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Article Progress
Abstract
Erudite scholars, previously and contemporarily, from different part of the world,
have given special attention on Sahih Muslim due to its highest status after Sahih
Al-Bukhari. Hence, this study examines the contribution of hadith scholars from
the Indian subcontinent in explaining Sahih Muslim, exemplified especially by the
book of Takmilah Fath al-Mulhim. The study uses the descriptive analytical
approach to portray the types of Sahih Muslim commentaries in general; to
mention the contribution of Indian subcontinent scholars; and to briefly explain
the description of Takmilah Fath al-Mulhim. This study found that the writing of
elucidation, commentary and annotations of Sahih Muslim are available in
different languages such as Arabic, Urdu and Persian. Though Takmilah Fath alMulhim is written in Arabic like "Fath al-Mulhim", but its style of writing outshines
the later. The study also found that Takmilah Fath al-Mulhim used not only Arabic
sources but also English, Urdu and Persian which made this book distinguished
from all other commentaries of Sahih Muslim.
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املقدمة

 وقد تلقتهما األمة، اللذين مها أصح الكتب بعد القرآن الكرمي1إن صحيح اإلمام مسلم هو اثين الصحيحني
 وقد كتبت كتب. وقد اهتم العلماء بصحيح اإلمام مسلم اهتماما ابلغا كما اهتموا بصحيح البخاري.ابلقبول

. وحنوها، والشروح، واملختصرات، واملستدركات،كثرية متنوعة متعلقة بصحيح اإلمام مسلم من املستخرجات
-  ومما جتب اإلشارة إليه. فال حاجة إىل بيان غري كتب الشروح،فألن هذا البحث يتعلق بشرح صحيح مسلم
 ولكن يدل صنيعه على أن ترتيب الكتاب، أن اإلمام مسلم مل يضع تراجم لألبواب كما صنع اإلمام البخاري-هنا

 وأما ما نقل عن أيب علي. ومل يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، " وقد صرح اجلمهور بتقدمي صحيح البخاري يف الصحة: قال ابن حجر العسقالين1
 "ما حتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم" فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري ألنه إمنا نفى وجود كتاب أصح من: أنه قال،النيسابوري
.كتاب مسلم؛ إذ املنفي إمنا هو ما تقتضيه صيغة أَفْ َع َل من زايدة صحة يف كتاب شارك كتاب مسلم يف الصحة ميتاز بتلك الزايدة عليه ومل ينف املساواة
 ومل، فذلك فيما يرجع إىل حسن السياق وجودة الوضع والرتتيب،وكذلك ما نقل عن بعض املغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري
 فالصفات اليت تدور عليها الصحة يف كتاب البخاري أمت. ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود،يفصح أحد منهم أبن ذلك راجع إىل األصحية
 فالشرتاطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو: أما رجحانه من حيث االتصال. وشرطه فيها أقوى وأسد،منها يف كتاب مسلم وأشد
 نور. حتقيق، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، أمحد بن علي ابن حجر العسقالين."... ، واكتفى مسلم مبطلق املعاصرة،مرة
. 63-62 ص،)م2011/ه1432 ،1. ط، دار البصائر: (القاهرة،الدين عرت
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على املوضوعات الفقهية كان مقصودا عنده .2فإن شراح صحيح مسلم أمثال اإلمام النووي 3والشيخ شبري أمحد
العثماين 4وغريمها 5هلم مسامهة كبرية يف وضع الرتاجم املوجودة يف صحيحه اآلن ،إضافة إىل مسامهة نساخه.6
الوصف العام لشروح صحيح مسلم

لقد ساهم العلماء املتقدمون واملتأخرون واملعاصرون املختلف زماهنم ومكاهنم مسامهة عظيمة يف شرح صحيح
مسلم ،ومعظم شروحهم ابللغة العربية وبعضها ابللغات األخرى من الفارسية ،واألردية ،والبنجابية ،وحنوها.

وابلنسبة إىل كتب شروح صحيح مسلم وجدان أهنا كثرية ،وتنقسم إىل أنواع خمتلفة منها :شروح ل"صحيح مسلم"،
وخمتصرات هلذه الشروح ،وشروح ملختصرات "صحيح مسلم" ،وتتمات لشروح ،وشروح لزوائد "صحيح مسلم"
على "صحيح البخاري" ،وحواش وتعليقات ،وشروح خاصة ملقدمة "صحيح مسلم".7
ولقد عكف بعض الباحثني على إدراج أمساء شروح صحيح مسلم يف كتبهم كما فعل صاحب كشف الظنون
وغريه ، 8وكذلك مشهور حسن حممود سلمان الذي قام إبعداد فهرس موجز لشروح "صحيح مسلم" بداية من
القرن السادس للهجري حىت القرن املعاصر أبنواعها املذكورة ،فبلغ عددها  64كتااب ابلعربية ومخسة كتب بلغات
أخرى .9وقد ذكر الباحث قبل هذا الفهرس ستة شروح خاصة ملقدمة "صحيح مسلم".10
وال تريد الباحثة أن تطيل البحث بذكر قائمة هذه الشروح ،إال أنه من املفيد التنبيه على أن الدكتور احلسني بن
شواط قد ذكر مخس حواش وتعليقات للمغاربة على صحيح مسلم ،11اليت مل يذكرها مشهور حسن حممود
 2انظر :اخلريآابدي ،حممد أبو الليث اخلري آابدي ،علوم احلديث أصيلها معاصرها( ،ابجني :دار الشاكر ،ط1432 ،7ه2011 /م) ،ص.70
 3وهذا التبويب هو الذي اعتمده األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي يف طبعته لصحيح مسلم.
 4قد جاهد شبري أمحد العثماين تراجم "صحيح مسلم" ،وزاد على تراجم النووي ،وأبقى على البعض إال أنه مل يتم هذا الرتاجم ألن املنية اخرتمته قبل
متام الكتاب.

 5انظر للتفصيل عن تراجم صحيح مسلم وعدد الكتب اليت فيه :مشهور حسن حممود سلمان ،اإلمام مسلم بن احلجاج صاحب املسند الصحيح
وحمدث اإلسالم الكبري( ،دمشق :دار القلم ،ط1414 ،1ه1994/م) ،ص192-182؛ وحسني بن حممد شواط ،منهجية فقه احلديث عند

القاضي عياض يف إكمال املعلم بفوائد مسلم( ،اململكة العربية السعودية :دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،ط1414 ،1ھ1993/م)،ص.30-28
 6انظر :مشهور حسن ،املرجع نفسه ،ص.182
 7انظر :املرجع نفسه ،ص.250

 8للوقوف على أمساء بعض هذه الشروح راجع :وفؤاد سزكني ،اتريخ الرتاث العرب( ،رايض :ادارة ثقافة ونشر ،جامعة امام حممد بن سعود اسالمية،
د.ط1411 ،ه1991/م) ،ج ،1ص.271-264
 9راجع هذا الفهرس يف :مشهور حسن ،اإلمام مسلم بن احلجاج صاحب املسند الصحيح وحمدث اإلسالم الكبري ،ص.262-250
 10املرجع نفسه ،ص.147-146

 11انظر للتفصيل :حسني بن حممد شواط ،منهجية فقه احلديث عند القاضي عياض يف إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ص.94-93
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سلمان ،وذكر أيضا  21كتبا للشروح املغربية لصحيح مسلم ،اليت قد ذكرها الباحث السابق يف فهرسه كلها سوى
ستة كتب وهي كالتايل:12
 .1شرح صحيح مسلم أليب حممد عبد هللا بن عيسى الشيباين (ت530ه) ،ومل يكمله.
 .2اإلرشاد :أليب احلكم عبد السالم بن أيب عبد الرمحن بن أيب الرجال (كان حيا سنة 530ه).
 .3شرح صحيح مسلم بن احلجاج أليب حممد عبد هللا بن أمحد العبدري (ت 566ه) ،مجع كتااب حافال
إال أنه مات قبل إمتامه ،وقد انتهى فيه إىل كتاب الرؤاي.
 .4شرح على صحيح مسلم :أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب مجرة (ت 598ه).
 .5تقييد على صحيح مسلم ،اعتربه كاإلكمال لكتاب عياض :أليب حممد عبد هللا بن التجاين (ت 717ه).
 .6إكمال اإلكمال :شرح خمتصر لصحيح مسلم :ألمحد بن سعيد البجائي.
إضافة إىل ذلك ،هناك بعض كتب لعلماء القرن الرابع عشر وأوائل القرن اخلامس عشر اهلجري األخرى مل أيت
ذكرها يف البحوث السابقة ،ولكن ذكرها الباحث حممد حافظ سوروين يف حبثه ،وهي:13
 .1حاشية على أوائل صحيح مسلم :حملمد الطاهر بن احلسن الكتاين (ت1347ه).14
 .2فتح املنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد املسلم :حملمد حبيب هللا بن عبد هللا اجلكين الشنقيطي (ت
1363ه) .15طبع مبصر سنة 1387ه.
 .3حاشية على صحيح مسلم :لعباس بن إبراهيم التعارجي املراكشي (ت 1378ه).16
 .4شرح املختار من صحيح مسلم :للدكتور حممد بن حممد أبو شهبة (1914م).17

 12انظر للتفصيل :املرجع نفسه ،ص.91-89

 13انظر :سوروين ،حممد حافظ ،جهود العلماء املسلمني يف شرح كتب احلديث بني القرن الرابع عشر اهلجري حىت أوائل القرن اخلامس عشر

اهلجري  ،يف كتاب مؤمتر مناهج تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث الشريف ،قسم دراسات القرآن والسنة كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية،

اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،ج  ،2ص( ،1198-1163كواال ملبور2006 :م).
 14املرجع نفسه ،ص.1167
 15املرجع نفسه ،ص.1168
16املرجع نفسه ،ص.1169
 17املرجع نفسه ،ص.1171
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 .5منة املنعم يف شرح صحيح مسلم ،أو بغية املسلم يف شرح صحيح مسلم للشيخ صفي الرمحن املباركفوري
صاحب «الرحيق املختوم»(18ت1427/11/10ه املوافق 2006/12/1م).19
 .6قرة عني احملتاج شرح مقدمة صحيح مسلم بن احلجاج :للشيخ حممد بن علي بن آدم بن موسى
األثيويب الولوي.20
 .7تعليقات على صحيح مسلم :لعبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن الراجحي.21
 .8أمايل على صحيح مسلم :حملمد أنور بن معظم شاه الكشمريي (1292ه 1352-ه) ،قيدها تلميذه
الشيخ مناظر أحسن الكيالين (ت 1956م).22
وهناك بعض الكتب مل يذكرها الباحث السابق ،وجتد الباحثة من خالل حبثها وهي مما يلي:
 .1البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج للشيخ حممد بن علي بن آدم بن موسى
األثيويب الولَّوي.23
 .2الكوكب الوهاج والروض البهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج للشيخ حممد األمني بن عبد هللا
اهلرري.24
 .3فيض املنعم شرح مقدمة مسلم ابألردية لسعيد أمحد البالَْنبوري.25
 .4نعمة املنعم شرح مقدمة مسلم ابألردية لنعمت هللا األعظمي.26
 18هو أحد الكتب املتخصصة يف السرية النبوية الشريفة ، ،قدمه املصنف الشيخ صفي الرمحن املباركفوري يف مسابقة رابطة العامل اإلسالمي يف السرية
النبوية الشريفة اليت أعلن عنها يف املؤمتر الذي عقد يف ابكستان عام 1396ه  ،وحاز البحث على املركز األول يف املسابقة اليت قدم فيها أكثر من
 170حبثا .انظر مقدمة املؤلف يف الرحيق املختوم( ،بريوت :دار اهلالل ،د.ط ،د .ت) ،ص.9-7

 19حممد حافظ سوروين ،جهود العلماء املسلمني يف شرح كتب احلديث بني القرن الرابع عشر اهلجري حىت أوائل القرن اخلامس عشر اهلجري،
ص .1187ومل يتحقق الباحث حممد حافظ سوروين اسم الكتاب ،وقد ذكر" :أو "االبتهاج يف شرح مسلم بن احلجاج" ،وليس كذلك.
 20املرجع نفسه ،ص.1179
 21املرجع نفسه ،ص1180؛ وهو أستاذ بكلية أصول الدين قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض ،ميكن
أن نقرأها ونطلع عليهما يف موقعه هبذا الرابطhttp://www.sh-rajhi/?action=Comments :
 22حممد حافظ سوروين ،املرجع نفسه ،ص.1187
 23طبعت هذا الكتاب دار ابن اجلوزي للنشري والتوزيع ،واملطبعة األوىل يف صفر 1428ه.
 24طبعت هذا الكتاب دار املنهاج يف طبعته األوىل سنة 1430ه2009/م.
 25هذا الكتاب كتبه الشيخ سعيد أمحد البالَنْبوري مدرس احلديث النبوي يف دار العلوم ديوبند .ويشمل على  176صفحة .وذكر مؤلفه أن أصل هذا
الكتاب كان مذكرته لتدريس مقدمة مسلم على طالب احلديث يف دار العلوم ديوبند .انظر :سعيد امحد البالَْنبوري ،فيض املنعم شرح أردو مقدمة

مسلم( ،ديوبند :مكتبة حجاز ،د.ط ،د.ت) ،ص.7

نعمت هللا األعظمي مدرس احلديث النبوي يف دار العلوم ديوبند .ويشمل على  180صفحة .وطبع أوال على شكل
 26هذا الكتاب كتبه الشيخ
ُ

نعمت هللا األعظمي ،نعمة املنعم شرح أردو مقدمة مسلم( ،ديوبند:
رسالة مث أعيد النظر فيه لتصحيح وتكميل ما فيها من اخلطأ والنقص .انظر:
ُ
مكتبة نعمت ،د.ط1413 ،ه1992/م) ،ص.3
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 .5نصر املنعم شرح مسلم ابألردية حملمد عثمان غين.27
 .6درس مسلم ابألردية حملمد رفيع العثماين.28
 .7القول املفهم يف حل مغلقات الصحيح ملسلم لشوكت علي القامسي.29
هذا ما وقفت عليه الباحثة من شروح صحيح مسلم لعلماء املسلمني حىت اآلن .وكانت ما بني خمطوطة أو
مطبوعة ،أو مفقودة .ولعل أشهرها "املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج" ،أليب زكراي حيىي بن شرف النووي
(ت 676ه) .وقال الدكتور احلسني بن حممد شواط يف حبثه" :ومعظم هذه الشروح خمتصرة ،وينقل بعضها عن
بعض ،وأساسها واعتمادها ومدارها على أربعة شروح متثل اجلودة واالبتكار وأصالة التأليف ،هي" :املعلم بفوائد
مسلم" 30لإلمام حممد بن علي املازري (ت536ه) ،و"إكمال املعلم" 31للقاضي عياض بن موسى اليحصيب (ت
544ه) ،و"املفهم" ألمحد بن إبراهيم القرطيب(32ت 656ه) ،و"املنهاج" لإلمام النووي (ت 676ه)".33
ويرجى أن يلتحق كتااب "فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم" لشبري أمحد العثماين و"تكملة فتح امللهم بشرح
صحيح اإلمام مسلم" حملمد تقي العثماين املطبوعني هبذه الشروح ويُكمال ما فات السابقني من النكات احلديثية.

 27هذا الكتاب كتبه الشيخ عثمان غين شيخ احلديث يف مدرسة مظاهر العلوم (الوقف ابهلند) .ويرتب الكتاب على شكل السؤال واجلواب من كتاب
اإلميان وكتاب البيوع ،وكتاب املساقاة واملزارعة فقط .ويشمل على  305صفحات .انظر :عثمان غين ،نصر املنعم( ،ديوبند :زكراي بك ڈپو ،ط،1.
1418ه1997/م).
 28أصله حماضرة لكتاب صحيح مسلم ألقاها الشيخ حممد رفيع العثماين لطالب دورة احلديث يف دار العلوم کراچی منذ  33سنة .مث مجعها بعض
طالبه ،ونشرت على شكل الكتاب يف اجمللدين .انظر :حممد شفيع عثماىن ،درس مسلم ،ختريج ،حتقيق :إعجاز أمحد صمداين ،طاهر إقبال( ،کراچی:
إدارة املعارف کراچی ،ط.جديد ،)2008 ،1429 ،ص.13
29
دربَن جنوب إفريقيا .وهو شرح خمتصر لبعض مشكالت ومغلقات يف أحاديث
كتبه ابللغة العربية شو ْ
كت علي القامسي مدرس جبامعة تعليم الدين ْ
مسلم أعدها خصوصا لطالب املدرسة اهلندية لكي يتنبهوا عليه .وهذا الكتاب يف  232صفحة .انظر :عثمان غين ،القول املفهم يف حل معلقات

الصحيح ملسلم( ،ديوبند :احتاد بك ڈپو ،د.ط ،د.ت).

 30املعلم بفوائد صحيح مسلم مؤلفه أبو عبد هللا حممد بن علي التميمي املازري .وقد كتبت الباحثة نور بييت صفيان حبثا بعنوان "اإلمام املازري وكتابه
املعلم بفوائد مسلم" :دراسة حتليلية ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية،
اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي( ،كواال ملبور2008 :م)
 31اسم الكتاب الكامل هو "إكمال املعلم بفوائد مسلم" ،وهذا الكتاب ألفه القاضي عياض (476ه 544-ه املوافق سنة 1083م1149-م)
تكميالً لكتاب املعلم للمازري كما ذكره يف مقدمة الكتاب .انظر للتفصيل :عياض بن موسى بن عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم( ،املنصورة :دار

الوفاء1998 ،م) ،ج ،1ص.74-11
32

اسم الكتاب الكامل" :املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم" .انظر للتفصيل :أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص

مسلم ،حتقيق :حمي الدين ديب مستو ،وغريهم( ،دمشق :دار الكلم الطيب ،ط1417 ،1ه1996/م) ،ج ،1ص.40-1
 33شواط ،منهجية فقه احلديث عند القاضي عياض يف إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ص.59
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خدمة علماء القارة اهلندية الباكستانية يف شرح صحيح مسلم

إن لعلماء شبه القارة اهلندية الباكستانية إسهاما كبريا يف خدمة احلديث النبوي الشريف؛ فإن إسهامهم وجهودهم

يف شرح احلديث يتجلى يف مؤلفاهتم ابللغة العربية ،والفارسية ،واألردية والبنجابية .وقد قام بعض الباحثني ،ومنهم
الدكتور سهيل حسن عبد الغفار ،بتتبع جهود حمدثي شبه القارة اهلندية الباكستانية يف القرن الرابع عشر اهلجري
وما قبله ،فوجد مخسة مصنفات يف شرح صحيح مسلم ابلعربية قبل القرن الرابع عشر اهلجري ،وتسعة أخرى
ابلعربية ابإلضافة إىل مخسة مؤلفات بغري العربية يف القرن الرابع عشر اهلجري .وهذه الشروح قد تكون لكامله أو
جلزء منه ،وهي كما ذكرها كالتايل:34
أوال :شروح صحيح مسلم واحلواشي والتعليقات عليه قبل القرن الرابع عشر اهلجري ابللغة العربية:
 .1حاشية على صحيح مسلم للشيخ حممد بن طاهر الفتين الكجرايت (ت986ه).35
 .2منبع العلم يف شرح صحيح مسلم للشيخ نور احلق بن عبد احلق احملدث الدهلوي( 36ت1073ه)
ومل يتمه.
 .3تعليقات على صحيح مسلم أليب احلسن السندي( 37ت1138ه) ،وعليها حاشية الشيخ أيب تراب
عبد التواب بن قمر الدين امللتاين( 38م1366ه).
34

سهيل حسن عبد الغفار" ،جهود حمدثي شبه القارة اهلندية الباكستانية يف القرن الرابع عشر اهلجري" ،منقول من رابط:

.http://www.almeshkat.net/book/open.php?cat=32&book=1992

 35هو الشيخ العالمة جمد الدين حممد بن طاهر بن علي احلنفي الفتين الكجرايت (ت 986ه) .ولد يف بالد كجرات يف اهلند ونشأ هبا .وله مصنفات
جليلة ممتعة أشهرها وأحسنها كتابه جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار يف جملدين كبريين ،مجع فيه كل غريب احلديث وما ألف فيه،
فجاء كالشرح لكتب احلديث الستة ،وهو كتاب متفق على قبوله بني أهل العلم منذ ظهر يف الوجود ،وله منة عظيمة بذلك العمل على أهل العلم،
ومنها تذكرة املوضوعات يف جملد كبري ،ومنها املغين يف أمساء الرجال .تويف الشيخ ببلدة أجني ،فنقلوا جسده إىل فنت ودفنوه مبقربة أسالفه .انظر :عبد
احلي بن فخر الدين بن عبد العلي احلسين الطاليب ،نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر( ،بريوت :دار ابن حزم ،د.ط1420 ،ه1999/م)،
ج ،1ص.411-409
 36هو الشيخ االمام العامل احملدث الفقيه املفيت نور احلق بن عبد احلق بن سيف الدين البخاري أبو السعادات مجال الدين الدهلوي (ت1073ه)،
أحد كبار الفقهاء احلنفية ولد ونشأ مبدينة دهلي .وله مصنفات ،أشهرها شرح اجلامع الصحيح لالمام البخاري يف ستة جملدات كبار ابلفارسي ،وله
شرح على مشائل الرتمذي ابلفارسي ،وغريها .املرجع نفسه ،ج ،5ص.658
 37هو احملدث الكبري أبو احلسن نور الدين حممد بن عبد اهلادي احلنفي السندي األصل واملولد (ت1138ه) ،نزيل املدينة املنورة ،املعروف أبيب
احلسن السندي الكبري .ولد ببلدة "تته" من إقليم السند .وألف مؤلفات انفعة أشهرها "احلواشي الستة على الصحاح الستة" إال أن حاشيته على
"جامع الرتمذي" ما متت ،وله حاشية نفيسة على "مسند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا" ،وحاشية على "فتح القدير" البن اهلمام إىل ابب النكاح،
وحاشية على "حاشية شرح مجع اجلوامع" البن القاسم املسماة ابآلايت البينات ،وله شرح على "أذكار اإلمام النووي" ،وغري ذلك من املؤلفات النافعة.
مات ابملدينة املنورة  .انظر :احلسين عبد احلي ،املرجع نفسه ،ج ،5ص.685
 38هو من كبار علماء اهلند يف عصره ،تتلمذ على السيد نذير حسني ،واشتغل بتدريس السنة ونشر السلفية .وكان له عناية كبرية بتصحيح كتب
احلديث والتعليق عليها ونشرها ،ومن آاثرها :ترمجة مشكوة املصابيح وبلوغ املرام ومثانية أجزاء من صحيح البخاري إىل األردية ،وتعليقات على حاشية
صحيح مسلم للسندي .انظر :عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائى ،جهود خملصة ىف خدمة السنة املطهرة( ،بنارس :اجلامعة السلفية،

1400ه1980/م) ،ص.105
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 .4املعلم يف شرح مسلم للشيخ يعقوب البناين الالهوري( 39ت 1098ه).
 .5حاشية على صحيح مسلم للشيخ صبغة هللا املدراسي( 40ت 1280ه).
اثنيا :شروح صحيح مسلم واحلواشي والتعليقات عليه بعد القرن الرابع عشر اهلجري
ابللغة العربية
(أ)
 .1السراج الوهاج يف كشف مطالب خمتصر صحيح مسلم بن احلجاج للمنذري للنواب صديق حسن
القنوجي1307( 41ه).
42
 .2البحر املواج يف شرح مقدمة الصحيح ملسلم بن احلجاج للشيخ احلافظ عبد هللا بن عبد الرحيم الغازيفوري
(ت1337ه).
 .3التعليق على صحيح مسلم للشيخ عبد اجلليل السامرودي (ت1973م).
 .4حاشية على صحيح مسلم للشيخ عبد السالم املدين ،جملد واحد ومل يتمها تكملة منبع العلم شرح صحيح
مسلم للشيخ احلافظ فخر الدين بن نور احلق.
 .5النجم الوهاج يف شرح مقدمة صحيح مسلم بن احلجاج للشيخ مشس احلق العظيم آابدي( 43ت1329ه).
 39الشيخ العامل احملدث أبو يوسف يعقوب البناين الالهوري (ت1908ه) .ولد ونشأ بالهور .أحد الرجال املشهورين يف الفقه واحلديث والفنون
احلكمية ،وبرع يف كثري من العلوم والفنون ،جعله شاهجهان أمريأ عدالً يف معسكره .إنه كان عاملاً عارفاً ،مجع بني املعقول واملنقول من الفروع واألصول،
ويل التدريس يف املدرسة الشاهجهانية فانتفع به كثري من الناس .ومن مصنفاته كتابه اخلري اجلاري يف شرح صحيح البخاري وكتابه املعلم يف شرح صحيح
اإلمام مسلم وكتابه املصفى يف شرح املوطأ ،وله شرح على هتذيب الكالم وشرح على احلسامي وشرح على شرعة اإلسالم .تويف ببلدة دهلي ودفن هبا
يف داره .انظر :احلسين ،نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر ،ج ،5ص.666-665
 40الشيخ العامل احملدث :صبغة هللا بن حممد غوث بن انصر الدين بن نظام الدين ابن عبد هللا الشهيد الشافعي املدراسي بدر الدولة قاضي امللك .ولد
مبدراس خلمس خلون من حمرم سنة إحدى عشرة ومائتني وألف .ومن مصنفاته "هداية السالك إىل موطأ إمام مالك" ،وله ذيل على "القول املسدد يف
الذب عن مسند االمام أمحد" ،وفهرس أحاديث "املعجم الصغري" ،وله تعليقات شىت على حاشية "شرح املواقف" وعلى "صحيح مسلم" و"املنتقى"
البن اجلارود و"سنن الرتمذي" و"مشائل الرتمذي" وله رسائل أخرى .انظر :املرجع نفسه ،ج ،7ص.992-991
 41هو الشيخ صديق حسن بن أوالد حسن بن أوالد علي احلسيين البخاري القنوجي .مشهور ب"نواب صديق حسن خان القنوجي" أمري هبوابل .وكان
مع اشتغاله مبهمات الدولة كثري االشتغال مبطالعة الكتب وكتابة الصحف ومجع ما ال ينحصر حبد وعد .فقد بلغ مؤلفاته إىل اثنني وعشرين ومائتني،
فإذا ضمت إليها الرسائل الصغرية بلغت إىل ثالمثائة ،وقد جاءت أمساؤها يف كتب كثرية من أتليفه وأتليف غريه ،ومنها فتح البيان ،وعون الباري،
والسراج الوهاج ،وأربعون حديثا متواترة .ولعل أشهرها أجبد العلوم .انظر :احلسين عبد احلي ،املرجع نفسه ،ج ،8ص .1250 -1246بتصرف يسري.
 42هو الشيخ عبد هللا بن عبد الرحيم بن دانيال املوي األعظم كدهي مث الغازيفوري أحد العلماء املربزين يف الفقه واحلديث .ولد سنة إحدى وستني
ومائتني وألف .وله مؤلفات عديدة ،منها رسالة يف الصرف ،ورسالة يف النحو ،ورسالة يف املنطق ،ورسالة يف املواريث ،ورسالة يف حتقيق الرتاويح ،وغري
ذلك من الرسائل .مات ببلدة لكناؤ .انظر :املرجع نفسه ،ج ،8ص.1293-1292
 43هو احملدث مشس احلق بن أمري علي بن مقصود علي بن غالم حيدر بن هداية هللا بن حممد زاهد بن نور حممد بن عالء الدين البكري الداينوي
العظيم آابدي .ولد لثالث بقني من ذي القعدة سنة ثالث وسبعني ومائتني وألف ببلدة عظيم آابد .ومن مصنفاته" :غاية املقصود شرح سنن أيب داود"
ومل يتم" ،عون املعبود شرح سنن أيب داود" يف أربعة جملدات كبار وهو ملخص من غاية املقصود ،ومنها "التعليق املغين عن سنن الدارقطين" وغريها.
انظر :املرجع نفسه ،ج ،8ص.1243
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 .6أمايل الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي(44ت1352ه) على صحيح مسلم قيدها تلميذه الشيخ مناظر
أحسن الكيالين (ت1956م).
 .7فتح امللهم شرح صحيح مسلم للشيخ شبري أمحد العثماين (ت1369ه) ،وبلغ فيه إىل كتاب النكاح مث
أخذته املنيةُ وأكمله الشيخ حممد تقي العثماين بن الشيخ حممد شفيع احلنفي الديوبندي ،ويسماه "تكملة
فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم" .سنتكلم عنهما الحقا.
 .8االبتهاج يف شرح مسلم بن احلجاج للشيخ صفي الرمحن املباركفوري( 45ت 2006م).
(ب) شروح صحيح مسلم ابللغة األردية والفارسية:
 .1كشف امللهم ترمجة وشرح مقدمة صحيح مسلم للشيخ عبد السالم البستوي (ت1974ه) ،يف 54
صفحة ،وطبع يف اهلند.
 .2ترمجة وشرح صحيح مسلم للشيخ حممد داود راز.
 .3ترمجة وشرح صحيح مسلم للشيخ عبد العزيز العلوي.
 .4املطر الثجاج على صحيح مسلم بن احلجاج للشيخ ويل هللا فرخ آابدي (ت1249ه) ،شرح ابلفارسية.
 .5شرح مسلم لبعض العلماء من ساللة الشيخ عبد احلق احملدث الدهلوي (ت1052ه) ،شرح ابلفارسية.
وهناك كتب لشرح صحيح مسلم مل أيت ذكرها يف حبث سهيل حسن عبد الغفار السابق ،معظمها ابللغة األردية
وهي:

 .1فيض املنعم شرح مقدمة مسلم ابألردية لسعيد أمحد البالَْنبوري.46
لنعمت هللا األعظمي".47
 .2نعمة املنعم شرح مقدمة مسلم ابألردية
ُ
 .3نصر املنعم شرح مسلم ابألردية حملمد عثمان غين.48
 .4درس مسلم ابألردية حملمد رفيع العثماين.49

 44هو حممد أنور شاه الكشمريي بن حممد معظم شاه ،ولد سنة 1293ه يف " َك ْشمري" اهلند ،وهو تلميذ شيخ اهلند حممود حسن ،خترج من دار
العلوم ديوبند ،وأصبح مدرسا يف عدة مدارس قبل أن يدرس احلديث يف دار العلوم ديوبند ،وهو من عباقرة اهلند يف العلوم النقلية والعقلية ،وله
ملخصا من عبد الرمحن الربين،
ملخصا من:
تصانيف تشمل أماليه أزيد من عشرين كتااب ،تويف الشيخ العالمة سنة 1353ه يف ديوبند ودفن فيها.
ً
ً
علماء ديوبند وخدمتهم يف علم احلديث( ،اهلند :أكادميية شيخ اهلند ،ط1419 ،1ه1998/م) ،ص.116-106
 45هو صفي الرمحن بن عبد هللا بن حممد أكرب بن حممد علي بن عبد املؤمن بن فقريهللا املباركفوري األعظمي .أحد علماء احلديث يف اهلند .ومن
مؤلفاته ابللغة العربية :الرحيق املختوم يف السرية النبوية ،ومنة املنعم يف شرح صحيح مسلم أو االبتهاج يف شرح مسلم بن احلجاج كما ذكران سابقا.
 46قد مر ذكره.
 47قد مر ذكره.
 48قد مر ذكره.
 49قد مر ذكره.
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 .5القول املفهم يف حل مغلقات الصحيح ملسلم ابلعربية لشوكت علي القامسي.50
التعريف بكتاب "تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم"

كان السبب الرئيسي لتأليفه -كما صرح الشيخ تقي العثماين يف مقدمة كتابه «التكملة» -هو تلبية طلب والده
لتكميل كتاب «فتح امللهم» .قال الشيخ تقي العثماين:
"وكان والدي العالمة الفقيه احملقق الشيخ املفيت حممد شفيع رمحه هللا تعاىل مؤسس دار العلوم بكراتشي ،من أكثر
غ ،ولكنه
الناس شغفا هبذا الشرح ،وأَ ْش َوقِهم إىل إكماله وتتميمه ،فكم كان يتمىن أن جيد وقتا يَ ُس ُّد فيه هذا الفرا َ
كان مزدحم األشغال ،ومتوايل األسفار ،فلم يستطع ذلك إىل آخر حياته ،فالتمس ذلك من غري واحد من علماء
عصره ،ولكن مل يتفق ذلك ألحد منهم ،فأمرين رمحه هللا تعاىل يف آخر سنة من أايم حياته أن أشرع بعون هللا
تعاىل يف أتليف بقية الشرح حتت إشرافه وإرشاده".51
ومن هذا القول ،نعرف مدى اهتمام علماء شبه القارة اهلندية الباكستانية ب«فتح امللهم» حىت عزم بعضهم بتكميل
هذا الشرح .وقد عزم املفيت حممد شفيع (ت 1396ه) لتكميله ولكنه مل جيد الوقت لسد هذا الفراغ .فأخريا،
طلب من ولده حممد تقي العثماين لكتابة الباقي منه حتت إشرافه هو .فكتب الشيخ هذا الكتاب.
وقد استغرق الشيخ تقي العثماين مثاين عشرة سنة وتسعة أشهر (من  25مجادى األوىل سنة 1396ه حىت 26

صفر سنة 1415ه) يف أتليف هذا الكتاب كما ذكره يف مقدمته .ومن أسباب طول مدة الكتابة كثرةُ ِ
قيام الشيخ
ابألشغال واألسفار والنشاطات ،واملسؤوليات .يقول الشيخ يف مقدمته:
"فقد حان -واحلمد هلل سبحانه -أن أقدم لطالب العلم «تكملة فتح امللهم» كاملة يف ستة جملدات ،وقد طالت
استغرقت مثاين عشرة سنة وتسعة أشهر (فإين شرعت يف هذا التأليف بتاريخ
يب املدة يف أتليف هذا الكتاب حىت
ُ
 25مجادى األوىل سنة 1396ه ،وقد وقع الفراغ منه بتاريخ  26صفر سنة 1415ه) وذلك ملا اعرتته من فرتات
طويلة مل أستطع فيها أن أستمر يف هذا العمل ألشغال متتابعة وأسفار متوالية .وكانت هذه املدة مما ازدمحت فيها
بقيت مرات منقطعا عن هذا العمل عدة أشهر،
علي األشغال ،وتشعبت النشاطات ،وتكاثرت املسؤوليات ،حىت ُ
وقد استمر هذا االنقطاع يف بعض األحيان إىل سنة أو أكثر .ويف الفرتات اليت متكنت فيها من أتليف هذا
الكتاب ،مل أستطع أن أخص له أكثر من ساعتني كل يوم .52"...
 50قد مر ذكره.

 51حممد تقي العثماين ،تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم( ،دمشق :دار القلم ،ط2006/1427 ،1م) ،ج ،1ص.18
 52املرجع نفسه ،ج ،1ص.17
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وأخرب الشيخ تقي العثماين الباحثةَ أبنه استغرق ساعتني كل يوم خصوصا لكتابة "التكملة" يف هذه املدة ،وكانت
الكتابة تكون ابليد ال ابلكمبيوتر أو آليات حاسوبية أخرى؛ ألنه مل تتوفر له هذه األجهزة يف ذلك الوقت.53
وأما زمن أتليفه لكل كتاب فقد ذكر يف آخر كل الكتاب إال كتاب الطالق ،وكتاب البيوع ،وكتاب األشربة،
وكتاب الطب ،وكتاب الشعر .ومن عادته أنه مل يذكر اتريخ بداية الكتابة لكل كتاب.
وقد كتب هذا الشرح حتت إشراف والده من بداية كتاب الرضاع حىت وصل إىل شرح احلديثَ :حدَّثَنَا َْحي َىي بْ ُن
َحيىي و ُحم َّم ُد بن رم ٍح ،قَاالَ :أَخربَان اللَّيث .ح وحدَّثَنا قُت ي بةُ بن سعِ ٍ
ثَ ،ع ِن ابْ ِن ِش َه ٍ
ابَ ،ع ْن ُع ْرَوةَ،
يدَ ،حدَّثَنَا لَْي ٌ
ْ ََ ْ ُ
ْ َ َ َ ْ ُ ُْ
َ َ َ ََْ ْ ُ َ
عن عائِشةَ أ ََّهنَا قَالَت :إِ َّن رس َ ِ
ال« :أََملْ تَ َر ْى أ َّ
َن ُجمَ ِزًزا نَظََر
َسا ِر ُير َو ْج ِه ِه ،فَ َق َ
َْ َ َ
ْ
ورا ،تَْربُ ُق أ َ
َُ
ول هللا َ د َخ َل َعلَ َّي َم ْس ُر ً
ِ ِ ِ
ض َه ِذ ِه األَقْ َد ِام لَ ِم ْن بَ ْع ٍ
ض» يف قول عائشة "دخل علي".54
ُس َامةَ بْ ِن َزيْ ٍد ،فَ َق َ
ال :إِ َّن بَ ْع َ
آن ًفا إ َىل َزيْد بْ ِن َحا ِرثَةَ َوأ َ
وذلك يف شعبان سنة  1396ه ،مث توقف عن أتليف هذا الشرح يف رمضان ،وتويف والده رمحه هللا تعاىل للحادي
عشر من شوال سنة 1396ه .قال الشيخ تقي العثماين" :إىل هنا كتبت يف حياة والدي ،موالان الشيخ املفيت
حممد شفيع رمحه هللا تعاىل يف شعبان سنة 1396ه ،مث توقفت عن أتليف هذا الشرح يف رمضان ،وتويف والدي
رمحه هللا تعاىل للحادي عشر من شوال سنة 1396ه وعدت إىل التأليف للتاسع والعشرين من ذي القعدة سنة
1396ه.55"... ،
وكثريا ما كتب الشيخ تقي العثماين كتابه هذا يف مكتبة دار العلوم كراتشي اليت امتألت بكتب دينية تكون له
مصادر ومراجع لكتابه ،ويف بعض األحيان أوصل الكتابة يف إسالم آابد ،ابكستان.56
ويقع "تكملة فتح امللهم بشرح صحيح اإلمام مسلم" 57يف ستة جملدات .ففي اجمللد األول جند تقاريظ وتصادير
العلماء األجالء هلذا الكتاب ،وهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة احلليب (ت 1417ه) رمحه هللا تعاىل ،والعالمة
السيد أبو احلسن علي احلسين الندوي (ت1420ه) رمحه هللا تعاىل ،والعالمة احملقق الشيخ الدكتور يوسف
القرضاوي حفظه هللا تعاىل ،والعالمة الشيخ حممد املختار السالمي حفظه هللا تعاىل ،وفضيلة العالمة احملقق الشيخ
الدكتور وهبة الزحيلي حفظه هللا تعاىل .مث جند الشعر الْ ُملْ َهم يف تكملة فتح امللهم لألستاذ احملقق األديب األريب
 53احلوار بني ثالثة أشخاص :أان وزوجي والشيخ حممد تقي العثماين يف 2012/9/29م يف بيت صديقه يف بالزا سييت وان بكواال لومبور (Plaza
) City One, Kuala Lumpurساعة  11ليال.
 54احلديث يف كتاب الرضاع ،ابب العمل إبحلاق القائف الولد ،رقم  .1459انظر :تقي العثماين ،املرجع نفسه ،ج ،1ص.69-68
 55انظر :تقي العثماين ،تكملة فتح امللهم ،ج ،1ص.69
 56احلوار بني ثالثة أشخاص :أان وزوجيت والشيخ حممد تقي العثماين يف 2012/9/29م يف بيت صديقه يف بالزا سييت وان بكواال لومبور (Plaza
) City One, Kuala Lumpurساعة  11ليال.
 57ستختصر الباحثة اسم هذا الكتاب ب"التكملة " إىل آخر كتابتها.
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السيد خالد حسن هنداوي عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية .مث جند كلمة للشيخ تقي العثماين َّبني فيها
سبب ربطه هذا الكتاب بكتاب "فتح امللهم" ،مث أشار إىل منهجه يف أتليف "التكملة" .وبعد ذلك بدأ بشرح
احلديث لكل الكتاب.
أما اجمللد األول فهو يتكون من شرح األحاديث لكتاب الرضاع ،وكتاب الطالق ،وكتاب اللعان ،وكتاب العتق،
وكتاب البيوع ،وكتاب املساقاة واملزارعة .وأما اجمللد الثاين فهو يتكون من شرح األحاديث لكتاب الفرائض،
وكتاب اهلبات ،وكتاب الوصية ،وكتاب النذر ،وكتاب األميان ،وكتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت،
وكتاب احلدود ،وكتاب األقضية ،وكتاب اللقطة ،وكتاب املغازي .وأما اجمللد الثالث فهو يتكون من شرح األحاديث
لكتاب اجلهاد والسري ،وكتاب اإلمارة ،وكتاب الصيد والذابئح ،وكتاب األضاحي ،وكتاب األشربة .وأما اجمللد
الرابع فهو يتكون من شرح األحاديث لكتاب األطعمة ،وكتاب اللباس والزينة ،وكتاب األدب ،وكتاب السالم،
وكتاب الطب ،وكتاب احليوان ،وكتاب األلفاظ من األدب وغريها ،وكتاب الشعر ،وكتاب الرؤاي ،وكتاب الفضائل.
وأما اجمللد اخلامس فهو يتكون من تتمة كتاب الفضائل ،وكتاب فضائل الصحابة ،وكتاب الرب والصلة واآلداب،
وكتاب القدر ،وكتاب العلم ،وكتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،وكتاب الرقاق ،وكتاب التوبة .وأما اجمللد
السادس فهو يتكون من كتاب التوبة ،وكتاب صفات املنافقني وأحكامهم ،وكتاب صفة القيامة واجلنة والنار،
وكتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،وكتاب الفنت وأشراط الساعة ،وكتاب الزهد والرقائق ،وكتاب التفسري .وخيتتم
ابلفهارس؛ فهرس األعالم املرتجم هلم يف التكملة ،58مث يليه فهرس املوضوع.
وأما نوعيته أو طبيعته من حيث األسلوب ،59فإن هذا الكتاب يصدر الشرح ب"قوله"؛ يسبِق شرح أحاديث بكلمة
"قوله" قبل أن يبدأ الشيخ تقي العثماين شرحه بذكر العبارة أو اجلملة اليت يريد شرحها ،وذكر خالل الشرح تراجم
الرواة يف كثري من األحيان ،وبعض الفوائد املستخرجة من احلديث ،وكثريا من األحكام الفقهية املتعلقة به ،وبعض
التنبيهات ،وحنوها .وأما من حيث املنهج ،60فإن الشيخ تقي العثماين يسلك أحياان منهج الشرح التحليلي،
ومنهج الشرح املقارن يف كثري من األحيان ،ومنهج الشرح املوضوعي يف بعض األحيان .وكذلك غلب عليه املنهج

 58يوجد هذا الفهرس يف طبعة مكتبة دار العلوم كراتشي ،وال يوجد يف طبعة دار القلم بدمشق ،وال يف طبعة دار إحياء الرتاث اإلسالمي ببريوت.
 59تعددت أنواع الشروح احلديثية من حيث األسلوب إىل :أسلوب تصدير الشرح ب"قوله" ،والشرح "املمزوج" ،والشرح "ابلعناوين اجلانبية" .انظر
للتفصيل :هيفاء عبد العزيز سلطاين األشريف ،الشرح املوضوعي للحديث الشريف ،دراسة نظرية تطبيقية( ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع والرتمجة1433 ،ه2012/م) ،ص.63-58

 60تعددت أنواع الشروح ا حلديثية من حيث املنهج عند هيفاء عبد العزيز سلطاين األشريف إىل :منهج الشرح التحليلي للحديث ،ومنهج الشرح اإلمجايل،
ومنهج الشرح املقارن ،ومنهج الشرح املوضوعي .انظر للتفصيل :املرجع نفسه ،ص.70-63
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الفقهي 61يف شرح احلديث إضافة إىل املنهج احلديثي .وأما نوعيته من حيث حجم الكتاب فيمكن أن نعتربه من
الشروح املتوسطة ،وليس من الشروح الصغرية املختصرة أو الشروح الكبرية.62
ومن أهم مميزات هذا الكتاب هي مميزاته من حيث اللغات واملصادر املستخدمة؛ فإنه قد استخدم اللغات املتنوعة
واملصادر من اللغة العربية واإلجنليزية واألردية والفارسية ،ومن هذه الناحية ميتاز هذا الكتاب على مجيع شروح
صحيح مسلم؛ ألن تنوع اللغات يؤدي إىل سهولة معرفة بعض األحاديث النبوية من اجلانب اللغوي واجلانب
القول ما قال الشيخ يوسف القرضاوي" :وقد هيأت له معرفته أبكثر من لغة ،ومنها
العلمي احلديث .وأيد هذا َ
اإلنكليزية ،وكذلك قراءته لثقافة العصر ،واطالعه على كثري من تياراته الفكرية.63"... :
وأما من حيث توثيق املصادر وإسناد املنقول إليها ،فنكتفي بثناء بعض العلماء عليها :وهم :الشيخ عبد الفتاح
أبو غدة رمحه هللا تعاىل حيث قال" :وهذه ميزة عظيمة أن ألف «الشرح» على ضوء إفادات األئمة والعلماء
السالفني من املتقدمني ،مع عزو كل قول على قائله ومصدره أبمانة ودقة ،فلم يكن الشيخ تقي العثماين حفظه
هللا تعاىل كبعض من يعرض عن كالم األئمة اغرتارا بفهمه وعلمه ،أو يناقشهم مناقشة الند للند ،بل كان يف غاية
األدب والتقدير لألئمة والعلماء السالفني" .64والشيخ يوسف القرضاوي الذي قال" :حرصه على نقل املذاهب
واألقوال أبمانة" .65وكذلك الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي أثناء ذكره مزااي الكتاب ألقى هذا القول..." :وتوثيقها
ابملصادر والنقول املفيدة من كتب أصحاهبا الثقات ودعمها أبدلتها املعتمدة".66
وهذه األقوال للعلماء الثالثة تؤيد التزام الشيخ تقي العثماين بتوثيق املصادر ،ومنها توثيقه ألمساء الرجال واألماكن،
"التزمت يف أكثر املواضع بضبط أمساء الرجال واألماكن ،من املصادر املوثوق هبا عند العلماء احلققني،
حيث قال:
ُ
.67"...
 61للتفصيل عن املنهج الفقهي يف شرح احلديث راجع مقالة عمر عبد العزيز العاين ،أضواء على املنهج الفقهي يف شرح احلديث الشريف ،يف كتاب
مؤمتر مناهج تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث الشريف ،قسم دراسات القرآن والسنة كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية
مباليزاي( ،كوال ملبور2006 :م) ،ج ،2ص.1264-1231
 62انظر تقسيم شروح احلديث من حيث احلجم يف مقالة فتح الدين البيانوين ،أمهية الشروح احلديثية وقواعدها ،يف كتاب مؤمتر مناهج تفسري القرآن
الكرمي وشرح احلديث الشريف ،قسم دراسات القرآن والسنة كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي( ،كوال ملبور:
2006م) ،ج ،2ص.961-959
 63تقي العثماين ،تكملة فتح امللهم( ،دمشق :دار القلم) ،ج ،1ص.11
 64املرجع نفسه ،ج ،1ص.6
 65املرجع نفسه ،ج ،1ص.11
 66املرجع نفسه ،ج ،1ص.14
 67املرجع نفسه ،ج ،1ص.19
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ولكل مؤلف أسلوب خاص يفرق بينه وبني مؤلفني آخرين وإن كان لديهم بعض أوجه االتفاق والتساوي والتشابه.
وقد ذكر الشيخ تقي العثماين أن مميزات هذا الكتاب من حيث األسلوب أنه مل يلتزم أبسلوب مؤلف فتح امللهم
بقوله" :وأما أسلوب هذه التكملة ،فقد أشار علي غري واحد من األحباب أبن أتبع فيها أسلوب شيخنا العالمة
شبري أمحد العثماين رمحه هللا تعاىل يف حصته من الشرح ،ولكنين مل ألتزم ذلك لوجوه.68"... :
ويربز من كالم بعض العلماء التقريظي أن من مزااي هذا الكتاب ،أن أسلوبه سهل وجيد وبسيط يناسب هلذا
الوقت املعاصر.69
شرحها يسبقه بكلمة "قوله".
ومن عادة الشيخ تقي العثماين أنه قبل أن يبدأ شرحه بذكر العبارة أو اجلملة اليت يراد ُ

ويذكر خالل الشرح تراجم الرواة يف كثري من األحيان ،وبعض الفوائد املستخرجة من احلديث ،وبعض األحكام
املتعلقة به ،وبعض التنبيهات ،وحنوها .وتنوع الشيخ تقي العثماين يف استخدام عبارات عديدة يف التعبري عن رأيه
يف مسألة ما ،سواء أكان رأيه يف خالصة ما فهمه من أقوال العلماء أو رأيه الشخصي .وهي مثل" :قال العبد
الضعيف" ،و"قلت" ،و"واألحسن عندي يف اجلواب أن يقال"" ،والصحيح عندي"" ،الذي يظهر هلذا العبد
الضعيف"" ،والظاهر عندي"" ،عند هذا العبد الضعيف" ،و"فاألصح عند هذا العبد الضعيف" ،و"هذا ما ظهر
يل يف هذا الباب بعد تتبع الرواايت" ،و"ولكن يظهر هلذا العبد الضعيف" ،و"وإين وهللا ال أجد نفسي يف شك
أنه لو كان  ،"...و"ولكن ال يشرح الصدر" ،و"أحسن األجوبة عندي  ،"...و"وأحسن وجوه اجلمع عندي
 ،"...و"وهذا عندي أضعف التأويالت  ...وأقوى الوجوه عندي يف هذا  ،"...وحنوها.
غري واحد من العبارات ،وهي" :ومل
وفيما وجده أو مل جيده من أقوال العلماء أو الرواايت حول مسألة ،فيستخدم َ
أجد هذه الصراحة يف كتب احلنفية"" ،ولكين مل أجد"" ،هذا ما ظهر يل يف هذا الباب بعد تتبع الرواايت"" ،ومل
أجد هذه الرواية"" ،ولكن هذا اجلواب ال يطمئن به القلب ،والذي يظهر من دراسة تفاصيل هذه القصة"" ،ومل
 68املرجع نفسه ،ج ،1ص.19
 69قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه هللا تعاىل" :ومن مزاايه يف أمثال هذه األحباث تلخيص كالم احلفاظ والفقهاء املتقدمني ،وتقريبه إىل األذهان
بتنسيق وتنظيم بديعني ،حبيث يسهل على القارئ فهمه وتناوله  ...وقال أيضا" :ويف ((الشرح)) أيضا ردود قوية على طوائف أهل الزيغ مع دفع شكوك
أهل البدع واألهواء من السالفني أو اخلالفني ،ودحض لشبهات املستشرقني واملستغربني من املعاصرين ،ببيان واضح متني ،وأسلوب مقنع رصني" .انظر:
املرجع نفسه ،ج ،1ص .6وقال الدكتور يوسف القرضاوي" :وال ريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه اخلاص ،الذي يتأثر مبكانه وزمانه وثقافته ،وتيارات
احلياة من حوله  ...لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم ،قدمية وحديثة ،ولكن هذا الشرح للعالمة حممد تقي هو أوالها ابلتنويه ،وأوفاها ابلفوائد
والفرائد ،وأحقها أبن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاين" .وقال أيضا" :إن هذا الكتاب حافل ابلعلم ،ثري ابلتحقيق ،يلمس فيه قارئه جهدا
صادقا مضنيا ،بذله صاحبه ،غري ضنني به ،وال متثاقل عنه ،كل ذلك أبسلوب بني ،وبعد عن اإللغاز والتقعيد" .املرجع نفسه ،ج ،1ص .11وقال
الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي عن أسلوب الشيخ تقي العثماين" :ويزداد كل ذلك بسهولة األسلوب وحاذبيته ،وبساطة العبارة ووضوحها ،وحسن اختيار
الكلمات املعربة والرصينة" .املرجع نفسه ،ج ،1ص.14
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 مل أجده يف اجملتىب فلعله يف السنن: و"قلت،"...  غري أن،أجد إسناد هذا األثر يف شيء من كتب احلديث
."الكربى للنسائي
اخلامتة

 وشروح، وخمتصرات هلذه الشروح،" شروح ل"صحيح مسلم:تنوعت ش روح صحيح مسلم إىل أنواع خمتلفة منها
 وحواش،" وشروح لزوائد "صحيح مسلم" على "صحيح البخاري، وتتمات لشروح،"ملختصرات "صحيح مسلم
 وعلماء القارة اهلندية الباكستانية هم الذين من املهتمني." وشروح خاصة ملقدمة "صحيح مسلم،وتعليقات
 ومنها فتح امللهم للشيخ شبري أمحد العثماين من، وقد سامهوا يف شرحه خالل مؤلفاهتم املتنوعة،بصحيح مسلم
 وتكملته املسمى ب "تكملة فتح امللهم" للشيخ حممد تقي العثماين من العلماء،العلماء القرن الرابع عشر للهجري
 ومن، وامتاز التكملة عن غريها من الشروح من حيث األسلوب؛ فإنه يستخدم األسلوب املعاصر،املعاصرين
.حيث املصادر فإنه يستخدم املصادر ابللغة العربية واإلجنليزية واألردية والفارسية
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