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بسم هللا الرحمن الرحيم

2
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
طالب.........:
نعم؟

طالب.........:
نعم البنت أشد ،البنت أمرها أشد من الولد ،فإذا خشي عليها من التأثر فتسحب من المدرسة ،تفصل من

المدرسة.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما

بعد:

فيقول الناظم -رحمه هللا تعالى -لما ذكر القراءة على الشيخ التي يسميها المعظم :العرض ،وان كانت تلتبس
هذه التسمية عرض القراءة بعرض المناولة على ما سيأتي ،لكن العرض عند عامة أهل العلم المراد به عرض

القراءة على الشيخ ،وقلنا فيما تقدم شرحا لكالم الناظم سواء ق أر القارئ من كتاب أو من حفظ ،وسواء كان

المقروء عليه يعني الشيخ يحفظ حديثه ،أو مدون له بكتاب يمسكه بنفسه ،أو يمسكه ثقة ،إلى غير ذلك ،ثم بين
حكم القراءة على الشيخ ،أما بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ فهذا هو األصل ،ولم ِ
يجر فيه أي خالف في صحة

الرواية بالسماع من لفظ الشيخ ،وهذا هو األصل في الرواية ،أن النبي -عليه الصالة والسالم -يحدث
والصحابة يتلقون عنه ويتحملون عنه الحديث.

بالنسبة للعرض -القراءة على الشيخ -قال -رحمه هللا:-
وأجمعووووووووووووووا أخوووووووووووووذا بهوووووووووووووا وردوا

...................................

ج
ج

نقل الخالف ،كيف يكون أجمعوا وردوا نقل الخالف؟ ما دام نقل الخالف هل يحكم بإجماع؟ نعم؟ يعني كأنهم لم
ٍ
وحينئذ ينعقد اإلجماع مع هذا الخالف الذي ال
يعتدوا بهذا الخالف ،و أروا أن هذا الخالف ال حظ له من النظر،

قيمة له ،مثل هذا سهل ،وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخالف ،لكن حينما يقول فيما تقدم:
أجمع ع ع ع ع ع ععع جمه ع ع ع ع ع ع ععور أئم ع ع ع ع ع ع ععة األث ع ع ع ع ع ع ععر

...................................

ج

أجمع جمهور لفظ متنافر؛ ألن الجمهور يعني قول األكثر ،فيدل على أن هناك من خالف ،أما هنا:
وأجمعوووا أخ وذا به وا..................

...................................

ج
ج

يعني أجمعوا على األخذ بها ،والرواية بها ،وصحة الرواية بها ،يعني بالقراءة على الشيخ ،يعني إذا ق أر الطالب
على الشيخ :حدثك فالن عن فالن عن فالن ،أو أخبرك فالن عن فالن عن فالن ،فقال الشيخ :نعم ،هذه

الرواية صحيحة باإلجماع ،وأما الخالف المنقول فيها فهو مردود ،وردوا نقل الخالف ،يعني المحكي عن أبي
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نقرض هذا القول،
عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ،ووكيع ،ومحمد بن سالم الجمحي ،وغيرهم ،هؤالء خالفوا ثم ا 3
وثبت اإلجماع على صحة الرواية بها.

"وبه ما اعتدوا" لعملهم بخالفه ،يعني كأنه غير موجود ،وعرفنا أن دليل صحة الرواية بالعرض حديث ضمام
بن ثعلبة ،المخرج في الصحيح ،حديث ضمام بن ثعلبة ،ضمام سمع وهو عند قومه قبل أن يقدم على النبي -
عليه الصالة والسالم -من أخبار النبي -عليه الصالة والسالم ،-ومما يدعو إليه -صلى هللا عليه وسلم -فجاء
يتثبت ،فعرض ما بلغه على النبي -عليه الصالة والسالم -فقال النبي -عليه الصالة والسالم :-نعم ،فذهب

يروي ما عرضه على النبي -عليه الصالة والسالم -يروي قومه هذه األحكام ،وخرجت في الصحيح فدل على
أن الرواية بالعرض معتبرة عند أهل العلم.

وأجمعووووووووووووووا أخوووووووووووووذا بهوووووووووووووا وردوا
والخلووووووف فيهووووووا....................

نقوووووول الخوووووولف وبووووووه مووووووا اعتوووووودوا

...................................

ج

هنا ذكر الخالف مرة ثانية ،لكنه ليس الخالف في صحة التحمل بها ،ال ،خالف من جهة أخرى ،في قوتها

وضعفها ،هل تساوي األوال ،يعني هل هي في درجة السماع من لفظ الشيخ أو دونه أو فوقه؟ والخلف فيها -
يعني االختالف -هل تساوي األوال ،يعني القراءة على الشيخ ،العرض على الشيخ هل يساوي االستماع واألخذ
من لفظ الشيخ؟ والسماع من لفظ الشيخ؟

والخلوووووف فيهوووووا هووووول تسووووواو األول

أو دونوووووووووووووه أو فوقوووووووووووووه؟ فووووووووووووونقل

موووووووووَ (البخوووووووووار ) هموووووووووا سووووووووو ان

...................................

عووووووون (مالوووووووك) وصوووووووحبه ومعظوووووووم

(كوفووووووة) و(الحجوووووواز أهوووووول الحوووووورم)

ج
ج

هما سيان ،يعني الخالف على ثالثة أقوال ،هل هي مساوية للسماع من لفظ الشيخ ،أو أقل من السماع من لفظ

الشيخ دونه أو فوقه؟ ثالثة أقوال ،رابعها التوقف ،فنقل هذا القول األول عن مالك وصحبه ،ومعظم العلماء من

أهل الكوفة كالثوري وأهل الحجاز كابن عيينة ،أهل الحرم ،يعني هم أهل الحجاز أهل الحرم ،مع البخاري هما
سيان ،هذا القول األول ،مالك وصحبه ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع اإلمام إمام الصنعة الحافظ الحجة الناقد

أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ،قال :هما سيان ،سواء سمعت من لفظ الشيخ أو قرأت

عن الشيخ ال فرق من حيث الصحة والقوة ،واإلمام مالك -رحمه هللا تعالى -يستنكر على من يطلب منه أن يق أر
عليه ،يستنكر وينكر عليه أشد النكير ،إذا جاء أحد يريد الرواية عن اإلمام مالك وطلب منه أن يق أر منه الموطأ

قال :ال ،اق أر أنت ،فإذا قال له :السماع أفضل أو أقوى ،اشتد نكيره عليه ،وقال :العرض يجزيك في القرآن وال

يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! يعني جرت العادة أن القارئ يق أر على الناس أو يق أر عليه في القرآن؟ يق أر
عليه ،القراءة عرض ،قراءة القرآن ،فهذا الذي أراد من اإلمام مالك أن يق أر عليه شيئا من الموطأ أو شيئا من

مروياته ينكر عليه اإلمام مالك ،ويقول :العرض يجزيك في القرآن وال يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! وابن

قر على أحد ،الناس يقرؤون عليه ،مما يجعل بعض
أبي أويس يقول :صحبت مالكا سبعة عشر سنة فما رأيته أ
أهل العلم ينقل عن اإلمام مالك قوال ثانيا مفاده أن العرض أقوى من السماع من لفظ الشيخ.
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 4هؤالء عن مالك وصحبه ومعظم العلماء من أهل الكوفة والحجاز والبخاري هما سيان ،يعني بمنزلة واحدة ،يعني
سواء ق أر الشيخ على الطالب ،أو ق أر الطالب على الشيخ.
...................................
ج

و(ابوووون أبوووو) ذعووووب) مووووَ (النعمووووان)
ج

ج

بن ثابت المكنى بأبي حنفية.

...................................

قوود رجحووا العوورض .................

......................مووَ (النعمووان)
...................................

جج

يعني على السماع ،رجحا الطريق الثاني القراءة على الشيخ على السماع ،قد رجحا العرض يعني على السماع،

ما الحجة؟ عرفنا أن من رجح السماع على العرض هذا معه األصل ،السماع هو األصل في الرواية ،لكن من
رجح العكس؛ من رجح العرض ما حجته؟ حجته أنه في حال السماع من لفظ الشيخ لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ
للطالب أن يرد عليه ،إما لجهله ،أو لهيبة الشيخ ،لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب هل
يتردد الشيخ في الرد عليه؟ ال يتردد الشيخ في الرد عليه ،لكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا الجزم بأن الشيخ ال

يتردد إنما هو بالنسبة لحديث الرسول -عليه الصالة والسالم -في عصر الرواية ،أما في العصور المتأخرة

تجدون الطالب فيهم المتمكن ،وفيهم المتوسط ،وفيهم من هو أقل من ذلك ،وفيهم من يضبط العربية ،وفيهم من
ار من الشيخ ،وال يعني
يخل بها ،ومنهم من يقل خطأه فيتهيأ الرد عليه ،ومنهم من يكثر خطأه فال يعتبر ذلك إقر ا

أن الشيخ يخفى عليه هذا األمر ،ال ،لكن لو أخذ الشيخ يتتبع كل شيء يلحن فيه الطالب أو يخطأ فيه يرد عليه

ال سيما بعض الطالب المكثرين من اللحن صار الدرس كله تلقينا ،وبعض الطالب -وهذا أمر يقر به -يعني
بعض الطالب من المنزلة والرفعة عند الشيخ ما يجعل الشيخ يتهيب الرد عليه ،مع أن الطالب يحرص أن يرد

عليه الشيخ ،لكن مع ذلك يتردد الشيخ أحيانا في الرد عليه ،وهذا يحصل مع بعض الطالب الكبار ،يعني يرد
عليه مرة مرتين ،لكن أكثر من ذلك يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ،لما يأتي شخص من الطالب يق أر على

ٍ
مساو له في القدر وفي السن ،وما أشبه ذلك ،يعني يصعب عليه أن يتصدى للرد عن كل شيء يتجاوز،
شيخ

وسمعنا من شيوخنا الموجودين الكبار يمشي بعض األمور إذا كانت منزلة الطالب فوق أن يرد عليه جميع ما

يلحن فيه أو ما يخطئ فيه.

...................................

قود رجحوا العورض ..................

و(ابوووون أبوووو) ذعووووب) مووووَ (النعمووووان)

...................................

ج

وعرفنا الحجة في هذا؛ أنه لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه ،إما لهيبة الشيخ ،أو لجهل الطالب،

بينما في حال القراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب لم يتردد في الرد عليه ،نعم؟

طالب..........:

حديث البراء في الذكر ،ماذا فيه؟
طالب..........:
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عليه ،هذا الحكم
لما أعرض؟ لكنه سمع قبل ذلك ،هو سمعه من النبي -عليه الصالة والسالم -ثم عرض 5
لألقوى ،فيقال :رواه بطريق السماع ،بينما ضمام بن ثعلبة ما سمع من النبي -عليه الصالة والسالم ،-سمع من
غيره ،فعرض عن النبي -عليه الصالة والسالم -فبينهما فرق "وعكسه" وهو القول الثالث ،وهو ترجيح السماع

على العرض أصح وأشهر "وعكسه أصح وجل" يعني معظم أهل المشرق ،أهل الشرق ،علماء المشرق ،وخرسان

وغيرهم ،وجل أهل الشرق نحوه جنح.

قوووود رجحووووا العوووورض وعكسووووه أصووووح

ج

وجوووول (أهوووول الشوووورق) نحوووووه جوووونح

يعني مال إلى ترجيح الطريق األول من طرق التحمل ،طيب من روى بطريق السماع تقدم أنه يقول :سمعت

بدون تردد لمطابقته للواقع ،ويقول :حدثني كذلك وقد حدثه الشيخ ،ويقول :أخبرني كذلك وقد أخبره الشيخ،

ويقول :أنبأنا ونبأنا ،ويقول :عن فالن ،وقال لنا فالن ،هذا كله مطابق للواقع ،لكن ماذا عما لو ق أر على الشيخ

هل يقول :سمعت؟ هل سمع من الشيخ؟ ما سمع ،هل يقول :حدثني؟ يعني حدثه الشيخ؟ ما حدثه ،هل يقول:
أخبرني؟ ما أخبره ،إذا ماذا يقول؟ يقول الناظم -رحمه هللا تعالى:-

"وجودوا" يعني أهل الحديث أروا أن األجود واألسلم في حال األداء "وجودوا فيه أن يقول :قرأت ،إذا كان قد ق أر
بنفسه ،أو قرئ عليه وأنا أسمع ،أجود ما يقال في هذا إذا كان الراوي هو القارئ على الشيخ أن يقول :قرأت

عليه ،واذا كان القارئ غيره يقول :قرئ عليه وأنا أسمع.
وجوووووووووودوا ف وووووووووه قووووووووو أر أو قووووووووور

موووووووووَ وأنوووووووووا أسووووووووومَ وووووووووم عبووووووووور
ج

جج

وأنا أسمع وكل هذا لمطابقة هذا اللفظ للواقع ،هذا أجود وأسلم ما يقال أن يقول :قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع؛

ألن هذا هو المطابق للواقع.

" م عبر" أيها المحدث.

بموووووووووا مٍووووووووو فووووووووو) أو مقيووووووووودا

...................................

ج

الذي مضى في أول سمعت وحدثني وأخبرني هناك باإلطالق ،تقول من غير تقييد ،وهنا تقوله مقيدا.
...................................

بموووووووووا مٍووووووووو فووووووووو) أو مقيووووووووودا

ج

 ............................م عبر
قراءة عل ه.......................

ج

يعني مقيدا ذلك بما مضى في القسم األول ،مقيدا ذلك بقولك :قراءة عليه ،فلك أن تقول :حدثنا أو حدثني ،أو

أخبرنا أو أخبرني قراءة عليه ،أو بقراءتي عليه إذا كنت أنت القارئ ،أو قراءة عليه وأنا أسمع إذا كان القارئ
غيرك.

...................................

قووووووووووراءة عل ووووووووووه حتوووووووووو منشوووووووووودا

فالذي يق أر على الشيخ يقول :حدثنا وأخبرنا فالن قراءة عليه أو بقراءتي عليه ،ومثله لو كان ذلك في الشعر،
...................................

........................حت منشدا

منشدا نظما لغيرك تقرأه عليه تقول :أنشدنا فالن قراءة عليه ،يعني إذا سمعت النشيد من صاحبه ،سمعت الشعر
من قائله تقول :أنشدنا من غير تقييد ،أما إذا سمعت النشيد بقراءة غيرك ،أو قرأته على منشده تقول :أنشدنا
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 6فالن قراءة عليه أو بقراءتي عليه ال سمعت ،يعني ما يمكن أن تقول :سمعت قراءة عليه ،فاستثنيت سمعت ،أي
إال سمعت فال تجوز،

...................................

................لكن بعٍهم قد حلل

يعني بعض العلماء كالسفيانين ومالك قد حلال ذلك ،أجا از أن يقال :سمعت في حال القراءة على الشيخ ،أو ما
يسمى بالعرض على الشيخ ،أجااز أن يقال :سمعت ،فإن كان القصد سمعت بقراءة غيرك ،سمعت قراءة غيرك

على هذا الشيخ فيمكن ،أما سمعت من لفظ الشيخ فال يمكن ،ويمكن حمله على ما قال بعضهم على ما إذا

قال :سمعت على فالن ،يعني ما هو بسمعت من فالن ،سمعت من فالن ال يليق إال بالطريق األول من طرق
ٍ
وحينئذ يكون الخالف
السماع ،أما سمعت على فالن فيصح أن يقال في الطريق الثاني من طرق التحمل،
لفظي ،قال:

ومطلوووووووووووا التحووووووووووودي وا خبوووووووووووار

منعووووووووووووووه أحموووووووووووووود ذو المقوووووووووووووودار

جج

جج

مطلق التحديث تقول :حدثنا وأخبرنا ،وأنت لم تسمع من لفظه ،وانما بقراءتك أو بقراءة غيرك على الشيخ

باإلطالق بالنسبة لمن أخذ الحديث والرواية عرضا ،مطلق التحديث واإلخبار يعني دون تقييد بقولك :بقراءة أو

قراءة عليه وأنا أسمع ،هذا منعه اإلمام أحمد بن حنبل ذو المقدار الجليل "و-كذا -النسع)" المراد به أبو عبد

الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،صاحب السنن "والتم م) حي " بن يحيى "و-عبد هللا -بن المبارك الحميد

سع ا".

ومطلوووووووووووا التحووووووووووودي وا خبوووووووووووار

منعووووووووووووووه أحموووووووووووووود ذو المقوووووووووووووودار

ججج

ج

ج

ججج

والنسووووووووووووع) والتم موووووووووووو) حيوووووووووووو

وابوووووووون المبووووووووارك الحميوووووووود سووووووووع ا

هؤالء منعوا اإلطالق ،فمن تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ ال يجوز أن يقول :أخبرنا وال حدثنا ،كما

أنه ال يجوز أن يقول :سمعت.

وذهووووووووووووووب الزهوووووووووووووور والقطووووووووووووووان
ومعظوووووووووووووم الكوفوووووووووووووة والحجووووووووووووواز

ومالووووووووووووووووك وبعووووووووووووووووده سوووووووووووووووو ان
مووووووووووَ البخووووووووووار لوووووووووو الجووووووووووواز

ج

وذهب اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة في أحد قوليه،

"وملك وبعده س ان" ابن عيينة ،وذهب الزهري ومن معه يحيى بن سعيد القطان والثوري أبو حنيفة ومالك في
أحد قوليه وبعده سفيان بن عيينة حينما قال:

وذهووووووووووووووب الزهوووووووووووووور والقطووووووووووووووان

ومالووووووووووووووووك وبعووووووووووووووووده سوووووووووووووووو ان

ج

هذا يعين أن يكون المراد به ابن عيينة؛ ألنه قال :بعده بعد مالك؛ ألن الثوري قبله ،وابن عيينة قبله ،وان كان

قول الثوري مثل قول ابن عيينة ،لكن لما قال :بعده تحدد المراد بسفيان ،واال فهو مهمل يحتمل أن يكون سفيان
الثوري أو سفيان بن عيينة ،لكن لما قال :بعده عرفنا أنه سفيان بن عيينة؛ ألنه بعد مالك بخالف الثوري فإنه

قبله" ،ومعظم الكوفة والحجاز" معظم أهل الكوفة وأهل الحجاز مع اإلمام البخاري إلى الجواز قالوا :يجوز أن

يقول :حدثنا وأخبرنا من غير تفريق للطريق المروي به ،سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض؛ وذلك لعدم
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اإلخبار ،ومنهم من
الفرق بين الطريقين في صحة األخذ بهما ،فمنهم من يمنع مطلقا الرواية بصيغة التحديث أو 7
يجوز مطلقا ،ومنهم من يفرق بين الصيغتين ،فيجوز أخبرنا وال يجوز حدثنا ،فيجعل أخبرنا خاصة بما تحمل

بطريق العرض ،بطريق القراءة على الشيخ ،ويجعل حدثنا وسمعت لما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ،

عندنا في المسألة ثالثة أقوال في كيفية صيغة األداء لمن روى بطريق العرض ،عرفنا أن األجود واألحوط أن

يقول :قرأت أو قرئ وأنا أسمع ،ويجوز أن يأتي باأللفاظ السابقة بالتقييد ،لكن باإلطالق يجوز أن يقول :حدثنا

وأخبرنا؟ خالف ،منهم من يمنع مطلقا ،ومنهم من يجوز مطلقا ويسوي بين الصيغتين التحديث واإلخبار ،يعني
منهم من يمنع الصيغتين ،فال يجوز إال بالتقييد ،ومنهم من يمنع الصيغتين إال في طريق السماع ،ومنهم من

يجوز الصيغتين لعدم الفرق بين حدثنا وأخبرنا ،ما فيه فرق ،وهذا في مقابل ما استقر عليه االصطالح من

التفريق بين حدثنا وأخبرنا ،وهو القول الثالث ،فيجوزن أخبرنا لمن روى بطرق العرض ،وحدثنا لمن روى بطريق
السماع.

وابوووووووون جوووووووور ج وكووووووووذا األوزاعوووووووو)

مووووَ ابوووون وهووووب وا مووووام الشووووافع)

ج

ج

ومسووووووووولم وجووووووووول أهووووووووول الشووووووووورق

قوووووووووود جوووووووووووزوا أخبرنووووووووووا لل وووووووووورق

جوزوا أخبرنا لمن روى بطريق العرض ،ولم يجو از حدثنا إال لمن روى بطريق السماع للفرق بينهما ،وهذا مجرد

اصطالح ،واال فمن حيث اللغة ال فرق بينهما ،إنما هو اصطالح جروا عليه ،وابن جريج عبد الملك بن عبد
العزيز ،وكذا األوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي ،وابن معين مع ابن وهب عبد هللا بن وهب

المصري ،واإلمام الشافعي ومسلم صاحب الصحيح ،اإلمام البخاري ال يفرق بين حدثنا وأخبرنا ،ومسلم يفرق
صاحب الصحيح،

...................وجل أهل الشرق

قووووووووووود جوووووووووووو از أخبرنوووووووووووا لل ووووووووووورق

ج

ج

فيجوزون إطالق أخبرنا دون تقييد ،وال يجوزون حدثنا للفرق بينهما ،إذا ما الفرق بينهما؟ قلنا :إنه من حيث

األصل في اللغة ال فرق ،من حدثك فقد أخبرك إال أنه هناك فرق من حيث العموم والخصوص ،فاإلخبار أعم
وأوسع من التحديث؛ ألن اإلخبار يحصل بالمشافهة ،اإلخبار يحصل بالمكاتبة ،اإلخبار يحصل باإلشارة
المفهمة ،والتحديث ال يحصل إال بالمشافهة ،وقلنا باألمس :إن من قال لعبيده :من حدثني بكذا فهو حر أنه ال

يعتق إال إذا شافهه بما أراد ،واذا قال :من أخبرني بكذا فهو حر أنه يعتق إذا شافهه ،ويعتق إذا كتب له ،ويعتق

إذا أشار له بإشارة مفهمة ،فهناك فرق من حيث العموم والخصوص ،التحديث أخص ،لكن من حيث اإلجمال

فيما يفيده التحديث واإلخبار ال شك أنه من حيث التفريق بينهما من حيث اللغة فيه عسر ،فيه صعوبة إال أنه

مجرد اصطالح؛ ليخصوا كل طريق من طرق التحمل بصيغة مناسبة ،فجعلوا التحديث خاص بالسماع من لفظ

الشيخ ،وجعلوا اإلخبار خاصا بمن ق أر على الشيخ أو قرئ الشيخ وهو يسمع.
وابوووووووون جوووووووور ج وكووووووووذا األوزاعوووووووو)

مووووَ ابوووون وهووووب وا مووووام الشووووافع)

ج

ج

ومسووووووووولم وجووووووووول أهووووووووول الشووووووووورق

قوووووووووود جوووووووووووزوا أخبرنووووووووووا لل وووووووووورق

يعني جوزوا إطالق أخبرنا دون إطالق حدثنا؛ للفرق بينهما ،الذي ذكرناه.
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" 8وقد عزاه" يعني الفرق بينهما "وقد عزاه" الضمير يعود إلى الفرق المذكور في آخر البيت السابق "وقد عزاه
محمد بن الحسن التميمي الجوهري صاحب :اإلنصاف فيما بين األئمة في حدثنا وأنبأنا من االختالف ،كتاب

اسمه :اإلنصاف فيما بين حدثنا وأنبأنا يعني ما بين صيغ األداء من االختالف.
وقووووووود عوووووووزاه صووووووواحب ا نصووووووواف
ج

للنسع).............................
ج

وهو عصريه ،يعني معاصر لإلمام النسائي.

...................................
ج

للنسوووووع) مووووون يووووور موووووا خووووولف ِِ
ج

يعني عنه ،والخالف عنه قد تقدم؛ ألنه ذكر في البيت رقم ثالثمائة وثمانية وثمانين أنه ممن يرى القول األول،

وهو المنع مطلقا ،عزاه صاحب اإلنصاف لإلمام النسائي من غير ما خالف عنه ،وفيه الخالف المذكور عنه،
وقد تقدم ،عزاه للنسئي "واألك ر ن" يعني عزاه التميمي لألكثرين أيضا،
..................وهو الذ

جج

اشتهر

مصووووووووطلحا ألهلووووووووه أهوووووووول األ وووووووور

ج

يعني اشتهر وشاع بين علماء أهل الحديث اشتهر التفريق اصطالحا بين التحديث واإلخبار ،فخصوا التحديث

بالسماع ،واإلخبار بالعرض ،واألكثرين فيما عزاه لهم التميمي صاحب اإلنصاف ،وهو الذي اشتهر وشاع

مصطلحا ألهله أهل األثر ،ففرقوا بين اللفظين ،هذا اصطالح ،وأهل العلم يطلقون عبارة ال مشاحة في

االصطالح ،فهل يشاحح من رأى الفرق؟ أو يشاحح من سوى بينهما؟ أو يشاحح من منع باإلطالق؟ أو من
جوز باإلطالق؟ هذا ال مشاحة في االصطالح ،هنا كل واحد يصطلح لنفسه ما شاء ،وهل هذه العبارة على

إطالقها كل من اصطلح شيئا يقال :ال مشاحة في االصطالح؟ هم يطلقونها يقولون :ال مشاحة في االصطالح،

لكن هناك من االصطالحات ما ال مشاحة فيه ،ومن االصطالحات ما يشاحح فيه إذا اقتضى مخالفة حكم تقرر

في علم من أي علم من العلوم ،يعني لو في الفرائض مثال قال شخص :أنا اسمي العم خال ،العم أخا األب
أسميه خاال ،وأخ األم أسميه عما وهذا اصطالح ،وأنا أبين في المقدمة ،يشاحح واال ما يشاحح؟ يشاحح لماذا؟

ألن الحكم يختلف ،إرث العم يختلف عن إرث الخال ،لكن لو قال :وهللا أنا أسمي والد الزوجة -والد زوجتي-

أسميه عما ،أو أسميه خاال ،يشاحح واال ما يشاحح؟ ما يشاحح ،ما يترتب عليه حكم شرعي ،نقول :ال مشاحة
في االصطالح ،يعني لو قال :أنا باصطالح لنفسي أن ما كان على جهة يمين الكعبة جنوب بدل ما هو

بشمال ،نقول :الشام جنوب الكعبة ،واليمن شمال الكعبة ،ومصر شرق الكعبة ،هذا يؤلف في الجغرافيا ،ونجد
وما واالها يقول :غرب الكعبة ،يشاحح واال ما يشاحح؟ يشاحح؛ ألن هذا يترتب عليه أحكام شرعية(( ،ولكن

شرقوا أو غربوا)) ما نصنع بهذه األحاديث؟ نعم؟ لكن لو رسم الخارطة وبدال من أن الجغرافيين يضعون الشمال

في الخارطة فوق ،قال :اعكس الخارطة ،اجعل الجنوب فوق ،يشاحح واال ما يشاحح؟ ما يشاحح؛ ألن ما يترتب

عليه شيء ،كل شيء في مكانه ،ما فيه مشاحة؛ ألنه ال يغير من الواقع شيئا ،لو قال :أنا الجهات الست أنا
أتصرف ال مشاحة في االصطالح ،اجعل السماء تحت ،واألرض فوق ،ما المانع؟! نقول :ال ،تشاحح في هذا

االصطالح ،فليست هذه الكلمة على إطالقها ،هم يطلقون ال مشاحة في االصطالح ،لكنه ال بد من المشاحة إذا
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يخالف أهل العلم
ترتب على هذا االصطالح الذي يخالف فيه تغير في حكم تقرر في أي علم من العلوم ،يعني 9
قاطبة فيه هذا ال ،لكن في األمور المحتملة ال بأس.
وقووووووود عوووووووزاه صووووووواحب ا نصووووووواف
واألك ووووووور ن وهوووووووو الوووووووذ اشوووووووتهر
ج

للنسووووووع) موووووون يوووووور مووووووا خوووووولف
مصووووووووطلحا ألهلووووووووه أهوووووووول األ وووووووور

ج

ابن وهب وهو ممن يقول بالتفريق ،يقول أهل العلم :إنه من أول من أحدث التفريق على ضوء هذا االصطالح

في مصر ،هو أول من أحدث هذا التفريق بين اللفظين تبعا لالصطالح بمصر ،يعني اإلمام البخاري تبعا

لقوله ،وأنه ال فرق بين اللفظين تجدون أحيانا يقول :حدثنا ،وأحيانا يقول :أخبرنا ،ما فيه فرق عندهم ،واللفظان

بمعنى واحد ،وال يفرق هل روي الحديث بطريق السماع أو بطريق العرض؟ ما في إشكال عنده ،لكن مسلم يفرق
فكثير ما يقول :حدثنا فالن وفالن وفالن ،قال فالن :أخبرنا ،وقال اآلخران :حدثنا ،يفرق بين هذه األمور،
ا
بدقة،

مما جعل بعض طالب العلم أو بعض أهل العلم أهل الصنعة يعتنون بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري ،لماذا؟

ألنه يفرق هذه التفريقات الدقيقة ،ويفرق بين ألفاظ الشيوخ ،فتجد اإلمام مسلم يذكر الفرق ولو كان حرفا واحدا،

والبخاري ال يهتم بمثل هذا ،إنما يعنيه نظافة األسانيد ،وسالمة األلفاظ ،بينما اإلمام مسلم يفرق بين ألفاظ

الشيوخ ،ويقول :زاد فالن ،ونقص فالن ،ولو حرف واحد ،فيجعل مدار ومحور البحث على صحيح مسلم ،ثم

يأخذ عليه زوائد البخاري ،مع أن أهل العلم قاطبة إال من ندر على ما تقدم يفضلون صحيح البخاري على

مسلم ،وهو أصح منه في قول جماهير أهل العلم ،فالذي ينبغي أن يكون المحور محور البحث صحيح البخاري،

وتنقل زوائد مسلم ،ويستفاد من زوائد مسلم على البخاري ،إذا كان مسلم بهذه الدقة في التفريق بين صيغ األداء،

والتفريق بين ألفاظ الشيوخ فلماذا ال يقدم على البخاري؟ يعني هل لمن قدم صحيح مسلم من هذه الحيثية هل له

وجه أو ليس له وجه؟ يعني يقول القائل:

تشوووواجر قوووووم فوووو) البخووووار ومسوووولم

لوووووووود وقووووووووالوا :أ ذيوووووووون تقوووووووودم؟

ج

ج

فقلوووو  :لقوووود فوووواق البخووووار صووووحة

كمووا فوواق فوو) حسوون الصووناعة مسوولم

يعني إذا استنصحك شخصك يقول :هل أعتني بصحيح مسلم أو بصحيح البخاري؟ هو يعتني بالجميع ،لكن ما

الذي يقدم؟ فيجعل المركز مركز البحث ،ومحور البحث أحدهما ،كان بعض اإلخوان الذين يعتنون بالحفظ
يقدمون مسلما ،فيأخذون صحيح مسلم من غير تكرار ،ويحذفون أسانيد متون مسلم ،ثم يأخذون زوائد البخاري،

لكن الذي ينبغي هو العكس ،ال شك أن تدريب الطالب على صحيح البخاري ،تمرينه على صحيح البخاري

أولى؛ ليتخرج الطالب جامعا بين الفقه والحديث ،وكون اإلمام مسلم يعنى بهذه الدقائق ال يعني أنه حتى في

األلفاظ أدق من البخاري ،ال يعني هذا؛ ألن الجميع يستوون ويجتمعون ويتفقون على جواز الرواية بالمعنى ،وما

دام الرواية بالمعنى جائزة فما معنى أنني أعتني بلفظ شيخي دون من فوقه ،وهذا صنيع مسلم ،هو يعتني بصيغ

األداء حسب ما رواه شيوخه ،لكن ماذا عمن فوقه؟ يعتني باأللفاظ الدقيقة حسب ما رواه شيوخه ،لكن ماذا عن

أربع طبقات قبل شيوخه؟ الرواية بالمعنى جائزة عند البخاري وعند مسلم ،إذا ما سوينا شيئا ،يصير هناك فرق؟
ما يصير فيه فرق إال في ألفاظ الشيوخ  -شيوخ مسلم فقط ،البخاري ال يدقق في ألفاظ الشيوخ ،مسلم يدقق في
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01ألفاظ الشيوخ ،لكن ماذا عن لفظ شيخ الشيخ؟ هل يعتني به مسلم؟ ما سمعه من أجل أن يعتني به ،هو سمع
هذا اللفظ من شيخه فقط ،وسمعه من شيخ آخر ،وصار بينهما فرق ،بين هذا الفرق ،وماذا عن شيخ الشيخ،
ٍ
وحينئذ يكون المنهج واحدا ما
والشيخ الذي قبله ،والشيخ الذي قبله؟ ويتفق مع البخاري في جواز الرواية بالمعنى،

فيه اختالف ،كون مسلم يعنى بالبيان في طبقة واحدة ،طبقة شيوخه فماذا عن بقية السند؟ مع قول جماهير أهل

العلم أن صحيح البخاري أنظف في األسانيد والمتون ،واألحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من األحاديث
المنتقدة في صحيح مسلم ،وفي صحيح البخاري من دقائق العلوم من فقه اإلمام البخاري الذي هو فقه أهل

الحديث ،ومن اآلثار الموقوفة ،ومن أقوال الصحابة والتابعين من الدرر الغوالي والنفائس العوالي ما ال يوجد
نظيره في مسلم.

ار ،وال مانع من أن نشير إليها إشارة ،يعني يأتي
فعلى طالب العلم أن يعنى بالبخاري بطريقة بيناها وشرحناها مر ا
إلى صحيح البخاري فيبدأ بالحديث األول ،يبدأ بحديث :األعمال بالنيات ،ويجمع أطرافه من الصحيح نفسه،

فيجد البخاري خرج الحديث في سبعة مواضع ،ينظر في الموضع األول وبما ترجم اإلمام البخاري عليه في

الموضع األول ،ثم ينتقل إلى الثاني وينظر في الفرق بين متن هذا الحديث في هذا الموضع والموضع الثاني،

والفرق بين اإلسناد في الموضع األول والثاني؛ ألن البخاري ال يكرر حديثا في موضعين بإسناده ومتنه إال في

نحو عشرين موضعا فقط ،كرر الحديث بإسناده ومتنه في نحو عشرين موضعا من أكثر من سبعة آالف
موضع ،هذه نادرة وقليلة ،ومع ذلك كرره لما اشتمل عليه من حكم شرعي ترجم به البخاري غير ما ترجم به في

الموضع األول والثاني أو الثالث والرابع ،فينظر في الموضع األول فإذا ضبطه وأتقنه وربط بين الحديث
والترجمة ،ورأى فقه البخاري في الموضع الثاني ،ينظر إليه في الموضع الثاني كذلك ،ويقرن بين الترجمة
والحديث ،ويقرن بين ألفاظ المتن هنا وهناك ،واالختالف بين اإلسنادين وبين الترجمتين ثم ينتقل إلى الموضع

الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا ،ثم ينظر من وافق البخاري من األئمة فيجد مسلما وافقه على

رواية الحديث ،فينظر في مسلم مثلما نظر إلى البخاري ،ويدون هذا في موضع واحد عنده في كتاب يؤلفه

لنفسه ،يجمع فيه الكتب الستة ،ثم بعد ذلك ينظر في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا ،في الحديث

األول يجد الكتب السبعة كلها اتفقت على رواية هذا الحديث ،ثم بعد ذلك ينظر في الحديث الثاني من صحيح

البخاري على هذه الطريقة إلى أن ينتهي من الكتب ،وفي األخير إذا انتهى من صحيح البخاري يكون قد درس
من صحيح مسلم مقدار النصف ،يكون الباقي زوائد على البخاري ،يعتني بها ،ويقرنها بالسنن األربعة ،بما يتفق
فيه مسلم مع السنن األربعة ،ثم بعد ذلك إذا انتهى من مسلم يكون قد درس أكثر أحاديث سنن أبي داود ،فيعنى

بالزوائد ويقارنها بالكتب البقية من السنن ،ثم ينتقل إلى الترمذي ،ثم النسائي ،ثم ابن ماجه ،وكفيل لطالب العلم
الذي يعتمد هذه الطريقة ويصبر عليها تحتاج إلى صبر ومعاناة ،قد يأخذ الطالب في هذه الطريقة يمكن خمس

سنوات ،لكن ليس بكثير أن ينفق على الكتب الستة فيفهمها رواية ودراية وفقها واستنباطا وفهما؛ ألن الروايات

يوضح بعضها بعضا ،يأتي فيها من الجمل المجملة في البخاري تجدها مبينة في سنن النسائي مثال ،فما ينتهي
من الكتب الستة بهذه الطريقة إال وقد وعى ما فيها ،وعقله وفهمه وفهم فقه السلف ،فقه أهل الحديث مع عنايته
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00

00

استمر فيها خمس
بفقه األئمة ،فقه علم فقهاء األمصار يعتني به ،لكن هذا ال شك أنه لو عمل هذه الطريقة ولو 00

سنوات فإنها ليست بكثير على الكتب الستة أن ينفق فيها خمس سنوات ،ويكون عمله بيده أفضل من عمل غيره

له؛ ألن بعض الناس يقول :لماذا أعمل وجمع األصول موجود؟ وقد جمع الكتب الخمسة أو الستة الخمسة مع
الموطأ ،لماذا أتعب وأنا بإمكاني أق أر جامع األصول بشهرين؟ نقول :ال يا أخي كونك تعاني ،كونك تتعب على

هذا العلم هو الذي يرسخه في ذهنك ويكون البداءة بصحيح البخاري ،والذي جرنا إلى الكالم في هذه المسألة هو

أن بعض طالب العلم وبعض من ينتسب إلى هذا العلم يوصي بصحيح مسلم ثم يقول :زوائد البخاري تأخذ منه

على مسلم ،وأنا أقول :العكس ،يعتني بصحيح البخاري وتأخذ زوائد مسلم ،ثم زوائد أبي داود على الصحيحين،
ثم زوائد الترمذي على الثالثة ،ثم زوائد النسائي على األربعة وهكذا.

يقول:

وبعوووووووض مووووووون قوووووووا بوووووووذا أعوووووووادا

...................................

يعني من فرق بين الصيغتين فجعل حدثنا للسماع من لفظ الشيخ ،وأخبرنا للقراءة على الشيخ ،وبعض من قال
بذا ،أي بهذا التفريق ،وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي.
وبعوووووووض مووووووون قوووووووا بوووووووذا أعوووووووادا

قراءة الصح ح.....................

ج

صحيح البخاري "حت عادا".

فووووووو) كووووووول موووووووتن قووووووواعل :أخبركوووووووا

ذ كووووووووووووووان قووووووووووووووا أول :حوووووووووووووود كا

ججج

محمد بن يعقوب الهروي ق أر صحيح البخاري على شيخه قائال فيه حدثك فالن ،أو حدثك الفربري عن البخاري
قال :حدثنا الحميدي ،قال :حدثنا ..إلى آخره إلى أن انتهى من صحيح البخاري بهذه الطريقة حدثك الفربري عن

البخاري قال :حدثنا فالن ..إلى آخر اإلسناد ،حدثك الفربري قال :حدثنا ..إلى آخره ،إلى أن انتهى من الكتاب
وهو بهذه الطريقة ،ظنا منه أن شيخه قد سمع البخاري من لفظ الفربري؛ ولذلك قال :حدثك والتحديث مناسب

للسماع ،فلما علم أنه أخذ الصحيح عن الفربري بطريق العرض ،بطريق القراءة عليه أعاد الصحيح من أوله إلى

مغير حدثك بأخبرك ،هذه مبالغة في التفريق بين اللفظين.
ا
أخره،
وبعوووووووض مووووووون قوووووووا بوووووووذا أعوووووووادا
ف) كل متن قاعل...................

قوووووووووراءة الصوووووووووح ح حتووووووووو عوووووووووادا

...................................

حال "أخبرك" الفربري " ذ كان قا " يعني لظنه أنه سمعه أو تلقاه عنه بطريق السماع
...................................

ذ كووووووووووووووان قووووووووووووووا أول :حوووووووووووووود ك

ججج

الفربري ثم تبين له أنه تلقاه عنه في طريق العرض ،فأعاد البخاري من أوله إلى آخره ،وفي كل حديث يقول:

أخبرك الفربري "قل " الحافظ العراقي:

...........وذا أر الووووذين اشووووترطوا

عوووووووووادة ا سوووووووووناد وهوووووووووو شوووووووووط

جج

الذين اشترطوا في الرواية إعادة اإلسناد في كل حديث ،يعني اآلن وأنت تق أر على شيخ من الشيوخ تق أر عليه
إسناده تقول :حدثك فالن إذا كان رواه بطريق السماع ،أو تقول :أخبرك فالن عن فالن عن فالن عن فالن إلى
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02

02أن يصل إلى البخاري قال :حدثنا الحميدي قال :حدثنا سفيان ..إلى آخره ،ثم في الحديث الثاني ما يعيد اإلسناد
مرة ثانية ،بعضهم اشترط إعادة اإلسناد في كل حديث ،يعني لو يفترض أن شخص من المعاصرين بينه وبين

البخاري خمسة عشر رٍاو أو أكثر ،هل يشترط في كل حديث تقرأه على هذا الشيخ من أحاديث صحيح البخاري
لترويه عنه بطريق العرض أن تق أر إسناد هذا الشيخ المتأخر المعاصر من أوله إلى البخاري ،أو تق أره مرة واحدة
والباقي مثله؟ بعضهم اشترط أن يق أر اإلسناد من أوله إلى آخره ،وهذا كما قال الحافظ -رحمه هللا تعالى" :-وهو

شط " مجاوز للحد ،إفراط ،وال قيمة له ،يعني هذا التكرار ال قيمة له.

عووادة ا سووناد......................

قلوووووووو  :وذا أر الووووووووذين اشووووووووترطوا

ج

يعني في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند ،السند متحد ،ما يختلف ،مع اتحاد السند واال لكان

يكفيه أن يقول :أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري وينتهي اإلشكال ،من غير إعادة قراءة جميع الكتاب ،وال

تكرير الصيغة في كل حديث ،أخبرك فالن ،أخبرك الفربري عن البخاري "وهو" يعني االشتراط اشتراط اإلعادة

في كل حديث شطط تشديد ،وعنت مجاوز للحد ،يعني قراءة اإلسناد وفيه أكثر من عشرين رٍاو بين المعاصر أو
ما يقرب من عشرين رٍاو بين المعاصر وبين البخاري قراءة البخاري كله أسهل من قراءة هذه األسانيد ،تكرار هذه
األسانيد سبعة آالف مرة ،ال شك أن هذا شطط ،بدال من أن تعنى بهذا وتكرر سبعة آالف مرة ،تق أر الكتب

الستة كلها ،لكن إذا قرأت على شيخ مسند بطريق العرض تق أر إسناده مرة واحدة فتقول :أخبرك إن كان رواه

بطريق العرض ،أو أنبأك إن كان بطريق اإلجازة ،أو أجازك ،أو تروي عنه إجازة عن فالن عن فالن عن

فالن ..إلى آخر اإلسناد مرة واحدة تكفي.
اللهم ِ
صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد...



