
 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 كتب مصطلح الحدیث

 
ما في  ماعُ وفیه جِ  ،طٍ ومبسَّ  واضحٍ  ،في مصطلح الحدیث أرغب أن تدلني على �تابٍ  :السؤال
 غیره.

ع توسِّ ومنها المُ  ،توسطومنها المُ  ،منها المختصر ،العلماء ألَّفوا �تًبا �ثیرة في هذا الفن :الجواب
ل ها ،ومنها المنظوم ،ومنها المنثور ،المطوَّ ولكن السائل ال �خلو إما أن �كون  ،وُتعَرف في مظانِّ

و�كون لدیهم ولو  ،أو من عامة المثقفین الذین یر�دون أن �طلعوا على هذا العلم ،من طالب العلم
 :فرَ �طَ  فیأخذوا من �ل علمٍ  ،�حیث �كون مواِكًبا لثقافتهم ،منه أدنى قدرٍ 

من أهل التخصصات البعیدة  �أن �كون  ،ولیس من طالب العلم ،ن المثقفینإذا �ان مف -
هذا المثقَّف إذا قرأ في مؤلفات المعاصر�ن ف نحوهما،أو  أو مهندسٍ  عن العلم الشرعي �طبیبٍ 

 .ا من التیسیر والتبسیط والتسهیلفإن في مؤلفاتهم شیئً 

فإنه ال بد  ،فید غیرهستفید و�ُ و�ر�د أن یترقى في هذا العلم حتى �َ  وأما إذا �ان طالب علمٍ  -
وعلیها  ،اوثالثون بیتً  وهي أر�عةٌ  )،البیقونیة(فیحفظ  ،أن �سلك الجادة المعروفة عند أهل العلم

وهي متن  )،النخبة(ثم �قرأ و�حفظ  ،وهي أول لبنة في هذا الفن ،شروح �ثیرة مقروءة ومسموعة
ا للح وعلیه �ذلك  ،جمع فیه ما �حتاج إلیه طالب العلم في هذا الفن ،افظ ابن حجرمختصر جد�

ُمنِّي ولغیرهما ،والكتاب مخدوم ،شروح �ثیرة مقروءة ومسموعة قرأ فیَ  ،وله نظم للصنعاني وللشُّ
�قرأ في  )النخبة(ثم �عد ذلك إذا أتقن  ،فائدة �بیرة و�ستفید ،قرأ الشروحو�َ  ،النثر و�حفظ معه النظم

و�قرأ علیهما  ،أو مختصر النووي  ،البن الصالح )علوم الحدیثـ(ختصر الحافظ ابن �ثیر لم
أو �تب النووي  ،وهي �تب مخدومة سواء �تاب ابن �ثیر ،الشروح المعروفة الموجودة المتداولة

فیه فالبن الصالح  )علوم الحدیث(و�ن قرأ في أصلها وهو  )،اإلرشاد(و )التقر�ب(في مختصر�ه 
ثم إذا  ،من التكرار �غني عنه مختصره البن �ثیر ءٌ فیه شي لكنْ  ،وفیه نقول حسنة ،�بیرةفائدة 

ى في رقَّ وتَ  ،وحضر الدروس علیها ،ها وقرأ شروحهاظَ فِ وحَ  )ألفیة الحافظ العراقي(ه إلى همتُ  ْت مَ سَ 
 ودراسةِ  ،ر�جِ �ه في هذا الفن من التخ العملي على األنواع التي مرْت  مع مزاولة التطبیقِ  ،هذا الفن
�هللا  ،ا في هذا الفنا �ثیرً درك خیرً یُ  حینئذٍ فإنه  ،طبِّق ما قرأه نظر��الیُ  ،في المتون  والنظرِ  ،األسانید

 المستعان.
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