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املقدمة

احلمد هلل الذي اأنقذنا بنور العلم من ظلمات اجلهالة، وهدانا بال�ستب�سار 
َب لنا من �سريعة حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأعلى َعَلم،  اللة، وَن�سَ به عن الوقوِع يف َعَماية ال�سّ
َح دللة، وكان ذلك اأف�سل ما منَّ به من الّنَعم اجلزيلة، واملَنح اجلليلة،  واأَْو�سَ
واأََناَله. واأ�سهد اأْن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريَك له، واأ�سهد اأنَّ حممًدا عبده 

ا بعُد:  ور�سوله، �سلى اهلل عليه، وعلى اآله و�سحبه، و�سلَّم ت�سليًما كثرًيا)))، اأمَّ

به  يخدم  ما  اأجل  من  ودرا�سة  بحًثا  الأ�سولية  بامل�سائل  الهتمام  فاإن 
املو�سوعات  بع�ص  الأ�سولية  امل�سائل  يف  للناظر  وتربز  تخ�س�سه،  الباحث 
ذات �سلة بعدد من العلوم، فاإذا نظرنا اإلى بع�ص مو�سوعات اأ�سول الفقه 
النبوية  ال�سنة  دليل  ومو�سوع  بها،  يت�سل  وما  الأخبار  كمو�سوع  الرئي�سة: 
الأ�سويل  به  يهتم  ما  امل�سائل  هذه  ت�ساعيف  يف  جند  املختلفة:  ومباحثها 

وغريه من اأرباب العلوم الأخرى.

يف  الأ�سوليون  اأ�سهم  املو�سوعات،  هذه  من  مو�سوع  نظري  لفت  ولقد 
رواية  وهو:  األ  ا يف احلديث عنه،  اأي�سً املحدثون  اأ�سهم  كما  احلديث عنه، 
احلديث والأثر باملعنى، فعزمت على الكتابة فيه، في�سر اهلل تعالى ذلك مبنه 
وكرمه، وقد جعلت عنوان البحث: )رواية احلديث والأثر باملعنى- درا�سة 

نظرية تطبيقية(.
)1( اقتب�سُت افتتاحيتي من مقدمة ال�ساطبي لكتابه: املوافقات )6-3/1(.
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اأهمية املو�شوع:

تتمثُل اأهميُة مو�سوع: )رواية احلديث والأثر باملعنى( يف اأموٍر، منها:

اأوًل: �سلة املو�سوع الوثيقة باأ�سباب اختالف العلماء)))؛ اإذ يعد نقل احلديث 
باملعنى من اأهم اأ�سباب اختالف اأهل العلم يف امل�سائل ال�سرعية.

ثانًيا: اأن للمو�سوع اأثًرا كبرًيا يف التقعيد الأ�سويل والنحوي. 

باملعنى  احلديث  فرواية  العلوم،  اأرباب  من  عدد  باملو�سوع  يهتم  ثالًثا: 
يتحدث عنها الأ�سوليون، واملحدثون، والنحويون. وما كان هذا �ساأنه 
من املو�سوعات، فاإن الكتابة فيه من الأهمية مبكان؛ اإذ اإنها جتلي 

مناهج العلوم يف تناول امل�سائل العلمية امل�سرتكة.

على  وتقدميها  باملعاين  العلماء  من  كثري  اهتمام  املو�سوع  يبني  رابًعا: 
الألفاظ.

اأ�شباب اختيار املو�شوع:

ميكن تلخي�ُص اأ�سباِب اختياِر املو�سوِع يف الآتي:

اأوًل: ما تقّدم ِمْن بياٍن لأهميِة املو�سوِع، وقيمِته العلمية، و�سلته بعدد من 
العلوم ال�سرعية.

ثانًيا: عدُم وجوِد درا�سٍة علميٍة وافيٍة - يف حدوِد اطالعي- يف املو�سوع. 

ثالًثا: تتطّلُب مادُة مو�سوِع رواية احلديث والأثر باملعنى الطالَع والنظَر 
راأ�ص هذه  على  وياأتي  علوٍم،  ِعّدِة  واملحققون يف  العلماء  كتبه  فيما 
اأ�سول  وعلم  احلديث،  م�سطلح  وعلم  الفقه،  اأ�سول  علُم  العلوم: 
النحو، ول يخفى ما يف هذا الأمِر ِمْن اأهميٍة وفائدٍة بالن�سبة للباحِث.

)1( انظر: الإن�ساف للبطليو�سي )�ص/164(. 
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يف  الأ�سوليني  جهود  تظهر  اأ�سولية  درا�سة  وجود  اإلى  احلاجة  رابًعا: 
درا�سة املو�سوع، وتفوقهم يف عر�سه.

الدرا�شات ال�شابقة:

باملعنى(،  )رواية احلديث  مو�سوع:  الدرا�سات يف  من  على عدد  وقفت 
�ساأذكرها، واأعقب بعدها بذكر امللحوظات عليها:

الأولى: حكم رواية احلديث باملعنى للدكتور عبدالعزيز اأحمد اجلا�سم.

للدكتور عبدالرزاق  باملعنى  رواية احلديث  املحدثني يف  الثانية: مناهج 
ال�سايجي والدكتور ال�سيد حممد نوح.

الإ�سالمي  الفقه  واأثرها يف  النبوي  باملعنى يف احلديث  الرواية  الثالثة: 
للدكتور عبداملجيد بريم.

وبعد اطالعي على هذه الدرا�سات، فاإين اأجمل ملحوظاتي يف الآتي:

اأوًل: تنتمي هذه الدرا�سات اإلى تخ�س�ص علم احلديث، وكانت ال�سبغة 
احلديثية �سائدة فيها، وترتب على ذلك: غياب اإبراز جانب جهود 
التي  الأ�سولية  امل�سادر  وقلُة  للمو�سوع،  درا�ستهم  يف  الأ�سوليني 

رجعوا اإليها.

وعدم  النزاع،  حمّل  حترير  عن  حديثهم  يف  الظاهر  ال�سعف  ثانًيا: 
اإفادتهم مبا حققه الأ�سوليون يف هذا اجلانب.

ثالًثا: اهتمت الدرا�سة الثالثة باجلانب التطبيقي للمو�سوع )اأثر اخلالف(، 
يف  امل�ساألة  اأثر  بيان  موؤلفها  فات  لكن  عنوانها،  يف  ظاهر  هو  كما 
جانب التقعيد- با�ستثناء احلديث عن الحتجاج باحلديث النبوي 

يف اإثبات القاعدة النحوية- وبيان اإ�سارات اأهل العلم يف ذلك. 
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رابًعا: عدم تناول هذه الدرا�سات م�ساألة: )رواية الأثر باملعنى(.

وقد اأ�سفت يف درا�ستي للمو�سوع عدًدا من الأمور، اأهمها:

اإبراز جهود علماء اأ�سول الفقه يف درا�ستهم م�ساألة: )رواية احلديث . 1
باملعنى(.

اإلى . 2 با�ستيعاٍب، وتعقب ما يحتاج  النزاع  احلديث عن حترير حمل 
تعقب.

ما . 3 وحترير  بها،  والقائلني  امل�ساألة،  يف  الأقوال  با�ستقراء  الهتمام 
يحتاج اإلى ذلك.

اإبراز اأثر امل�ساألة يف جانب التقعيد الأ�سويل.. 4

بحيث . 5 للموؤلفني،  الزمني  بالرتتيب  للمو�سوع  توثيقي  يف  الهتمام 
يظهر اأول من حرر حمل النزاع، وكذلك اأول من �ساق القول اأو ن�سبه 
اإلى اأحد، وكذلك اأول من ا�ستدل بالدليل اأو اعرت�ص عليه. ونحو ذلك 

مما يبني اأثر العامل املتقدم فيمن بعده.

خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة، ومتهيد، واأربعة مباحث، وخامتة.

املقدمة، وفيها: احلديث عن اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، 
والدرا�سات ال�سابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.

متهيد يف تعريف الرواية، واحلديث، والأثر، واملعنى. وفيه اأربعة 
مباحث:

املبحث الأول: تعريف الرواية يف اللغة، وال�سطالح

املبحث الثاين: تعريف احلديث يف اللغة، وال�سطالح 
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املبحث الثالث: تعريف الأثر يف اللغة، وال�سطالح 

املبحث الرابع: تعريف املعنى يف اللغة، وال�سطالح 

املبحث الأول: املق�سود برواية احلديث والأثر باملعنى، واأوجهها.

املبحث الثاين: رواية احلديث باملعنى، وفيه �ستة مطالب:

املطلب الأول: حترير حمل النزاع

املطلب الثاين: عر�ص الأقوال

املطلب الثالث: اأدلة الأقوال، والعرتا�سات الواردة عليها.

املطلب الرابع: املوازنة والرتجيح.

املطلب اخلام�ص: �سبب اخلالف.

املطلب ال�ساد�ص: نوع اخلالف.

املبحث الثالث: منهج الأ�سوليني، ومنهج املحدثني يف درا�ستهم م�ساألة: 
)رواية احلديث باملعنى(

املبحث الرابع: رواية الأثر باملعنى.

اخلامتة. وفيها اأهم النتائج.

منهج البحث:

اتبعت يف البحث املنهج الآتي:

 ال�ستقراء التاّم مل�سادر امل�ساألة، ومراجعها املتقدمة واملتاأخرة. . 1

اعتمدت عند الكتابة على امل�سادر الأ�سيلة.. 2

بينت اأرقام الآيات وعزوتها ل�سورها.. 3
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خرجت الأحاديث الواردة يف البحث من كتب ال�سنة، فاإن كان احلديُث . 4
واإل  منهما،  بتخريِجه  اكتفيُت  اأحِدهما  اأو  ال�سحيحني  يف  بلفِظه 
خرجته من م�سادر ال�سنة امل�سهورة، مع بيان ما قاله علماء احلديث. 

للعزو . 5 اأجلاأ  ول  مبا�سرة،  لكتبهم  واآراءهم  العلماء  ن�سو�َص  عزوت 
بالوا�سطة اإل عند التعذر.

وثقت ن�سبة الأقوال اإلى املذاهب من الكتب املعتمدة يف كلِّ مذهب، . 6
وا�ستوعبت ن�سبتها اإلى القائلني بها.

ذكرت �سنة وفاة الأعالم غري امل�سهورين يف اأول ورود للَعَلم.. 7

وثقت املعاين اللغوية من معجمات اللغة املعتمدة.. 8

واجلزء . 9 ا�سمه  بذكر  بالن�صِّ  منه  النقل  حال  يف  امل�سدر  اإلى  اأحلت 
وال�سفحة، ويف حال النقل باملعنى بذكر ذلك م�سبوًقا بكلمة: )انظر(.

واأْن  الكتابة يف املو�سوع،  ْقت يف  ُوفِّ اأكوَن قد  اأْن  اإينَّ لأرجو اهلل  وختاًما: 
ا لوجهه الكرمي. و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممٍد، وعلى اآله  يجعله خال�سً

و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا، واحلمد هلل رب العاملني.
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متهيد

يف تعريف الرواية، واحلديث، والأثر، واملعنى، وفيه اأربعة مباحث:

توطئة

تتطلب درا�سة م�ساألة: )رواية احلديث والأثر باملعنى( بيان امل�سطلحات 
الواردة يف عنوان البحث، فنحتاج يف هذا املبحث اإلى احلديث عن معنى: 
امل�سطلحات،  بهذه  ب�سرية  على  الناظر  ليكون  واملعنى،  والأثر،  احلديث، 

وقد جعلت هذا التمهيد يف اأربعة مباحث.

املبحث الأول
تعريف الرواية يف اللغة وال�صطالح

اأوًل: تعريف الرواية يف اللغة:

ورويُت  روايًة))).  يروي  روى  يقال:  َرَوى،  الفعل:  من  م�سدر  واية:  الرِّ
)1( انظر: ال�سحاح، مادة: )روي(، )2364/6(، ول�سان العرب، مادة: )روي(، )348/14(، والقامو�ص املحيط، مادة: 

)روي(، )�ص/1669(. 



110

الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع

عَر روايًة، فاأنا راٍو))). وروى البعرُي املاَء يرويه -من باب: رمى-  املاَء وال�سِّ
حمله))).

يقول ابن فار�ص )ت:395ه�(: »الراء والواو والياء اأ�سٌل واحٌد، ثم ي�ستق 
منه، فالأ�سل: ما كان خالف العط�ص، ثم ُي�سّرف يف الكالم حلامل ما ُيروى 

منه. 

فالأ�سل: رويُت من املاء ريًّا... وهو راٍو من قوٍم رواة، وهم الذين ياأتونهم 
باملاء... ثم �سّبه به الذي ياأتي القوَم بعلٍم اأو خرٍب فريويه، كاأنه اأتاهم بريهم 

من ذلك«))). 

ويقول الفيومي )ت: 770ه�(: »اأُطلقت الروايُة على كلِّ داّبة ُي�ستقى املاء 
عليها، ومنه ُيقال: َرويُت احلديث اإذا حملته ونقلته«))).

يُت زيًدا احلديث))). الفعل )روى( لزم، ويتعّدى بالت�سعيف، فُيقال: روَّ

ثانًيا: تعريف الرواية يف ال�شطالح:

مت�سع  غري  املقام  لأن  ونظًرا  الرواية،  م�سطلح  تعريفات  تعددت 
ل�ستيعابها، ف�ساأقت�سر على ذكر تعريفني فقط:

التعريف الأول: اإخبار عن اأمر عام من قول اأو فعل، ل يخت�ص ب�سخ�ص 
تعريف  وهذا  للحكام.  فيه  ترافع  ل  الأمة،  يعّم  بل  معني، 

الأ�سوليني))).

)1( انظر: امل�سادر ال�سابقة. 
)2( انظر: امل�سباح املنري، مادة: )روى(، )�ص/204(. 

)3( مقايي�ص اللغة، مادة: )روي(، )453/2(. 
)4( امل�سباح املنري، مادة: )روى(، )�ص/204(. 

)5( انظر: امل�سباح املنري، مادة: )روى(، )�ص/204(. 
)6( انظر: اإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول للمازري )�ص/475(، والفروق للقرايف )69/1(، واإدرار ال�سروق لبن 
ال�شاط )69/1 مطبوع مع الفروق للقرايف(، و�سرح املحلي على جمع اجلوامع )161/2 مع حا�سية البناين(، و�سرح 

الكوكب املنري )378/2(، ومنهج ال�ستدلل بال�سنة للح�سني احليان )456/1(.
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التعريف الثاين: حمل احلديث ونحوه، ونقله، واإ�سناده اإلى من عزي اإليه 
ب�سيغة من �سيغ الأداء. وهذا تعريف املحدثني))).

وظاهر اأن تعريَف الأ�سوليني للرواية اأعمُّ من تعريف املحدثني؛ اإذ خ�سها 
املحدثون باحلديث ونحوه، و�سرطوا فيها الإ�سناد، بخالف الأ�سوليني.

املبحث الثاين:
تعريف احلديث يف اللغة، وال�صطالح

اأوًل: تعريف احلديث يف اللغة:

يطلق احلديث على عدة معاٍن: املعنى الأول: اجلديد من الأ�سياء. واملعنى 
الثاين: نقي�ص القدمي. واملعنى الثالث: اخلرب. ويجمع احلديث على اأحاديث))).

ال�سيء  كون  وهو  واحد،  اأ�سل  والثاء  والدال  »احلاء  فار�ص:  ابن  يقول 
اأمٌر بعد اأن مل يكن، والرجل احلدث: الطري ال�سن.  مل يكن. ُيقال: حدث 

واحلديث من هذا؛ لأنه كالم يحدث منه ال�سيء بعد ال�سيء«))).

واملعنى املنا�سب للمعنى ال�سطالحي هو الثالث، احلديث مبعنى اخلرب.

ثانًيا: تعريف احلديث يف ال�شطالح:

به  يح�سل  تعريًفا  و�ساأذكر  للحديث،  ال�سطالحية  التعريفات  تعددت 
الغر�ص.

للجزائري  النظر  وتوجيه  )�ص/105(،  للقا�سمي  التحديث  وقواعد   ،)67/1( لل�سيوطي  الراوي  تدريب  )1( انظر: 
)82/1(، ومنهج النقد للدكتور نور الدين عرت )�ص/188(، ومعجم م�سطلحات احلديث للدكتور حممد �سياء 

الأعظمي )�ص/166(، و�سوابط الرواية عند املحدثني لل�سديق ن�سر )�ص/31(. 
)2( انظر: تهذيب اللغة، مادة: )حدث(، )405/4(، وال�سحاح، مادة: )حدث(، )278/1(. 

)3( مقايي�ص اللغة، مادة: )حدث(، )36/2(. وانظر: القامو�ص املحيط، مادة: )حدث(،)�ص/213(. 
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اأو  تقريًرا،  اأو  فعاًل،  اأو  له،  قوًل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اإلى  اأ�سيف  ما  فاحلديث: 
�سفة))).

يقول احلافظ ابن حجر )ت:852ه�(: »املراد باحلديث يف عرف ال�سرع: 
ما اأ�سيف اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص«))). 

ويقول ال�سيخ طاهر اجلزائري )ت:1338ه�(: »احلديث: ما اأ�سيف اإلى 
النبي عليه ال�سالة وال�سالم، فيخت�ص باملرفوع عند الإطالق، ول يراد به 

املوقوف اإل بقرينة«))).

املبحث الثالث:
تعريف الأثر يف اللغة، وال�صطالح

اأوًل: تعريف الأثر يف ال�شطالح:

يطلق الأثر يف اللغة على عدة معاٍن: املعنى الأول: بقية ال�سيء. واملعنى 
الثاين: ما بقي من �سربة ال�سيف. واملعنى الثالث: الأجل. ويجمع الأثر على 

اآثار واأثور))).

يقول ابن فار�ص: »الهمزة والثاء والراء، له ثالثة اأ�سول: تقدمي ال�سيء، 
وذكر ال�سيء، ور�سم ال�سيء الباقي«))).

)1( انظر: فتح املغيث لل�سخاوي )14/1(، وتدريب الراوي لل�سيوطي )72/1(، وقواعد التحديث للقا�سمي )�ص/85(.
)2( فتح الباري )233/1(. 
)3( توجيه النظر )40/1(. 

)4( انظر: تهذيب اللغة، مادة: )اأثر(، )119/15(، وال�سحاح، مادة: )اأثر(، )575/2(، والقامو�ص املحيط، مادة: 
)اأثر(، )�ص/435(. 

)5( مقايي�ص اللغة، مادة: )اأثر(، )53/1(. 
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ثانًيا: تعريف الأثر يف ال�شطالح:

اأنه  اأرى  تعددت التعريفات ال�سطالحية لالأثر، و�ساأذكر تعريًفا واحًدا 
يفي بالغر�ص واملق�سود، ويتفق وما اأق�سده يف بحثي.

الأثر: ما اأ�سيف اإلى ال�سحابي والتابعي)))، بحيث ي�سمل املوقوف)))، 
واملقطوع))). 

يخت�ص  »مطلقه  املوقوف:  عن  774ه�(  )ت:  كثري  ابن  احلافظ  يقول 
بال�سحابي، ول ي�ستعمل فيمن دونه اإل مقّيًدا... وهو الذي ي�سميه كثرٌي من 
اأنهم  اإلى اخلرا�سانيني  اأثًرا، وعزاه ابن ال�سالح  ا  اأي�سً الفقهاء واملحدثني 

ي�سمون املوقوف اأثًرا«))).

املبحث الرابع:
تعريف املعنى يف اللغة، وال�صطالح

اأوًل: تعريف املعنى يف اللغة:

يطلق املعنى يف اللغة على معان متعددة، جمعها ابن فار�ص، فقال: »العني 
فيه  بانكما�ص  لل�سيء  الق�سد  الأول:  ثالثة:  اأ�سول  املعتل  واحلرف  والنون 
وحر�ص عليه، والثاين: دال على خ�سوع وذل، والثالث: ظهور �سيء وبروزه«))).

)1( انظر: معرفة علوم احلديث لبن ال�سالح )�ص/42(، وفتح املغيث لل�سخاوي )187/1(، وتدريب الراوي لل�سيوطي 
)282/1(، والكليات للكفوي )�ص/40(. 

)2( املوقوف: ما اأُ�سند اإلى ال�سحابي ِمْن قوله، اأو فعله، اأو تقريره، ول يوجد ما يدلُّ على رفعه. انظر: القرتاح لبن 
دقيق العيد )�ص/209(، ونزهة النظر لبن حجر )�ص/148(، وفتح املغيث لل�سخاوي )187/1(، وتو�سيح الأفكار 

لل�سنعاين )126/1(.
)3( املقط�وع: ما اأُ�سند اإلى التابعي من قوله، اأو فعله، اأو تقريره. انظر: القرتاح لبن دقيق العيد )�ص/209(، ونزهة 

النظر لبن حجر )�ص/152(، وفتح املغيث لل�سخاوي )191/1(، وتو�سيح الأفكار لل�سنعاين )265/1(. 
)4( اخت�سار علوم احلديث )�ص/ 63 مع �شرحه الباعث احلثيث( ط/ ابن اجلوزي. 

)5( مقايي�ص اللغة، مادة: )عني(، )146/4(. وانظر: القامو�ص املحيط، مادة: )عني(، )�ص/1696(. 
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واملعنى املنا�سب للمعنى ال�سطالحي هما املعنيان: الأول، والثالث؛ ووجه 
منا�سبتهما: اأن الق�سد يربز يف ال�سيء ويظهر اإذا ُبحث عنه، فيقال: هذا 

معنى الكالم، اأي: الذي يربز من مكنون ما ت�سمنه اللفظ))).

ثانًيا: تعريف املعنى يف ال�شطالح:

املعنى يف ال�سطالح: ما يفهم من اللفظ))). 

)1( انظر: مقايي�ص اللغة، مادة: )عني(، )149-148/4(. 
)2( الكليات للكفوي )�ص/842(. 
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املبحث الأول
 املق�صود برواية احلديث والأثر باملعنى، واأوجهها

املق�سود برواية احلديث والأثر باملعنى: اأن يوؤدي راوي احلديث اأو الأثر 
فيت�سرف  اآخر مبعناه،  بلفظ  بل  رواه،  الذي  لفظه  بغري  ب�سنده ما حتمله، 
، اأو  فيه، ويرويه للنا�ص بعبارته، �سواٌء اأكان الراوي له من طبقة ال�سحابة 
ممن بعدهم يف زمن الرواية، وكذلك لو ذكر اأحٌد حديًثا اأو اأثًرا بغري اللفظ 

املروي يف اأي منا�سبة كانت: كالإفتاء واملناظرة وال�ست�سهاد ونحوها))).

بها،  الرواية  اأوجه  عن  اأما  باملعنى،  بالرواية  باملق�سود  يت�سل  ما  هذا 
باملعنى  الرواية  فاإنَّه ميكن جعل  امل�ساألة،  العلماء يف  فيما عر�سه  فبالنظر 

على خم�سة اأوجه، وهي:

الوجه الأول: الرواية باإبدال لفظ مكان لفظ اآخر مما يقوم مقامه. نحو 
اإبدال )�سبوا( باأريقوا، وجال�ص بقاعد.

الوجه الثاين: الرواية بالخت�سار من احلديث اأو الأثر، اأو الزيادة 
فيهما مبا ل يوؤثر يف املعنى.

ا جاء يف احلديث اأو الأثر، اأو  الوجه الثالث: الرواية باأو�سح ممَّ
بالأخفى. 

)1( انظر: احلاوي للماوردي )96/16(، والإن�ساف للبطليو�سي )�ص/164(، وعلوم احلديث لبن ال�سالح )�ص/214(، 
ونهاية ال�سول لالإ�سنوي )211/3(، والبحر املحيط )355/4(، وفتح املغيث لل�سخاوي )120/3(، وتدريب الراوي 

لل�سيوطي )658/2(، وتو�سيح الأفكار لل�سنعاين )392/2(، وال�سري احلثيث للدكتور حممود فجال )�ص/53(. 
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الوجه الرابع: الرواية بتقدمي بع�ص األفاظ احلديث اأو الأثر على بع�ص، 
اأو تاأخريها))).

اإلى  تركيب  من  املروي  الكالم  الراوي  بتغيري  الرواية  اخلام�ص:  الوجه 
تركيب اآخر ي�ساويه يف املعنى - لفظ اآخر غري لفظه- كاأن يقول 
يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )اأريقوا على بوله �سجاًل من ماء())): اأمر 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ب�سّب دلٍو مالأى من املاء على بول الأعرابي))). 

الراوي  يقطع  »اأن  الوجه:  هذا  تقرير  يف  618ه�(  )ت:  الأبياري  يقول   
بفهم املعنى، ويعرّب عما فهم بعبارة يقطع باأنها تدل على املعنى الذي فهمه، 

من غري اأن تكون الألفاظ مرتادفة«))). 

اأو  احلديث  بع�ص  على  القت�سار  اأنَّ  يل  فيظهر  �سبق،  ما  على  وبناًء 
الأثر، لي�ص من قبيل الرواية باملعنى؛ خللوه من ت�سرف الراوي يف الألفاظ 

املروية))).

وقد ذهب بع�ص العلماء اإلى جعله من باب الرواية باملعنى))).

)1( انظر الأوجه الأربعة يف: ال�سنن للدارمي )347/1-348(، ونوادر الأ�سول للحكيم الرتمذي )345/6(، واملحدث 
يعلى  لأبي  والعدة  والإحكام لبن حزم )86/2(،  واملعتمد )626/2(،  للرامهرمزي )�ص/530، 541(،  الفا�سل 
)968/3(، والكفاية للخطيب )421/1، 433، 440، 446-448(، واجلامع لأخالق الراوي له )23/2(، وجامع 
الرواية  اأ�سول  معرفة  اإلى  والإملاع   ،)44/5( عقيل  لبن  والوا�سح   ،)349  -348/1( عبدالرب  لبن  العلم  بيان 
وفتح   ،)127/2( للقرطبي  القراآن  لأحكام  واجلامع   ،)422/2( الناظر  ورو�سة  )�ص/156(،  عيا�ص  للقا�سي 

املغيث لل�سخاوي )120/3(، وتدريب الراوي لل�سيوطي )658/2(، وقواعد التحديث للقا�سمي )�ص/378(. 
)2( اأخرج احلديَث: البخاري يف: ال�سحيح، كتاب: الو�سوء، باب: ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص والنا�ص الأعرابيَّ حتى فرغ من بوله 
)240/1(، برقم )219(؛ وم�سلم يف: ال�سحيح، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غ�سل البول وغريه من النجا�سات اإذا 

 . ح�سلت يف امل�سجد، )�ص/172(، برقم )659(، من حديث اأن�ص بن مالك 
)3( انظر: نهاية ال�سول لالإ�سنوي )211/3(، ومذكرة اأ�سول الفقه لل�سنقيطي )�ص/215(. 

)4( التحقيق والبيان )753/2(. 
وما   425/1( للخطيب  الكفاية  يف:  احلديث(  بع�ص  على  الرواية  يف  )القت�سار  م�ساألة:  عن  مهًما  كالًما  )5( انظر 
وقواطع   ،)658/1( للجويني  والربهان   ،)648/2( اللمع  و�سرح   ،)418/1( للماوردي  القا�سي  واأدب  بعدها(، 
الأدلة لل�سمعاين )353/2(، واملنخول للغزايل )�ص/ 280(، واإكمال املعلم للقا�سي عيا�ص )94/1(، والنكت على 

مقدمة ابن ال�سالح للزرك�سي )617/3(، وفتح املغيث لل�سخاوي )134/3 وما بعدها(. 
)6( انظر على �سبيل املثال: ق�ساء الوطر يف نزهة النظر للقاين )1147/2(. 
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ول يلتب�ص هذا الأمر بالوجه الثاين اآنف الذكر؛ وذلك لأنَّ املق�سود به اأن 
اأو الأثر بحيث يت�سرف فيه، كاأن يروي احلديث  يخت�سر الراوي احلديث 

الطويل باألفاظ اأقل من �سياقه الأ�سلي.
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املبحث الثاين
رواية احلديث باملعنى

وفيه �ستة مطالب:

املطلب الأول

حترير حمل النزاع

لتحرير حملِّ النزاع اأهمية بالغة يف درا�سة امل�سائل الأ�سولية، وقد ذكر 
عدد من الأ�سوليني حتريًرا ملحل النزاع يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(، 

وقبل البدء بذكره يح�سن التنبيه اإلى الآتي: 

اأوًل: تكلم العلماء عن م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(، وتعددت طرقهم 
يف عر�سها، وكثري منهم �ساق هذه امل�ساألة يف مباحث الأخبار -فيكون 
كالمه �ساماًل للحديث والأثر- ومنهم من ن�صَّ على احلديث والأثر))). 

ثانًيا: يدخل معنا يف هذه امل�ساألة: روايُة احلديث القد�سي باملعنى))). 

ثالًثا: لي�ص حمّل الكالم يف احلديث الذي يكرره النبي ملسو هيلع هللا ىلص باألفاظ متعددة، 

ملسو هيلع هللا ىلص وحديث غريه على  )1( يقول اخلطيب البغدادي يف: اجلامع لأخالق الراوي )25/2(: »رواية حديث ر�سول اهلل 
احلديث،  لرواية  �سامل  باملعنى(  »)الرواية   :)206/2( الوفية  النكت  يف:  البقاعي  ويقول  عندنا«.  جائزة  املعنى 
والأثر، والت�سنيف«. وعلق اللقاين يف: ق�ساء الوطر يف نزهة النظر )1142/2( على قول املجوزين للرواية باملعنى 

بقوله: »وعلى هذا ل فرق بني حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وغريه...«. 
)2( انظر: الآيات البينات للعبادي )377/3(، وحا�سية البناين على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )171/2(. 



120

الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع

فتتعدد األفاظه تبًعا لختالف األفاظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بل حمل الكالم يف 
احلديث الواحد الذي ي�سمعه الراوي فيوؤديه مبعناه.

يقول ابن ال�سيد البطليو�سي )ت:521ه�(: »على اأن اختالف األفاظ 
عدة  جمال�ص  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  تكرير  اأجل  من  يعر�ص  قد  احلديث 
فيه،  كالمنا  فلي�ص  ال�سفة،  بهذه  احلديث  من  كان  وما  خمتلفة، 
واإمنا كالمنا يف اختالف الألفاظ التي تعر�ص من اأجل نقل احلديث 

على املعنى«))).

رابًعا: حمل احلديث هنا عن الرواية باملعنى للمروي )املنت(، اأما ت�سرف 
الراوي يف اإ�سناد الرواية، فهو خارج عن حمل درا�ستي))).

وبعد هذا اأقول: ميكن حترير حمل النزاع على النحو الآتي:

اأوًل: اتفق العلماء على جواز �سياق احلديث باملعنى يف الإفتاء واملناظرة 
وذكر  والتحديث  الرواية  به  ُيق�سد  مل  ا  ممَّ ونحوها،  والتعليم 
الإ�سناد، كاأن يقول القائل: حكم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكذا اأو اأمر بكذا، 

وهذا اإذا كان القائل عاملًا بالألفاظ ومدلولتها.

حال  يف  اإل  ُيغرّي  »ل  باملعنى:  احلديث  رواية  عن  حزم  ابن  يقول 
واحدة، وهي اأن يكون املرء قد تثّبت فيه وعرف معناه يقيًنا، فُي�ساأل، 
فيقول:  وموجبه،  مبعناه  فيحتج  يناظر،  اأو  وموجبه،  مبعناه  فيفتي 
عليه  واأباح  بكذا،  ال�سالم  عليه  واأمر  بكذا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  حكم 
م كذا، والواجب يف هذه الق�سية  ال�سالم كذا، ونهى عن كذا، وحرَّ
ما �سح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو كذا... وهذا ما ل خالف فيه من اأحد يف 

)1( انظر: الإن�ساف )�ص/165-164(. 
)2( انظر م�ساألة: )ت�سرف الرواة يف اإ�سناد الرواية( يف: القرتاح يف بيان ال�سطالح لبن دقيق )�ص/327(، واملوقظة 

للذهبي )�ص/62(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص، وق�سد  اإلى النبي  اأما من حّدث واأ�سند القول  اأن ذلك مباح، 
التبليغ... فال يحّل له«))).

واملناظرة  والإفتاء  الرواية،  حايل:  بني  التفريق  يوؤيد  ومما 
»جواز  )ت:544ه�(:  عيا�ص  القا�سي  قول  باحلديث:  وال�ست�سهاد 
ذلك -اأي: الرواية باملعنى- للعامل املتبحر معناه عندي: على طريق 
ال�ست�سهاد واملذاكرة واحلجة، وحتريه يف ذلك متى اأمكنه اأولى... 

ويف الأداء والرواية اآكد«))).

اأن املق�سود  اإباحة نقل احلديث باملعنى يف التعليم والإفتاء:  ووجه 
بالتعليم والإفتاء ونحوهما: اإي�سال املعنى اإلى ذهن املتلقي، فيو�سله 

مبا هو األيق به))).

ثانًيا: اتفق العلماء على اأنَّ الرواية باللفظ الوارد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأف�سل 
من الرواية باملعنى. 

ل امل�ساألة)))؛ لأنه اإذا ُنقل احلديث بلفظه  وهذا الأمر ظاهر ملن تاأمَّ
اأُمن فيه التغيري والتبديل و�سوء الفهم))).

)1( الإحكام )86/2(. وجعل بع�ص العلماء قول ابن حزم يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(: جواز رواية احلديث 
باملعنى اإذا اأفتى العامل مبعناه، اأو ناظر فاحتج مبعناه، اأما اإذا ق�سد التبليغ ابتداًء، فال جتوز روايته باملعنى. 

ال�سالح )611/3(، ويف:  ابن  النكت على مقدمة  الزرك�سي يف:  ال�سورة:  ابن حزم على هذه  قول  �ساق   وممن 
البحر املحيط )361/4(، والربماوي يف: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1146/4(، واملرداوي يف: التحبري )2084/5(، 

وال�سخاوي يف: فتح املغيث )126/3(.
 والذي اأراه - مما حترر يل بعد النظر يف كالم ابن حزم وتاأّمله- اأن ابن حزم مينع رواية احلديث باملعنى مطلًقا، اأما عند 
الإفتاء واملناظرة فذكر احلديث باملعنى جائز باتفاق العلماء، كما حكى التفاق عليه ابُن حزم يف النقل ال�سابق 

يف �سلب البحث.
)2( انظر: الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية )�ص/157(. 

)3( انظر: نفائ�ص الأ�سول )3180/7(. 
)4( انظر: العدة لأبي يعلى )968/3(، و�سرح اللمع )647/2(، وقواطع الأدلة لل�سمعاين )352/2(، واأ�سول ال�سرخ�سي 
)355/1(، ونهاية الو�سول لل�ساعاتي )373/1(، ونهاية الو�سول للهندي )2967/7(، و�سرح الع�سد على خمت�سر 

ابن احلاجب )70/2(. 
)5( انظر: الوا�سح لبن عقيل )38/5(، والإحكام لالآمدي )103/2(. 



122

الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع

يقول اأبوعبداهلل احلليمي )ت:403ه�(: »ينبغي ملن روى عن ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا، ومل يكن عاملًا متقًنا اأن يرويه كما �سمعه، ول يعرب 

عنه لفًظا، ول يقدم موؤخًرا، ول يوؤخر مقدًما«))).

ويقول القا�سي عيا�ص: »ل يخالف الإمام مالًكا اأحٌد يف ال�ستحباب، 
واأن امل�ستحب املجيء بنف�ص اللفظ«))). 

ويقول جمد الدين ابن الأثري )ت: 606ه�(: »ل خالف بني علماء 
ال�سريعة اأن املحافظة على لفظ احلديث وحروفه ونقطه واإعرابه، 

اأمٌر من الأمور عزيز... واأنه الأولى بكّل ناقل«))). 

بلفظه  احلديث  نقل  اأن  خالف  »ل  البخاري:  عبدالعزيز  ويقول 
اأولى«))). 

بال  ب�سورته  اللفظ  نقل  »الأَولى  ال�سبكي:  ابن  الدين  تاج  ويقول 
نزاع«))).

باملعنى:  الرواية  على  باللفظ  الرواية  تف�سيل  على  التفاَق  وحكى 
الدين  واأكمل  )ت:773ه�()))،  الرهوين  زكريا  واأبو  مفلح)))،  ابُن 

البابرتي)))، ومال خ�سرو )ت:880ه�())). 

ثالًثا: اتفق العلماء على عدم جواز الرواية باملعنى ملن كان غري عارف 

)1( املنهاج يف �سعب الإميان )204/2(. 
)2( الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية )�ص/156( بت�سرف ي�سري. 

)3( جامع الأ�سول )50/1(. 
)4( ك�سف الأ�سرار )55/3(. 
)5( رفع احلاجب )424/2(. 

)6( انظر: اأ�سول الفقه )601/2(. ونقل حكاية ابن مفلح: املرداوي يف: التحبري )2082/5(، وابُن النجار يف: �سرح 
الكوكب املنري )532/2(. 

)7( انظر: حتفة امل�سوؤول )413/2(. 
)8( انظر: التقرير لأ�سول فخر الإ�سالم )367/4(. 

)9( انظر: مراآة الأ�سول يف �سرح مرقاة الأ�سول )240/2(. 
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ناأمن  ل  لأنه  حمرم؛  ذلك  واأن  الكالم،  ومواقع  الألفاظ  مبدلولت 
اأن يبدل الراوي اللفظ بلفظ اآخر يغرّي املعنى، وهو ل يعلم ذلك))).

يقول اخلطيب البغدادي )ت: 463ه�(: »لي�ص بني اأهل العلم خالٌف 
للجاهل مبعنى  يجوز  ل  باملعنى-  رواية احلديث  -اأي:  ذلك  اأن  يف 

الكالم وموقع اخلطاب، واملحتمل منه وغري املحتمل«))).

ويقول الباجي: »ل خالف بني الأمة اأنه ل يجوز للجاهل نقل احلديث 
على املعنى«))). 

على  حرام  اللفظ،  دون  باملعنى  احلديث  »نقل  الغزايل:  ويقول 
اجلاهل مبواقع اخلطاب ودقائق الألفاظ«))).

الأدلة  وقواطع   ،)646/2( اللمع  و�سرح   ،)434/1( للخطيب  والكفاية  )�ص/371(،  لل�سافعي  الر�سالة  )1( انظر: 
لل�سمعاين )330/2، 352(، وجامع الأ�سول لبن الأثري )50/1(. 

 يقول اأمري باد �ساه يف: تي�سري التحرير )97/3( مبيًنا املراد مبدلولت الألفاظ ومواقع الكالم: »اإذ كل لفظ مفرًدا 
كان اأو مركًبا، له موقع من املعنى ُيراد به بح�سب الو�سع وال�ستعمال اإلى اللغوي والعريف، وبح�سب قرائن الأحوال 

واملقامات، ول يعرف مراد املتكلم اإل من يعرفها«.
ويقول العبادي يف: الآيات البينات )378/3( مبيًنا �سابط معرفة مدلول اللفظ: »ال�سابط: اأن يكون بحيث يعرف 
مدلول اللفظ الوارد، ومدلول ما ياأتي به بدله، بحيث ل يتفاوت مدلولهما، ومواقع الكالم: اأي حمال وقوع الكالم، 

كخروجه للتنفري اأو املدح، ونحو ذلك من مقت�سيات الأحوال«.
ويقول البناين يف: حا�سيته على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )171/2(: »املراد: مدلول اللفظ الوارد، واللفظ 
املاأتي به بدله، ل جميع الألفاظ اأو غالب الألفاظ؛ اإذ ل داعي لذلك، واإمنا املدار على معرفة املبدل منه والبدل؛ 

لأنه حمل احلاجة«.
 ويقول ال�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي يف: مذكرة اأ�سول الفقه )�ص/211(: »اأن يكون ناقل احلديث باملعنى عاملًا 
بالل�سان العربي، ل تخفى عليه النكت الدقيقة التي يح�سل بها الفرق اخلفي بني معاين الألفاظ، عارًفا باملحتمل 
وغريه، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، ونحو ذلك؛ لأن من لي�ص كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ ي�ساويه يف ظنه، 

وبينهما تفاوت يف املعنى خاف عليه، فياأتي اخللل يف حديثه من ذلك«. 
للرامهرمزي )�ص/389(،  الفا�سل  املحدث  انظر:  معناه،  اأحالت احلديث عن  باملعنى  الرواية  اأمثلة  على  ولالطالع   
والكفاية للخطيب )385/1- 387(، و�سرح علل الرتمذي لبن رجب )427/1-428(، وفتح املغيث لل�سخاوي )120/3(.

)2( الكفاية )434/1(. 
)3( اإحكام الف�سول )390/1(. وقد ا�شرتط عدد من اأهل العلم يف الراوي اأن يكون عارًفا باملعاين، ومل ين�شوا على 
خروج غري العارف باملعاين من اخلالف. انظر على �سبيل املثال: العدة لأبي يعلى )968/3(، والتب�سرة لل�سريازي 
 ،)356/1( ال�سرخ�سي  واأ�سول   ،)327/2( لل�سمعاين  الأدلة  وقواطع   ،)646/2( اللمع  و�سرح  )�ص/346(، 
واملنخول للغزايل )�ص/ 280(، والتمهيد لأبي اخلطاب )161/3(، والوا�سح لبن عقيل )38/5(، واملح�سول لبن 

العربي )�ص/118(، وال�سروري يف اأ�سول الفقه لبن ر�سد )�ص/79(، ورو�سة الناظر )422/2(. 
)4( امل�ست�سفى )278/2(. 
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ومن  واملبتدئ  اجلاهل  على  اأنَّ  »ل خالف  عيا�ص:  القا�سي  ويقول 
مل ميهر يف العلم ول تقدم يف معرفة تقدمي الألفاظ وترتيب اجلمل 
وفهم املعاين: اأن ل يكتب ول يروي ول يحكي حديًثا اإل على اللفظ 
الذي �سمعه، واأنه حرام عليه التعبري بغري لفظه امل�سموع؛ اإذ جميع 
على غري حقيقة يف  وت�سرف  باجلهالة،  ذلك حتكم  يفعله من  ما 

اأ�سول ال�سريعة، وتقول على اهلل ور�سوله ما مل يحط به علًما«))).

ويقول يف مو�سع اآخر: »فعل هذا -اأي: الرواية باملعنى- على من مل 
يبلغ درجة الكمال يف معرفة املعاين حرام باتفاق«))).

ال�سابَق جمٌع من العلماء، منهم: القا�سي الباقالين)))،  وحكى التفاَق 
)ت:643ه�()))،  ال�سالح  وابُن   ،((( والآمديُّ )ت:536ه�()))،  واملازريُّ 
الدين  وع�سد   ،((( والنوويُّ )ت:656ه�()))،  القرطبي  العبا�ص  واأبو 
الدين  وزين  )ت:804ه�())))،  امللقن  وابن  كثري)1))،  وابن  الإيجي)))، 

العراقي )ت:806ه�())))، وجالل الدين ال�سيوطي )ت: 911ه�()))). 

واإذا كان التفاق ال�سابق متقرًرا، فمحلُّ اخلالف يف الراوي امل�ستقلِّ بفهم 

)1( الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية )�ص/ 153(. 
)2( اإكمال املعلم )95/1(. 

املحيط  البحر  يف:  والزرك�سيُّ   ،)406/2( الفقه  اأ�سول  يف  التلخي�ص  يف:  اجلويني  الباقالين:  القا�سي  عن  )3( نقله 
 .)356/4(

)4( انظر: اإي�ساح املح�سول )�ص/510(، واإكمال �سرح املعلم )95/1(. 
)5( انظر: الإحكام )103/2(. 

)6( انظر: علوم احلديث )�ص/213(. 
)7( انظر: املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )169/1(. 

)8( انظر: اإر�ساد طالب احلقائق )464/1- 465(، والتقريب والتي�سري )�ص/296(. 
)9( انظر: �سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب )70/2(. 

)10( انظر: اخت�سار علوم احلديث )399/2(. 
)11( انظر: املقنع يف علوم احلديث )372/1(. 

)12( انظر: فتح املغيث )�ص/261(. 
)13( انظر: تدريب الراوي )655/2(. 
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والأظهر،  الظاهر  بني  يفرق  الذي  ومقا�سده،  معانيه  ومعرفة  الكالم 
واملحتمل والن�ص، والإطالق والتقييد، والعموم واخل�سو�ص))).

الذي ح�سل اخلالف يف  الراوي  و�سف  عيا�ص يف  القا�سي  يقول   
نقله احلديث باملعنى: »م�ستغل بالعلم، ناقد لوجوه ت�سرف الألفاظ 

والعلم مبعانيها ومقا�سدها، جامع ملواد املعرفة بذلك«))).

يغرّي  مبا  احلديث  يروي  من  احلديث  علماء  �سعف  فقد  وللفائدة، 
معناه))).

يف  باملعنى  احلديث  رواية  منع  على  العلماء  اتفاق  املازري  حكى  رابًعا: 
الأحوال الآتية))):

احلال الأولى: اأن يقطع الراوي على اأن تبديل اللفظ يت�سمن تبديل 
املعنى وتغيريه اإلى ما لي�ص منه، كما لو غريَّ قوله: نهى ب�اأمر، 

وحظر باأباح؛ لأنَّ هذا تغيري للحكم ال�سرعي))).

يقول ع�سد الدين الإيجي: »اإن الكالم فيمن نقل املعنى �سواًء 
من غري تغيري اأ�ساًل، واإل مل يجز اتفاًقا«))).

احلال الثانية: اأن ي�سك الراوي يف اللفظ الذي اأبدله، اأيوؤدي معنى 
اللفظ الذي �سمعه، اأم ل؟))). 

الناظر  ورو�سة   ،)94/1( للمازري  املعلم  �سرح  واإكمال   ،)25/2( للخطيب  الراوي  لأخالق  اجلامع  )1( انظر: 
)422/2(، وعلوم احلديث لبن ال�سالح )�ص/214(، و�سرح خمت�سر الرو�سة )244/2(. 

)2( الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية )�ص/155(، وانظر: اجلامع لأخالق الراوي للخطيب )25/2(. 
 يقول ال�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي يف: مذكرة اأ�سول الفقه )�ص/212( مبيًنا حال الراوي الذي جتوز له الرواية 
باملعنى: »اأن يكون جازًما يقيًنا مبعنى احلديث، ال اأن يكون فهمه للمعنى بنوع ا�شتنباط وا�شتدالل يختلف فيه، اأو 

بظن لعدم و�سوح الدللة، خالًفا ملن زعم الكتفاء بالظن بالغالب«. 
)3( انظر: جامع الأ�سول لبن الأثري )52/1(. 

)4( انظر: اإي�ساح املح�سول )�ص/509(. 
)5( انظر: امل�سدر ال�سابق، واأحكام القراآن لبن العربي )21/1(. 

)6( �سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب )71/2(. 
)7( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/509(. 
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اللفظ  باأن  الراوي  يقطع  مل  اإذا  ما  الثانية:  باحلال  ويلحق 
الذي اأبدله يوؤدي معنى اللفظ الذي �سمعه.

 يقول الأبياري يف معر�ص �سياقه لتحرير حمل النزاع: »اللفظ 
الذي يظن اأنه يدّل على مثل ما دّل عليه الأول، من غري اأن 
يقطع بذلك، فهذا ل خالف اأنه ل يجوز فيه التبديل... فاإنه 
يظن  وقد  واحًدا،  ا  ظنًّ كلهم  النا�ص  ظن  يكون  اأن  يتعني  ل 

اإن�سان �سيًئا، ويظن غرُيه غرَيه«))). 

احلال الثالثة: اأن ي�سمم الراوي الذي يعلم معاين الألفاظ على اأن 
مراد املتكلم بلفظه هو ما اعتقده من جهة ا�ستدلله به))).

وتو�سيح احلال الثالثة باملثال الآتي: لو �سمع الراوي قوَل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: )ذكاة اجلنني ذكاة اأمه()))، وهو م�سمم على اأن معناه: 
اأن  معناه  اأن  اأو ي�سمم  اأمه،  تذكى  ما  مثل  ُيذكى  اأن اجلنني 
ذكاة الأم ذكاة للجنني واإْن مل ُيذّك، ثم يعرب عما فهمه من 
ا يف املعنى الذي راآه، وي�سيف ذلك  احلديث بعبارة تكون ن�سًّ

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص))). 

خام�ًسا: اتفق العلماء على منع رواية احلديث باملعنى يف الأحوال الآتية:

اأو نق�ص يف الرواية؛ لأنها زيادة يف  اإذا زاد الراوي  احلال الأولى: 
ال�سرع اأو نق�ص منه، وهذا حرام اإجماًعا.

)1( التحقيق والبيان )752/2(. 
)2( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/510(، ورو�سة الناظر )422/2(، ونفائ�ص الأ�سول )3180/7(. 

)3( اأخرج احلديَث: اأحمد يف: امل�سند )12/18(، برقم )11414(؛ واأبو داود يف: ال�سنن، كتاب: ال�سحايا، باب: ما جاء 
يف ذكاة اجلنني، )�ص/431(، برقم )2827(، وابن حبان يف: ال�سحيح، كتاب: الذبائح، باب: البيان باأن اجلنني 
. و�سحح الألباين احلديث يف  اإذا ذكيت اأمه حل )206/13(، برقم )5889( من حديث اأبي �سعيد اخلدري 

تعليقه على ال�سنن لأبي داود يف املو�سع ال�سابق. 
)4( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/510(. 



127

رواية احلديث واألثر باملعنى

يقول اأبو احل�سني الب�سري معلاًل ملا �سبق: »لأن ما زاد على كالم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو كذب عليه ل يجوز قبوله، وما نق�ص عنه: فاإنه اإما 
اأن ينبئ عن اأنه رفع حكًما قد اأثبته، فال يجوز قبوله؛ اأو يكون 

فيه كتمان حلكم قد اأثبته، والكذب والكتمان حمظوران«))).

والذي اأميل اإليه اأن املق�سود بالزيادة والنق�سان هما املوؤثران 
يف املعنى، اأًيا كانت درجة تاأثريهما.

لأنه  خفية؛  الراوي  فجعلها  جلية  العبارة  كانت  اإذا  الثانية:  احلال 
يوجب  وهًنا،  احلديث  يف  اأوقع  قد  ال�سورة  بهذه  بروايته 

تقدمي غريه عليه؛ ب�سبب خفائه.

احلال الثالثة: اإذا كانت العبارة خفية فجعلها الراوي جلية؛ لأنه بروايته 
بهذه ال�سورة قد اأوجب للحديث التقدمي على غريه عند التعار�ص.

وقد حكى اتفاق العلماء على الأحوال الثالثة ال�سابقة: القرايف)))، 
و�سفي الدين الهندي)))، وال�سو�ساوي )ت: 899ه�())).

وظاهر كالم اأبي اخلطاب الكلوذاين؛ اأنه يرى خروج الأحوال ال�سابقة 
من اخلالف؛ اإذ ن�سب ما قرره اإلى عامة العلماء))). وما قالوه وجيه. 

وقد اأ�سار اأبو احل�سني الب�سري)))، والباجي)))، والرازي)))، وابن 
جزي))) اإلى الأحوال الثالثة ال�سابقة، دون اأن يحكوا اتفاق العلماء 

)1( املعتمد )626/2(. 
)2( انظر: �سرح تنقيح الف�سول )�ص/381(. 

)3( انظر: نهاية الو�سول )2967/7(. 
)4( انظر: رفع النقاب )238-237/5(. 

)5( انظر: التمهيد )162/3(. 
)6( انظر: املعتمد )626/2(. 

)7( انظر: اإحكام الف�سول )390/1(. 
)8( انظر: املح�سول )467/4(. 

)9( انظر: تقريب الو�سول )�ص/307(. 
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على خروجها من اخلالف، واإن كان قد يفهم من �سياق كالمهم اأنها 
خارجة من حمل النزاع.

لكن قد يعكر على حكاية التفاق ال�سابقة اأمران:

الأمر الأول: ما جاء لدى بع�ص الأ�سوليني من عمومات يف عر�ص 
امل�ساألة جتعل الأحوال ال�سابقة داخلة يف اخلالف، واكتفائهم 
باأن يقطع الراوي بفهم معنى احلديث، واأن العبارة التي عرب 

بها تدل على معناه))).

اآنفة  احلالت  من  بحال  متثل  اإذا  الراوي  اإن  القول:  وميكن 
الذكر، فاإنه غري قاطع مبطابقة املعنى للفظ الذي حتمله)))، 
فت�سلم لنا بذلك حكاية التفاق، ول �سيما اأن العلماء ي�سرتطون 
يف الراوي العلم مبعاين اللغة؛ لياأمن الوقوع يف اخلطاأ، فال 

يروي الوا�سح باأخفى منه اأوالعك�ص.

النجار)))  وابن  واملرداوي)))،  مفلح)))،  ابن  نقله  ما  الثاين:  الأمر 
جواز  على  العلماء  اتفاق  حكوا  اأنهم  احلنابلة،  بع�ص  عن 

الرواية بلفظ اأظهر.

العلماء  اأن  يل  ظهر  باملعنى(  احلديث  )رواية  م�ساألة:  بتاأمل  �ساد�ًسا: 

له )646/2(،  اللمع  و�سرح  لل�سريازي )�ص/346(،  والتب�سرة  يعلى )968/3(،  لأبي  العدة  املثال:  �سبيل  )1( انظر على 
والربهان للجويني )655/1(، والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه له )405/2(، وقواطع الأدلة لل�سمعاين )327/2(، والوا�سح 
لل�سخاوي  املغيث  وفتح  لالآمدي )103/2(،  والإحكام  لالأبياري )753/2(،  والبيان  والتحقيق  عقيل )38/5(،  لبن 
)120/3(، وتدريب الراوي لل�سيوطي )655/2(، والآيات البينات للعبادي )380/3(، ون�سر البنود للعلوي )66/2(. 
)2( علق الطويف يف: �سرح خمت�سر الرو�سة )245/2( على ما ذكره القرايف من ال�شروط )اأن ال يزيد وال ينق�ض، وال 

يكون اأخفى ول اأظهر...( بقوله: »هذا هو معنى املطابقة«.
اللفُظ املعنى«. وانظر:  اإذا نقل بحيُث يطابق  »اإن النزاع فيما   ويقول اجلاربردي يف ال�سراج الوهاج )781/2(: 

الآيات البينات للعبادي )380/3(. 
)3( انظر: اأ�سول الفقه )602/2(. 

)4( انظر: التحبري )2084/5(. 
)5( انظر: �سرح الكوكب املنري )533/2(.
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متفقون على منع الرواية باملعنى اإذا كان اللفظ الوارد يف احلديث 
حمتماًل لأكرث من معنى؛ وذلك لأنه ل ناأمن اأن ُيغري الراوي فيه على 

وجٍه يخطئ مراد الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.

و�سياق بع�ص الأ�سوليني للم�ساألة يوؤكد ما ذكرته اآنًفا))).

يكون  حتى  فيه  احلال  ا�ستبهت  »فاإن  الب�سري:  احل�سني  اأبو  يقول   
مو�سع اجتهاد: مل يجز ذلك؛ لأنه ل ميتنع اأن يكون لو نقل لفظ النبي 

÷ اإلى غريه اأن يكون اجتهاُد غريه فيه خالَف اجتهاِده«))).

ا حمتماًل، فاإنه ل يجوز  ويقول اخلطيب البغدادي: »اأما اإذا كان غام�سً
على  و�سياقه  بعينه  اللفظ  اإيراُد  ويلزم  املعنى،  على  احلديث  رواية 

وجهه«))). 

ا: »الدليل على اأنه ل يجوز للعامل رواية املحتمل من اللفظ  ويقول اأي�سً
اأنه اإمنا يرويه على معنى ي�ستخرجه ي�ستدل عليه، وقد  على املعنى: 
يتوهم ويغلط، وقد ي�سيب، ونحن غري ماأمورين بتقليده واإن اأ�ساب، 
فيجب لذلك روايته اإياه على اللفظ؛ ليجتهد العلماء يف القول مبعناه، 
اللهم اإل اأن يقول الناقل العدل: اإنى قد علمت �سرورة ق�سد النبي 
دون  بعينه  ذلك  اأراد  واأنه  وكذا،  كذا  اإلى  كالمه  من  باملحتمل  ملسو هيلع هللا ىلص 

غريه، فيقبل قوله ويزول حكم الجتهاد يف معنى اللفظ«))).

فال  وامل�سكلة،  وامل�سرتكة،  املجملة،  الألفاُظ  �سبق:  مبا  يلحق  وقد 
جتوز روايتها باملعنى، يقول عالء الدين ال�سمرقندي )ت: 539ه�(: 

لل�سمعاين  الأدلة  وقواطع   ،)646/2( اللمع  و�سرح   ،)626/2( احل�سني  لأبي  املعتمد  املثال:  �سبيل  على  )1( انظر 
)353/2(، وال�ستعداد لرتبة الجتهاد لبن نور الدين )907/2(. 

)2( املعتمد )626/2(. 
)3( اجلامع لأخالق الراوي )26/2(. وانظر: �سرح اللمع )646/2(. 

)4( الكفاية )435/1(. 
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»اأجمعوا اأنه اإذا كان لفًظا م�سرتًكا، اأو جمماًل، اأو م�سكاًل، فاإنه ل 
يجوز اإقامة لفظ اآخر مقامه«))).

وحكى عبداهلل العلوي )ت: 1230ه�( التفاق على عدم جواز رواية 
امل�سرتك باملعنى))).

�سابًعا: اتفق العلماء على منع رواية احلديث باملعنى اإذا كان يف األفاظه 
ما ُيتعبد به -كاألفاظ الت�سهد والأذان ونحوهما- ويتعني على الراوي 
يف هذه احلال اإيراد احلديث على وجهه؛ لأن الألفاظ مق�سودة مع 

املعاين))).

يقول اأبو عبداهلل القرطبي )ت:671ه�(: »اإن كان التعبد وقع بلفظها، 
فال يجوز تبديلها؛ لذم اهلل تعالى من بدل ما اأمره بقوله«))).

اخلطيب  احلال:  هذه  يف  الرواية  منع  على  التفاَق  حكى  وقد 
)))، والربماويُّ )ت: 831ه�())). البغدادي)))، والزرك�سيُّ

))) التفاق ال�سابق عن اإلكيا الهرا�سي  )))، والربماويُّ  ونقل الزرك�سيُّ
ا:  )ت:504ه�(، وعن الغزايل)1))، وذكر الزرك�سي، والربماوي اأي�سً

اأن ابن فورك )ت:406ه�(، وابن برهان)))) اأ�سارا اإليه. 
)1( ميزان الأ�سول )�ص/442(. ويغلب على ظني اأن مراد ال�سمرقندي بحكاية الإجماع التي ذكرها هو اإجماع العلماء، 
ويحتمل اأنه اأراد اإجماع علماء احلنفية فقط، فال يكون من حترير حمل النزاع. وانظر: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد 

لبن نور الدين )907/2(.
)2( انظر: ن�سر البنود )63/2(. 

)3( انظر: الإبهاج لبن ال�سبكي )2008/5(. 
)4( اجلامع لأحكام القراآن )126/2(. 

)5( انظر: الكفاية )438/1(. 
)6( انظر: البحر املحيط )357/4(، وقارن باإر�ساد الفحول )286/1(. 

)7( انظر: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1139-1138/4(. 
)8( انظر: البحر املحيط )357/4(، وقارن باإر�ساد الفحول )286/1(. 

)9( انظر: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1139-1138/4(. 
)10( مل اأقف على حكاية التفاق لدى الغزايل يف كتابيه: )املنخول(، و)امل�ست�سفى(. 

ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  األفاظ  املق�سود من  »اإن  الأ�سول )190/2(:  اإلى  الو�سول  قوله يف:  برهان هي  ابن  اإ�سارة  )11( لعل 
معانيها دون األفاظها، ولهذا مل يكن رواية األفاظها قربة...«. 
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1041ه�()))،  )ت:  اللقاين  الدين  برهاُن  ا:  اأي�سً التفاق  وحكى 
وبع�ُص املعا�سرين))).

بع�ِص  عن  ال�سابقة  التفاق  حكاية  اجلزائري  طاهر  ال�سيخ  ونقل   
العلماء، ومل ي�سمِّ اأحًدا))).

وبنّي عبداهلل العلوي)))، وحممد الأمني ال�سنقيطي )ت:1393ه�()))، 
وحممد حميي الدين عبداحلميد )ت: 1393ه�())) اأن حمل اخلالف 

فيما مل يتعبد بلفظه.

وقد نّبه على �سرورة اللتزام مبا فيه تعبد: الغزايل)))، وابن العربي 
املالكي )ت:543ه�()))، ومل يذكرا اأنه حمل اتفاق بني العلماء.

احل�سني  واأبو  الباقالين)))،  بكر  اأبو  القا�سي  ذكره  مما  وُيفهم 
واأبو  واإمام احلرمني))))،  ال�سريازي))))،  اإ�سحاق  واأبو  الب�سري)1))، 
اخلطاب))))، وابن عقيل))))، وعالء الدين ال�سمرقندي))))، وجمد 
الدين ابن الأثري))))، والأبياري))))، والآمدي))))، وابن ال�ساعاتي))))، 

)1( انظر: ق�ساء الوطر يف نزهة النظر )1143/2(. 
)2( انظر: اأ�سول الفقه عند القا�سي عبدالوهاب للدكتور عبداملح�سن الري�ص )�ص/430(. 

)3( انظر: توجيه النظر )685/2(. 
)4( انظر: ن�سر البنود )68/2(. 

)5( انظر: �سرح مراقي ال�سعود )378/1(، ومذكرة اأ�سول الفقه )�ص/215(. 
)6( انظر: تعليق حميي الدين عبداحلميد على: تو�سيح الأفكار لل�سنعاين )372/2(. 

)7( انظر: املنخول )�ص/ 280(. 
)8( انظر: املح�سول )�ص/117(، واأحكام القراآن )21/1(. 

)9( انظر: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه للجويني )408/2(. 
)10( انظر: املعتمد )627/2(. 

)11( انظر: �سرح اللمع )647/2(. 
)12( انظر: الربهان )656/1(. 
)13( انظر: التمهيد )166/3(. 

)14( انظر: الوا�سح )45-44/5( 
)15( انظر: ميزان الأ�سول )�ص/442(. 

)16( انظر: جامع الأ�سول )53/1(. 
)17( انظر: التحقيق والبيان )752/2(. 

)18( انظر: الإحكام )105/2( 
)19( انظر: نهاية الو�سول )375/1(. 
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و�سفي الدين الهندي)))، وتاج الدين ابن ال�سبكي)))، وابن نور الدين 
)ت:825ه�()))، وابن حجر)))، وجالل الدين املحلي)))، وال�سخاوي 
بن  وحممد  الأن�ساري)))،  وزكريا  وال�سيوطي)))،  )ت:902ه�()))، 
فلي�ص  للتعبد،  حماًل  كان  ما  اأنَّ  )ت:991ه�())):  الأ�سخر  بكر  اأبي 

داخاًل يف اخلالف. 

األفاَظ  امل�ساألة:  يف  اخلالف  من  اللقاين  الدين  برهاُن  اأخرج  وقد 
ا�ستغفار وت�سبيح وتهليل؛ وذلك بقيا�سها على الألفاظ  الأذكار من 

املتعبد بها)1)).

وجعل ال�سنعاين )ت: 1182ه�( الأدعية النبوية خارجة عن حمل 
فالإخالل  الوارد، وهي مق�سودة،  اللفظ  الالزم حتري  اإذ  النزاع؛ 
ا: حديث الرباء بن  بها اإخالل باملعنى، والغالب عليها الإيجاز، واأي�سً
عازب  -الآتي يف اأدلة اأ�سحاب القول الثاين- دال على املنع)))).

-فيما  ال�سنعاين  قرره  الذي  املعنى  على  تكلم  من  على  اأقف  ومل 
اإمام  كالم  يف  جاءت  اإ�سارة  �سوى  م�سادر-  من  اإليه  رجعت 
احلرمني اجلويني، اإذ اإنه ملا ذكر ما يقع به التعبد مّثل لذلك بقوله: 

»كالتكبريات يف ال�سلوات ونحوها من الدعوات...«)))).
)1( انظر: نهاية الو�سول )2975/7(. 

)2( انظر: الإبهاج )2008/5(. 
)3( انظر: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد )907/2(. 

)4( انظر: فتح الباري )304/8(. 
)5( انظر: البدر الطالع يف حل جمع اجلوامع )122/2(. 

)6( انظر: فتح املغيث )124/3، 130(. 
)7( انظر: تدريب الراوي )660/2(. 

)8( انظر: غاية الو�سول )�ص/106(. 
)9( انظر: �سرح ذريعة الو�سول )�ص/619(. 

)10( انظر: ق�ساء الوطر يف نزهة النظر )1143/2(. 
)11( انظر: اإجابة ال�سائل )�ص/125(. 

)12( التلخي�ص يف اأ�سول الفقه )408/2(. 
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ومما ي�سهد لإخراج ما هو حمل للتعبد كالت�سهد ونحوه من اخلالف: 
، وهو ممن يقول بجواز الرواية باملعنى،  اأن عبداهلل بن م�سعود 
من  ال�سورة  يعلمهم  كما  ال�سالة،  يف  الت�سهد  اأ�سحاَبه  ُيعّلم  كان 

القراآن، ياأخذ عليهم الألف والواو))).

اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  عقلوا  ال�سحابة   اأن  على  يدل  الأثر  وهذا 
الت�سهد ل ي�سوغ نقله باملعنى.

العلماء على عدم جواز رواية الأحاديث املت�سابهة باملعنى،  ثامًنا: اتفق 
وذلك مثل �سفات اهلل تعالى، حكاه اإلكيا الهرا�سي، كما نقله عنه: 

الزرك�سي)))، وال�سوكاين))).

وبع�ص  العلوي)))،  وعبداهلل  ال�سنعاين)))،  ا:  اأي�سً التفاق  وحكى 
املعا�سرين))). 

طاهر  وال�سيخ  اللقاين)))،  الدين  برهاُن  ال�سابق:  التفاق  ونقل 
اجلزائري))) عن بع�ص العلماء، دون ت�سميتهم.

الأحاديث  رواية  منع  يرى  اأنه  الدين  نور  ابن  �سنيع  من  ويفهم 
املت�سابهة باملعنى))). 

)1( اأخرج الأثر: ابن اأبي �سيبة يف: امل�سنف، كتاب: ال�سالة، باب: من كان يعلم الت�سهد )44/3(، برقم )3024(. 
التحبري  واملرداوي يف:  ال�سنية )ق1/ج1139/4(،  الفوائد  الربماوي يف:  البحر املحيط )357/4(. وذكر  )2( انظر: 

)2088/5( املنع من رواية الأحاديث املت�سابهة باملعنى، ومل يحِكيا التفاق عليه.
)3( انظر: اإر�ساد الفحول )286/1(. 

)4( انظر: اإجابة ال�سائل )�ص/125(، وقد ن�ص على اأحاديث ال�سفات، ومل يذكر الأحاديث املت�سابهة. 
)5( انظر: ن�سر البنود )63/2(. 

ال�سنة  املتعلقة مبباحث  الأدلة  واخلالف يف  النملة )372/3(،  عبدالكرمي  للدكتور  الب�سائر  ذوي  اإحتاف  )6( انظر: 
الأحمد معبوط )�ض/541(. 

)7( انظر: ق�ساء الوطر يف نزهة النظر )1144/2(. 
)8( انظر: توجيه النظر )685/2(. 

)9( انظر: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد )907/2(. 
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طلب  عن  الكفُّ  املكلفني  على  الواجب  باأن  للمنع  ال�سرخ�سي  وعلل 
معنى املت�سابه، فكيف ينقل باملعنى؟!))).

وجوه  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأطلقه  ما  يحتمله  الذي  باأن  الزرك�سي  وعلل 
التاأويل، ل ندري اأغريه من الألفاظ ي�ساويه، اأم ل؟))).

تبعه، هو  اإلكيا الطربي ومن  ملا حكاه  املنع  اأن يكون مبنى  واأخ�سى 
غري  من  جاءت  كما  اإمرارها  وعدم  ال�سفات  تاأويل  اإلى  التوجه 

تكييف ول متثيل، واأنها غري معلومة املعنى.

اأما اإذا كان مبنى املنع من جهة اأن ال�سفات الواردة يف �ساأن اهلل تعالى 
ل يجوز تبديلها؛ لأنها مبنية على التوقيف، فم�سلٌم، ويف تعليل ال�سنعاين 

ملنع رواية اأحاديث ال�سفات باملعنى اإ�سارٌة اإلى ما ذكرته اآنًفا))). 

تا�سًعا: حكى بع�ُص العلماء التفاق على منع رواية اأحاديث جوامع الكلم 
باملعنى؛ لأنه ل ميكن درك جميع معاين جوامع الكلم، فهو معجز))).

وقد نقل هذا التفاق: برهان الدين اللقاين عن بع�ص العلماء))).

اإلى ا�ستثناء جوامع الكلم: ال�سيوطي)))، وال�سنعاين)))،  وممن ذهب 

)1( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )357/1(. ومل ميثل ال�سرخ�سي يف حديثه عن منع رواية املت�سابه باملعنى باأحاديث ال�سفات. 
)2( انظر: البحر املحيط )357/4(. وراجع: ق�ساء الوطر للقاين )1144/2(، وتوجيه النظر للجزائري )685/2(. 

)3( انظر: اإجابة ال�سائل )�ص/125(. 
)4( انظر: البحر املحيط )357/4(. وقد اأ�سار الأزمريي يف: حا�سيته على مراآة الأ�سول )240/2( اإلى ا�ستثناء جوامع 

الكلم من اخلالف، لكنه مل يلبث اأن حكى اختالف احلنفية الآتي ذكره بعد قليل.
وجوامع الكلم: اإيجاز الكالم مع اإ�سباع املعاين، فهي األفاظ ي�سرية جامعة ملعاين كثرية، ل يقدر غري النبي ملسو هيلع هللا ىلص على تاأدية 
تلك املعاين بعبارته. انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )57/3(، والتلويح للتفتازاين )13/2(، والتقرير والتحبري لبن اأمري 

احلاج )285/2(، وتي�سري التحرير )98/3(، وفتح الغفار لبن جنيم )115/2(، وفواحت الرحموت )167/2(. 
)5( انظر: ق�ساء الوطر يف نزهة النظر )1144/2(. وراجع: �سرح مراقي ال�سعود لل�سنقيطي )378/1(، ومذكرة اأ�سول 

الفقه )�ص/215(. 
)6( انظر: تدريب الراوي )660/2(. 

)7( انظر: اإجابة ال�سائل )�ص/125(. 
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العطار )ت:1250ه�()))، وجمال  والبناين )ت: 1198ه�()))، وح�سن 
الدين القا�سمي )ت:1332ه�()))، وحممد حميي الدين عبداحلميد)))، 

وبع�ص املعا�سرين))).

وهذا حمّل نظٍر؛ لوجود من اأجاز نقل اأحاديث جوامع الكلم باملعنى اإذا 
كان معناها ظاهًرا، وقد حكى هذا القوَل: فخُر الإ�سالم البزدوي)))، 

))) عن بع�ص �سيوخهم. وعبُدالعزيز البخاري)))، وال�سرخ�سيُّ

ويغلب على ظني من خالل نظري يف امل�ساألة باأقوالها واأدلتها، اأن اأكرث 
البزدوي  الرواية باملعنى مطلًقا -عدا فخر الإ�سالم  القائلني بجواز 
عندي  يبعد  ل  بل  الكلم،  جوامع  اأحاديث  ا�ستثناء  يرون  معه-  ومن 
اأن الذي ا�ستقّر لدى الأ�سوليني واملحدثني هو ا�ستثناء جوامع الكلم 
اإليه بع�ص علماء  اأ�سار  الذي  القول  اأن  ا  اأي�سً يبعد  من اخلالف، ول 

احلنفية قوٌل مندثر. 

ع�سور  يف  حم�سوًرا  امل�ساألة  يف  اخلالف  ال�سالح  ابُن  جعل  عا�سًرا: 
الرواية فقط؛ اإذ مل ُيجره العلماء فيما ت�سمنته بطون الكتب، وبناء 
ٍف، ويثبت بدله  عليه، فلي�ص لأحد اأن يغري لفظ �سيء من كتاٍب م�سنَّ

لفًظا اآخر مبعناه، لزوال اخلالف))).

)1( انظر: حا�سية البناين على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )172/2(. 
)2( انظر: حا�سية العطار على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )205/2(. 

)3( انظر: قواعد التحديث )�ص/382(. 
)4( انظر: تعليق حميي الدين على تو�سيح الأفكار لل�سنعاين )372/2(. 

بريم  لعبداملجيد  احلديث  يف  باملعنى  والرواية   ،)259/3( لل�سيوطي  ال�ساطع  الكوكب  �سرح  حمقق  تعليق  )5( انظر: 
)�ص/43(. 

)6( انظر: اأ�سول البزدوي )57/3-58 مع ك�سف الأ�سرار(. 
)7( انظر: ك�سف الأ�سرار )58/3(. 

)ق1/ج1140/4(،  للربماوي  ال�سنية  والفوائد   ،)357/4( املحيط  والبحر   ،)357/1( ال�سرخ�سي  اأ�سول  )8( انظر: 
وفتح الغفار لبن جنيم )115/2(، وفواحت الرحموت )167/2(.

)9( انظر: علوم احلديث )�ص/214(، ومنهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عرت )�ص/228(. 
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وعلل ابن ال�سالح لذلك باأمرين:

ملا يف  فيها؛  باملعنى قد رخ�سوا  للرواية  املجوزين  العلماء  اأن  الأول: 
�سبط الألفاظ والبقاء عليها من احلرج والن�سب، وذلك غري 
موجود فيما ا�ستملت عليه بطوُن الكتب)))، فزالت احلاجة اإلى 

الرواية باملعنى))).

الثاين: اأن الراوي بعد انتهاء ع�سر الرواية واإن ملك تغيري اللفظ، 
فلي�ص ميلك تغيري ت�سنيف غريه من العلماء))).

يقول ابن مفلح: »لعل املراد باخلالف غري الكتب امل�سنفة؛ ملا فيه 
من تغيري ت�سنيفه«))).

ت�سمنته  فيما  يجري  ل  اخلالف  »هذا  الرهوين:  زكريا  اأبو  ويقول 
الأمهات، فلي�ص لأحٍد اأن ُيغري �سيًئا من كتاب م�سنَّف، ويثبت بدله 

لفًظا اآخر مبعناه«))).

)ت:748ه�()))  والذهبيُّ   ،((( النوويُّ قال:  فيما  ال�سالح  ابَن  وتبع 
-دون اأن يجعاله خارًجا عن حمل النزاع- وابُن امللقن)))، وزين الدين 

العراقي)))، وجالل الدين ال�سيوطي)1))، وابن جنيم)))).
)1( انظر: علوم احلديث )�ص/214(. 

)2( انظر: اإر�ساد طالب احلقائق للنووي )466/1(، وفتح املغيث لل�سخاوي )131/3(، ومنهج النقد يف علوم احلديث 
للدكتور نور الدين عرت )�ص/228(. 

)3( انظر: علوم احلديث )�ص/214(. 
)4( اأ�سول الفقه )603/2(، ونقل املرداويُّ يف: التحبري )2090/5(، وابُن النجار يف: �سرح الكوكب املنري )536/2( 

كالَم ابن مفلح. 
)5( حتفة امل�سوؤول )413/2(. 

)6( انظر: اإر�ساد طالب احلقائق )466/1(، والتقريب والتي�سري )�ص/296(. 
)7( انظر: املوقظة )�ص/62(. 

)8( انظر: املقنع يف علوم احلديث )374/1(. 
)9( انظر: فتح املغيث )�ص/261(. 

)10( انظر: تدريب الراوي )660/2(. 
)11( انظر: فتح الغفار )116/2(. 
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وقد تعقب ابُن دقيق ما قرره ابُن ال�سالح، بقوله: »هذا كالم فيه �سعف، 
واأقلُّ ما فيه اأنه يقت�سي جتويز هذا فيما ُينقل من امل�سنفات املتقدمة 
اإلى اأجزائنا وتخاريجنا؛ فاإنه لي�ص فيه تغيري للت�سنيف املتقدم، ولي�ص 
هذا جارًيا على ال�سطالح، فاإن ال�سطالح على اأن ل ُتغري الألفاظ بعد 

النتهاِء اإلى الكتب امل�سنفة، �سواء رويناها فيها، اأو نقلناها منها«))).

لكن عدًدا من العلماء مل ُيوؤيدوا ما قاله ابن دقيق، من هوؤلء: ابن 
امللقن، وزين الدين العراقي))).

يقول ابن امللقن: »لقائل اأن يقول: ل ن�سلم اأنه يقت�سي جواز التغيري 
اإل  الكتاب  ذلك  عن  نقله  يجوز  ل  بل  تخاريجنا،  اإلى  نقلناه  فيما 

بلفظه... �سواء يف م�سنفاتنا وغريها«))).

وبناًء على �سبق، فح�سر اخلالف يف ع�سر الرواية وجيه، لكنه لي�ص 
حمل اتفاق.

حادي ع�سر: حكى الأبياري اتفاق الأ�سوليني على جواز اإبدال اللفظ مبا 
يرادفه، كاجللو�ص بالقعود، وال�ستطاعة بالقدرة، والعلم باملعرفة))).

وما ذكره حملُّ نظٍر؛ لوجهني:

الوجه الأول: يف األفاظ العلماء املانعني من الرواية باملعنى عموماٌت، 
ت�سمل منع ما ذكره الأبياري، وهم متقدمون عليه.

ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اإلى  القول  واأ�سند  حدث  »َمْن  حزم:  ابن  يقوُل 

)1( القرتاح يف بيان ال�سطالح )�ص/330(. 
)2( انظر: فتح املغيث )�ص/261(. 

للمرداوي  والتحبري  )ق1/ج1140/4(،  للربماوي  ال�سنية  الفوائد  وانظر:   .)374/1( احلديث  علوم  يف  )3( املقنع 
)2091/5(، وفتح املغيث لل�سخاوي )132/3(. 

)4( انظر: التحقيق والبيان )751/2-752(. وقد نقل قوَل الأبياري: الزرك�سيُّ يف: البحر املحيط )357/4(، والعلويُّ 
يف: ن�سر البنود )67/2(، وحممد الأمني اجلكني يف: مراقي ال�سعود )�ص/286(. 
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وق�سد التبليغ ملا بلغه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فال يحل له اإل اأن يتحرى 
كان  واإن  اآخر،  مكان  حرًفا  يبدل  ل  �سمعها،  كما  الألفاظ 

معناهما واحًدا...«))).

وقد تعقب عبداهلل العلوي ما قرره الأبياري، فقال:» وبع�سهم 
يحكون فيه قوًل باملنع«))).

الوجه الثاين: من الأقوال يف امل�ساألة: جتويز اإبدال اللفظ مبا يرادفه، 
ول ي�ستبه بحال، ول يجوز فيما عدا ذلك)))، وهذا يدل على اأنَّ 

اإبدال اللفظ مبا يرادفه داخل يف اخلالف يف امل�ساألة.

التفاق  ت�سعيف  والنظر،  التاأمل  بعد  اإليه  اأميل  فالذي  لذا، 
الذي حكاه الأبياري. 

حملَّ  الهندي-  الدين  -ك�سفي  العلماء  بع�ص  جعل  املقابل،  ويف 
اخلالِف: الألفاظ املرتادفة فقط، بحيث ل يحتاج يف قيام اأحدهما 

مقام الآخر اإلى نظر واجتهاد))).

احلديث  نقل  جواز  امل�ساألة:  يف  الأقوال  من  اإذ  نظٍر؛  حمل  وهذا 
باملعنى �سواء اأكان بلفظ مرادف، اأم ل))).

ثاين ع�سر: ذكر القا�سي عبدالوهاب املالكي �سورًة مل�ساألة: )رواية احلديث 

)1( الإحكام )86/2(. ومن الأقوال يف امل�ساألة: منع الت�سرف يف الرواية مطلًقا باأي لون من األوان الت�سرف حتى يف احلرف 
الواحد. انظر هذا القول يف: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه للجويني )403/2(، وميزان الأ�سول لل�سمرقندي )�ص/440(، 
على  الع�سد  و�سرح   ،)55/3( للبخاري  الأ�سرار  وك�سف   ،)235/2( التلم�ساين  لبن  الفقه  اأ�سول  يف  املعامل  و�سرح 

خمت�سر ابن احلاجب )70/2(، والتذكرة يف اأ�سول الفقه للمقد�سي )�ص/491(، وفتح املغيث لل�سخاوي )123/3(. 
)2( ن�سر البنود )67/2(. وانظر: مراقي ال�سعود للجكني )�ص/287(. 

 ،)3176/7( الأ�سول  ونفائ�ص   ،)615/1( احلاجب  لبن  املنتهى  وخمت�سر   ،)103/2( لالآمدي  الإحكام  )3( انظر: 
واأ�سول الفقه لبن مفلح )602/2(، وجمع اجلوامع لبن ال�سبكي )�ص/378(. 

)4( انظر: نهاية الو�سول )2967/7(. وقد يفهم من كالم اأبي احل�سني الب�سري يف: املعتمد )626/2(، والقا�سي اأبي 
يعلى يف: العدة )968/3(، واإمام احلرمني يف: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه )405/2- 406( اأن حمل اخلالف يف 

الألفاظ املرتادفة فقط. وانظر: الكفاية للخطيب )434/1(. 
)5( انظر: امل�ست�سفى )278/2(، وبيان املخت�سر لالأ�سفهاين )733/1(، و�سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب )70/2(. 
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روايتها  جواز  على  العلم  اأهل  بني  اتفاق  مو�سع  اأنها  راأى  باملعنى( 
مرة  لأ�سحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ذكرها  التي  الأحاديث  يف  وذلك  باملعنى، 

واحدة من غري تكرير، كالأحاديث الطوال ونحوها.

بقوله:  عليها  وعّلق  عبدالوهاب)))،  القا�سي  حكايَة  املازري  نقل  وقد 
يكون  اأن  وهو:  وجٌه،  عبدالوهاب  حممد  اأبو  القا�سي  قال  ملا  »يظهر 
به،  ُيعمل  اأن  باإيراده  ملسو هيلع هللا ىلص  ده  وق�سْ الأحكام،  به  يتعلق  املطال  احلديث 
ويبّلغها ال�سامعون ملن ياأتي بعدهم ويعلمونهم اإياها، فاإن هذا يكون منه 
ملسو هيلع هللا ىلص �ساهد احلال فيه يت�سمن الإذَن يف نقل ذلك عنه باملعنى؛ اإذ ل يقدر 
على اأكرث من ذلك، ولو ردده عليه ال�سالم لُيحفظ، لأمكن يف الغالب اأن 
يكون الأظهر تغيري بع�ص العبارة، فاإن اأراد رحمه اهلل مبا انفرد باإيراده 

هذا الوجَه، فما قاله �سحيح«))).

، فاإنه يظهر للناظر يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(،  وعلى كلٍّ
دخول الأحاديث الطوال يف اخلالف، ول ي�سح خروجها منه.

القا�سي  قاله  فيما  توقفه  اإلى  ال�سابق  كالمه  يف  املازري  اأملح  وقد 
عبدالوهاب، وحاول تاأويله، مما يدل على �سعف ما قرره القا�سي 

عبدالوهاب عنده.

)1( انظر: اإي�ساح املح�سول )�ص/510(، وراجع: اإر�ساد الفحول )287/1(، ون�سر البنود للعلوي )67/2(. 
)2( اإي�ساح املح�سول )�ص/510- 511(، وقارن برفع النقاب لل�سو�ساوي )238/5، 241(.

واأنبه اإلى اأن من الأ�سوليني من حكى قول القا�سي عبدالوهاب يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( اأنه يجّوز الرواية باملعنى 
يف الأحاديث الطوال، دون الق�سار. وممن ن�سب اإلى القا�سي عبدالوهاب هذا القول: القرايف يف: نفائ�ص الأ�سول )3180/7(، 
التحبري  يف:  واملرداوي  )ق1/ج1146/4(،  ال�سنية  الفوائد  يف:  والربماوي   ،)361/4( املحيط  البحر  يف:  والزرك�سي 

)2083/5(، وعبداهلل العلوي يف: ن�سر البنود )67/2(، وحممد الأمني ال�سنقيطي يف: �سرح مراقي ال�سعود )378/1(.
ون�سبة الزرك�سي والربماوي اإلى القا�سي عبدالوهاب، بناًء على ما حكاه بع�ص العلماء، فلم يقفا فيما يظهر على 

النقل ال�سابق. 
وهذا خالف ما ظهر يل، والنقل عن املازري يدل على اأن القا�سي عبدالوهاب يرى اأن ما قرره خارج عن حمل النزاع، ومل 
يق�سد حكاية قوله يف امل�ساألة. لكن اإذا مل نقبل التفاق الذي حكاه القا�سي عبدالوهاب، فاإن اإفراده بقول م�ستقل اأمر مقبول. 
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ثالث ع�سر: جعل املاوردي )ت: 450ه�( اخلالف يف م�ساألة: )رواية احلديث 
من  بعدهم  من  دون   ، ال�سحابة  ع�سر  يف  حم�سوًرا  باملعنى( 

الع�سور، فال جتوز لهم الرواية باملعنى قطًعا))).

ذهب  الذي  الراأي  يرى  اأنه  املالكي  العربي  ابن  كالم  من  ويفهم 
اإليه املاوردي، يقول ابن العربي يف هذا ال�سدد: »اأذكر لكم ف�ساًل 
ا يكون يف ع�سر ال�سحابة ومنهم،  بديًعا؛ وهو اأن هذا اخلالف اإمنَّ
واأما َمْن �سواهم فال يجوز لهم تبديل اللفظ باملعنى، واإن ا�ستوفى 
الأخذ  من  ثقة  على  ا  كنَّ ملا  اأحد  لكل  جوزناه  لو  فاإنا  املعنى؛  ذلك 
ل ما نقل، وجعل احلرف  باحلديث؛ اإذ كل اأحد اإلى زماننا هذا قد بدَّ

بدل احلرف فيما رواه؛ فيكون خروًجا من الإخبار باجلملة.

وال�سحابة بخالف ذلك؛ فاإنهم اجتمع فيهم اأمران عظيمان:

اأحدهما: الف�ساحة والبالغة؛ اإذ جبلتهم عربية، ولغتهم �سليقة.

ملسو هيلع هللا ىلص وفعله، فاأفادتهم امل�ساهدُة عْقَل  اأنهم �ساهدوا قول النبي  والثاين: 
املعنى جملة، وا�ستيفاء املق�سد كله؛ ولي�ص من اأخرب كمن عاين.

ونهى  بكذا،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأمر  حديث:  كل  يف  يقولون  تراهم  األ 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كذا، ول يذكرون لفظه، وكان ذلك خرًبا �سحيًحا 

ونقاًل لزًما؛ وهذا ل ينبغي اأن ي�سرتيب فيه من�سٌف لبيانه«))).

ومع وجاهة ما قاله املاوردي، وابن العربي، اإل اأنَّ ما ُذكر يف امل�ساألة 
من الأقوال -ومنها على �سبيل املثال: جواز رواية احلديث باملعنى 
)1( نقل كالَم املاوردي: الزرك�سي يف: البحر املحيط )359/4(، ويف: ت�سنيف امل�سامع )1054/2(، وويل الدين العراقي 
الفوائد  والربماوي يف:  لرتبة الجتهاد )909/2(،  ال�ستعداد  الدين يف:  نور  وابن  الهامع )559/2(،  الغيث  يف: 

ال�سنية )ق1/ج1146/4(، واملرداوي يف: التحبري )2083/5(، وال�سخاوي يف: فتح املغيث )126/3(.
 وقد رجعت لكتاب احلاوي )96/16-97(، واأدب القا�سي )414/1( ففيهما حديث عن الرواية باملعنى، ومل اأجد 

فيهما ما يدل على ق�سر اخلالف على ال�سحابة  فقط.
)2( اأحكام القراآن )22/1(. 



141

رواية احلديث واألثر باملعنى

لل�سحابة  والتابعني- يخد�ُص ما ذكراه.

وقد تعقب ابن نور الدين ما قاله املاوردي))).

نقل احلديث  ترجيح جتويز  ال�سابق  العربي يف كالمه  ابن  ق�سد  ولعل 
اأبا  اأن  ول�سيما  فيه،  اخلالف  ح�سر  دون  فقط،  لل�سحابة  باملعنى 
العطار)))،  وح�سن  ال�سيوطي)))،  الدين  وجالل  القرطبي)))،  عبداهلل 
وال�سيخ اأحمد �ساكر )ت:1377ه�())) جعلوا قوَل ابن العربي- اأخًذا من 

، دون غريهم. النقل ال�سابق- جتويز الرواية باملعنى لل�سحابة 

رابع ع�سر: اأخرج ال�سيخ حممد حميي الدين عبداحلميد من اخلالف يف 
م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( الأحاديَث التي ُي�ستدل بلفظها على 
حكم لغوي، فال جتوز روايتها باملعنى، اإل اأن يكون الذي اأبدل اللفظ 
ا ُي�ستدل بكالمه على اأحكام العربية. ون�سب ما قرره  بلفظ اآخر عربيًّ

اإلى جمهور النحاة))).

ومل اأقف -فيما رجعت اإليه من امل�سادر الأ�سولية واحلديثية- على 
ما يوؤيد ما ذكره ال�سيخ حممد حميي الدين، ول على ما يرّده.

وبالنظر اإلى ما �سبق من عر�ص حترير حمل النزاع، اأرى اأن املحالَّ 
وال�سور التي ُحكي فيها التفاق، اأو ُنفي عنها اخلالف، غري م�ستوية 
يف القوة، فبع�سها يقوى حتى ل يت�سور دخوله يف اخلالف، وبع�سها 
ي�سعف فيحتمل اخلالف، ويكون حمل نظر، ولذا ُحكي دخول بع�ص 

)1( انظر: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد )910/2(. 
)2( اجلامع لأحكام القراآن )129/2(. 

)3( انظر: تدريب الراوي )659/2(. 
)4( انظر: حا�سية العطار على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )205/2(. 

)5( انظر: الباعث احلثيث )402/2(. 
)6( انظر: التعليق على تو�سيح الأفكار لل�سنعاين )372/2(، وتبع ال�سيَخ حممد حميي الدين عبداحلميد: الدكتور طه 
العلواين يف: تعليقه على املح�سول للرازي )471/4(. وقد �ساق الدكتور حممود فجال يف كتابه: احلديث النبوي يف 

النحو )�ص/80( ما قرره ال�سيخ حممد حميي الدين عبداحلميد دون ن�سبته اإليه، ول توثيقه منه. 
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ال�سور ال�سابقة يف حمل اخلالف.

هذا، وبعد ذكر حترير حمل النزاع، اأ�سوق حمل اخلالف يف العبارة 
الذي  الألفاظ،  ومعاين  الكالم  مبواقع  العارف  للراوي  هل  الآتية: 
وكان  �شمعه،  ما  معنى  اأ�شاب  اأنه  وراأى  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  حديث  حتّمل 

احلديث يف غري الألفاظ املتعبد بها، ويف غري اأحاديث جوامع الكلم: 

اأن يروي احلديث باملعنى؟

ويقت�سي املقام هنا التنبيه اإلى الأمرين الآتيني:

الأمر الأول: ق�سر الأبياريُّ حملَّ النزاع يف م�ساألة: )رواية احلديث 
باملعنى( يف غري الألفاظ املرتادفة، وباأن يقطع الراوي بفهم 
املعنى، ثم يعرّب عنه بعبارته، فقال: »اأن يقطع بفهم املعنى، 
ويعرّب عما فهم بعبارة يقطع باأنها تدل على املعنى الذي فهمه، 
من غري اأن تكون الألفاظ مرتادفة، فهذا مو�سع الكالم«))). 

ومن خالل بحثي للم�ساألة وتقليبها، اأتفق مع الأبياري على اأن 
ال�سورة ال�سابقة حمل نزاع وخالف بني العلماء، لكني اأخالفه 

يف ق�سر خالف العلماء عليها. 

الأمر الثاين: ذكر الزرك�سي اأن ِمن املتاأخرين َمن ق�سر اخلالف يف 
م�ساألة: )الرواية باملعنى( على ما نقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأما ما 
ُنقل عن غريه فيجوز. ومنهم من عك�ص، فق�سر اخلالف على 

ما نقل عن غري النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأما النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيجوز))).

بع�ص  عن  الزرك�سي  حكاه  ما  �سعف  يل  يظهر  امل�ساألة،  وبتاأمل 
املتاأخرين؛ لأن يف اأقوال م�ساألتنا ما يرّد دعوى ق�سر اخلالف على 

)1( التحقيق والبيان )753/2(. 
)2( انظر: البحر املحيط )361/4(. 



143

رواية احلديث واألثر باملعنى

ما نقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأو ق�سره على ما نقل عن غريه.

املطلب الثاين
 عر�س الأقوال 

�سبق يف املطلب ال�سابق احلديث عن حترير حمل النزاع، ومواطن التفاق 
بني الأقوال، مع بيان وجهة النظر يف بع�ص ال�سور والأحوال التي حكي فيها 
رواية  اختلفوا يف  العلم  اأهل  فاإن  املتفق عليها،  املواطن  وفيما عدا  التفاق، 
احلديث باملعنى على اأقوال متعددة، �ساأ�سوقها مع ن�سبة كل قول اإلى من قاله، 

فاأقول:

اختلف العلماء يف رواية احلديث باملعنى على اأقوال:

جماعة  قول  وهذا  مطلًقا.  باملعنى  احلديث  رواية  جتوز  الأول:  القول 
الدرداء  واأبو  م�سعود)))،  بن  عبداهلل  منهم:   ، ال�سحابة  من 
)ت:32ه�()))، واأن�ص بن مالك)))، وواثلة بن الأ�سقع )ت:85ه�())).

)1( اأخرج ما جاء عن ابن م�سعود: اخلطيب يف: اجلامع لأخالق الراوي )26/2(، برقم )1113(. 
ابن  واإ�سالح كتاب  ال�سالح )�ص/215(،  للدبو�سي )262/2(، وعلوم احلديث لبن  الفقه  اأ�سول  تقومي  وانظر: 

ال�سالح ملغلطاي )411/2(. 
الكفاية  ويف:   ،)1114( برقم   ،)26/2( الراوي  لأخالق  اجلامع  يف:  اخلطيب  الدرداء:  اأبي  عن  جاء  ما  )2( اأخرج 

)443/1( برقم )623(، وابن عبدالرب يف: جامع بيان العلم )341/1(، برقم )459(. 
وانظر: علوم احلديث لبن ال�سالح )�ص/215(، واإ�سالح كتاب ابن ال�سالح ملغلطاي )411/2(. 

الكفاية  الراوي )26/2(، برقم )1116(، ويف:  اأن�ص بن مالك: اخلطيب يف: اجلامع لأخالق  )3( اأخرج ما جاء عن 
)444/1( برقم )625(، وابن عبدالرب يف: جامع بيان العلم )342/1(، برقم )461(. 

وانظر: علوم احلديث لبن ال�سالح )�ص/215(، واإ�سالح كتاب ابن ال�سالح ملغلطاي )411/2(. 
)4( انظر: قواطع الأدلة )327/2(.

وجاء عن واثلة بن الأ�سقع اأنه قال: »اإذا حدثتكم باحلديث على املعنى، فح�سبكم«. اأخرجه: الرتمذي يف: العلل ال�سغري 
)427/2 مع �سرح العلل لبن رجب(، والدارمي يف: ال�سنن، باب: من رخ�ص يف احلديث اإذا اأ�ساب املعنى )347/1(، 
برقم )324(، والرامهرمزي يف: املحدث الفا�سل )�ص/533(، واخلطيب يف: اجلامع لأخالق الراوي )20/2(، برقم 

)1089(، ويف: الكفاية )440/1(، برقم )618(، وابن عبدالرب يف: جامع بيان العلم )341/1(، برقم )458(.
وح�سن اإ�سناَد الأثر: ابُن مفلح يف: اأ�سول الفقه )603/2(، واملرداوي يف: التحبري )2085/5(. 

ون�سب القول باجلواز مطلًقا اإلى واثلة بن الأ�سقع جماعة من العلماء، منهم: اأبو يعلى يف: العدة )968/3(، وابن 
 ،)103/2( الإحكام  يف:  والآمدي   ،)52/1( الأ�سول  جامع  يف:  الأثري  وابن  )�ص/118(،  املح�سول  يف:  العربي 
الفقه  اأ�سول  يف:  مفلح  وابن   ،)2969/7( الو�سول  نهاية  ويف:   ،)455/3( الفائق  يف:  الهندي  الدين  و�سفي 
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.(((  ون�سبه اخلطيب البغدادي اإلى عائ�سة 

وال�سعبي  النخعي )ت:95ه�()))،  اإبراهيم  القول:  هذا  اإلى  وذهب 
)ت:105ه�()))، واحل�سن الب�سري )ت:110ه�()))، والزهري )ت: 
عيينة  بن  و�سفيان  161ه�()))،  )ت:  الثوري  و�سفيان  124ه�()))، 

)ت:198ه�()))، وهو قول جماعة من ال�سلف))).
)603/2(، واملرداوي يف: التحبري )2085/5(، وال�سيوطي يف: تدريب الراوي )656/2(. 

)1( انظر: اجلامع لأخالق الراوي للخطيب )24/2(. وقد �ساق اخلطيب يف: الكفاية )442/1( برقم )621( ب�سنده عن 
عائ�سة  ما يدل على قولها باجلواز، لكن يف اإ�سناده نظًرا، كما قاله ابن رجب يف: �سرح علل الرتمذي )429/2(. 
)2( انظر: املحدث الفا�سل للرامهرمزي )�ص/534- 535(. ون�سب القول باجلواز مطلًقا اإلى اإبراهيم النخعي جماعة 
من العلماء، منهم: الدبو�سي يف: تقومي اأ�سول الفقه )262/2(، وال�سرخ�سي يف: اأ�سوله )355/1(، وابن الأثري يف: 

جامع الأ�سول )52/1(، والقرطبي يف: اجلامع لأحكام القراآن )127/2(.
من  جماعة  ال�سعبي  اإلى  مطلًقا  باجلواز  القول  ون�سب   .)535 )�ص/534-  للرامهرمزي  الفا�سل  املحدث  )3( انظر: 
 ،)262/2( الفقه  اأ�سول  تقومي  يف:  والدبو�سي   ،)211/3( الأ�سول  يف  الف�سول  يف:  اجل�سا�ص  منهم:  العلماء، 
يف:  وال�سرخ�سي   ،)353/1( العلم  بيان  جامع  يف:  عبدالرب  وابن  )�ص/284(،  اخلالف  م�سائل  يف:  وال�سيمري 

اأ�سوله )355/1(، وابن الأثري يف: جامع الأ�سول )52/1(، والقرطبي يف: اجلامع لأحكام القراآن )127/2(. 
معنى  اأ�سبت  »اإذا  قوله:  فمنها:  باملعنى،  الرواية  اإلى جواز  يذهب  اأنه  على  تدل  متعددة  اآثار  احل�سن  )4( جاءت عن 
احلديث اأجزاأك«. اأخرجه: الرتمذي يف: العلل ال�سغري )427/2 مع �سرح العلل لبن رجب(، والرامهرمزي يف: 
الكفاية  ويف:   ،)1101( برقم   ،)22/2( الراوي  لأخالق  اجلامع  يف:  واخلطيب  )�ص/531(،  الفا�سل  املحدث 

)446/1( برقم )632(، وابن عبدالرب يف: جامع بيان العلم )345/1(، برقم )466(.
ولال�ستزادة انظر: ال�سنن للدارمي، باب: من رخ�ص يف احلديث اإذا اأ�ساب املعنى )347/1 وما بعدها(، واجلامع 

لأخالق الراوي للخطيب )20/2(، والكفاية له )417/1(.
الأ�سول  يف  الف�سول  يف:  اجل�سا�ص  منهم:  العلماء،  من  جماعة  الب�سري  احل�سن  اإلى  مطلًقا  باجلواز  القول  ون�سب   
يف:  الب�سري  احل�سني  واأبو  الأواخر(،  الع�سر  لقاء  جمموع  �سمن  )�ص/41  العلم  ماأخذ  يف:  فار�ص  وابن   ،)211/3(
املعتمد )626/2(، وال�سيمري يف: م�سائل اخلالف )�ص/284(، واأبو يعلى يف: العدة )968/3(، وال�سرخ�سي يف: اأ�سوله 
جامع  يف:  الأثري  وابن   ،)466/4( املح�سول  يف:  والرازي  )�ص/440(،  الأ�سول  ميزان  يف:  وال�سمرقندي   ،)355/1(
التح�سيل من احلا�سل )150/2(،  القراآن )127/2(، والأرموي يف:  الأ�سول )52/1(، والقرطبي يف: اجلامع لأحكام 
و�سفي الدين الهندي يف: الفائق )454/3(، ويف: نهاية الو�سول )2966/7(، وتاج الدين ال�سبكي يف: الإبهاج )2001/5(. 
يف:  البغدادي  اخلطيب  اأخرجه:  باأ�ص«.  فال  احلديث،  معنى  اأ�سبت  »اإذا  قال:  اأنه  الزهري  �سهاب  ابن  عن  )5( جاء 

اجلامع لأخالق الراوي )22/2(، برقم )1103(. 
مع   427/2( ال�سغري  العلل  يف:  الرتمذي  اأخرجه:  باملعاين«.  نحدثكم  »اإمنا  قال:  اأنه  الثوري  �سفيان  عن  )6( جاء 
�سرح العلل لبن رجب(، والرامهرمزي يف: املحدث الفا�سل )�ص/535(، واخلطيب يف: اجلامع لأخالق الراوي 

)23/2(، برقم )1104(، ويف: الكفاية )449/1( برقم )643(. 
وانظر: جامع الأ�سول لبن الأثري )53/1(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )127/2(، والنكت على مقدمة ابن 

ال�سالح للزرك�سي )608/3(، وفتح املغيث لل�سخاوي )127/3(. 
)7( جاء علي بن خ�سرم اأنه قال: »كان ابن عيينة يحدثنا، فاإذا �سئل عنه بعد ذلك، حدثنا بغري لفظه الأول، واملعنى 

واحد«. اأخرجه: اخلطيب يف: الكفاية )450/1( برقم )649(. 
وانظر: �سرح علل الرتمذي لبن رجب )429/2(، وقواعد التحديث للقا�سمي )�ص/376(. 

الفا�سل  املحدث  الرامهرمزي يف:  اأخرجه:  املعنى«.  اأ�ساب  اإذا  يبايل  »لقيت منهم من ل  قال:  اأنه  ابن عون  )8( عن 
)�ص/530(، برقم )682(، واخلطيب يف: الكفاية )416/1(، برقم )564(.
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اإمام  ون�سبه  حنيفة))).  اأبو  الإمام  ا:  اأي�سً القول  هذا  اإلى  وذهب 
احلرمني)))، والغزايل))) اإلى الإمام مالك، وقد جاء عنه ما يدلُّ 

على اختياره له))).

كما ذهب اإلى هذا القول: الإمام ال�سافعي)))، والإمام اأحمد))). 

وانظر: اجلامع لأخالق الراوي للخطيب )23/2 وما بعدها(، والكفاية له )444/1 وما بعدها(.
)1( انظر: م�سائل اخلالف لل�سيمري )�ص/284(. ون�سب القول باجلواز مطلًقا اإلى الإمام اأبي حنيفة جمع من اأهل 
اأبو احل�سني الب�سري يف: املعتمد )626/2(، واجلويني يف: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه )404/2(،  العلم، منهم: 
وابن  الإحكام )103/2(،  والآمدي يف:  املح�سول )466/4(،  والرازي يف:  امل�ست�سفى )278/2(،  والغزايل يف: 
ر�سيق يف: لباب املح�سول )377/1(، والقرطبي يف: اجلامع لأحكام القراآن )126/2(، والقرايف يف: �سرح تنقيح 
ابن  الدين  وتاج  الو�سول )2966/7(،  نهاية  الفائق )454/3(، ويف:  الهندي يف:  و�سفي  الف�سول )�ص/380(، 

ال�سبكي يف: الإبهاج )2001/5(، والزرك�سي يف: ت�سنيف امل�سامع )1053/2(. 
يقول املازري يف: اإي�ساح املح�سول )�ص/511(: »اإن اأبا حنيفة مل يختلف امل�سنفون يف النقل عنه اأنه يجيز ذلك«. 

وانظر: اإكمال املعلم للمازري )94/1(. 
)2( انظر: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه )404/2(. 

)3( انظر: امل�ست�سفى )278/2(. وانظر يف ن�سبة القول باجلواز مطلًقا اإلى الإمام مالك: الإحكام لالآمدي )103/2(، 
والتح�سيل من احلا�سل  للقرطبي )126/2(،  القراآن  ولباب املح�سول لبن ر�سيق )377/1(، واجلامع لأحكام 
ال�سبكي  لبن  والإبهاج   ،)2966/7( له  الو�سول  ونهاية   ،)454/3( للهندي  والفائق   ،)150/2( لالأرموي 

)2001/5(، وت�سنيف امل�سامع )1053/2(، ورفع النقاب لل�سو�ساوي )236/5(. 
اأنه قال: »رمبا �سمعت مالًكا يحدثنا  ُبكري،  ابن  ب�سنده عن  الكفاية )450/1( برقم )648(  )4( اأخرج اخلطيب يف: 

باحلديث، فيكون لفظه خمتلًفا بالغداة وبالع�سي«. 
وذكر املازري يف: اإي�ساح املح�سول )�ص/511( اأن من امل�سنفني من ين�سب اإلى الإمام مالك القول باجلواز مطلًقا. 

وانظر: اإكمال املعلم للمازري )94/1(.
)5( انظر: الر�سالة )�ص/274، 370-371(، واملحدث الفا�سل للرامهرمزي )�ص/530(، والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه 
 ،)466/4( للرازي  واملح�سول  )�ص/440(،  لل�سمرقندي  الأ�سول  وميزان   ،)278/1( وامل�ست�سفى   ،)404/2(
للقرطبي  القراآن  لأحكام  واجلامع   ،)377/1( ر�سيق  لبن  املح�سول  ولباب   ،)103/2( لالآمدي  والإحكام 
)126/2(، وامل�سودة )�ص/281(، والتح�سيل من احلا�سل لالأرموي )150/2(، و�سرح تنقيح الف�سول للقرايف 
)�ص/380(، والفائق للهندي )454/3(، ونهاية الو�سول له )2966/7(، وبيان املخت�سر لالأ�سفهاين )733/1(، 
والإبهاج لبن ال�سبكي )2001/5(، ونهاية ال�سول لالإ�سنوي )211/3(، و�سرح علل الرتمذي لبن رجب )427/2(، 

وت�سنيف امل�سامع )1053/2(. 
اأنه منع النقل باملعنى لغري العامل، وهذا يدل  ويوؤخذ قول الإمام ال�سافعي مما جاء يف كتابه: الر�سالة، من جهة 

على جوازه للعامل.
وقد تعقب املازري اأخذ قول الإمام ال�سافعي من هذا الطريق، فقال يف: اإي�ساح املح�سول )�ص/511(: »التعويل يف 
اإ�سافة هذا املذهب اإليه على مثل هذا اللفظ، فيه نظر؛ فاإن مل يوجد له ما ينقل منه مذهبه يف هذا اللفظ، فال 

يح�سن الت�سميم على اإ�سافة هذا املذهب اإليه«. 
والإحكام   ،)38/5( عقيل  لبن  والوا�سح   ،)161/3( اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)968/3( يعلى  لأبي  العدة  )6( انظر: 
لالآمدي )103/2(، وامل�سودة )�ص/281(، والفائق للهندي )454/3(، ونهاية الو�سول له )2966/7(، واأ�سول الفقه 

لبن مفلح )599/2(، والإبهاج لبن ال�سبكي )2001/5(، وت�سنيف امل�سامع )1053/2(، ورفع النقاب )239/5(. 
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وقد ذكر ابن حامد )ت: 403ه�( اأّن القول الأول رواية عن الإمام 
اأحمد))). 

واختار القوَل الأول جمٌع من املحققني، منهم: احلكيم الرتمذي )ت: 
وابن  397ه�()))،  )ت:  الرتمذي  عي�سى  واأبو  285ه�()))،  حدود  يف 
فار�ص اللغوي)))، واأبو احل�سني الب�سري)))، واأبو عبداهلل ال�سيمري 
يف  البغدادي  واخلطيب  يعلى)))،  اأبو  والقا�سي  )ت:436ه�()))، 
كتابه: )اجلامع لأخالق الراوي()))، وابن عبدالرب)))، والباجي)1))، 
وال�سريازي))))، وال�سمعاين))))، والغزايل))))، واأبو اخلطاب))))، وابن 
والآمدي))))،  والرازي))))،  الأثري))))،  ابن  الدين  وجمد  عقيل))))، 
وابن ال�سالح))))، واأبو عبداهلل القرطبي)1))، والنووي))))، والقا�سي 

)1( نقل ما ذكره ابن حامد: ابُن مفلح يف: اأ�سول الفقه )599/2(. 
)2( انظر: نوادر الأ�سول )345/6(. 

)3( انظر: �سرح علل الرتمذي لبن رجب )425/1(. 
)4( انظر: ماأخذ العلم )�ص/43 �سمن جمموع لقاء الع�سر الأواخر(. 

)5( انظر: املعتمد )626/2(، وا�شرتط اأبو احل�شني يف اآخر حديثه: اأن يكون الراوي من اأهل العلم. واأنبه اإلى اأنه قد 
ُيفهم من �سياق اأبي احل�سني للم�ساألة اأن حمل اخلالف عنده يف الألفاظ املرتادفة. 

)6( انظر: م�سائل اخلالف )�ص/284(. 
)7( انظر: العدة )968/3(. 

)8( انظر: )25/2(. وا�شرتط اخلطيب: اأن يكون الراوي عارًفا بالفقه واختالف االأحكام، واختيار اخلطيب للقول االأول 
وا�سح يف كتابه: )اجلامع لأخالق الراوي(، و�سريد له قول اآخر يف امل�ساألة، يف كتابه: )الكفاية يف معرفة اأ�سول 

الرواية(، وللفائدة، فاإن كتاب اجلامع متاأخر عن كتاب الكفاية. 
)9( انظر: جامع بيان العلم )353/1(. 

)10( انظر: اإحكام الف�سول )390/1(. 
)11( انظر: التب�سرة )�ص/346(، و�سرح اللمع )646/2(. 

)12( انظر: قواطع الأدلة )331/2(.
)13( انظر: املنخول )�ص/280(. 

)14( انظر: التمهيد )162/3(، ون�صَّ اأبو اخلطاب على عدم جواز اإبدال اللفظ مبا هو اأظهر اأو اأخفى. 
)15( انظر: الوا�سح )38/5(. 

)16( انظر: جامع الأ�سول )53/1(. 
)17( انظر: املح�سول )466/4(. 

)18( انظر: الإحكام )103/2(. 
)19( انظر: علوم احلديث )�ص/214(. 

)20( انظر: اجلامع لأحكام القراآن )127/2(. 
)21( انظر: التقريب والتي�سري )�ص/296(، واإر�ساد طالب احلقائق )465/1(. 
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الهندي)))،  الدين  و�سفي  ال�ساعاتي)))،  وابن  البي�ساوي)))، 
ال�سبكي)))،  ابن  الدين  وتاج  الإيجي)))،  الدين  وع�سد  والطويف)))، 
والزرك�سي)))، وابن امللقن)))، وزين الدين العراقي)))، وحممد الوزير 

)ت:840ه�()1))، وال�سو�ساوي))))، وال�سخاوي))))، وال�سيوطي)))).

ال�سافعية)))).  عند  الوجهني  واأحد  احلنفية))))،  بع�ص  قول  وهو 
وجعله ابن مفلح مذهب احلنابلة)))).

وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء)))).

)1( انظر: منهاج الأ�سول )�ص/406(. 
)2( انظر: نهاية الو�سول )374/1(. 

)3( انظر: نهاية الو�سول )2966/7(. 
)4( انظر: �سرح خمت�سر الرو�سة )244/2(. 

)5( انظر: �سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب )70/2(. 
)6( انظر: الإبهاج )2004/5(، وقال عقيبه: »عليه املتاأخرون جميًعا«. 

)7( انظر: النكت على مقدمة ابن ال�سالح )608/3(. 
)8( انظر: املقنع يف علوم احلديث )373/1(. 

)9( انظر: فتح املغيث )�ص/261(. 
)10( انظر: تنقيح الأنظار )392/2 مع �سرحه تو�سيح الأفكار(. 

)11( انظر: رفع النقاب )239/5(. 
)12( انظر: فتح املغيث )127/3(. 

)13( انظر: تدريب الراوي )660/2(.
 وممن اختار القول الأول: حممد الأ�سخر يف: �سرح ذريعة الو�سول )�ص/616(، والكوراين يف: الدرر اللوامع )120/3(، 
وال�سنعاين يف: اإجابة ال�سائل )�ص/124(، وعبداهلل العلوي يف: ن�سر البنود )64/2(، وحممد الأمني اجلكني يف: مراقي 
يف:  عبداحلميد  الدين  حميي  وحممد  )�ص/375(،  التحديث  قواعد  يف:  القا�سمي  الدين  وجمال  )�ص/285(،  ال�سعود 
تعليقه على تو�سيح الأفكار لل�سنعاين )371/2(، وحممد الأمني ال�سنقيطي يف: مذكرة اأ�سول الفقه )�ص/213(، وال�سيخ 

ابن باز كما يف: اجلهود احلديثية لعبداهلل اآل معدي )�ص/432(، والألباين يف: تعليقه على الباعث احلثيث )399/2(. 
)14( انظر: ميزان الأ�سول لل�سمرقندي )�ص/440(. 

)15( انظر: �سرح اللمع )646/2(. 
)16( انظر: اأ�سول الفقه )599/2(. 

)17( ن�سبه اإلى جمهور العلماء جمع من اأهل العم، منهم: اأبو زيد الدبو�سي يف: تقومي اأ�سول الفقه )259/2(، واخلطيب 
البغدادي يف: الكفاية )433/1(، وال�سرخ�سي يف: اأ�سوله )355/1(، والغزايل يف: امل�ست�سفى )278/2(، والقا�سي 
عيا�ص يف: الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية )�ص/155(، وابن قدامة يف: رو�سة الناظر )422/2(، وابن ر�سيق يف: 
لباب املح�سول )377/1(، والنووي يف: التقريب والتي�سري )�ص/296(، واإر�ساد طالب احلقائق )465/1(، واأبو 

عبداهلل القرطبي يف: اجلامع لأحكام القراآن )126/2(، وابن كثري يف: اخت�سار علوم احلديث )399/2(.
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ون�سب الباجي القوَل الأول اإلى اأكرث الفقهاء واملحدثني املتقدمني))).

ون�سبه اإمام احلرمني)))، واملازري))) اإلى معظم الأ�سوليني، ون�سبه 
البابرتي اإلى عامة اأهل الأ�سول))).

اأهل  عامة  اإلى  وال�سمعاين)))  البزدوي)))،  الإ�سالم  فخر  ون�سبه 
اإلى  املعلم(  )اإكمال  كتابه:  يف  عيا�ص  القا�سي  ون�سبه  العلم، 

املحققني))).

ون�سبه جمد الدين ابن الأثري)))، وابن احلاجب)))، وابن ال�ساعاتي)1))، 
وتاج الدين ابن ال�سبكي))))، والإ�سنوي))))، والزرك�سي)))) اإلى الأكرث.

ون�سبه �سفي الدين الهندي اإلى عامة الفقهاء واملتكلمني)))).

ومن  والتابعني  ال�سحابة  جمهور  اإلى  البخاري  عبدالعزيز  ون�سبه 
بعدهم من الفقهاء))))، ون�سبه ابن رجب اإلى كثري من العلماء)))).

)1( انظر: اإحكام الف�سول )390/1(. 
)2( انظر: الربهان )655/1(. 

)3( انظر: اإي�ساح املح�سول )�ص/511(. 
)4( انظر: النقود والردود )716/1(. 

)5( انظر: اأ�سول البزدوي )57/3-58 مع ك�سف الأ�سرار(. 
)6( انظر: قواطع الأدلة )327/2(، وقال عن القول الأول يف: امل�سدر ال�سابق: »وبذلك جرت عادة اأكرث ال�سلف، واجلمهور 

من اخللف«. 
)7( انظر: اإكمال املعلم )94/1(. 

)8( انظر: جامع الأ�سول )53/1(. 
)9( انظر: خمت�سر منتهى ال�سول )615/1(. 

)10( انظر: نهاية الو�سول )373/1(. 
)11( انظر: جمع اجلوامع )�ص/377(. 

)12( انظر: نهاية ال�سول )211/3(. 
)13( انظر: ت�سنيف امل�سامع )1053/2(. 

)14( انظر: الفائق للهندي )454/3(. 
)15( انظر: ك�سف الأ�سرار )55/3(. 

)16( انظر: �سرح علل الرتمذي )427/2(. 
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للقول باجلواز)))،  الأول �سروًطا  القول  وقد ذكر بع�ُص من حكى 
منها  كثرًيا  اإن  اإذ  النزاع؛  حمل  حترير  يف  بع�سها  تقدم  وقد 
حمل اتفاق، اإ�سافة اإلى اأن اأرباب القول الأول ي�سرتطون للرواية 
باملعنى: اإ�شابة املعنى وموافقته، وهذا ال�شابط يغني عن ال�شروط 

التي �ساقها بع�ص من حكى قولهم))).

اللفظ.  نقل  ويلزم  مطلًقا،  باملعنى  احلديث  رواية  جتوز  ل  الثاين:  القول 
وهذا القول منقول عن عمر بن اخلطاب، وابنه عبداهلل، واأبي اأمامة 

.((( الباهلي )ت:81ه�( 

وذهب اإليه: ابن �سريين )ت:110ه�()))،  ونافع )ت:117ه�( مولى 

 ،)2967/7( للهندي  الو�سول  ونهاية  )�ص/380(،  للقرايف  الف�سول  تنقيح  و�سرح   ،)467/4( للرازي  املح�سول  )1( انظر: 
والبحر املحيط )356/4-358(، والغيث الهامع للعراقي )559/2(، والفوائد ال�سنية للربماوي )ق1/ج1141-1138/4(، 

والتحبري للمرداوي )2088/5(، ورفع النقاب لل�سو�ساوي )236/5(. 
)2( يقول الطويف يف: �سرح خمت�سر الرو�سة )249/2(: »املعنى املطابق: هو امل�ساوي يف العموم واخل�سو�ص، فال يكون 

اأعم ول اأخ�ص، ويف اجلالء واخلفاء، فال يكون اأجلى ول اأخفى«. 
وقد علل الربماويُّ يف: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1141/4( عدَم ذكر ال�شروط يف منت األفيته، بقوله: »فا�شُتغني عن 

ال�شروط مبوافقة املعنى«. 
)3( انظر: املحدث الفا�سل للرامهرمزي )�ص/538(، والكفاية للخطيب )393-391/1(. 

الأدلة  قواطع  يف:  ال�سمعاين  منهم:  الأ�سوليني،  من  جمع   ، عمر  بن  عبداهلل  اإلى  مطلًقا  باملنع  القول  ون�سب 
)326/2(، واملازري يف: املعلم بفوائد م�سلم )188/1(، وابن تيمية يف: امل�سودة )�ص/281(، وعبدالعزيز البخاري 
يف: ك�سف الأ�سرار )55/3(، وابن مفلح يف: اأ�سول الفقه )600/2(، وتاج الدين ابن ال�سبكي يف: جمع اجلوامع 
)�ص/378(، ويف: الإبهاج )2004/5(، ويف: رفع احلاجب )424/2(، والبابرتي يف: التقرير لأ�سول فخر الإ�سالم 
)367/4(، وابن رجب يف: �سرح علل الرتمذي )429/2(، والزرك�سي يف: ت�سنيف امل�سامع )1055/2(، وويل الدين 

العراقي يف: الغيث الهامع )560/2(، والربماوي يف: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1143/4(. 
)4( جاء عن ابن �سريين ما يدل على اأنه يقول بالتزام اللفظ، فعن ه�سام عن ابن �سريين اأنه كان اإذا حّدث مل يقدم ومل 

يوؤخر. اأخرجه: الدارمي يف: ال�سنن، باب: من رخ�ص يف احلديث اإذا اأ�ساب املعنى )348/1(، برقم )325(.
ون�سب القول باملنع مطلًقا اإلى ابن �سريين جماعة من العلماء، منهم: الرامهرمزي يف: املحدث الفا�سل )�ص/538(، 
واجل�سا�ص يف: الف�سول يف الأ�سول )211/3(، وال�سيمري يف: م�سائل اخلالف )�ص/284(، واأبو يعلى يف: العدة 
الوا�سح  يف:  عقيل  وابن   ،)162/3( التمهيد  يف:  اخلطاب  واأبو   ،)355/1( اأ�سوله  يف:  وال�سرخ�سي   ،)969/3(
الإحكام  يف:  والآمدي   ،)53/1( الأ�سول  جامع  يف:  الأثري  وابن   ،)466/4( املح�سول  يف:  والرازي   ،)38/5(
)103/2(، وابن احلاجب يف: خمت�سر منتهى ال�سول )615/1(، والأرموي يف: احلا�سل من املح�سول )819/2(، 
والقرايف يف:  التح�سيل من احلا�سل )150/2(،  والأرموي يف:  القراآن )126/2(،  لأحكام  والقرطبي يف: اجلامع 
�سرح تنقيح الف�سول )�ص/380(، والبي�ساوي يف املنهاج )�ص/406(، وابن ال�ساعاتي يف: نهاية الو�سول )374/1(، 
و�سفي الدين الهندي يف: الفائق )454/3(، ويف: نهاية الو�سول )2967/7(، والطويف يف: �سرح خمت�سر الرو�سة  
)245/2(، وعبدالعزيز البخاري يف: ك�سف الأ�سرار )55/3(، والأ�سفهاين يف: بيان املخت�سر )733/1(، وع�سد 
الدين الإيجي يف: �سرح خمت�سر ابن احلاجب )70/2(، وتاج الدين ابن ال�سبكي يف: جمع اجلوامع )�ص/378(، =
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ابن عمر)))، والأعم�ص )ت:149ه�()))، وجماعة من ال�سلف))). 

ال�سحابة  اإلى بع�ص  الثاين  القول  ن�سبة  ابن مفلح على  وقد علق 
مراعاة  �سوى  عنهم  ي�سح  مل  فاإنه  نظٌر؛  »فيه  بقوله:  والتابعني، 

اللفظ، فلعله ا�ستحباٌب، اأو لغري عارف«))).

وما قاله ابن مفلح وجيه.

وُن�سب القول الثاين اإلى الإمام مالك))).

والبابرتي   ،)211/3( ال�سول  نهاية  يف:  والإ�سنوي   ،)424/2( احلاجب  رفع  ويف:   ،)2003/5( الإبهاج  ويف:   =
التقرير لأ�سول فخر الإ�سالم )367/4(، وابن رجب يف: �سرح علل الرتمذي  النقود والردود )716/1(، ويف:  يف: 

)429/2(، والزرك�سي يف: ت�سنيف امل�سامع )1055/2(، وويل الدين العراقي يف: الغيث الهامع )560/2(. 
)1( انظر: جامع بيان العلم لبن عبدالرب )351/1(. 

)2( اأخرج قول الأعم�ص: اخلطيب يف: الكفاية )403/1(، برقم )542(. 
)3( يقول ابن عون: »كان القا�سم بن حممد، ورجاء بن حيوة، وابن �سريين، يحدثون كما �سمعوا«. اأخرجه: الرتمذي يف: 
العلل ال�سغري )427/2 مع �سرح العلل لبن رجب(، والرامهرمزي يف: املحدث الفا�سل )�ص/535(، برقم )691(، 

واخلطيب يف: الكفاية )445/1( برقم )628(، وابن عبدالرب يف: جامع بيان العلم )347/1(، برقم )470(. 
واجلامع   ،)53/1( الأثري  لبن  الأ�سول  وجامع   ،)326/2( الأدلة  وقواطع   ،)351/1( العلم  بيان  جامع  وانظر: 
لأحكام القراآن للقرطبي )126/2(، وامل�سودة )�ص/281(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )55/3(، واأ�سول الفقه لبن 
مفلح )600/2(، والإبهاج لبن ال�سبكي )2004/5(، ورفع احلاجب )424/2(، و�سرح علل الرتمذي لبن رجب 

)429/2(، وتدريب الراوي لل�سيوطي )658/2(، وقواعد التحديث للقا�سمي )�ص/379(. 
ون�سب القول باملنع مطلًقا اإلى جماعة من ال�سلف عدٌد من اأهل العلم، منهم: القا�سي اأبو يعلى يف: العدة )969/3(، 
 ،)38/5( الوا�سح  يف:  عقيل  وابن   ،)162/3( التمهيد  يف:  اخلطاب  واأبو   )433/1( الكفاية  يف:  واخلطيب 
والآمدي يف: الإحكام )103/2(، والطويف يف: �سرح خمت�سر الرو�سة )245/2(، وتاج الدين ال�سبكي يف: الإبهاج 

)2003/5(، والزرك�سي يف: البحر املحيط )358/4(.
)4( اأ�سول الفقه )601/2(، ونقل كالَم ابن مفلح: املرداويُّ يف: التحبري )2082/5(. وانظر: فتح املغيث لل�سخاوي )133/3(. 
)5( جاء عن الإمام مالك اأنه كان يتحفظ من الباء والتاء والثاء يف حديث ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. اأخرجه: اأبو نعيم يف: حلية 
الأولياء )318/6(، واخلطيب يف: الكفاية )404/1(، برقم )544(، والقا�سي عيا�ص يف: الإملاع اإلى معرفة اأ�سول 

الرواية )�ص/156(. واإ�سناده �سحيح.
وانظر يف ن�سبة القول باملنع مطلًقا اإلى الإمام مالك: الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية للقا�سي عيا�ص )�ص/156(، 
القراآن  لأحكام  واجلامع   ،)616/1( احلاجب  لبن  ال�سول  منتهى  وخمت�سر   ،)390/1( للباجي  الف�سول  واإحكام 
 ،)733/1( لالأ�سفهاين  املخت�سر  وبيان   ،)454/3( للهندي  والفائق  )�ص/281(،  وامل�سودة   ،)126/2( للقرطبي 
 ،)424/2( احلاجب  ورفع   ،)600/2( مفلح  لبن  الفقه  واأ�سول   ،)70/2( لالإيجي  احلاجب  ابن  خمت�سر  و�سرح 
للبابرتي  والردود  والنقود   ،)414/2( للرهوين  امل�سوؤول  وحتفة  )�ص/491(،  للمقد�سي  الفقه  اأ�سول  يف  والتذكرة 
)716/1(، والبحر املحيط )358/4(، والتحبري للمرداوي )2082/5(، وتدريب الراوي لل�سيوطي )659/2(، والدرر 
اللوامع للكوراين )123/3(، وفواحت الرحموت )167/2(، واإر�ساد الفحول )288/1(، ون�سر البنود للعلوي )63/2(.

يقول الربماوي يف: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1138/4(: »النقل عن مالك م�سطرب«.
ويظهر اأن اأول من ن�سب القول باملنع مطلًقا اإلى الإمام مالك هو القا�سي اأبو بكر الباقالين، كما نقله عنه الزرك�سي  

يف: البحر املحيط )358/4(، والربماوي يف: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1144/4(. 



151

رواية احلديث واألثر باملعنى

وقال القرطبي عن القول الثاين: »وهو ال�سحيح من مذهب مالك«))).

وقد حمل اأئمة املالكية ما جاء عن الإمام مالك على اأحد حمملني:

الأول: اأن الإمام مالًكا يرى ا�ستحباب نقل احلديث باللفظ؛ لأنه 
ُنقل عنه القول باجلواز))). 

اأن املنع املنقول عن الإمام مالك متوجٌه للراوي الذي ل  الثاين: 
معرفة له مبعنى احلديث.

احلديث  رواية  من  املنع  -اأي:  هذا  مثل  روي  »قد  الباجي:  يقول 
باملعنى- عن مالك، واأراه اأراد به ِمن الرواة َمن ل علم له مبعنى 
األفاظه  تختلف  )املوطاأ(  يف:  عنه  احلديث  جند  وقد  احلديث؛ 
اختالًفا بيًنا، وهذا يدل على اأنه يجوز للعامل النقل على املعنى«))).

ون�سب �سراُج الدين الأرموي )ت: 682ه�( القول باملنع مطلًقا اإلى 
الإمام ال�سافعي)))، وقال �سفيُّ الدين الهندي: »ُن�سب اإلى الإمام 

ال�سافعي«)))، وحمله �سفي الدين على املبالغة يف الأَولى))). 

)1( نقل كالَم القرطبي: ال�سخاويُّ يف: فتح املغيث )123/3(. 
)2( انظر: الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية للقا�سي عيا�ص )�ص/156(، وبيان املخت�سر لالأ�سفهاين )734/1(، و�سرح 
 ،)424/2( احلاجب  ورفع   ،)601/2( مفلح  لبن  الفقه  واأ�سول   ،)70/2( احلاجب  ابن  خمت�سر  على  الع�سد 
اأ�سول الفقه للمقد�سي )�ص/491(، وحتفة امل�سوؤول للرهوين )414/2(، والنقود والردود للبابرتي  والتذكرة يف 
)716/1(، والفوائد ال�سنية للربماوي )ق1/ج1144/4(، ورفع النقاب لل�سو�ساوي )242/5(، وفواحت الرحموت 

)167/2(، و�سرح مراقي ال�سعود لالأمني ال�سنقيطي )375/1(.
)3( اإحكام الف�سول )390/1(. وانظر: البحر املحيط )358/4(، والفوائد ال�سنية للربماوي )ق1/ج1145/4(.

وقد �سبق النقل عن ابن ُبكري الدال على اأن الإمام مالًكا يرى جواز رواية احلديث باملعنى. 
 وذكر العلوي يف: ن�سر البنود )63/2( اأن يف كتاب: )جامع ابن يون�ص( ما ي�سهد حلمل ما نقل عن الإمام مالك 

-الذي ُفهم منه املنع من الرواية باملعنى- على املبالغة.
ولال�ستزادة انظر: اأ�سول الإمام مالك للدكتور عبدالرحمن ال�سعالن )699/2 وما بعدها(. 

اإذ  التحقيق،  الن�سخ اخلطية من حا�سية  اختالف  الن�سبة من  اأخذت  وقد  لالأرموي )150/2(.  التح�سيل  )4( انظر: 
�سرح عدد من حمققي ال�سافعية باأن الأرموي ن�سب القول باملنع اإلى الإمام ال�سافعي. 

)5( الفائق )454/3(. علًما اأن �سفي الدين الهندي قد ن�سب القوَل باجلواز اإلى الإمام ال�سافعي يف �سدر حديثه عن امل�ساألة. 
)6( انظر: امل�سدر ال�سابق. 
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وخّطاأ كلٌّ من تاج الدين ابن ال�سبكي)))، والإ�سنوي)))، والزرك�سي)))، 
والربماوي))) ن�سبة القول باملنع اإلى الإمام ال�سافعي.

وذكر ابن حامد اأن القول باملنع رواية عن الإمام اأحمد))). 

داود  واأبا  )ت:261ه�(،  م�سلًما  الإمامني:  اأن  ال�سخاوي  وذكر 
)ت:275ه�( اعتمدا هذا القول يف م�سنفاتهما))).

اللغة)))،  علماء  من  )ت:291ه�(  ثعلب  القول:  هذا  اإلى  وذهب 
وابن  حزم)))،  وابن  تقريًبا()))،  ه�   390 )ت:  منداد  خويز  وابن 

برهان)1)). 

وُروي عن اخلليل بن اأحمد )ت:175ه�()))).

القا�سي  ون�سبه  ال�سافعية)))).  عند  الوجهني  اأحد  القول  وهذا 
عبدالوهاب اإلى الظاهرية)))).

)1( انظر: الإبهاج )2003/5(. 
)2( انظر: نهاية ال�سول )212/3(. 

)3( انظر: البحر املحيط )358/4(. 
)4( انظر: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1144/4(. 

)5( نقل كالَم ابن حامد: ابُن مفلح يف: اأ�سول الفقه )599/2(. وانظر: التحبري للمرداوي )2081/5(، وفتح املغيث 
لل�سخاوي )124/3(. 

)6( انظر: فتح املغيث )124/3(. 
امل�سودة  يف:  عنه  تيمية  ابن  نقله  -كما  اخلطابي  منهم:  العلماء،  من  عدد  ثعلب  اإلى  مطلًقا  باملنع  القول  )7( ن�سب 
)�ص/281(- والبزدوي يف: اأ�سوله )54/3 مع ك�سف الأ�سرار(- وعرّب عنه قائاًل: »اأظنه اختيار ثعلب«- وال�سمعاين 
يف: قواطع الأدلة )327/2(، وال�سمرقندي يف: ميزان الأ�سول )�ص/440( ب�سيغة التمري�ص، وعبدالعزيز البخاري 
اجلوامع  ال�سبكي يف: جمع  ابن  الدين  وتاج  الفقه )599/2(،  اأ�سول  مفلح يف:  وابن  الأ�سرار )55/3(،  ك�سف  يف: 
)�ص/378(، ويف: الإبهاج )2004/5(، ويف: رفع احلاجب )424/2(، والبابرتي يف: التقرير لأ�سول فخر الإ�سالم 
)367/4(، وابن نور الدين يف: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد )908/2(، والزرك�سي يف: ت�سنيف امل�سامع )1055/2(، 

ويف: البحر املحيط )358/4(، وويل الدين العراقي يف: الغيث الهامع )560/2(. 
)8( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/511(. 

)9( انظر: الإحكام )86/2(. 
)10( انظر: الو�سول اإلى الأ�سول )191/2(، وهذا الذي رجحه يف اآخر امل�ساألة، فقد كان مييل يف عر�سها اإلى اجلواز، 

لكنه قال يف اآخرها: »لعل الأ�سبه باحلق مذهب من منع الرواية باملعنى«. 
)11( انظر: تدريب الراوي لل�سيوطي )659/2(، والباعث احلثيث لأحمد �ساكر )401/2(، وتعليق حممد حميي الدين 

عبداحلميد على تو�سيح الأفكار لل�سنعاين )371/2(.
)12( انظر: �سرح اللمع )646/2(، والوا�سح لبن عقيل )39/5(. 

)13( نقل ما قاله القا�سي عبدالوهاب: الزرك�سي يف: البحر املحيط )358/4(، والربماوي يف: الفوائد ال�سنية =
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وذهب اإليه: بع�ُص اأهل احلديث )))، وبع�ُص الفقهاء))).

من  و�سرذمة  املحدثني،  معظم  اإلى  احلرمني  اإمام  ون�سبه 
وطائفة  املحدثني،  بع�ص  اإلى  ال�سالح  ابن  ون�سبه  الأ�سوليني)))، 

من الفقهاء والأ�سوليني))).

ون�سبه ابن التلم�ساين )ت:644ه�( اإلى املحدثني))). وهذه الن�سبة 
حمّل نظٍر؛ اإذ كثري من املحدثني قائلون بالقول الأول.

معظم  اإلى  الثاين  القول  اآخر  مو�سع  يف  احلرمني  اإمام  ون�سب 
ال�سريازي)))،  اإ�سحاق  اأبو  ون�سبه  ال�سافعي)))،  الإمام  اأ�سحاب 

واأبو اخلطاب)))، وابن مفلح))) اإلى بع�ص ال�سافعية.

وميكن اأن يلحق باأرباب هذا القول: من قال: اإن االأحوط عدم الرواية 
باملعنى -�سواء اأكان اللفظ مما يحتمل التاأويل، اأم ل- وهو ما عربَّ 
به اأبو بكر اجل�سا�ص، وا�ستثنى منه من كان مثل احل�سن الب�سري 
املحتملة  الألفاظ  يف  فيجوز  والعبارات،  املعاين  اإتقان  يف  وال�سعبي 

للتاأويل)1)). 
=)ق1/ج1143/4(، واملرداوي يف: التحبري للمرداوي )2082/5(. وال�سوكاين يف: اإر�ساد الفحول )288/1(. 

)1( انظر: تقومي اأ�سول الفقه للدبو�سي )259/2(، واأ�سول البزدوي )57/3-58 مع ك�سف الأ�سرار(، واأ�سول ال�سرخ�سي 
)355/1(، وميزان الأ�سول لل�سمرقندي )�ص/440(، واملح�سول للرازي )466/4(، ورو�سة الناظر )422/2(، 
الأ�سرار  له )2967/7(، وك�سف  الو�سول  للهندي )454/3(، ونهاية  والفائق  الف�سول )�ص/380(،  تنقيح  و�سرح 

للبخاري )55/3(، والتو�سيح ل�سدر ال�سريعة )13/2(، والتقرير لأ�سول فخر الإ�سالم للبابرتي )367/4(. 
)2( انظر: اإحكام الف�سول للباجي )390/1(. 

)3( انظر: الربهان )656/1(. وال�سرذمة: القليل من النا�ص. انظر: القامو�ص املحيط، مادة: )�سرذم(، )�ص/1454(.
ونقل حكايَة اجلويني تاُج الدين ابن ال�سبكي يف: الإبهاج )2001/5(، ويف: رفع احلاجب )424/2(، والربماوي يف: 
الفوائد ال�سنية )ق1/ج1143/4(، واملرداوي يف: التحبري )2082/5(، وال�سوكاين يف: اإر�ساد الفحول )288/1(، 

اإل اأن املرداوي وال�سوكاين قد عربا ب�»بع�ص الأ�سوليني« بدًل من »�سرذمة من الأ�سوليني«. 
)4( انظر: علوم احلديث )�ص/214(. 

)5( انظر: �سرح املعامل )235/2(. 
)6( انظر: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه )406/2(. 

)7( انظر: التب�سرة )�ص/346(. 
)8( انظر: التمهيد )162/3(. 

)9( انظر: اأ�سول الفقه )600/2(. 
)10( انظر: الف�سول يف الأ�سول )211/3(. =
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القول الثالث: ل جتوز رواية احلديث باملعنى، وجتوز رواية الأثر باملعنى. 
وهذا قول الإمام مالك)))، وبع�ص العلماء))). 

وغري خاٍف اأن الإمام مالًكا يقول مبنع رواية احلديث باملعنى، كما 
�سبق ذكر الن�سبة اإليه مع اأرباب القول الأول.

وذكر املازري عن الإمام اأحمد ما يدل على اأخذه بهذا القول))).

ومل اأقف على ن�سبة هذا القول اإلى الإمام اأحمد فيما رجعت اإليه 
من م�سادر احلنابلة.

= ون�سب بع�ص الأ�سوليني اإلى اأبي بكر اجل�سا�ص القول باملنع مطلًقا، منهم: اأبو يعلى يف: العدة )969/3(، واأبو اخلطاب يف: 
التمهيد )162/3(، وابن عقيل يف: الوا�سح )38/5(، والآمدي يف: الإحكام )103/2(، وابن تيمية يف: امل�سودة )�ص/281(، 
�سرح  يف:  والطويف   ،)2968/7( الو�سول  نهاية  يف:  الهندي  الدين  و�سفي   ،)374/1( الو�سول  نهاية  يف:  ال�ساعاتي  وابن 
خمت�سر الرو�سة )245/2(، وعبدالعزيز البخاري يف: ك�سف الأ�سرار )55/3(، وع�سد الدين الإيجي يف: �سرح خمت�سر 
ابن احلاجب )70/2(، وابن مفلح يف: اأ�سول الفقه )600/2(، وتاج الدين ابن ال�سبكي يف: جمع اجلوامع )�ص/378(، ويف: 
الإبهاج )2003/5(، ويف: رفع احلاجب )424/2(، وابن نور الدين يف: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد )908/2(، والزرك�سي 
يف: ت�سنيف امل�سامع )1055/2(، وويل الدين العراقي يف: الغيث الهامع )560/2(، والربماوي يف: الفوائد ال�سنية )ق1/

ج1143/4(، وابن الهمام يف: التحرير )285/2 مع �سرحه التقرير والتحبري(، وال�سو�ساوي يف: رفع النقاب )237/5(. 
ويف: )الف�سول يف الأ�سول( للج�سا�ص عبارات قد يفهم منها املنع مطلًقا، كقوله )211/3(: »الدليل على �سحة 

ما ذكرنا من وجوب نقل اللفظ بعينه...«، وقوله: »فاأمر عليه ال�سالم بنقل اللفظ بعينه«. 
ومل يرت�ص ابن اأمري احلاج يف: التقرير والتحبري )285/2- 286( ن�سبة القول باملنع مطلًقا اإلى اأبي بكر اجل�سا�ص؛ 

ملخالفته ما قرره يف كتابه: )الف�سول يف الأ�سول(.
وقد تعقب اأمري باد �ساه يف: تي�سري التحرير )98/3( ما قاله ابن اأمري احلاج، فقال: »ل يخفى اأنه -اأي: ما قاله 
اجل�سا�ص يف كتابه: )الف�سول يف الأ�سول(- لي�ص ب�سريح يف خالف ما نقله امل�سنف، ويجوز اأن يكون له نقل اآخر 

عنه اأ�سرح من هذا فيما نقل عنه«. 
)1( اأخرج قول الإمام مالك: اخلطيب يف: الكفاية )420/1(، بالأرقام )576- 579(، ويف: اجلامع لأخالق الراوي 

)25/2(، بالرقمني )1110- 1111(، وابن عبدالرب يف: جامع بيان العلم )350/1(، برقم )475(. 
ال�سبكي  لبن  والإبهاج   ،)94/1( عيا�ص  للقا�سي  املعلم  اإكمال  مالك:  الإمام  اإلى  الثالث  القول  ن�سبة  يف  وانظر 
)2002/5(، و�سرح علل الرتمذي لبن رجب )429/2(، والبحر املحيط )358/4(، والفوائد ال�سنية للربماوي 

)ق1/ج1144/4-1145(، وفتح املغيث لل�سخاوي )125/3(، وتدريب الراوي لل�سيوطي )659/2(.
ملسو هيلع هللا ىلص، فاإين اأكرهه«. ويف: اإي�ساح املح�سول  وجاء فيما نقل عن الإمام مالك قوله: »ما كان منها من قول ر�سول اهلل 
للمازري )�ص/511( اأن القا�سي عبدالوهاب يرى اأن مذهب الإمام مالك كراهية رواية احلديث باملعنى؛ مت�سًكا مبا 

جاء عن الإمام مالك نف�سه من التعبري بالكراهية. 
وتعقب املازري هذا؛ لإمكان حمل الكراهة املنقولة عن الإمام مالك على املنع؛ لأنه قد جاء عن الإمام مالك التعبري 

بالكراهية يف مواطن، وهي عنده من قبيل ما ل يجوز. 
وُيوؤيد تعقب املازري: اأنه جاء عن الإمام مالك الأمر بلزوم لفظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا يع�سد القول باملنع، ل الكراهية.

)2( انظر: الكفاية للخطيب )390/1(، واإر�ساد طالب احلقائق للنووي )465/1(. 
)3( نقل كالَم املازري: القرايفُّ يف: نفائ�ص الأ�سول )3180/7(. 
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وذكر هذا القوَل دون ن�سبته اإلى اأحد: ابن ال�سالح)))، والنووي)))، 
وابن امللقن))).

وقد ذكرت هذا القول ل�سهرته، ومل اأر اإهمال ذكره هنا، ول�سيما 
اأن اأكرث العلماء يوردونه يف هذا املقام. 

القول الرابع: جتوز رواية احلديث باملعنى اإذا كانت باإبدال لفظ مبا يرادفه 
وي�ساويه يف املعنى، مع بقاء الرتكيب)))، ول جتوز فيما عدا هذا. 

كتابه:  يف  البغدادي  اخلطيب  اختيار  ظاهر  هو  القول  وهذا 
)الكفاية يف علم الرواية())).

وقال ال�سيخ طاهر اجلزائري عن هذا القول: »وهو قول قوي«))).

منهم:  الأ�سوليني،  من  جمٌع  اأحٍد،  اإلى  ن�سبٍة  دون  القوَل  هذا  وذكر 

)1( انظر: علوم احلديث )�ص/214(. 
)2( انظر: التقريب والتي�سري )�ص/296(، واإر�ساد طالب احلقائق )465/1(. 

)3( انظر: املقنع يف علوم احلديث )373/1(. 
)4( علق اأبو زكريا الرهوين على هذا القول، فقال يف: حتفة امل�سوؤول )414/2(: »هذا يغاير القول باجلواز مطلًقا؛ لأن 

الرتادف من خوا�ص املفرد، ولي�ص اإل جعل لفظة مكان اأخرى«. 
الرابع،  والقول  الأول،  القول  البناين كما يف: حا�سيته على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )172/2( بني  وفّرق 
ا... وهذا - اأي: القول الرابع- يجّوز الإتيان باملرادف  قائاًل: »فاإن القول الأول يجّوز الإتيان باملرادف وامل�ساوي اأي�سً

فقط. والرتادف هو الحتاد يف املفهوم واملا�سدق، والت�ساوي هو الحتاد يف املا�سدق فقط«. 
ال�سعود  ومراقي   ،)67/2( للعلوي  البنود  ون�سر   ،)122/2( للمحلي  اجلوامع  جمع  حل  يف  الطالع  البدر  وانظر: 

للجكني )�ص/286(. 
وعلق البناين يف: حا�سيته على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )172/2( على قوله: »مع بقاء الرتكيب«، فقال: »قيد زائد من 
ال�سارح -اأي: املحلي- لأن الإبدال باملرادف يكون مع بقاء الرتكيب على حاله، وعدم بقائه. وقوله: »مع بقاء الرتكيب« اأي: 

بحاله من كون اجلملة ا�سمية اأو فعلية ما�سوية اأو م�سارعية، موؤكدة اأو غري موؤكدة؛ لختالف املعاين باختالف ذلك كله«. 
)5( انظر: )434/1(. واإن كان �سياق اخلطيب البغدادي مل�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( واإجاباته عن اأدلة املخالفني يف 
كتابيه )الكفاية يف علم الرواية(، و)اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع( )25/2-26(، قد يدل على اختياره للقول 

الأول، وهو اجلواز مطلًقا. =
اجلوامع  جمع  يف:  ال�سبكي  الدين  تاج  منهم:  الأ�سوليني،  من  جمٌع  البغدادي  اخلطيب  اإلى  الرابع  القوَل  ن�سب  وقد    =
)�ص/378(، والزرك�سي يف: ت�سنيف امل�سامع )1055/2(، وابن نور الدين يف: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد )908/2(، وويل 
الدين العراقي يف: الغيث الهامع )560/2(، والربماوي يف: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1146/4(، وابن اأمري احلاج يف: التقرير 
�سرح  وال�سيوطي يف:  النقاب )239/5(،  رفع  وال�سو�ساوي يف:  التحبري )2084/5(،  واملرداوي يف:  والتحبري )288/2(، 
الكوكب ال�ساطع )261/3(، وتدريب الراوي )660/2(، وحممد بن اأبي بكر الأ�سخر يف: �سرح ذريعة الو�سول )�ص/617(. 

)6( توجيه النظر )687/2(. 
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الغزايل)))، وجمد الدين ابن الأثري)))، والآمدي)))، وابن احلاجب)))، 
وابن ال�ساعاتي)))، وع�سد الدين الإيجي)))، وابن مفلح)))، وتاج الدين 
والبابرتي)1))،  والإ�سنوي)))،  موؤلفاته)))،  من  عدد  يف  ال�سبكي  ابن 

وال�سخاوي))))، وابن النجار)))). 

وقد يفهم من �سياق امل�ساألة عند اأبي احل�سني الب�سري)))) اأنه يرى 
هذا القول. 

الأدلة  الأول؛ وذلك لأن  القول  اأ�سحاب  اأنه مع  الأقرب عندي  لكن 
التي اأقامها وا�ستدل بها تدل على القول الأول، ولي�ص فيها ما يح�سر 

اجلواز باللفظ املرتادف.

اإ�سافًة اإلى اأن اأبا احل�سني الب�سري قد ن�سب القول الذي اختاره اإلى 
بع�ص اأرباب القول الأول القائلني باجلواز مطلًقا. وبناء عليه، فذكر 

اأبي احل�سني لالألفاظ املرتادفة من باب التمثيل للقول فح�سب. 

القول اخلام�ص: التف�سيل يف امل�ساألة: 

• اإن كان اخلرب حمكًما)14(، فيجوز نقله باملعنى ملن �سمعه.	
)1( انظر: امل�ست�سفى )278/2(. 

)2( انظر: جامع الأ�سول )50/1(. 
)3( انظر: الإحكام )103/2(. 

)4( انظر: خمت�سر منتهى ال�سول )615/1(. 
)5( انظر: نهاية الو�سول )374/1(. 

)6( انظر: �سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب )70/2(. 
)7( انظر: اأ�سول الفقه )602/2(. 

)8( انظر: الإبهاج )2004/5(، ورفع احلاجب )423/2(. 
)9( انظر: نهاية ال�سول )212/3(. 

)10( انظر: النقود والردود )716/1(. 
)11( انظر: فتح املغيث )126/3(. 

ا: بدر الدين املقد�سي يف: التذكرة يف: اأ�سول الفقه  )12( انظر: �سرح الكوكب املنري )532/2(. وممن مل ين�سب القول اأي�سً
)�ص/491(، واأبو زكريا الرهوين يف: حتفة امل�سوؤول )414/2(، وال�سيخ اأحمد �ساكر يف: الباعث احلثيث )401/2(. 

)13( انظر: املعتمد )626/2(. 
للتفتازاين )13/2(،  التلويح  انظر:  متعددة.  وجوًها  يحتمل  ول  معناه،  ي�ستبه  ل  بحيث  املعنى،  مت�سح  هو  )14( املحكم: 

والتقرير والتحبري لبن اأمري احلاج )285/2(، وتي�سري التحرير )97/3(. 
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• يحتمل 	 -كعام  ظهر  ما  غري  يحتمل  ظاهًرا  اخلرب  كان  اإن 
التخ�سي�ص، وحقيقة حتتمل املجاز-: مل يجز نقله باملعنى اإل 

للفقيه العارف بطرق الجتهاد.

• نقله 	 يجز  مل  جمماًل:  اأو  م�سرتًكا،  اأو  م�سكاًل،  اخلرب  كان  اإن 
باملعنى.

• اإن كان اخلرب من جوامع الكلم، مل يجز نقله باملعنى.	

وفخر  الدبو�سي)))،  زيد  اأبو  منهم:  احلنفية،  اأكرث  قول  وهذا 
الإ�سالم البزدوي)))، وال�سرخ�سي)))، 

واأكمل  احلنفي)))،  ال�سريعة  و�سدر  691ه�()))،  )ت:  واخلبازي 
اأمري  وابن  )ت:801ه�()))،  ملك  وابن  البابرتي)))،  الدين 
احلاج)))، ومال خ�سرو)))، وابن جنيم)1))، وحممد بخيت املطيعي 

)ت:1354ه�()))).

الدين  و�سعد   ،(((( البخاري  عبدالعزيز  اختيار  ظاهر  وهو 
التفتازاين)))). 

)1( انظر: تقومي اأ�سول الفقه )260/2(، ومل يتكلم الدبو�سي عن جوامع الكلم بعينها. 
)2( انظر: اأ�سول البزدوي )57/3-58 مع ك�سف الأ�سرار(. 

)3( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )357/1(. 
)4( انظر: املغني يف اأ�سول الفقه )�ص/223-222(. 

)5( انظر: التو�سيح )13/2(. 
اإلى  ال�سابق )369/4(  امل�سدر  البابرتي يف:  ن�سب  وقد  بعدها(،  وما  الإ�سالم )373/4  لأ�سول فخر  التقرير  )6( انظر: 
عامة العلماء من ال�سحابة والتابعني والفقهاء واأئمة احلديث القول بجواز رواية احلديث باملعنى يف اجلملة، واأراد على 

التف�سيل الذي ذكره علماء احلنفية. 
)7( انظر: املنار )115/2 مع �سرحه فتح الغفار(. 

)8( انظر: التقرير والتحبري )285/2(. 
)9( انظر: مراآة الأ�سول يف �سرح مرقاة الأ�سول )240/2(. 

)10( انظر: فتح الغفار )115/2(. 
)11( انظر: �سلم الو�سول )212/3 وما بعدها(. 

)12( انظر: ك�سف الأ�سرار )58-57/3(. 
)13( انظر: التلويح )13/2(. 
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هذا  من  قريًبا  كتابه  يف  الطربي  اإلكيا  »ذكر  الزرك�سي:  يقول 
التف�سيل«))).

وقد ذكر اأرباب هذا القول - عدا الدبو�سي - قوًل لبع�ص احلنفية، 
اخل�سو�ص  وجه  على  الكلم  جوامع  اأحاديث  رواية  جواز  مفاده 

باملعنى، اإن كانت من قبيل الظاهر. 

باملعنى:  الكلم  رواية جوامع  منع  اختيار  الإ�سالم عن  يقول فخر 
»هذا اأحوط الوجهني عندنا«))). 

وفيما ذهب اإليه علماء احلنفية من تف�سيٍل اأمور خارجة عن حمل 
النزاع، وقد �سبقت يف املطلب ال�سابق.

القول ال�ساد�ص: التف�سيل يف امل�ساألة:

• احلديث الذي يوجب علًما، جتوز روايته باملعنى.	

•  احلديث الذي يوجب عماًل، فمنه: ما ل جتوز روايته باملعنى، ويلزم 	
الإتيان بلفظه، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )حترميها التكبري، وحتليلها الت�سليم()3(، 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )خم�ص فوا�سق يقتلن يف احلل واحلرم()4(، وما اأ�سبهه؛ 

ومنه: ما يجوز نقله باملعنى.

، ون�سبه اإلى بع�ص ال�سافعية ))). ذكر هذا القوَل ال�سمعاينُّ

)1( البحر املحيط )360/4(. 
)2( اأ�سول البزدوي )57/3-58 مع ك�سف الأ�سرار(. 

)3( اأخرج احلديث: اأبو داود يف: ال�سنن، كتاب: الطهارة، باب: فر�ص الو�سوء )�ص/15(، برقم )61(؛ والرتمذي يف: 
ال�سنن، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء اأن مفتاح ال�سالة الطهور )�ص/12(، برقم )3(، وقال: »هذا اأ�سح �سيء 
يف هذا الباب«. وابن ماجه يف: ال�سنن، كتاب: الطهارة، باب: مفتاح ال�سالة الطهور )250/1(، برقم )275( من 

 . حديث علي بن اأبي طالب 
احلرم  يف  يقتلن  فوا�سق  الدواب  من  خم�ص  باب:  اخللق،  بدء  كتاب:  ال�سحيح،  يف:  البخاري  احلديَث:  )4( اأخرج 
)858/1(، برقم )3314(؛ وم�سلم يف: ال�سحيح، كتاب: احلج، باب: ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف 

 . احلل واحلرم )�ص/490(، برقم )2862( من حديث عائ�سة 
)5( انظر: قواطع الأدلة )330/2(. 
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ونقل ما ذكره ال�سمعاين: تاُج الدين ابن ال�سبكي)))، والزرك�سي)))، 
وويل الدين العراقي)))، والربماوي)))، واملرداوي)))، وال�سخاوي)))، 

وجعلوه وجًها يف مذهب ال�سافعية.

وكما هو ظاهر، فاإن اأرباب هذا القول مل ي�سعوا �سابًطا لالأحاديث 
لها  بالتمثيل  اكتفوا  واإمنا  باملعنى،  روايتها  جتوز  ل  التي  العملية 
فح�سب، وقد اجتهد البناين، فا�ستنبط �سابًطا لهم، وذلك بالنظر 
فيما مثلوا به، وتو�سل اإلى اأن ما كان من الأحاديث العملية م�ستماًل 
على حدٍّ من البالغة تق�سر عنه الرواية باملعنى، فال جتوز روايته 

باملعنى، وما مل يكن كذلك جازت روايته باملعنى))).

القول ال�سابع: التف�سيل يف امل�ساألة:

• باملعنى 	 روايته  فتجوز  والنواهي،  الأوامر  يف  احلديث  كان  اإن 
لل�سحابي، وملن بعده.

• فال 	 الكالم حمتماًل،  كان  اأو  لفظ خفي،  كان يف احلديث  اإن 
جتوز الرواية باملعنى.

• اإن كان املعنى جليًّا غري حمتمل، فال يجوز للتابعي ول ملن بعده 	
)1( انظر: رفع احلاجب )425/2(، وذكر ابن ال�سبكي هذا القول يف: جمع اجلوامع )�ص/378(، ومل ين�سبه اإلى اأحد. 
وحكى ابن نور الدين يف: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد )908/2(، وال�سيخ اأحمد �ساكر يف: الباعث احلثيث )401/2( 
القول ال�ساد�ص على التف�سيل الآتي: ما اأفاد علًما، جازت روايته باملعنى، وما اأفاد عماًل، مل جتز روايته باملعنى. 

ومل ين�سباه اإلى اأحد.
وظاهٌر اأنهما اأرادا التف�سيل املذكور يف القول ال�ساد�ص، وفيما ذكراه نق�ٌص، فلي�ص كل ما اأفاد عماًل مل جتز روايته 

باملعنى، فمنه ما جتوز روايته باملعنى، ومنه ما ل جتوز روايته باملعنى. 
)2( انظر: ت�سنيف امل�سامع )1054/2(، والبحر املحيط )358/4(. 

)3( انظر: الغيث الهامع )560/2(. 
)4( انظر: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1145/4(. 

)5( انظر: التحبري )2083/5(. 
)6( انظر: فتح املغيث )125/3(. 

)7( انظر: حا�سية البناين على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )172/2(. وراجع: حا�سية العطار على �سرح املحلي 
على جمع اجلوامع )205/2(. 
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النقل باملعنى، اأما ال�سحابي، فاإن حفظ اللفظ مل جتز الرواية 
باملعنى، واإن مل يحفظه جازت الرواية باملعنى. 

علق  وقد  502ه�())).  )ت:  الروياين  وتبعه  املاوردي)))،  قول  وهذا 
الزرك�سي على هذا القول قائاًل: »وهو تف�سيل غريب، لكنه ل باأ�ص به«))).

وقد مّثل املاوردي والروياين للحديث الوارد يف الأوامر والنواهي 
مبثالني: 

اإل  ¶ بالذهب  الذهب  تبيعوا  )ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  الأول:  املثال 

�سواًء ب�سواء()))، فرُيوى عنه باملعنى، فيقال: نهى ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع 
الذهب بالذهب اإل �سواًء ب�سواء. 

املثال الثاين: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )اقتلوا الأ�سودين يف ال�سالة()))،  ¶

فرُيوى عنه باملعنى، فيقال: اأمر ملسو هيلع هللا ىلص بقتل الأ�سودين يف ال�سالة.
)1( انظر: اأدب القا�سي )414/1 -417(. 

)2( انظر: بحر املذهب )206/11-207(، وقد نقل قوَل الروياين الزرك�سيُّ يف: البحر املحيط )359/4(. 
)3( البحر املحيط )359/4(. وقد �سّدر الزرك�سي قوَل املاوردي يف: امل�سدر ال�سابق، باأنه يرى جواز رواية احلديث 

باملعنى اإن مل يحفظ الراوي اللفظ، فاإن حفظ جازت، ثم ذكر التف�سيل. 
وجعل بع�ص الأ�سوليني قول املاوردي يف امل�ساألة: جواز رواية احلديث باملعنى ملن ن�سي اللفظ فقط، دون من حفظه -وهو القول 
الثامن عندي- ومن هوؤلء: تاج الدين ابن ال�سبكي يف: جمع اجلوامع )�ص/378(، والزرك�سي يف: النكت على مقدمة ابن 
ال�سالح )611/3(، ويف: ت�سنيف امل�سامع )1054/2(، وابن نور الدين يف: ال �ستعداد لرتبة الجتهاد )908/2(، وويل الدين 
العراقي يف: الغيث الهامع )559/2(، والربماوي يف: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1146/4(، واملرداوي يف: التحبري )2083/5(، 
الراوي )659/2(،  تدريب  ويف:  ال�ساطع )262/3(،  الكوكب  �سرح  وال�سيوطي يف:  املغيث )126/3(،  فتح  وال�سخاوي يف: 
وحممد بن اأبي بكر الأ�سخر يف: �سرح ذريعة الو�سول )�ص/617(، وال�سوكاين يف: اإر�ساد الفحول )289/1(، وحممد بخيت 
املطيعي يف: �سلم الو�سول )211/3(، وحممد حميي الدين عبداحلميد يف: تعليقه على تو�سيح الأفكار لل�سنعاين )372/2(.

والذي وقفت عليه من كالم املاوردي نف�سه هو ما �سقته يف حكاية القول. 
)4( اأخرج احلديَث: البخاري يف: ال�سحيح، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب )618/1(، برقم )2175(، واللفظ 
 . له؛ وم�سلم يف: ال�سحيح، كتاب: امل�ساقاة، باب: الربا )�ص/668(، برقم )4073(، كالهما من حديث اأبي بكرة 
ال�سالة )�ص/146(، برقم )921(؛ والرتمذي يف:  العمل يف  ال�سالة، باب:  ال�سنن، كتاب:  اأبو داود يف:  )5( اأخرج احلديَث: 
ال�سنن، كتاب: مواقيت ال�سالة، باب: ما جاء يف قتل احلية والعقرب يف ال�سالة )�ص/105(، برقم )390(، وقال: »حديث 
اأبي هريرة حديث ح�سن �سحيح«؛ والن�سائي يف: ال�سنن، كتاب: ال�سهو، باب: قتل احلية والعقرب يف ال�سالة )�ص/196(، 
برقم )1202(؛ وابن ماجه يف: ال�سنن، كتاب: ال�سالة، باب: ما جاء يف قتل احلية والعقرب يف ال�سالة )406/2(، برقم 
)1245(؛ واحلاكم يف: امل�ستدرك، كتاب: ال�سالة، )339/1(، برقم )939(، وقال:»هذا حديث �سحيح، ومل يخرجاه«. 

. و�سحح الألباين احلديث يف تعليقه على ال�سنن يف املوا�سع ال�سابقة.  ووافقه الذهبي. كلهم من حديث اأبي هريرة 
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وقال املاوردي عقيب املثال: »لأن )افعل( اأمر، و)ل تفعل( نهي، 
فا�ستويا يف اخلرب، وكان الراوي فيهما خمرًيا«))).

القول الثامن: جتوز رواية احلديث باملعنى ملن ن�سي اللفظ، بخالف من كان 
حافًظا له، فال جتوز له الرواية باملعنى. ن�سب جمع من العلماء هذا 
القول اإلى املاوردي -وتقدم يف القول ال�سابق بيان ذلك يف احلا�سية، 
املتاأخرين، منهم:  اأخذوه من بع�ص كالمه- واختاره بع�ص  ولعلهم 
اجلزائري)))،  طاهر  وال�سيخ  1014ه�()))،  )ت:  القاري  علي  املال 

وال�سيخ عبداملح�سن العباد))).

وذكر هذا القوَل دون ن�سبته اإلى اأحد: جماُل الدين القا�سمي)))، 
واأحمُد �ساكر، وقال عنه: »اإنه مذهب خيايل«))). 

القول التا�سع: جتوز رواية احلديث باملعنى مع حفظ اللفظ، ول جتوز مع 
ن�سيانه. حكى هذا القوَل دون ن�سبته اإلى اأحد: احلافظ العراقي)))، 
885ه�()))،  )ت:  البقاعي  الدين  وبرهان  حجر)))،  وابن 
القا�سمي))))،  الدين  وجمال  العطار))))،  وح�سن  وال�سيوطي)1))، 

واأحمُد �ساكر، وقال عنه: »اإنه مذهب خيايل«)))). 

)1( اأدب القا�سي )415/1(. 
)2( انظر: �سرح �سرح نخبة الفكر )�ص/500(. 

)3( انظر: توجيه النظر )686/2(. 
)4( انظر: درا�سة حديث ن�سر اهلل امراأ )�ص/214(. 

)5( انظر: قواعد التحديث )�ص/380(. 
)6( الباعث احلثيث )402/2(. 

)7( نقل البقاعي يف: النكت الوفية )208/2( حكاية احلافظ العراقي لهذا القول. 
القول،  الفكر)�ص/499( على هذا  القاري يف: �سرح �سرح نخبة  النظر )�ص/129(. وقد علق علي  )8( انظر: نزهة 

فقال: »�سعفه ظاهر«. 
)9( انظر: النكت الوفية )208/2(. 

)10( انظر: �سرح الكوكب ال�ساطع )262/3(، وتدريب الراوي )659/2(.
)11( انظر: حا�سية العطار على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )205/2(. 

)12( انظر: قواعد التحديث )�ص/380(. 
)13( الباعث احلثيث )402/2(. 
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دون  فقط،  لل�سحابة   باملعنى  احلديث  رواية  جتوز  العا�سر:  القول 
القا�سي  كالم  ظاهر  هو  وهذا  بعدهم.  جاء  ممن  غريهم 
الزرك�سي)))،  وذكر  العربي))).  ابن  قول  وهو  عيا�ص)))، 

وال�سخاوي))) اأن املاوردي حكى هذا القول. 

ولعلهما اأخذاه من القيد الذي ذكره يف تف�سيله ال�سابق الذي حكيته 
عنه يف القول ال�سابع.

القول احلادي ع�سر: يجوز لل�سحابي والتابعي رواية احلديث باملعنى، ول 
جتوز لغريهما. اختار هذا القول بع�ُص العلماء املعا�سرين للخطيب 
البغدادي )ت: 463ه�()))، وبع�ُص املالكية)))، وهو قول القرطبي))).

مبعنى  العامل  اأفتى  اإذا  باملعنى  احلديث  رواية  جتوز  ع�سر:  الثاين  القول 
ابتداًء،  التبليغ  ق�سد  اإذا  اأما  مبعناه،  فاحتج  ناظر  اأو  احلديث، 
والربماوي)))،  الزرك�سي)))،  ن�سب  باملعنى.  روايته  جتوز  فال 

واملرداوي)1))، وال�سخاوي)))) هذا القوَل اإلى ابن حزم.

وذكر بع�ص اأهل العلم هذا القوَل دون ن�سبته اإلى اأحد، منهم: ابن 

)1( انظر: الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية )�ص/157(. 
)2( انظر: اأحكام القراآن )22/1(. 

)3( انظر: النكت على مقدمة ابن ال�سالح )610/3(. 
)4( انظر: فتح املغيث )126/3(. 

)5( انظر: النكت على مقدمة ابن ال�سالح للزرك�سي )610/3(، وفتح املغيث لل�سخاوي )126/3(.
)اأدب  يف:  بكر  اأبي  القا�سي  حفيد  به  »جزم   :)610/3( ال�سالح  ابن  مقدمة  على  النكت  يف:  الزرك�سي  يقول   

الرواية(... واحلفيد هذا كان معا�سًرا للخطيب«. 
)6( انظر: البحر املحيط )359/4(. 

)7( انظر: امل�سدر ال�سابق. 
)8( انظر: النكت على مقدمة ابن ال�سالح )611/3(، والبحر املحيط )361/4(. 

)9( انظر: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1146/4(. 
)10( انظر: التحبري )2084/5(. 

)11( انظر: فتح املغيث )126/3(. 



163

رواية احلديث واألثر باملعنى

النجار)))، وال�سوكاين)))، وطاهر اجلزائري))). 

 وتقدم يف حترير حمل النزاع بيان وجهة النظر يف هذا الأمر.

القول الثالث ع�سر: جتوز رواية الأحاديث الطوال باملعنى، دون الق�سار. 
ُن�سب هذا القول اإلى القا�سي عبدالوهاب املالكي. 

وقد علق ال�سوكاين على هذا القول، قائال: »ل وجه لهذا«))).

وتقدم يف حترير حمل النزاع بيان وجهة نظري يف هذه الن�سبة.

القول الرابع ع�سر: جتوز رواية احلديث باملعنى اإذا كانت الألفاظ مما 
ل جمال للتاأويل فيها، واإن كان للتاأويل فيها جمال مل جتز الرواية 

باملعنى، ولزم نقل الألفاظ. وهذا قول بع�ص ال�سافعية))).

وقال عنه الزرك�سي: »جرى عليه اإلكيا الطربي«))). 

والذي يظهر يل اأن هذا القول يوؤول اإلى القول الأول، وهو اجلواز؛ اإذ متى 
كان اللفظ حمتماًل لوجوه التاأويل املختلفة، مل جتز روايته باملعنى اتفاًقا 

-كما تقدم تقريره يف حترير حمل النزاع- فلم يبق اإل القول باجلواز.

اإذا كان باأظهر منه  القول اخلام�ص ع�سر: جتوز رواية احلديث باملعنى 
فقط. وهذا قول بع�ص احلنابلة))).

القول ال�ساد�ص ع�سر: جتوز الرواية باملعنى يف الإن�ساء دون اخلرب. اأ�سار 
اإلى هذا القول برهان الدين اللقاين، ومل ين�سبه اإلى اأحد))). 

)1( انظر: �سرح الكوكب املنري )532/2(. 
)2( انظر: اإر�ساد الفحول )290/1(. 

)3( انظر: توجيه النظر )688/2(. 
)4( اإر�ساد الفحول )287/1(. 

)5( انظر: البحر املحيط )358/4(، واإر�ساد الفحول )289/1(. 
)6( البحر املحيط )358/4(. 

)7( انظر: اأ�سول الفقه لبن مفلح )602/2(، والتحبري للمرداوي )2084/5(، و�سرح الكوكب املنري )533/2(. 
)8( انظر: ق�ساء الوطر يف نزهة النظر )1142/2(. 



164

الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع

هذه هي الأقوال يف امل�ساألة، وكما يلحظ الناظر اأن الأقوال متفاوتة 
بح�سب كرثة القائلني وقلتهم، بل هناك من الأقوال من ل يعلم له 

قائل، ولعل اأهم الأقوال يف امل�ساألة هما القولن: الأول، والثاين. 

املطلب الثالث:
اأدلة الأقوال، والعرتا�صات الواردة عليها

ترتيب  ح�سب  على  بها  مبتدًئا  ال�سابقة  لالأقوال  ال�ستدلل  يف  �ساأ�سرع 
ذكرها يف املطلب ال�سابق، مع العلم اأين مل اأقف على اأدلة لبع�سها.

اأدلة اأ�شحاب القول الأول )القائلني باجلواز مطلًقا(، ا�شتدلوا باأدلة، منها:

من  عدًدا  الكرمي  كتابه  يف  علينا  ق�ص  قد  تعالى  اهلل  اأن  الأول:  الدليل 
الق�س�ص، وكرر بع�سها يف عدة موا�سع، مع اختالٍف يف األفاظها، 

ومعناها واحد.

 وقد نقل �سبحانه وتعالى لنا هذه الق�س�ص من األ�سنة الأمم ال�سابقة 
اإلى الل�سان العربي، وهو خمالف لها يف التقدمي والتاأخري، والزيادة 

والنق�ص، ونحو ذلك، فدل ذلك على جواز الرواية باملعنى))). 

مناق�شة الدليل: نوق�ص باأن اهلل تعالى يعلم �سمائر النا�ص ومقا�سدهم 

علًما ل يجوز فيه الغلط، ويعلم �سبحانه م�سمون العبارات وحقائقها، 
وما يفهم ال�سامعون منها، فلهذا ح�سن يف القراآن اختالف العبارة 
على املعنى الواحد، اأما الرواة فهم على خالف ذلك؛ اإذ يجوز عليهم 

الغلط واجلهل، لذا ل يجوز لهم النقل باملعنى))).
)1( انظر: املحدث الفا�سل للرامهرمزي )�ص/530( -وقال بعده: »ُحكيت هذه احلجة بعينها عن احل�سن«- والإحكام لبن 
الدليل- والنكت على  ا�ستدل بهذا  البلخي  اأن  املازري  للمازري )�ص/513( -وذكر  واإي�ساح املح�سول  حزم )87/2(، 
مقدمة ابن ال�سالح للزرك�سي )608/3( -وذكر الزرك�سي اأن حماد بن �سلمة احتج بهذا الدليل- و�سرح علل الرتمذي 

لبن رجب )428/1(، وفتح املغيث لل�سخاوي )128/3(. 
)2( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/513(، وذكر اأن هذه املناق�سة للدقاق من اأ�سحاب الإمام ال�سافعي. 
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اجلواب عن املناق�شة: حمل حديثنا يف تغيري اللفظ مع اأمن الراوي 
من الغلط، بحيث يقطع باأن املعنى مل يتغري حني غري الألفاظ))).

الدليل الثاين: اأن اهلل تعالى اأنزل القراآن الكرمي على �سبعة اأحرف، واإذا 
كان اهلل براأفته بخلقه اأنزل كتابه على �سبعة اأحرف، علمنا منه 
اأن احلفظ قد َيِزّل، فاأحل لهم قراءته، واإن اختلف لفظهم فيه 
ما مل يكن يف اختالفهم اإحالة معنى، وكان ما �سوى كتاب اهلل 
�سبحانه اأولى اأن يجوز فيه اختالف اللفظ، ما مل ُيحل معناه))).

)ہ  ہ  ہ  ھھ(  الدليل الثالث: قال اهلل تعالى عن القراآن الكرمي: 
]ال�سعراء[، فالقراآن يف زبر الأولني، وقد اأنزل على حممد ملسو هيلع هللا ىلص بلغته)))، 

فدل ذلك على قيام املعنى مقام اللفظ.

مناق�شة الدليل: الذي يف زبر الأولني هو معنى القراآن ولي�ص القراآن، 

به،  ا  ملسو هيلع هللا ىلص خم�سو�سً النبي  الأولني ملا كان  القراآن يف زبر  ولو كان 
اأنزل القراآن الكرمي على غري النبي  وهذا خالف الن�سو�ص، ولو 

ا به))). ملسو هيلع هللا ىلص، ملا كان خم�سو�سً
ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف احلادثة قوًل، ثم يقول فيها مرة  اأن الر�سول  الدليل الرابع: 
اأن  اللفظ، لكن املعنى متطابق، وهذا يدّل على  اأخرى بغري ذلك 
املبتغى هو املعنى، واإذا جاز له ملسو هيلع هللا ىلص اأن ُيغرّي اللفظ مع حفظ املعنى، 

كان لنا ذلك))).

)1( انظر: امل�سدر ال�سابق. 
وقواعد   ،)656/2( لل�سيوطي  الراوي  وتدريب   ،)127/3( لل�سخاوي  املغيث  وفتح  )�ص/274(،  الر�سالة  )2( انظر: 

التحديث للقا�سمي )�ص/378(. 
)3( انظر: الإحكام لبن حزم )87/2(، ومذكرة اأ�سول الفقه لل�سنقيطي )�ص/213(. 

)4( انظر: الإحكام لبن حزم )87/2(. 
الواحدة-  املتعددة يف احلادثة  ملسو هيلع هللا ىلص  لأقواله  اأمثلة  ابن عقيل  الوا�سح لبن عقيل )40/5-42( -وقد ذكر  )5( انظر: 

والإحكام لالآمدي )104/2(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )57/3(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص، فقال:  النبي  �ساأل رجل  ابن م�سعود  قال:  الدليل اخلام�ص: عن 
يا ر�سول اهلل، اإنك حتدثنا حديًثا، ل نقدر اأن ن�سوقه كما ن�سمعه، 
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأ�ساب اأحدكم املعنى فليحّدث«))). وهذا احلديث 

ن�صٌّ يف م�ساألة الرواية باملعنى))).

مناق�شة الدليل: نوق�ص من وجهني:

بع�ص  حكم  بل  مر�ساًل،  لكونه  �سعيٌف؛  احلديث  اأن  الأول:  الوجه 
املحدثني عليه بالو�سع)))، وما كان هذا �ساأنه مل ي�سح ال�ستدلل به.

اجلواب عنه: ل ي�سر اإر�سال احلديث اإذا كان من ثقة))).

وميكن اأن يردَّ عليه: باأن �سعف احلديث لي�ص من قبل اإر�ساله؛ 
ا: يف اإ�سناده راٍو مرتوك. بل ل�سطراب اإ�سناده؛ واأي�سً

الوجه الثاين: دل قول ال�سائل: »ل نقدر اأن ن�سوقه كما ن�سمعه«، 
تاأديته  عن  العاجز  للراوي  باملعنى  احلديث  رواية  جواز  على 

بلفظه، فال ي�سح ال�ستدلل به للقادر))). 

اجلواب عنه: اإن العربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ص ال�سبب، وقد 

)1( اأخرج احلديث: الطرباين يف: املعجم الكبري، برقم )6491(؛ واجلورقاين يف: الأباطيل واملناكري )97/1(، وقال: 
»هذا حديث باطل، ويف اإ�سناده ا�سطراب«؛ واخلطيب يف: الكفاية )435/1( برقم )614(. 

 وحكم العراقي -كما نقله عنه البقاعي يف: النكت الوفية )211/2(- على احلديث بالو�سع. وقال عنه ال�سخاوي 
يف: فتح املغيث )129/3(: »حديث م�سطرب ل ي�سح« 

)2( انظر: نوادر الأ�سول للحكيم الرتمذي )346/6(، والعدة لأبي يعلى )969/3(، والكفاية للخطيب )436/1(، والتب�سرة 
لل�سريازي )�ص/346(، و�سرح اللمع له )646/2(، والتلخي�ص للجويني )407/2(، والتمهيد لأبي اخلطاب )163/3(، 
والوا�سح لبن عقيل )39/5(، واملح�سول للرازي )468/4(، والإحكام لالآمدي )103/2(، والفائق للهندي )454/3(، 
ال�سالح ملغلطاي )�ص/412(،  ابن  واإ�سالح كتاب  للبخاري )56/3(،  الأ�سرار  وك�سف  له )2968/7(،  الو�سول  ونهاية 

والنكت على مقدمة ابن ال�سالح للزرك�سي )609/3(، واملقنع لبن امللقن )373/1(، والتحبري للمرداوي )2081/5(. 
)3( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(. 

الو�سول  و�سلم  �ساه )99/3(،  باد  لأمري  التحرير  وتي�سري  احلاج )286/2(،  اأمري  لبن  والتحبري  التقرير  )4( انظر: 
للمطيعي )215/3(. 

)5( انظر: الآيات البينات للعبادي )377/3(، و�سرح �سرح النخبة للقاري )�ص/449(، ون�سر البنود للعلوي )65/2(، 
و�سرح مراقي ال�سعود لل�سنقيطي )377/1(. 
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�سرح ملسو هيلع هللا ىلص مبا يدل على التعميم، ومل يذكر ما يدل على التقييد 
بحال ال�سائل))).

النبوية  الأحاديث  ينقلون بع�ص  اأن ال�سحابة  كانوا  ال�ساد�ص:  الدليل 
باملعنى، كقولهم: نهى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن كذا، واأمر بكذا، ورخ�ص 
يف كذا، دون نقٍل لل�سيغة، وفعل ال�سحابة اأمٌر ظاهر غري خاٍف، 
ولو مل يكن النقل باملعنى �سائًغا ملا نقلوا لنا �سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذه 

ال�سورة، وهذا الفعل منهم اإجماع، والإجماع حجة))).

يقول ال�سمعاين: »معلوم قطًعا اأن يف هذه الأخبار مل يق�سد الرواة 
األفاَظه ملسو هيلع هللا ىلص، واإمنا حكوا معاين خطابه من غري ق�سد اإلى لفظه 
بعينه، فدلَّ على جواز النقل من طريق املعنى، دون املحافظة على 

اللفظ«))).

الدليل ال�سابع: اأن ال�سحابة  كانوا ينقلون احلديث الواحد، والق�سة 
الواحدة باألفاظ خمتلفة، واملعنى عندهم واحد، ول حممل لهذا 

اإل اأنهم اعتنوا باملعنى و�سبطه واإ�سابته))). 

ا: فقد تواتر عن ال�سحابة  اأنهم كانوا يرددون احلديث  واأي�سً
بعبارات خمتلفة، وهذا منهم توجه للمعنى))).

)1( انظر: امل�سادر ال�سابقة. 
لل�سمرقندي  الأ�سول  وميزان   ،)355/1( ال�سرخ�سي  واأ�سول   ،)261/2( للدبو�سي  الفقه  اأ�سول  تقومي  )2( انظر: 
الأ�سرار  دلياًل قاطًعا- وك�سف  الدليل  العربي هذا  ابن  العربي )�ص/118(- وعدَّ  واملح�سول لبن  )�ص/441(، 

للبخاري )56/3(، والتقرير لأ�سول فخر الإ�سالم )369/4(. 
)3( قواطع الأدلة )330/2(. 

 ،)327/2( الأدلة  وقواطع  امل�ساألة-  يف  قاطًعا  دلياًل  الدليل  هذا  احلرمني  اإمام  وعّد   -  )656/1( الربهان  )4( انظر: 
وامل�ست�سفى )280/2(، واإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(، واإكمال املعلم للقا�سي عيا�ص )95/1(، واملح�سول 
التلم�ساين  لبن  املعامل  و�سرح   ،)423/2( الناظر  ورو�سة   ،)53/1( الأثري  لبن  الأ�سول  وجامع   ،)467/4( للرازي 
)236/2(، وخمت�سر املنتهى لبن احلاجب )616/1(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )127/2(، واإر�ساد طالب 
الفقه  واأ�سول   ،)56/3( للبخاري  الأ�سرار  وك�سف   ،)375/1( لل�ساعاتي  الو�سول  ونهاية   ،)466/1( للنووي  احلقائق 
لبن مفلح )605/2(، والإبهاج لبن ال�سبكي )2005/5(. وقارن بالتحقيق والبيان لالأبياري )754/2-755(، فهو مهم. 
)5( انظر: الربهان )656/1(، واإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )127/2(. 
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مناق�شة الدليل، نوق�ص من ثالثة اأوجه:

الوجه الأول: ما ذكرمت من اختالف ال�سحابة  يف نقل احلديث 
الواحد الواحد، اأمر معلوم، لكن كل واحد من ال�سحابة يعتقد اأن 
ينقل  فلم  لنا،  رواها  التي  ملسو هيلع هللا ىلص هي  النبي  ال�سادرة من  الألفاظ 

ال�سحابي املعنى))).

اجلواب عن املناق�شة: ال�ستدلل الذي اأقمناه يف دليلنا هو قبول 

مع  نكري،  دون  الأحاديث  لهذه  بع�سهم  من  ال�سحابة   بقية 
علمهم اأن بع�سها منقول باملعنى))). 

الوجه الثاين: يحتمل اأن يكون مرّد اختالف األفاظ ال�سحابة  
اإلى تكرير النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحديث، بحيث يذكره يف اأكرث من جمل�ص 

بعبارات خمتلفة، فحّدث كل �سحابي مبا �سمع))).

اجلواب عن املناق�شة: قد يتجه ما ذكرمتوه لو كان هذا الختالف 

اإذ ل يح�سى  الواقع بخالف ذلك؛  لكن  اأو حديثني،  يف حديٍث 
اختالف ال�سحابة  يف األفاظ الأحاديث، ومع هذه الكرثة، ل 
يت�سور اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كرر جميع هذه العبارات الواردة عنهم يف 
جمال�ص كثرية، فلم يبق اإل اأنهم نقلوا األفاظ احلديث باملعنى))). 

الوجه الثالث: اأن لل�سحابة  من املزية ما لي�ص لغريهم، فاإنهم 
وفهموا  الأحاديث،  تلك  واأ�سباب  الألفاظ،  تلك  قرائن  �ساهدوا 
معانيها حقيقة، فعربوا عنها مبا اتفق لهم من العبارات، ومن 

بعدهم لي�ص مثلهم))).
)1( انظر: حتفة امل�سوؤول للرهوين )414/2(. 

)2( انظر: امل�سدر ال�سابق )415-414/2(. 
)3( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(. 

)4( انظر: امل�سدر ال�سابق. 
)5( انظر: الإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية للقا�سي عيا�ص )�ص/157(. 
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الدليل الثامن: اأنا نعلم بال�سرورة اأن ال�سحابة  الذين رووا عن ر�سول 
ومل  املجل�ص،  ذلك  يف  يكتبونها  يكونوا  مل  الأخبار  هذه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
اإل  ذكروها  وما  تركوها،  �سمعوها  كما  بل  عليها،  يكررون  يكونوا 
بعد الأع�سار وال�سنني، وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك 

الألفاظ))).

مناق�شة الدليل: نوق�ص باأن من خ�سائ�ص العرب اأنهم يحفظون 

تطاول  مع  ين�سونه  ول  الواحد،  ال�سماع  من  الطويل  الكالم 
الأع�سار، وجلُّ ال�سحابة  كذلك))).

ل  اأنه  اإل  �سحيًحا،  كان  واإن  ذكرمتوه  ما  باأن  اجلواب:  وميكن 

يقوى على رد الدليل، اإذ مع تطاول الزمن، يكاد يجزم الإن�سان 
بوجود اختالف يف الألفاظ.

الدليل التا�سع: جتب مراعاة اللفظ بعينه اإذا كان معجًزا؛ اإذ يزول الإعجاز 
بالتبديل، اأما اإذا كان اللفظ غري معجز، فال مانع من نقله باملعنى 
اإذا نقل اإلينا بال خلل، وكما هو معلوم، فاملق�سود بال�سنة حكمها، 
دون لفظها، فاإذا اأتى الراوي باملعنى، جاز ترك اللفظ اإلى غريه 

مما يوؤدي معناه))). 

الدليل العا�سر: ل يخلو اأن يكون نقل احلديث: اإما لأجل لفظه، واإما لأجل 
لفظه ومعناه، واإما لأجل معناه فقط.

)1( انظر: املح�سول للرازي )469/4(، واأ�سا�ص التقدي�ص له )�ص/218( -وعدَّ الرازي هذا الدليل هو الدليل الأقوى 
يف امل�ساألة- و�سرح املعامل لبن التلم�ساين )236/2-239(، و�سرح تنقيح الف�سول للقرايف )�ص/381(، والفائق 
ال�سبكي  لبن  والإبهاج   ،)56/3( للبخاري  الأ�سرار  وك�سف   ،)2970/7( له  الو�سول  ونهاية   ،)455/3( للهندي 

)2005/5(، ونهاية ال�سول )214/3(، ورفع النقاب لل�سو�ساوي )242/5(. 
)2( انظر: نفائ�ص الأ�سول )3178/7(. 

)3( انظر: تقومي اأ�سول الفقه للدبو�سي )262/2(، والعدة لأبي يعلى )970/3(، واإحكام الف�سول للباجي )390/1(، 
واأ�سول ال�سرخ�سي )356/1(، والو�سول اإلى الأ�سول لبن برهان )190/2(، ورو�سة الناظر )423/2(. 
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لأنه  جائز؛  غري  لفظه-  لأجل  احلديث  نقل  يكون  -اأن  فالأول 
مدفوع بالإجماع.

والثاين -اأن يكون نقل احلديث لأجل لفظه ومعناه- غري جائز؛ 
اأنا متعبدون  يثبت  اللفظ، ومل  لو كان كذلك لوجبت تالوة  لأنه 

بتالوة لفظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وهذا  معناه-  لأجل  نقل احلديث  يكون  -اأن  الثالث  اإل  يبق  فلم 
الغر�ص حا�سل يف نقل احلديث باملعنى))).

الدليل احلادي ع�سر: قيا�ص الرواية على ال�سهادة والإقرار، فلو اأقر رجل 
باللغة الفار�سية، جاز لل�سامع اأن ينقل اإقراره اإلى احلاكم، ويبلغه 
باملعنى  اإقراره  نقل  العربية، جاز  باللغة  اأقر  ولو  العربية،  باللغة 
اإلى احلاكم، وكذلك ال�سهود، يعد اتفاقهم يف املعنى، واإن اختلفت 

األفاظهم، فكذا الأمر يف الرواية))). 

والرواية،  ال�سهادة  بني  فرًقا  ثمة  باأن  نوق�ص  الدليل:  مناق�شة 

وبيانه: اأنه باإمكان احلاكم التثبت من ال�سهادة املرتجمة اأو املنقولة 
ملسو هيلع هللا ىلص، واإذا ثبت الفرق بني  باملعنى، وهذا منتٍف يف اأحاديث النبي 

ال�سهادة والرواية، امتنع الإحلاق))).

الدليل الثاين ع�سر: اإذا جاز نقل اأخبار غري النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى، ومل يلزم 
نقل األفاظها، فكذا الأمر يف نقل اأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يجوز نقلها 
باملعنى، واجلامع بني حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحديث غريه: اتفاقهما 

)1( انظر: التمهيد لأبي اخلطاب )164-163/3(. 
)2( انظر: م�سائل اخلالف لل�سيمري )�ص/285(، والعدة لأبي يعلى )970/3(، والتب�سرة لل�سريازي )�ص/346(، و�سرح 
اللمع له )646/2(، والتلخي�ص للجويني )406/2(، وقواطع الأدلة )328/2(، والتمهيد لأبي اخلطاب )164/3(، 
والوا�سح لبن عقيل )40/5(، ورو�سة الناظر )423/2(، وامل�سودة )�ص/282(، ورفع النقاب لل�سو�ساوي )243/5(. 

)3( انظر: العدة لأبي يعلى )971/3(.



171

رواية احلديث واألثر باملعنى

يف منع الرواية باملعنى على وجه ل ياأمن املخرِب اأن يكون كاذًبا))).

مناق�شة الدليل: نوق�ص من وجهني:

باملعنى،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأخبار غري  ن�سلم جواز نقل  الأول: ل  الوجه 
فقد يقال فيها باملنع))). 

واأحاديث  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  اأحاديث  بني  فرًقا  هنا  اأن  الثاين:  الوجه 
الكذب على غريه،  اأعظم من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الكذب على  اإذ  غريه؛ 

واإذا ثبت الفرق مل ي�سّح الإحلاق))).

اجلواب عنه: اأجيب باأن هذا الختالف - وهو كون الكذب على 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأعظم من الكذب على غريه- ل يوؤثر يف قبح الكذب 
يوجب  ل  وعظمه،  الكذب  اإثم  درجة  يف  واختالُفهما  عليهما، 

اختالفهما يف جواز الكذب))).

الدليل الثالث ع�سر: اتفق العلماء على اأن للعامل مبعنى خرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص نقَل معنى 
ُر�سل  الواجب على  واأن  العربية،  اللغة  بغري  كان  اإذا  لفظه  بغري  خربه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�سفرائه اإلى اأهل اللغات املختلفة، اأن يرووا عنه ما �سمعوه 
وحتملوه، مما اأمرهم به ونهاهم عنه، �سواء اأكان باللفظ، اأم باملعنى؛ 
برواية  املق�سود  اأن  ثبت ذلك، �سح  واإذا  باللفظ،  ملسو هيلع هللا ىلص  يلزمهم  اإذ مل 

خرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأمره ونهيه اإ�سابُة معناه، دون اإيراد لفظه بعينه))).

 ،)164/3( اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)971/3( يعلى  لأبي  والعدة  )�ص/285(،  لل�سيمري  اخلالف  م�سائل  )1( انظر: 
والوا�سح لبن عقيل )42/5(، ورو�سة الناظر )424/2(، وامل�سودة )�ص/282(، و�سرح خمت�سر الرو�سة )247/2(، 

واأ�سول الفقه لبن مفلح )605/2(، والتحبري للمرداوي )2087/5(. 
)2( انظر: اأ�سول الفقه لبن مفلح )605/2(، والتحبري للمرداوي )2087/5(. 

)3( انظر: العدة لأبي يعلى )971/3(، والتمهيد لأبي اخلطاب )165/3(. 
)4( انظر: م�سائل اخلالف لل�سيمري )�ص/286(، والعدة لأبي يعلى )971/3(، والتمهيد لأبي اخلطاب )165/3(. 

)5( انظر: الكفاية للخطيب )437/1(، واإحكام الف�سول للباجي )390/1(، والتلخي�ص للجويني )405/2(، والربهان 
)656/1(، وامل�ست�سفى )279/2(، واإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(، ورو�سة الناظر )423/2(، والإحكام 

لالآمدي )103/2(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )128/2(، والتقرير والتحبري لبن اأمري احلاج )286/2(. 
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يقول اإمام احلرمني: »من اأحاط مبواقع الكالم، عرف اأن اإحالل 
نقل  من  القت�ساد  اإلى  اأقرُب  الألفاظ  حملَّ  ثقة  ِمن  الألفاظ 

املعاين من لغة اإلى لغة«))).

مناق�شة الدليل: نوق�ص من وجهني:

باللغات  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  واأحاديث  ال�سريعة  �سرح  اأن  الأول:  الوجه 
الأخرى اأمر تقت�سيه ال�سرورة، ول �سرورة بالراوي يف اأن ينقل 

احلديث باملعنى وهو ذاكٌر له))).

الوجه الثاين: اأن �سرح ال�سريعة ونقلها اإلى اللغات الأخرى جاٍر 
واجتهاد،  بنظر  يتعلق  ما  فيه  لي�ص  اإذ  والتعليم؛  الإفتاء  جمرى 
املجتهدين،  اجتهاد  بها  يتعلق  فاإنه  الأخبار،  رواية  بخالف 
غري  املظنة  وهذه  املعاين،  لختالف  مظنة  الألفاظ  واختالف 

موجودة يف ال�سرح اإلى لغة اأخرى))).

الدليل الرابع ع�سر: لو وجب نقل اأحاديث النبي باللفظ، لوجب اأن ينبه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص تنبيًها يقطع العذر يف ذلك، وملا مل نقف على �سيٍء من 

ذلك، دّل على �سعف منع نقل احلديث باملعنى))).

تلك  يوؤدوا  اأن  للعلماء  الالزم  كان  »لو  الرتمذي:  احلكيم  يقول 
الألفاظ التي بلغت اأ�سماعهم باأعيانها بال زيادة ول نق�سان، ول 
ر�سول  فعل  كما  ال�سحف  ي�ستودعونها  لكانوا  تاأخري،  ول  تقدمي 

)1( الربهان )657/1(. وانظر: امل�ست�سفى )279/2(، واإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(، وال�سروري يف اأ�سول 
الفقه لبن ر�سد )�ص/80(، واملح�سول للرازي )467/4(، وجامع الأ�سول لبن الأثري )51/1(، وخمت�سر املنتهى 

لبن احلاجب )617/1(، وفتح املغيث لل�سخاوي )128/3(. 
)2( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(، ونفائ�ص الأ�سول )3177/7(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )56/3(، 

والإبهاج لبن ال�سبكي )2004/5(، ونهاية ال�سول )214/3(. 
)3( انظر: نهاية الو�سول للهندي )2970/7-2971(، ونهاية ال�سول )214/3(، و�سلم الو�سول للمطيعي )214/3(. 

)4( انظر: الكفاية للخطيب )438/1(. 
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالقراآن، فكان اإذا اأنزل الوحي دعا زيد بن ثابت، فكتبه 
مع ما توكل اهلل له بجمعه وقراآنه... فكان الوحي حمرو�ًسا، ومع 
احلر�ص يكتبه ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلو كانت هذه الأحاديث �سبيلها 
هكذا، لكتبها اأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فهل جاءنا عن اأحد منهم 

اأنه فعل ذلك؟!«))).

منه  يغفل  ل  حتى  واجًبا  اللفظ  اأداء  كان  »لو  فار�ص:  ابن  ويقول 
حرٌف، لأمرهم ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باإثبات ما ي�سمعونه منه كما اأمرهم 
باإثبات الوحي الذي ل يجوز تغيري معناه ول لفظه، فلما مل ياأمرهم 

باإثبات ذلك دلَّ على اأن الأمر يف التحديث اأ�سهل«))).

الدليل اخلام�ص ع�سر: اأن احلاجة اإلى اأحكام ال�سريعة قائمة، ول طريق 
ولو مل  النبوية، واحلوادث كثرية،  الأحاديث  اإل  القراآن  بعد  لنا 
اإلينا  نقل  ملا  القبول  وجعلنا  باملعنى،  اإلينا  الرواة  نقله  ما  نقبل 

باللفظ فقط، لوقفت الأحكام يف اأكرث احلوادث))).

الدليل ال�ساد�ص ع�سر: اأن الجتهاد يف معاين األفاظ اأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
من  املعاين  فُتْجِزُئ  وعليه،  مقبول،  �سائغ  الأحكام  ل�ستخراج 

األفاظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحديث الذي بنينا عليها الأحكام))).

الدليل ال�سابع ع�سر: اأن يف الإلزام بنقل احلديث بلفظه و�سبطه والبقاء 
لهما،  رفًعا  باملعنى  نقله  بجواز  القول  ويف  وم�سقة،  حرًجا  عليه 

وال�سريعة جاءت برفع احلرج))).

)1( نوادر الأ�سول )346/6(. 
)2( ماأخذ العلم )�ص/43 �سمن جمموع لقاء الع�سر الأواخر(. 

)3( انظر: الوا�سح لبن عقيل )40/5(. 
)4( انظر: امل�سدر ال�سابق. 

للعراقي )�ص/261(،  املغيث  للنووي )466/1(، وفتح  واإر�ساد طالب احلقائق  ال�سالح )�ص/214(،  )5( انظر: علوم احلديث لبن 
وفتح املغيث لل�سخاوي )131/3(، واإر�ساد الفحول )288/1(، ومنهج النقد يف علوم احلديث للدكتور نور الدين عرت )�ص/228(. 
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لو  فيما  يتحققان  وامل�سقة  احلرج  باأن  نوق�ص  الدليل:  مناق�شة 

ن�سي الراوي اللفظ، اإن كان يعتمد احلفظ، اأو غاب عنه الكتاب 
غيبة ل متكنه معها مراجعته، اأو متكنه مراجعته ولكن مب�سقة، 

اأما فيما عدا ذلك، فلي�ص ثمة حرج ول م�سقة))).

اأدلة اأ�شحاب القول الثاين )القائلني باملنع مطلًقا(، ا�شتدلوا باأدلة، منها:

گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ   )گ  گ   تعالى:  قال  الأول:  الدليل 
ڱ( ]الأحزاب:34[.

ال�سنة  واحلكمة:  الكرمي،  القراآن  اهلل:  اآيات  اأن  الدللة:  وجه 

النبوية، وقد اأمر اهلل زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يذكرن ما يتلى نف�سه، 
واآيات اهلل اإذا ذكرنها، فاإن تغيريها ل يحل، فكذا الأمر ملا عطف 

عليها، وهي ال�سنة))). 

مناق�شة وجه الدللة: ما ذكرمتوه غري لزم؛ اإذ يف الآية عطف جملة 

الأحكام، فلي�ص  ت�ساويهما يف  على جملة، وعطف اجلمل ل يوجب 
اإذا ُمنع نقل القراآن باملعنى وجب اأن مينع ذلك فيما عطف عليه، 
ول�سيما اأنه لي�ص يف الآية ت�سريح مبنع النقل باملعنى، بل ت�سمنت 
الأمر باأن يذكرن ما يتلى يف بيوتهن، ومن ذكر معناه من غري تغيري 

فيه، فقد ُي�سمى ذاكًرا، واإن بدل بع�ص عباراته واألفاظه))).

ٿٿ(  ٿ    ٿ     ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ    )ڀ   تعالى:  اهلل  قال  الثاين:  الدليل 
]النجم[. وجه الدللة: بينت الآية اأن كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحي كله، فيحرم 

بال ريب حتريفه، كما حرم حتريف الوحي املتلو الذي هو القراآن))).
)1( انظر: النكت الوفية للبقاعي )216/2(. 

)2( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/512(، و�سرح املعامل لبن التلم�ساين )235/2(. 
)3( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/512(. 

للمازري  املح�سول  واإي�ساح  برهان )187/2(،  الأ�سول لبن  اإلى  والو�سول  الإحكام لبن حزم )88/2(،  )4( انظر: 
)�ص/513(، والإحكام لالآمدي )105/2(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص من  النبي  باأنه ل ريب يف كون �سنة  مناق�شة الدليل: نوق�ص 

الكرمي؛ لأن لفظ  القراآن  الوحي، لكن هذا ل يوجب جعلها مثل 
القراآن مق�سود؛ ملا فيه من الإعجاز، ونحن متعبدون به، فن�ستحق 
الثواب بتالوته، لذا مل يجز الإخالل باألفاظه، ولي�ست ال�سنة على 
هذا الوجه، واإذا كان ذلك كذلك، �ساغ لنا التفريُق بني القراآن 
وال�سنة يف هذا الأمر، والقوُل باأن املق�سود بال�سنة واملبتغى بها 

هو املعنى، دون اللفظ))).

ر اهلل  ، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )ن�سّ الدليل الثالث: عن زيد بن ثابت 
امًرا، �سمع مقالتي فبلغها كما �سمعها، فرب حامل فقه غري فقيه، 
ورب حامل فقه اإلى من هو اأفقه منه())). وجه الدللة: يكون اأداء 
حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما �سمعه الراوي باأداء اللفظ امل�سموع، وهذا 

يوجب نقل احلديث بلفظه، ومنع روايته باملعنى))).

مناق�شة وجه الدللة، نوق�ص من �ستة اأوجه:

)1( انظر: العدة لأبي يعلى )973/3(، والتب�سرة لل�سريازي )�ص/347(، و�سرح اللمع له )647/2(، واأ�سول ال�سرخ�سي 
)356/1(، والوا�سح لبن عقيل )44/5(، وميزان الأ�سول لل�سمرقندي )�ص/442(، واإي�ساح املح�سول للمازري 
)�ص/513(، والإحكام لالآمدي )105/2(، و�سرح املعامل لبن التلم�ساين )240/2(، والفائق للهندي )455/3(. 

)2( اأخرج احلديث: اأبو داود يف: ال�سنن، كتاب: العلم، باب: ف�سل ن�سر العلم )�ص/554(، برقم )3660(؛ والرتمذي يف: 
ال�سنن، كتاب: العلم عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب: ما جاء يف احلث على تبليغ ال�سماع )�ص/598(، برقم )2656(، وقال: 
»حديث زيد بن ثابت حديث ح�سن«؛ والن�سائي يف: ال�سنن الكربى، كتاب: العلم، باب: احلث على اإبالغ العلم )363/5(، 
برقم )5816(؛ وابن ماجه يف: ال�سنن، املقدمة، باب: من بلغ علًما )219/1(، برقم )230(. و�سحح الألباين احلديَث 

يف تعليقه على ال�سنن يف املوا�سع ال�سابقة. 
الفقه  اأ�سول  وتقومي  للج�سا�ص )211/3(،  الأ�سول  والف�سول يف  للرامهرمزي )�ص/531(،  الفا�سل  املحدث  )3( انظر: 
للخطيب  والكفاية   ،)971/3( يعلى  لأبي  والعدة  )�ص/287(،  لل�سيمري  اخلالف  وم�سائل   ،)261/2( للدبو�سي 
)394/1، 438(، واإحكام الف�سول للباجي )391/1(، والتب�سرة لل�سريازي )�ص/347(، و�سرح اللمع له )647/2(، 
للغزايل  واملنخول   ،)326/2( لل�سمعاين  الأدلة  وقواطع   ،)657/1( والربهان   ،)406/2( للجويني  والتلخي�ص 
)�ص/279(، وامل�ست�سفى )279/2(، واأ�سول ال�سرخ�سي )355/1(، والتمهيد لأبي اخلطاب )165/3(، والوا�سح لبن 
اإلى الأ�سول لبن برهان )189/2(، والإن�ساف للبطليو�سي )�ص/166(، وميزان الأ�سول  عقيل )42/5(، والو�سول 
لل�سمرقندي )�ص/441(، واإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/512(، وعار�سة الأحوذي لبن العربي )125/10(، والإملاع 
اإلى معرفة اأ�سول الرواية للقا�سي عيا�ص )�ص/155(، واملح�سول للرازي )469/4(، ورو�سة الناظر )422/2(، و�سرح 

تنقيح الف�سول للقرايف )�ص/381(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )55/3(، والتقرير لأ�سول فخر الإ�سالم )368/4(. 
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الوجه الأول: اأن هذا احلديث من قبيل الآحاد، فال يقبل يف اإثبات 
م�ساألة اأ�سولية))).

بالأحاديث  ال�ستدلل  هو  ال�سحيح  باأن  عنه:  اجلواب  وميكن 

النبوية يف اإثبات القواعد الأ�سولية متى ما ثبت �سحة احلديث، 
وخال عن املعار�ص الراجح.

تاأدية  �سمعها(  كما  )فاأداها  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  املق�سود  الثاين:  الوجه 
املعنى واحلكم، ولي�ص اللفظ، فمن اأدى معنى قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص على 
ُيعّد  ل  ولذا  الألفاظ،  اختلفت  واإن  �سمعه،  كما  اأداه  فقد  وجهه، 
كاذًبا، ومن ينقل الكالم من لغة اإلى اأخرى، يكون اأداه كما �سمعه، 

فالعتبار باملعنى دون اللفظ))).

على  ومعناه  بلفظه  اأداء احلديث  اإيجاب  اأن يف  الثالث:  الوجه   
غري الفقيه، اإ�سارًة اإلى العلة املانعة من الرواية باملعنى.

املناق�سة: »هذا  الوجه من  بيان هذا  البغدادي يف   يقول اخلطيب 
بقوله  يقول؛  ما  ه على  ونبَّ فيه  لأنه قد علل  احلديث حجة عليكم؛ 
بفقيه،  لي�ص  فقه  حامل  ورب  �سامع،  من  اأوعى  مبلَّغ  )فرب  ملسو هيلع هللا ىلص: 
واإلى من هو اأفقه منه(، فكاأنه قال: اإذا كان املبلَّغ اأوعى من ال�سامع 
واأفقه، وكان ال�سامع غرَي فقيه، ول ممن يعرف املعنى: وجب عليه 
لهذا  وجه  فال  واإل  الفقيه،  العامُل  معناه  لي�ستنبط  اللفظ،  تاأدية 

التعليل، اإن كان حال املبلِّغ واملبلَّغ �سواء«))).

)1( انظر: الربهان )657/1(. 
)�ص/289(،  لل�سيمري  اخلالف  وم�سائل   ،)627/2( واملعتمد  )�ص/531(،  للرامهرمزي  الفا�سل  املحدث  )2( انظر: 
اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)330/2( الأدلة  وقواطع   ،)657/1( والربهان   ،)391/1( للباجي  الف�سول  واإحكام 
 ،)424/2( الناظر  ورو�سة   ،)470/4( للرازي  واملح�سول  )�ص/443(،  لل�سمرقندي  الأ�سول  وميزان   ،)165/3(

والإحكام لالآمدي )105/2(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )128/2(. 
والربهان   ،)407/2( للجويني  والتلخي�ص   ،)391/1( للباجي  الف�سول  اإحكام  وانظر:   .)439-438/1( )3( الكفاية 
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األفاظ،  بعدة  ورد  قد  بعينه  احلديث  هذا  اأن  الرابع:  الوجه 
فالظاهر اأنه حديث نقل باملعنى، لذا اختلف الرواة يف األفاظه، 

مع اأنَّ معناها واحد))).

حفظ  يف  الرتغيُب  احلديث  يف  ما  غاية  اأن  اخلام�ص:  الوجه 
الأحاديث واأدائها بلفظها والتثبت يف روايتها -وهذا مما ل خالف 
فيه- لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رّغب فيه بالدعاء، ومل يتوعد على تركه، فدل 

على ا�ستحبابه))).

الوجه ال�ساد�ص: لو �سلمنا اأن احلديث يدل على املنع من تبديل 
الألفاظ، فاإنه يحمل على ما يجوز اأن تختلف فيه دللة اللفظني 
-املبدل منه، والبدل- فاأما ما يقطع فيه بالتفاق يف املعنى، فال 

ن�سلم اأن احلديث يدل على املنع منه))). 

، قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اإذا  الدليل الرابع: عن الرباء بن عازب 
اأتيت م�سجعك، فتو�ساأ و�سوءك لل�سالة... ثم قل: اللهم اأ�سلمت 
وجهي اإليك، وفو�ست اأمري اإليك... اآمنت بكتابك الذي اأنزلت، 
اأر�سلت،  الذي  بر�سولك  اآمنت  قلت:  اأر�سلت...(.  الذي  وبنبيك 

فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )قل: اآمنت بنبيك الذي اأر�سلت())).

واإي�ساح   ،)43/5( عقيل  لبن  والوا�سح   ،)166/3( اخلطاب  لأبي  والتمهيد   ،)280/2( وامل�ست�سفى   ،)657/1(
املح�سول للمازري )�ص/512(، وجامع الأ�سول لبن الأثري )52/1(. 

)1( انظر: الكفاية للخطيب )439/1(، واإحكام الف�سول للباجي )391/1(، وامل�ست�سفى )280/2(، وجامع الأ�سول 
لأحكام  التلم�ساين )240/2(، واجلامع  املعامل لبن  و�سرح  لالآمدي )105/2(،  والإحكام  الأثري )53/1(،  لبن 

القراآن للقرطبي )128/2(، ونهاية الو�سول للهندي )2972/7(. 
)2( انظر: تقومي اأ�سول الفقه للدبو�سي )263/2(، والعدة لأبي يعلى )972/3(، والتب�سرة لل�سريازي )�ص/347(، 
و�سرح اللمع له )647/2(، والتمهيد لأبي اخلطاب )166/3(، والوا�سح لبن عقيل )43/5(، و�سرح املعامل لبن 
التلم�ساين )240/2(، وخمت�سر املنتهى لبن احلاجب )617/1(، والفائق للهندي )456/3(، ونهاية الو�سول له 

)2972/7(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )59/3(. 
)3( انظر: نهاية الو�سول للهندي )2972/7(. 

)4( اأخرج احلديَث: البخاري يف: ال�سحيح، كتاب: الو�سوء، باب: ف�سل من بات على الو�سوء )245/1(، برقم )247(؛ 
وم�سلم يف: ال�سحيح، كتاب: الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم )�ص/1116(، برقم )6882(، واللفظ مل�سلم. 
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ل  اأمر  يف  اللفظ  خمالفة  ي�سوغ  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  الدللة:  وجه 
يحيل املعنى))).

مناق�شة وجه الدللة: نوق�ص من اأربعة اأوجه:

ويحكيه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  لفظ  ينقل  فيمن  كالمنا  اأن  الأول:  الوجه 
عنه، وهنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي يعّلم ال�سحابي الدعاء))).

الوجه الثاين: اأن قول: )ور�سولك الذي اأر�سلت( غري م�ستح�سن؛ 
خللوه من الفائدة، واإمنا الذي يفيد هو و�سف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالنبوة، 

واإثبات الر�سالة له، ل و�سفه بالر�سالة واإثبات الر�سالة له))).

ملسو هيلع هللا ىلص على  النبي  اإنكار  ال�سنقيطي: »وجه  ال�سيخ حممد الأمني  يقول 
مقام  يقوم  ل  )الر�سول(  لفظ:  اأن  بالر�سول:  النبي  اإبدال  الرباء 
الكلمتني، فاإنك  لتفاوت معنى  لفظ: )النبي( يف احلديث املذكور؛ 
لو قلت: )ور�سولك الذي اأر�سلت(. كان قولك: )الذي اأر�سلت(، ل 
حاجة له مع قولك: )ور�سولك(، فهو تكرار ظاهر، وتاأكيد ل حاجة 
ح  اإليه، بخالف لفظ: النبي؛ فاإن النبي قد يكون غري مر�سل، ف�سرَّ
باأنه مر�سل، فيكون قوله: )الذي اأر�سلت( تاأ�سي�ًسا ل تاأكيًدا، ومعلوم 
اأن التاأكيد ل ي�ساوي التاأ�سي�ص، وقد تقرر يف الأ�سول اأنه اإن دار اللفظ 

بني التاأكيد والتاأ�سي�ص، فحمله على التاأ�سي�ص اأرجح اإل لدليل«))).

الإلزام  الرباء   على  ه  بردِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبى  ُيِرد  مل  الثالث:  الوجه 
والتمهيد  للخطيب )438/1(،  والكفاية  والإحكام لبن حزم )86/2(،  للرامهرمزي )�ص/531(،  الفا�سل  املحدث  )1( انظر: 
لأبي اخلطاب )167/3(، والإملاع اإلى معرفة اأ�سول الرواية للقا�سي عيا�ص )�ص/154(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 
)128/2(، و�سرح خمت�سر الرو�سة )246/2(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )606/2(، والتحبري للمرداوي )2087/5(، وفتح 

املغيث لل�سخاوي )124/3(. 
)2( انظر: املحدث الفا�سل للرامهرمزي )�ص/532(. 

الباري لبن حجر )358/1(،  للعراقي )725/1(، وفتح  الكفاية للخطيب )439/1(، والتقييد والإي�ساح  )3( انظر: 
والتحبري للمرداوي )2087/5(. 

)4( مذكرة اأ�سول الفقه )�ص/214(. 
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اأر�سلت(  الذي  )ونبيك  قوله:  يف  ما  بذلك  اأراد  واإمنا  باللفظ، 
من املعنى الذي لي�ص يف قوله: )ور�سولك الذي اأر�سلت(؛ وذلك 
اأنه اإذا قال: ور�سولك الذي اأر�سلت يدخل فيه: جربيل وغريه من 
املالئكة الذين هم ر�سل اهلل اإلى اأنبيائه، ولي�سوا باأنبياء، فاأراد 
بقوله: )ونبيك الذي اأر�سلت( تخلي�ص الكالم من اللب�ص، ليكون 
اأوحى  الذي  بكتابه  الت�سديق  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  بنبوته  بالت�سديق  املراد 

اهلل تعالى اإليه، واأمرهم بالإميان به))).

الوجه الرابع: اأن الذي يف حديث الرباء بن عازب ذكٌر، واألفاظ 
وجبت  لذا  الثواب،  وتقدير  اللفظ  تعيني  يف  توقيفية  الأذكار 

املحافظة عليها))). 

يقل  )ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  قال  قالت:  عائ�سة   عن  اخلام�ص:  الدليل 
اأحدكم: خبثت نف�سي، وليقل: لق�ست())). 

وجه الدللة: اأن معنى لق�ست وخبثت واحد، ومل يجّوز النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
و�سع اإحداهما مكان الأخرى))). 

ب�)خبثت(؛  التعبري  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يرغب  مل  الدليل:  مناق�شة 

النقل  ملنع  ولي�ص  اخل�سو�ص،  وجه  على  اخلبث  ا�سم  لكراهية 
ا�سم اخلبث،  من  و�سلم  املعنى،  على  دل  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  فاختار  باملعنى، 
وكان من هديه ملسو هيلع هللا ىلص اختيار ال�سم احل�سن، وترك ال�سم القبيح))). 

)1( انظر: �سرح ابن بطال على �سحيح البخاري )366/1(، وفتح الباري لبن حجر )358/1(، والتحبري للمرداوي 
 .)2089-2087/5(

)2( انظر: التقييد والإي�ساح للعراقي )725/1(، وفتح املغيث لل�سخاوي )131/3(. 
)3( اأخرج احلديَث: البخاري يف: ال�سحيح، كتاب: الأدب، باب: ل يقل: خبثت نف�سي )522/2(، برقم )6179(؛ وم�سلم يف: 

ال�سحيح، كتاب: الألفاظ من الأدب وغريها، باب: كراهية قول الإن�سان: خبتث نف�سي )�ص/952(، برقم )5878(.
)4( انظر: �سرح مراقي ال�سعود لل�سنقيطي )376/1(. 

)5( انظر: فتح الباري لبن حجر )49/14(. 
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الدليل ال�ساد�ص: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأوتي جوامع الكلم والف�ساحة والبيان ما هو 
نهاية ل يدركه فيه غريه، فمن يقدر اأن ياأتي بلفظ يوازي لفظه، 
م�ستملة  احلديث  األفاظ  ولعل  املعنى؟!  من  يت�سمنه  ما  ويت�سمن 
على معاين يتعلق بها كثرٌي من الأحكام، ُيخّل بها النقل باملعنى))).

مناق�شة الدليل: ما ذكرمتوه م�سلٌَّم، ولكْن كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يخاطب 

الكلم  جوامع  على  امل�ستملة  واألفاظه  املعهودة،  باللغة  النا�ص 
حمفوظة، اأما قولكم: اإن األفاظ الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص مت�سمنة على معاين ل 
تفي بها األفاظ غريه، فاجلواب عنه، اأنا اإمنا جنوز الرواية باملعنى 

للعارف مبواقع الألفاظ ومعانيها، املتحفظ يف ذلك))). 

الدليل ال�سابع: اإذا وجب نقل الأذان والت�سهد ونحوهما باللفظ، ومنعنا 
نقلها باملعنى بالتفاق، فكذا الأمر يف �سائر اأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

املطلوب فيها لفظها ومعناها))).

مناق�شة الدليل، نوق�ص من وجهني:

 الوجه الأول: اأننا اأوجبنا نقل الأذان والت�سهد باللفظ؛ لأن ال�سرع 
واإذا  العربية،  اللغة  بغري  اأداوؤهما  يجوز  باألفاظهما، فال  تعبدنا 
اأخّل املكلف باألفاظهما مل يح�سل املق�سود واملبتغى، وهذا الأمر 

منتٍف عن بقية الأحاديث))).

 ،)188/2( برهان  لبن  الأ�سول  اإلى  والو�سول   ،)355/1( ال�سرخ�سي  واأ�سول   ،)326/2( الأدلة  قواطع  )1( انظر: 
وميزان الأ�سول لل�سمرقندي )�ص/441(، والنكت الوفية للبقاعي )210/2(. 

)2( انظر: الو�سول اإلى الأ�سول لبن برهان )191-190/2(. 
والكفاية   ،)972/3( يعلى  لأبي  والعدة  )�ص/286(،  لل�سيمري  اخلالف  وم�سائل   ،)627/2( املعتمد  )3( انظر: 
للخطيب )438/1(، واإحكام الف�سول للباجي )390/1(، والتمهيد لأبي اخلطاب )166/3(، والوا�سح لبن عقيل 

)42/5(، واإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/513(، والإحكام لالآمدي )105/2(، والفائق للهندي )456/3(. 
)4( انظر: املعتمد )627/2(، وم�سائل اخلالف لل�سيمري )�ص/287(، والعدة لأبي يعلى )972/3(، واإحكام الف�سول 
للباجي )391/1(، والتلخي�ص للجويني )408/2(، وامل�ست�سفى )279/2(، والتمهيد لأبي اخلطاب )166/3(، 
والوا�سح لبن عقيل )44/5(، وميزان الأ�سول لل�سمرقندي )�ص/442(، وجامع الأ�سول لبن الأثري )51/1(، 

والإحكام لالآمدي )105/2(، ونهاية الو�سول لل�ساعاتي )375/1(، والإبهاج لبن ال�سبكي )2008/5(. 
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الت�سهد  األفاظ  على  النبوية  الأحاديث  قيا�ص  اأن  الثاين:  الوجه 
والأذان، قيا�ص غري �سحيح؛ وذلك لنتفاء العلة اجلامعة بينهما، 
ولو �سلمنا هذا القيا�ص، فلي�ص باأولى من قيا�ص الأحاديث النبوية 

على ال�سهادة؛ اإذ اإنها ت�سح باأي لفظ دالٍّ عليها))).

الدليل الثامن: يت�سمن تغيري األفاظ احلديث النبوي الكذب على ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتقويله ما مل يقله، وهذا من الكبائر))). 

الراوي  يقطع  اأن  باملعنى  النقل  �شرط  باأن  يناق�ض:  اأن  وميكن 
املعنى  باإ�سابة  الكالم،  ومواقع  الألفاظ  مبعاين  العارف 
ومطابقته، بحيث يوؤدي مثل ما �سمعه، واإذا نقل احلديث بهذه 

ال�سورة مل يكن فيه تقويل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ما مل يقل.

الدليل التا�سع: اأننا ل ناأمن اإذا نقل الراوي احلديَث باملعنى اأن ياأتي بلفظ 
ل يوؤدي املعنى الأول، فيتغري املق�سود باحلديث تبًعا لذلك، لذا 

منعنا النقل باملعنى))).

مناق�شة الدليل: نوق�ص باأن املحذور الذي ذكرمتوه - وهو خطاأ 

الرواية  منعنا  ولذا  معترب،  باملعنى-  احلديث  نقل  يف  الراوي 
باملعنى اإذا كان الراوي غري عارف مبعاين الألفاظ، وغري حميط 
اإذا كان الراوي عارًفا مبعاين  اأما  مبا يتغري به معنى احلديث، 

الألفاظ، حميًطا مبعنى احلديث، فاإنه ينتفي املحذور))).

)1( انظر: املعتمد )627/2(، والتمهيد لأبي اخلطاب )166/3(، واإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/513(، والإحكام 
لالآمدي )105/2(. 

اإلى الأ�سول لبن برهان )187/2(، والنكت الوفية للبقاعي )210/2(، وفتح الباقي لالأن�ساري  )2( انظر: الو�سول 
)73/2(، وق�ساء الوطر للقاين )1143/2(، وتوجيه النظر للجزائري )684/2(. 

)3( انظر: التب�سرة لل�سريازي )�ص/347(، و�سرح اللمع له )647/2( واأ�سول ال�سرخ�سي )355/1(، والتمهيد لأبي 
اخلطاب )167/3(. 

)4( انظر: التب�سرة لل�سريازي )�ص/347( و�سرح اللمع له )647/2(، والتمهيد لأبي اخلطاب )167/3(. 
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الدليل العا�سر: لو جاز للراوي تبديل لفظ الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ نف�سه، كان 
للراوي الثاين تبديل اللفظ الذي �سمعه بلفظ نف�سه، بل هذا اأولى؛ 
لأن جواز تبديل لفظ الراوي اأولى من جواز تبديل لفظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
اإلى �شقوط  وكذا االأمر يف الطبقة الثالثة والرابعة، وهذا يف�شي 
اجتهد  واإن  الإن�سان  لأن  بالكلية؛  احلديث  وطم�ص  الأول،  الكالم 
يف نقل املعنى، لكنه ل ينفك عن تفاوت واإن َقّل، فاإذا توالت هذه 
التفاوتات: كان التفاوت الأخري تفاوًتا فاح�ًسا، بحيث ل يبقى بني 

الكالمني: الأخري، والأول نوع منا�سبة))).

يقطع  اأن  باملعنى  النقل  �شرط  باأن  نوق�ض  الدليل:  مناق�شة 

املعنى  باإ�سابة  الكالم،  الألفاظ ومواقع  العارف مبعاين  الراوي 
ومطابقته، بحيث يوؤدي مثل ما �سمعه، ومع هذا القيد ل نخ�سى 

ما ذكرمتوه يف دليلكم))).

توافرت  الفقهاء  اإلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  األفاظ  ُنقلت  اإذا  ع�سر:  احلادي  الدليل 
هممهم على ا�شتنباط املعاين منها، وتكثري الفوائد، ولي�ض االأمر 
)1( انظر: املح�سول للرازي )470/4(، وخمت�سر املنتهى لبن احلاجب )617/1(، واحلا�سل من املح�سول لالأرموي 
ومنهاج  لالأرموي )151/2(،  املح�سول  والتح�سيل من  للقرطبي )129/2(،  القراآن  لأحكام  واجلامع   ،)821/2(
الأ�سرار  وك�سف   ،)2974/7( له  الو�سول  ونهاية   ،)456/3( للهندي  والفائق  )�ص/406(،  للبي�ساوي  الو�سول 

للبخاري )55/3(، ورفع احلاجب )430/2(، والإبهاج لبن ال�سبكي )2008/5(، ونهاية ال�سول )215/3(. 
 وقد �ساق الآمدي يف: الإحكام )104/2( هذا الدليل ب�سياق اآخر، اأذكر ملخ�سه؛ لأهميته: اإن علماء اللغة العربية 
واأهل الجتهاد، قد يختلفون يف معنى اللفظ الوارد مع احتاده، حتى اإن كل واحد منهم قد يتنبه منه على ما ل يتنبه 
عليه الآخر، وعليه: فالراوي واإن كان عاملًا بالعربية واختالف دللت الألفاظ، فقد يحمل اللفظ على معنى فهمه من 
احلديث مع الغفلة عن غري ذلك، فاإذا اأتى بلفظ يوؤدي املعنى الذي فهمه من اللفظ النبوي دون غريه، مع احتمال اأن 
يكون ما اأخل به هو املق�سود اأو بع�ص املق�سود: فال يكون وافًيا بالغر�ص من اللفظ، ورمبا اختل املق�سود من اللفظ 
بالكلية بتقدير تعدد النقلة، باأن ينقل كل واحد ما �سمعه من الراوي الذي قبله، باألفاظ غري األفاظه على ح�سب ما 
يعقله من لفظه، مع التفاوت الي�سري يف املعنى، حتى ينتهي املعنى الأخري اإلى خمالفة املعنى املق�سود باللفظ النبوي 

بالكلية، وهو ممتنع. 
 وانظر: نهاية الو�سول لل�ساعاتي )375/1(.

)2( انظر: الإحكام لالآمدي )105/2(، وخمت�سر املنتهى لبن احلاجب )617/1(، واحلا�سل من املح�سول لالأرموي 
)821/2(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )129/2(، والتح�سيل من املح�سول لالأرموي )152/2(، ومنهاج 
الو�سول للبي�ساوي )�ص/407(، ونهاية الو�سول لل�ساعاتي )375/1(، والفائق للهندي )456/3(، ونهاية الو�سول 

له )2974/7(، ونهاية ال�سول )215/3(. 
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اإذا ُغريت االألفاظ، فاإن الهمم على ا�شتنباط  على هذه ال�شفة 
املعاين من الأحاديث تفرت))).

الراوي  يقطع  اأن  باملعنى  النقل  �شرط  باأن  يناق�س:  اأن  وميكن 

العارف مبعاين الألفاظ ومواقع الكالم، باإ�سابة املعنى ومطابقته، 
بحيث يوؤدي مثل ما �سمعه، ومع هذا القيد ل نخ�سى ما ذكرمتوه 

يف دليلكم.

الدليل الثاين ع�سر: اأن عامة الألفاظ العربية التي لها نظائر يف اللغة، 
ت�ساركها  ب�سيء ل  اإذا حتققتها وجدت كل لفظة منها خمت�سة 
فيه �ساحبتها، فمن جّوز الرواية باملعنى مل ي�سلم من البعد عن 

املعنى املق�سود))).

الدليل الثالث ع�سر: قد يخطئ الراوي املعنى اإذا اأراد نقل احلديِث بغري 
لفظه، لذا فال يجوز رواية الأخبار باملعنى))). 

وميكن اأن يناق�س: باأن ما ذكرمتوه احتمال �سعيف؛ اإذ الأقرب 

من حال الراوي العدل العارف مبعاين الألفاظ اأن ل يقدم على 
الرواية باملعنى، اإل اإذا قطع مبطابقة املعنى. 

اأدلة اأ�شحاب القول الرابع )جتوز الرواية بلفظ مرادف فقط(: 

الدليل الأول: اأن اإبدال اللفظ مبرادفه غري حمتاج اإلى نظر وا�ستدلل، بخالف 
ا: فاللفظ غري املرادف قد ل يفي باملق�سود  اللفظ غري املرادف، واأي�سً

باحلديث، لذا ق�سرنا جواز الرواية باملعنى على املرادف))).

اإلى الأ�سول لبن برهان )189/2(، والتح�سيل من املح�سول لالأرموي )151/2(، وك�سف الأ�سرار  الو�سول  )1( انظر: 
للبخاري )55/3(. 

)2( انظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )55/3(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )599/2(، ورفع احلاجب )430/2(. 
)3( انظر: ال�ستعداد لرتبة الجتهاد لبن نور الدين )908/2(. 

)4( انظر: ال�سروري يف اأ�سول الفقه لبن ر�سد )�ص/80(، والبدر الطالع للمحلي )122/2(، ورفع النقاب لل�سو�ساوي )245/5(. 



184

الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع

غري  يف  كان  اإذا   - باملعنى  احلديث  نقل  يف  العمدة  اأن  الثاين:  الدليل 
الألفاظ املرتادفة- على فهم الراوي، ونحن ل نلتفت اإلى فهمه؛ 

اإذ قد يعتقد ما لي�ص بعلٍم علًما))). 

مناق�شة الدليل: لو اأخذنا مبا قررمتوه يف دليلكم، للزم منه منع 

العتماد  لأن  اللفظ مبرادفه؛  باإبدال  اإذا كانت  باملعنى  الرواية 
فيه على فهم الراوي ومعرفته، واأنتم ل تقولون بهذا))).

وميكنهم ال�ستدلل باأدلة اأ�سحاب القول الأول، ويحملونها على 
الألفاظ املرتادفة.

دليل اأ�شحاب القول اخلام�س )مذهب اأكرث احلنفية(:

اأ.   يجوز نقل املحكم باملعنى ملن �سمعه؛ لأنه ل يحتمل اإل معنى واحًدا، 
وما كان هذا �ساأنه مل يقع الوهم واخللل يف معرفة معناه ملن كان عاملًا 

بالل�سان العربي.

به  الأول م�ستدلًّ  القول  الثالَث لأ�سحاب  الدليَل  �ساق اخلبازيُّ  وقد 
على جواز رواية املحكم باملعنى))).

الجتهاد؛  بطرق  العارف  للفقيه  باملعنى  الظاهر  نقل اخلرب  يجوز  ب.  
لأن معنى اللفظ واإن كان ظاهًرا، فهو حمتمٌل للمجاز واخل�سو�ص، 
فال يجوز نقله باملعنى اإل للعامل بطرق الجتهاد؛ ليتحقق الأمن من 
الوقوع يف اخلطاأ واخللل. ومننع من عدا الفقيه من النقل باملعنى؛ 
اخل�سو�ص،  ول  املجاز  يحتمل  ل  اآخر  بلفظ  اللفظ  يبدل  قد  لأنه 
ه، اأو ياأتي بلفظ اأعّم  ويكون املراد باللفظ امل�سموع جماَزه اأو خ�سو�سَ

)1( انظر: التحقيق والبيان لالأبياري )753/2(. 
)2( انظر: امل�سدر ال�سابق. 

)3( انظر: املغني يف اأ�سول الفقه )�ص/223(. 
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الجتهاد،  بطرق  الناقل  جهل  اخللل  مرد  ويكون  الأول،  اللفظ  من 
فحفاًظا على اللفظ امل�سموع منعنا غري الفقيه.

ج.  ل يجوز نقل امل�سكل وامل�سرتك من الألفاظ باملعنى؛ لأنا ل نقف على 
معناه اإل ب�سرب من التاأويل، وتاأويل الراوي ل يكون حجة على غريه؛ 
لأن تاأويله هنا عبارة عن راأيه، لذا ل يجوز نقلهما اإل باللفظ امل�سموع))).

د.  ل يجوز نقل املجمل باملعنى؛ لأنه ل يت�سور نقله باملعنى؛ فاملنع هنا 
لذات الألفاظ))).

ملسو هيلع هللا ىلص خم�سو�ص بهذا  ه�.  ل يجوز نقل جوامع الكلم باملعنى؛ لأن النبي 
من  هو  مبا  الإتيان  على  بعده  اأحد  يقدر  فال  الكالم،  من  النظم 
ملسو هيلع هللا ىلص، ولو نقله الراوي بعبارته حل�سل الق�سور يف  خ�سائ�ص النبي 

املعنى املطلوب))). 

اأدلة اأ�شحاب القول ال�شاد�س )جتوز الرواية باملعنى لالأحاديث العلمية، وبع�س 
العملية(: 

فيه على  التعويل  لأن  للعلم؛  املوجب  رواية احلديث  الأول: جتوز  الدليل 
معناه، فال جتب مراعاة لفظه))).

الدليل الثاين: اإذا كان موجب احلديث علًما جوزنا روايته باملعنى؛ لأنه 
و�سيلة اإلى غريه، فيت�سامح فيه))).

)1( انظر: تقومي اأ�سول الفقه للدبو�سي )263/2(، واأ�سول ال�سرخ�سي )356/1-357(، وجامع الأ�سول لبن الأثري )51/1(، 
واملغني للخبازي )�ص/223(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )57/3-58(، والتو�سيح ل�سدر ال�سريعة )13/2(، والتقرير 

لأ�سول فخر الإ�سالم )374/4(، وتي�سري التحرير لأمري باد �ساه )100/3(، و�سلم الو�سول للمطيعي )212/3(.
وقد تقدم يف حترير حمل النزاع: ا�ستدلُل احلنفية بالإجماع على عدم جواز نقل الألفاظ امل�سكلة وامل�سرتكة باملعنى. 

)2( انظر: امل�سادر ال�سابقة. 
)3( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي )357/1(، واملغني للخبازي )�ص/224(، وك�سف الأ�سرار للبخاري )58/3(، والتو�سيح 
احلاج  اأمري  لبن  والتحبري  والتقرير   ،)376/4( الإ�سالم  فخر  لأ�سول  والتقرير   ،)13/2( ال�سريعة  ل�سدر 

)287/2(، ومراآة الأ�سول للمال خ�سرو )240/2(، وفتح الغفار لبن جنيم )115/2(. 
)4( انظر: تدريب الراوي لل�سيوطي )660/2(. ومل اأقف على ا�ستدلل لتتمة القول ال�ساد�ص. 

)5( انظر: الآيات البينات للعبادي )379/3(، وحا�سية البناين على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )172/2(، =
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يكون  قد  اإذ  نظر؛  حمل  ذكروه  ما  باأن  نوق�ص  الدليل:  مناق�شة 

احلديث املوجب للعلم مق�سوًدا لذاته، كالعلم بذات اهلل تعالى 
و�سفاته))). 

يقول ال�سيخ طاهر اجلزائري: »قد اأ�سكل هذا القول على كثري من 
الباحثني؛ وذلك الأن موجب احلديث اإن كان علًما، يجب االحتياط 
فيه كثرًيا؛ لأن الرواية باملعنى كثرًيا ما ل تكون وافية باملق�سود، 

فكيف ت�سوغ الرواية باملعنى فيه مطلًقا؟!...«))). 

دليل اأ�شحاب القولني: ال�شابع، والثامن )القائلني بالتف�شيل()3(:

اأن يف كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الف�ساحة والبيان ما ل يوجد يف كالم غريه، 
ا: فال�سرورة  واإذا كان ذلك كذلك، مل يجز العدول عن لفظه اإلى غريه، واأي�سً

اإلى نقله باملعنى منتفية.

اأما اإن مل يحفظ الراوي األفاظ احلديث، جاز له روايته باملعنى؛ لأن الراوي 
اأداوؤهما، واإن عجز عن  اأمرين: اللفظ، واملعنى، فاإن قدر عليهما لزمه  حتمل 
اللفظ، وقدر على املعنى، جاز له النقل باملعنى، بل قد يجب عليه النقل باملعنى؛ 
لئال يكون مق�سًرا يف نقل ما حتّمله؛ اإذ قد يتعلق باملعنى من الأحكام ما ل يجوز 

له اأن يكتمه))). 

وقد عّلق الإ�سنوي على ما مثل به املاوردي والروياين -وقد �سقته يف عر�ص 

= وحا�سية العطار على �سرح املحلي على جمع اجلوامع )205/2(. 
)1( انظر: امل�سادر ال�سابقة. 

)2( انظر: توجيه النظر )690-689/2(. 
)3( مل اأقف على اأدلة للتف�سيل الذي ذكره املاوردي، لكنَّ يف القدر الأخري من قوله: )جتوز الرواية باملعنى لل�سحابي 

اإذا ن�سي اللفظ، دون العك�ص( اتفاًقا مع اأ�سحاب القول الثامن، لذا ذكرتهما مًعا.
والبحر  للروياين )207/11(،  له )417/1(، وبحر املذهب  القا�سي  واأدب  للماوردي )96/12(،  )4( انظر: احلاوي 
 ،)611/3( للزرك�سي  ال�سالح  ابن  مقدمة  على  والنكت   ،)1054/2( امل�سامع  وت�سنيف   ،)359/4( املحيط 
لل�سخاوي  املغيث  وفتح   ،)2083/5( للمرداوي  والتحبري   ،)908/2( الدين  نور  لبن  الجتهاد  لرتبة  وال�ستعداد 

)126/3(، و�سرح الكوكب ال�ساطع لل�سيوطي )262/3(. 
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الأقوال يف امل�ساألة- قائاًل: »ما ذكراه باطل مردود؛ لأن لفظ )افعل( للوجوب، 
بخالف الأمر، و)ل تفعل( للتحرمي، بخالف لفظ النهي«))).

دليل اأ�شحاب القول التا�شع )جتوز الرواية باملعنى مع حفظ اللفظ، ول 
جتوز مع ن�شيانه(:

اإذا كان الراوي حافًظا للحديث بلفظه، جاز له روايته باملعنى؛ لأنه متمكن 
من التعبري عنه على وجه �سحيح، بخالف الراوي النا�سي للفظ احلديث، اإذ 

اإنه غري متمكن من التعبري عنه على الوجه ال�سحيح))).

دليل اأ�شحاب القول العا�شر )جتوز الرواية باملعنى لل�شحابي فقط(:

اإن لل�سحابة  من املزية ما لي�ص لغريهم؛ فاإنهم �ساهدوا قرائن تلك 
الألفاظ، واأ�سباب تلك الأحاديث، وفهموا معانيها حقيقة، وهم اأرباب الل�سان، 
واأعلم اخللق بالكالم، فعرّبوا عن هذه الأحاديث مبا اتفق لهم من العبارات، 
واأما من بعدهم، فيجب عليهم املحافظة على الألفاظ املبلغة اإليهم التي منها 
ت�ستخرج املعاين، لأنا اإذا مل ن�سبط هذه الألفاظ، وحتدثنا على املعنى، انحل 

النظم، ومل ت�ستنبط منها الأحكام على الوجه ال�سحيح))).

مناق�شة الدليل: نوق�ص باأنه اإذا �سرطنا جلواز نقل احلديث باملعنى اإ�سابة 

املعنى ومطابقته، فال فرق بني زمن ال�سحابة  وزمن التابعني وزمن غريهم؛ 
ولو عرب باأن املطابقة بعد زمن ال�سحابة  اأبعد كان اأقرب))). 

وميكن لأرباب هذا القول ال�ستدلل باأدلة اأ�سحاب القول الأول، وق�سرها 
على ال�سحابة فقط. ول �سيما الدليل الثالث، والدليل الرابع. 

)1( التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول )�ص/165(. 
)2( انظر: النكت الوفية للبقاعي )208/2(، و�سرح الكوكب ال�ساطع لل�سيوطي )262/3(، وتدريب الراوي له )659/2(، 

وتوجيه النظر للجزائري )687/2(. 
وتوجيه   ،)126/3( لل�سخاوي  املغيث  وفتح  )�ص/157(،  عيا�ص  للقا�سي  الرواية  اأ�سول  معرفة  يف  الإملاع  )3( انظر: 

النظر للجزائري )688/2(. 
)4( انظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )130-129/2(. 
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وقد تقدم يف حترير حمل النزاع �سياق كالم ابن العربي، وهو دليٌل ي�سح 
ا�ستدلل اأرباب هذا القول به.

دليل اأ�شحاب القول احلادي ع�شر )جتوز الرواية باملعنى لل�شحابي والتابعي(:

اإن احلديث اإذا قيده الإ�سناُد وجب اأن ل يختلف لفظه فيدخله الكذب، وذلك 
لأن الرواية باملعنى -ل �سيما اإن تعدد الراوون بها- توجب رواية احلديث على 
وجوه �ستى خمتلفة يف اللفظ، و كثرًيا ما يوجب الختالُف يف اللفظ الختالَف 
يف املعنى، واإن كان ي�سرًيا بحيث ل ي�سعر به اإل قليل من اأهل العلم، والختالف 
يف املعنى يدل على اأن ذلك احلديث مل ُيرو كما ينبغي، بل وقع خطاأ يف بع�ص 
رواياته اأو يف جميعها فيكون فيها ما مل يقله النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا املحذور اإمنا يظهر 
بعد تدوين احلديث وتقييده بالإ�سناد، فاإذا ُمنع اأتباُع التابعني ومن بعدهم من 

الرواية باملعنى، مل يظهر ذلك املحذور))).

دليل اأ�شحاب القول الثاين ع�شر )جتوز الرواية باملعنى يف الإفتاء والتبليغ 
فقط(:

حديث الرباء بن عازب  املتقدم يف اأدلة اأ�سحاب القول الثاين، ووجه 
الدللة: اأن الظاهر من احلديث اأنه ملا كان املقام مقام تبليغ مل يجّوز النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص الرواية باملعنى))).
دليل القول الثالث ع�شر )جتوز الرواية باملعنى يف الأحاديث الطوال، دون 

الق�شار(:

حفظها  ي�سعب  اإذ  لل�سرورة،  باملعنى؛  الطوال  الأحاديث  رواية  جتوز 
و�سبطها، بخالف ما قلَّ من الكالم، فال �سرورة اإلى نقله باملعنى؛ لتي�سر 

حفظه))).
النظر  وتوجيه  لل�سخاوي )126/3(،  املغيث  وفتح  للزرك�سي )610/3(،  ال�سالح  ابن  مقدمة  على  النكت  )1( انظر: 

للجزائري )689/2(. 
)2( انظر: البحر املحيط )361/4(، والنكت على مقدمة ابن ال�سالح للزرك�سي )611/3(، والتحبري للمرداوي )2084/5(. 
)3( انظر: اإي�ساح املح�سول للمازري )�ص/514(، ون�سر البنود للعلوي )67/2(، ومراقي ال�سعود للجكني )�ص/286(. 
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هذه هي اأدلة الأقوال يف هذه امل�ساألة، وكما هو ظاهر، فاإن القولني الأولني 
هما القولن الرئي�سان يف امل�ساألة، واأثرهما يف الأقوال املف�سلة بنّي.

املطلب الرابع
املوازنة والرتجيح

مناق�سات  من  عليها  ورد  وما  واأدلتها  ال�سابقة  الأقوال  يف  النظر  بعد 
واعرتا�سات، يظهر يل الآتي:

جتوز رواية احلديث باملعنى يف اجلملة، والأولى ملن حفظ اللفظ اأداوؤه، . 1
وعدم روايته باملعنى؛ اإذ األفاظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل يعدلها �سيء من األفاظ 

النا�ص، واإن اأُدي املعنى بغريها.

جتوز رواية احلديث باملعنى ملن هم يف طبقة ال�سحابي والتابعي؛ وذلك . 2
اأما من بعد  الرواية باملعنى قائمة.  اإلى  الكتابة، فاحلاجة  لعدم وجود 
البقاء  االحتياط  لكن  ا،  اأي�شً باملعنى  الرواية  فتجوز  الطبقتني،  هاتني 

على اللفظ ما اأمكن، وترك الرواية باملعنى)1(؛ وذلك لالآتي:

اأوًل: قوة الأدلة التي ا�ستدل بها املجوزون للرواية باملعنى، فمن الأدلة 
التي ا�ستدلوا بها: 

الواحدة 	• للحادثة  نقلهم  يف  ال�سحابة   بعمل  ال�ستدلل 
باألفاظ متعددة، ومعناها واحد. واتفاقهم على عدم الإنكار، اإذ 

لو اأنكر اأحد منهم على غريه لنقل.

فعل ال�سحابة  يف حكاية ما �سمعوه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى، 	•

)1( انظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )127/2(. 
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كقول القائل: اأمر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكذا، ونهى عن كذا، وهذا 
منهم ترك للفظ وتوجه للمعنى الذي يحكي اللفظ.

اأن يف اإنزال القراآن الكرمي على �سبعة اأحرف اإ�سارة اإلى التو�سعة 	•
على النا�ص، واإذا ثبت هذا املعنى -وهو التو�سعة على النا�ص- 

للقراآن الذي تكفل اهلل بحفظه، فثبوته لل�سنة اآكد. 
يقول اأبو عي�سى الرتمذي: »من اأقام الإ�سناد وحفظه، وغرّي اللفظ، 

فاإن هذا وا�سع عند اأهل العلم«))).
ثانًيا: يظهر يل اأن ال�سحابة  فهموا التخفيف يف باب رواية ال�سنة 
اأنها لي�ست كاألفاظ القراآن  باملعنى، وعقلوا هذا الأمر، وعلموا 
اإذا روى حديًثا باملعنى  الكرمي، يوؤكد هذا: اأن بع�ص ال�سحابة 
اأعقبه بقوله: »اأو نحوه«، اأو »�سبهه« ونحو هذه الألفاظ)))، وهذا 

مرجح قوي لتجويز الرواية باملعنى
باملعنى؛  نقلها  �ساهد عملي على جواز  النبوية  ال�سنة  واقع  اأن  ثالًثا: 
اإذ ل اأ�ستطيع تف�سري اختالف الروايات ال�سحيحة اإل باأن من 

الرواة من نقل �سيًئا باملعنى. 
الرواية  جتويز  عن  بقوله  الأمر  هذا  عن  كثري  ابن  عرّب  وقد 

باملعنى: »عليه العمل«))). 
وقال ال�سخاوي عنه: »وهو الذي ا�ستقر عليه العمل«))).

وقد متنى ابن كثري نف�ُسه اأن يكون عمل الرواة على نقل احلديث 
باألفاظه، لكن مل يقع الأمر على هذه ال�سفة))).

)1( علل الرتمذي )425/1 مع �سرحه لبن رجب(. 
)2( انظر: جامع بيان العلم لبن عبدالرب )342/1(، واأ�سول ال�سرخ�سي )355/1-356(، واخت�سار علوم احلديث 

لبن كثري )400/2(، واأ�سول الفقه لبن مفلح )604/2(، و�سرح علل الرتمذي لبن رجب )429/1(. 
)3( اخت�سار علوم احلديث )399/2(. 

)4( فتح املغيث )127/3(. 
)5( انظر: اخت�سار علوم احلديث )400/2(. 
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والتابعني هو  ال�سحابة  ال�سلف من  اأحوال  به  ت�سهد  الذي  اأن  رابًعا: 
اأكرث العلماء، وقد تتابع  جتويز نقل احلديث باملعنى، وهو قول 

املحققون من اأهل العلم على اختيار القول الأول))).

خام�ًسا: اأن يف منع الرواية باملعنى حرًجا وم�سقة بالغني)))، ول�سيما 
الأحاديث كثرية،  اإذ  الكتابة؛  انت�سار  وقبل  ال�سنة،  تدوين  زمن 
ورفع  ال�سنة،  حفظ  باب  ومن  باألفاظها.  كلها  نقلها  وي�سعب 

احلرج اجته القول بجواز الرواية باملعنى. 

ل  ما  عليها  واجلمود  الألفاظ  �سبط  يف  »اإن  ال�سخاوي:  يقول 
بكثري  النتفاع  تعطيل  اإلى  املوؤدي  والن�سب،  احلرج  من  يخفى 

من الأحاديث«))).

به . 3 يتم�سكون  ما  اأقوى  فاإنَّ  الثاين،  القول  اأ�سحاب  باأدلة  يت�سل  فيما 
حديث: )ن�سر اهلل امراأ..(، وقد اأجاب الأ�سوليون عن ال�ستدلل به 
باأجوبة قوية، اأما بقية اأدلتهم -وقد تقدمت مناق�سته- فاإنها ل تقوى 
، لذا فحملها على الأولوية  اأمام ال�ستدلل مبا نقل عن ال�سحابة 

والأف�سلية هو املتجه.

ا�شرتاط الفقه يف الراوي مع وجاهته، اإال اأن واقع رواية ال�شنة النبوية . 4
ل يوؤيده؛ اإذ كثري من رواة ال�سنة لي�سوا بفقهاء.

زمن . 5 يف  باملعنى  ال�سنة  رواية  حكم  لبيان  هو  اآنًفا  تقريره  �سبق  ما 
يف  وكتابتها  ال�سنة،  تدوين  ا�ستقرار  بعد  اأما  والرواية)4(،  التدوين 

)1( انظر: علوم احلديث لبن ال�سالح )�ص/214(، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )127/2(، وخمت�سر منتهى 
ال�سول لبن احلاجب )615/1(. 
)2( انظر: اإر�ساد الفحول )288/1(. 

)3( فتح املغيث )127/3(. 
ا لكتمال التدوين للرواية. انظر: الإعالن بالتوبيخ ملن ذم  )4( جعل بع�ص اأهل العلم بداية القرن الرابع الهجري حدًّ
التاريخ )�ص/92، 106(. وهناك وجهة نظر اأخرى، ترى اأن زمن التدوين انتهى على راأ�ص �سنة )300ه�(. انظر: 
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املدونات، فالذي اأراه ملن اأراد رواية حديث ب�سنده اإلى موؤلف الكتاب: 
هو منع روايته باملعنى، وذلك لالآتي:

ال�سورة خارجة عن حمل  اأن هذه  يرى  العلم من  اأهل  اأن من  اأوًل: 
النزاع، وقد �سبق احلديث عن هذا الأمر يف املطلب ال�سابق.

بتدوين  وانق�سائها  باملعنى  الرواية  اإلى  احلاجة  وجود  عدم  ثانًيا: 
املوؤلفات يف ال�سنة النبوية.

معرفة  يف  بلغ  مهما  املتاأخرة  الأزمنة  يف  لل�سنة  الراوي  اأن  ثالًثا: 
اللغة ومواقع الكالم، فاإنه ل ي�سل اإلى الدرجة التي و�سل اإليه 

ال�سحابة  والتابعون.

رابًعا: انعدام القيمة العلمية ملن يريد اأن يروي حديًثا باملعنى، وذلك 
لوجود املنبع الأ�سيل يف باب الرواية، وهو دواوين ال�سنة.

خام�ًسا: اأن املنع من رواية ال�سنة النبوية باملعنى بعد ا�ستقرار تدوينها، 
من باب �سد الذرائع، يقول القا�سي عيا�ص: »حلماية الباب من 
ت�سلط من ل يح�سن، وغلط اجلهلة يف نفو�سهم، وظنهم املعرفة 
اإذ  باملعنى-  الرواية  -اأي:  الباب  هذا  �سد  يجب  الق�سور:  مع 
فعل هذا على من مل يبلغ درجة الكمال يف معرفة املعاين حرام 

باتفاق«)1(. 

ويقول ال�سيخ اأحمد �ساكر: »اأما الآن، فلن ترى عاملًا يجيز لأحٍد 
املجال�ص،  التحدث يف  اإل على وجه  باملعنى،  يروي احلديث  اأن 

واأما الحتجاج واإيراد الأحاديث روايًة فال«)2(.

املنهج املقرتح لفهم امل�سطلح للعوين )�ص/ 61 وما بعدها(. 
)1( اإكمال املعلم )95/1(. 

)2( الباعث احلثيث )404/2(. 
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الرئي�سني يف . 6 القولني  اأحد  اإلى  فاأغلبها عائد  الأقوال،  بقية  اأما عن 
امل�ساألة، اإ�سافة اإلى اأن بع�سها ل ُيعلم له قائل.

حفظ . 7 اإلى  عنايتهم  وجهوا  النبوية  ال�سنة  حفاظ  اأغلب  اأن  يل  يظهر 
باملعنى،  روايتها  وعدم  عنه،  تلقوا  الذي  ال�سيخ  عن  املروية  الألفاظ 
وعليه فيغلب على ظني اأن الرواة تركوا الرواية باملعنى يف زمن مبكر، 
واأنه لي�ص كل اختالف يف الرواية مرده اإلى الرواية باملعنى، بل قد يكون 

عائًدا اإلى �سبط الراوي واإتقانه.

واأنبه اإلى اأمر مهم، وهو ل يعني ما �سبق اأن كل الأحاديث املنقولة عن 
بالألفاظ، وننتقل  اأنها مروية  الأ�سل  باملعنى، بل  ملسو هيلع هللا ىلص منقولة  النبي 

عن هذا الأ�سل اإذا وجدت قرينة دالة على الرواية باملعنى. 

املطلب اخلام�س

�صبب اخلالف

بعد احلديث عن م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( باأقوالها واأدلتها، وما 
قرره العلماء فيها، فاإنه ميكن القول: اإن للخالف يف امل�ساألة عدة اأ�سباب، 

لعل اأهمها: 

ال�شبب الأول: وجود الرتادف يف اللغة العربية.

مقام  املقام  ولي�ص  العربية،  اللغة  يف  الرتادف  وجود  يف  العلماء  اختلف 
حديث عن امل�ساألة، لكن من منع الرتادف مل يجّوز رواية احلديث باملعنى، كما 

ذهب اإليه ثعلب؛ لأن األفاظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل يقوم غريها مقامها.

اأما من قال بوجود الرتادف يف اللغة، فاختلفوا يف رواية احلديث باملعنى. 
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يغرّي  مل  اإذا  للعارف  جائزة  باملعنى  احلديث  »رواية  الزرك�سي:  يقول 
املعنى. ومنعه ثعلب وجماعٌة بناًء على راأيه يف اإنكار الرتادف يف اللغة«))). 

اأحد  يقوم  هل  اللغة،  يف  الرتادف  بوجود  القول  على  الثاين:  ال�شبب 
املرتادفني مقام الآخر يف الرتكيب؟

من قال: ل يقوم اأحد املرتادفني مقام الآخر، منع الرواية باملعنى، ومن 
قال: يقوم اأحد املرتادفني مقام الآخر، اختلفوا، فمنهم من منع، ومنهم من 

اأجاز.

ابن  ال�سبب:  هذا  على  باملعنى(  احلديث  )رواية  م�ساألة:  بنى  وممن 
مفلح)))، والإ�سنوي)))، والزرك�سي))). 

ومل يرت�ِص الربماوي جعل هذا �سبًبا للخالف يف م�ساألة: )رواية احلديث 
باملعنى(، وعلل لذلك بقوله: »لأن احتاد املعنى قد ل يكون مع الرتادف، لكون 
اللفظ مركًبا -واملرتادف من ق�سم املفرد، ولذلك جاء هاهنا مذهب بالفرق 

بني املرتادف وغريه- اأو اأعجميًّا، واملرتادف من اأق�سام اللغة العربية«))).

يقول  للخالف يف م�ساألتنا،  �سبًبا  يرت�ِص جعل هذا  املرداوي مل  وكذلك 
رواية  جتويزهم  مع  الإبدال  جواز  وغريه  ال�سالح  ابن  »منع  لذلك:  معلاًل 
اأنها -اأي: م�ساألة رواية احلديث باملعنى- غري  احلديث باملعنى، فدل على 

مبنية«))).

ومن جهة اأخرى، فاإن من الأ�سوليني من راأى اأن ل عالقة بني امل�ساألتني، 

لل�سخاوي  املغيث  وفتح  للمرداوي )2092/5(،  والتحبري  املحيط )358/4(،  البحر  وانظر:  الذهب )�ص/332(.  )1( �سال�سل 
 .)126/3(

)2( انظر: التحبري للمرداوي )2092/5(. 
)3( انظر: نهاية ال�سول )112/2(. 

)4( انظر: املنثور يف القواعد )284/1(. 
)5( الفوائد ال�سنية )ق1/ج1147/4(. 

)6( التحبري )2092/5(. 
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يقول تاج الدين ابن ال�سبكي: »�ساأل بع�سهم عن الفرق بني م�ساألة: )رواية 
احلديث باملعنى(، وامل�ساألة املتقدمة يف ف�سل: )الرتادف(، يف جواز اإقامة 
اأحد املرتادفني مقام الآخر؟ وزعم اأن ل فرق، وغّره اأن الآمدي مل يذكر تلك 

امل�ساألة، فظن اكتفاءه بهذه عن تلك.

 وهذا عندي �سوؤال من مل يرتو من الأ�سول، وما اجلامع بني امل�ساألتني؟! 
تتحد  الآخر  مقام  املرتادفني  اأحد  اأقام  اإذا  باملعنى  الراوي  اأن  تخيل  واإن 
من  اأعم  وهي  لغوي،  اأمر  امل�ساألة يف  تلك  فنقول:  اجلهة،  من هذه  امل�ساألة 
اأن يقع يف كالم راٍو للحديث اأو غريه، فاملانع يف تلك يقول: اللغة متنع منه 
مطلًقا، ول يتعر�ص اإلى اأن ال�سرع هل مينع منه، اأو ل؟ وهذه يف اأمر �سرعي 
خا�ص، وهو رواية حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، واملانع منه يقول: ال يجوز؛ لالحتياط 

فيه، وهذا �سواء جوزته اللغة اأم منعته«))). 

ولو راأى تاج الدين ابن ال�سبكي عالقة بناء بني امل�ساألتني لأ�سار اإليه؛ اإذ 
املقام الذي يتحدث فيه يتطلب بيان العالقة بينهما من اأي وجه.

فمن  ل؟  اأم  مفا�شد،  اإلى  باملعنى  احلديث  رواية  اأتوؤدي  الثالث:  ال�شبب 
املفا�شد: 

• الوقوع يف الكذب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتقويله ما مل يقله.	

• الإخالل بكالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتغيري نظمه.	

• خطاأ الراوي يف فهم األفاظ حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص والإخالل مبعناه)2(.	

• للراوي الذي روى احلديث باملعنى، واملجتهد ممنوع 	 تقليد املجتهد 
من التقليد.

للعلوي  البنود  ون�سر  مهم،  فهو  للعبادي )378/3(،  البينات  الآيات  وانظر:  ي�سري.  بت�سرف  )1( الإبهاج )2009/5( 
)65/2(، و�سرح مراقي ال�سعود لل�سنقيطي )379/1(. 

)2( انظر: اأ�سول الفقه لبن مفلح )606/2(. 
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فمن راأى اأن الرواية باملعنى قد توؤدي اإلى هذه املفا�سد، منع منها، وهذا 
ما �سار عليه مانعو الرواية باملعنى، ومن راأى اأن الرواية باملعنى ل توؤدي اإلى 

هذه املفا�سد، مل مينعها، وهذا ما �سار عليه جموزو الرواية باملعنى.

باملعنى:  رواية احلديث  فيقول عن  �سبق  ما  بع�ص  اإلى  كثري  ابن  وي�سري 
باملعنى  الرواية  الأحاديث، منع من  تغيري بع�ص  يوقع يف  »وملا كان هذا قد 

طائفة اآخرون...«))).

ال�شبب الرابع: تعار�س بع�س الأحاديث والأقي�شة، التي يوؤخذ منها جواز 
الرواية باملعنى، اأو املنع منها.

واأخذ  باملعنى،  الرواية  جواز  منها  يوؤخذ  التي  الأحاديث  اإلى  نظر  فمن 
بالأقي�سة الدالة على ذلك: جّوز الرواية باملعنى.

واأخذ  باملعنى،  الرواية  منع  منها  يوؤخذ  التي  الأحاديث  اإلى  نظر  ومن 
بالأقي�سة الدالة على ذلك: منع من الرواية باملعنى.

املطلب ال�صاد�س
نوع اخلالف

الأ�سويل  التقعيد  يف  اأثره  ويظهر  معنوي،  خالف  الأقوال  بني  اخلالف 
حت�سن  فاإنه  اخلالف،  اأثر  �سياق  وقبل  الفقهي،  التفريع  ويف  والنحوي، 
الإ�سارة اإلى اأن حديثنا يف احلديث املنقول باملعنى، اأو الذي يغلب على الظن 

اأنه كذلك؛ اإذ الأ�سل اأن احلديث منقول باللفظ))).

)1( اخت�سار علوم احلديث )400/2(. 
)2( انظر: الآيات البينات للعبادي )379/3(، ون�سر البنود للعلوي )64/2(. 
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اأثر اخلالف يف التقعيد:

هناك عدد من م�سائل التقعيد، ميكن بناوؤها على اخلالف يف امل�ساألة، 
فمن هذه امل�سائل:

الأولى: حجية احلديث املنقول باملعنى.

باملعنى.  املنقول  باحلديث  الحتجاج  عدم  اإلى  العلماء  من  قلٌة  ذهب 
الآحاد  اأخبار  ف�ساد  »اأكرث  بقوله:  هذا  اإلى  اجل�سا�ص  بكر  اأبو  وي�سري 
وتناق�سها وا�ستحالتها اإمنا جاء من هذا الوجه؛ وذلك لأنه قد كان منهم 
من ي�سمع اللفظ املحتمل للمعاين، فيعرب هو بلفٍظ غريه، ول يحتمل اإل 

معنى واحًدا، على اأنه هو املعنى عنده فيف�سد«))).

ومن الأ�سوليني من علل منع العمل باحلديث املنقول باملعنى باأن املجتهد 
لفظ  غرّي  الذي  للراوي  مقلًدا  لأ�سبح  باملعنى  املنقول  احلديث  قبل  لو 
احلديث، فخروًجا من و�سف املجتهد بالتقليد، فاإنه ل يعمل اإل باحلديث 

املنقول باللفظ))).

وقد علل الرازي لإفادة خرب الواحد للظن بقوله: »اإن الرواة الذين �سمعوا 
ملسو هيلع هللا ىلص ما كتبوها عن لفظ الر�سول... واإذا كان  هذه الأخبار من الر�سول 
الأمر كذلك، كان القطع حا�ساًل باأن �سيًئا من الألفاظ لي�ص من األفاظ 
الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، بل لي�ص ذلك اإل من األفاظ الراوي... ومع هذا الحتمال، 

فكيف ميكن التم�سك به يف معرفة ذات اهلل تعالى و�سفاته؟!«))). 

)1( الف�سول يف الأ�سول )211/3(. وانظر: الآيات البينات للعبادي )380/3(. 
وقد رّد عدد من حمققي اأهل العلم على من توقف يف قبول الأحاديث النبوية لأنها منقولة باملعنى. انظر على �سبيل 
املثال: الأنوار الكا�سفة للمعلمي )�ص/82 وما بعدها(، وظلمات اأبي رية اأمام اأ�سواء ال�سنة املحمدية ملحمد عبدالرزاق 

حمزة )�ص/13 وما بعدها(. 
)2( انظر: البحر املحيط )358/4(. 

)3( اأ�سا�ص التقدي�ص )�ص/218-219(. وانظر: بيان تلبي�ص اجلهمية لبن تيمية )470/8 وما بعدها(، وموقف ابن تيمية 
من الأ�ساعرة للدكتور عبدالرحمن املحمود )744/2 وما بعدها(. 
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ولي�ص املقام مت�سًعا ملناق�سة ما قاله الرازي، اإذ املق�سود معرفة اأن من العلماء 
من بنى عدم الحتجاج باحلديث، اأو اإفادته الظن على اأنه مروي باملعنى. 

ومع كل ما �سبق، فال �سك يف حجية الأحاديث املنقولة باملعنى، واإذا ظهر 
للمجتهد ما يوجب التوقف يف اأحدها، فاإنه يعمل مبا يوؤديه اإليه اجتهاده.

يقول عبدالعلي الأن�ساري عن احلديث املنقول باملعنى: »اأما القبول فال 
نزاع فيه، ويقبل مطلًقا...«))).

الثانية: هل قول ال�شحابي: اأمر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكذا، اأو نهى عن كذا، 
حجة؟

يظهر اأن لهذه امل�ساألة �سلة مب�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(، فمن جّوز 
رواية احلديث باملعنى، احتّج بحكاية ال�سحابي، ومقت�سى قول املانعني 

من الرواية باملعنى، اأنهم ل يحتجون بحكايته.

)رواية  م�ساألة:  على  امل�ساألة  هذه  بناء  اإلى  الأ�سوليني  بع�ص  اأ�سار  وقد 
احلديث باملعنى(، منهم: القرايف)))، والزرك�سي))). 

ويظهر اأن الآخذين مبقت�سى قول املانعني -عدم الحتجاج بقول ال�سحابي: 
اأمر ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكذا اأو نهى عن كذا- قلة، وقد انقر�سوا، فقد ُو�سف 

قولهم باأنه قول مهجور))). 

يقول اأبو بكر ال�سرخ�سي عند حديثه عن م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(: 
»قال بع�ص اأهل النظر: قول ال�سحابي على �سبيل احلكاية عن ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف اأقواله واأفعاله ل يكون حجة، بل يجب طلب لفظ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 

ذلك الباب حتى ي�سح الحتجاج به. وهذا قول مهجور«))). 
)1( فواحت الرحموت )167/2(. وانظر: البحر املحيط )361/4(. 

)2( انظر: �سرح تنقيح الف�سول )�ص/189(. 
)3( انظر: البحر املحيط )169/3(. 

)4( انظر: تقومي اأ�سول الفقه للدبو�سي )259/2(. 
)5( اأ�سول ال�سرخ�سي )355/1(. 
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اأو  ور�سوله،  اهلل  حرم  قال:  اإذا  »ال�سحابي  تيمية:  ابن  الدين  تقي  ويقول 
اأمر اهلل ور�سوله، اأو اأوجب اهلل ور�سوله، اأو ق�سى اهلل ور�سوله ونحو هذا، 
فاإن حكمه حكم ما لو روى لفظ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدال على التحرمي والأمر 
احلديث  رواية  لأن  �ساذ-  خالف  اإل  ذلك  يف  -لي�ص  والق�ساء  والإيجاب 
باملعنى جائزة، وهو اأعلم مبعنى ما �سمع، فال يقدم على اأن يقول: اأمر اأو 
نهى اأو حرم اإل بعد اأن يثق بذلك، واحتمال الوهم مرجوح، كاحتمال غلط 

ال�سمع، ون�سيان القلب«))).

الثالثة: ال�شتدلل بتقدمي بع�س األفاظ احلديث على بع�شها.

اإذا قلنا: يجوز نقل اأحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى، فمقت�ساه: عدم ال�ستدلل 
بتقدمي األفاظ احلديث املنقول باملعنى على بع�سها؛ لحتمال اأن يكون من 

ت�سرف الراوي الناقل له.

�سحة  فمقت�ساه:  باملعنى،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأحاديث  نقل  ليجوز  قلنا:  واإذا 
ال�ستدلل بتقدمي األفاظ احلديث بع�سها على بع�ص.

حديث  �سيغ  تختلف  »قد  )ت:1176ه�(:  الدهلوي  اهلل  ويل  �ساه  يقول 
فاإن جاء حديث  باملعنى،  نقل احلديث  الطرق، وذلك من جهة  لختالف 
ومل يختلف الثقات يف لفظه، كان ذلك لفظه ملسو هيلع هللا ىلص ظاهًرا، واأمكن ال�ستدلل 
بالتقدمي والتاأخري، والواو والفاء، ونحو ذلك من املعاين الزائدة على اأ�سل 
واحلفظ  الفقه  يف  متقاربون  وهم  حمتماًل،  اختالًفا  اختلفوا  واإن  املراد، 
الذي  املعنى  اإل على  الظهور، فال ميكن ال�ستدلل بذلك  والكرثة، �سقط 
جاوؤوا به جميًعا، وجمهور الرواة كانوا يعتنون بروؤو�ص املعاين ل بحوا�سيها، 

واإن اختلفت مراتبهم اأخذ بقول الثقة والأكرث والأعرف بالق�سة«))).

)1( بيان الدليل على بطالن التحليل )�ص/76-75(. 
)2( حجة اهلل البالغة )432/1(. 
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اإمنا  باملعنى  املروي  احلديث  اأن  »اعلم  اجلزائري:  طاهر  ال�سيخ  ويقول 
ُي�ست�سهد به فيما يتعلق باأ�سل املعنى فقط، فا�ستدلل بع�سهم بنحو تقدمي 
كلمة على اأخرى فيه، اأو نحو ورود العطف فيه بالفاء دون الواو اأو بالعك�ص: 
بالألفاظ  املتعلقة  الأمور  يف  به  بع�سهم  ا�ستدلل  وكذلك  حمله،  يف  لي�ص 
وتركيبها؛ وذلك لأن كثرًيا ممن كان يروي باملعنى كان ل يهتم حني الرواية 
مبراعاة ذلك، بل كان بع�سهم لي�ص له وقوف تام على اللغة العربية ف�ساًل 

عن اأ�سرارها التي يخت�ص مبعرفتها اأنا�ص من اأئمة الل�سان«))). 

الرابعة: تعار�س احلديث املنقول باللفظ مع احلديث املنقول باملعنى.

اإذا تعار�ص حديثان: اأحدهما منقول باللفظ، والآخر باملعنى، فمما يقت�سيه 
النظر اأن يقدم احلديث املنقول باللفظ على احلديث املنقول باملعنى.

الأحاديث  بني  الرتجيح  اأوجه  من  اأن  ال�سيوطي  الدين  جالل  ذكر  وقد 
التي ظاهرها التعار�ص، املت�سلة بكيفية الرواية: تقدمَي احلديث املحكي 

بلفظه على احلديث املحكي مبعناه))). 

ا: كون راوي اأحد احلديثني  وذكر زين الدين العراقي من اأوجه الرتجيح اأي�سً
ل يجيز الرواية باملعنى))). 

ويقول حممد الوزير يف هذا ال�سياق: »كذلك من يرى اأنَّ الواجب حكايُة 
اأقوى من رواية من يرى  اللفظ، واأنَّ الرواية باملعنى حراٌم؛ فاإنَّ روايته 

جواز احلكاية باملعنى متى ا�ستويا يف جميع وجوه الرتجيح اإل هذا«))).

)1( توجيه النظر )699/2(. 
)2( انظر: تدريب الراوي )784/2(. 

)3( انظر: التقييد والإي�ساح )847/2(، وتدريب الراوي لل�سيوطي )784/2(. 
)4( العوا�سم والقوا�سم )416/2(. 
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اخلام�شة: ال�شتدلل باحلديث يف اإثبات القاعدة النحوية.

العرب، وقد كان  تثبت مبا نقل عن  النحوية  القواعد  اأن  مما ل �سك فيه 
يروا  فلم  النحويني،  بع�ص  عند  اأثر  باملعنى  احلديث  رواية  بجواز  للقول 
ال�ستدلل بالأحاديث النبوية يف اإثبات القاعدة النحوية؛ لحتمال اأن تكون 
الأحاديث منقولة باملعنى، وكثري من رواة الأحاديث عجم، اأو عرب ل يحتج 

بقولهم.

وذهب اإلى هذا املذهب: ابن ال�سائع )ت:680ه�()))، واأبو حيان )ت:745ه�()))، 
وعلماء اآخرون))).

ي�ستفهم  اأنها قد  ابن مالك)ت:672ه�(  اأبو حيان عن )كاأين(: »زعم  يقول 
يف  روي  مبا  النحوية  القواعد  اإثبات  يف  عادته  على  جاء  باأثٍر  وا�ستدل  بها، 
احلديث والآثار مما نقله الأعاجم الذين يلحنون، ومما مل يتعني اأنه من لفظ 
الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ول من لفظ ال�سحابي فيكون حجة، اإذ اأجازوا النقل باملعنى«))).

يقول الزرك�سي: »من فروع هذه امل�س�األة: رواية احلديث باملعنى: اأنه يجوز 
بن  احل�سن  اأبو  ذلك  فمنع  النحوية،  امل�سائل  على  بالأحاديث  ال�ستدلل 
هذا  قال:  باملعنى.  الرواية  جتوز  الأ�سول:  يف  قولنا  على  تفريًعا  ال�سائع 
اإثبات  على  ال�ست�سهاد  وغريه-  -ك�سيبويه  الأئمة  ترك  يف  عندي  ال�سبب 
اللغة باحلديث، واعتمدوا يف ذلك على القراآن، و�سريح النقل عن العرب، 
يف  الأولى  لكان  احلديث،  يف  باملعنى  النقل  بجواز  العلماء  ت�سريح  ولول 

اإثبات ف�سيح اللغة النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأنه اأف�سح العرب. انتهى«))). 

)1( انظر: �سرح اجلمل لبن ال�سائع )2/ورقة 72( بوا�سطة: النحاة واحلديث النبوي للدكتور ح�سن ال�ساعر )�ص/63(. 
)2( انظر: الباعث احلثيث لأحمد �ساكر )404/2(. 

)3( ذكر العبادي يف: الآيات البينات )379/3( اأن ممن ذهب اإلى عدم الحتجاج باحلديث يف اإثبات القواعد النحوية: 
البلقيني، وابن خلدون، والدماميني. 

)4( ارت�ساف ال�سرب )791/2(. 
)5( �سال�سل الذهب )�ص/332(. 
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اأن  حتققنا  اإذا  »نعم  قائاًل:  ال�سائع  ابن  كالم  على  الزرك�سي  علق  ثم 
الراوي رواه باملعنى، ولي�ص هو من اأهل الل�سان، �ساغ ما قالوه، واأنى يتحقق 

ذلك؟!«))). 

امل�سائل  بع�ص  يف  النحويني  اختالف  معلوم،  هو  كما  الأمر  هذا  ويتبع 
النحوية؛ تبًعا لالحتجاج بالأحاديث الواردة فيها باملعنى))).

اأثر اخلالف يف التفريع:

الفروع  باملعنى( يف عدد من  اأّثر اخلالف يف م�ساألة: )رواية احلديث   
الفقهية، ومما ميكن ذكره يف هذا املقام:

اأوًل: اإبدال لفظ )الر�سول( ب�)النبي(، والعك�ص))).

اأ�سار بع�ص الأ�سوليني اإلى بناء اخلالف يف اإبدال لفظ )الر�سول( ب�)النبي( 
والعك�ص، على م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(، فمن جّوز الرواية باملعنى، 

جّوز الإبدال، ومن منع الرواية باملعنى، منع الإبدال.

ثانًيا: اختلف العلماء يف حكم ال�سالة على امليت يف امل�سجد، ومرد الختالف 
: )من �سلى على جنازة يف امل�سجد  اإلى اختالف األفاظ حديث اأبي هريرة 

فال �سي عليه(، ويف رواية:)فال �سيء له())).

)1( امل�سدر ال�سابق، بت�سرف ي�سري. وانظر: الآيات البينات للعبادي )380/3(، ون�سر البنود للعلوي )64/2(، ومذكرة 
اأ�سول الفقه لل�سنقيطي )�ص/217-216(.

ولال�ستزادة يف م�ساألة: )ال�ست�سهاد باحلديث يف القواعد النحوية(، انظر: القرتاح لل�سيوطي )�ص/106 وما بعدها(، 
على  النحوي  الفكر  وارتكاز   ،)12/1( للبغدادي  الأدب  وخزانة  بعدها(،  وما   446/1( للفا�سي  الن�سراح  ن�سر  وفي�ص 
احلديث للدكتور حممود فجال )�ص/75 وما بعدها(، وال�سري احلثيث له )�ص/48 وما بعدها(، واحلديث النبوي يف النحو 
النحوية  والقرارات  بعدها(،  وما  ال�ساعر )�ص/61  للدكتور ح�سن  النبوي  واحلديث  والنحاة  بعدها(،  وما  له )�ص/99 

والت�سريفية خلالد الع�سيمي )�ص/677 وما بعدها(، واأ�سول النحو للدكتور حممد �سالح )�ص/235 وما بعدها(.
)2( من اأمثلة ذلك: ا�ستدلل ابن مالك يف: �سرح الت�سهيل )91/4( على جواز جميء ال�شرط م�شارًعا، وجوابه ما�شًيا؛ 
ا�ستدلًل بحديث اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )من يقم ليلة القدر اإمياًنا واحت�ساًبا غفر له ما تقدم من 
ذنبه(. اأخرجه البخاري يف: ال�سحيح، كتاب: الإميان، باب: قيام ليلة القدر من الإميان )201/1(، برقم )35(.

 وقد تعقب احلافظ ابن حجر يف: فتح الباري )114/1( ما قرره ابن مالك، فقال: »يف ال�ستدلل به نظر؛ لأنني 
اأظنه من ت�شرف الرواة، الأن اأكرث الروايات فيه م�شهورة عن اأبي هريرة بلفظ امل�شارع يف ال�شرط واجلزاء«. 

)3( انظر: امل�سودة )�ص/282(، والتحبري للمرداوي )2091/5(. 
)4( انظر املثال يف: اأثر احلديث ال�سريف يف اختالف العلماء ملحمد عوامة )�ص/38(، والرواية باملعنى يف احلديث =
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مذهب  وهذا  امل�سجد،  يف  اجلنازة  �سالة  جّوز  الأولى،  بالرواية  اأخذ  من 
ال�سافعية)))، واحلنابلة)))، ومن اأخذ بالرواية الثانية منع �سالة اجلنازة يف 

امل�سجد، وهذا مذهب احلنفية)))، واملالكية))).

ثالًثا: اختلف العلماء فيمن اأفطر متعمًدا يف نهار رم�سان مبفّطر غري اجلماع، 
اأبي  األفاظ حديث  اختالف  اإلى  ومرد اخلالف  اأم ل؟  الكفارة،  عليه  اأجتب 
، فقد جاء يف رواية: )اأن رجاًل وقع بامراأته يف رم�سان، فا�ستفتى  هريرة 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك؟ فقال: )هل جتد رقبة؟( قال: ل. قال:)وهل ت�ستطيع 
�سيام �سهرين؟( قال: ل. قال: )فاأطعم �ستني م�سكيًنا())). ويف رواية: )اأن 

رجاًل اأفطر يف رم�سان، فاأمره ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يكفر بعتق رقبة...())).

فمن اأخذ بالرواية الأولى، مل يوجب الكفارة على من اأفطر يف رم�سان بغري 
اجلماع، وهذا مذهب احلنابلة)))، ومن اأخذ بالرواية الثانية، اأوجب الكفارة 
احلنفية)))،  مذهب  وهذا  رم�سان،  نهار  يف  متعمًدا  اأفطر  من  كل  على 

واملالكية))).

= النبوي لعبداحلميد بريم )�ص/149(.
 واأخرج الرواية الأولى: اأبو داود يف: ال�سنن، كتاب: اجلنائز، باب: ال�سالة على اجلنازة يف امل�سجد )�ص/488(، 

برقم )3191(. 
 واأخرج الرواية الثانية: اأحمد يف: امل�سند )454/15(، برقم )9730(؛ وابن ماجه يف: ال�سنن، كتاب: اجلنائز، باب: 

ما جاء يف ال�سالة على اجلنائز يف امل�سجد )59/3(، برقم )1517(.
 ونقل ابن القيم يف: زاد املعاد )501/1( ت�سعيف الإمام اأحمد لهذا احلديث، وراأى ابن القيم اأن احلديث ح�سن. 

)1( انظر: مغني املحتاج )361/1(. 
)2( انظر: �سرح منتهى الإرادات للبهوتي )109/2(. 

)3( انظر: فتح القدير لبن الهمام )128/2(. 
)4( انظر: املدونة )177/1(.

)5( انظر املثال يف: الرواية باملعنى يف احلديث النبوي لعبداحلميد بريم )�ص/159(.
واأخرج احلديَث: البخاري يف: ال�سحيح، كتاب: احلدود، باب: من اأ�ساب ذنًبا دون احلد )632/2(، برقم )6821(؛ 

وم�سلم يف: ال�سحيح، كتاب: ال�سيام، باب: تغليظ حترمي اجلماع يف نهار رم�سان )�ص/452( برقم )2597(. 
)6( اأخرج احلديث: مالك يف: املوطاأ، كتاب: ال�سيام، باب: كفارة من اأفطر يف رم�سان )�ص/246(، برقم )675(؛ 

وم�سلم يف: ال�سحيح، كتاب: ال�سيام، باب: تغليظ حترمي اجلماع يف نهار رم�سان )�ص/452( برقم )2598(. 
)7( انظر: �سرح منتهى الإرادات للبهوتي )370/2(. 

)8( انظر: فتح القدير لبن الهمام )339/2(. 
)9( انظر: بداية املجتهد لبن �سد )192/2(. 
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رابًعا: عن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اأمرت اأن اأقاتل النا�ص 
حتى يقولوا: ل اإله اإل اهلل())). اأيتعني لفظ )ل اإله اإل اهلل(، اأم يجوز املعنى؟

احلديث  )رواية  م�ساألة:  على  الفرع  هذا  يف  اخلالف  الربماوي  بنى 
باملعنى()))، فمن جّوز الرواية باملعنى، مل يتعنّي عنده اللفظ، ومن منع 

الرواية باملعنى، تعني عنده اللفظ.

وقد ذكر الإ�سنوي هذا الفرع بعينه، لكن بناه على م�ساألة: )جواز قيام 
اأحد املرتادفني مقام الآخر())).

باملعنى(  احلديث  )رواية  م�ساألة:  على  الفرع  بناء  اأن  الربماوي  وراأى   
اأح�سن))).

اأوجه واأن�سب، ولو قبلُت ما قرره الربماوي،  اأن ما ذكره الإ�سنوي  واأرى 
فهو من قبيل بناء النظري على نظريه، ولي�ص من باب التفريع))).

الإ�سالم )785/2(،  اإلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  باب: دعاء  وال�سري،  ال�سحيح، كتاب: اجلهاد  البخاري يف:  )1( اأخرج احلديَث: 
برقم )2946(؛ وم�سلم يف: ال�سحيح، كتاب: الإميان، باب: الدعاء اإلى ال�سهادتني )�ص/84( برقم )125(. 

)2( انظر: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1150/4(. 
)3( انظر: التمهيد )�ص/165(. 

)4( انظر: الفوائد ال�سنية )ق1/ج1147/4(. 
اآثار اخلالف فيها: اخلالف فيما ي�سليه امل�سبوق  )5( ذكر بع�ُص من تكلم عن م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( من 
يف �سالته، اأهو اأول �سالته، اأم اآخرها؟ وتكلموا عن حديث اأبي هريرة مرفوًعا: )اإذا �سمعتم الإقامة فام�سوا اإلى 
ال�سالة، وعليكم ال�سكينة، ول ت�سرعوا، فما اأدركتم ف�سلوا، وما فاتكم فاأمتوا(. ويف رواية: )وما فاتكم فاق�سوا(، 
اآخر �سالته ا�ستدل  اإن امل�سبوق يق�سي  وجعلوا اخلالف يف روايات احلديث �سبًبا للخالف يف امل�ساألة: فمن قال: 

بالرواية الأولى، ومن قال اإن امل�سبوق يق�سي اأول �سالته ا�ستدل بالرواية الثانية.
 انظر: اأثر احلديث ال�سريف يف اختالف العلماء ملحمد عوامة )�ص/41(، والجتهاد يف علم احلديث للدكتور علي 

بقاعي )�ص/544(، واأثر اللغة العربية يف ا�شتنباط االأحكام للدكتور يو�شف العي�شاوي )�ض/86(. 
 وعندي اأن يف التمثيل بحديث اأبي هريرة  نظًرا بّيًنا؛ لأن الق�ساء يف ل�سان ال�سرع مبعنى الإمتام، قال تعالى: 
اأديتم، فال ي�سح حمل ما جاء يف ال�سرع على ال�سطالح احلادث  اأي:  ]البقرة:200[،  )ں  ں  ڻ( 

بعده، فمن روى احلديث باملعنى، فقد اأ�ساب معناه وطابقه. 
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املبحث الثالث
منهج الأ�صوليني، ومنهج املحدثني يف درا�صتهم مل�صاألة 

)رواية احلديث باملعنى(

اهتم العلماء مب�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( يف وقت مبكر، وكان اأبرز من 
حتدث عنها الأ�سوليون، واملحدثون الذين كتبوا يف م�سطلح احلديث، و�ساأبني 

منهج كل منهما يف عر�سه للم�ساألة، واأخل�ص بعد ذلك اإلى بيان ميزاتهما.

وقت  يف  باملعنى(  احلديث  )رواية  م�ساألة:  عن  الفقه  اأ�سول  علماء  تكلم 
مبكر؛ فلقد اأ�سار اإليها الإمام ال�سافعي يف كتابه: )الر�سالة()))، وجاء من بعده 
بكر اجل�سا�ص  اأبا  ولعل  اأكرب،  بتف�سيل  امل�ساألة  فتحدثوا عن  الأ�سوليني  من 
)ت:370ه�( من اأوائل اخلائ�سني غمار احلديث عن امل�ساألة، وتبعه يف احلديث 
عنها جمهور الأ�سوليني من خمتلف املذاهب، بحيث اأ�سبح ل يكاد يخلو كتاب 

اأ�سويل من احلديث عن م�ساألة: الرواية باملعنى.

جوانبها،  كافة  من  بحثوها  اإذ  امل�ساألة؛  عر�ص  يف  الأ�سوليون  ُوفق  وقد 
و�ساأخل�ص منهجهم يف الآتي:

• اهتم الأ�سوليون بتحرير حمل النزاع، وقد ظهر هذا الأمر يف تلميحات 	
من بع�ص الأ�سوليني اإلى ما هو خارج عن النزاع، وت�سريحات من 
علماء اآخرين تن�ص على اإخراج بع�ص ال�سور والأحوال من اخلالف.

)1( انظر: )�ص/274، 370 وما بعدها(. 
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• حر�ص الأ�سوليون على ن�سبة الأقوال اإلى قائليها، �سواء كانوا من علماء 	
ا على بيان  اأ�سول الفقه، اأو من اأرباب العلوم الأخرى، وحر�سوا اأي�سً
كرثة القائلني بالقول وقلتهم، بل اإن هذه امل�ساألة على وجه اخل�سو�ص 

ن�سبت فيها الأقوال بدًءا من طبقة ال�سحابة  فمن بعدهم.

• هذا 	 يف  الأ�سوليون  اأبدع  ومناق�ستها:  الأقوال  اأدلة  عر�ص  جمال  يف 
اجلانب، اإذ ظهر ا�ستيعابهم لالأدلة، ومناق�ستهم ملا ي�ستحق املناق�سة، 
ف�ص ال�ستقرائي لالأدلة.  بحيث اإن الناظر فيما دّونوه ليعجب من هذا النَّ

• يف جمال بيان �سبب اخلالف يف امل�ساألة: مل ُيغفل الأ�سوليون احلديث 	
عنه، �سواء اأكان على �سبيل الن�ص �سراحة، اأم على �سبيل الإ�سارة اإليه.

• اإل يف 	 لكنه مل يظهر  به،  الأ�سوليون  اهتم  اأثر اخلالف:   يف جمال 
الزرك�سي،  اجلانب:  بهذا  املعتنني  اأوائل  فمن  تقريًبا،  متاأخر  وقت 

والربماوي، ثم من جاء بعدهما. 

• حر�ص بع�ص الأ�سوليني على بيان العالقة بني م�ساألة: )رواية احلديث 	
باملعنى(، وم�ساألة: )اإقامة اأحد املرتادفني مقام الآخر(. وببيان هذه 

العالقة تتجلى لنا م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( ب�سورة اأكرب.

• وردت م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( لدى الأ�سوليني يف مباحث 	
ال�شنة، ويف مباحث االأخبار، وترد يف العادة بعد احلديث عن �شروط 

الراوي.

اأما عن علماء احلديث، فلقد تكلموا عن م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( 
الرتمذي  احلكيم  مو�سع:  ب�سكل  عنها  املتكلمني  اأوائل  ومن  مبكر،  وقت  يف 
ثم  الرامهرمزي )ت:360ه�(،  والقا�سي احل�سن  )ت: يف حدود 285ه�(، 

تبعهما عدد من علماء احلديث، و�ساأخل�ص منهجهم يف الآتي: 
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• ظهرت �سبغة علم احلديث على اأربابه الذين تكلموا عن هذه امل�ساألة، 	
فتجد الأ�سانيد يف ت�ساعيف عر�سهم لها.

• مل يهتم علماء امل�سطلح كثرًيا بتحرير حمل النزاع يف امل�ساألة، اإلى 	
اأن جاء ابن ال�سالح )ت:643ه�(، فاأخرج من اخلالف يف امل�ساألة 

�سورًة واحدة فقط، وقد تاأّثر به اأكرث من جاء بعده.

• حر�ص علماء امل�سطلح منذ وقت مبكر على ن�سبة الأقوال اإلى قائليها 	
، ثم من جاء بعدهم، وقد ظهر  بالأ�سانيد، بدًءا من طبقة ال�سحابة 
هذا جليًّا لدى الرامهرمزي، واخلطيب البغدادي، وابن عبدالرب. ثم 
بعد ذلك، اأغفل املحدثون �سوق الأ�سانيد يف كتب امل�سطلح، وقد ظهر 
هذا جليًّا يف كتاب مقدمة علوم احلديث لبن ال�سالح )ت:643ه�(، 

واأثره على من جاء بعده ممن كتب يف امل�سطلح بنّي ظاهر.

• يف جمال الأدلة: اهتم علماء امل�سطلح بالأدلة والإجابة عما يحتاج 	
ملناق�سة، ويظهر ميلهم اإلى الأدلة النقلية اأكرث من غريها.

• فيه، 	 جهود  امل�سطلح  لعلماء  واأثره:  اخلالف  �سبب  بيان  جمال  يف 
لكنها لي�ست يف مرتبة اهتمامهم بالأقوال والأدلة.

• باملعنى( 	 م�ساألة: )رواية احلديث  امل�سطلح  عر�ص كثري من علماء 
بعد حديثهم عن مراتب التحمل والأداء.

• اأو�سع من حتدث عن م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( ال�سيخ طاهر 	
اجلزائري يف كتابه )توجيه النظر(، وُجّل حديثه نقولت من كتب 

الأ�سوليني.

واإذا اأردنا اأن جنري موازنة بني منهجي: الأ�سوليني، واملحدثني، فيظهر 
يل الآتي:
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• تفوُق الأ�سوليني يف حتريرهم حمل النزاع، واإفا�ستهم يف بيانه، وقد 	
ظهر هذا الأمر جليًّا يف مدوناتهم، وهذا ما مل يتحقق لدى علماء 

امل�سطلح. 

• الأقوال 	 عر�ص  يف  امل�سطلح  وعلماء  الأ�سول،  علماء  بني  التقارب 
الرئي�سة يف امل�ساألة، ومتيز علماء امل�سطلح ب�سوق الأقوال باأ�سانيدها، 
يعتمد  اأن  اأ�ستبعد  ول�ست  الأ�سولية،  املدونات  منه  خلت  ما  وهذا 
الأ�سويل الذي ن�سب الأقوال يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( اإلى 

ال�سحابة والتابعني على ما حرره علماء امل�سطلح فيها.

• فاق الأ�سوليون علماء امل�سطلح يف ا�ستيعاب اأدلة الأقوال، وما ورد 	
عليها من مناق�سات، اإذ كثري من الأدلة يف امل�ساألة، واملناق�سات غري 

مذكورة عند علماء امل�سطلح.

• بهما، 	 اهتمام  الفريقني  من  لكّل  واأثره:  اخلالف،  �سبب  جمال  يف 
واهتمام الأ�سوليني اأظهر.

• ابن 	 قرره  ما  امل�ساألة،  يف  حديثهم  يف  امل�سطلح  علماء  اأ�سافه  مما 
ال�سالح من اأن امل�ساألة مفرو�سة قبل التدوين - وقد �سبق احلديث 
عن ذلك يف حترير حمل النزاع- وتكلم الأ�سوليون عن هذا الأمر 

بعد حديث علماء امل�سطلح عنه.

• اتفق الفريقان على اجلدل الهادئ، والنقا�ص املو�سوعي، والبعد عن 	
التع�سب.
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املبحث الرابع
رواية الأثر باملعنى

ا  كان جل اهتمام العلماء يف حديثهم عن م�ساألة: )الرواية باملعنى( من�سبًّ
على رواية احلديث النبوي، ولذا فاإين �ساأعتمد يف حديثي عن م�ساألة: )رواية 
باملعنى(،  م�ساألة: )رواية احلديث  العلماء يف  ما قرره  باملعنى( على  الأثر 

و�شاأتكلم عن م�شاألة: )رواية االأثر باملعنى( يف النقاط االآتية:

الأولى: اجته كالم العلماء اأ�سالة اإلى رواية حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى، بْيَد 
لأن  الآثار؛  ي�سمل  حديثهم  اأن  منها  يوؤخذ  قد  اإ�سارات  توجد  اأنه 
اأبواب  باملعنى( يف  )الرواية  م�ساألة:  العلماء من حتدث عن  من 
الأخبار، ومنهم من ن�صَّ على دخول احلديث النبوي، والأثر، وقد 
اأ�سرت اإلى هذا الأمر يف �سدر حديثي عن م�ساألة: )رواية احلديث 
باملعنى(، ول �سيما اأن من الأقوال -كما �سبق- منع رواية حديث 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى، وجتويز رواية غريه.

حديث  اإلى  متجه  وا�ستدللتهم  العلماء  حديث  فاإن  هذا  ومع 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

الثانية: نقل الزرك�سي اأن من املتاأخرين من ق�سر اخلالف يف م�ساألة: )الرواية 
اأما غريه فيجوز. ومنهم من  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  ُنقل عن  باملعنى( على ما 

عك�ص، فق�سر اخلالف على ما نقل عن غري النبي ملسو هيلع هللا ىلص))).
)1( انظر: البحر املحيط )361/4(. 
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وبتاأمل امل�ساألة يظهر يل �سعف ما ُذكر اآنًفا؛ لأن يف الأقوال ما 
يخد�ص دعوى ق�سر اخلالف يف اإحدى احلالني. وقد �سبق -يف 
خامتة حترير حمل النزاع- ت�سعيف ما نقله الزرك�سي عن بع�ص 

املتاأخرين.

اأف�سل، وروايتها باملعنى  باألفاظها  اإن رواية الآثار  الثالثة: ميكن القول: 
ولو  جائزة.  غري  الكالم،  ومواقع  الألفاظ  مبعاين  العارف  لغري 
حكي التفاق على هاتني احلالتني، فلي�ص ببعيد؛ اإذ املاأخذ الذي 
الراوية  واملنع من  باللفظ،  الرواية  الأ�سوليون يف تف�سيل  ذكره 

باملعنى لغري العارف مبعاين الألفاظ: موجود يف الآثار.

ومن جهة اأخرى، فال بد من اأن يجزم العارف مبعاين الألفاظ 
باإ�سابة املعنى ومطابقته. 

الرابعة: ل ريب اأن وطاأة اخلالف بني اأهل العلم تخف يف الآثار؛ لأن منزلة 
الآثار لي�ست كمنزلة حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى عند من يحتج بها.

اخلام�سة: كل من اأجاز رواية حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى، فاإنه يجّوز رواية 
الأثر باملعنى من باٍب اأولى.

ال�ساد�سة: بالن�سبة للمانعني من رواية حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى:

قول  حجية  عدم  يرى  ممن  باملعنى  الرواية  من  املانع  كان  اإن 
ال�سحابي، اأو كان الأثر وارًدا عن غري ال�سحابي، فالذي يبدو 
لأنه ل  باملعنى؛  الآثار  القول ل مينعون رواية  اأرباب هذا  اأن  يل 
�شائر  حكم  حكمها  ويكون  �شرعي،  حكم  ا�شتنباط  بها  يت�شل 

الأقوال. 

اإن كان املانع من الرواية باملعنى ممن يرى حجية قول ال�سحابي، 
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فالذي يبدو يل اأنهم مينعون روايتها باملعنى؛ لأنه قد يت�سل بها 
ا�شتنباط حكم �شرعي، ويكون حكمها حكم حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

يف  باملعنى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حديث  رواية  جواز  ترجيحي  على  بناًء  ال�سابعة: 
اجلملة، فاإين اأرى هنا جواز رواية اآثار ال�سحابة  ومن بعدهم 

باملعنى.

اأثًرا  يروي  اأن  الآثار  وتدوين  الرواية  ا�ستقرار  بعد  لأحد  لي�ص  الثامنة: 
باملعنى؛ وذلك لالآتي:

اأوًل: عدم وجود احلاجة اإلى الرواية باملعنى وانق�سائها بتدوين 
الآثار.

ثانًيا: اأن الراوي باملعنى يف الأزمنة املتاأخرة مهما بلغ يف معرفة 
اللغة ومواقع الكالم، فاإنه ل ي�سل اإلى الدرجة التي و�سل 

اإليها ال�سحابة  والتابعون.

ثالًثا: انعدام القيمة العلمية ملن يريد اأن يروي اأثًرا باملعنى، وذلك 
لوجود املنبع الأ�سيل يف باب الرواية، وهو دواوين ال�سنة.

هذا اأهم ما ميكن قوله وحتريره يف م�ساألة: )رواية الأثر باملعنى(.
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اخلامتة
ميكن ح�شر نتائج البحث وتلخي�شه يف النقاط االآتية:

املق�سود برواية احلديث والأثر باملعنى: اأن يوؤدي راوي احلديث اأو الأثر . 1
ب�سنده ما حتمله، بغري لفظه الذي رواه، بل بلفظ اآخر مبعناه، فيت�سرف 
فيه، ويرويه للنا�ص بعبارته، �سواٌء اأكان الراوي له من طبقة ال�سحابة 
، اأو ممن بعدهم يف زمن الرواية، وكذلك لو ذكر اأحٌد حديًثا اأو اأثًرا 

يف اأي منا�سبة كانت: كالإفتاء واملناظرة وال�ست�سهاد ونحوها.

تبني يل اأن للرواية باملعنى خم�سة اأوجه، وهي:. 2

• الوجه الأول: الرواية باإبدال لفظ مكان لفظ اآخر مما يقوم مقامه.	

• الوجه الثاين: الرواية بالخت�سار من احلديث اأو الأثر، اأو الزيادة 	
فيهما مبا ل يوؤثر يف املعنى.

• اأو 	 الأثر،  اأو  ا جاء يف احلديث  باأو�سح ممَّ الرواية  الثالث:  الوجه 
بالأخفى. 

• الوجه الرابع: الرواية بتقدمي بع�ص األفاظ احلديث اأو الأثر على 	
بع�ص، اأو تاأخريها.

• تركيب 	 املروي من  الكالم  الراوي  بتغيري  الرواية  الوجه اخلام�ص: 
اإلى تركيب اآخر ي�ساويه يف املعنى.
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حمّل الكالم يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( يف احلديث الواحد . 3
الذي ي�سمعه الراوي فيوؤديه مبعناه.

اأ�سهم الأ�سوليون اإ�سهاًما كبرًيا يف احلديث عن حمل النزاع، وعن . 4
تكن  ومل  امل�ساألة،  يف  اخلالف  عن  اخلارجة  والأحوال  ال�سور  بيان 
الأغلب،  وهو  املقبول،  فمنها  القوة،  يف  مت�ساوية  التفاق  حكايات 

ومنها املردود. 

بذكر . 5 يكن  مل  اإذا  باملعنى  احلديث  �سياق  جواز  على  العلماء  اتفق 
اإ�سناده، وذلك يف الإفتاء واملناظرة ونحوهما.

اتفق العلماء على اأنَّ الرواية باللفظ الوارد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأف�سل من . 6
الرواية باملعنى.

عارف . 7 غري  كان  ملن  باملعنى  الرواية  جواز  عدم  على  العلماء  اتفق 
مبدلولت الألفاظ ومواقع الكالم، واأن ذلك حمرم.

يف . 8 باملعنى  احلديث  رواية  منع  على  العلماء  اتفاق  املازريُّ  حكى 
الأحوال الآتية:

• يت�سمن 	 اللفظ  تبديل  اأن  على  الراوي  يقطع  اأن  الأولى:  احلال 
نهى  قوله:  غريَّ  لو  كما  منه،  لي�ص  ما  اإلى  وتغيريه  املعنى  تبديل 

ب�اأمر، وحظر باأباح؛ لأنَّ هذا تغيري للحكم ال�سرعي.

• احلال الثانية: اأن ي�سك الراوي يف اللفظ الذي اأبدله، اأيوؤدي معنى 	
اللفظ الذي �سمعه، اأم ل؟

• احلال الثالثة: اأن ي�سمم الراوي الذي يعلم معاين الألفاظ على 	
اأن مراد املتكلم بلفظه هو ما اعتقده من جهة ا�ستدلله به.

اتفق العلماء على منع رواية احلديث باملعنى يف احلالني الآتيني:. 9
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• اإذا 	 اأو  موؤثرة،  زيادة  الرواية  يف  الراوي  زاد  اإذا  الأولى:  احلال 
ا موؤثًرا. نق�ص نق�سً

• احلال الثانية: اإذا كانت العبارة جلية، فجعلها الراوي خفية.	

 بتاأمل م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( يظهر يل اأن العلماء متفقون . 10
على منع الرواية باملعنى اإذا كان اللفظ الوارد يف احلديث حمتماًل 

لأكرث من معنى على الت�ساوي.

 اتفق العلماء على منع رواية احلديث باملعنى اإذا كان يف األفاظه ما . 11
ُيتعبد به، كاألفاظ الت�سهد والأذان، ويتعني على الراوي يف هذه احلال 

اإيراد احلديث على وجهه.

الكلم . 12 جوامع  اأحاديث  رواية  منع  على  التفاق  العلماء  بع�ُص  حكى   
باملعنى. والذي يظهر يل اأن اأكرث القائلني بجواز الراوية باملعنى مطلًقا 
يرون ا�ستثناء اأحاديث جوامع الكلم، بل ل يبعد عندي اأن الذي ا�ستقّر 
لدى الأ�سوليني واملحدثني هو ا�ستثناء جوامع الكلم من اخلالف، واأن 
اأحاديث  رواية  احلنفية: )جواز  علماء  بع�ص  اإليه  اأ�سار  الذي  القول 

جوامع الكلم باملعنى اإذا كان معناها ظاهًرا( قوٌل مندثر.

باملعنى( . 13 احلديث  )رواية  م�ساألة:  يف  اخلالف  ال�سالح  ابُن  جعل   
حم�سوًرا يف ع�سور الرواية فقط؛ اإذ مل ُيجره العلماء فيما ت�سمنته 
كتاٍب  �سيء من  لفظ  يغري  اأن  لأحد  فلي�ص  وبناء عليه،  الكتب،  بطون 
ٍف، ويثبت بدله لفًظا اآخر مبعناه، لزوال اخلالف. والذي حترر  م�سنَّ
يل: اأن ح�سر اخلالف يف ع�سر الرواية وجيه، لكنه لي�ص حمل اتفاق.

 ميكن �سوق حمل النزاع يف العبارة الآتية: هل للراوي العارف مبوا�سع . 14
بحيث  باملعنى؟  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حديث  يروي  اأن  الألفاظ  ومعاين  الكالم 
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يرى اأنه اأ�ساب معنى ما �سمعه وطابقه، ويكون احلديث املروي يف غري 
الألفاظ املتعبد بها، ولي�ص من اأحاديث جوامع الكلم.

 اختلف العلماء يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( على اأقوال كثرية، . 15
واملنع  مطلًقا،  اجلواز  قولن:  اأهمها:  قوًل،  ع�سر  خم�سة  على  تزيد 

مطلًقا.

 ا�ستدّل اأ�سحاب كل قول باأدلة متعددة، وقد �سقتها وناق�ست ما كان . 16
حمالًّ للمناق�سة.

 ترجح لدي القول الأول: جواز الرواية باملعنى وذلك يف زمن الرواية، . 17
وقد ذكرت مرجحات هذا القول يف مو�سعه. اأما بعد ا�ستقرار الرواية 
وتدوين ال�سنة، فلي�ص لأحد اإذا روى حديًثا باإ�سناده اأن يرويه باملعنى، 

وقد ذكرت م�سوغات هذا الراأي يف مو�سعه.

 للخالف يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( عدة اأ�سباب، لعل اأهمها:. 18

• ال�سبب الأول: وجود الرتادف يف اللغة العربية.	

• ال�سبب الثاين: على القول بوجود الرتادف يف اللغة، هل يقوم اأحد 	
املرتادفني مقام الآخر يف الرتكيب؟

• ل؟ 	 اأم  مفا�سد،  اإلى  باملعنى  احلديث  رواية  اأتوؤدي  الثالث:  ال�سبب 
من املفا�سد: الوقوع يف الكذب على النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتقويله ما مل يقله، 
والإخالل بكالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتغيري نظمه، خطاأ الراوي يف فهم األفاظ 

حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص والإخالل مبعناه.

• ال�سبب الرابع: تعار�ص بع�ص الأحاديث والأقي�سة، التي يوؤخذ منها 	
جواز الرواية باملعنى، اأو املنع منها.

 اخلالف يف م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى( خالف معنوي، ويظهر . 19
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اأثره يف التقعيد الأ�سويل والنحوي، ويف التفريع الفقهي، وقد ذكرت 
عدًدا من هذه الآثار.

 كان لالأ�سوليني منهج يف درا�سة م�ساألة: )رواية احلديث باملعنى(، . 20
ذكرت  وقد  منهج،  للمحدثني  كان  وكذلك  معامله،  اأبرز  ذكرت  وقد 
اأبرز معامله، ثم اأجريت موازنة موجزة بني منهج الأ�سوليني، ومنهج 

املحدثني.

العلماء . 21 اهتمام  اأن  وذكرت  باملعنى(،  الأثر  )رواية  م�ساألة:  در�ست   
اأ�سالة اجته نحو رواية احلديث باملعنى، لكن توجد بع�ص الإ�سارات 
من بع�ص اأهل العلم يوؤخذ منها: اأن ما قرره العلماء يف درا�سة م�ساألة: 

)رواية احلديث باملعنى( �سامل لالآثار. وقد حترر يل الآتي:

• رواية 	 يجّوز  فاإنه  باملعنى،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حديث  رواية  اأجاز  من  كل 
الأثر باملعنى من باٍب اأولى.

•  بالن�سبة للمانعني من رواية حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى:	

• قول 	 حجية  عدم  يرى  ممن  باملعنى  الرواية  من  املانع  كان  اإن   
ال�سحابي، اأو كان الأثر وارًدا عن غري ال�سحابي، فالذي يبدو يل 

اأن اأرباب هذا القول ل مينعون رواية الآثار باملعنى.

•  اإن كان املانع من الرواية باملعنى ممن يرى حجية قول ال�سحابي، 	
فالذي يبدو يل اأنهم مينعون روايتها باملعنى.

 بناًء على ترجيحي جواز رواية حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص باملعنى يف اجلملة، . 22
فاإين اأرى هنا جواز رواية اآثار ال�سحابة  ومن بعدهم باملعنى.

 لي�ص لأحد بعد ا�ستقرار الرواية وتدوين الآثار اأن يروي اأثًرا باملعنى، . 23
وذكرت اأ�سباب هذه الوجهة يف مو�سع احلديث عنها.
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اأثر  مو�سوع  يف  بحث  بكتابة  اأو�سي  فاإين  البحث،  نتائج  تلخي�ص  وبعد 
الختالف يف روايات الأحاديث يف اختالف الفقهاء.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات.
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امل�شادر واملراجع)1(

احل�سني . 1 عبداهلل  اأبي  للحافظ  وامل�ساهري  وال�سحاح  واملناكري  الأباطيل 
ابن اإبراهيم اجلورجاين )ت:543ه�(، حتقيق: عبدالرحمن الفريوائي، 
النا�سر: دار ال�سميعي للن�سر والتوزيع بالريا�ص، الطبعة الثالثة، 1415ه�.

ولتاج . 2 ال�سبكي)ت:756(،  ابن  الدين  لتقي  املنهاج  �سرح  يف  الإبهاج 
الدين عبدالوهاب بن علي ال�سبكي )ت:771ه�(، حتقيق: الدكتور اأحمد 
البحوث  دار  النا�سر:  �سغريي،  الدين  نور  والدكتور  الزمزمي،  جمال 
للدرا�سات الإ�سالمية واإحياء الرتاث بالإمارات العربية املتحدة، دبي، 

الطبعة الأولى، 1424ه�.
اإحتاف ذوي الب�سائر ب�سرح رو�سة الناظر للدكتور عبدالكرمي بن علي . 3

النملة، النا�سر: دار العا�سمة للن�سر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1417ه�.
اأثر احلديث ال�سريف يف اختالف الأئمة الفقهاء ملحمد عوامة، الطبعة . 4

الرابعة، 1418ه�.
النبوية . 5 ال�شنة  من  الفقهية  االأحكام  ا�شتنباط  يف  العربية  اللغة  اأثر 

للدكتور يو�سف بن خلف العي�ساوي، النا�سر: دار ابن اجلوزي بالدمام، 
الطبعة الأولى، 1430ه�.

الأمري . 6 اإ�سماعيل  بن  حممد  للعالمة  الآمل  بغية  �سرح  ال�سائل  اإجابة 
والدكتور ح�سن  ال�سياغي،  ال�سنعاين )ت:1182ه�(، حتقيق: ح�سني 
اجلديد  اجليل  ومكتبة  ببريوت،  الر�سالة  موؤ�س�سة  النا�سر:  الأهدل، 

ب�سنعاء، الطبعة الثانية، 1408ه�.
واأثره يف الفقه الإ�سالمي للدكتور علي نايف . 7 الجتهاد يف علم احلديث 

بقاعي، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية ببريوت، الطبعة الأولى، 1419ه�.
بن . 8 �سليمان  الوليد  اأبي  للعالمة  الأ�سول  اأحكام  يف  الف�سول  اإحكام 

)1( يف حال اإغفايل ذكر بع�ص معلومات امل�سدر كتاريخ الطبعة ومكانها، فلعدم وجودها فيه. 
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دار  النا�سر:  تركي،  عبداملجيد  حتقيق:  )ت:474ه�(،  الباجي  خلف 
الغرب الإ�سالمي ببريوت، الطبعة الأولى، 1407ه�.

العربي . 9 ابن  عبداهلل  بن  حممد  بكر  اأبي  للعالمة  القراآن  اأحكام 
)ت:543ه�(، حتقيق: علي البجاوي، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية، 

الطبعة الأولى، 1377ه�.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام ل�سيف الدين اأبي احل�سن علي بن حممد الآمدي . 10

)ت:630ه�(، علق عليه: ال�سيخ عبدالرزاق عفيفي، النا�سر: موؤ�س�سة النور، 
الطبعة الأولى، 1387ه�.

الإحكام يف اأ�سول الأحكام للعالمة اأبي حممد علي بن حزم الظاهري . 11
الآفاق اجلديدة  دار  النا�سر:  عبا�ص،  اإح�سان  له:  قدم  )ت:457ه�(، 

ببريوت، الطبعة الثانية، 1403ه�.
بن . 12 اإ�سماعيل  الفداء  اأبي  الدين  عماد  للحافظ  احلديث  علوم  اخت�سار 

عمر بن كثري الدم�سقي )ت:774ه�(، حتقيق: علي ح�سن عبداحلميد، 
النا�سر: دار العا�سمة للن�سر والتوزيع بالريا�ص، الطبعة الأولى، 1415ه�. 
الطبعة  بالدمام،  والتوزيع  للن�سر  اجلوزي  ابن  دار  طبعة  اإلى  ورجعت 

الأولى، 1435هـ واأ�شري اإليه بـ ط/ ابن اجلوزي. 
اأبي احل�سن علي بن حممد املاوردي ال�سافعي . 13 اأدب القا�سي للعالمة 

)ت:450ه�(، حتقيق: حميي هالل ال�سرحان، النا�سر: مطبعة الإر�ساد 
بغداد، 1391ه�.

اإدرار ال�سروق على اأنواء الفروق لالإمام قا�سم بن عبداهلل بن حممد بن . 14
ال�شاط االأن�شاري )ت: 732ه�(، مطبوع مع الفروق للقرايف.

ارتكاز الفكر النحوي على احلديث والأثر يف كتب �سيبويه للدكتور حممود . 15
فجال، الطبعة الأولى، 1430ه�.

اإر�ساد الفحول اإلى حتقيق احلق من علم الأ�سول للعالمة حممد بن . 16
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الأثري،  العربي  بن  �سامي  حتقيق:  )ت:1250ه�(،  ال�سوكاين  علي 
النا�سر: الفاروق احلديثة للطباعة والن�سر، الطبعة الثانية، 1430ه�.

اإر�ساد طالب احلقائق اإلى معرفة �سنن خري اخلالئق لالإمام اأبي زكريا . 17
حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )ت:676ه�(، حتقيق: عبدالباري 
ال�سلفي، النا�سر: مكتبة الإميان باملدينة املنورة، الطبعة الأولى، 1408ه�.

الرازي . 18 احل�سني  بن  عمر  بن  حممد  الدين  لفخر  التقدي�ص  اأ�سا�ص 
مكتبة  النا�سر:  ال�سقا،  حجازي  اأحمد  الدكتور  حتقيق:  )ت:606ه�(، 

الكليات الأزهرية بالقاهرة،1406ه�.
ال�ستعداد لرتبة الجتهاد ملحمد بن علي بن اخلطيب املعروف بابن نور . 19

الدين )ت:825ه�(، حتقيق: الدكتور مالطف مالك، والدكتور حممد 
بركات، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1428ه�.

زين . 20 للعالمة  النعمان  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  الأ�سباه 
دار  النا�سر:  )ت:970ه�(،  احلنفي  جنيم  بن  اإبراهيم  بن  العابدين 

الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الأولى، 1413ه�.
الدين . 21 للعالمة جالل  ال�سافعية  فقه  وفروع  قواعد  والنظائر يف  الأ�سباه 

وحافظ  تامر  حممد  حتقيق:  )ت:911ه�(،  ال�سيوطي  عبدالرحمن 
عا�سور، النا�سر: دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة 

الأولى، 1418ه�.
اإ�سالح كتاب ابن ال�سالح للحافظ اأبي عبداهلل عالء الدين مغلطاي . 22

)ت:762ه�(، حتقيق: الدكتور نا�سر فرج اأحمد، النا�سر: دار اأ�سواء 
ال�سلف بالريا�ص، الطبعة الأولى، 1428ه�.

امللقب . 23 البزدوي  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبي  لل�سيخ  البزدوي  اأ�سول 
الأ�سرار  ك�سف  �سرحه:  مع  مطبوع  )ت:482ه�(،  الإ�سالم  بفخر 

لعبدالعزيز البخاري.
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اأ�سول ال�سرخ�سي ل�سم�ص الأئمة اأبي بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل . 24
دار  النا�سر:  الأفغاين،  الوفا  اأبي  حتقيق:  )ت:490ه�(،  ال�سرخ�سي 

املعرفة ببريوت.
اأ�سول الفقه عند القا�سي عبدالوهاب - جمًعا وتوثيًقا ودرا�سة للدكتور . 25

عبداملح�سن بن حممد الري�ص، النا�سر: دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية 
واإحياء الرتاث بالإمارات العربية املتحدة، الطبعة الأولى، 1424ه�.

احلنبلي . 26 املقد�سي  مفلح  بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  الفقه  اأ�سول 
النا�سر:  ال�سدحان،  حممد  بن  فهد  الدكتور  حتقيق:  )ت:763ه�(، 

مكتبة العبيكان بالريا�ص، الطبعة الأولى،1420ه�.
اأ�سول النحو -درا�سة يف فكر الأنباري للدكتور حممد �سامل �سالح، النا�سر: . 27

دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1427ه�.
بن . 28 عبدالرحمن  للدكتور  النقلية(  )اأدلته  مالك  الإمام  فقه  اأ�سول 

عبداهلل ال�سعالن، النا�سر: جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 
الطبعة الأولى، 1324ه�.

عبدالرحمن . 29 بن  حممد  الدين  ل�سم�ص  التاريخ  ذم  ملن  بالتوبيخ  الإعالن 
ال�سخاوي )ت:902ه�(، حتقيق: فرانز روزنثال، ترجمة: الدكتور �سالح بن 

اأحمد العلي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1407ه�.
القرتاح يف بيان ال�سطالح وما اأ�سيف اإلى ذلك من الأحاديث املعدودة . 30

يف ال�سحاح للعالمة تقي الدين اأبي الفتح حممد بن علي ال�سهري بابن 
دقيق العيد )ت:702ه�(، حتقيق: الدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري، 

النا�سر: دار العلوم للن�سر والتوزيع بعمان، الطبعة الأولى، 2006م.
عبدالرحمن . 31 الدين  جالل  للعالمة  النحو  اأ�سول  علم  يف  القرتاح 

النا�سر:  خليل،  عبدالفتاح  حمدي  حتقيق:  )ت:911ه�(،  ال�سيوطي 
مكتبة الآداب بالقاهرة، الطبعة الثالثة، 1428ه�.
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عيا�ص . 32 بن  مو�سى  بن  عيا�ص  للقا�سي  م�سلم  بفوائد  املعلم  اإكمال 
ال�سبتي املالكي)ت:544ه�(، حتقيق: د. يحيى اإ�سماعيل، النا�سر: دار 

الوفاء بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1419ه�.
بن . 33 عيا�ص  للقا�سي  ال�سماع  وتقييد  الرواية  اأ�سول  معرفة  اإلى  الإملاع 

اأحمد  ال�سيد  ال�سبتي املالكي)ت:544ه�(، حتقيق:  مو�سى بن عيا�ص 
�سقر، النا�سر: مكتبة دار الرتاث بالقاهرة، الطبعة الثالثة، 1425ه�.

الإن�ساف يف التنبيه على املعاين والأ�سباب التي اأوجبت الختالف بني . 34
امل�سلمني يف اآرائهم لالإمام اأبي حممد عبداهلل بن حممد البطليو�سي 
الفكر  دار  النا�سر:  الداية،  حممد  الدكتور  حتقيق:  )ت:521ه�(، 

بدم�سق، الطبعة الثالثة، 1424ه�.
الأنوار الكا�سفة ملا يف كتاب )اأ�سواء على ال�سنة( من الزلل والت�سليل . 35

1386ه�(،  )ت:  املعلمي  يحيى  بن  عبدالرحمن  للعالمة  واملجازفة 
للن�سر  الفوائد  عامل  دار  النا�سر:  العمران،  حممد  بن  علي  حتقيق: 

والتوزيع مبكة املكرمة، الطبعة الأولى، 1434ه�.
العبادي . 36 قا�سم  بن  لأحمد  اجلوامع  جمع  �سرح  على  البينات  الآيات 

الكتب  دار  النا�سر:  زكريا عمريات،  �سبطه:  ال�سافعي )ت:994ه�(، 
العلمية ببريوت، الطبعة الأولى، 1417ه�.

اإي�ساح املح�سول من برهان الأ�سول لالإمام اأبي عبداهلل حممد بن علي . 37
ابن عمر املازري )ت:536ه�(، حتقيق: الأ�ستاذ الدكتور عمار الطالبي، 

النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي ببريوت، الطبعة الأولى، 2001م.
الباعث احلثيث �سرح اخت�سار علوم احلديث لل�سيخ اأحمد بن حممد . 38

دار  النا�سر:  احللبي،  ح�سن  بن  علي  حتقيق:  )ت:1377ه�(،  �ساكر 
العا�سمة بالريا�ص، الطبعة الأولى، 1415ه�.

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه لبدر الدين حممد بن بهادر بن عبداهلل . 39
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بن  عمر  الدكتور  بتحريره:  قام  )ت:794ه�(،  ال�سافعي  الزرك�سي 
�سليمان الأ�سقر، راجعه الدكتور عبدال�ستار اأبو غدة والدكتور حممد بن 
�سليمان الأ�سقر، النا�سر: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت، 

الطبعة الأولى.
بحر املذهب يف فروع مذهب الإمام ال�سافعي لأبي املحا�سن عبدالوهاب . 40

عناية  عزه  اأحمد  حتقيق:  502ه�(،  )ت:  الروياين  اإ�سماعيل  ابن 
الدم�سقية، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة الأولى، 1413ه�.

اأبي الوليد حممد بن . 41 بداية املجتهد ونهاية املقت�سد للقا�سي الفقيه 
حممد  حتقيق:  )ت:595ه�(،  القرطبي  ر�سد  ابن  حممد  بن  اأحمد 

�سبحي حالق، النا�سر: دار املغني بالريا�ص، 1432ه�.
بن . 42 اأبي عبداهلل حممد  الدين  الطالع يف حل جمع اجلوامع جلالل  البدر 

اأحمد املحلي ال�سافعي )ت:864ه�(، حتقيق: مرت�سى الداغ�ستاين، النا�سر: 
موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1426ه�.

بذل النظر يف الأ�سول ملحمد بن عبداحلميد الأ�سمندي )ت:552ه�(، . 43
الرتاث  دار  مكتبة  النا�سر:  عبدالرب،  زكي  حممد  الدكتور  حتقيق: 

بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1412ه�.
بن . 44 عبدامللك  املعايل  اأبي  احلرمني  لإمام  الفقه  اأ�سول  يف  الربهان 

عبداهلل بن يو�سف اجلويني )ت:487ه�(، حتقيق: الدكتور عبدالعظيم 
الديب، الطبعة الأولى، 1399ه�.

بن . 45 اأحمد  الدين  تقي  العبا�ص  لأبي  التحليل  على بطالن  الدليل  بيان 
عبداحلليم ابن تيمية احلراين )ت:728ه�(، حتقيق: الدكتور اأحمد 

اخلليل، النا�سر: دار ابن اجلوزي بالدمام، الطبعة الأولى، 1425ه�.
بيان تلبي�ص اجلهمية يف تاأ�سي�ص بدعهم الكالمية لأبي العبا�ص تقي الدين . 46

اأحمد بن عبداحلليم ابن تيمية احلراين )ت:728ه�(، حتقيق: الدكتور 
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امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  النا�سر:  وجماعة،  الطيار  را�سد 
ال�سريف، الطبعة الأولى، 1426ه�.

بن . 47 حممود  الثناء  لأبي  احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح  املخت�سر  بيان 
عبدالرحمن بن اأحمد الأ�سفهاين )ت:749ه�(، حتقيق: مظهر بقا، النا�سر: 

جامعة اأم القرى مبكة املكرمة، مركز اإحياء الرتاث، الطبعة الأولى.
بن . 48 علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبي  لالإمام  الفقه  اأ�سول  يف  التب�سرة 

الدكتور حممد ح�سن هيتو،  ال�سريازي )ت:476ه�(، حتقيق:  يو�سف 
النا�سر: دار الفكر بدم�سق، الطبعة الأولى، 1403ه�.

التحبري �سرح التحرير يف اأ�سول الفقه للعالمة عالء الدين اأبي احل�سن علي . 49
ابن �سليمان املرداوي احلنبلي )ت:885ه�(، حتقيق: الدكتور عبدالرحمن 
اجلربين والدكتور عو�ص القرين والدكتور اأحمد ال�سراح، النا�سر: مكتبة 

الر�سد بالريا�ص، الطبعة الأولى، 1421ه�.
اأ�سول الفقه للعالمة كمال الدين حممد بن عبدالواحد . 50 التحرير يف 

ابن عبداحلميد بن م�سعود ال�سهري بابن الهمام احلنفي )ت:861ه�(، 
مطبوع مع �سرحه تي�سري التحرير.

الأرموي . 51 بكر  اأبي  بن  الدين حممود  ل�سراج  املح�سول  التح�سيل من 
)ت:682ه�(، حتقيق: الدكتور عبداحلميد اأبو زنيد، النا�سر: موؤ�س�سة 

الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1408ه�.
بن . 52 يحيى  زكريا  لأبي  ال�سول  منتهى  �سرح خمت�سر  امل�سوؤول يف  حتفة 

مو�سى الرهوين )ت:773ه�(، حتقيق: الدكتور الهادي �سبيلي، النا�سر: 
العربية  بالإمارات  الرتاث  واإحياء  الإ�سالمية  للدرا�سات  البحوث  دار 

املتحدة، دبي، الطبعة الأولى، 1422ه�.
التقرير والتحبري لبن اأمري احلاج )ت:879ه�(، النا�سر: دار الكتب . 53
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اإدري�ص . 110 بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  ل�سهاب  الف�سول  تنقيح  �سرح 

القرايف )ت:684ه�(، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد، النا�سر: مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة.
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�سرح ذريعة الو�سول اإلى اقتبا�ص زبد الأ�سول للعالمة حممد بن اأبي . 111
فرحان  اأحمد  حتقيق:  )ت:991ه�(،  الزبيدي  اليمني  الأ�سخر  بكر 
الإدري�سي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1432ه�.

�سرح �سرح نخبة الفكر للمحدث علي بن �سلطان حممد الهروي القاري . 112
)ت:1014ه�(، حتقيق: حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، النا�سر: 

دار الأرقم للطباعة والن�سر والتوزيع ببريوت.
�سرح �سحيح البخاري للعالمة اأبي احل�سن علي بن خلف بن عبدامللك . 113

املعروف بابن بطال )ت:449ه�(، حتقيق: يا�سر بن اإبراهيم، النا�سر: 
مكتبة الر�سد بالريا�ص، الطبعة الثالثة، 1425ه�.

�سرح علل الرتمذي للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن اأحمد ال�سهري . 114
�سعيد،  همام  الدكتور  حتقيق:  )ت:795ه�(،  احلنبلي  رجب  بابن 

النا�سر: مكتبة الر�سد بالريا�ص، الطبعة الرابعة، 1426ه�.
)ت:756ه�(، . 115 الإيجي  الدين  لع�سد  احلاجب  ابن  خمت�سر  �سرح 

النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت.
�سرح خمت�سر الرو�سة لنجم الدين اأبي الربيع �سليمان بن عبدالقوي . 116

الطويف احلنبلي )ت:716ه�(، حتقيق: الدكتور عبداهلل بن عبداملح�سن 
الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1410ه�.

�سرح مراقي ال�سعود لل�سيخ حممد الأمني بن حممد املختار اجلكني . 117
ال�سنقيطي )ت:1393ه�(، حتقيق: علي بن حممد العمران، النا�سر: 
الأولى،  الطبعة  املكرمة،  مبكة  والتوزيع  للن�سر  الفوائد  عامل  دار 

1426ه�.
احلنبلي . 118 البهوتي  يون�ص  بن  من�سور  لل�سيخ  الإرادات  منتهى  �سرح 

الرتكي،  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  الدكتور  حتقيق:  )ت:1051ه�(، 
النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1426ه�.
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ال�سحاح للعالمة اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري )ت:393ه�(، حتقيق: . 119
اأحمد عبدالغفور عطار، النا�سر: دار العلم للماليني ببريوت، الطبعة 

الثانية، 1399ه�.
بلبان . 120 بن  علي  الدين  عالء  برتتيب  )ت:354ه�(  حبان  ابن  �سحيح 

الفار�سي املعروف بابن بلبان )ت:793هـ(، حتقيق: �شعيب االأرنوؤوط، 
النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الثانية،1414ه�.

الق�سريي . 121 احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبي  لالإمام  ال�سحيح 
النا�سر:  �سلي،  الدين  وعز  ح�سن  يا�سر  به:  اعتنى  )ت:261ه�(، 

موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1430ه�.
البخاري . 122 اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  لالإمام  ال�سحيح 

النا�سر:  الطيار،  وعماد  �سلي  الدين  عز  به:  اعتنى  )ت:256ه�(، 
موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1433ه�.

ال�سروري يف اأ�سول الفقه )خمت�سر امل�ست�سفى( لأبي الوليد حممد . 123
ابن ر�سد احلفيد )ت:595ه�(، حتقيق: جمال الدين العلوي، النا�سر: 

دار الغرب الإ�سالمي ببريوت، الطبعة الأولى، 1994م.
كلية . 124 النا�سر:  ن�سر،  ب�سري  لل�سديق  املحدثني  عند  الرواية  �سوابط 

الدعوة الإ�سالمية بليبيا، الطبعة الأولى، 1401ه�.
ظلمات اأبي رية اأمام اأ�سواء ال�سنة املحمدية للعالمة حممد عبدالرزاق . 125

حمزة، النا�سر: املطبعة ال�سلفية ومكتبتها بالقاهرة، 1378ه�.
عار�سة الأحوذي ل�سرح �سحيح الرتمذي للعالمة اأبي بكر حممد بن . 126

عبداهلل ابن العربي )ت:543ه�(، النا�سر: دار الكتاب العربي ببريوت.
الفراء . 127 احل�سني  بن  حممد  يعلى  اأبي  للقا�سي  الفقه  اأ�سول  يف  العدة 

البغدادي احلنبلي )ت:458ه�(، حتقيق: الدكتور اأحمد بن علي �سري 
املباركي، الطبعة الأولى،1410ه�.
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اأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن . 128 علوم احلديث للعالمة تقي الدين 
ال�سهرزوري املعروف بابن ال�سالح )ت:643ه�(، حتقيق: نور الدين 

عرت، النا�سر: دار الفكر بدم�سق، 1406ه�.
حممد . 129 للعالمة  القا�سم  اأبي  �سنة  عن  الذب  يف  والقوا�سم  العوا�سم 

ابن اإبراهيم الوزير )ت:840هـ(، حتقيق: �شعيب االأرناوؤوط، النا�شر: 
موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الثالثة، 1415ه�.

اأبي يحيى زكريا الأن�ساري . 130 غاية الو�سول �سرح لب الأ�سول للعالمة 
ال�سافعي )ت:926ه�(، النا�سر: مطبعة عي�سى البابي احللبي.

الغيث الهامع �سرح جمع اجلوامع لويل الدين اأبي زرعة اأحمد العراقي . 131
)ت:826ه�(، حتقيق: مكتب قرطبة، النا�سر: موؤ�س�سة قرطبة مب�سر، 

الطبعة الأولى، 1420ه�.
عبدالرحيم . 132 بن  حممد  الدين  �سفي  للعالمة  الفقه  اأ�سول  يف  الفائق 

العمرييني،  علي  الدكتور  حتقيق:  )ت:715ه�(،  الهندي  الأرموي 
الطبعة الأولى، 1411ه�.

بن . 133 علي  بن  اأحمد  للحافظ  البخاري  �سحيح  ب�سرح  الباري  فتح 
واأبوابه: حممد  كتبه  رقم  الع�سقالين )ت:852ه�(،  بن حجر  حممد 
عبدالباقي، قام باإخراجه واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، 

النا�سر: املكتبة ال�سلفية.
اأبي يحيى زكريا الأن�ساري . 134 األفية العراقي للعالمة  فتح الباقي �سرح 

دار  النا�سر:  الفحل،  ماهر  الدكتور  حتقيق:  )ت:926ه�(،  ال�سافعي 
الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

فتح الغفار ب�سرح املنار للعالمة زين العابدين بن اإبراهيم بن جنيم . 135
احللبي  البابي  ومطبعة  مكتبة  �سركة  النا�سر:  احلنفي )ت:970ه�(، 

واأولده بالقاهرة، 1355ه�.
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فتح القدير للعاجز الفقري للعالمة كمال الدين حممد بن عبدالواحد . 136
ابن عبداحلميد بن م�سعود ال�سهري بابن الهمام احلنفي )ت:861ه�(، 

النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت.
فتح املغيث ب�سرح األفية احلديث لزين الدين عبدالرحيم بن احل�سني . 137

العراقي )ت:806ه�(، حتقيق: ال�سيخ اأحمد �ساكر، النا�سر: دار عامل 
الكتب ببريوت، الطبعة الثانية، 1408ه�.

فتح املغيث ب�سرح األفية احلديث ل�سم�ص الدين حممد بن عبدالرحمن . 138
اخل�سري،  عبدالكرمي  الدكتور  حتقيق:  )ت:902ه�(،  ال�سخاوي 
والدكتور حممد الفهيد، النا�سر: دار املنهاج للن�سر والتوزيع بالريا�ص، 

الطبعة الأولى، 1426ه�.
القرايف . 139 اإدري�ص  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  الدين  ل�سهاب  الفروق 

)ت:684ه�(، حتقيق: عمر القيام، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، 
الطبعة الأولى، 1424ه�.

اجل�سا�ص . 140 الرازي  علي  بن  اأحمد  لالإمام  الأ�سول  يف  الف�سول 
)ت:370ه�(، حتقيق: الدكتور عجيل الن�سمي، النا�سر: وزارة الأوقاف 

وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت، الطبعة الثانية، 1414ه�.
الفوائد ال�سنية �سرح الألفية يف اأ�سول الفقه للعالمة حممد بن عبدالدائم . 141

الربماوي )ت:831ه�(، حتقيق ودرا�سة: خالد بن بكر بن اإبراهيم عابد، 
ر�سالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف اأ�سول الفقه بجامعة اأم القرى، 
بق�سم الدرا�سات العليا ال�سرعية فرع: الفقه والأ�سول، اإ�سراف الأ�ستاذ 

الدكتور ح�سني خلف اجلبوري، العام اجلامعي )1417ه�(. 
فواحت الرحموت ب�سرح م�سلم الثبوت يف اأ�سول الفقه لعبدالعلي حممد . 142

ابن نظام الدين الأن�ساري )ت:1225ه�(، مطبوع مع امل�ست�سفى يف 
علم الأ�سول للغزايل، النا�سر: دار الكتب العلمية ببريوت.
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في�ص ن�سر الن�سراح من رو�ص طي القرتاح لالإمام اأبي عبداهلل حممد . 143
فجال،  حممود  الدكتور  حتقيق:  )ت:1170ه�(،  الفا�سي  الطيب  ابن 
بدبي،  الرتاث  واإحياء  الإ�سالمية  للدرا�سات  البحوث  دار  النا�سر: 

الطبعة الأولى، 1421ه�.
القامو�ص املحيط ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي )ت:817ه�(، . 144

موؤ�س�سة  النا�سر:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق: 
الر�سالة ببريوت، الطبعة الثانية، 1417ه�.

بالقاهرة خلالد . 145 العربية  اللغة  والت�سريفية ملجمع  النحوية  القرارات 
ابن �سعود الع�سيمي، النا�سر: دار التدمرية بالريا�ص، الطبعة الأولى، 

1423ه�.
لربهان . 146 الأثر  اأهل  م�سطلح  يف  الفكر  نخبة  تو�سيح  يف  الوطر  ق�ساء 

الدين اإبراهيم بن اإبراهيم اللقاين )ت:1041ه�(، حتقيق: �سادي بن 
حممد اآل نعمان، النا�سر: الدار الأثرية بعمان، الطبعة الأولى، 1431ه�.

قواطع الأدلة يف اأ�سول الفقه لأبي املظفر من�سور بن حممد بن عبداجلبار . 147
حافظ  بن  عبداهلل  الدكتور  حتقيق:  )ت:489ه�(،  ال�سافعي  ال�سمعاين 

احلكمي، والدكتور علي بن عبا�ص احلكمي، الطبعة الأولى، 1418ه�.
الدين . 148 جمال  للعالمة  احلديث  م�سطلح  فنون  من  التحديث  قواعد 

م�سطفى،  �سيخ  م�سطفى  حتقيق:  )ت:1332ه�(،  القا�سمي  حممد 
النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الأولى، 1433ه�.

ك�سف الأ�سرار على اأ�سول فخر الإ�سالم البزدوي لعبدالعزيز البخاري . 149
)ت:730ه�(، النا�سر: ال�سدف بباك�ستان.

الكفاية يف علم الرواية لالإمام احلافظ اأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت . 150
يا�سني  بن  ماهر  الدكتور  حتقيق:  )ت:463ه�(،  البغدادي  اخلطيب 

الفحل، النا�سر: دار ابن اجلوزي بالدمام، الطبعة الأولى، 1432ه�.



238

الدكتور. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع

الكليات لأبي البقاء اأيوب بن مو�سى احل�سيني الكفوي )ت:1094ه�(، . 151
موؤ�س�سة  النا�سر:  امل�سري،  وحممد  دروي�ص  عدنان  الدكتور  حتقيق: 

الر�سالة ببريوت، الطبعة الثانية، 1419ه�.
لباب املح�سول يف علم الأ�سول للح�سني بن ر�سيق املالكي )ت:632ه�(، . 152

للدرا�سات  البحوث  دار  النا�سر:  جابي،  غزايل  حممد  حتقيق: 
الطبعة  دبي،  املتحدة،  العربية  بالإمارات  الرتاث  واإحياء  الإ�سالمية 

الأولى،1422ه�.
بن . 153 مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�سل  اأبي  للعالمة  العرب  ل�سان 

والتوزيع  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  النا�سر:  )ت:711ه�(،  منظور 
ببريوت.

زكريا . 154 بن  فار�ص  بن  اأحمد  احل�سني  اأبي  للعالمة  العلم  ماأخذ 
�سمن  مطبوع  العجمي،  نا�سر  بن  حممد  به:  اعتنى  )ت:395ه�(، 
الب�سائر  دار  النا�سر:  بامل�سجد احلرام،  الأواخر  الع�سر  لقاء  جمموع 

الإ�سالمية ببريوت، الطبعة الأولى،1426ه�. 
املحدث الفا�سل بني الراوي والواعي للقا�سي احل�سن بن عبدالرحمن . 155

اخلطيب،  عجاج  حممد  د.  حتقيق:  )ت:360ه�(،  الرامهرمزي 
النا�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع ببريوت، الطبعة الثانية، 

1404ه�.
ابن . 156 عبداهلل  بن  حممد  بكر  اأبي  للعالمة  الفقه  اأ�سول  يف  املح�سول 

دار  النا�سر:  البدري،  علي  ح�سني  به:  اعتنى  )ت:543ه�(،  العربي 
البيارق بالأردن، الطبعة الأولى، 1420ه�.

املح�سول يف علم اأ�سول الفقه لفخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني . 157
النا�سر:  العلواين،  جابر  طه  الدكتور  حتقيق:  )ت:606ه�(،  الرازي 

موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، الطبعة الثانية،1412ه�.
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خمت�سر منتهى ال�سوؤل والأمل يف علمي الأ�سول واجلدل للعالمة جمال . 158
اأبي عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب )ت:646ه�(، حتقيق:  الدين 
الدكتور نذير حماد، النا�سر: ال�سركة اجلزائرية البريوتية باجلزائر، 

ودار ابن حزم ببريوت، الطبعة الأولى، 1427ه�.
املدونة من رواية �سحنون التنوخي )ت: 240ه�( عن عبدالرحمن بن . 159

القا�سم )ت:191ه�( عن الإمام مالك بن اأن�ص )ت: 179ه�(، النا�سر: 
دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، ن�سخة م�سورة.

املختار اجلكني . 160 الأمني بن حممد  لل�سيخ حممد  الفقه  اأ�سول  مذكرة 
ال�سنقيطي )ت:1393ه�(، النا�سر: دار عامل الفوائد للن�سر والتوزيع 

مبكة املكرمة، الطبعة الأولى، 1426ه�.
مال . 161 للعالمة  الفقه  اأ�سول  يف  الو�سول  مرقاة  �سرح  يف  الأ�سول  مراآة 

للرتاث  الأزهرية  الكليات  مكتبة  النا�سر:  )ت:880ه�(،  خ�سرو 
بالقاهرة، 2002م. 

زيدان . 162 اأحمد  بن  الأمني  ملحمد  ال�سعود  مراقي  اإلى  ال�سعود  مراقي 
اجلكني، املعروف باملرابط )ت:1325ه�(، حتقيق: حممد املختار بن 
حممد الأمني ال�سنقيطي، النا�سر: مطابع ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة 

الأولى، 1413ه�.
بن . 163 علي  بن  احل�سني  عبداهلل  لأبي  الفقه  اأ�سول  يف  اخلالف  م�سائل 

حممد ال�سيمري )ت:436ه�(، حتقيق: را�سد بن علي احلاي، ر�سالة 
بالريا�ص،  ال�سريعة  بكلية،  الفقه  اأ�سول  لق�سم  مقدمة  ماج�ستري 
اإ�سراف الدكتور عبدالعزيز الربيعة، العام اجلامعي 1404-1405ه�.

عبداهلل . 164 بن  حممد  عبداهلل  اأبي  لالإمام  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك 
احلاكم الني�سابوري )ت:405ه�(، اعتنى به: �سالح اللحام، النا�سر: 

دار ابن حزم ببريوت، والدار العثمانية، الطبعة الأولى، 1428ه�.
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حممد . 165 بن  حممد  حامد  اأبي  للعالمة  الأ�سول  علم  من  امل�ست�سفى 
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