
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 م لمعانیهاالجتماع لقراءة (صحیح البخاري) من غیر تفهُّ 

 
صلى هللا علیه -رجاء بر�ة �الم النبي  ؛وختمه )صحیح البخاري (االجتماع لقراءة  :السؤال
 هل هو مشروع؟و هل في ذلك فضل؟  ،من غیر قراءة للغر�ب وشرح معاني الحدیث ،-وسلم

ُ�جتمع لقراءة �تب الحدیث سرًدا من غیر بیان معاٍن وال  ،هذا ُوجد في العصور المتقدمة :الجواب
هذه  ،إما لمجرد اإلجازة أو لمجرد أنه حضر عند فالن أو سمع الكتاب الفالني عند فالن ،هتفقُّ 

أما من �انت حافظته قو�ة  ،سیما لمن �انت حافظته ضعیفة ال ،قلیلو فائدتها وأثرها ضعیف 
 ،وأهل الحدیث �فعلون مثل هذا من أجل ضبط األلفاظ ،�ستفید �ثیًرا من مثل هذا الحضورفإنه 

ث ف ،اللفظ أفضل من �ونه �قرأ من الكتاب نفسهفسماع  لو لم �ستفد و إذا سمع الكتاب من محدِّ
 ،في �ل حدیث -علیه الصالة والسالم-ومع ذلك �ستفید الصالة على النبي  ،إال ضبط اللفظ

من بیان  -علیه الصالة والسالم-لكن األصل في األحادیث وما جاء عنه  ،فیه فضل عظیموهذا 
وأما مجرد القراءة للبر�ة  ،ه فیه من أجل العملو�یان شرعه األصل التفقُّ  -جل وعال-لكالم هللا 

د د �مجر تعبَّ وال یوجد �الم یُ  ،-علیه الصالة والسالم-فلیس فیها أجر إال �النسبة للصالة علیه 
وأما الحدیث وما  ،تعبَّد بتالوتههو المُ ف ،-جل وعال- �الم هللا تالوته دون النظر في معانیه إالَّ 

علیه الصالة -د إال �قدر ما یترتب علیه من صالة على النبي دونه من �الم الناس فلیس فیه تعبُّ 
علیه -ظ لكالم النبي وأ�ًضا ما یترتب علیه من حف ،وما أشبه ذلك ومن ذ�ٍر هلل إذا مرَّ  -والسالم

جدت في �عض العصور أما مجرد قراءته للبر�ة فهذه وُ  ،ه فیه والعمل �هوالتفقُّ  -الصالة والسالم
 لكن أثرها ضعیف. ،جدت في �عض األمصار بین المسلمینووُ 

أنا أعجب ممن لكن و  ،، وهو مشروعهذا تعلُّملجرد وضبط األلفاظ فل القراءة ا �انتإذف
في  )المسند(و ،في ثالث لیالٍ  )صحیح مسلم(و ،في أر�ع لیالٍ  )صحیح البخاري (سمعنا  :�قول

هوا في عشرة أحادیث بدل هذه القراءة ولو تفقَّ  !و�تعبون في اللیل والنهار ،و�ذا و�ذا ،نصف شهر
 لكان أفضل بال شك.
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