بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة :كيف يبني طالب العلم مكتبته
الحلقة)2( :

كتب السنة والحديث وشروحها (الكتب الستة)
الشيخ /عبد الكريم الخضير
المقدم :بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه وسللم تسلليما
كثير.
ا

مستمعي الكرام :سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته ،أهال ومرحبا بكم إلى لقاء جديلد متجلدد يلي برنلامجكم معكلم

علللى اله لواء ،سللد دئللاقر تقر ب لا بعللد الرابعللة يللي اسللتديوهاتنا يللي إناعللة الق لرآن الكللر م مللن المملكللة العربيللة

السعودية.

أهال بكم مستمعي الكرام يي كل مكان أشكر لكم تواصلكم واتصاالتكم العديدة ،بعد أن أنهينا لقاءنا السابر يلي
برنامجكم هنا معكم عللى الهلواء ملض يةليلة الشليك اللدكتور عبلد الكلر م بلن عبلد هللا ال ةلير حلول موةلو :

(كيف يبني طالب العلم مكتبته).

وردتنللا اتصللاالد عديللدة تطالللب بةللرورة إكمللال الموةللو

هميتلله ،واسللتجابة لهللنط الطلبللاد يسللرني يللي هللنط

الحلقة أن أستكمل الموةو مض ةيفنا يةيلة الشيك الدكتور عبلد الكلر م بلن عبلد هللا ال ةلير ،عةلو هيقلة

التدر س بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالر اض ،يأهال ومرحبا بكم شيك عبد الكر م.
الشيخ :حياكم هللا وبارك فيكم وفي األخوة المستمعين.

المقدم :كنا ئد تحدثنا يي اللقاء السابر عن مكتبة طالب العلم كما أشرد ئبل ئليل ،تحدثنا يي اللقلاء السلابر

عن بدايلة التلدو ن ،وعلن بعلض المكتبلاد العاملة وال اصلة التلي اشلتهرد يلي العلالم اإلسلالمي يلي الماةلي،
وأشرنا أيةا إلى جزء يسير مما يتعلر ببناء طالب العلم لمكتبته يي التفسير وعلوم القرآن.

بقي لنا مواةيض عديدة حول بناء مكتبلة طاللب العللم ،أسلتأننكم بلأن نبلدأ يةليلة الشليك بالحلديث علن السلنة

النبوية ،عن الحديث ،كيف يبني طالب العلم مكتبته يي هنا العلم المهم؟

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوول  ،نبينوا محمود وعلوى لو وصوحب أجمعوين ،أموا
بعد:

فعلم السون النبويو مون أ وم موا ينبنوي أن يعنوى بو عالوب العلوم؛ ألنهوا وي المبينو للرورن المفسورة لو  ،فلوتكن مو
عالب العلم مصروف لحفظ ما صح عن النبي -علي الصالة والسالم ،-وفهم بمعالع ما اعتمد عند أ ل العلم

م وون ش وورو  ،واال فالش وورو ال يمك وون اإحاعو و به ووا ،أخو و نا عل ووى س ووبيل الم ووا ص ووحيح اإم ووام البخ ووار  ،ش ووروح
بالمئات ،فبم يعتني عالب العلم من

ه الشرو ؟ و ل ينني بعضها عن بعو

فائدة" فإ ا أمكن لعالب العلم أن يجمع أكبر قدر ممكن من

؟ قوديما قيول" :ال يخلوو كتواب مون

ه الشرو لتكون م ارجوع لو عنود اإعووا والحاجو ،

فه و ا ووو المعلوووب ،لكوون قوود ال يتيسوور لووك لضووعل الروودرة المادي و م و ال ،أو ضوويل المكووان ،أو غيوور لووك موون
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الظوورول التووي تضووعر بع و

اإحاع بجميع ما دون في

عووالب العلووم علووى عوودم اسووتكما مووا ينبنووي اسووتكمال موون الشوورو  ،فضووال عوون
ا الباب ،فال شك أن

أن نرو  :ال يمكون االسوتنناء التوام ببعضوها عون بعو

ه الكتب إ ا أردنا االستنناء التام ببعضها عن بع

يمكن

 ،بودليل أنو ال يمكون أن تسوتنني عون فوتح البوار مو ال أو

غيره من شرو الصحيح ،وال يمكن أن تستنني عن عمدة الرارئ عن غيره من الشرو  ،و ك ا..

المقدم :كل واحد منها يي جانب؟
نعم كل كتاب من

ه الشرو ل م ي  ،ال توجد في غيره ،لكن إ ا أراد العالب أن يرتصر على شر واحد ينظر

ل في ما يحرل الهدل في الجمل  ،يعني في النالب ،دون اإحاع بجميع ما يحتاج

ا الكتاب ،فم ال صحيح

البخار و و أولى ما يعنى ب عالب العلم؛ ألن أصح ما كتب في السن  ،بول أصوح موا دونو البشور ،و وو أصوح
كتوواب بعوود كتوواب هللا -ع و وجوول ،-ش ور بشوورو ك ي ورة جوودا ،وال غ ارب و فووي أن يشوور بمئووات الشوورو  ،ال غ ارب و ،

أشرنا في الحلر السابر أن تفسير البيضاو عليو أك ور مون مائو وعشورين حاشوي  ،و ا المودون المعورول ،منهوا

موا ووو كاموول ،ومنهوا مووا ووو نوواق

 ،ومنهوا مووا ووو مختصوور ،ومنهوا مووا ووو معووو  ،نواك حووال قلميو ال يمكوون

اإحاع بها على تفسير البيضاو  ،وقول م ول و ا فوي التفاسوير األخور  ،إ ا فموا ا عون صوحيح اإموام البخوار ؟

شر بمئات الشرو  ،والمعدود منها اآلن أك ور مون مائو سوردا ،و ه المدونو  ،و نواك الشورو المعولو والمختصورة
والتام والناقص النفيس  ،و ناك شورو أيضوا فيهوا غوث ك يور ،المرصوود أننوا اخترنوا أ وم و ه الشورو لتكوون بوين

يد عالب العلم ،فمن لك:

أو

ه الشرو  :شر الخعابي :أبي سليمان حمد بن محمد البستي،

المقدم :ويسمى كنا (شرح ال طابي) أو له اسم يا شيك؟

ا أقدم الشرو .

اسم (أعالم الحديث) عبع باسم أعالم الحديث؛ ألن أك ر النسخ الخعي على

ا ،وكانت شهرت عند أ ل العلم

(أعوالم السوونن) فووي مرابول (معووالم السوونن) فووي شور سوونن أبووي داود لو  ،و ا الكتوواب مختصوور جودا ،يعنووي لووو عبووع
بالحرل ال

عبع في فتح البار ما جاء مجلدا واحدا ،فهوو عبوع محرروا فوي أرععو مجلودات ،لكون لوو عبوع علوى

العباع السابر العباعات الرديم ما يأتي مجلدا.
المقدم :والمحقر الموجود م دوم دمة....؟

رسال علمي .

المقدم :باالسم الني هو أعالم الحديث؟

أيضا عبع محررا تحريرا أقل من مستو

ا ال

أشرنا إلي  ،و و ألحود األموراء مون

سوعود ،عبوع فوي جامعو

أم الروور  ،و ا التحريوول رسووال علميو  ،نوواك عبعو قبوول و ه الرسووال فووي المنوورب فووي مجلوودين ،لكنهووا نووادرة ،و ه

ور ،وان كانوت عوده أودعوت فوي
الشر ينرلون عن ك ي ا
العبع نادرة جدا ،يمكن االستفادة من شر الخعابي؛ ألن ا
الشوورو التووي جوواءت بعووده ،يعنووي إ ا كووان العالووب يعنووى بووالجمع فموون خيوور مووا يرتنووى و ا الكتوواب ،وان كووان أراد
االكتفاء فيكتفي عن بنيره من الشرو التي تلي .

ناك أيضا شر الحافظ بن رجب -رحم هللا تعالى -واسم (فتح البار ) وابن رجب -رحم هللا تعالى -كعادت

يشر السن بالسن  ،فيشر السن بأقوا الصحاب والتابعين ،وسلل
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ه األم  ،المرصود أن

ا الشر فيو نفو

السلل الصالح ،عمدت كالم السلل ،و ه مي ة الحافظ ابن رجب ،ويعنى بها عناي فائر يمتا بها عن غيره في
جميع مؤلفات .

المقدم :ومطبو الكتاب؟
معبوع مرتين ،وعلى كل حا الكتاب لي

بكامل ،في خروم ك يرة ،و أوال إلى كتواب الجنوائ فوي الجملو  ،وفوي

موا وجود منو خوروم كبيورة جودا ،يعنوي بووين حوديث النعمووان بون بشووير فوي كتواب اإيمووان فوي الشووبهات إلوى الحووديث
الو

يليو فووي العهووارة ،أك وور موون مووائتي حووديث ،مخووروم ،وكووم فووي شوور

و ه األحاديووث موون علووم عظوويم موون علووم

السوولل؟! فالحووافظ ابوون رج وب -رحم و هللا تعووالى -يعنووى بعلووم السوولل ،وبووأقوا السوولل ،وينكووب جانب وا عوون أق ووا

المتووأخرين واصووعالحاتهم ،موون عووالع و ا الكتوواب ،وعووالع أيض وا شوور األرععووين لو  ،عوورل قوودر و ا الرجوول ،ول و

رسال في الباب اسمها( :فضل علم السولل علوى الخلول) رسوال نفيسو  ،ال يسوتنني عنهوا عالوب علوم ،رسوال فوي
غاي الجودة ،الكتاب معبوع مرتين إحدا ما :بتحريول مانيو أصودرتها دار النرعواء ،عبعو جيودة فوي الجملو  ،فيهوا

مرابل نسخ ،وفيها تعليرات ،وفيها ترقيم ،عبع جيدة ،أنا قرأتها كلها ،المالحظات عليها يسيرة.
عبع اني و ي للشيخ عوار عوو

هللا ،و ا مون خيوار عوالب العلوم؛ مون المجوودين ،لكون ال يوجود لو أ ور فوي

ا الكتاب إال النشر ،يعني لو أتحفنا بشيء من علمو فوي تعليراتو علوى و ا الكتواب فيفيود عالوب العلوم؛ ألن لو

عنايو بالروايو  ،ولو عنايو بعلوول الحوديث ،وسووبل أن نشوور جووامع العلوووم والحكوم ،وم لو نشوره أيضوا لسووبل السووالم،
يعنوي بتصوحيح الكتواب ،لكون لمسوات فوي التعليروات التوي تفيود عالوب العلوم ليسوت علوى مسوتو علمو الو

نعرفو

عن  ،أنا قابلت شخصيا ،عرفت من قرب ،و و من خيار من يتصد لنشر الكتب في العصر الحديث ،على كول

حا أنا عنايتي بتحريل ال ماني ؛ ألنها خرجت أوال ،فوقعت موقعها وقرأتها ،وراجعت عبع الشيخ عار جيدة في
الجمل .

نوواك أيض وا شوور الكرموواني اسووم (الكواكووب الوودرار ) و و ا الشوور شوور موواتع نفووي  ،في و فوائوود ك ي ورة جوودا ،وفي و

لعووائل وع ارئوول ،ك يوور منهووا يتعلوول بتوراجم الوورواة ،فيو كر فووي ترجمو الوراو أعوورل مووا يو كر موون أخبوواره ،لينشو

الرووارئ ،علووى أو ووام فووي الكتوواب؛ ألنو يرووو  :إنو أخو علووم و ا الكتوواب موون الكتووب ،ومعوورول أن الو
كتب لي

علم كمن احم أ ل العلم ،و نا أبيات كر ا بعضهم:
يظ و و و و وون النم و و و و وور أن الكت و و و و ووب ته و و و و وود

أخو و و و و و و و و و و وا فه و و و و و و و و و و ووم إدراك العل و و و و و و و و و و وووم

ومو و و و ووا يو و و و وودر الجهو و و و ووو بو و و و ووأن فيهو و و و ووا

غو و و و و ووام

إ ا رم و و و و و ووت العل و و و و و وووم بني و و و و و وور ش و و و و و وويخ

ضو و و و ووللت عو و و و وون العريو و و و وول المسو و و و ووتريم

وتلتو و و و و ووب

علمو موون

حيو و و و و وورت عر و و و و وول الفهو و و و و وويم

تك و و و ووون أض و و و وول م و و و وون ت و و و وووم الحك و و و وويم

األمو و و و و ووور عليو و و و و ووك حتو و و و و ووى

وقالوا عن ابن ح م :أن أخ علم من الكتب؛ ول ا خل عنده األدب بالنسب أل ل العلم كما ينبني ،واال فالرجول

من أ ل العلم معرول ،على ما عنده من خلل في العريودة ،ولسوان أرسول فوي بعو
وعلووى كوول حووا

أفاضول و ه األمو وخيار وا،

و ه موون عيوبو  ،فيرووو أ وول العلووم :إن وضووع االجتموواعي أيضوا بووين و ارة وعووين تضووييل وا ان و

واح ار كتب ،بعد األبه  ،وعلى كل حا  ،ل وعلي ابن ح م ،ولي
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ا مجا بس م ل

ا الكالم.

(الكواكب الدرار )
الكتاب لي

ا مون أولوى موا يبتودئ بو عالوب العلوم الروراءة؛ ألنو يشود العالوب ،ويحفو ه علوى الروراءة ،أوال:

بعويل عويال ممال..

المقدم :أربض مجلداد دار الغرباء تقول يا شيك أو غيرها؟
نعم.

المقدم :الكواكب الدراري طبض يي كم يا شيك؟
عبع في خمس وعشرين ج ء ،و ي أج اء صنيرة جدا ،يعني وو ا نوي عشور مجلود ،وحروفو كبيورة ،مناسوب جودا

للرراءة ،على أو ام في  ،أحيانا ترع من األو ام بحيث يكون رد

المشورو  ،حتوى قووا الحوافظ ابون حجوور" :و و ا جهوول بالكتواب الو

ه األو ام في الكتاب المشرو  ،الرد في الكتاب
يشوورح " أحيانوا ووو يفهوم فهموا ينبووع عون فهووم،

ويحمل الخعأ لإلمام البخار  ،وأحيانا -و ا نادر -يسيء األدب مع اإمام البخار  ،لكن

ه نوادرة جودا ،تعربو

الش ار  ،الش ار كلهم اعتمدوا علي  ،ممن جاء بعده لم يستعن عن  ،اعتمدوا علي  ،وأفادوا من فائدة كبيرة ،وكشول
لهم عن ك ير من األمور ،بل فتح لهم العريل ،لكنهم تعربوه ،بعضهم يتعصب علي  ،وبعضهم ينصف  ،على كول
حا الكتاب نافع وماتع على األو ام التي كرنا وا فيو  ،فلوو قودر أن تنشور و ه األو وام ،و وي عنودنا مدونو علوى

الكتاب كل  ،الردود علي من الشرو األخر مع الكتاب؛ ألن الكتاب غايو فوي النفاسو  ،لكون اإشوكا أن عالوب
العلم المبتدئ ير أر الكتاب ،و و ال يعرل أن

فعلووى كوول حووا

و ا الكتوواب نفووي

ه أو ام ،ترع من موقع الرلب الفارغ.

وموواتع ،ويشوود الرووارئ ،أيضوا وفوول بعبعو جميلو جوودا ،وحوورل جميوول ،فالكتوواب

ينصح ب  ،ويرجع إلي .

المقدم :أيةل الطبعاد؟
العبع و المص وري  ،المعبع و المص وري

و ه عبعووت مجموع و موون الكتووب أبوودعت فووي عباعتهووا ،يعنووي عبعووت و ا

الكتوواب ،وعبع ووت تفس ووير ال و ار  ،وعبع ووت ش وور النوووو  ،وعبع ووت مجموعو و موون الكت ووب ،لك وون لووو عبعو ووا تفس ووير
العبر  ،أو تفسير ابن ك ير ،وفتح البار لكانوا وفروا في لك ،علوى كول حوا
فيها فوائد -إن شاء هللا.-

و ا ا تموامهم ،وأيضوا و ه الكتوب

أيضا ناك شر العيني (عمدة الرارئ) كتاب مرتب على الفنون ،لبدر الدين العيني.
المقدم :على الفنون ،أم على ا حاديث؟

علووى األحاديووث ترتيووب اإمووام البخووار  ،لكوون شوور كوول حووديث يرتب و  ،يبوودأ بالمناسووب  ،ووم الوورواة ،ووم اللن و  ،ووم

المعوواني ،ووم البيووان والبووديع ،واألسووئل  ،المرصووود ترتيب و بووديع ،و و ا فووي رعووع الكتوواب األو  ،أمووا فووي الرعووع ال وواني
فأقل ،والنصل األخير مختصر جدا ،و و ا كتواب فوي الجملو نوافع يعنوي بترتيبو  ،ال تتعوب فوي البحوث عموا تريوده
مع عو الكتاب ،الكتاب معبوع في تركيا في أحد عشر مجلدا ،كبوار ،وم عبوع فوي المعبعو المنيريو فوي خمسو

وعشرين ج ءا ،م عبع بعد لك في معبع الحلبوي فوي عشورين ،والعبعو المنيريو نفيسو  ،المعبعو التركيو جيودة

في الجمل  ،لكن التعامل معها في شيء من الصعوب لتداخل المباحث ،أما المنيري فصل المباحوث بعضوها عون
بع

 ،فصلو ا وحرفهم في النالب جميل ،ترتيبهم بديع في العباع .
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شوور العين وي و ا اعتموود علووى الشوورو المتردم و  ،حيووث كانووت مردمت و مووأخو ة بحروفهووا موون مردم و النوووو علووى
البخووار  ،يعنووي فووي حوودود أحوود عش ورة أو ا نووي عشوور صووفح بحروفهووا موون شوور البخووار للنوووو  ،الرعع و التووي

شوورحها ،وو شوور بوودء الوووحي واإيمووان فر و  ،و و ه الرعع و عبعووت فووي المعبع و المنيري و  ،مووع مجموع و أسوومو ا
(شرو البخار للنوو والرسعالني وصديل لبدء الوحي واإيمان من صحيح البخار ).
و ه المردمو اسوتلها العينوي موون شور النووو  ،وم بعوود لوك أخو يشور األحاديوث ،ويفووي

فوي الشور  ،وينرول عوون

ير أحيانا...
ير ،لكن ال يسمي  ،بل يبهم فيرو  :قا بعضهم ،م يتعرب  ،ك ا
الحافظ ابن حجر ك ا

المقدم :وهو معاصر له يا شيك؟
إي

وو مون األقوران ،إ ا انتهوى مجلود مون شور الحوافظ ابون حجور اسوتعير بعلوم الحوافظ ابون حجور للعينوي ،واعلوع

علي  ،ونرل من الصفح والصوفحتين ،فتصود للورد عليو  ،وعينهموا موا بوين األقوران مون المنافسو  ،و نواك كتواب فوي

البواب اسوم (مبتكورات الآلوع والوودرر فوي المحاكمو بوين العينووي وابون حجوور) أيضوا ابوون حجور لو كتواب (انترووا
االعت ار

) ي كر كالم  ،م ي كر كوالم العينوي وتعربو عليو  ،وم ينرضو  ،وأجواب عون ك يور مون اإشوكاالت التوي

أورد ووا العينووي ،والتعربووات ،لكن و أبرووى أشووياء بووي

لهووا ولووم يتيسوور ل و إكمالهووا ،و(مبتك ورات الآل وع والوودرر) في و

محاكمات ك يرة بين الشيخين بإنصال.

المقدم :ولمن هي؟
للبصووير  ،شووخ

معاصوور ،لكوون أيض وا بريووت نوواك أشووياء مووا تعوور لهووا ال ابوون حجوور نفس و  ،وال البصووير فووي

المبتكرات ،بريت ،أمور تحتوا إلوى محاكمو بوين الشويخين ،تحتوا إلوى م يود مون العنايو  ،عنودنا بعو

في شيء منها.

المودونات

شر العيني قلنا :إن عبع الث مورات ،والث عبعوات ،أعنوي العبعوات التوي يمكون أن يسوتفيد منهوا عالوب العلوم،
عبع تركيا ،م المنيري  ،م الحلبي  ،أما العبعات األخيورة عبعوات المعوابع التجاريو المتوأخرة كموا سوبل أن أشورنا

فووي الحلر و السووابر مووع مداخل و الوودكتور عبوود المحسوون عسووكر ،أش ورنا إلووى أن تووولي و ه المعووابع الحدي و للكتووب
الكبيرة التي تحتا إلى لجان متخصص لتصحيحها وتصويبها يرع فيها الخعوأ الك يور ،يروع فيهوا أو وام؛ ولو ا مون

كانت عنده عبعات قديمو  ،أو مصوورات علوى و ه العبعوات الرديمو فليستمسوك بهوا ،ال سويما الكتوب الكبيورة التوي

موا جموع لهوا نسوخ واعتنووي بهوا ،وقوورن بوين و ه النسووخ ،يعنوي الكوالم السوابل لوي

علووى إعالقو  ،يعنوي قود يتيسوور

يوجوود نسووخ صووحيح موون الكتوواب يعتموود المتروودمون علووى نسووخ فووي المعووابع الرديمو  ،يعتموودون علووى نسووخ حسووب

تيسر ا لهم ،و م مع لك ال يشيرون إلى فرو النسخ ،م يتيسر للمتأخر إن وقل على نسوخ المؤلول أو نسوخ

قوعلت على نسخ المؤلل ،أو ألحد تالمي المؤلل ،أو موا قورب مون عصوره ،وفيهوا عنايو ومروروءة مون قبول أ ول

العلم ،م يعبع الكتاب عنها تكون ل مي ة.

شر الحافظ ابون حجور ،واسوم (فوتح البوار ) كموا وو معورول ،و وو أشوهر مون نوار علوى علوم ،عنوي بو العلمواء
عناي فائر  ،عبع في المرة األولى في بوال سن ( 0011و) ،م بعد لك عبع صديل حسن خان في الهند في
ال ين ج ءا ،و ي عبع نفيس ونادرة ،إال أن االستفادة منها من قبل أوساط المتعلمين في غايو الصوعوب ؛ لعودم

تعلمهم وتمرنهم على الخ الفارسي ،و باللنو العرعيو  ،لكون الخو الفارسوي متعوب بالنسوب آلحواد المتعلموين ،وم
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بعد لك عبع عبعات ك يرة فوي المعبعو الخيريو  ،و وي عبعو جيودة ،و وي ليسوت م ول بووال  ،لكنهوا عيبو ينبنوي
لعالب العلم أن يعتني بها إ ا لم يتيسر ل عبع بوال  ،م بعد لك عبوع بالمعبعو البهيو  ،وم عبوع فوي المعبعو

السلفي  ،و ي عناي الشيخ عبد الع ي بن با -رحم هللا تعالى.-
نتكلم عن الفتح...

المقدم :ئبل أن نتكلم عن الفتح ،عموما معنا اتصال إن رأيد أن نأ ن اتصال؛ نه ئد يكون يعلر على جزقية
من هنط إنا أنند لي؟

عيب.

المقدم :معي الشيك صالح بن مقبل العصيمي ،شيك صالح السالم عليكم.
المتصل :وعليكم السالم ورحم هللا وعركات .

المقدم :أهال بك شيك صالح ،نحلن نتحلدث ملض شلي نا اللدكتور عبلد الكلر م ال ةلير حلول مجموعلة ملن كتلب

السنة ،وجاءنا اتصالك الل هنا الحديث.
المتصل :ج اك هللا خير يا شيخ.

الشيخ :حياك هللا وبارك فيك.
المتصل :كيل حالكم؟

خير.
الشيخ :بخير هللا يحفظك ،ج اك هللا ا

ير عن فتح البار وعن اإشكالي التي حد ت مون خوال وضوع نصوو
المتصل :أقو  :تحد ت ك ا

البخوار فوي

الفتح غير التي اعتمد ا الحافظ ابن حجر ،فهل ناك إمكاني  ،عبعا أوال الحافظ قود ال يكوون نواك وضوع النسوخ

أو أحاديث معين  ،و لم يضعها في الفتح ،فهل ناك إمكاني أن يعاد الفتح مع نصو
تكون النصو

اإمام البخار  ،بحيث

موافر للشر ؟

المقدم :هنا سؤالك شيك صالح؟
المتصوول :نعووم ،وفي و س وؤا
ملخو

ووان خووار عوون مسووأل كتووب السوون  ،و ووي فووي مسووأل التوواريخ حيووث إن و ال يوجوود اآلن

يحكووي سوويرة التوواريخ اإسووالمي ،نروو  :بعوود عصوور الدولو األمويو  ،إنمووا وي كلهووا إمووا فووي تفاصوويل دقيرو

لألحووداث ،ولكوون مو ال ال يوجوود م وول دولو السووالجر أو األتوراك أو النشووأة فرو  ،ومووا حريرو
إمكاني أو ناك كتاب معين عبع أو موجود ولكن قد نف ت عبعات يناقل

و ه الوودو ؟ وول نوواك

ه الرضايا فضيل شيخنا؟.

المقدم :طيب طيب شكار شيك صالح ،نعلر يا شيك على ما تفةل به الشيك صالح بالنسبة لنصوص الب اري

التي اعتمدها ابن حجر؟

الشيخ :أما بالنسب للتاريخ فسيأتي الحديث عن -إن شاء هللا تعالى -إن كان في الوقت بري  ،أما ما يتعلل بفوتح
البار فم ل ما كرنا عبعت العبع األولوى فوي بووال  ،و وي مجوردة مون الموتن ،علوى موا أراد الحوافظ ابون حجور،

المتن وضع العابع في الحاشي ال عالق ل بالشر  ،و كو ا جواءت العبعو الخيريو بعود ا ،والهنديو كلهوا الموتن

مفصووو فصوول تووام عوون الشوور  ،وأيض وا البهي و ك و لك ،والحلبي و وعبووع فووي الحلبي و ف وي سووبع عشوور ج و ءا ،المووتن

مفصو عن الشر أو من أدخل المتن في الشر محمود فوؤاد عبود البواقي فوي العبعو السولفي األولوى التوي عنوي
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الشيخ -رحم هللا علي  -الشيخ عبد الع ي بن با في الج ء األو وال اني وشويء مون ال الوث ،أدخلووا الموتن فوي
الشر  ،الحافظ ابن حجر في المردم أشار إلى أن سول يدر المتن في الشر  ،سول ي كر المتن م عد عن

في مردم المجلد األو  ،فرا  :أر أن إدخا المتن في الشر يعيول الكتواب ،والموتن معورول ومتوداو ومشوهور
بين عالب العلم كلهم ،فال يحتا إلي  ،يعني ل يتصور شخ

يكتفوي بفوتح البوار عون صوحيح البخوار  ،ولوو

كان الصحيح في الشر  ،إ ا الحافظ ابن حجر وجه نظره أن المتن ال يدخل في الشر  ،و و ا الو

رأي  ،ومع

ا اعتمد الحافظ ابن حجر على رواي أبي ر ،وأشار إلى ما عدا ا عند الحاج .

اسوترر عليو

التصرل في الكتاب من قبل من أدخل المتن في الشر على غير مراد المصنل؛ ول ا لم يوفروا فوي اختيوار موتن

وافل الشر  ،فتجد الحافظ يشر يرو  :قول وتنظر المتن موا تجود؛ ألنو اعتمود علوى روايو معينو  ،و و ا مون شوؤم
التصوورل فووي كتووب العلموواء ،المؤلوول مووا أراد أن يوودخل المووتن ،توودخل المووتن لمووا ا؟ األموور ال وواني ليتووك لمووا أدخلوت
المتن تدخل متن يوافل الشر  ،رواي أبي ر.

عبع بعد لك في المعبع السلفي في السلفي األولى العبع عني فيها الشويخ -رحمو هللا عليو  -الشويخ ابون بوا

في المجلد األو  ،قابلها على نسخ خعي وقل عليها ،وجويء بهوا ،وأحضورت لديو ؛ فالمجلود األو وال واني وعلول
على المخالفات العردي  ،وعلل على بع

المسائل الحدي ي واالصعالحي  ،لكنها قليل  ،نب على جميع المسوائل

العردي التي خالل فيها ابن حجر في المجلد األو وال اني وأوائل ال الث ،م انشنل -رحم هللا عليو  -لموا توولى

رئاس و الجامع و اإسووالمي بالنياب و عوون شوويخ الشوويخ محموود بوون إب و ار يم -رحووم هللا الجميووع -فرووا لمحووب الوودين

الخعيووب صوواحب المعبع و السوولفي أعبع ووا علووى ب ووال ؛ ألن و موون خووال المرابل و وجوود أن ب ووال مووا فيهووا إشووكا ،
عبع نفيس  ،لكن لنا أمني في عبع بوال قبل أن ننسى أن يصنع بها كما صنع في صوحيح العبعو السولعاني

تورقم ،يوضووع أمووام كوول حووديث بدايو شوورح رقمو وأع ارفو ورقمو فووي التحفو واإحالو علووى الشوورو األخوور لووتكن
ويصور على الور الشموع الجديد ،يصير أنف

من األصل ما المانع؟ ويتداو بين النوا

كوان اموتالك النسوخ

السلعاني من فتح البار حلم لد عالب العلم ،لما ا؟ ألنها معبوع سن ( 0000و) األمور ال واني كلهوا مكتووب
عليهوا وقول فووي كول صوفح موون الكتواب ،وقوول هلل تعوالى ال يبواع وال يو ووب وال يوورث ،فوي كوول صوفح  ،الصووفح

األولى مكتوب عليها وقل هلل تعالى ،والتوي تليهوا ال يو وب وال يوورث وال يملوك فوي كول صوفح مون الكتواب ،فهو ا

األمر حرير خدم الكتاب ونشر الكتاب بين عالب العلم ،األمنيو أن تكوون و ه الخدمو أيضوا لفوتح البوار  ،لموا ا
ال يفعول بو م ول مووا فعول بالصوحيح؟ فتورقم أحادي و  ،ويحوا علوى األعورال وعلووى الشورو األخور  ،ورقوم الحووديث

من تنليل التعليل ،وتحفو األشورال ،فيكتمول العمول ،ويصوور تصووير جميول بواأللوان م ول األصول ،فتكوون أنفو
من العبع األصلي ،

ه أمني فنعود إلى كالم...

المقدم :تقول :إن الشيك ئال لهم :اطبعوا على طبعة بوالق؟
نعم عبع بوال فيها أخعاء يسيرة جودا جودا ،وقول عليهوا صوديل حسون خوان المعورول الهنود الو

توولى إموارة

ناك في بوبا  ،فعاد عبع عنده في الهند في ال ين ج ءا ،ولم تسلم أيضا العبع الهندي تسمى المصواري مون

األخعاء ،عبع بعد لك الكتاب عبعوات ك يورة ،عبوع عبعوات ال تعود أل ميو الكتواب وشوهرت  ،وافوادة عوالب العلوم
من  ،وال تسلم من أخعاء ،وبعضها أم ل من بع

كما و معرول.
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المقدم :لكن يا شيك لما طبعوها كما نكلرد مثلل طبعلة الشليك محلب اللدين ال طيلب -رحمله هللا -أد لل أيةلا

المتن اليا لرواية أبي نر؟

على رواي معين  ،يعني ملفل من روايات ،و ا خالل ما يوصي ب أ ل الحديث ،ينبنوي

أدخل متنا ملفرا ،لي

أن يكون كتابك على رواي واحدة.

المقدم :واآلن ال يوجد كتاب على رواية أبي نر بالنسبة لفتح الباري؟
فتح البار ما في رواي أبي ر لفتح البار  ،رواي أبي ر للصحيح ،للمتن.

المقدم :أئصد ما أحد أد ل اآلن رواية أبي نر يي شرح يتح الباري مطبوعا أبدا؟

الشيخ عبد الرادر الحمد وقل على نسخ مكتب الحرم المودني كتوب عليهوا روايو أبوي ر ،ويوأتي م لهوا ك يور مون

المنرب ،لهم عناي به ه الرواي  ،لكن يوجد بينها وعين ما اعتمده الحافظ شيء من االختالل ،الشيخ -وفر هللا-
لم

الحاج الماس لرواي أبي ر فوقل علوى و ه النسوخ  ،كانوت مخرومو مجلود فأكملهوا مون األ ور علوى كول

حا يشكر على

ا اال تمام ،لكون يبودو أن الو ين عبعووا الكتواب موا اختواروا العبعو المناسوب مون عبعو الشور ،

وير -بوين مووا أعتمووده الحووافظ ابوون
و ه الروايو التووي كتووب عليهوا روايو أبووي ر تختلوول فيهوا اخووتالل -وان كووان يسو ا

حجر وعينها ،لكن ال ين عبعوا الكتاب ما اختاروا العبع األم ل لما أرادوا أن يدخلوا الموتن فوي الشور  ،أوال :ليوت
الشيخ أفرد المتن،

وقل علي نشره كما و ،وعنوي بشور الرسوعالني ،و كور فورو الروايوات والعبعوات

ا ال

الرديم للصحيح ،عبع بوال األولى وال اني  ،أعني األولى السلعاني  ،والتي تليها ،واال عبع قبول لوك فوي بووال

عبعووات ،لكنهووا خالي و م ون كوور الروايووات ،أيض وا ووم مووا دام الكووالم فووي البخووار العبع و السوولعاني التووي عبعهووا

السوولعان عن وي بهووا بضووع عشوور موون أ وول العلووم ،عبع و صووحيح ومترن و فيهووا مووا يروورب موون مائ و خعووأ ،تالف واه
أصووحاب معبع و ب ووال العبع و ال اني و سوون ( 0001-0000و و) فصووححوا و ه األخعوواء ،فعلعووت العبع و ال اني و
صور الكتاب واعتنى ب صحح األخعاء.

أصح من األولى ،لكن ال

المقدم :طبعا المجلداد الكبيرة؟
الكبيرة ،التي في دار المنها .

المقدم :لكن شائة على طلبة العلم يا شيك.
من أ جه ؟

المقدم :بهنط الكبر وهنا....
ما يضر ،ما يضر -إن شاء هللا -ضع كرسيا للكتاب إ ا كنت ال تستعيع أن تحمل وعلل.
المقدم :لكنهم طبقوا ما نكرته أند ئبل ئليل من ا منية....؟

أمني  ،وعرضت على ك يور مون أك ور مون عشور سونوات أو أك ور مون خمسو عشور سون وأنوا أعور
المعابع ليخدموه

ه الخدم  ،وكلهم يرحب بالفكرة ،وير أ مي

الكتاب جويء لوي بنموا
موفر  ،وما ا النا

الكتواب علوى

ا العمل ،ومع لك ما رأينا شيئا ،لما خر

ا

مون المعوابع أنهوم بودؤوا يشوتنلون ويرتبوون وكو ا ،علوى كول حوا الجهوود -إن شواء هللا-

وهلل الحمد -لهم عناي بسن النبي -علي الصالة والسالم.-8

بعد عبع بوال أخ عنها العبع الميمني  ،م بعد ا العبعو الخيريو  ،كلهوا بفورو النسوخ موأخو ة مون بووال  ،وم
الحلبيو  ،الحلبي و

الصحيح ،صور

و ه صووورت وصووور معهووا مرووا للشوويخ أحموود شوواكر عوون الصووحيح وعناي و اليووونيني ب و  ،ورواي و

ا المرا للشيخ أحمد شاكر ،وألصل بما صور عن العبع الحلبي  ،فاشوتهر بوين عوالب العلوم

مووع األسوول الشووديد أن و ه عبع و الشوويخ أحموود شوواكر ،الشوويخ أحموود شوواكر ال عناي و ل و بالصووحيح ،يعنووي ظووا رة
منشووورة ،يعنووي مووا نشوور شوويئا عوون الصووحيح إال و ا المرووا  ،اسووتل و ا المرووا فوضووع مووع مووا صووور عوون العبع و
الحلبي فرو باسم عبع الشيخ أحمد شاكر،

ا ترويج ،واال فالشيخ أحمود شواكر ال عنايو لو بهو ه العبعو علوى

أقوول األح ووا التووي كوور اسووم عليهووا ،و ا مجوورد توورويج تجووار  ،ومووع األسوول أنو انعلووى علوى ك يوور موون عووالب

العلووم ،بوول علووى بعو

أ وول العلووم ،أ وول العنايو بالكتووب ،يرووو لووي :عبعو الشوويخ أحموود شوواكر ،أقوو لو  :يووا أخووي

الشيخ أحمد شاكر لي

ل عبع في الصحيح ،الشيخ أحمد شاكر ل مرا عن الصحيح كر في عناي اليوونيني

بالصووحيح ،و كوور بعو

الروايووات ،اسووتل و ا المرووا صووور بالعبعو الحلبيو  ،فجعوول مردمو لهووا ،وفيهووا و ه ورقو

الشيخ أحمد شاكر.

ار عشرات المرات أل ميت  ،لكن ينبني أن يعنى عالوب العلوم بهو ه العبعو التوي أشورنا إليهوا التوي
عبع البخار مر ا
ي العبع السلعاني التي أكملت به ه الخدم .

ناك أيضا من الشرو شر الرسعالني واسم (إرشاد السار )

ا يكاد أن يكوون ملخصوا أمينوا مون فوتح البوار

وعمدة الرار  ،مع إفادت من الشورو األخور  ،و ا الكتواب ال يننوي عنو غيوره ،لمون أراد ضوب الصوحيح ،ضوب

رواة الصحيح ،ضب صيغ األداء ،ضب المتون ،يعني ضب بالحرل ،فيشير إلى اختالل جميع الروايات ،ولو
لم يترتب علي فائدة ،له ا االختالل لو لم يترتب عليها فائدة يشير إلى الرسعالني ،و و ه العنايو فائرو بالكتواب،

إ ا نظرنا إلى معاناتو عون البحوث عون النسوخ األصولي اليونينيو  ،بحوث عنهوا مودة عويلو فلوم يرول عليهوا ،وقول
على الفرع ،فرع اليونيني  ،وقل عليها ،م بعد لك قابل كتاب أك ر من ست عشر مرة ،نسخت على الفرع ،وعني

بها ،م بعد لك وقل على المجلد ال اني من األصل من اليونيني  ،وجده يباع النسخ ال اني ،اشتراه وقابلو عليو

الفرع ،فوجده معابرا ال يختلل بشيء ،م وجد المجلد األو بعد مدة عويل فرابل كو لك؛ ولو لك تجوده يروو  :كو ا
في فرع اليونيني كهي ،ما يرو  :ك ا في اليونيني بفرعها؛ ألن قابل كتاب على الفرع.
المقدم :وبعدين وجد ا صل.

نعم وبعدين وجد األصل ،أقو  :الكتاب ل أ مي كبور لعالوب العلوم يعنوى بالروايوات ،ومون بواب اإنصوال وقفنوا
على فرو عند الحافظ ابن رجب ال توجد عند اليونيني وال عند الرسعالني ،فرو في الروايات ،يد على عوو
باع في

ا الباب ،وعنايت بالصحيح -رحم هللا ،-إرشاد السار

المقدم :المتقدم منهم ابن رجب يا شيك؟
إي ابن رجب قبل ابن حجر وقبل

المقدم :ئد يكون هنا لتقدمه وئربه؟

ار.
ا المعبوع مر ا

ا.

ال ،عرفنووا أن عنايو الرسووعالني يعنووي بووالحرل ،يبووين الفوورو  ،فوورو الروايووات ،وقبلو اليووونيني ،و ووو اعتموود علووى

الي ووونيني ،والي ووونيني قب وول اب وون رج ووب ،وم ووع ل ووك اب وون رج ووب وق وول عل ووى ف وورو  ،ال توج وود م وون الي ووونيني وال عل ووى
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ار ،يعن ووي إ ا عرفن ووا أن بو ووال م ووا عبع ووت عم وودة الر ووار  ،وال عبع ووت
الرس ووعالني ،فالرس ووعالني و و ا معب وووع مو ور ا
الكرماني ،عبعت فتح البار مرة واحدة ،عبعت الرسعالني األولى وال اني حجوم كبيور جودا ،ال ال و والرابعو حجوم
متوسو و  ،ب وودون حو ووال ،وع وودون و ووامل ،الخامسو و والسادسو و والس ووابع وعل ووى ووامل الرس ووعالني ش وور الن وووو
على......

يعني كم عبع في بوال ؟ سبع مرات ،عبعت المعبع الميمني مرتين ،عبع في الهند ،وعبع في غير ا من أقعار

الدنيا ،الرسعالني ،لما ا؟ أل ميت  ،على أن

ه الشرو ال تسلم من المخالفات العردي  ،جول الشو ار علوى عريودة

األشاعرة -رحم هللا ،-ضا الوقت علنا نتجاو البخار إلى مسلم.

المقدم :طيب هنط تعتبر هي أهم الشروح ،يعني إنا استكملها طالب العلم يعندط كنلز عظيم؟
بووال شووك نوواك شوورو متووأخرة ك يورة جوودا ،نوواك (فووي

البووار ) ألنووور الكشوومير  ،و نوواك (المووع الوودرار ) و نوواك

(كو ر المعالم) شرو ال تعد وال تحصى للمتردمين والمتأخرين ،يعني ال تحصى شرو البخار .

المقدم :طيب نأ ن مسلما يا شيك؟

نعم نا مسلم صحيح مسلم بن الحجا

و اني كتب السن عند جمهوور أ ول العلوم ،وان قدمو المنارعو موع أبوي

علي النيسابور على صحيح البخوار  ،عنوي بو المنارعو عنايو كبيورة ،عنووا بو أك ور مون صوحيح البخوار يروو
الحافظ العراقي:

أو مو و و و وون صو و و و وونل فو و و و ووي الصو و و و ووحيح
ومس و و وولم بع و و وود وبعو و و و

محمو و و و و و و و و و وود وخ و و و و و و و و و و و

الن و و وورب مو و و وع

ب و و و و و و و و و و ووالترجيح

أبو و و و ووي علو و و و ووي فضو و و و وولوا ا لو و و و ووو نفو و و و ووع

علي النيسابور يرو " :ما تحت أديم السماء كتاب في العلم أصح من كتاب مسلم" على أن ينا ع في كون كلم

أصووح تنفووي المسوواواة ،مسووأل عويلو الو يو مبحو و فووي كتووب علوووم الحووديث ،فووأقو  :صووحيح مسوولم عنووي بو أ وول
العلووم ،وشوورحوه شووروحا ك ي ورة جوودا ،لكنهووا كلهووا ال تسوولم موون إع ووا  ،قوود يحتووا عالووب العلووم إل وى مووا يحوول بع و
اإشكاالت ،مع توافر الشرو  ،أو
بداي باكورة ،بداي .

ه الشرو المعلن ألبي عبد هللا الما ر كتاب لعيول فوي ال و أجو اء و وو

المقدم :شرح كامل لمسلم؟
مر على مسلم كل  ،في الجمل يعني يفوت أشياء ك يرة جدا ما ينب عليها لكن الكتاب مختوم  ......و ا الكتواب
باكورة يعني ينبني أن يعنى ب عالب العلم من و ا البواب؛ ألن الراضوي عيوا
المعلم و و كتاب نفي

جواء فأكملو  ،ألول كتابو إكموا

اعتمد علي ك ير ممن جاء بعده.

المقدم :يعني أكمل ما مر عليه المازري بسرعة؟

الشوويخ :نعووم ،أكموول الشوور األو المعلووم للمووا ر ووم إكمووا المعلووم للراضووي عيووا
البس

 ،و و ا الكتوواب في و شوويء موون

م إكموا إكموا المعلوم لألبوي و و ا الكتواب فيو فوائود وع ارئول وك يور مموا يحتاجو عالوب العلوم مموا يتعلول

بالكتاب ،و ناك أيضا مكمل إكما اإكما للسلوسي،
المقدم :هل طبعد مجموعة يا شيك؟

ه الشرو سلسل  ،يعني ال ينني بعضها عن بع

11

.

وأخر ،إكموا المعلوم
أخير بعد عبوع ،عبوع بعود ا كلهوا ،المعلوم عبوع مت ا
ا
الشيخ /ي ما عبعت مجموع عبع المعلم
العبع و السلوسووي مكموول إكمووا اإكمووا ،

ور ،عبووع قبل و إكمووا إكمووا المعلووم لألب وي ،ومع و نف و
أيض وا عبووع أخيو ا

تصوور عبوع إكمووا إكموا المعلووم والمكمول قبوول المعلوم واكمالو  ،علوى كوول حوا عالووب العلوم ينبنووي أن يعنوى بهو ه

الكتب األرعع  ،وا ا انضوم إليهوا شور النووو علوى مسولم ،و و ا ال يسوتنني عنو عالوب علوم علوى اختصواره كتواب
مبارك في فوائد وقواعد وضواب وتحريرات وتحريرات ،ال يستنني عنها عالب العلم.

المقدم :وهو كامل؟

ار ،عبووع فووي الهنوود سوون ( 0721و 0721و) وعبووع خمو
كاموول إيو  ،عبووع مور ا

أو سووت مورات فووي الهنوود إلووى سوون

سبعين بعد ال ال مائ و و يعبع في مجلدين ،عبعت المعبع الكستلي في خمس مجلدات ،و ي من اعتمد عليها

أوائل المحررين م ل الشيخ أحمد شاكر وغيوره ،وم عبوع فوي المعبعو البهيو المصوري فوي مانيو عشور جو ءا ،فوي
عباع فاخرة ،و ي صحيح في الجمل  ،فيها أخعاء ،ال تسلم من بع
جيدة.

األخعاء ،كأ عمل بشر لكنها عبع

شر النوو يمور فوي كلموات تودور ك يورة ،يسوأ عنهوا عوالب العلوم ،منهوا( :قوا صواحب المعوالع) (قوا صواحب
التحرير) ينرل بك رة عن
المقدم :مطالض ا نوار؟

ين الكتابين.

(معالع األنووار) البون قرقوو  ،وصواحب التحريور ،التحريور شور صوحيح مسولم ألبوي عبود هللا محمود بون إسوماعيل
األصفهاني.

المقدم :ينقل عنهما النووي؟
بك ورة ،يرووو  :حكووى صوواحب المعووالع ،وقووا صوواحب التحريوور ،وقووا الراضووي ،يعنووي يعتموود علووى موون تروودم ،لكوون

النوو ل نف
تلخي

في الكتاب تحريرات وتحريرات ،ال يستنني عنها عالب علم ،نواك أيضوا (المفهوم فيموا أشوكل مون

مسلم) للررعبي.

المقدم :للقرطبي؟
الملخ

 ،التخلي

المقدم :والمفهم؟

للررعبي.

والمفهم ل  ،اختصر صحيح مسلم ،والمرصوود بوالررعبي أبوو العبوا

صاحب التفسير.
من العرائل شخ

أحمود بون عمور الررعبوي ،شويخ أبوي عبود هللا

جاءني برو نسب لشيخ اإسالم ابن تيمي  ،قلت ل  :المصدر؟ قا  :تفسير الررعبوي ،قلوت:

كيل؟ يرو  :قا  :شيخنا أبو العبا

العبوا  ،ولروود سووألت شوويخنا أبووا العبووا
شيخ اإسالم بأن الررعبي قا

ير ،قا  :شيخنا أبو العبا  ،سألت شيخنا أبا
ه عبارة يكرر ا ابن الريم ك ا

ار ،رحووم هللا شويخنا أبووا العبووا  ،و كو ا ،فجوواءني بهو ا الرووو نسووب إلووى
مور ا

ا ،الررعبي المفسر التلمي قبل شيخ اإسالم.

المقدم :وهو ينسبه لشي ه أبي العباس أحمد بن عمر؟
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شيخ نعم صاحب المفهم ،المفهم ل ألبي العبا

الررعبي،

ا كتاب من نوادر الكتب ،في فوائد غ يرة جدا في

سائر العلوم ،يعني في قواعود وضوواب حدي يو وفرهيو وأصوولي  ،ومون سوائر العلووم موا شواء هللا ،ال يسوتنني عنو

ور أك ور موون عبعو  ،و وو محروول فوي رسووائل علميو  ،المفهوم محروول فوي رسووائل
عالوب علوم ،وعبووع أيضوا المفهوم أخيو ا
علمي  ،علها أن تنشر ،وان كان نشر ا في شيء من الصعوب ؛ ألن الرسائل سبع أو مان رسائل وكل رسال في
ال مجلدات أو أرعع  ،يعني يعو الكتاب.

المقدم :عندكم يي الجامعة؟

إي نعم في قسم السن وعلومها عندنا.

المقدم :كامال؟

كووامال ،والكتوواب م وول مووا كرنووا كتوواب نفووي  ،نوواك أيضوا فووتح الملهووم لشوور صووحيح مسوولم لشووبير أحموود الع موواني

نوود متووأخر ،موون علموواء الهنوود ،لكنو لووم يكملو  ،ووو أعووا فيو الوونف  ،فيو ع ارئوول وفوائوود واسووتعرادات ،وأشووياء

مفيدة تفيد عالب العلم ،ال سويما بالنسوب لمسولم؛ ألن مسولم م ول موا كرنوا و ه الشورو كلهوا لوو صوينت فوي شور

واحد ما تعد فتح البار كلها؛ ول ا لو انبر بارع للتنكيت على شر النووو  ،يعنوي علوى صوحيح مسولم وشورح

النوو  ،وي كر في مؤلفات أن الحافظ ابن حجر أن ل نكت على شر النوو  ،والنكت يعني توضح اإشكاالت،
وت كر ما أغفل صاحب الكتاب ،وتناقش في بع

النكت تعنى بالمهمات ،فتح الملهم

قريبا من الحواشي ،إال أن الحواشي تعر

كول شويء ،بينموا

ا عبعت مردمت في الث مجلدات كبار ،م أكمل في ست مجلدات أخر ،

أقو  :ال ي ا اإعوا في صحيح مسلم قائموا ،فلوو اعتنوى عالوب علوم موتمكن بشور صوحيح مسولم مون كول وجو ،
نظير شرو البخار  ،أو أقل األحوا بالتنكيت على أحد

يرد إشكاالت ك يرة ،قا  :أبو أحمد ،أبو أحمد.

ه الشرو  ،و كور موا أ مول ،أحيانوا فوي صوحيح مسولم

المقدم :يقوله اإلمام النووي؟

ال ،ال ،ما و النوو  ،في المتن.

المقدم :يي متن مسلم؟!

تجوود تبحووث ع ون أب وي أحموود ،م ون أبووو أحموود؟ مووا و ا؟! ك يوور موون عووالب العلووم ال يصوول إلي و ؛ ألن و ال يشووير إلي و
الشو ار أبووو أحموود الجلووود راو الصووحيح ،راو الصووحيح ووم بعوود لووك يسووو الخبوور أو بعو

اإسووناد موون غيوور

عريل مسلم؛ ألن مباشرة يرو  :قا أبوو أحمود ،تو ب إلوى كتوب رجوا الكتوب السوت فموا تجود ،فم ول و ه األموور
وغير ووا ممووا اشووتمل عليهووا الصووحيح موون تنبيهووات ولعووائل وعلوول ،يشووير إليهووا اإمووام مسوولم ،وفوائوود اصووعالحي

لسيا المتون واألسانيد ،شيء ما يخعر على البا  ،يعني لو اعتنى ب بارع ،وتصد لو وتفورغ لو  ،يعنوي يعلوع
عمال جليال ،عندنا بع

المريدات في

ا الباب ،لكن نسأ هللا -جال وعال -أن يعين على اإتمام.

سنن أبي داود الث الكتب األك ر ،سنن أبي داود لسليمان بن األشعث السجستاني أيضا عني ب أ ل العلم حتى

قالوا :إن يكفي المجتهد ،يكفي المجتهد في أحاديث األحكام ،نعم و يكاد يكوون فيو أحاديوث أحكوام ،وفوي أرععو

الل و مانمائ حديث في أحاديث األحكام ،و ي أصح ما وقل علي أبو داود ،وان كور فوي رسوالت أل ول مكو

أن

كر الصحيح وموا يشوبه ويرارعو  ،وموا فيو مون ضوعل أو و ون شوديد بينو  ،علوى كول حوا كتواب ال يسوتنني
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عنو عالووب علووم ،قلنووا :إن العنايو ينبنووي أن تكووون فووي الصووحيحين ووم فووي السوونن ،الوود لو لو نظوور خوور يرووو :
ينبنووي أن يبوودأ عالووب العلووم بسوونن أبووي داود والترمو ؛ ألن الفائوودة منهمووا أقوورب موون الفائوودة فووي الصووحيحين يعنووي

صووحيح البخووار مسووتواه رفيووع ،لووي

م وول سوونن أبووي داود فائدت و قريب و  ،أو سوونن الترم و

وان كووان فووي الترم و

إش ووارات وأش ووياء تحت ووا إل ووى عنايو و  ،ال وود لو ير ووو " :ينبن ووي أن يعن ووى عال ووب العل ووم ف ووي البدايو و بس وونن أب ووي داود
والترمو  ،ووم فوي البخووار ومسولم ،ووم للنسوائي وابوون ماجو علووى و ا الترتيووب" وان كانوت األولويو عنود أ وول العلووم

البخار م مسلم م أبي داود م الترم
أقووو  :سوونن أبووي داوود به و ه الم اب و

م النسائي م ابن ماج .

ووو الووث كتووب عنوود األك وور ،عنووي ب و أ وول العلووم ،فموون أو موون شوورح أبووو

سليمان الخعابي في كتاب أسماه (معالم السنن) ،و و ا الكتواب علوى أنو مختصور إال أنو شور مبوارك ،فيو فوائود
وعرائل ولعائل وأشياء يحتاجها عالب العلم ،وال يستنني عنها من يعنى بسنن أبي داود.

المقدم :نفس شارح الب اري؟
نعم.

المقدم :لكن أعالم السنن ،وهنا معالم السنن؟
نعم لكن

كرنا أن عبع تبعا ألك ر من نسوخ لوي

مون أعوالم الحوديث ،معوالم السونن ألبوي سوليمان الخعوابي عبوع

في حلب العبع األولى في أرعع أج اء ،م عبع بعناي الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفري في ماني أجو اء،
مع المختصر للمن ر ومع الته يب البن الريم ،فالمعالم على اختصاره كتاب ينبني أن يعنى ب عالب العلم.

ناك أيضا شر البون رسوالن أحمود بون الحسوين الشوافعي ،شور حافول مشوحون بالفوائود ال سويما موا يتعلول بالفرو

وأصول وقواعده ،فنسأ هللا -جل وعال -أن ييسر نشره؛ ألن محرل ،وجا

العام فلم يتيسر إلى اآلن ،شر العيني و شر جيد إال أن ناق

المقدم :العيني؟

.

للنشر في رسائل علمي  ،أما النشر

العيني.

المقدم :شارح للب اري؟
نعم لبدر الدين شر البخار لكن ناق

 ،وعبع ما وجد من في خمس مجلدات أو ست .

وموون و ه الشوورو بوول موون أ مهووا (عووون المعبووود) شووم

مجلدات كبار في الهند،

الحوول العظوويم أبوواد  ،شوور متوس و  ،معبوووع فووي أرعع و

ه العبعو جميلو ونفيسو  ،إال أنهوا م ول موا كرنوا عون العبعو الهنديو لفوتح البوار ألن

من لم يتعود علوى الحورول الفارسوي تصوعب عليو  ،عبوع بعود لوك فوي عبعوات المعبعو السولفي فوي المدينو عون

العبع و الهندي و  ،وعابع و لووم يعوورل أن ير و أر تلووك الحوورول الفارسووي  ،فتصووحل علي و ك يوور إال أن عبعت و لع ووون
المعبووود أم وول موون عبعت و لتحف و األحووو

م و ال ،نووا الشووخ

للموضوعات البن الجو  ،وعبعت للموضوعات البن الجو

المقدم ....:نطلض على الطبعة الفارسية الحروف....؟

نفس و  ،وعبعت و لتحف و األحووو

أم وول موون عبعت و

أم ل بك ير من عبعت لفتح المنيث للسخاو .

نعووم ووو عبووع عووون المعبووود عبووع فووي الهنوود وأخ و عنهووا ،تحف و األحووو

أيضووا عبووع فووي الهنوود وأخ و عنهووا ،فووتح

المنيووث للسووخاو عبووع فووي الهنوود وأخ و عنهووا ،و ا الرجوول ال عالق و ل و بووالعلم الشوورعي ،لكن و نشوور بع و
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الكتووب

بمشوورة موون صواحب المكتبو السولفي  ،عووون المعبوود و ا كتواب متوسو  ،نفو

المؤلوول حودي ي ،ال ينحووا إلووى أ

م و ب موون الم و ا ب؛ ول و ا وفوول لك يوور موون مباح و  ،يعنووى بتخريجووات المن و ر  ،وتصوونيفات ابوون الروويم ،وتعووديل
األحاديث ،ونرل عن فتح البار وغيره من الشرو  ،شر وس  ،يعني يفيد من عالب العلم ،وال ي جره بعول .

(ب

المجهود) للسهارنفور كتاب معبوع أيضا في عشرين ج ءا ،لكن يختلل عن عون المعبوود؛ عوون المعبوود

يشر الحديث بنف

أ ل الحوديث ،ال ينحوا إلوى مو ب ،لكون و ا صواحب و ا المجهوود ينحوا إلوى مو ب أبوي

حنيف  ،فال شك أن وج بع

األحاديث أو ك ير من األحاديث لخدم الم ب ،والكتاب ال يخلو من فائدة ،فيو

فوائد ك يرة جدا ،وال يمكن بالنسب لسنن أبي داود يستنني عن عالب العلم لعول وك رة مباح .

ناك (المنهل الع ب المورود) للشيخ محمود خعواب السوبكي ،المنهول العو ب الموورود فوي شور سونن أبوي داوود،

و ا الكتوواب أنجو منو مؤلفو عشورة أجو اء ،وعريرتو ترتيووب الموواد شوور علووى الفنوون ،كمووا فعوول العينوي فووي عموودة

الروار  ،شوور مرتووب ،وفيو عووو إال أنو لوم يكموول ،وشوور منو عشورة أجو اء ،وشورع ابنو أمووين بوون محمووود خعوواب
السبكي في إكمال  ،وخر لالبن أيضا ست أج اء ،ويرا  :إن أكمل  ،أو قارب من إكمال .

المقدم :نستأننك يا شيك معنا اتصال هاتفي من يةيلة الشيك الدكتور عبد هللا البراك.
تفةل السالم عليكم.

المتصل :وعليكم السالم ورحم هللا وعركات .

المتصل :إ ا سمحت لي وسمح لي شيخنا عبد الكريم.
المقدم :تفةل يا شيك.

المتصل :في تنبي أ ناء استعراضكم له ه الشرو أن يعرب ويعلل على مشورة فضيلتكم.

شيخنا كما ال يخفى عليكم أن الحفاظ على التراث وحراست من العبث والتالعب أمر واجب وال م ،وكما ال يخفى
على فضيلتكم موا أك ور أن يروو بعو

الناشورين :قوام بتحريرو لجنو مون العلمواء بإشورال الناشور ،أو يعنوي نواك

موون يسووتل فصووال وينش وره باسووم المؤلوول ،ويكووون و ا الفصوول أو و ا المؤلوول ألحوود الكبووار ،وكمووا سووما م فضوويل

الشيخ بكر -حفظ هللا ....... -الكتب ،ناك مون يعبوث باسوم االختصوار أو االنترواء ،ويودعي تنرويح الكتوب مون
األحاديوث الضوعيف  ،األسواليب تعووددت والعبوث واحود ،أرجووو مون فضويل الشوويخ ،و وو شويخنا فووي م ول و ه األمووور

خير ،توجي رسال من فضويلت لعوالب العلوم حوو
والمسائل ،ج اه هللا ا

وؤالء العواب ين ،وموا أر الشويخ لوو جعلوت

لجنو لحفووظ التوراث مون العبووث ،ونروود العوواب ين تصوريحا ال تلويحوا ،بووود أن نسووتمتع بوقوت الشوويخ أوال يعلوول علووى
ا الكالم.

المقدم :شي نا عبد الكر م سمعد كالم الدكتور عبد هللا ،لك سؤال ئبل أن ننهي مكالمة الشيك عبد هللا.
كالم الشيخ عبد هللا واضح ومفصول فوي مكانو أيضوا ،وفضويل الشويخ عبود هللا علوى موا أبوداه مون مالحظو ينبنوي
العناي بها.

المقدم :جزاك هللا ير شيك عبد هللا.

أمووا بالنسووب للعبووث بووالتراث فحوودث وال حوور  ،بعضووهم يكتووب ضووب وتحريوول ،و ووو فووي الحرير و مس وخ وتحريوول،
واألم ل ك يرة على

ا ،بعضهم يتصد للتحريل و و ال يعورل مون العلوم الشورعي شويئا ،يعلول علوى حوديث ابون
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عمر في عالقو ل وجتو (( :موره فليراجعهوا حتوى تعهور ،وم تحوي

 ))...إلوخ ،يروو  " :كو ا كوان الحكوم لموا كانوت

العوودة قبوول العووال " لوس و  ،بعضووهم كتووب :تحريوول وتعليوول ،تصووفحت الكتوواب مووا في و وال كلم و تعليوول ،إال ت ورقيم
لبع

اآليات ،وجاء فوي األخيور فوي جودو الخعوأ والصوواب ،وو كاتوب الخعوأ (تحريول وتعليول) صوواب تحريول
ا عبث ،وضوحك علوى النوا  ،فم ول و ا ينبنوي أن يوجود لجنو توؤدب أم وا

وشر ،

ؤالء ،وتوقل ؤالء عند حد م.

وؤالء ،وتحو ر مون صونيع

العبث بالتراث من جه أخور و وي االختصوار ،يعنوي السوعو علوى كتوب أ ول العلوم باالختصوار ممون ال يحسون،
يعني نوصي بع

عالبنوا باختصوار الكتوب لموا ا؟ ألن االختصوار وسويل مون وسوائل التحصويل ،ونوصوي بو لك

لالنتف وواع ال للنف ووع ،يعن ووي ع ووا علي ووك ف ووتح الب ووار  ،وص ووعبت علي ووك معلوماتو و  ،وتش ووتت ف ووي
تختصوور ،لكوون مووا تخوور إلووى النووا

بمختصوور فووتح البووار كمووا خرجووت بع و

ن ووك ،بإمكان ووك أن

المختص ورات التووي أسوواءت إلووى

الكتوواب ،حو فت أ ووم مهماتو الجوانووب المشورق  ،واختصوور علووى مووا يريووده موون كووالم غووث ،وأدخوول فيو مووا لووي

منو

وغي وره ،المرصووود أن العبووث بووالتراث علووى أشووده ،وال يوجوود جه و تحوود موون و ا العبووث إال أن يتصوود أ وول العلووم
بالتح ير من ؤالء في دروسهم العام والخاص بالتصريح.

المقدم :بالتصر ح كما يقول الدكتور عبد هللا.

مووا المووانع؟ مووا في و مووا يمنووع أبوودا؛ أن و إ ا عوورل فووالن به و ا يصوور ب و  ،ورأينووا موون كتووب فووي الصووحل فووي األيووام
األخيرة من انتحل كتابا و لنيره موجود ،المرصود أن مسأل االختصار قد يكون الكتاب في حشو ك ير ،ويتوواله
عالب علم متمكن ليررب الفائدة من

ا الكتاب ،االختصار مسلك ونوع مون أنوواع التصوريح بشورع  ،لوي

ا أن لمجرد أن يرا  :فالن ل اسم يدور في المكتبات

مرة إ ا كان

ا و الهدل ،لكن إ ا أر أن

ا غل ،

ا مك ر من التصريح

ا عبث،

معنوى

ه حرير

ا الكتواب الكبيور فيو فوائود عظيمو ال يمكون أن يسوتننى عنو  ،إال

أن و يحووو دون االسووتفادة منهووا عووو الكتوواب ال مووانع ،الحووافظ ابوون حجوور اختصوور ك ي و ار موون الكتووب ،ونفووع هللا
بمختص ورات  ،وان كووان بع و

النووا

يلم و ه به و ا ،وأن و عم و

معووالم الكتووب ،ونسووبها إلووى نفس و  ،المرصووود أن ل و

حساد ،وال شك أن شهرة الحافظ ابن حجر غعت على األصو  ،يعني كتاب التلخي

الحبير ال يكواد يو كر عنود

أصل البدر المنير بفائدة ،ومع لوك توأخر عبوع األصول النتشوار الفورع ،وشوهرة الحوافظ ابون حجور ،وقول م ول و ا
في بري مختصرات  ،لكون موا يمنوع أن ينبور عوالم مودرك يميو بينموا يحتاجو عوالب العلوم ،وموا ال يحتاجونو بوين

النووث وال مووين ،ويهو ب بعو

الكتووب ،لكوون و ا لووي

علووى إعالقو  ،ينبنووي م لمووا تفضوول الوودكتور أن تشووكل لجنو

لحفظ التراث من العبث ،وعداي قبل تشوكيل و ه اللجنو  ،ينبنوي علوى أ ول العلوم أن ينبهووا ،وموا تكواد تمور مناسوب

فووي دروسوونا إ ا رأينووا كتوواب بيوود عالووب موون العووالب نالحووظ علووى عبعتو بعو
الوودرو

األشووياء ننبو عليهووا فووي وقتو فووي

فووي المسووجد ،نرووو  :يووا أخووي مووا العبعو التووي معووك؟ إ ا قووا  :كو ا ،ننبو عليو  ،بعو

الكتووب أعرفهووا موون

مجورد حجمهوا ،أو مون لونهوا ،أنبو علوى موا فيهوا مون خلول؛ فالتنبيو أمور فوي غايو األ ميو  ،ال سويما وأن المعوابع
اآلن ت ل إلى النا

المئات بل اآلالل من الكتب ،فال شك أن يحير عالب العلم ،فال بد من ترشويد و ا األمور

وصيانت .
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مسأل االستال األخ من الكتب ،كتاب ار في األسوا (بداي الخلل) وموا فيو أ مظهور مون مظوا ر التحريول
بول فيو تحريوول (بدايو الخلوول) و ا مووأخو مون البدايو والنهايو  ،موون أو البدايو والنهايو  ،و ا نسووب لنفسو  ،بدايو

الخلوول البوون ك يوور عناي و فووالن ،ليوورو الكتوواب ،يبح ووون عوون بداي و الخلوول البوون ك يوور ،و ووو موون البداي و والنهاي و ،
قص

األنبياء للحافظ ابن ك ير من البداي والنهاي  ،السيرة النبوي للحافظ ابن ك يور مون البدايو والنهايو و كو ا،
ا الشخ

إن كانت ناك م يد عناي للمستل ،يعني

ال

ه المادة من

استل

ا الكتاب متكامل .

المقدم :كما يفعل يي يتاوى شيك اإلسالم ابن تيمية تستل وتحقر وت رج بعناية جيدة.
نعم إ ا كان

ا من أجل خدمو

و ه الموادة ،وشودة حاجو النوا

صووحيح ،واألمووور بمراصوود ا ،يعنووي بع و

إليهوا مون بوين و ه الموسووع الكبيورة ،و ا دفو

المحررووين يرووو " :لووم أقوول علووى و ه اآلي و الش وريف أو الكريم و فووي

المصحل الشريل" و و حديث قدسي قا هللا تعالى ،يعنوي و ا محرول ،وؤالء وم السو ار  ،يعنوي إ ا كوان بعو
الرواة يععن بأن يسر الحديث،

ا يسر ،

المقدم :وهنا موجود يا شيك الني ئال هنا؟

ا ينتحل،

ا يترم

.

موجود نعم.

المقدم :ومطبو هنا الكتاب؟
في كتاب معبوع ،مالحظ عيب من الدكتور عبد هللا ،ولفت كريم من أخ كريم ،وقد عرفناه عالبا ،م ميال ،وم
أستا ا من النابهين فيما نحسب .

(المنهوول الع و ب المووورود) ،نعووود إلووى شوورو سوونن أبووي داود ،قلنووا :إن و للشوويخ محمووود خعوواب السووبكي ،أبوودع فووي
ترتيب  ،وجمع المادة العلمي مون المصوادر التوي يعتمود عليهوا فوي البواب ،ولوم يكملو  ،قوام ابنو بإكمالو  ،صودر مون

األصل عشرة أج اء ،ومن التكمل ست  ،وفي عرير أيضا إلى تتميم .
نا كتاب لي

بشر حرير  ،لكن ال يستنني عن من يعاني سنن أبوي داود ويعنوى بسونن أبوي داود وو( :تهو يب

السنن البن الريم) كالم منصب على بيان علل األحاديث ،بنف

األئم الكبار المتردمين ،إ ا عر

لحديث قيم

جميع ما قيل في  ،وما في من علل ،وك ير منها من اسوتنباعات وادراك للعلول وأخو ا ،فهوو إموام فوي و ا البواب،
يتكلم عن علل حديث واحد في عشرين ال ين صوفح  ،يسويل واديو

الروابي -رحم هللا علي  ،-نرتصر على

نواك ،كموا يروا  :حتوى يموأل الخووابي ،ويبلوغ

ا في الحديث عن سنن أبي داود.

نوواك حواشووي علووى أ وول السوونن ،م وول حاشووي السوويوعي (مرقوواة الصووعود) نوواك شووخ

السيوعي ل شرو مختصرة جدا على الكتب الست  ،فرام

منرعووي اسووم البجمعووو ،

ا المنرعي البجمعو فاختصر

ه الشرو  ،فالتوشيح

علووى جووامع الص وحيح للس وويوعي فووي مجلوود علووى ص ووحيح البخووار  ،شوور مختصوور ج وودا ،جوواء و ا فر ووا ( :رو

التوشيح) فاختصر

ا المختصر ،للسيوعي (الوديبا ) فوي جو ء صونير علوى صوحيح مسولم ،جواء البجمعوو

وا

فاختصره في (وشي الديبا على صحيح مسلم ابن حجا ) و ك ا (مرقاة الصعود) للسيوعي قا ( :درجات مرقاة

الصووعود) فاختص وره ،و ك و ا علووى بري و الكتووب السووت  ،ووي الحواشووي علووى الكتووب السووت معبوع و فووي سووت أج و اء
صنيرة.
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المقللدم :إنن ئبللل أن نتللرك سللنن أب لي داود نسللتأننك يللي هللنط المدا لللة يةلليلة الشلليك ،معللي ا سللتان الللد

الشنيبر ،أستان الد.

المتصل :السالم عليكم ورحم هللا.

المقدم :السالم ورحمة هللا وبركاته تفةل.

المتصل :حياك هللا يا شيخ.
المقدم :حياكم هللا تفةل.

المتصوول :أنووا وهللا أ نوع البرنووامج علووى استضوواف الشوويخ عبوود الكوريم ،نسووأ هللا أن ينفووع بو  ،باختصووار أنووا عنوود
ا في السنوات األخيرة.

الث نراط :لفت نظر خاص بالناحي الحدي ي في ال من

األولووى :الحظنووا يووا شوويخنا أن الكتووب التووي بوودأت تخوور فووي اآلون و األخي ورة ،بوودأت كمووا يسوومونها موض و إعال و

الحواشي في التخريج ،فأصبح يخر حتى من األج اء الحدي ي التي ال يكاد يعرفها ك يور مون علبو العلوم ،وأصول

الحديث أصل موجود في الصوحيحين ،فأصوبحت الكتوب بودال أن تخور فوي مجلودين مو ال ،تخور علينوا فوي أرععو
ه النرع األولى يا شيخ.

أو ست مجلدات ،مما ي رل كا ل عالب العلم ،مما أيضا ال تكن في فائدة كبيرة،
المقدم :سواء كان رسالة علمية أو غير رسالة علمية يا أستان الد؟

المتصوول :ال ،ال ،يعنووي أحيانوا الرسووال العلميو لهووا ظروفهوا ،لكوون أحيانوا الرسووال العلميو لهووا دور ووا؛ ألن الرسووال
العلمي كرسال لها ظروفها الخاص  ،لكن يبرى النشر ال

الحظناه في األسوا اآلن األخيرة ،تركو علوى إعالو

ير ،بل رعما تشتت األفكار عن قراءة كتب اإمام التي نر أر ا،
الحواشي مع أنها ما نستفيد منها ك ا

األولى.

النرعو ال انيو  :يووا شويخنا أيضوا :ظوا رة أخور

ووي بودأت فووي اآلونو األخيورة ،ووي البحوث فووي الرصو

ه ي النرع

الموجووودة

عن السلل من التابعين ومن بعد م ،أحيانا ال ينبني عليها أ حكم فرهي ،فتبودأ ظوا رة تضوعيل و ه الرصو

وليت

ا يرل عند

ا ،بل جعل من يورد

ه الرص

،

من الجهوا بعلوم الحوديث ،موع أنو أقوو مورة أخور  :ال
ا المنهج يوا شويخ خاصو

ينبني عليها حكم شرعي ،بل أحيانا ي من المرقرات ،ومن األشياء التي ت كر ،فهل

فوي اآلونو األخيورة التوي ظهوور وول ووو مونهج سووليم يتبووع؟ أو أنو موونهج متشوودد فووي الناحيو

رأيكم في الحرير .

و ه؟ فنرجووو أن نسوومع

أخير يا شيخ و و رجاء لك ،نشا د إلمامك يا شيخ في كتب الحديث ،والمامك بعباعتها ،فهال أتحفتنا بشر أحود
ا
كتب السن  ،لعل هللا أن ينفع ب بعد مماتك ،وأنت تعرل أن

خير.
التراب ،وج اكم هللا ا

ا من األشياء التي ينتفع بها العبود إ ا موات ووسود

شكر جز ال ،المتصل ا خ الد عندط أكثلر ملن ئةلية تحلدث علن
وشكر لألستان الد ،ا
ا
ير،
المقدم :جزاك هللا ا
الكتب التي ت رج يي اآلونة ا

يرة ،وييها إطالة الحواشي يي الت ر ج؟

شكر للشيخ خالد على و ه اللفتو الكريمو  ،أموا بالنسوب إعالو الحواشوي والتخوريج بوالرجوع إلوى األجو اء والمعواجم
ا
والمشيخات والكتب التي وي غيور مشوهورة وغيور متداولو بوين النوا  ،موع أن أصوو

الكتب المتداول المشهورة ،فنرو  :قبل لك

ا خلل في التحصيل ،فتجد بع
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و ه األحاديوث موجوودة فوي

عالب العلوم منرموا بهو ه األجو اء

والمعاجم والمشيخات ،يحفظ وائد ا ،ويخرجها ،ويحررها ،مع أن من أجهل النا

بالبخار م ال ،ال شك أن

ا

خلل ،خلل في المنهجي  ،يعني عندنا علم عظيم في الصحيحين ،يجهل ك ير من عالب العلم موا يحويو صوحيح

البخوار مون دقوائل العلووم ،وصوحيح البخوار كتواب اإسوالم بحول بعود كتواب هللا ،يعنوي جموع أبوواب الودين كلهوا،
فتجد عالب العلم من باب اإغراب ،واإغراب تميل إلي النف .

المقدم :لكن أنتم مثال تهتمون يي الدراساد العلمية العالية بهنا أثناء التحقير؟
م وول مووا تفضوول األخ الشوويخ خالوود أن و ه الرسووائل العلمي و لهووا ظروفهووا ،فه و ه ورق و اختبووار ،يعنووي بروودر اعووالع

العالب ،وسع اعالع على

ه الكتب المشهورة وغير المشوهورة ينبول ويبورع ،لكون إ ا تجواو

و ه المرحلو أو موا

أل و م به و ه األمووور ،ينبنووي أن تكووون األولويووات ،يعنووى بالصووحيحين قبوول كوول شوويء ،ووم بعوود لووك فووي السوونن ،ووم
المسانيد أ ل العلم لهم ترتيب ،يعنوي تصوور مسوند اإموام أحمود بعود سوند ابون ماجو فوي الترتيوب ،موع أنو فوي قووة

األحاديووث فووي مصووال سوونن أبووي داوود ،لمووا ا؟ ألن لهووم نظ ورات دقير و يروودمون الصووحيحين ،ووم كتووب الصووحا

األخر التي ما ألت م أصحابها بما اشترعوا ،كصحيح ابن خ يم وابن حبان ومستدرك الحاكم ،م السنن ،م بعد
لك المسانيد.

وبع و و و و وود ا ف و و و و ووي رتبو و و و و و م و و و و ووا جع و و و و ووال
نعم لما ا؟ ألن

عل و و و و ووى المس و و و و ووانيد فيو و و و و ودعى الجف و و و و ووال

ه المسانيد ألفها أصحابها على أسوماء الوروات علوى الصوحاب ؛ فالو

يصونل علوى السونن موا ا

يصنع؟ يترجم بحكم شورعي ،بواب حكوم كو ا ،بواب جووا كو ا ،بواب تحوريم كو ا ،فهوو إ ا أراد أن يرشوح لهو ا الحكوم

من مرويات سول يرشح أقو ما عنده من رواي  ،بينما إ ا ترجم لصوحابي؛ أحاديوث أبوي بكور الصوديل ،أحاديوث
عموور ،أحاديووث ع مووان إلووى خ وره ،يووأتي بجميووع مووا وقوول علي و  ،أو بمووا وقوول علي و موون أحاديووث و ا الصووحابي،
بن

النظر ألن ال يستد لحكم شرعي ترجم ب ؛ ول لك تأخرت مرتب المسانيد عون مرتبو السونن ،و ه أولويوات

أوال ووا أ وول العلووم عنايو فائرو  ،فكووون العالووب ي و ب إلووى جو ء األلوول دينووار مو ال ،أو مشوويخ النعووا  ،أو مشوويخ

فالن أو عالن ،و و جا ل في صحيح البخار

ا إغراب،

ا خلل في المنهجي .

المقدم :تكلم عن البحث عن القصص الموجودة عن السلف والتابعين ومن بعدهم؟
نواك قصو

يو كر ا السولل ،وتو كر عوونهم واعتمودو ا ،ال لبنواء األحكوام عليهوا ،وانمووا وي مون بواب حفو الهمووم،

نع ووم ينر وول ع وون الس وولل ف ووي العل ووم والعم وول والعب ووادة والتع ووب والس ووهر ف ووي و و ا الب وواب ،مم ووا يش ووح
لمحاكاتهم ،وسلوك سبيلهم ،نحن بحاج إلى أن نبحث إلى صح

مو و المت ووأخرين

ا الخبر عن فالن أن نعتمد على

ا ،لو لم

يكوون فووي البوواب إلووى و ا لرلنووا :بدعو  ،لووو لووم نعتموود علووى الكتوواب والسوون  ،فهو ا ال شووك أنو موون المنشووعات ،تعوود

األموور لووك فصوواروا يبح ووون فووي أسووانيد كتووب مستفيضو مشووهورة عنوود أ وول العلووم ،لكوون لرصووور م أو ترصووير م مووا
وجوودوا موون األسووانيد مووا ي بتونو بهووا ،فجرئووا علووى أن ألفووا و ه الكتووب ،فهو ه مشووكل  ،تتووابع أ وول العلووم ،واسووتفا

النرل عنها منسوب إلى من نسبت إلي  ،م يأتينا من يرو :

ا الكتاب لم ت بت نسوبت إلوى فوالن ،لموا ا؟ موا وجود

سووندا يوصوول إلووى فووالن ،يعنووي االستفاضو أموور معمووو بو عنوود أ وول العلووم ،يعنووي يرعووع بشووهادة االستفاضو بووين
الن ووا

ف ووي األنس وواب ،فكي وول ال ت ب ووت به ووا الكت ووب الت ووي ينر وول عنه ووا األئمو و ال ر ووات األع ووالم أ وول الخبو ورة والد اريو و
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الممي ون بين ما ي بت وما ال ي بت؟ فتتبوع م ول و ه ،والتنبيو عليهوا ال شوك أنو مون الفضوو  ،وم ول و ا ال شوك
أن يعو عن تحصيل المهمات.

أما بالنسب لما علب ورجاه من شر كتب تخت

بالسون  ،و ا النيو موجوودة ،و نواك أيضوا أشورع ك يورة ألبوواب

من صحيح البخار وصحيح مسلم ،ومون السونن وغير وا مون كتوب السون لبلووغ المورام وغير وا مون كتوب األحكوام،
ويحوور

العووالب علووى تفرينهووا وتصووحيحها وتصووويبها ،لكوون أنووا غيوور مرتنووع موون تفريووغ األشوورع ونشوور ا بالكتووب

ألن التأليل فن.

المقدم :طيب ت ارجعونها يا شيك.
ال أنوا عنود التووأليل ابتوداء أسووهل مون مراجعو موا كتووب ،التوأليل فون ،واإلروواء فون خوور ،نعوم بعو

النوا

عنووده

ملكو فووي اإلروواء ،وترتيووب للمعلومووات بحيووث يروورب جوودا موون الكتابو م وول و ا ال بووأ  ،الشوويخ ابوون ع يمووين مو ال،

الشيخ صالح الفو ان -حفظ هللا ،-يعني إلراؤ م قريب من التوأليل ،كالمهوم دقيول ومرتوب ،معوالي الشويخ صوالح
الشيخ أيضا كالم دقيل ومرتب ،لو فرغ لخور فوي كتواب ،أموا بعو

يسجل عني في الدرو

مشروع التأليل والجلو

النوا

أقوو  :أنوا أتحودث عون نفسوي موا

ال يصولح للنشور كتابو يربول سوماع  ،أنوا نفسوي ال أقبلو  ،وال أعيول أن أقو أر موا يفورغ ،أموا
بين الكتب والتأليل

المقدم :لكن هل بدأد يي شيء منه؟

ا ال شك أن

م.

بدأت لكن الكالم على الوقت؛ ألن من تصد للشباب ،وحاو في نفعهوم ،يعنوي موا يتركوون لو فرصو  ،وان كوان

بواب التووأليل مهوم ،و ووو البواقي -بووإ ن هللا عو وجوول ،-ونسوأ هللا -جوول وعوال -أن يوور

الرو والعمل.

الجميوع اإخووال

فووي

المقدم :سنن الترمني يا شيك؟
نعم نعود إلى جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترم  ،و و من الجوامع؛ ألن كتب السون منهوا الجواموع التوي
تشمل أبواب الدين ،ومن أ مها البخار ومسلم والترم  ،منها :السنن ،ومن أ مها سنن أبي داود والنسوائي وابون

ماج و  ،ومنهووا :المصوونفات كمصوونل ابوون أبووي شوويب ومصوونل عبوود الوور ا  ،و ووي قريب و فووي مادتهووا وترتيبهووا موون
السوونن ،إال أنهووا لك ورة مووا فيهووا موون ووار تختلوول عوون كتووب السوونن ،منهووا أيض وا الموعئووات ،منهووا المعوواجم ،منهووا
المسانيد إلى غير لك من الكتب.

جووامع أبووي عيسووى الترمو

أحوود الجوامووع التووي تشووتمل علووى أبوواب الوودين ،وعنووي بو العلموواء عنايو فائرو لك ورة مووا

يحوي و موون أحاديووث وموون علوووم ومعووارل فووي السوون  ،وموون تنبيهووات اصووعالحي  ،ونروول ألق ووا أ وول العلووم ،و كوور

شوا د الحديث الم كور ،يعرب الترم

على الحديث ال

شوا د الحديث ،يعنى ب الش ار  ،ويخرجونها ،ونعر

لبع

يروي برول  :وفي البواب عون فوالن وفوالن وفوالن و ه
ه الشرو .

المقدم :طيب نستأننك ئبل أن نعرض لبعض شروح سنن الترمني معنا اتصال من الشيك عمر المقبل.

شيك عمر السالم عليكم.

المتصل :وعليكم السالم ورحم هللا وعركات .
المقدم :أهال بك ،تفةل يا شيك.
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خير شيخ عبد الكريم.
المتصل :ج اكم هللا ا
الشيخ :مرحبا هللا يحييك.

المتصل :حياكم هللا.
الشيخ :هللا يحفظك.

المتصل :وبارك فيكم.

خير.
الشيخ :ج اك هللا ا

المتصوول :شووكر هللا لكووم م وول و ا البرنووامج النووافع المفيوود ،ونأموول موون فضوويلتكم الم يوود ،وليووت م وول و ا -بووارك هللا
فيكم -يدون ويكتب لينتفع ب الحاضر ،ومن يأتي من األجيا بإ ن هللا تعالى.

شويخنا الكوريم إ ا أ نووتم لنوا م وول و ه ال وروة العباعيو التووي تعيشوها السوواح اليوووم حتوى لووو قووا قائول :أنو لووو دخوول
المكتب يوميا لوجد جديدا ،يعني ألي

ناك ني على العمل على إيجاد مرك معلومات يعتني بالرصد الدقيل لما

نشر قديما ،وما ينشر حدي ا؛ بحيث يستخدم في و ا كول إمكانيوات التوي ت ار وا ممكنو لخدمو البواح ين ،ولعول و ا
في و معالج و لمشووكل تعرضووت لهووا شوويخنا الفاضوول فووي الحلر و السووابر قبوول أسووبوعين ،و ووي العبر و الحاصوول موون
عووالب العلووم فووي تتبووع العبعووات ،التووي قوود ال يكووون موون جمعهووا ك يوور فائوودة ،وفووي الوقووت نفس و أيض وا ت يوود

بعو

حاج المعو ين من عوالب العلوم الو ين ال يسوتعيعون شوراء موا يريودون ،ولعول أيضوا فوي إيجواد و ا المركو يكوون

في و مسوواندة مووع العموول ال و

يروووم ب و شووريل الخووالو فووي م ورات المعووابع؛ ألنكووم تعلمووون أن اإنترنووت لووي

الباح ين يتيسر لهم التعامل مع  ،بل بعضهم أيضا وليسوا بالرليل ال يحسنون التعامل مع

المقدم :هل ترون أن القيام بها مؤسساتي أولى؟

كوول

ه الوسيل .

المتصوول :بلووى ،لكوون فووي تروودير أن و إ ا تنوواد المهتمووون بهو ه الجوانووب م وول شوويخنا بووارك هللا في و  ،ونفووع هللا ب و ،
يسعى لتبني م ل

ا ،وقود تكوون تحوت مظلو إحود

و ه ،.......يكوون فيو تبواد معلومواتي قوو ودقيول ،يسوهل

ا بحمد هلل.

بعد إ نكم في نرع أخر يا أبا ياسر ،ما أدر مسأل تو يل نسب الكتاب إلوى مؤلفو  ،يعنوي نالحوظ نواك إغو ار

موون بع و

وهور لمؤلف و حتووى ال
البوواح ين أو إعالو إن صووح التعبيوور تعنوي فووي كوور لووك ،رعمووا يكووون الكتوواب مشو ا

يحتووا إلووى و ا ،فمووا أدر مووا ضوواب

للحاج في بع

المواعن وفي بع

كوور مسووأل تو يوول نسووب الكتوواب إلووى مؤلف و ؟ وول و ا موون التوورل؟ أو أن و

المواعن ال؟

ه البرامج ،وادارتكم لها.

شكر هللا لك شيخنا ،وشكر هللا لكم أبا ياسر ،أنتم فاتح

شكر للشيك عمر المقبل ،تعليقكم شيك عبد الكر م.
المقدم :ا
جو

ور ،أموا بالنسوب للمركو  ،مركو المعلوموات والرصود ،ونفوع البواح ين،
هللا أخانوا الشويخ عمور علوى موا قدمو خي ا

وتمييو النووث موون السوومين و ا معلووب ال شووك أنو ملووح ،ويحتاجو عووالب العلووم ،وم وول مووا تفضوولتم ووو ينبنووي أن
تتبناه جه رسمي  ،لكن

ه الجهات إ ا اقتر عليها تحتا إلى من ينبهها إلى م ل و ه األموور ،وال تتوأخر -إن

شاء هللا تعالى ،-بالنسب لتو يل نسب الكتاب إلى مؤلف ،
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ا ال شك أن إ ا كان الكتاب معبوع ألو مرة ،وغير

مشهور ،فال بد مون التو ول مون نسوبت إلوى مؤلفو  ،ووجود وعبعوت كتوب نسوبت إلوى غيور مؤلفيهوا (الفوائود المشووق
ا نسب البن الريم ،وما في من مادة...

إلى علوم الررن)

المقدم :على اعتبار أن له كتاب اسمه (الفواقد) يا شيك؟

ل كتاب الفوائد بال شك ،لكن الفوائد المشوق إلى علوم الررن كل مبني على المجا .
المقدم :والمجاز ال يراط ابن القيم.

صنم ،سماه صنما ،أو عاغوت ،سماه عاغوت،
الروويم ولووي

ا يختلل تماما عن نف

ابن الريم (أخبار النسب) نسب البن

البوون الروويم ،المرصووود أن نوواك كتووب نسووبت إلووى غيوور مؤلفيهووا ،كتووب لمؤلفيهووا سووميت بأسووماء كتووب

أخر  ،ال بد من الت بت ،الت بت ال بد من  ،لكن ال يادة التي تعنى علوى المراصود و ه ال شوك أنهوا مهمو  ،لكنهوا
ور مون الكتواب ،ومجورد موا ت بوت نسوب الكتواب
تعنى على المراصد ،تعو دون تحصيل الفائودة ،وتشونل حيو ا كبي ا

إلى مؤلف بالعر المتبع عند أ ل العلم يكفي.

المقدم :جامض الترمني نعود إليه يا شيك.
جووامع أبووي عيسووى الترم و

موون الجوامووع المعروف و المشووهورة عنوود أ وول العلووم ،عنووي ب و العلموواء قووديما وحوودي ا ،ل و

شرو ك يرة منها( :النفح الش ) أو قبل (عارض األحو ) البن العرعي المالكي ،عارض األحوو
جيد متوس الحجم ألبي بكر ابن العرعي المالكي ،يعنى بالمسائل الفرهي وان كان ال ينفل بع

المختصر على لعائل اإسناد ،وموا أشوب
عبع بمعبع الصاو والتا

و ا كتواب

الكالم اليسير،

لوك ،لكون سووء العباعو  ،سووء عباعو الكتواب حوا دون اإفوادة منو ،

عباعوات سويئ للنايو  ،وعنودنا فوي نسوختنا ،يعنوي التصوويب أك ور مون الكتواب ،فيو

إسراط أحاديث وشرو  ،في إدخا كالم لي

البن العرعي ،في إقحام لكالم لي

للترم  ،الشيخ أحمد شاكر لما

أرادوا عباع الكتاب استعاروا نسخت من جامع الترم  ،الشيخ أحمد شاكر ل تعليرات علوى نسوخت  ،أدخلووا فيو
جمل من األحاديث أدخلو ا في الكتاب ،ومن

عارض األحو

ا تعرل قيم

ه العبع  ،الكتاب لو يبحث عن نسخ لو  ،يعنوي

يبحث عن نسخ ل ويحرل ويخر على مراد المؤلول ،ويعلول علوى موا فيو مون مخالفوات عرديو

يسيرة ،لكان الكتاب أن يسد نرة ،وان كان ال يفوي بوالنر

التوام ،لكنو نوافع فيو فوائود ولعوائل البون العرعوي ،ال

توجد عند غيره.

ناك أيضا كتاب اسم (النفح الش ) البن سيد النا  ،و و ا مون أنفوع الشورو وأمتعهوا وأنفسوها ،و ا الكتواب لوم

يكمل و ابوون سوويد النووا
المرصود أن

أكمل و الحووافظ الع ارقووي ،سووعى فووي إكمال و  ،والبن و أبووي رع و تكمل و  ،وللسووخاو ل و تكمل و ،

ا الكتاب أبدع في ابن سيد النا  ،وأيضا ال يرل دون إبداع الحافظ العراقي.

المقدم :أكمله بنفس االسم؟

إي عبعا تكملت  ،لكن لم يعبع من سو ج أين ،بتحريل األستا البارع الشويخ أحمود معبود ،دكتوور مون خيوار مون
عرفنا م ،أ ل

ا الشأن.

المقدم :كان يي المملكة؟
كان عندنا في قسم السن  ،نفع هللا ب نفعا عظيما ،يعني من نوادر الرجا .

المقدم :وهو يشرف اآلن ييما يبدو على المكنلز اإلسالمي ل دمة السنة؟
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ور ،المرصووود أن الشوويخ أخوور
بعوود مووا ار حريرو أنووا قصوورت فووي حرو  ،لمووا انتروول إلووى مصوور قصوورت فووي حرو ك يو ا
المجلوود األو وال وواني ،وأعووا الوونف

الكتاب ،م ل تعليرات بع

النا

فووي التعليرووات ،أعووا الوونف

جوودا ،وليسووت موون نف و

التعليرووات التووي تر وول

التي ي مجرد نرل من كتاب إلى كتاب ،ينرل الته يب إلى حاشي كتاب كو ا

ينرل الترريب ..المهم يفرغ كتابا من كتاب ،الشيخ ل وقفات ،ول لمسات ،ولو تحريروات ال توجود عنود غيوره ،و وو

موون أ وول و ا الشووأن ،لكوون إعالتو بهو ه العريرو يعنووي فووي ترجمو الوراو يو كر سووبعين صووفح البوون إسوحا مو ال
تعليل ،عالب العلم بحاج إلى أن يكون

ا الكتاب بح ا مسترال عون ابون إسوحا  ،وم ول و ه االسوتعرادات رغوم
ا الباب ال شك أنهوا تعوو دون إخو ار الكتواب ،جو أن مون

أ ميتها وجودتها وأ مي يعني إمام الشيخ أحمد في

سونين لووم يخوور ال الوث ،وان كووانوا يرولووون مون سوونين ال الووث فووي العريول ،لكوون مووا ا عون ال اربووع والخووام

والعاشوور

والحاد عشر ،به ه العرير يمكن يصير خمسين أو ستين مجلدا ،وهللا المستعان.

لجامع الترم  ،ومردمت أيضا -مردم ابن سيد النا -

على كل حا الكتاب يفاد من من شر ابن سيد النا

فيها لفتات واختيارات اصعالحي ال توجد عند غيره ،نرل ك ير منها إلى كتب المصعلح.

أيضوا نوواك (تحفو األحووو ) للمبوواركفور  ،تحفو األحووو  ،ك يوور موون عووالب العلووم مموون ال يعنووى بجمووع كوول مووا
كتب حو

ه الكتب ،يرو  :إ ا أردت أن أقتني واحدا ،أقتني عارض األحو

أم تحف األحو ؟ نروو  :ترتنوي

تحفو األحووو ؛ ألنو وفوى بعناصوور الشوور المعلوبو  ،ابوون العرعووي قوود تجوود حوودي ا مووا شوور  ،قوود تجوود حوودي ا شوورح

مبتور ،قد يكون مرد

ا إلى النسخ التوي اعتمود عليهوا وسووء العباعو  ،لكون علوى الوضوع الروائم تحفو األحوو

أفضل بك ير ،ويعنى أيضا المباركفور بتخريج األحاديث التي أشار إليها الترم

برول " :وفي الباب".

نوواك أيض وا موون مختص ورات السوويوعي علووى و ه الكتووب يعنووي شوورو مختص ورة جوودا (قوووت المنتوود علووى جووامع

الترم ) والمختصر ال

أشرنا إلي سابرا (نفع قوت المنتد ).

أيضوا تعليرووات الشوويخ أحموود شواكر علووى جووامع الترمو  ،ال يسوتنني عنهووا عالووب علووم ،و وي أيضوا موونهج لتحريوول

الكتب.

المقدم :طبعد على نفس السنن؟
مجلوودين جووامع الترمو

بتحريوول الشوويخ أحموود شوواكر ،يسووتفيد منهووا عالووب العلووم فووي التصووحيح ،يسووتفيد منهووا أيضوا

منهجي التحريل ،نعم قد نختلل مع الشيخ أحمد -رحم هللا علي  -فوي تو يول بعو

الورواة وتضوعيفهم ،و ول فوي

تعليراتو أك وور موون عشورين راويوا ،جمووا ير أ وول العلووم علوى تضووعيفهم ،نختلوول معو فوي و ا ،لكوون ال يعنووي إننووا ال
نفيوود من و  ،الشوويخ مدرس و فووي التحريوول ،وتحرير و لرسووال اإمووام الشووافعي ينبنووي أن يوودر فووي قاعووات البحووث فووي

الدراسات العليا ليحت  ،يعني إبداع ،نعم عندنا نسخ مخعوع مون الرسوال لإلموام الشوافعي فيهوا وائود علوى موا
كره ،مما وقل علي من النسخ ،لكن يبرى أن إمام في

ا الباب ،في باب التحريل العلمي الدقيل.

نأتي إلى سنن أبي عبد الرحمن النسائي ،ورغم أ ميتو  ،وموا فيو مون كوم مون أحاديوث األحكوام ،وموا فيو مون علول

يشو وير إليه ووا ف ووي تو وراجم األبو وواب ،إال أنو و بحاجو و ماسو و إل ووى ش وور متكام وول يعن ووى بالرج ووا والمت ووون والتص ووحيح
والتضوعيل ،ويعنوى بالدرجو األولوى بهو ه التوراجم التوي وي علول ،ويرينوي أن و ه العلول التوي أشوار إليهوا فوي و ه
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التووراجم ووي الع ووائل ف ووي ش وور الكت وواب ،ن وواك ش وورو مختصو ورة للس وويوعي ( وور الرع ووى عل ووى المجتب ووى) وحاش ووي
للسند  ،فيها إعوا كبير ،يعني ما تفي بالنر .

ناك أيضا شر معو جدا لمعاصر اسم ( خيرة العربى في شر المجتبى) الشيخ محمد بن علوي دم أ يووعي،
ا مدر في دار الحوديث فوي الحورم ،و ا شور معوو جودا ،يبلوغ األرععوين مجلودا ،كور لوي أنو عود عون و ا

العووو إلووى النصوول ترريبوا ،وو خوور من و تسووع مجلوودات بشوور معووو جوودا ،يووأتي إلووى الوورواة فيتوورجم لكوول واحوود
منهم ،وي كر جميع ما قيل في ،

ه أمور ال تنتهي ،لكن جمع مادة يعني تنفع الرارئ ،ال سويما م ول و ا الكتواب

التي األم بحاج ماس إلي  ،والساح تكاد تكون معدم من شر يسعل عالب العلم.

ناك أيضا الحواشي السلفي على سنن النسائي ،معبوعو فوي مجلود كبيور فوي الهنود ،وم عبعوت بعنايو شويخ أبوي

األشبا في خمس أج اء ،فيها فوائد وعرائل ونفائ .

وكتووب السوون حريرو بحاجو إلووى شوورو  ،تجمووع الشوورو السووابر  ،وتصوووغها بصووياغ يفهمهووا عووالب العلووم ،وأيضوا
تضيل إليها ما استجد من حوادث ونوا

هللا المستعان.

سادسا :سنن ابن ماج  ،و ا و ساد

تد عليها

ه األحاديث ،يمكن أن تستنب أدلتها من

ه األحاديوث،

الكتب عند األك ر ،وأو من أدخل مع األمهات أبو الفضل ابن عا ر،

وان كووان ابوون األ يوور وقبل و ر يوون فووي تجريوود األصووو جعل ووا بدل و الموعووأ ،و نوواك موون جعوول الوودارمي ووو سوواد

الكتووب ،لكوون بعوود أبوي الفضوول ابوون عووا ر كوول النووا

تتووابعوا علووى جعوول سوونن ابوون ماجو

ووو سوواد

الكتووب لك ورة

وائده وفوائده.

شرو سنن ابن ماج ك يرة ،لكن الموجود منها والمعبوع قليل ،منها شر ملنعا عالء الدين بون فلويج الحنفوي،
ا شر عويل ونفي

وماتع ،إال أن لم يشر المردم  ،موا شور المردمو التوي فوي السونن فيو أك ور مون ال مائو

حديث تركها ،بدأ من أبواب العهارة ،م أكمل العبادات إلى خره.

شوور السوويوعي اسووم (مصووبا ال جاج و ) مختصوور جوودا ،وعبووع مختص وره (نووور مصووبا ال جاج و ) يعنووي فووي مووا
يررب من مائ صفح  ،شر لكتاب كبير في مائ صفح .
ا ال

لم يعبع ،حاشي ابون حسون السوند معبوعو  ،وفيهوا فوائود

شر بر ان الدين الحلبي سب ابن العجمي،

وائد الترمو  ،تصود لهو ه ال وائود فشورحها ،شور

وائود ابون ماجو فوي مانيو مجلودات ،و وو شور معوو  ،إلوى

ولعائل ،و ناك شر

وائود سونن ابون ماجو لسو ار الودين بون الملرون ،ولو أيضوا وائود النسوائي ،وائود أبوي داود،

غير لك من الشرو التي ال يمكن استيعابها.

المقدم :الحقيقة أن وئد البرنامج بدأ يل...

جزى هللا يةيلة الشيك ير الجزاء ،وجعلنا هللا واياكم ممن يستمعون القول ييتبعون أحسنه.
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