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 (ٕ) سمسمة ُمدارسات حديثية

 عمم الحديث طمبأساتذة الحديث لمطالب في بداية نصائح 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف كعمى آلو كصحبو 
 أجمعيف،

الثانية في سمسمتنا المباركة مع ثيمَّة مف أىؿ العمـ كالخبرة مف أساتذة عمكـ  نقؼ مع الميدارسة
الحديث في العالـ اإلسالمي، التي أسعى فييا إلى إيصاؿ الخبرة كالتكجييات مف أىؿ التخصص 

مف  مبة العمـ الجادِّيف، ففي مثؿ ىذه الميدارسات نأخذ خبرة السنيفطفي عمـك الحديث إلى 
في الجامعات  كجيكدىـ في دراسة كتدريس عمـك الحديث يـعيصارة أكقاتك  ؛العمـ ذة كأىؿاتاألس

ب عمكـ الحديث.كالمعاىد كالمجالس العممية التي تشيد ليـ بالعمـ كالفضؿ  ، كأقدِّميا لطالَّ

 السؤاؿ التالي: في العالـ اإلسالمي األساتذة ثيمَّة مف كفي ىذه الميدارسة طرحتي عمى

حديث الشريف من واقع ال وخطة تنصحيا لطالب عمٍم فيما ىي أفضل بداية 
 تجربتك؟

 خالصة الُمدارسة:

يجب عمى طالب العمـ تصحيح نيتو حتى يبارؾ اهلل لو في عممو ككقتو، ثـ ال بدَّ عمى الطالب  
 ، لطمب العمـ عمى يديوؽمي كالخي  ،كالخبرة ،شيد لو بالعمـف يي مف البحث عف أستاذ أك شيخ ممَّ 

، ثـ التدرج في طمب العمـ، كالبدء في المتكف السيمة مف خالؿ خبرتو بالطىمىب كطرائقو كبتكجيياتو
ذاكرة مع أىؿ العمـ، كدمج المادة النظرية مع التطبيؽ العممي في كؿ عمـ مف عمكـ الحديث، كالمي 

 في البحث كتحرير بعض المسائؿ، ككؿ ىذا مع الرجكع إلى أىؿ العمـ كالخبرة في عمـ الحديث.
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اإلجابة عمى تساؤلنا في حكؿ  حفظو اهلل ُمحمد العمري حديثي مع األستاذ الدكتكرمستيؿ كفي 
 :بدأ حفظو اهلل بقكلو ىذه الميدارسة

كمنيا ما تعمؽ  ،تكثيؽ نصكص السنةمنيا ما ىك خاص ب الحديث كما تعمـ في دراسات كثيرة)
كتدكيف السنة كشركط  ؛كالمنيج لو صفة البحث العممي كمنيا ما، بفيـ النص كلو ضكابط كثيرة

 .(اكغيرى مةاألئ

ظو اهلل بنصيحتو لممبتدئ في طمب عموم الحديث أنو ال بدَّ لو من التدرج ثم أضاف األستاذ حف
 :واألخذ باألقرب واأليسر لو، فقال حفظو اهلل

عمى أف يختار مف كتب  ؛لو أف يجمع كؿ ذلؾ في كقت كاحد األفضؿفي ظني أف المبتدئ ) 
األربعيف )ك )مصطمح الحديث(، في عمـك الحديث لمسيكطي (تدريب الراكمػ )ك ،يسرىاأالحديث 
بي أل (الحديث كالمحدثيف)ك الحديث، فقو في لمصنعاني (الـؿ السَّ بي سي )ك ،في المتكف (النككية

شبو بميداف أليككف ارة ييماف أك الطمثؿ كتاب اإل ،مع قراءات عاجمة في أحد الصحيحيف، ىكز 
 . ا.ق(تطبيقي لكؿ ما سبقت اإلشارة إليو

 حفظو اهلل  ِكفي حديثي مع األستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ أبك البصؿ

حفظو اهلل حديثو حكؿ مسألة طمب العمـ كما يجب عمى الطالب العناية بو ضمف دأ االستاذ ب
 :، كىي مبنية عمى بعضيا، فقاؿ حفظو اهللمراحؿ عممية مترابطة يكمؿ بعضيا بعضان 

مف يريد التميز في باب طمب العمـ يحتاج إلى أمكر كثيرة كميمة في مسيرتو العممية حتى يتميز 
 .عف غيره، كالخمؿ ظاىر عند كثير ممف يشتغؿ في السنة بسبب الغمط في التمقي

وفي السياق نفسو بين فضيمتو أن عمى طالب العمم أن يبدأ أوال بالعناية بالنصوص والمتون 
  :العموم؛ فقال حفظو اهللي فرع من أقبل 

اذا اشتغؿ طالب العمـ بالعمـك قبؿ المتكف اضطربت عنده البكصمة، فيجب عمى طالب العمـ أف 
يشتغؿ بالمتكف كالقرآف الكريـ، ثـ نصكص الحديث، كيبدأ بمختصرات الصحيحيف، كال يترؾ 

ى يمتمئ ذىنو رياض الصالحيف ابدان ، حتى تبقى الفضائؿ ترافقو مع النصكص االصمية، حت

                                                           
 عميد كمية الشريعة )سابقان( كأستاذ عمـك الحديث في جامعة اليرمكؾ، كفي الجميكرية التركية حاليان. ُ
 كاألستاذ في كمية الشريعة في جامعة اليرمكؾ األردنية حاليان. -أستاذ عمـك الحديث في جامعة أـ القرل سابقان  ِ
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الصحيح كال يشتغؿ بغير الصحيح قبؿ إتقاف ىذا الباب، ثـ يرجع إلى أصكؿ ىذه المختصرات، 
 .كىي الصحيحاف

كفي المرحمة الثانية يبدأ طالب العمـ بالنظر في فقو الحديث كعمـك الحديث؛* حتى تككف عنده 
 .خمفية عممية

ة وىي خطأ شائع عند بعض طمبة العمم وشدد االستاذ حفظو اهلل عمى مسألة في غاية األىمي
: أف بعض طمبة العمـ يبدأ بالنظر في الضعيؼ كالتابع كالمكضكع؛ امتأل ذىنو بالضعيؼ، وىو

 .كيبقى ضرر ىذا معو طكاؿ عمره

كيبدأ  كفي المرحمة الثالثة ذكر االستاذ حفظو اهلل أف عمى طالب العمـ بالنظر في شركح الحديث؛
 .الحديث، ثـ ينتقؿ إلى المطكالت كىذا أنفع لوبالمختصرات مف شركح 

اذ ، كنصح االستيد أف يبقى لو كتاب يراجعو دائمان راد اف يرتقي ال بد لطالب العمـ المجتأكاذا 
 .( البف األثير الجزرم، كىك كتاب نافع جدا في بابوحفظو اهلل بكتاب )جامع األصكؿ

أشار االستاذ حفظو اهلل إلى أىمية ضبط وفي باب نقد الحديث والتعامل مع أقوال النقاد 
  :المراحل السابقة اوال ثم االنتقال إلى المرحمة األعمى وىي نقد الحديث؛ فقال حفظو اهلل

كفي الترقي في نقد الحديث: ال بد عمى طالب الحديث أف يشتغؿ بالكتب االصمية المسندة، أما 
فمف ينتفع كثيرا في باب النقد؛ كفي ىذا  إذا لـ تكف لو دراية بالشركح كنصكص كتصرفات العمماء

الباب ال بد لطالب العمـ مف شيخ متمكف صاحب خبرة، كاذا لـ يجد يبحث عف شيخ كلك كاف 
كثر مف أأما أف يككف الطالب كحده في الطمب مع الكتب دكف تكجيو فسيككف الضرر  قاصرا،

 .االنتفاع، كالتمقي المباشر لو أثر كبير
يعممو كيؼ يقرأ كيكجو كيبيف لمطالب كيفية التصرؼ مع نصكص  -اقصاكلك كاف ن-ثـ الشيخ 

 العمماء، كىذا لو األثر الكبير في حياة الطالب كمسيرتو العممية

عمم وفي مسألة ميمة لفت إلييا االستاذ انو ال بد لطالب العمم أن يتخذ كناشة يقيد بيا ال
 .والفوائد في مسيرة طمبو لمعمم
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ائية ينتقؿ الطالب إلى الكتب المطكلة ككتب العمؿ كالنقد؛ كمف لـ يتقف المراحؿ كفي المرحمة الني
 .األكلى لف يستطيع الخكض في ىذه المرحمة

كال بد لطالب العمـ مف المطالعة في كتب التراجـ كحياة العمماء ففييا الكنكز كالعمـك التي ربما ال 
 .يجدىا في غيرىا

 .عف التفصيؿ، كلكؿ مقاـ مقاؿكفي ىذا القدر الممخص ما ال يغني 

 

أنو يجب عمى طالب عمـ الحديث أف يضبط  ّمحمد أبو الميث آباديكأضاؼ األستاذ الدكتكر 
 بعض العمكـ حفظان كفيمان، كأشار إلى ذلؾ بقكلو:

عمكـ )ي كتاب تيسير مصطمح الحديث لمطحاف، ثـ يقرأ كتابً  يحفظ مع الفيمحسب تجربتي أف )
لمسخاكم، ثـ  (فتح المغيث)، ثـ ( لمسيكطيتدريب الراكم)، ثـ (الحديث أصيميا كعاصرىا

ي خاصة إركاء الغميؿ، كبعد ذلؾ يقرأ كتاب مصنفات الشيخ األلبان ، لمصنعاني (تكضيح األفكار)
 (.كالسمسمتيف

و الطالب مف خالؿ مطالعاتو كتعممو عمى الشيكخ؛ أشار األستاذ كفي مسألة تطبيؽ ما تعمم
حفظو اهلل إلى أنو يجب أف ييعطى الطالب بعض األحاديث كالمكضكعات التطبيقية العممية 

عطى الطالب بعض األحاديث لتطبيقو ما قرأه في كتب ثـ يي لتطبيؽ ما تعممو فقاؿ األستاذ: )
 ق( ا.ؾ تأتي مرحمة جىح تمركاة كتعديميـ، كىذا فيما بعدكبعد ذل .العمـك مف القكاعد كالضكابط

 

 األستاذ حفظو اهلل حول ُمدارستنا، استيلَّ  ٗاألستاذ الدكتور عمي الصياححديثي مع  وفي
 :فقال حفظو اهلل أىمية ىذه الُمدارسات الحديثية في عصرنا حول مسألة الحديثَ 

، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، كعمى آلو كصحبو الحمد هلل رب العالميف)
ىذا التكاصؿ الطيب الذم يقـك بو بيف فينة كأخرل، كىذا عمى  كأجمعيف، أشكر د.ثامر حتاممة

                                                           
 ماليزيا -أستاذ عمـك الحديث الشريؼ في الجامعة العالمية اإلسالمية/ ككااللمبكر ّ
رئيس برنامج )صناعة الحديث(، كالمشرؼ عمى برناج الممؾ سعكد، ك أستاذ عمـك الحديث الشريؼ في جامعة  ْ

 / المممكة العربية السعكدية.جامع الحديث كرئيس تحرير مجمة الدراسات اإلسالمية
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في أنحاء  في عمـ الحديث مع المختصيف الميدارسات األسمكب الذم سمكو الدكتكر ثامر مف
 بما ييسمَّى قريب  مف أسمكب المحدثيف الدكتكر ثامرالذم أحياه سمكب ، كىذا األالعالـ
 .في عصرنا( دكمة إال ما ندرمع ( التي أصبحت الحديثية ذاكرات)المي 

 :ثم ذكر األستاذ أىمية الجمع بين العمم النظري والتطبيقي لطالب عموم الحديث فقال حفظو اهلل

 مف التطبيقات العممية، كقىرف ىذه: نصيحتي لمدارسيف في عمـ الحديث النبكية اإلكثار أكالن ) 
العممية مع المباحث النظرية مع مناىج المحدثيف، فاألسمكب العممي ىك  األسمكب السميـ في 

 تدريس عمكـ الحديث في ىذه العصر، كىك ما يكلد لنا محدثيف متمكِّنيف في عصرنا.

)عمـ الجرح كالتعديؿ، ،وعممياً نظريًا نصح االىتمام بثالثة أبواب من أبواب عموم الحديث أ :ثانياً 
، ىذه الجكانب الثالث ىي أىـ الجكانب النظرية كالعممية باب االتصاؿ كاالنقطاع، باب العمؿ(

لمحكـ عمى الحديث صحة كضعفان، فينبغي عمى الدارس في عمـ الحديث العناية بيذه الجكانب 
 .ٓالثالثة

نبكية، كاالستفادة منيا، كتدريسيا لمطالب، العناية بالتقنية الحديثة في خدمة السنة ال :ثالثاً 
كبرنامج خادـ الحرميف الشريفيف، كبرنامج المكتبة الشاممة، كبرامج الدكتكر سميماف الميماف؛ فيي 

 .(برامج ميمة جدان، فال بد مف العناية مف التقنية الحديثة

تقوِّي طالب عمم الحديث وتفتح لو آفاقًا  ب العممالَّ يوصي بيا طُ  األستاذ حفظو اهلل بآدابٍ  وختم
َرْحبة في العمم، فالمحدِّثون اشتغموا باآلداب والرقائق كما اشتغموا في عمم الحديث فقال حفظو 

أكصي طمبة عمـ الحديث بالعمؿ بالعمـ، كاإلخالص، كسالمة الصدر، كالتكاضع، كعدـ تتبُّع  :اهلل
 ا.قتحزُّب كالتعصب لغير الكتاب كالسنة النبكية.األخطاء كتصيُّد أخطاء اآلخريف، كترؾ ال

 

 

 

                                                           
 سيتـ إف شاء اهلل طرح سؤاؿ حكؿ التدرج في ىذه العمـك . ٓ
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حفظو اهلل عدة أمور ميمة يراىا من خالل تجربتو  ٙوأضاف األستاذ الدكتور نافذ حمَّاد
 :متحدِّثًا عن تجربتو الشخصية المباركة، فقال حفظو اهلل

فأدرسو ، توكما يحب أم شخص صنعتو، كجدت نفسي في دراس ت ىذا العمـ الشريؼأحبب أواًل:
 مف بدايتي لمطمب كالتحصيؿ بمذة كمتعة ال يستطيع القمـ كصفيا.

أىميتيا الكبيرة، كفائدتيا ك  ضركرتيا، لـ أعتمد كثيرنا عمى مجالسة الشيكخ كاألخذ عنيـ، مع ثانًيا:
 بالتعرؼ عمى عمماء الفف ككتبو كمصطمحاتو كانت المبادرة مني كقد حصمت، كلكف العظيمة،
 .بنفسي

 بتو في الطمب والوقت الذي كان يقضيو يوميًا حفظو اهلل قال: تجر  وحول

لقد كنت أقضي الساعات الطكيمة في مكتبة الجامعة، أتعرؼ عمى كتب التخصص، قبؿ كجكد 
 الحكاسيب، كقبؿ أف تنمك مكتبتي الخاصة كتكبر.

ظ المتكف حاز لـ ألتفت كثيرنا إلى المتكف كالمختصرات، كال أدرم مدل دقة عبارة "مف حف ثالثًا:
نما تعرفت عمى كتب العمماء حسب تسمسميـ !الفنكف، كمف حفظ الحكاشي ذىب ببالش "، كا 

الزمنى مف المتقدميف كالمتأخريف، ثـ المعاصريف، كىي كذلؾ في األىمية عندم؛ ألعرؼ مدل 
ي بتكره كأبدعو كؿ مف صنؼ في ىذا العمـ فاك أاستفادة المتأخر مف المتقدـ، كما الذم أضافو 

 كفنكنو. مباحثوجميع 

أقكؿ مرة أخرل، لقد أحببت منذ بدايتي في الطمب كال زلت التعرؼ عمى المصنفات في عمكـ 
 السنة المتنكعة، كمناىج المصنفيف فييا، كمتابعة كؿ جديد يصدر.

بأف أكتب لنفسي في كراس خاص بي عف نشأة العمـ، كؿ عمـ مف ىذه العمكـ،  عمى أتعرؼ
التَّصنيؼ ًفيو، كالذم يىٍعًرضي لمتَّأصيًؿ لو، كألٌكًؿ مىف تىكىمَّـى فيًو، يىٍتبىعوي التَّعريؼي بالكيتيًب التي كتىأريخي 

كًدىا سىبى زىمىف كجي نِّفت فيو حى  .صي

 

 

                                                           
 فمسطيف. -غزة -أستاذ عمـك الحديث النبكم الشريؼ في الجامعة اإلسالمية ٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

7 

 وعن أىمية معرفة الكتاب الذي يقرأه الطالب قال حفظو اهلل:

كاًنًب كميتنكِّعًة األبعىاًد كاألىدىاًؼ، ًمٍف أىمِّيا:  كىذا التىعريؼي بالكيتًب يىشتىًمؿي عمى دراسةو ميتعىددةً   الجى

ٍبطي اس نِّؼ، كضى فىاًتوتحقيؽي نىسىًب الميصى ككىذا تىحقيؽي اسـً الًكتىاب، كالعنكافي ، مو، كتاًريخي كالدىتًو ككى
 الصَّحيحي لو. 

قِّقًيف لمكيتيًب إذىا كىانىت مىٍطبيكعىةن، ثيَـّ بىيافي ًمٍنيىاًج ميؤًلًؼ الًكتىاب ًفي ًكتىاًبو، ميٍستىفيدنا ًمف مي  قىدِّماًت الميحى
 كًمف ميقىدِّماًت الميؤًلفيفى لكيتبيـ مىٍطبكعىة كىانىت أك مىٍخطيكطىة، ًإف اٍستىطٍعتي الكصكؿى إلٍييىا.

 والدِّراسُة لمِكتَاِب َتتضمَُّن َكذِلك: 

ٍف كىافى  تى كاً  مى ذىًلؾ مى مىعًرفةى عىدىدى أٍجزاًئو كصفحاًتًو، حى ف مىٍفقكدنا، أك ال زىاؿى مىٍخطيكطنا، إذا نىصَّ عى
مىٍيو ًمف العيمماء كد المىخطيكط كًذٍكرى الٌناًسًخ إٍف أىمكىفى ذلؾ، كمىكىاف، اطَّمعى عى أٌما إٍف كىافى ، كجي

يًر ذىًلؾ ًمف الفىكاًئًد ا دىا كأٍردىئيا، إلى غى  لميتىنكِّعًة، مىٍطبيكعنا، فىعىدد الطَّبعات، مع ًذٍكر أٍجكى

االًت الميٍختىًمفًة، قىديمةن كميعىاًصرةن، سىكاء أكىانت في  مستفيدنا في ذلؾ مف كيتًب التَّخىصًُّص في المىجى
، أك فىيىاًرًس المىٍخطيكطىاًت أك المىٍطبيكعىاًت، أك الرَّسىائًؿ الًعمميًَّة،  مىعىاًجـً المغىًة، أٍك في تىراجـً األعالـً

ٍيًرىىا.  كغى

 سألة الضعف العام الممموس لدي الكثير من كمبة العمم قال األستاذ حفظو اهلل:وفي م

اًنًب بىٍيفى طىمىبًة التَّخىصًُّص ًفي الكيمِّيًة، أىٍك ًفي مى العٍعؼ كلعمؾ تممس معي الضَّ   مًة اـ ًفي ىىذا الجى ٍرحى
اكزي تىٍسميى ، الدِّرىاسىاًت العيٍميىا ميكـً السُّنًَّة،فىال يىكىاد الكىاحدي ًمٍنييـ يىتجى  ةى ثىالثىة كيتيبو في أمِّ ًعٍمـو ًمٍف عي

كًدًىـ، فإذا سىأىٍلتيـ عىف  ٍعًرفًة زىمىًف كجي نِّفيف ًليًذه الكيتيًب، أىك مى افىةن إلى عىدـً الدِّقًَّة ًفي تىٍسميىًة الميصى إضى
 (.بىًقيى أىٍكثىريىيـ سىاًكتنا!! ًمنيىاًج الًكتاًب في عىرًض مىادًَّتو،

األستاذ في مسيرتو العممية كمدل تأثير ي مىٍعرض ًذكر الكتب كالمصنفات التي تعامؿ معيا كف
 ذلؾ عمى حياتو العممية قاؿ حفظو اهلل:

كأذكر لؾ أكثر ىذه العمـك التي اطمعت عمى كثير مف المصنفات فييا، كالتي ال تخفى عمى )
 جنابكـ:

طَّآت.: الُمَصنَّفات في ُمُتوِن السُّنَِّة وُكُتِب الّروايِة، وَيْشَتِمل عمى فمنيا:   الميكى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

8 

اح، كيىشىمؿي:ك  حى  كيتيًب الصِّ

ٍمعي بىٍينىيما. راتيما، كالجى ؽ ًبًيمىا ميٍختىصى ًحيحى ميٍسمـ" كيىٍمحى ارم، كصى ًحيحى البيخى يًف "صى ًحيحى  أكالن: الصَّ

احى األيٍخرىل حى ًحيحى ابف ثىاًنينا: الصِّ ٍيمىة، كصى زى ًحيحى ابف خي كد، كصى اري ٍنتىقى البف الجى : المي ، كيىٍشمؿي
يىاء. اديثى الميٍختىارةى لمضِّ  ًحبَّاف، كاألحى

 كيتيًب السُّنىف، كيشمؿي:ك 

و".  أكالن: السُّنىفى األىٍربىعةى "أىبيا دىاكد، كالتٍِّرمذم، كالنَّسىائي، كابف مىاجى

سىب زىمىًف كجيكدىا.ثاًنينا: السُّنىفى األيٍخر  تَّبة حى  ل ميرى

نَّفات.ك  الميٍستىٍخرىجات.ك  الميٍستىدرىكات.ك  كيتيًب المىسىاًنيد.ك  لمىعىاًجـ، كمىعىاًجـ الشُّيكخ، كا الميصى
ًديثيَّة.ك  كالمىٍشيىخات. اًلي الحى ًديثيَّة، كالفىكىاًئد، كالعىكىاًلي، كاألىمى ألىٍربىًعينات )األربعكف كا األىٍجزىاء الحى

كىاًئد.ك حديثنا(.  ٍمسىالت.ك  القيديسيَّة.ك  الزَّ مى األٍلًسنة.ك  الميتىكاًترة.ك  الميسى  لمىرىاًسيؿ.كا الميٍشتىيرة عى
 المىٍكضكعة.ك 

 التَّاًريخ.ك  الًفٍقو.ك  التٍَّفًسير.ك  الميٍسنىدة في العىًقيدة.

اًديث األىٍحكاـ. نَّفات في أحى نَّفات في أىٍبكىاب ميٍفرىدة.ك  كيتيب الميتكف مىٍحذكفة األسانيد.ك  الميصى  الميصى
ديثو كىاًحد.ك  ٍمًع طيرؽ حى نَّفات في جى  الميصى

 : الُمَصنَّفاُت في ِعْمِم الرَِّجال، وَيْشَتمل َعمى:ومنيا

دِّثيف. ابىةك  ًعٍمـ طىبىقاًت الميحى ٍضرىميكف كالتَّاًبعيكف.. ك الصَّحى  الميخى

ٍرح كالتٍَّعًديؿ، كيىٍشمؿ:  ًعٍمـ الجى

مَّفى السُّؤىاالت.الميصى  عىفاء، كيىتىضى مىعىت بىٍيف الثِّقىات كالضُّ نَّفات في الثِّقىات.ك  نَّفىات التي جى  الميصى
عىفىاء.كا ًميف.ك  لضُّ  . المختمطيفك  لميدىلًِّسيف.كا الميٍرسى

كاًة كبيٍمدىاًنيـ.ك  مِّية، كأىٍكطىاًف الرُّ اؿ المىحى نَّفات في تىكىاًريخ الرِّجى   الميصى
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ٍعًرفة األىٍسماء كتىٍمييزىا، كيىٍشمىؿ:ك  نَّفات في مى الميٍؤتىًمؼ ك  كيتيب األىٍسمىاء كالكينىى كاألىٍلقىاب. الميصى
ٍفتىًرؽ.ك  كالميٍختىًمؼ.  الكفيات.ك  األىٍنسىاب.ك  الميتىشاًبو.ك  الميتًَّفؽ كالمي

ةو، كيىٍشمىؿ: اؿ كيتيب مىٍخصيكصى نَّفة في ًرجى نَّفاا الكيتيب الميصى اًؿ ًكتىابو ميٍفرىد.لميصى ٍمًع ك  ت في ًرجى الجى
ًحيحيف. اًؿ الصَّ اًؿ الكيتيب السِّتًَّة. كا بىيف ًرجى ٍمًع بىيف ًرجى  لجى

ًديثو أيٍخرىل ميتىعمِّقة ًبشىٍخًص الرَّاكم، كتىٍشمىؿ: ميكـ حى اًغر. أىٍنكاع عي كاًة األكىاًبًر عًف األىصى ٍعًرفةى الرُّ  مى
كات.ك  كعىٍكسو. ركايىةى اآلباء عف األٍبنىاءك   مىٍعرفةى األيٍخكىة كاألىخى

ًديثو أيٍخرىل ميتىعمِّقةه باٍسـً الرَّاًكم، كتىٍشمىؿ: ميكـً حى ٍعًرفةى الكٍحدىاف. أىٍنكىاعي عي اًء ك  مى ٍعًرفةى األىٍفرىاد ًمٍف أىٍسمى مى
كاة. ٍعًرفةى المىكاًلي ًمف  ًلغىٍير آبىاًئيـ.الميٍنسيكبييف  الميٍبيىمات. مىٍف ذيًكر بىٍأٍسمىاء أٍك ًصفىاتو ميٍختىمفة. الرُّ مى
كاة.  الرُّ

اؿ، كتىٍشمؿ: ابة. أىٍنكىاعه أيٍخرىل ًفي الرِّجى ابة عىف التَّاًبعيف عىف الصَّحى حى ـى ك  الصَّ مىف كىافىقىت كيٍنيىتيو اسى
دِّه.ك  أىًبيو كعىٍكًسو. ـي أىًبيو كىجى ٍكجو.مىف كىافىقت كيٍنيىتيو كيٍنيى ك  مىف اتَّفىؽ اٍسميو كاٍس ـٍ يىٍرًك إال ك  ةى زى مىف لى
ًديثنا كىاًحدنا.  حى

 : الُمَصنَّفات ِفي َتْخِريِج الَحدِيث النََّبوي.ومنيا

نَّفات ًفي ميٍصطىمًح  : الُمَصنَّفات ِفي عموِم الَحِديث وُمْصَطمحو، وَيْشَتمل عمى:ومنيا الميصى
ؽي ًبيا الميقىدِّمات ًلكيتيبو أيٍخرىل  ًديث، كيىٍمحى سىب الحى تَّبىة حى ًديث، ميرى مَّنىت مىبىاحث في ميٍصطىمًح الحى تىضى

ًديث.ك  زىمىف كيجيكدىا. ًديث.ك  ًعٍمـً ًعمىؿ الحى ٍنسيكًخو.ك  ًعٍمـً ميٍختىمؼ الحى ديث كمى ًعٍمـً ك  ًعٍمـً نىاًسخ الحى
ًديث. دًِّث كالطَّالًب، كآدىاب الٌركاية.ك  غىًريًب أىٍلفىاظ الحى  الميٍدرىج.ك  ب.الميضَّطرً ك  آدىاًب الميحى

حَّؼ.ك   الميصى

نَّفات ًفي السِّيرىًة النَّبىكيَّة. : ُمَصنَّفات ُأْخَرى ُمَتَنوِّعٌة ِفي ُعُموِم السُّنَّة، وَيْشَتمل عمى:ومنيا  الميصى
مَّديَّة.ك  اًئؿ الميحى نَّفات ًفي الشَّمى   الميصى

كًح كيتيًب السُّنًَّة، كيىٍشمىؿ:ك  نَّفات ًفي شيري كح الميصى ارم. شيري ًحيح البيخى ًحيح ميٍسًمـ.ك  صى كح صى  شيري
كح مكطًَّأ مالؾ.ك  ٍيًرىىا ًمٍف كيتيًب السُّنًَّة. شيري كح كيتيب السُّنىف األيٍخرىل، كغى نَّفىات ًفي أىٍسبىاًب ك  شيري الميصى

ًديث. ًديث.ك  كيركد الحى  أىٍمثىاؿ الحى
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لتعامؿ مع الكتب الكرقية كؿ ذلؾ أتعرؼ عميو، كأسجؿ ما يتعمؽ بيا مف معمكمات مف خالؿ ا
 .(بنفسي

 

 وعن الحديث عن انطالقتو المباركة في الكتابة والـتأليف قال حفظو اهلل:

بعد ذلؾ انطمقت في كتابة البحكث العممية المتنكعة كالمتعددة، كالتي اخترت مكضكعاتيا  رابًعا:)
بعناية، ميتمِّا بالدراسات التطبيقية لمتكصؿ إلى مدل دقة التعريفات لبعض المصطمحات كالقكاعد 

 .(الحديثية

يا، إال أف فمع أىمية حفظ المصمحات الحديثية، كضركرة فيميا كمعرفتكختـ حفظو اهلل بقكلو: 
 الدراسة التطبيقية ىي التي تكصؿ إلى نسبة الصحة ألم قاعدة كضعيا عمماء الحديث في كتب

عند الطمبة فيؿ ىناؾ صبر عمى شدائد العمـ كالتحصيؿ عمـك الحديث كالتعريؼ بمصطمحاتو، 
 لعالميف. أدعك اهلل أف يرزقنا اإلخالص في القكؿ كالعمؿ، كالحمد هلل رب االيكـ؟ اهلل المستعاف، 

 

أىمية الدراسة بر األستاذ حفظو اهلل ذكَّ حفظو اهلل،  ٚوفي حديث األستاذ الدكتور باسم الجوابرة
عمى يد األساتذة الموثوقين من أىل العمم والخبرة والعقيدة الصحيحة كما قال ابن سيرين رحمو 

 .اهلل: إن ىذه العمم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم

ثـ يبدأ طالب العمـ بحفظ كتاب اهلل أك بعض األجزاء منو، بعدىا يبدأ بقكلو: )كأردؼ حفظو اهلل 
 بكتب الحدث الميسرة السيمة، ثـ يتدرج بيا.

األستاذ حفظو اهلل: أنو يجب عمى طالب العمـ التفرغ  كفي مسألة الصبر عمى الطمب أضاؼ
لطمب العمـ، كالصبر كالمثابرة في طمب العمـ، كمذاكرة العمـ مع المشايخ كالطمبة كالزمالء، ثـ 

 يعيد المذاكرة كحده حتى يثبت العمـ في صدره.

عصبية كما ذكَّر األستاذ حفظو بما يجب عمى طالب العمـ أف يتصؼ بو مف التجرد كعدـ ال
ف خالفيـ بشيء.  كاتباع اليكل، كاإلنصاؼ كالعدؿ مع المخالفيف، كاحتراـ العمـ كالعمماء كا 

                                                           
 الجامعة األردنية. -أستاذ عمـك الحديث الشريؼ في كمية الشريعة ٕ
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عمى طالب العمـ أف يعمؿ بما يعمـ حتى يثبت في قمبو،  ختـ األستاذ حفظو اهلل بقكلو: يجب ثـ
 كيجد ثمرة عممو في حياتو كعممو.

 

فقد ذكر أن عمى طالب الحديث أن يرسم خطة واضحة يبدأ  ٛأما األستاذ الدكتور أمين القضاة
 بيا من مقدمتين ميمََّتْيِن، فيبدأ بطمب العمم متسمساًل بيما وىما:

 .تعريؼ الحديث، كتعريؼ عمـك الحديث .ُ

 .تاريخ عمـك الحديث نشأتو كتطكره .ِ

 اهلل: فإذا ضبط الطالب ىذيف العمميف بشكؿ صحيح، بعدىا يرسـ خطة كاضحة لو، فقاؿ حفظو

كمف خالؿ تجربتي أف  ،مف رسـ خارطة ذىنية لكؿ أنكاع عمـك الحديث ثـ بعد ذلؾ ال بدَّ )
منطمؽ ىذه الخارطة الذىنية ىك )تعريؼ الحديث الصحيح( ألنو ىك اليدؼ كالغاية مف كؿ ىذا 

يمكف عرض قضايا الحديث  -إجماال  -كمف خالؿ التعريؼ بشركطو المتفؽ عمييا  ،العمـ
كالعدالة تنبثؽ عنيا كؿ ما يتعمؽ بعمـ الرجاؿ كالجرح ، فاالتصاؿ تنبثؽ عنو أنكاع كثيرة، كعمكمو

 ).كالضبط كعدـ العمة كذلؾ... كاهلل أعمـ خ،كالتعديؿ...ال

بدأ األستاذ ببيان أىمية الدراسة ، حفظو اهلل ٜمع األستاذ الدكتور سمطان العكايمة يوفي حديث
 عمى الشيوخ ومجالستيم، فقال حفظو اهلل: 

مكاحد منيـ أنصح أكالن أف يدرس المبتدئ في عمـ الحديث عمى يدم األساتذة ىذا إف كاف ل)
 (.نحكه كرسي في مسجد أك

  :وحول التدرج في العموم والمصنفات فييا؛ قال حفظو اهلل

 (اختصار عمـك الحديثػ )المطيفة التي اختصر أىميا العمـ اختصارا كليبدأ بالمقدمات كاألجزاء )
رسالة ابي )ك (مقدمة صحيح مسمـ)ك ،كشركحيا البف حجر كغيره الًفكىر( نخبة)ك ،البف كثير

 (.، كمقدمة فتح البارم كغير ذلؾ (داكد ألىؿ مكة
                                                           

 كعميد كمية الشريعة سابقان/ الجامعة األردنية. -أستاذ عمـك الحديث الشريؼ  ٖ
 كمية الشريعة في جامعة الككيت حاليان.كفي  -أستاذ عمـك الحديث الشريؼ في الجامعة األردنية ٗ
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ت قانيا أف ينتقؿ إلى كأضاؼ األستاذ حفظو اهلل أف عمى طالب العمـ بعد دراسة ىذه الكتب كا 
ينتقؿ لمشركح المكسعة كالفتح  عمى طالب الحديث أف ثـشركح المتكف فقاؿ األستاذ حفظو اهلل: )

 (.صكؿ فقو الحديث كفيموأثـ ليتعمـ  ،كالترمذم كابي داكدكعمدة القارم كشركح مسمـ 

ال بد من سماع المغة من  أنو في مسألة تصحيح المسان والبياناألستاذ حفظو اهلل نصح و  
 فقال حفظو اهلل: أىميا ومجالسة أىل المسان الصحيح، ثم مطالعة كتب المغة واألدب؛

، كليكثر النظر في المعاجـ ككتب يمير في المغة سماعان عمى أىميا أف العمـ بطالل دَّ ال بي ) 
 .(في كتب األدبارىا كليمعف النظر الشعر كالنثر كالخطابة ، ثـ ليطمع عمى البالغة كأسر 

 لطمبة العمم فقال:  بعض النصائح العامةاألستاذ حفظو اهلل  ذكرثم  

، كما أنو ينبغي أف يحيط بعمـك الرجاؿ كالطبقات كأف يديـ بأصكؿ الفقو كقكاعده َـّ مً لو أف يي  دَّ ال بي )
المقدسي، كال سيما في السمسمة المنبثقة عف كتاب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لعبدالغني  النظر ال

، ( البف الجكزمفة الصفكةصً )ك (ياءمية االكلحً )ك ( لمذىبي،سير أعالـ النبالء)ة مف مطالع دَّ بي 
ف أراد ا  ، ك (نقد العمـ كالعمماء)ك (صيد الخاطر) كما أعظـ فكائد كتب ابف الجكزم األدبية ال سيما

لزاميا فمينظر كتب الحي ، كاف أراد البف القيـ (مدارج السالكيف) كتاب فميرؽالسمكؾ النقي  جة كا 
، كليتعمـ أدب الكاتب مف مظاف ذلؾ كعمى الـ ابف تيميةحجة اإلسالـ الغزالي ككتب شيخ االس

 (ف يعقؿ ما في كتب التاريخ كالدكؿالماضي أ الطالب اذا أراد اف يقرأ

األستاذ حفظو  ختموفي  مسألة أىمية األخذ من الشيوخ مباشرة والتخمُّق بأخالقيم وَسْمِتيم، 
َـّ ) :بقولو اهلل يسر اهلل لو أساتذة ناصحيف يأخذكف بيده في لو إال بأف يي  كالحاصؿ أف ذلؾ ال يت

: كتب الجرح عد نضوجووليجعل آخر ما ينظر فيو ب بداية الطريؽ ، ثـ يتكلى ىك تدبير أمكره ،
 ا.ق. (كالتعديؿ ككتب عمؿ الحديث كعمى اهلل قصد السبيؿ
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 :قاؿ األستاذ حفظو اهلل بدايةن  حفظو اهلل ٓٔاالستاذ الدكتور نصر البناوفي حديثي مع 

ال يخفى عميكـ أف الحديث النبكم الشريؼ أصبح لو تخصصات مختمفة كعمى طالب العمـ أف )
 (.يأخذ مف كؿ نكع بطرؼ عمى سبيؿ التدرج

العمـ اإللماـ بيا ثـ افتتح األستاذ حفظو اهلل الحديث حكؿ أىـ العمـك التي يجب عمى طالب 
، مما متدرجان حتى يصؿ إلى درجة تسمح لو بالتعامؿ مع أميات الكتب كعمكـ الحديث كافة

 يمنحو شخصية عممية متكاممة.

متدرجًا من األسيل واألقصر عبارة إلى األصعب  حفظو اهلل بكتب مصطمح الحديثاألستاذ بدأ ف 
 : حفظو اهلل فقال واألوسع

ثـ مقدمة  (تيسير مصطمح الحديث)ك (النزىة)ك (النخبة)ك (بالبيقكنية) بتدئطالب العمـ الم يبدأ) 
ف الكتب المعاصرة كم ،(فتح المغيثػػ )كينتيي ب (االبصار)ك (التقييد)ابف الصالح كالتدريب ك 

( قكاعد التحديث)ك ( لمدكتكر نكر الديف عتر،منيج النقد)ديب الصالح كأل (لمحات الحديث)
 .( لمصنعاني(األفكارتكضيح )ك لمقاسمي،

وفي مطالعة طالب العمم في فقو الحديث واستنباط العمماء الفقو من متون الحديث قال  
 األستاذ حفظو اهلل:

كيكرر النظر فيو كفي شركحو المختمفة مف أفضميا  (،بمكغ المراـ)فضميا أحاديث االحكاـ فأما أك )
كسعيا كيقع في ألمفكزاف كىك مف  (العالـمنحة )ك ،لمبساـ (تكضيح األحكاـ)ك (سبؿ السالـ)

 (.كؿ حديث إلى ثمانية أنكاع فيـ الحديث سَّ عشر مجمدات كقى 

  مي اليومي لطالب العمم قال حفظو اهلل:موعند سؤالي لألستاذ حفظو اهلل عن مسألة الورد الع

الحديث )ككتاب محمد ابك زىك ، (تدريب الراكم)البف حجر ك (النزىة)رل تكرار النظر في أ)
 .(فضؿ الكتب المعاصرةأبي شيبو مف أككتب  (كالمحدثكف

 كفي مسألة معرفة طالب العمـ لمحديث الضعيؼ قاؿ حفظو اهلل: 

                                                           
 المممكة العربية السعكدية. -أستاذ عمـك الحديث النبكم الشريؼ في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد بي الرياض َُ
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، كمف أراد معرفة الضعيؼ فميكثر مف النظر في سمسمة االحاديث الضعيفة ففييا خير كثير)
 .(الحسنة ك التذكرة كيكثر النظر في كتب االحاديث المشيكرة مثؿ كشؼ الخفاء كالمقاصد

العممي واالخالقي لمطالب تقدم األستاذ حفظو اهلل بتوجيو بعض النصائح  وحول مسألة التكامل
كمف الكتب التي  بعض الكتب ومجالسة أىل العمم لألخذ من سمتيم وأخالقيم، قراءةمنيا 

 ،لمميداني كتاب ميـ في األخالؽ (اإلسالميةخالق األ)كتاب نصح بيا األستاذ حفظو اهلل: 
بتأليؼ  األردف/ -التطبيقيةقمت أنا كالزمالء في جامعة العمـك كأضاؼ األستاذ حفظو اهلل قكلو: )

طبع دار المنياج في عماف كتاب جمعنا فيو أسس  اإلسالميةخالؽ كتاب في األخالؽ اسمو األ
 .(األخالؽ

كتب مختمف الحديث والوقوف عمى أقوال العمماء طالعة طالب العمم في مُ مسألة فيما يتعمق بو 
في بعض االحاديث التي وقع اإلشكال فييا أو االختالف في معانييا نصح األستاذ حفظو اهلل 

 ببعض الكتب؛ منيا:

مختمؼ الحديث )ك البف فكرؾ (مشكؿ الحديث)ك ،ف الجكزمالب (كشؼ مشكؿ الصحيحيف) 
 .البف قتيبة (مختمؼ الحديث)لمشافعي ك

في غريب الحديث  (الفائؽ)ثير كالبف األ (النياية في غريب الحديث) كفي غريب الحديث 
بي عبيد كابف قتيبة كابف أل (غريب الحديث)ا مأك ، لمزمخشرم ككالىما مرتب عمى حركؼ المعجـ

لمخطابي  (غريب الحديث)الجكزم فيي مف أحسف الكتب كلكف بحاجة إلى ترتيب ككذلؾ 
حمكد الميرة ترتيب كفيرسة كلشيخنا م، ده ىذه الكتب فقد اغنتو عف غيرىاكالحربي فمف كانت عن

 .بي عبيدألكتاب 

نصح األستاذ  الذي انتشر كثيرًا بين طمبة العمم والمحن الخطأ وفي مسألة صيانة المسان عن 
 ببعض الكتب؛ منيا: 

 .لمخطابي (إصالح غمط المحدثيف)معسكرم كل (تصحيفات المحدثيف) 
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حول أىمية دراسة الطالب عمى الشيوخ ومجالستيم أفاد بالحديث  حفظو اهلل  األستاذ وختم
 بقولو:

الدراسة عمى الشيخ ليا فكائد عدة منيا صيانة المساف مف المحف في الحديث قالكا ال تأخذ القرآف )
المصحؼ كلـ يقرأ عمى  مف مصحفي كال الحديث مف صحفي كالمقصكد مف ذلؾ الذم قرأ مف

كمنيا ، كمنيا أخذه مف أدب شيخو كتكجييو ،خذ الحديث مف الصحؼ كىي الكتبأذلؾ شيخ كك
 .(كمنيا المذاكرة مع الطالب كالشيخة، سألالتدرج في الطمب ألف العمـ يؤخذ مسألة م

عمى أىمية وجود أستاذ حفظو اهلل نوَّه األستاذ  ٔٔحميد قوفيوفي حديثنا مع األستاذ الدكتور 
والُخمق والصبر في التعميم، وبوجود مثل ىذا األستاذ في حياة الطالب يبدأ خبير من أىل العمم 

األستاذ بتوجيو طالبو والسير معيم برويَّة وتدرج متكامل في األخالق وطمب العمم، فقال حفظو 
 :اهلل

متمكف يدرس عمى يديو، فقاؿ حفظو اهلل: )الشجر  كؼء أستاذال بدَّ لطالب العمـ مف كجكد  أوال:
الذم ينبت مف غير أف يستنبتو أحد؛ ييكرؽ كال ييثمر(، كالذم يتكلى ىذا اإلنبات يجب أف يككف 

 خبيران.

ينبغي لطالب العمـ اعتماد منيجية التدرج في التعمـ، فال يعطيو األستاذ كؿ ما يعرفو دفعة  ثانيًا:
مىف طمب العمـ جممة، فاتو جممة، بؿ يجب عمى األستاذ التدرج مع كاحدة في كقت قصير، فإف 

 الطالب، إذ يقبح أف يعطى الطالب المبتدئ عمـ المنتيي.

العبارة لمتدريس، كالتي ال أف يختار األستاذ لمطالب الكتب العممية السيمة الميسرة، سيمة  ثالثًا:
، كمنيا الجديد اليتعب   معاصر.الطالب في مراجعتيا كقت المزـك

 بعدىا يبدأ الطالب مسيرتو العممية كاآلتي: رابعًا:

أف يختار لو كتابان مختصران في عمكـ الحديث، فيو أكثر مباحث عمكـ الحديث، كنخبة  .ُ
 الًفكر، كمقدمة ابف الصالح، اك المكقظة لمذىبي، ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ لألكسع.

يستطيع أف يضبط مباحثو كمادتو، أف ييكمَّؼ الطالب بحفظ نظـو في ىذا العمـ، ألنو بو  .ِ
 كيمكف لو استحضارىا متى شاء.

                                                           
 الجزائر. -أستاذ عمـك الحديث الشريؼ جامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسالمية ُُ
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ثـ ال بيدَّ مف ربط المادة النظرية مع الجانب التطبيقي، كينبغي الكقكؼ عمى كؿ المسائؿ  .ّ
عمى مصادرىا كي يراىا الطالب، ألف ىناؾ كثيران مف الطالب يسمع بعناكيف  المشركحة

 المصادر لكف لـ يقؼ عمييا.
بالتعريؼ بمصادر السنة كمناىج مصنفييا، كىذا ميـ جدان لدفع كثير مف االعتناء  .ْ

 الشبيات، مف حيث الجيؿ بطريقة التصنيؼ عند ىؤالء األئمة كصحيح البخارم كغيره.
تعريؼ الطالب بعمماء االمصار التي تدكر عمييـ الركاية )المدينة، كمكة، كالبصرة،  .ٓ

ـ التابعيف كىكذا، كييحسف بعد ىذا حفظ تكاريخ كالككفة...كغيرىا(، فيبدأ بذكر الصحابة ث
 الكفيات.

التعريؼ ببعض الشبيات المكجية إلى السنة النبكية، كبعض رجاليا كالرد عمييا بردكد  .ٔ
 عممية مقنعة، ألف فيو تحصيف الطالب في ىذه المرحمة، كألجؿ ثقتو بيذا العمـ.

ده عمى التعامؿ مع تدريب الطالب عمى تحرير بعض المسائؿ الجزئية بغرض تعكي .ٕ
المصادر كالمراجع في ىذا العمـ، فيطمب منو مثال: ترجمة راك معيف، أك لتعريؼ بمصر 

 مف االمصار، أك تكثيؽ نص عممي، كنحك ذلؾ.
كذلؾ ييمـز الطالب ببعض العمكـ المتعمقة بشخص النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كىي:  .ٖ

أف يقرأ في ىذا كتبان ميسرة، فال يعقؿ أف  السيرة، الشمائؿ، كالخصائص، كالدالئؿ، كال بدَّ 
 يتخصص الطالب بالسنة البكية كىك ييؿ صاحبيا.

ثـ يمزمو أف يقرأ شيئان مف أحاديث األحكاـ، كشرح بمكغ المراـ، كيطمب منو حفظ بعض  .ٗ
 األحاديث منيا.

ال بدَّ اف يحرص األستاذ عمى إمالء ما يشرحو حتى يراجعو الطالب، فإف ذلؾ يدؿ  .َُ
ستيعاب المادة مف خالؿ المراجعة كالمذاكرة، كبدكف اإلمالء سيشعر الطالب عمى ا

ذا دخؿ الممؿ في نفس الطالب كره  بصعكبة المادة؛ مف حيث عدـ تذكر ما قيؿ، كا 
ذا كرىيا تركيا.  المادة، كا 

كمف أىـ المحفِّزات لمطالب: سمت األستاذ كخمقو كسعة )ختـ األستاذ حفظو اهلل بقكلو: ك  .ُُ
كييسره كصبره، كمرافقة الطالب في مسيرتو بالتعرؼ عمى أحكالو كحاجاتو كالسؤاؿ صدره، 

عنو كغير ذلؾ مما يحبب الطالب بالعمـ كأىمو، ألف الطالب إذا أحب أستاذه أحب 
ذا كرىو كره تعمميو، كصد عف عممو كلك كاف أعمـ المكجكديف، كىذا  تعميمو، كا 

 ا.ق(.مجرب
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أن طالب عموم الحديث يختمف حفظو اهلل  ٕٔالزعبي مصمح محمد األستاذ الدكتوروأضاف 
 :حسب مكان دراستو وشكل الدراسة، ولكلٍّ طريقة في التعمم والطمب، فقال

إف طالب الحديث إما أف يككف طالبا جامعيان في أصكؿ الديف أك الحديث فيذا لو خطة مرسكمة )
ع دائرة معرفتو باالطالع عمى مزيد مف مف قبؿ الجامعة التي يدرس فييا كعميو االلتزاـ بيا كتكسي

 المصادر التي تخدمو في تخصصو بمساعدة شيكخو في كميتو.

ما أف يككف قد حصؿ عمى شيادة جامعية في أحد التخصصات الشرعية أك أم تخصص آخر  كا 
كيرغب في دراسة عمـ الحديث أك أنو ال يحمؿ شيادة جامعية كيحب عمـ الحديث كيرغب 

 (.أف ىذيف الصنفيف ىما مدار السؤاؿ بالتبحر بو، كأظف

وحول تقسيم عموم السنة وما يجب عمى طالب العمم أن يبدأ بو ذكر األستاذ حفظو اهلل أقسام 
 عمـك السنة النبكية يمكف تقسيميا إلى ثالثة أقساـ رئيسة: إف: )عموم الحديث فقال
  .األحاديث كشركحيا القسـ األكؿ: متكف

  .كعمـك الحديثالقسـ الثاني: المصطمح 
  .التخريج كدراسة األسانيد كأحكاؿ الرجاؿ :القسـ الثالث

كال بد لطالب الحديث أف يدرس ىذه األقساـ بجميع جزئياتيا حتى يككف لو شأف في الحديث 
كأكؿ شيء يجب عميو أف يدرس كتابا في آداب العالـ كالمتعمـ ككتاب النككم أك كتاب الخطيب 

 (.عميو كنحكىما ليعرؼ مالو كما

ثم ذكر األستاذ حفظو اهلل ما يجب عمى طالب العمم أن يبدأ بو من المتون كبدايات ميسرة لو 
كبعد ذلؾ يبدأ بدراسة األربعيف النككية كيحفظيا عف ظير قمب، ثـ يرجع إلى : )فقال حفظو اهلل

ذا أشكؿ عميو شيء يرجع ألحد مشايخو ليحؿ لو ذ لؾ شركح األربعيف النككية فيفيميا، كا 
 .(ف تيسر لو فيذا أفضؿإاإلشكاؿ، كيفضؿ أف يقرأ عمى شيخ 

وبعد االنتياء من المرحمة األولى وضبطيا، يبدأ طالب العمم بالمرحمة الثانية، فذكر األستاذ 
 :حفظو اهلل بعض الكتب التي يجب عمى الطالب البدء بيا، فقال

                                                           
اإلمارات العربية -األردف/  كرئيس قسـ أصكؿ الديف في جامعة الشارقة–أستاذ الحديث في جامعة آؿ البيت   ُِ

 حاليان.
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حتى يتعكد عمى ذلؾ كيصبح كردان ثـ يبدأ بالقراءة في الصحيحيف بشكؿ يكمي كلك شيء يسير )
 يكميا لو، فسيممس في ىذا العمؿ بركة في العمـ كالكقت ال يعرفو اال مف جربو، كفيو تطبيؽ لما

أمكر  يتعممو طالب العمـ مف القكاعد كالفكائد ، كفيو كذلؾ فكائد عظيمة النفع يجدىا اإلنساف في
شمؿ جميع ما يحتاجو الناس مف  النبكم قدحياتو ألنو يقتبس كؿ يـك مف مشكاة النبكة، كاليدم 

مف كتب األحاديث يجد أنو يستفيد فكائد  مناحي الحياة كشؤكنيا، كفي كؿ مرة يقرأ الطالب كتابان 
إضافية كانت غائبة عنو، كيراجع الشركح كشرح ابف حجر المسمى بفتح البارم، كشرح النككم 

 .(شيكخو في بياف ما يصعب عميو فيمو عمى مسمـ، كغيرىما مف الشركح المختمفة كيستفيد مف

 

مسألة فقو الحديث وكتب أحاديث األحكام نصح األستاذ ببعض الكتب مع مرافقة ذلك  وحول
 بالرجوع إلى الشيوخ حين المزوم، وأن ال يمنعو الحياء والِكبر في ذلك، فقال حفظو اهلل: 

مى اتصاؿ بالصحيحيف ككأنو كرد ثـ يبدأ بدراسة كتاب عمدة األحكاـ، ثـ بمكغ المراـ كيبقى ع)
يكمي كلك كاف شيئا يسيرا، كال يسأـ مف مراجعة شيكخو في كؿ أمر يشكؿ عميو، ألنو كما قيؿ ال 

كال يزاؿ كمما أشكؿ عميو شيء رجع إلى شرحو حتى ، يتعمـ ىذا العمـ مستحيي كال مستكبر
 ). مسائؿخبرة كميارة في شرح األحاديث كمعرفة غريبيا كحؿ غكامض ال يكتسب

 
 ذك األستاذ حفظو اهلل أنو ال بدَّ لطالب العمم التدرج في كتب المصطمحوأما في عمم المصطمح ف

النظر البف حجر ، كال  يبدأ بدراسة البيقكنية ككتب المصطمح السيمة كنخبة الفكر كشرحو نزىةف
بأس اف يستعيف بالشركح الصكتية لبعض العمماء، كىي كثيرة كمتكفرة عمى الشبكة العنكبكتية 

المعاصريف ألنيا أسيؿ، كال بأس مف االطالع عمى الكتب الحديثة كمنيج النقد  كبخاصة شركح 
ك حسف أيضا تيسير مصطمح الحديث لمطحاف في في عمـك الحديث لمعتر، كلك درس معو كتاب

 .كمختصر

كثير أك شرحو الباعث الحثيث،  ثـ  ثـ إذا أتـ النخبة اطمع عمى مختصر عمـك الحديث البف
ينتقؿ الى الكتب األكثر عمقا في عمـك الحديث مثؿ ألفية العراقي ، كمف بعده كتاب عمكـ 

بقة ألنيا الحديث البف الصالح ، صحيح أنو سيجد أف معظـ المسائؿ قد درست في المتكف السا
  معظميا أخذت منو كلكف سيجد األمر مختمؼ عما درس سابقا مف حيث العبارة كالطرح.
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في عمـك الركاية لمخطيب البغدادم، كمعرفة عمكـ  ثـ في مرحمة متقدمة يدرس كتاب الكفاية
كمقدمة مسمـ كمقدمة صحيح ابف حباف ككتاب المجركحيف  الحديث لمحاكـ، كمقدمات المحدثيف

 (.كمقدمة التمييد البف عبد البر ، كالرسالة لمشافعي كغيرىا قدمة ابف عبد اليادم ،لو ، كم

فذكر األستاذ حفظو اهلل التدرج في دراسة  وأما في التخريج ودراسة األسانيد وأحوال الرجال
  مفاتيح ىذه العمم من بع الكتب المعاصرة، ثم مقدمات بعض الكتب الميمة، فقال حفظو اهلل:

الطالب بدراسة كتاب أصكؿ التخريج كدراسة األسانيد لمطحاف، أك الكاضح في التخريج في فيبدأ )
كالتعديؿ ؾ لألعظمي كالمنيج اإلسالمي في الجرح كالتعديؿ  جمعية الحديث ثـ كتاب الجرح

لفاركؽ حمادة لمدكتكر، ثـ مقدمة الكامؿ البف عدم، ثـ كتاب التاريخ لمبخارم، كيطمع عمى 
القراءة كتب ىذا العمـ حتى  ال يزاؿ يزداد مفك  يبو كتقريبو كالكاشؼ، كالميزاف،التيذيب كتيذ

 (.يتقنو

وختم األستاذ حفظو اهلل بحديثو حول المتعة التي يجدىا طالب العمم الصادق الذي يبتغي 
  بعممو وعممو وجو اهلل؛ فقال حفظو اهلل:

تبيج خاطره كاىـ شيء اف يجمع بيف كفي أثناء تنقمو بيف الكتب سيجد متعة كبيرة تسر نفسو ك )
 .(العمـ كالعمؿ، كقبؿ ذلؾ كبعد ذلؾ اخالص النية كأف يقصد بعممو ىذا كجو اهلل تعالى
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في سياق الموضوع نفسو  حفظو اهلل، ٖٔخوالدةالشاكر وفي حديث سابق مع األستاذ الدكتور 
لطالب العمم، فقال حفظو ذكر الدكتور بعض النصائح متسمساًل بيا حسب أىميتيا والبدء بيا 

 اهلل:

 .دائمان  اإلخالص كاستحضار النيةيجب عمى طالب العمـ  -
 .تقييد العمـ كتعيد الجذاذات المستخدمة بالحفظ كالتبكيب، كاستعف بيا في كتابة بحثؾ -
 .المذاكرة في أبكاب العمـ مع األقراف -
انتقاء الشيكخ كالتأدب معيـ ككسب رضاىـ. كالتكٌدد ليـ كالقرب منيـ. قاؿ أبك حامد  -

 .الغزالي:يا بنٌي، زاحـ العمماء بركبتيؾ
اإلنفاؽ عمى العمـ مف الكقت كالسير كالماؿ. فإٌنو إذا لـ تعطو كٌمؾ، فمف يعطيؾ   -

 .بعضو
 .عدـ االكتفاء بما جمعت كالشعكر ببمكغ الرتبة المتقٌدمة  -
اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم )لعمؿ بما عممت كتذكر قكؿ الحبيب صمى اهلل عميو كسمـ: ا -

 ...الحديث( ركاه الترمذم.اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن ُعْمرِِه ِفيَما َأْفَناُه َوَعْن ِعْمِمِو ِفيَما
ديث، كمعرفة احرص عمى إتقاف آلة العمـ "المغة العربية"، كعمى مصطمحات أىؿ الح  -

لمكتٌاني،  (الرسالة المستطرفة)المصادر الحديثية، كتعٌرؼ في بداية الطمب عمى كتابي
 .لمخميسي (معجـ عمـك الحديث النبكم)ككتاب 

 .العمـ بمغة أك أكثر غير العربية، كاإللماـ بقدر مناسب مف عمـك العصر  -
المصادر الناقمة إاٌل إذا في حاؿ االقتباس ارجع إلى المصادر األصمية كال ترجع إلى   -

 .كاف األصؿ مفقكدان 
الحاسكب ىك لغة المعرفة الجديدة، فال غنى لمعالـ كالمتعمـ عنو، لكف انتبو إلى أغالط  -

 .مف يمٌقنو، كأخطاء مف يغذيو
التكاضع كالبعد عف العجب بالنفس، كخاصة مٌمف يناقشكف الطالب مف اإلخكة الفضالء   -

كأمارة العجب:  ـ،يب، مظيران عممؾ، أك مبديان جيميأخي الحبالعمماء، فال تستعًؿ عمييـ 
حب الذكر كالثناء، كأذٌكر ىنا بقكؿ النككم رحمو اهلل في كصؼ أكلياء اهلل: "إذا حضركا )

                                                           
األردف، كقد تقاعد األستاذ كتفرغ لمعمـ، كاألستاذ مف تالميذ الدكتكر محمد  -األستاذ المشارؾ في جامعة مؤتة ُّ

 في رسالة الدكتكراه.أبك شيبة، ككاف قد أشرؼ عميو الدكتكر أبك شيبة 
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ذا عيرفت ليـ كرامة أنكركا" ذا غابكا لـ يفتقدكا، كا  كأمارة أخرل: االنزعاج مف  ،لـ يعرفكا، كا 
 .(النقد، كالتبٌرـ بو

ب لغير الحؽ، ككف كقافا عنده. فكٌؿ يخطئ كيصيب، فنتابع المصيب كنصٌكب ال تتعص -
 .لممخطئ

 

 حفظو اهلل: ٗٔوقال األستاذ الدكتور محمد الطوالبة

حتى يجمك قمبو  كالمداكمة عمييا يكميان  ء باألكراد كاألذكار الشرعيةيجب عمى طالب العمـ البد)
رياض )ثـ ينصح األستاذي طمبة العمـ بالبدء بقراءة  ، كاستقباؿ ىدم النبي كيستعد لمبدء بالطمب

، كيجب عمى الطالب ظاف في أييما بدأ حرجأك كتاب )األدب المفرد( لمبخارم، كال  (الصالحيف
يخصص يكميان كقتان ليذا الًكرد العممي، حتى يجد بعد فترة المخزكف العممي الذم يريده، كاهلل 

 تعالى أعمـ(.

عدَّة  حفظو اهلل، شدد حفظو اهلل عمى ٘ٔالدكتور عبد الكريم الوريكاتوفي حديثنا مع األستاذ 
في كتب  القراءةثـ  ،تصحيح النية كمراقبتيا دائمان  كىي: أمور ميمة مترابطة مع بعضيا؛

الركاية، ثـ القراءة في كتب العمؿ، كأخيران المطالعة في كتب التراجـ كالرجاؿ كالتمكُّف مف عمكـ 
فقاؿ حفظو  اآللة، ككؿ ىذا بإشراؼ أىؿ العمـ كشيخ متمكف حتى ينتفع الطالب بشكؿ صحيح، 

 اهلل:

 يا كييذبيا.كقراءة كتب آداب طمب العمـ لينتصر عمى غكائؿ نفسو يزكي ،تصحيح النية -ُ

سانيدىا كمتكنيا حاضرة في أنيدىا كبخاصة الكتب الستة لتككف قراءة كتب الركاية بأساثـ -ِ
  ذىنو عند الحاجة

ذا أشكؿ عميو ا  ك  ،يابي عة النقد كيتشرَّ نٍ ليتعرؼ عمى صى  ؛قراءة كتب العمؿ كالسؤاالتكبعدىا  -ْ
  .ىؿ ىذا الشأفأيسأؿ مشايخو مف   كال بدَّ  -شيء

  .مطالعة كتب التراجـ لمعرفة احكاؿ الركاة كالحفاظ لما لذلؾ مف فكائد معرفية كتربكيةثـ  -ّ 
                                                           

 جامعة اليرمكؾ. -أستاذ عمـك الحديث الشريؼ في كمية الشريعة ُْ
حياء التراث –أستاذ عمـك الحديث المشارؾ  ُٓ  األردف. -الجامعة األردنية/ كرئيس جمعية الحديث الشريؼ كا 
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 سميمان  لة كبخاصة المغة كالنحك ليفيـ النصكص فيمان لتمكف مف عمـك التمكف مف عمـك اآلا -ْ 
 .كيتذكقيا

 

الطالب بتقدمة ميمة في تذكير  حفظو اهلل ٙٔالدكتور عبد السالم أبو سمحةقدَّم  الختاموفي 
 بتصحيح النية والدعاء أواًل؛ فقال حفظو اهلل:

تصحيح النية كالتكجو إلى اهلل تعالى العناية بف المبتدئي طالب العمـ نصيحتي ألحبتي مف)
 لكجو اهلل تعالى(. بالدعاء أف يتقبؿ منيـ عمميـ كأف يككف خالصان 

 وىي كاآلتي: اتِّجاىاتثم ذكر األستاذ أنو يجب عمى طالب عمم الحديث العناية بثالثة 

حتى ال  حيا البسيطةك ضركرة القراءة في المتكف دكف االسانيد، فيبدأ بالنككية كشر  االتجاه األول:
كالقراءة في رياض  ،برياض الصالحيف ثـ ينتقؿ إلى المستكل الثاني في ىذا االتجاه ،تمؿ نفسو

فيركِّض نفسو عمى معرفة متكف السنة  الصالحيف ميمة جدان كتبني لو معرفة سيحتاجيا الحقان،
 فتكتب لو المعرفة، كتكتب لو العالقة الكثيقة الطيبة الصحيحة مع السنة النبكية.

ميمة في  ، فالقراءة في ىذا االتجاه تفتح مساحةالنبكم الحديث القراءة في تاريخ :االتجاه الثاني
تاريخ السنة )ك، ناية بالحديث النبكمذىف الطاب عمى الجيكد الميمة التي بذليا المحدثكف في الع

كىذا ( السنة كمكانتيا في التشريع)كتاب ثـ  ( أك معالـ السنة النبكية لعبد الرحمف عتر،النبكية
، ثـ كتأصيؿ السنة النبكية ك لكنو يتحدث عف تاريخ الحديث الكتاب يأخذ منحى آخر في بعضو،

ـ كتاب أبي زىك عمى قدَّ أف يي  يضير ف كتاب )الحديث كالمحدثكف( ألبي زىك حفظو اهلل، كال
بكتاب )الًحطة في ًذكر الكتب الستة( صديؽ حسف خاف القنكجي كىك  كتاب السباعي، ثـ يختـ

 كتاب ميـ لمكقكؼ عمى الكتب الستة.

، كاف يعرؼ و معرفة المعاني العامة لممفرداتعمـ المصمح، كىدؼ الطالب في االتجاه الثالث:
،...الخ، كىذه المفردات التي يكثر لمحديث الصحيح، كالحسف، كالضعيؼ، المنقطع معنى

 استخداميا في عمـك الحديث.

                                                           
 -الحديث النبكم الشريؼأستاذ عمـك الحديث المشارؾ في كمية الدراسات العربية كاإلسالمية كنائب رئيس ندكة  ُٔ

 دبي/ اإلمارات العربية المتحدة.
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ىذه الكتاب ليس النياية في عمـ كفي ىذه االتجاه ال بدَّ عمى طالب العمـ أف يعرؼ أف 
معرفة المصطمح، اك المقرر الكحيد؛ فقد ييخالؼ الشيخ في بعض اصطالحاتو، إنما اليدؼ منو 

  المعاني العامة لممصطمحات.

كأخيران نعتذر عف األساتذة الذيف رغبكا بالمشاركة كمنع بعضيـ السفر أك المرض، مع كعد 
 األساتذة بالمشاركة في الميدارسات القادمة إف شاء اهلل تعالى.

 كآخر دعكانا إف الحمد هلل رب العامميف، إلى أف نمقاكـ في ميدارسة أخرل.

 موأعدَّه وقدَّ 

 د.ثامر حتاممة

 اذ عمـك الحديث الشريؼ المساعد كمدرس القراءات العشرة أست

 الجميكرية التركية. -جامعة بنككؿ -كمية اإللييات

 

 : لمتكاصؿ كاالقتراحات

@gmail.comsamirhatemle  
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