
 مصطلح الحدیث
 نقل الحدیث �المعنى أثناء الموعظة

 
هل �صحُّ للواعظ أن �أتي �األحادیث التي یر�د إسماعها من �عظهم �المعنى لفوات لفظ  :السؤال

 وما هو األفضل في ذلك؟ ؟الحدیث ونصه حین الموعظة
لكن جماهیر أهل العلم أجازوا الروا�ة �المعنى  ،األصل أن �أتي �اللفظ النبوي إذا أمكن :الجواب

وما خالف في هذه ، �مدلوالت األلفاظ وما �حیل المعاني اأن �كون هذا الراوي عالمً  وهو �شرطها

لكن أداء اللفظ قد  ،ال بد من أداء اللفظ :المسألة إال ابن سیر�ن ونزر �سیر من أهل العلم قالوا

و�تب أهل العلم  ،�ثیر من السنن التي ال یتأكد راو�ها من لفظهاترك یلزم منه أن یُ ف ا�كون متعذرً 

 ،فالقصة الواحدة تروى �ألفاٍظ متعددة ،دواو�ن اإلسالم في السنة تدل على أنهم یروون �المعنىو 

�ما  ا�مدلوالت األلفاظ عارفً  اأن �كون الراوي عالمً  ، فإذا تحقق الشرط وهولكن معانیها واحدة

وهو قول عامة أهل  ،ه ذلك، وواقع �تب السنة ودواو�ن اإلسالم �شهد بذلك�حیل المعاني فإن ل

بل  �المعنى، یبقى أن ابن الصالح أشار إلى شيء وهو أنه �عد التدو�ن ال تجوز الروا�ة ،العلم

و�بقى أن هذا اللفظ الذي نقله بلفظه ال  ،على اإلنسان أن یرجع إلى هذه الكتب و�نقل �اللفظ

ألن الذي رواه في �تا�ه من أئمة اإلسالم قد �كون في وسائطه من  ؛لفظ النبوي جزم �أنه هو ال�ُ 

 ن رواه �المعنى على حسب ما أجازه أهل العلم.الرواة مَ 

على أن �شیر أنه من إیراده على َمن �حدثهم ال مانع فإذا �ان متأكًدا من معنى الحدیث ف

، أو في معنى الحدیث، أو في -والسالمعلیه الصالة -�ما قال النبي أو  فیقول:رواه �المعنى 

 حدیث غاب عني لفظه وهذا معناه.

اص النشغالهم �الوعظ وحرصهم على نفع الناس من قد�م تحصل منهم و  الوعاظ والُقصَّ

ولذا �كثر في �المهم  ،الغفلة عن ضبط العلم ودقائقه وضبط النصوص واالهتمام بها والعنا�ة بها

و�عضهم من نهمه  ،بل قد یوجد األحادیث الموضوعة على ألسنتهم ،األحادیث الضعیفة

غرب و�روي من األحادیث ما ال أصل له لكن لفظه �جذب �القصص و�رادة تكثیر الجماهیر �ُ 

 -جل وعال-ومع ذلك فعلى اإلنسان أن یتقي هللا  ،ولذلك �حذرون من أحادیث القصاص ،الناس

ألن النبي  ؛إال ما تأكد من ثبوته عنه -الصالة والسالم علیه-في هذا الباب وال ینقل عن النبي 

: البخاري [ »من �ذب علي متعمًدا فلیتبوأ مقعده من النار«قال:  -علیه الصالة والسالم-

من حدث عني �حدیث ُیرى أنه �ذب فهو أحد «وفي الحدیث اآلخر وهو أشّد: ، ]١١٠



واللفظ الثاني:  ،یراه أي شخص ما یلزم أن یراه هو »ُیرى « ،]٨مسلم: المقدمة ص[ »الكاذبین

ینسب لصاحب  ، وأنعلى �ل حال األمر خطیر جًدا ،]٣٨ابن ماجه: [ »َیرى أنه �ذب«

 .]١٠٩: البخاري [ »من �قل علي ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من النار«الشر�عة ما لم �قله 
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