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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

 عبده ورسوله. اوحده ال شريك له، وأشهد أن محمد  

مد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم صل على مح

حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 

 إبراهيم إنك حميد مجيد .

 أما بعد ..

من الكالم عن اإلمام النسائي وعن كتابيه " المجتبى "   -بحمد هللا تعالى -انتهينا البارحة 

 السنن الكبرى"  ونكمل اليوم إن شاء هللا مقرر هذه الدورة، وهو الكالم عن :  و "

 اإلمام ابن ماجه وكتابه " السنن" .

 مام ابن ماجه عليه رحمة هللا:إلونبتدئ كالعادة بترجمة ل

 محمد بن يزيد الَربَعي موالهم. اسمه:

ربيعة بن نزار بن معد  وهذه النسبة إلى قبيلة أو إلى شعب كبير من العرب وهو ربيعة ،

 بن عدنان .

 تعرفون أن العرب تنقسم عند كثير من النسابين إلى عدنانية ، وقحطانية.

العدنانية تنقسم إلى أربعة فروع : وهم أبناء مضر ، وأبناء ربيعة ، وأبناء إياد ، وأبناء 

 أنمار . 

مولى له ، مولى  فـ " ربيعة " شعب كبير ، وقبائل كثيرة ، فينسب إلى ربيعة ، ولكنه

 لربيعة.

 كنيته: أبو عبد هللا ، ابن له اسمه عبد هللا.

وينسب إلى بلده التي ولد وتوفي فيها ونشأ فيها وهي قزوين ، يُقال له : " القزويني " ، 

وقزوين بلد في خرسان تقع اليوم في شمال غرب طهران تبعد عنها حوالي مائة 

 ران في الشمال الغربي .وخمسين كيلو ، مائة وخمسين كيلو عن طه

 : ابن ماجه . أما شهرة هذا اإلمام فهي

 من جهتين : اوقد وقع في هذه الشهرة خالف   

 الجهة األولى: هل هي ماجه هو لقب ألبيه، أم لجده أم هو اسم أمه؟

ثالثة أقوال، القول الصحيح: أنه لقب ألبيه يزيد، هو محمد بن يزيد ، يزيد كان يُلقب بـ 

هذا القول هو الذي نقله أبو الحسن القطان تلميذ المؤلف، وهو أعرف الناس  " ماجه " ،

علماء قزوين كأبي يعلى الخليلي الحافظ ، والرافعي في  ابشيخه، وهو الذي اعتمده أيض  

 كتابه " التدوين في أخبار قزوين " اعتمدوا هذا القول .

ماجه لقب لجده أو اسم جده ،  وهذا القول له أثر في طريقة كتابة ابن ماجه فإن قلنا أن

معنى ذلك أنك إذا قلت محمد بن يزيد بن ماجه ما تكتب ألف قبل كلمة ابن، الحظتم هذا، 

محمد بن يزيد بن ماجه، إذا كان ماجه اسم لجده ما تكتب الهمزة قبل كلمة ابن، لكن إذا 
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، ولو قلت: محمد ا، تكتب األلف قبل كلمة ابن دائم  اقلنا أنه لقب ألبيه فتكتب األلف دائم  

 .ابن يزيد تكتب ابن ماجه باأللف، وال تحذف األلف أبد  

كانت في بداية السطر، سواء كانت بين  سواء   ا: على الصحيح األلف ما تحذف أبد  اإذ  

علمين، سواء كانت في سياق النسب، على كل األحوال األلف تبقى ما تحذفها، هذا 

 الخالف األول حول ماجه.

ماجه؟ أم أنه بالهاء عند القطه، وعند  اوقطع   ال  هل هو بالهاء وص ي :الخالف الثان

 الوصل: تنطق تاء مثل تاء التأنيث؟

عند الوصل؟ أم أنها هاء مثل هاء السكت  عند الوقف، وتاء   هل هو تاء تأنيث فتنطق هاء  

 فتنطق هاء في الوصل والقطع؟

 . اوقطع   ال  األصوب واألرجح: أنها هاء سكت تنطق هاء وص

وهذا األصح وإِْن كان نطقها بالتاء عند الوصل ال نقول إنه خطأ لكنه خالف األْولَى 

: ابن منده على نفس القاعدة األصح أن تنطق ال  وخالف األصح، ومثله ما شابهه مث

 بالهاء، فإن نطقتها بالتاء فال بأس، وهذه قاعدة في كل ما شابهها.

َكان في كتابه " وفيات األعيان" أما المزني في وممن ضبط هذه الكلمة بالهاء: ابن َخلِ 

ما يضبطها بالتاء أمثال هذه األسماء، يضبطها  اكتابه " التكملة لوفاة النقلة" فكان كثير  

بالتاء مثل تاء التأنيث، فهو في خالف إال أن النطق األعجمي لها األصلي أنها بهاء مثل 

 هاء السكت.

لده سنة تسع ومائتين للهجرة، مائتين وتسعة هو نص :  بـ " قزوين "  ب مامإلولد هذا ا

على ذلك، قال: ولدت سنة تسع ومائتين، فتلقى العلم عن علماء قزوين، ومن أشهر 

ا شيخه  علي بن محمد علماء قزوين الذين تلقى عنهم العلم، وأكثر الرواية عنهم جد  

افع القزويني المتوفى عمرو بن ر االطنافسي المتوفى سنة ثالث وثالثين ومائتين، وأيض  

سنة سبع وثالثين ومائتين، وغيرهم مثل إسماعيل بن توبة، وغيره، هؤالء تلقى عنهم 

 العلم في بلده قزوين قبل أن يبتدئ الرحلة.

ثم ابتدأ رحلته ولم يحدد أحد من أهل العلم بداية هذه الرحلة عام كم ، لكننا وجدنا أن أحد 

عنهم بمكة توفي سنة سبع وثالثين ومائتين ، فمعنى علماء هذا اإلمام بمكة الذين أخذ 

ذلك أن رحلته البد أن تكون قبل هذا العام قبل عام سبع وثالثين ومائتين ، فنستطيع أن 

نقول أنه رحل قبل هذه السنة هللا أعلم قبلها بسنة بسنتين، أكثر أقل، لكنه قبل هذه السنة 

ن سنة، عمره أقل من ثمانية عشر ، وبذلك يكون قد رحل وعمره أقل من عشري اقطع  

، اإلمام النسائي الذي ابتدأ رحلته وله من العمر اسنة ، فهو يشبه إمامنا السابق تقريب  

 . اخمسة عشر عام  

مام، فذكر أنه دخل الري ، والري إلذكرت بعض المدن التي زارها هذا ا خط رحلته :

 ا، كانت قديم   اة إيران حالي  مدينة قريبة من طهران عاصم اهي قريبة من ِطهران حالي  

الري هي المدينة المشهورة وطهران قرية بجوارها ، اآلن الري اندثرت ما عاد لها 

وجود وطهران هي التي أصبحت المدينة الكبيرة ، فسمع بالري من محمد بن حميد 
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الرازي ، ومن أحمد بن بديل الرازي الكوفي قاضي الري ، ثم رحل إلى نيسابور 

مام الكبير الشهير محمد بن إلن الكبرى هي ومرو، فسمع بنيسابور باعاصمة خرسا

من أحمد بن األزهر بن منيع ثم دخل مرو ثاني أكبر  ايحيي الذهلي ، وسمع بها أيض  

مام أحمد، وتلميذ إسحاق إلمدن خرسان فسمع بها من إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ ا

مام أحمد وابن راهويه، ثم دخل إلمين، اماإلبن راهويه، وأحد من نقل الفقه عن هذين ا

بغداد وسمع بها من أبي خيثمة زهير بن حرب، وهو من كبار النقاد وحفاظ الحديث في 

بغداد، وسمع بها من أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي، ومن أحمد بن منصور 

فدخل الرمادي، ومن الحسن بن َعَرفة وغيرهم كثير في بغداد، وجال في بلدان العراق، 

فهو أحد  االكوفة، وسمع بها من الحافظ الكبير أبي بكر بن أبي شيبة وأكثر عنه جد  

كتابه " السنن"  بمروياته، حتى اعتبر " المصنف "  البن أبي شيبة  ألالشيوخ الذين م

سمع بالكوفة  اأحد أعظم المصادر التي رجع إليها ابن ماجه في كتابه " السنن "  وأيض  

د بن العالء وإسماعيل بن موسى الفزاري وغيرهم، ثم دخل قرينة من أبي كريب محم

الكوفة وهي البصرة ، وسمع بها من محمد بن بشار بندار ، ومحمد بن المثنى أبي 

موسى الزمن ودخل واسط ، وهي مدينة بين الكوفة والبصرة وسمع بها من محمد بن 

شام بن عمار وعبد سنان الواسطي وغيره ، ثم رحل إلى الشام فسمع بدمشق من ه

الرحمن بن إبراهيم دحيم ،  والعباس بن الوليد الخالل ودخل حمص فسمع بها من محمد 

بن المصفى ، وهشام بن عبد الملك اليزني، ودخل َطَرُسوس التي هي كما ذكرنا لكم 

آخر مدن الشام من الناحية الشمالية الغربية، هي اآلن ضمن جمهورية تركيا، كانت 

لشام، فدخل طرسوس وسمع بها من زهير بن محمد بن قمير، ورحل للحج ضمن ا اقديم  

كما ذكرنا لكم فسمع بالمدينة من أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي، وأبو 

مصعب الزهري تلميذ مالك وأحد أشهر رواة " الموطأ "  عن مالك، ودخل مكة 

الزبير بن بكار قاضي مكة، بالطبع، وسمع بها من إبراهيم محمد بن عباس الشافعي، و

توجه ناحية مصر ، فسمع بمصر من تلميذ الشافعي المشهور ناقل كتابه " األم  اثم أيض  

" الربيع بن سليمان المرادي ، ويونس بن عبد األعلى، وحرملة بن يحيي ، وأبي طاهر 

بن السرح ، وغيرهم كثير في كثير من البلدان، فتكون رحلته قد شملت المشرق 

مي إلى العراق إلى بالد الشام إلى الحجاز إلى مصر، ثم عاد بعد هذه الرحلة التي سالإلا

ليس لدينا معلومات تدلنا عن السنوات التي مكثها في هذه الرحلة عاد إلى قزوين  اأيض  

، جمع علم الحديث الذي كان هو الغاية الكبرى من هذه  اكثيرة جد   ابعد أن جمع علوم  

علم الفقه الذي برز في تبويباته كما سيأتي إن شاء هللا ، وجمع جمع  االرحلة ، وأيض  

 أخرى كعلم التاريخ وعلم التفسير وله فيهما مصنفان كما يأتي إن شاء هللا . اعلوم  

مام كثيرون ، لكننا نقتصر على من روى السنن عنه ، على من روى إلتالمذة هذا ا

 كتاب السنن عنه .

 ه :أشهر رواة السنن وأشهر تالمذت
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الحافظ أبو الحسن علي بن عبد هللا القطان ، وسليمان بن يزيد القزويني، وأبو جعفر  

محمد بن عيسى المطوعي األبهري، وأبو بكر حامد األبهري، وسعدون وإبراهيم بن 

 دينار الحوشبي الهمذاني.

 هؤالء هم رواة السنن عن ابن ماجه.

سلمة القطان ، هذا أشهر تالمذة ابن بالنسبة البن القطان: اسمه علي بن إبراهيم بن 

 ماجه.

 مام :إلمؤلفات هذا ا

 أشهر مؤلفاته هو كتابه " السنن ".

في التاريخ فاعرف أن  األف كتاب   اكتاب في التاريخ، لكن إذا سمعت أن محدث   اوله أيض  

هذا التاريخ ليس على المصطلح المشهور عندنا اآلن، فالتاريخ عند المحدثين المراد به 

 اريخ الرواة؛ يؤرخ لرواة الحديث مثل " التاريخ الكبير " للبخاري ، ال تجد فيه أحداث  تا

الحاكم الفالني تولى سنة كذا وتوفي سنة كذا، ال يذكرون فيه الحروب ،  ال  سياسية، مث

والفتوح واألحداث السياسية ، والوقائع التي حدثت ، ويرتبونها حسب التاريخ ، هذا 

في  ايخ على اصطالحنا نحن، أما على اصطالح المحدثين قديم  يوجد في كتب التار

الغالب ، فإنهم كانوا يقصدون بالتاريخ تاريخ الرواة ونقلة السنة، التاريخ الكبير للبخاري 

تاريخ البلدان ، تاريخ بغداد، تاريخ  ال  ، األوسط، كل كتب التاريخ التي تسمع عنها في مث

ذكر  الكتب للرواة ، تواريخ للرواة ، فإن جاء عرض  دمشق ، تاريخ نيسابور ، كل هذه ا

خوا للفترة التي كان فيها هذا السرطان، يقولون مث : الموفق هارون ال  أمير أو سلطان أرَّ

الرشيد تولى سنة كذا وتوفي عام كذا ، حدث من الحوادث المهمة في عصره يذكرونها 

اجه تاريخ على هذا المنوال، لكنه باعتبار أنه ممن نزل هذه المدينة فقط، فالبن م اعرض  

، وأقدم من نعرفه وصف هذا الكتاب هو ابن طاهر المقدسي افُِقد من فترة طويلة جد  

المتوفى سنة ثمان وخمسمائة من الهجرة حيث قال عن هذا الكتاب: رأيت له بقزوين 

 على الرجال واألمصار من عهد الصحابة إلى عصره . اتاريخ  

، كتيب صغير اسمه التاريخ ونُسب البن ماجه ، كتاب مطبوع  اهناك كتاب طبع مؤخر  

في ورقات ، وهو مخطوطة بخط الحافظ بن عساكر التي اعتمد عليها  اصغير الحجم جد  

المحقق بخط الحافظ بن عساكر صاحب تاريخ دمشق ، إال أن هذا الكتاب ليس فيه أو 

الكتاب من أنه كتب التاريخ عليه دليل يدل على أنه البن ماجه إال ما استوحاه محقق 

ألبي عبد هللا محمد بن يزيد فقط ، ثم رجع إلى تراجم المسمى بمحمد بن يزيد ويُكنى 

بأبي عبد هللا فوجد محمد بن يزيد ابن ماجه أبو عبد هللا، ووجد في ترجمة ابن ماجه أنه 

يخ الذي هذا هو كتاب التاريخ، لكن وصف كتاب التار اله كتاب التاريخ فقال لعله إذ  

مضمون  اعندنا اآلن إنه من عهد الصحابة إلى زمنه وأنه تاريخ في الرواة يخالف تمام  

، هو مجرد أنه االكتاب المطبوع ألن الكتاب المطبوع ليس فيه من تاريخ الرواة شيء أبد  

بداية فتح مكة ثم من تولى إمرة المسلمين أبو بكر، عمر، عثمان ، ثم الدولة  ال  يذكر مث

ة خليفة خليفة، يذكر من توفي ومتى مات وعمره عندما تُوفي فقط كل خليفة في األموي
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ثالثة أسطر ، فليس فيه شيء مما وصف به كتاب ابن ماجه ، فأنبه على هذا حتى ال 

 أن الكتاب المطبوع هذا هو التاريخ البن ماجه. ايُغتر أيض  

ة والنهاية " فيقول: تفسير كتاب التفسير، يصفه ابن كثير في " البداي االبن ماجه أيض  

هذا الكتاب مما فُِقد ، مما فقدته هذه األمة عبر  احافل، يعني كبير، ضخم، أيض  

عصورها ، والذي فقدته هذه األمة بجهلها أكثر مما فقدته بحادثة التتار  وغيرها ، فقد 

العلم  سالمي فترة من الجهل الشديد الذي جعلتهم ال يعتنون بكتب أهلإلمر على العالم ا

، بل لعله إلى األيام هذه فالمقصود أنه فقد الكثير من الكتب بسبب اإلى فترة قريبة جد   اأبد  

 جهل المسلمين .

ال شك أن هذا اإلمام الكبير الذي قد بلغت شهرته اآلفاق لم ينل ثناء أهل العلم عليه : 

 بما كان فيه من هذه الشهرة وهذه المكانة بين علماء المسلمين وفي تاريخ المسلمين إال

صفات بوأته هذه المنزلة من العلم والتقوى والعمل واإلمامة في السنة وغير ذلك من 

 الصفات التي ال تجتمع إال في أواحد العصور وأفراد الدهور .

فمن الثناء عليه يقول عنه أبو يعلى الخليلي أحد أئمة وحفاظ ونقاد قزوين يقول عنه: ثقة 

متفق عليه في أيش؟ إذا قيل متفق عليه أيش المراد به؟ يعني  كبير، متفق عليه، ويقصد

 أخرجه البخاري ومسلم، كذا، متفق عليه يعني : " متفق على إمامته "  .

في الرواة، فيظن بعض من ينظر في كتابه أن  اوهذا التعبير يستخدمه الخليلي كثير   

 أنه متفق على إمامته.مراده أنه أخرجه البخاري ومسلم، وليس هذا هو مراده؛ مراده 

 ا بهذا الشأن.فقال: متفق عليه، له معرفة بالحديث والحفظ وكان عرف  

مام الرافعي  في كتابه " التدوين في أخبار قزوين " : إمام من أئمة إلويقول عنه ا

 المسلمين كبير متقن مقبول باالتفاق .

لحجة المفسر حافظ قزوين وقال عنه الذهبي في " سير أعالم النبالء " : الحافظ الكبير ا

 واسع العلم . اصادق   اناقد   افي عصره إلى أن قال: كان حافظ  

من الثناء يعني ال أرى  اكثير   امام عليه رحمة هللا ، وتركت شيئ  إلفهذا بعض الثناء لهذا ا

هناك داعي إلى الكالم عن هذه القضية ، فهو إمام إنما نذكر الثناء عليه من باب تطيب 

 بعض الثناء عليه فقط .المجلس  ب

  وفاته :
توفي بـ " قزوين" بوم االثنين، ودفن يوم الثالثاء الموافق اثنين وعشرين من رمضان 

سنة ثالث وسبعين ومائتين، فيكون عمره حين وفاته أربع وستسن سنة، وصلى عليه 

هذا اإلمام  أخوه أبو بكر، ودفناه أخواه أبو بكر وأبو عبد هللا وابنه عبد هللا ، فرحم هللا

رحمة واسعة ، وَشفَّع فيه محمد صلى هللا عليه وسلم، فقد كان من كبار األئمة الذين 

خدموا سنة النبي عليه الصالة والسالم وأفنوا أعمارهم من أجلها، وهناك قصيدة في 

 مرثيته طويلة اخترت منها بعض اآلبيات يقول فيها الذي رثاه :  

   أيا قبر ابن ماجه غثت
 

 بالغداة وبالعشي املث   اقطر   
 

 

 فقد حزت التقى والبر لما
 

 تضمنت البرية من البري 
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 أال يا عين جودي ثم جدي 
 

 

 بدمع في البكاء على التقي 
 

 

 أبي بر بهم حدب حفي    أبي عبد اإلله أبي اليتامى
 

 

 

 إلى أن يقول في آخرها :

 أقول لمقلتي أال ابكياه 

 ونشر مناقب كثرت وطابت
 

 جج
 

 لفقدان آلثار النبي 

 آلل هللا كالمسك الذكي
 

 ج
 

 

 :ثم يلوم األرض أنها جنت ودفنت هذا اإلمام فيقول  

 

 ألم األرض ويل ما أجنت
 

 

   
 

 به لوذعي أحوذي 
 

 ج

 

 هذا بعض ما قيل في هذا اإلمام عليه رحمة هللا عند وفاته.

 .  " السنن "ننتقل اآلن إلى بداية حديثتا عن كتابه : 

فنقول: إن هذا الكتاب أول نبتدأ به كالعادة  كما في سنن  النسائي قبل، الحديث عن اسم 

 هذا الكتاب، ما هو اسمه الصحيح الذي نقول أنه هو الذي سماه به مصنفه؟

طبعة قديمة  اطبع الكتاب واشتهر بين طلبة العلم بأنه سنن ابن ماجه، وطبع أيض  

البن ماجه " ، هذا االسم الثاني سنن  فى بمصر، ُكتب على غالفها " سنن المصط

 .االمصطفى، ال دليل عليه، تفردت به هذه المطبوعة، وال سلف لها في هذه التسمية أبد  

أما االسم األول : سنن ابن ماجه فإذا دققتم النظر تجدون أنه ال يُعقل أن يسمى ابن ماجه 

يقول تصنيف فالن الفالني ، أما  كتاب بهذا االسم، العادة أن يسمي المؤلف كتابه باسم ثم

 أن يضيف إلى عنوان الكتاب اسمه هو نفسه ، فها ال يقع ؛ بعيد التصور .

لسنن ابن ماجه نسخت سنة إحدى وستمائة من  اوقد وجدت مخطوطة موثقة قديمة جد  

الهجرة وعليها خطوط جماعة من أهل العلم منهم ابن قدامة ومنهم اإلمام المزي ومنهم 

:  اأهل العلم، قرأت عليهم هذه النسخة، ُسمي فيها بالسنن ، باأللف والالم، إذ   جماعة من

 هذا هو االسم الصحيح .

وال تقل : الفرق يسير، سنن ابن ماجه مثل السنن البن ماجه، ال، الفرق ما هو يسير ؛ 

 ألن كلمة السنن وما فيها من األلف والالم التي هي للعهد الذهني الراجعة إلى النبي 

وازن بين هذا العهد  عندما تقول: " السنن" تفهم مباشرة أنها سنن من؟ سنن النبي 

وبين قولك سنن ابن ماجه ، كأن السنن هي سنن ابن ماجه،  الذهني العائد إلى النبي 

قارن بين االسمين تجد أن جاللة وقع االسم األول في النفوس أكبر بكثير من التسمية 

أن التسمية األولى أو تسميته بـ " السنن" هو ليس الذي يظهر  الثانية ، هذا فضل على

أنه الذي سماه به مؤلفه، ويجب أن تحترم الكتب، ويحترم رأي المؤلف في تسمية كتابه، 
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ولو في حرف واحد، ما نضيف لعنوان الكتاب ال حرف وال ننقص منه حرف؛ المؤلف 

 هو صاحب الكتاب وهو صاحب هذه التسمية .

ر،ال، لكن نقول: األولى ال نقول: أن من قال سنن ابن ماجه يستحق أن يُعذَّ األمر هين 

واألفضل أن نقول " السنن "  البن ماجة، خاصة إذا أردنا أن نطبع الكتاب يجب أن 

نطبع هذا العنوان الصحيح، والعجيب أن الكتاب مع أنه طبع طبعات متعددة، وال طبعة 

ا االسم، كلها سنن ابن ماجه، بل الغريب أن أحد منها فيما رأيت مكتوب على غالفها هذ

الذين حققوا هذا الكتاب وهو الدكتور محمد مصطفى األعظمي اعتمد على النسخة 

على غالف  االموثقة التي عليها هذا العنوان، مع ذلك لم يعتمد هذا العنوان، كتب أيض  

 مطبوعته التي اعتمدت هذه المخطوطة سنن ابن ماجه.

أن تقول: سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، هذا  لالعلماء مث ال  ثناء سياق مثإذا كان ورد أ

ما فيه بأس، لكن يطبع الكتاب، ويطبع على الغالف بغير اسمه ، هذا الذي فيه خطأ، أما 

تعرفون أن اسمه طويل، ما هو  ال  كوننا نختصر أثناء السياق مثل كتاب البخاري مث

ال من المعقول إن الطالب اآلن إذا كان أراد صحيح البخاري، وال جامع البخاري، و

البخاري بصحيح البخاري ثم يقول: أخرجه البخاري في الجامع الصحيح المسند 

 المختصر...!! .

يجب أن يكون على غالف الكتاب االسم الصحيح، بعد ذلك أن تعبر بما  لكن نقول:

السم الذي يطبع على شئت أثناء تخريجك أثناء نقلك، أثناء عزوك عبر بما شئت، أما ا

 الكتاب  يجب أن يكون االسم الذي ذكره المؤلف بالدقة المتناهية ال يزاد فيه وال ينقص .

 ذكر طبعات الكتاب : 

أول طبعة للكتاب : بُدأ بطبعها سنة ثالث وثالثين ومائتين وألف من الهجرة، ألف مائتين 

قفت الطبعة إلى سنة ثالث ثالثة وثالثين من الهجرة بالهند، طبع منها مجلد، ثم تو

بالهند هذه أول طبعة للكتاب،  اوسبعين ومائتين وألف، فطبع المجلد الثاني منها أيض  

، ثم طبع الكتاب مرة أخرى في الهند في الهور سنة  إحدى عشرة افهي طبعة قديمة جد  

ثالث وثالثمائة وألف في بداية القرن الرابع عشر الهجري، ثم طبع الكتاب بالقاهرة سنة 

عشرة وثالثمائة وألف بعد الطبعة السابقة بسنتين، وهذه الطبعة هي التي على حاشيتها 

شرح السندي أو حاشية السندي طبعة القاهرة ، ثم طبع الكتاب طبعات متعددة ، من 

الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي التي طبعت سنة  اآخرها أو من أكثرها اعتماد  

ثمائة وألف ، وهي الطبعة المعتمدة في الغالب عند غالب العلماء ثالث وسبعين وثال

والمحققين في عزوهم وتخريجهم، في الغالب يعتمدون على هذه الطبعة، طبعة محمد 

التي  افؤاد عبد الباقي، ثم طبع الكتاب من أواخر طبعاته الطبعة التي أشرنا إليها آنف  

ة أربع وأربعمائة وألف، سنة ألف بتحقيق الدكتور محمد مصطفى األعظمي طبعت سن

 وأربعمائة وألف .

وهاتان الطبعتان طبعة األعظمي وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي بينهما فروق عامة 

 نذكرها اآلن :
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وهي أن طبعة محمد فؤاد عبد الباقي فيها زيادة أحاديث هي ساقطة بالكلية من طبعة 

محمد مصطفى األعظمي، هناك أحاديث في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ساقطة بالكلية 

من طبعة األعظمي، وقفت أنا على حديثين فقط، وسمعت أن غيري  اغير موجودة تمام  

ذا للمحقق محمد مصطفى األعظمي ، فقال : أنا وقف على أحاديث كثيرة، لكن ذكر ه

اعتمدت على مخطوطة ولم أسقط من المخطوطة شيء، ويأتي إن شاء هللا أنه في 

 روايات من سنن ابن ماجه  فلعل هذا راجع إلى اختالف الروايات.

طبعة محمد فؤاد عبد الباقي طبعت في مجلدين، وضع عليها الشيخ فهارس ألطراف 

 المجلد الثاني. األحاديث في آخر

أما طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لم يرجع في تحقيقه إلى مخطوط، وإنما اعتمد على 

الطبعتين السابقتين، الطبعة الهندية القديمة، وطابعة القاهرة التي عليها حاشية السندي، 

 ولم يرجع إلى مخطوط للكتاب .

كما ذكرنا لكم  أما الشيخ محمد مصطفى األعظمي فرجع إلى مخطوط قديم موثق

منسوخ سنة إحدى وستمائة من الهجرة، وهو من أقدم وأوثق المخطوطات التي تعرف 

اليوم، وذيل الشيخ محمد مصطفى األعظمي طبعته، طبع " السنن " في مجلدين وصنع 

؛ ألنه اعتمد الحاسب اآللي " الكمبيوتر " فما كلمة في  الها فهارس في مجلدين أيض  

فهرست فغب الفهارس التي وضعها الشيخ محمد مصطفى سنن ابن ماجه إال و

في مجلدين فطبع الكتاب في أربع  ااألعظمي، الكتاب في مجلدين والفهارس أيض  

 مجلدات.

 وصف عام لسنن ابن ماجه :

من  ا، وهو يضم اثنين وثالثين كتاب  اسبق أن الكتاب طبع في مجلدين، كل طبعاته تقريب  

شرة وخمسمائة وألف باب، ألف وخمسمائة وخمس عشر كتب العلم والفقه فيها خمس ع

 باب.

وعدد أحاديث الكتاب في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أربع آالف وثالثمائة وواحد 

 وأربعين حديث.

وعدد األحاديث في طبعة مصطفى األعظمي أربع آالف وثالثمائة وسبعة وتسعين 

يه نقص يأتي إن شاء هللا الكالم عن بزيادة أحاديث، ولعلكم تسألون قبل قليل أقول: أنه ف

 هذا .

وقد ابتدأ ابن ماجه سننه بكتاب في السنة ، يطلق على هذا الكتاب الذي الذي ابتدأ به " 

السنن " يطلق عليه " المقدمة "  وبعض أهل العلم يسميه بكتاب " السنة "  وفي الحقيقة 

لبدايات ومن أحسن فإن هذا الكتاب الذي ابتدأ به مصنفه من أجمل ومن أبدع ا

في السنة ومن أصول السنة يستحق أن يبتدأ بالحديث عن السنة  ااالستهالالت؛ ألن كتاب  

كثيرة، في الحقيقة هي من أجمل  ابمقدمة ذكر فيها أبواب   -كتابه  -، فابتدأ هذا الكتاب 

التبويبات وهي داخلة لو أراد أحد أن يفصلها ويخرجها منفردة ألشبهت كتب السنة 
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مفردة ، مثل السنة لعبد هللا بن أحمد، ، والسنة لاللكائي ، والسنة البن أبي عاصم ال

 وغيره ، يعني تصلح أن تكون في باب العقيدة من كتب العقيدة .

أذكر لكم بعض األبواب التي فيه  أول باب في هذا الكتاب : باب اتباع سنة رسول هللا 

 حتى تأخذوا صورة عن هذه المقدمة قال:

 .: اتباع سنة رسول هللا باب 

 والتغليظ على من عارضه. باب : تعظيم حديث رسول هللا 

 .باب : التوقي في حديث رسول 

 . باب : التغليظ في تعمد الكذب على رسول هللا 

 وهو يرى أنه كذب. احديث   باب : من حدث عن رسول هللا 

 باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين.

 والجدل. باب : اجتناب البدع

 باب : اجتناب الرأي والقياس.

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من   لفضائل أصحاب النبي  اثم عقد أبواب  

أصحاب النبي عليه الصالة والسالم ثم في ذكر الخوارج، ثم في ذكر الجهمية، كتاب في 

 العقيدة ...

 ثم فيمن سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة.

 من أحيا سنة قد أميتت.

 باب فضل من تعلم القرآن وعلمه.

إلى آخر األبواب التي هي كأنها أصول وقواعد لعلوم السنة يجب أن يطالعها كل من 

 .أراد أن يتعلم السنة، أو يحرص أو يهتم بأمر سنة النبي 

أول حديث في كتاب " السنن " يقول فيه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال 

: )) ما  ش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا حدثنا شريك عن األعم

يشابه اآلية  أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا (( كأنه تفسير أو تعبير من النبي 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهواالتي في سورة الحشر:   [ . 7الحشر: ] َوَما آتَاُكُم الرَّ

لها داللتها ففي هذا الحديث وفي شمولها باألمر باتباع النبي  ابهذا الحديث أيض   والبداية

  يعتبر من أجمل ما يبتدأ به كتاب في السنة ))ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه

 عنوان لكتاب من كتب السنة. ال  فانتهوا(( يعني يصلح أن يكون فع

ده تحت باب صفة الجنة يقول فيه: آخر حديث في كتاب " السنن "  البن ماجه أور

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قاال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي 

: ))ما منكم من أحد إال له منزالن منزل صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا 

وله في الجنة ومنزل في النار فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك ق

 (( .  أُولَئَِك ُهُم اْلَواِرثُونَ  تعالى:

الحديث في زوائد سنن ابن ماجه لكنه صحيح، من زوائد سنن ابن ماجه على الكتب 

الخمسة، السنن الخمسة الصحيحان والسنن الباقية، وفي هذا الحديث من روعة االحتكام 
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بهذا الحديث حتى يوحي التذكير بأن دخول الجنة هو غاية العباد، وخاتمة أمرهم ، ختم 

، وخاتمة أمر من اتبع رضوان هللا سبحانه اإلى أن دخول الجنة هو غاية العباد جميع  

للتذكير بأن غواية من يغوى وضاللة أهل الضالل عن سنة رسول هللا  اوتعالى، وأيض  

  لئن ساءت أهل السنة في الدنيا فإنها سوف تسرهم في اآلخرة؛ ألنهم سوف يرثون

هل النار، فكأن هذا فيه جزاء من جنس العمل، فهم ساءهم ابتعاد هؤالء القوم منازل أ

في الدنيا فجازاهم هللا عز وجل بذلك بأن سرهم في اآلخرة  عن الدين وعن سنة النبي 

 بأن جعلهم يرثون منازل أهل النار.

ة األنبياء وأن مع ما صح من أن العلماء ورث أُولَئَِك ُهُم اْلَواِرثُونَ في اآلية:  اأيض  

وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن  اوال درهم   ااألنبياء لم يورثوا دينار  

هو سنته، فالوارثون لها في الدنيا هم أهل السنة العلماء  ذلك يكون إرث النبي 

العاملون بها، فاستحقوا بذلك أن يوصفوا في اآلية بما فيه معنى الحصر بأنهم هم 

، وكيف ال يكونون كذلك وقد ورثوا األنبياء في الدنيا ورثوا العلم، فورثوا  الوارثون

منازل الجنة في اآلخرة، فهم وارثون للخيرات في الدنيا واآلخرة، هذا يعني محاولة 

 إيجاد السبب الذي من أجله ختم ابن ماجه كتابه " السنن " بهذا الحديث .

 العام هذا : أن هذا الكتاب ليس مقتصر  ومما يجدر بالذكر حول وصف سنن ابن ماجه ا

على أبواب الفقه، تعرفون أنه عند غالب المتأخرين يعرفون السنن بأنها الكتب التي 

تقول أنه البد من  ااشتملت على على األبواب الفقهية، إال أن واقع كتب السنن جميع  

اشتملت على  إضافة عبارة حتى يصح هذا التعبير وهي أن نقول: السنن هي الكتب التي

؛ ألنه ما في كتاب في السنن إال ويتضمن أبواب ليست متعلقة بأبواب  اأبواب الفقه غالب  

فيه كالم عن المهدي، وعن بعض عالمات الساعة، هذه ليس  ال  الفقه ، فسنن أبي داود مث

لها تعلق بأحكام الفقه ، وفي سنن ابن ماجه كذلك يوجد كتاب ليس أبواب ، كتاب " 

رؤى"  وكتاب " الزهد "  وكتاب " الفتن" ، وذكر فيه الفتن وأشراط الساعة، تعبير ال

وفي كتاب " الزهد " الذي هو آخر كتب هذا الكتاب العظيم تضمن ذكر صفة القيامة 

، ثم ختم الكتاب بصفة النار ثم  وأهوال القيامة وصفة الحوض وذكر شفاعة النبي 

ن هذا الكتاب لم يقتصر على أبواب الفقه، وإنما بصفة الجنة ، وبهذا يتضح أ اختمه مطلق  

 من العلم األخرى منها التي ذكرناها لكم . اضم إلى أبواب الفقه أبواب  

 

 ونتوقف هنا ونأخذ بعض األسئلة :
مع السند أم حفظه مع آخر راوي خاصة في  يقول: هل األفضل لحفظ أحاديث النبي 

 د؟زمني هذا وهل هناك فائدة من حفظه مع السن

حفظ اإلسناد لمن تيسر له طيب ، لمن تيسر له ولم يكن يعاني شدة من حفظ األسانيد 

فليس  اا جيد ، لكن إذا حفظه فيه ضعف ، أو يتفلت الحفظ منه كثير  ويتأخر ويتعثر كثير  

هناك داعي إلجهاد نفسه وتحميلها فوق طاقتها ، ويكتفي بحفظ متون  السنة الصحيحة 

والكتب التي اشترطت الصحة ، ويحفظ متونها وغالب أهل  يعني يكتفي بالصحيحين
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العصر أحسب أنهم يموتون ولم يحووا كل ما صح من متون السنة فاألولى أن ينشغلوا 

بالمتون ، بمتون السنة أكثر من األسانيد ، إال من تيسر له الحفظ وكان عليه سهل فهذا 

 طيب .

 

 ؟ ثور في هجرة النبي  يقول: ما صحة حديث العنكبوت والحمامة في غار

 لكنه ضعيف. االحديث : ضعيف لم يصح على شهرته، الحديث مشهور جد  

 

في تسمية الدارمي بالصحيح إال  ايقول : هل تسمية الدارمي بالصحيح، ولم أرى سلف  

قوله: إنه رأه بخط المنذري وكذا قال العالئي ، فعلى قاعدتكم هل يعتبر هذا من الصحيح 

ط الصحة في رجاله، وما هو ضابطكم في تصحيح الكتب وهل هناك ويطلق عليه شرو

 كتب صحيحة غير  النسائي؟  

بالنسبة للدارمي كما ذكرت هنا أنه وصفه أحد العلماء وليس له سلف في هذه التسمية،  

ال يُقَر على هذه التسمية، ولم نقبل نحن وصف العلماء بسنن  النسائي بالصحيح فقط، بل 

ائي يدل على أنه صحيح كما ذكرنا لكمن فإن األحاديث التي لم يعلها واقع سنن  النس

، فمع ااإلمام النسائي بالدراسة وبكثرة القراءة وبالتتبع وجد أنها ال تنزل عن الحسن أبد  

مع عبارات مثل الحافظ بن حجر  اواحد   اتصريحات لعبارات األئمة وهم كثر ليسوا إمام  

، فمع ااءة والتتبع وجد أنها ال تنزل عن الحسن أبد  التي نقلناها لكم، وبكثرة القر

مع عبارات مثل الحافظ بن حجر  اواحد   اتصريحات لعبارات األئمة وهم كثر ليسوا إمام  

التي نقلناها لكم، مع ذكره في كتابه " النكت " لسنن  النسائي بأنه أصح الكتب بعد 

على أن هذه المزية لسنن ابن الصحيحين يعني العبارات كثيرة والقرائن متتابعة تدل 

ماجه من الكتب الصحيح فهي مشهورة مثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، 

توحي  اومستدرك الحاكم ، والمختارة للضياء، والمنتقى البن الجارود، وهناك كتب أيض  

بأن مؤلفها اشترط أن تكون األحاديث التي فيها قوية ولعلها تستغربون أن من هذه الكتب 

ان مشكل األحاديث للطحاوي المشهور بشرح مشكل اآلثار، ألن المؤلف في نصف بي

المقدمة أنه يشترط أال يجمع إال بين حديثين مقبولين، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء 

، يقولون: تأويل الحديث فرع عن قبوله ، يعني إذا تعارض حديث صحيح ال  أص

حديث الصحيح حتى يوافق الضعيف؟ وعارضه حديث ضعيف هل يحق لنا أن نؤول ال

، فإذا أول العالم بين حديثين متعارضين .. أيش يدل اال، نقول هذا ضعيف، فنلقيه جانب  

 هذا ؟

يدل على أن الحديثين كالهما مقبول عنده، فأنت انتبه، فإذا ذكر الطحاوي حديثين ثم 

على هذا األمر  وفق بينهما وكان ظاهرهما التعارض وهو نبه في المقدمة على كل حال

فهذا يدل على أن كال الحديثين عند الطحاوي مقبول، واضح ؟ وغيره قديتضح كتب 

 أخرى، لكن هذا اآلن الذي خطر في ذهني.
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 يا حبذا لو أعطيتنا فكرة عن معاجم الطبراني الثالثة بإيجاز؟س.

 معاجم الطبراني الثالثة هي:

 الكبير واألوسط والصغير.

رتبه على " أسماء الصحابة " وهو كبير كاسمه، طبع في خمسة ف أما المعجم الكبير:

، وقلنا مرتب على أسماء الصحابة ويذكر بعد أن يسمي الصحابي، اوعشرين مجلد  

ويذكر بعد أخباره باإلسناد وهذا أحد مزاياه، قلنا فيه باإلسناد على كل حال ، ثم بعد ذلك 

أنها تحتاج إلى ذكر ، ال  يذكر أشهر أو أغرب أحاديث هذا الصحابي التي يرى

يستوعب ليس غرضه هو االستيعاب، لكن غرضه استيعاب أسماء الصحابة، ولكن ليس 

 من غرضه استيعاب أحاديث كل صحابي.

فهو مرتب على " أسماء الشيوخ "  ويذكر تحت كل اسم شيخ له وهم قد  أما األوسط:

حاديثه، مجموعة من تجاوزا األلف يذكر تحت اسم كل شيخ له أغرب ما وجده من أ

األحاديث هي غرائب أحاديث شيخه، وهذا الكتاب كان اإلمام الطبراني شديد الحفاوة به 

 حتى كان يضمه إلى صدره ويقول: هذا الكتاب روحي أفنيت فيه عمري.

فإذا عرفت أن الطبراني ولد سنة مائتين وستين، وتوفي سنة ثالثمائة وستين، يعني 

لتمام عرفت معنى أيش أفنيت فيه عمري لحافظ كبير ، يعني عاش مائة سنة بالكمال وا

لو واحد قال وعمره أربعين سنة، ثالثين سنة توفي نقول: قليل ، أفنيت في عمرك 

 قصير ، لكن هذا أفنى فيه عمره الطويل المديد لعاِلم كبير.

وا مرتوب علوى أسوماء الشويوخ  أما المعجم الصغغير :  لكنوه يقتصور فوي الغالوب ،فهوو أيض 

لكن هذا نادر فوي  ،آخر أو حديثين أو ثالثة  اوقد يزيد حديث   ،على حديث واحد لكل شيخ 

 الكتاب .

 

 نقترح إن كنت انتهيت من سنن ابن ماجه في هذه الليلة أن تتكلم ...س.

فاضل كالم طويل عن شرطه ورجاله واألحاديث التي ُوِصفت بالوضوع  ،ما انتهينا  ،ال 

 درس الغد عن مسند اإلمام أحمد ...فاضل إن شاء هللا في  ،

 

 ما هو القول الصحيح في ترتيب السنن األربعة ؟س.

لكن موا  ،يعني إن قصدت من حيث الصحة هذا شيء آخر  ،عجيب!! الترتيب المشهور 

 ؛ابن ماجه  ،النسائي  ،الترمذي  ،أبو داود : في داعٍ لتغيير الترتيب بناء  على األصحية 

ن قلت من حيث األصحية فيأتي في مقدمتهم النسائي كما قال الحوافظ لكن إ ،هذا ترتيبهم 

وجووامع  ، وجامع الترمذي يليه ،ويليه سنن أبي داود وال شك  ،ابن حجر عليه رحمة هللا 

وا بوأقوال أهول العلوم فوي الفقوه   ،الترمذي يفووق سونن أبوي داود ويفووق سونن النسوائي أيض 

إضوافة إلوى  ،قوال كوذا .. ،قوال مالوك  ،ال أحمد ق ،قال ابن المبارك  ،ينص : قال إسحاق 

 ،نوه المعوروف المشوهور ن  فَ إضافة إلى تَ  ،تنصيصه على حكم كل حديث عقبه في الغالب 
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آخرهوا كموا يوأتي إن شواء هللا لكثورة  ،وابون ماجوه آخرهوا مون ناحيوة أصوحية  ،لكل ٍ ميزة 

 األحاديث الضعيفة والمنكرة فيه .

 

 ئي وسنن أبي داود ؟ما اسم كتاب سنن النساس.

" لكن الظاهر أنوه اسومه  ،وسنن أبي داود ما لي فيه بحث  ،قلنا سنن النسائي أيش اسمه 

 مثل هذا . "السنن 

 

 ما معنى زوائد ابن ماجه ومن مؤلفه وما قصده ؟س.

: زوائود ابون  الكون اآلن نقولوه مختصور   ، ايعني : هوذا كوان المفوروض أن نوتكلم عنوه غود  

 اد بها أمران :طلق ويرماجه تُ 

ي فوي كتابوه رِ يْ وَصوكما فعل البُ  ، األمر األول : زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة مثال  

ويقال زوائد ابون ماجوه يقصودون زوائود أبوي  ، "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه " 

فلتلميوذ ابون ماجوه أحاديوث زوائود يوذكرها أثنواء "  ،الحسن القطان علوى سونن ابون ماجوه 

ويأتي الحديث عن ذكرها  ، امثل زوائد عبد هللا بن أحمد على " المسند " تمام   ،ن " السن

 وعددها إن مدَّ هللا عز وجل في العمر .

 

 أم حفظ البخاري ومسلم ؟ "اللؤلؤ والمرجان " هل تنصحون بحفظ كتاب س.

اللؤلووؤ ك فووـ" وإذا قصوورت همتُوو ،طيووب  ،إذا اسووتطعته  ل  َجوووهللاِ حفووظ البخوواري ومسوولم أَ 

 والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان " يكون أهون عليك في الحفظ .

 

 ما المقصود بالجزيرة وهل هي مكانين أو واحد ؟س.

الجزيرة في العصر الحديث تطلق على شبه الجزيرة العربية التي تضم السوعودية ودول 

علوى الجزيورة  طلوق الجزيورةأما في القديم فكانت تُ  ،الخليج واليمنين صارت يمن واحدة 

ألنووه إن تووذكرتم شووكل دجلووة  ؛ العراقيووة التووي فووي شوومال العووراق والتووي هووي جزيوورة فعووال  

 ،واحد في آخور العوراق  ب ٍ صَ والفرات تأتي من جنوب تركيا ثم تنزل إلى أن تلتقي في مَ 

فيها  ،يعني في شمال العراق  ،جزيرة  افهذه المنطقة التي بين دجلة والفرات تسمى قديم  

كلهووم موون  ؛ان التووي منهوا شوويخ اإلسوالم ابوون تيميوة رَّ وصول وَحووة ومثوول المُ قَّوثوول الرَّ مودن م

ألنوه صوفة  ،يريدون بها هذه المنطقة نسبة  إلى الجزيورة  ،ري زَ فإذا قيل : الجَ  ،الجزيرة 

أموا يقوال  ،فوإذا قيول جزيورة فهوذا يوراد بهوا  ،)فعيلة( تُحذف منها التاء والياء عنود النسوبة 

وإذا رجعووت لكتووب األنسوواب ينصووون  ،أمووا الجزيوورة فهووي هووذه  ،دلس ممكوون جزيوورة األنوو

لكون  ،جزيرة يمكن يطلوق علوى أي جزيورة فوي البحور  أصال   ،على أن الجزيرة هي هذه 

 التي ينسب إليها ابن الجزري هي هذه .

 

 هل للنسائي مصطلحات خاصة مثل الترمذي ؟س.
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الووذي لووه كووالم نووادر هووو تلميووذه ابوون  ،حووول األحاديووث  "السوونن " لوويس لووه كووالم فووي  ،ال 

 ان .طَّ القَ 

 

هول هنواك فوروق كبيورة بينهوا وبوين الطبعوات  ،يحة وان شِ رْ يقول : هناك طبعة بتحقيق مَ 

 األخرى ؟

 وأنا ما اطلعت عليها . ،وهللاِ سمعُت بعض المعتنين بسنن ابن ماجه يذم هذه الطبعة 

 

 ؟ هل عند حفظ الحديث يُحفظ بالنص أم بالمعنىس.

لكن إذا حفظوت  ،هناك رواية بالمعنى وحفظ بالنص  ،إذا كان بالمعنى  اكيف يكون حفظ  

لكن يبقى عندك أطراف من اللفظ والمعنى ثابت في ذهنك فتستطيع  ،بالنص ربما نسيت 

ألنوه يشوترط فوي الروايوة بوالمعنى  ؛أن تروي بالمعنى إذا كنت من أهل الرواية بوالمعنى 

 بما يحيل المعاني . اعالم   ،بالفقه  اعالم   ،ة باللغ اأن تكون عالم  

 

 بهذا النطق ؟ ؛ هْ ويَ اهُ ما سبب نطق المحدثين إلسحاق بن رَ س.

 ؛هذا فيه خالف بين النحويين واللغويين والمحدثين 

 . هِ يْ وَ طَ فْ نِ  ، هِ يْ وَ يبَ سِ ،  هِ يْ وَ اهَ فأهل اللغة يقولون : رَ  

 هْ ووويَ اهُ ال تقل : رَ  ،ع الواو بِ شْ انتبه! ال تُ  ؛ هْ ويَ يبُ سِ  ، هْ ويَ اهُ أما أهل الحديث فيقولون : رَ  

موا  ، "وب ثُو" مثل نطق العووام لوـ  ،النطق الصحيح لها بعدم إشباع الواو  ، هْ ووويَ يبُ سِ  ،

 . امثلها تمام   ،وووب يقولون : ثُ 

 وأيش معنى " ويه " هذه ؟

وهذا  ،رائحة التفاح : يعني  " سيبويه" فـ ،قيل معناها رائحة  ؛هذه فيها خالف  "ويه " 

نفطويوه " طيب  ،لكنها هنا أُضيفت  ،وإن صح في اللغة الفارسية رائحة  ،ليس بصحيح 

 رائحة النفط؟!  "

إال  ،فوووي الطريوووق أبوووو اإلموووام  دَ ِلوووألنوووه وُ  ؛قوووالوا معناهوووا طريوووق  "راه : "  "راهويوووه " 

يعنوي األم تُوَرقص ولودها  ،ل هذه أنها كانت تُضواف لألسوماء للتودلي "ويه " الصحيح في 

إضافة  ،مثله  ،حمي عبد الرحمن : دِ  ،ز ي ِ ُعزَ : وهو صغير مثلما نقول مثال  لعبد العزيز 

" فيقوال :  ،علوى األسوماء للتودليل فيشوتهر المسومى بهوذا االسوم  ايضيفها أهل فارس قوديم  

بووا الكلموة أما النحويون فإنهم حاول ،هذا هو االستخدام الصحيح  ؛ " هْ ويَ اهُ رَ   ،وا أن يُعر ِ

وقاسوها عليها  –وأسماء الصوت كثيرة  –التي هي اسم صوت  " هِ يْ وَ " استخدموا كلمة 

 وقاسوا األسماء عليها .

 

 يقول : الرجاء إعادة البيت األول من مرثية ابن ماجه ؟

 ا ننظر في األسئلة .نَل ِ خَ  ،ما في داعٍ  ،موجود في األشرطة 
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  عورة للطفل ؟ما صحة حديث : الس.

الطفوول الصووغير غيوور  ،بهووذا اللفووظ !! لكوون المعنووى قريووب موون الصووحة  امووا أعوورف حووديث  

 تهاون في كشف عورته .ف يُ المكلَّ 

 

 ولماذا قيل ؟ ،عمل به هل الحديث الضعيف يُ س.

 ما هناك كالم !! ،لماذا قيل أيش ؟! لماذا قيل فقط 

 .على الصحيح  االحديث الضعيف ال يعمل به مطلق  

 

 هل يوجد طريقة لطلب العلم لتخريج الحديث ؟س.

 ما هو بكلمة . ،وهذا ينفع له محاضرات  ،طرق تخريج الحديث كثيرة جدًّا 

 

سووبحانك اللهووم وبحموودك وتبووارك اسوومك " فووي كتوواب بالنسووبة لوودعاء االسووتفتاح  قوورأتُ س.

 أنه حديث ضعيف ؟ "وتعالى جدك ...

 ديث مشهور وصحيح .كيف ؟! الح ،الحديث ما هو ضعيف  ،ال 

 

شروط األئمة " كالحازمي في  ،لماذا أخرج بعض العلماء ابن ماجه من الكتب الستة س.

 ؟ "جامع األصول " وكابن األثير في  ، "الخمسة 

 إن شاء هللا . اكل هذا يأتي غد  

 

 ن موجود ؟ق ِ لَ هل شرح الزوائد البن المُ س.

 . اال أعرف أنه موجود  

 يدنا حممد واهلل أعلم .وصلى اهلل وسلم على س
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