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 مصطلح الحدیث
 تقد�م المتن على اإلسناد

 
جرت العادة عند المحدثین بتقد�م اإلسناد على المتن فهل �ختلف األمر لو ُقدم المتن  السؤال:

 على اإلسناد؟

أحیاًنا  ،وهذا موجود في الصحیحین وغیرهما ،عند عامة أهل العلم ال �ختلف األمر الجواب:
في  )صحیح البخاري (�ما في  ،تقد�م اإلسناد وأحیاًنا تأخیره في الباب الواحد أو في أبواب

لكن إذا �ان السؤال أن �أتَي شخص إلى مصنَّف ثم یروي منه حدیًثا  ،ال فرق بینهما ،مواضع
إذا اعتبرناه  من حیث األصل ال شيء فیه إالفم فیه المتن على اإلسناد أو اإلسناد على المتن قدِّ �ُ 

 :أهل العلم في مسألة الروا�ة �المعنى �جیزونها �شرطهاجمهور لذا  ،في الكتاب المؤلَّف اتصرفً 
و�ستثنون من ذلك الكتب  ،عارًفا �ما �حیل المعاني ،أن �كون الراوي عالمـًا �مدلوالت األلفاظ

 ؛ال �جوز :�قولون  ،نىفینقل منه إلى �تاب آخر �المع )صحیح البخاري (�أتي إلى  ، �أنالمصنفة
 ؛للحاجة إنما هي ومسألة إ�احة الروا�ة �المعنى ،ألن الوصول إلى اللفظ الذي هو األصل ممكن

ألنه لیس �ل أحد �ستطیع أن �ضبط األحادیث �ألفاظها و�ستحضرها في �ل وقت عند الحاجة 
 )صحیح البخاري (ا من هذا الذي یر�د أن ینقل حدیثً  .فأجازوا له الروا�ة �المعنى �شرطها ،إلیها

ة والغالب )صحیح مسلم(أو من  ر متنه على الجادَّ م إسناده وُأخِّ فه إذا أراد أن ینقله إلى مصنَّ  ،ُقدِّ
�ستثنى من  ،و�ن لم �كن مثل الروا�ة �المعنى في األثر إال أنه ینبغي أن یتقید �ما في الكتاب

 ،المتن على اإلسناد إال وفیه علة خفیة مقدِّ فإنه ال �ُ  ،ذلك صنیع اإلمام ابن خز�مة في صحیحه
 غیره ال �ختلف األمر.عند لكن  ،فیه مغمز ،عند ابن خز�مة خاصةهذا 

ل االستدالل من تعطَّ و�ال لَ  ،نظًرا للحاجة ؛إجازة الروا�ة �المعنى عند جماهیر أهل العلمف
فأجازوا الروا�ة  ،كثیر من الناس الذین ال �ستطیعون أن �ستحضروا األلفاظ عند الحاجة إلیها

-لكن إذا �ان ینقل عن الكتاب مباشرة �ـ(صحیح البخاري)  ،�المعنى واشترطوا لذلك شروًطا
إذا �ان ینقل من الكتاب مباشرة فما الذي  :ولذا قالوا !أمامك )البخاري (صحیح اآلن ف ،-مثًال 

 وهذا جارٍ -في الشروط رطنا واحتطنا مهما اشتف ،یدعوه إلى الروا�ة �المعنى؟ والمسألة فیها مزلة
لكن ال �مكن أن �سوِّي أحد بین الروا�ة  -للحاجة الماسة إلى ذلك ؛على طر�قة جمهور أهل العلم
لكن إذا  ،كونه �أتي �ه بلفظه هذا ال شك أنه أوفى وأكمل وأحوطف ،�اللفظ و�ین الروا�ة �المعنى

�ما �حیل المعاني  فاهمٍ  عارفٍ  إلى هذا الحدیث من عالمٍ  فیه تعذَّر اللفظ في وقت �حتاج
 ومنعه ابن سیر�ن ونفٌر �سیر من أهل العلم. ،ومدلوالت األلفاظ أجازه جمهور أهل العلم
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