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رواية الحديث باللفظ والمعنى
الدكتورحممدإقبال خان نكيانه*
Scholars of hadith are unanimously agreed that it is best to
 ( ) in the exact words inملسو هيلع هللا ىلص( narrate a hadîth of the Prophet
which
it
was
received.
As for narrating a hadith by conveying its meaning is a
matter
of
long-standing
scholarly
disagreement.
The majority of scholars says that it is permissible to relate
a hadîth of the Prophet according to its meaning and not in
its exact words, as long as the person who does so is
knowledgeable about how the language conveys its meanings
and is aware of what would alter the meaning of the text.
Scholars agree that it is forbidden for a person to relate a
hadîth by other than its exact words if that person does not
have sufficient knowledge of the language to know the
precise meanings of its words and what would change the
text's
original
meaning.

احلكمةما ليبُت
احلمد هلل الذي علم اإلنسان ما مل يعلم و أرسل الرسل بالكتب وللناس
أنزل إليهم ويف آخرىم ارسل النبيب األمي صلى هللا عليو وسلم وىوخامت النبيُت  ،حيمل رسالة ربو
إىل كافة الناس إىل يوم القيامة ومعو كتاب عزيز وىو القرآن الكرمي  .والصالة والسالم على اشرف
األنبياء وادلرسلُت أما بعد...
فإن صحابة رسول هللا صلى هللا عليو وسلم محلوا تلك الرسالة بعده إىل الناس مجيعا شرقا
وغربا ومحلوا معهم القرآن الكرمي وسَتة رسوذلم وأقوالو وأحاديثو وأعمالو قدشاىدوا والرسول حي  .إن
سَتة الرسول صلى هللا عليو وسلم أسوة حسنة جلميع الناس وبناء على ذلك أحاديث الرسول
صلى هللا عليو وسلم نقلت إلينا لفظا ومعنا .أما رواية حديث الرسول كيف متت ؟ فها ىو ادلوضوع
األىم لألمة اإلسالمية ألن ادلشككُت قد جاءوا بآراء كاذبة أ ّن حديث الرسول صلى هللا عليو
وسلم لن يصل إلينا إال بادلعٌت وقصدىم انكار حديث الرسول
________________________
* خريج جامعة اإلمام حممدبن سعوداإلسالمية بالرياض.
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صلى هللا عليو وسلم ويف ىذا البحث ناقشت ىذا ادلوضوع يف ضوء األدلة ادلسكة اليت ذكرىا
عليو وسلم
بصيغة
السلف واخللف و الرواية ىي أداء احلديث وتبليغو  ،مسنداًإىل النيب صلى– هللا
من صيغ األداء وىي نوعان  :رواية باللفظ ورواية بادلعٌت
والمقصود بصوايدوالوايدالفدظ ًا
ىو أن حيكي الراوي اللفظ من غَت تصرف فيو  .رواية احلديث باللفظ يدل على عدم تغيَت
األلفاظ اليت وردت عن الرسول صلى هللا عليو وسلم وكان الصحابة يهتمون أن يأتوابألفاظ الرسول
صلى هللا عليو وسلم نفسها كما مسعوا منو خمافة من التغيَت فيها وخمافة من عذاب هللا ألن الرسول
صلى هللا عليو وسلم ّبُت يف كثَت من ادلواقع اليت معناىا أن التبليغ ال بد أن يكون كما مسعوه ورأوه
صلى هللا عليو وسلم يف أقوالو وأعمالو .
علي متعمدا
وحذر الرسول صلى هللا عليو وسلم يف الكذب عليو كما قال "من كذب ّ

النار "
فليتبوأ مقعده من .1

لذا الصحابة اىتموا بتمسك السنة النبوية نصاً ولكن جند الصحابة الذين يروون األحاديث
الكثَتة بألفاظ خمتلفة يف قصة واحدة .
وادلقصود ىنا " الرواية باللفظ " ىو أن يروي الراوي لوكان من الصحابة أو من التابعُت أو من
واليغَت األلفاظ
ادلتأخرين كما مسع عن الرسول صلى هللا عليو وسلم أو احملدث أو الشيخ واليُدخل ّ
اليت وردت يف رواية احلديث وباإلضافة إىل أنو اليستطيع والجيوز لو أن يغَت معاين األلفاظ لكنو
مقيد بالرواية باأللفاظ ادلسموعة من الرسول صلى هللا عليو وسلم أو احملدث أو الشيخ .ىذا ىو
السبب أن الصحابة والتابعُت كانوا حيفظون األحاديث و يرووهنا دون تغيَت و ىي سادلة من التغيَت
والتبديل والتصرف فيها
والمقصود بصوايدوالوايد ظالعنىدد
2
بُت اإلمام الصنعاين
اوي
من عند ال
" الرواية للحديث بادلعٌت أي روايتو دبعناه بعبارة
وىكذار ّ

يف كتابو .
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والرواية بادلعٌت ىي إذا نسي الراوي ألفاظ احلديث كما ورد عن الرسول صلى هللا عليو وسلم
ومل حيفظها يف ذىنو حفظاً جيدا ولكنو يعرف وحيفظ معٌت احلديث مث يروي ىذا احلديث بألفاظ
من عنده و ال يغَت معٌت األلفاظ يعٍت يأيت باأللفاظ اجلديدة ادلرادفة .وىذا ما فعلو الصحابة الذين
اىتموا باحلفظ ولكنهم إذا عجزوا من ىذاأي بنفس األلفاظ سألوا عن رسول هللا صلى هللا عليو
فجوز الرسول صلى هللا عليو وسلم بشرط أن الحيرموا حالال وال حيلوا
وسلم عن الرواية بادلعٌت ّ
حراما.اما التابعون والذين جاءوا بعدىم اتبعوىم منهجهم .والدليل على ذلك ان الرسول صلى هللا
أي رسول إىل ادللوك فأمر رسولو أن يبلغ تلك الرسالة النبوية وكان رسول رسول
عليو وسلم إذا أرسل ّ
هللا صلى هللا عليو وسلم بلّغهم بلغتهم األعجمية وىذه الًتمجة تدل على الرواية بادلعٌت وادلًتجم ّبُت
ذلم أمر الرسول صلى هللا عليو وسلم بادلعٌت ال بلفظو
لظدوتلقدعلاهدواعللظءدفيدوابصوايد ظاللفدصوالعنى
اتفق العلماء على عدم رواية احلديث بادلعٌت بغَت م
العامل وادلبتدئ ومن مل ديهر يف العلم وذكر
العلماء ىذا االتفاق يف مواضع كثَتة
 -1قال اإلمام السيوطي " إن مل يكن عادلا بألفاظ ومقاصدىا خبَتا دبا حييل معانيها مل ذبز
لو الرواية بادلعٌت بال خالف بل يتعُت اللفظ 3الذي مسعو"

الخالف بُت العلماء يف أن اجلاىل وادلبتدئ ومن مل ديهر يف العلم وال يعرف تقدمي األلفاظ
وترتيب اجلمل وفهم ادلعاين جيب عليو أن اليروي والحيكي حديثا إال على اللفظ الذي مسعو وأنو
حرامعليو التعبَت بغَت لفظو ادلسوع إذ مجيع ما يفعلو من ذلك ربكم باجلهالة وتصرف على غَت
4
وىوماذكر العلماء يف كتبهم يف مواضع كثَتة
هللا ورسولو
حقيقة يف أصول الشريعة وتقول على

وأيضا إتفق العلماء على أن الراوي اليستطيع أن يروي أو يغَت ألفاظ بطون الكتب أو مصنفات أو
يثبت بدذلا فيها لفظا آخر دبعناه
" مث إن ىذا اخلالف ال نراه جاريا وال اجراح الناس فيما نعلم فيما تضمنتو بطون الكتب
فليس ألحد أن يغَت لفظ شئ من كتاب مصنف ويثبت بدلو فيو لفظا آخر دبعنا فان الرواية بادلعٌت
رخص فيها من رخص دلا كان عليهم يف ضبط األلفاظ واجلمود عليها من اجلرح والنصب وذلك
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غَت موجود فيما اشتملت عليو بطون األوراق والكتب والأنو ان ملك تغيَت اللفظ فليس ديلك تغيَت

5
غَته
تصنيف

واتفق العلماء على عدم الرواية بادلعٌت يف األلفاظ اليت تتعلق هبا العبارة واإلعجاز
تغَتادلقصود
وصرح العلماء أن الرواية بادلعٌت يف ىذه األلفاظ الذبوز أبدا ألن الرواية بادلعٌت ّ
ّبُت الغزايل يف كتابو " ادلنخول " " إن األلفاظ منقسمة إىل  :ما يتميز خباصية اإلعجاز وىو
ألفاظ القرآن وال بد من نقلهاإذا اإلعجاز هبا يتعلق وما ال إعجاز فيو ينقسم إىل  :ما يتعلق بو تعبد
ال بد من قراءتو كاأللفاظ كذلك جيوز تغيَته بشرط أن يكون الناقل على ثبت من بقية ادلعٌت

بتمامو 6".وأيضا قال صاحب الكفاية

" إن الشرع قد ورد بأشياء كثَتة قصد بُت اإلتيان باللفظ وادلعٌت مجيعا حنو التكبَت والتشهد

واآلذان والشهادة وإذا كان كذلك مل ينكر أن يكون ادلطلوب باحلديث لفظو 7بعينو ومعناه مجيعا

أي لغة أخرى للعجميُت .وجوز العلماء الًتمجة
واتفق العلماء على الرواية بادلعٌت من اللغة العربية إىل ّ
وعليو اإلمجاع واالتفاق .
" دلا حصل اإلتفاق على إباحة الًتمجة يف حديث رسول هللا وأوامره ونواىيو واألخبار عن
حجة دينو وتفصيلو وجب كذلك جوازروايتو على ادلعٌت باللفظ العريب الذي ىو أقرب إىل لفظ النيب
8
لذلك مدفعاً "
صلى هللا عليو وسلم من األعجمي فالجيدون

إن ىذا اإلتفاق أي برواية ادلعٌت نرى عند مجيع العلماء واحملدثُت واألصولُت
" ىل ذبوز لو الرواية بادلعٌت ؟ فاألكثر على اجلواز جلواز رواية احلديث بالعجمية للعجم فانو

جائز باالتفاق وىو رواية9بادلعٌت

لظدوختلفدفاهدواعللظءدلندوابصوايد ظاللفدصوالعنىدصآبوهمدفيد
ذاكدد
جوزىا وأيضا فيو أقوال
اختلف العلماء يف رواية احلديث بادلعٌت فمنهم من منعها ومنهم من ّ
وآراء كثَتة كما يلي
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منعها طائفة من أصحاب احلديث والفقو واألصول منهم  :ابن سَتين  ،عبد هللا بن عمر
،ثعلب أمحدبن حيى وأبوبكر الرازي .
" أوجب احملدثون نقل ألفاظ رسول هللا صلى هللا عليو وسلم على وجهها وغالوا حىت منعوا
 10عليو وسلم
ابدال اسم هللا تعاىل باسم آخر من امساء هللا متسكا بقولو صلى هللا

ش ّدد كثَت من السلف وأىل التحري من احملدثُت والفقهاء فمنعوا الرواية بادلعٌت
إال على لفظو نفسو :
وجاء ىوالء العلماء بأدلة كثَتة من السنة ومن أقوال الصحابة والتابعُت وغَتىم .
جوز الرواية بادلعٌت وىو اخلطيب البغدادي
ومنهم من ّ
قال " :أخربنا أبوبكر الربقاين قال انا حممد بن عبد هللا بن خمَت قال انا احلسن ابن إدريس قال
ثنا ابن عمار قال ثنا معاذ العنربي القاضي عن ابن عون قال  :كان احلسن والشعيب وإبراىيم حيدثون
11
جاءوا
مسعوا "
كما و
بادلعاين وكان القاسم بن حممد ورجاء بن حيوة وابن سَتين حيدثون

نضرهللا إمرءا مسع مقاليت فوعاىا فأداىا كما مسعها فرب مبلغ أوعى
حبديث عن زيد بن ثابت " ّ
12
افقو منو "
من سامع ورب حامل فقو إىل من ىو
ىوالء العلماء يرون أن ادلتأخر ردبا استنبط من فوائد آية أو خرب ما مل يتنبو لو أىل االعصار
السالفة من العلماء فعلموا أنو ال جيب يف كل مكان من فوائد اللفظ أن يتنبو لو السامع يف احلال وإن
كان فقيها ذكيا فلو جوزوا النقل بادلعٌت فردبا حصل التفاوت العظيم مع أن الراوي يظن أنو ال تفاوت
وانو لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظو نفسو كان للراوي الثاين تبديل اللفظ الذي مسعو بلفظ
نفسو بل ىذا أوىل ألن جواز تبديل لفظ الراوي من جواز تبديل لفظ الشارع وكذا يف الطبقة الثالثة
والرابعة يفضي إىل سقوط الكالم األول ألن اإلنسان وإن اجتهد يف تطبيق الًتمجة لكن ال ينفك
قل فإذا توالت ىذا التفاوت كان التفاوت األخَت تفاوتا فاحشا حبيث اليبقى بُت
عن تفاوت وإن ّ
الكالم األخَت وبُت األول نوع مناسب.
وأجازىا مجهورالسلف واخللف من احملدثُت وأصحاب الفقو واألصول منهم االئمة األربعة
لكن إذا قطع الراوي بأداء ادلعٌت :
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مث إن من أجاز الرواية بادلعٌت اشًتط ذلا شروطا وىي :
 -1أن يكون الراوي عادلا باأللفاظ ومقاصدىا
" ولَتو باأللفاظ من ال يعلم

13
وغَته فادلعظم
مدلوذلا

 -2أن يكون الراوي عادلا دبا حييل معانيو
 -3أن التكون الًتمجة قاصرة عن األصل يف افادة ادلعٌت .
 -4أن التكون فيها زيادة وال نقصان.
 -5أن تكون الًتمجة لألصل يف اجلالء واخلفاء ألن اخلطاب تارة يقع باحملكم وتارة بادلتشابو
و استأثرهللا بعلمها فالجيوزتغيَتىا عن وضعها.
وجاء العلماء بأدلة خمتلفة على جواز الرواية بادلعٌت للعامل .
قال الشافعي  :أنزل القرآن على سبعة أحرف " فاقرءوا ما تيسر منو " وإذا كان هللا برأفتو خبلقو
أنزل كتابو على سبعة أحرف علمنا منو بأن الكتاب قدنزل لتحمل لو قراءهتم وان اختلف لفظهم فيو
ما مل يكن اختالفهم احالة معٌت كان ما سوى كتاب هللا سبحانو أول أن جيوز فيو اختالف للفظ
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وحييل معناه

وأيضا استدل العلماء بإتيان األلفاظ ادلختلفة يف قصة واحدة يف عصر الصحابة رواه الطرباين
يف الكبَت  :عن عبدهللا بن سليمان الليثي قال  :قلت  :يا رسول هللا ! إين امسع منك احلديث ال
أوديو كما امسع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال  :إذا مل ربلوا حراما ومل ربرموا حالال
استطيع أن ّ
واصبتم ادلعٌت فال بأس  .وقال ابن قدامة :
" ولنا اإلمجاع على جواز شرح احلديث للعجم بلساهنم فإذا أجاز إبدال كلمة عربية بأعجمية
ترادفها فبالعربية أوىل  .وكذلك كان سفراء النيب صلى هللا عليو وسلم يبلغوهنم أوامره بلغتهم ....أن
15
من روى بادلعٌت فقد روي كما مسع وذلذا اليعد كذباً
 -1وعنداإلمام مالك ذبوز الرواية بادلعٌت إذا كان غَت األحاديث النبوية .
 -2قيل أن الرواية بادلعٌت جيوز للصحابة والتابعُت فقط وأما غَتىم فالجيوز ذلم تبديل اللفظ
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بادلعٌت
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 -3قيل جيوزالرواية بادلعٌت إذا كان اللفظ مرادفا.
 -4قيل  :ان كان ادلطلوب باحلديث عمال مل جيز وإن كان ادلطلوب بو علما كالعقائد جاز
ألن ادلعول يف العلم على معناه اللفظو "
وذىب آخرون اىل جوازىا ان أوجب اخلرب اعتقادا وإىل منعها ان17أوجب عمالً "

 -5قال ادلاوردي :
إن نسى اللفظ جاز  ،ألنو ربمل اللفظ وادلعٌت وعجز عن أداء أحدمها فيليزم أداء اآلخر،
السيما أن تركو قد يكون كتما لألحكام  ،فإن مل ينسو مل جيز أن يورده بغَته  ،ألن يف كالم الرسول
صلى هللا عليو وسلم من الفصاحة ما ليس يف غَته .
وأخَتا أرى أن جوازالرواية بادلعٌت بالشروط وىي:
 -1أن يكون الراوي عادلا بصَتا
 -2أن يكون خبَتا دبا حييل معانيها
ألفاظها ،
دبحكم إلينا
"وبذلك يظهر لك أخي القارئ أن أكثر األحاديث قد وصلت
األصلي  ،وما عسى أن
تغيَت خيل
وأن بعضها قد روي بادلعٌت مع االحتياط البالغ من أيبادلعٌت
شيء يسَت تنبو لو العلماء .وبينوه
يكون قد دخل نزراً من األحاديث بسبب الروايةفهوبادلعٌت
ذبن الدين  ،ومل تدخل على النصوص التحريف والتبديل  ،كما
فلمم أن الرواية بادلعٌت ملعلى
ا ُع
َّفهم  ،وأن هللا الذي تكفل حبفظ كتابو  ،قد تكفل حبفظ سنة نبيو من
لف
زعم ادلستشرقون ومن لف َّف
وتأويل ادلبطلُت ،
التحريفوالتبديل  ،وقيض ذلا يف كل عصر من ينفي عنها ربريف الغالُت وانتحال
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اجلاىلُت"
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