
 "مسلم بن الحجاج منهج اإلمام جالل الدين السيوطي في كتابه "الديباج على صحيح

   

 أواًل:

 ترمجة احلافظ جالل الدين السيوطي:

هو: جالل الدين: عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر بن حممد بن سابق الد ِّين بن فخر 
مدا  جدالل الددين الدين عثمان بن انظر الددين حممدد بدن سديد الددين خلضدر الضد   اإ

 (.849األسيوطي املصر  الشافعي ولد بعد املغرب ليلة األحد مستهل  رجب سنة )

 نشأ يف القاهرة يتيماً, ومات والده وعمره مخس سنوات.

وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس، وخلال بنفسه يف روضة املقيداس، علدا النيدل، مندزونً عدن 
نهم، فدددألد أكثدددر كتبددده، وكدددان األءنيدددا  واألمدددرا  أصدددهابه مجيعددداً، كأنددده ال يعدددر  أحدددداً مددد

يزوروندده ويعرضددون عليدده األمددوال واهدددان ف  هددا. وطلبدده السددلضان مددراراً فلددم  ضددر  ليدده، 
 وأرسل  ليه هدان فر ها. وبقي علا ذلك  ىل أن تويف.

أخلد  عدن مجاعدة مدن علمدا  ودتده و رس الفلسدفة والرنضديات, فصدار أوسدط ن دراً وأطددول 
مدددن مشددداه  فضدددال  عصدددره. وكتدددب يف كدددل  موضدددوه مصدددنفاً  دوالددده وأ لتددده النقليدددة ابعددداً 

 والقياسية.

( وأو ل شدي  أل فدده كدان شدرت االسددتعاذة 64وشدره يف االشدتغال ابلعلدم مددن مسدتهل  سدنة )
والبسددملة, وال   الشدديب البلقيدد  ودددرأ عليدده يف تدددريس والددده, وجددط عليدده ءدد ه وأجددا ه 

 ابلتدريس واإفتا .

, وشدهد لدده ابلتقدد  يف العلدو  ور   التبه ددر يف  ولدز  بعدد ه الشدر  املندداو  والتقدي  الشدم  
 مثانية علو : التفس  واحلديث والفقه والنهو واملعاين والبيان والبديط واللغة.



 (.87وسافر  ىل بال  الشا  واحلجا  واليمن واهند واملغرب والتكرور وأفىت من سنة )

 مصن فاته:

 ( مصن د، منها الكتاب الكب ، والرسالة الصغ ة. منها:600) له حنو

أبدددواب السدددعا ة يف أسدددباب الشدددها ة. االبتهدددا. يف مشدددكل املنهدددا..   دددا  الفرددددة برفدددو 
الردة.   ا  النبال   خلبار الثقال . اإتقان يف علو  القرآن.  متدا  الدرايدة لقدرا  النقابدة. 

هبدد ه األمددة. أجددر ااددزل يف العددزل األجوبددة الزكيددة عددن  متددا  النعمددة يف اخلتصددام اإسددال  
األلغدا  السددبكية. األحا يددث احلسددان يف فضدل الضيلسددان. األحا يددث املنفيددة يف السددلضنة 
الشددددريفة. أحاسددددن االدتبدددداس يف حماسددددن االدتبدددداس. االحتفددددال ابألطفددددال. أحيددددا  امليدددد  

ألخلبددار املرويددة يف سددبب وضددط بفضددا ل أهددل البيدد . أخلبددار املددأالورة يف اإطددال  ابلن ددورة. ا
العربيدددددة. أخلبدددددار املال كدددددة آ اب الفتدددددول. آ اب امللدددددو . أ ب القاضدددددي علدددددا مددددد هب 
الشددافعي. أ ب املفددر  يف احلددديث. أذكددار األذكددار اتصددر حليددة األبددرار. أربعددني يف رفددط 
اليددددين يف الددددعا . أربعدددني يف فضدددل ااهدددا .  رشدددا  املهتددددين  ىل نصدددرة ا تهددددين.   الدددة 
الوهن عن مسألة الرهن. اال  هدار فيمدا عقدد الشدعرا  مدن اأزر. أ هدار اأكدا  يف أخلبدار 
األحكددا . أ هددار العددروب يف أخلبددار احلبددوب. أ هددار الفا ددة علددا الفا ددة. أ هددر الفضددة يف 
شدددرت الروضدددة. األ هدددار املتنددداالرة يف األخلبددددار املتدددواترة. األسددداس يف فضدددل بددد  العبدددداس. 

الفددروه. أسددباب احلددديث.  سددبال الكسددا  علددا النسددا .  سددجال  أسددباب االخلددتال  يف
االهتدا  إببضال االعتدا .  سدعا  الضدالب مدن اتصدر جدامط الصدغ  بلتيدب الشدهاب. 
 سددددعا  املبضددددأ برجددددال املوطددددأ. األسدددد لة الو يريددددة. األشددددباه والن ددددا ر يف الفقدددده. أطددددرا  

ناهددل يف حددد مدن دددال أندده عددا  األشدرا . االعتمددا  والتوكددل علددا ذ  التكفدل. أعدد ب امل
فهدددو جاهدددل. األعدددراع والتدددوي عمدددن ال  سدددن يصدددلي.  عدددال  األريدددب  ددددو  بدعدددة 
احملاريب. األعال   كم عيسا عليه السال .  عال  احلس  مبعاين األجدا  احلسد .  عدال  
النصددر يف  عددال  سددلضان العصددر. تعليقددة املنيفددة علددا مسددند أيب حنيفددة. تعليددق الشدد  يف 



لدددق اللدددد . تفسدددد  اااللددددني يف النصددددد األخلدددد . تفسدددد  الفا ددددة. تقريددددب القريددددب يف ح
 احلديث...

 شيوخله:

أخل  العلم عن العلدم البلقيد , والشدر  املنداو , والشدمس بدن الفداالل, واادالل احمللدي, 
والدددزين العقدددرب, واللهدددان البقددداعي, والشدددمس السدددخاو  الشدددافعيني، وعدددن حمقدددق الددددنر 

الدين البكتمر , والعالمة حميي الدين الكدافيجي اللءمدي, واحلدافظ داسدم  املصرية سيد
بددددن دضلوبغددددا السددددو وين, واإمددددا  تقددددي الدددددين الشددددم  احلنفيددددني, وءدددد هم مددددن املالكيددددة 

 واحلنابلة.

وعِّدَّة شيوخله  جا ة ودرا ة وجاعاً حندو: ما دة ومخسدني شديخاً. وددد مجعهمدم يف معجمِّده، و  
اية الشتغاله مبا هو أهدم  وهدو الد ِّرايدة, كمدا  كدي هدو عدن نفسده، و  دن يكثر من جاه الرو 

 أجا  له من حلب ابن مقبل آخلر م ن أجا  له الصالت بن أيب عمر.

 تالمي ه:

أشهرهم: الشمس الداوو   املدالكي, عمدر بدن أمحدد الشدم اه احللدرب, حممدد بدن أمحدد بدن 
  نس احلنفي, يوسد بن عبد هللا األرميوين.

عقدددد األسدددتاذ الضب ددداه يف كتابددده عدددن حيددداة السددديوطي فصدددالً ج ددداه:  معجدددم تالمددد ة وددددد 
 ( تلمي ًا.48السيوطي . أوصلهم  ىل )

 وفاته:

ويف يو  اامعة ود  العصر اتسط عشر مجا ل األوىل سنة  حدل عشدرة وتسدعما ة تدويف 
ا  الر ورٍ  الشيب العالمة احلافظ أبو الفضل جالل الدين السيوطي املصر  الشافعي، عل

شدددديد أصددداب ذراعددده اليسدددرل اسدددتمر  سدددبعة أن , وصدددلَّا عليددده تلميددد ه الشدددعراين  دددامط 



األابريقي    القلعة، و فدن بشدردي ابب القرافدة، وددد أن  مدن العمدر  حددل وسدتني سدنة 
   وعشرة أشهر ومثانية عشر يوماً.

 لعارفني للباابين.(, هدية ا144 - 142/  1مراجط الفقرة: حسن احملاضرة للسيوطي: )

 زنياً:

يبا. :  منهج اإما  السيوطي يف كتاب  الد 

اسددم الكتدداب:   الددد ِّيبا. علددا صددهيا مسدددلم بددن احلجددا.   للهددافظ جددالل الددددين 
 . -رمحه هللا-السيوطي رمحه هللا تعاىل ، وهو حاشية علا صهيا اإما  مسلم 

 ابخلتصار, فقال:ابتدأ ه ه احلاشية ب كر مقدمة دص ة بني  فيها منهجه 

  .. وبعد:

إبكمال ما دصدته مدن التعليدق علدا صدهيا اإمدا   -وله الفضل-فلم ا من  هللا تعاىل 
البخددار  رضددي هللا عندده املسددم ا بددد: التوشدديا, وج هدد  الوجهددة  ىل تعليددق مثلدده علددا 

 صهيا اإما  أيب احلسني مسلم بن احلجا. رضي هللا عنه. ممسم ا بد: الديبا..

ر, انسددجع علددا منددوال ذلددك التعليددق, و ن كددان هددو علددا هدد ا الصددهيا لضيددد اتصدد
 مبتكر يشتمل علا ما  تا.  ليه القارئ واملستمط من:

 ضبط ألفاظ.      -•

 وبيان اخلتال  روانت علا دل تها.      -•

 و ن ة يف خلل   تر  له طريقة.      -•

 وتسمية مبهم.      -•



 و عراب مشكل.      -•

 ومجط بني اتلد.      -•

 و يضات مبهم.      -•

  يث ال يفوته من الشرت  ال االستنباط.. .اهد. 

وسأضرب أمثلة موض دهاً مدن خلالهدا شدي اً مدن منهجده الد   سدبق  بعدن معاملده مدن  
 خلالل كتابه.

 فأدول:

 يف ه ه احلاشية: -رمحه هللا-اعتىن 

 فمشا يف الكتاب علا ترتيب املؤلد.      -•

 و  ي كر منت احلديث, و منا ذكر ما  تا. لشرت.      -•

كما اعتمد يف شرحه علا نسخة للصهيا مكتوبدة يف القدرن السدابط اهجدر  بيدد   -•
 احلافظ الصريفي , ودد وصفها  هنا خلالية من تراجم األبواب.

 لكنه ذكر تراجم لألبواب.      -•

 بعد أن ذكر املقدمة ذكر فصاًل يف شرط مسلم ومصضلهه يف كتابه.      -•

 مث ذكر فصاًل يف تسمية من ذكر يف صهيا مسلم بكنيته.      -•

 كقوله:   أبو أمحد الزب  : حممد بن عبد هللا.

 أبو األحوم البغو : حممد بن حي ان.



 بدأ ابلكتاب. مث شره يف شرت مقدمة اإما  مسلم علا وجه االخلتصار, مث      -•

 وضبط األلفاظ.      -•

 وتفس  الغريب.      -•

 كقوله:   ك هم س: بفتا الكا  وامليم وسكون اها  آخلره مهملة  .

ودوله:   فومفِّق لنا: بضم الواو وكسر الفا  املشد  ة. ددال صداحب  التهريدر : معنداه: 
د أيب يعلددا املوصددلي: جعدل وفقددا لنددا. مددن املوافقددة وهدي االجتمدداه وااللت ددا . ويف مسددن

 فوافدددق  بدددزن ة ألدددد. واملوافقدددة املصدددا فة.  فاكتنفتددده أان وصددداحرب  يعددد : صدددران يف 
 انحيته من كنفي الضا ر ومها جناحاه  .

 ودوله:   ال تدمْزرِّموه: ابلتا  و سكان الزا  وكسر الرا , أ  ال تقضعوهم  .

ضمومة, وفا  مفتوحة. وأخلضأ ودوله:   )علا محار يقال له: عف (: هو بعنٍي مهملة م
 من أعجم العني  .

 و عراب لفظ مشكل.      -•

: فهي انصبةع للمضداره,  كقوله:   ) نك أ ن تب ل(, بفتا مهزة أ ن. دال ه النوو . دل م
وهددي ومنصددوهبا يف  ويددل املصدددر, ويف حمددل  رفددط ابالبتدددا . والددل )خلدد ( علددا حددد ِّ: 

 )وأن تصوموا خل ع لكم(  .

 و ذكر مبهم.       -•

. دددال النددوو : رول عددن أيب هريددرة  يددد بددن عبددد الددرمحن احلمدد    كقولدده:   .. عددن محم
االنددان كددل  منهمددا محيددد بددن عبددد الددرمحن. أحدددمها: احلمدد   . والثدداين: محيددد بددن عبددد 

.  الرمحن بن عو  الزهر  



هددو دددال احلميددد  : كددل مددا يف الص ددهيهني )محيددد بددن عبددد الددرمحن عددن أيب هريددرة(, ف
 الزهر ,  ال يف ه ا احلديث  .

 وذكر الزن ات:      -•

كقوله:   ويف حديث محا  بن  يد  ن ة حر  تركنا ذكره دال القاضدي هدو دولده بعدد 
اءسددلي عنددك الددد  وتوضدد ي ذكددره النسددا ي, وءدد ه وأسددقضه مسددلم ألندده  ددا انفددر  بدده 

 محا   . محا  دال النسا ي وال نعلم أحدا دال وتوض ي يف احلديث ء 

ودولدده:    ف نندد م أن صدداحرب سدديكلم الكددال   يَّ .  ا  يف روايددة:   ألين كندد م أبسددط  
 لساانً  .

 واخلتال  الروانت:      -•

كقولددده:    ويتقفَّدددرون العلدددم  . روايدددةم اامهدددور بتقددددَ القدددا , أ  يضلبون ددده ويتَّبعونددده. 
يبهثددددددون عددددددن ءامضدددددده, وديدددددل: همعوندددددده. وروايددددددة ابددددددن ماهددددددان بتقدددددددَ الفددددددا , أ  

ويسددتخرجون خلفيَّدده. ويف روايددة  يتقف ددون  بتقدددَ القددا  وحدد   الددرا . ويف روايددة أيب 
يعلددا  يتفقَّهددون  ابهددا . ودددال القاضددي عيدداع: ورأيدد م بعضددهم دددال فيدده:  يتقعَّددرون  

 ابلعني. وفسَّره  هنم يضلبون دعر ه أ  ءامضه وخلفيَّه  .

 لفقهية  ال ان رًا.و  يتعرَّع لألحكا  ا       -•

كقولددده:   .. وهددد ا النهددددي كدددان يف أول األمدددر, مث نسددددب  دددديث بريددددة األ: كندددد  
 هنيتكم عن االنتباذ  ال يف األسقية, فانتب وا يف كل وعا  وال تشربوا مسكرًا  .

ودولدده:  ..  حدددىت يسدددمط صدددواتً أو هدددد ر دداً  معنددداه: حدددىت يعلدددم وجدددو  أحددددمها, وال 
 لشم  إبمجاه املسلمني  .يمشلط السماه وا

•-       .  وال لإلجابة عن األحا يث املتكلَّم فيها،  ال ان رًا جداً ولكنه   يشدِّ



كقولدده:  .. عمدددر بدددن أيب  ا ددددة, عدددن الشددعرب كددد ا يف األصدددول. ويف أطدددرا  خللدددد, 
وأور ه أبو مسعو  يف أطرافه بزن ة: عبدهللا بن أيب السفر. بني عمدر, والشدعرب. وكد ا 

ره ااددو دي يف كتابدده الكبدد , وال حاجددة  ليدده. فقددد ذكددر البخددار  يف  اتر دده : أن ذكدد
عمر جط من الشدعرب بكدر بدن عبدد هللا املدزين, عدن عدروة بدن املغد ة. ددال أبدو مسدعو  
الدمشددقي: صددوابه محددزة بددن املغدد ة بدددل عددروة. هكدد ا رواه الندداس. دددال الددداردض : 

ن بزيدط ال مدن مسدلم. وددال القاضدي عيداع: محدزة والوهم فيه من حممد بن عبد هللا بد
بددن املغدد ة هددو الصددهيا عندددهم يف هدد ا احلددديث, و منددا عددروة يف األحا يددث األخلددر, 
ومحزة وعروة ابنان للمغ ة, واحلديث مرو  عنهما مجيعاً, لكن رواية بكر بن عبدد هللا 

  منا هي عن محزة ال عن عروة, ومن دال عروة فقد وهم  .

ال النوو  وء ه: هد ا اإسدنا  معددو  يف املشدكالت وإعضداله اضدضرب  ودوله:   د
فيه أدوال األ مدة, فوددط يف مسدتخر. أيب نعديم أخلدلين أبدو دزعدة أن  أاب نضدرة, وحسدناً 
أخللمها أن  أاب سعيد الدر  أخلله. وه ا يلز  منه أن يكون أبو دزعدة هدو الد   جدط 

. ودددا ل أبدو علددي الغسداين: الصددواب يف اإسددنا  مدن أيب سددعيد, وهد ا منتددٍد بدال شددك 
عدددن ابدددن جدددريج أخلدددلين أبدددو دزعدددة أن  أاب نضدددرة وحسدددناً أخلدددلاه أن  أاب سدددعيد الددددر   
أخلدله. دددال: و منددا ددال أخلددله, و  يقددل أخللمهدداض ألنده ر َّ الضددم   ىل أيب نضددرة وحددد ه 

. ددال: وهد ا اللفدظ وأسقط  احلسن  ملوضدط اإرسدال, فهنده   يسدم ط أاب سدعيد و  يلق ده
 أخلرجه أبو علي  بن السَّكن يف مصن فه والبزار يف مسنده الكب .. .

من نقل كدال  املدا ر  ،  -السيما يف   كتاب اإميان    -وك لك أكثر املصن ِّد    -•
والقاضدددددي عيددددداع ، والن دددددوو  يف مسدددددا ل االعتقدددددا  ، وال سدددددي ما الندددددوو ، فدددددهن  

أو جل هدا مدن شدرحه املشدهور. لكنده ال ينقدل الدن   الس يوطي استل  حاشديته كل هدا, 
  رفي ته, و منا ابملعىن.

 والسيوطي أشعر   امل هب كما ال  فا.      -•



كقولدده نقددالً عددن النددوو  يف حددديث:  ينددزل ربنددا يف كددل ليلددة  :   دددال النددوو : هدد ا مددن 
وبعدن أحا يدث الصدفات وفيهدا مد هبان للعلمدا . أحددمها: وهدو مد هب مجهدور السدلد 

املتكلمدني أن يدؤم ن  هندا حدق علدا مددا يليدق ابأ تعداىل وأن ظاهرهدا املتعدار  يف حق ِّندا ءدد  
مدددرا , وال ندددتكلم يف  ويلهدددا مدددط اعتقدددا ان تنزيهددده سدددبهانه عدددن صدددفات املخلدددودني, وعدددن 

 االنتقال, واحلركات, وسا ر جات اللق.

مالدك واألو اعدي أهندا تتدأول الثاين: م هب املتكلمني وبعن السلد. وهو حمكي هنا عن 
علا ما يليدق هبدا  سدب مواطنهدا فعلدا هد ا  ولدوا هد ا احلدديث  ويلدني: أحددمها:  ويدل 

 مالك وء ه, ومعناه تنزل رمحته وأمره أ  مال كته.

الثاين: أنه علا اإستعارة, ومعناه اإدبال علا الداعني ابإجابة واللضد حدني يبقدا اللدث 
 الليل اأخلر.. .

ه:   )يضدددهك هللا(: هدددو ندددا ع عدددن الر ِّضدددا واإزبدددة. السدددتهالة حقيقتددده عليددده تعددداىل. ودولددد
ههم لقبن روحه و  خلاله اانة  .  وديل: املرا  ضهك مال كته ال ين يوج ِّ

 كتاب  الديبا.  .   مراجط الفقرة:

 طبعات الكتاب:

ات عددن ( نلدد6طبدط الكتداب بتهقيدق وتعليدق: أيب اسدها  احلدوي  األالدر . يف )  -•
 ار ابدددددن عفدددددان للنشدددددر الضبعدددددة األوىل سدددددنة   نسدددددختني خلضي تدددددني. وصددددددر عدددددن

هدددد. ال أنددده أضدددا  مدددنت الصدددهيا  ىل طبعتددده, مدددط أن السددديوطي   يددد كر 1416
 املنت,كما تقد  , وجا ت طبعة األستاذ الله ا  خلالية من املنت ك لك.

الله دا . عدن  ار  مث صدرت طبعة زنية للكتداب يف نلددين بتهقيدق: بدديط السدي د  -•
 هد.1412القرآن والعلو  اإسالمية كراتشي. سنة 

 األعمال علا الكتاب:



اخلتصددره علددي بددن سددليمان البجم ع ددو  الدددد منال املتددو  يف أوا ددل القددرن الرابددط عشدددر 
للهجددرة. وج دداه:   وشددي الددد ِّيبا. علددا صددهيا مسددلم بددن احلجددا.  . طبددط يف القدداهرة 

 هد.1298سنة 

 


