ﻤصطﻠﺢ اﻟحدﯿث

ﺘﻘد�م اﻟمتن ﻋﻠﻰ اﻹﺴنﺎد
اﻟسؤال :ﺠرت اﻟﻌﺎدة ﻋند اﻟمحدﺜین ﺒتﻘد�م اﻹﺴنﺎد ﻋﻠﻰ اﻟمتن ﻓﻬﻞ �ختﻠﻒ اﻷﻤر ﻟو ُﻗدم اﻟمتن
ﻋﻠﻰ اﻹﺴنﺎد؟
أﺤیﺎﻨﺎ
اﻟجواب :ﻋند ﻋﺎﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻻ �ختﻠﻒ اﻷﻤر ،وﻫذا ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻟصحیحین وﻏیرﻫمﺎ،
ً
أﺤیﺎﻨﺎ ﺘﺄﺨیرﻩ ﻓﻲ اﻟبﺎب اﻟواﺤد أو ﻓﻲ أﺒواب� ،مﺎ ﻓﻲ )ﺼحیﺢ اﻟبخﺎري( ﻓﻲ
ﺘﻘد�م اﻹﺴنﺎد و ً

ﻤواﻀﻊ ،ﻻ ﻓرق ﺒینﻬمﺎ ،ﻟكن إذا �ﺎن اﻟسؤال أن �ﺄﺘﻲ ﺸخص إﻟﻰ ﻤصﱠنﻒ ﺜم ﯿروي ﻤنﻪ ﺤدﯿثًﺎ
َ
ُ� ِّﻘدم ﻓیﻪ اﻟمتن ﻋﻠﻰ اﻹﺴنﺎد أو اﻹﺴنﺎد ﻋﻠﻰ اﻟمتن ﻓمن ﺤیث اﻷﺼﻞ ﻻ ﺸﻲء ﻓیﻪ إﻻ إذا اﻋتبرﻨﺎﻩ
ﱠ
اﻟمؤﻟﻒ ،ﻟذا ﺠمﻬور أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻤسﺄﻟﺔ اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ �جیزوﻨﻬﺎ �شرطﻬﺎ:
ﺘصرًﻓﺎ ﻓﻲ اﻟكتﺎب

أن �كون اﻟراوي ﻋﺎﻟمـًﺎ �مدﻟوﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻋﺎرًﻓﺎ �مﺎ �حیﻞ اﻟمﻌﺎﻨﻲ ،و�ستثنون ﻤن ذﻟك اﻟكتب
اﻟمصنﻔﺔ� ،ﺄن �ﺄﺘﻲ إﻟﻰ )ﺼحیﺢ اﻟبخﺎري( ﻓینﻘﻞ ﻤنﻪ إﻟﻰ �تﺎب آﺨر �ﺎﻟمﻌنﻰ� ،ﻘوﻟون :ﻻ �جوز؛
ﻷن اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﻠﻔظ اﻟذي ﻫو اﻷﺼﻞ ﻤمكن ،وﻤسﺄﻟﺔ إ�ﺎﺤﺔ اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ إﻨمﺎ ﻫﻲ ﻟﻠحﺎﺠﺔ؛
ﻷﻨﻪ ﻟیس �ﻞ أﺤد �ستطیﻊ أن �ضبط اﻷﺤﺎدﯿث �ﺄﻟﻔﺎظﻬﺎ و�ستحضرﻫﺎ ﻓﻲ �ﻞ وﻗت ﻋند اﻟحﺎﺠﺔ

إﻟیﻬﺎ ،ﻓﺄﺠﺎزوا ﻟﻪ اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ �شرطﻬﺎ .ﻫذا اﻟذي ﯿر�د أن ﯿنﻘﻞ ﺤدﯿ ًثﺎ ﻤن )ﺼحیﺢ اﻟبخﺎري(
أو ﻤن )ﺼحیﺢ ﻤسﻠم( ُﻗِّدم إﺴنﺎدﻩ وأ ِّ
ﱠ
اﻟجﺎدة واﻟﻐﺎﻟب ،إذا أراد أن ﯿنﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻤصﱠنﻔﻪ
ُﺨر ﻤتنﻪ ﻋﻠﻰ
و�ن ﻟم �كن ﻤثﻞ اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ ﻓﻲ اﻷﺜر إﻻ أﻨﻪ ﯿنبﻐﻲ أن ﯿتﻘید �مﺎ ﻓﻲ اﻟكتﺎب� ،ستثنﻰ ﻤن
ذﻟك ﺼنیﻊ اﻹﻤﺎم اﺒن ﺨز�مﺔ ﻓﻲ ﺼحیحﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ُ� ِّﻘدم اﻟمتن ﻋﻠﻰ اﻹﺴنﺎد إﻻ وﻓیﻪ ﻋﻠﺔ ﺨﻔیﺔ،
ﻫذا ﻋند اﺒن ﺨز�مﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓیﻪ ﻤﻐمز ،ﻟكن ﻋند ﻏیرﻩ ﻻ �ختﻠﻒ اﻷﻤر.

ﻨظر ﻟﻠحﺎﺠﺔ ،و�ﻻ َﻟ ﱠ
تﻌطﻞ اﻻﺴتدﻻل ﻤن
ﻓﺈﺠﺎزة اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ ﻋند ﺠمﺎﻫیر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم؛ ًا
ﻛثیر ﻤن اﻟنﺎس اﻟذﯿن ﻻ �ستطیﻌون أن �ستحضروا اﻷﻟﻔﺎظ ﻋند اﻟحﺎﺠﺔ إﻟیﻬﺎ ،ﻓﺄﺠﺎزوا اﻟروا�ﺔ

طﺎ ،ﻟكن إذا �ﺎن ﯿنﻘﻞ ﻋن اﻟكتﺎب ﻤبﺎﺸرة �ـ)ﺼحیﺢ اﻟبخﺎري( -
�ﺎﻟمﻌنﻰ واﺸترطوا ﻟذﻟك ﺸرو ً

ﻤثﻼ ،-ﻓﺎﻵن )ﺼحیﺢ اﻟبخﺎري( أﻤﺎﻤك! وﻟذا ﻗﺎﻟوا :إذا �ﺎن ﯿنﻘﻞ ﻤن اﻟكتﺎب ﻤبﺎﺸرة ﻓمﺎ اﻟذي
ً
ﯿدﻋوﻩ إﻟﻰ اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ؟ واﻟمسﺄﻟﺔ ﻓیﻬﺎ ﻤزﻟﺔ ،ﻓمﻬمﺎ اﺸترطنﺎ واﺤتطنﺎ ﻓﻲ اﻟشروط -وﻫذا ٍ
ﺠﺎر

ﻋﻠﻰ طر�ﻘﺔ ﺠمﻬور أﻫﻞ اﻟﻌﻠم؛ ﻟﻠحﺎﺠﺔ اﻟمﺎﺴﺔ إﻟﻰ ذﻟك -ﻟكن ﻻ �مكن أن ِّ
�سوي أﺤد ﺒین اﻟروا�ﺔ
�ﺎﻟﻠﻔظ و�ین اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ ،ﻓكوﻨﻪ �ﺄﺘﻲ �ﻪ ﺒﻠﻔظﻪ ﻫذا ﻻ ﺸك أﻨﻪ أوﻓﻰ وأﻛمﻞ وأﺤوط ،ﻟكن إذا
ٍ
ﻋﺎرف ﻓﺎﻫ ٍم �مﺎ �حیﻞ اﻟمﻌﺎﻨﻲ
ﺘﻌ ﱠذر اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ وﻗت �حتﺎج ﻓیﻪ إﻟﻰ ﻫذا اﻟحدﯿث ﻤن ﻋﺎﻟ ٍم
وﻨﻔر �سیر ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.
وﻤدﻟوﻻت اﻷﻟﻔﺎظ أﺠﺎزﻩ ﺠمﻬور أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،وﻤنﻌﻪ اﺒن ﺴیر�ن ٌ
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