الوجه ]

ط النسخ األول الذي بدئ ، ليعود الخ«جاءه رجل»من غير إحرام، عند قوله: 
[ 553[ ليكمل الباب ويستمر حتى الوجه ]535به المجلد من أول الوجه ]

لينتهي به المجلد كما بدأ، عند نهاية باب فضل مسجد قباء، ويكتب بعده: 
آخر المجلد الثاني من شرح صحيح مسلم رحمه، وصلى اهلل على سيدنا »

بتجزئة « المجلد الثاني»قوله هنا  ، والظاهر أن«محمد...، ويتلوه كتاب النكاح
الناسخ ال المصنف؛ فإنه قد سبق في أول الموجود من هذا المجلد ذكر خاتمة 

 المجلد الثاني بتجزئة المصنف، واهلل أعلم.  
نسخة مكتبة جوروم بتركيا، يحتمل أنها مقابلة بنسخة المصنف، بدون  -28

 تاريخ.
[، وعدد لوحاتها 252ورقمها ] وال يوجد منها سوى المجلد األول فحسب،  
المجلد األول من »[ سطرا، وعلى طرتها :  25[ لوحة، وفي الصفحة ]133]

شرح اإلمام مسلم، لخاتمة الحفاظ والمحدثين، الشيخ محيي الدين النووي، 
نفعنا اهلل تعالى ببركته، ساقه اهلل سبحانه لعبده الفقير: محمد جار اهلل ابن 

اهلل، وذلك بطريق الشراء الشرعي، في سنة ألف المرحوم السيد علي جار 
، وتحته ختم أوقاف سليمان فيضي، وفي الوجه المقابل فهرست «ومائتين

ألبواب المجلد، ثم تبدأ النسخة بعد ذلك من أول الكتاب لكن أول وجه منه 
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مكتوب بخط وعلى ورق مخالف لبقية الكتاب، هو نفس خط وورق الفهرس 
 منا فيما يظهر عن خط وبقية أوراق المجلد. والعنوان، وهو متأخر ز 

ويبدأ المجلد من أول الكتاب، و يتواصل إلى آخر الوجه األول من اللوحة   
نما فرق الشرع بين الشهادة »[ عند قول المصنف في شرح المقدمة 16] وا 

، لينتقل بعدها في أول الوجه الثاني «والخبر في هذه األوصاف ألن الشهادة
إلى كتاب الطهارة في أثناء باب آخر في صفة الوضوء، عند  من نفس اللوحة

وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل »قوله في شرح حديث عبد اهلل بن زيد: 
ويستمر متواصال حتى يبلغ قوله في باب وجوب غسل «. غمسهما في اإلناء

 وهو آخر« إال أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى»البول وغيره من النجاسات: 
[، ليبدأ في أول الوجه الثاني منها بأخر باب بيان 45الوجه األول من اللوحة ]

، «المقبرة وفيها ثالث لغات» نقصان اإليمان بنقص الطاعات، عند قوله: 
وتنتهي النسخة بنهاية كتاب اإليمان. وفي آخرها: آخر كتاب اإليمان من 

ال مصنفه: فرغت المنهاج في شرح صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل تعالى. ق
منه يوم ... الثاني من جمادى اآلخرة سنة ست وستين وستمائة، يتلوه كتاب 

 ، وفيها خرم في عدة مواطن. «الطهارة
وهي نسخة مقابلة مصححة، كما يظهر من عالمات المقابلة وكثرة اللحق   

المصحح في حواشيها، ولعلها منقولة من أصل المصنف أو من فرع منقول 
اشية الوجه الثاني من اللوحة األولى عند قول المصنف : منه، ففي ح

حاشية بخط المصنف : الغريب ما لم يروه إال راو ... «: »وغريبها وعزيزها»
 ، وال يعرف تاريخ نسخها تحديدا، واهلل أعلم.«رواه شخصان ... رواه الجماعة

 نسخة محمود باشا بالسليمانية. -29
[ 573[، وعدد لوحاتها ]92كبير، برقم ]وهي نسخة كاملة في مجلد واحد    

[ سطرا، وقد كتبت بخط النسخ الدقيق الواضح، 37لوحة، وفي الصفحة: ]
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ومشكولة شكال كامال، وعليها خاتم وقف مدرسة محمود باشا بالقسطنطينية، 
وقد كتبت العنوانات واألبواب بالحمرة، ونقل في آخرها عبارة المصنف التي في 

، وال يعرف تاريخ «نه سنة خمس وسبعين وستمائة...فرغت م»آخر نسخته: 
نسخ هذه النسخة، ويظهر أنها متأخرة بعد األلف، وهي نسخة ال بأس بها، 

 واهلل أعلم.
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 الخاتمة

 وفيها أهم النتائج والتوصيات
أهمية شرح صحيح مسلم لإلمام النووي، فهو من أنفس شروح  -1

 الصحيح.
منهاج »هو  أن اسم شرح مسلم الذي سماه به مصنفه -2

المحدثين وسبيل طالبيه المحققين في شرح صحيح اإلمام 
 «.مسلم بن الحجاج القشيري رحمه اهلل

وقد مكث مصنفه في تصنيفه قرابة اثني عشرة سنة، وذلك  -3
لعدم تفرغه له وحده، بل كان يعمل عليه مع غيره من 

 تصانيفه.

 وهو من آخر كتبه. -4

مسلم السابقة  وقد اعتمد فيه اعتمادا واضحا على شروح -5
عليه وباألخص شرح ابن قوام السنة والمازري وعياض وابن 
الصالح، وكان أكثرها اعتمادا عليه ونقال عنه كتاب القاضي 

 عياض رحم اهلل الجميع.

لشرح مسلم عشرات النسخ الخطية، ومنها طائفة كبيرة من  -6
أصح النسخ، مما يستدعي االفادة منها في إعادة طبع 

 ققة محررة.الكتاب طبعة مح

كل ما وقفت عليه من النسخ مما يقال عنه إنه بخط النووي،  -7
ال يثبت منه شيء، وليس في ما وقفت عليه مع كثرته شيء 

نما فيه ما هو بخطوط بعض أصحابه.  بخط المصنف، وا 
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