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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  كيف يبني طالب العلم مكتبته :سلسلة

 (2الحلقة: )
 كتب السنة والحديث وشروحها )الكتب الستة(

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 اوعلى آله وصحبه وسللم تسلليم   ،والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل، بسم هللا الرحمن الرحيمالمقدم: 
 .اكثير  

جلدد يلي برنلامجكم معكلم بكم إلى لقاء جديلد مت اومرحب   كرام: سالم هللا عليكم ورحمته وبركاته، أهال  ال مستمعي  
لل علللى الهللواء، بعللد الرابعللة يللي اسللتديوهاتنا يللي إناعللة القللرآن الكللر م مللن المملكللة العربيللة  اسللد دئللاقر تقر ب 

 السعودية.
نا السابر يلي بعد أن أنهينا لقاء ،صاالتكم العديدةبكم مستمعي الكرام يي كل مكان أشكر لكم تواصلكم وات أهال  

حلول موةلو :  ر عبلد الكلر م بلن عبلد هللا ال ةليربرنامجكم هنا معكم عللى الهلواء ملض يةليلة الشليك اللدكتو 
 )كيف يبني طالب العلم مكتبته(.

يللي هللنط واسللتجابة لهللنط الطلبللاد يسللرني  ،وردتنللا اتصللاالد عديللدة تطالللب بةللرورة إكمللال الموةللو   هميتلله
عةلو هيقلة  ،الحلقة أن أستكمل الموةو  مض ةيفنا يةيلة الشيك الدكتور عبلد الكلر م بلن عبلد هللا ال ةلير

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

تحدثنا يي اللقاء السابر عن مكتبة طالب العلم كما أشرد ئبل ئليل، تحدثنا يي اللقلاء السلابر المقدم: كنا ئد 
وعلن بعلض المكتبلاد العاملة وال اصلة التلي اشلتهرد يلي العلالم اإلسلالمي يلي الماةلي،  ،عن بدايلة التلدو ن

 القرآن. إلى جزء يسير مما يتعلر ببناء طالب العلم لمكتبته يي التفسير وعلوم اوأشرنا أية  
بقي لنا مواةيض عديدة حول بناء مكتبلة طاللب العللم، أسلتأننكم بلأن نبلدأ يةليلة الشليك بالحلديث علن السلنة 

 كيف يبني طالب العلم مكتبته يي هنا العلم المهم؟ ،النبوية، عن الحديث
أموا  ،  أجمعويننبينوا محمود وعلوى  لو  وصوحب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوول  ،الحمد هلل رب العالمين

 :بعد
فلوتكن  مو   ،المفسورة لو  نو  للرور نألنهوا  وي المبي    ؛النبويو  مون أ وم موا ينبنوي أن يعنوى بو  عالوب العلوم علم السون ف

وفهم  بمعالع  ما اعتمد عند أ ل العلم  ،-علي  الصالة والسالم-مصروف  لحفظ ما صح عن النبي عالب العلم 
ال فالشووورو   ،مووون شووورو  شوووروح   ،صوووحيح اإموووام البخوووار  أخووو نا علوووى سوووبيل الم وووا   ،حاعووو  بهووواال يمكووون اإوا 
مون ال يخلوو كتواب " :قيول اقوديم   ؟و ل ينني بعضها عن بعو  ؟من   ه الشرو يعتني عالب العلم  فبم   ،بالمئات
 ،عووا  والحاجو مراجوع لو  عنود اإأن يجمع أكبر قدر ممكن من   ه الشرو  لتكون فإ ا أمكن لعالب العلم  "فائدة

أو غيووور  لوووك مووون  ،أو ضووويل المكوووان ،لضوووعل الرووودرة الماديووو  مووو ال  لكووون قووود ال يتيسووور  لوووك  ،فهووو ا  وووو المعلووووب
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عووون  فضوووال   ،اسوووتكما  موووا ينبنوووي اسوووتكمال  مووون الشووورو الظووورول التوووي تضوووعر بعووو  عوووالب العلوووم علوووى عووودم 
ء التام ببعضها عن بع  يمكن نا  ه الكتب إ ا أردنا االستنال شك أن ف ،ن في   ا البابو  اإحاع  بجميع ما د  

أو  أن تسوتنني عون فوتح البوار  مو ال  بودليل أنو  ال يمكون  ،االسوتنناء التوام ببعضوها عون بعو ال يمكون  :رو أن ن
 ..، و ك اغيره من الشرو  وال يمكن أن تستنني عن عمدة الرارئ عن ،حغيره من شرو  الصحي

 المقدم: كل واحد منها يي جانب؟
واحد ينظر يرتصر على شر  لكن إ ا أراد العالب أن  ،ال توجد في غيره ، الشرو  ل  م ي   كل كتاب من   ه نعم

صحيح  فم ال   ،بجميع ما يحتاج    ا الكتابدون اإحاع   ،عني في النالبي ،ل  في ما يحرل الهدل في الجمل 
و وو أصوح  ،نو  البشورو  د   بول أصوح موا ،ا كتب في السن ألن  أصح م ؛و و أولى ما يعنى ب  عالب العلمالبخار  

وو ،-عوو  وجوول-كتوواب بعوود كتوواب هللا   ،ال غرابوو  ،وال غرابوو  فووي أن يشوور  بمئووات الشوورو  ،ار  بشوورو  ك يوورة جوود  ش 
منهوا  ، و ا المودون المعورول ،أك ور مون مائو  وعشورين حاشوي أشرنا في الحلر  السابر  أن تفسير البيضاو  عليو  

  ال يمكوون يووم نواك حوووال قل ،ومنهوا مووا  ووو معووو  ،مووا  ووو مختصوورومنهوا  ،ومنهوا مووا  ووو نوواق  ،موا  ووو كاموول
 ؟فموا ا عون صوحيح اإموام البخوار   اإ    ،اسوير األخور  وقول م ول  و ا فوي التف ،اإحاع  بها على تفسير البيضاو  

المعولو  والمختصورة  و نواك الشورو  ، و ه المدونو  ،امائو  سورد  والمعدود منها اآلن أك ور مون  ،ر  بمئات الشرو ش  
و ،والتام  والناقص  النفيس   المرصوود أننوا اخترنوا أ وم  و ه الشورو  لتكوون بوين ،ث ك يورفيهوا غو او ناك شورو  أيض 

  :فمن  لك ،عالب العلم يد 
 .  ا أقدم الشرو  ،ستيمد بن محمد البحسليمان  يأب :شر  الخعابي :أو    ه الشرو 

 أو له اسم يا شيك؟ (شرح ال طابيالمقدم: ويسمى كنا )
وكانت شهرت  عند أ ل العلم  ،اعلى    ي خعالنسخ الأك ر ألن  ؛عبع باسم أعالم الحديث (أعالم الحديث)سم  ا
نووي لووو عبووع يع ،ا وو ا الكتوواب مختصوور جود   ،د لو ( فووي شور  سوونن أبووي داو معووالم السوونن)فووي مرابول  (أعوالم السوونن)

لوو عبوع علوى  لكون ،فوي أرععو  مجلودات امحرر و فهوو عبوع ،اواحد   ابالحرل ال   عبع في  فتح البار  ما جاء مجلد  
 .امجلد   أتييالعباعات الرديم  ما العباع  السابر  

 ؟المقدم: والمحقر الموجود م دوم  دمة....
 رسال  علمي .

  ؟المقدم: باالسم الني هو أعالم الحديث
فوي جامعو  عبوع  ،مون    سوعودألحود األموراء و و  ،أقل من مستو    ا ال   أشرنا إلي  اتحرير   امحرر   عبع اأيض  

 وو ه  ،لكنهووا نووادرة ، نوواك عبعوو  قبوول  وو ه الرسووال  فووي المنوورب فووي مجلوودينرسووال  علميوو ، تحريوول  وو ا ال ،أم الروور  
ن كانوت  عوده أودعوت فوي  ،ان  ك يور  ع ون رل  يناألن الشر  ؛يمكن االستفادة من شر  الخعابي ،االعبع  نادرة جد   وا 

ن كووان أراد  ،موون خيوور مووا يرتنووى  وو ا الكتووابفإ ا كووان العالووب يعنووى بووالجمع يعنووي  ،الشوورو  التووي جوواءت بعووده وا 
  .ي تلي كتفاء فيكتفي عن  بنيره من الشرو  التاال

كعادت   -رحم  هللا تعالى-وابن رجب  (فتح البار  )واسم   -رحم  هللا تعالى-شر  الحافظ بن رجب  ا ناك أيض  
المرصود أن   ا الشر  فيو  نفو   ،وسلل   ه األم  ،لصحاب  والتابعينالسن  بأقوا  افيشر   ،يشر  السن  بالسن 
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متا  بها عن غيره في يويعنى بها عناي  فائر   ،بن رجباو  ه مي ة الحافظ  ،عمدت  كالم السلل ،السلل الصالح
 .مؤلفات جميع 

 المقدم: ومطبو  الكتاب؟
وفوي  ،إلى كتواب الجنوائ  فوي الجملو   و أوال   ،رةك يفي  خروم  ،وعلى كل حا  الكتاب لي  بكامل ،معبوع مرتين

فوي كتواب اإيمووان فوي الشووبهات إلوى الحووديث يعنوي بووين حوديث النعمووان بون بشووير  ،اجود   كبيوورةموا وجود منوو  خوروم 
وكووم فووي شوور   وو ه األحاديووث موون علووم عظوويم موون علووم  مخووروم، ،مووائتي حووديثأك وور موون  ،فووي العهووارةالوو   يليوو  
عوون أقوووا   اجانب وو نكووبوي ،وبووأقوا  السوولل ،بعلووم السوولليعنووى  -رحموو  هللا تعووالى-ب بوون رجووافالحووافظ  ؟!السوولل

وو ،موون عووالع  وو ا الكتوواب ،واصووعالحاتهمالمتووأخرين  ولوو   ،عوورل قوودر  وو ا الرجوول ،شوور  األرععووين لوو  اوعووالع أيض 
سوال  فوي ر  ،علومال يسوتنني عنهوا عالوب  ،رسوال  نفيسو  (فضل علم السولل علوى الخلول) :اسمهارسال  في الباب 

 فيهوا ،فوي الجملو عبعو  جيودة  ،النرعواء مانيو  أصودرتها دار تحريول ب :الكتاب معبوع مرتين إحدا ما ،غاي  الجودة
  .المالحظات عليها يسيرة ،أنا قرأتها كلها ،عبع  جيدة ،وفيها ترقيم ،وفيها تعليراتمرابل  نسخ، 
ال يوجود لو  أ ور فوي  لكون ،دينمون المجوو  ؛لعلوممون خيوار عوالب ا  و ا ، ي للشيخ عوار  عوو  هللاو عبع   اني  

لو   ألن ؛بشيء من علمو  فوي تعليراتو  علوى  و ا الكتواب فيفيود عالوب العلوميعني لو أتحفنا  ،  ا الكتاب إال النشر
وو   نشوورهوم لوو ،وسووبل أن نشوور جووامع العلوووم والحكومعلوول الحوديث، لوو  عنايوو  بو  ،بالروايوو عنايو   ، لسووبل السووالم اأيض 
تفيود عالوب العلوم ليسوت علوى مسوتو  علمو  الو   نعرفو   التعليروات التويفوي لمسوات   لكون ،الكتواببتصوحيح  يعنوي
على كول  ،في العصر الحديث الكتب لنشرو و من خيار من يتصد   ،عرفت  من قرب ،اأنا قابلت  شخصي   ،عن 
عار  جيدة في ت عبع  الشيخ وراجع ،قرأتهافوقعت موقعها و  ،ألنها خرجت أوال   ؛ ماني البتحريل  عنايتي أنا حا 

  .الجمل 
وو وفيوو   ،افيوو  فوائوود ك يوورة جوود   ،و وو ا الشوور  شوور  موواتع نفووي  (الوودرار  الكواكووب )اسووم   شوور  الكرموواني ا نوواك أيض 

ينشوو  ل ،أعوورل مووا يوو كر موون أخبووارهفيوو كر فووي ترجموو  الووراو   ،ك يوور منهووا يتعلوول بتووراجم الوورواة ،لعووائل وعرائوول
ومعوورول أن الوو   علموو  موون  ،أخوو  علووم  وو ا الكتوواب موون الكتووب نوو إ؛ ألنوو  يرووو : كتووابعلووى أو ووام فووي ال ،ئ الرووار 

 :و نا أبيات  كر ا بعضهم ،العلم  احم أ ل كمنعلم  كتب  لي  
 يظووووووووووون النمووووووووووور أن الكتوووووووووووب تهووووووووووود 
   ومووووووووووا يوووووووووودر  الجهووووووووووو  بووووووووووأن فيهووووووووووا
   إ ا رموووووووووووووت العلووووووووووووووم بنيووووووووووووور شووووووووووووويخ
   وتلتوووووووووووووب  األموووووووووووووور عليوووووووووووووك حتوووووووووووووى

 فهووووووووووووووووووووووووم إدراك العلوووووووووووووووووووووووووم   اأخوووووووووووووووووووووووو 
 غوووووووووووووام  حيوووووووووووورت عروووووووووووول الفهوووووووووووويم  
 ضوووووووووووللت عووووووووووون العريووووووووووول المسوووووووووووتريم  
 تكووووووووووون أضوووووووووول موووووووووون توووووووووووم الحكوووووووووويم  

 

ال فالرجول  ،بالنسب  أل ل العلم كما ينبنيدب األخل عنده  ول ا ؛أن  أخ  علم  من الكتب :وقالوا عن ابن ح م وا 
 ، ه األمو  وخيار واأفاضول  وولسوان  أرسول  فوي بعو  في العريودة، على ما عنده من خلل  ،من أ ل العلم معرول

وو االجتموواعيوضووع   نإ :فيرووو  أ وول العلووم ، وعلووى كوول حووا   وو ه موون عيوبوو بووين و ارة وعووين تضووييل وا  انوو   اأيض 
حرا  كتب   .ولي    ا مجا  بس  م ل   ا الكالم ابن ح م، ل  وعلي  ،وعلى كل حا  ،به بعد األ ،وا 
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 :أوال   ،ويحفو ه علوى الروراءة ،العالوب ألنو  يشود ؛الروراءةعالوب العلوم   ا مون أولوى موا يبتودئ بو   (الدرار  )الكواكب 
  ..ممال   لي  بعويل عويال  الكتاب 
 أربض مجلداد دار الغرباء تقول يا شيك  أو غيرها؟ المقدم: 

 .نعم
 المقدم: الكواكب الدراري طبض يي كم يا شيك؟

 امناسوب جود   ،وحروفو  كبيورة ،دعشور مجلو ا نوييعني  وو  ،اجد  و ي أج اء صنيرة  ،عبع في خمس  وعشرين ج ء
الرد في الكتاب  ،ترع من  األو ام بحيث يكون رد   ه األو ام في الكتاب المشرو  اأحيان   ،على أو ام في  ،للرراءة

و اأحيان و "شوورح "و و ا جهوول بالكتواب الو   ي :بون حجووراحتوى قووا  الحوافظ  ،المشورو   ،ينبووع عون فهووم ا ووو يفهوم فهم 
تعربو   ،ا  ه نوادرة جود  لكن  ،األدب مع اإمام البخار   يسيء -و  ا نادر- اوأحيان   ،خار  لإلمام الب ويحمل الخعأ

وكشول  ،وأفادوا من  فائدة كبيرة ،اعتمدوا علي عن ،  ن  علم يستممن جاء بعده  ،الشرا  كلهم اعتمدوا علي  ،الشرا 
على كول  ، ، وبعضهم ينصفب علي تعصيبعضهم  ،لكنهم تعربوه ،بل فتح لهم العريل ،عن ك ير من األمورلهم 

علوى و وي عنودنا مدونو   ،فلوو قودر أن تنشور  و ه األو وام ،نافع وماتع على األو ام التي  كرنا وا فيو حا  الكتاب 
لكون اإشوكا  أن عالوب  ،فوي النفاسو  غايو الكتاب  ألن ؛من الشرو  األخر  مع الكتاب الردود علي  ،الكتاب كل 

  .ترع من  موقع الرلب الفارغ ،و و ال يعرل أن   ه أو ام ،يررأ الكتابالعلم المبتدئ 
وو ،ئ ويشوود الرووار  ،فعلووى كوول حووا   وو ا الكتوواب نفووي  وموواتع فالكتوواب  ،وحوورل جميوول ،ابعبعوو  جميلوو  جوود  وفوول  اأيض 

 .  يلإويرجع  ،ينصح ب 
 المقدم: أيةل الطبعاد؟

يعنووي عبعووت  وو ا  ،فووي عباعتهووا  وو ه عبعووت مجموعوو  موون الكتووب أبوودعت المعبعوو  المصووري  ،العبعوو  المصووري 
لكووون لوووو عبعووووا تفسوووير  ،مجموعووو  مووون الكتوووبوعبعوووت  ،وعبعوووت شووور  النووووو   ،وعبعوووت تفسوووير الووورا    ،الكتووواب
و ،ا تموامهم اعلوى كول حوا   و  ،لكانوا وفروا في  لكوفتح البار   ،بن ك يراأو تفسير  ،العبر    و ه الكتوب  اوأيض 

  .-إن شاء هللا-فيها فوائد 
 ي.لبدر الدين العين ،كتاب مرتب على الفنون  (عمدة الرارئ )ر  العيني  ناك ش اأيض  

 المقدم: على الفنون، أم على ا حاديث؟
 وووم  ، وووم اللنووو  ،  وووم الووورواة،يبووودأ بالمناسوووب  ،علوووى األحاديوووث ترتيوووب اإموووام البخوووار ، لكووون شووور  كووول حوووديث يرتبووو 

أمووا فووي الرعووع ال وواني  ،فووي رعووع الكتوواب األو و وو ا  ع،المرصووود ترتيبوو  بوودي ،واألسووئل  ، ووم البيووان والبووديع ،المعوواني
عموا تريوده  تتعوب فوي البحوثال  ،يعنوي بترتيبو و و ا كتواب فوي الجملو  نوافع  ،اوالنصل األخير مختصر جد   ،فأقل

 وم عبوع فوي المعبعو  المنيريو  فوي خمسو   ،كبوار ا،مجلد  الكتاب معبوع في تركيا في أحد عشر  ،مع عو  الكتاب
المعبعو  التركيو  جيودة  نيريو  نفيسو ،والعبعو  الم ،في معبع  الحلبوي فوي عشورين م عبع بعد  لك  ،اوعشرين ج ء  
بعضوها عون أما المنيري  فصل المباحوث  ،المباحثلتداخل التعامل معها في  شيء من الصعوب   لكن ،في الجمل 

  .ترتيبهم بديع في العباع  ،في النالب جميل وحرفهمفصلو ا  ،بع 
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مووأخو ة بحروفهووا موون مردموو  النوووو  علووى حيووث كانووت مردمتوو   ،ي  وو ا اعتموود علووى الشوورو  المتردموو شوور  العينوو
الرععوو  التووي  ،بحروفهووا موون شوور  البخووار  للنوووو  عشوور صووفح   ا نووي أويعنووي فووي حوودود أحوود عشوورة  ،البخووار  
موعوو  أسوومو ا مووع مج ،المنيريوو و وو ه الرععوو  عبعووت فووي المعبعوو   ،بوودء الوووحي واإيمووان فروو شوور   و وو ،شوورحها

  .(من صحيح البخار  وصديل لبدء الوحي واإيمان  والرسعالنيلنوو  لشرو  البخار  )
وينرول عوون  ،ويفووي  فوي الشور  ، وم بعوود  لوك أخو  يشور  األحاديوث ، و ه المردمو  اسوتلها العينوي موون شور  النووو  

  ...اأحيان   اك ير   ،رب  م يتع ،قا  بعضهم :بل يبهم  فيرو  ،لكن  ال يسمي  ،ابن حجر ك ير  االحافظ 
 له يا شيك؟  معاصرهو و المقدم: 

واعلوع  ،بون حجور للعينوياعلوم الحوافظ بون حجور اسوتعير باإ ا انتهوى مجلود مون شور  الحوافظ  ، وو مون األقورانإي  
و نواك كتواب فوي  ،وعينهموا موا بوين األقوران مون المنافسو للورد عليو ،  فتصود   ،ونرل من  الصفح  والصوفحتين ،علي 
و (والوودرر فوي المحاكموو  بوين العينووي وابون حجوور علومبتكوورات الآ)اسوم   البواب انترووا  )بوون حجور لوو  كتواب ا اأيض 

مون اإشوكاالت التوي وأجواب عون ك يور  ، وم ينرضو  وتعربو  عليو ،العينوي  كوالم  م ي كر ،ي كر كالم  (االعترا 
فيوو   (والوودرر عمبتكوورات الآلوو)و ،لهوواولووم يتيسوور لوو  إكما بووي  لهوواأشووياء لكنوو  أبرووى  ،والتعربووات ،أورد ووا العينووي

  .بإنصالمحاكمات ك يرة بين الشيخين 
 المقدم: ولمن هي؟ 

وو ،شووخ  معاصوور ،للبصووير   فووي  البصووير  وال  ،بوون حجوور نفسوو ا ال بريووت  نوواك أشووياء مووا تعوور  لهووا الكوون أيض 
عنودنا بعو  المودونات  ،تحتوا  إلوى م يود مون العنايو  ،تحتوا  إلوى محاكمو  بوين الشويخين أمور ،بريت ،المبتكرات

  .شيء منها  في
 ،أعنوي العبعوات التوي يمكون أن يسوتفيد منهوا عالوب العلوم ، والث عبعوات ،ن  عبع  الث موراتإ :شر  العيني قلنا

أما العبعات األخيورة عبعوات المعوابع التجاريو  المتوأخرة كموا سوبل أن أشورنا  ،حلبي  م ال ، م المنيري  ،عبع  تركيا
معووابع الحدي وو  للكتووب أشوورنا إلووى أن تووولي  وو ه ال ،مووع مداخلوو  الوودكتور عبوود المحسوون عسووكرفووي الحلروو  السووابر  

لو ا مون و  ؛أو واميروع فيهوا  ،لتصحيحها وتصويبها يرع فيها الخعوأ الك يورالكبيرة التي تحتا  إلى لجان متخصص  
الكتوب الكبيورة التوي ا ال سويم ،أو مصوورات علوى  و ه العبعوات الرديمو  فليستمسوك بهوا ،كانت عنده عبعات قديمو 

يعنوي قود يتيسوور  ، إعالقو علووىيعنوي الكوالم السوابل لوي   ، و ه النسووخ رن بوينو وقو ،موا جموع لهوا نسوخ واعتنووي بهوا
حسووب يعتموودون علووى نسووخ  ،يوجوود نسووخ  صووحيح  موون الكتوواب يعتموود المتروودمون علووى نسووخ فووي المعووابع الرديموو 

أو نسوخ   م يتيسر للمتأخر إن وقل على نسوخ  المؤلول  ،ن إلى فرو  النسخال يشيرو و م مع  لك  تيسر ا لهم،
وفيهوا عنايو  ومروروءة مون قبول أ ول  ،عصورهموا قورب مون أو  ،أو ألحد تالمي  المؤلل ،قوعلت على نسخ  المؤلل

  . م يعبع الكتاب عنها تكون ل  مي ة ،العلم
عنوي بو  العلمواء  ،علوى علومأشوهر مون نوار  وو و  ،كموا  وو معورول (فوتح البوار  )واسوم   ،بون حجوراشر  الحافظ 
 م بعد  لك عبع  صديل حسن خان  في الهند في  ،( و0011)عبع في المرة األولى في بوال  سن  عناي  فائر ، 
لعودم  ؛في غايو  الصوعوب بل أوساط المتعلمين أن االستفادة منها من ق  إال  ،و ي عبع  نفيس  ونادرة ،ا ال ين ج ء  

 وم  ،المتعلموين حوادالخو  الفارسوي متعوب بالنسوب  آللكون  ،باللنو  العرعيو  و  ،سيتعلمهم وتمرنهم على الخ  الفار 
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لكنهوا عيبو  ينبنوي  ،و وي ليسوت م ول بووال  ،بعو  جيودةو وي ع ،بعد  لك عبع عبعات ك يرة فوي المعبعو  الخيريو 
عبوع فوي المعبعو    وم ،بالمعبعو  البهيو  م بعد  لك عبوع  ،أن يعتني بها إ ا لم يتيسر ل  عبع  بوال لعالب العلم 

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

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

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

بك شيك صالح، نحلن نتحلدث ملض شلي نا اللدكتور عبلد الكلر م ال ةلير حلول مجموعلة ملن كتلب  المقدم: أهال  
 وجاءنا اتصالك  الل هنا الحديث. ،السنة

 المتصل: ج اك هللا خير يا شيخ.
 الشيخ: حياك هللا وبارك فيك.

 المتصل: كيل حالكم؟
 .اج اك هللا خير    يحفظك،الشيخ: بخير هللا
مون خوال  وضوع نصوو  البخوار  فوي  عن فتح البار  وعن اإشكالي  التي حد ت اتحد ت ك ير   :المتصل: أقو 
الحافظ قود ال يكوون  نواك وضوع النسوخ  أوال   ا، عبع  الحافظ ابن حجر، فهل  ناك إمكاني  اعتمد االفتح غير التي 

في الفتح، فهل  ناك إمكاني  أن يعاد الفتح مع نصو  اإمام البخار ، بحيث  او أحاديث معين ،  و لم يضعهأ
 تكون النصو  موافر  للشر ؟

 المقدم: هنا سؤالك شيك صالح؟
نوو  ال يوجوود اآلن إوفيوو  سووؤا   ووان خووار  عوون مسووأل  كتووب السوون ، و ووي فووي مسووأل  التوواريخ حيووث نعووم، المتصوول: 

بعوود عصوور الدولوو  األمويوو ، إنمووا  وي كلهووا إمووا فووي تفاصوويل دقيروو   :سوويرة التوواريخ اإسووالمي، نروو ملخو  يحكووي 
؟  وول  نوواك ال يوجوود م وول دولوو  السووالجر  أو األتووراك أو النشووأة فروو ، ومووا حريروو   وو ه الوودو  لألحووداث، ولكوون موو ال  

 .؟الرضايا فضيل  شيخنا أو  ناك كتاب معين عبع أو موجود ولكن  قد نف ت عبعات  يناقل   ه إمكاني 
نعلر يا شيك على ما تفةل به الشيك صالح بالنسبة لنصوص الب اري  شيك صالح، ار  المقدم: طيب طيب شك

 التي اعتمدها ابن حجر؟
أما ما يتعلل بفوتح  ،إن كان في الوقت بري  -إن شاء هللا تعالى-بالنسب  للتاريخ فسيأتي الحديث عن  أما  :الشيخ

 ،بون حجوراعلوى موا أراد الحوافظ  ،و وي مجوردة مون الموتن ، كرنا عبعت العبع  األولوى فوي بووال  البار  فم ل ما
كلهوا الموتن والهنديو   ،و كو ا جواءت العبعو  الخيريو  بعود ا ،الشر المتن وضع  العابع في الحاشي  ال عالق  ل  ب

وو ،مفصووو  فصوول تووام عوون الشوور  المووتن  ،اسووبع  عشوور جوو ء  ي فوو ، والحلبيوو  وعبووع فووي الحلبيوو البهيوو  كوو لك اوأيض 
التوي عنوي فوي العبعو  السولفي  األولوى فصو  عن الشر  أو  من أدخل المتن في الشر  محمود فوؤاد عبود البواقي م
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أدخلووا الموتن فوي  ،في الج ء األو  وال اني وشويء مون ال الوثالشيخ عبد الع ي  بن با   -رحم  هللا علي -الشيخ 
سول ي كر المتن  م عد  عن   ،أشار إلى أن  سول يدر  المتن في الشر بن حجر في المردم  االحافظ  ،الشر 

معورول ومتوداو  ومشوهور  والموتن ،رأ  أن إدخا  المتن في الشر  يعيول الكتواب :فرا  ،مجلد األو في مردم  ال
ولوو  ،بفوتح البوار  عون صوحيح البخوار  يعني  ل يتصور شخ  يكتفوي  ،فال يحتا  إلي  ،بين عالب العلم كلهم

و و ا الو   اسوترر عليو   ،دخل في الشر بن حجر وجه  نظره أن المتن ال ي  االحافظ  اإ    ،الصحيح في الشر كان 
  .وأشار إلى ما عدا ا عند الحاج  ،على رواي  أبي  ربن حجر اومع   ا اعتمد الحافظ  ،رأي 

ا لم يوفروا فوي اختيوار موتن ول  ؛نلصمال   على غير مرادالتصرل في الكتاب من قبل من أدخل المتن في الشر 
و و ا مون شوؤم  ،علوى روايو  معينو  ألنو  اعتمود ؛تجودالمتن موا  وتنظرقول   :يرو  يشر فتجد الحافظ  ،وافل الشر 

ت ؟ األموور ال وواني ليتووك لمووا أدخلوولمووا ا توودخل المووتن ،المؤلوول مووا أراد أن يوودخل المووتن ،كتووب العلموواءالتصوورل فووي 
  .ي  أبي  رروا ،المتن تدخل متن يوافل الشر 

بون بوا  ا الشويخ -رحمو  هللا عليو -في السلفي  األولى العبع  عني فيها الشويخ عبع بعد  لك في المعبع  السلفي  
فالمجلود األو  وال واني وعلول  ؛وأحضورت لديو  ،وجويء بهوا ،قابلها على نسخ خعي  وقل عليها ،في المجلد األو 

نب  على جميع المسوائل  ،لكنها قليل  ،حدي ي  واالصعالحي الوعلل على بع  المسائل  ،على المخالفات العردي 
لموا توولى  -رحم  هللا عليو - م انشنل  ،في المجلد األو  وال اني وأوائل ال الثالتي خالل فيها ابن حجر العردي  

ن فروووا  لمحوووب الووودي -رحوووم هللا الجميوووع-بالنيابووو  عووون شووويخ  الشووويخ محمووود بووون إبووورا يم رئاسووو  الجامعووو  اإسوووالمي  
 ،وجوود أن بوووال  مووا فيهووا إشووكا ألنوو  موون خووال  المرابلوو   ؛علووى بوووال  أعبعووواصوواحب المعبعوو  السوولفي   الخعيووب

صنع في صوحيح العبعو  السولعاني  أمني  في عبع  بوال  قبل أن ننسى أن يصنع بها كما لكن لنا  ،عبع  نفيس 
فوو  واإحالوو  علووى الشوورو  األخوور  لووتكن بدايوو  شوورح  رقموو  وأعرافوو  ورقموو  فووي التحيوضووع أمووام كوول حووديث  ،توورقم

ويتداو  بين النوا  كوان اموتالك النسوخ  أنف  من األصل ما المانع؟ يصير  ،الشموع الجديدويصور على الور  
األمور ال واني كلهوا مكتووب  ( و0000)ا معبوع  سن  لما ا؟ ألنه ،العلم من فتح البار  حلم لد  عالبالسلعاني  

الصووفح   ،فوي كوول صوفح  ، ووب وال يوورثو يوقوول هلل تعوالى ال يبواع وال  ،الكتواب عليهوا وقول فووي كول صوفح  موون
فهو ا  ، وب وال يوورث وال يملوك فوي كول صوفح  مون الكتوابو والتوي تليهوا ال ي ،األولى مكتوب عليها وقل هلل تعالى

لموا ا  ،البوار  لفوتح  أيضوا األمنيو  أن تكوون  و ه الخدمو  ،خدم الكتاب ونشر الكتاب بين عالب العلم حرير  األمر
ورقوم الحووديث  ،ويحوا  علوى األعورال وعلووى الشورو  األخور   ،فتورقم أحادي وو  ؟مووا فعول بالصوحيحال يفعول بو  م ول 
فتكوون أنفو   ،بواأللوان م ول األصولويصوور تصووير جميول  ،فيكتمول العمول ،وتحفو  األشورال ،من تنليل التعليل

 ...  ه أمني  فنعود إلى كالم ،من العبع  األصلي 
 ؟على طبعة بوالق طبعواا :إن الشيك ئال لهم :دم: تقولالمق
الو   توولى إموارة  الهنود وقول عليهوا صوديل حسون خوان المعورول  ،اجود   اعبع  بوال  فيها أخعاء يسيرة جود   نعم

مون  تسمى المصواري  العبع  الهندي  اولم تسلم أيض   ،افي الهند في  ال ين ج ء   عنده فعاد عبع  ،بوبا  ناك في 
فوادة عوالب العلوم  ،أل ميو  الكتواب وشوهرت عبوع عبعوات ال تعود  ،عبع بعد  لك الكتاب عبعوات ك يورة ،خعاءاأل وا 
 .وبعضها أم ل من بع  كما  و معرول ،وال تسلم من أخعاء ،من 
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ل -رحمله هللا-المقدم: لكن يا شيك لما طبعوها كما نكلرد مثلل طبعلة الشليك محلب اللدين ال طيلب   اأد لل أية 
 لرواية أبي نر؟ االمتن  الي  

ينبنوي  ،و  ا خالل ما يوصي ب  أ ل الحديث ،  معين ، يعني ملفل من رواياترواي لي  على ،املفر   امتن  أدخل 
 .أن يكون كتابك على رواي  واحدة

 بالنسبة لفتح الباري؟ ن ال يوجد كتاب على رواية أبي نرالمقدم: واآل
 .للمتن ،رواي  أبي  ر للصحيح ،في  رواي  أبي  ر لفتح البار  فتح البار  ما 

 ؟اأبد   االمقدم: أئصد ما أحد أد ل اآلن رواية أبي نر يي شرح يتح الباري مطبوع  
م لهوا ك يور مون ويوأتي  ،مكتب  الحرم المودني كتوب عليهوا روايو  أبوي  رنسخ  وقل على  الحمد الشيخ عبد الرادر

 -وفر  هللا-الشيخ  ،شيء من االختالل ما اعتمده الحافظ لكن يوجد بينها وعين ،به ه الرواي لهم عناي   ،المنرب
أكملهوا مون األ  ور علوى كول مجلود ف مخرومو كانوت  ،لرواي  أبي  ر فوقل علوى  و ه النسوخ لم  الحاج  الماس  

 ،مون عبعو  الشور أن الو ين عبعووا الكتواب موا اختواروا العبعو  المناسوب  لكون يبودو  ،حا  يشكر على   ا اال تمام
ن كووان يسووير  -تختلوول فيهوا اخووتالل ايوو  التووي كتووب عليهوا روايوو  أبووي  ر  و ه الرو  بوون ابوين مووا أعتمووده الحووافظ  -اوا 
 ليوت :أوال   ،لما أرادوا أن يدخلوا الموتن فوي الشور بعوا الكتاب ما اختاروا العبع  األم ل لكن ال ين ع وعينها، حجر

و كور فورو  الروايوات والعبعوات  ،ر  الرسوعالنيوعنوي بشو ،نشره كما  و  ا ال   وقل علي   ،المتنالشيخ أفرد 
ال عبع قبول  ،والتي تليها ،أعني األولى السلعاني  ،عبع  بوال  األولى وال اني  ،للصحيحالرديم    لوك فوي بووال  وا 
ووو ،ن  كووور الروايووواتلكنهوووا خاليووو  مووو ،عبعووات  وووم مووا دام الكوووالم فوووي البخوووار  العبعووو  السووولعاني  التوووي عبعهوووا  اأيض 

ه اتالفوو ،فيهووا مووا يروورب موون مائوو  خعووأعبعوو  صووحيح  ومترنوو   ،ي بهووا بضووع  عشوور موون أ وول العلوومالسوولعان عنوو
فعلعووت العبعوو  ال انيوو   ،فصووححوا  وو ه األخعوواء ( ووو0001-0000)العبعوو  ال انيوو  سوون  أصووحاب معبعوو  بوووال  

 .صحح األخعاءلكن ال   صور الكتاب واعتنى ب   ،أصح من األولى
 بيرة؟المجلداد الك االمقدم: طبع  
 في دار المنها . التيالكبيرة، 

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

 المقدم: بهنط الكبر وهنا....
 .وعلل للكتاب إ ا كنت ال تستعيع أن تحمل  اضع كرسي   -إن شاء هللا-ما يضر، ما يضر 

 ؟المقدم: لكنهم طبقوا ما نكرته أند ئبل ئليل من ا منية....
أو أك ور مون خمسو  عشور سون  وأنوا أعور  الكتواب علوى    على ك يور مون أك ور مون عشور سونواتي ، وعرضتأمن

، لما خر    ا   ا العمل، ومع  لك ما رأينا شيئ ا وير  أ مي  ،المعابع ليخدموه   ه الخدم ، وكلهم يرحب بالفكرة
 -إن شواء هللا-علوى كول حوا  الجهوود  ،بنموا   مون المعوابع أنهوم بودؤوا يشوتنلون ويرتبوون وكو الوي الكتاب جويء 

  .-علي  الصالة والسالم-لهم عناي  بسن  النبي  -وهلل الحمد-وما  ا  النا   ،موفر 
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 وم  ، كلهوا بفورو  النسوخ موأخو ة مون بووال ، م بعد ا العبعو  الخيريو  ،عبع  بوال  أخ  عنها العبع  الميمني  بعد
وروايوو   ،وعنايوو  اليووونيني بوو للشوويخ أحموود شوواكر عوون الصووحيح الحلبيوو   وو ه صووورت وصووور معهووا مرووا   ،الحلبيوو 
فاشوتهر بوين عوالب العلوم  ،عن العبع  الحلبي وألصل بما صور  ،صور   ا المرا  للشيخ أحمد شاكر ،الصحيح

يعنووي ظووا رة  ، وو ه عبعوو  الشوويخ أحموود شوواكر، الشوويخ أحموود شوواكر ال عنايوو  لوو  بالصووحيحأن مووع األسوول الشووديد 
فوضووع مووع مووا صووور عوون العبعوو  اسووتل  وو ا المرووا   ،عوون الصووحيح إال  وو ا المرووا  ئ اشووي نشوور يعنووي مووا ،منشووورة

ال فالشيخ أحمود شواكر ال عنايو  لو  بهو ه العبعو   ،  ا ترويج ،الشيخ أحمد شاكرعبع  الحلبي  فرو  باسم  علوى وا 
ى ك يوور موون عووالب أنوو  انعلووى علوو ومووع األسوول ، وو ا مجوورد توورويج تجووار   ،أقوول األحوووا  التووي  كوور اسووم  عليهووا

يووا أخووي  :  لوو و قووأ ،عبعوو  الشوويخ أحموود شوواكرلووي: يرووو   ،أ وول العنايوو  بالكتووب ،بوول علووى بعوو  أ وول العلووم ،العلووم
الشيخ أحمد شاكر ل  مرا  عن الصحيح  كر في  عناي  اليوونيني  ،الشيخ أحمد شاكر لي  ل  عبع  في الصحيح

وفيهووا  وو ه ورقوو   ،فجعوول مردموو  لهووا ،العبعوو  الحلبيوو اسووتل  وو ا المرووا  صووور ب ،و كوور بعوو  الروايووات ،الصووحيحب
  .الشيخ أحمد شاكر
إليهوا التوي  أشورنالكن ينبني أن يعنى عالوب العلوم بهو ه العبعو  التوي  ،أل ميت عشرات المرات  اعبع البخار  مرار  

 .لسلعاني  التي أكملت به ه الخدم  ي العبع  ا
و (السار   رشادإ)واسم  من الشرو  شر  الرسعالني  ا ناك أيض   مون فوتح البوار   اأمين و ا  ا يكاد أن يكوون ملخص 

ضوب   ،لمون أراد ضوب  الصوحيح ،غيوره و ا الكتواب ال يننوي عنو   ،مع إفادت  من الشورو  األخور   ،وعمدة الرار  
ولو  ،إلى اختالل جميع الرواياتفيشير  ،يعني ضب  بالحرل ،ضب  المتون  ،ضب  صيغ األداء ،رواة الصحيح

 ،الكتواببو و ه العنايو  فائرو   يشير إلى الرسعالني،عليها فائدة لو لم يترتب له ا االختالل  ،فائدةعلي   لم يترتب
وقول  ،فلوم يرول عليهوابحوث عنهوا مودة عويلو   ،ونينيو يعون البحوث عون النسوخ  األصولي  الإ ا نظرنا إلى معاناتو  

وعني  ،نسخت  على الفرع ،أك ر من ست  عشر مرةقابل كتاب    م بعد  لك ،وقل عليها ،ونيني يفرع ال ،على الفرع
 عليو اشتراه وقابلو   ،وجده يباع النسخ  ال اني ،ونيني يال اني من األصل من ال م بعد  لك وقل على المجلد  ،بها
كو ا  :ولو لك تجوده يروو  ؛كالمجلد األو  بعد مدة عويل  فرابل  كو ل م وجد  ،ال يختلل بشيء افوجده معابر   ،الفرع
 .على الفرعألن  قابل كتاب   ؛بفرعهاونيني  ك ا في الي :ما يرو  ونيني  كهي،رع اليفي ف

 المقدم: وبعدين وجد ا صل.
ومون بواب اإنصوال وقفنوا  ،الكتاب ل  أ مي  كبور  لعالوب العلوم يعنوى بالروايوات :أقو  ،وجد األصل نعم وبعدين

عوو  يد  على  ،فرو  في الروايات ،عند الرسعالني والال توجد عند اليونيني بن رجب اعلى فرو  عند الحافظ 
 .امرار    ا المعبوع  السار  إرشاد ، -رحم  هللا-وعنايت  بالصحيح  ،باع  في   ا الباب

 ابن رجب يا شيك؟منهم المقدم: المتقدم 
 وقبل   ا. ربن حجاابن رجب قبل  إي 

 ؟لتقدمه وئربهئد يكون هنا المقدم: 
اعتموود علووى  ووو و  ،وقبلوو  اليووونيني ،فوورو  الروايووات ،يبووين الفوورو   ،الني يعنووي بووالحرلعرفنووا أن عنايوو  الرسووع، ال

ال توجووود مووون اليوووونيني وال علوووى  ،فووورو  بووون رجوووب وقووول علوووى ا لوووك وموووع  ،بووون رجوووبااليوووونيني قبووول ، و اليوووونيني
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عبعووووت وال  ،نووووي إ ا عرفنووووا أن بوووووال  مووووا عبعووووت عموووودة الرووووار  يع ،االرسووووعالني  وووو ا معبوووووع موووورار  ف ،الرسووووعالني
ال ال و  والرابعو  حجوم  ،ااألولى وال اني  حجوم كبيور جود  عبعت الرسعالني  ،عبعت فتح البار  مرة واحدة ،الكرماني
 علوووى  وووامل الرسوووعالني شووور  النووووو  و الخامسووو  والسادسووو  والسوووابع   ،وعووودون  ووووامل ،بووودون حووووال ،متوسووو 
 .على.....

وعبع في غير ا من أقعار  ،عبع في الهند ،ميمني  مرتينعبعت  المعبع  ال ،سبع مرات ؟يعني كم عبع في بوال 
جول الشورا  علوى عريودة  ،رو  ال تسلم من المخالفات العردي شعلى أن   ه ال ت ،أل مي ؟لما ا ،الرسعالني ،الدنيا

 .علنا نتجاو  البخار  إلى مسلمضا  الوقت  ،-هللا رحم -األشاعرة 
 ؟ي إنا استكملها طالب العلم يعندط كنلز عظيمهنط تعتبر هي أهم الشروح، يعنالمقدم: طيب 

و نوواك  (المووع الوودرار  )و نوواك  ،ألنووور الكشوومير   (بووار  فووي  ال) نوواك  ،ا نوواك شوورو  متووأخرة ك يوورة جوود   بووال شووك
 يعني ال تحصى شرو  البخار . ،شرو  ال تعد وال تحصى للمتردمين والمتأخرين (كو ر المعالم)

 ؟يا شيك االمقدم: طيب نأ ن مسلم  
ن قدمو  المنارعو  موع أبوي  ،عند جمهوور أ ول العلوملحجا   و  اني كتب السن  بن اصحيح مسلم نعم  نا مسلم  وا 

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

 أو  مووووووووووون صووووووووووونل فوووووووووووي الصوووووووووووحيح  
   عوبعوووووووو  النوووووووورب موووووووو ومسوووووووولم بعوووووووود  

 محمووووووووووووووووووووووود وخووووووووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووووووووالترجيح   
 أبووووووووووي علوووووووووووي فضوووووووووولوا  ا لوووووووووووو نفوووووووووووع

 

على أن  ينا ع في كون كلم   "علم أصح من كتاب مسلمال في ما تحت أديم السماء كتاب"علي النيسابور  يرو : 
صووحيح مسوولم عنووي بوو  أ وول  :فووأقو  ،عويلوو  الوو يو  مبحو وو  فووي كتووب علوووم الحووديثمسووأل   ،ةا أصووح تنفووي المسوواو 

ى مووا يحوول بعوو  قوود يحتووا  عالووب العلووم إلوو ،كلهووا ال تسوولم موون إعوووا  لكنهووا ،اك يوورة جوود   اشووروح  وشوورحوه  ،العلووم
 وو كتاب لعيول فوي  ال و  أجو اء و  الما ر    ه الشرو  المعلن ألبي عبد هللا  أو  ،مع توافر الشرو  ،اإشكاالت

 .بداي  باكورة،بداي  
 المقدم: شرح كامل لمسلم؟

 و ا الكتواب  ......ما ينب  عليها لكن  الكتاب مختوم  اك يرة جد   يعني يفوت  أشياء في الجمل  كل ، على مسلم رم
ألول كتابو  إكموا   ،فأكملو ألن الراضوي عيوا  جواء  ؛من  و ا البوابينبني أن يعنى ب  عالب العلم يعني باكورة 

 .المعلم و و كتاب نفي  اعتمد علي  ك ير ممن جاء بعده
 ه المازري بسرعة؟المقدم: يعني أكمل ما مر علي

و وو ا الكتوواب فيوو  شوويء موون  ،ر   ووم إكمووا  المعلووم للراضووي عيووا   أكموول الشوور  األو  المعلووم للمووا ،الشوويخ: نعووم
مموا يتعلول وك يور مموا يحتاجو  عالوب العلوم ي و و ا الكتواب فيو  فوائود وعرائول البس   م إكموا  إكموا  المعلوم لألب و

 .يعني ال ينني بعضها عن بع  ،  ه الشرو  سلسل  ،لسلوسيل اإكما  إكما مكمل  او ناك أيض   ،بالكتاب
 المقدم: هل طبعد مجموعة يا شيك؟
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إكموا  المعلوم  ،ا، المعلوم عبوع متوأخر  كلهوابعد عبوع، عبوع بعود ا  اأخير   المعلم عبع ي ما عبعت مجموع   الشيخ/
وو  ،اإكمووا لسلوسووي مكموول إكمووا  ا ومعوو  نفوو  العبعوو  ،يإكمووا  إكمووا  المعلووم لألب ووعبووع قبلوو   ،اعبووع أخيوور   اأيض 

كمالوو تصوور عبوع إكمووا  إكموا   بهوو ه علوى كوول حوا  عالووب العلوم ينبنووي أن يعنوى  ،المعلووم والمكمول قبوول المعلوم وا 
علوم علوى اختصواره كتواب  و و ا ال يسوتنني عنو  عالوب ،وا  ا انضوم إليهوا شور  النووو  علوى مسولم ،الكتب األرعع 

 .ال يستنني عنها عالب العلم ،ريرات وتحريراتمبارك في  فوائد وقواعد وضواب  وتح
 كامل؟المقدم: وهو 
وعبووع خموو  أو سووت موورات فووي الهنوود إلووى سوون   ( ووو0721و 0721)عبووع فووي الهنوود سوون   ،اعبووع موورار   كاموول إيوو ،

عليها اعتمد   ي منو  ،في خمس  مجلداتي  تل  الكسمعبع  عبعت  ال ،سبعين بعد ال ال مائ  و و يعبع في مجلدين
فوي  ،افوي  مانيو  عشور جو ء   وم عبوع فوي المعبعو  البهيو  المصوري   وغيوره، ل المحررين م ل الشيخ أحمد شاكرأوائ

كأ  عمل بشر  لكنها عبع   ،األخعاء ال تسلم من بع  ،خعاءفيها أ ،و ي صحيح  في الجمل  ،عباع  فاخرة
 .جيدة

قوا  صواحب ) (قوا  صواحب المعوالع) :امنهو ،عنهوا عوالب العلوم ، يسوأ يمور فوي كلموات تودور ك يورةشر  النوو  
 .ينرل بك رة عن   ين الكتابين (حريرالت

 المقدم: مطالض ا نوار؟
محمود بون إسوماعيل شور  صوحيح مسولم ألبوي عبود هللا التحريور  ،وصواحب التحريور ،البون قرقوو  (معالع األنووار)

 .األصفهاني
 المقدم: ينقل عنهما النووي؟

 لكوون تروودم،موون يعنووي يعتموود علووى  ،وقووا  الراضووي ،وقووا  صوواحب التحريوور ،عووالعحكووى صوواحب الميرووو :  بك وورة،
و ،ال يستنني عنها عالب علم ،النوو  ل  نف  في الكتاب تحريرات وتحريرات المفهوم فيموا أشوكل مون ) ا نواك أيض 

 لررعبي.ل (تلخي  مسلم
 المقدم: للقرطبي؟

 التخلي  للررعبي. ،الملخ 
 المقدم: والمفهم؟

شويخ أبوي عبود هللا  ،أبوو العبوا  أحمود بون عمور الررعبويوالمرصوود بوالررعبي  ،ر صحيح مسلماختص ،والمفهم ل 
 .صاحب التفسير

 :، قلوتتفسير الررعبوي :قا  ؟المصدر :قلت ل  ،بن تيمي امن العرائل شخ  جاءني برو  نسب  لشيخ اإسالم 
سألت شيخنا أبا  ،شيخنا أبو العبا  :قا  ،ا  ه عبارة يكرر ا ابن الريم ك ير  شيخنا أبو العبا   :قا  :كيل؟ يرو 

نسووب  إلووى و كوو ا، فجوواءني بهوو ا الرووو   ،رحووم هللا شويخنا أبووا العبووا  ،اموورار   ولروود سووألت شوويخنا أبووا العبووا  ،العبوا 
 .بأن الررعبي قا    ا، الررعبي المفسر التلمي  قبل شيخ اإسالمشيخ اإسالم 

 بن عمر؟ أبي العباس أحمد هلشي المقدم: وهو ينسبه 
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في  افي  فوائد غ يرة جد   ،من نوادر الكتب  ا كتاب  ،ألبي العبا  الررعبيل   ، المفهمالمفهم شيخ  نعم صاحب
، ال يسوتنني عنو  موا شواء هللا ومون سوائر العلووم ،يعني في  قواعود وضوواب  حدي يو  وفرهيو  وأصوولي  ،سائر العلوم
و ،عالوب علوم ي رسووائل المفهوم محروول فو ،علميو و وو محروول فوي رسووائل  ،عبعو أك ور موون  االمفهوم أخيوور   اوعبووع أيض 

ن كان نشر ا في  شيء من الصعوب  ،علها أن تنشر ،علمي  كل رسال  في و أو  مان رسائل سبع ألن الرسائل  ؛وا 
 يعني يعو  الكتاب. ،أو أرعع  جلداتم   ال 

 المقدم: عندكم يي الجامعة؟
 عندنا. قسم السن  وعلومهاإي  نعم في 

 ؟قدم: كامال  الم
وو ،والكتوواب م وول مووا  كرنووا كتوواب نفووي  ،كووامال    لشووبير أحموود الع مووانيفووتح الملهووم لشوور  صووحيح مسوولم  ا نوواك أيض 

أشووياء و  ،وائوود واسووتعراداتفيوو  عرائوول وف ، ووو أعووا  فيوو  الوونف  ،لكنوو  لووم يكملوو  ،موون علموواء الهنوود ، نوود  متووأخر
ن مسولم م ول موا  كرنوا  و ه الشورو  كلهوا لوو صوينت فوي شور  أل ؛بالنسوب  لمسولمال سويما  ،مفيدة تفيد عالب العلم

يعنوي علوى صوحيح مسولم وشورح   ،على شر  النووو   للتنكيت بارع   ول ا لو انبر  ؛كلها فتح البار  د  تعما واحد 
 ،توضح اإشكاالت يعني والنكت ،أن ل  نكت على شر  النوو  حجر  ابنالحافظ أن وي كر في مؤلفات  ،النوو  

بينموا  ،تعر  كول شويءإال أن الحواشي  ،من الحواشي افي بع  قريب  وتناقش   ،فل  صاحب الكتابوت كر ما أغ
 ، م أكمل في ست  مجلدات أخر   ، الث مجلدات كبارفي مردمت  فتح الملهم   ا عبعت  ،النكت تعنى بالمهمات

 ،حيح مسولم مون كول وجو شور  صوبفلوو اعتنوى عالوب علوم موتمكن  ،اعوا  في صحيح مسلم قائم وال ي ا  اإ :أقو 
فوي صوحيح مسولم  اأحيان و ،كور موا أ مولو    ،ل األحوا  بالتنكيت على أحد   ه الشرو أقأو  ،البخار   نظير شرو 
 .أبو أحمد ،أبو أحمد :قا  ،ك يرةيرد إشكاالت 

 المقدم: يقوله اإلمام النووي؟
 .المتن ما  و النوو ، في ،ال ،ال

 المقدم: يي متن مسلم؟!
ألنوو  ال يشووير إليوو   ؛ال يصوول إليوو ك يوور موون عووالب العلووم   وو ا؟! مووان أبووو أحموود؟ موو ،أحموود ين أبووتبحووث عوو تجوود

اإسووناد موون غيوور يسووو  الخبوور أو بعوو  بعوود  لووك  ووم راو  الصووحيح  ،الشوورا  أبووو أحموود الجلووود  راو  الصووحيح
فم ول  و ه األموور  ،فموا تجودتو  ب إلوى كتوب رجوا  الكتوب السوت   ،أبوو أحمود قا  : مباشرة يرو   ؛ ألنعريل مسلم

وفوائوود اصووعالحي   ،يشووير إليهووا اإمووام مسوولم ،موون تنبيهووات ولعووائل وعلوولوغير ووا ممووا اشووتمل عليهووا الصووحيح 
يعنوي يعلوع  ،وتصد  لو  وتفورغ لو  ،ب  بارعيعني لو اعتنى  ،شيء ما يخعر على البا  ،لسيا  المتون واألسانيد

 .يعين على اإتمامأن  -جال وعال-لكن نسأ  هللا  ،ا البابعندنا بع  المريدات في    ،ال  جلي عمال  
عني ب  أ ل العلم حتى  االسجستاني أيض  د لسليمان بن األشعث سنن أبي داو  ،د  الث الكتب األك رسنن أبي داو 

 وفوي أرععو  ،فيو  أحاديوث أحكوام  و يكاد يكوون نعم  ،يكفي المجتهد في أحاديث األحكام ،إن  يكفي المجتهد :قالوا
ن  كور فوي رسوالت   ،د، و ي أصح ما وقل علي  أبو داو و مانمائ  حديث في أحاديث األحكامالل   أل ول مكو  وا 

علوى كول حوا  كتواب ال يسوتنني  ،نو شوديد بي   أو و ونوموا فيو  مون ضوعل  ،الصحيح وموا يشوبه  ويرارعو أن   كر 
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 :الوود لو  لوو  نظوور  خوور يرووو  ،سووننإن العنايوو  ينبنووي أن تكووون فووي الصووحيحين  ووم فووي ال :قلنووا ،عنوو  عالووب علووم
يعنووي ألن الفائوودة منهمووا أقوورب موون الفائوودة فووي الصووحيحين  ؛د والترموو  أن يبوودأ عالووب العلووم بسوونن أبووي داو ينبنووي 

ن كووان فووي الترموو   الترموو   أو سوونن ،رفيووع، لووي  م وول سوونن أبووي داود فائدتوو  قريبوو صووحيح البخووار  مسووتواه   وا 
د أبوووي داو أن يعنوووى عالوووب العلوووم فوووي البدايووو  بسووونن ينبنوووي " :الووود لو  يروووو  ،تحتوووا  إلوووى عنايووو إشوووارات وأشوووياء 

ن كانوت األولويوو  عنود أ وول العلووم  "للنسوائي وابوون ماجو  علووى  و ا الترتيووب ووم  ، ووم فوي البخووار  ومسولم ،والترمو   وا 
 .بن ماج ا م الترم    م النسائي  م ود البخار   م مسلم  م أبي دا

فموون أو  موون شوورح  أبووو  ،أ وول العلوومعنووي بوو   ، ووو  الووث كتووب عنوود األك وورم ابوو  سوونن أبووي داوود بهوو ه ال :أقووو 
فيو  فوائود  ،و و ا الكتواب علوى أنو  مختصور إال أنو  شور  مبوارك ،(معالم السنن)في كتاب أسماه سليمان الخعابي 
 .وديستنني عنها من يعنى بسنن أبي داوال  ،وأشياء يحتاجها عالب العلموعرائل ولعائل 

 رح الب اري؟افس شالمقدم: ن
 نعم.

 المقدم: لكن أعالم السنن، وهنا معالم السنن؟
ي سوليمان الخعوابي عبوع بوألمعوالم السونن ألك ر من نسوخ لوي  مون أعوالم الحوديث،  انعم لكن   كرنا أن  عبع تبع  

 ،  أجو اءفي  مانيومحمد حامد الفري  م عبع بعناي  الشيخ أحمد شاكر  ،عبع  األولى في أرعع  أج اءفي حلب ال
 .ب  عالب العلم يعنىفالمعالم على اختصاره كتاب ينبني أن  ،مع المختصر للمن ر  ومع الته يب البن الريم

حون بالفوائود ال سويما موا يتعلول بالفرو  حافول مشوشور   ،بون الحسوين الشوافعيشر  البون رسوالن أحمود  ا ناك أيض  
أما النشر  ،وجا   للنشر في رسائل علمي  ،ألن  محرل ؛أن ييسر نشره -جل وعال-فنسأ  هللا  ،وأصول  وقواعده

 .شر  العيني  و شر  جيد إال أن  ناق  ،العام فلم يتيسر إلى اآلن
 المقدم: العيني؟

 العيني.
 ؟رح للب اري االمقدم: ش

 .وعبع ما وجد من  في خمس  مجلدات أو ست  ،لكن  ناق شر  البخار   نعم لبدر الدين
معبوووع فووي أرععوو   ،شوور  متوسوو  ،بوواد شووم  الحوول العظوويم أ (عووون المعبووود) مهووا موون  وو ه الشوورو  بوول موون أ و 

ألن عون العبعو  الهنديو  لفوتح البوار   إال أنهوا م ول موا  كرنوا ،  ه العبعو  جميلو  ونفيسو  ،مجلدات كبار في الهند
عون مدينو  عبعوات المعبعو  السولفي  فوي العبوع بعود  لوك فوي  ،عليو  تصوعبلم يتعود علوى الحورول الفارسوي   من

فتصوووحل عليووو  ك يووور إال أن عبعتووو  لعوووون  ،وعابعووو  لوووم يعووورل أن يرووورأ تلوووك الحووورول الفارسوووي  ،العبعووو  الهنديووو 
أم وول موون عبعتوو   لتحفوو  األحووو  وعبعتوو   ، نووا الشووخ  نفسوو  ،موو ال   األحووو  أم وول موون عبعتوو  لتحفوو  المعبووود 

 . ير من عبعت  لفتح المنيث للسخاو  وعبعت  للموضوعات البن الجو   أم ل بك ،للموضوعات البن الجو   
 ؟....الحروف طلض على الطبعة الفارسية... نالمقدم:.

فووتح  ،عبووع فووي الهنوود وأخوو  عنهووا أيضووا تحفوو  األحووو   ،عووون المعبووود عبووع فووي الهنوود وأخوو  عنهووانعووم  ووو عبووع 
نشوور بعوو  الكتووب  لكنوو  ،بووالعلم الشوورعي وو ا الرجوول ال عالقوو  لوو   ،المنيووث للسووخاو  عبووع فووي الهنوود وأخوو  عنهووا
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أ  ال ينحووا  إلووى  ،نفو  المؤلوول حودي ي ،بمشوورة موون صواحب المكتبوو  السولفي ، عووون المعبوود  وو ا كتواب متوسوو 
وتعوووديل  ،بووون الرووويماوتصووونيفات  ،عنوووى بتخريجوووات المنووو ر  ي   ،وفووول لك يووور مووون مباح ووو  ولووو ا ؛مووو  ب مووون المووو ا ب

 .ره بعول  جوال ي ،يعني يفيد من  عالب العلم ،شر  وس  ،ونرل عن فتح البار  وغيره من الشرو  ،األحاديث
عوون المعبوود  ؛لكن  يختلل عن عون المعبوود ،افي عشرين ج ء   اللسهارنفور  كتاب معبوع أيض   (ب   المجهود)

ينحوا  إلوى مو  ب أبوي لكون  و ا صواحب  و ا المجهوود  ،ال ينحوا  إلوى مو  ب ،  أ ل الحوديثف  يشر  الحديث بن  
فيو   ،والكتاب ال يخلو من فائدة ،  بع  األحاديث أو ك ير من األحاديث لخدم  الم  بج  فال شك أن  و  ،حنيف 

 .لعول  وك رة مباح  د يستنني عن  عالب العلم لسنن أبي داو بالنسب  وال يمكن  ،افوائد ك يرة جد  
 ،ن أبوي داوودفوي شور  سونالمنهول العو ب الموورود  ،للشيخ محمود خعواب السوبكي (منهل الع ب المورودال) ناك 

كمووا فعوول العينوي فووي عموودة  ،شوور  علووى الفنوون وعريرتوو  ترتيووب الموواد  ، و ا الكتوواب أنجوو  منو  مؤلفوو  عشوورة أجو اء
ابنوو  أمووين بوون محمووود خعوواب  وشورع ،وشوور  منوو  عشوورة أجوو اء ،وفيوو  عووو  إال أنوو  لوم يكموول ،شوور  مرتووب ،الروار  

 من إكمال .أو قارب  ،ن  أكمل إ :ويرا  ،ست  أج اء الالبن أيض  وخر   ،السبكي في إكمال 
 هاتفي من يةيلة الشيك الدكتور عبد هللا البراك. اتصال نامع يا شيك كالمقدم: نستأنن

 تفةل السالم عليكم.
 وعليكم السالم ورحم  هللا وعركات . المتصل:
 وسمح لي شيخنا عبد الكريم.سمحت لي إ ا  المتصل:

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

وكما ال يخفى  وال م، الحفاظ على التراث وحراست  من العبث والتالعب أمر واجبأن شيخنا كما ال يخفى عليكم 
نواك أو يعنوي   ،قوام بتحريرو  لجنو  مون العلمواء بإشورال الناشور :على فضيلتكم موا أك ور أن يروو  بعو  الناشورين

ويكووون  وو ا الفصوول أو  وو ا المؤلوول ألحوود الكبووار، وكمووا سووما م فضوويل   ،وينشووره باسووم المؤلوول موون يسووتل فصووال  
مون تنرويح الكتوب ويودعي  سوم االختصوار أو االنترواء،الكتب،  ناك مون يعبوث با ....... -حفظ  هللا-ر كالشيخ ب

و وو شويخنا فووي م ول  و ه األمووور  ،الشوويخاألحاديوث الضوعيف ، األسواليب تعووددت والعبوث واحود، أرجووو مون فضويل  
من فضويلت  لعوالب العلوم حوو   وؤالء العواب ين، وموا رأ  الشويخ لوو جعلوت توجي  رسال   ،اج اه هللا خير   ،والمسائل

وو اونروود العوواب ين تصوريح   ،لجنو  لحفووظ التووراث مون العبووث يعلوول علووى  الشوويخ أوال  ، بووود  أن نسووتمتع بوقوت اال تلويح 
   ا الكالم.

 لك سؤال ئبل أن ننهي مكالمة الشيك عبد هللا. ،عبد هللا دكتوردم: شي نا عبد الكر م سمعد كالم الالمق
و كالم الشيخ عبد وفضويل  الشويخ عبود هللا علوى موا أبوداه مون مالحظو  ينبنوي  ،اهللا واضح ومفصول فوي مكانو  أيض 

 العناي  بها.
 المقدم: جزاك هللا  ير شيك عبد هللا.

 ،خ وتحريووولو وووو فوووي الحريرووو  مسووو ،ضوووب  وتحريووول بعضوووهم يكتووب ،ث وال حووور بوووالتراث فحووود    أمووا بالنسوووب  للعبوووث
بون ايعلول علوى حوديث  ،ابعضهم يتصد  للتحريل و و ال يعورل مون العلوم الشورعي شويئ  واألم ل  ك يرة على   ا، 
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كوم لموا كانوت  كو ا كوان الح"يروو :  ،إلوخ(( ... وم تحوي  ،))موره فليراجعهوا حتوى تعهور :عمر في عالقو  ل وجتو 
إال توورقيم  ،تصووفحت الكتوواب مووا فيوو  وال كلموو  تعليوول ،تحريوول وتعليوول :بعضووهم كتووب ، لوسوو  "العوودة قبوول العووال 

صوواب تحريول  (تحريول وتعليول) وو كاتوب الخعوأ  ،وجاء فوي األخيور فوي جودو  الخعوأ والصوواب ،لبع  اآليات
وتحو ر مون صونيع  ،أم وا   وؤالء  توؤدب وجود لجنويفم ول  و ا ينبنوي أن  ،وضوحك علوى النوا  ،  ا عبث ،وشر 
  .وتوقل  ؤالء عند حد م ، ؤالء

 ،ممون ال يحسونعلوى كتوب أ ول العلوم باالختصوار  السوعويعنوي  ،العبث بالتراث من جه  أخور  و وي االختصوار
ونوصوي  بو لك  ،يعني نوصي بع  عالبنوا باختصوار الكتوب لموا ا؟ ألن االختصوار وسويل  مون وسوائل التحصويل

أن بإمكانوووك  ،وتشوووتت فوووي   نوووك  ،وصوووعبت عليوووك معلوماتووو ،عوووا  عليوووك فوووتح البوووار  يعنوووي  ،ال للنفوووعلالنتفووواع 
كموووا خرجوووت بعووو  المختصووورات التوووي أسووواءت إلوووى إلوووى النوووا  بمختصووور فوووتح البوووار  لكووون موووا تخووور   ،تختصووور
  منوو    مووا لوويوأدخوول فيوو ،غووث، واختصوور علووى مووا يريووده موون كووالم حوو فت أ ووم مهماتوو  الجوانووب المشوورق  ،الكتوواب
جهوو  تحوود موون  وو ا العبووث إال أن يتصوود  أ وول العلووم وال يوجوود  ،المرصووود أن العبووث بووالتراث علووى أشووده ،وغيووره

 .بالتح ير من  ؤالء في دروسهم العام  والخاص  بالتصريح
 .كما يقول الدكتور عبد هللا المقدم: بالتصر ح

ورأينووا موون كتووب فووي الصووحل فووي األيووام بوو ،   يصوور أنوو  إ ا عوورل فووالن بهوو ا  ؛امووا فيوو  مووا يمنووع أبوود   المووانع؟ مووا
ويتوواله  ،شو ك يرقد يكون الكتاب في  حالمرصود أن مسأل  االختصار  ، و لنيره موجود امن انتحل كتاب  األخيرة 

لوي  معنوى  ،بشورع مون أنوواع التصوريح ختصار مسلك ونوع اال ،عالب علم متمكن ليررب الفائدة من   ا الكتاب
  ه حرير   ،  ا عبث ،  ا غل   ا مك ر من التصريح اسم يدور في المكتبات  ل  فالن :را   ا أن  لمجرد أن ي

إال  ،ا الكتواب الكبيور فيو  فوائود عظيمو  ال يمكون أن يسوتننى عنو إ ا رأ  أن    لكن ،إ ا كان   ا  و الهدلمرة 
ونفوووع هللا  ،مووون الكتوووبا ر  بووون حجووور اختصووور ك يووواالحوووافظ  ،أنووو  يحوووو  دون االسوووتفادة منهوووا عوووو  الكتووواب ال موووانع

ن كووان بعوو  النووا   ،بمختصوورات  أن لوو  المرصووود  ،ونسووبها إلووى نفسوو  ،وأنوو  عموو  معووالم الكتووب ،يلموو ه بهوو اوا 
عنود ال يكواد يو كر  الحبير يعني كتاب  التلخي  ،بن حجر غعت على األصو اشهرة الحافظ وال شك أن  ،حساد
وقول م ول  و ا  ،بون حجوراوشوهرة الحوافظ  ،عالفور األصول النتشوار توأخر عبوع ومع  لوك  بفائدة، البدر المنيرأصل  

بوين وموا ال يحتاجونو  يحتاجو  عوالب العلوم،  عوالم مودرك يميو  بينموالكون موا يمنوع أن ينبور   ،في بري  مختصرات 
أن تشووكل لجنوو  ينبنووي م لمووا تفضوول الوودكتور  ، وو ا لووي  علووى إعالقوو  لكوون ،ويهوو ب بعوو  الكتووب ،مووين الو  النووث

مناسوب   موروموا تكواد ت ،ينبنوي علوى أ ول العلوم أن ينبهووا ،وعداي  قبل تشوكيل  و ه اللجنو  ،اث من العبثلحفظ التر 
ننبوو  عليهووا فووي وقتوو  فووي نالحووظ علووى عبعتوو  بعوو  األشووياء عالووب موون العووالب  بيوود فووي دروسوونا إ ا رأينووا كتوواب

عرفهووا موون أ بعوو  الكتووب  ،عليوو  ننبوو  ،كوو ا :إ ا قووا  ؟العبعوو  التووي معووك مووايووا أخووي  :نرووو  ،الوودرو  فووي المسووجد
ال سويما وأن المعوابع  ،فالتنبيو  أمور فوي غايو  األ ميو  ؛نبو  علوى موا فيهوا مون خلولأ ،أو مون لونهوا ،مجورد حجمهوا

فال بد من ترشويد  و ا األمور  ،فال شك أن  يحير عالب العلم ،اآلن ت ل إلى النا  المئات بل اآلالل من الكتب
 .وصيانت 
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تحريول وموا فيو  أ  مظهور مون مظوا ر ال (بداي  الخلل)كتاب را  في األسوا   ،من الكتب ستال  األخ مسأل  اال
بدايوو   ، و ا نسووب  لنفسو  ،موون أو  البدايو  والنهايوو  ، و ا مووأخو  مون البدايوو  والنهايو  (بدايو  الخلوول)بول فيو  تحريوول 

 و ووو موون البدايوو  والنهايوو ، ،البوون ك يووريبح ووون عوون بدايوو  الخلوول  ،ليوورو  الكتوواب ،الخلوول البوون ك يوور عنايوو  فووالن
 ،بن ك يور مون البدايو  والنهايو  و كو ااالسيرة النبوي  للحافظ  ،بن ك ير من البداي  والنهاي اقص  األنبياء للحافظ 

 .يعني   ا الشخ  ال   استل   ه المادة من   ا الكتاب متكامل  ،إن كانت  ناك م يد عناي  للمستل
 تستل وتحقر وت رج بعناية جيدة.اإلسالم ابن تيمية يتاوى شيك  يي المقدم: كما يفعل

   دفو و ا  ،وشودة حاجو  النوا  إليهوا مون بوين  و ه الموسووع  الكبيورة ، و ه الموادةإ ا كان   ا من أجل خدمو  نعم 
فوووي لوووم أقووول علوووى  ووو ه اآليووو  الشوووريف  أو الكريمووو  يروووو : "يعنوووي بعووو  المحرروووين  ،واألموووور بمراصووود ا ،صوووحيح

يعنوي إ ا كوان بعو   ، وؤالء  وم السورا  ،يعنوي  و ا محرول ،حديث قدسي قا  هللا تعالى و و  "المصحل الشريل
 .رم   ا يت ،  ا ينتحل ،  ا يسر   ،الرواة يععن بأن  يسر  الحديث

 ؟هنا المقدم: وهنا موجود يا شيك الني ئال
 موجود نعم.

 المقدم: ومطبو  هنا الكتاب؟
 وم  ، م  ميال   ،اقد عرفناه عالب  و  ،ولفت  كريم  من أخ كريم ،عبد هللا، مالحظ  عيب  من الدكتور عو في كتاب معب

 .من النابهين فيما نحسب  استا   أ
أبوودع فووي  ،نوو  للشوويخ محمووود خعوواب السووبكيإ :قلنووا ، نعووود إلووى شوورو  سوونن أبووي داود،(المنهوول العوو ب المووورود)

صودر مون  ،قوام ابنو  بإكمالو  ،ولوم يكملو  ،ابعلمي  مون المصوادر التوي يعتمود عليهوا فوي البوال وجمع المادة ،ترتيب 
 .إلى تتميم  اأيض   وفي عرير  ،ومن التكمل  ست  ،األصل عشرة أج اء

تهو يب ) : وود يعاني سنن أبوي داود ويعنوى بسونن أبوي داو لكن  ال يستنني عن  من  ،كتاب لي  بشر  حرير  نا 
إ ا عر  لحديث قيم  ،  األئم  الكبار المتردمينف  بن   ،على بيان علل األحاديث بصكالم  من (السنن البن الريم
دراك للعلول وك ير منها من اسوتنباعات  ،وما في  من علل ،جميع ما قيل في   ،فهوو إموام فوي  و ا البواب ،وأخو  اوا 

ويبلوغ  ،حتوى يموأل الخووابي :كموا يروا  ، نواك يسويل واديو  ،علل حديث واحد في عشرين  ال ين صوفح يتكلم عن 
  .ودن أبي دانسعن الحديث  فينرتصر على   ا  ،-هللا علي  رحم -الروابي 

البجمعووو ،  نوواك شووخ  منرعووي اسووم   (مرقوواة الصووعود)م وول حاشووي  السوويوعي  ،أ وول السووننعلووى  نوواك حواشووي 
فالتوشيح  ،فرام   ا المنرعي البجمعو  فاختصر   ه الشرو  ،على الكتب الست  اشرو  مختصرة جد  السيوعي ل  
رو  ) :جووواء  ووو ا فروووا  ،اشووور  مختصووور جووود   ،علوووى صوووحيح البخوووار  حيح للسووويوعي فوووي مجلووود الصووو مععلوووى جوووا
جواء البجمعوو   و ا  ،صونير علوى صوحيح مسولم جو ءفوي  (الوديبا )للسيوعي  ،فاختصر   ا المختصر (التوشيح

قاة درجات مر ) :للسيوعي قا  (مرقاة الصعود)و ك ا  (بن حجا اوشي الديبا  على صحيح مسلم )فاختصره في 
علووى الكتووب السووت  معبوعوو  فووي سووت  أجوو اء   ووي الحواشووي ،و كوو ا علووى بريوو  الكتووب السووت  فاختصووره، (الصووعود
 .صنيرة
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 معللي ا سللتان  الللد ،يةلليلة الشلليك ي داود نسللتأننك يللي هللنط المدا لللةالمقللدم: إنن ئبللل أن نتللرك سللنن أبلل
 أستان  الد.، الشنيبر
 السالم عليكم ورحم  هللا. المتصل:
 السالم ورحمة هللا وبركاته تفةل.المقدم: 
 حياك هللا يا شيخ. المتصل:

 المقدم: حياكم هللا تفةل.
 باختصووار أنووا عنوود  ، نسووأ  هللا أن ينفووع بوو ،استضوواف  الشوويخ عبوود الكووريمعلووى البرنووامج  عأ نووأنووا وهللا  المتصوول:
 رة.خاص  بالناحي  الحدي ي  في ال من   ا في السنوات األخيلفت نظر  نراط:   الث

بووودأت كموووا يسووومونها موضووو  إعالووو   ،األولوووى: الحظنوووا يوووا شووويخنا أن الكتوووب التوووي بووودأت تخووور  فوووي اآلونووو  األخيووورة
وأصول يكاد يعرفها ك يور مون علبو  العلوم،  الحواشي في التخريج، فأصبح يخر  حتى من األج اء الحدي ي  التي ال

تخور  علينوا فوي أرععو   ،فوي مجلودين مو ال   أن تخور  فأصوبحت الكتوب بودال   ،الحديث أصل  موجود في الصوحيحين
   ه النرع  األولى يا شيخ. ال تكن في  فائدة كبيرة، امما ي رل كا ل عالب العلم، مما أيض   ،أو ست  مجلدات

 ؟المقدم: سواء كان رسالة علمية أو غير رسالة علمية يا أستان  الد
الرسووال  العلميوو  لهووا دور ووا؛ ألن الرسووال   اأحيان وو لكوون ،الهووا ظروفهووالرسووال  العلميوو   ايعنووي أحيان وو ،ال ،ال المتصوول:

يبرى النشر ال   الحظناه في األسوا  اآلن األخيرة، تركو  علوى إعالو   لكن ،لعلمي  كرسال  لها ظروفها الخاص ا
النرع    ه  ي  عن قراءة كتب اإمام التي نررأ ا، بل رعما تشتت األفكار ،انها ك ير  الحواشي مع أنها ما نستفيد م

 األولى.
وو :النرعو  ال انيو  الرصو  الموجووودة فووي بحوث ال  ووي ،األخيورة : ظوا رة أخور   ووي بودأت فووي اآلونو ايووا شويخنا أيض 

بودأ ظوا رة تضوعيل  و ه الرصو ، ال ينبني عليها أ  حكم فرهي، فت اعن السلل من التابعين ومن بعد م، أحيان  
ال  :موع أنو  أقوو  مورة أخور   ،من الجهوا  بعلوم الحوديثبل جعل من يورد   ه الرص   ،يرل عند   ا  ا  وليت

ومن األشياء التي ت كر، فهل   ا المنهج يوا شويخ خاصو   ، ي من المرقرات ابل أحيان   ،ينبني عليها حكم شرعي
فنرجووو أن نسوومع  ؟أو أنو  موونهج متشوودد فووي الناحيو   وو ه ؟يتبووع ظهوور  وول  ووو مونهج سووليمفوي اآلونوو  األخيوورة التوي 

 رير .رأيكم في الح
لمامك  ،شا د إلمامك يا شيخ في كتب الحديثرجاء لك، ن وو يا شيخ  اأخير   فهال أتحفتنا بشر  أحود  ،بعباعتهاوا 

وأنت تعرل أن   ا من األشياء التي ينتفع بها العبود إ ا موات ووسود  ،بعد مماتك لعل هللا أن ينفع ب  ،كتب السن 
 .االتراب، وج اكم هللا خير  

ئةلية تحلدث علن  أكثلر ملن ، المتصل ا خ  الد عندطجز ال   اشكر   لألستان  الد، ا، وشكر  ا ير   لمقدم: جزاك هللاا
 وييها إطالة الحواشي يي الت ر ج؟ ،الكتب التي ت رج يي اآلونة ا  يرة

جم األجو اء والمعوا والتخوريج بوالرجوع إلوىأموا بالنسوب  إعالو  الحواشوي  ،اللفتو  الكريمو  للشيخ خالد على  و ه اشكر  
موع أن أصوو   و ه األحاديوث موجوودة فوي  ،متداولو  بوين النوا وغيور والمشيخات والكتب التي  وي غيور مشوهورة 

و ،قبل  لك   ا خلل في التحصيل :فنرو  ،الكتب المتداول  المشهورة بهو ه األجو اء  افتجد بع  عالب العلوم منرم 
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 ن   اال شك أ، م ال  من أجهل النا  بالبخار   ن ، مع أويحررها ،ويخرجها ،يحفظ  وائد ا ،والمعاجم والمشيخات
يجهل ك ير من عالب العلم موا يحويو  صوحيح  ،عظيم في الصحيحينيعني عندنا علم  ،في المنهجي  ، خللخلل

 ،يعنوي جموع أبوواب الودين كلهوا ،وصوحيح البخوار  كتواب اإسوالم بحول بعود كتواب هللا ،البخوار  مون دقوائل العلووم
 .إلي  النف  تميل ، واإغرابب اإغرابمن بافتجد عالب العلم 

 تهتمون يي الدراساد العلمية العالية بهنا أثناء التحقير؟ المقدم: لكن أنتم مثال  
يعنووي بروودر اعووالع  ،فهوو ه ورقوو  اختبووار ،هوواأن  وو ه الرسووائل العلميوو  لهووا ظروفم وول مووا تفضوول األخ الشوويخ خالوود 

تجواو   و ه المرحلو  أو موا  إ ا لكون ،بول ويبورعير المشوهورة ينوسع  اعالع على   ه الكتب المشهورة وغ ،العالب
 ووم  ، ووم بعوود  لووك فووي السوونن ،قبوول كوول شوويءالصووحيحين بيعنووى  ،أن تكووون األولويوواتينبنووي  ،ألوو م بهوو ه األمووور

موع أنو  فوي قووة  ،ي الترتيوببعود سوند ابون ماجو  فويعنوي تصوور مسوند اإموام أحمود  ،ترتيب لهمأ ل العلم المسانيد 
 ووم كتووب الصووحا   ،لمووا ا؟ ألن لهووم نظوورات دقيروو  يروودمون الصووحيحين ،يووث فووي مصووال سوونن أبووي داووداألحاد

 م بعد  ، م السنن ،بن حبان ومستدرك الحاكماو بن خ يم  اصحيح ك ،م أصحابها بما اشترعواالتي ما ألت  األخر  
 . لك المسانيد

 دعى الجفوووووووووووالعلوووووووووووى المسوووووووووووانيد في ووووووووووو    عووووووووووووالوبعوووووووووووود ا فووووووووووووي رتبوووووووووووو  مووووووووووووا ج  
 

فالو   يصونل علوى السونن موا ا  ؛الوروات علوى الصوحاب على أسوماء ها أصحابها ؟ ألن   ه المسانيد ألف  ما العم ن
و ،بواب تحوريم كو ا ،بواب جووا  كو ا ،بواب حكوم كو ا ،يترجم بحكم شورعييصنع؟  هو ا الحكوم لح فهوو إ ا أراد أن يرش 

أحاديوث  ،أحاديوث أبوي بكور الصوديل ي؛لصوحابما إ ا ترجم بين ،ح أقو  ما عنده من رواي سول يرش  من مرويات  
 ،أحاديووث  وو ا الصووحابيأو بمووا وقوول عليوو  موون  ،يووأتي بجميووع مووا وقوول عليوو  ،أحاديووث ع مووان إلووى  خووره ،عموور

 و ه أولويوات  ،ول لك تأخرت مرتب  المسانيد عون مرتبو  السونن ؛لحكم شرعي ترجم ب بن  النظر ألن  ال يستد  
 النعووا ، أو مشوويخ  أو مشوويخ  ،يوو  ب إلووى جوو ء األلوول دينووار موو ال  فكووون العالووب  ،عنايوو  فائروو أوال ووا أ وول العلووم 
 .خلل في المنهجي  إغراب،   ا حيح البخار    او و جا ل في ص ،فالن أو عالن

 المقدم: تكلم عن البحث عن القصص الموجودة عن السلف والتابعين ومن بعدهم؟
نمووا  وي مون بواب حفو  الهمووم ،لبنواء األحكوام عليهواال  ،وتو كر عوونهم واعتمودو ا ، نواك قصو  يو كر ا السولل  ،وا 

مموووا يشوووح   مووو  المتوووأخرين  ،فوووي العلوووم والعمووول والعبوووادة والتعوووب والسوووهر فوووي  ووو ا البوووابنعوووم ينرووول عووون السووولل 
لم  لو ،أن نعتمد على   اعن فالن   ا الخبر إلى صح  نحن بحاج  إلى أن نبحث  ،وسلوك سبيلهم ،لمحاكاتهم

تعوود   ، ا ال شووك أنوو  موون المنشووعاتفهوو ،لووو لووم نعتموود علووى الكتوواب والسوون  ،بدعوو  :لرلنووا وو ا  إلووىيكوون فووي البوواب 
لكوون لرصووور م أو ترصووير م مووا  ، لووك فصوواروا يبح ووون فووي أسووانيد كتووب مستفيضوو  مشووهورة عنوود أ وول العلووماألموور 
واسووتفا   ،تتووابع أ وول العلووم ،فهوو ه مشووكل  ، وو ه الكتووب ألفووواأن فجرئوووا علووى  ،سووانيد مووا ي بتونوو  بهوواموون األوجوودوا 

موا وجود  لموا ا؟ ،ت بت نسوبت  إلوى فوالن  ا الكتاب لم  : م يأتينا من يرو  ،ن نسبت إلي النرل عنها منسوب  إلى م
يعنووي يرعووع بشووهادة االستفاضوو  بووين  ،أ وول العلووميعنووي االستفاضوو  أموور معمووو  بوو  عنوود  ،يوصوول  إلووى فووالن اسووند  

أ ووول الخبووورة والدرايووو  بهوووا الكتوووب التوووي ينرووول عنهوووا األئمووو  ال روووات األعوووالم فكيووول ال ت بوووت  ،النوووا  فوووي األنسووواب
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وم ول  و ا ال شوك  ،والتنبيو  عليهوا ال شوك أنو  مون الفضوو  ،فتتبوع م ول  و ه ؟الممي ون بين ما ي بت وما ال ي بت
 .أن  يعو  عن تحصيل المهمات

و ،وجوودة و ا النيو  م ،السون ب تخت من شر  كتب جاه علب  ور ما لأما بالنسب   أشورع  ك يورة ألبوواب  او نواك أيض 
 ،كتوب األحكوام  وا مونغير و لسونن وغير وا مون كتوب السون  لبلووغ المورام ومون ا ،من صحيح البخار  وصحيح مسلم
لكوون أنووا غيوور مرتنووع موون تفريووغ األشوورع  ونشوور ا بالكتووب  ،وتصووحيحها وتصووويبهاويحوور  العووالب علووى تفرينهووا 

 .ألن التأليل فن
 جعونها يا شيك.طيب تراالمقدم: 

نعوم بعوو  النوا  عنووده  ،واإلروواء فون  خوور ،تووب، التوأليل فونأسووهل مون مراجعوو  موا ك   ابتوداء   التووأليل ال أنوا عنود 
 ،بوون ع يمووين موو ال  االشوويخ  ،موون الكتابوو  م وول  وو ا ال بووأ  اروورب جوود  يوترتيووب للمعلومووات بحيووث  ،اإلروواء فوويملكوو  

الشويخ صوالح  معوالي ،كالمهوم دقيول ومرتوب ،من التوأليل م قريب ؤ ايعني إلر ،-حفظ  هللا-الشيخ صالح الفو ان 
موا أنوا أتحودث عون نفسوي  :أقوو فوي كتواب، أموا بعو  النوا   فرغ لخور  لو، كالم  دقيل ومرتب أيضا    الشيخ

أموا  يفورغ،وال أعيول أن أقورأ موا  ،ال يصولح للنشور كتابو  يربول سوماع ، أنوا نفسوي ال أقبلو يسجل عني في الدرو  
 .ال شك أن   مع التأليل والجلو  بين الكتب والتأليل   ا مشرو 

 ؟منه المقدم: لكن هل بدأد يي شيء
ن كوان  ،يعنوي موا يتركوون لو  فرصو  ،نفعهوم في وحاو  ،ألن من تصد  للشباب ؛بدأت لكن الكالم على الوقت وا 

   الجميوع اإخووال  فووي أن يوور  -جوول وعوال-ونسوأ  هللا  ،-بووإ ن هللا عو  وجوول- و ووو البواقي ،بواب التووأليل مهوم
 .الرو  والعمل

 المقدم: سنن الترمني يا شيك؟
الجواموع التوي  هواكتب السون  منألن  ؛و و من الجوامع ،نعود إلى جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترم   نعم

بون او  ود والنسوائي، ومن أ مها سنن أبي داالسنن :منها ،ومن أ مها البخار  ومسلم والترم   ،تشمل أبواب الدين
و ووي قريبوو  فووي مادتهووا وترتيبهووا موون  ،بوون أبووي شوويب  ومصوونل عبوود الوور ا اكمصوونل المصوونفات  :ومنهووا ،ماجوو 
وو ،أنهووا لك وورة مووا فيهووا موون   ووار تختلوول عوون كتووب السوونن إال ،السوونن منهووا  ،منهووا المعوواجم ،الموعئووات امنهووا أيض 

 .المسانيد إلى غير  لك من الكتب
لك وورة مووا وعنووي بوو  العلموواء عنايوو  فائروو   ،امووع التووي تشووتمل علووى أبووواب الوودينأحوود الجو جووامع أبووي عيسووى الترموو   

و كوور  ،ألقوووا  أ وول العلوومونروول  ،وموون تنبيهووات اصووعالحي  ،ومعووارل فووي السوون علوووم موون يحويوو  موون أحاديووث و 
 ه  وفي البواب عون فوالن وفوالن وفوالن و  :رول يروي  بعلى الحديث ال   يعرب الترم    ،شوا د الحديث الم كور

 .ونعر  لبع    ه الشرو  ،ويخرجونها ،يعنى ب  الشرا  ،شوا د الحديث
 اتصال من الشيك عمر المقبل.  ناالمقدم: طيب نستأننك ئبل أن نعرض لبعض شروح سنن الترمني مع

 شيك عمر السالم عليكم.
 وعليكم السالم ورحم  هللا وعركات . المتصل:

 بك، تفةل يا شيك. المقدم: أهال  
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 شيخ عبد الكريم. اج اكم هللا خير   المتصل:
 هللا يحييك. االشيخ: مرحب  
 حياكم هللا. المتصل:

 الشيخ: هللا يحفظك.
 وبارك فيكم. المتصل:

 .االشيخ: ج اك هللا خير  
بووارك هللا -وليووت م وول  وو ا  ،ونأموول موون فضوويلتكم الم يوود ،المفيوود النووافع شووكر هللا لكووم م وول  وو ا البرنووامج المتصوول:

 ومن يأتي من األجيا  بإ ن هللا تعالى. ،ويكتب لينتفع ب  الحاضر ن يدو   -فيكم
أنوو  لووو دخوول  :حتوى لووو قووا  قائولاليوووم التووي تعيشوها السوواح  عباعيوو  الكووريم إ ا أ نووتم لنوا م وول  وو ه ال وروة ال ناشويخ

رصد الدقيل لما ، يعني ألي   ناك ني  على العمل على إيجاد مرك  معلومات يعتني بالالوجد جديد   االمكتب  يومي  
ولعول  و ا  ،بحيث يستخدم في  و ا كول إمكانيوات التوي ترا وا ممكنو  لخدمو  البواح ين ؛اوما ينشر حدي    ،انشر قديم  

و ووي العبروو  الحاصوول موون  ،فيوو  معالجوو  لمشووكل  تعرضووت لهووا شوويخنا الفاضوول فووي الحلروو  السووابر  قبوول أسووبوعين
وو ،ن موون جمعهووا ك يوور فائوودةالتووي قوود ال يكووو  ،العبعووات بعوو  عووالب العلووم فووي تتبووع ت يوود  اوفووي الوقووت نفسوو  أيض 

و ،حاج  المعو ين من عوالب العلوم الو ين ال يسوتعيعون شوراء موا يريودون  فوي إيجواد  و ا المركو  يكوون  اولعول أيض 
ألنكووم تعلمووون أن اإنترنووت لووي  كوول  فووي  موورات المعووابع؛  خووالو الوو   يروووم بوو  شووريل ال مووع العموولفيوو  مسوواندة 
 وليسوا بالرليل ال يحسنون التعامل مع   ه الوسيل . االتعامل مع ، بل بعضهم أيض   ر لهميتيسالباح ين 

 ؟المقدم: هل ترون أن القيام بها مؤسساتي أولى
 ،لكوون فووي تروودير  أنوو  إ ا تنوواد  المهتمووون بهوو ه الجوانووب م وول شوويخنا بووارك هللا فيوو ، ونفووع هللا بوو  بلووى، المتصوول:

يسوهل  ،دقيولي قوو  و معلومواتيكوون فيو  تبواد  ، .......ن تحوت مظلو  إحود   و هقود تكوو ا، و يسعى لتبني م ل   
 هلل. حمد  ا ب

يعنوي نالحوظ  نواك إغورا   أل  تو يل نسب  الكتاب إلوى مؤلفو ،ما أدر  مس أخر  يا أبا ياسر،نرع   بعد إ نكم في
لمؤلفوو  حتووى ال  امشووهور   ي فووي  كوور  لووك، رعمووا يكووون الكتووابعن ووتالتعبيوور موون بعوو  البوواح ين أو إعالوو  إن صووح 

أو أنوو   ؟ وول  وو ا موون التوورل ؟يحتووا  إلووى  وو ا، فمووا أدر  مووا ضوواب   كوور مسووأل  تو يوول نسووب  الكتوواب إلووى مؤلفوو 
 ؟حاج  في بع  المواعن وفي بع  المواعن اللل

دارتكم لها. ،وشكر هللا لكم أبا ياسر، أنتم فاتح    ه البرامج ،شكر هللا لك شيخنا  وا 
 تعليقكم شيك عبد الكر م.لشيك عمر المقبل، ل االمقدم: شكر  
 ،ونفوع البواح ين ،مركو  المعلوموات والرصود ،أموا بالنسوب  للمركو  ،اخيور  الشويخ عمور علوى موا قدمو   اجو   هللا أخانو

أن  ينبنووي  ووووم وول مووا تفضوولتم ، ويحتاجوو  عووالب العلووم، وتمييوو  النووث موون السوومين  وو ا معلووب ال شووك أنوو  ملووح
إن -وال تتوأخر  ،م ل  و ه األموورن   ه الجهات إ ا اقتر  عليها تحتا  إلى من ينبهها إلى لك ،تتبناه جه  رسمي 
ر يوغ ،أن  إ ا كان الكتاب معبوع ألو  مرة  ا ال شك  ،بالنسب  لتو يل نسب  الكتاب إلى مؤلف  ،-شاء هللا تعالى
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)الفوائود المشووق  غيور مؤلفيهوا وعبعوت كتوب نسوبت إلوى ووجود  ،ال بد مون التو ول مون نسوبت  إلوى مؤلفو ف ،مشهور
 ...وما في  من مادة ،نسب البن الريم إلى علوم الرر ن(   ا

 يا شيك؟ (الفواقد)اسمه  له كتابعلى اعتبار أن المقدم: 
 .علوم الرر ن كل  مبني على المجا الفوائد المشوق  إلى  لكن ،الفوائد بال شك ل  كتاب

 المقدم: والمجاز ال يراط ابن القيم.
( نسب البن )أخبار النسب بن الريما  ف  عن ن   ا  ا يختلل تمام   ،ه عاغوتاسم ، أو عاغوت،اسماه صنم   ،مصن

بأسووماء كتووب ن  نوواك كتووب نسووبت إلووى غيوور مؤلفيهووا، كتووب لمؤلفيهووا سووميت أالمرصووود  ،الروويم ولووي  البوون الروويم
لكنهوا  ،المراصود  و ه ال شوك أنهوا مهمو  لكن ال يادة التي تعنى علوى ،، الت بت ال بد من ال بد من الت بت ،أخر  

ومجورد موا ت بوت نسوب  الكتواب  ،مون الكتواب اكبيور   اوتشونل حيو    ،تعو  دون تحصيل الفائودة ،تعنى على المراصد
 يكفي.   عند أ ل العلمبالعر  المتبعإلى مؤلف  

 نعود إليه يا شيك. جامض الترمنيالمقدم: 
لوو   ،اوحوودي    اقووديم  عنووي بوو  العلموواء  ،وفوو  المشووهورة عنوود أ وول العلوومجووامع أبووي عيسووى الترموو   موون الجوامووع المعر 

عارض  األحوو    و ا كتواب  ،البن العرعي المالكي (عارض  األحو  )أو قبل   (النفح الش  ) :شرو  ك يرة منها
ن كان ال ينفل بع  الكالم عنى بالمسائل الفرهي  ي   ،عرعي المالكيالبن اجيد متوس  الحجم ألبي بكر   ،اليسيروا 

 ،فوادة منو اإسووء عباعو  الكتواب حوا  دون  ،لكون سووء العباعو  ،وموا أشوب   لوك ،على لعائل اإسنادالمختصر 
فيو   ،يعنوي التصوويب أك ور مون الكتواب ،وعنودنا فوي نسوختنا ،الصاو  والتا   عباعوات سويئ  للنايو عبع بمعبع  

الشيخ أحمد شاكر لما  ،لي  للترم  إقحام لكالم  في  ،عرعياللي  البن في  إدخا  كالم  ،إسراط أحاديث وشرو 
 فيو  أدخلووا ،الشيخ أحمد شاكر ل  تعليرات علوى نسوخت  ،جامع الترم  نسخت  من  وااستعار عباع  الكتاب  واأراد

يعنوي  ،الكتاب لو يبحث عن نسخ لو  ،ومن   ا تعرل قيم    ه العبع  ،جمل  من األحاديث أدخلو ا في الكتاب
ويعلول علوى موا فيو  مون مخالفوات عرديو   ،مراد المؤلول لىع   يبحث عن نسخ ل  ويحرل ويخر عارض  األحو 

ن كان ال يفوي بوالنر  التوام ،يسد  نرة أن لكان الكتاب ،يسيرة ال  ،لكنو  نوافع فيو  فوائود ولعوائل البون العرعوي ،وا 
 .توجد عند غيره

الكتواب لوم  و ا  ،اوأنفسوه انفوع الشورو  وأمتعهون أو و ا مو ،النا  البن سيد (النفح الش  اسم  )كتاب  ا ناك أيض  
 ،لسووخاو  لوو  تكملوو لو  ، رعوو  تكملوو أبووي والبنوو   ،سووعى فووي إكمالوو  ،النووا  أكملوو  الحووافظ العراقووي بوون سوويدايكملوو  

 .ال يرل دون  إبداع الحافظ العراقي اوأيض   ،النا  بن سيدابدع في  أالمرصود أن   ا الكتاب 
 المقدم: أكمله بنفس االسم؟

دكتوور مون خيوار مون  ،الشويخ أحمود معبودستا  البارع بتحريل األ ،ج أينلكن  لم يعبع من  سو   تكملت ، اإي  عبع  
 .أ ل   ا الشأن ،معرفنا 

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

 لى المكنلز اإلسالمي ل دمة السنة؟المقدم: وهو يشرف اآلن ييما يبدو ع
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المرصووود أن الشوويخ أخوور   ،اك يوور   ، لمووا انتروول إلووى مصوور قصوورت فووي حروو بعوود مووا را  حريروو  أنووا قصوورت فووي حروو 
التعليرووات التووي تر وول  موون نفوو  وليسووت ،اأعووا  الوونف  جوود   ،وأعووا  الوونف  فووي التعليرووات ،المجلوود األو  وال وواني

لى حاشي  كتاب كو ا ينرل الته يب إ ،التي  ي مجرد نرل من كتاب إلى كتابم ل تعليرات بع  النا   ،الكتاب
، و وو ولو  تحريروات ال توجود عنود غيوره ،ول  لمسات ،الشيخ ل  وقفات ،من كتاب اكتاب   غيفر المهم  ..ينرل الترريب

 حا  موو ال  سووإبوون يوو كر سووبعين صووفح  الإعالتوو  بهوو ه العريروو  يعنووي فووي ترجموو  الووراو   لكوون ،موون أ وول  وو ا الشووأن
وم ول  و ه االسوتعرادات رغوم  ،سوحا إعون ابون  مسترال   اا الكتاب بح   عالب العلم بحاج  إلى أن يكون    تعليل،

مون  جو أن ،دون إخورا  الكتوابنهوا تعوو  أأ ميتها وجودتها وأ مي  يعني إمام  الشيخ أحمد في   ا الباب ال شك 
ن كووانوا يرولووون مون سوونين  ،سونين لووم يخوور  ال الوث  مووا ا عون الرابووع والخووام  والعاشوور لكوون ،ال الووث فووي العريولوا 

  .وهللا المستعان ،ايمكن يصير خمسين أو ستين مجلد    العريربه ه  والحاد  عشر،
 -مردم  ابن سيد النا - اومردمت  أيض   ،جامع الترم  اد من  من شر  ابن سيد النا  لعلى كل حا  الكتاب يف

 .إلى كتب المصعلحنرل ك ير منها  ،ال توجد عند غيره واختيارات اصعالحي  لفتات اهفي
وو عنووى بجمووع كوول مووا ك يوور موون عووالب العلووم مموون ال ي   ،تحفوو  األحووو   ،)تحفوو  األحووو  ( للمبوواركفور   نوواك  اأيض 
ترتنوي  :روو ن ؟أقتني عارض  األحو   أم تحف  األحو   ،اإ ا أردت أن أقتني واحد   :يرو  ،  ه الكتب حو كتب 

شوورح   اقوود تجوود حوودي   مووا شوور ،  االعرعووي قوود تجوود حوودي    ابوون ،ى بعناصوور الشوور  المعلوبوو ألنوو  وف وو ؛  تحفوو  األحووو 
لكون علوى الوضوع الروائم تحفو  األحوو    ،النسخ  التوي اعتمود عليهوا وسووء العباعو  إلىقد يكون مرد   ا  ،مبتور

 ."في البابو " :برول الترم    المباركفور  بتخريج األحاديث التي أشار إليها اويعنى أيض   ،أفضل بك ير
وو علووى جووامع  )قوووت المنتوود  اشوورو  مختصوورة جوود   موون مختصوورات السوويوعي علووى  وو ه الكتووب يعنووي ا نوواك أيض 
 .)نفع قوت المنتد ( االمختصر ال   أشرنا إلي  سابر  ( و الترم  
و ووو وي أ ،ال يسوتنني عنهووا عالووب علووم ،الشوويخ أحموود شواكر علووى جووامع الترموو  تعليرووات  اأيض  موونهج لتحريوول  ايض 
 .الكتب

 المقدم: طبعد على نفس السنن؟
وو ،فووي التصووحيحيسووتفيد منهووا عالووب العلووم  ،الترموو   بتحريوول الشوويخ أحموود شوواكر جووامعمجلوودين   ايسووتفيد منهووا أيض 
و ول فوي وتضوعيفهم،  فوي تو يول بعو  الورواة -رحم  هللا علي -نعم قد نختلل مع الشيخ أحمد  ،تحريلمنهجي  ال
ال إننووا ال يعنووي  لكوون ،فوي  وو ا نختلوول معوو  هم،جمووا ير أ وول العلووم علوى تضووعيف ا،ك وور موون عشوورين راوي وأتعليراتو  
فووي قاعووات البحووث وتحريروو  لرسووال  اإمووام الشووافعي ينبنووي أن يوودر  فووي  ،الشوويخ مدرسوو  فووي التحريوول ،نفيوود منوو 

فيهوا  وائود علوى موا موام الشوافعي مون الرسوال  لإلنعم عندنا نسخ  مخعوع   ،يعني إبداع ،لدراسات العليا ليحت  ا
 .التحريل العلمي الدقيل الباب، في باب أن  إمام في   الكن يبرى  ،مما وقل علي  من النسخ ، كره

، وموا فيو  مون علول وموا فيو  مون كوم مون أحاديوث األحكوام ،ورغم أ ميتو  ،نأتي إلى سنن أبي عبد الرحمن النسائي
بحاجوووو  ماسوووو  إلووووى شوووور  متكاموووول يعنووووى بالرجووووا  والمتووووون والتصووووحيح  إال أنوووو  ،ير إليهووووا فووووي تووووراجم األبوووووابيشوووو
أن  و ه العلول التوي أشوار إليهوا فوي  وو ه  ويرينوي ،ه التوراجم التوي  وي علولويعنوى بالدرجو  األولوى بهو  ،ضوعيلتوال
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وحاشوووي   (المجتبوووى  ووور الرعوووى علوووى ) للسووويوعي نووواك شووورو  مختصووورة  ،التوووراجم  وووي العوووائل فوووي شووور  الكتووواب
 .يعني ما تفي بالنر  ،عوا  كبيرإ ها في ،للسند 

 ،) خيرة العربى في شر  المجتبى( الشيخ محمد بن علوي  دم أ يووعيلمعاصر اسم   اشر  معو  جد   ا ناك أيض  
أنو  عود  عون  و ا لوي  كور  ،ايبلوغ األرععوين مجلود   ،ا،  و ا شور  معوو  جود  في دار الحوديث فوي الحورم   ا مدر 

يووأتي إلووى الوورواة فيتوورجم لكوول واحوود  ،امعووو  جوود  منوو  تسووع  مجلوودات بشوور  و خوور   وو ،االعووو  إلووى النصوول ترريب وو
ال سويما م ول  و ا الكتواب  ،لكن جمع مادة يعني تنفع الرارئ  ،  ه أمور ال تنتهي ،وي كر جميع ما قيل في  ،منهم
 .والساح  تكاد تكون معدم  من شر  يسعل عالب العلم ،تي األم  بحاج  ماس  إلي ال

عبعوت بعنايو  شويخ أبوي  وم  ،معبوعو  فوي مجلود كبيور فوي الهنود ،الحواشي السلفي  على سنن النسائي اض   ناك أي
 .فيها فوائد وعرائل ونفائ  ،األشبا  في خمس  أج اء

وو ،يفهمهووا عووالب العلووموتصوووغها بصووياغ   ،تجمووع الشوورو  السووابر  ،حريروو  بحاجوو  إلووى شوورو وكتووب السوون    اوأيض 
 ،يمكن أن تستنب  أدلتها من   ه األحاديوث ،حوادث ونوا   تد  عليها   ه األحاديث تضيل إليها ما استجد من

 هللا المستعان.
 ،بن عا راوأو  من أدخل  مع األمهات أبو الفضل  ،و  ا  و ساد  الكتب عند األك ر ،بن ماج اسنن  :اسادس  

ن كووان   ووو سوواد   الوودارمي نوواك موون جعوول و  ،علوووا بدلوو  الموعووأفووي تجريوود األصووو  جبوون األ يوور وقبلوو  ر يوون اوا 
 ووو سوواد  الكتووب لك وورة بوون ماجوو  االنووا  تتووابعوا علووى جعوول سوونن  ابوون عووا ر كوولالفضوول  يلكوون بعوود أبوو ،الكتووب

 . وائده وفوائده
 ،الحنفوي جلويفعالء الدين بون  ملنعا منها شر   ،المعبوع قليلو لكن الموجود منها  ،بن ماج  ك يرةاشرو  سنن 

فوي السونن فيو  أك ور مون  ال مائو  موا شور  المردمو  التوي  ،إال أن  لم يشر  المردم  ،ماتع  ا شر  عويل ونفي  و 
 . م أكمل العبادات إلى  خره ،بدأ من أبواب العهارة ا،حديث تركه

يعنووي فووي مووا  (نووور مصووبا  ال جاجوو )وعبووع مختصووره  ،ا( مختصوور جوود  اسووم  )مصووبا  ال جاجوو شوور  السوويوعي 
 .ائ  صفح تاب كبير في مشر  لك ،من مائ  صفح يررب 

فوائود وفيهوا  ،بون حسون السوند  معبوعو احاشي   ،لم يعبع  ا ال    ،العجميابن  شر  بر ان الدين الحلبي سب 
وولو  أي ،بون ماجو  لسورا  الودين بون الملرونسونن او ناك شر   وائود  ولعائل،  ،د وائود أبوي داو  ، وائود النسوائي اض 

إلوى  ،شور  معوو و وو  ،بون ماجو  فوي  مانيو  مجلوداتاشور   وائود  ،شورحهاتصود  لهو ه ال وائود ف ، وائد الترمو  
   التي ال يمكن استيعابها.و من الشر غير  لك 

 ...الحقيقة أن وئد البرنامج بدأ يل المقدم:
ياكم ممن يستمعون القول ييتبعون أحسنه. ،جزى هللا يةيلة الشيك  ير الجزاء  وجعلنا هللا وا 


