
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 الحدیث علمالطر�ق الصحیح لطلب 

 
وهل من الممكن إحالتنا على  ،: ما هو الطر�ق الصحیح لطلب علم الحدیث الشر�فالسؤال

ني أر�د أن أبدأ في الطلب، لكن ال أعلم نا �أعلمً  ،�عض الكتب والشروحات التي تعین على هذا
 ؟ وما توجیه فضیلتكم لمن یر�د أن یتخصص في هذا الفن؟ أمن أین و�یف أبد

الكتب المؤلفة لصغار �الطر�ق لطلب العلم في الحدیث وغیره من العلوم أن یبدأ الطالب  :الجواب
نة هنا في علم الحدیث و ، -لطبقة المبتدئین-الطالب  األر�عین ـ(بیبدأ الطالب �النسبة لمتون السُّ

العلم تقر�رها على المبتدئین من الطالب، ومع ذلك �قرأ  سلك أهلُ  ،جوامعدیث احأ؛ ألنها )النوو�ة
ل علیها من أشرطة ،حضر فیها الدروسعلیها الشروح و�َ   ،و�ستفید فائدة عظیمة ،و�سمع ما ُسجِّ

 )المحرر(أو  )البلوغ(، ثم �عد ذلك )عمدة األحكام(�حفظ  )األر�عین(ثم �عد ذلك إذا انتهى من 
فال شك أنه جامع  -إذا �انت حافظته تسعف- )المنتقى(ه إلى ت همتُ ي، و�ن سمَ الهاد البن عبد

 )العمدة(و )األر�عین(حافظته ال تسعفه فإنه �عد دراسة و همته و�ن �انت  ،ألحادیث األحكام
صحیح (؛ فینظر في )البخاري ـ(یبدأ بدراسة الكتب األصلیة المسندة بدًءا ب )المحرر(أو  )البلوغ(و

و�ر�ط بین الحدیث والترجمة، و�نظر في  ،هاومتون ،األحادیث وأسانید ،تراجمه في )البخاري 
و�نظر فیه من حیث االتصال واالنقطاع،  ،وفي صیغ األداء ،اإلسناد من �ل وجه، في الرجال

 )صحیح البخاري (؛ ألن �ل ما في �فیهافمسألة التصحیح والتضعیف قد  )البخاري ـ(�ذا بدأ بو 
 -رحمه هللا-و�نظر في فقه البخاري  ،صحیح، لكن یتفقه فیر�ط بین متن الحدیث و�ین الترجمة

في تراجمه، �ما نص على ذلك أهل العلم، و�ستفید فائدة عظیمة، فإذا نظر في الرا�ط بین 
ثم ینظر إلى مواضع التخر�ج لهذا  ،طالع الشروح على هذا الحدیثالترجمة ومتن الحدیث �ُ 

 ،وفي صیغ أدائها، وفي متونها ،قارن بینها في تراجمها وفي أسانیدهاالصحیح، و�ُ  الحدیث من
راجع علیها الشروح في المواضع �لها وحینٍذ قارن بین هذه األمور و�ُ و�نظر الزائد من الناقص، و�ُ 

 �ستفید علًما عظیًما. 
طو�ل، لكن ال  لة تحتاج إلى زمنأاألحادیث ثم �قیة الكتب، والمس وُقل مثل هذا في �قیة

و�عد العنا�ة �كتاب هللا ومطالعة  ،�عد حفظ القرآن ، وهذاستكثر مثل هذا في دراسة السنة النبو�ة�ُ 
 تفاسیره.

وهل من الممكن إحالتنا على �عض الكتب والشروحات التي تعین على �قول السائل: (
شرح النووي صاحب شروح، مثل الیراجع علیها  هاأو حفظ )األر�عین(إذا قرأ في ) نعم، ؟هذا

ثم �عد ذلك إن  ،و�عض الشروح المختصرة لبعض المعاصر�ن ُ�تبت �أسلوب سهل ُمیسر ،المتن
ا. ال یُ  و�ن �ان مطوًال  )جامع العلوم والحكم(طالع في   ناسب المبتدئین، لكن فیه فوائد عظیمة جد�



و�ن �ان فیه  ،مثل شرح ابن دقیق العید ،�عد حفظها )العمدة( ُیراجع شروح )األر�عین(�عد و 
المتن متین ُیر�َّى  ألفاظه استفاد فائدة عظیمة؛ ألن هذا له لكن إذا قرأه على عالم �حلل ،صعو�ة

 ،فهمه فإنه ال �صعب علیه شيء من عبارات الشراحو  الطالب هضمه �ذاو علم، العلیه طالب 
وشروح  ،و(البدر التمام) )ُسبل السالم( علیه راجعیُ  )بلوغ المرام�ـ(وقل مثل هذا في �قیة الكتب 

 ،ه إلى الكتب المسندة فشروحها معروفةت همتُ المشا�خ المعاصر�ن المسجلة والمطبوعة، و�ذا سمَ 
 وفیها أشرطة مع بیان مزا�اها وخصائص �ل شرح منها.

)، قلنا: إنك ؟أني أر�د أن أبدأ في الطلب، لكن ال أعلم من أین و�یف أبدنا �أعلمً �قول: (
نة �الطر�قة التي شرحناها، و�النسبة لعلوم الحدیث تبدأ مثًال النسبة لتبدأ �  ،)البیقونیةـ( بمتون السُّ

ل علیها، و�عد ذلك تقرأ في وما �ُ  )النخبة(ثم  ،وتنظر في شروحها تب علیها من شروح وما ُسجِّ
، وتجعل همَّك )ألفیة العراقي(ثم �عد ذلك  ،للحافظ ابن �ثیر وشروحه )الحدیث علوم اختصار(

كل �اب تأخذه من ف علیها، قطبِّ وتُ وشروحها،  )ألفیة العراقي(كله �النسبه لعلوم الحدیث في 
وتحكم  ،وتدرس أسانیدها وتجمع طرقها فُتخّرج أحادیثَ  ،ق علیه من �تب السنةطبِّ تُ  ة)األلفی(

 وتطبیقی�ا. وتستفید فائدة عظیمة، و�المران یرسخ العلم نظر��ا ،علیها
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