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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 دعوى عدم الحاجة إلى اقتناء �تب أطراف األحادیث والمعجم المفهرس

 
اقتناء �تب أطراف األحادیث  إلىال حاجة �طالب العلم الیوم ( :من �قولما رأ�كم فی السؤال:

 ،األحادیثستغنى عنها �الفهارس الموجودة في �تب متون حیث �ُ  ،والمعجم المفهرس وأمثالها
 ؟)و�رامج البحث اإللكتروني

للداللة على مواضع األحادیث  ؛و�نما هي وسائل ،هذه الكتب المشار إلیها لیست غا�ات الجواب:
ال على أطراف األحادیث وال على  في عصر األئمة فلیست الفهارس موجودة ،في �تب السنة

هذه �لها لیست  ،طرق التخر�ج غیر ذلك منال على ترتیب الصحا�ة وال على ألفاظ األحادیث و 
على لتیسیر الوصول إلى األحادیث من �طون الكتب  وجدتْ إنما أُ  ،موجودة في عصر األئمة

ما ف ،ألن الكتب محفوظة في صدورهم ؛وما �ان المتقدمون �حاجة إلى مثل هذا ،طلبة العلم
حفظ الحدیث احتاجوا  د العهد وتثاقل الناس عنعُ لكن لما �َ  ،س لهم شيءفهرَ �حتاجون إلى أن �ُ 

 ،وأُلِّفت المسانید ،فأُلِّفت �تب األطراف ،ن یدلهم على مواضع األحادیث عند الحاجةإلى مَ 
 الَّ و�ال فقد �كون من مقصد �عضهم أ ،لیسهل الوصول إلیها ؛وُصنِّفت األحادیث على األبواب

أو یرتبه على طر�قة �حیث ال ُیهتدى إلى الحدیث في �تا�ه إال من خالل قراءته  ،رتِّب �تا�هیُ 
�عني إذا أردت أن ترجع إلى حدیث من  )،األنواع والتقاسیم(�ما قیل عن ابن حبان في  ،كامًال 

 إلى ما تر�د، تقرأه حتى تصل، فلن تصل إلیه حتى تقرأ الكتاب �امًال  -األصل–كتاب ابن حبان 
 ت على مواضع األحادیث ال شك أنه قلَّ رت الوصول ودلَّ هذه الفهارس و�سَّ  جدتولما وُ 

إذا أردت حدیًثا ولیس بین ید�ك ما  توجدأن بینما قبل  ،اعتمد الناس علیها ، حیثالتحصیل
ب أن تبحث في الكتاب وتقرأ منه أكبر قدر ممكن وتقلِّ إلى �عینك على الوصول إلیه تضطر 

وفي أثناء هذا التقلیب �مر علیك من األحادیث ومن المسائل العلمیة  ،حتى تجد ما تر�ده صفحات
ومن �الم أهل العلم في �طون الكتب ما تستفید منه مما �كون �عضه أهم وأولى من المسألة التي 

أما المتأخرون وقد أخلدوا إلى الراحة وأرادوا  ،ال شك أن هذا عند المتقدمین مقصد ،تبحث عنها
اسب و الت الحاآلحتى جاءت  ،و�ن ُخدموا من هذه الناحیة ،تحصیلهم أقلفالفائدة على عجل 

والعلم إذا لم ُیتَعب علیه لم یثبت ولم �ستقر  ،زر�ا و�قف على �ل ما یر�د اإلنسان ط�حیث �ضغ
وعلى �ل  .رت هذه األمورالحفظ لما تیسَّ  لَّ ولذلك قَ  ،فقد �سرعةؤخذ �سرعة �ُ فالذي یُ  ،في الصدر

 ،أو غیر ذلك ،أو من فهرس على األطراف ،أو من المعجم المفهرس ،من حاسب حال سواء �ان
ر التعب في استخراج النص سواء ثُ إال أنه �لما �َ  ،و�عضها �غني عن �عض ،هي �لها وسائل

 �هللا المستعان. ،�ان ثباته في القلب أشده أو غیر  اكان حدیثً 
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فیقرأ و�بحث  ،والعنا�ة �العلم تها،وقراءوصیتنا لطالب العلم أن �عتمد على مطالعة الكتب ف
وراجعه في أكثر  ،قه بنفسهوطبَّ  ،فإذا قرأ المتن راجع علیه الشرح ،شكل علیهو�راجع و�سأل عما �ُ 

و�ذا أراد أن �ختبر عمله  ،و�سأل عما �شكل علیه ،و�نظر أسانیده ،لینظر ألفاظه ؛من مصدر
ضغط الزر لینظر فیما فاته ولم �ستطع الوقوف �عد هذا الجهد ورجع إلى آلة من هذه الحواسب و 

�هللا  ،علیه ا�كون متعو�ً حیث  ،ألن هذا القدر الزائد سوف یثبت في ذهنه ؛هذا ال مانع منهفعلیه 
 المستعان.
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