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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف وعمى آلو وصحبو 
حتى ُشِغؼ بيا أحدىـ  أجمعيف، فإف عناية العمماء قديمًا وحديثًا بالكتب واقتنائيا أمر شائع،

 قاؿ:ف

  لمػحبرة تجػالسػني نيػػاري *** أحػب إلّى مف ُأْنس الػصديؽ
  ورزمػة كػاغػد في البيت عندي *** أحػب إلّى مف ِعػدؿ الػدقيؽ
 ولطمة عػالـ في الخػد مني *** ألذ لدّي مف شػرب الػرحػيؽ

مف لـ تكف نفقتو التي تخرج في الكتب ألّذ عنده مف إنفاؽ ُعّشاؽ الِقياف،  : "قال الجاحظو 
وليس ينتفع بإنفاقو حتى يؤثر اتخاذ الكتب  ،والمستيتريف بالبنياف، لـ يبمغ في العمـ مبمغًا رضياً 

 .ٔإيثار األعرابي فرَسو بالمبف عمى عيالو وحتى ُيؤمِّؿ في العمـ ما يؤمؿ األعرابي في فرسو"

عف نَفسو الطويؿ في القراءة  "صيد الخاطر" كتابو رحمو اهلل عف نفسو فيابف الجوزي حكى و 
ني أخبر عف" : فقاؿ ذا رأيت كتابًا لـ أقرأه ، فكأني  ،: ما أشبع مف مطالعة الكتبحالي وا  وا 

، فإذا بو يحتوي عمى تب الموقوفة في المدرسة النظاميةولقد نظرت في ثَبت الك ،وقعت عمى كنز
ؼ مجمد، وفي ثَبت كتب أبي حنيفة، وكتب الُحميدي، وكتب شيخنا عبد الوىاب بف نحو ستة آال

: ولو قمت ،ف كؿ كتاب أقدر عميو، وكانت أحمااًل وغير ذلؾ مناصر، وكتب أبي محمد الخشاب
 ٕ."د كأف أكثر ، وأنا بعًد في الطمبإني طالعت عشريف ألؼ مجم

ُف مكتبةً   ؟ وما ىي الكتب التي حديثيةً  وكثيرًا ما يتسائؿ طمبة العمـ في بداية طمبيـ: كيؼ ُأكوِّ
الكتب الميمة الطالب تزويدىـ بأسماء بعض أخوتي اشترييا وأقتنييا مف اآلف؟ وقد سألني بعض 

لطالب عمـ الحديث، فكتبت بعض الخواطر في ىذا، ثـ رغبُت بنشرىا طمبًا لألجر والثواب مف 
 اهلل تعالى، وادِّخارىا ليوـ ال ريب فيو.

                                                           
 . ٘٘/ ص ٔالحيواف، الجاحظ، ج  ٔ
 .ٜٗٔصيد الخاطر، أبو الفرج بف الجوزي، ص ٕ
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وقبؿ البدء بسرد أسماء بعض الكتب التي يبدأ طالب العمـ باقتنائيا، أحببت وضع بعض 
 ب:النصائح التي قد تفيد كؿ قارئ عند شراء الكت

 العمـ مف صدؽ النية في طمب العمـ.بداية ال بدَّ مف تذكير طالب  .ٔ
اب، حتى عدـ التفاخر بحجـ مكتبتو، بؿ ال بدَّ أف تكوف نيتو صحيحة عند شراء أي كت .ٕ

 يكتب اهلل لو البركة فيو.
قبؿ شراء أي كتاب أنصح األخوة بسؤاؿ األساتذة وأىؿ الخبرة عف أفضؿ تحقيؽ ليذا  .ٖ

 دار نشر لو، فيذ يختصر عميو الكثير مف التعب والندـ.الكتاب، وأفضؿ 
ثـ عمى طالب العمـ أف يختار الطبعة الجيدة مف كؿ كتاب، مف حيث تحقيؽ الكتاب،  .ٗ

ومحققو، فيذا يختصر عميو الكثير مف التعب، ويعطي ِدقَّة أكثر في إخراج الكتاب 
تخطئ حتى في اسـ  بشكمو الصحيح، فكثير ما نرى مف التحقيقات التجارية التي قد

 الكتاب ونسبتو، خاصة فيمف يشتغؿ بغير َفنِّو.
و، حتى يبقى عنده ثـ أف يختار الكتاب المطبوع بشكؿ جيد، مف حيث أوراقو وغالف .٘

 ره الحدثاف عمى مر الزماف.غيِّ أطوؿ مدة، فال ي
ذكر السبكي رحمو اهلل في طبقاتو عف ف يقرأ كؿ كتاب أكثر مف مرة، وتي بأأنصح أخو  .ٙ

كتاب الرَساَلة ُمْنُذ خمسيف  يَأنا أنظر ف" : قاؿ -تمميذ الشافعي رحمو اهلل-لربيع المزني ا
ذكر األديب ، و "ٖسنة َما أعمـ َأنى نظرت ِفيِو مّرة ِإالَّ َوَأنا أستفيد َشْيئا لـ أكف َعرفتو

 ."قراءة كتاب ثالث مرات، خيٌر مف قراءة ثالثة كتب "فقاؿ: العقاد مقولة رائعة
االىتماـ بتحقيقات محمد فؤاد عبد الباقي والشيخ أحمد شاكر وبشار عواد معروؼ  .ٚ

وماىر ياسيف الفحؿ وعبد السالـ ىاروف، أو الكتب التي يتـ تحقيقيا برسائؿ عممية 
 )رسائؿ دكتوراه وماجستير(.

جزًء خاصًا في غرفة ىادئة، وبعيدة عف ة خاصة لمكتبو قدر االستطاعة، أو فاتخاذ غر  .ٛ
 األطفاؿ، فربما يقطع كتاب نفيس في يد طفؿ تندـ عميو طواؿ حياتؾ. أيدي

طمبة العمـ بمتابعة دروس بعض العمماء ومصنفاىـ مف المعاصريف، كالشيخ عبد أنصح  .ٜ
 د.تركي الغميزسف العبَّاد، و والشيخ عبد المح الكريـ الخضير، والشيخ سعد الحميد،

                                                           
 .ٜٜ/صٕىجر لمطباعة والنشر، ج ، داراج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف السبكيطبقات الشافعية، ت ٖ
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ساتذتو مف أىؿ العمـ والفضؿ يطوؿ ِذكرىـ، ويمكف لكؿ طالب سؤاؿ مشايخو وأ وغيرىـ
 عف العمماء في كؿ بمد ليزورىـ ويناؿ شرؼ لقائيـ.

، وال أقصد االستقصاء بقدر ما ىي وأبدأ ىنا بذكر أىـ الكتب في كؿِّ ففٍّ مف فنوف الحديث
 نصائح لطالب العمـ المبتدئ، أقوؿ وباهلل التوفيؽ:

 كتب عموم مصطمح الحديث
 المؤلف اسم الكتاب الرقم

 اإلماـ الشافعي الرسالة ٔ
 الخطيب البغدادي الكفاية في عمـ الرواية ٕ
 اإلماـ الحاكـ النيسابوري معرفة عمـو الحديث ٖ
 القاضي عياض اليحصبي اإللماع إلى معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع ٗ
 أبو عمرو بف الصالح مقدمة ابف الصالح ٘
الديف اإلماـ أبو الحسيف زيف  التقييد واإليضاح ٙ

 العراقي
اإلماـ أبو الحسيف زيف الديف  شرح التبصرة والتذكرة ٚ

 العراقي
أحمد بف عمي بف حجر  النكت عمى مقدمة ابف الصالح ٛ

 العسقالني
 أحمد بف عمي حجر العسقالني نخبة الِفكر بتوضيحنزىة النظر  ٜ

 جالؿ الديف السيوطي تدريب الراوي شرح تقريب النووي ٓٔ
 شمس الديف السخاوياإلماـ  غيث شرح ألفية الحديثمُ الفتح  ٔٔ
 محمد بف إسماعيؿ الصنعاني األفكارتوضيح  ٕٔ
 صبحي الصالح عمـو الحديث ومصطمحو ٖٔ
 عبد اهلل الجديع تحرير عمـو الحديث ٗٔ
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 متون الحديث
 مالحظات المؤلف اسم الكتاب الرقم

أنصح بتحقيؽ محمد فؤاد عبد  اإلماـ مالؾ بف أنس الموطأ ٔ
 الباقي

محمد بف إسماعيؿ  صحيح البخاري ٕ
 البخاري

، تحقيؽ محمد الطبعة السمطانية
 ر الناصرزىي

تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي أو  مسمـ بف الحجاج صحيح مسمـ ٖ
 طبعة العامرة

محمد بف عيسى  سنف الترمذي ٗ
 الترمذي

تحقيؽ د.بشار عواد أو الشيخ 
 أحمد شاكر

 عزت تحقيؽ محمد عوامة أو سميماف بف األشعث سنف أبي داود ٘
 الدعاس

ُشعيب أحمد بف  ائيسَ سنف النَّ  ٙ
 النََّسائي

 تحقيؽ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

محمد بف يزيد  سنف أبف ماجو ٚ
 القزويني

تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي أو 
 د.بشار عواد

تحقيؽ الشيخ أحمد شاكر أو  اإلماـ أحمد بف حنبؿ  مسند اإلماـ أحمد ٛ
تحقيؽ فريؽ التحقيؽ بإشراؼ 

 الشيخ شعيب األرنؤوط
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 الجرح والتعديلكتب عمم 
 مالحظات المؤلؼ  اسـ الكتاب الرقـ
عبد الرحمف بف أبي  الجرح والتعديؿ ٔ

 حاتـ
تحقيؽ الشيخ عبد الرحمف 

 المعممي اليماني
 تحقيؽ حمدي السمفي أبو حاتـ بف حباف المجروحيف ٕ
الطبعة اليندية جيدة عمومًا،  أبو حاتـ بف ِحبَّاف الثقات ٖ

 ولكف فييا بعض األخطاء
 استدركيا بعض الباحثيف

يوسؼ بف عبد  تيذيب الكماؿ ٗ
 الرحمف الِمزِّي

 تحقيؽ د.بشار عواد

أحمد بف عمي بف  تيذيب التيذيب ٘
 حجر العسقالني

 طبعة دار الرسالة

أحمد بف عمي بف  تقريب التيذيب ٙ
 حجر العسقالني

تحقيؽ محمد عوامة، أو طبعة 
دار المالييف )وىي طبعة مجموع 

ثمانية كتب، وتقع في مجمد إلييا 
 واحد(.

أحمد بف عمي بف  لساف الميزاف ٛ
 العسقالني حجر

 

بف عمي بف أحمد  المنفعةتعجيؿ  ٜ
 حجر العسقالني
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 شروح الحديث
 مالحظات المؤلف اسم الكتاب الرقـ
فتح الباري شرح صحيح  ٔ

 البخاري
أحمد بف حجر 

 العسقالني الشافعي
طبعة بعناية الشيخ عبد 

 العزيز بف باز
عمدة القاري شرح صحيح  ٕ

 البخاري
  الديف العيني الحنفيبدر 

القاضي عياض  إكماؿ الُمعِمـ بفوائد مسمـ ٖ
 اليحصبي

 

المنياج شرح صحيح مسمـ  ٗ
 بف الحجاج

أبو زكريا يحيى بف 
 شرؼ النووي

 

  اإلماـ حمد الخطَّابي معالـ السنف ٘
شمس الحؽ العظيـ  عوف المعبود ٙ

 آبادي
 

عارضة األحوذي شرح سنف  ٚ
 الترمذي

بكر بف القاضي أبو 
 العربي المالكي

 

تحفة األحوذي شرح جامع  ٛ
 الترمذي

محمد عبد  العال أبو
الرحمف بف عبد الرحيـ 

 المباركفوري

 

حاشية السيوطي عمى سنف  ٜ
 النسائي

  جالؿ الديف السيوطي

حاشية السيوطي عمى ابف  ٓٔ
 ماجو

بشراء طبعة دار أنصح  جالؿ الديف السيوطي
بيت األفكار الدولية فقد 
جمعت عدة شروح لسنف 
ابف ماجو في مجمديف 

 كبيريف
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 كتب غريب الحديث
 المؤلف اسم الكتاب

بف األثير  مجد الديف أبو السعادات المبارؾ النياية في غريب الحديث واألثر
 الجزري

 القاسـ بف سالـ غريب الحديث
 ابف قتيبة الدينوري غريب الحديث

 

 مكتبة طالب عموم الحديث كتب حديثية متنوعة يجب وجودها في
 مالحظات المؤلؼ اسـ الكتاب الرقـ
وىو مفيد في مسألة بياف مختمؼ  ابف قتيبة الدينوري مختمؼ الحديث ٔ

الحديث، كما يفيد في الرد عمى 
المشكَّكيف في السنة النبوية قديمًا 

 وحديثاً 
  اإلماـ مسمـ التمييز ٕ
  اإلماـ النووي رياض الصالحيف ٖ
المراـ شرح عمدة  بموغ ٗ

 االحكاـ
أحمد بف حجر 

 العسقالني
 

إحكاـ األحكاـ شرح  ٘
 عمدة األحكاـ

ابف الفتح محمد أبو 
 دقيؽ العيد

 تحقيؽ أحمد شاكر

ـ شرح  ٙ تيسير العالَّ
 عمدة األحكاـ

  عبد اهلل البساـ

 تحقيؽ د.ىماـ سعيد ابف رجب الحنبمي شرح عمؿ الترمذي ٚ
 عبد الرحمف بف أبي عمؿ الحديث النبوي ٛ

 حاتـ
 تحقيؽ بإشراؼ سعد الحميد

محمد بف جعفر  الرسالة المستطرفة ٜ
 الكتاني
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السنة ومكانتيا في  ٓٔ
 التشريع

  مصطفى السباعي

  محمد أبو شيبة دفاع عف السنة ٔٔ
  محمد أبو زىو الحديث والمحدثوف ٕٔ
محمد بف مطر  عمـ الرجاؿ ٖٔ

 الزىراني
 

الواضح في فف  ٗٔ
التخريج ودراسة 

 األسانيد

مف إصدارات جمعية الحديث  مجموعة مف المؤلفيف
حياء التراث في األردف  الشريؼ وا 

أسباب ورود الحديث  ٘ٔ
 )تحميؿ وتأسيس(

  د.محمد رأفت سعيد

المنار الُمنيؼ في  ٙٔ
 الحديث الضعيؼ

بف أبو عبد اهلل محمد 
 القيـ الجوزية

 

زاد المعاد في ىدي  ٛٔ
 خير العباد

  الجوزيةابف القيـ 

اإلرشاد في معرفة  ٜٔ
 عمماء الحديث

الخميؿ بف عبد اهلل بف 
أحمد الخميمي القزويني 

 أبو يعمى

 

االستبصار في نقد  ٕٓ
 األخبار

عبد الرحمف المعممي 
 اليماني

 

  الشيخ سعد الحميد مناىج المحدثيف ٕٔ
أبو أحمد الحسف بف  تصحيفات المحدثيف ٕٕ

 عبد اهلل العسكري
 

الموازنة بيف المتقدميف  ٖٕ
والمتأخريف في تصحيح 

 األحاديث وتعميميا

  حمزة المميباري

دراسات في الحديث  ٕٗ
 النبوي وتاريخ تدوينو

محمد مصطفى 
 األعظمي
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جامع بياف العمـ  ٕ٘
 وفضمو

أبو عمر يوسؼ بف 
 عبد الَبر القرطبي

 

مشكالت األحاديث  ٕٙ
 النبوية

  عبد اهلل القصيمي
 
 

االتجاه العقمي وعموـ  ٕٚ
جدلية المنيج -الحديث

 والتأسيس

  د.خالد أبا الخيؿ

  ابف رجب الحنبمي جامع العموـ والِحَكـ ٕٛ
الحداثة وموقفيا مف  ٜٕ

 السنة
  الحارث فخري عيسى

أسباب اختالؼ  ٖٓ
 المحدثيف

  خمدوف األحدب

اىتماـ المحدثيف بنقد  ٖٔ
 الحديث سندًا ومتنًا 

  السمفيمحمد لقماف 

منيج النقد عند  ٕٖ
 المحدثيف

محمد مصطفى 
 األعظمي

 

ىدي الساري مقدمة  ٖٖ
 فتح الباري

عمي بف أحمد بف 
 حجر العسقالني

ىناؾ بعض المقدمات لبعض 
 الكتب ينبغي لطالب العمـ قراءتيا

، مقدمة التمييد البف عبد البرك
، ومقدمة مقدمة اإلرشاد لمخميميو 

مقدمة معالـ السنف لمخطابي، و 
مقدمة و  في صحيحو،  اإلماـ مسمـ

مقدمة جامع ، و دالئؿ النبوة لمبييقي
 .األصوؿ البف األثير

  مسفر الدميني التدليس في الحديث ٖٗ
  مسفر الدميني مقاييس نقد المتوف ٖ٘
الجامع الصغير  ٖٙ

 وزياداتو
ويمكف اقتناء صحيح الجامع  جالؿ الديف السيوطي

 األلبانيوضعيؼ لجامع لمشيخ 
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شفاء العميؿ بألفاظ  ٖٚ
 وقواعد الجرح والتعديؿ

  أبو الحسف المأربي

الِحطَّة في ذكر  ٖٛ
 الصحاح الستة

  صديؽ حسف خاف

في تمييز اإلصابة  ٜٖ
 الصحابة

بف حجر أحمد 
 العسقالني

 

االستشراؽ  ٓٗ
والمستشرقوف ما ليـ 

 وما عمييـ

  د.مصطفى السباعي

 

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف

 كتبه

 د.ثامر حتاممة

 لهياتكمية ال  -المشارك في قسم الحديثاألستاذ 

 بنكول التركيةجامعة 
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