
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 االجتماع لقراءة �تب أهل العلم والحدیث

 
وقد عزمنا على قراءة �عض العلوم من �تب أهل  ،نحن ستة من طالب العلم المبتدئین :السؤال

واحد  �حیث �قرأ �لُّ  )صحیح البخاري (فهل �جوز أن نجتمع لقراءة  ،ومن ذلك الصحیحان ،العلم
فهل  ،وفي حال أشكل علینا شيء رجعنا للشروح ومعاني المفردات ،ثم �قرأ الثاني وهكذا ،منا �اً�ا

 في طر�قة القراءة الجماعیة محذور شرعي؟

و�قرأ و�حفظ ما ألَّفه  ،والمبتدئ یبدأ �صغار العلم قبل �باره ،إنهم مبتدؤون  :السائل �قول :الجواب
ثم منها  )،األر�عین النوو�ةـ(فمثل هؤالء یبدؤون ب ،العلماء لطالب الطبقة األولى من المبتدئین

ثم �عد ذلك في المرحلة الثالثة ینتقلون إلى  ،للحافظ عبد الغني المقدسي )العمدة(ینتقلون إلى 
ن أهل ن �شرحها مِ و�ذا حضروها على مَ  ،حفًظا ودرًسا ومراجعة للشروح )المحرر(أو  )البلوغ(

ن �شرحها لهم لكن إذا لم یتیسر لهم مَ  ،األولى وهو األصلالعلم �ان هذا هو األكمل وهو 
بواسطة و�ذا حضروا الدروس  ،فیحفظون المتن و�راجعون الشروح المسجلة والشروح المطبوعة

 ،ینتفعون �ثیًرا فإنهم -ن یتصدى لها في بلدهمإذا لم �كن هناك مَ -اإلنترنت واآلالت والمسجالت 
أو  )البلوغ(ثم  )،العمدة(ثم  )،ن (األر�عو  التي هي أوًال: الطبقات فإذا انتهوا من هذه الكتب أو هذه

– فإذا اجتمعوا علیها وهم ستة ،الصحیحین :�عد ذلك ینتقلون إلى الكتب المسندة مثل )المحرر(
و�ذا أشكل علیهم شيء سألوا عنه أو راجعوا  ،هذا الباب وتناقشوا فیه وقرأ واحدٌ  -كما ذ�ر السائل

والشیخ عبد القادر بن بدران وهو �شرح طر�قته مع  .ذه طر�قة نافعة بال شكهف ،الشروح علیه
واحد  شرع �لُّ ثم �َ  ،نحفظ المتن :�قول ،زمالئه في تحضیر الدروس قبل الحضور على الشیوخ

�شرح هذا المتن بنفسه من دون مراجعة و یأخذ القلم والورقة ف ،منا �انفراده على شرح هذا المتن
ثم �عد ذلك �قرؤون الشرح فیصححون ما وقعوا فیه من أخطاء وما فهموه على غیر  ،شروح
ثم �عد ذلك یذهبون إلى الدرس وحضور  ذلك �قرؤون ما �تب علیه من حواٍش، ثم �عد ،وجهه

ا نافعة ،فیستكملون ما نقصهم �عد ذلك من علم الشیخ وتجار�ه ،شرح الشیخ  .هذه طر�قة جد�

 ،واحد مّنا �اً�ا �حیث �قرأ �لُّ  )صحیح البخاري (وز أن نجتمع لقراءة فهل �ج( السائل: �قول
فهل في و�قول: ( ،هذه اجتماع مدارسة للصحیح ولیست قراءة جماعیة )؟ثم �قرأ الثاني وهكذا

 ،الذ�ر الجماعي بدعة :�عني إذا قیل ،؟ هذه لیس فیها شيء)طر�قة القراءة الجماعیة محذور
مجموعة �قرؤون  �معنى أنغیر إرادة التعلیم �ما هو في الكتاتیب من  قراءة القرآن جماعةً و 

 الذي ذ�ره السائل إنما االجتماع لمثل هذا ،القرآن �صوت واحد لم ترد عن سلف األمة وال أئمتها
 إال بینهم، و�تدارسونه هللا، �تاب یتلون  هللا، بیوت من بیت في قوم اجتمع وما«سمى مدارسة �ُ 



فهذا  ،إلى آخره ]٢٦٩٩ [مسلم: »..المالئكة وحفتهم الرحمة وغشیتهم السكینة، علیهم نزلت
 �هللا أعلم. ،من هذا النوع
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