
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 أول المؤلفات في علوم الحدیث

 
عینني على فهم هذا العلم وما أفضل �تاب �ُ  ؟ف في أصول الحدیثلَّ ل من َأن أوَّ مَ  :السؤال

 ومصطلحاته؟ 

 مبثوثة في �تب المتقدمینو موجودة الحدیث ومسائله وقواعده وضوا�طه  أصول :الجواب
 ،فمصنفات اإلمام الشافعي موجود فیها �ثیر من قواعد هذا العلم ،وفي ثنا�ا �المهم ومصنفاتهم،

ُ�قرأ  كتفي �ه طالب العلم �متنٍ متكامل �َ  وال �مكن أن ُ�جمع منها علمٌ  ،بةإال أنها مبثوثة وغیر مرتَّ 
موجود فیه  )جامع الترمذي(و�ذلك  ،لكن القواعد �ثیر منها موجود ومبثوث في �تبهم ،تدارسو�ُ 

 و(علل الجامع) ،)الكبیر ، و�ذلك (علل الترمذيأشیاء و�شارات إلى قواعد هذا الفن ومصطلحاته
للحافظ  )علل الترمذي شرحُ ـ(ف ،لها الحافظ ابن رجب في شرحهو�مَّ  ،أشیاء من هذه القواعد فیه

ى علیه طالب علم ر�َّ ُ�عتَمد علیه و�ُ  لكنه لیس �متنٍ  ،ابن رجب من أنفع ما ُ�قرأ في هذا الفن
ف في علوم الحدیث ن صنَّ ن أول مَ مِ  أنَّ  (النزهة)والحافظ ابن حجر ذ�ر في مقدمة  ،كتفي �ه�َ 

ث الفاصل(الرامهرمزي في �تا�ه  ثم جاء �عده الحاكم أبو عبد هللا  ،لكنه لم �ستوعب )،المحدِّ
ب ولم یُ ولكنه لم یُ  )،معرفة علوم الحدیث(ف وصنَّ  المستخرج (ثم جاء أبو ُنعیم فصّنف  ،برتِّ هذِّ
التألیف إلى أن جاء ابن الصالح الذي جمع ما تفرَّق  �عده ثم تتا�ع )،علوم الحدیث معرفة على

لكن الناس  ،في �عض ترتیبه دَ قِ ومع ذلك انتُ  ،مهابها ونظَّ في الكتب من قواعد هذا العلم ورتَّ 
لوا علیه وجعلوه محوًرا  ،له ومختصر ناظمٍ م حصى �فال �ُ  ،لدراساتهم اعتمدوا هذا الكتاب وعوَّ

في هذا  فكتاب ابن الصالح فتحٌ  ،إلى آخر ما قال الحافظ ابن حجر ،علیه ومقتصر ومستدركٍ 
�ل واعتنى �كتب الخطیب البغدادي الذي صنَّف في  ،ما تفرق من الكتب فیه جمعوقد  ،الباب

الكتب  فيق الصالح وأضاف إلیها ما تفرَّ  جمعها ابنف ،�تاً�ا مستقال�  �اب من أبواب هذا العلم
 ).مقدمة ابن الصالح(أو  )علوم الحدیث(وأخرج لنا �تاب  ،من �الم غیره

 ،-كما ذ�رنا في الفنون األخرى -في هذا الفن  صغیرٍ  یبدأ �كتابٍ  أول مایبدأ وطالب العلم 
عبارة  يه يتال )البیقونیة( :في هذه المرحلة �ه حسن أن �عتنيالذي �َ و  ،یبدأ �كتاب المبتدئینف

ثم �عد  ،و�تقنها ،و�قرأ علیها الشروح ،اوثالثین بیتً  عن تعار�ف لفنون هذا العلم وأنواعه في أر�عةٍ 
اختصار علوم (ثم �عدها �قرأ في ، �قرأ في شروحهاو  ،للحافظ ابن حجر )النخبة(ذلك �قرأ في 

ل علیه من الشروح ،للحافظ ابن �ثیر )الحدیث ا ،مع ما ُعلِّق علیه وُسجِّ  ،وهو نافع جد�
وقراءة  )األلفیة(ط لحفظ شِ ثم �عد ذلك إن نَ  ،البن الصالح )علوم الحدیثـ(وخالصة ل ،ومختصر



�حتاج �عد ذلك و�نما  ،وال �حتاج �عد ذلك إلى غیره ،واستفاد فائدة �برى  ،شروحها تم له األمر
 وتطبیق هذه القواعد علیها. ،ودراسة أسانیدها ،حادیثإلى التطبیق من تخر�ج األ
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