
 العلم لطالب وتوجیهات وصا�ا
 المفاضلة في البدء �القراءة بین (الموطأ) و (البخاري)

 
م في القراءة  :السؤال  ؟)صحیح البخاري (أم  )الموطأ(أیهما ُ�قدَّ
ا  )الموطأ( :الجواب إلمام دار الهجرة مالك بن أنس نجم السنن �تاب حدیثي فقهي مفید جد�

 ،لكن فیه إعواز �بیر ونقص ظاهر في األحادیث التي �حتاجها طالب العلم ،لطالب العلم

وفیه  ،ففیه جمیع أبواب الدین ،أكمل وأشمل وأصح وأكثر فائدة لطالب العلم )صحیح البخاري (و

لكن هذا فیه فقه أهل الحدیث  ،فیه فقه اإلمام مالك بن أنس (الموطأ)و ،أ�ًضا فقه اإلمام البخاري 

علیه -�األحادیث الصحیحة التي هي أصح ما روي عن النبي  البخاري مستدال� ومنهم اإلمام 

ة ومع ذلك طالب العلم إذا �ان مبتدًئا فعلیه أن یبدأ �حفظ الحدیث على الجادَّ  ،-الصالة والسالم

بلوغ (ثم  )،عمدة األحكام(ثم  )،األر�عین النوو�ةـ(بدًءا ب ،المعروفة المطروقة عند أهل العلم

 )،البلوغ(و�أخذ زوائد  )المحررـ(أو العكس یبدأ ب )المحرر(ثم �عد ذلك �أخذ زوائد  ،)المرام

من ، ُأخذت وجد في الصحیحینأحادیث ال ت )المحرر(و) البلوغ(ففي  ،و�عتني بهذا الباب

ابن أبي مصنف و ( )مصنَّف عبد الرزاقـ(ومن المصنفات � )،البیهقي(و )الدارقطني(و )الطبراني(

في المرحلة ف ،�حتاجها طالب العلم وال �جدها في الصحیحین ،وغیرها من الكتب المصنفة )شیبة

 )،المحرر(و )البلوغ( :بل أهل العلم على طر�ق االختصاراألولى �حفظ المتون المؤلفة من قِ 

وهو أطول أحادیث  )المنتقى(ه إلى تُ مَّ ت هِ مَ ثم �عد ذلك إن سَ  ،و�أخذ زوائد أحدهما على اآلخر

 :و�ن قال ،وفیه �ل ما �حتاجه طالب العلم فاألمر أحسن وأفضل وأكمل ،أحادیث األحكامكتب 

 :أبدأ �حفظ الكتب المسندة مثل )البلوغ(و�عد  )،المنتقىـ(وال أهتم ب ،أقتصر على هذه الكتب(

أما  ،أحادیث مهمة وضرور�ة لطالب العلم )المنتقى(لكن في  ،فاألمر إلیه )والسنن ،الصحیحین

ألن أحادیثها �لها  )؛عمدة األحكام(ثم  ة)،األر�عین النوو�ـ(ب -ما قلنامثل-بة للحفظ فیبدأ �النس

فإن أراد أن ینتقل مباشرة إلى الكتب المسندة  )،المحرر(أو  )البلوغـ(ثم �عد ذلك یثلِّث ب ،صحیحة

 )المنتقىـ(و�ن أكمل أحادیث األحكام ب ،سیما إذا �انت الحافظة تسعفه ال ،األصلیة فله ذلك

 �هللا أعلم. ،فنور على نور )نیل األوطار(وراجع علیه شرحه 
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