ﻤصطﻠﺢ اﻟحدﯿث

ﻨﻘﻞ اﻟحدﯿث �ﺎﻟمﻌنﻰ أﺜنﺎء اﻟموﻋظﺔ
�صﺢ ﻟﻠواﻋظ أن �ﺄﺘﻲ �ﺎﻷﺤﺎدﯿث اﻟتﻲ ﯿر�د إﺴمﺎﻋﻬﺎ ﻤن �ﻌظﻬم �ﺎﻟمﻌنﻰ ﻟﻔوات ﻟﻔظ
اﻟسؤال :ﻫﻞ
ﱡ

اﻟحدﯿث وﻨصﻪ ﺤین اﻟموﻋظﺔ؟ وﻤﺎ ﻫو اﻷﻓضﻞ ﻓﻲ ذﻟك؟

اﻟجواب :اﻷﺼﻞ أن �ﺄﺘﻲ �ﺎﻟﻠﻔظ اﻟنبوي إذا أﻤكن ،ﻟكن ﺠمﺎﻫیر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم أﺠﺎزوا اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ

ن
ﻋﺎﻟمﺎ �مدﻟوﻻت اﻷﻟﻔﺎظ وﻤﺎ �حیﻞ اﻟمﻌﺎﻨﻲ ،وﻤﺎ ﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻫذﻩ
�شرطﻬﺎ وﻫو أن �كو ﻫذا اﻟراوي ً
اﻟمسﺄﻟﺔ إﻻ اﺒن ﺴیر�ن وﻨزر �سیر ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻗﺎﻟوا :ﻻ ﺒد ﻤن أداء اﻟﻠﻔظ ،ﻟكن أداء اﻟﻠﻔظ ﻗد
�كون
ﻤتﻌذر ﻓیﻠزم ﻤنﻪ أن ُﯿترك �ثیر ﻤن اﻟسنن اﻟتﻲ ﻻ ﯿتﺄﻛد راو�ﻬﺎ ﻤن ﻟﻔظﻬﺎ ،و�تب أﻫﻞ اﻟﻌﻠم
ًا
ٍ
ودواو�ن اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻟسنﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﯿروون �ﺎﻟمﻌنﻰ ،ﻓﺎﻟﻘصﺔ اﻟواﺤدة ﺘروى
�ﺄﻟﻔﺎظ ﻤتﻌددة،
ﻟكن ﻤﻌﺎﻨیﻬﺎ واﺤدة ،ﻓﺈذا ﺘحﻘق اﻟشرط وﻫو أن �كون اﻟراوي
ﻋﺎﻟمﺎ �مدﻟوﻻت اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﺎرًﻓﺎ �مﺎ
ً
�حیﻞ اﻟمﻌﺎﻨﻲ ﻓﺈن ﻟﻪ ذﻟك ،وواﻗﻊ �تب اﻟسنﺔ ودواو�ن اﻹﺴﻼم �شﻬد ﺒذﻟك ،وﻫو ﻗول ﻋﺎﻤﺔ أﻫﻞ
اﻟﻌﻠم ،ﯿبﻘﻰ أن اﺒن اﻟصﻼح أﺸﺎر إﻟﻰ ﺸﻲء وﻫو أﻨﻪ �ﻌد اﻟتدو�ن ﻻ ﺘجوز اﻟروا�ﺔ �ﺎﻟمﻌنﻰ ،ﺒﻞ
ﻋﻠﻰ اﻹﻨسﺎن أن ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟكتب و�نﻘﻞ �ﺎﻟﻠﻔظ ،و�بﻘﻰ أن ﻫذا اﻟﻠﻔظ اﻟذي ﻨﻘﻠﻪ ﺒﻠﻔظﻪ ﻻ
ُ�جزم �ﺄﻨﻪ ﻫو اﻟﻠﻔظ اﻟنبوي؛ ﻷن اﻟذي رواﻩ ﻓﻲ �تﺎ�ﻪ ﻤن أﺌمﺔ اﻹﺴﻼم ﻗد �كون ﻓﻲ وﺴﺎﺌطﻪ ﻤن
اﻟرواة َﻤن رواﻩ �ﺎﻟمﻌنﻰ ﻋﻠﻰ ﺤسب ﻤﺎ أﺠﺎزﻩ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.
ﻤتﺄﻛدا ﻤن ﻤﻌنﻰ اﻟحدﯿث ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن إﯿرادﻩ ﻋﻠﻰ َﻤن �حدﺜﻬم ﻋﻠﻰ أن �شیر أﻨﻪ
ﻓﺈذا �ﺎن
ً
رواﻩ �ﺎﻟمﻌنﻰ ﻓیﻘول :أو �مﺎ ﻗﺎل اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم ،-أو ﻓﻲ ﻤﻌنﻰ اﻟحدﯿث ،أو ﻓﻲ
ﺤدﯿث ﻏﺎب ﻋنﻲ ﻟﻔظﻪ وﻫذا ﻤﻌنﺎﻩ.
صﺎص ﻻﻨشﻐﺎﻟﻬم �ﺎﻟوﻋظ وﺤرﺼﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻊ اﻟنﺎس ﻤن ﻗد�م ﺘحصﻞ ﻤنﻬم
اﻟﻘ ﱠ
واﻟوﻋﺎظ و ُ

اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋن ﻀبط اﻟﻌﻠم ودﻗﺎﺌﻘﻪ وﻀبط اﻟنصوص واﻻﻫتمﺎم ﺒﻬﺎ واﻟﻌنﺎ�ﺔ ﺒﻬﺎ ،وﻟذا �كثر ﻓﻲ �ﻼﻤﻬم
اﻷﺤﺎدﯿث اﻟضﻌیﻔﺔ ،ﺒﻞ ﻗد ﯿوﺠد اﻷﺤﺎدﯿث اﻟموﻀوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻟسنتﻬم ،و�ﻌضﻬم ﻤن ﻨﻬمﻪ

�ﺎﻟﻘصص و�رادة ﺘكثیر اﻟجمﺎﻫیر ُ�ﻐرب و�روي ﻤن اﻷﺤﺎدﯿث ﻤﺎ ﻻ أﺼﻞ ﻟﻪ ﻟكن ﻟﻔظﻪ �جذب
اﻟنﺎس ،وﻟذﻟك �حذرون ﻤن أﺤﺎدﯿث اﻟﻘصﺎص ،وﻤﻊ ذﻟك ﻓﻌﻠﻰ اﻹﻨسﺎن أن ﯿتﻘﻲ ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ-
ﻓﻲ ﻫذا اﻟبﺎب وﻻ ﯿنﻘﻞ ﻋن اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -إﻻ ﻤﺎ ﺘﺄﻛد ﻤن ﺜبوﺘﻪ ﻋنﻪ؛ ﻷن اﻟنبﻲ
ﻤتﻌمدا ﻓﻠیتبوأ ﻤﻘﻌدﻩ ﻤن اﻟنﺎر« ]اﻟبخﺎري:
ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻗﺎل» :ﻤن �ذب ﻋﻠﻲً
أﺸد» :ﻤن ﺤدث ﻋنﻲ �حدﯿث ُﯿرى أﻨﻪ �ذب ﻓﻬو أﺤد
 ،[١١٠وﻓﻲ اﻟحدﯿث اﻵﺨر وﻫو ّ

اﻟكﺎذﺒین« ]ﻤسﻠم :اﻟمﻘدﻤﺔ صُ » ،[٨ﯿرى« ﯿراﻩ أي ﺸخص ﻤﺎ ﯿﻠزم أن ﯿراﻩ ﻫو ،واﻟﻠﻔظ اﻟثﺎﻨﻲ:
ﺠدا ،وأن ﯿنسب ﻟصﺎﺤب
»َﯿرى أﻨﻪ �ذب« ]اﺒن ﻤﺎﺠﻪ ،[٣٨ :ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل اﻷﻤر ﺨطیر ً
اﻟشر�ﻌﺔ ﻤﺎ ﻟم �ﻘﻠﻪ »ﻤن �ﻘﻞ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻟم أﻗﻞ ﻓﻠیتبوأ ﻤﻘﻌدﻩ ﻤن اﻟنﺎر« ]اﻟبخﺎري.[١٠٩ :

اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثمﺎﻨون ١٤٣٣/٥/٦ه

