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 ......................................................................ة املقدم
 

  أ

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  المقدمة

وأفضل ، الحمد هللا الذي علم بالقلم علم االنسان مالم یعلم ، الحمد هللا رب العالمین   
بي القاسم محمد وعلى آله أالصلوات وأتم التسلیم على المبعوث رحمة للعالمین البشیر النذیر 

  . بعده  االذین اقتفوا أثره واتبعوا سنته ولم یغّیروا او یبدلو  الطیبین الطاهرین وصحبه المنتجبین

اما بعد فقد كّرم اهللا تعالى االنسانیة بالرسالة الخاتمة التي انزلها اهللا على رسولنا   

MJ    S  R  Q  P   O  N  M  L  K التي قال فیها عز من قال  Jالكریم 

  TL)وقال تعالى مخاطبًا رسول اهللا  )١ M4     <  ;  :  9  8  7     6   5

  ?   >  =L)وخاطب اهللا المؤمنین فقال  )٢ M  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ð  Ï   ÎÑ  ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òà    â  á

   å  ä  ãL)ان طاعة رسول  إذوقد اوجب اهللا علینا طاعته وطاعة رسوله وخلیفته  )٣

Mo    v    u   t  s  r  q  p قد اوجبت استقالًال مطلقًا لقوله تعالى  Jاهللا 

wxL)وضح الدالالت على حجیة السنة أوداللة هذه اآلیات الكریمة التي أوردناها من  )٤
استدل بعض المحدثین والسیما علماء االمامیة على حجیة ما و النبویة الشریفة من القرآن الكریم 

MV      Z  Y  X      W عن طریق القرآن الكریم قوله تعالى  %صدر من أئمة اهل البیت 

  a  `   _  ^  ]     \  [L)هل البیت أهیر تؤكد على عصمة وآیة التط )٥
فیكم ما إن تمسكتم به لن إني تركت ( (Jاما الحدیث النبوي الشریف فقال رسول اهللا  %

تظلوا بعدي كتاب اهللا حبل ممدود من السماء الى االرض وعترتي اهل بیتي ولن یفترقا حتى یردا 
فالقرآن اكد على عصمة اهل البیت والحدیث .  )٦())علي الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیهما 

الشریف اكد على لزوم التمسك بهم منعًا من الضاللة ولعل أبلغ ما نسب إلى الخلیل بن احمد 
                                                           

  .  ٣/ المائدة (١)
  .  ٤٤/ النحل (٢)
 .  ٥٩/ النساء (٣)
  .  ٧/ الحشر (٤)
 .  ٣٣/ االحزاب (٥)
 .  ١٠/٤١٤ج/ اصول الكافي / الكلیني و ١٩/  ١٨ح/ وسائل الشیعة / الحر العاملي و  ٦٦٢/  ٥ح/ السنن  ،الترمذي (٦)



 ......................................................................ة املقدم
 

  ب

استغناؤه عن الكل واحتیاج ( (قوله  8الفراهیدي من االستدالل على إمامة علي بن ابي طالب 
اذا لم یحدث  %ل على إمامة جمیع األئمة وهو دلیل یصلح لالستدال ))الكل الیه دلیل إمامته 

مسألة أو أخذها أو دراستها من  التاریخ روایة صحیحة احتیاج أحد منهم إلى االستفسار عن أي
فالتشریعات هي دستور اجمالي للدعوة  )١(المعصوم الذي سبقه  امهما كان شأنه عد همغیر 

ومعروف ان السنة المطهرة هي . مع االسالمیة التي یتوقف علیها صالح الفرد واألسرة والمجت
وال ، المفسرة للقرآن الكریم والشارحة لما فیه من األحكام الشرعیة وأنه الكمال االسالم إال بها 

االحكام الواردة في القرآن اال اذا اجتمع الیها بیان الرسول واالئمة  یمكن العمل بكثیر من
قة الواضحة التي دعت المسلمین في كل وهذه الحقی) صلوات اهللا علیهم أجمعین ( االطهار 

وقد  %عصر ألن یسلكوا كل السبل في المحافظة علیها التي أخذوها من الرسول واالئمة 
تناقلوها بینهم وحفظوها في صدورهم ودونوها في صحفهم وكتبهم ومن جملة هذه الدواوین الكتب 

وألهمیة الكتب االربعة والصحاح والسنن  جمهورال داالربعة عند االمامیة والصحاح والسنن عن
شروط في تحمل الحدیث وطرق نقله دونوا كتبهم على  قد اشترطوا عدةفقل الحدیث الشریف في ن

شرط ضبط الراوي ألن الروایة بالمعنى  ما الروایة بالمعنى فهي متفرعة عناساس تلك الشروط ا
ئف اذهب االمامیة والعامة من الطو  وقد. ناتجة عن عدم استطاعة الراوي نقل الحدیث بلفظه 

ن الصحابة وأصحاب األئمة معلوم إالى جواز الروایة بالمعنى اذا قطع باداء المعنى بعینه ومن ال
علیه  هي ماكانوا یكتبون األحادیث عند سماعها بل یستحیل عادة حفظهم جمیع االلفاظ على ما

هذا كثیُر ما یروى عنهم المعنى الواحد في االحادیث الطویلة ولوقد سمعوها مرة واحدة خصوصًا 
ولذلك فقد وضعوا  8دون موافقة االمام من فاظ مختلفة وال یمكن ان یروي الراوي ذلك بال

شروطًا لمن یروي بالمعنى من حیث كونه عارفًا باأللفاظ ومقاصدها خبیرًا بما یحیل معانیها 
  . دون اللفظ  من معنىالن على بصیرًا بمقدار التفاوت بینها وما ذاك إال ألن معولهم كا

ز الروایة بالمعنى من حیث التصرف بمضمون اوقد استفاد علماؤنا ومراجعنا من جو   
الروایة ولذا فاننا نجد ان هناك تقاربًا بین الفتوى والروایة من حیث المعنى فنجد أن اغلب الفتاوي 

فتوى فقهیة بما یالئم العصر هي عبارة عن روایة وقد تصرف الفقیه بمعنى الروایة فحولها الى 
  . والمجتمع مع المحافظة على مضمونها 

                                                           
  .  ١٨٩/ االصول العامة / محمد تقي / الحكیم (١)



 ......................................................................ة املقدم
 

  ت

وقد عرض الدكتور علي خضیر حجي فكرة الكتابة في موضوع الروایة بالمعنى فاستحسنت 
  :  السباب األتیةالفكرة 

انه جدید في عنوانه ولم یتطرق احد لكتابة فیه من العلماء المعاصرین او الباحثین  -١
 . بالروایة بالمعنى عند االمامیة وتطبیقاتها  وخاصة فیما یتعلق

 . خدمة الحدیث الشریف الن هذا المجال من العمل خدمة لالسالم والمسلمین  -٢
تنوع المصادر التي رجعت الیها فكان منها التأریخیة ومنها كتب الفقه واالصول والحدیث  -٣

 . حادیث األحكام وعلم الرجال والتراجم وغیرها الالشریف وكتب ا
الوصول الى احادیث الشریفة المرویة بالمعنى والتي اعتمد علیها الفقهاء والمحدثون  -٤

 . واألصولیون في أدلتهم المعتمدة 
تقدیم دراسة موضوعیة حدیثیة تبین الروایة بالمعنى وأثرها عند العلماء مما یثري المكتبة  -٥

 . االسالمیة

  . اربعة فصول وخاتمة لى یم البحث عوكانت طبیعة المادة العلمیة تقتضي تقس

فكان الفصل االول الروایة مفهومها وتحملها وهو یحتوي على ثالثة مباحث المبحث   
منها ثم  اً كثیر كثیرة للروایة وقد ادرجنا  اتیفر االول مفهوم الروایة في اللغة واالصطالح وهناك تع

وم التحمل واالداء لغة المبحث الثاني شروط التحمل واالداء على الروایة بالمعنى فدرست فیه مفه
واصطالحًا ثم شروط التحمل اما المبحث الثالث فكان صیغ التحمل في المدارس الحدیثة في 

نقسم لروایة وقد ااالمدینة والكوفة والبصرة وبغداد ثم واسط اما الفصل الثاني فكان بعنوان تاریخ 
بین المجتهدین في الروایة الخالف بیان یة ثم االمبحث االول تعریف الرو ،  مباحث  ةلى ثالثع

شروط الروایة بالمعنى وكان و بالمعنى اما المبحث الثاني اراء العلماء حول الروایة بالمعنى 
المبحث الثالث یتناول مصطلحات روائیة تتعلق بالروایة  بالمعنى اما الفصل الثالث فكان بعنوان 

یة الروایة بالمعنى عند المبحث االول حج روایة بالمعنى وهو على ثالثة مباحثحجیة ال
المحدثین واالصولیین ثم المبحث الثاني حجیة الروایة بالمعنى عند الفقهاء ثم المبحث الثالث 

  . فكان بعنوان حجیة الروایة بالمعنى عند فقهاء االمامیة 



 ......................................................................ة املقدم
 

  ث

برز التطبیقات الفقهیة من كتب اة ویتضمن یاما الفصل الرابع فكان تطبیقات حدیث  
  . الفقهاء 

عقبت البحث خاتمة ضمنتها خالصة البحث وأهم النتائج التي توصل الیها البحث ثم ا  
وختامًا فاني قد بذلت ما استطعت من جهد . ثم تنظیم للمصادر والمراجع التي اعتمدت علیها 

وان كان . فان جاء على ماهو مطلوب فهو فضل من اهللا وجهود اساتذتي وشیوخي االفاضل 
  .  من قوم ما أعوج من عملي بتوجیه او تسدید فیه تقصیر فمني وجزى اهللا

وأفضل الصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آله .. وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمین 
  . واصحابه المنتجبین 

  الباحث                                                                                      
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  ا وتحملهاالروایة مفهومه الفصل األول
  الروایة في اللغة واالصطالح: المبحث األول

لمكان البعیر ، المزادة فیها الماء سمیت راویةوهي الراویة مأخوذ من  :غةللفي ا الروایة
  .)١(الذي یحملها 

القوم أرویهم اذا ورویت ، ةً یَّ على أهله أروى رَ  یة یقال رویتقي الماء راو تَ سْ كذلك الرجل المُ 
اعة یقال صنة له یواء اذا كان االستقاء بالراو ر  ورجل، عه مراويوجم ل لهم المرويویقا استقیت لهم

  .فالروي هو الساقي  )٢(اء القوموَّ جاء رَ 
 ه أيوایة عنه كأرویتُ ه للرَّ على روایته أو رویته له حتى حفظ ملتهُ ترویًة حَ  رَ عْ الشَّ  ویتهُ رَ وَ 

  .)٣(ةِ وبالهمز  بالتضعیفِ  عرِ دى روایة الحدیث والشَّ عَ یُ 
ًا ومنه قولهم هیات وحامللروایة الد اً فالن نّ وإ ، مللته كرهته ومن المجاز رویت من النوم إذا

وروى الحدیث حمله من قولهم البعیر یروي الماء الذي یحمله وحدیث مروي وهم  للحدیثِ  هو روایةٌ 
  .    )٤(یة لهاراو ماء ورویة القطاة فراخها صارت یقال رواة ال ورواة االحادیث وراووها حاملوها 

روى علیه كذب ورویته الحدیث حملته على روایته كذب علیه وفالن الیُ : وروى علیه الكذب
  .)٥(رویه اال من یرویهوتقول المتعلم عطشان ما یُ 

فاطلقوا على  7وقد انسحب هذا على روایة الحدیث عن النبي ، فالراوي حامل الشعر وناقله
  .حدیث وناقله وجامعهمن یرویه اسم الراوي اي حامل ال

حملته ، )یت الحدیث ترویةو ور (یة هو من كثرت روایته وقیل رویت الحدیث روایة والروا
  .)٦(على روایته والتاء للمبالغة مثل عالمة وفهامة

  . و االسقاء واالرواء بالماءأومن هذا یتبین ان معنى الروایة لغة الحمل والنقل 
  
  
  : الروایة في االصطالح-٢

  . الیك بیانها  كثیرة لعلم روایة الحدیث اتیفر وردت تع
                                                 

  .  ٣٢٣/  ٨ج/ لسان العرب ابن منظور ،  ٢٢٦\ ١٥مج \تھذیب اللغة  \محمد بن احمد\االزھري )١(
  السابقر المصد) ٢(
  ٤٨١- ٤٨٠ \ ١٩مج \تاج العروس  \محب الدین \الزبیدي ) ٣(
  ٣٢٤- ٣٢٣\ ٨مج\لسان العرب  \ابن منظور ) ٤(
 ٣٨٤ \أساس البالغة  \جار هللا \الزمخشري )٥(
 ٣٤ \اصول الحدیث  \عبد الھادي الفضلي ) ٦(
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٣ 

  معنى الروایة عند المحدثین  - أوالً 
وقواعد هذا ، )١(زي الیه بصیغة من صیغ االداءحمل الحدیث ونقله واسناده الى من عُ 

ثم   )٢( )التحمل(یة في أخذ الراوي الحدیث الذي سماه العلماء او الباب تبحث في المنهج العلمي للر 
التحمل واالداء من األدب وماینبغي ان یكون علیه حال ) ٣( )االداء(ذي اطلقوا علیه تبلیغه ال

ونعلم ان ، )٤(الراوي بعلوم الرواة ألنها تدل على تقوى واالتقان وذلك یتصل، واالخالص والتحري
 ف لها كلمة الشروط یصبح لها معنى آخر تدخل في علم الحدیث الخاص بالدرایةیة اذا أضیاو الر 
ولوال الدرایة ما علمنا  ،بحث في شرط الروایة وما یتعلق بها وعلم الدرایة هو أصل الروایةیي والذ

الروایة الصحیحة أو الحسنة أو الضعیفة وغیرها من مسائل المتن لذا فان الدرایة حاكمة وقاضیة 
حدیث ((  8قول االمام الصادق عمًال ب )٥(یقوم علیه غیره ى الروایة وما كان كذلك كان أصالً عل

  .٦)) تدریه خیٌر من الف حدیث ترویه 
ومنها الخبر المنتهي بطریق النقل من ناقل الى ناقل حتى ینتهي الى المنقول عنه من 

  . )٧(النبي أو االمام

وأفعاله وروایتها  7علم یشتمل على نقل أقوال النبي: علم الحدیث الخاص بالروایة:ثانیًا 
  .)٨(وضبطها وتحریر ألفاظها

كل المعرف ألنه لم یذكر  بانه غیر جامع أي انه الیشمل عترض على هذا التعریفلكن ا
تقریراته وصفاته كما انه لم یراع مذهب القائلین بان الحدیث یشمل ما أضیف الى الصحابي أو 

وافعاله وتقریراته وصفاته وروایتها  7هو علم یشتمل على أقوال النبي(ن نقول فالمختار هو أالتابعي 
من قول  7تقوم على النقل المحرر لكل ما أضیف الى النبي  فالروایة  )٩()وتحریر الفاظها وضبطها

  .او فعل أو تقریر وكذلك ما أضیف الى الصحابة والتابعین
ى في المعن یةاو اللغوي واالصطالحي فالر  عالقة بین المعنى ان هناك یرى البحثقد و 

المعاني  ماء وحمل الماء ثم انتقلت الىاللغوي مقصورة على االشیاء المحسوسة من سقي ال
ان الراوي حامل في اطالق الروایة على المزادة التي یحمل فیها الماء على البعیر كما المجازیة 

                                                 
   ١٨٩\منھج النقد  \نور الدین  \عتر ) ١(

معجم مصطلحات \محمد رضا \جدیدي ) سماعھ وذلك في اخذه عن الشیخ بطریق من طرق التحملھو تلقي الحدیث و(التحمل (٢)
  ٣٧\الرجال والدرایة 

  ١٨/ ن. م) ھو روایة الحدیث وتیبلیغھ(االداء  (٣)
    ٦٦  \مناھج المحدثین العامة \نور الدین  \عتر ) ٤(
 .   ٤٠\ ١ج \تدریب الراوي \جالل الدین    \السیوطي  )٥(

  .  ٢/ ١/ معاني االخبار / لصدوق ا (٦)
   ٦٨ \معجم مصطلحات الرجال والدرایة  \محمد رضا \جدیدي ) ٧(
  ٣٧ \ ١ج \تدریب الراوي  \جالل الدین \السیوطي ) ٨(
  ٦٨\منھج النقد \نور الدین  \عتر ) ٩(
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٤ 

جاز المجاورة الن الروایة فهي من قبیل م وجامعه الشعر وناقله كذلك الراوي حامل الحدیث وناقله
   .  )١(بالغة اسم في اصل اللغة بها ال

  : الروایة عند االمامیة :ًا ثالث
علیهم (استدل بعض المحدثین والسیما علماء االمامیة على ماصدر من أهل البیت 

عن طریق القران الكریم والحدیث النبوي الشریف ففي آیة التطهیرأكدت على عصمة أهل ) السالم
عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم  إِنَّما يرِيد اُ ليذْهب(كما في قوله تعالى ) علیهم السالم(البیت 
یة فآ ،)٣(هؤالء اهل بیتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا J قال رسول اهللا إذ، )٢()تَطْهِرياً

هم باآلیة الكریمة اصواختص، عصمتهم اوالً بقطع وحدیث الكساء خاصان بأهل البیت ی التطهیر
أني تركت فیكم ما ان تمسكتم ((فقال   7  تأكید لماجاء به رسول اهللاوهو  )٤(والحدیث الشریف ثانیاً 

به لن تظلوا بعدي كتاب اهللا حبل ممدود من السماء الى األرض وعترتي أهل بیتي ولن یفترقا حتى 
وقد ورد الكثیر من هذه االحادیث في كتاب ، )٥( ))یردا علي الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیهما

و عن األئمة المعصومین أ  7جل الربط بین الحدیث الصادر عن النبي أ لصحاح والسنن ومنا
وهو تعریف الیخلو من  )٦(بابن االكفانيعلیهم السالم یعود الى وضعه الى المحدث المعروف 

متانة واصالة لهذا اختاره الكثیرون من المعنیین بعلم الحدیث ألنه یقوم على العلم المحرر لكل ما 
قول او فعل او تقریر أو صفة مع ضبط وتحریر الفاظ الروایة وشروطها  أضیف الى النبي من

ولكي یكون مرتبطًا بین النبي ، )٧(اف المرویات وما یتعلق بهاوانواعها وحال الرواة وشروطهم واصن
  7 واألئمة علیهم السالم وبوصفهم امتدادًا له وان اقوالهم وافعالهم ذات صلة تاریخیة وتشریعیة للنبي

 )٨()ى قول المعصوم أو فعله أو تقریرهكماح(أو االمام بلفظ المعصوم فیقال  ستبدل لفظ النبيوان ی
وهم الذین نقلوا الحدیث عنه بامان  % ألن العصمة هو القاسم المشترك بین النبي وأهل بیته

   .)٩(ودقة

                                                 
 .  ١٤/  ١ج/ احمد بن ادریس / ظ القرافي  (١)

 .  ٣٣/االحزاب ) ٢(
   ٣٧٧\ ٥ج \الدر المنثور في التفسیر بالمأثور  \الدین جالل  \السیوطي ) ٣(
   ٦٦ \المراجعات  \عبد الحسین  \شرف الدین ) ٤(
  .  ٦٧/ المصدر السابق ) ٥(

ھو ابو عبد هللا محمد بن ابراھیم بن ساعد االنصاري السنجاري المصري المعروف بابن االكفاني ولد بسنجار ونشا بالقاھرة ومن  (٦)
  ٢٠٠ \ ٨ج\معجم المؤلفین \عمر  \كحالة \ظ  ، بالقاھرة ، ھـ٧٤٩توفي ، )ب الذخائر في احوال الجواھرنخ(تصانیفھ 

  ٣٦ \ ١ج \تدریب الراوي  \السیوطي ) ٧(
   ١\جامع المقال  \الطبرسي ) ٨(
  ١٤ \مذاھب االسالمیین  \حسن  \الحكیم )٩(
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٥ 

ضیف الى ألهذا فالعلم المختص باحوال المروي الذي یقوم على النقل المحرر لكل ما 
النبي أو األئمة المعصومین من قول او فعل أو تقریر أي انه یبحث عما ینقل من الروایة ال في 

  . النقل وطرقه والتي تتعلق بشروط الروایة عند التحمل واالداء من حیث القبول والرد
  :خرى بالمعنىروایة باللفظ وأ على نوعین تنقسم  والروایة

من غیر  المروي على لفظه الذي سمعه من شیخه وهي ان یؤدي الراوي: الروایة باللفظ-١
أو زیادة أو نقصان اذا توفرت فیه شروط الصحیح أو ، أو تقدیم أو تأخیر، تغییر فیه او تبدیل

أي یتقید الراوي بما سمع أو یضبط حدیثه من حین تحمله الى حین ادائه وان الیحدث ، )١(الحسن
  .ئمة الحدیث واألصولاال من حفظه او من كتابه وهذا ما ذهب الیه ا

وردت عند العلماء تعریفات عدیدة لروایة بالمعنى وكل هذه التعریفات  :الروایة بالمعنى-٢
  تصب في مصب واحد وهو أفادة معنى الروایة ألن اصل الروایة أن تكون باللفظ والمعنى 

  )٢(بألفاظ أخرى التخل بمعناه الحقیقي اوهي ابدال الفاظ الحدیث أو بعضه  -أ
وهو أن یؤدي الروایة مرویة بألفاظ من عنده كًال أو بعضها مع المحافظة على  -ب

  .  ٣المعنى بحیث ال تنقص منه وال یزید فیه وال یحرف وال یبدل 
وهو ان یعمد الراوي الى تأدیة معاني الحدیث بألفاظ من عنده وذلك كأن یغیب عنه  - ج

  ٤.اه فیعبر عن المعنى بألفاظ تؤدیه عند روایته للحدیث لفظًة مع استحضاره وحفظه لمعن
وقد اتفق العلماء على انه الیجوز للجاهل وال المبتدئ ان یروي الحدیث بالمعنى بل یكون 
عالمًا باأللفاظ ومدلوالتها ومقاصدها خبیرًا بما یحیل معانیها بصیرًا بمقادیر التفاوت بینما قادرًا على 

من أو یقتصر في ذلك على ابدال الفاظ مفردة بمرادفها  ،)٥(ان یؤدي الحدیث اداء خالیًا من اللحن
معینًا  الراوي معنى مهفقد یفدون التركیب ولذا فقد عانت السنة الشریفة من روایة الحدیث بالمعنى 

الیه ونص الروایة الیحتمل ذلك المعنى وقد یروي الراوي حدیثًا بالفاظ  هالیقصده المروي عنه فینسب
لغیر العالم بلغات العرب فال یجوز روایة الحدیث بالمعنى  المعصوم تختلف عن التي وردت عن

  . والفاظها ومقاصدها الن من یجهل ذلك یغیر المقصود
    

  
  

                                                 
  ٠ ١٥٧ \ث المدخل الى دراسات علوم الحدی \عبد الماجد  \الغوري ) ١(
 ٠ ٧٠ \معجم مصطلحات الرجال والدرایة  \محمد رضا  \جدیدي ) ٢(
 .  ١٧/ قواعد المحدثین / شعبان عبد هللا  ٣
 .  ٢/ مناھج المحدثین /  عبد الرزاق / الشایجي  ٤
  ٠ ١٩٠ \دراسات في علم الدرایة  \علي اكبر  \غفاري  و ٨٠ \علوم الحدیث  \صبحي  \الصالح )٥(
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  المبحث الثاني
   .شروطهما ومفهومهما  داءالتحمل واأل

واالداء لغة التحمل  بیان معنى داء على الروایة البد منقبل الولوج في شروط التحمل واأل
  .اً واصطالح
ویقال حملت فالنًا االمر تحمًال ، حمل تحمالً تی، ملالتحمل من حمل تحَّ : التحمل لغة-أ

ومن غیر شك ان حمل الحدیث فیه شيء  )١(اءیومعناه تجلد وصبر وهي التكلفة على مشقة واع
  . من المشقة لما فیه من وجوب االحتیاط له من ان یدخله او یشوبه شيء لیس منه

وردت تعاریف كثیرة للتحمل ولكن كل هذه التعاریف تصب في : التحمل اصطالحاً -ب
   .محتوى واحد
  .)٢(اخذه من اهله وحمله الى االخرین بالروایة: التحمل : أوالً 
  .)٣(التحمل هو تلقي الحدیث واخذه عن الشیوخ :ثانیاً 
  .)٤(هو تلقي الحدیث وسماعه وذلك في أخذهم من الشیخ من طرق التحمل: التحمل :ثالثاً 
التحمل یعني تلقي الراوي للحدیث من الراوي االخر الذي القاه الیه ثم الحفظ له من  :رابعاً 

  .)٥(قبل الراوي للمتلقي سواء اكان هذا الحفظ استظهارًا او كتابة أو تدویناً 
  داء لغة واصطالحاً األ -جـ

یقال فالن  ووجه الكالم انى بتشدید الدال دّ مصدر الفعل أ مأخوذ من االداة :االداء لغة
 )٦(لي بمعنى استمعوا اليّ وا إدّ وتأدیة وأویقال ادى فالن مما علیه اداء  وادى دینه تأدیةً ، ءً ادأحسن ا

  . وهي الطریقة في ایصال المعلومة الى المتلقي
   )٧(هو روایة الحدیث وتبلیغه: داء في االصطالحاألمفهوم 

 )٨(حدیثًا من هو  فوقه ن تحمالً دونه كاوالمؤدي الى من هو روایة الحدیث للتلمیذ  وأ
 عنبرًا ان یكون االداء مع اءه الیه والبدفاالداء هو امتداد التحمل فهو روایة الحدیث لطالبه واد

التحمل مع ركن االداء وهي من القواعد التي اهتم بها العلماء  نالتحمل مطابقة لها فیتوافق رك
                                                 

 ٠ ٢٨١ \ ٦مج \لسان العرب  \نظور ابن م) ١(
 ٠ ٧٧ \معجم مصطلحات الحدیث النبوي  \رشید عبد الرحمن  \العبیدي ) ٢(
  ٠ ١٦٥ \المدخل الى دراسةعلوم الحدیث  \عبد الماجد  \الغوري ) ٣(
    ٠ ٣٧ \معجم مصطلحات الرجال والدرایة  \محمد رضا  \جدیدي )٤(
 ٠ ٢٢٣ \یث اصول الحد \عبد الھادي  \الفضلي  ) ٥(
 ٠ ٢٤\ ٨مج  \لسان العرب  \ابن منظور  و ١٦٢\ ١٤مج  \تھذیب اللغة  \االزھري ) ٦(
 . ١٨\معجم مصطلحات الرجال والدرایة  \محمد رضا  \جدیدي )٧(
  ٠ ٤١ \معجم مصطلحات الحدیث النبوي  \رشید عبد الرحمن  \العبیدي )٨(
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ائمة الحدیث في االداء والتحمل صیغة لها الفاظ  واحتاطوا بشانها لما لها من أهمیة بالغة اتبعها
  . خاصة بها

  شروط التحمل
لة من الشروط تتعلق به وبروایته وقد حددت ممن تقبل روایته ج اشترط علماء الحدیث في

وذلك لضمان سالمة الحدیث وحفظه من الدس والتبدیل  ٢ والتعدیل ١ وفق مصطلحات الجرح
واة والتثبت من تلك المصطلحات التي توجب القدح او المدح والتغییر والوضع وعلى احوال الر 

  وهذه الشروط لیست كلها محل اتفاق ولبیان ذلك نتناول حسب التفصیل االتي
أتفق أئمة الحدیث واالصول الفقهیة على اشتراط اسالم الراوي حال روایته وأن : االسالم-١

حسن أبل الشروع في تفصیالته ووجدت والبد من تعریف االسالم ق ،٣ لم یكن مسلمًا حال تحمله
بن االسالم نسبة لم نسأل(قال  إذبي طالب علیه السالم علي بن أ االمام من عرف االسالم هو

هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین االسالم  والینسبه أحد بعدي، قبليینسبه أحد 
وهو دلیل ، )٤( )ذ دینه عن ربه ولم یأخذ عن رأیهوالیقین هو االداء واالداء هو العمل ان المؤمن اخ

من العقائد واالحكام ) 7(على ان االسالم في لسان الشرع مرادًا به الدین كله الذي جاء به محمد
من فقه : (( وعند ابي جعفر الباقر ع قال .  وبصفاتهوبأسمائه فهو االقرار والتصدیق باهللا سبحانه 
وال ٥ ))الب الحدیث اسالم المحدث وصحة سماعه كتب عنه الرجل بصره بالحدیث واذا عرف ط

وقد استند المحدثون على خصوصیة لكافر على مسلم آخر فكل من لم یعتنق االسالم ال روایة له 
  . شرط االسالم من عدة مصادر منها

  .أدلة المحدثین على شرط االسالم من القرآن الكریم-أ
نوا إِن جاءكُم فاسق بِنبإٍ فَتَبينوا أَن تُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصبِحوا على ما فَعلْتُم يا أَيها الَّذين آم(قال تعالى -١

نيمفالفاسق هو الخارج عن طاعة اهللا الى معصیته فتبینوا صدقه من أي بخبر عظیم الشان ،)٦()ناد

خبر الكافر بطریق اولى اذ یشمل الكافر كذبه وال تبادروا الى العمل بخبره فیلزم عدم اعتبار 
  .)٧(الفاسق

                                                 
  .  ٩٢: منھج النقد ، نور الدین ، عتر . بعدالتھ أو ضبطھ ھو الطعن في روایة الحدیث بما یسلب أو یخل  (١)
 .  ٩٢: منھج النقد ، نور الدین ، عتر . ھو تزكیة الراوي والحكم علیھ بأنھ عدل أو ضابط  (٢)

 .  ١١٠/ الرعایة / الشھید الثاني  ٣
 ٠ ٣٣ \ ٢ج \الكافي  \محمد بن یعقوب  \الكلیني )  ٤(
 .  ١٧/ علوم الحدیث معرفة / الحاكم النیسابوري  ٥
 .١/ الحجرات)  ٦(
   ٠ ١١٠ \الرعایة  \زین الدین  \الشھید الثاني )٧(
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فهو خطاب اهللا تعالى ، )١()يا أَيها الَّذين آمنوا ال تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء(قال تعالى -٢

  .  )٢(للمؤمنین فنهاهم وحذرهم من ان یتخذوا الكافرین اولیاء یوالونهم وینتصرون لهم وینصروهم
أي ال تتولوا الیهود وهم ،)٣()يا أَيها الَّذين آمنوا ال تَتَولَّوا قَوماً غَضب اُ علَيهِم(قال تعالى -٣

المغضوب علیهم وذلك ان جماعة من فقراء للمسلمین كانوا یخبرون الیهود اخبار المسلمین 
  .)٤(لكیتواصلون الیهم بذلك فیصیبون من ثمارهم فنهى اهللا تعالى عن ذ

المراد من ذلك لن یجعل اهللا ، )٥()ولَن يجعلَ اُ للْكافرِين علَى الْمؤمنني سبِيال(قال تعالى -٤

  .)٦(للیهود على المؤمنین نصیرا وال ظهورا ولن یجعل اهللا الكافرین على المؤمنین سبیال للحجة
فقد اجمع اهل العلم على ان المسلم العدل ، )٧()وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم(قال تعالى -٥

  .نافذ الشهادة على غیره من المسلمین وغیر المسلمین
ومن هذه االیات داللة واضحة على ان الكافر ال والیة له على المسلم وذلك لعلو االسالم 

  . خبره لو فالكافر ظالم وكل ظالم الیجوز قبفهو یعلو وال یعلى علیه والتقبل روایة الكافر 
  المحدثین من السنة المطهرة  دلیل- ب

قول الرسول  في اثناءاستدل المحدثون على عدم جواز روایة الكافر من السنة المطهرة 
J )یروهم في اموركم فتعملوا بارائهم فشبه الرسول شال تست اي )٨( )التستضیئوا بنار المشركین
J ٩(تضواء بالنارالسترشاد بالرأي باالسا(.  

دلة نالحظ ان األمة االسالمیة أجمعت على رد روایة الكافر مطلقًا سواء أكان األ في اثناءو 
ان  رهافالظ  )١١( ةوالغال )١٠( ة كالخوارجلمن أهل القب ة كالیهود  والنصارى املمن غیر اهل القب

القسم االول غیر أهل القبلة هو محل االتفاق اما القسم الثاني فهو محل الخالف الذي انفرد به 

                                                 
 .  ١/ الممتحنة) ١(
 .  ٤٠٥/ ٩ج/ مجمع البیان \ابي الفضل \الطبرسي ) ٢(
 .  ١٣/ الممتحنة) ٣(
 .  ١٨٧ /١٩ج/ المیزان \محمد  \الطباطبائي   و ٤١٥/ ٩ج/ مجمع البیان\أبي الفضل  \الطبرسي ) ٤(
 .  ١٤١/ النساء) ٥(
 .  ٨٩/ ٥ج/ محمد حسین \الطباطبائي   و ١٩٦/ ١٣مج/ مجمع البیان  \الطبرسي ) ٦(
 .  ٢/ الطالق) ٧(
 .   ٢٥٣/ المجازات النبویة  \الشریف الرضي   و ١٧٦/ ٨مج/ السنن\النسائي ) ٨(
 .  ٢٥٤/ المجازات النبویة  \الشریف الرضي ) ٩(

خرج على االمام الحق یسمى خارجیاً سواء كاان الخروج في أیام الصحابة ام كان بعدھم وقد غلبت ھذه التسمیة  كل من: الخوارج (١٠)
/ فرق الشیعة \الحسن بن موسى \النوبختي :  ظ، على الذین خرجوا على امیر المؤمنین علیھ السالم اثناء حرب صفین بعد مسألة التحكیم

   - ١١٤/ الملل والنحل \كریممحمد بن عبد ال \الشھرستاني   و ٣٦
الملل  \الشھرستاني:ظ، الغالة وھم الذین غالوا في حق النبي والھ وأخرجوھم من حدود الخلیقة كالمغیریة والخطابیة والنصیریة (١١)

 ٧٤ \والنحل 
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ومن لَم (به تعالى بحكم بغیر مانزل اهللا فالكافر یحكم كذلك عدم قبول شهادة الكافرالطوسي و الشیخ 
قُونالْفاس مه كفَأُولئ ُلَ ابِما أَنْز كُمح١()ي(.     

~  �         ¡  M والیجوز قبول خبر الكافر ألنه اذا قبل ساوى بینه وبین المسلم كقوله 

¤        £     ¢¥     ¨  §  ¦L )فهي دالئل واضحة على رد روایة الكافر وعدم قبولها )٢ .  
وغیرهم  )٤( یةوالفطح )٣( یجوز العمل بروایة الواقفیة(قال الشیخ الطوسي فأما اهل القبلة 

تمسكهم بالدین  اذا كانوا ثقات في النقل وان كانوا مخطئین في االعتقاد اذا علم من اعتقادهم
ا األئمة علیم السالم نحو و ر من عاصووضع االحادیث وهذه كانت جماعة م وتحرصهم عن الكذب

 )وبني فضال من المتأخرین وبني سماعة ومن شاكلهم  )٦( وسماعة بن مهران )٥( عبد اهللا بن بكیر
ونقل الحر العاملي بسنده عن الحسین بن روح عن ابي محمد الحسن بن علي علیهم السالم ، )٧(

بني  والمستفاد من هذا ان ٨))خذوا بما رووا وذروا ما رأوا : (( فّضال فقال انه سأل عن كتب بني 
فّضال وأن كانوا من الفطحیة إال أنهم كسائر الثقات من االمامیة وهؤالء فساق ألجل عقائدهم 

فان حصل الوثوق الشخصي واالطئمنان بصدور ذلك الحدیث فال اشكال ویتمیزون بصدق العدالة  
العمل علیه بالنسبة لذلك الشخص الواثق لقیام بناء العقالء الممضى  من قبل في حجیته ولزوم 

الشرع وكذا السیرة القطعیة على حجیة كل خبر حصل الوثوق بصدوره ویكون العمل بذلك الوثوق 
شكل العمل بذلك الحدیث اعتمادًا على هذا االجماع م یحصل الوثوق یالخاص ال االجماع وان ل

وق بصدور خبره عن خبر الراوي الذي لم یوثق أو یمدح ولم یحصل الوثجیة لعدم الدلیل على ح
ة وال نص على حجیة مثل هذا الخبر وهذا االجماع المدعى المعصوم فلم یبن العقالء ولم تقم سیر 

لكن ناقش السید الخوئي عبارة الشیخ الطوسي بان الظاهر من  و،)٩(الیصلح دلیًال الثبات الحجیة

                                                 
 .  ٤٧/ المائدة) ١(
 .  ١٨/ السجدة) ٢(

یرزق وھو القائم من ال محمد وقال بعضھم انھ القائم وقد مات وال  وانھ حي) علیھالسالم(وھم الذین یقفون على الكاظم : الواقفیة (٣)
:  ظ. تكون االمامة لغیره حتى یرجع فیقوم ویظھر فوقفوا عند االمام موسى بن جعفر ولم یأتموا بعده بامام ولم یتجاوزوا الى غیره

 .٨١-٨٠/ فرق الشیعة \النوبختي 
بدخولھ بین أبیھ واخیھ االمام الكاظم ) ع(ني عشر مع عبد هللا بن االفطح بن االمام الصادق وھم القائلون بامامة االئمة االث: الفطحیة (٤)

وقد كان افطح الناس وقیل افطح الرجلین وانما دخلت الشبھة لما رووا عن االئمة واعتلوا بحدیث یروونھ عن االمام الصادق ان االمامة 
 . ٧٨-٧٧/ فرق  الشیعة \النوبختي :  ظ. ذكراً فرجع عامة الفطحیة في القولفي االكبر من ولد االمام ومات عبد هللا ولم یخلف 

   ٩٠ \اختیار معرفة الرجال /  الطوسي: / ظ. ھو عبد هللا بن بكیر بن اعین قال الطوسي انھ فطحي اال انھ ثقة (٥)
السالم قال العالمة الحلي انھ ثقة وكان ھو سماعة بن مھران بن عبد الرحمن الحضرمي روى عن عبد هللا وعن ابي الحسن علیھما  (٦)

 ً   .٢٨٨/ رجال  \ظ العالمة ، واقفیا
 .   ١١٣/ ١ج/ عدة االصول \محمد بن ا لحسن  \الطوسي ) ٧(

 .  ١٣ح /  ١١باب / صفات القاضي /  ١٤٢/  ٢٧/ وسائل الشیعة / الحر العاملي  (٨)
 .  ٤٦    \قواعد الحدیث  \محي الدین / الغریفي)/ ٩(
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یرسلون اال عن ثقة وان الطائفة ون وال و وسي انه اجتهاد في دعواه ان اولئك الیر عبارة الشیخ الط
ون عنه وانما هو استعالم من حالهم و وت مراسیلهم ومسانیدهم ولیس هذا شهادة منه بوثاقة من یر س

هو انهم ال یرسلون  أما سبب كون مراسیلهم كمسانیدهم، )١(بحسب اجتهاده فلیس هو حجة في حقنا
ثقة ولم ینقله لنا عن الطائفة ومن هذا یمكن القول بان كل من احرز كونه الیرسل اال العن غیر 

عن ثقة وكان ثقة تقبل مراسیله كذلك فان اصحابنا متفقین على االعتماد على خبر غیر المؤمن 
من اللغة والتفسیر والنحو والصرف والتجوید ونحوها لمجرد الوثوق به كما ان  ماحكفي متعلقات اال

اما ، صدق العدالة مع فساد العقیدة وعدم اطالق الفاسق علیهم فیدل على الحجیة في مفهوم اآلیة
اذا قلنا فساقًا الجل عقائدهم فیدل على الحجیة في منطوق االیة الن التوثیق نوع من التثبت مع 

ص لة المنصوصة فان التثبت انما یحصل بتفحص حال كل واحد من االخبار او بتفحعمالحظة ال
 )٢(حال الرجل بخبره فاذا حصل التثبت وظهر انه الیكذب في خبره فهذا تثبت في خبره ویجب قبوله

كما ان الورع واالحتیاط من رواة احادیث اهل البیت علیهم السالم حسن الظن بهم بل متى حسن 
دون ن مانه الیروي وال یرسل االعن ثقة لزم العمل باحادیثه عندما یجب الوثوق له  الظن براوي

  . غیره
والذي تقرر عندنا انه التعتبر المذاهب في الروایة وال نكفر  ((فقال) هـ٧٤٨(أما الذهبي 

ع والضبط والتقوى فقد ضم الیه الور انو أهل القبلة اال بانكار متواتر من الشریعة فاذا اعتبرنا ذلك 
  .وهو رأي موافق لما جاء به الطوسي، )) )٣(حصل معتمد الروایة

  .ما یقابل الجنون  :العقل- ٢
دها و بین حقائق المعلومات فهو القوة الضروریة التي بوجبه العقل جوهر لطیف یفصل 

  .رعتصح ادراك المعلومات ویتوجه به تكلیف الش
فهو شرط من شروط تحمل الروایة ویعد اشتراط العقل من االمور البدیهیة وذلك ألن تحمل 

كه ذلك فهو شرط في تحمل دراإلاال بعاقل  وقانوناً الحدیث مسؤولیة والمسؤولیة التناط شرعًا 
دائه فالمجنون فاقد العقل وال تقبل روایته للحدیث الن العقل به یتوقف الخطاب ومنه الحدیث وأ

فالراوي یجب ان ، فهو نور یضيء طریق اصابة الحق والمصالح الدینیة والدنیویة، یلتقي الصواب
رفع القلم ( 9قال رسول اهللا  عنها تفاع القلمر  المجنون العاقًال فال تقبل روایة الصبي والیكون 

                                                 
 .   ٦٨/ قواعد الحدیث ، محي الدین ، الغریفي / نظر ی) ١(
   .٣٠/ ٢ج  \مقباس الھدایة / عبد هللا / المامقاني)٢(
   . ٨٥ \الموقظة في مصطلح الحدیث  \شمس الدین /  الذھبي/ )٣(
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فعدم قبول  )١( )عن ثالثة عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل
لمانع من قبول خبر االدواري حال افاقته الك عدم وعدم صحة توكیله والوصیة الیه كذشهادته 

 حینئذ ن بالمرة واجتمعت بقیة الشرائط قول الروایة لوجود الوثوقالتامة اذا انتفى عنه اثر الجنو 
علیه وثبوت القلم علیه وال یكفي الظن به على االظهر ویلحق بالمجنون السكران والنائم والمغمى 

وان دل على شيء ، )٢(ع الشرائط ومنها الضبط قبلت روایته واال فالجم والساهي أما السفیه فان
ول روایة المجنون والمعتوه حین روایته باجماع العلماء فان كان جنونه غیر انما یدل على عدم قب

مطبق بل تحصل االفاقة له تارة فروى حال افاقته قبلت روایته اما من تقطع جنونه واثر في زمن 
  .)٣(افاقته ال تقبل روایته واشتراط العقل البد منه في حال التحمل كما هو في حال االداء

  :البلوغ- ٣
بلوغ مناط التكلیف وتحمل المسؤولیة وصالحیة االنسان لصدور العبارة عنه وصحة ان ال

  امور هي ةالعبادة منه وهو شرط في اداء الحدیث ال في تحمله ومن طرق معرفة البلوغ ثالث
  . ویكون البلوغ باالحتالم وانزال المني: الذكور-أ

  . ویكون البلوغ بالحیض وانزال الدم: االناث- ب
سنة فان الولد اذا تم له  ةم یحصل هذا فالذكر كان البلوغ باستكمال خمس عشر اذا ل -جـ

  . ٤ هذا المقدار فهو بالغ شرعًا مكلف باالحكام
  راء العلماء في شرط البلوغ آ

ء الحدیث فال یقبل خبر الصبي غیر البالغ وذلك لعدم الوثوق بخبره و یشترط البلوغ في ادا
  . )٥(و اذا افاد االطمئنانعلیه الكذب أ بر میز ان لم یجیر الممیز ویقبل المهو الصبي غ

ببطالن القیاس  انه الیجوز االقتداء به فیجوز قبول روایته وردَّ :أوًال :  ومن قال بقبول خبره امور
  .)٦(ووجود الفارق ثالثًا ، منع االصل ثانیاً أوًال وب

بول االقتداء به في الصالة فیلزم قحتى یجوز  قوله في االخبار عن كونه متطهراً انه یقبل : ثانیاً 
عقل الطهارة من الصبي على ان عدم ت فضًال عنالیجوز القیاس بذلك  اخباره بغیر ذلك وهذا محال إذ

  .)٧(امة صالة المأموم عن صحة صالة االمكون عبادته تمرینیة والى المنع توقف صحالقول ب
  ٨ر نفسه ودنیاه ففي أمر الدین أولىعدم قبول روایة الصبي النه لیس ولیًا على أم:  ثالثاً 

                                                 
  .في باب الحدود ٥٥٨/ ٤ج \السنن /  ابو داود(١)

  .٢٠/ ٢ج/ مقباس الھدایة  \عبد هللا / المامقاني)  ٢(
 . ٣٠٠/ ١ج \تدریب الراوي  \جالل الدین / السیوطي)/ ٣(
  .  ٤/  ٢ج/ فتح المغیث / و السخاوي ،  ٩٩/  ٢ج/ شرائع االسالم / و المحقق الحلي ،  ٢٩٢/  ٢ج/ الكافي / الكلیني  ٤
الرعایtة  \زیtن الtدین / الثtانيالشtھید +   ٦-٥/ ٢ج \محمtد بtن عبtد الtرحمن / السtخاوي+ /  ٧٣\الكفایtة  \احمد بن علtي /  الخطیب)/ ٥(
\١١٠  .  
 .   ٢٣/  ٢ج/ مقباس الھدایة / المامقاني )٦(
 .  ٢٣/ ٢ج\مقباس الھدایة /  المامقاني+ ٢٤٧/ ٢ج  \التقریر والتحبیر \ ابن امیر الحاج/ لبيالح)/٧(
 .  ٧١/  ١/ جامع االصول / و ابن االثیر .  ٣٩٥/  ٢/ كشف االسرار / البخاري  ٨
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١٢ 

ون قبول س فال مكان ان یكالقیا شهادة الصبي في الجراح مقبولة فیجب قبول روایته لمنع: رابعاً 
صحة خبره كما یكشف عن ذلك تقیید النص القبول باول كالمه وانه لشهادته في القتل احتیاطًا في الدم 

نعم (یجوز شھادة الصبیان؟ قال   8بي عبد هللا الصادق عن جمیل بن دراج قال قلت الف الیؤخذ بالثاني

الحكم بها مستمر والثابت  اما منصب الراویة أعظم اذ )١() في القتل یؤخذ باول كالمھ وال یؤخذ بالثاني
فالصبي لیس بفاسق وال ، شرع عام في المكلفین الى ظهور الحجة عجل اهللا تعالى فرجه الشریفعنها 

لروایة وثوق به واشتراط البلوغ انما هو باعتبار وقت االداء لملعموم آیة النبأ ال خبره لیجوز رد خبره بل یقب
  . )٢(وابن عباس الحسنین روایة ها مكلفًا فقد اجمع السلف على قبولها كما فياما لو تحملها صبیًا وأدا

  داءشروط األ
قبل اوي الذي یُ داء له أهمیة بالغة عن المحدثین اذ انه یبحث في شروط الر ان شرط األ

  . حدیثه ویحتج به ومن هذه الشروط العدالة والضبط
  العدالة في اللغة واالصطالح - ١
نه مستقیم وهو ضد الجور وعدل دالة من العدل ما قام في النفوس أالع: العدالة لغة-أ

 دةمواضع عوقد ورد العدل في ، )٣(الحاكم في الحكم یقول عدًال وهو عادل الذي لم تظهر منه ریبة

أي ذوي عقل وفي اسماء اهللا العدل وهو ، )٤( M  p     [  Z  Y  XL منها قوله تعالى 
الذي الیمیل به الهوى فیجور في الحكم وهو في االصل مصدر رسمي به فوضع موضع العادل 

ونسوة عدل ، وامرأة عدل، ورجال عدل، ورجل عدل، نفسه عدالً  وهو ابلغ منه النه جعل المسمى
، )٥(فهو ال یثنى وال یجمع وال یؤنث، نسوة ذوات عدل، معنى رجال ذوو عدلكل ذلك على 

  : واالستعمال القرآني للعدل ورد على عدة معاًن نذكر منها 

  .)٦( L وإِذا حكَمتُم بين الناسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ Mالعدل في الحكم كقوله  - اوالً 

  .)٧( L َإِذا قُلْتُم فَاعدلُوا Mى العدل في القوة كقوله تعال: ثانیاً 

  .)٨( L وال يقْبلُ منها عدلٌ Mالعدل الفدیة قال اهللا تعالى : ثالثاً 

                                                 
  .٧/٣٨٩ج  \فروع الكافي / ینيالكل (١)

 .  ٦٧-٦٢االلماع /  عیاض بن موسى  \القاضي + ٥٦٤/ ٢ج \المحصول في علم االصول  \محمد بن عمر /  الرازي)٢(
  .  ١٢٤/ ٢ج \تھذیب اللغة /  االزھري)/ ٣(
 .  ٢/ الطالق) ٤(
  . ٥١٤/ ١٦مج  \العرب  نلسا /ابن منظور)٥(
  .  ٥٨/ النساء) ٦(
 .  ١٥٢ /االنعام) ٧(
 .  ١٢٨/ البقرة) ٨(
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به  یشركون، )١( L ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونM العدل في االشتراك كقوله تعالى : رابعاً 

  . غیره
ثون العدالة امرًا مسلمًا الیمكن قبول روایة راو ما لم المحد عدّ : العدالة في االصطالح- ب

ناعة الحدیث وتعرفوا بشكل ى شروط الراوي بینوا ما یتعلق بصیتصف بها فكانوا اذا تكلموا عل
  . عدة وللعدالة تعاریفخاص الى ما یقدح في العدالة ال الى ما یثبتها لوضوح موجبها 

و من عرف باداء فرائضه ه(یف العدل في تعر ) هـ٤٦٣ت(ما قاله الخطیب البغدادي  -١
مر به وتوقى ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب ولزوم ما أ

ة فمن كانت هذه حالة قي في لفظه مما یلثم الدین والمروءفي افعاله ومعامالته والتو 
 .)٢( )فهو الموصوف بانه عدل في دینه ومعروف بالصدق في حدیثه

كیفیة نفسانیة راسخة تبعث على ((العدالة هي بأّن ) هـ٧٢٦(مة الحلي ما قاله العال -٢
ة مالزمة المرؤة والتقوى فال تقبل شهادة الفاسق ویخرج المكلف من العدالة بفعل كبیر 

ر وال یقدح في العدالة ترك المندوبات ما لم یبغ وكذا یخرج بفعل الصغائر مع االصرا
 .)٣())الترك الى التهاون بالسنن

عبارة عن ملكة نفسانیة راسخة باعثة على (بانها ) هـ١٣٥١(رفه المامقاني ما ع -٣
ة ر على الصغائر وترك منافیات المروءراالتقوى وترك ارتكاب الكبائر واالصمالزمة 

 )عن قلة المباالة بالدین بحیث ال یوثق من التحرز عن الذنوبالتي یكشف ارتكابها 
)٤(.  

حدود سمات التي تظهر في اصطالحات العلماء رسم من التعاریف ان من ابرز ال بدووی
هي االسالم والعقل والبلوغ والسالمة التي تؤدي الى اجتناب العدالة التي تتمثل في العناصر االتیة 

ل في السوق رار على الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المرؤة كاألكالكبائر واجتناب االص
ریف وهو هدف العلماء في رة وجود تلك العناصر  في التعضرو  ونحوه ومما یالحظ االتفاق على

  .وضع تلك الضوابط لتقدیم صورة جلیلة للثقات المقبولین في الروایة والشهادة
  

                                                 
 .  ١/ االنعام) ١(
 .  ٧٦ \الكفایة /  الخطیب)٢(
 . ١٢٥/ ٢ج  \قواعد االحكام   \الحسن بن یوسف / العالمة الحلي)٣(
 .  ٣٢/ ٢ج \مقباس الھدایة / المامقاني)٤(
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  طرق ثبوت العدالة-٢
هر بالصدق واستقامة االمر ونباهة الذكر مع تتثبت عدالة الراوي باالستفاضة فمن اش

كان في عداد المجهولین فواجب العدالة اتباع اوامر اهللا البصیرة والفهم ال یسأل عن عدالته من 
  . ومن هذه الطرقن ارتكاب ما نهى عنه وهناك عدة طرق لمعرفة العدالة عتعالى واالنتهاء 

المالزمة والصحبة المؤكدة والمعاشرة التامة المطلقة على  في اثناءالمعرفة الشخصیة -١
الیخفى ان هذا الطریق یختص بالراوي والیشمل و لته سریرته بحیث یحصل العلم او االطئمنان بعدا

  .)١(غیره
شرعي وعدم كفایة مطلق الطریق  ي اوعطالتثبت اال بكاشف ق وهي من االمور التي

احواله وكذلك اشتهاره بین  الكاشفة الدالة على جملة منوالصحبة ني بل تجب باختبار المعاشرة الظ
  . تهاخذ روایمعه معاملة بالرجوع الیه وأ عاملواالناس خصوصًا العلماء والمحدثین الذین ت

 ان یكون الراوي مشهورًا بالعدالة واالمانة والمراد بالعدالة استقامة الراوي في امور الدین-٢
  . جمیعاً  الحاالتوسالمته من الفسق ومنافیات المروءة في 

عن عدالته  سأل ومن اشتهر بالصدق واستقامة االمر ونباهة الذكر مع البصیرة والفهم ال ی
وانما یسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولین او اشكل أمره على الطالبین وفي ذلك غنیة عن 
بینة شاهدة بعدالته تنصیصًا وهذا هو الصحیح في مذهب الشافعي وعلیه االعتماد في فن اصول 

بن بابویه القمي  ومحمد بن عليوكمشایخنا السالفین من عهد محمد بن یعقوب الكلیني ، )٢(الفقه
ومابعده الى زماننا فانه الیحتاج احد من هؤالء المشایخ على تزكیة والتنبیه على والشیخ الطوسي 

زیادة على العدالة وانما یتوقف على ورعهم عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم و 
لیس المراد من (لثاني فقال وعلق الشهید ا )٣(لم یشتهروا بذلك لتزكیة غیر هؤالء من الرواة الذینا

میع المعاصي بل بمعنى كونه سلیمًا من اسباب الفسق التي هي فعل جعدالة الراوي كونه تاركًا ب
تصفًا بما یحسن التخلي على وجه وكونه تاركًا لخوارم المروءة وم الكبائر او االصرار على الصغائر

  .)٤(یصیر ذلك له ملكة الن السالمة التتحقق اال بالملكة
ف بتحرزه عن د خالفهم في عدته وان قول ممن یوصقفوالشیخ الطوسي له وجهة نظر 

فاما من كان مخطئًا في بعض االفعال او فاسقًا بفعال الجوارح وكان ثقة (الكذب هو الحجة قال 
                                                 

 .  ٦٣/  ٢/ مقابس الھدایة / المامقاني ، ٧٦/الخطیب/ الكفایة) ١(
 .  ٦٤/ ٢ج  \الھدایة  مقباس/ المامقاني)٢(
  .  ٦٤/ ٢ج/ المصدر السابق) ٣(
 . ١١١ \الرعایة /  الشھید الثاني)٤(
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جوز العمل به الن العدالة المطلوبة في الروایة فیها فان ذلك الیوجب رد خبره وی في روایته متحرزاً 
لة فیها وانما الفسق بافعال الجوارح یمنع من قبول شهادته ولیس بمانع من قبول خبره وألجل حاص

  .)١( )ذلك قبلت الطائفة باخبار جماعة هذه صفتهم
كن امامیًا واالخرون باخبار الثقة وان لم یومن المالحظ بان الشیخ الطوسي قد عمل 

وي الیجدي في قبول خبره اال اذا كان امامیًا وهو دلیل على ان مدح الراكون امامیًا اشترطوا ان ی
    .وذموا غیره
شهادة القرائن الكثیرة المتعاضدة الموجبة لالطئمنان بعدالته ككونه مرجع العلماء -٣
  .)٢(یكثر عنه الراویة من الیروى اال عن عدل ونحو ذلك من القرائن وكونه ممنوالفقهاء 

العلم وهو متفق علیه عند جمهور العلماء ان ینص على عدالة الراوي اثنان من اهل -٤
والذي نستحبه ان یكون المزكي المحدث اثنین لالحتیاط فان (وقد صرح به الخطیب البغدادي فقال 

 واحد قیاسًا على الروایة فمن جازتوبهذا جوز العلماء تعدیل ال )٣( )أجزأاقتصر على تزكیة واحد 
   .روایته وقبلت كان واحد فكذا یجوز تعدیله

ان مقتضى اشتراط  (قالعلى اشتراط العدالة في العدلین ففقد أكد  ملاما صاحب المعا
ین مع لها وال یحصل العلم بتزكیة الواحد واكتفینا بالعدي الراوي هو اعتبار حصول العلم بالعدالة ف

  . )٤()شرعًا والدلیل على قیام تزكیة الواحد مقام العلم فال یجتزى به افادة العلم لقیامه مقامه
غیر  فالمدار من هذا في باب التزكیة على صیرورة الخبر موثوقًا به من اي سبب كان من

و افاد قوله الظن اختصاص بتزكیة العدل الواحد فضًال عن العدلین بل یكفي بتزكیة غیر االمامي ل
ان التزكیة من باب الظنون (ولقد اجاد الفاضل القمي حیث قال (اس بقوله وعلق صاحب المقب

؟ والمزكون لم الجتهادیة ال الروایة والشهادة وان المعیار حصول الظن على اي نحو یكون كیفا
  . )٥( )وانما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي) لیهم السالمع(صحاب االئمة یلقوا أ

  الضبط-٢
وهو من شروط الراوي وهو الركن الثاني من أركان قبول الخبر ویأتي بعد العدالة والبد من 

  . یف الضبط لغة واصطالحاً تعر 
                                                 

 . ١٥٢/ ١ج \العدة في اصول الفقھ /  الطوسي)١(
 . ٦٤/ ٤ج \مقباس الھدایة /المامقاني)٢(
 . ٩١ \الكفایة /  الخطیب)٣(
 . ١٤١  \معالم الدین / حسن زین الدین \ابن الشھید الثاني \)٤(
  . ٧٣/ ٢ج/ مقباس الھدایة  \المامقاني ) ٥(
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  : الضبط لغة-أ

وضبط ، والضبط لزوم الشيء الیفارقه في كل شيء، هو لزوم الشيء وحبسه: الضبط
  .)١(الشيء حفظه بالحزم والرجل ضابط أي حازم والضابط القوي على عمله

  .)٢(وأسٌد ضابط یعمل بیساره كعمله بیمینه، یعمل بیدیه جمیعاً : ورجأل أضبط
ل بیدیه معًا وكل ذلك صریح في الداللة على قوة الحفظ وشدة اللزوم بین واضبط یعم

  . الحافظ والمحفوظ
  الضبط في االصطالح 

  وكلها متقاربة في المعنىعدة تعریفات  للضبط 
عبارة عن احتیاط في باب العلم وله طرفان طرف وقوع العلم عند ((الضبط هو  :أوالً 

لو سمع  التكلم حتى اذا سمع ولم یعلم لم یكن شیئًا معتبرًا لماوطرف الحفظ بعد العلم عند ، السماع
في حفظه بعد  شكاحًا المعنى له واذا لم یفهم اللفظ بمعناه على الحقیقة لم یكن ضبطًا واذا صی

  . )٣())لم والسماع لم یكن ضبطاً عال
هوده سماع الكالم كما یحق سماعه ثم فهم معناه الذي أرید به حفظه ببذل مج(( :ثانیاً 

ید وفهم وحفظ وثبات وعدم تردد جهو اسماع و ، )٤( ))والثبات علیه بمذكراته الى حین ادائه عن غیره
  . من حین تحمله الى حین ادائه

الروایة كما هي ویفهمها فهمًا جیدًا ویحفظها حفظًا كامًال التردد فیه ویثبت  ان یسمع: ثالثاً 
ب ان یكون متیقظًا فضبط الراوي في سماعه یج، )٥(على هذا كله من وقت السماع الى وقت االداء

ل یكثر صوابه ویقل خطئه وغفلته وتساهله حافظًا ان حدث من حفظه عالمًا بما یحیل غیر مغف
المعاني ان حدث بالمعنى والضبط له طرفان العلم عند السماع والحفظ بعد العلم عند التكلم فلو 

السماع ومن المالحظ هو  وأفي الحفظ بعد العلم  كم یفهم لم یكن ضابطًا وكذلك اذا شسمع أو ل
 احكام األمر ولزومهتقارب بین االستعمالین المعنى االصطالحي مقارب للمعنى اللغوي فالضبط 

  . ه خلل والتحریف من فقد الضبط الیحق له ان یتحمل الحدیثوحبسه على جهة مستویة الیتطرف

                                                 
 . ٧٥٥/ ٤مج  \لسان العرب / ابن منظور)١(
 .  مادة ضبط ٢٠٧/ ٢ج \القاموس المحیط    \محمد بن یعقوب / الفیروز ابادي)٢(
 . ٥٢/ ١ج \جامع االصول    \المبارك بن محمد / ابن األثیر)٣(
  . ١٤٠  \التعریفات   \علي بن محمد / الجرجاني)٤(
 .  ١٢٨ \علوم الحدیث  \صبحي /  الصالح)٥(
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١٧ 

  كیفیة معرفة ضبط الراوي-ب
ر على ضبط النص بالمرادفات لمعرفة ضبط الراوي فهل الراوي قاد هناك عدة امور مهمة

وهل األولى ضبط ة ام یؤثر على النص ویفقد بعض خصائصه ویقبل على أثره االحتماالت النصی
  التي یجب معرفتها شكل وغیرها من األمورالضبط بما یَ  كل ما یكتب او یخص

سهوه أكثر من ذكره وال مساویًا له یكون واال سهو اصًال یمن ال ان یغلب ذكره سهوه ال -١
ث یفلو كان الراوي الیضبط االحاد، )١(أما اذا كان السهو غالبًا علیه لم یقبل حدیثه

والیفرق بین مزایا االلفاظ ولم یتمكن من حفظها التقبل روایته ثم اجراء اختبار علیه 
رنة حفظ بقلب االحادیث علیه فان كان حافظًا ردها الى أصولها الصحیحة أو مقا

ن ع صحیح وان عرف بكثرة السهو ألالراوي بكتابه فاذا حدث من أصل صحیح فالسما
وهذا یستدعي ان یكون الراوي متیقظًا ، )٢(االعتماد حینئذ على األصل ال على حفظه

 . داءل او متساهل عند التحمل واألغفر مغی

الراوي موافقة لروایات  المقارنة مع روایات الثقات المعروفین بالضبط فاذا وجدنا روایات -٢
ة فان كثرت مخالفته در ر مخالفته لهم الناات ولو من حیث المعنى فضابط والتضالثق

فاالطئمنان الى ضبط الراوي قیاس  .)٣(لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم یحتج به
فان جاءت متفقة  ته بمرویات غیره من الثقات الضابطینروایا وعدّ حفظه بحفظ غیره 

حیث المعنى لروایاتهم او موافقة لها في الغالب عرف بضبطه وحفظه وان ولو من 
الل ضبطه وقد یتوهم الراوي فتارة یكون في الحفظ تجاءت المخالفة اكثر عرف اخ
 . وتارة في القول واخرى في الكتابة

على الوجه  اعتبار العدالة یغني عن هذا الن العدل الیجازف بروایة ما لیس بمضبوطٍ  -٣
ووجه اشتراطه انه الیعتمد على غیر  )٤(على العادة أو جريٌ  وتخصیصه تأكیدٌ المعتبر 

الضابط النه قد یسهو فیزید في الحدیث أو ینقص أو یغیر أو یبدل بما یوجب اختالف 
المقصود وقد یسهو عن الواسطة مع وجودها فیحصل االشتباه بین السند الصحیح 

 .والضعیف

                                                 
 .  ١٨٣/ ٢مج  \المحصول في علم االصول  \محمد بن عمر/ الرازي)١(
 .  ٢/٣٤٥مج   \فتح الباقي بشرح الفیة العراقي  \زكریامحمد / االنصاري)٢(
 .  ٥١٢/ ١ج \تدریب الراوي /  السیوطي)٣(
 . ١١١  \الرعایة / الشھید الثاني)٤(
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١٨ 

في كثره اهتمامه في نقل الحدیث بان یكون  یكفي في اطالق الضابط على الراوي -٤
بمجرد سماعه الحدیث یكتبه ویحفظه ویراجعه ویزاوله بحیث یحصل له االعتماد وان 

لب حین متفطنًا ذكیًا الیغفل عن درك المطكان كثیر السهو وربما یكون االنسان 
 )١(هاالستماع فمثل هذا اذا كتب واتقن حین السماع فقد ضبط الحدیث وهو ضابط

فالراوي یجب ان یكون حافظًا متیقظًا من الغلط والتصحیف والتحریف وهذه األمور 
   .  المخلة بالضبط المناقضة له

 . )٢(وان كان یحدث بالمعنى باأللفاظ ومقاصدهاان یكون الراوي عالمًا  -٥

من الذي ینقل بالحرف ألن النقل أكثر فالراوي یجب ان یكون عالمًا باللغة وضابطًا 
سعة في العلم وكذلك في اللغة ومرادفاتها وكل مایغیر المعنى باالستعمال  ىى یحتاج البالمعن

  . ليیاالسلوبي واللغوي والتأو 
  أقسام الضبط  -جـ

  حول تقسیم الضبط عدة وجدت اراء وفي اثناء البحث
  . تحدید ضبط الروایة في امرین أساسین هما- ١
ن شیخه ویظل على حفظه بحیث وهو ان یحفظ المحدث لما سمعه م: رضبط الصد-أ

وهو طرف وقوع العلم عند السماع وطرف الحفظ ، )٣(شاءى یتمكن من استحضاره والتحدیث به مت
   .بعد العلم عند التكلم

ضبط الصدر هو الحفظ بحیث یثبت الراوي ما یسمعه  بانوقد اكد صاحب فتح المغیث 
ط هذا النوع من الضبط ان یكون الراوي یخه مع القدرة عند االستحضار عند الحاجة الیه وشر شمن 

واب عن الخطأ كالنائم أو صالیمیز ال، غیر مغفل، سریع البدیهیة، حاضر الذهن، حازم الفؤاد
  . )٤( الیحصل الركون الیه وال االعتماد علیه الساهي اذ الموصوف بذلك

لتغییر فهو المحافظة على الكتاب الذي كتب فیه المحدث وصیانته من ا: ضبط الكتاب-ب
ر فیه ان یكون بناء على جواز ذلك له فیعتب والتبدیل والتحریف واذا اراد ان ینقل الحدیث بالمعنى

                                                 
 . ٤٤/ ٢ج \مقباس الھدایة /  انيالمامق)١(
 . ٣٢٢ \م الحدیث علانواع معرفة /  ابن الصالحظ )٢(
 .  ٤٠  \دراسات في علم الدرایة  \عبد الھادي  /مطر+  ٥٧  \االلماع / عیاض \القاضي )٣(
  .  ٣١٤/ ١ج  \فتح المغیث / السخاوي/ ینظر )٤(
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١٩ 

عارفًا بما یختل به المعنى وماالیختل به فینقله باأللفاظ التي الیختل بها المعنى بالضبط بهذه 
  .)١(المعاني شرط اعتبروه في الروایة

حدث من اجل نقل الحدیث بصورة صحیحة المت ب من االمور الواجبة علىاالكت وضبط
تشابه بعضها ولصعوبة الحفظ لكثرة االحادیث و ، بین الشیخ وتلمیذه ومن ثم نقله الى الناس

واختالف اللهجات وجواز الروایة بالمعنى واالنسان بطبعه معرض للسهو والنسیان وكل هذه االمور 
ة خاصة بها یاصبح لكل فرقة كتب حدیثاجبرت المحدثین على كتابة االحادیث الشریفة حتى 

فالكتب المعتمدة عند االمامیة تعرف باالصول ، واعتمد علیها فقهائهم ومحدثوهم قدیمًا وحدیثاً 
ت في عهدي االمامین محمد بن حادیث األصول االربعمائة التي ألفاالربعة التي جمعت معظم ا

أما الموسوعات  3 )٢( )هـ١٤٨(االمام جعفر بن محمد الصادق و ) هـ١١٤ت(علي الباقر 
صحیح  ) ه ٢٤١ت ( ومسند أحمد ) ه١٩٧ت (مالك  موطأ كثیرة منفهي ة عند العامة یالحدیث

  .)٣(وغیرها) هـ٢٧٥(وكتاب السنن ألبي داود ) هـ٢٦١(وصحیح مسلم ) هـ٢٥٦(البخاري 
  الضبط الظاهر والضبط الباطن  - ٢
     .  یر تحریف وال تصحیفضبط معناه من حیث اللغة من  غ: الضبط الظاهر-أ

ضبط معناه من حیث تعلق الحكم الشرعي له وهو الفقه وهو مطلق : ضبط الباطن- ب
الراوي وهو الضبط ظاهرًا عند األكثر ألنه الیجوز نقل الحدیث بالمعنى في الضبط الذي هو شرط 

لمعنى قلت الروایة فیلحقه تهمة تبدیل المعنى بروایته قبل الحفظ أو قبل العلم حین السمع ولهذا ا
فمن كان مغفًال الیحسن ضبط ماحفظه لیؤدیه على وجهه  )٤(عند اكثر الصحابة لتعذر هذا المعنى

ولة وانحراف الراوي ایة عن اكثر الصحابة هي روایة معلفال ثقة بقوله وان لم یكن فاسقًا فقلة الرو 
  . وجهله ومنعه لكتابة الحدیث وتأخر التدوین وغیر ذلك

  . متن وضبط السندضبط ال - ٣
بأن یكتبه مبینًا ومفسرًا ألن تغیر المتن یؤدي الى ان یقال عنه ما لم یقل : ضبط المتن-أ

  . أو یثبت حكمًا من االحكام الشرعیة بغیر طریقة

                                                 
  .  ٤١دراسات في علم الدرایة  \دي ھمعبد ال/  مطر)١(
    ٠١٢٦ \مذاھب االسالمیین   \دحسن/  الحكیم)٢(
 .٣١٤/ ١مج  \فتح المغیث / السخاوي)٣(
 ..  ٣١٤/ ١مج  \فتح المغیث / السخاوي+  ١/٥٢  \جامع االصول   \المبارك بن محمد / ابن االثیر)٤(
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٢٠ 

بأن یكتب واضحًا حیث فیه اسماء الرواة الذي الیدخله القیاس وال  :ضبط السند - ب
  .)١(ى الذي یدل علیه اللفظیستدل علیه بسیاق الكالم وال بالمعن

هو  الذاهب الى تحدید ضبط الروایة بأمرین هذه االراء یبدو ان الرأي األول وفي اثناء
الراجح في ضبط الروایة من حیث ما سمعه من الشیخ ودونه في كتابه وبذلك یصون  الروایة من 

بط الكتاب فانه اكثر ضحفظ كانت شائعة في ذلك العصر اماال التبدیل والتحریف والتغییر ومسألة
او كبره أو ما شابه  هصدر ینتهي بموت الحافظ او اختالطألن ضبط ال، فائدة من ضبط الصدر

  . ذلك
ن وقت تحمله الى وقت موضبط الكتاب فباقي ما بقي الكتاب الذي تحمل الحدیث فیه 

  . ادائه بحیث یأمن علیه من التبدیل والزیادة والنقصان
  .بل روایته صفة الراوي الذي تق -د
فتقبل روایة االنثى  )٢(التشترط الذكوریة فیه مطلقًا بخالف الشهادة في بعض المواضع-١

  .)٣(والخنثى اذا جمعت الشروط المبینة حرة كانت او مملوكة
  . )٤(التشترط الحریة فیها فتقبل روایة المملوك مطلقًا ولو كان قنًا اذا جمع سائر الشرائط-٢

ألن الشهادة من باب الوالیة وأما االخبار بالحدیث فلیس من باب الوالیة العبد والمرأة ف واما
  . ألن الناقل الیلزم المنقول الیه شیئًا بل الحكم المستفاد من الحدیث یلزم المنقول الیه بالتزام الشریعة

ذا وك، )٥(جماع الصحابة علیهأن یروى عن والده أو بالعكس ال عدم القرابة ألن الولد له-٣
  . في شيء في ذلك عده الینة وعدم الصداقة بین الراوي والمروي له فال في عدم العداو الحا

 7 قبول روایة االعمى اذا جمع فیه الشرائط وذلك ألن الصحابة رووا عن زوجات النبي-٤
وقد رویت احادیث كثیرة في االحكام واالداب عن امهات المؤمنین ، )٦(مع انهن في حقهن كالضریر

  .مروي عن الموالي والممالیكوكثیر منها 
 )٧(بالعربیة والفقه ألن الغرض منه الروایة ال الدرایة الیعتبر في الراوي ان یكون عارفاً -٥

ر اهللا امرءًا سمع مقالتي فوعاها واداها كما ضَ ن((  7 دونهما ولعموم قول النبيمن وهي تتحقق 

                                                 
 .  ٣٧٨  \االقتراح في بیان االصالح  \محمد بن علي / ابن دقیق)١(
  .  ٥٥٨/ ١ج \الراوي  تدریب/  السیوطي)٢(
 .   ٥٠/ ٢ج  \مقباس الھدایة / المامقاني و ١١٢  \الرعایة / الشھید الثاني)٣(
  . المصدر السابق ) ٤(
 .  ١٨٣/ ٢ج \المحصول في علم االصول /  الرازي)٥(
  .  المصدر السابق ) ٦(
 .   ١١٢  \الرعایة / الشھید الثاني و ١٨٨/ ٢ج  \المحصول / الرازي)٧(
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ولكن ینبغي ((من ذلك فقال  رفقد حذاما الشهید الثاني ، )١( ))سمعها فرب حامل فقه لیس بفقیه
فقال  8 الصادق  حدیث االمام ودلیله على ذلك  )٢( ))معرفته بالعربیة حذرًا من اللحن والتصحیف

  . وهو یشمل اعراب القلم واللسان )٣( ))اعربوا حدیثنا فأنا قوم فصحاء((
لو كان لألصل و معروفیة النسب فلو لم یعرف نسبه وحصلت الشرائط قبلت روایته -٦

نه ولد زنا فعل القوم بعدم كفره فال شبهة في قبول خبره واما على القول بكفره فال جامعًا للشرائط ولك
یكون معروف النسب واذا كان  ولذا فان الراوي الیجب ان، )٤(یقبل خبره لفقد الشرط وهو االسالم

ینهما وهو بأحدهما مجروح ب اً للراوي اسمان وهو بأحدهما أشهر جازت الروایة عنه واذا كان متردد
  . وباالخر معدل لم یقبل ألجل التردد

ال العدد بناء على اعتبار خبر الواحد وعلى عدم اعتباره في المقبول منه عدد خاص -٧
  .)٥(بل ما یحصل به العلم فالعدد غیر مقید في الجملة مطلقاً 

اهل في أمر حدیث أي اذا عرف التس )٦(رجع عنه سقط وال یعمل به اذا روى حدیثًا ثم-٨
  . رسول اله فال خالف في انه الیقبل خبره

 )٧(تأول كما استوى في الكفر المتأول غیرهة المبتدع مطلقًا لفسقه وان كان بالتقبل روای-٩
وهذا أمر محل خالف وراجح من جمهور المحدثین قبول روایة المبتدع بشرط ان یكون صادقًا غیر 

  .٨كاذب 
  .)٩(الشیعة ةوان استحله كالخطابیة من غال، بلصره مذهبه قُ ان لم یستحل الكذب لن- ١٠
واال قبل ، )١٠(لم یقبل منه ألنه مظنة التهمة بترویج مذهبه اذا كان داعیة لمذهبه- ١١

  .اكثر الجمهور
   

                                                 
 .  باب االفتداء بالعلماء/ ٧٥/ ١ج \السنن /  الدارمي و ٣٦٦٠ح/ ٣٢٢/ ٣السنن ج/ داود واب)١(
  .١١٢  \الرعایة / الشھید الثاني)٢(
 .  ٥٢/ ٢ج  \الكافي / الكلیني)٣(
 .  ٥٢/ ٢ج  \مقباس الھدایة / المامقاني و  ١١٣  \الرعایة / الشھید الثاني)٤(
  . ١١٢ \الرعایة /  الشھید الثاني)٥(
 .  ٥٥٩/ ١ج  \تدریب الراوي / السیوطي)٦(
  . ١١٢  \الرعایة / الشھید الثاني و ٥٥٨/ ١ج/ تدریب الراوي   \السیوطي  )٧(
 . ٥٥٨/  ١ج/ تدریب الراوي / السیوطي  ٨
 ٠ ١١٢ \الرعایة  \الشھید الثاني و  ٥٥٨ \ ١تدریب الراوي ج \السیوطي )٩(
 . ن.م) ١٠(
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ك الشیخ وخالفهم في ذل )١(المشهور بین اصحابنا اشتراط ایمانه بمعنى كونه امامیاً - ١٢
العمل بروایة الواقفیة والفطحیة وغیرهم ان كانوا ثقاة في النقل وان كانوا  یجوز( (الطوسي فقال 

  .)٢( ))مخطئین في االعتقاد اذا علم من تمسكهم الدین وتحرجهم عن الكذب ووضع األحادیث
ك لالعمل بحدیثه ویطلق علیه ثقة وذ ومن هذا اذا اجتمعت العدالة والضبط فهو حجة یلزم

ف بالصدق وتحلى بقوة الحفظ التي تمكنه من استحضار الحدیث وادائه ألنه قد تحقق فیه االتصا
بحسب االختالل الذي  اً كما سمع فصار حجة واذا اختل فیه شيء من خصال الحدیث كان مردود

  .)٣(لحقه
یمكن  اي اذا وجد احدهما وجد الثاني أو وهنا یتبادر سؤال هل العدالة والضبط متالزمان

امعًا لشروط العدالة ولكن عاریًا عن الضبط لسوء حفظه وغفلته فالعدالة قد ان یكون الراوي عادًال ج
م الرتباطها هتفارق الضبط احیانًا وقد تكون مالزمة وان كانت الحاجة الى العدالة في الراوي أ

  .      بمظاهر االسالم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١١٣ \ة الرعای/  الشھید الثاني)١(
  ٠ ١٣٣ \ ١ج/ الطوسي/ العدة) ٢(
 ٠ ١٠ \منھج النقد . / نور الدین  \عتر )   ٣(
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  الثالث حثبالم
  ةیصیغ التحمل في المدارس الحدیث 

  : توطئة
صیغ التحمل في المدینة المنورة البد من معرفة اهتمام المسلمین لما لها  علىم قبل الكال
كان معلمًا فكان معظم حدیثه فیها قد  التي هاجر الیها و  7 ي مدینة الرسول همن سابقة دینیة ف

 ینبوعًا من العلم یمد الحیاة J كان النبيقد ف هیقاضیًا وقائدًا واول مدرسة حدیث وومرشدًا واماماً 
ابن عمه ووصیه فكان علیه السالم باب مدینة علم النبي  دبالحكمة واالزدهار وقد اودع علمه عن

 فما یؤثر عنه من معالم الدین واحكام الشریعة ومحاسن االخالق وقواعد االداب فقد قال رسول اهللا
النظر الیه نفاق و  وبغضهُ  ه ایمانٌ رسلت به من بعدي حبُّ علي باب علمي ومبین ألمتي وما أُ ((  7

أنا مدینة العلم وعلي بابها فمن أراد المدینة ((  7 قال رسول اهللا: وروى ابن عباس قال، )١())رأفة
وكانت جامعة أهل البیت هي االمل الباسم لصیانة التراث االسالمي من  )٢( )فلیأتها من بابها

ات ارتباط عریق الضیاع فقد أسس امیر المؤمنین علیه السالم وغرس بها من أصول معرفیة ذ
بالفیض النبوي الشامل وكان سیدا شباب أهل الجنة الحسن والحسین علیهما السالم یغذیان اصول 

ار ملتقى ها ثانیًا فصوًال ولقاء علمائیرحلون الیها من كل فج لزیارتها أهذه الجامعة وكان العلماء 
یة وخاصة في مواسم الحج كثیر من العلماء من مختلف االمصار االسالمعلمیًا وحلقة وصل بین 

فازدهرت الحركة العلمیة فیها ونما العلم وانتشر الى سائر االمصار االسالمیة وكان االمام ، والعمرة
ًا على هذه المدرسة من االنحالل والتدهور بعصر فقدت به مقاییس قفمش 8ابدین زین الع

من أن یستقطب الجمیع مصممًا قیادته ومناداته بحقوق االنسان  في أثناءالفضیلة ولكنه استطاع 
على وحدة االمة وهذا التوجه الرفیع كان مقصودًاالیه ذاتیًا ال هامشیًا واالمام یخطط الیه مركزیًا 
الجانبیًا واالمام هو المسؤول االول عن قیادة االمة بعیدًا عن الوجه الرسمي للدولة وعلیه ان یتبع 

 وجاء من بعده )٣(ودة الى االسالم دون زیغ أو انحرافأفضل السبل الى تحقیق القیادة الرائدة بالع
ائد الحقیقي لحضارة التشریع وكان الر  فكان المجدد 8االمام محمد بن علي الباقر  الشهاب الثاقب

د االفادة والبحث العلمي لیكون مجدد الحضارة عارف الرسالة االسالمیة فتبوأ مقعالصادق لم

                                                 
 \سلیمان بن ابtراھیم / الحنفي و   ٧٣ \الصواعق المحرقة  \شھاب الدین / ابن حجر و  ٦/١٥٦ج \كنز العمال  \عالء الدین /  الھندي)١(

  .  ٢/٢٤٠ینابیع المودة 
 . ١/١٣٧ \ینابیع المودة /  الحنفي و  ٤٠١/ ٦ج /كنز العمال \الھندي )  ٢(
 .١٠٢-٥٠/ موسوعة اھل البیت الحضاریة االمام زین العابدین   \د محمد حسین  \الصغیر : ظ) ٣(
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واعتلى االمام جعفر بن محمد علیه السالم مدارج االمامة  )١(االسالمیة في القرن الثاني الهجري
من  زعیم مدرسة اهل البیت 8 مام الصادقرف به وكان االًا حتى عُ بیه واشتهر بالصادق لقببعد ا

دون منازع دخل التاریخ من كل أبوابه وهو یجدد ما اندرس من معالم التشریع فكان المصدر 
ع هذه المدرسة على ذاتها بل امتد عطاءها لیشمل ابناء وققولم تت  7 الرئیسي لتراث جده رسول اهللا

فكان افضل  )٢(االسالم انى كانوا وكان االمام هو الرافد االول الى المذاهب االربعة دون منازع
علیه ) اخبرنا العالم(الذین سمعوا منه اذا رووا عنه قالوا  علمهم بدین اهللا وكان اهل العلموأ الناس

وكان طابع هذه المدرسة هو استقاللها  ایدور بحثنا حوله التيحدى صیغ التحمل السالم وهي ا
ثم ظهرت مدارس حدیثة في المدینة منها مدرسة مالك ، )٣(الروحي وعدم خضوعها لنظام السلطة

وجاء ، بن أنس وكان یسیر على منهج علمي رصین في تحمله العلم وادائه والفرع لیس األصل
حامل الرسالة امامًا مفترض الطاعة زعیم مدرسة  8 المام موسى بن جعفروریث النبوة الشرعي ا

اهل البیت في موسوعیتها وموضوعیتها تسلم قیادة االمة في ظروف سیاسیة قائمة وحیاة عقلیة 
مضطربة تمثل التقلب السیاسي والعقائدي المریر وقد انقسمت االمة على نفسها فئویًا ومذهبیًا 

الرغم من ذلك كان اللمعان الفكري لالمام فكان اعلم اهل ي الحاكم وعلى خطیط السیاسنتیجة الت
عراق في وظلت مدرسة اهل البیت تنتقل بین ال )٤(عصره الیجاریه أحد في فضله وعلمه ومواهبه

ضیق السلطة العباسیة على أهل البیت فكان التخطیط توالمدینة بسبب  بغداد وسامراء وكذلك مرو
فكریًا وتعد احادیث مدرسة المدینة من  هل البیت سیاسیًا لم یوفق القصائأهالمتواصل االقصاء 

وقال ابن ، )٥( ))حدیث أهل المدینة أصح واسنادهم أقرب((اصح االحادیث قال عبد اهللا بن المبارك 
  .)٦( ))اتفق أهل العلم بالحدیث على ان أصح االحادیث مارواه أهل المدینة((تیمیة 

  نة المنورة صیغ التحمل في المدی- ١
وهو ان یسمع المتحمل من لفظ شیخه سواء حدثه الشیخ من كتاب یقرأه أم من محفوظاته 

عد السماع أول وأرفع الطرق واالقسام عند الجمهور وقیل هي یوسواء أملي علیه أم لم یمل علیه و 
 J وقد كان صحابة رسول اهللا، )٧(أقدم طرق التحمل وأعالها مرتبة عند جمهور المحدثین

                                                 
 .  ٢٠-١٦/ االمام محمد الباقر/ ن .م: ظ) ١(
 .  ٢٦-٢٥/ االمام جعفر الصادق/ ن .م: ظ) ٢(
 .  ١١٥/ ٣ج/ الیعقوبي  تاریخ  \احمد بن یعقوب  \الیعقوبي : ظ) ٣(
 . .  ٢٥-٢٠/ موسوعة اھل البیت الحضاریة االمام موسى بن جعفر  \الصغیر : ظ) ٤(
  .  ٨٦-٨٥/ ١ج  \تدریب الراوي / السیوطي)٥(
 .  ن.م) ٦(
 .  ١١٠\الرعایة /  الشھید الثاني+  ١٨١المقدمة / ابن الصالح)٧(
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له منصتون ولكالمه حافظون فالسماع من لفظ النبي كان  همو   7 یستمعون الى أحادیث النبي
وبعدهم انتقل االمر الى الشیوخ  بدایة الروایة ومن بعده لفظ االمام علیه السالم والصحابة الكرام

 و أرفعن من حفظه أو القراءة من كتابه هكاأوالمحدثین وهو على نوعین امالء وتحدیث سواء 
، رنابواخ ،حدثنا((في هذا ان یقول السامع منه  یة عند االكثرین والخالف انه یجوزاو درجات الر 

ال  وهذا الوجه من وجوه التحمل، )١( ))وذكر لنا فالن، وقال لنا فالن، وسمعت فالنًا یقول، وانبأنا
  :هم السالم أغلب ألفاظ التحمل منهامدرسة أهل البیت علی اختالف یه وقد استعملت

رم اهللا كان امن عف عن مح((ن الحسین یقول سمعت علي ب: ) ٢( قال ابو خالد الكابلي
قسم اهللا كان غنیًا ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلمًا ومن صاحب الناس ابدًا ومن رضى بع

   .   )٣( ))ان یصاحبوه كان عدالً بما یحب 
  وعن محمد بن ، )٥( ....)سمعت ابا جعفر یقول) ٤( وعن ابي حمزة الثمالي

وروى  )٧(سمعت من أبي جعفر ثالثین ألف حدیث ثم لقیت ابنه جعفر فسمعت منه: قال )٦( مسلم
وعن جابر بن  )٩( )اكتبوا فانكم التحفظون حتى تكتبوا(ا عبد اهللا یقول قال سمعت أب )٨( ابو بصیر

من صیغ التحمل وهذا  وكل هذه االلفاظ هي، )١١( ...)حدثني ابو عبد اهللا(قال  )١٠( یزید الجعفي
ضبط الحدیث وتأدیته ن الشیخ أعرف بوجوه الطریق اعلى الطرق وأرفع أقسامه عند المحدثین أل

منه وألن النبي اخبر الناس واسمعهم  ذخنه كاالوسفیره الى امته واالخذ ع وألنه خلیفة رسول اهللا
وأوعى قلبًا وشغل القلب  ولى وألن السماع أربط جأشاً ته أر ضبح ماجاء به والتقریر على ماجاء

  .)١٢(توزع الفكر الى القاريء أسرعو 

                                                 
 .  ٣٠ \االلماع / القاضي عیاض)١(

-١١١ \رجال / ظ الكشي، اسمھ وردان ویلقب بكنكر كان یخدم محمد بن الحنفیة ثم خدم علي بن الحسین دھراً : الكابليابو خالد  (٢)
١١٤   .  

  .  ٣٠٣/ ٢ج \تاریخ /  احمد بن یعقوب/ الیعقوبي)٣(
ابو (مام الرضا علیھ السالم ھو ثابت بن دینار أبي صفیة عربي ازدي من الكوفة لقب بأبي حمزة الثمالي قال اال: ابوحمزة الثمالي (٤)

  \رجال \، الكشي: ظ) جمزة في زمانھ كلقمان في زمانھ فذلك ألنھ خدم علي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد علیھم السالم
١٧٦.  

 .     ٠ ١٩ \اختیار معرفة الرجال /  الطوسي)٥(
ورع صحب االمام ابا جعفر وابا عبد هللا علیھما السالم وروى صحابنا بالكوفة سلم مولى ثقیف االعور وجھ من اھو محمد بن م (٦)

 . ٢٦٦  \رجال / ظ النجاشي، ھـ١٥٠عنھما وكان من أوثق الناس لھ كتاب یسمى االربعمائة مسألة في أبواب الحالل والحرام مات 
 .٧/٢٨٤  \معجم رجال الحدیث / الخوئي)٧(

مد وقیل ابو بصیر روى عن ابي جعفر وابي عبد هللا علیھما السالم لھ كتاب ثقة ھو لیث بن البختري المرادي ابو مح: ابو بصیر (٨)
  . ٢٢٤ \رجال /النجاشي: ھـ ظ١٥٠وجیھ مات 

 .  ٥٢، ١ج  \الكافي  \الكلیني )٩(
ال االمام ق ١٢٨/ ھـ رجال النجاشي١٢٨ھو جابر بن یزید الجعفي عربي لقي أبا جعفر وأبا عبد هللا علیھما السالم مات في أیامھ  (١٠)

  .  ١٦٩ \رجال /  الكشي٠د كان یكذب علینا ظ یالصادق علیھ السالم رحم هللا جابر الجعفي كان یصدق علینا لعن هللا المغیرة بن سع
  .  ٤٨ \اختیار معرفة الرجال /  الطوسي)١١(
 .  ١٦/ ٢ج/ فتح الباقي بشرح الفیة العراقي  \زكریا محمد   \االنصاري ) ١٢(
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قلت ألبي عبد اهللا علیه السالم یجیئوني القوم : قال )١( وفي صحیحة عبد اهللا بن سنان
م من أوله حدیثًا ومن وسطه حدیثًا ومن هیفأقرأ عل(فأضجر وال أقوى قال فیسمعون مني حدیثكم 

العجز یدل على اولویته على قراءة  عم الم الى قراءة االحادیثفعدوله علیه الس. )٢( )آخره حدیثاً 
  .)٣()الراوي واال ألمر بها

الیختلف اصحاب الحدیث ان ((فقال  بن احمد الهروي من مكة ذر ونقل الخطیب عن ابي
صح المراتب السماع قول الراوي سمعت فالنًا یقول وسمعت فالنًا یقول امالء كان من لفظ الراوي أ

ات من لفظه وكذلك حق هذا في لسان نها سماحأو مذاكرة اذا كان الناقل ثقة متقنًا أل أو قراءة
ومثله في لسانها أیضًا قوله  ))قال ثنا فالن، حدثنا فالن ((ایضًا قال الراوي هالسان العرب ومثله في

، خبرنا فالنقال أنبأنا فالن وكذلك قوله ، وكذلك قوله أنبأنا فالن، قال أخبرنا فالن، أخبرنا فالن(
غیر انه الئق بسماع المذاكرة وهویة  )حدثنا(كـف) وذكر لنا فالن ، وكذلك قال لنا فالن، ونبأنا فالن

سمعت فالنًا قال ((ث مثل یاشبه من حدثنا فكل هذه االلفاظ عند  علماء اللسان عبارة عن التحد
رف والعادة ال من جهة ة العشریعة في استعمالها من جهلوانما الخالف بین علماء ا ))الناً سمعت ف

  . )٤(الحكم
وذهب معظم الحجازیین الى التسویة بین القراءات والعرض وهو مذهب مالك واصحابه من 

وعن ابن عباس وعن أئمة اهل  8اهل المدینة وعلماءها وروى مثله عن علي بن ابي طالب 
اع منه في الحكم واكثر وهو بمنزلة السم، )٥(لم كقراءته علیكاتك على العوقاال قراء %البیت 

ن على امامه ونقل آه على الشیخ كما یعرض القر نه عرضًا ألن القارئ یعرض مایقرأالمحدثین یسمو 
وسفیان الثوري وابا حنیفة عن  وابن جریج سألت مالك بن انس(ن ابي عاصم قال الخطیب بسنده ع

  . )٦( )الرجل یقرأ على الرجل الحدیث فیقول حدثنا فقال ال بأس به
و مع غیره قال عند روایته لغیره ومایسمعه الراوي من الشیخ وحده أو شك هل سمعه وحده أ

بصیغة المتكلم وحده فیكون مطابقًا للواقع مع تحقیق الوحدة ألنه المتیقن مع  )خبرنيوأ، حدثني(
 بصیغة الجمع) خبرناحدثنا او أ(الشك واالصالة عند سماع غیره معه وماسمعه مع غیره یقول 

                                                 
ً للمنصور والمھدي  ھو عبد هللا (١) بن سنان بن ظریف مولى بني ھاشم ویقال مولى ابي طالب ویقول مولى بني العباس كان خازنا

والھادي والرشید كوفي ثقة ثقة من اصحابنا جلیل الیطعن في شيء روى عن ابي عبد هللا وقیل روى عن ابي موسى علیھ السالم ولم 
  .  ٣/ ١٩٠  \رجال / الطوسي: یثبت ذلك ظ

  .  ٢٩/ ١ج  \الكافي / الكلیني)٢(
  .  ١٣٢  \الرعایة / الشھید الثاني)٣(
 . ٢٥٢ \الكفایة /  الخطیب)٤(
 .  ٣٢ \االلماع /  القاضي عیاضظ )٥(
  .  ٢٦٧ \الكفایة / الخطیب)٦(
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 )حدثنا(وانه یقول  ))حدثني فالن أو قال حدثنا فالن((ان الشیخ قال في اما اذا شك  )١(طابقةللم
كمل مرتبة أ )فحدثني حدثنا(فهذا یقتضي فیما اذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك ان یقول 

  .    )٢(نقص مرتبةأ )حدثنا(و
ى الناقص وصفًا ر اذا شك علصبتحدیث أهل بلده فلیقتویحتمل عدم قصده بل التدلیس 

ألن عدم الزائد هو األصل وهذا التفصیل بمالحظة أصل االفراد والجمع هو األولى ولو عكس 
 نظراً ) حدثني(بقصد التعظیم وفي حالة االجتماع ) حدثنا(في حالة الوحدة والشك  لاالمر فیهما فقا

  . )٣(الى دخوله في العموم وعدم ادخال معه من لفظه جاز لصحته لغة وعرفاً 
  %ایالحظ بان صیغ التحمل التي وردت عن الرواة الذین نقلوا كالم اهل البیت موم

سمعت االمام وحدثني االمام وحدثنا االمام واخبرني االمام وقال االمام وذكر االمام من غیر ((من 
ذلك فقال  على فهو محمول على السماع اذا عرف اللقاء وحفظ من التدلیس واكد السیوطي

وهو مع ذلك محمول على السماع اذا ) لنا(أو  )لي (من غیر) ذكر(أو ) قال(ات ار واوضح العب(
اال فیما سمعه منه كحجاج بن ) قال(عرف اللقاء وسلم من التدلیس اذا عرف من حاله انه الیقول 

  .)٦())فحملها الناس عنه واحتجوا بها )٥( كتب جریج عنه بلفظ قال ابن جریج االعور روى )٤( محمد
  .)٦())بها
  
  التحمل عند أهل الكوفة صیغ- ٢

روایة الحدیث في  %ة على منهج جامعة اهل البیت یسارت مدرسة الكوفة الحدیث
من االحادیث الى الكوفة أما بسبب استقرار المسلمین األوائل بعد الفتح  اً كثیر الشریف وقد نقلوا 

مكة والمدینة لغرض الى  ى هذه الوالیة أو نتیجة سفر الناسحیث حملوا الكثیر من هذه االحادیث ال
نسان ان یكون حاضرًا في كل إة إذ الیمكن لكل یالحج والعمرة أو لغرض التجارة ونتیجة طبیع

و تحریرًا المولود بعد أال بطریق الروایة شفاهًا إیتصور عنده علم الوقائع للغائبین عنها  الحوادث وال
یخ االمم واالدیان وصلت عن طریق ال بالروایة عن قبلهم وكل توار إتلك الحوادث الیمكنهم العلم 

                                                 
 . ١٣٣  \الرعایة / الشھید الثاني)١(
 .  ١٠٢ \المقدمة /  إ بن الصالح:ظ) ٢(
 . ١٣٣  \الرعایة / الشھید الثاني)٣(

سوى  جلھا قرأھا على ابن جریكنبل الكتب ھو حجاج بن محمد االعور احد االثبات ترمذي االصل سمع ابن جریح قال احمد بن ح (٤)
  . ٣٤٥/ ١مج/ تذكرة الحفاظ  \الذھبي : ھـ ظ٢٠٦التفسیر فانھ سمعھ امالء من ابن جریح مات 

الروحي االموي المكي الفقیھ صاحب التصانیف احد االعالم حدث عن  جبن جری عبد الملك بن عبد العزیز ھو ابو خالد: جابن جری (٥)
  . ١٦٩/ ١مج/ تذكرة الحفاظ      \الذھبي : ھـ ظ١٥٠ابیھ ومجاھد قال احمد بن حنبل كان من أوعیة العلم واول من صنف الكتب مات 

 .  ٥٩٥/ ١ج \تدریب الراوي /  السیوطي)٦(
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٢٨ 

هل هو من  منه الروایة وأصل الروایة الدرایة فیجب النظر الى حال الراوي الذي سمعنا الحدیث
ثم النظر الى حال من روى عنه وبهذا حفظ الحدیث الشریف من الخلط ، یعول على روایته أم ال

لصحیح والسقیم ولوال نید ومیزت بین اأو الدس أو التحریف والتبدیل ونقلت األمم االحادیث باألسا
هو تلقي الراوي و لتبس الحدیث الصحیح بالضعیف والموضوع وأصل الروایة التحمل هذا العلم إل

الحدیث من الراوي االخر الذي ألقاه الیه ثم الحفظ استظهارًا وعلى ظهر القلب او كتابة أو 
      .  )١(تدویناً 

قرؤه لمتحمل من لفظ شیخه سواء أحدثه من كتاب یمع اوبما انه یس همغیر هو األخذ عن و 
عروف في لسان العرب ان قول الراوي مملي علیه أو لم یمل علیه ومن الأم من محفوظاته وسواء أ
تفید معنى التحدیث فهي عند علماء اللغة  التي وغیرها من األلفاظ )حدثنا فالن أو أخبرنا فالن(

جروا على طریقة علماء اللغة كثیر من المحدثین ان یوشك فأ) سمعت فالنًا قال(تساوي قول الراوي 
بل هي أقدم طرق التحمل  )٢(عد السماع أول وارفع األقسام عند الجمهوریفي اصطالحاتهم و 

  . وأعالها مرتبة عند المحققین
ما یسمع (التحدیث فقال  لى استعمال األلفاظ التي تفید معنىب البغدادي یؤكد عیوالخط

اال ان ارفع هذه  )وأنبأنا، خبرناأسمعت وثنا و  (لراوي له بالخیار فیه بین قولهمن لفظ المحدث ا
ناد في حدیث واحد فیسمیه اصحاب حدیث سما اتصل ذلك بجمع رجال االورب )سمعت(العبارات 
الحتمالها االجازة والتدلیس او قیل العكس الحتمالها المشافهة  )حدثني (بخالف )٣()المسلسل

واألولى عندهم أولى من  )خبرني وأنبأنيأ(دون الثانیة ثم من بعد سمعت من وعدمها في األول 
وذكر ، قال كذا(السماع قال الراوي  الثانیة العتباره في االجازة دون األولى ثم أوضع وادنى مراتب

 ول على السماعملما احتملت هذه العبارة من ثبوت الواسطة ومع ذلك فهو مح) ولنا بدون لي، كذا
ر لما جاء به السیوطي وهو عین الصواب ومن فهو تأكید صدر من الصد )٤(اللقاءاذا عرف 

  . أهمیة التحمل والسماع في مدرسة الكوفة على الروایات التي تؤكد
عبد اهللا علیه السالم یقول في  باأماروي عن عبد اهللا بن سنان الكوفي قال سمعت -١

  .)٥( ))والمنافقین اذا كنت مستعجالً البأس بان تقرأ فیها بغیر الجمعة ((صالة الجمعة 

                                                 
 . ٢٢٣  \إصول الحدیث  \د عبد الھادي / الفضلي: ظ) ١(
  .  ٢٥١/ معرفة انواع علوم الحدیث  \إبن الصالح   ) ٢(
  .   ٢٤٨  \الكفایة / الخطیب)٣(
 .   ٤٤٧ \نھایة الدرایة  \حسن /  الصدر)٤(
 .  ١٤١/ ٦ج \وسائل الشیعة  \محمد بن الحسن /  الحر العاملي)٥(
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٢٩ 

ني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شیخ إ(الوشا فقال  )١( ماجاء به الحسن بن علي-٢
، وحدثنا، سمعت(ولعل استعمال لفظ السماع له ، )٢( )ي جعفر بن محمد علیه السالمنكل یقول حدث

  .ةیغلب المدارس الحدیثكان شائعًا في مدرسة الكوفة وفي أ، وأخبرني، وأخبرنا، وحدثني
بي أالكوفي انه یروي عن  )٣( ابراهیم بن عبد الحمید األسدي فيقال النصر بن صباح 

ي وكان یذكر كل االحادیث التي  یرویها عن نابي جعفر الثأالرضا وعن  ن موسى وعنسالح
با أبه  ویعني )سحق كذاإبو أخبرني أ(فیه ویقول  في مسجد الكوفة وكان یجلس 8االمام الصادق 

كما كان غیره یقول حدثني الصادق وسمعت الصادق وحدثني العالم وقال العالم  8عبد اهللا 
وحدثني جعفر بن محمد وقال ، بو عبد اهللا وقال أبو عبد اهللاأوحدثني الشیخ وقال الشیخ حدثني 

وقد  ت عند مدرسة أهل البیت علیهم السالملمصیغ التحمل قد استع ویبدو أن، )٤(جعفر بن محمد
اختلف علماء الحدیث في القراءة هل انها مثل السماع من لفظ الشیخ في المرتبة او دونه أو فوقه 

ة وقد تابع ذلك علماء الحجاز والمدینو ، )٥(علماء مدرسة الكوفة الى التسویة بینهما في حین ذهب
حدثین فیها على لكوفیین مذهب منفرد في الفاظ صیغ التحمل الخاصة بالقراءة مع اختالف المكان ل

فأهل الكوفة ذهبوا الى تجویز ذلك وانه كالسماع من  لفظ ، )واخبرنا، حدثنا(مذاهب في اطالق 
ویجوز لمن تحمل  )٦(ومالك وسفیان بن عیینة، )وانبأنا، حدثنا واخبرنا(الشیخ في جواز اطالق 
نأ أو أنبأنا أو أملى علینا او أخبر ) حدثنا ابو عبد اهللا الصادق علیه السالم(بالسماع ان یؤدي بقوله 

عن تحقق السماع وهو أو سمعت من االمام أو قال لنا االمام او ماشاء من االلفاظ التي تعبر 
    . ره علماء الحدیث وماهي اال امتداد لجامعة أهل البیت في المدینة المنورةماأق

  صیغ التحمل عند أهل البصرة - ٣
وال في علم درایة الحدیث تضمنت احكامًا لعلماء مدرسة الحدیث في البصرة جهود وأق

عتمدوا مصنفاتهم وأ و همءار آوقواعد مهدت لمن تصدى بعدهم للتصنیف في هذا العلم فضمنوا 
بلورة هذا العلم وتحدید معالمه على أقوالهم في المباحث الحدیثیة المتعددة مما ساعدت كثیرًا على 

فمنهم من یرى تبه على اقوال ماع الحدیث وكَ د اختلف المحدثون في السن الذي یستحب فیها سوق

                                                 
  . ٣٩ \رجال / النجاشي: ظ/ جوه الطائفةھو الحسن بن علي بن زیاد الوشا بجلي كوفي وجھ من و (١)

 . ٤٠ \رجال / ظ النجاشي) ٢(
. ھو ابراھیم بن عبد الحمید االسدي كوفي موالھم انماطي وھو أخو محمد بن عبد هللا بن زراره روى عن ابي عبد هللا علیھ السالم (٣)
 .٢٠ \رجال /  النجاشي: ظ
 . ٣٧٢ \فة الرجال إختیار معر/  الطوسي و ٣٧٨ \رجال / الكشي: ظ) ٤(
 .  ٢٥٤ \معرفة انواع علم الحدیث /  ابن الصالح)٥(
  ٢٥٤ \معرفة انواع علم الحدیث  \إبن الصالح ) ٦(
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ن یكون السماع في سن من یرى أ هل الشام ومنهمسماع في سن الثالثین وهو ماعلیه أن یكون الأ
ن وبالفرائض صرة ویشتغل طالب الحدیث قبل ذلك بحفظ القرآالعشرین وهو ماعلیه أهل الكوفة والب

  .)١(والتعبد
هل أهل البصرة یكتبون لعشر سنین و أن أهارون  ونقل الخطیب البغدادي عن موسى بن

نما المدار على إ عدم التحدید بسن معینة و  بعضهمویرى ، )٢(الكوفة لعشرین وأهل الشام لثالثین سنة
أهلیة  هلخاص والینضبط بسن معینة فكل من ختالف االشإواالستعداد وهو یختلف بالطبع  ب التأهل

ره وكل من لم یكن كذلك فال یجوز له مهما بلغ من واستعداد جاز له ذلك بغض النظر عن عم
یحملون اغلب روایاتهم عن طریق السماع  وعلماء البصرة )٣(بن الصالحاالعمر واختار هذا الرأي 

وال فرق بین ، شأنهم في ذلك سائر علماء المدارس الحدیثیة من شیوخهم من الصحابة أو التابعین
تالمیذه او غیر ظاهر بأن كان جالسًا وراء ستر وهذا  أن یكون الشیخ ظاهرًا لمن یروى عنه من

فذهب الى عدم  )٤( بصرة شعبة بن الحجاجلمذهب جمهور المحدثین وخالفهم في ذلك من علماء ا
و عنه فلعله تر اذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فال (جوازها واشترط الرؤیة في حالة السماع فقال 

كذلك انه الیجب ان یحدث لمحدث اال بما ، )٥( )خبرناوأ، حدثنا( شیطان تصور في صورته یقول
ه كصونه في قلبه حتى الیدخله ون صونحفظه في قلبه أو قیده في كتابه وصانه في خزانته فیك

) حدثنا(ثم ) سمعت(ات من سمع من لفظ الشیخ وان ارفع العبار  )٦(كما سمعهریب والشك في انه 
ما كان وان(بقوله   )٧( ویعلل بما رواه الحسن البصريالخطیب البغدادي الى ذلك  ویذهب )حدثني(و

الن بعض أهل العلم كان یقول فیها ) سمعت(في الرتبة من قول  أخفض) حدثني(و) حدثنا(قول 
ویتأول انه حدث أهل البصرة  )٨( أجیز له حدثنا وروى عن الحسن انه كان یقول حدثنا أبو هریرة

ة فلم یسمع منه شیئًا ولم یستعمل قول سمعت في شيء والحسن منهم وكان الحسن اذ ذاك بالمدین
اما سماع الحسن من ابي هریرة فمحل اختالف فبعضهم قال انه سمع بعض االحادیث ،  من ذلك

                                                 
 . ٢٨ \االلماع /  القاضي عیاض+  ٥٣/ الكفایة  \الخطیب + ومابعدھا    ١٨٥ \الحد الفاصل / الرامھرمزي)١(
 .  ٢٨  \اع االلم/ القاضي عیاض+  ٥٤ \الكفایة /  الخطیب)٢(
معرفttة انttواع علttم /  ابttن الصttالح+  ١٨٠/ ١ج \فttتح البttاري بشttرح صttحیح البخttاري    \احمttد بttن علttي / ابttن حجttر العسttقالني: ظ) ٣(

  . ٢٤٩ \الحدیث 
ھو ابو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد مولى االشاقر واسطي األصل بصري الدار راى الحسن ومحمد بن یسر وسمع قتادة  (٤)

  .٩٧/ ١ج/ تذكرة الحفاظ  \الذھبي  \: ھـ ظ١٦٠مات ویونس 
 . ١٣٢ \معرفة انواع علم الحدیث /  ابن الصالح)٥(
  .  ٥٧ \االلماع /  القاضي عیاض)٦(

وكان ، وفي ذلك نظر ) ع(ھو الحسن بن یسار البصري ابو سعید التابعي وكان مولده بالمدینة فزعم انھ شب في كنف االمام علي (٧)
  .  ٢٤٢/ ٢ج \اعالم /  الزركلي: / ظ. ھـ١١٠ولھ مع الحجاج بن یوسف الثقفي مواقف توفى سسنة احد الفقھاء 

ني كنت أرعى غنماً فوجدت ھو عبد الرحمن بن صخر واسمھ في الجاھلیة عبد شمس وقال كناني أبي بأبي ھریرةأل: ابو ھریرة  (٨)
أبوھر وكان اسمي عبد شمس قدم أبو ھریرة مھاجراً لیالي فتح خیبر  ھرة وحشیة فلما أبصرھن وسمع اصواتھن اخبرتھ فقال انت اوالد

  .   ٣٢/ ١ج/ تذكرة الحفاظ  \الذھبي : ظ/ ٥٧ھـ وقیل ٥٨حفظ عن النبي الكثیر توفي سنة 
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  )٢( وكان حماد بن سلمة) أخبرنا(تأتي ) حدثنا(ومن بعد لفظ ،  )١(وقسم رجح عدم السماع منه شیئًا 
ان جماعة  كثیر االستعمال حتى) أخبرنا(فقول  )٣(لفظ الشیخ فیما سمعه من) أخبرنا(یستعمل عبارة 

) حدثني(حماد بن سلمة یجيء بـال بهذه العبارة منهم إسمعوه من أهل العلم لم یكونوا یخبرون عما 
  )٦( القطانسعید ویحیى بن   )٥( والخالف بین الحسن البصري ومحمد بن سیرین ،)٤(عفوا) حدثنا(و

فهو واحد وان ذلك یستعمل فیما سمع من لفظ الشیخ وفیما قريء علیه ) اخبرنأو ، حدثنا(من حیث 
  .  وهذا الوجه من وجوه التحمل الاختالف فیه )٧(وهو یسمع

راد به السماع فاذا كان أواحد اذا ) سمعت(و) حدثنا(و) أخبرنا(قال یحیى ابن سعید القطان 
وبعد ، )٨()خبرنيأخبرنا و أوسمعت و  ،وحدثنا، حدثني(صل الحدیث على السماع فال بأس أن یقول أ

الخطیب في كفایته وقد ذكره   )٩( بن زید داحموكان یكثر منها ) نبأناأ(تأتي عبارة ) أخبرنا(لفظة 
) حدثنا حماد بن زید قال أنبأنا أیوب وأنبأنا هشام وحسبك بـ هشام(بسنده الى ابراهیم بن مهدي قال 

من حاله انه الیروى اال ما سمعه جعل ذلك بمنزلة  فان كان المعروف) قال فالن(وقول المحدث 
وان كان قد یروى سماعًا وغیر السماع لم یحتج من روایاته اال بما یبین الخبر ) حدثنا(مایقول غیره 

أني أكره (بن زید  داعملیًا قال حمأن علماء البصرة كانوا یطبقون هذا المعنى یبدو ا موم، )١٠(فیه
  .  )١٢( )حدیثًا ان أقول قال أیوب كذا وكذا فیظن الناس قد سمعته منه  )١١( كنت لم أسمع من أیوب

قرأت (أما الصیغة التي یؤدي بها الروایة ما تحمله بطریق القراءة عند المحدثین ان یقول 
أو ، حدثنا(ثم عبارات السماع مقیدة بالقراءة كـ) به ء علیه وأنا اسمع فأقرىقر (أو ) على فالن

                                                 
 .  ٢٤٩  \الكفایة / الخطیب)١(

اد بن سلمة اعلم الناس بثابت البناني وھو ھو حماد بن سلمة بن دینار البصري البزاز البطائي النحوي المحدث قال احمد بن حنبل حم (٢)
  . ٢٠٢/ ١تذكرة الحفاظ مج  \الذھبي : ظ. ھـ١٦٧اول من صنف التصانیف وكان بارعاً في العربیة توفي سنة 

 .   ٢٧٢/ ٦مج \سیر اعالم النبالء /  الذھبي: ظ) ٣(
  .  ٢٥٠  \الكفایة / الخطیب)٤(

قال انس بن سیرین ولھ أخي لسنتین بقیا من ، نس بن مالك وأصل سیرین من جرجرایاھو محمد بن سیرین االمام الرباني مولى ا (٥)
ظ  .ھـ ١١٠خالفة عثمان سمع ابا ھریرة وعمران بن حصین وابن عباس وابن عمر وكان فقیھاً واماماً وعالمة في التعبیر مات سنة 

  .  ٧٨/ ١مج/ تذكرة الحفاظ \الذھبي 
ھـ في خالفة عبد هللا بن  ٩٨توفي یحیى في البصرة سنة . وكان ثقة ماموناً رفیعاً حجة ، ابا سعید  سعید القطان ویكنىھو یحیى بن  (٦)

   .  ٢١٥/  ٧ج/ الطبقات الكبرى / ابن سعد / ظ ، ھارون 
  . ٣٢-٣١ \االلماع / القاضي غیاض: ظ) ٧(
  . ٢٧٠-٢٥٨/ الكفایة  \الخطیب  ) ٨(

قال احمد ، ریر احد االعالمافظ محدث الوقف مولى ابو جریر بن حازم البصري االزرق الضھو حماد بن زید بن درھم العالمة الح (٩)
  .  ٢٧٨/ ٢مج  \سیر اعالم النبالء / الذھبي: ظ. ھـ١٧٩بل حماد بن زید من أئمة المسلمین توفى سنة بن حن

  . ٢٥٣-٢٥١  \الكفایة / الخطیب)١٠(
ھـ بالطاعون عندما اجتاح ١٣١ان العنزي االمام الحافظ سید العلماء مات سسنة ھو ابو بكر بن أبي تمیمة كیس: أیوب السختیاني (١١)

  .١٥/ ٦مج/  \سیر اعالم النبالء   \الذھبي  \: ظ. البصرة
 . ٢٥٤ \الكفایة  \الخطیب  )١٢(



 ....................................................................الفصل االول 

٣٢ 

ى بن سعید ذلك فیقول اذا كان أصل على السماع فال بأس ان یویؤكد یح )١(یهقراءة عل) أخبرنا
  . وهو كثیر االستعمال، )٢(وأخبرنا، وأخبرني، وسمعت، وحدثنا، یقول حدثني

أما القراءة على الشیخ والعبارة عنها عند الروایة فهي أعلى المراتب وأجودها وأسلمها ان 
ذلك  ربه فهذا شائع من غیر اشكال ویتلون وانا أسمع فأقعلى فال قرئ وأقرأت على فالن : یقول

حدثنا فالن قراءة علیه أو أخبرنا (مایجوز من العبارات في السماع من لفظ الشیخ مطلقة بان یقول 
في القراءة على الشیخ فمن أهل الحدیث من  )وأخبرنا حدثنا(وقد اختلفوا في اطالق  )٣()قراءة علیه

ومنهم من ذهب ، )٤(نه قول ابن المبارك واحمد بن حنبل والنسائي وغیرهممنع منهما جمیعًا وقیل ا
ب وهو مذه )وأنبأنا، خبرناأو ، حدثنا(واز اطالق ك وانه كالسماع من لفظ الشیخ في جالى تجویز ذل

، )٥(الحجازیین والكوفیین وقول الزهري ومالك وسفیان بن عیینه ویحیى بن سعید القطان البصري
سلم وجمهور وهو مذهب الشافعي وأصحابه وم) حدثنا(والیجوز  )خبرناأ(ز اطالق والثالث انه یجو 

ویفهم  )٦(هة بخالف أخبرنان حدثنا فیه اشعار بالنطق والمشافاهل المشرق وهو الشائع الغالب أل
ومحمد بن سیرین وحماد بن زید  من هذا بأن اهل البصرة وعلى رأسهم یحیى بن سعید القطان

وحدثنا وأخبرنا وأخبرني وأنبأنا واحد ، سمعت(داء التحمل من الشیخ أمون في علوغیرهم كانوا یست
       . راد به السماع وهو تصریح من یحیى بن سعید فتأمل ذلكأاذا 

  صیغ التحمل في واسط - ٤
ز التحدیث او البد من معرفة الواسطین في ج ییناسطو القبل الحدیث عن صیغ التحمل في 

ه المحدثون ان یحدث الشیخ بعد بلوغه سن الثمانین إذ خیف علیه الخرف بعد سن الثمانین فقد كر 
د بلوغه الثمانین أو التغییر أو االختالط بسبب الهرم اما اذا لم یخش علیه فال بأس ان یحدث بع

بحسب اختالف أحوالهم وقد أكد الرامهرمزي ذلك  ران الناس یتفاوتون في هذا االم من العمر علماً 
د هى العمر فأحب الي ان یمسك في الثمانین ألنه حد الهرم فان كان عقله ثاقبًا وأیاذا تنا(وقال 

وأید ذلك القاضي ، )٧( )تحرى ان یحدث احتسابًا رجوت له خیراً مجتمعًا یعرف حدیثه ویقوم به و 
ر وخوف الخرف واال فان انس بن مالك وغیره ان الحد في ترك الشیخ التحدیث التغیّ یاض فأكد ع

كثیر منهم المائة وقد نیفوا على هذا العدد وقارب قد حمل عنهم وحدثوا   7 ب رسول اهللامن أصحا
                                                 

 .١٢٣ \علوم الحدیث  \صبحي / الصالح)١(
 . ٢٥٨  \الكفایة / الخطیب)٢(
 .  ٢٥٥  \ث معرفة انواع علم الحدی/ ابن الصالح)٣(
م ومعرفtة علt  \ابtن الصtالح  و  ٧٢/االلمtاع  \القاضtي عیtاض و  ٢٤٣/الكفایtة  \الخطیب  و   \الفاصل  ثحدمال ٤٣٤/الرامھرمزي)٤(

  .  ٢٥٥/الحدیث
 .  ٣١/االلماع  \القاضي عیاض  و  ٢٥٣/الكفایة  \الخطیب  و  ٢٤٨  \الفاصل  ثحدمال/ الرامھرمزي ) ٥(
 .  ٢٥٦/ م الحدیثومعرفة عل  \ابن الصالح  و  ١٧٢   \یباج المذھب شرح الد/الجرجاني)٦(
  .  ٣٥٤/  الفاصل ث حدمال/ الرامھزري  )٧(
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٣٣ 

الخلیفة عمر وبلغها بعضم ونیف علیها كـ سهل بن سعد الساعدي وشریح القاضي وكان في زمن 
ومن بعدهم حتى استعفي  8استقضاه على الكوفة ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ) ض(

شریك بن أما  )١(ج بن یوسف عاش مائة وعشرین سنة وثقه یحیى بن معینالقضاء من قبل الحجا
م ولي الكوفة ونتیجه لهذا یمكن القول بان ثهـ ١٥٥ولي قضاء واسط سنة فقد  )٢( عبد اهللا القاضي

ن عقله ثاقبًا و سماع الحدیث ممن بلغ سن الثمانین فما بعدها بشرط ان یكأهل واسط یجیزون 
اما صیغ التحمل عند اهل واسط فهي التختلف عن صیغ التحمل في ویعرف حدیثه ویقوم به 
ثم )سمعت(ن یقول الراويأرفع العبارات في كیفیة التحمل عند السماع أالمدن التي سبقتها وان 

) أخبرنا(هل العلم لم یكونوا یخبرون عما سمعوه اال بقولهم أوان جماعة من ) وحدثني، حدثنا(
، )٥(الواسطي )٤( ویزید بن هارون  )٣( ومنهم هشیم بن بشیر الواسطي )حدثنا(والیكادون ان یقولوا 

فأهل واسط وعلى رأسهم هشیم ویزید بن هارون كانوا یستخدمون في اداء السماع من الشیخ عبارة 
ن أفان بعض الواسطین وغیرهم یذهبون بدًال من سمعنا هذا من جانب ومن جانب آخر ) أخبرنا(

طیب مذهب الیه الخ ماوهذا، )سمعت وحدثنا(والیفرق بین ) دثناح(یقال في أحادیث العرض 
 )حدثنا واخبرنا ( ارون والنظر بن شمیل ووهب بن جریر یقولونالبغدادي قال سمعت یزید بن ه

یم ویزید بن هارون وعبد الرزاق الیقولون عن محمد ابي الفوارس یقول یقول هشوروي ، )٦(واحد
    .)٧(خطأ من الكاتب فهو )حدثنا (فاذا رأیت )أخبرنا(

وكان بعض أهل العلم یستحب السماع من لفظ المحدث ویختاره على القراءة علیه وكان 
ألن ظاهر قوله ، )٨(بعضهم یختار العرض والقراءة ویرى ذلك أفضل السماع من لفظ المحدث

اما ، سمعت یفید ان المحدث نطق به وان القائل سمعته یحكي لفظه فهذا باطل واخبار بالكذب
ألن الظاهر یفید انه نطق وتحدث بما أخبر به وذلك ما ال أصل له ویجب ان ف )حدثنا وأخبرنا(

یكون ثقة عدًال الیقصد التمویه وااللباس وان قصد ذلك لم یقبل حدیثه كذلك فان صیغ التحمل في 
 )خبرني فالنحدثني فالن وا(فاالجازة رأس مال كبیر وجائز ان تقول ) خبرناأو ، حدثنا(االجازة فهي 

   . وهو ما علیه سائر المدارس الحدیثیة، )٩(
  

                                                 
  . ٥٩/ مج االول / تذكرة الحفاظ / و الذھبي . ٨٨  \االلماع / القاضي عیاض) ١(

  .٥٩/ ١مج/ تذكرة الحفاظ  \ھبي  الذ: ظ. ھـ ومات سنة سبع وسبعین ومائة٩٠ھو شریك بن عبد هللا القاضي  ولد سنة  (٢)
ھو ھشیم بن بشیر بن ابي حازم قاسم بن دینار الواسطي سمع الزھري وعمر بن دینار حدث عن شعبة ویحیى بن سعید واحمد بن  (٣)
  .   ٢٤٩/ ١مج/ تذكرة الحفاظ  \الذھبي : ظ. ھـ٨٣مات في شعبان سنة ، ومحدث، حافظ، حنبل
قال بن أبي شیبة ما رأینا أتقن ، ثقة، حافظ، الحافظ الواسطي سمع من عاصم االحول ویجیى بن سعیدھو یزید بن ھارون بن زادي  (٤)

  .  ٣١٨/ ١تذكرة الحفاظ مج  \الذھبي : ظ. حفظاً من یزید
  .  ٢٧٠  \ الكفایة/ الخطیب)٥(
  .  ٢٧٠/  المصدر السابق) ٦(
 .  ٢٥١/ المصدر السابق) ٧(
 . ٢٧٠/  الكفایة / الخطیب)٨(
 .  ٣٩/االلماع /  القاضي عیاض)٩(
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٣٤ 

  صیغ التحمل في بغداد - ٥ 
ها الكالم علی ة االخرى التي سبقیللمدارس الحدیث اً ة امتدادیمدرسة بغداد الحدیث تعدُّ    

فهي امتداد لمدرسة أهل البیت في المدینة وبعد أن أصبحت بغداد عاصمة الدولة العباسیة قدم 
 وحفص بن غیاث  )٢( واحمد بن حنبل )١( بي حنیفة النعمانألكثیر من العلماء وطلبة العلم كالیها ا

ومن مدرسة اهل البیت االمام موسى بن جعفر   )٥( ومسلم بن الحجاج  )٤( ونوح بن دراج  )٣(
 وحفیده االمام محمد بن علي الجواد علیهما السالم فكان رائد النهضة العلمیة فاحاط به العلماء

  )٦( وطلبة الحكمة وقد حوت الكثیر من العلماء ومنهم الشیخ المفید ة الحدیثوالفقهاء وروا
والمرتضى والشیخ الطوسي وغیرهم وان كانت صیغ التحمل التختلف عن  )٧( والشریف الرضي

  . ال في بعض مواردهاإباقي المدارس الحدیثة 
اصطالحاتهم و یقة علماء اللغة وقد اوشك كثیر من المحدثین في بغداد ان یجرواعلى طر 

حتى انهم لم یفرقوا بین العبارات المذكورة وروي عن كثیر من المتقدمین انهم كانوا یقولون في 
) أخبرنا(ومن المالحظ ان ، )٨( )حدثنا(والیكادون یقولون ) خبرناأ(غالب حدیثهم الذي یروونه 

احمد بن حنبل یقول حدثنا عبد سمعت (وحدثنا واحد فقد نقل الخطیب عن سلمة بن شبیب قال 
) ماكان یقول حدثنا كان یقول أخبرنا  )٩( فالن فقلت یا أبا عبد اهللا ان عبد الرزاقحدثنا الرزاق قال 

وكان عبد الرزاق . وهي بمنزلة واحدة في المعنى )١٠( )حدثنا وأخبرنا واحد(فقال احمد بن حنبل 

                                                 
ھو ابو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطي من أھل كابل ولد ثابت على االسالم وكان زوطي مملوكاً لبني تمیم بن ثعلب فاعتق نقلھ  (١)

: ظ. رقيودفن في الجانب الشھـ ١٥٠سنة ابو جعفر المنصور من الكوفة الى بغداد واصبح فقیھ أھل العراق فأقام فیھا حتى مات 
  .١٢٣/ ١٣مج/ تاریخ بغداد / الخطیب

ھـ وكان امام المحدثین صنف كتاب المسند ١٦٤ھو االمام ابو عبد هللا احمد بن حنبل الشیباني المرزوي االصل ولد في بغداد سنة  (٢)
  .  ٦٣/ ١مج/ وفیات االعیان  \ابن خلكان : ظ. ھـ ٢٤١وجمع فیھ الحدیث توفي 

بن معاویة بن مالك النخعي الكوفي روى عن ابي عبد هللا الصادق علیھ السالم وولي القضاء ببغداد ثم حفص بن غیاث بن طلق  (٣)
  .   ١٣٤/ رجال / النجاشي: ظ. ھـ١٩٤قضاء الكوفة مات سنة 

   .  ١٢٦/ رجال /  النجاشي: ظ. نوح بن دراج القاضي قال النجاشي كان من اصحابنا وكان یخفي امره وھو اخو جمیل بن دراج (٤)
ھـ ھو أحد األئمة من حفاظ الحدیث صاحب المسند الصحیح قدم بغداد وحدث فیھا ٢٠٤ھو مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوري ولد  (٥)

  . ١٠٤- ١٠٠/ ١٣مج/ تاریخ بغداد/ الخطیب : ظ. ھـ٢٦١رجب سنة  ٢٥توفي یوم االحد 
ً بواسط وولد بھا ھو ابو عبد هللا محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملق (٦) الف عدة  ٣٣٨أو  ٣٣٦ب بالشیخ المفید كان ابوه معلما

 .  ٣٩٩/ رجال /  النجاشي: ظ. ھـ٤١٣كتب وكان مرجع الشیعة وعالم زمانھ توفى ببغداد لیلة الجمعةالثالث من  رمضان سنة 
ابي عبد هللا لھ كتب جاء الى النجف واسس  ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال النجاشي جلیل من اصحابنا ثقة عین من تالمذة (٧)

  . ٤٠٣/ رجال /  النجاشي: ظ. ھـ في النجف٤٦٠الحوزة العلمیة فیھا مات سنة 
 .  ٢٥/  الكفایة / الخطیب)٨(

نقموا علیھ  جعن عبید هللا بن عمر وعن ابن جریھو عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الصنعاني صاحب التصانیف روى  (٩)
ھـ ١٢٦وكانت والدتھ سنة  ٣٦٤/ ١مج/ تذكرة الحفاظ/  الذھبي : ظ. ع وماكان یخلو فیھ بل یحب علي بن ابي طالب علیھ السالمالتشی

: ظ. ھـ وقد اخلص في والیتھم ٢١١سنة مات في ایام الجواد سنة ٢٢وطلب العلم وھو ابن عشرین ادرك االمام الصادق وقد عاصره 
  . ٢٤٩/ ینعبد الحسین شرف الد/ المراجعات

 .  ٢٥٠/ الكفایة/  الخطیب : ظ) ١٠(
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٣٥ 

فكل ماسمعت مع هؤالء ) حدثنا(فقاال قل   )١( ویهتى قدم احمد بن حنبل واسحق بن راهأخبرنا ح
  . )٢( )أخبرنا(قال حدثنا وماكان قبل ذلك قال 

قال قلت ألبي الناس یقولون عن عبد الرزاق  ) ٣( ونقل عن عبد اهللا بن احمد بن حنبل
یقول ان قوله حدثنا أحب الینا وكان یقول لنا ذلك ثم یرجع فكان یعلم (قال  أخبرنا وانت تقول حدثنا

عبد الرزاق ) حدثنا(في معاني االخبار للصدوق یقول ) حدثنا(وقد وردت لفظة  )٤()أخبرنا
ضیر ان یقول القاضي  الوكل هذه العبارات اذا تساوت أفادت التحدیث والسماع ف )٥(الصنعاني

عیاض بقول علماء اللغة حیث انه الخالف عندما یكون السماع من لفظ المسمع او كتاب أن یقول 
ولو دقننا ، )٦(وغیرها من االلفاظ فكل هذه االلفاظ بمنزلة واحدة) أنبأنا(و) أخبرنا(و) حدثنا(لسامع ا

والده أبنه عبد اهللا اكثر إفي اسناده كله وكان ) حدثنا(النظر في مسند احمد بن حنبل لوجدنا 
اهللا حدثنا أبي  سماع وهو الذي انفرد بروایة المسند عن ابیه فكان یقول حدثنا عبدلمداومة على ا

  . في مسنده ها قالموم
عمش بن حبیب عن ألقال حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا محمد بن الفضل عن ا -١

ذب علّي كمن   7 قال رسول اهللا( )علیه السالم قال(بي طالب أثعلبة عن علي بن 
 .)٧( )ده من النارمتعمدًا فلیتبوأ مقع

حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحیم الكندي  نمیر  حدثنا أبي حدثنا ابنحدثنا عبد اهللا -٢
ل و سالرحبة وهو ینشد الناس من شهد ر  في 8 عن زادان بن عمر قال سمعت علیاً 

ما قال فقام ثالثة عشر رجًال فشهدوا انهم سمعوا رسول (اهللا یوم غدیر خم وهو یقول 
 . الكثیر ومن هذا )٨( )من كنت مواله فعلي مواله(اهللا وهو یقول 

  
  

                                                 
ھو اسحق بن ابراھیم بن مخلد بن ابراھیم الحنظلي المرزوي المعروف بابن راھویھ كان أحدأئمة المسلمین وعلماً من أعالم الدین  ١

  .  ٢٤٥/ ٦جم/ تاریخ بغداد/  الخطیب : ظ. ھـ في خراسان٢٩٨اجتمع لھ الحدیث والفقھ ومن اقرانھ احمدبن حنبل مات 
  .٢٥٠/ الكفایة /  الخطیب ) ٢(
ھـ حدث عن ابیھ وعن عبد االعلى بن حماد وسمع المسند وھو ثالثون الف حدیث ٢١٣ھو عبد هللا بن حنبل ولد في جمادي االول  ٣

   .  ١٣٤-١٣٠/ طبقات الحنابلة/ابن الفراء : ھـ ظ٢٩٠والتفسیر مائة وعشرون الف سمع ثمانین الف والباقي وجادة مات 
  .  ٢٥٠/ الكفایة/  الخطیب : ظ) ٤(
 .  ١١٤/ معاني االخبار/  الصدوق : ظ) ٥(
                                                                     و  علtttttttttttttttوم/ صtttttttttttttttبحي / الصtttttttttttttttالح و ٢٥١/ الكفایtttttttttttttttة/  الخطیtttttttttttttttب  و  ٣٠/  االلمtttttttttttttttاع/ القاضtttttttttttttttي عیtttttttttttttttاض)٦(

 .  ٨٨دیث الح
  .  ٥٨٦رقم الحدیث  ٩٨/ ١ج/ المسند / احمد / حنبل )٧(
 .  ٦٤٣رقم الحدیث  ١٠٥/ ١ج/ ن.م) ٨(



 ....................................................................الفصل االول 

٣٦ 

بائه آعن یرویه بما   8ن احمد بن حنبل شدید االعجاب باالمام موسى بن جعفروكا
محمد قال حدثني ابي محمد بن علي بن جعفر  بيأحدثني موسى بن جعفر قال حدثني (فیقول 

علي بن ابي  ابي علي بن الحسین قال حدثني ابي الحسین بن علي قال حدثني ابي قال حدثني
   ١).فاقلو قرى على المجنون ألاسناد هذا (قال بعد روایة هذا االسناد طالب قال قال رسول اهللا ثم 

حدثنا اسحق بن راهویه قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا هشام بن یحیى وحدثني  -١
هكذا سمعنا ) ال حول وال قوة اال باهللا(قال ) حي على الصالة(بعض اخواننا انه قال 

 .)٢(نبیكم یقول

نیسابور وأراد ان یخرج   8لما وافى ابو الحسن الرضا  حدثنا اسحق بن راهویه قال -٢
بن رسول اهللا ترحل عنا ا امنها الى المأمون اجتمع علیه اصحاب الحدیث فقالوا به ی

والتحدثنا حدیث فنستفید منك؟ وكان قد قعد في العماریة فاطلع رأسه وقال سمعت 
حمد بن علي ت أبي جعفر بن محمد یقول سمعت أبي مموسى بن جعفر یقول سمع

أمیر  ول سمعت أبي الحسین یقول سمعت أبيعلي بن الحسین یق یقول سمعت أبي
یقول سمعت اهللا عز وجل یقول ال   7 المؤمنین علي بن ابي طالب یقول سمعت النبي

فلما مرت الراحلة نادانا ) من من عذابيأاله اال اهللا حصني فمن دخل حصني 
 )حدثني وسمعت(في االسنادین المذكورین من  وویبد، )٣( )نا من شروطهاأبشروطها و (

  . كلها  حمل في الروایةتستعلمون ألفاظ العلى أن أئمة أهل البیت ی فهو دلیل
 وقدم مسلم بن الحجاج الى بغداد والتقى بـ احمدبن حنبل وسمع منه ومن المالحظ في 

  ومن مرویاته) حدثني(و) حدثنا(مسلم اكثر مرویاته بـصحیح 
ن أبي شیبة ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر حدثنا محمد بن بشر عن بكر احدثنا ابو ب -١

  7 قالت عائشة خرج النبي: یة بنت شیبة قالتشیبة عن صفزكریا عن مصعب بن 
وعلیه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسین فأدخله 

انما یرید اهللا ان یذهب ((الثم ق )٤(معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فادخله

                                                 
  .  ١٢/  ٣ج/ ینابیع المودة / سلیمان / و القندوزي .  ٢٦/  ١ج/ السنن / ابن ماجة  (١)

  .   ٣٠٩/ ٥٧٩ماذا یقول المنادي ح ٤٠باب / ١مج/  الصحیح / البخاري)٢(
 .  ١٥٤/ ١ج/ عیون اخبار الرضا/  الصدوق)  ٣(
 .  ٢٤٠٧/ في فضائل الصحابة علي بن ابي طالب ٩٨٠/الصحیح /  مسلم)٤(



 ....................................................................الفصل االول 

٣٧ 

المجال لذكر الكثیر من  والیسع )١( ))هل البیت ویطهركم تطهیراأعنكم الرجس 
 .  8األحادیث ومن تالمذة مدرسة اهل البیت 

ب البقاء حلرجل یقول أت 8بد اهللا ماروي عن حفص بن غیاث قال سمعت ابا ع :منها
قال بعد ساعة  ثم هو اهللا أحد فسكت منه االماملقراءة قل : قال) ولم(نعم قال : في الدنیا قال

ن علم في قبره لیرفع اهللا به درجته فان آیاحفص من مات من أولیائنا وشیعتنا ولم یحسن القر ((
  . )٢( ))درجات الجنة على عدد ایات القرآن فیقال لقارئ القرآن أقرأ وارقا

وحد اهللا فقال بما أه السالم قلت ألبي الحسن األول علی )٣(عن یونس بن عبد الرحمن ومنها
ل ومن ترك كتاب اهللا وقول نبیه من نظر برأیه هلك ومن ترك نبیه ض یا یونس التكونن مبتدعاً ((

  .   )٤( ))كفر
ان كان (الوضوء؟ قال  سألت أبا الحسن عن المذي أینقض )٥( ومنها عن علي بن یقطین

  . )٦( )من شهوة نقض
علمیًا استوعب لباب العلم وسلط االضواء الكاشفة على  ثم جاء االمام الجواد فكان ینبوعاً 

لهي الستكمال إدني هو أحد مصادر علم االمام فهو لطف وله وجذوره االولى وكان العلم اللأص
  .)٧(الرسالة

وكان أصحاب األئمة قد جاهدوا في مالزمة األئمة وتدوین حدیثهم بكل وسائل صیغ 
م انما یعود الى اولئك الرواة الذین سمعوا منه فحدثوا حیث التحمل وكان الفضل االكبر لعصر االما

نهم بادروا الى تدوین تلك أمالي الحدیث في كتب ومؤلفات تحفظها من الضیاع وكانت معظم أ
كثیرًا وخاصة ) قال(في عصر الجواد عبارة عن أسئلة وأجوبة وقد وردت لفظ  الفاظ صیغ التحمل

       .)٨(ي یحیى بن اكثمالمناظرة التي جرت بینه وبین القاض

                                                 
 .  ٣٣/ االحزاب) ١(
 .  ٧٧٩٠رقم الحدیث / ٨في ثواب االعمال ح ٢٤٠/ ٢٢٤/ ٦ج/ وسائل الشیعة / محمد بن الحسن / الحر العاملي)٢(

ین أبو محمد كان وجیھاً من اصحابنا متقدماً عظیم المنزلة ولد في ایام ھشام بن عبد ھو یونس بن عبد الرحمن مولى علي بن یقط (٣)
. الملك روى عن ابي الحسن موسى بن جعفر وعن علي بن موسى وكان الرضا یشیر الیھ في العلم والفتیا وكان وكیل الرضا وخاصتھ

  ٣١٨/  رجال / النجاشي: ظ
 .  ٢٩/ ٢٧ج/  وسائل الشیعة / الحر العاملي)٤(

ولد بالكوفة سنة ، ھو علي بن یقطین بن موسى البغدادي سكنھا وھو كوفي االصل كان ابوه داعیة طلبھ مروان بن الحكم فھرب  (٥)
 . ١٩٥رجال /  النجاشي: ھـ في ایام موسى بن جعفر علیھ السالم ظ١٨٢ھـ مات في بغداد سنة ١٢٤

  .  ني والمذي والوديباب المد ١٧/ ٢١ج/ وسائل الشیعة / الحر العاملي)٦(
 .  ١٧٠/االمام الجواد/ موسوعة اھل البیت الحضاریة/  د محمد حسین / الصغیر : ظ) ٧(
 . حدیث طویل المجال لھ ٣٦٣-٣٦٠االرشاد /  المفید: ظ)٨(



 ....................................................................الفصل االول 

٣٨ 

قائًال كنت عند ابي جعفر الثاني علیه السالم فسأله رجل   )١( وروى ابو هاشم الجعفري
فقال أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه؟ فأسماؤه وصفاته هي هي؟ قال 

  . )٢(....)ان لهذا الكالم وجهین(االمام علیه السالم 
من زار قبر أبي بطوس غفر (قال ابو جعفر الثاني علیه السالم   )٣( وعن أیوب بن نوح

  .)٤( )اهللا له ما تقدم من ذنبه وتأخر
مدرسة الحدیثیة بالعطاء وبرز فیها الشیخ المفید وقد تخرج على یدیه ثلة من الواستمرت 

تابه تالمذته كالشیخ الطوسي والشریف الرضي والشریف المرتضى وقد املى الشیخ على طالبه ك
و الكتاب الذي ادرج فیه االحادیث المسموعة من امالء لي فهو عنوان لبعض كتب الحدیث وهاالما

الشیخ عن ظهر قلبه او عن كتابه والغالب علیه ترتیبه على مجالس السماع والسیما اذا كان امالء 
ًا متقنًا كتابه المصحح او عن ظهر القلب مع الوثوق واالطئمنان بكونه حافظًا ضابط نالشیخ ع

  . ومن امالیه
محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو المفید قال حدثنا ابو بكر  لحدثنا الشیخ الجلی-١

دثنا الرضا علي بن موسى قال حدثني ابي اهللا بن علي العلوي الزیدي قال ح جعفر محمد بن عبد
الباقر  ي أبيقال حدثن الصادق جعفر بن محمد لصالح موسى بن جعفر قال حدثني ابيالعبد ا

الحسین بن علي  بدین علي بن الحسین قال حدثني أبيزین العا علي قال حدثني أبي محمد بن
من أدى فریضة (  7 الشهید قال حدثني أبي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب قال قال رسول اهللا

   .)٥()فله عند اهللا دعوة مستجابة
م جعفر بن محمد بن قولویه عن أبیه عن حدثنا محمد بن النعمان قال أخبرني ابو القاس-٢

سعد بن عبد اهللا عن احمد بن ابي عبد اهللا البرقي قال حدثنا سلیمان بن سلمة الكندي عن محمد 
بن سعید بن غزوان وعیسى بن أبي منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اهللا جعفر بن محمد 

) عبادة وكتمان سرنا جهاد في سبیل اهللا نفس المهموم لظلمنا تسبیح وهمه لنا(علیهما السالم قال 
  . )٦( ))الذهبیجب ان یكتب هذا الحدیث بماء (( 8ثم قال ابو عبد اهللا 

                                                 
المنزلة عند األئمة  قال النجاشي كان عظیم، ھو داود بن القاسم الجعفري یكنى أبا ھاشم من ولد جعفر بن ابي طالب ثقة جلیل القدر (١)

  .١١٢/  رجال / النجاشي. علیھم السالم ثقة
 .   وھو حدیث طویل. ٢/٤٦٧االحتجاج / الطبرسي+ ١٤٣/ التوحید / الصدوق+  ١١٦/  الكافي / الكلیني)  ٢(

مأموناً كان شدید الورع ھو أیوب بن نوح بن دراج النخعي كان وكیالً ألبي الحسن وابي محمد علیھما السالم عظیم المنزلة عندھما  (٣)
  . ٧٤/رجال / النجاشي: ظ. كثیر العبادة ثقة في روایاتھ

     . ٥٣٧/ ١٤ج/ وسائل الشیعة /  الحر العاملي)٤(
 .  المجلس الرابع عشر ١١٧/ االمالي /  المفید)  ٥(
 .  المجلس االربعون ٣٣٨/  االمالي / المفید)  ٦(



 ....................................................................الفصل االول 

٣٩ 

  .منهج ال الشیخ المفید منهج استاذه ومن أمالي الشیخ الطوسي والذي اتبع
حدثنا الشیخ السعید الوالد ابو جعفر قال حدثنا ابو عبد اهللا محمد بن محمد بن : منها

خبرني ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه قال حدثنا محمد بن الحسن بن أمان قال النع
الولید قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال محمد بن الحسین بن ابي الخطاب عن علي بن 

. بي بصیر عن أبي عبد اهللا جعفر بن محمد علیهما السالمأاسباط عن علي بن ابي حمزة عن 
هللا الى عیسى بن مریم علیه السالم هب لي من عینیك الدموع ومن قلبك الخشوع أوحى ا(قال 

وقم على قبور االموات فنادهم بالصوت الرفیع ، واكحل عینیك بمیل الحزن اذا ضحك البطالون
  .)١( )ل أني الحق في الالحقینالعلك تأخذ موعظتك منهم وق

فان اوضح العبارات قال أو ذكر   %في احادیث االمام الجواد وغیره من األئمة یبدو و 
وهو مع ذلك محمول على السماع اذا عرف اللقاء وسلم من التدلیس السیما ) لي أو لنا(من غیر 

إذ اال فیما سمعه منه وقد ذهب اهل العراق بحالوة الحدیث ) قال(اذا عرف من حاله انه الیقول 
فان كان المعروف ) قال فالن(المحدث  واما قول) أخبرنا(وال ) حدثنا(یقولون عن فالن والیقولون 

  .)٢(من حاله انه الیروي اال ماسمعه جعل ذلك بمنزلة مایقوله غیره حدثنا
 صلداللته على القول لكنه ینق )حدثنا (فهو من قبیل) ذكر لنا(و) قال لنا(واما قول الراوي 

 )حدثنا(ق من ه وألیاشببانه سمع في المذاكرة في المجالس والمناظرة بین الخصمین  )حدثنا(عن 
لداللتهما على ان المقام لم یكن مقام الحدیث وانما اقتضاء المقام كالمناظرة التي حدثت بین االمام 

  . الجواد والقاضي یحیى بن اكثم
كما الیختلف أصحاب الحدیث في ان أصح مراتب السماع قول الراوي سمعت فالنًا یقول 

ات من لفظ ه واذا كان الناقل ثقة فانها سماحذاكرة علیمالء من لفظ الراوي أو قراءة أو مإفهو 
ذكر (و )قال لنا(و )نبأنا فالن(و )نبأنا فالنأ(و )خبرنا فالنأحدثنا فالن و  (الراوي وكذلك قول الراوي

وانما الخالف فیها بین  )سمعت فالنًا قال(فكل هذه االلفاظ عند علماء اللغة عند التحدیث مثل  )لنا
استعمالها من جهة العرف والعادة ال من جهة الحكم ومما یالحظ بان اعلى  علماء الشریعة في

  . المراتب هي االلفاظ التي وردت عن أئمة اهل البیت وبشهادة احمد بن حنبل وغیره من أهل الشأن
  
  

                                                 
 .  ١٢/ االمالي / الطوسي)  ١(
 .  ٢٥٠/ الكفایة /  خطیبال)    ٢(



 ....................................................................الفصل الثاني 
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  .  مصطلحات روائیة تتعلق بالروایة بالمعنى: المبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤١ 

  .الروایة بین الحكم والتدوین : المبحث االول 

مع الوقت بانتشار االسالم في اآلفاق  ظهرت روایة الحدیث مع ظهور االسالم وٕانتشرت
ولذا فان الحدیث النبوي یمثل المصدر الثاني للدین االسالمي والبیان التفصیلي للقرآن الكریم قال 

لرسول اظي قول حوقد  )١(M   9   8  7  6  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L تعالى 
J ث من دون تحرج ولوال معرفتهم إباحته لم باهتمام المسلمین فكانوا یروون ویكتبون الحدی

بن العاص بعد أن نهته قریش  عبد اهللا بن عمرو( (یكونوا یفعلون ذلك وقد أكد الرسول ذلك لـ 
ر بیده اوأش ))إال حق  تب فو الذي نفسي بیده ما خرج منهأك Jعن الكتابة فقال رسول اهللا 

  . )٢(إلى فیه 

تأكید )٣() )قیدوا العلم بالكتاب ( (Jحدیث آخر عن رسول اهللا و وعن عبد اهللا بن عمر 
Mo    q  p من اهللا ورسوله على تدوین كل شيء وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال 

w  v    u   t  s  rx  z  y{     ¡  �  ~  }     |L)وهكذا تناقلت األجیال  )٤
تم تدوین الحدیث في الكتب والمصنفات وسنقف على أهم  نأتدوین الروایة جیًال بعد جیل إلى 

  .النقاط التي تبرز المراحل التي مرت به الروایة من عصر الرسول إلى عصر التدوین 

  :الروایة في عھد الصحابة  -١

فلو كان الحدیث كله أو أكثره  لقد كان جماعة من الصحابة ال یروون الحدیث إال بلفظه
ومن هؤالء االمام علي وٕابنه الحسن  للروایة بالمعنى ولیس لنا اال تأدیته بالفظه مكتوبًا ما أحتجنا

وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود  3 
 )٦(وتروي مصادر اإلمامیة وغیرها من المصادر  )٥(بر بن عبد اهللا وغیرهم من الصحابة اوج

وأنها تبدأ بأمیر المؤمنین  Jبدایة الروایة وتدوینها كانت في زمن النبي  التي تشیر إلى أن
من االحادیث فتكونت مجموعة Jفكان یكتب ما یملیه علیه رسول اهللا  8علي بن ابي طالب 

دون إضافة أو  من )الصحیفة ( كان یطلق علیها لفظ و ) الصحیفة الجامعة ( طلق علیها اسم أ

                                                           
  .  ٥-٣اآلیة : سورة النجم (١)
  .   ٨١-٨٠/ تقیید العلم / و  الخطیب  ١٦٢/  ٢ج/ المسند / احمد / ظ (٢)
 .  ٦٩/ تقیید العلم / و  الخطیب  ٣٦٥/ المحدث الفاصل / الرامھرمزي (٣)
  .  ٧االیة : سورة الحشر (٤)
  .  ٢١٤/ المقدمة / ابن الصالح (٥)
 .  ٨٨/ تقیید العلم / و الخطیب  ٢٧٤/ االرشاد / و  المفید  ٤١٥/  ٧ج/ الكافي /  الكلیني(٦)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٢ 

األئمة  ابواب الفقه جمیعهاوٕالیها كان یرجعوهذه الصحیفة قد تناولت .  )١(كتاب العلي أو كتاب 
 8من المناسبات وقد أوضح االمام علي من آل البیت في أحكامهم وأقضیتهم في كثیر  %

وما في ) ال إال كتاب اهللا ( ل اهل عندكم كتاب ؟ ق: بعض محتویات هذه الصحیفة لما ُسئل 
  . )٢() وأن ال یقتل مسلم كافر  راألسی العقل وفكاك( هذه الصحیفة قال 

الحدیث  لم تكن شیئًا خاصًا به في سماعه بانها هذه الصحیفة على8وأكد االمام علي 
دون الناس إال شيء سمعت منه فهو في صحیفة من ما عهد إليَّ رسول اهللا شیئًا خاصًا  ((فقال 

إن ابراهیم حرم مكة وٕاني حرم : ها أخرج الصحیفة فاذا فی فلم یزالوا حتى: قرابة سیفي قال  في
اخالها وال ینفر صیدها وال تلتقط لقطتها إال لمن  رام ما بین حریتها وحماها ال یخلىالمدینة ح

واذا ( أشار بها وال تقطع منها شجرة إال أن یعلف رجل بعیرُه وال ُیحمل فیها السالح لقتال قال 
هم وهم ید على من سواهم أال ال ُیقتل مؤمن بكافر فیها المؤمنون تتكافأ دماؤهم یسعى بذمتهم أدنا

یتوارثونها  %بقیت في متناول آل البیت ) الصحیفة الجامعة ( وهذه  )٣() )والذو عهد بعهده 
  . ویشیرون إلیها في مجالسهم 

إن العلم فینا ونحن أهله وهو عندنا مجموع كله ( (3قال االمام الحسن بن علي  -١
ال ُیحدُث شيء إلى یوم القیامة حتى أرش الخدش إال وهو عندنا ّنه أبحذافیره و 

 . )٤())بیده  8وخط علي  Jمكتوب بامالء رسول اهللا 
أیضًا أنه ُسئل عن رأي أبیه في الخیار فأمر باحضار  8وروي عن االمام الحسن  -٢

 .  )٥(في ذلك  8صندوق وأخرج من صحیفة صفراء تضم آراء االمام علي 
من یطیق ( (فینظر فیه قال  8إذا أخذ كتاب علي  3كان علي بن الحسین  -٣

 . )٦())قال ثم یعمل به ، هذا من یطیق ذا 

 8المراد بالصحف التي كانت عند االمام السجاد والتي ذكر فیها عبادة علي  ان ویبدو
  . الذي كان ینظر فیه نفسه 8هو كتاب علي 

                                                           
 .  ٢٥١/  ٢ج/ التھذیب / و الطوسي  ١٣/ بصائر الدرجات / و الصفار  ٢٠٩/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق : ظ (١)
/ كنز العمال / و الھندي  ٨٨/ و الخطیب تقیید العلم  ١٨٥/  ١/ جامع البیان / بن عبد البر او ١٩٩/  ١ج/ الصحیح / البخاري (٢)
 .  ١٩٤/  ١ج

 .   ٤٧٧/  ١٤ج،  ٢٤/  ٨ج،  ٢٠٨/  ٥ج/ السنن الكبرى / النسائي (٣)
 .  ١٥٥/  ١ج/ االحتجاج / الطبرسي (٤)
 .  ٨٠/  ١ج/ التاریخ العربي والمؤرخون / شاكر مصطفى (٥)
 .  ١٧٢رقم  ١٦٣/  ٨ج/ الروضة من الكافي / الكلیني (٦)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٣ 

أقرأني أبو جعفر ( وقد ذكر عدد الرواة مشاهدة هذه الصحیفة فیقول محمد بن مسلم 
بیده  8وخط علي  Jمحمد بن علي الباقر صحیفة الفرائض التي هي إمالء رسول اهللا 

  . )١(فوجدت فیها وقرأت فیها 

عند أبي جعفر محمد بن علي  )٣(كم بن عتیبةكنت مع الحالصیرفي  )٢(قال عذافر -٤
یا بني (  8فقال ابو جعفرله ُمكرمًا فأختلفا في شيء  8فجعل یسأله وكان أبو جعفر  3

قم فأخرج كتاب علي فأخرج كتابًا مدروجًا عظیمًا وفتحه وجعل ینظر الیه حتى أخرج المسألة 
یا أبا محمد ( وأقبل على الحكم وقال ) ي وامالء رسول اهللا لهذا خط ع(  8فقال أبو جعفر 
حیث شئتم یمینًا وشماًال فو اهللا ال تجدون العلم أوثق منه عند قوم  لمة وأبو المقدامإذهب أنت وس

  . )٤()  8كان یْنِزُل علیهم جبرئیل 

في صحیفة  8في كتابه عن علي بن ابي طالب ) ه٩٧٥ت( ذكر المتقي الهندي 
تها من رسول اهللا واهللا ما عندنا كتاب نقرأه إال كتاب اهللا وهذه الصحیفة أخذ( الجامعة ذلك قال 

J   ٥() فیها فرائض الصدقة(  .  

فقد  %إلى االمام علي بن محمد الهادي إمام عن إمام وقد توارث هذه الصحیفة 
علي  محمد بنعلي بن أتیت )٦(احتفظ بهذه الصحیفة شأنه في ذلك الذي سبقوه قال أبو دعامة 

عائدًا من علته التي كانت وفاته منها هذه السنة فلما هممت  %موسى االمام الهادي بن
یا أبا دعامة قد وجب حقك أفال أحدثك بحدیث تسُّر به فقلت ما أحوجني ( باالنصراف قال لي 

علي بن موسى قال  حدثني محمد بن علي قال حدثني أبي ((إلى ذلك یا بن رسول اهللا قال 
بي محمد بن علي قال أقال حدثني جعفر بن محمد  ي أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبيحدثن

علي بن أبي  بيأالحسین بن علي قال حدثني  بيأعلي بن الحسین قال حدثني  حدثني ابي

                                                           
  .   ٣ح/ مواریث االبوین  ٧/٩٨ج/ كتاب المواریث / الكافي / الكلیني (١)
النجاشي : ظ  8كوفي یكنى أبا محمد مولى خزاعة روى عن أبي عبد هللا وعده البرقي من اصحاب الصادق : عذافر الصیرفي (٢)

  .   ٣٦٠/ رجال / 
حسین بن فضال أنھ قال كان الحكم من فقھاء العامة وكان استاذ زرارة وحمران ما رواه علي بن الھـ ٥٠ولد سنة: الحكم بن عتیبة (٣)

  .    ١٨٣/ رجال / والطیار قبل أن یرو ھذا االمر وقیل انھ كان مرجئاً ظ الكشي 
 .  ٣٦٠/ رجال / و النجاشي  ١٨٣/ رجال / الكشي (٤)
  . ٣٥/  ٣ج/ كنز العمال / الھندي (٥)
/ الخطیب / ظ / القیسي صاحب أدب وروایة للشعر وھو معروف والغالب علیھ كنیتھ وأخباره كثیرة  ھو علي بن یزید أبو دعامة(٦)

 . ٣٥٣/  ١١ج/ تاریخ بغداد 



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٤ 

أكتب بسم اهللا الرحمن الرحیم : فقلت ما أكتْب ؟ قال یا علي قال رسول اهللا ُأكتب  %طالب 
  ) .)ا جرى به اللسان وحلت به المناكح اإلیمان وما وقرته القلوب وصدقته األعمال واالسالم وم

لحدیث أم األسناد ؟ فقال اأحسن  فقلت یا بن رسول ما أدري واهللا أیهما: قال ابو دعامة 
) ١(توارثها صاغرًا عن كابر نJانها الصحیفة بخط علي بن ابي طالب بامالء رسول اهللا ( (

ن وجود هذه الصحیفة وما نقلت عن األئمة االطهار وما نقله بعض المحدثین فهي دلیل أویبدو 
على روایة الحدیث الشریف وتدوینه وبلفظ رسول اهللا وامالء علي بن ابي طالب وقد توارثها 

قد خطط مسبقًا لحفظ حدیثه ولم یتركه إلباحة  Jاألبناء عن اآلباء وهو دلیل على أن الرسول 
وغیر مدروسة وهذه الخطط المسبقة في روایة وتدوین الحدیث تنسجم مع العقل غیر مضبوطة 

بال تدوین ولیس من المعقول أن الكنز النبوي  ان یبقى هذاوطبائع االشیاء ولیس من المعقول 
یباح تدوینه بال إشارة منه من حیث إطالعه على ضبطه وصیانته وهذا مما یستسیغه العقل 

  . )٢(كثر العظماء والمصلحین في تدبیر مذكراتهم وتصریحاتهم وأقوالهم والطبع لسلیم وهي سنة ا

  :الجفر ومصحف فاطمة 

كتاب عن أبیها فقد روى أبان بن عثمان عن االمام علي  $كان عند الزهراء فاطمة 
ن یزعم إنه لیس عنده من العلم إال إّن عبد اهللا بن الحس( (قال  8) زین العابدین ( بن الحسین 

صدق واهللا عبد اهللا بن الحسن ما عنده من العلم إال ما عند الناس ولكن ( فقال  )) الناسما عند 
ا الجفر مسك عندنا واهللا الجامعة فیها الحالل والحرام وعندنا الجفر أیدري عبد هللا بن الحسن م

ا مصحف فاطمة أما واهللا ما فیه حرف من القرآن ولكنه إمالء رسول هللا معز أم مسك شاة وعندن
وهو خیر دلیل على أن .)٣(هللا إذا جاء الناس من كل إفق یسألونه اعبد وخط علي كیف یصنع 

فان دل على شيء إنما  8كلها كتبت بلفظه وبخط علي بن أبي طالب  Jأحادیث رسول اهللا 
  .تها جملة وتفصیًال یدل على أنها احادیث صادقة مع ذا

  

  
                                                           

/ محمد رضا / و  الجاللي   ٣١٤/  ١٠ج/ ارشاد الساري / و القسطالني  ٣٠١٩/ ح ٨٢/  ٥ج/ مروج الذھب / المسعودي (١)
  .  ٦٨-٦٧/ تدوین السنة 

  .   ١٧٧/ مشكلة التدوین السنة / غالب / ندر الشاب: ظ (٢)
  .   ١٥٦/ بصائر الدرجات / الصفار (٣)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٥ 

  إجازة الروایة بالمعنى عند الصحابة 

  : لروایة بالمعنى عند الصحابة ألمرین اإن من أجاز 

كونهم من أرباب اللسان على ما فیه من أسرار فهم عرب خلص في غالبیتهم : أحدهما 
  . ولغتهم سلیمة وأذهانهم نقیة وحوافظهم قویة فسلیقتهم عربیة 

أنهم سمعوا أقوال النبي مع مشاهدتهم ألفعاله ووقوفهم على أحواله فأكسبهم : ثانیهما 
 )  أو كما قال( فاذا رووا بالمعنى عقبوا بقولهم . ذلك عقل المعنى في الجملة واستیفاء المقصد 

وهذا مما یدل على التحري واألحتیاط في نقل الحدیث النبوي )١() أو نحو هذا ) ( ه هأو شب( 
تنبهوا عن موضع التردد والشك في  Jاذا وقع ألحدهم تردد في اللفظ المسموع من النبي ف

  .روایاتهم للحدیث 

ووجد بعض الصحابة من كان یستعین بالكتابة مع الحفظ كما هو شأن عبد اهللا بن 
  . )٢(عمرو بن العاص 

اقتضتها ضرورة هي األصل والروایة بالمعنى رخصة لروایة الحدیث بلفظه  انّ یبدو و 
شروط التي تضمن سالمتها فهي بالنشره ولصعوبة الحفاظ على لفظة فقد اجازوا الروایة بالمعنى 

قع ومن األحادیث التي تؤدي الروایة بالمعنى ما رواه الخطیب البغدادي عن احالة جائزة وأمر و 
قلنا یا رسول اهللا إنا نسمع منك الحدیث فال نقدر على  ((عن أبیه عن جده قال  )٣(أكیمة اللیثي

وهو  )٤())لو حرامًا وأصبتم المعنى فال بأساذا لم تحرموا حالًال وال تح: ال تأدیته كما سمعنا ق
  .)٥(حدیث ضعیف فال یصح التمسك به 

إنا قوم عرب نورد األحادیث نقدم ( (بر بن عبد اهللا عن حذیفة أنه قال وروي عن جا
تلك االلفاظ وفهموا والعربي یتمیز بالفصاحة والبالغة فانهم سمعوا وشاهدوا قرائن  )٦()ر ونؤخ

  . معانیها فعبروا عنها بما اتفق لهم من العبارات مع المحافظة على معانیها 

                                                           
 .  ١٨٦-١٨٥/ الكفایة / الخطیب (١)
 .  ٢٨٦/  ٢ج/ كتاب العلم باب كتابة العلم / السنن / ابو داود (٢)
روى عن ابي ھریرة حدیث واحد . سنة  ٧٩ھـ وھو ابن ١٠١اسمھ عمارة ویقال عمرو وكنیتھ ابو الولید توفي سنة : ابن أكیمة (٣)

 .  ٢٤٩/  ٥ج/ الطبقات / ظ ابن سعد . وھو شیخ مجھول 
 .   ١٨١/ الكفایة / الخطیب (٤)
 .  ١٥٩/  ٢ج/ السنن / ظ البیھقي (٥)
 .  ٣٠٨/ توجیھ النظر / طاھر / الجزائري (٦)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٦ 

وقد أجمعت األمامیة على صحة نقل الروایة بالمعنى مع رعایة الشروط في النقل 
  .  )٢(وذهب االكثرون من علماء العامة إلى جواز الروایة بالمعنى )١(

ل إلى فالنقل بالمعنى هو أمر شائع فغایتهم هي نقل المعنى وما اللفظ اال وسیلة للوصو 
  . مراد المتكلم بغیر اللفظ الذي تكلم به فقد حقق مقصوده المعنى فاذا أوصل الناقل 

  :الروایة بالمعنى في عھد التابعین  -٢

بلفظه  9هللاففي عصر التابعین ظل جماعة من الرواة یؤدون حدیث رسول 
ویتحرجون من روایة الحدیث بالمعنى ویرون ضرورة التزام اللفظ النبوي في روایة الحدیث ألن 

ال یختلف لفظه فیدخله الكذب ألن الروایة بالمعنى إن تعدد الحدیث إذا قیده اإلنسان وجب أن 
 اللفظ واالختالف في اللفظ كثیرٌ بها توجب روایة الحدیث على وجوه شتى مختلفة في  الراوون

و كما ینبغي بل وقع خطأ في بعض یوجب اإلختالف بالمعنى فیدل على ان الحدیث لم یر 
یظهر بعد تدوین  اوهذ )٣(وهو المحذور Jروایاته أو في جمیعها فیكون فیما مالم یقله النبي 

وقد كان التابعون فریقین فریق یورد األحادیث بالفاظها وفریق یوردها ، السناد وتقییده با، السنة 
یأتون بالحدیث  )٦(والشعبي )٥(أنه قال كان الحسن وابراهیم  )٤(بمعانیها وقد روي عن ابن عون 

  . على المعاني 

الحدیث على في روایة ون دشدبن حیوه ی)٨(بن محمد وابن سیرین ورجاء  )٧(وكان القاسم 
فون حرفًا ففهو دلیل على بعض الرواة شدیدي الحرص على اللفظ الذي سمعوه فال یخ )٩(حروفه

ثقیًال وال یثقلون حرفًا خفیفًا وال یبدلون حركات الحروف التي یسمعونها بل یروونها كما سمعوها 
ال یبدل معناها كما بلغ من حرص بعض المحدثین على لفظ الحدیث  لتغییرال اوان كان ذلك ا

حیث انهم لم یكونوا یحدثون طالبهم إال اذا كتبوا عنهم إذ كانوا یكرهون أن یحفظوا عنهم خوفًا 

                                                           
 .  ٤٤٨/ نھایة الدرایة / و  الصدر  ٢١٢/ معالم االصول / حسن / و ابن الشھید الثاني  ١٥٢/  ١/ العدة / الطوسي : ظ (١)
 .  ٨٠/ اضواء / و  ابو ریة   ٢٠٨/  ٢ج/ فتح المغیث / السخاوي +١٨١/ الكفایة / الخطیب (٢)
 .  ١٢٦/ تدوین السنة / مد عجاج مح/ الخطیب : ظ (٣)
ھو عبد هللا بن عون بن أرطبان المزني كان إماماً في العلم والعبادة حافظاً وھو من اصحاب الطبقة الرابعة وعده شعبة : ابن عون (٤)

 .  ١٥٦/  ١مج/ تذكرة الحفاظ / الذھبي : ظ/ ھـ ١٥١/ في الطبقة الخامسة توفي 
ید بن قیس ابن األسود الكوفي من نخع روى عن علقمة ومسروق واألسود وكان صیرفاً في الحدیث ھو أبو عمران ابراھیم بن یز(٥)

 .   ١٢/  ١مج/ تذكرة الحفاظ / الذھبي : ظ/ ھـ ٩٥وكان یتوقى الشھرة وال یجلس الى اسطوانھ مات 
قال ، ان إماماً حافظاً فقیھاً متقناً ك، ھو عامر بن شراحبیل الھمداني الكوفي من شعب ھمدان ولد في خالفة عمر بن الخطاب (٦)

 .    ٧٩/  ١مج/ الذھبي تذكرة الحفاظ : ظ/ الوافدي الشعبي من حمي وعداده في ھمدان فمن كان بالكوفة قیل لھم شعبیون 
ً ، وھو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصدیق قتل أبوه فتربى یتیماً في حجر عمتھ عائشة فتفقھ بھا (٧) كثیر الحدیث  وكان إماماً فقیھا

  .   ٩٧/ ١مج/ تذكرة الحفاظ / ظ الذھبي / ھـ ١٠٦مات 
وھو رجاء بن حیوه وأبو المقدام شیخ أھل الشام روى عن معاویة وعبد هللا بن عمر وجابر بن عبد هللا وكان كثیر العلم فاضالً (٨)

  .   ٩٧/  ١مج / تذكرة الحفاظ / ظ الذھبي . ھـ ١١٢مات 
 . ١٢٩/ السنة قبل التدوین / محمد عجاج / و  لخطیب / ١٦٩ /الكفایة / الخطیب (٩)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٧ 

بن أنس وبعض الصحابة یحرصون على اداء حدیث رسول اهللا وكان مالك  )١(من الوهم علیهم
J  كما ان بعض الصحابة والتابعین رووا بعض األحادیث بمعانیها أو أنهم )٢(على حروفه

ویه لیس لفظ ر إلى أن ما یر اجازوا إبدال كلمة بإخرى عند الضرورة فاذا اضطر إلى هذا أش
من الصحابة كان یتورع كثیرًا عند ذكر حدیث رسول هللا خشیة الخطأ  اً كثیر رسول هللا لذلك فان 

وقد شدد  )٣(مسعود وابو الدرداء فكانا یقوالن قریبًا من هذا او نحو هذا  وقد روینا عن عبد اهللا بن
ال حجة اال في ما رواه راوي من حفظه ( قومًا وأفرطوا ومن مذاهب التجدید مذهب من قال 

وذلك مروي عن مالك وابي حنیفة وابي بكر الصیدالني من الشافعیة ومن ذلك قال  )٤() وتذكره 
ّلوا لیحل امعرفة منه بأن الحفظ قد یز ، سبعة احرف  لىه بخلقه أنزل كتابه عاذا كان اهللا لرأفت( 

مالم یكن في اختالفهم احالة معنًى كان ما سوى كتاب اهللا أوال ، لهم قراءته وأن اختلف اللفظ فیه 
  . )٥() أن یجوز فیه ما لم یحل معناها 

لمن فلحاجة الداعیة إلیها اما الذي أجاز الروایة بالمعنى وٕاعتبارها رخصة تقدر بقدر ا
  . كان عالمًا بااللفاظ ومدلوالتها خبیرًا بمعانیها بصیرًا بمقدار التفاوت بینها بما یحیل معانیها 

فالمحدث یجب أن یكون عالمًا بلغات العرب ووجوه خطابها بصیرًا بالمعاني والفقه عالمًا 
نقل اللفظ فانه یتحرز بالفهم عن  بما یحیل المعنى وما ال یحیله فان كان بهذه الصفة جاز له

  . )٦(تغیر المعاني وازالة أحكامها وان لم یكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ له الزماً 

الحسن البصري فقد لوحظ إختالف  الشعبي والنخعي ومن المتساهلین في الروایة بالمعنى
 )٧() أس بالحدیث اذا اصبت المعنى ال ب( الیوم وغد بكالم أخر فأجاب صیغة أحادیثه بین 

وكذلك فانه ال یرى بأسًا في تقدیم الحدیث وتأخیره إذا أصاب المعنى اما الزیادة والنقص في 
وهذ القول اذا ثبت نسبته الیه فانه یدل على تساهله في  )٨(الحدیث فهو الكذب على من تعمده 

  .روایة الحدیث بالمعنى

                                                           
 .  ١٢٩/ السنة قبل التدوین / محمد عجاج / ظ الخطیب (١)
 .  ١٣٠/ ن . م : ظ (٢)
  .  ١٣٠/ ن . م : ظ (٣)

 . وھو حدیث مروي عن ابي حنیفة النعمان ،  ١٩٧/  ٢ج/ فتح المغیث / السخاوي (٤)
 .  ٥٧/  ٢ج/ تدریب الراوي / السیوطي ،  ٢٦٨/ الرسالة / الشافعي (٥)

  .  ١٣٣/ تدوین السنة / محمد عجاج / الخطیب : ظ (٦)
 .  ١٨٧/ الكفایة / الخطیب / البغدادي (٧)
 .  ١٨٨/ ن . م (٨)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٨ 

 ((ففي صحیحه محمد بن مسلم )١(جواز الروایة بالمعنى فقد أكدوا على : أما اإلمامیة 
ت ترید معانیه فال إن كن( قال  دیث منك فأزیده وأنقصاسمع الح 8قلت ألبي عبد اهللا 

فالظاهر من الزیادة والنقصان هي الزیادة والنقصان اللتان ال مدخلیه لهما في تغییر  )٢())بأس
إن كنت ترید معانیه إن لم تقصد ( (فقوله  8جاللة شأن الراوي وجواب االمام  بقرینةالمراد 

وأن دل على شيء أنما یدل على الخصوصیات التي یتمتع بها )٣())فانه كذب إلینا نسبة اللفظ
وبذلك  %لألمامین الباقر والصادق حیث كونه فقیهًا وورعًا مع مصاحبتهمحمد بن مسلم من 

  . سوغ له االمام بأن یروي ضمن ضوابط معینة دون الخروج عن مقصد النص الشرعي 

فقد نقل الحر العاملي یكن ذا أثر سيء  یات تؤكد على الروایة بالمعنى ولموردت روا
أسمع الحدیث منك فلعلي ال ارویه كما :  سألین بن فرقد عن ابي عبد اهللا ح )٤(روایة عن داود 

  )٥() إذا حفظت الصلب منه فال بأس انما هو بمنزلة تعال وهلم واقعد واجلس  (سمعته فقال 
ان الواقع التاریخي لنقل الحدیث روایة یقتضي أن تكون بعض مراحل نقل الحدیث ا یبدو موم

عن  %مة المعصومین أو األئ Jوتدوینه السیما المراحل االولى التي كانت في عهد النبي 
نقًال عن یُ طریق المشافهة والشك أن تكون المشافهة تعتمد النقل بالمعنى كما صرح به المجلس

لم یكونوا  %من المعلوم ان الصحابة وأصحاب االئمة ( (فقال ) ه١١١١ت ( الحارثي 
سماعها بل یستحیل عادة حفظهم جمع االلفاظ على ماهي علیه وقد  دیكتبون االحادیث عن

دة خصوصًا االحادیث الطویلة ولهذا كثیرًا ما یروي عنهم المعنى الواحد بالفاظ سمعوها مرة واح
فیكون النقل بالمعنى هو )٦(ولم ینكر ذلك علیهم وال یبقي لمن تتبع األخبار في هذا شبه مختلفة 

لروایة بالمعنى في عهد الصحابة لم یترتب اف )٧(الشائع والمعتمد على ما أفاده بعض الفقهاء 
  . علیها مما یخل بالمعنى اذا كانت غایتهم هي نقل المعنى بالفاظ اخرى ال تخل بمعناه الحقیقي 

  

  
                                                           

 .    ٤٤٨/ نھایة الدرایة /  حسن / و الصدر  ٢١٢/ معالم االصول / العدة  و  ابن الشھید الثاني / الطوسي : ظ (١)
 .  ٥١/  ١ج/ الكافي / لیني الك(٢)
 .  ٢٣٥/  ٣ج/ مقباس الھدایة / المامقاني (٣)
لھ كتاب  3ثقة روى عن ابي عبد هللا وابي الحسن / كوفي ، داود بن فرقد مولى آل ابي السمال النصري وفرقد یكنى أبا یزید (٤)

 .       ١٥٨/ رجال / النجاشي ، ثقة ، قال بن فضال داود ثقة ، رواة عدة من اصحابنا 
 .  من ابواب صفات القاضي  ٨باب  ٨٧ح  ١٠٥/  ٢٧ج/ وسائل الشیعة / الحر / العاملي (٥)
 .  ١٦٤/  ٢/ بحار االنوار / المجلسي (٦)
 .  ٣٨١/  ٣/ جواھر الكالم / محمد حسن / النجفي (٧)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٤٩ 

  . الروایة بالمعنى في عصر اتباع التابعین  -٣

في الروایة إال أنه في هذا  نفسه سار اتباع التابعین على منهج الصحابة والتابعین
بدأ التدوین الرسمي لألثار النبویة في الكتب والمصنفات كما أن قواعد التحدیث إتسعت  العصر

  . وتحددت ومن اتباع التابعین من لم یكن یحفظ الروایة بل كان یحدث من كتابه

حظي بعنایة واهتمام من الرواة والصحابة والتابعین واتباع التابعین قد والحدیث النبوي 
ا نقل الینا من اختلف لفظه بسبب الروایة بالمعنى فقد یعود إلى تعدد ومن بعدهم ولیس جمیع م

وكثرتها وقد یتناول موضوعًا واحدًا في مناسبات مختلفة وقد یجیب السائلین  Jمجالس الرسول 
مع مداركهم وقد یستفتیه أكثر من واحد في واقعة واحدة فیفتي كل واحد بما یكفیه بما یتناسب 

مختلفة وعبارات متفاوتة تؤدي الغایة المقصودة وما روى بالمعنى مع هذا ال یكاد یخفى  بالفاظ
المانة العلمیة التي كان علیها الرواة فكانوا مثال رائعًا ذا العلم بكثرة دراستهم للحدیث لعلى أهل ه

  . )١(في الضبط والدقة واإلتقان

  . االصول االربعمائة في تطور الروایة عھد 

قد شهد منهم تأكیدًا على الروایة في نشر ونقل وكتابة  %عهد األئمة الشك أن 
ة ولذا عكف بقدر استطاعته في مجال تدوین الروای جهداً  الحدیث وكان كل واحد منهم یبذل

كثیر من االحادیث المرویة عنهم وان دل على شيء إنما یدل على سعیهم المحدثون على تدوین 
  . )٢(بضرورة حفظ وكتابة الحدیث مما أتاح لشیعتهم أن ینعموا بهذا التراث القیم  وٕاهتمامهم

وتشیر المصادر والسیما عهد االمامین محمد بن علي الباقر واالمام جعفر بن محمد 
نقل ما بعد باالصول االربعمائة التي وآثار روائیة عرفت فی قد كتبت أصول.  3الصادق 

على وفق التوارث االمامي الواحد بعد اآلخر  %ة من آل البیت اصحابها االحادیث عن األئم
شرة فضًال عن أحادیث اوالذي یروي عن الرسول الكریم بصورة مب 8وصوًال إلى االمام علي 

األئمة أنفسهم وهذا جانب مهم في تدوین الروایة في القرون االولى وقد وردت عند علماء 
  . ومحدثي الشیعة نشوء االصول االربعمائة 

                                                           
  .  ١٣٧/ تدوین السنة / محمد عجاج / الخطیب / ظ (١)
  .  ٧٥/ تاریخ الحدیث / رضا / مؤدب : ظ (٢)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٠ 

في أبواب من مشهوري أهل  8روى عن الصادق  () (ه٥٤٨ت ( ل الطبرسي اق -١
العلم اربعة آالف إنسان وصنف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب هي معروفة بكتب 

  . )١() )%لحسن موسى اب أبیه من قبله وأصحاب أبنه أبي ااإلصول رواها اصحابه واصح

صنف االمامیة من ( نقًال عن الشیخ المفید ) ه٥٨٨ت ( ل ابن شهر اشوب اق -٢
( تاب تسمى كأربعمائة  8إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري  8عهد أمیر المؤمنین 

  )٢()األصول

كتب أجوبة مسائلة أربعمائة  8إن الصادق  () (ه٧٨٦ت( قال الشهید االول  -٣
ف ودون رجاله المعروفین أربعة آالف رجل من أهل العراق نِ نف الربعمائة مصّ مصَّ 

یقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إلیهم وقد إستقر أمر االمامیة على أربعمائة فاالنصاف)٣())
  )٤(. مصنف سموها اصوًال فكان علیها اعتمادهم 

  األصول االربعمائة وأھمیتھا 

 ناوكاالربعمائة قد ذكرت منذ القرن السادس الهجري وٕالى عصرنا الحاضر  إن اإلصول
وكان قد جمع . عندما یذكر مدونات بعض الرواة ) أصل ( عبارة له  لمالنجاشي قبل ذلك یستع

وقد )٥()االصول ( في أربعمائة كتاب تسمى  %قدماء محدثینا ما وصل إلیهم من كالم أئمتنا 
وهذا دلیل على أنه لم یكن هناك فرق في نظر ) المصنف ( أو ) تاب الك( یعبر عن االصول بـ 

محدثین في القرون المحدثین بین األصل والكتاب الى القرن الحادي عشر كما ان بعض ال
  . یرون أن هناك فرقًا بینهما الالحقة أخذوا 

 في مغایرة األصل وكیف كان فال ینبغي الریب( () ه١٣٥١ت ( قال المامقاني 
فاالصل ما كان مجرد )٦())النك تراهم كثیرًا ما یقولون في حق راوي أن له أصًال وله كتابًا بللكتا

معصوم والكتاب ما فیه كالم مصنفه ولذلك قد أخذت من المعصوم مشافهة ودونت من الكالم 
فاألصل في  )٧(غیر واسطة راٍو وغیرها أخذ منها فهي أصل باعتبار أن غیرها أخذ منها 

                                                           
  .  ٢٠٠/  ٢ج/ اعالم الورى / الطبرسي (١)
 .  ٥٠/ معالم العلماء / ابن شھر آشوب (٢)
 .  ٥٩/  ١ج/ عة ذكرى الشی/ محمد بن مكي / الشھید االول (٣)
 .  ٦٤/ الرعایة / زین الدین العاملي / الشھید الثاني : ظ (٤)
  .  ٥٧/  ١ج/ الحدائق الناظرة / یوسف / البحراني : ظ (٥)
 .   ٢٢/  ٣ج/ مقباس الھدایة / عبد هللا / المامقاني (٦)
 .  ٢٦/ ن . م : ظ (٧)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥١ 

المحدثین الكتاب المعتمد الذي لم ینتزع من كتاب آخر ولیس بمعنى مطلق الكتاب فانه أصطالح
وحیث أن األصل هو مجموعة الروایات التي  )١(قد یجعل مقابًال له فقال له كتاب وله أصل 

كي تبقى في أمان من التلف والنسیان ویمكن الرجوع الیها وقت  %تالمذة األئمة  اجمعه
دیث في أغلبها هي كالم المعصومین المأخوذ منهم بشكل مباشر أو من الحاجة وهذه االحا

المصنفین الذي كانوا قد جمعوها ولم یضیفوا لها شرحًا من عند أنفسهم ولهذا یعبر عنها أیضًا 
  . )٢(بالكتاب والمصنف 

دون المباحث للمصنف أو الكتاب یعمها أو  من فاألصل ما إقتصر على األخبار
من أبواب شتى  عدة ر من دون تبویب یشتمل السؤال والجواب على مسائلاألصل مجموع أخبا

  .  )٣(وكل ما أجمع من الكتب المتناولة منهما وكل ذلك هو حدس وتخمین 

وما ذكره المامقاني بین األصل والكتاب ال یمكن أن نجعلها مستندًا لذلك وقد أكد الشیخ 
كتب الحدیث االصل عنوان صادق على بعض  انّ  ((ذلك فقال ) ه ١٣٨٩ت ( الطهراني 

  )٤() )صدق على جمیعها الكتاب عنوان یخاصة كما ان 

) له كتاب ( أن إستعمال له أصل تعطي إعتبار أكبر لراوي الحدیث مقارنة مع ویبدو 
بدون  8تضم روایات المعصوم  ذإإال إنهما یتفاوتان أیضًا فاألصل مدونة أولیة لم یتم ترتیبها 

  . )٥(صرف تدخل وت

وقد یحتمل الخطأ والغلط والسهو والنسیان في االصل المسموع شفاهًا عن االمام و عمن 
عن  سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرق إحتماالت زائدة في النقل

وعلیه فان األصول األربعمائة تحظى بأهمیة أكبر واالطمئنان بصورة غیر االلفاظ  الكتاب
  . )٦(المندرجة في االصول اكثر والوثوق به أكید

                                                           
 .  ٣٦٧/  ٢ج/ رجال / بحر العلوم (١)
  .  ٤٨/ توضیح المقال / علي / كني : ظ (٢)
 .  ٢٠١/  ١ج/ اعیان الشیعة / محسن / األمین (٣)
 .  ٧٣/  ٢ج/ الذریعة / اغا بزرك / الطھراني (٤)
  .  ٧٧الحدیث  تاریخ/ رضا / مؤدب : ظ (٥)
  .  ٧٤/  ٢ج/ الذریعة / اغا بزرك / الطھراني : ظ (٦)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٢ 

 لروائیةاام وتوجه أكثر المحدثین وتعد مرجعًا لألثار فاالصول االربعمائة تحظى باهتم
ولما احرقت كتب المفید  )١( االخرى بما لها من حصانة نسبیة من االشتباه مقارنة بالكتاب

والطوسي ضاعت أكثر األصول وبقي بعضها حتى عصر إبن إدریس الحلي فقد كان عنده 
اندثر  إذولم یبق من االصول االربعمائة اال القلیل  )٢(طرف منها وبقي القلیل منها إلى اآلن 

  . الباقي ولم یعرف له أثر 

  : المتقدمین بروایة الحدیث في القرنین الرابع والخامس  إھتمام

عن االمامیة عهد تكامل روایة الحدیث وتدوینه ریخ الحدیث االقرن الرابع في ت ُیعد
یة عهد إنقطاع الشیعة عن ابد القرن یعدهذا مع الحدیثیة وذلك ألن وضبطه في قالب الجوا

  . )٤() ه٣٢٩ت( االمام المهدي سنة  )٣(بشكل مباشر لوفاة آخر نواب  8المعصوم 

) ثقة االسالم ( المعروف بـ ) ه٣٢٩ت ( ویمكن القول بان محمد بن یعقوب الكلیني 
) برئیس المحدثین ( المعروف ) ه٣٨١ت ( محمد بن علي بن بابویه القمي والشیخ الصدوق 

الجوامع االولیة  (من المجموعة االولى لمحدثي االمامیة فكان لهما الدور البارز في تدوین 
هي أهم اآلثار في عصر المتقدمین وهي الجوامع االولیة للحدیث أو الكتب االربعة ) الحدیثیة 

لمحمد بن یعقوب الكلیني ) الكافي في االصول والفروع ( ففي القرن الرابع تم تألیف كتاب 
قدمین في تدوینهم البن بابویه القمي ویعود الفضل الكبیر للمت) من ال یحضره الفقیه ( وكتاب 

عرفة والرواة فنالوا منزلة عالیة بما لدیهم من ممما جعلهم أفضل الحفاظ الجوامع االولیة الحدیثیة 
سبقهم في تسجیل وتدوین الحدیث الشریف وتنظیم الكتب الحدیثیة  بالروایات ودرایتها وفي اثناء

الروایة للحدیث المتفقة في (  8لقول االمام الصادق   )٥(ین وصاروا مصداقًا هفقد كانوا متفق
  . )٦() الدین أفضل من الف عابد ال فقه له وال روایة 

من طرق التحمل وهي طریق أن الكلیني والصدوق نقلوا الروایات بافضلومما یلفت النظر 
السماع والقراءة فلهذا كان رواة الحدیث في طبقة الصحابة والتابعین وحتى زمان المتقدمین فكانوا 

                                                           
 .  ٦٤/ الرعایة / الشھید الثاني : ظ (١)
 .  ٨٤/  ٢ج/ الذریعة / اغا بزرك / الطھراني (٢)
/ ھـ ٣٢٩ھو ابو الحسن علي بن محمد السمري آخر سفراء االمام المھدي عجل هللا فرجھ وكانت وفاتھ في النصف من شعبان سنة (٣)
 .     ٥٩٨/  ١ج/ اعیان الشیعة / االمین : ظ 

  .  ٥٩٨/  ١ج/ ة اعیان الشیع/ محسن / و االمین  ٣٤٦/ االرشاد / المفید (٤)
 .  ٨٤- ٨٣/  الحدیثتاریخ / رضا / مؤدب (٥)
 .  ١٤٥/  ٢ج/ بحار االنوار / محمد باقر / المجلسي (٦)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٣ 

الروائیة المتوفرة عنده فالكلیني كان ینقل من المصادر ، نقل الروایات بالسماع والقراءة  لونو یحا
والقرن الخامس الهجري ١یتوخى في ذلك الدقة المتناهیة فهو یهتم بكتابة السند وٕاسناد الروایة  إذ

) ه٤٦٠ت ( كّبار ومن جملتهم شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي  نقد أحتضن محدثی
ه  ٤١١ت ( ضائري خ الغوالشی) ه ٤١٣ت ( تتلمذ على ید كبار العلماء كالشیخ المفید  الذي

فكان له دور هام في تدوین الحدیث فالف كتابین مهمین ) ه ٤٣٦ت ( والسید المرتضى ) 
وكان الشیخ )٢() )واالستبصار فیما اختلف من االخبار ، تهذیب االحكام في شرح المقنعة ( (هما

یرى ان المحور المهم في تدوین الحدیث إنما الروایات الفقهیة كما شهد عصره توسعًا في 
كان مفسرًا ومحدثًا وبهذا أدى خدمة كونه فقهیًا  فضًال عناختالف الفقهاء في المباحث الفقهیة 
د جمعت فبعد تدوین الكافي ومن ال یحضره الفقیه فانه ق، عظیمة في مجال تهذیب الروایات 

مع تلك الروایات فصار تدوین التهذیب أغلب الروایات إال أن روایات أخرى كانت تتعارض 
مع بیان العالقة بینها والجدیر بالذكر بان وبعده االستبصار مكمًال لذلك وحاویًا لجمیع الروایات 

 عدة قرونهیة لوظلت أفكاره وأراؤه الفق الشیخ الطوسي قد حقق الوحدة الفكریة بین فقهاء االمامیة
من  اً كثیر كما ان  )٣(حاویة لروایة ثابتة وتقلصت دائرة االختالفات الفقهیة بین فقهاء االمامیة 

فهو )٤(مختلفةلفاظروى الكلیني احادیث با إذربعة باللفظ والمعنى في الكتب االالروایات قد رویت 
وتابعهم الشیخ  )٥(الصدوق فقد روى الكثیر من الروایات  أّمادلیل على جواز الروایة بالمعنى 

الرابع من الثالث و  ها في الفصلوسوف نبحث )٦(الطوسي في كتابه التهذیب واالستبصار 
  .من الشواهد الروائیة من متون الفقهاء  التطبیقات

  

  

  

  
                                                           

 .  ٩٨/ تاریخ الروایة / رضا / مؤدب : ظ (١)
 .ف ، ح ، ص / الذریعة المقدمة / اغا برزك / المقدمة  و  الطھراني / التبیان / الطوسي (٢)
 .  ١٠٥-١٠٠/ تاریخ التدوین / رضا / مؤدب / ظ (٣)
 . باب الرجل یدرك مع االمام بعض صالتھ  ٢ح١٩٧/  ٣ج/ الكافي / الكلیني / ظ (٤)
 .  ٧٢٤/  ٤كتاب القضایا واألحكام  و  ج ٣٣٨٠ح ٤٥٣/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق : ظ (٥)
باب  ١٤كتاب التجارات  ١١ح ١٢٩٨/  ٧لصالة باب كیفیة الصالة  و  جكتاب ا ٢٥٧ح  ٣١٤/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي : ظ (٦)

 . ومن ھذا الكثیر  ٨كتاب الوصایا باب  ٦ح١٧٠٨/  ٩التھذیب ج+ الشفعة 



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٤ 

 

من اسباب الخالف بین المجتهدین هو إختالف الروایات في الفاظ الحدیث الشریف 
  :الذي یترتب علیه إختالف الحكم المستفاد منه ومن أوجه الخالف 

 .تعارض االدلة والترجیح  -١
ظاهرة التعارض الموجودة بین االحادیث والنصوص الصادرة عن األئمة المعصومین  نّ إ

وعلى الرغم من أنهم جمیعًا یفصحون عن أحكام الشرع المبین المنزه عن التناقض  %
  :واالختالف ومن دون أن یكون فیها ما یفقد قیمتها التشریعیة ومنشأ وقوع التعارض امور 

  :الجانب الذاتي للتعارض  -أ

فقیه ولكن ال، وكثیرًا ماال یكون بین النصین المدعى تعارضهما اي تناٍف في الواقع 
الممارس لعملیة االستنباط قد یتراءى له التناقض بینهما على أساس األطار الذهني الذي یعیشه 
ویتأثر به في مجال فهم النص فیخطئ في تشخیص معنى النص إما لجهله باللغة وعدم إطالعه 

ة فهو اللغویعلى دقائقها أو لغفلته لوجود بعض القرائن أو لعدم معرفته بتغییر في بعض مفرداته 
یفهم النص في ضوء ما یراه معنى له بالفعل وكل واحد من هذه العوامل قد تسبب التعارض فیما 

  .  )١(بین النصوص لدى الفقیه لممارسة عملیة االستنباط 

  .تغییر أحكام الشریعة عن طریق النسخ  -ب

فتغیر ملة من األحكام الشرعیة ومن العوامل المؤثرة في التعارض وقوع النسخ في ج
ة عن طریق النسخ یكون أیضًا أحد العوامل المستوجبة للتعارض بین االحادیث یعحكام الشر ا

وال تعم النصوص الصادرة  Jوالنصوص والتعارض ینحصر في النصوص الصادرة عن النبي 
ثبت في محله من انتهاء عصر التشریع بانتهاء عصر النبي وان االحادیث تلم  %عن األئمة 

  . من االحكام  Jإال بیانًا لما شرعه النبيالصادرة عن األئمة المعصومین 

  

  
                                                           

 .  ٢٩/  ٤ج/ مباحث الحجج واالصول العملیة / محمود / الھاشمي (١)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٥ 

  : تصرف الرواة والنقل بالمعنى  -ج

أدى إلى نشوء  هظاان تصرف الرواة في ألفاظ  النص ونقلهم له غیر مكترثین بالف
اذ من الطبیعي أن یقع في داللة النص أو مدلوله شيء من التغییر ، نصوص التعارض بین ال

والتبدیل بأن تتغیر مرتبة داللة النص ودرجة صراحتها فینشأ على أساس ذلك التعارض فیتأثر 
ان التصرف في النص یؤثر بمدى قدرة الراوي على ضبط تمام المعنى و بدرجة ذلك التغییر كما 
بظروف صدور النص وبیئته كان احتمال علم بدقائق اللغة وأعرف ا ونقله فكلما كان الراوي

ومما یشهد على وجود هذا العامل في  ینقله إلینا أضعف درجة وأقل خطورة  االتغییر فیم
من غلبة وقوع  %الروایات ما نجده في احادیث بعض الرواة بالخصوص من اصحاب االئمة 

الساباطي مثال بین الفقهاء بهذا المعنى لكثرة ما حتى اشتهرت روایات عمار ، التشویش فیها 
لوحظ فیها من االرتباك واالجمال في الداللة أو االضطراب والتهافت في المتن في اكثر االحیان 

وقد صار العلماء یعتذرون في مقام الدفاع عن صحة ما یصح عن طریقه وعد قدح اضطراب ، 
لم یكن یجید النقل والتصرف في النصوص لقصور بأنه من عمار الساباطي الذي ، متنه فعتباره 

  .  )١(ثقافته اللغویة 

  : مالحظة ظروف الراوي  -ء

وقد ینشأ التعارض بین الحدیثین نتیجة أن االمام حینما قال أحدهما كان یالحظ حالة في 
 الحكم الشرعي ویتأثر بها فان االحكام الشرعیة قد تتغیر بأختالف السائل یتغیر على أساسها

حاالت العلم والجهل والنسیان والعذر ونحو ذلك وحین یكون االمام في أحد الموردین قد أفتى 
ولكن السائل قد نقل ذلك ،  سائله بما یكون وظیفته الشرعیة المقررة له وهو بتلك الحالة ال مطلقًا 

كم الحكم كقضیة مطلقة دون أن یلتفت إلى احتمال ادخاله الحالة التي كان علیها في الح
فیحصل التعارض بینه وبین ما صدر عن المعصوم في مورد آخر كانت تختلف في ظروف 

وقد ورد التنبیه عن ذلك من قبل االئمة انفسهم ایضا  )٢(الراوي للحدیث عن ظروف الراوي األول 
في بعض الروایات حیث عرض علیهم بعض مواد التعارض من كلماتهم فقد روى صفوان عن 

ذا كان یوم النحر طاف بالبیت حدثني سلمة بن محرز انه كان یتمتع حتى ا: ( ابي ایوب قال 
: فقالوا ف طواف النساء فوقع على أهله فذكره ألصحابه وصفا والمروة ثم رجع الى منى ولم یط

                                                           
  .  ٣٣- ٣٢/  ٤مباحث الحجج واالصول العملیة ج/ محمود / الھاشمي : ظ (١)
  .   ٣٨/  ٤ج/ مباحث الحجج واألصول العلمیة / محمود / الھاشمي / ظ (٢)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٦ 

فذهبت الى ابا عبد : فأمره أن ینحر بدنه قال سلمة  8فالن قد فعل مثل ذلك فسأل ابا عبد اهللا 
:  افرجعت الى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي فقالو ) لیس علیك شيء ( قال ف: فسألته  8اهللا 

اصحابي فقالوا  فقلت اني لقیت 8عبد اهللا  فرجعت الى ابى .اتقاك وأعطاك من عین كدرة 
ولكن ، صدقوا ما اتقیتك (  8فقال ، اتقاك وقد فعل فالن مثل ما فعلت فأمره ان یذبح بدنه 

قلت ال واهللا ( وأنت ال تعلم فهل كان بلغك ذلك قال  هوأنت فعلت، م فالن فعله متعمدًا وهو یعل
  )١() ماكان بلغني فقال لیس علیك شيء 

  : الدس والتزویر  -ـھ

عارض بین االحادیث عملیة الدس والتزویر التي قام بها بعض تومن اسباب حصول ال
من ذلك في عصر  وقد وقع من هذا الكثیر %المغرضین والمعارضین لمذهب أهل البیت 

األئمة أنفسهم على ما یظهر من جملة من االحادیث التي وردت تنبه أصحابهم إلى وجود حركة 
الدس والتزویر فیما یروون عنهم من االحادیث فهذا محمد بن عیسى بن عبید یروي لنا عن 

شدك یا أبا محمد ما أ: أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له (( یونس بن عبد الرحمن 
فما الذي یحملك على رد االحادیث ؟ فقال ، في الحدیث وأكثر إنكارك لما یرویه أصحابنا 

ما وافق ال تقبلوا علینا حدیثًا إال (( یقول  8حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد اهللا :
فإن المغیرة بن سعید لعنه اهللا دس ، ا المتقدمة نالقرآن والسنة أو تجدون معه شاهدًا من أحادیث

فاتقوا اهللا وال تقولوا علینا ما خالف قول ربنا ، في كتب أصحاب أبي أحادیث لم یحدث بها أبي 
  .   )٢(Jتعالى وسنة نبینا محمد 

بل ربما أدعي اإلجماع أیضًا على حجیة ) ( ه١٣٢٩ت ( وعلق الشیخ األخوند 
  : والمرجحات المنصوصة هي )٣() خصوص الراجح 

ما یكون مرجحًا لسند أحد المتعارضین كموافقة أحدهما للشهرة وكون الراوي ألحدهما   - أ
 . أوثق أو أعدل أو أصدق مما یرجح إلى صفات الراوي 

 .ما یكون مرجحًا لجهة الصدور كون أحد المتعارضین مخالفًا   - ب
 )٤(للكتاب ما یكون لمضمون أحد المتعارضین كون أحدهما موافقًا   -  ج

                                                           
 . من كفارات االستمتاع /  ١٠ب /  ٥ح/  ١٢٤/  ١٣ج/ الوسائل / الحر العاملي ،  ١٧٣٣ح .  ٤٨٦/  ٥ج/ التھذیب / الطوسي (١)

 .  ١٩٥/ الرجال / الكشي (٢)
  .  ٤٥٠/ كفایة االصول / محمد كاظم / اآلخوند (٣)
 .  ٧٧٨/  ٤ج/ فوائد االصول / محمد علي / الخراساني (٤)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٧ 

 : عدة طرق بتعارض االدلة ) ه٧٤١ت ( وحدد ابن جزي 

العمل بهما وذلك بالجمع بینهما على قدر االمكان ولو من وجه واحد وهذا أولى  -أ -١
  .  فأعمال النص أولى من أهماله الطرق النه لیس في إخراج ألحدهما

  . ترجیح أحدهما على اآلخر بوجه من وجوه الترجیح المذكورة  -ب

نسخ أحدهما باآلخر وشرط معرفة المتقدم والمتأخر منهما فان عجز عن الجمع  - ج
فالترجیح .١ر على الترجیح لیالن ووجب التوقف أو تقلید مجتهد آخر عثوالترجیح تساقط الد

المتعارضین على اآلخر بالمزیة المرجحة من  المشهور بین األصولیین إجماعهم على ترجیح أحد
  . حیث وجوب العمل بالراجح وطرح المرجوح 

  : الجھد بالدلیل  -٢

ي به وبعضهم ال ن بعض المجتهدین یبلغه الحدیث فیقضواكثر ما یجيء في األخبار أل
یبلغه فیقضي بخالفة فینبغي للمجتهد أن یكثر من حفظ الحدیث وروایته لتكون أقواله على 
مقتضى االحادیث النبویة ولذلك كثرت مخالفة أبي حنیفة للحدیث لقلة روایته فرجح الى القیاس 

اس وأما مالك بخالف احمد بن حنبل فانه كان متسع الروایة للحدیث فاعتمد علیه وترك القی
  .  )٢())اذا صح الحدیث فهو مذهبي  ((بالطرفین وقد قال الشافعي  والشافعي فأنهما أخذ

  :االختالف في صحة نقل الحدیث  - ٣

بعد بلوغه الى كل مجتهد إال أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه ومنهم من لم یصح 
في شروط الصحة وكثیرًا ما یجري لمالك فانه من اشد  هعنده إال القدح في سنده أو لتشدید

  .تحفظًا في نقل الحدیث  اءالعلم

  

  

  
                                                           

  .  ١٩٩/ تقریب الوصول / محمد بن احمد / إبن جزي (١)
 .  ٢٠٢/ تقریب االصول الى علم االصول / محمد / ابن جزي (٢)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٨ 

  . ال  أو تالف في نوع الدلیل هل یحتج بهاالخ - ٤

لهذ السبب أوجب كثیرًا من الخالف وذلك كعمل أهل المدینة وهو حجة عند مالك فعمل 
بمقتضاه ولیس حجة عند غیره فلم یعملوا به كالمقیاس وهو حجة عند الجمهور فعملوا به ولیس 

  .  ) ١(الظاهریة فلم یعملوا به  دحجة عن

تالف في الفروع كحمل المطلق االختالف في قاعدة من االصول ینبني علیها االخ -٥
  . على المقید وشبه ذلك 

بقراءة ویأخذ غیره باخرى  ي القرآن الكریم فیأخذ مجتهداالختالف في القراءات ف -٦
قرئ بالنصب فاقتضى غسل الرجلین لعطفه  )٢(M   /      .  -Lكقوله تعالى 

اغسلوا : على معنى ) وأرُجَلُكْم (  ونحن نقرؤها) ( ه٢٠٤ت ( على االیدي قال الشافعي 
  .)٤(وهو ما ذهب إلیه مالك في الموطأ  )٣() وجوهكم وأیدیكم وأرُجَلكم وامسحوا برؤوسكم 

بل  )٥(غسل الوجه والیدین لالجماعذهبوا الى ان المسح مبعض بخالف اما االمامیة ف
: قلت ( قال  8باقر الدالة على ذلك منها صحیحة زرارة عن الالضرورة واالخبار الصحیحة 

اال تخبرني من أین علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلین ؟  8البي جعفر 
ونزل به الكتاب من اهللا تعالى الن اهللا تعالى  Jرسول اهللا : یا زرارة قاله (( فضحك ثم قال 

) فعرفنا ان الوجه كله ینبغي له ان یغسل ثم قاله وأیدیكم الى المرافق ) فاغسلوا وجوهكم ( یقول 
فعرفنا حین قال برؤوسكم ان المسح ببعض ) وامسحوا برؤوسكم ( ثم فصل بین الكالمین فقال 

وارجلكم الى الكعبین ( س كما وصل الیدین بالوجه فقال الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلین بالرأ
یعوه  Jثم فسر ذلك رسول اهللا فعرفنا حین وصلها بالرأس إن المسح على بعضها )  للناس فضَّ

وضع الوضوء عمن فلما  )٦(M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ÂLثم قال 
) منه ( بوجوهكم ثم وصل بها وأیدیكم ثم قال ( قال  أثبت بعوض الغسل مسحًا النهلم یجد الماء 

                                                           
  .  ٢٠٢/ تقریب الوصول الى علم االصول / ابن جزي (١)
 .  ٦/ سورة المائدة (٢)
 .    -٩٤/  ١ج/ االم / ریس محمد بن اد/ الشافعي (٣)
  .  ١٨/  ١ج/ كتاب الطھارة / الموطأ / مالك (٤)
/  ١ج/ غنائم االیام / المحقق القمي +٧٨/  ١ج/ الروضة البھیة / الشھید الثاني +١٤٣/  ٢ج/ ذكرى الشیعة / الشھید االول / ظ (٥)
١٣٠-١٢٩  .  
  .   ٤٣اآلیة / سورة النساء (٦)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٥٩ 

من ذلك الصعید اي من ذلك التیمم النه علم إن ذلك أجمع ال یجري على الوجه النه یعلق 
ضیق الوالحرج  )١() ما یرید اهللا لیجعلكم من حرج ( ببعض الكف وال یعلق ببعضها ثم قال 

  . الخبر وهذا هو الخالف وهذا دلیل على أن الباء توجب التبعیض من جهة ..

 )٢()ذكاُة الَجِنیِن َذَكاُة ُأمِه (  Jإختالف الروایة في الفاظ الحدیث كقول رسول اهللا  -٧
لهم التذكیة والجمهور كالشافعیة والمالكیة  ة ومن تابعه یرجحون النصب الشتراطهمفأبو حنیف

  . )٣(النصب أیضًا وغیرها یرجحون الرفع إلسقاطهم ذكاته على أن بعض المحققین وجه 

مه بعد ذكاتها على ول بأن الجنین الذي یوجد في بطن أومما أنفردت به األمامیة الق
ضربین إن كان كامًال وعالمة كماله أن ینبت شعره إن كان من ذوات الشعر أو یظهر وبره إن 
كان من ذوات األوبار فأنه یحل أكله وذكاة أمه ذكاة له وٕان لم یبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن 

  .  )٤(یذكي ذكاة مفردة إن خرج حیًا وأن لم یخرج حیًا فال یؤكل 

  . ف في انهم لم یفرقوا بین كامل األجنة وغیر الكامل خال فال

كون اللفظ مشتركًا بین معنیین فأخذ بعض المحدثین بمعنى وغیره بمعنى كقوله  -٨
وفیما تنقضي به العدة فقال مالك والشافعي وآخرون هي األطهار وقال  )٥(M  L  KMLتعالى 

ن ألن من قال الثوري وزفر واسحاق وآخرو واالوزاعي وآخرون هي الحیض وبه قال ابو حنیفة 
والقائل بالحیض یشترط ثالث . ین وبعض الثالث وظاهر القرآن أنها ثالثة باالطهار یجعلها قرء

حیضات فهو أقرب إلى موافقة القرآن ولكن ال تنقضي العدة إال بثالثة أطهار كاملة وال تنقضي 
  .)٦(بطهرین وبعض الثالث 

كانت حرة  ء وهي األطهار على أشهر الروایتین إذاقرو عتد بثالثة مامیة فالمطلقة تاما اال
  . ) ٧(عبٍد  سواٌء كانت تحت حر1 أم

                                                           
 .  ١٨٦ح  ٦٢/  ١ج/ و االستبصار  ١٦٨ح  ٦١/  ١ج/ تھذیب االحكام / الطوسي (١)
مرأة / و المجلسي  ٦٩/  ٢ج/ تدریب الراوي / السیوطي +١٦٦/  ٢فتح المغیث ج/ السخاوي +  ٢٥٣/  ٣/ السنن / ابو داود (٢)

  . وھو ضعیف على المشھور  ٢ح  ١٨/  ٢العقول ج
 .  ١٦٦/  ٢ج/ فتح المغیث / السخاوي (٣)
  .  ٢٤٨/  ٧الروضة البھیة ج/ و  الشھید الثاني   ٩٠/ الخالف / الطوسي + ذكاة الجنین  ٤١٣/ االنتصار / الشریف المرتضي (٤)
  .  ٢٢اآلیة / سورة البقرة (٥)
  . تحریم طالق الحائض /  ٦٣/  ١٠ج/ صحیح مسلم بشرح النووي / محمد توفیق (٦)
  .   ٢٤/  ٢مج / شرائع االسالم / المحقق الحلي (٧)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٦٠ 

ال تطهر ثالثة ة التي عدة المستحاض( (قال  8ومما رواه أبو بصیر عن ابي عبد اهللا 
ومن  )١() )أشهر وعدة التي تحیض ویستقم حیضها ثالثة قروء والقرء جمع الدم بین الحیضتین 

روایتان أحدهما إنهما هذه الروایة فعدة التي ال تحیض ثالثة أشهر إذا كانت حرة وفي الیائسة 
  .  )٢(تعتدان بثالثة أشهر واألخرى ال عدة علیها وهي االشهر 

|  {    Mاالختالف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص مثل قوله  -٩

     �  ~L)سواء كان عقد دوام أم على كل حل  )٤(فهو عام في تحریم الجمع بینهما  )٣
ولو تزوج أختین كان .  )٥(ونكاح الدوام على حد السواء ملك یمین وكذلك المتعة  عقد متعة أم

وروي أنه یتخذ إیتهما العقد للسابقة وبطل عقد الثانیة ولو تزوجها في عقد واحٍد بطل نكاحهما 
لجمع بین االختین بحال من نكاح وال اوبهذا فال یحل  )٦(شاء واالول أشبه وفي الروایة ضعف 

ملك یمین الن اهللا تعالى أنزله مطلقًا وهو ما یحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات 
  . خاصة 

  .االختالف في حمل اللفظ على الحقیقة أو المجاز  - ١٠

  . ال ؟ وهذا أوجب كثیرًا من الخالف  الختالف في الحكم هل هو منسوخ أوا - ١١

  .  )٧(االختالف في حمل االمر على الوجوب أو على الندب أو الكراهة  - ١٢

من الوجوب اذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمیًا في دار االسالم ال یتعرض له إجماعًا 
وفائدة )٨(ابو ثور وقال الشافعي هو غنیمة وان كان ملكًا لحربي في دار الحرب فهو ركاز به قال 

  .الن وجوب الخمس مجمع علیه  فالخال

في الركاز فمن خصها دلینا عموم األخبار المتناولة لوجوب الخمس ( قال الطوسي 
(( سألته عن المعادن ما فیها فقال ( قال  8روایة زرارة عن أبي جعفر  فعلیه الدلیل ودلیلنا

                                                           
 . باب عدة المستحاضة  ٣٣٢/  ٣ج/ االستبصار / الطوسي (١)
 .   ٢٤/  ٣ج/ شرائع االسالم / المحقق الحلي (٢)
  .   ٢٣/ سورة النساء (٣)
 .  ٧/  ٦ج) / االم ( الموسوعة / الشافعي / ظ (٤)
  .  ١٧١/  ٣ج/ االستبصار / الطوسي (٥)
 .     ٤٢١/  ٣ج/ الفقھ المالكي / محمد بشیر / الشفقة + مسائل التحریم  ٢٣٤/  ٤ج/ شرائع االسالم / لمحقق الحلي ا(٦)
  .  ٢٠٣/ تقریب الوصول الى علم االصول / ابن جزي / ظ (٧)
 .  ٢٨٣/  ٢ج) / االم ( الموسوعة / الشافي (٨)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٦١ 

ما عالجته بمالك ففیه مما أخرج اهللا منه من حجارته (( وقال )) كلما كان ركازًا ففیه الخمس 
  .وهذا أوجب كثیرًا من الخالف )١() مصفى الخمس 

أنه من  صوم ثالثین من شعبان إذا لم یر الهالل بنیة الندب علىاما الندب فیستحب 
مضان وال یكره ولو ترى مع ذلك االحتیاط لرمضان ویحرم بنیة أنه شعبان فان إتفق أجزأ عن ر 

( مع شهر رمضان ولو صام من غیر نیة لم یجز ونقل المحقق الحلي عن الشیخ المفید فقال 
ع الصحو وارتفاع الموانع ویكره ال مع ذلك إال لمن كان إنما یستحب مع الشك في الهالل ال م

  .  )٢() صائمًا قبلهُ 

إن صامه تطوعًا لم یكره وٕان صامهإحتیاطًا لرمضان كره ( () ه١٥٠ت(وقال ابو حنیفة 
الن أفطر یومًا من رمضان ثم أقضي أحب إلّي من أن أزید ( واحتجوا بحدیث عن ابن مسعود 

صوم یومًا من شعبان أحب ألّي ألن ا( (أنه قال  8وروي عن االمام علي  )٣())ما لیس منه 
  . )٤())أن أفطر یومًا من شهر رمضان 

بالصوم بنیة أنه من شعبان وأن یصومه إحتیاط یكره إفراده ) ( ه٢٠٤ت ( ي عقال الشاف
ال تقدموا الشهر (  8لرمضان وال یكره متصًال بما قبله أو موافقًا لعادة له في ذلك الیوم لقوله 

  .   )٥() بیوم وال یومین إال أن یوافق ذلك صومًا كان صومه أحدكم 

وان كان غیمًا لم یكره  حو كرهإن كان ص( (عن أحمد فقال ) ه٤٥٨ت( ونقل البیهقي 
  . )٦() )تحرز لرمضان كره  وٕان اصابه

كاكها من إنفالصالة فیها بیوت المجوس لعدم اما الكراهة فمن المواضع التي تكره 
عن الصالة في بیوت وقد سئل  8النجاسة فان رشت االرض زالت كراهة لقول الصادق 

وال بأس البیع والكنائس مع النظافة وبه قال الحسن البصري . )٧() رش وصل ( المجوس فقال 

                                                           
  .  ٣٤٧ح  ١٢٢/  ٤ج/ التھذیب / الطوسي (١)
  .   ٦٤٩/  ٢ج/ المعتبر / المحقق الحلي (٢)
 .  ٣٥٢/  ٤ج/ ن .م(٣)
من أبواب  ١٤/ وسائل الشیعة / و الحر العاملي  ٣٥٥/  ٤ج/ السنن الكبرى / و البیھقي  ٣٨٤/  ٢ج/ الم / الموسوعة / الشافعي (٤)

 .  ٩ح  ٥وجوب الصوم ونیتھ باب 
 .  ٣٨٩/  ٢ج) / االم(الموسوعة / الشافعي (٥)
 .   ٣٤٩/  ٤ج/ السنن الكبرى / بیھقي ال(٦)
 .  ٨٧٧/  ٢٢٢/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٧)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٦٢ 

. )٢() أینما أدركتني الصالة صلیت (  8لقوله  )١(وعمر بن عبد العزیز والشعبي واالوزاعي 
 ((8وقال الصادق )٣() البأس ( عن البیع والكنائس یصلي فیها قال  8وسأل االمام الصادق 

  . )٤() )صل فیها قد رأیتها ما أنظفها 

  .)٥(وكره ابن عباس وتابعه مالك الكنائس من أجل الصور 

فیما یتعلق بالحدیث من هذه االختالفات اما السبب الذي أوجب االختالف  كثیرٌ وهناك 
دون لفظه فبعض الرواة ال یراعون الفاظ من  لحدیث على معناه اومنها نقالعدة علل یرجع إلى 

ولذا نجد  ىالتي نطق بها وانما ینقلون الى من بعدهم ما اراده الرسول بألفاظ أخر  Jالنبي 
بعض عن  الفاظها وینقص بعضهابید بعض الفاظ شتى یز بالحدیث الواحد في المعنى یرد 

والسبب في ذلك الرواة الذین یتفاضلون في قرائحهم وأفهامهم وقد یسمع الراوي حدیثًا فیتصور 
  . )٦(معناه في نفسه بالفاظ من عنده فقد أخل ببعض المراد من الحدیث من غیر قصد 

كذلك من اسباب وقوع الخالف بسبب الروایة بالمعنى ما رواه االمام مسلم في صحیحه 
نه كتب إلیه یخبره عن أنس بن مالك عي عن قتادة إالولید بن مسلم قال حدثنا االوز من روایة ا

بالحمد هللا بكر وعثمان فكانوا یستفتحون الصالة  وأبا Jصلیت خلف النبي  ((أنه حدثه قال 
من رواه  فان )٧() )رب العالمین وال یذكرون بسم هللا الرحمن الرحیم في أول قراءة وال في آخرها 

كانوا یستفتحون الصالة بالحمد هللا رب ( بهذا اللفظ قد رواه بالمعنى إذ فهم من قول أنس 
وال یذكرون البسملة إجتهادًا منه ال سماعًا من أنس ألن المقصود من كالم أنس هو ) العالمین 

بسم اهللا ( ن ال یذكرو ن مراده بذلك أنهم كانوا االخبار بالسورة التي كانوا یفتتحون بها ولم یك
( فان اصل الحدیث في الصحیحین كانوا یفتتحون ٨في أولها وال في آخرها ) الرحمن الرحیم 

ولفظ مسلم في روایة نفي الجهر وفي روایة اخرى نفي القراءة وقد  ٩) بالحمد هللا رب العالمین 
ت ( ونقل ابن حجر  )١٠(تكلم ابن الصالح على هذا الموضع بما ال مزید من الحسن علیه 

                                                           
 .  ٧٢٣/  ١ج/ المنفي / بن قدامة / ظ (١)
أبواب مكان /  ١١٨/  ٥وسائل الشیعة ج/ كتاب الطھارة باب التیمم  و الحر العملي /  ٢٢٢/  ١ج/ السنن الكبرى / البیھقي (٢)

 .  ٦٠٨٥ث رقم الحدی ٤المصلي باب ج ح 
 .  ٨٧٤/  ٢٢٢/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٣)
 .  ٨٧٦/  ٢٢٢/  ٢ج/ ن . م (٤)
  .  ٤٥٣/  ١ج/ بشر بن غانم / و  الخراساني   ٧٢٣/  ١ج/ المغني / ابن قدامة (٥)
  .  ١٦٥/ االنصاف في بیان اسباب الخالف / ولي هللا / الدھلوي / ظ (٦)
 .  ٣٩٩حجة من قال ال یجھر بالبسملة ح ١٣ب كتاب الصالة با ١٧٢/ صحیحھ / مسلم (٧)
 .  المصدر نفسھ (٨)
 .  ٣٠٠باب من یقول بعد التكبیر ح /  ٣٥٥/  ١ج/ الصحیح / البخاري (٩)

 .  ٣١٥/ النكت على ابن الصالح / ابن حجر (١٠)
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٦٣ 

لذلك ولیس بجید وتقریره ) حدیث أنس مضطرب المتن إن ( عن ابن عبد البر قال ) ه ٨٥٢
اي ال تقوم به حجة وذلك  )١(تساوي وجوهه ولم یهیأ الجمع بین مختلفهما ألن االضطراب شرطه

ال یذكره  ومرة لم یرفع ومنهم من یذكر عثمان ومنهم منJأنه مرة روي عنه مرفوعًا إلى النبي 
( ومنهم من یقول فكانوا ال یقرؤون ) بسم اهللا الرحمن الرحیم ( ومنهم من یقول فكانوا یقرؤون 

فأما الذین اخذوا بظاهر حدیث أنس في نفي قراءة البسملة فهم . )٢() بسم اهللا الرحمن الرحیم 
م في أول قراءة وال في ال یذكرون بسم اهللا الرحمن الرحی( وقد استندوا الى روایة مسلم  ٣المالكیة 
أن یقرؤها مع أم الى وذهب الحنفیة والحنابلة . )٤(لبسملة ال جهرًا وال سرًا افقالوا ال تقرأ ) آخرها 

  .  )٥(القرآن في كل ركعة سرًا 

 ة من سورة الفاتحة والبد من الجهراما الشافعي فذهب الى وجوب قراءتها وعد البسملة آی
  .  )٦(جهرًا وفي السر سرًا 

أما االمامیة فقد أجمع على وجوب قراءة البسملة في الصالة وذلك الجماعهم على انها 
 )٧(بها في غیرها  ویستحب الجهر جزء من كل سورة إال براءة ویجب الجهر بها في الجهریة

ت بها واستدلوا على ذلك اعهم على أنها جزء من كل سورة بدأوالذي علیه علماء االمامیة إجم
صلیت ( قال )٨(فقد روي عن صفوان  %ادیث المتواترة عن أئمة أهل البیت من خالل االح

فاذا كان ) بسم اهللا الرحمن الرحیم ( كان یقرأ في فاتحة الكتاب أیامًا  8خلف أبي عبد اهللا 
  .)٩() صالة ال یجهر فیها بالقراءة جهر بسم اهللا الرحمن الرحیم وأخفى ما سوى ذلك 

ثم  فتعوذ 8صلیت خلف ابي عبد اهللا  ((بن سدیر قال  )١٠(وروایة اخرى عن حنان
  . )١١() )بسم اهللا الرحمن الرحیم بجهر 

  

  
                                                           

 .  ٣١٧/ ن . م (١)
 .  ٢٤٢/  ١ج/ بدایة المجتھد / ابن رشد (٢)
 . ن . م (٣)
  .  ٢٤٠/  ١ج/ بدایة المجتھد / ابن الرشد + ٩٤/  ١ج/ المبسوط / السرخسي (٤)
 .   ٢٤٠/  ١ج/ بدایة المجتھد / ابن رشد (٥)
 .   ٢٤١/  ١ج/ بدایة المجتھد / و ابن رشد   ٩٤/  ١ج/ المبسوط / السرسخي (٦)
 .  ٣٣٠/  ٣ج/ لشیعة ذكرى ا/ و  الشھید االول  ١١٥٨ح  ٢٨٩/  ٢ج/ تھذیب االحكام / الطوسي / ظ (٧)
كوفي ثقة یكنى أبا محمد كان یسكن بني حرام بالكوفة / ھو صفوان بن مھران بن المغیرة االسدي موالھم ثم مولى بني كاھل منھم (٨)

 .   ١٩٨/ رجال / النجاشي / ظ / وأخواه حسین ومسكین روى عن ابي عبد هللا وكان صفوان جماالً لھ كتاب یرویھ جماعة 
 . ١١٥٨ح  ٢٨٩/  ٢ج/ تھذیب االحكام /  الطوسي(٩)

لھ كتاب في صفة الجنة  8روى عن ابي عبد هللا ، واقفي ، كوفي ، ھو حنان بن سدیر بن حكیم بن صھیب ابو الفضل صیرفي (١٠)
  .  ١٥٨/ رجال / و  الطوسي  ١٠٦/ النجاشي رجال / ظ / والنار 
(١١) 
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  . وشروطھا اقوال الجمھور في مشروعیة روایة الحدیث بالمعنى:المبحث الثاني 

تضتها ضرورة نشره ي األصل والروایة بالمعنى رخصة إقإن روایة الحدیث بلفظه ه
  : ن یا المهمة وهذه الروایة لها صورتاوهي من القضاعلى لفظة وصعوبة الحفاظ 

  .باللفظ الذي سمعه  روایة باللفظ فالحدیث یجب أن یروىال: الصورة االولى 

الحدیث شروطًا فهي حالة جائزة وأمر  الروایة بالمعنى وقد وضع علماء: لثانیة االصورة 
آراء العلماء حول روایة واقع وبعضهم ترخص عند الضرورة في روایته بالمعنى وسنستعرض 

  . باللفظ وأدلتهم ومناقشتها 

  المانعون وأدلتھم :االول الرأي 

الحدیث بمعناه مطلقًا فال یجوز مخالفة االلفاظ وكذلك ال یجوز  روایة وهم القائلون بمنع
نقصان في شيء كان المعنى في الجمیع واحد وال زیادة وال تقدیم بعض الكالم على بعض وان 

ع الصحابة حرصوا على أداء الحدیث كما سمعوه یولكن مما ال شك فیه أن جم)١(من الحروف 
أو بحرف أو كلمة مكان كلمة حتى ان بعضهم ما كان یرضى ان یبدل حرفًا  Jمن الرسول 

كلمة على اخرى وردت في الحدیث قبلها وقد أكد الخطیب ذلك بسنده عن عبید بن عمیر  یقدم
فقال ابن ) مین بین الغن الرابضةنافق كمثل الشاة مثل الم(  Jل رسول اهللا اوهو یقص یقول ق

فقال ) مین افق كمثل الشاة العائرة بین الغنمثل المن(  Jعمرو ویلكم ال تكذبوا على رسول هللا 
ن إهي واحدة اذا لم تجعل الحرام حالًال والحالل حرامًا فال یضرك ( عبد اهللا بن عبید بن عمیر 

  . )٢(قدمت شیئًا أو أخرته فهو واحد 

وقد اشتهر من بین الصحابة الذین كانوا یتشددون في الحرص على لفظ رسول اهللا 
Jمالي أراك وقد  یا ابن عمر(( فقال   عمرروى ان رجًال اتى عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر ف

ویحك : اقبلت على الحج والعمرة وال أراك تجاهد ؟ فقالها ثالث مرات قال فرفع إلیه رأسه وقال 
الصالة وٕایتاء الزكاة وحج البیت شهاده ان ال اله اال اهللا وٕاقام : إن االسالم بني على خمس 

وأنا مستفهم بني االسالم على خمس شهادة أن ال : وصیام رمضان قال یزید بن بشر فقلت له 
حج البیت ، ال  رإله اال اهللا وٕاقام الصالة وٕایتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت فقال إبن عم

                                                           
 .  ١٥٦/ الكفایة / الخطیب (١)
  .   ١٩٤/ المعلم بفوائد مسلم / و  المازري  ٥٥٤٥ح ١١٣/  ٢ج/ سند الم/ احمد / ظ (٢)
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ان بعض االحادیث قول  إلىوتجدر االشارة  )١()Jولكن صیام رمضان هكذا قال رسول اهللا 
ال أدري بأیهما بدأ أو أیهما قال قبل فهذا تنبیه من الراوي اال انه أدرك الحدیث الراوي كذا وكذا 

وفهمه ولكنه لم یتأكد من ترتیب إسمین فیه أو كلمتین فیبین موضع الشك وان الشك منه لیس 
  . )٢(في أصل الحدیث 

ثقیًال وال ون حرفًا اللفظ الذي سمعوه فال یخففرص على وكان بعض الرواة شدیدي الح
بل یرونها كم یسمعوها وان كان یثقلون حرفًا خفیفًا وال یبدلون حركات الحروف التي یسمعونها 

لیس الكاذب من أصلح بین الناس فقال خیرًا ( ال یبدل معناها ففي حدیث رسول اهللا ذلك التغییر 
وقال األخر دیث من رجلین فقال أحدهم نما خیرًا خفیفة قال حماد سمعت هذ الح) أو نّمى خیرًا 

  . ال تغییر وال تبدل معنى ) نمى  –نما ( و )٣() مثقلة نمى خیرًا 

كان هذا العلم ( یقول  ٤وبلغ حرص بعض المحدثین على لفظ الحدیث وكان االعمش
... أو داًال ، أو ألفًا ،  عند أقوام كان أحدهم ألن یّخر من السماء أحب من أن یزید فیه واواً 

من یشدد على روایة الحدیث على حروفه وهم القاسم بن محمد في الحجاز ومن التابعین )٥()
غم ما في على الر ومحمد بن سیرین في البصرة ورجاء بن حیوه بالشام فكانوا یحدثون كما سمعوا 
یعاب اللحن على ذلك من لحن وقد نقل الخطیب البغدادي عن ابن شعیب النسائي قال ال 

إن ابن سیرین یسمع الحدیث فیه اللحن فیحدث ( وجاء رجل إلى االعمش قال له ،  )٦(المحدثین 
وقد  )٧() لم یلحن فقوموه  Jفان النبي  كان ابن سیرین یلحن نبه على لحنه فقال االعمش إ

واعرابه حیث أجازوا تقویم الحدیث الذي یرى فیه أجازت طائفة من التابعین تعریب الحدیث 
النقص واللحن ومن الذین أجازوا تعریب الحدیث واصالحه الحسن البصري وعامر الشعبي 

یدل دل على شيء إنما وان )٨(وابراهیم النخعي واالعمش واالوزاعي وعبد اهللا بن المبارك وغیرهم 
اخرى تشترك في صیاغة الحدیث ناهیك عن  أطرافاً  للغة مما جعلاعلى ان الرواة غیر متقنین 

                                                           
 .   ١٦١/ الكفایة / الخطیب (١)
  .  ١٢٨/ تدوین قبل السنة / محمد عجاج / الخطیب / ظ (٢)
 .  ١٠٤٧/ الصحیح / مسلم + لیس الكاذب  ٢كتاب الصلح باب  ٥٠٢/ الصحیح / البخاري  (٣)

/ الطبقات / ظ ابن سعد . ھـ ١٤٨ھـ وتوفي  ٦٠ولد سنة ، یكنى ابا محمد االسدي موال بني كاھل ھو سلیمان بن مھران : االعمش ٤
 . ٣٣١/  ٦ج

 .   ١٦٢/ الكفایة / الخطیب (٥)
 .  ١٦٩/ ن . م (٦)
 . ١٧٠/ ن . م (٧)
 .   ٩٥- ٩٤/  ١ج/ جامع بیان العلم وفضلھ / ابن عبد البر (٨)
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ر ومن االعتبارات االخرى من طول سلسلة السند وكثرة العنعنة بما ال یدل على السماع المباش
  . كثیر من االختالف في الروایة للقضیة الواحدة هذه التغیرات وغیرها ظهر 

ینبغي سد باب ( فقد سد باب الروایة بالمعنى فقال ) ه ٤٤٠ت ( اما القاضي عیاض 
ع للرواة كثیرًا وقدیمًا الروایة بالمعنى لئال یتسلط من ال یحسن ممن یظن أنه یحسن كما وق

ى واالولى إیراد الحدیث بلفظة وعلى الراوي نعهو یؤكد على سد باب الروایة بالمف)١()وحدیثاً 
  .التمسك باللفظ المسموع 

  : أدلة الرأي االول 

  : ي االول من النص الحدیثي استدل أصحاب الرأ: أوالً 

نّضر اهللا إمرءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها (  Jالنبي فقد احتجوا بقول  -أ
 Jفالنبي ) فأدها كما سمعها ( داللة من الحدیث قوله فوجهال )٢() فرب مبلغ أوعى من سامع 

سموع عمًال بكاف التشبیه رغب في مراعاة اللفظ المسموع ألن األداء كما سمع هو أداء اللفظ الم
  . )٣(والمسموع في الحقیقة إنما هو اللفظ وسماع المعنى تبعًا له 

إذا أتیت (  Jقال النبي  ٤كذلك فقد احتجوا بما رواه البخاري عن البراء بن عازب -ب
اللهم أسلمت وجهي : على شقك االیمن ثم قل  عك فتوضأ وضوءك للصالة ثم إضطجعمضج

الیك  ورهبة إلیك ال ملجأ وال منجا منك اال الیك وفوضت أمري الیك وألجت ظهري الیك رغبة 
) ورسولك ( فقلت كما علمني غیر أني قلت ) آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبیك الذي ارسلت 

  )٥() .نبیك الذي ارسلت بال و ( فقال 

ه إبدال كلمة بكلمة كما انه لم یسوغ له مخالفة المسموع الرسول لم یجزل ووجه الداللة ان
  . مع أنه نبي ورسول لذلك ُأمر بإیراد ما سمع منه كما سمع 

                                                           
  . نقالً عن القاضي عیاض  ٥٩/  ٢ج/ تدریب الراوي / جالل الدین / السیوطي (١)
 .  ٧٧/ االلماع / و  القاضي عیاض  ٤٦٣/  ٣حج/ السنن / و الترمذي  ٢٨٩/  ٢ج/ السنن / ابو داود (٢)
  .  ٧٣/  ٢ج/ كشف االسرار / حافظ الدین / النسفي / ظ  (٣)

لم یشھد البراء بن عازب وأنس بن مالك ما سمعوا یوم غدیر . یكنى ابا عمار ، ن الحارث ھو البراء بن عازب ب: البراء بن عازب ٤
 .  ٤٦/ رجال / ظ الكشي . خم فعمى البراء وبرص قدم انس ابن مالك 

 .  ضوء باب من نام على ال ١٧٥/  ١ج/ صحیح ال/ البخاري (٥)
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فلم یجز تقدیم كلمة على كلمة وال  Jوكان مالك من المتشددین بحدیث رسول اهللا 
حرف وال حذف وال تخفیف ثقیل وال تثقیل حرف آخر على آخر وال إبدال حرف بآخر وال زیادة 

خفیف وال رفع منصوب وال نصب مجرور وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان یتقي في حدیث 
  . )١(ما بین التي والذي ونحوها  Jرسول اهللا 

من كذب عليَّ (  Jقال رسول اهللا : ما رواه البخاري في حدیث ابي هریرة قال  - ج
كلمة بكلمة أو حرف بحرف وهو كسابقیه لم یجز له ابدال )٢() النار متعمدًا فلیتبؤا مقعده من 

وكذلك فیمن یتعمد إبدال لفظ  Jفهو تحذیر شدید لمن یتعمد الكذب في حدیث رسول اهللا 
عز النبي لفظًا لم  إذمكان لفظ آخر من الحدیث یخشى علیه ان یكون من یشمله هذا الوعید 

  )٣(یقله 

  : االستدالل بمنطق العقل : ثانیاً 

استدل المنكرون للروایة بالمعنى بحصول االتفاق على ان الشرع قد ورد بأشیاء قصد  -أ
نكر التكبیر والتشهد واألذان والشهادة وٕان كان كذلك لم ی مثلاالتیان فیها باللفظ والمعنى جمیعًا 

  )٤(.بعینه ومعناه جمیعًا  ان یكون المطلوب بالحدیث لفظه

أوتي جوامع الكلم واختصر له الكالم اختصارًا وغیره ولو كان في  Jكون النبي  –ب 
الفصاحة والبالغة باقصى غایة لیس مثله بل قد یظن توفیة اللفظ بمعنى اللفظ اآلخر وقد روي 

اهللا : یا براء كیف تقول اذا اخذت مضجعك ؟ قال ( قال  9عن البراء بن عازب ان النبي
اذا أویت الى فراشك طاهرًا فتوسد یمینك ثم قل اللهم اسلمت وجهي الیك : قال علم أورسوله 

ال ملجأ وال منجى منك إال إلیك ، رغبة ورهبة الیك ، وألجأت ظهري الیك ، وفوضت أمري الیك 
فقال ) ورسولك ( آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبیك الذي ارسلت فقلت كما علمني غیر اني قلت 

  )٥() فمن قالها من لیلته ثم مات مات على الفطرة ونبیك ( بیده في صدري 

                                                           
  .  ٢١٠/  ٢ج/ فتح المغیث / و السخاوي  ١٦٢/ الكفایة / الخطیب / ظ (١)
 . باب اثم من كذب على النبي  ١١٧/  ١ج/ الصحیح / البخاري (٢)
 .  ٢٠٩/  ٢ج/ فتح المغیث / السخاوي / ظ (٣)
 .  ٢١١/  ٢/ فتح المغیث / و السخاوي  ١٨٢/ الكفایة / الخطیب  (٤)
 .  ١٦٠- ١٥٩/ الكفایة / الخطیب / باب من نام على وضوء /  ١ج/ الصحیح / البخاري (٥)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٦٨ 

ینبغي لطالب الحدیث ان یكون عالمًا عارفًا بالعربیة واختالف دالالت االلفاظ فعن  - ج
من كذب علّي متعمدًا ( اذا لم یعرف العربیة ان یدخل في قوله أخشى علیه ( (االصمعي قال 

الذي  ىن فاذا اتى الراوي بلفظ یؤدي المعنحلم یكن یل 9فان النبي) )فلیتبوأ مقعده من النار 
به هو المقصود او بعض ن یكون من اخل دون غیره مع إحتماال من فهمه من اللفظ النبوي

  )١(المقصود

  الحدیثي مناقشة حجج المانعین من النص

  :مناقشة اصحاب الرأي 

) من سمع ( و ) نّضر اهللا ( مكان ) كرحم اهللا ( مختلفة  بالفاظأنها قد رویت -أ:  أوالً 
) أفقه ( و ) أداه ( مكان و ) بلغه ( و ) ومنا حدیثًا ( مكان ) مقالتي ( و ) امرءًا سمع ( مكان 

  )٢()ولیس بفقیه ( مكان ) ال فقه له ( و ) أوعى ( مكان و 

فاظ قول رسول اهللا وقد تكون جمیع تلك األللم یحدث به سوى مرة واحدة 9فالنبي 
J  في أوقات مختلفة وفي هذه االستدالل نظر النه وان تحقق بالقطع ان المعنى في اللفظتین

  .  )٣(متحد ألن الذات المحدث عنها واحدة فالمراد یفهم بأي صفة وصف بها الموصوف

 حجة علیهم ال لهم النوهذا الحدیث )٤(انه حدیث واحد ونقل بالفاظ مختلفة لكن االغلب 
ربَّ مبلغ أوعى من ( قوله  دون اللفظ لما ذكر من تعلیل من ا هو نقل المعنىالمراد بالخبر إنمّ 

فاختالف الناس في الفقه مؤثر حیث ان الفقیه ) رب حامل فقیه إلى من هو أفقه منه سامع و 
 یكون ًال مأخذ العقیدة والمبلغ قد یكون راویًا وربما العن رأیه وعقیدته وان كان الخبر مثیحكي 

ولذا فان كثیر من الصحابة كان قد أو بمعناه  مًا بمضمونه فیحكي عما سمعه بلفظهالراوي عال
من استخراج ولذا فان الفقیه قد یعرف  )٥(بالمعنى  نقل خصوص االلفاظ وبعضهم كان یروى

 فهو ناقلالناقاللذي لم یفقه ما یفقه هكذا هو كثیر من الناقلین اما الحامل المعاني ماال یعرفه 
هذا الحدیث نقل على المعنى من حیث تعدد  على انبها العلم وهو دلیل  والمعنيوعبارات  ألفاظ

  .االلفاظ والمضمون واحد 
                                                           

  .   ١٤٤/ الباعث الحثیث / احمد شاكر / ظ (١)
 .  ١٨٣/ الكفایة / الخطیب / ظ (٢)
 .  ٢١٥/  ٢ج/ فتح المغیث / السخاوي / ظ (٣)
 .  ٣٠٠ – ٢٩٩/ توجیھ النظر / طاھر / الجزائري (٤)
 .  ١٨٣/ یة الكفا/ الخطیب / ظ (٥)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٦٩ 

) الرسول ( لفظ النبي بـ على البراء بن عازب حینما استبدل  Jان رد النبي  -ب
یدخلها القیاس ویجب توقیفیة ولها خصائص واسرار ال ن المنع یكون الفاظ االذكار فیتحمل أ
د االحادیث بالفاظها كما قالها له ان یر الجملة فیستحب وبعلى اللفظ الذي وردت به المحافظة

وردت فیه ویجب المحافظة على اللفظ الذي .  )١(الحسن البصري وغیره الن ذلك اسلم وأفضل 
لخطیب عترض افاذا تطرق الیه هذا االحتمال لم یصح االحتجاج به لمنع الروایة بالمعنى وا

ن والتشهد اي وجه وجب الحاق روایة حدیث رسول هللا بلفظه باألذوبأ( البغدادي على ذلك فقال 
ذلك ان البالغة  فضًال عنالدلیل علیه ویفهم منه بعدم وجود )٢() وغیر ذلك مما یجري مجراها 

  .فیه واحد تقتضي عدم تكرار اللفظ لوصف 

أجاب المجیزون بأن المراد من الحدیث النهي عن االتیان بلفظ یوجب تغییر الحكم  - ج
اما اذا كان اللفظ ینوب مناب اللفظ النبوي ویؤدي معناه وال یستوجب تغییر الحكم فإن الوعید ال 

  )٣(. م االتیان باللفظ النبوي لسك ان االولى واالوال یشیمثله 

  :العقل مناقشة حجج المانعین بمنطق 

  : الرأي االول ولھ وجھان  -أ

ن والتشهد وغیر ابلفظه باألذ Jحدیث رسول اهللا  وجب الحاق روایة:  الوجھ االول
ذلك مما یجري مجراها فال دلیل علیه النه لو تعین على الراوي إیراد الحدیث بلفظه ومعناه لوجب 

ن والتشهد وما دام لم اى األذأن یدل علیه دلیل بشرعي یوجب العلم ویقطع العذر كالتوقیف عل
  .  )٤(ا من والتشهد ونحوهایرد علیه دلیل فروایة الحدیث بلفظه تغایر األذ

ن وال یمنع مخالفوهم أن یقولوا ابالفاظ االذJالحاق حدیث رسول اهللا :  الوجھ الثاني
وأوامره ونواهیه وجب كذلك  Jإنه لما حصل االتفاق على إباحة الترجمة في حدیث رسول اهللا 

  . )٥(االعجمي  من جواز روایته على المعنى باللفظ العربي الذي هو أقرب الى لفظ النبي

  : الرد على النقطة الثانیة  -ب

                                                           
 .  ١٨٢/ الكفایة / الخطیب (١)
 .  ٢١١/  ٢ج/ فتح المغیث / لسخاوي ا+١٨٣/ الكفایة / الخطیب / ظ (٢)
 .   ٢٧٤/  ١ج/ فتح الباري بشرح صحیح البخاري / ابن حجر (٣)
 .  ١٨٢/ الكفایة / الخطیب / ظ (٤)
  .  ١٨٣/  المصدر السابق(٥)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٧٠ 

فان النبي أمدح ) الى وبنبیك الذي ارسلت ) وبرسولك ( على الرجل قوله  Jرد النبي 
من الرسول ولكل واحد من هذین النعتین موضع أال ترى ان اسم الرسول یقع على الكافة واسم 

فضل المرسلون من االنبیاء ألنهم جمعوا النبوة والرسالة النبي ال یتناول إال االنبیاء خاصة وانما 
) الذي أرسلت ( جاء بأمدح النعت وهو النبوة ثم قیده بالرسالة حین قال ) وبنبیك (  معًا فلما قال

وبنبیك ( وبیان آخر وبرسولك الذي ارسلت غیر مستحسن النه یجتزأ بالقول االول وكان قوله 
فالراوي  )١(وبه رّده الیه  Jیفید الجمع بین النبوة والرسالة فلذلك أمره النبي ) الذي ارسلت 

 Jنى المطابق مؤد كما سمع ثم المراد منه من ال یعرف ولیس الكالم فیه وفائدة قوله بالمع
ویرى البحث  )٢(بجبریل أو الجمع بین لفظي النبوة أو الرسالة للبراء ما ذكر عدم االلتباس 

كالم بل الشك فیه فهو صادر عن معصوم و انصحة الروایة فهذا الرأي هو الحاسم وال یق
ظه وال یجوز أن فیه الزیادة وال النقصان فاألدعیة یجب ان ینقلها الراوي بلفالمعصوم ال یجوز 
الرسول واألئمة والمعصومین بضیف أو ینقص منها ألنها أقوال توقیفیة خاصة یقدم أو یؤخر أو ی

  .لما لها من خصوصیة في ترتیبها واسلوبها  %

  : الرد على النقطة الثالثة  -ج

فانه یوصف بانه ادى ما سمع وان اختلفت االلفاظ وهكذا  إن من أدى تمام معنى الكالم
سمعا وٕان كان لفظ الشاهد خالف لفظ  كماالشاهد والترجمان یقع علیهما الوصف بأنهما أدیا

م عنه وقد تخوف بعض المتشددین في تبدیل اللفظ ترجَ م غیر لغة المُ ترجِ المشهود علیه ولغة المُ 
أوتي جوامع الكلم له الكالم إختصارًا وغیر ذلك  Jنبي نسب الى ال إذالمروي من خوف الوعید 

ولو كان الراوي من أرباب الفصاحة والبالغة ال یبلغ درجته وكثیرًا ما یظن الراوي بالمعنى انه قد 
  )٣(كما ظهر في كثیر من االحادیث  نفسه اتى بلفظ یقوم مقام االخر وال یكون كذلك في االمر

 ارباب اللسان أعلم الخلق بمعاني الكالم ولم یكونوا یقولونویمكن القول بان الصحابة 
لل لمعرفتهم بما في الروایة على المعنى من الخطر وأما استداللهم ذلك اال تخوفًا من الز 

باالجماع على جواز شرح الشریعة للعجم بلسانهم للعارف به وأنه جاز ذلك بلغة اخرى فجوازه 
  . بالعربیة أولى وفیه أمران 

                                                           
 .  ١٨٣/ الكفایة / الخطیب  (١)
 .  ٣٠٢/ توجیھ النظر / طاھر / الجزائري / ظ (٢)
 .  ٢١٥/  ٣ج/ نھایة السول /  االسنوي/ ظ (٣)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٧١ 

انما أجیز للضرورة وهو شرح الشرع لمن ال یحسن العربیة بلسانه الذي یحسنه :  االول
  . السیما إن كان ممن دخل في الدین حدیثًا 

لفاظ اخرى من اللغة االعجمیة على طریق اجواز ابدال الفاظ العربیة ب:  االمر الثاني
مقاربة لها  )١(بیة بالفاظ اخرى كان جواز االبدال بالترجمة فاالولى ابدال الفاظ العر الترجمة فاذا 

  .وهذا ما ال یحصل اال عن طریق جواز الروایة بالمعنى الذي اباحها الرسول واالئمة المعصومین

  الجمھورجواز الروایة بالمعنى عند : الصورة الثانیة 

ان الحدیث یروى بغیر لفظه بل بمعناه وهي طریقة الصحابة والتابعین وتابعي التابعین 
ًى واحد في أمر واحد بالفاظ مختلفة فإنهم كثیرًا ما كانوا ینقلون معن بالتتبع والتدبر ویظهر ذلك

  . )٢(دون اللفظ  من وما ذلك إال ألن معولهم كان على المعنى

وذهب جمهور العلماء الى جواز الروایة بالمعنى لمن یحسن ذلك بشرط ان یكون جازمًا 
یأتي بلفظ مرادف كالجلوس مكان  وا انرطتشامجیزون بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه وهؤالء ال

اء ومنهم به مساویًا لالصل في الجالء والخفالقعود أو العكس ومنهم من شرط ان یكون ما جاء 
من شرط ان ال یكون الحدیث من قبیل المتشابه كأحادیث الصفات ومنهم من شرط ان ال یكون 

  . الحدیث من جوامع الكلم وغیرها من الشروط وسوف نستعرض ادلة المجوزین باالدلة والبراهین 

  أدلة المجوزین في الروایة بالمعنى 

فظ محفوظًا وكذلك إن حدث الراوي من الواضح ان نقل الحدیث بالمعنى اذا لم یكن الل
فلو كان الحدیث مدونًا فانه ال یحتاج الى نقل بالمعنى  من حفظه ال من كتبه ولم یحفظ مضبوطاً 

  .ومن ادلة المجوزین 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M تعالى قوله باستدلوا  -١
2    1    0  /  .  -  ,3     ;   :  9  8  7  6  5  4

  I  H     G  F  E   D  C  B   A  @  ?  >  =  <L)٣(  .  

                                                           
 .   ٤٠٥ – ٣٠٤١نزھة النظر / طاھر / و  الجزائري  ١٨٢/ الكفایة / الخطیب / ظ (١)
  .  ٢٠٩/  ٢ج/ فتح المغیث / و  السخاوي  ٣٢٣/  و  ابن الصالح معرفة انواع علم الحدیث  ١٨٢/ الكفایة / الخطیب / ظ (٢)
  .  ٥٩-٥٨/ سورة البقرة (٣)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٧٢ 

استدل بعض العلماء بهذه اآلیة على تبدیل االقوال  () (ه ٦٧١ت (  )١(قال القرطبي 
د وقع بعكان الت نبد بلفظها أو بمعناها فاعا في الشریعة ال یخلو ان یقع التالمنصوص علیه

بلفظها فال یجوز تبدیلها لّذم اهللا تعالى من بدل ما أمره بقوله وان وقع بمعناها جاز تبدیلهما بما 
  .  )٢() )یؤدي الى ذلك المعنى وال یجوز تبدیلهما بما یخرج عنه 

لفظ مع المحافظة لیها حرفیًا او یجوز أبدال لفظ بوهنا یطرح سؤال هل یجب الجمود ع
بحانه وتعالى انزل كتابه على سبعة احرف معرفة منه بأن الحفظ قد یزل على المعنى فاهللا س

لتحل لهم قراءته وان اختلف لفظهم فیه مالم یكن في اختالفهم إحالة معنى ما كان سوى كتاب 
  . )٣() معناه  اختالف اللفظ مالم یحل( یجوز فیه اهللا أولى أن 

االبدال بلغة  جاز لعارف به فاذااالجماع على جواز شرح الشریعة للعجم بلسانهم ل -٢
علوم ان التعارف بین العربیة وترجمتها العربیة اقل مما مال اخرى فجوازه بالعربیة أولى فان من

  .  )٤(لغیر العربیة  ابینها وبین ترجمته

 ر لفظهان ینقل بمعناه بغی Jإن االمة متفقة على ان للعالم بمعنى خبر النبي  -٣
وبلغة اخرى وٕان الواجب على رسله وسفرائه الى اهل اللغات المختلفة ان یرووا عنه ما سمعوه 

  .)٥(إلیهم  امما اخبرهم به الى األجناس بلغتهم إن كانوا عالمین باللغتین العربیة ولغة من ارسلو 

ان اهللا تعالى قد قص علینا من انباء ما سبق قصصًا كرر ذلك بعضها في مواضیع  -٤
وهو مخالف لهم في التقدیم فاظ مختلفة والمعنى واحد ونقلها من السنتهم الى اللسان العربي بال

  . )٦(خیر والحذف وااللغاء والزیادة والنقصان وغیر ذلك والتأ

البخاري أنه  عن هناك عدة من االخبار تؤكد على جواز الروایة بالمعنى وقد عرف -٥
كان یجیز الروایة بالمعنى مثلما اجاز تقطیع الحدیث من غیر تنصیص على اختصاره ویعود 

على البلدان اذ كان یقول رب رحلته  في أثناءالسبب في ذلك الى انه قد صنف صحیحه الجامع 
ب صرة فكتبته بخراسان لذلك كان یكتحدیث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حدیث سمعته بالب

  .  )٧(الحدیث من حفظه فال یسوق الفاظه برمتها بل یتصرف فیه ویسوقه بمعناه 

                                                           
د هللا محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح االنصاري الخزرجي االندلسي القرطبي رحل الى الشرق كان شیخاً فاضالً ولھ ھو ابو عب(١)

تفسیر / ظ / ھـ ٦٧١تصانیف منھا تفسیر القرآن والتذكرة باحوال الموتى والتذكار في افضل االذكار توفي في التاسع من شوال سنة 
 .  الترجمة المقدمة / القرطبي 

 .  ٢٨٠/  ١ج/ تفسیره / القرطبي (٢)
 .  ٢١٥/  ٢ج/ فتح المغیث / السخاوي / ظ (٣)
 .  ٢١٤/ ٢ج/ فتح المغیث / السخاوي +  ١٨٢/ الكفایة / الخطیب (٤)
  .  ٢١٤/ ٢ج/ فتح المغیث / و  السخاوي  ١٨٢/ الكفایة / الخطیب (٥)
  .  ١٨٢ /الكفایة / و الخطیب  ٥٣٠/ المحدث الفاصل / الرامھرمزي (٦)
  .  ٥٠/  ١ج/ توضیح االفكار / محمد بن اسماعیل / الصنعاني / ظ (٧)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٧٣ 

  مناقشة أدلة المجوزین في الروایة بالمعنى 

إن القران معجز واالعجاز فیه یتعلق باللفظ والمعنى فاذا أجیز ابدال الفاظه :  أوالً 
المعنى وقع إخالل بأمر االعجاز من وجه مع اللغة العربیة عن طریق الروایة ب بالفاظ اخرى من

الحصول االلتباس على كثیر من الناس مع عدم االضطرار الى ذلك فان أشكل شيء منه على 
الفاظه بالفاظ اخرى من من یعرف العربیة أزیل إشكاله بطریق التفسیر أو التأویل بخالف إبدال 

فانه مع االضطرار الى ذلك لیس فیه  اللغة االعجمیة عن طریق الترجمة لمن ال یحسن العربیة
ما ذكر من االلتباس واما الحدیث فانه لیس كذلك فال محذور في ابدال الفاظه بالفاظ اخرى سواء 

  . نت من اللغة العربیة او األعجمیة اك

إن القرآن الكریم متواتر بحیث ال یخفى امره على احد منهم فال داعي لروایته :  ثانیا
وأما الحدیث . الكریم ایة بالمعنى إنما اجیزت للضرورة تلجأ الى ذلك في القرآن بالمعنى ألنه الرو 

بضع افراد فاذا منع من ال فكثیر منه من قبیل اخبار اآلحاد التي یختص بمعرفتها فرد او 
  .  )١(كثیر من االحكام المهمة فظ من روایته بالمعنى ربما ضاع الل یستحضر

 ً فالشاهد من ادى كالم الرجل فانه یوصف بأنه ادى كما سمع وان اختلفت االلفاظ وهكذا :  ثالثا
والترجمان یقع علیهما الوصف بأنهما أدیا كما سمعا وان كان لفظ الشاهد خالف لفظ المشهود 
 علیه ولغة الُمترِجم غیر لغة الَمتْرَجم عنه وقد نقل الخبر بالمعنى عن ابي حنیفة والشافعي جائز
خالفًا البن سیرین وبعض المحدثین إشترطوا ان ال تزید الترجمة وال تنقص وال تكون أخفى وال 

ویمكن القول بان الترجمة قد تؤدي  )٢(أجلى إنما المقصود إیصال المعاني فال یضر فوات غیرها 
ذا المعاني الحقیقة وقد تظهر بها مشاكل تفقد بعض المعاني فال یصل المعنى الیها كامًال فا

كانت الترجمة قصرت في بعض االلفاظ ولكنها قد أوصلت المعنى المراد كذلك فان المحدثین قد 
  .روایاتهم بالمعنى مع المحافظة على محتوى الروایة  اأوصلو 

 ً جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز إبدال العربیة باعجمیة ترادفها : رابعا
ومن المعلوم هناك تفاوت بین العربیة وترجمتها اقل مما بینها ابدال العربیة بعربیة ترادفها فاالولى

                                                           
 .  ٣١١/ توجیھ النظر / الجزائري / ظ (١)
 .   ٣٠٠/ توجیھ النظر / طاھر / الجزائري  (٢)
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لذا . بل معناه  Jوبین االعجمیة حیث ان السامع للترجمة یعلم ان المسموع لیس كالم النبي 
  : رط المجوزون للترجمة ثالثة امور هي اشت

  . ان ال تكون الترجمة قاصرة على األصل في إفادة المعنى  -أ

  .فیها زیادة وال نقصان ان ال تكون  -ب

د یقع بالمحكم ان تكون الترجمة مساویة لالصل في الجالء والخفاءالن الخطاب ق - ج
  . )١(یة فال یجوز تغیرها عن وصفها والمتشابه لحكمة خف

كما یبدل القعود بالجلوس والعلم اللفظ بمرادفه ومساویه في المعنى  كذلك جوزوا إبدال
ة والحظر بالتحریم واتفقوا على منع الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق المعرفة واالستطاعة بالقدر ب

  . )٢(االلفاظ 

 ً ان اهللا تعالى قص القصص بلغة العرب وحكاها بلفظ القول وهي بین مالم یقع :  خامسا
بلغتهم وبین ما وقع بلغتهم لكن بلفظ واسلوب آخر الشتمال القرآن على فصاحة ال توجد في غیره 

 Jوال یساعد علیها وسع البشر وقد قص القصة الواحدة بعبارات مختلفة وقد جرت في زمانه 
االلفاظ جمیعًا نحو ما روي من قوله زوجتكما بما معك من القرآن ملكتكها بما  حیث لم تنقل بتلك

ومن المالحظ بان الرسول لم  الروایةفي هذه معك خذها بما معك وغیر ذلك من االلفاظ الواردة 
مرادفًا لهذه االلفاظ یلفظ بجمیع هذه االلفاظ بل ال یجزم بانه قال بعضها إذ یحتمل انه قال لفظًا 

دم السماع و المطلوب والسیما مع تقالرواة بالمرادف ولم تات بلفظه اذ المعنى ه ها فاتىوغیر 
على الحفظ والضابط منهم من ضبط المعنى واما ضبط اللفظ ضبطه بالكتابة واالتكال  موعد

  .   )٣(فبعید جدًا السیما في االحادیث الطویلة 

عنى فهو دلیل على ما صرح به ما وردت من اخبار حول الروایة بالمأّن ویرى البحث 
الجمهور من الصحابة والتابعین وتابعي التابعین للعالم الفاهم الناقد لوجوه الكالم وتصریف 

ال تصح فیها الروایة بالمعنى كاألدعیة واألذان والتشهد  اً االلفاظ ومقاصدها كما ان هناك امور 

                                                           
 .  ٣٠٤/ توجیھ النظر / طاھر / الجزائري (١)
  .  ٣٠٤/ توجیھ النظر / طاھر / الجزائري / ظ (٢)
 .  ٣١٣/ ن . م / ظ (٣)
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كما أو بها سنة االحتیاط بان یقول الراوي عق الصحابة وكما سنّ ، والقنوت فانها امور توقیفیة 
  .قول مالم یقله  Jمن االلفاظ مخافة الزلل أو ان ینسب الى رسول هللا ) و ذلك نح( و ) قال 

  شروط الروایة بالمعنى 

من المعلوم ان علماء الحدیث وضعوا شروطًا لراوي الحدیث بالمعنى وهذه الشروط تلزم 
  :  وهيالتقید بها وي الرا

جازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها المحدث عالمًا بحقائق االلفاظ وم نو یكان :  اوالً 
ان ال یروي ما سمعه  علیهو لم یجز له الروایة بالمعنى  فان لم یكن كذلك خبیرًا بما یحیل معانیها

وهذا ما اختلف فیه فأما اذا كان عالمًا عارفًا بذلك من غیر تغییر  اال على لفظه الذي سمعه
ه بعض المحدثین وطائفة ه اكثرهم ولم یجوز الصحابة واهل الحدیث وارباب الفقه واالصول فجوزو 

  . )١(ین وغیرهم الشافعمن الفقهاء واالصولیین من 

فالناقل یجب ان یكون عارفًا عالمًا بمواقع االلفاظ حتى یتمكن من صرف المعنى 
فاذا علم الراوي بذلك جاز له الروایة  المنقول منه الى المنقول الیه وهو شرط بالنسبة الیهما

لفاظ مختلفة وما افي امر واحد ب اً بالمعنى على اصح القولین وكثیرًا ما كانوا ینقلون معنى واحد
دون اللفظ والنه یجوز التعبیر باالعجمیة للعجمي وبالعربي من ذاك إال ألن معولهم على المعنى 

الن النبي افصح من نطق بالضاد  Jكما جوز بعضهم في غیر حدیث النبي )٢(تكون أولى 
بحسب وفي تراكیبه اسرار ودقائق ال ُیَقْف إال بها كما هي فان لكل تركیب من التراكیب معنى 

ها خاصیة مع صاحبت كلمةها بل كل خیر ولو لم یراع لذهب مقاصدالفصل والوصل والتقدیم والتأ
م وغیرهما وكذلك االلفاظ التي ترى مشتركة او مترادفة اذا وضع كل امستقلة كالتخصیص واالبه

  .موضع اآلخر فات المعنى الذي قصد به 

ومما یالحظ على الراوي الذي ینقل الروایة بالمعنى یجب ان یفهم االلفاظ ویعرف 
  .خواصها ومقاصدها كما یجب ان یعلم عدم اختالل المراد بها في ما أداُه 

                                                           
  .  ٥٦/  ٢ج/ تدریب الراوي / جالل الدین / و السیوطي  ٢٣٦/ المقدمة / ابن الصالح / ظ (١)
 .  ١٥٤/ الرعایة / الشھید الثاني / ظ  (٢)
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ین العلماء في تقطیع الحدیث واختصاره بروایة بعض المحدثین لخالف باوقع  وقد
  .اقوال  على دون بعض من الواحد

  . لتحقیق التغییر وعدم ادائه كما سمعه بالمعنى المنع مطلقًا بناًء على منع الروایة  -أ

المنع ان لم یكن هذا المقطع قد رواه في محل آخر أو رواه غیره تمامًا لیرجع الى  -ب
  .  )١(تمامه من ذلك المحل ارسله غیر واحد قوًال 

الجواز مطلقًا سواء كان قد رواه غیره على التمام ام ال وینبغي تقیید القول اذا لم  - ج
االستثناء والشرط والغایة ونحو ذلك كفه ى حذبالمعنیكن المحذوف متعلقًا بالمأتي به تعلقًا یخل 

ومن شروط جواز تقطیع الحدیث واقتصاره ان ال یذكر )٢(واال فالظاهر عدم الخالف في المنع 
سبیل المثال ال یجوز ان  دیث ویترك جزءًا متعلقًا بأوله كاالستثناء مثًال فعلىمن الح اً راوي جزءال

فتقتصر على روایة الجزء ) الجنة اال من أبى  كل أمتي یدخلون( حدیث  9تروي عن النبي 
اال من أبى قالوا ومن یأبى یا ( وتترك بقیة الحدیث ) كل أمتي یدخلون الجنة ( االول وهو 
  . )٣() من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال رسول اهللا 

وأما تقطیع المصنف متن ( هذا وقد تعرض ابن الصالح لحكم تقطیع الحدیث فقال 
الحدیث الواحد وتفریقه في االبواب فهو الى الجواز اقرب ومن المنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري 

  . )٤() وغیر واحد من ائمة الحدیث وال یخلو من كراهة 

تدل االخبار على ان بعض الصحابة والتابعین قد رووا بعض االحادیث بمعانیها أو  كما
عند الضرورة وكان أحدهم اذا اضطر الى هذا أشار الى ان ما أنهم أجازوا أبدال كلمة بأخرى 

ولذا نرى بعض الصحابة یتورعون كثیرًا عند ذكر حدیث رسول  Jیرویه لیس لفظ رسول اهللا 
وما ) نحو هذا ( أو ) او كما قال ( فكان یقول بعد الفراغ من الحدیث  خشیة الخطأ Jاهللا 

اشبه من االلفاظ مع العلم إن الصحابة كانوا یفعلون ذلك وهم اعلم الناس بمعاني الكالم خوفًا 

                                                           
 .  ٢٥٦/  ٣ج/ اس الھدایة مقب/ و المامقاني  ١٥٥/ الرعایة  /الشھید الثاني / ظ (١)
  .  ٢٥٦/  ٣ج/ مقباس الھدایة / المامقاني /ظ (٢)

 .  ٦٨٥١ح / باب االقتداء برسول هللا /  ٢٦٥٥/  ٦ج/ الصحیح / البخاري (٣)
  .  ١٥٦/ الرعایة / و الشھید الثاني  ٣٢٥/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن الصالح (٤)
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من الزلل لمعرفتهم بما في الروایة بالمعنى من الخطر وقد روي ذلك من الصحابة كابن مسعود 
  .)١(بن مالكوأبي الدرداء وانس 

ال یتواله اال متقن اللغة  ال یروي بقراءة لحان أو مصحف بل ینبغي للمحدث انو
ویتحقق اداءه كما سمعه %واالئمة المعصومین Jوالعربیة لیكون مطابقًا لما وقع من النبي 

  .)٢(9امتثال ألمر الرسول ، 

ان ابن سیرین كان یلحن وهو من المتشددین على ایراد وكما هو معروف عند أهل الشأنف
لم یلحن  Jإن كان ابن سیرین یلحن فان النبي ( الحدیث بلفظه ونقل عن االعمش قوله 

إّن أخوف ما أخاف على ( كما ان االصمعي حذر الرواة الحدیث من اللحن فقال )٣() فقوموه 
من كذب علّي متعمدًا (  Jالنبي  طالب العلم اذا لم یعرف النحو ان یدخل في جملة قول

رویت عنه ولحنت فیه كذبت  فمهما لم یكن یلحن Jالن الرسول ) فلیتّبوأ مقعده من النار 
  .  )٤(علیه 

هل البیت كالمهم فصیح وهم ال یلحنون ابدا وقد نقل جمیل وأئمة أ Jفالرسول الكریم 
حدیثنا فانا قوم فصحاء  عربواإ( ه عن االمام ابي عبد اهللا قال بن دراج في صحیح

اراد بهذا ان یقول نحن فصحاء وال یمكن ان تدخل العجمة في احادیثنا الن  8فاالمام)٥()
وبهذا فان طالب الحدیث یجبان یتعلم الرسول افضل من نطق بالضاد وكذلك أئمة اهل البیت 

ن التصحیف من النحو والعربیة قبل الشروع في طلب الحدیث حتى یسلم من اللحن وال یسلم م
هم وبالروایات وضبط لعارفین باحوال الرواة وضبط اسمائفواه الرجال اأبذلك بل باألخذ من 

  .  )٦(كلماتها 

اذا وقع في روایته لحن او تحریف فیما تحمله من الروایة وقد اختلفوا ففیه قوالن : اً ثانی
به ویقول روایتنا كذا أو واألكثر ان یرویه على صواب السیما في اللحن الذي ال یختلف المعنى 

                                                           
 .   ٦٣/  ٢ج/ الراوي تدریب / و السیوطي  ٣٤٣/ معرفة انواع علم الحدیث / و ابن الصالح  ١٨٥/ الكفایة / الخطیب / ظ (١)
 .  ١٥٦/ الرعایة / و الشھید الثاني  ٣٢٥/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن صالح / ظ (٢)
 .  ٢٦٤/  ٤ج/ من ال یحضره الفقیھ / و الصدوق  ٣ح١٠/  ١ج/ الصحیح / و مسلم  ٥٢/  ١ج/  كفایةال/ الخطیب (٣)
  .  ٣٢٦/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن الصالح (٤)
  .  ٥٢/  ١ج/ الكافي / الكلیني (٥)
 .  ١٥٦/ الرعایة / الشھید الثاني : ظ (٦)
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ت ( قال ابن الصالح . )١(ویقول بعد ذلك وصوابه كذا  ونة او المصحفةحیقدم الروایة المل
وهناك قول ثالث هو ترك  )٢() وهذا غلو في اتباع اللفظ والمنع من الروایة بالمعنى ) ( ه ٦٤٣

  . )٣(لنبي لم یقله الخطأ والصواب جمیعًا اما الصواب فإلنه لم یسمع واما الخطأ فألن ا

كذا و ه على كونه خطأ والصواب إصالحه كذا بندیث كما سمعه ویواالولى ان یروي الح
حتى یسلم من شبهتي إخفاء الحكم الشرعي وروایة مالم یسمعه وأما إصالح التحریف والتصحیف 

على تحریف والتصحیف في االصل في الكتاب وتغییر ما وقع فیه فیجوز بعضهم واألولى ترك ال
والتضبیب علیه وبیان صوابه على الحاشیة فان ذلك اجمع للمصلحة وانفى للمفسدة ولو  حاله

وقد روي ان بعض اصحاب الحدیث رأى في ، فتح باب التغییر لجسر علیه من لیس بأهل 
المنام وكأنه قد مّر على شفته أو لسانه شيء فقیل له في ذلك فقال لفظه من حدیث رسول اهللا 

J  هل العلم خطأ وهو وكثیرًا ما ترى ما لیتوهمه كثیر من ا)٤(ي ففعل بي هذا یبرأوغیرتها
هذا اذا كان التحریف في الكتاب وأما في السماع فاألولى أن . خفي  صواب ذو وجه صحیح

وله ) فالن كذا  في طریق( او ) عند شیخنا ( أو ) وفي روایتنا ( ل یقرأه على الصواب ثم یقو 
واحسن االصالح ان یكون بما جاء في روایة اخرى )٥(ل ثم یذكر الصواب ان یقرأ ما في االص

او حدیث آخر فان ذاكره آمن من النقول المذكورة ویجب االصالح بزیادة الساقط من االصل فان 
لم یغایره معنى االصل فال باس بالحاقه في االصل من غیر تنبیه على سقوطه بان یعلم انه 

في النسب وكحرف ال یختلف المعنى به وٕان غایر الساقط معنى ) ن إب( سقط في الكتابة كلفظة 
  . ما وقع في االصل تأكد الحكم بذكر االصل مقرونًا بالبیان لما سقط 

وان علم ان بعض الرواة له اسقطه وحده وان من فوقه من الرواة اتى به فله ایضًا ان 
یلحقه في نفس الكتاب مع كلمة یعني قبله هذا اذا علم شیخه رواه له على الخطأ واما لو رواه 

كتاب نفسه وغلب على ظنه ان السقط من كتابه ال من شیخه اتجه حینئذ الى إصالحه في الفي 
روایته عند تحدیثه كما اذا ُدرس من كتابه بعض االسناد او المتن بتقطع أو بلل فانه كتابه وفي 

یجوز له استدراكه من كتاب غیره اذا عرف صحته ووثق به بان یكون اخذ من شیخه وهو ثقة 

                                                           
 .  ٢٦٠/  ٣ج/ مقباس الھدایة / و المامقاني  ٣٢٥/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن الصالح (١)
  .ن . م (٢)
 . ن . م (٣)
 .  ٣٢٨/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن الصالح / ظ (٤)
 .  ١٥٧/ یة الرعا/ الشھید الثاني (٥)
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له نعم بیان حال الروایة وسكنت نفسه الى ذلك وهو الساقط ومنع بعضهم من ذلك ال وجه 
لكن االولى سد باب التغییر واإلصالح لئال .)١(من نسخة موثوق بها اولى وكتابة ان االصالح 

وقع ثم یذكر وجه یجسر على ذلك من ال یحسن وهو اسلم مع التبیین فیذكر عند السماع كما 
وقع ( ة العربیة وٕاما من جهة الروایة وان شاء قرأه اوًال على الصواب ثم قال صوابه اما من جه

  . )٢(تقول على رسول اهللا ما لم یقل یال  وهذا أولى من االول كي) تنا كذا عند شیخنا أو في روای

ما رواه الراوي من الحدیث عن اثنین او اكثر وبین روایتهما تفاوت في اللفظ : ًا ثالث
( والمعنى واحد وكان له ان یجمع بینهما في االسناد ثم یسوق الحدیث على لفظ احدهما ویقول 

وما أشبه من ) هذا لفظ فالن قال أو قاال اخبرنا فالن ( فظ لفالن او واللاخبرنا فالن فالن
  . )٣(العبارات

اخبرنا فالن ( واذا لم یخص لفظ احدهما بالذكر بل اخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال 
على مذهب تجویز الروایة  فهذا غیر ممتنع) اخبرنا فالن : وفالن وتقاربا في اللفظ قاال 

دون بعض  من اما اذا سمع من جماعة كتابًا مصنفًا فقابل نسخته بأصل بعضهم )٤(بالمعنى
  المقابل بأصله ففي جوزاه وجهان ) واللفظ لفالن ( وأراد أن یذكر جمیعهم في االسناد ویقول 

یحتمل أن یجوز كاالول ألن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر انه :  الوجھ االول
  . بلفظه 

عنده بكیفیة روایة اآلخرین حتى یخبر مل أن ال یجوز النه ال علم حتی:  الوجھ الثاني
 ثعنها بخالف ما سبق فانه اطلع على روایة غیر من نسب اللفظ إلیه وعلى موافقتها من حی

وغیرها فان الصحابة والتابعین وغیرهم قد ذهبوا الى  الشروطومن هذه )٥(المعنى فاخبر بذلك 
وم ان الصحابة الن من المعل باداء المعنى بعینه وفق الشروطجواز الروایة بالمعنى اذا قطع 

علیه وقد سمعوها مرة واحدة خصوصًا في االحادیث  على ماهي جمیعها األلفاظیستحیل حفظهم 
  . )٦(الطویلة مع تطاول االزمنة علیها لذلك نجد كثیرًا ما یروي عنهم بمعنى واحد والفاظ مختلفة 

                                                           
  .  ٢٦٣/  ٣ج/ مقیاس الھدایة / المامقاني (١)
 .  ١٥٧/ الرعایة / و الشھید الثاني  ٣٢٩/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن الصالح (٢)
  .  ١٥٧/ الرعایة  / و  الشھید الثاني  ٣٣٢/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن الصالح (٣)
 .  ٢٦٣/  ٣ج/ مقباس الھدایة / المامقاني (٤)
 .  ٢٣٤/ معرفة انواع الحدیث / این الصالح  (٥)
 .  ٢٤٨/  ١ج/ ار وصول االخیار الى اصول االخب/ مد حسین عبد الص/ الحارثي / ظ (٦)
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ى كان مطروحًا في أول االمر منذ عهد الرسول وقد ى البحث بان النقل بالمعنر وی
رج رواة الحدیث منه ثم سأل أهل البیت عن الروایة لیه الرواة بتغییر االلفاظ وقد تحاعترض ع

نى الحدیث بالمعنى فقال ال بأس ان كنت ترید معانیه ولكن بشروط أهمها أن یصیب الراوي مع
ان الحدیث لم یكن ذا اثر سيء فقد التزم العلماء به لغة ومفرداتها كما ًا عالمًا بالویكون عارف

نه ولم تجوز له الروایة وبشروط صعبة التحقق فلو لم یستحضر الراوي اللفظ وبقي معناه في ذه
الحكم من االحكام  سیما اذا كان ذلكال لضاع الحكم المستفاد منه فكان في ذلك مفسدةبالمعنى 

وفق الشروط المتقدمة  على السبب اجازوا الروایة بالمعنىطر الى معرفتها ولهذا المهمة التي نض
  .سابقاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ....................................................................الفصل الثاني 

٨١ 

  ) مصطلحات روائیة تتعلق بالروایة بالمعنى : ( المبحث الثالث 

علماء الحدیث في كل حقل من الحقول المشار الیها آنفًا مصطلحات وتعابیر  استعمل
الرجوع الى فهم معاني هذه  دون منولكن بات من العسیر فهم هذه المصطلحات خاصة بها 

المصطلحات على وجه الدقة ومن الطبیعي ان تكون الحاجة الى مصطلحات لها عالقة مهمة 
معنى متن الروایة النصوص الشرعیة ال سیما الروائیة فهي من صلب و  في اثناءبالروایة بالمعنى 

  .في تقویم المعاني الروائیة  %اهل البیت  ت واستعملهاوهي مصطلحات وضع

ومه لجمیع ما یصلح إنطباق عنوانه لجمیع افراد هوهو اللفظ الشامل بمف: العام  -١
فأطالق . أو مادل على شمول جمیع افراده وضعًا أو اطالقاً  )١(الموضوع او المتعلق أو المكلف 

فالحكم باالكرام ) تقي  أكرم كل( عامًا مثل العام عند االصولیین على الحكم اذا كان موضوعه 
 وقد اختلف فیه هل هو من)  ٢(وهو كل تقي بالعموم یوصف بالعموم كما یوصف موضوعه 

 لفاظ والمعاني ألن المتعمد هو المعنى وما اللفظ إال لسبیلعوارض االلفاظ فقط او یشمل األ
  .   معانيالمعرفة ما یفهم منه من 

بها وقامت البینة علیها وأمر عمر بجلدها أن مجنونة فجر ( فقد روت العامة والخاصة 
فسألهم عن أمرها فأخبروه فأمر بارجاعها وقال للخلیفة أما تذكر ان  8فأجتاز علیهم علي 

رفع القلم عن ثالث عن الصبي حتى یبلغ وعن النائم حتى یستیقظ وعن المعتوه Jرسول اهللا
ها فخل سبیلها فجعل عمر ئفي بالوان هذه معتوهة بني فالن لعل الذي اتاها وهي ) حتى یبرأ 

  . ت بالفاظ مختلفة یوهذه الروایة قد رو )٣()یكبر وأمر بأطالق سراحها 

أتى عمر بمرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها ( قال  )٤(ما نقل عن ابي ظبیان  امنه
ما هذا ؟ قالوا مجنونة فجرت فأمر بها عمر ان : فقال  8فمروا بها على علي بن ابي طالب 

حتى  الصبي أما علمت ان القلم رفع عن ثالثة عن: فأتى عمر فقال له  اترجم فقال ال تعجلو 
  .  )٥(النائم حتى یستیقظ  نیحتلم وعن المجنون حتى یفیق وع

                                                           
  .  ٢٢/  ١ج/ اصول الفقھ / محمد رضا / المظفر (١)
 .  ٣٨٨/  ١ج/ مفتاح الوصول الى علم االصول / احمد / البھادلي (٢)
 ٢مناقب ال ابي طالب ج/ و ابن شھر اشوب  ٤١/  ١ج/ و المفید االرشاد  ١١٩/  ١ج/ الخصال /  ٣٩١/  ٢مج/ سننھ / الترمذي (٣)

 .   ٢باب انھ الحد على مجنون ح ٢٨/٢٣ج/ وسائل الشیعة / و الحر العاملي  ١٨٨/ 
 .  ٦١/ رجال / الطوسي / ه ظ ٥٦ب وسلمان مات یروي عن علي بن ابي طال) أبو ظبیان الكوفي ( ھو الحصین بن جندب یكنى (٤)
 .  ١١٩/  ١ج/ الخصال / الصدوق (٥)
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جر بها إن مجنونة على عهد عمر ف( قال ) ه ٤١٣ت ( ومنها ما روى الشیخ المفید 
جلد فقال   لتُ  8فمر بها أمیر المؤمنین، رجل فقامت البینة علیها بذلك فأمر عمر بجلدها الحّد 

، وقامت البینة علیها ، أن رجًال فجر بها وهرب : فقیل له ،  )١(تلمال مجنونة ال فالن تع( 
 Jأّن النبي أن هذه مجنونة آل فالن و : ردوها إلیه وقولوا له (( فإمر عمر بجلدها فقال لهم 

فُردت إلى )) یق إنها مغلوبة على عقلها ونفسها القلم عن ثالثة عن المجنون حتى یفرفع :  قال 
  . )١()فرج اهللا عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها: فقال  8عمر وقیل له ما قاله أمیر المؤمنین 

 مختلفة وان دل على شيء انما یدل ان ومن المالحظ بان هذه الروایة قد نقلت بالفاظ
  .على جواز الروایة بالمعنى مع حفظ مضمونها  و دلیلالمضمون واحد وااللفاظ مختلفة وه

هو الحكم الذي ال یشمل إال بعض افراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف : الخاص  -٢
  . )٢(أو أنه اللفظ الدال على ذلك

كانفراد االنسان عن الحیوان وٕانفراد المؤمن  والخاص في عرف االصولیین هو المنفرد
والعام والخاص هذا سواء فالعام موجب الحكم  )٣(عن االنسان ویعرف هذ باثبات اللغة بالترجیح 

قطعًا كالخاص وكذلك النص والظاهر سواء ألن المتن من الكتاب متیقن به ومتن فیما یتناوله 
  : ى الحدیث ال ینفك عن شبه الحتمال النقل بالمعن

 8سألت أبا الحسن ( البزنطي الحسنة قال )٤(بي نصر ألخصوص روایة أحمد بن وأما 
فقلت جعلت فداك ))هذا لیس طالقًا (( ها بشهادة عدلین قال یطلق إمرأته بعد ما غشعن رجل 

هرت من حیضها قبل ان یغشاها بشاهدین كما قال اهللا یطلقها اذا ط(( الق السنة ؟ فقال كیف ط
فان طلقها على طهر من : فان خالف ذلك یرد الى كتاب اهللا تعالى فقلت له )٥(تعالى في كتابه 

ن مع هوقد تجوز شهادتال تجوز شهادة النساء في الطالق (( غیر جماع بشاهد وأمرأتین فقال 

                                                           
  .   ٢٠٤ – ٢٠٣/  ١ج/ االرشاد / المفید (١)
  .  ١٢١/  ١ج/ اصول الفقھ / محمد رضا / المظفر(٢)
 .   ٣٨٩/  ١ج/ مفتاح الوصول إلى علم االصول / احمد / البھادلي / ظ (٣)
 3كوفي لقي الرضا وأبا جعفر ، رو بن ابي نصر زید مولى السكون ابو جعفر المعروف بالبزنطي ھو احمد بن محمد بن عم(٤)

  .     ٧٥/ رجال / ظ النجاشي / ھـ ٢٢١مات ، كان عظیم المنزلة عنده ولھ عدة كتب منھا كتاب الجامع وكتاب النوادر 
 .   ٢/ الطالق ) واشھد ذوي عدٍل وأقیموا الشھادة { ( قال تعالى (٥)
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، فان أشهد رجلین ناصبین على الطالق أیكون طالقًا : فقلت )) غیرهن في الدم اذا حضرنه 
  )١()منه خیراً  زت شهادته على الطالق بعد ان تعرفمن ولد على الفطرة أجی(( فقال 

 در ء بشهادة المسلم في الطالق وال یوهذه الروایة واضحة االسناد والداللة على االكتفا
في  ینافي في ذلك فالخیر قد یعرف من المؤمن وغیره وهو نكرة) ن تعرف منه خیرًا بعد أ( قوله 

  . سیاق االثبات ال یقتضي العموم  

 8قدم رجل الى أمیر المؤمنین ( مسلم قال  )٢(وهناك روایة اخرى عن محمد بن
بالكوفة وقال أني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محیضها قبل أن أجامعها فقال أمیر المؤمنین 

) اذهب فان طالقك لیس بشيء ( أشهدت رجلین ذوي عدل كما أمر اهللا ؟ فقال ال فقال (  8
وهذه الروایة قد خصت بحضور الشاهدین عدلین والعدالة هي االسالم وال یقتضي في ذلك )٣(

  . العموم 

وهو ما دل على شایع في جنسه بمعنى كونه حصة محتملة لحصص : المطلق  -٢
  .)٤(كثیرة ما یندرج تحت أمر مشترك 

  ^M]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P طلق قوله تعالىومن الم

a     ̀  _b    g  f  e  d  cL)ولفظ الرقبة مطلق لداللته على فرد شایع في جنسه  )٥
في رجل یظاهر من إمرأته ثم یرید أن یتم  8سألت أبا عبد اهللا ( قال )٦(ففي صحیحة الحلبي 

قلت )) ال یمسها حتى یكّفر (( قلت إن أراد أن یمسها ؟ قال )) لیس علیه كفارة (( طالقها قال 
ألولى ؟ قال نعم قلت علیه كفارة غیر ا )) إنه آلثم ظالم إي واهللا(( ؟ قال فان فعل فعلیه شيء : 

فعن الحسن . وروایة اخرى بنفس المعنى لكن اللفظ مختلف والمصدر واحد )٧() یعتق أیضًا رقبة

                                                           
 .   ١١٤/  ٩ج/ مسالك االفھام / و الشھید الثاني  ١٥٢ح  ٤٩/  ٨ج/ تھذیب االحكام / الطوسي (١)
أبا جعفر  فقیھ ورع صحب، وجھ أصحابنا بالكوفة ، ھو محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر األوقص الطحان مولى ثقیف األعور (٢)

ھـ ظ ١٥٠وروى عنھما وكان من أوثق الناس لھ كتاب یسمى األربعمائة مسألة في أبواب الحرام والحالل مات  3وأبا عبد هللا 
  .  ٣٢٤/ رجال / النجاشي 

ق من أبواب مقدمات الطال ٦٠باب  ٢٦/  ٢٢ج/ وسائل الشیعة / و الحر العاملي  ١٥٣ح ٥٠/  ٨ج/ تھذیب االحكام / وسي الط(٣)
   ٧ح

 .  ٣٨٦/ معالم االصول / حسن / ابن الشھید الثاني (٤)
  .  ٣/ سورة المجادلة (٥)
یتجر بتجارة ھو وأبوه وأخوتھ الى ، كوفي ، ھو عبید هللا بن علي بن ابي شعبة الحلبي مولى بني تمیم الالت بن ثعلبة ابو علي (٦)

حلب فغلب علیھم النسب الى حلب وال ابي شعبة بیت مذكور من اصحابنا وكانوا جمیعاً ثقاة وكان عبید هللا كبیرھم وجھھم وصنف 
 .  ٣٢٩/ رجال / النجاشي / ظ ) أترى لھوالء مثل ھذا ( ى ابي عبد هللا وصححھ قال عند قرائتھ كتاب منسوب الیھ وعرضھ عل

 .  ٣٢٩/  ٢٢ج/ وسائل الشیعة / و الحر العاملي  ٩٤٩ح و ٢٦٥/  ٣ج/ و االستبصار  ٥٦ح  ١٨/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٧)
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علیه (( رجل ظاهر من إمرأته فلم یف قال : قلت له ( قال  8ل عن أبي عبد اهللا یقالص)١(
علیه كفارة من قبل أن یتماسا (( فانه أتاها قبل أن یكّفر قال : قلت )) كفارة من قبل أن یتماسا 

)) أساء وظلم (( قلت علیه شيء قال )) بئس ما صنع (( أتاها قبل ان یكّفر قال  فانه قلت)) 
من ومن هذا فالمطلق ما یدل على الحقیقة أو الماهیة ) ٢())  رقبة أیضًا ((قلت فلیزمه شيء قال 

  .قید كان واحدًا أو جمعًا أو صفة غیر اعتبار أي 

وهو خالف المطلق فهو ما یدل ال على شایع في جنسه وقد یطلق المقید : المقید  -٤

*  +   ,  -  M قال تعالى :  )٣(على معنى آخر وهو ما أخرج من شیاع مثل رقبة مؤمنة

  b  0  /  .L)ذلك الشیاع بین المؤمنة وغیر المؤمنة فأزیل فانها وٕان كانت شائعة )٤
وصف المؤمنة مقید وهو االطالق و مطلق من وجه ومقید من وجه آخر و د بالمؤمنة فهیعنه وق

 8عن ابي العباس عن ابي عبد اهللا  ) ٥(عن داود بن الحصین الطوسي الثاني وقد روى الشیخ 
مد ضرب رجل وال یتعمد قتله ؟ قال تعسألته عن الخطأ الذي فیه الدیة والكفارة هو أن ی( قال 

) رمى شاة فأصاب إنسانًا قال ذلك الخطأ الذي الشك فیه علیه الدیة والكفارة : قلت )) نعم((
بن عبد الملك عن أبي عبد اهللا )٧(وى واحد فعن الفضل والمحت نفسه لمضمونا وروایة أخرى)٦(

نعم (( یضرب الرجل وال یتعمد قال  سألته عن الخطأ الذي فیه الدیة والكفارة هو الرجل( قال 8
فالمقید ما یدل )٨() ذاك الخطأ الذي ال شك فیه (( قلت واذا رمى شیئًا فأصاب رجًال قال )) 

كان أو شرطًا أو غایة مثل رقبة أو النفس فإنها على الحقیقة أو الماهیة بوجود قید یقیده وصفًا 
  . الفاظ مطلقة ولكن اذا قلت رقبة مؤمنة فقد أصبحت مقیدة 

                                                           
/  ٦ج/ معجم رجال الحدیث / و  الخوئي  ١٣١/ رجال / وسي الط/ ظ /  8ل روى عن ابي عبد هللا یقھو الحسن بن زیاد الص(١)
٤٠٥ . 
 .  ٣٢٩/  ٢٢ج/ وسائل الشیعة / و الحر العاملي  ٩٣٧ح  ٢٦٢/  ٣ج/ و  االستبصار  ٥٧ح ١٨/  ٨ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ٣٨٦/ معالم الدین / حسن / ابن الشھید الثاني  (٣)
  . ٩٢النساء االیة (٤)
وھو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال  3ین االسدي موالھم كوفي ثقة روى عن ابي عبد هللا وابي الحسن ھو داود بن حص(٥)

 .  ١٥٩/ رجال / وكان یصحب ابا العباس البقباق ظ النجاشي 
 .  ٩ح٢٩/٣٨ج/ وسائل الشیعة / و  الحر العاملي  ٦٢٤ح ١٥٦/  ١٠ج/ التھذیب / الطوسي (٦)
لھ كتاب یرویھ داود بن  8روى عن ابي عبد هللا ، عین ، ثقة ، كوفي ، مولى ) البقباق ( بو العباس ھو الفضل بن عبد الملك ا(٧)

 .   ٣٠٨/ رجال / النجاشي / ظ / حصین 
 .  ١٩ح ٤١/ ٢٩ج/ وسائل الشیعة / الحر العاملي (٨)
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 لى المقصود سواء كان من كل جهة أمالداللة ع كان غیر واضح وهو ما: المجمل  -٥
  .وهو خفاء ال یدرك اال ببیان ممن صدر منه الكالم وال یدرك بواسطة العقل )١(من بعض جهة 

ما أفاد شیئًا من جملة اشیاء وهو متعین في نفسه واللفظ ال یعنیه : اما في عرف الفقهاء 
 . عدة اسبابویمكن إجمالها ب)٢(وال یلزم علیه 

  ) .كالعین والقرء ( االشتراك مع القرینة  -١

 . )٤(M    O   N  M      L  KLفي قوله تعالى  ٣)هلوع ( غرابة اللفظ مثل كلمة  -١
نقل الشارع اللفظ من المعنى اللغوي الى المعنى االصطالحي الشرعي كلفظ الصالة  -٢

 .د وجوب فعل متعین بحسب اللفظ یفیف)٥()أقیموا الصالة ( من قوله تعالى 

كتبت الى ( (زیع قال بن ب)٦(فمن االحادیث المجملة ما روي عن محمد بن اسماعیل
عن البئر تكون في المنزل للوضوء فیقطر فیها  8رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا 

قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شيء من عذره كالبعرة ونحوها ما الذي یطهرها حتى یحل 
فالدالء جمع كثرة وهو ما )٧() بخطه في كتابي ینزح دالئها منها  8الوضوء منها للصالة فوقع 

ا الظاهر إن القلة والكثرة لیستا ملحوظتین بهذ یكون أقله عشرة والقلة ما یكون أقلة ثالثة ولكن
وعلى هذا یكون المراد ثالثة دالء وعلى ، حد سواء عندهم النحو في نظر العرف وٕانها على 

والقائلین بالنجاسة ال یقولون في االشیاء . )٨(فرض ملحوظتین كونه جمع كثرة یكون عشرة دالء 
الغرض هو ان یكون  ٕاحتمالو دار بل أزید منه قطعًا بهذا المق) البول والدم والعذرة ( المذكورة 
بجنس المطهر من دون إرادة بیان تفصیله مناف لغرض السائل فانه یفهم من كالمه ما الجواب 

یطهر واقعًا بئره التي تكون محًال إلبتالئه وظن نجاستها ال عن جنس المطهر لو قیل ما الذي 
فأجاب بأنه الماء وبالجملة فالجواب بالجنس مناف لغرض السائل من بیان  یطهر المتنجسات

                                                           
  .   ١٤٧/ معجم مصطلحات الرجال والدرایة / محمد رضا / جدیدي (١)
 .  ٣٨٢/  ١مج/ المحصول في علم االصول / فخر الدین / الرازي (٢)
ورجل ھلوع اذا كان ال یصبر على خیر وشر حتى یفعل في كل ، وھو الحرص وقیل الحزع وقلة الصبر ) ھلع(ومفردھا : الھلوع (٣)

 .  ٣٤٣/  ٥/ لسان العرب / ظ ابن منظور . واحد منھما غیر الحق 
  . ١٩/ سورة المعارج (٤)
  .  ٤٣/ سورة البقرة (٥)
كان من صالحي ھذه الطائفة وثقاتھم كثیر العمل كان ، مولى المنصور ابي جعفر ، ابو جعفر ، زیع ھو محمد بن اسماعیل بن ب(٦)

/ وادرك أبا جعفر الثاني لھ كتب منھا كتاب ثواب الحج وكتاب الحج ظ النجاشي  8محمد بن اسماعیل من رجال ابي الحسن موسى 
  . ٣٣١/ رجال 

 .  ٢١من ابواب مطلق الماء ح ١٤باب  ١٢٩/  ١ج/ الوسائل / الحر العاملي  (٧)
  .  ١٦٩ح /  ٦٢/  ١ج/ كتاب الطھارة / محمد علي / االراكي (٨)
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المطهر الفعلي الواقعي فالذي یمكن ان یقال إن اإلجمال في الجواب مسوق لغرض ارتداع 
النجاسة فانه یقصد المخاطب عن توهمه باالجمال في الجواب اال بالتصریح السائل عن توهم 

هارة ال النجاسة بتقریب أن السائل توهم النجاسة فلهذا سأل عن وعلى هذا یكون دلیًال على الط
  .  )١(المطهر واالمام قرره على ذلك كما توهم 

وما یالحظ على الروایة فهي مجملة وترددها بین معنیین أحدهما یدل على مطهریة ذلك 
  . وثانیهما على عدم مطهریته فال یكون دلیًال على أحدهما 

  .  )٢(ظاھر الداللة على المقصود  وھو ماكان: المبین  - ٦

M  V  U فالمبین نقیض المجمل وهو متضح الداللة سواء أكان بنفسه مثل قوله تعالى 

   Y  X  WL)غیر مبینًا وینقسم كالمجمل الى ما یكون قوًال أم بواسطته الغیر ویسمى ذلك  )٣
وهو كثیر كقوله  %مفردًا والقول من اهللا سبحانه وتعالى ومن رسوله واألئمة المعصومین 

M و )٥(My  x  w  v  u   tzL لبیان لقوله تعالى فانه  )٤(M    Ô  Ó  ÒLتعالى 
  l  kL)كما )٧() صلوا كما رأیتموني أصلي ( وفعل الرسول بیان إلقامة الصالة قال )٦

حدد اهللا تعالى أوقات الصالة كصالة الظهر وال خالف بین المسلمین في مبدأ صالة الظهر 
كما دلتعلیه صحیحه ) ٩(فان الدلوك هو الزوال  )٨(M @  ?  >   =L الزوال قال تعالى 

لت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر واذا غابت الشمس ااذا ز (  8زرارة عن ابي جعفر 
سألته عن  8وفي صحیحه زرارة عن ابي جعفر  )١٠() دخل الوقتان المغرب والعشاء اآلخرة 

قال لي ابو ( وقال زرارة ) عان اذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذر ( وقت الظهر قال 
قامة فكان إذا مضى من فیئه  Jمسجد رسول اهللا حین سألته عن ذلك إن حایط 8جعفر 

أتدري لم جعل الذراع (( ذراع صلى الظهر واذا مضى من فیئه ذراعان صلى العصر ثم قال 

                                                           
  .  ١٦٩ح /  ٦٢/  ١ج/ كتاب الطھارة / محمد علي / االراكي (١)
  .  ١٤٢/ معجم مصطلحات الرجال والدرایة / محمد رضا / جدید (٢)
  . ١٧٦/ سورة النساء (٣)
 .  ٦٩/  سورة البقرة (٤)
  .  ٦٧/ سورة البقرة (٥)
 .  ٤٣/ سورة البقرة (٦)
 .  ١٥٧/  ١ج/ معالم الدین / حسن / ابن الشھید الثاني (٧)
 .  ٧٨/ سورة االسراء (٨)
 .  ٤٢٧/  ١٠ج / لسان العرب / ابن منظور / ظ(٩)

 ١١اذا زالت الشمس ح ٤باب  ١٢٥/  ٢ج/ وسائل الشیعة / و الحر العاملي  ٥٤رقم  ٢ح٤٩/  ٢ج/ التھذیب االحكام / الطوسي (١٠)
  . 
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ل من زوال الشمس إلى ان او لك ان تنتف)) لمكان النافلة ( (قلت لم جعل ذلك قال )) والذراعان 
والقول  )١(یمضي الفيء ذراعًا فاذا بلغ فیئك ذراعًا من الزوال بدأت الفریضة وتركت النافلة 
( قال  8بكفایة اإلستتار فقد دلت علیه أكثر من روایة فعن عبد اهللا بن سنان عن ابي عبد اهللا 

  )٢()  هامس فغاب قرصعته یقول وقت المغرب اذا غربت الشسم

ن من ذلك ان المجمل كل ما ورد في القرآن الكریم وقد جاءت السنة المطهرة المتمثلة یتبی
المبینة  من اإلبهام فالسنة الشریفة تعد فبینته وأخرجته %واألئمة المعصومین  Jبالرسول 

  . اللفاظ القرآن الكریم ومعانیه ولوالها لبقیت االمور مجملة ال یفهم المقصود منها 

  :المحكم  - ٧

وال داللة تدل على المراد من غیر قرینة تقترن إلیه  ما علم المراد من ظاهرههو 
معلوم  عارفًا بوجوه اللغة ألن المراد بهفالمحكم یجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالمًا )٣(لوضوحه
واذا كساه العالم باللغة عبارة اخرى ال یتمكن فیه تهمة الزیادة والنقص فأما الظاهر فال ، حقیقة 

عالمًا بذلك لم  یجوز نقله بالمعنى إال لمن جمع الى العلم بلغة العلم بفقه الشریعة النه اذا لم یكن
یؤمن اذا كساه عبارة اخرى ان ال تكون تلك العبارة في إحتمال الخصوص والمجاز مثل العبارة 

ه النقل العبارة فیجوز ل عالمًا بفقه الشریعة عند تغییر االولى وهذا یدل على انه من كان
  .)٤(بالمعنى

وهو ماال ٥سواء أكان مانعًا من النقیض أم ال ة معنًى راجح ولذا فالمحكم ما كان للفظ
  . یحتمل من التأویل إال وجهًا واحدًا 

بن عثمان العمري عن ابیه  )∗(ومن االحادیث التي رویت في الكافي باسناده الى محمد 
إن االرض ال تخلو  %في الخبر الذي روى عن آبائه 3عن ابي محمد الحسن بن علي 

وقد دل )٦()) مام زمانه مات میتة جاهلیة إمات ولم یعرف من (( من حجة اهللا على خلقه 

                                                           
 .   ٦ح ٢٠/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (١)
 .  ٣٢ح /  ٢٨/  ٢ج/ ن . م (٢)
 .  ١٤٩/ معجم مصطلحات الرجال والدرایة / محمد رضا / جدیدي (٣)
 .  ٣٥٦/  ٣ج/ االصول / احمد بن سھل  /السرخسي : ظ (٤)
 .  ٢٨٤/  ١ج/ مقباس الھدایة / عبد هللا / المامقاني / ظ (٥)

ولھما  8ھو محمد بن عثمان بن سعید العمري یكنى أبا جعفر وأبوه یكنى أبا عمرو جمیعاً وكیالن من جھة صاحب الزمان ) ∗(
 .  ٤٤٧/ رجال / ظ الطوسي . منزلة جلیلة عن الطائفة

 .   ٢١٢/  ٢ج/ مناقب آل ابي طالب / و ابن شھر اشوب  ١٩٩/  ٥ج/ شرح اصول الكافي / محمد صالح / ظ المازندراني (٦)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٨٨ 

كوجوب التمسك بالكتاب وحدیث الثقلین من أوثق  %الحدیث على وجوب التمسك بال البیت 
بالغًا ألنه یحمل جانبًا مهمًا من واكثرها شهرة وقد أهتم العلماء به اهتمامًا االحادیث النبویة 

جوانب العقیدة االسالمیة ویعتبر حدیث الثقلین من أقوى األدلة التي تستند الیها الشیعة في 
قرنهم بكتاب اهللا  Jحصر االمامة في اهل البیت وعصمتهم من االخطاء واالهواء ألن النبي 

 یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه فال یفترق أحدهما عن اآلخر وهو تصریح العزیز الذي ال
ض فداللته على العصمة ظاهرة بعدم إفتراقهما حتى یردا علي الحو  Jمن النبي االكرم 

  )١(.جلیة

على ذلك في مسنده عن ابي سعید الخدري عن ) ه ٢٤١ت ( واكد احمد بن حنبل 
، هللا عز وجل وعترتي أدعي وٕاني تارك فیكم الثقلین كتاب اشك أن إني أو ( قال  Jالنبي 

وعترتي أهل بیتي وأن اللطیف الخبیر أخبرني ، ممدود من السماء الى االرض  كتاُب اهللا حبلٌ 
وروایة اخرى وقد  )٢() تخلفوني فیهما  ا علي الحوض فانظروني كیفانهما لن یفترقا حتى یرد

اني تارك فیكم  Jقال رسول اهللا ( د الخدري قال في بعض االلفاظ فعن ابي سعی تاختلف
الثقلین أحدهما أكبر من االخر كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إلى االرض وعترتي أهل البیت 

المصدر واحد فبااللفاظتاختلف وانویالحظان الروایة )٣() وٕانهما لن یفرقا حتى یردا علي الحوض 
فهو دلیل على جواز الروایة بالمعنى كذلك مما ورد بالدلیل القطعي من القرآن والسنة على 

الحكام المنزلة كقوله Jوانهم المرجع االصلي بعد النبي .  %وجوب الرجوع الى آل البیت 
  )٤(M  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÑLتعالى 

ما روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد على )  ه٤٦٠ت ( كما أكد الشیخ الطوسي 
ن من آل هم األئمة المعصومو ) ولي االمر ( هو عین الصواب حیث ان المقصود بـ  3اهللا 

 ، فلذلك أوجب اهللا طاعتهم باالطالق كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك Jمحمد 
ن السهو والغلط ولیس ذلك معصومًا مأمونًا م جاب طاعة أحدًا مطلقًا إال من كانكما ال یجوز إی

                                                           
  .   ٤٩٠/  ١ج/ روضة المتقین / محمد تقي / المجلسي / ظ (١)
 .  ٢٢/  ٣ج/ المسند / احمد بن حنبل (٢)
 .  ١٨/  ٣ج/ ن . م (٣)
 .  ٥٩/ سورة النساء (٤)
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ذلك بحاصل في االمراء وال العلماء وٕانما واجب في األئمة الذین دلت األدلة على عصمتهم 
  .  )١(وطهارتهم

فالمحكم یجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالمًا بوجوه اللغة الن المراد به معلوم حقیقة (
الزیادة والنقصان واما الظاهر فال یجوز  واذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى ال یتمكن فیه تهمه
  . )٢()نقله بالمعنى اال لمن جمع الى العلم باللغة وفقه الشریعة

  المتشابھ  - ٨

  لى قسمین وینقسم ع

ا اتفقت أسماء سنده خطًا ونطقًا وأختلف اسماء آبائهم وهو م) سندًا ( احدهما المتشابه 
تختلف االسماء نطقًا وتأتلف خطًا وتأتلف اآلباء خطًا  كأن نطقًا مع االئتالف خطًا أو بالعكس

  .قیل بضم العین عُ بن ومحمد، عقیل بفتح العین ونطقًا مثل محمد بن 

وداللة ولو بسبب إحتمال  وهو ماال یعلم المراد منه إال بقرینة: نًا المتشابه مت: ثانیهما 
لتشابه معانیها وال حاجة للفقیه من احادیث مجملة كثیرة ال یحتج بها وقد وردت  )٣(الوجهین 

حیث هو فقیه إلیها وتوجیهها بحیث ینطبق على القواعد واألحكام المستنبطة من أدلة أخرى 
مغنیة عنها لیس من أغراض الفقه وٕانما هو وظیفة المحدث الن الفقیه یجب أن یعلم قبل هذه 

ومن هذه االحادیث ما  )٤(االحادیث حتى یتصدى لتوجیهها ومع العلم یستغنى عن االحتجاج 
إذا اتیت (( یقول  8سمعت أبا عبد اهللا ( الكاهلي قال )٥(رواه الطوسي عن عبد اهللا بن یحیى 

  )٦()الماء وفیه قلة فانضح عن یمینك وعن یسارك وبین یدیك وتوضأ 

ه فاُصبْب من ثالث أكٍف تیكون قد ورد علیه ما یفسده لقلَّ ت أن لعل المراد أّنك إذا خف
  . )٧(یب الماء ویطیب به القلب لیط

                                                           
  .  ٢٣٦/  ٦ج/ التبیان  /طوسي ال(١)
  .  ٣٥٦/  ١ج/ اصولھ / أحمد بن ابي سھل / ظ السرخسي (٢)
 .  ٢٨٤/  ١ج/ مقیاس الھدایة / عبد هللا / ظ المامقاني (٣)
 .  ٧٧/  ٦ج/ الوافي / محمد حسن / الفیض الكاشاني (٤)
كان عبد هللا وجیھاً عن  3أخو اسحاق رویا عن ابي عبد هللا وأبي الحسن ، ابو محمد الكاھلي عربي ، ھو عبد هللا بن یحیى (٥)

 .  ٢٢٢/ رجال / ظ النجاشي ، ولھ كتاب یرویھ جماعة ، وعبد هللا بن یحیى الذي قال لھ الكاھلي ھو تمیمي النسب  8ابي الحسن 
 .  ٢میاه وأحكامھا حالباب  ٤٠٨/  ١ج/  التھذیب/  الطوسي(٦)
  .  ٧٧/  ٦ج/  الوافي/  محمد حسن/ الفیض الكاشاني (٧)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٩٠ 

سألته عن الرجل یصیب الماء ( قال  8وعن علي بن جعفر عن ابي الحسن االول 
أ منه للصالة إن كان ال یجد غیره والماء ال ستنقع أیغتسل منه للجنابة أو یتوضفي ساقیه أو م

متخوف أن یكون السباع وهو متفرق فكیف یصنع وهو ) ٢(للجنابة وال مدًا للوضوء )١(یبلغ صاعًا 
فلینضحه خلفه وكفًا  ةاذا كانت یده نظیفة فلیأخذ كفًا من الماء بید واحد( قد شربت منه قال 

ثم مسح أمامه وكفًا عن یمینه وكفًا عن شماله فان خشي أن ال یكفیه غسل رأسه ثالث مرات 
على ذراعیه ورأسه  لوضوء غسل وجهه ومسح بیده ومسح یدهلجلده بیده فان ذلك یجزیه وٕان كان 

ورجلیه وان كان الماء متفرقًا فقدر أن یجمعه وٕاال اغتسل من هذا وهذا فان كان من مكان واحد 
  .  )٣() وهو قلیل ال یكفیه لغسله فال علیه أن یغتسل ویرجع الماء فیه فان ذلك یجزیه 

ارتین مع ویستفاد من هذا الحدیث جواز االكتفاء بالمسح من غیر الوجه والرأس في الطه
دیث معنى آخر وهو أن یكون ویحتمل للح. قلة الماء بل صحة الغسل مع قلته ألنه مضطر 

وروده مّما و یزیل توهم ورود الغسل إّما بحمل ما یرد على الماء لباألكف أطراف البدن  المنضوح
ال  نه مع االكتفاء بالمسح بعد الّنضحعلى البدن قبل الغسل الذي لیس من الغسل وأما أنضح 

على غسل البدن مع قلة الماء فأّنه إن كان البدن  لى الماء شيء ولیستعین بذلك النضحجح ار ی
رطبًا یكفیه قلیل من الماء وعلى هذا التفسیر یكون الجواب عن توهم النجاسة مسكوتًا عنه ألنه 

  . )٤(قد ظهر في ضمن الحدیث 

  . ى فهم الموضوع ان المتشابه ما أحتمل عدة أوجه وأبلغ ما یقرب الویبدو 

  وھو على نوعین : المفسر  - ٩

  ما احتاج الى التفسیر وقد ورد علیه تفسیره : احدهما 

  .  )٥(تغني عن التفسیر لوضوحه في نفسه سالكالم المبتدئ الم: ثانیهما 

                                                           
  . ١٩٧/  ٥مج / لسان العرب / ابن منظور / ظ، مكیال ألھل المدینة یأخذ أربعة امداد : الصاع (١)
لسان / ابن منظور / ظ ، أبي حنیفة ورطالن عن أھل العراق و، بالضم مكیال ھو رطل وثلث عند أھل الحجاز والشافعي : الُمدَّ (٢)

  .  ٧٧٩/  ٢مج / العرب 
 .  ٣٤باب المیاه وأحكامھا ح ٤١٦/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٣)
  .  ٧٨/  ٦ج/ الوافي / ظ الفیض الكاشاني (٤)
  .  ٣٨١/  ١مج / المحصول / فخر الدین / الرازي (٥)



 ....................................................................الفصل الثاني 

٩١ 

و أفالتفسیر ما دل على معنى مقصود إصالة ال یبقى معه أي احتمال أو تأویل 
تخصیص وال یؤثر في العمل اال النسخ ویمكن القول بان اللفظ هو المفسر قوي یسقط معه كل 

ولتوضیح كیفیة الصالة  )١() أقیموا الصالة ( إحتماالت التأویل أو التخصیص مثل قوله تعالى 
ءت آیاته مجملة وقد یفسر فالقران جا)٢() صلوا كما رأیتموني أصلي (  Jقال رسول اهللا 

المتمثلة بالرسول وآل اآلخر یحتاج إلى توضیح فجاءت السنة الشریفة  هابعضا و بعضبعضها 
  . شارحة لهذا االجمال وأزالت كل غموض فیه  %االئمة االطهارو البیت الرسول 

وهو ما اشتمل على الفاظ صعبة ال یعرف معانیها إال الماهرون أو : المشكل  - ١٠
  .)٣(مطالب غامضة ال یفهمها إال العارفون 

داللته على معناه فال یمكن إدراك معناه إال بقرینة تبین المراد  تفالمشكل هو لفظ خفی
مختلفة ففي صحیحة عبد اهللا بن  عدة وسبب االشكال اشتراك اللفظ بین معنیین أو معان، منه 

في رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض (  8سنان عن ابي عبد اهللا 
احدهما بكرة وهي باالمس )) یرمي اذا اصبح مرتین ((  8ابت الشمس قال فلم یرم حتى غ

  .  )٤(واالخرى عند زوال الشمس لیومه 

واالخرى لیومه الذي یصبح فیه ولیفرق بینهما یكون  مرة لما فاته( وفي روایة الصدوق 
الواجب في وقته لعروض عارض  فوقوال یخفى أن السؤال جاء . )٥() احدهما بكرة وهي لالمس 
بالقضاء في الغد والمستفاد من ذلك قضائه في االیام التي یجب  8من العوارض وقد حكم 

فالمشكل ما . ٦علیها الرمي فالصحیحة لم یذكر فیها سبب الترك أكان هو النسیان ام الجهل 
  .  ة المقصودة یحتاج الى تحدید اللفظة فانه باالجتهاد والبحث یتمكن من استكشاف الفكر 

  

  

                                                           
  .  ٤٣/ سورة البقرة (١)
  . باب االذان للمسافر  ٣١٣/  ١ج/ الصحیح / البخاري (٢)
  .  ١٦٠/ معجم مصطلحات الرجال والدرایة / محمد رضا / جدیدي (٣)
 .  ٢باب من نسي رمي الحجار أو جھل ح ٤٨٤/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٤)
  .  ٨٩٣ح  ٢٦٣/  ٥ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١٤٠٢ح  ٢٨٥/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٥)
  .  ١٩٧/  ٥ج/ كتاب الحج / ابو القاسم /  ظ الخوئي(٦)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

٩٢ 

  

 
  حجیة الروایة بالمعنى

  

  االمامیة  حجیة الروایة بالمعنى عند محدثیوأصولي: ول المبحث اال 

  االمامیة فقهاءالروایة بالمعنى عند أدلة : ني المبحث الثا

  الجمهورحجیة الروایة بالمعنى عند : لث المبحث الثا
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٩٣ 

  : توطئة 

عند المحدثین واالصولیین والفقهاء البد من دراسة قبل البدء في حجیة الروایة بالمعنى 
مستفیضة حول الروایة بالمعنى وشروط قبول الروایة الن الروایة بالمعنى ناتجة عن عدم 
استطاعة الراوي نقل الحدیث بلفظه وهو محل خالف أهل الشأن ولذا وضع علماء الحدیث 

الراوي عالمًا عارفًا بدقائق األلفاظ ومن هذه الشروط ان یكون  بالمعنى شروطًا لقبول الروایة
 كما ان قبول االمام )١(ومقاصدها خبیرًا بما یحیل معانیها بصیرًا بمقدار التفاوت بینها 

وتصریحه بالروایة بالمعنى خیر دلیل على جواز الروایة بالمعنى هذا فقد ادت  8الصادق
د من غمار البحث بموضوعیة الروایة بالمعنى الى خالف فقهي عند بعض الفقهاء ومن هذا الب

  . الى نتائج علمیة في هذا الموضوع للوصول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ٢٩٢/ معالم االصول / حسن / ابن الشھید الثاني +٣٢٢/ معرفة انواع علم الحدیث / ابن الصالح : ظ (١)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

٩٤ 

  المبحث االول 

  حجیة الروایة بالمعنى عند محدثیوأصولي االمامیة 

 في اثناءإن حجیة الروایة بالمعنى عند المحدثین واالصولیین قد بینت بالدلیل القطعي 
الذي أجاز نقل كالمه بالمعنى مع المحافظة على مضمون الروایة كما ورد  8روایة المعصوم 

أي إن كنت تقصد وتطلب بالزیادة والنقصان )١() إن كنت ترید معانیه فال بأس ( في الصحیح 
أو ان ، ویكون ذلك قد أدخل في فهم المخاطب ، هو حقها  افي اللفظ إفادة معاني الحدیث كم

فال ، بحیث ال یختل شيء من جهاتها المقصودة منه  انیه وحفظهكنت تقصد وتراعي ضبط معا
والشك في ان النقل باللفظ أفضل .)٢(معناه أصًال بأس بالزیادة والنقصان فیه مع عدم تغییر في 

. وأولى ألن لفظ المعصوم قد یكون فیه وفي تركیبه حقائق ال تعبر عنها الفاظ أخرى مترادفة 
امع مراد المتكلم والنقل بالمعنى یسبب مشاكل كبیرة إذا لم یفهم الس وااللفاظ هي القوالب المعنى

الدالالت  في اثناءفالقرائن مهمة في فهم النص غیاب القرائن المحیطة بالنصاو ربما یحصل 
قد أجاز الروایة بالمعنى فیمكن اعتماده وما رواه بشرط  8والسیاقات وبما أن المعصوم 

و أن تكون الروایة موازیة للمعنى بحیث ال تزید فیه وال ینقص المحافظة على مضمون الروایة أ
قول جل )  8قلت ألبي عبد هللا ( قال بدلیل ما نقله محمد بن یعقوب بسنده عن ابي بصیرمنه 

ھو الرجل الذي یسمع الحدیث فیحدث بھ ( قال  )٣()الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ( ثناؤه 
اي الراوي الذي یسمع الحدیث فیرویه بلفظه أو بمعناه )٤()نقص منھ كما سمعھ ال یزید فیھ وال ی

فقط ویحدث به كم سمعه بال زیادة وال نقصان في اللفظ أو في المعنى إذا نقله بالمعنى وأحسن 
  . )٥(القول 

وكما معلوم فإن الحدیث الشریف هو المصدر التشریعي عند الفقهاء واالصولیین فعلیه 
تقصي على أثبات الحجیة و  راألحكام الشرعیة ولهذا فان البحث قد إقتص معولهم في إستنباط

الروایات المختلفة إذ یمكن االعتماد  في اثناءالحجیة وقواعد االلفاظ  االدلة التي تكون مثبته لهذه
على أستنباط األحكام علیها في بناء االحكام وبالخصوص عند الفقهاء واالصولیین الذي یعملون 

                                                           
 .  ٥١/  ١ج/ الكافي / محمد بن یعقوب / الكلیني (١)
  .  ٢١٥/ الكشف الوافي في شرح اصول لكافي / محمد ھادي / الشیرازي (٢)
  . ١٨الزمر اآلیة (٣)
 .   درجة الحدیث موثق ،  ١/٧٣ج/مرآة العقول / محمد باقر / و المجلسي  ٥١/  ١ج/ الكافي / ظ الكلیني  (٤)
 .  ٢١١/  ٢ج/ شرح أصول الكافي / محمد صالح / المازندراني (٥)
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٩٥ 

یة القبول الرو  اً شروط) قدس سره (هذا وقد وضع الشیخ الطوسي . علیها بالروایات واالستدالل 
  . بالمعنى من حیث الترجیح 

 

إذا كان احد الروائیین بالمعنى متیقظًا في روایته واآلخر ممن یلحقه غفلة ونسیان  -١
التحریف في بعض االوقات فینبغي أن یرجح خبر الضابط المتیقظ بالضبط الذي یغلق باب 

ر صاحبه ألنه ال یؤمن أن یكون قدسها أو أدخل علیه شبه أو غلط والتصحیف والنسیان على خب
  . )١(یه وهو ال ینفي العدالة على حالٍ كان عدًال لم یعتمد علیه لوجود العلة ف وان، في روایته 

إذا كان روایان أحدهما یروي الخبر بلفظه واآلخر یرویه بمعناه فینظر الى حال  -٢
فاذا كان الراوي ضابطًا عارفًا بحقائق االلفاظ ومجازاتها ، الراوي الذي یروي الخبر بالمعنى 

عًا ا على األخر ألنه قد أبیح له الروایة بالمعنى واللفظ ممفال ترجیح ألحده ومنطوقها ومفهومها
فالفقیه واالصولي یأخذ بالروایة بالمعنى باعتبار ذلك إجازة من . )٢(رواه  فأیهما كان أسهل علیه

  . لكن إذا وردت روایة منقولة باللفظ فمن المؤكد أنها راجحة على المنقولة بالمعنى ، المعصوم

إذا كان أحد الروایین أعلم وأفقه وأضبط فینبغي أن یقدم خبر العالم والفقیه فهو  -٣
الباحث عن تحدید الحكم الشرعي على الخبر اآلخر ویرجح علیه وألجل ذلك قدمت الطائفة ما 

بن یسار ونظراؤهم من )٥(معاویة وأبو بصیر والفضیل بن  )٤(ومحمد بن مسلم وبرید)٣(یرویه زرارة 
ومن هذه الترجیحات إذا ثبت جواز النقل )٦(الحفاظ الضابطین على روایة من لیس له تلك الحال 

بالمعنى في المتون الروائیة فان ثبوته في المتون الفقهیة واالصولیة الصادرة من غیر 
ى لغة الفتوى المعصومین من باب أولى كما من غیر الممكن إستبدال النص اللفظي للروایة ال

ع كله أو بعضه في سؤال كثیر من الروایات إنما یرید الموضو غیر إعتماد النقل بالمعنى ألن  من

                                                           
  . ١٥٢/  ١ج/ العدة / مد بن الحسن مح/ الطوسي (١)
 . المصدر السابق  (٢)
شیخ ، ھو زرارة بن أعین بن ُسْنُسْن مولى لنبي عبد هللا بن عمرو السمین بن سعد بن ھمام بن مرة بن ُذھل بن شیبان ابو الحسن (٣)

ً فقیھاً متكلماً شا عراً وكان من اصحاب االمامین الباقر والصادق من اصحابنا في زمانھ ومتقدمھم في الفقھ الحدیث والكالم كان قارئا
 .   ١٥٢/ الرجال / ھـ ظ النجاشي ١٥٠روى الكثیر من االحادیث الصحیحة مات  %

ظ / ھـ ١٥٠وكان وجھ من وجوه اصحابنا لھ كتاب یرویھ مات  %ھو برید بن معاویة العجلي عربي روى عن الباقر والصادق (٤)
  .  ١١٢/ النجاشي الرجال 

لھ كتاب یرویھ جماعة مات في أیام أبي  %روى عن الباقر والصادق ، ثقة ، صمیم ، ھو الفضیل بن یسار النھدي البصري (٥)
 .   ٣٠٩/ الرجال / ھـ ظ النجاشي ١٤٨قبل عام  8عبد هللا 

 .  ١٥٣/  ١ج/ العدة / ظ الطوسي (٦)
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في مقام الجواب فاذا أراد الفقیه المحدث بیان هذه ) ال(أو ) نعم(یكتفي االمام بكلمة  السائل اذ
وهذا ما )١(الروایة بالمعنى  المسألة بلغة الفتوى یحولها الى قضیة فقهیة وال یتم هذا إال عن طریق

م وذلك ألن غایتهم في نقل یعتمدون النقل بالمعنى وهو أمر شائع بینه إذ. )٢(تؤیده سیرة العقالء 
المتكلم بغیر اللفظ الذي وسیلة للوصول الى المعنى فاذا أوصل الناقل مراد  وما اللفظ اال المعاني
  . فقد حقق مقصوده  تكلم به

عن طریق  Jنت في عهد النبي االسیما المراحل االولى التي كغیر ان نقل الحدیث 
المشافهة فكانت تعتمد على النقل بالمعنى فیكون هو المعتمد والشائع على ما أفاده بعض الفقهاء 
واالصولیین باعتمادهم على عدة من األخبار وكثیرًا ما ینقلون معنى واحد بالفاظ مختلفة وما ذاك 

  .  )٣(عنى دون اللفظ إال ألن معولهم على الم

من المعلوم ( على ذلك فقال ) ه٩٨٤( وقد أكد والد الشیخ البهائي حسین عبد الصمد 
ما كانوا یكتبون االحادیث عند سماعها ویبعد بل یستحیل  %ان الصحابة وأصحاب األئمة 

عادة حفظهم جمیع االلفاظ على ماهي علیه وقد سمعوها مرة واحدة خصوصًا في االحادیث 
وهو تأكید )٤()طویلة مع تطاول األزمنة ولهذا كثیرًا ما یروى عنهم المعنى الواحد بالفاظ مختلفةال

  . )٥(منه على ما جاء به الشهید الثاني 

هذه االخبار ما كانوا یكتبونها  Jان الصحابة الذین رووا عن رسول اهللا ویرى البحث 
یتركونها وال في ذلك المجلس وما كانوا یكررون علیها بحیث تصیر محفوظة لدیهم بل كانوا 

أن بقاء تلك األلفاظ التي خاطبهم بها رسول اهللا عالقة في ومن المعلوم ، ة یذكرونها إال بعد مد
دون  من هم على حفظ المعنىاذهانهم بحیث ال یشذ منها شيء متعذر فعلم من ذلك إقتصار 

  .)٦(اللفظ 

  : عند علماء االمامیة  ادلة الروایة بالمعنى
                                                           

 . ٦٨-٦٧الحدیث العدد ضمن مجلة فقھ اھل  ٦٢/ االصول المتلقاة / مسعود / ظ االمامي (١)
حسن زین / و  ابن الشھید الثاني  ٢٠٨/ معارج االصول / جعفر بن الحسن / و المحقق الحلي  ١٥٢/  ١ج/ العدة / ظ الطوسي (٢)

 .  ٢/٢١٢ج/شرح اصول الكافي / و المازندني  ٢١٢/معالم االصول / الدین 
 .  ١٥٤/ الرعایة / ظ الشھید الثاني (٣)
ضمن رسائل في درایة الحدیث اعداد ابو الفضل  ٤٤٩/  ١ج/ ار الى اصول األخبار وصول األخی/ ن عبد الصمد حسی/ ثي الحار(٤)

 . حافظیان البابلي 
 .  ١٥٤/ الرعایة / ظ الشھید الثاني (٥)
  .  ٤٩٤/  ١ج/ وصول االخیار / ظ الحارثي (٦)
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ولكن  8على جواز الروایة بالمعنى حسب ما صرح به االمام  )١(إتفق علماء االمامیة
بشروط وتفصیل على روایة الحدیث بالمعنى من حیث كونه عارفًا عالمًا باأللفاظ ومقاصدها 

ألنه ال یؤمن علیه إبدال اللفظ ، وهي حجة ولیس للجاهل بمواقع األلفاظ روایة الحدیث بالمعنى 
ة في بالجهالة وتصرف على غیر حقیقوما یقوم به فهو تحكم ، بل هو الغالب في أمره ، بخالفة 

  . ومن أدلة الروایة بالمعنى  )٢(على اهللا ورسوله بما لم یحط به علمًا اصول الشریعة وتقول 

)  8قلت ألبي عبد اهللا ( عن محمد بن مسلم قال  دهمحمد بن یعقوب بسنما نقله  -١
وهو حجة لمن  )٣()) إن كنت ترید معانیه فال بأس (( ؟ قال أسمع الحدیث منك فأزید وأنقص 

اي اذا كنت تطلب الزیادة والنقصان في افادة المعنى فال قال بجواز الروایة بالمعنى بشروط 
  .بأس

ان یكون الناقل عالمًا بحقائق األلفاظ وٕااللم تجزله الروایة بالمعنى بال خالف بین  -أ
واما إذا كان عالمًا عارفًا فاألكثر ، اللفظ الذي سمعه من غیر تغییر  العلماء بل یتعین علیه أتیان

فقط واستدل على ذلك بان النبي افصح  Jذهبوا الى الجواز وجوز بعضهم في حدیث النبي 
هي ألن لكل تركیب ال یوقف علیها إال بها كما وفي تراكیبه أسرار ودقائق ، من نطق بالضاد 

 بل مقاصدهاقدیم والتأخیر وغیر ذلك فلو لم یراع ذلك لذهبت ل والفصل والتمعنى بحسب الوص
رادفة لكل كلمة مع صاحبتها خاصیة مستقلة كالتخصیص واالهتمام وكذلك االلفاظ المشتركة والمت

نّضر اهللا عبدًا (  Jل النبي االمعنى المقصود ومن ثم قات ولو وضع كل موضع اآلخر لف، 
ورب حامل فقه إلى ه یفقفرب حامل فقه غیر ، ما سمعها فظها ووعاها وأداها كسمع مقالتي وح

وكفى هذا الحدیث شاهدًا بصدق ذلك وأكثر واألصحاب جوزوا ذلك مطلقًا مع ، منه من هو افقه 
  .)٤(حصول الشرائط المذكورة 

فیمكن للراوي أن یحتفظ بمعناها ویحدث بها بلفظ  %أحادیث األئمة المعصومین اما 
وخصوصًا عصر االمام جعفر  %وعصر األئمة  Jوللفرق الكبیر بین عصر النبي ، آخر 

درجة ففي مجلس واحد یضم العلم من جوانبه حتى بلغ العلم  إنبثق نورإذ 8بن محمد الصادق 

                                                           
 .  ٢٢٧/  ٣ج/ مقباس الھدایا / المامقاني ،  ١٣٦/  ١ج/ وصول االخیار / الحارثي ،  ١١٢/ الرعایة / ظ الشھید الثاني (١)
 .  ١٨٠/ الكفایة / ظ الخطیب (٢)
 .  ٥١/  ١ج/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ١٧٤/  ١ج/ مرآة العقول / محمد باقر / ظ المجلسي (٤)
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حامل  ربَّ ( ذا یشیر الحدیث بقوله د وٕالى هأربعمائة شیخ أو أزید كل یقول حدثني جعفر بن محم
ختالف الناس في الفقه مؤثر حیث ان الفقیه یحكي عن اف)١() فقه غیر فقیه الى من هو أفقه منه 

  . أما الحامل فهو الناقل الذي لم یفقه ما یفقه فهو ناقل ألفاظ وعبارات . رأیه وعقیدته 

اي ان كنت تقصد حفظ أن یكون البدل مفیدًا عن المبدل منه بال زیادة أو نقصان  -ب
أن ال یتغیر  تل بالزیادة والنقصان فال بأس بأن تزید وتنقص بالعبارة لكن بشرطمعانیه فال تخ

فیحدِّث ( الحدیث الذي یأتي ذكره على أّنه یمكن أن یحمل قوله فمعناه كما یشعر بهذین األمرین 
ایضًا الن من نقل معناه بال  لمعنىاللنقل بعلى النقل بالمعنى األعم الشامل ) ما سمعه به ك
أو بتعبیر آخر فالظاهر من الزیادة والنقصان اللتان ال . )٢(هونقصان فقد حدث به كما سمعزیادة 

إن كنت ترید ( وقوله  8مدخلیة لهما في تغیر المراد بقرینة جاللة شأن الراوي وجواب االمام 
وال یحضى أن أفراد العام كلها من ، یعني إن لم تقصد نسبة اللفظ الینا فانه كذب ) معانیه 

مدلوالت العام وكذلك لوازم المفهوم فیصدق أن الكل معاني اللفظ فاذا أراد أن ینقل عن االمام 
واجتنبوا عما نهاكم اهللا عنه من مثًال فیقول قال االمام خافوا من اهللا ) اتقوا اهللا ( أنه قال  8

الشرك والفسق وشرب الخمر والزنا وغیر ذلك وواضبوا على ما اوجبه علیكم من إقامة الصالة 
بل وكذلك أیضًا لو كان مما  8وٕایتاء الزكاة ونحو ذلك فیصدق أنه نقل المعاني بكالم االمام 

لثمرة من الخطابات األصلیة دل علیه باإلشارة أیضًا مع إشكال فیه لحصول الغفلة ووجود ا
  .   )٣(والتبعیة 

قصور ترجمة الحدیث عن األصل في إفادة المعنى ومساواتها في الجالء  معد - ج
ویدل على أنه لو أفاد الحدیث حكمین ال یجوز نقل أحدهما والسكوت عن اآلخر الن )٤(والخفاء 

ال یصل الیها عقول البشر وهو غیر واضح فال  السرار)٦(والمتشابه )٥(الشارع مخاطب بالمحكم 
  . یجوز تغییرها عن وضعها 

                                                           
 .  ٥١/  ١ج/ الكافي / ظ الكلیني (١)
 .  ٢١١/  ٢ج/ اصول الكافي / ظ المازندراني (٢)
 .  ٤٨١/ قوانین األصول / ابو القاسم / القمي (٣)
 .  ٢٩٢/ معالم االصول / حسن / ابن الشھید الثاني (٤)
والمراد من احكام المحكمات ، واحكمھ اتقنھ والحكیم المتیقن لالمور ، المحكم في اللغة من احكم ومنع وأحكمھ اي منعھ من الفساد (٥)

 .  ٩٨/ ٤ج/ قاموس المحیط / بھ فیھا كاملة كالمتشابھات ظ الفیروز ابادي إتقان ھذه اآلیات من حیث عدم وجود التشا
والراوي لعالم الضابط ال تشابھ علیھ االلفاظ بل یكون ، المتشابھ من تشابھ واشتبھ اي اشبھ كل منھما اآلخر حتى التبسا وشبھ ایاه (٦)

 .  ٢٨٦/  ٤/ قاموس المحیط / ظ الفیروز آبادي ، عالماً عارفاً بما یروي 
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اني )  8قلت ألبي عبد اهللا ( بن فرقد قال بسنده عن داود  نقل محمد بن یعقوب -٢
قلت ال فقال )) فتعمد ذلك (( أسمع الكالم منك فأرید أن أرویه كما سمعته منك فال یجيء ؟ قال 

وقد ورد  )٢(وهو ضعیف على المشهور ) ١()) ) فال بأس (( قال نعم  :؟ قلت )) ترید المعاني (( 
والتعمد القصد ، وقد ذكر المجلسي بحذف إحداهما للتخفیف ) تتعمد ذلك ( و ) فتعمد ذلك ( 

 أو أنت، االت بضبطها بیقال تعمدت الشيء أي قصدته یعني أتتعمد ترك حفظ األلفاظ وعدم الم
فیقع ذلك منك بغیر تقصیر أو بعبارة أخرى أفتقصد وترید أن ترویه كیف ما یجيء زائدًا  تنسى

على إفادة المعنى المقصود أو ناقصًا عنه أو بمقصد آخر ترید روایة المعاني ونقلها بألفاظ غیر 
  . وعبارات مفیدة من غیر زیادة ونقصان فیها مسموعة 

خر يء ذلك الكالم أصًال لنسیانه واآلدم مجبل یحتمل من قول السائل أمرین احدهما ع
هذا وقد استفهم االمام . أنه ال یجيء بسهولة وحینئذ طلب األذن لنقل المعنى بعبارة أخرى أسهل 

المجيء وتریده عمدًا وتترك اللفظ المسموع ألجل  م؟ أي نقصد عد) فتتعمد ذلك ( بقوله  8
  . الصعوبة مع القدرة على االتیان به 

راد االمر االول وهو الروایة بالمعنى وقیل قوله وأشار به أنه أ) ال(ائل بقوله السفأجاب 
 هوظاهر )٣(سنامه من الركوب ذ من عمد البعیر إذا انفضح داخل ماخو ) فتتعمد ذلك (  8

  .  )٤(والمقصود هل تفسد الباطن وهو المعنى وتصلح الظاهر یعني األلفاظ ، صحیح 

االتیان بالفاظ من عنده تقوم مقام الفاظ  مبینة بعدویبدو ان السائل قد اصبح على 
والبد من موافقة المعصوم على االتیان ، والذي قد یؤدي إلى إختالل المعنى  8المعصوم 

. بالفاظ مقاربة لأللفاظ التي تحدث بها المعصوم مع عدم القدرة على االتیان بلفظ المعصوم 
بجواز نقل الحدیث  8ل واضح من االمام هو دلی) ال بأس ( وبهذا فقد أصبح حجة فكلمة 

  .بالمعنى 

                                                           
 .  ٥١/  ١ج/ الكافي / الكلیني (١)
وتختلف درجات الضعیف بحسب بعده عن شروط الصحة ، قد یطلق الضعیف على القوي بمعنییھ القوي بمعنى األخص والموثق (٢)

 .  ٢٦٧/ نھایة الدرایة / حسن / وقربھ منھا فقد یروى بطریقتین أو أكثر فیكون مستفیضاً ظ الصدر 
  م وھو أن ینشدحإنشداحاً وذلك إذا ركب وعلیھ شحم كثیر یقال عمد وبھ قال لبید العمد عو السنا(٣)

  من الَبقّار كالعمد الثقال     فبات السیل یركب جانبیھ 
 .    ١٥١/  ٢ج/ تھذیب اللغة / محمد احمد / ظ االزھري 

 .  ٢١٥/  ٢ج/ شرح اصول الكافي / ظ المازندراني (٤)
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اسمع الحدیث منك فلعلي ال أرویه ( حیث سئل 8وفي خبر داود بن فرقد عنه  -٣
إجلس ، إقعد ، هلم ، تعال ( لة إذا حفظت الصلب فال بأس إنما هو بمنز (( كما سمعته فقال 

((()١(.  

ویرى البحث إن هذا الحدیث أقوى من سابقیه في الداللة فهو حجة لمن جوزه مشروط 
على أداء اللفظ المسموع حین الروایة الذي یروي الحدیث بمعناه أن یكون عارفًا بعدم القدرة 

  . في نقل معناه بحقائق االلفاظ ومجازتها ومع ذلك ال یجوز لمن تعمد ترك النص 

لى قص القصة الواحدة بالفاظ مختلفة وحكى معناها عن االمم ان اهللا سبحانه وتعا -٤
وأن كانت باللغة العربیة فان الواقع منها یكون ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت بغیر العربیة 

فالمنقول هو  )٢(االلفاظ وان إختلفت. وذلك دلیل على جواز نسبة المعنى الى القائل ، بعبارة واحدة 
  . )٣(وازه من غیره تعالى فالنقل یكون بالمعنى مع القرینة لى ال یستلزم جالمعنى من اهللا تعا

ویالحظ وجود ظاهرة التكرار للنقل في تلك القصص وفي كل موضع تنتقل الحادثة بلفظ 
كثیر من العلماء روایات من طرق االمامیة والتي تدل على صحة النقل وقد أورد مغایر لألول 

( و )٤() المقنعة ( أكثر قدمائنا من االمامیة في كتبهم الفقهیة كـ بین بالمعنى حیث كانت متداولة 
وغیرها اال انهم كانوا آخذین بمعاني النصوص  )٧() فقه الرضا ( و  )٦() الهدایة ( و )٥() النهایة 

  )٨(ؤهاسابكین لها في قوالب أبدعوهادون الفاظها البسین علیها حلًال من عبائرأنشمن 

  المبحث الثاني 
                                                           

 .   ٨باب  ٨٧ح  ١٥/  ٢٧ج/ وسائل الشیعة / الحر العاملي +١٥٤/ الرعایة / الشھید الثاني (١)
 .  ٢٩٣/ معالم االصول / و ابن الشھید الثاني  ٢٢٠/ معارج االصول / جعفر بن الحسن / المحقق الحلي (٢)
 .  ٢٣٤/  ٣ج/ مقباس الھدایة / ظ المامقاني (٣)
واألحادیث المتنافیة من أعظم المھمات في الدین ألنھا شافیة في معناھا ھو كتاب یحتوي على تأویل االخبار المختلفة : المقنعة (٤)

ھ أما من ظاھر القرآن أو من صریحھ أو من فحواه وإما من السنة اللكافیة في أكثر ما یحتاج الیھ من أحكام الشریعة واكثر استد
ي تدل على صحتھا وھو من تألیف الشیخ محمد بن محمد بن المقطوع بھا من األخبار المتواترة أو االخبار التي تقترن الیھا القرائن الت

 .   ٧٩/  ٢٢ج/ الذریعة / أغا بزرك / ظ الطھراني ، النعمان الملقب بالشیخ المفید 
وكان ھذا ، ومتون االخبار ، وأجل كتب الفقھ ) قدس سره(وھو من أعظم آثار الشیخ الطوسي : لنھایة في مجرد الفقھ والفتاوى (٥)

وكان یخصونھ ، وشروحھم علیھ ، وتدریسھم فیھ ، حیث كان بحثھم ، س من لدن عصره مصنفھ الى زمان المحقق الحلي الكتاب یدر
 .   ٢٤٤/  ٢٤ج، الذریعة / ظ الطھراني . بالروایة واالجازة 

ویمتاز كتابھ بأن في أول ، الھدایة وھو كتاب الشیخ األقدم أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي الملقب بالصدوق (٦)
وقد ذكر فیھ جمیع إعتقادات الفرقة الناجیة الضروریة وغیر ، ابواباً في االعتقادات وھي صورة إجمالیة كما في الرسالة االعتقادات 

 .  ١٠٧/  ٢٥ج/ الذریعة / ظ الطھراني ، الضروریة 
كتب المولى مھدي ، وقد اختلفت األراء واألقوال فیھ ، أیضاً  ھـ ومستقالً  ١٢٧٤وھو الكتاب المطبوع مع المقنعة في : فقھ الرضا (٧)

التي ھي اما خط المام أو من مستنسخة ما ) الرضویة ( وكتب علیھا أنھ كتبھا من النسخة ، نسخة منھ بخطھ ، بن ابي ذر النراقي 
 .  ٢٠٧/  ١٦ج/ الذریعة / ظ الطھراني  8خطھ 

 .  ١٧-١٦/ مقدمة ال/ الفقھ المأثور / علي / المشكیني (٨)
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  . فتاوي الفقهاء  فياثر الروایة بالمعنى 

إن معرفة التطابق بین المتون الفقهیة وحرفیة النص هي طریقة النقل بالمعنى التي تقع 
وعبارته ومن  لكالم ومعناه من غیر التزام بلفظهفي مقابل النقل اللفظي والمراد بها نقل فحوى ا

لغة الى لغة اخرى قد أجمعت االمامیة على مصادیق هذا النقل المعنوي ترجمة الكالم ونقله من 
صحة النقل بالمعنى فهو امر شائع بینهم وغایتهم هي نقل المعاني وما اللفظ إال وسیلة للوصول 

وقد  همقصودیر اللفظ الذي تكلم به فقد حقق بغ، الى المعنى فاذا أوصل الناقل المراد المتكلم 
  .یة التي ذكرناها في المبحث االول أثبتنا جواز النقل بالمعنى في المتون الروائ

وعند مقارنة كتب الفقهاء والمتقدمین وآثارهم بمصادر الروایة یكشف بوضوح إعتمادهم 
على النقل بالمعنى وفي ضوء انتشار ظاهرة النقل بالمعنى أو شیوعها بل المعتمد على ما أفاده 

المعترف بها في علم الحدیث لها  ومن الواضح ان الحقیقة التأریخیة.   )١(بعض الفقهاء 
من حیث الروایات المرویة من ) علم الفقه ( إنعكاساتها ونتائجها المهمة في العلوم المرتبطة بـ 

طرق االمامیة الدالة على صحة النقل بالمعنى كما الشك في رجحان النقل باللفظ على النقل 
ني وعدم التفات الراوي الى جمیع الجهات مع إنتفاء الضرورة إذ إحتمال الخطأ في الثا)٢(بالمعنى 

الملحوظة في اللفظ فهو وارد ومحتمل ولذا یقدمون النقل باللفظ على النقل بالمعنى في حاالت 
فاذا كان راوي المعنى معروفًا بالضبط والمعرفة فال ترجیح بینهما لكن التعارض بین النصوص 

  . )٣(الزلل ینبغي أن یؤخذ المروي لفظًا فهو حق ألنه أبعد من 

وقد نجد بعض الفقهاء مع إعتمادهم وركونهم إلى آثار القدماء فكانوا یعملون برسالة أبي 
علیبن بابویه عند اعواز النص لحسن ظنهم به وان فتواه كراویته وبالجملة تنزل فتاویهم  )٤(الحسن

ى ولده وفیها فتاویه النه اقدم نص فقهي عند الفقهاء وكان ألبن بابویه رسالة ال)٥(منزلة روایتهم 
اما المصنفات التي اعتمدت النقل بالمعنى لیست . ویظفر المتتبع على قطع منها في كتب ابنه 

في عرض المتون الروائیة التي اعتمدت النقل باللفظي من االصول والمصادر األصلیة للروایة 
                                                           

 .  ٣/٣٨١ج/ جواھر الكالم / محمد حسن / ظ النجفي (١)
 .  صفات القاضي  ١٠٥/  ٢٧ج/ وسائل الشیعة / الحر العاملي +٥١/  ١ج/ الكافي / ظ الكلیني (٢)
 .  ٢٢٣/ معارج االصول / ظ المحقق الحلي (٣)
كان قد قدم الى ، وفقیھھم وثقتھم ، ومتقدمھم ، شیخ القمیین في عصره ، القمي ابو الحسن  ھو علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ(٤)

والشرائع وغیرھا مات ، كتاب الوضوء ، ولھ كتب منھا كتاب التوحید ، العراق واجتمع مع ابي القاسم الحسین بن روح وسألھ مسائل 
  .  ٢٦٢/ الرجال / ي ظ النجاش. ھـ وھي السنة التي تناثرت فیھا النجوم ٣٢٩سنة 
 .  ٤٤٨/ ٢ج/ فرائد االصول / مرتضى / و االنصاري  ٥١/  ١ج/ ذكرى الشیعة / محمد بن مكي /  االول ظ الشھید(٥)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٢ 

وفي ضوء انتشار ، مع وجود مثل هذه المصادر الروائیة فانها ال تصل الى مثل تلك المصنفات 
ظاهرة النقل بالمعنى وشیوعها فیمكن القول بان القدماء كما كانوا یعتمدون النقل اللفظي في مقام 

تمدون النقل بالمعنى أیضًا ویعدون ذلك إفتاء في ضوء النصوص مع االفتاء فانهم كانوا یع
في فهم النص وصدور  عین األلفاظ الواردة في النصوص التي لها مدخلیة الممراعاتهم استع

ابع في القرنین الر  الفقهیةوقد اعتبر كتاب النهایة للشیخ الطوسي من أهم االثار  )١(الفتوى 
بعض بكونه األخبار فیما صرح كثیر من فقهائنا بأنه نقل لمتون والخامس الهجریین وقد وصفه 

یخ الطوسي وغیره من وفي ضوء كالم الش)٣(كما اعتبر كتاب المقنعة من هذا القبیل )٢(غالبًا 
مطابقًا أللفاظ الروایات أي أنه نقل ) النهایة والمقنعة ( الفقهاء إعتبار أكثر ما ورد في كتابي 

وانهما ، ًا للروایات من غیر زیادة أو نقصان یهذین الكتابین نقًال لفظ في بالمعنى إذ قلما نجد
یة وترتیب منطقي طبقًا لمنهج اتهم ووضعهاغة األحكام المستنبطة من ضمن عبار سعیا الى صیا

في مقام ة من النص اللفظي إال أنهما المطابقة أو القریبمن االلفاظ ان غالبًا خاص فهما یستفید
وقد ال تكون لبعض ، لفاظ المفردات وهیئاتها دان بدًا من التغییر في تركیب ااالفتاء ال یج
هذین الكتابین أقرب ما یكون أللفاظ  أغلب عبارات نًا مادة أصًال وال ریب في عدّ المفردات أحیا

) المقنع والهدایة ( الروایات ولیس هذا إال من باب النقل بالمعنى وقد سبقا في هذا المجال كتابي 
للشیخ الصدوق في التصرف في مادة اللفظ أو هیئته أو تركیبه كما وضع منهجیة منطقیة لترتیب 

ًا الفقیه دور مستقل ولقد مثل عنصر االجتهاد لدى الفروع والمسائل بما یناسب الكالم الفتوائي ال
 د له أثر في الروایات وقد استخدممما ال نج في الكتابین هامًا في توظیف جملة من االلفاظ

والسیما الشیخ الطوسي في النهایة طائفة من األلفاظ الستنباط األحكام التكلیفیة أو الوضعیة من 
، والنقص ،  واالخالل، والجواز ،  واالباحة والكراهة ،واالستحباب ، والحرمة ، قبیل الوجوب 

وغیرها مما لم یرد لفظه في الروایات وٕانما هو حاصل لغة ، والبطالن ، والصحة ، واالجزاء 
  .  )٤(االستنباط واالجتهاد 

وقد كان بحرفیة الشیخان المفید والطوسي دور مهم في فهم الحكم الشرعي وقد عبر 
دیته من األقرب فاألقرب من  لو فر القاتل ولم یكن له مال أخذتمسألة ماالشیخ الطوسي في 

                                                           
 .  ٦٨-٦٧ضمن منشور في جملة فقھ اھل الحدیث العدد  ٦٣/ االصول المتلقاة / مسعود / ظ االمامي (١)
 .  ٢٤١/  ٣ج/ جواھر الكالم / محمد حسن / النجفي +  ٩٢/  ٢ج/ الحدائق الناضرة / یوسف / البحراني (٢)
 . ٦٤/ االصول المتلقاة / ظ االمامي (٣)
 .  المصدر السابق (٤)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٣ 

وألیك  یخ الطوسي من غیر تغییروهذا تعبیر روائي قد التزمه الش )١(أولیاته الذي یرثون دیته 
الروایات والحظ كیف التزم الشیخ الطوسي بالروایات وأنه نقل متون االخبار ففتواه مطابقة أللفاظ 

طابقة او القریبة انه تصرف بااللفاظ وحولها الى فتوى فقهیة مستفیدًا من االلفاظ الم الروایات اي
، في رجل قتل رجًال عمدًا (  8من النص اللفظي ویؤید ذلك روایة أبي بصیر عن ابي جعفر 

ان كان له مال أخذت الدیة منه وأال أخذت من ( قال ) فلم یقدر علیه حتى مات ، ثم فّر 
عن رجل قتل  8سألت ابا عبد اهللا : ( وروایة اخرى عن ابي بصیر قال )٢() ب االقرب فاالقر 

ان كان له مال اخذت الدیة من ماله وأال ( قال ) رجًال متعمدًا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه 
 كما عدّ  )٣() فمن االقرب فاالقرب فأن لم یكن له قرابة أداه االمام فأنه ال یبطل دم أمرء مسلم 

  . للشیخ المفید من هذا القبیل ) المقنعة ( كتاب 

  .  االمامیة فقهاءفي متون المعنى بالشواهد الروائیة 

وجل اهللا عز  أن الصوم حجاب ضربه –رحمك اهللا  –اعلم ( (8قال في فقه الرضا  -١
حتى لما له في عادة وطهارة تلك الحقیقة ، وسائر الجوارح ، واألسماع واألبصار ، على االلسن 

في رسالة  8وهذه العبارة مستفادة من حدیث االمام زین العابدین )٤())یستر به من النار 
تعلم أنه حجاب ضربه اهللا عز وجل على لسانك وسمعك وحق الصوم أن ( الحقوق قال فیها 

وبالمقارنة بین النصین نعرف مقدار التصرف )٥() وبصرك وبطنك وفرجك لیسترك من النار 
 8في األلفاظ بل والمعاني إذ لم یرد في كالم االمام ) فقه الرضا ( مؤلف كتاب  الواقع من قبل

من مؤلف لماله في عادة من سره وطهارة تلك الحقیقة إنما هو استنباط واستظهار ( قوله
  .)٦()الكتاب

،  الصوم للرؤیة والفطر للرؤیة ولیس بالرأي وال التظني( 8قال االمام الصادق  -٢
  . )٧() ولیس الرؤیة أن یراه واحد وال اثنان وال خمسون 

                                                           
 .  ٧٣٦/ النھایة / ظ الطوسي (١)
 .  ٣ح/ باب حكم القاتل عمداً اذا ھرب /  ٣٩٥/  ٢٩ج/ الوسائل / الحر العاملي (٢)
 . ١ح/ المصدر السابق (٣)
  .  ٢٠٢/ فقھ الرضا (٤)
 .  ٦٢٠/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / محمد بن علي / الصدوق (٥)
 .  ٦٣/ االصول المتلقاة / مسعود / ظ االمامي (٦)
 . من ابواب الصوم  ٨٩باب  ١٨٣/ الھدایة / الصدق (٧)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٤ 

قد دمج روایتین أحدهما لالمام ) قدس سره(ویالحظ على هذه الروایة بان الشیخ الصدوق 
  . ثم نسبها كروایة واحدة والحظ الفرق بین الروایتین 3الباقر واالخرى عن االمام الصادق 

فاذا رأیتموه ، اذ رأیتم الهالل فصوموا ( قال 8روى محمد بن مسلم عن ابي جعفر  -أ
نفر ینظرون فیقول واحد منهم هو ذا  رفأفطروا ولیس بالرأي والتظني ولیس بالرؤیة أن یقوم عش

  . )١() ولكن اذ رآه واحد رآه ألف ، هو وینظر تسعة فال ینظرون 

قال  8عن ابي عبد اهللا )٢(روى محمد بن علي بسنده عن الفضل بن عبد الملك  -ب
  .   )٣() الصوم للرؤیة والفطر للرؤیة ولیس الرؤیة أن یراه واحد وال اثنان وال خمسون 

قد أخذ من الروایة االولى لالمام الباقر  ین الروایتین نجد ان الشیخ الصدوقواذا قارنا ب
ودمجها مع روایة االمام الصادق ونسبها كروایة واحدة الى ) ولیس بالرأي وال التظني (  8

وان دل على شيء إنما  8وجعلها كفتوى فقهیة مرویة عن االمام الصادق  8المام الصادق ا
  .  مع المحافظة على المضمون یدل على جواز الروایة بالمعنى

اذا رأیت هالل شهر رمضان فال تشر الیه باألصابع (  8قال االمام الصادق  -٣
، ربي وربك اهللا رب العالمین : الل وتقول ولكن استقبل القبلة وارفع یدیك الى السماء وخاطب اله

اللهم ، والمسارعة الى ما تحب وترضى ، والسالمة واالسالم ، اللهم أهله علینا باألمن واإلیمان 
ولو دققنا )٤()رزقنا عونه وخیره وأصرف عنا ضره وشره وبالءه وفتنته او ، هذا  بارك لنا في شهرنا

وهذا إسناده غریب مع أن جمیع الروایات اآلنفة  8الروایة لوجدنا انها منسوبة لإلمام الصادق 
  . بالدعاء عند رؤیة الهالل Jرسول اهللا الذكر تؤكد على فعل 

كان رسول اهللا ( ل اق 8عن ابي جعفر ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن جابر  -أ
J  علینا باألمن اللهم أهله (( إستقبل القبلة ورفع یدیه فقال هالل شهر رمضان اذا أهل

                                                           
ویالحظ اختالف السند واختالف ذیل  ٦ح/  ٧٧/  ٤ج/ الكافي / و  الكلیني   ١ح/  ٧١/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (١)

 . الروایة 
/ ظ النجاشي / لھ كتاب  8روى عن ابي عبد هللا ، عین ، ثقة ، كوفي / مولى ) البقباق ( ھو الفضل بن عبد الملك أبو العباس (٢)

 .  ٣٠٨/ الرجال 
 .  ٣ح/  ١٥٦/  ٤ج/ التھذیب / و الطوسي   ٣ح/  ٧٧/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٣)
  . ١٨٦-١٨٥/ الھدایة / الصدوق (٤)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٥ 

اللهم ارزقنا صیامه ، م سقاالمجللة والرزق الواسع ودفع االواإلیمان والسالمة واألسالم والعافیة 
  )١()) ) اللهم سّلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فیه ، وقیامه وتالوة القرآن فیه 

لكن استقبل ، فال تشر إلیه ، ل شهر رمضان واذا رأیت هال( ل في فقه الرضا اق -ب
، ثم تقول ربي وربك رب العالمین ، القبلة وارفع یدیك الى اهللا وخاطب الهالل وكبر في وجهه 
والمسارعة فیما تحب وترضى اللهم ، اللهم اهله علینا باألمن واألمانة واإلیمان والسالمة والسالم 

  )٢()وٕاصرف عّنا شره وضره وبالءه وفتنته ، وخیره وارزقنا عونه ، بارك لنا في شهرنا هذا 

حدثنا علي بن موسى ( (بن قبیصة قال  )٣(محمد بن علي باسناده عن دارم روى  - ج
ل اق 8قال حدثنا ابي موسى بن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علي بن أبي طالب  8الرضا 

المتصرف في ، الدائب السریع أیها الخلق المطیع : اذا رأى الهالل قال  Jكان رسول اهللا : 
اللهم أهله علینا باألمن واإلیمان والسالمة واإلسالم ، ربي وربك اهللا ، ملكوت الجبروت بالتقدیر 

وكما بلغتنا أوله فبلغنا آخره وأجعله شهرًا مباركًا تمحو فیه السیئات وتثبت لنا فیه ، واالحسان 
  .  )٤() )رات ت وترفع فیه الدرجات یا عظیم الخیالحسنا

في أي من المصادر  8ان النص لم ینسب الى المعصوم ویالحظ على الروایات 
إلى ) من ال یحضره الفقیه ( الصدوق نسبه في لكن  )٦(والمقنع  )٥(الروائیة كما في فقه الرضا 

ان الشیخ الصدوق وهو من الغرائب ویرى البحث  8)٨(وفي الهدایة إلى االمام الصادق )٧(والده 
وبهذا . قد اعتمد في كتابه الهدایة على ما یحفظه ودون الكتاب باالعتماد على الروایة بالمعنى 

آخذین بمعاني النهم  )٩(یكون النقل بالمعنى هو الشائع والمعتمد على ما أفاده بعض الفقهاء 
  . )١٠(النصوص دون الفاظها 

                                                           
  .  ٧٠/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (١)
  .  ٦٢/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق ،  ٢٠٦/ فقھ الرضا (٢)
ولھ ، ولھ كتاب الوجوه والنضائر  8لتمیمي الدارمي السائح روى عن الرضا ھو دارم بن قبیصة بن نھشل بن مجمع ابو الحسن ا(٣)

  .   ١٦٢/ الرجال / ظ النجاشي . كتاب الناسخ والمنسوخ 
  .  ٧٠/  ٢ج/ عیون اخبار الرضا / الصدوق (٤)
  .  ٢٠٦/ فقھ الرضا (٥)
 .  ١٨٥/ المقنع / الصدوق (٦)
 .  ٦٢/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٧)
  .  ١٨٥/ الھدایة / الصدوق (٨)
  .  ٣٨١/  ٣ج/ جواھر الكالم / محمد حسن / النجفي (٩)

  .  ١٧/ المقدمة / الفقھ المأثور / علي / المشكیني (١٠)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٦ 

أنه سأل (  8في باب ثواب الحج عن الصادق ) قدس سره(روى الشیخ المفید  -٤
)) بل حجة(( فرقبتین ؟ قال: قال ) )بل حجة (( عتق رقبة افضل أم حجة ؟ قال : رجل فقال له 

  )١()) الحج أفضل (( فقال ، بل حجة حتى بلغ ثالثین رقبة : فلم یزل یزید وهو یقول . 

مفید وغیره من الفقهاء باعتبار أكثر ما ورد في كتابه مطابقًا وفي ضوء روایة الشیخ ال
وقلما نجد روایة منقولة نقًال لفظیًا دقیقًا . أللفاظ الروایات أي أنه نقل بالمعنى وتصرف بالروایة 

الى ) المقنعة ( وكما معلوم فان الشیخ المفید قد سعى في كتابه . من غیر زیادة أو نقصان 
كما استفاد من ، تنبطة من الروایات ووضعها في منهج وترتیب خاص به صیاغة االحكام المس

لتغییر في ااأللفاظ المطابقة أو القریبة من النص اللفظي إال انه في مقام االفتاء ال یجد بدًا من 
ولو دققنا متون الروایات لوجدنا هناك . )٢(تركیب الروایة ومن عادته التعبیر بمتون األخبار 

  : عدد العتق وفي صیاغة الروایة ومن هذه الروایات في  روایات مختلفة

، عن أحمد بن أبي عبد اهللا ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن عدة من أصحابنا  -أ
ألن أحج حجة ( قال  8عن أبي جعفر ، عن ابي بصیر ، عن خلف بن حماد ، عن أبیه 

  .)٣() حتى انتهى الى سبعین  أحب إلّي من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى الى عشرة ومثلها

عن أحمد بن ، عن عبد اهللا بن جعفر الحمیري ، عن أبیه ، روى محمد بن علي  -ب
( قال )٤(عن عمر بن یزید ، عن عمرو بن االشعث ، عن الحسن بن عبد اهللا ، أبي عبد اهللا 

الحج أفضل من عشر رقبات حتى عّد سبعین رقبة والطواف : یقول 8سمعت أبا عبد اهللا 
  . )٥() ركعتان أفضل من عتق رقبة 

عن ، عن صفوان بن یحیى ، عن موسى بن القاسم  هروى محمد بن الحسن باسناد - ج
حجة أفضل أو عتق رقبة ؟ :  ت لهلق –في حدیث  -  8بن عمار عن ابي عبد اهللا  )٦(معاویة 

                                                           
  .  ٣٨٨/ المقنعة / محمد بن محمد / المفید (١)
 .  ٤١/  ٢٨ج / جواھر الكالم / محمد حسن / ي ظ النجف(٢)
 .  ٣ح/  ٢/  ٤ج/ الكافي /  الكلیني(٣)
  .   ٢٨٦/ الرجال / لھ كتاب ظ النجاشي  8ھو عمر بن یزید بن ذبیان الصقیل أبو موسى بني نھد روى عن ابي عبد هللا (٤)
 .  ١٠ح/  ٧٢/ ثواب االعمال / الصدوق (٥)
ً من اصحابنا ، ھن من بجلیھ ود، كوفي ، موالھم ، ھو معاویة بن عمار بن ابي معاویة خّباب بن عبد هللا الدھني (٦) ، كان وجیھا

 ً / الرجال / ھـ  ظ النجاشي ١٧٥وكتاب الصالة وغیرھا مات ، ، ولھ كتب منھا الحج ، ثقة ، عظیم المحل ، كبیر الشأن ، ومقدما
٤١١. 



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٧ 

ویقول حجة  أزید قال معاویة فلم أزل)) حجة أفضل (( قلت فثنتین ؟ قال ))  حجة أفضل(( قال 
  .  )١()) حجة أفضل (( فقال ، أفضل حتى بلغت ثالثین رقبة 

واختالفها في عدد عتق وما یالحظ على روایة الشیخ المفید اختالفها في بعض الفاظها 
 ضل من عتق الرقبة حتى ولو كانفالرقبة ومع ذلك حافظ عدا مضمون الروایة وهو الحج فانه أ

  .سبعین 

وقال رسول اهللا ( في باب العمل والقول عند الخروج ) قدس سره(قال الشیخ المفید  -٥
J  لّما علیه  8وقال . شبك بین أصابعه الى ان تقوم الساعة دخلت العمرة في الحج هكذا و

لو استقبلت من أمري ما : وقد كان ساق الهدي وحج قارنًا ، فرض التمتع بالعمرة الى الحج 
ولو دققنا  )٢() حّل ولیجعلها عمرة ق هدیًا فلیمن لم یس. ر منادیه استدبرت ما سقت الهدي ثم ام

عناه فحوى الكالم ومما جاء به الشیخ المفید لوجدنا أنه تصرف بالفاظ الروایة فغیر الفاظها ونقل 
به في باب خروج الحج والیك الروایات والحظ الفرق جاءمادون االلتزام بلفظ الروایة كي تنسجم مع

  . بین االلفاظ 

عن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن  روى محمد بن علي باسناده -أ
بن عن محمد بن ابي عمیر وصفوان بن یحیى عن معاویة ، عن یعقوب بن یزید ، الصفار 

في حجة الوداع لما فرغ من السعي قام  Jقال رسول اهللا : قال (  8عمار عن ابي عبد اهللا 
عشر الناس هذا جبریل وأشار بیده یا م: عند المروة فخطب الناس وحمد اهللا وأثنى علیه ثم قال 

ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ، الى خلفه یأمرني أن أمر من لم یسق هدیًا أن یحل 
كما امرتكم ولكن سقي الهدي ولیس لسایق الهدي أن یحل حتى یبلغ الهدي محله فقام الیه سراقة 

أمرتنا الذیا فكأنا خلقنا الیوم أرأیت هذا علمنا دیننیا رسول اهللا : بن مالك بن جشعم الكناني فقال 
رج نخرسول اهللا یا؟ فقال  ن رجًال قالاو ، ال بل لألبد  Jفقال رسول اهللا  به لعامنا أم لكل عام

  .)٣()) ) انك لن تؤمن بها أبدًا (( سنا تقطر من النساء ؟ فقال له رسول اهللا و حجاجًا ورؤ 

                                                           
 .  ٦٠ج/  ٢١/  ٥ج/ التھذیب / الطوسي (١)
 .  ٣٩٠-٣٨٩/ المقنعة / المفید (٢)
 .  ٤١٣ /علل الشرائع / الصدوق (٣)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٨ 

في حدیث قال  8عن الرضا ، شاذن روى محمد بن علي باسناده عن الفضل بن  -ب
كان ساق الهدي ولم یكن له  Jدخلت العمرة في الحج الى یوم القیامة ولو ال أنه (  Jالنبي 

لوا استقبلت من امري ما : أن یحل حتى بلغ الهدي محله لفعل كم أمر الناس ولذلك قال 
ل حتى یبلغ الهدي ق الهدي أن یحلسایاستدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولیس 

إنك : سنا تقطر من ماء الجنابة فقال و رج حجاجًا ورؤ قام الیه رجل فقال یا رسول اهللا نخمحله ف
  . )١() لن تؤمن بهذا أبدًا 

ان رسول اهللا ساق في حجته مائة :  8روى الطبرسي قال وقد روي عن الصادق  - ج
مكة فطاف وسعى Jثم أعطي علیًا فنحر نیفًا وثالثین فلما قدم النبي ، بدنه فنحر نیفًا وستین 

فخطب الناس فحمد اهللا  )٢(M¥  ¤  £  ¢¦L نزل علیه جبریل وهو على المروة بهذه اآلیة 
لو : ه ثم قال القیامة وشبك بین اصابعا الى یوم دخلت الُعمرة في الحج هكذ: واثنى علیه وقال 

منكم هدیًا  ثم أمر منادیًا فنادى من لم یسق، استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي 
وقام الیه رجل من بني عدي ، ولیجعلها عمرة ومن ساق منكم هدیًا فلیقم على احرامه فلیحلل 

نساء ؟ فقال أنك لن تؤمن بها حتى سنا تقطر من الو ل یا رسول اهللا انخرجن الى منى ورؤ اوق
ال بل ل یارسول اهللا ألعامنا هذا أم لألبد ؟ قا: جشعم فقال بن فقام الیه سراقة بن مالك، تموت 

  .)٣(..)لألبد األبد

ما إستفاد المرء المسلم فائدة بعد االسالم ( قال  Jروى الشیخ المفید عن النبي  -٦
وتحفظه في نفسها وماله إذ غاب ، مرها اإذا نظر الیها وتطیعه إذ أفضل من زوجة تسره 

ویالحظ في روایة الشیخ المفید أنه قد تصرف في الروایة من حیث التقدیم والتأخیر في  )٤()عنها
تنسجم بما جاء من الحث على الزواج والبحث عن المرأة المسلمة وقد جاءت مفردات االلفاظ 

  . حظ الفرق بینهما الصالحة والیك الروایات وال

                                                           
 .  ١٢٠/  ٢ج/ عیون أخبار الرضا / الصدوق (١)
  .  ١٩٦/ البقرة (٢)
 .  ١٣٢-  ١٣١/ اعالم الورى / الفضل بن الحسن / الطبرسي (٣)
 .  ٤٩٧/ المقنعة / المفید (٤)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٠٩ 

عن ، بن زیاد  لعن سه، باسناده عن عدة من اصحابنا روى محمد بن یعقوب  -أ
 %عن ابي عبد اهللا عن أبائه ، القداح )١(عن عبد اهللا بن میمون ، ري جعفر بن محمد األشع

اذا ما استفاد المرء المسلم فائدة بعد االسالم أفضل من زوجة مسلمة تسره  Jقال النبي ( قال 
  . )٢() إذا أمرها وتحفظه اذا غاب عنها في نفسه وماله وتطیعه نظر الیها 

عن ، عن أحمد بن محمد ، روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن یحیى  -ب
قال رسول اهللا ( قال  8عن حنان بن سدیر عن أبیه عن ابي جعفر ، محمد بن اسماعیل 

J ا غاب عنها إن من القسم المصلح للمرء المسلم أن یكون له المرأة إذا نظر الیها سرته واذ
  .  )٣() ه تعحفظته واذا أمرها أطا

ل حر بالغ الحج فریضة على ك( (في وجوب الحج  )قدس سره(قال الشیخ الطوسي  -٧
  ))ال یجب علیه الحجالرجال والنساء كان أو امرأة ومن لیس ببالغ من مكلف مستطع للحج رجًال 

ن هذه االحكام موجودة فعًال في روایات عدیدة أولو دققنا فتوى الشیخ الطوسي لوجدنا 
ولكن صاغها باسلوب فقهي فرید وال یدركها اال صاحب الدقة العلمیة المتبحر بالروایات 

عتمدون كما أن هؤالء الفقهاء ی، مها وهؤالء الرواة قد اعتمدوها وبنوا علیه احكامهم اواحك
لى صیاغة األحكام طوسي في كتابه النهایة قد اعتمد عن الشیخ الأبالمعاني غالبًا ومن المالحظ 

اته أو القریبة من النص اللفظي اال انه في مقام االفتاء ال بار المستنبطة من الروایات ضمن ع
یجد بدًا من التغییر في تركیب ألفاظ المفردات وهیئاتها وقد ال تكون لبعض المفردات أحیانًا مادة 

ویمكن القول اعتبار أغلب عبارات الشیخ هي اقرب ما یكون أللفاظ الروایات ولیس هذا . أصًال 
ن من طبیعة البحث العلمي أن أتولى تخریج الروایات أوقد وجدت )٤(عنى اال من باب النقل بالم

  . ن الشیخ قد اعتمدها في فتواهأد التي توافق دالالتها ومن هذه الروایات التي نعتق

( (قال  8روى محمد بن یعقوب باسناده عن الفضل بن یونس عن ابي الحسن  -أ
  . )٥())الملوك حج وال عمرة حتى یعتق  ىلیس عل

                                                           
وروى  3بد هللا روى أبوه عن أبي جعفر وأبي ع، یبري القداح ، مولى بني مخزوم ، ھو عبد هللا بن میمون بن االسود القداح (١)

 .  ٢١٤-٢١٣/ الرجال / الجنة والنار وغیرھا ظ النجاشي ، ولھ كتب منھا مبعث النبي واخباره ، وكان ثقة ، عن ابي عبد هللا 
 . باب من وفق لھ الزوجة الصالحة  ٣٢٧/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 . ن . م (٣)
 .ھل الحدیث ضمن مجلة فقھ أ ٦٥/  االصول المتلقاة/ مسعود / ظ االمامي (٤)
  .  ٦ح /٤/  ٥ج/ التھذیب / الطوسي +  ٧ح/  ٢٦٦/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٥)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٠ 

سمعت ( الصیرفي قال  ١روى محمد بن علي باسناده عن أبان عن الحكم بن حكیم  -ب
الصبي اذا حج به فقد قضى حجة االسالم حتى یكبر والعبد اذا حج به ( یقول  8أبا عبد اهللا 

  .  )٢() فقد قضى حجة االسالم حتى یعتق 

عن ، فر عن علي بن جع، روى محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم  - ح
  . )٣() المملوك اذا حج ثم اعتق فان علیه إعادة الحج ( قال  8اخیه موسى بن جعفر 

في كتابه الى  8عن الرضا )٤(وعن محمد بن علي باسناده عن الفضل بن شاذان  - ء
الزاد والراحلة مع الصحة ، یال وحج البیت فریضة على من استطاع الیه سب: ( المأمون قال 

()٥( .  

عن محمد بن ، محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد روى  - ه
عن ابي عبد هللا  )٦(مسمع بن عبد الملك  عن، بد اهللا بن عبد الرحمن االصم عن ع، الحسن 

لو أن عبدًا حج عشر حجج كانت علیه حجة االسالم أیضًا اذ استطاع الى ذلك ( قال  8
ولو أن مملوكًا حج عشر ، ولو أن غالمًا حج عشر سنین ثم احتلم علیه فریضة االسالم ، سبیال 

  . )٧() حجج ثم اعتق كان علیه فریضة االسالم اذا استطاع الیه سبیال 

لوجدنا أنه تصرف بمضمون الروایات ) قدس سره(ولو دققنا فتوى الشیخ الطوسي 
وهو ، ب حج االسالم ااكد على الحج المشروع في صفة أو ثو  إذباسلوب فقهي فتوائیوصاغها 

دل على شيء إنما یدل على قدرته في النقل  الشیخ في فتواه من غیر تغییر وان تعبیر التزمه
  .ن عباراته الفقهیة بالمعنى مع صیاغته األحكام المستنبطة من الروایات ضم

من ترك الطهارة متعمدًا أو ناسیًا ثم صلى وجبت علیه ( قال الشیخ الطوسي  -٨
  )٨() الطهارة وٕاعادة الصالة 

                                                           
  .   ١٣٧/ الرجال / لھ كتاب یرویھ ظ النجاشي  8روى أبي عبد هللا ، ثقة ، كوفي ، ھو الحكم بن الحكیم أبو خالد الصیرفي (١)
 .  ٢ح/  ٤٩/  ١١ج/ وسائل الشیعة / الحر العاملي +  ١٢٩٨ح/  ٢٦٧ / ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٢)
 .  ٦ح/  ٤/  ٥ج/ التھذیب / الطوسي (٣)
ھو الفضل بن شاذان بن الخلیل أبو محمد االزدي النیشابوري كان ابوه من اصحاب یونس وروى عن ابي جعفر الثاني وقیل عن (٤)

الرجال / ظ النجاشي . ولھ جاللة في ھذه الطائفة صنف مائة وثمانین كتاباً ، لمین أحد أصحابنا الفقھاء المتك، وكان ثقة  3الرضا 
 /٣٠٧ . 

 .   ٦ح/  ١١/٣٥ج/ وسائل الشیعة / الحر العاملي +  ١ح/  ١٢٤/  ٢ج/عیون أخبار الرضا / الصدوق (٥)
ھو مسمع بن عبد لملك بن مسمع بن مالك وینتھي نسبھ الى بكر بن وائل أبو سیار شیخ بكر بن وائل بالبصرة ووجھھا وسید (٦)

 .  ٤٢٠/ الرجال / ظ النجاشي . وأكثر واختص بھ  8روایة یسیرة وروى عن ابي عبد هللا  8روى عن ابي جعفر ، المسامعة 
 .  ١٥ح/  ٦/  ٥ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١٨ح /  ٢٧٨/  ٤ج/ الكافي /  الكلیني(٧)
  .  ١٧/ النھایة / الطوسي (٨)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١١ 

والمتتبع یالحظ بأن الشیخ الطوسي قد بنى قاعدته الفقهیة في إفتائه على عدة روایات 
  . وهذه الروایات قد تكون قریبة من االفتاء الفقهي الذي بنى علیه حكمه 

روى محمد بن علي باسناده عن زید الشحام والمفضل بن صالح عن ابي عبد اهللا  -أ
فلینصرف فلیسمح برأسه ( ى قام في الصالة قال ن یمسح رأسه حتافي رجل توضأ فنسي (  8

  .)١() ولیعد الصالة 

روى محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زرارة  -ب
  . )٢() اذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة وال صالة إال بالطهور ( قال  8عن ابي جعفر 

عن ابن ، عن صفوان ، عن الحسین بن سعید  روى محمد بن الحسن باسناده - حـ
ونسي أن یسمح سألته عن رجل توضأ : قال 8عن ابي بصیر عن ابي عبد اهللا ، مسكان 

  .  )٣() ثم یعید ، سه ویمسح رأ، ینصرف ( في صالته قال  رأسه حتى مقام

عن أبي ،  )٤(عن سماعة ، روى محمد بن الحسن باسناده عن عثمان بن عیسى  - ء
نسى مسح رأسه أو قدمیه أو شیئًا من الوضوء الذي ذكره اهللا تعالى في من ( قال  8عبد هللا 

  .  )٥() القرآن الكریم كان علیه إعادة الوضوء والصالة 

عن یعقوب بن یزید ، روى محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار  - ه
عن رجل توضأ ونسي أن یمسح رأسه حتى  8لحسن سألت أبا ا( قال  )٦(عم أحمد بن عمر ، 

الذي ذكره اهللا تعالى في القرآن من نسي مسح رأسه أو شیئًا من الوضوء (( قام في الصالة قال 
  . )٧()) أعاد الصالة 

                                                           
 .  ٨ح /  ٣٦/  ١ج/ من ال یحضره لفقیھ / الصدوق (١)
 .  ٥٤٦ح/  ١٤٠/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ٢٣٤ح /  ٨٩/  ١ج/ ن . م (٣)
یكنى ابا ناشرة وقیل أبا محمد روى عن ، مولى بن وائل بن حجر الحضرمي ، ھو سماعة بن مھران بن عبد الرحمن الخصري (٤)

 .  ١٩٣/ الرجال / ظ النجاشي ، ثقة ، ثقة ، ومات بالمدینة  3ابي عبد هللا وابي الحسن 
 .  ٢٦٦ح/  ١٠٢/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٥)
/ الرجال / لھ كتاب یرویھ جماعة ظ النجاشي  8ضا روى عن ابي الحسن الر، ثقة ، ھو احمد بن عمر بن ابي شعبة الحلبي (٦)
٩٨. 
 .  ٩٩١ح/  ٢٢٥/  ٨٩/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٧)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٢ 

ال تعاد (( انه قال  8عن ابي جعفر ، روى محمد بن علي بسنده عن زرارة  -و
القراءة سنة والتشهد (( ثم قال )) الصالة اال في خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود 

  .  )١()) سنة وال تنقض السنة الفریضة 

ها باسلوب فقهي فرید أغنى اغالشیخ الطوسي قد إختزل هذه الروایات وص ویبدو ان
د على النقل بالمعنى وقلما تجد في كتابه على النقل اعتم إذالقارئ عن الكثیر من الروایات 

  . باللفظ من غیر زیادة وال نقصان وهو مطابقًا اللفاظ الروایات وان اختلف االسناد 

ومتى نذر انه ال یتزوج حتى یحج ثم تزوج قبل الحج وجب ( الطوسي قال الشیخ  -٩
علیه الوفاء بالنذر سواء كانت حجته حجة االسالم او حجة التطوع ألنه عدل عن طاعة إلى 

فالشیخ الطوسي اعتمد في فتواه على الروایة بالمعنى وقد تصرف في متون الروایة  )٢() مباح 
  . مونها كما في النص بإفتاء فقهي مع المحافظة على مض

، عن صفوان بن یحیى ، عن أبیه ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن علي إبراهیم 
قلت رجل كما علیه حجة االسالم فأراد : قال  8عن ابي عبد اهللا ، بن عمار )٣(عن اسحاق 

فتزوج قبل أن یحج ، زوجت قبل أن أحج فغالمي حر إن ت: ج فقیل له تزوج ثم حج فقال ان یح
اهللا والحّج  إنه نذر في طاعة(( قال ، لم یرد بعتقه وجه اهللا : فقلت )) اعتق غالمه (( فقال 

وٕان كان تطوعًا (( قال ، فأن الحج تطوع : قلت )) ج یجب علیه من التزو وأو ، أحق من التزویج 
  )٤()) وقد أعتق غالمه ، فهي هللا 

، م وتعلم الغناء حرام اكسب المغنیات حر (  )قدس سره(قال الشیخ الطوسي  - ١٠
  )٥() وال بأس بذلك على أهل الدین بالحق من الكالم ، وكسب الّنوائح باألباطیل حرام 

كما أكد على . والشیخ الطوسي قد افتى بان كسب المغنیة حرام وكذلك تعلم الغناء 
والمغنیة  كسب النوائح باالباطیل حرام ثم استثنى فقال ال بأس والمراد به ال بأس بأجر النائحة

  . التي تزف العرائس 
                                                           

 .  ٩٩١ح/  ٢٢٥/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (١)
 .  ٥٦٤/ النھایة / الطوسي (٢)
یونس ویوسف وقیس ، ھو واخوتھ قة ثھو اسحاق بن عمار بن حیان مولى بني تغلب أبو یعقوب الصیرفي شیخ من اصحابنا (٣)

 .  ٧١/ رجال / وكان وجھ من وجوه من روى الحدیث لھ كتاب ظ النجاشي ، واسماعیل 
 .  ١١٣٢ح/  ٣٠٤/  ٨ج/ التھذیب / الطوسي +  ٧ح/  ٤٥٥/  ٧ج/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ٣٦٥/ النھایة / الطوسي (٥)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٣ 

وهذه الروایات قد صاغها باسلوب  عدة ولو تابعنا ذلك لوجدنا أنه قد اعتمد على روایات
دون ذكر الروایة ومن هذه الروایات التي نرى أنه من فقهي معتمدًا في فتواه على الروایة بالمعنى 

  . قد اعتمد علیها 

عن ، عن الحسن بن علي ، لي االشقري روى محمد بن یعقوب باسناده عن ابي ع -أ
المغنیة (( یقل  8سمعت أبا عبد اهللا ( بن قابوس قال  )١(عن نصر ، اسحاق بن ابراهیم 

  )٢(ملعون من أكل من كسبها ، ملعونة 

، عن ابیه ، وعلي بن ابراهیم ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن كمیل بن زیاد  -ب
سأله عن بیع : قال  8عن ابي عبد اهللا ، بن محمد الطاطري ) ٣(عن سعید ، عن ابن فضال 

  .)٤()) حرام وتعلیمهن كفر واستماعهن نفاق شراؤهن وبیعهن ((  الجواري المغنیات فقال

( عن ابي بصیر قال ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن علي بن ابي حمزة  - ج
التي یدخل علیها الرجال حرام والتي تدعى إلى (( عن كسب المغنیات فقال  8سألت أبا جعفر 

@  M  G  F   E    D  C  B   A وهو قول اهللا عز وجل ) ٥()) االعراس لیس به بأس 
  I  HL)٦(  .  

( عن ابي عبد اهللا ، عن ابي بصیر ، روى محمد بن یعقوب عن الحكم بن حناط  - ء
  .)٧() المغنیة التي تزف العرائس ال بأس بكسبها 

عن ، عن الحلبي ، عن النضر ، روى محمد بن الحسن عن الحسین بن سعید  - ه
ال بأس بأجر النائحة التي تنوح على ( قال ابو عبد اهللا : عن ابي بصیر قال ، أیوب بن الخر 

  . )٨() المیت 

لمعنى مع امدًا على الروایة بتعفقهیة م رها فقد اختزلها بفتوىوكل هذه الروایات وغی
  . المحافظة على مضمون الروایات والتي تصب في حرمة الغناء وكسبها 

                                                           
ظ ، لھ كتاب ، وكان ذا منزلة عندھم  8روى عن ابي عبد هللا وابي ابراھیم الرضا ،  ھو نصر بن قابوس اللخمي القابوسي(١)

 .  ٤٢٧/ الرجال / النجاشي 
 .  ١٠٢٠ح /  ٣٥٧/  ٦ج/ التھذیب / و الطوسي   ٦ح  ١٢٠/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ١٣٦/  ٩ج/ معجم رجال لحدیث / ھو سعید بن محمد الطاطري روى عن ابي عبد هللا وروى عنھ ابي فضال ظ الخوئي (٣)
 .  ١٠١٨ح  ٣٥٦/  ٦ج/ التھذیب / الطوسي +  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ١ح/ المصدر السابق (٥)
  .  ٦/ لقمان (٦)
 .  ١٠٢٣ح /  ٣٥٧/  ٦ج/ و  الطوسي لتھذیب  ٢ح  ١٢٠/  ٥ج/ ن . م (٧)
 .  ١٠٢٨ح /  ٣٥٩/  ٦ج/ التھذیب / الطوسي (٨)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٤ 

لم یتمیز له  ومن جمع ماًال من حالل وحرام ثم) ( قدس سره(قال الشیخ الطوسي  - ١١
  . )١() له الباقي أخرج منه الخمس وحل 

حر یعرف ذلك من تبمعدة روایات والعلى هاد أم اعتماد قد یطرح سؤال هل هو إجت
  . نفة الذكر خالل الروایات اآل

عن السكوني ، عن النوفلي ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن علي بن ابراهیم  -أ
إني كسبت ماًال أغمضت : ل افق 8أتى رجل أمیر المؤمنین ( قل  8عن ابي عبد اهللا ، )٢(

وقد إختلط علّي فقال ، حالل منه والحرام وال ادري الالتوبة في مطالبه حالًال وحرامًا وقد أردت 
تصدق بخمس المال فان اهللا رضّي من االشیاء بالخمس وسائر المال لك ((  8میر المؤمنین أ

  )٣())حالل

فقال أمیر  8جاء رجل الى امیر المؤمنین ( روى محمد بن علي باسناده قال  -ب
هو لك ، فقال  إئتني بخمسهفأتاه بخمسه(( ه أفلي توبة ؟ قال المؤمنین أصبت ماًال أغمضت فی
  . )  )٤(إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه

عن ، عن علي بن جعفر ، روى محمد بن الحسن باسناده عن یعقوب بن یزید  - ج
إن ( قال  8عن ابي عبد اهللا ، )٥(عن الحسن بن زیاد ، عن ابي همام ، الحكم بن بهلول 

فقال یا امیر المؤمنین إني أصبت ماًال ال أعرف حالله من حرامه  8رجًال أتى أمیر المؤمنین 
من المال الخمس واجتنب ما  ذلك المال فان اهللا تعالى قد رضي أخرج الخمس من(( ؟ فقال 

  . )٦()) كان صاحبه یعمل 

لخمس لكن بعض االلفاظ ان هذه الروایات ذات مضمون واحد وهو إخراج اوالمتتبع یرى 
نید امختلفة في كل روایة وان دل على شيء إنما یدل انها رویت بالمعنى بعبارات متعددة وبأس

  .  8أمیر المؤمنین  هو مختلفة مع العلم إن المصدر واحد

                                                           
 .  ٣٦٨/ النھایة  /الطوسي (١)
، من أھل البصرة ، رجل من أصحابنا ، المعروف بابن خرقة ، السكوني ، ھو محمد بن محمد بن منصور أبو عمر : السكوني (٢)

 .  ٣٩٧/ الرجال / وكتاب الحیض ظ النجاشي ، لھ كتب منھا كتاب السھو ، ثقة ، فقیھ ، شیخ الطائفة في وقتھ 
 .  ٥ح/  ١٢٥/  ٥ج/ الكافي /  الكلیني(٣)
 .  ٨٣ح /  ٢٢/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٤)
 .   ٤٧/ الرجال / ظ لنجاشي .. لھ كتاب  8روى عن ابي عبد هللا ، ثقة ، كوفي ، مولى بني ضبة ، ھو الحسن بن زیاد العطار (٥)
 .  ٣٥٨/  ١٢٤/  ٤ج/ التھذیب / الطوسي (٦)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٥ 

الكافر ال یرث المسلم على حال من األحوال ( () قدس سره(قال الشیخ الطوسي  - ١٢
  . )١() )لد كان أو والدًا أو ذا رحم زوجًا كان أو زوجة و تدًا عن االسالم كافرًا أصلیًا كان أو مر 

ان الكافر ال یرث المسلم وكذلك المرتد وهذه الفتوى تحتاج الى ویالحظ على فتوى الشیخ 
مد علیها ولكنه اجتهد في عتقد قد اعتالروایات التي ن في اثناءیل موجود دلیل روائي والدل

  : بااللفاظ مع المحافظة على مضمون الروایة والیك الروایات والحظ ذلك النصوص وتصرف 

 عن، عن ابن ابي عمیر ، عن ابیه ، عن علي بن ابراهیم ، روى محمد بن یعقوب  -أ
ال (( أنه قال  Jفیما روى الناس عن النبي ( أنه قال  8وعن ابي عبد اهللا ، وهشام ، جمیل 

  .  )٢() إن االسالم لم یزد في حقه إال شدة ،  یرثونا نرثهم وال: قال ، یورث أهل ملتین 

واحمد بن ، ومحمد بن یحیى ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن سهل بن زیاد  -ب
سألته عن ( قال  8عن ابي عبد اهللا )٣(عن أبي والد الحناط ، عن الحسن بن محبوب ، محمد 

  . )٤())على ورثته على كتاب اهللا عز وجل قال یقسم(( ثه ؟ رجل ارتد عن االسالم لمن یكون میرا

عن محمد بن ، عن العالء بن رزین ، روى محمد بن یعقوب عن ابن محبوب  - ح
من رغب عن دین االسالم وكفر بما انزل (( عن المرتد فقال  8سألت أبا جعفر ( قال ، مسلم 

بعد اسالمه فال توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فلیقسم ما ترك على  Jعلى محمد 
  . )٥()) ولده 

عن ، عن ابي عمیر ، عن ابیه ، عن علي بن ابراهیم ، روى محمد بن یعقوب  - ء
في رجل یموت مرتدًا عن االسالم وله أوالد ( 8عمن ذكره عن ابي عبد اهللا ، أبان بن عثمان 

  .  )٦()) ده المسلمین ماله لول(( فقال 

عن عبد الرحمن بن ابي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، روى محمد بن الحسن  - ه
ال (( یقول  8سمعت أبا جعفر (قال  )١(عن محمد بن قیس ، عن عاصم بن حمید ، نجران 

  )٢()) یرث الیهودي والنصراني المسلمین ویرث المسلم الیهودي والنصراني 

                                                           
 .  ٦٦٢/  النھایة/ الطوسي (١)
 .  ١ح/  ١٤٢/  ٧ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ٤٦١/ الرجال / ظ النجاشي/ أبو والد لحناط ذكره النجاشي في كتابھ ولم یخبرنا بشيء عنھ (٣)
 .  ٢ح/  ١٥٢/  ٧ج/ الكافي / الكلیني (٤)
 . ٤ح /  ١٥٣/ ٧ج/ ن . م (٥)
 .  ١٣٣٥ح/  ٣٧٤/  ٩ج/ و  الطوسي التھذیب  ١ح/  ١٥٢/  ٧ج/ ن . م (٦)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٦ 

عن محمد بن ، عن علي بن الحسن بن فضال ، روى محمد بن الحسن باسناده  -و
یقول  8سمعت ابا عبد اهللا ( قال  )٣(عن ابي العباس عن القاسم بن عروة ، عبد اهللا بن زرارة 

ال یتوارث أهل ملتین یرث هذا ویرث هذا هذا إال ان المسلم یرث الكافر والكافر ال یرث (( 
  )٤()) المسلم 

اذا غرق جماعة یتوارثون في وقت واحد أو ) ( قدس سره(قال الشیخ الطوسي  - ١٣
ورث بعضهم من بعض من ، إنهدم علیهم حائط وما أشبه ذلك لم یعلم أیهم مات قبل صاحبه 

 )٥()نفس تركته ال مما یرثه من اآلخر یقدم األضعف في استحقاق المیراث ویؤخر األقوى ذلك 
 غ األحكام المستنبطة من الروایات ضمن عباراتهالطوسي قد صان الشیخ اویالحظ على ذلك 

  : وقد وضحها ضمن ترتیب ومنهجیة خاصة به وقد اعتمد على روایات منها  الفقهیة

ومحمد ، عن سهل بن زیاد ، عن عدة من اصحابنا  روى محمد بن یعقوب باسناده -أ
قال  )٦(عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد جمیعًا ، بن یحیى 

عن القوم یغرقون في السفینة او یقع علیهم البیت فیموتون فال یعلم أیهم  8سألت ابا عبد اهللا ( 
  )٧())  8كذلك هو في كتاب علي ث بعضهم من بعض ر یو (( مات قبل صاحبه فقال 

عن ، روى محمد بن یعقوب باسناده عن علي بن ابراهیم ومحمد بن اسماعیل  -ب
عن ابي عبد اهللا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي أبي عمیر ، الفضل بن شاذان جمیعًا 

ث یور (( سألته عن بیت وقع على قوم مجتمعین فال یدري أیهم مات قبل فقال ( قال  8
  )٨()) ) بعضهم من بعض 

                                                                                                                                                                      
/ لھ كتاب القضایا ظ لنجاشي  3روى عن ابي جعفر وابي عبد هللا ، عین كوفي ، ثقة ، ھو محمد بن قیس أبو عبد هللا البجلي (١)

 .  ٣٢٣/ الرجال 
 .  ١٣٠٣ح/  ٣٦٦/  ٩ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ٤٥٧/ الرجال  /ظ النجاشي / لھ كتاب ، ھو صاحب عمار بن مروان ابن بطة ، ابو العباس (٣)
 .  ١٢ح /  ٣٦٧/  ٩ج/ التھذیب / الطوسي (٤)
 .  ٦٧٤/ النھایة / الطوسي (٥)
روى عن ابي عبد هللا وابي ، ورمى بالكیسانیة ، سكن بغداد ، بیاع السابري ، كوفي ، ھو عبد الرحمن بن الحجاج البجلي موالھم (٦)

ً  8ورجع الحق ولقي الرضا  8وبقي بعد ابي الحسن  3الحسن  ً ، وكان ثقة ثقة ثبتا لھ عدة كتب یرویھا جماعة من ، وجھا
  .   ٢٣٨- ٢٣٧/ الرجال / صحابنا ظ لنجاشي 

 .  ٧١٣ح/  ٢٢٥/  ٤ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق + ح  ١٣٦/  ٧ج/ الكافي / الكلیني (٧)
 ٧١٣ح/  ٢٢٥/  ٤ج/ ره الفقیھ من ال یحض/ الصدوق + ح  ١٣٦/  ٧ج/ الكافي / الكلیني (٨)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٧ 

عن القاسم بن ، عن النضر ، روى محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید  - ج
مراته بیت ى إعن رجل سقط علیه وعل 8قال سألت أبا عبد هللا  )١(عن عبید بن زرارة ، سلیمان 

  )٢() تورث المرأة من الرجل ثم یورث الرجل من المرأة ( فقال 

عن ، عن النضر بن سوید ، روى محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید  - ء
قضى ( قال  8عن محمد بن قیس عن ابي جعفر ، بن عقیل عن عاصم بن حمید یوسف 

یرث (( في رجل وامرأة إنهدم علیهما بیت فماتا وال یدري أیهما مات قبل فقال  8امیر المؤمنین 
  . )٣() ا اهللا تعالى لورثتهفرض  كل واحد منهما زوجة كما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  . الجمهورحجیة الروایة بالمعنى عند 
                                                           

ال لبس فیھ وال شك لھ كتاب یرویھ جماعة عنھ ، عین ، ثقة ثقة  8روى عن ابي عبد هللا ، ھو عبید بن زرارة بن اعین الشیباني (١)
 .  ٢٣٣/ الرجال / ظ النجاشي 

 .  ١ح/  ٣٥٩/  ٩ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  المصدر السابق(٣)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٨ 

كما هي التي سمعها مقتصرًا علیها  اتفق العلماء على أن الواجب روایة الحدیث بالفاظه
من غیر تقدیم وال تأخیر وال زیادة وال نقصان وعدم جواز روایة الحدیث بالمعنى إال للعارف العالم 

وون الحدیث بالمعنى ویعبرون عنه في د أن الصحابة أو أكثرهم كانوا یر والمتتبع لالحادیث یج
على اللفظ النبوي خصوصًا فیما یتعبد بلفظه  كثیر من االحادیث بعباراتهم وان كثیرًا منهم حرص

كما نجد أن التابعین ، كالتشهد والصالة وجوامع الكلم وتصرفوا في وصف االفعال واألحوال 
ولكنهم كانوا ، حرصوا على اللفظ وان إختلفت الفاظهم فانما مرجع ذلك الى قوة الحفظ وضعفه 

  .في الفاظه  Jأهل فصاحة وبالغة وقد سمعوا من شهد أحوال النبي 

مرنا رسول اهللا كذا اظهم كأوامر والنواهي بألفاتفق الصحابة على روایتهم بعض األوقد 
الذي جرى في مجلس واحد واقعة معینة بالفاظ ونهانا عن كذا وكانوا ینقلون الحدیث الواحد 

  . )١(مختلفة ولم ینكر بعضهم على بعض فیه 

 Jیته عن رسول اهللا اكان یقول عند رو وقد روى ابن ماجه في سننه أن ابن مسعود 
  . )٢(أو دون ذلك أو فوق ذلك قریبًا من ذلك أو شبیهًا بذلك 

من االخبار واالحادیث  Jهللا ارووا عن رسول  نلذیاوما یعلم بالضرورة ان الصحابة 
ما كانوا یكتبونها في ذلك وما كانوا یكررون علیها في ذلك المجلس بل كما سمعوها تركوها وما 

هذا وقد )٣(لك االلفاظ تذكروها إال بعد االعصار والسنین وذلك یوجب القطع بتعدد روایتها على 
  . لى خمسة أقسام قسم الحنفیة السنة ع

به معناه وال یحتمل غیر ما وضع له وهذا یجوز توهو الذي ال یش - : المحكم –االول 
واذا كساه العالم باللغة ، ألن المراد به معلول الحقیقة ، نقله بالمعنى لكل من عالمًا بوجوه اللغة 

من دخل دار ابي (  9مثل قول الرسول  عبارة أخرى ال یتمكن فیه تهمه الزیادة والنقصان
  .  )٤() سفیان فهو آمن 

وهو ما كان ظاهرًا یحتمل غیر ما ظهر من معناه فال رخصة فیه  - : الظاهر –الثاني 
من خصوص أو مجاز ، والفقه اي ال یجوز نقله بالمعنى إال لمن جمع بین العلمین اللغة ، 

                                                           
 .  ١٤٣/ اعث الحثیث الب/ أحمد / ظ شاكر (١)
 . المقدمة باب التوقي في الحدیث عن رسول هللا /  ٣٨/  ١مج / السنن / ابن ماجة (٢)
   -٨٦/  ٣مج / كشف االسرار / عبد العزیز / البخاري (٣)
 .  ١١١/  ٩ج/ السنن الكبرى / البیھقي ، باب فتح مكة /  ١٤٠٥/  ٣ج/ الصحیح / مسلم (٤)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١١٩ 

عالمًا بذلك لم یؤمن اذ اكساه عبارة اخرى وان ال تكون  یكن ما احتمله اللفظ ألنه اذا لمببیان ل
ولعل ، وان كان هو المراد به ) األْولى ( تلك العبارة في إحتمال الخصوص والمجاز مثل عبارة 

فاذا كان عالمًا ، العبارة التي كان یروي به أعم من تلك العبارة لجهله الفرق بین العام والخاص 
ة فیجوز له النقل بالمعنى كما كان هذا التقصیر منه عند تغییر العبار  یقع األمن عنبفقه الشریعة 
فموجبه العموم الن  )١() قتلوه امن بدل دینه ف(  9مثل قوله ، النخعي والشعبي و یفعله الحسن 

ولیس المقصود االنثى ) الذكر ( تتناول للذكر واالنثى والصغیر والكبیر لكن المراد ) من(كلمة 
  . رفتهما الفقه والصغیر لعدم مع

وهذان ال یجوز فیهما النقل بالمعنى أصًال الن المراد بها : المشكل والمشترك  –الثالث 
مثل  وال یكون حجة على غیره ، والتاویل یكون بنوع من الرأي والقیاس ، ال یعرف اال بتأویل 

التفرق في القول  ترك یحتملفأن التفرق اسم مش )٢() المتبایعان بالخیار مالم یفترقا (  9قوله 
  . والبدن

ألنه ال یوقف على المعنى فیه اال ، المجمل وال یتصور فیه النقل بالمعنى  –الرابع  
  . طلب المعنى فیه فكیف یتصور نقله بالمعنىبه كذلك ألنا ابتیلنا بالكف عن بدلیل آخر والمتشا

وقد جوز بعض  Jوهي الحكمة التي اختص بها رسول اهللا :  جوامع الكلم –الخامس 
، والصحیح عندهم أنه ال یجوز ذلك ، الحنفیة روایتها بالمعنى على الشرط المذكور في الظاهر 

 ألن النبي كان مخصوصًا به ولكن كل مكلف بما وسعه نقل ذلك للفظ لیكون مؤدیًا الى غیره ما
وامع الكلم وكان اته لم یؤمن القصور في النظم الذي هو من جسمعه منه بیقین واذ نقله الى عبار 

ال ضرر وال (  9كقول الرسول )٣(ثم اداها كما سمعها  Jرسول اهللا  مرادهو  هذا النوع
  .)٤() ضرار 

ومن هذا فان الروایة بالمعنى كثیرًا ما تكون وافیة المقصود في الحكم الشرعي لفتوى 
  . الفقهاء 

                                                           
 .  ١٩٥/  ٨ج/ السنن الكبرى / البیھقي ،  ٣٠٧/  ٤ج/ احمد المسند (١)
 .المصدر السابق (٢)
 . باب شرط نقل المتون  ٩٠-٨٦/  ٣مج / كشف االسرار / ظ البخاري (٣)
 .  ٧٨٤/  ٢ج/ السنن / ابن ماجة ،  ٦٩/  ٦ج/ السنن الكبرى / البیھقي (٤)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  في فهم العلماء عند الجمهورالروایة بالمعنى  اثر

  . كیف یتم المسبوق صالته  -١



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢١ 

 اذا سمعتم( انه قال  Jعن ابي هریرة عن النبي  هروى البخاري بسند -١
وما فاتكم ، فصلوا وعلیكم بالسكینة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم ، الصالة   فإمشوا إلىاإلقامة
  .)١()فأتموا

 لسند الحدیث والمصدر واحد عدة اً ولو تتبعنا هذا الحدیث لوجدنا في صحیح مسلم طرق
ولسنا بصدد السند ولكن بصدد الروایة فانها نقلت بالفاظ Jأبو هریرة عن رسول اهللا  وهو

  : مختلفة مع المحافظة على معنى الروایة والیك الروایات والحظ الفرق 

اذا إقیمت الصالة فال ( قال  Jروى مسلم بسند عن ابي هریرة عن رسول اهللا  -أ
  )٢() وأتوها تمشون وعلیكم السكینة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، ن تأتوها تسعو 

، لصالة فال تأتوها وانتم تسعون اذا ثوب ل( قال  Jعن ابي هریرة عن رسول اهللا  -ب
وأتوها وعلیكم السكینة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فإن أحدكم اذ كان یعمد الى الصالة 

  )٣() فهو في صالة 

ع إلیها أحدكم سیإذا ثوب بالصالة فال ( قال  Jعن ابي هریرة عن رسول هللا  - ج
  . )٤() ولكن لیمش وعلیه السكینة والوقار صل ما ادركت واقض ما سبقك 

اذا أتیتم الصالة فال تأتوتها  Jقال رسول اهللا ( بسنده عن ابي هریرة روى أحمد  - ء
والمتتبع )٥() ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا وعلیكم السكینة ف وانتم تسعون واتوها تمشون

، المصلي الركعة التي ادركها مع االمام ركعة اولى بالنسبة إلیه  یعد) فأتموا ( للروایة االولى 
) یتم ( النه قام ، فاذا سلم االمام قام واتى بركعة ثانیة ، وان كانت رابعة بالنسبة الى امامه 

فیقرأ ما یقرأ في الركعة الثانیة لو كان ، وال یقرأ دعاء االفتتاح ، صالته فیقرأ فیها الفاتحة وسورة 
تین فیصلى الركع، ثم قام یتم صالته ، فاذا صلى الركعة الثانیة كذلك قعد للتشهد ، منفردًا 

عن جمهور العلماء من  ویقرأ فیها الفاتحة فقط وهو مذهب الشافعیة وحكاه النووي، الباقیتین 

                                                           
 .  ٤١٤باب  ٣١٥/  ١ج/ الصحیح / محمد بن اسماعیل / البخاري (١)
 .  ٢٤٦/  ١مج / السنن / و  الترمذي  ١٥٦/  ١/ السنن / ابو داود +  ١٥١ح  ٢٤٧/  ٢ج/ صحیح / مسلم (٢)
 .  ٧٧/  ١ج/ الموطأ / مالك +  ١٥٢/  ٢٤٧/  ٢ج/ / ن . م (٣)
 .  ١٥٤ح/  ٢٤٨/  ٢ج/ صحیح / مسلم (٤)
 .  ١١٤/  ٢ج/ السنن / و النسائي  ١٥٦/  ١ج/ لسنن ا/ و ابو داود  ٢٣٨/  ٢ج/ المسند / أحمد / حنبل (٥)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٢ 

دركت فهو أول أما ( أنه قال  8حدیث عن علي البیهقي وقد اخرج . )١(السلف والخلف 
  .)٢() صالتك 

ولم ) فما ادركتم ( الجماعة بادراك جزء من الصالة لقوله وما یستفاد منه حصول فضیلة 
  . )٣(یفصل بین القلیل والكثیر 

فما ادركه المسبوق مع االمام ) واقض ما سبقك ( وبحدیث ) فأقضوا ( ومن أخذ بروایة 
حیث ، ألن القضاء ال یكون اال للفائت ، هو آخر صالته وما یأتي به بعد السالم أول صالته 

فاذا ، مع االمام یعتبرها ركعة رابعة بالنسبة الیه والى امامه  ایعتبر المصلي الركعة التي أدركه
الفاتحة  فیقرأ فیها، النه قام یقضي ما فاته ، كعة االولى سلم االمام قام وأتى بركعة یعتبرها الر 

ربعة في قراءة الفاتحة المة اغیر المسبوق وال أعلم خالفًا بین االئوسورة فكان أول الصالة ك
  . )٤(وسورة

جعل القضاء في األقوال واالداء في ) أقضوا ( و ) فأتموا ( ومن جمع بین الروایتین 
  .  )٥(األفعال وهو مذهب مالك والمتأخرین من اصحابه 

سألت مجاهدًا عن رجل فاتته ( وروى بن ابي شیبة باسناده عن وكیع عن ابن عون قال 
وهذه الفتوى جاءت  ٦) ل صالتك اجعل آخر صالتك أو : ركعتان مع االمام فقرأ فیهما فقال 

والحاصل من ذلك فان ٧) ما ادركت مع االمام فهو أول صالتك (  8مؤكدة لروایة االمام علي 
وتظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بین ، ) فأقضوا ( وأقلها بلفظ ) فأتموا ( اكثر الروایات ورد بلفظ 
واختلف في لفظه منه وأمكن رد  واحداً  لكن اذا كان مخرج الحدیث، االتمام والقضاء مغایرة 

ا كذلك ألن القضاء وان كان یطلق على الفائت غالبًا نهو ، الف الى معنى واحد كان أولى االخت
ویرد  )٨(M    ;  :  9  8L قوله تعالى االداء أیضًا ویرد بمعنى الفراغ كیطلق على 

                                                           
 .  ٤٩٢/  ١ج/ المغني / و ابن قدامة  ١٠٠/  ٥ج/ یحیى بن شرف ، شرح صحیح مسلم / النووي (١)
 .   ٢٢٠/  ٥ج/ دة القارئ مع/ و  العیني   ٤٢٤/  ٢مج / السنن الكبرى / احمد بن الحسین / البیھقي (٢)
 .  ٢٢٣/  ٥ج/ مدة القاري ع/ محمود أحمد / العیني (٣)
 .  ٢٢٠/  ٥ج/ عمدة القاري / و العیني  ٢٦٥/  ٢ج/ ي المغن/ بد هللا ع/ ظ ابن قدامة (٤)
  .  ١٨٨/  ١ج/ بدایة المجتھد / محمد بن احمد / ابن رشد (٥)
  .  ٢٢٣/  ٢ج/ المصنف / ابن ابي شیبة (٦)
 .  ٤٢٤/  ٢ج/  السنن الكبرى / البیھقي (٧)
  .  ١٠/ الجمعة (٨)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٣ 

  )١() فأتموا ( عن معنى االداء أو الفراغ فال یغایر قوله ) فأقضوا ( بمعان أخرى فیحمل قوله 
 )٢()تك واقض ما سبقك به من القرآنما ادركت مع االمام فهو أول صال( ن الحجة في قوله وكأ

فاته فقد ولهذا فان صالة المأموم مرتبطة بصالة االمام فحمل قوله فاتموا على ان من قضى ما 
ام ما ادركه المسبوق مع االمام وبهذا ق. نقص  لما ا فات فقضاؤه إتمامأتم ألن الصالة تنقص بم

  .     )٣(ألن التمام ال یكون إال لآلخر ألنه ال یقع على باقي شيء تقدم أوله ، فهو أولها 

  )٤(حكم صالة الجنازة في المسجد  - ٢

من صلى على  Jقال رسول اهللا ( روى احمد بن حنبل بسنده عن ابي هریرة قال  -أ
  .)٥() جنازة في المسجد فلیس له شيء 

من صلى على جنازة ( (قال  Jروى احمد بن حنبل عن ابي هریرة اني النبي  -ب
  )٦() )في المسجد فال شيء له 

عن ابي ، حدثني صالح مولى التوامة ، عن ابن ابي ذئب  روى ابو داود باسناده - ح
  . )٧() من صلى على جنازة في المسجد فال شيء علیه  Jقال رسول اهللا ( هریرة قال 

واحد والروایة الفاظها مختلفة وان دل على شيء إنما یدل على ن الراوي إومن المالحظ ب
ي انها رویت بالمعنى فالمضمون واحد وااللفاظ مختلفة وقد أدى هذا الى إختالف الحكم الفقه

قال بكراهة صالة الجنازة في المسجد ألنه یحتمل تلویث ) ه فال شيء ل( فمن أخذ بروایة 
ومالك في المشهور  )٨(ق اصحابنا وهو مذهب أبي حنیفة المسجد والصالة علیهما مكروهة باتفا

  .   )٩(عنه 

قال بجواز صالة الجنازة في المسجد من غیر كراهة ) فال شيء علیه ( ومن أخذ بروایة 
فال بأس بالصالة على المیت في المسجد إذا لم یخف تلویثه وبهذا قال الشافعي والحنابلة وكره 

                                                           
 .  ٣٣١-٣٣٠/  ٢ج/ فتح الباري / احمد بن علي / ابن حجر (١)
 .  ٢٢١/  ٥مج / عمدة القاري / ظ العیني (٢)
 .المصدر السابق (٣)
 .  ٢٩/ اثر الحدیث الشریف / محمد / عوامة (٤)
 .  ٢٣٩/  ٢ج/ السنن / و  ابن ماجة  ٤٤٤/  ٢ج/ المسند / احمد / حنبل (٥)
 .  ٨٦/  ٤ج/ السنن الكبرى / و  البیھقي  ٢٤٣/  ٣ج/ المصنف / عبد هللا / و  ابن ابي شیبة  ٥٠٥،  ٤٥٥/  ٢ج/  لمسند ا/ حنبل (٦)
 . باب الصالة على الجنازة في المسجد  ١٨٥/  ٢ج/ السنن / ابو داود (٧)
 .  ١٣٢/  ٢ج/ شرح فتح القدیر / محمد عبد الواحد / ابن الھمام (٨)
 .  ٤٥٥/  ١ج/ بدایة المجتھد / ابن رشد (٩)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٤ 

من صلى على جنازة في المسجد فال شيء له (  Jعن النبي ذلك مالك وابن حنیفة ألنه روي 
وقد احتجوا بحدیث عائشة أنها أمرت أن یمر علیها سعد بن ابي وقاص في المسجد حین  )١() 

ما اسرع ما نسى الناس واهللا ما صلى : فانكر ذلك الناس علیها فقالت عائشة ، مات لتدعوا له 
  .)٢() المسجد على سهیل ابن بیضاء إال في Jرسول اهللا 

ان الصالة على الجنازة في المسجد مكروهة وقد استندوا على لمالكیة والحنفیة فقالوا اما أ
، نعى النجاشي في الیوم الذي مات فیه  Jان رسول اهللا ( روایة للبخاري عن ابي هریرة قال 

  .)٣() وصف بهم وكبر علیه اربع تكبیرات ، وأخرج بهم الى المصلى 

صلى على النجاشي وكنت  Jان النبي ( وروي عن البخاري بسنده عن جابر فقال 
بل یستحب أن یصف في الصالة على الجنائز ثالثة صفوف  )٤() في الصف الثاني او الثالث 
  . )٥(لما روي عن مالك بن هبیرة 

  . )٦(حكم تسویة الصفوف  - ٣

عن ، عن قتادة ، روى البخاري في صحیحة بسنده عن ابي الولید قال حدثنا شعبة  -أ
  . )٧() سووا صفوفكم فان تسویة الصفوف من إقامة الصالة ( قال  Jأنس عن النبي 

، عن همام ، روى البخاري في صحیحه بسنده عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر  -ب
فان إقامة الصف ، اقیموا الصف في الصالة (( قال )  Jان رسول اهللا ( عن ابي هریرة قال 
  .)٨()) من حسن الصالة 

سمعت : حدثنا شعبة قال ، روى مسلم في صحیحه بسنده عن محمد بن جعفر  - ح
سووا صفوفكم فان تسویة الصف من   Jقال رسول اهللا ( قتادة یحدث عن أنس بن مالك قال 

  . )٩() تمام الصالة 

                                                           
 .  ٣٧٥/  ٢ج/ المغني / ابن قدامة +١٤٠/  ٢مج/ السنن / محمد بن عیسى / ظ الترمذي (١)
 .  ٣٧٥/  ٢ج/ ي المغن/ و  ابن قدامة  ٩٧٣ح /  ٣٧٥/  ١ج/ الصحیح / و  مسلم  ١٧١/  ١ج/ الموطأ / مالك (٢)
 . باب صالة على الجنائز   ٥٦٤/  ٢ج/ الصحیح / البخاري (٣)
 باب صالة الجنازة بامام ٢٩/  ٤ج/ الجوھر النقي / عالء الدین / ن التركماني اب(٤)
 .  ٣٧٤/  ٢ج/ المغني / ظ ابن قدامة (٥)
 .  ١٣٩/ الروایة بالمعنى / عبد المجید / بیرم (٦)
 . ة الصف من تمام الصالة باب اقام ٣٤٦/  ١ج/ الصحیح / البخاري (9٧
 .  ٤٤٤/  ٢ج/ فتح الباري / و ابن حجر  ١١٧/  ٤ج/ الصحیح / و  مسلم  ٣٤٧/  ١ج/ الصحیح / البخاري (٨)
باب إقامة  ٢٨٩/  ١السنن ج/ و  الدارمي  ١٥٥/  ١ج/ السنن / ابو داود + باب تسویة الصفوف  ١١٧/  ٤ج/ الصحیح / مسلم (٩)

 .الصفوف 



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٥ 

معنى واحد وااللفاظ مختلفة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء الى تسویة والمتتبع یرى بان ال
، ولم یقل إنه من اركانها وال واجباتها ) من تمام الصالة ( الصفوف مستحبة وغیر واجبة لقوله 

وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقیقة التي ال یسمى اال بها في مشهور االصطالح وقد ینطلق 
  .   )١(اال تتم الحقیقة إال به بحسب الوضع على بعض م

وهذا األخذ بعید لفظ الشارع ال یحمل اال على ما دل ( وعقب ابن حجر على ذلك فقال 
على العرف اذا ثبت أنه عرف الشارع ال العرف وٕانما یحمل ، علیه الوضع في اللسان العربي 

  .)٢() الحادث 

بن حزم على ان تسویة الصف اذا كان من إقامة الصالة واجبة وكل شيء من اواكد 
الواجب واجب وروي عن عمر وبالل ما یدل على الوجوب عندها ألنها كانا یضربان االقدام 

من تمام ( بلفظ فبعضهم رواها ( على ذلك وال یخفى فان الرواة لم یتفقوا على عبارة واحدة 
على أن التسویة سنة الن حسن الشيء زیادة على ) لصالة حسن ا( وبعضهم من ) الصالة 

الن تمام الشيء في العرف أمر خارج عن حقیقته التي ال یتحقق إال ، تمامه والتمام االستحباب 
هذا وقد ذهب البخاري الى وجوب تسویة الصف واذا لم یتم الصف فقد اثم مستدًال بحدیث )٣(بها 

وعلق بن حجر )٤() ما انكرت شیئًا إال انكم ال تقیمون الصفوف ( قال  Jانس عن رسول اهللا 
سووا ( ذ الوجوب من صیغة األمر في قوله ویحتمل أن یكون البخاري أخ( فقال على ذلك 
ى تركه فرجح من ورود الوعید عل) صلوا كما رأیتموني اصلي ( ومن عموم قوله ) صفوفكم 

  . )٥() ا وقع على ترك الواجب إنكار أنس إنم عنده بهذه القرائن أن

ألن النبي كان یؤم المسلمین  Jن الروایتین نقلت عن انس عن النبي وأویبدو 
ستعمل في كل مرة لفظ من هذه األلفاظ وهذه یأن  والصالة تتكرر في الیوم خمس مرات فال یبعد

اختلفت من روایة الى اخرى فالمعنى واحد وقد تحمل بعض هذه االلفاظ على بعض  اآللفاظ

                                                           
 .  ١٤٨-١٤٧/  ١ج/ احكام االحكام / تقي الدین /  ظ ابن دقیق(١)
 . باب اقامة الصف /  ٤٤٤/  ٢ج/ فتح الباري / احمد بن علي / ابن حجر (٢)
 .  ١٩٩/  ٣ج/ نیل االوطار / محمد / الشوكاني (٣)
 . باب اثم من لم یتم الصفوف /  ٣٤٦/  ١/ الصحیح / البخاري (٤)
  .  ٤٤٦/  ٢ج/ فتح الباري / ابن حجر (٥)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٦ 

، ومن تمام الصالة ، بحیث ال یكون بینها تباین ویصیر المعنى تسویة الصف من إقامة الصالة 
  .  )١(فال تفید فرضیة التسویة وٕانما تفید االستحباب كم ذهب الیه الجمهور ، ومن حسن الصالة 

  النكاح بغیر لفظ االنكاح والتزویج حكم عقد  - ٤

روى البخاري في صحیحه بسنده عن قتیبة بن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد  -أ
فقلت  Jإن امرأة جاءت رسول اهللا ( عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ، الرحمن 

وصوبه ثم لنظر الیها اافصعد Jیا رسول اهللا جئت ألهب لك نفسي فنظر الیها رسول اهللا 
طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم یقض فیها شیئًا جلست فقام رجل من اصحابه فقال یا رسول 

من شيء فقال ال واهللا یا رسول اهللا قال  ا حاجة فزوجنیها فقال له هل عندكاهللا إن لم یكن لك به
  . )٢() أذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن 

ل بن م عن سهعن أبي حاز ، حماد  بن عون حدثناروى البخاري بسنده عن عمرو  -ب
فقال مالي في  Jامرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها هللا ولرسوله  Jالنبي أتت ( سعد قال 

و خاتمًا من حدید ال أجد قال إعطها ولل عطها ثوبًا قاالنساء من حاجة فقال رجل زوجنیها قال أ
  )٣() قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن  –فاعتل له فقال ما معك من القرآن 

بن سعد الساعدي بهذا الحدیث غیر أنه  روى مسلم في صحیحه سنده عن سهل - ج
  . )٤() انطلق قد زوجتكها فعلمها من القرآن (  Jاختلف في اللفظ فقال رسول الل 

روى بن حجر في فتح الباري بسنده عن عبد اهللا بن یوسف اخبرنا مالك عن ابي  - ء
فقالت یا رسول اهللا اني قد  Jجاءت امرأة الى رسول اهللا ( عن سهل بن سعد قال ، حازم 

  .  )٥() قد زوجناكها بما معك من القرآن ( فقال رجل زوجنیها قال . وهبت لك من نفسي 

) ملكتكها ( فمرة قول  Jالفاظ رسول اهللا  روایةفي  تالفوالعارف للحدیث یرى االخ
على عقد النكاح بلفظ  ةویستدل بهذه الروایات الثالث) زوجناكها ( وأخرى ) زوجتكها( ومرة 

                                                           
 .  ١٤٢/ الروایة بالمعنى / عبد المجید / ظ بیرم (١)
 .  ١٦٣/  ٦ج/ و النسائي  ١٩٢/  ٢مج / السنن / و الترمذي  ٥٥٣/  ٩ج/ الصحیح / و مسلم  ٥٩٥/ ٦ج/ الصحیح / البخاري (٢)
 .  ١٩٢/  ٢ج/ و  الترمذي السنن  ٤٨٧/  ١ج/ السنن / و ابو داود  ٥٩٤/  ٦ج/ الصحیح / البخاري (٣)
 . باب الصداق  ٥٥٦/  ٩ج/ الصحیح / مسلم (٤)
 .  ١٩٨/  ١٢حج / عمدة القاري / و العیني  ٢٥٥/  ٥ج/ فتح الباري / ابن حجر (٥)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٧ 

وقد ذهب أبو  )١(التملیك وقد اختلف فیه والصواب في مثل هذا االختالف لترجیح بأحد وجوهه 
لبیع والتملیك اما مالك فقد أكد على حنیفة واصحابه الى ان النكاح ینعقد بلفظ الهبة والصدقة وا

قد ملكتكها بما ( زوج رجًال امرأة فقال  Jأن النكاح ینعقد اذا ذكر المهر واحتجوا بان النبي 
مته كلفظ االنكاح فانعقد به نكاح أ Jوألنه لفظ ینعقد به تزویج النبي ) معك من القرآن 

ذهبوا الى ان عقد النكاح ال ینعقد اال بلفظ  قد اما الشافعیة وبعض المالكیة والحنابلة، والتزویج 
إن الصواب روایة من روى زوجتكها هو أكثر ( ونقل عن الدار قطني فقال  )٢(االنكاح والتزویج

كها ثم قال أذهب فقد ویحتمل صحة اللفظین ویكون جرى لفظة التزویج أوًال فمل)٣()وأحفظ 
  .)٤(ملكتكها

ان غایة التملك أو التزویج هو حق االستمتاع بالمرأة وهو الزواج وان دل ویرى البحث 
واحد فال تكون حجة وأن  االراوي روى بالمعنى ظنًا منه ان معناه على شيء إنما یدل على ان

جمع بین االلفاظ فال حجة لهم فیه ألن النكاح انعقد بأحدهما والباقي فضله  9كان النبي 
  . الروایة قد رویت بالمعنى وبالفاظ مختلفة والمعنى واحد هو العقد والزواج ف)٥(

  وقت ابتداء ذبح اضحیة العید قبل الصالة  -٥

شهدت النبي ( بن سفیان البجلي قال )٦(روى البخاري في صحیحه عن طریق جندب  -أ
J  اي )٧()مكانها أخرى ومن لم یذبح فلیذبح من ذبح قبل ان یصلي فلیعد(( یوم النحر فقال

  . الذبح بعد الصالة 

 Jسمعت النبي ( بن عازب قال  )٨(روى البخاري في صحیحه بسنده عن البراء  -ب
من فعل هذا فقد ، ي ثم نرجع فننحر إن أول ما نبدأ به من یومنا هذا أن نصل(( طب فقال خی

  .  )٩()) ) م یقدمه ألهله لیس من النسك في شيء حهو ل اومن نحر فانم، اصاب سنتنا 

                                                           
 .  ١٩٨/  ١٢مج / ة القاري عمد/ و العیني  ٢٥٥/  ٥ج/ فتح الباري / ابن دقیق (١)
 .  ٤٢٩/  ٧ج/ ي المغن/ ظ ابن قدامة (٢)
 .  ٤٠/  ٤ج/ احكام االحكام / ابن دقیق (٣)
  .  ١٩٩- ١٩٨/  ١٢ج/ عمدة القاري / و العیني  ٤٠/  ٤ج/ احكام االحكام / ابن دقیق (٤)
 . ٤٢٩/  ١ج/ ابن قدامة المغني (٥)
، جندب بن عبد هللا : وبعضھم ینسبھ الى ابیھ فیقول ، وعلقھ بطن من بجیلة ، وھو العلقي ،  ھو جندب بن عبد " بن سفیان البجلي(٦)

 .   ١٠٩/  ٦ج/ الطبقات الكبرى / ظ ابن سعد . وھو واحد ، وبعضھم ینسبھ الى جده فیقول جندب بن سفیان 
 . كتاب االضاحي /  ١٩٦٠ح /  ٨١٢/ الصحیح / و  مسلم   ٥٥٦٢ح /  ١٠٩٧/ الصحیح / البخاري (٧)
نزل الكوفة وسكن فیھا ثم رحل الى ، ھو البراء بن عازب بن الحارث االنصاري من بني حارثة من األوس ویكنى أبا عمارة (٨)

 .   ٩٥/  ٦ج/ الطبقات / ن سعد روى عن ابي بكر ظ اب، المدینة ومات بھا في زمن مصعب بن الزبیر 
 .  ١٩٦١ح /  ٨١٣/ الصحیح / و  مسلم   ٥٥٦٠ح /   ١٠٩٦/ الصحیح / البخاري (٩)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٨ 

((  Jقال رسول اهللا ( روى البخاري في صحیحه بسنده عن البراء بن عازب قال  - ح
ین مسلسنة الملصالة فقد تم نسكه وأصاب من ذبح قبل الصالة فانما یذبح لنفسه ومن ذبح بعد ا

 ( (()١( .  

انها واحدة ولكن السند مختلف والمصدر واحد وااللفاظ مختلفة ومما یالحظ على الروایة 
وسبب اختالفهم اختالف . وهذا ادى الى اختالف الفقهاء فیمن ذبح قبل ذبح االمام وبعد الصالة 

امر لمن ذبح قبل الصالة ان یعید الذبح وفي بعضه  Jاآلثار حیث جاء في بعضها ان النبي 
  .أنه أمر امن ذبح قبل ذبحه أن یعید 

فالذبح عنده یكون ، فقد ذهب مالك الى انه ال یجوز ألحد ذبح أضحیة قبل ذبح االمام 
أما إذا مضى نهار یوم العید قدر تحل فیه الصالة .  )٢(بعد الصالة وخطبة االمام وذبحه 

ف ما یكون فقد حل وقت الذبح وال یعتبر نفس الصالة ال فرق في هذا بین وخطبیتین في أخ
  .  )٣(المصر وغیرهم وهذا مذهب الشافعي 

  .  )٤(وقال ابو حنیفة والثوري یجوز الذبح بعد الصالة وقبل ذبح االمام 

الظاهر من مذهب احمد أن من شرط جواز التضحیة في حق أهل المصر صالة  انّ 
  .  )٥() من ذبح قبل ان یصلي فلیعد مكانها اخرى (  Jذًا بقول الرسول االمام وخطبته أخ

وقد تمسك الشافعیة في أن أول وقت االضحیة قدر فراغ الصالة والخطبة وٕانما شرطوا 
مقدار الصالة  فیعد، ع الصالة في هذه العبادة فراغ الخطیب ألن الخطبتین مقصودتان م

فاذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن األضحیة ، الشمس والخطبتین على أخف ما یجزي بعد طلوع 
  .)٦(... ) وسواء ذبح أضحیة أم ال ، سواء صلى العید ام ال 

وظواهر الحدیث تدل على تعلیق الذبح بالصالة ( ونقل ابن حجر عن القرطبي فقال 
) لكن لما رأى الشافعي أن من ال صالة عید علیه مخاطب بالتضحیة حمل الصالة على وقتها 

وبه قال ) من ذبح قبل أن یصلي فلیعد مكانها أخرى  Jومما یؤید ذلك حدیث رسول اهللا  )٧(
                                                           

  .  ١٩٦١ح  ٨١٢/ و  مسلم الصحیح  ٥٥٥٦ح /  ١٠٩٦/ الصحیح / البخاري (١)
 .  ٤٢١/  ١ج/ بدایة المجتھد / محمد احمد / القرطبي (٢)
 .   ١١٣/  ١١ج/ المغني / ظ ابن قدامة (٣)
 .  ٤٢١/  ١ج/ بدایة المجتھد / القرطبي (٤)
 .  ١١٣/  ١١ج/ المغني / ابن قدامة (٥)
 .  ١٣٨/  ١١ج/ فتح الباري / ابن حجر +  ٤٢٢/  ١ج/ بدایة المجتھد / القرطبي (٦)
 .  ١٣٨/  ١١ج/ فتح الباري / ابن حجر (٧)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٢٩ 

مالك ال یجوز ذبحها قبل صالة االمام ویجوز بعدها قبل ذبح االمام وسواء عند اهل القرى 
واختلفوا في متى یذبح من لیس له أمام من اهل القرى فقال مالك یتحرون ذبح  )١(واالمصار 

وقال الشافعي یتحرون قدر الصالة والخطبة ویذبحون وقال ابو حنیفة من ، أقرب االئمة الیهم 
  .  )٢(الء بعد الفجر أجزأه وقال قوم بعد طلوع الشمس ذبح هؤ 

ویالحظ على ذلك من نحر قبل ان یصلي فلیذبح مكانها أخرى وهذا العمل محل اتفاقهم 
ومن نحر بعد االمام أجزأه ذلك عند الجمیع ومن نحر بعد الصالة وقبل نحر االمام أجزأه 

واختالفهم . ى یذبح من لیس له إمام البعض دون البعض وهو محل خالفهم وكذلك اختالفهم مت
  . بسبب ما روي الن الروایة اختلفت الفاظها وباختالف االلفاظ اختلف االحكام 

  : هل تذكیة الجنین من ذكاة امه  - ٦

قیل یا رسول اهللا أن أحدنا ینحر ( ل اق)٣(روى أحمد بسنده عن ابي سعید الخدري  -أ
كلوه أن شئتم فان ذكاته (( الناقة ویذبح البقرة والشاة فیجد في بطنها الجنین أنلقیه أم نأكله ؟ قال 

  ٤) ذكاة أمه 

(  )٦()ذكاة الجنین ذكاة امه(  9لاق)٥(روى ابو داود بسنده عن جابر بن عبد اهللا  -ب
 فتكون) ذكاُة الجنین ( أ الذي هو ن رفعه جعله خبر المبتدویروى هذا الحدیث بالرفع والنصب فم

ذكاة الجنین ( لتقدیر اومن نصب كان ، ذكاة األّم هي ذكاة الجنین فال یحتاج الى ذبح مستأنف 
مثل ذكاة أمه فحذف أو على تقدیر یذكى تذكیة ،  المجرور فلما حذف الجار نصب) كذكاة أمه 

ومنهم ، خرج حیًا فالبد عنده من ذبح الجنین اذا ، قام المضاف الیه مقامه أالمصدر وصفته و 
  .  )٧() الجنین ذكاة ُأمه  ایرویه بنصب الذكاتین أي ذكو 

                                                           
 .  ١٣٠/  ٥ج/ ر نیل األوطا/ ظ الشوكاني (١)
 .  ٤٢٢/  ١ج/ بدایة المجتھد / القرطبي (٢)
كان من علماء الصحابة وممن شھد بیعة الشجرة ، وھو سعید بن مالك بن سنان االنصاري الخزرجي المدني : ابو سعید الخدري (٣)

 .  ٤٤/  ١ج/ تذكرة الحفاظ / عاش ابو سعید ستا وثمانین سنة ومات سنة اربع وسبعین للھجرة ظ الذھبي 
 ٢ج/ السنن / و  الترمذي   ٥٧٠/  ٣مج / السنن / و  ابن ماجة   ٩٣/  ٢ج/ السنن / و ابو دود  ٤٥/  ٣ج/ المسند / احمد / حنبل (٤)

 /٤٢٨  .  
عمر ھو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام االنصاري الفقیھ شھد بیعة القصبة وحمل عن النبي علماً كثیراً نافعاً شھد الخندق و(٥)

 .  ٤٣/  ١ج/ تذكرة الحفاظ / دھراً وشاخ وأضر عاش اربع وتسعین سنة وتوفي سنة ثمان وسبعین  ط الذھبي 
  .   ٥٧٠/  ٣مج / السنن / ابن ماجة ،  ٩٥/  ٢ج/ السنن / ابو داود ،  ٤٥/  ٣ج/ احمد المسند / حنبل ٦

  .   ١٦٤/  ٢ج/ النھایة في غریب الحدیث / المبارك بن محمد / ابن االثیر (٧)



 .................................................................. لثالفصل الثا
 

١٣٠ 

من ذكاة أمه  ینها هل هي ذكاتهاالم في جن في ذكاته ویالحظ من ذلك اختالف الفقهاء
 )١(نینها وبه قال مالك الشافعي وهو مصدر خالف فقد ذهب جمهور العلماء الى ان ذكاة االم لج

فال یحل  )٢(إن خرج حیًا ذبح وأكل وان اخرج میتًا فهو میتة ( وخالفهم أبو حنیفة في ذلك فقال 
  .  )٣(أكله إال یخرج حیًا فیذكى النه حیوان ینفرد بحیاته فال یتذكى بذكاة غیره 

وبه قال مالك ألن عبد وقد اشترط بعضهم شروطًا لذكاة األم له تمام خلقته ونبات شعره 
یقولون إذا شعر الجنین فذكاته ذكاة  Jكان اصحاب رسول هللا ( اهللا بن كعب بن مالك قال 

ویرجح سبب إختالفهم في صحة األثر المروي في ذلك من حدیث أبي سعید الخدري .  ٤) أمه 
واختلفوا في تصحیح هذا االثر فلم یصححه بعضهم وصححه بعضهم وأحد  مع مخالفته لالصول

من صححه الترمذي واما مخالفة االصل لألثر فهو ان الجنین اذا كان حیًا ثم مات بموته فانما 
  .)٥(یموت خنقًا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحریمها وهذا ما ذهب الیه أبو حنیفة وزفر 

من الصحابة كأبي داود في سننه والدارمي ومن بعدهم فال وخالفهم في ذلك أجماع 
یعول على ما خالفه وألن الجنین متصل بها إتصال خلقه یتغذى بغذائها فتكون ذكاته ذكاتها 

  .  )٦(كأعضائها 

واما القائلین بحلیته في اشتراطهم نبات الشعر فیه أو ال اشتراطه فالسبب فیه معارضة 
یقتضي ان ال یقع هنالك ) ذكاة الجنین ذكاة أمه (  Jموم قوله وذلك ان ع، العموم للقیاس 

ال توجد فیه إال اذا  تفصیل وكونه محلًال للذكاة قیاسًا على االشیاء التي تعمل فیه التذكیة والحیاة
ولذا فقد اختلف االحكام تبعًا الختالف الروایة وكان سببًا في وقوع  )٧(م خلقه نبت شعره وت

الخالف الفقهي وقد تباینت مواقفهم في مسألة ذكاة الجنین فتمسك المالكیة والشافعیة بروایة الرفع 
على استفتاء الجنین عن الذكاة وتمسك أبو حنیفة بروایة النصب على احتیاجه للذكاة وانه ال 

ولعل هذا هو سبب الخالف الرئیسي في المسألة وجاء اختالف الروایة تابعًا له  یؤكل بذكاة أمه
 االستدالل او ان هناك تشبیه مقلوب فاالصل ذكاة االم ذكاة الجنین وتم القلب فأصبحت ذكاةي ف

  .  ذكاة أمه  الجنین
                                                           

 .  ٤٢٨/  ١ج/ بدایة المجتھد / ابن رشد (١)
 .  ٥٢/  ١١ج/ المغني / ابن قدامة (٢)
 .  ٤٢٩/  ١ج/ بدایة المجتھد / ابن رشد (٣)
 .  المصدر السابق (٤)
 . المصدر السابق (٥)
 .  ٥٢/  ١١ج/ المغني / ظ ابن قدامة (٦)
 .  ٤٢٩/  ١ج/ بدایة المجتھد / ابن الرشد (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٣٤ 

  

  رابعلالفصل ا
  

  تطبیقات حدیثیة من كتب الفقهاء

یتضمن هذا الفصل ابرز التطبیقات الفقهیة من كتب الفقهاء من القرن السادس 
  الهجري الى القرن الرابع عشر الهجري
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١٣٥ 

  : االول من اعالم القرن الهجري السادس الهجري 

  إنموذجاً ) ه٥٩٨ت ( محمد بن إدریس الحلي المعروف بابن ادریس 

والنفساء وهي التي تضع الحمل ( (فقال )) السرائر (( جاء في احد كتبه الفقهیة  -أ  
ال فصل أو قبل مضي عشرة أیام من وقت وضعها بوترى الدم فاذا رأت الدم بعد وضعها الحمل 

  . )١() )الحمل فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء في جمیع االحكام الالزمة للحائض 

ومن المالحظ فإننا نجد ان هناك تقاربًا في المعنى بین هذه الفتوى والروایات الواردة ومع   
قرب عصر صدور النص وعصر صدور الفتوى فال یبعد إستحصال ابن ادریس الروایة بالمعنى 

  . ومن الروایات المقاربة لهذه الفتوى . 

( قال  8هللا روى محمد بن یعقوب بسنده عن معاویة بن عمار عن ابي عبد ا -١
 .  )٢() أقل ما یكون الحیض ثالثة ایام وأكثر ما یكون عشرة أیام 

تقعد النفساء ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن ابي عبد اهللا  -٢
 .  )٣() أیامها التي كانت تقعد في الحیض وتستظهر بیومین 

عن  تكف النفساء( قال  3روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن أحدهما  -٣
الصالة أیام إقرائها التي كانت تمكث فیها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة 

 ()٤(  . 
سمعت ابا عبد اهللا ( قال  )٥(روى محمد بن الحسن باسناد عن یونس بن یعقوب  -٤

یقول النفساء تجلس أیام حیضها التي كانت تحیض ثم تستظهر وتغتسل  8
 . )٦() وتصلي 

سألت امرأة أبا ( محمد بن یعقوب بسنده عن علي بن ابراهیم عن ابیه قال روى  -٥
فقالت إني كنت أقعد في نفاسي عشرین یومًا حتى افتوني بثمانیة  8عبد اهللا 

                                                           
 .  ٢٤٤/  ١ج/ السرائر / ابن ادریس (١)
 . باب ادنى الحیض وأقتصاه  ٢ح/  ٧٥/  ٣ج/ الكافي /الكلیني (٢)
 .  ٥٢١/  ١٥١/  ١ج/ و  االستبصار  ١٣٨٨/  ٣٩٩/  ٥ج/ التھذیب / و الطوسي  ٦ح/  ٩٩/  ٣ج/ الكافي /  الكلیني(٣)
 .  ٥١٩/  ١٥٠/  ١ج/ و  م ن  ٤٩٥/  ١٧٣/  ١ج/ و  م ن  ١ح/  ٩٧/  ٣ج/ ن / م (٤)
 8ان یتوكل البي الحسن وك %أختص بابي عبد هللا وأبي الحسن ، ھو یونس بن یعقوب بن قیس ابو علي الجالّب البجلي (٥)

 .    ٤٤٦/ الرجال / فتولى أمره وكان خظیاً عندھم موثقاً ظ النجاشي 8ومات بالمدینة في ایام الرضا 
 .  ٥٠٠/  ١٧٥/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٣٦ 

فقال رجل )) ولم أفتوك بثمانیة عشر یومًا ((  8عشر یومًا فقال أبو عبد اهللا 
انه قال ألسماء بنت عمیس سألت رسول اهللا  Jللحدیث الذي روي عن رسول 

J ثمانیة عشر یومًا ولو سألته قبل ذلك ألمرها أن تغتسل وتفعل  لها وقد أتى
 )١() كما تفعل المستحاضة 

ان النفساء مخاطبة مكلفة في عموم االوامر على فتوى العالمة ابن ادریس  بدووی
قلیل النفاس حد بل لفانه لیس ، بالصالة والصوم وتفارق النفساء الحائض في حد أقل النفاس 

انقطاع الدم فاذا استمر بها الدم فوق العشرة األیام وتجاوزها فعلت ما تفعله المستحاضة ال 
  . الحائض ألن الحیض ال یتعقب النفاس 

معنى الروایة وصاغها باسلوبفتوائي معتمدًا على  الفتوى انه قد استعملویبدو على 
ایة بالمعنى وطبیعة البحث الروایات التي استنبط منها الحكم الفقهي مستفیدًا من جواز الرو 

  . تولى الروایات التي نعتقد بانها قریبة من فتواه او التي اعتمد علیها ن تقتضي أ

  . في باب ما یجب على الصائم اجتنابه مما یفسد الصوم  - ب

ا القضاء ممتى وطئ اإلنسان زوجته نهارًا في شهر رمضان كان علیه( قال ابن ادریس 
وكان علیه كفارتان ، وأن أكرهها لم یكن علیها شيء ، والكفارة إن كانت طاوعته على ذلك 

  . )٢() ألن صومها صحیح ، وقضاء واحد على نفسه 

  وهذه الفتوى مقاربة للروایة األنفة الذكر 

في (  8بن عمر عن ابي عبد اهللا  )٣(روى محمد بن یعقوب بسنده عن المفضل -١
إن كان استكرها فعلیه كفارتان وان كانت طاوعته (( وهو صائم وهي صائمة فقال رجل اتى 

  )٤(... ) فعلیه كفارة وعلیها كفارة 

                                                           
 .  ٥٣/  ١٥٣/  ١ج/ واالستبصار ،  ٥١٢/  ١٧٨/  ١ج/ التھذیب / و الطوسي  ٣ح/  ٦٨/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (١)
 .  ٣٩/  ٣ج/ السرائر / ابن ادریس (٢)
وقیل أنھ خطابیاً وقد ، فاسد المذھب مضطرب الروایة ال یعبأ بھ ، كوفي ، ھو المفضل بن عمر ابو عبد هللا وقیل ابو محمد الجعفي (٣)

  .  ٤١٦/ الرجال / ظ النجاشي . ذكرت لھ مصنفات ال یعول علیھا 
 .  ح ٦٢٥/  ٢١٥/  ٤/ التھذیب / و الطوسي  ٣١٣ح /  ٧٣/  ٢/ من ال یحضره الفقیھ ، وق والصد ١٠٣/  ٤/ الكافي ، الكلیني (٤)
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تناب الصائم ما یفسد صومه والذي یفسد الصوم جباقد افتى ) قدس سره(فابن ادریس 
على ذلك فلیس علیها  ه على ذلك اذا كانت الزوجة مكرههیجب علیه القضاء والكفارة إن طاوعت

  . شيء وعلیه كفارتان وقضاء 

نا اّدعوا على ذلك تبر من حیث سندها فضعیف لكن علماءوذكر المحقق الحلي في المع
والصائم .  )١(مشتهرة  %به وتعلم أن نسبة الفتوى الى االئمة  اجماع االمامیة فیجب العمل

( كما في صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال  )٢(ان فعل ذلك وجب علیه القضاء والكفارة 
علیه من (( ى ؟ قال یعبث بأهله في شهر رمضان حتى یمن عن الرجل8سألت أبا عبد اهللا 

  . )٣()) الكفارة مثل ما على الذي یجامع 

ادریس قد افتى باجتناب الصائم ما یفسد صومه لهذه الفتوى وهي قریبة ابن بان  ویالحظ
من الروایة األصلیة حیث تصرف بمضمون الروایة وجعلها فتوى فقهیة مستفیدًا من جواز الروایة 
بالمعنى محافظًا على مضمونها متصرفًا في الفاظها فهي رخصة إقتضتها الضرورة الفقهیة فعمل 

  . بها 

  باب صیام التطوع  -ح

فان ، وأما صوم اإلذن فال تصوم المرأة تطوعًا إال باذن زوجها ( قال ابن ادریس 
  .  )٤() ًا یصامت بغیر أذنه فال ینعقد صومها وال یكون شرع

  . فالفتوى قد جاءت مقاربة لروایتین األنفتي الذكر 

قال ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر  -١
  . )٥() اال باذن زوجها طوعًا تلیس للمرأة أن تصوم  Jلنبي ا

                                                           
 .  ٥٧/  ١ج/ وسائل الشیعة / و  الحر العاملي  ٣٩٠/ المعتبر / ظ المحقق الحلي (١)
 .  ٩٨/  ١٣ج / الحدائق الناضرة / یوسف / ظ البحراني (٢)
  .  ٢٤٧/  ٨١/  ٢/ االستبصار ،  ٥٩٧/  ٢٠٦/  ٤/ التھذیب / و الطوسي  ٤/  ١٠٢/  ٤/  الكافي /  الكلیني(٣)
 .  ٩٥/  ٢ج/ السرائر / ابن ادریس (٤)
 .  ٤/  ١٥٢/  ٤/ الكافي / الكلیني (٥)
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جاءت ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر  -٢
ان تطیعه وال تغضبه (( فقالت یا رسول اهللا ما حق الزوج على المرأة فقال  Jامرأة الى النبي 

  .  )١()) وال تصوم طوعًا اال باذنه وال تمنعه نفسها  وال تصدق من بیته اال باذنه، 

ف في توقف صحة صومها على اذن بان ابن ادریس قد افتى بانه ال خالیرى  والبحث
كما انه قد تصرف بالروایة فحولها الى فتوى فقهیة حیث . الزوج وهو شرط في صحة الصوم 

  . اضاف بعض االلفاظ وغیر بعض مفرداتها مع المحافظة على المعنى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ١/  ٥٠٦/  ٥ج/ م ن (١)
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  .من أعالم القرن السابع الهجري  –الثاني 

  إنموذجاً ) ه٦٧٦ت ) ( المحقق الحلي ( المعروف بـ  جعفر بن الحسن

إذا طلق واحدة من األربع حّرم علیه العقد على ( ( جاء في شرائع االسالم قال فیه  -١
نًا جاز العقد على أخرى في غیرها حتى تنقضي عدتها إن كان طالقها رجعیًا ولو كان بائ

تحصال في المعنى بین هذه الفتوى والروایات الواردة والیبعد اسغیر ان هناك تقاربًا  )١()الحال
اعتمد علیها المحقق  عدة المالحظ بان هذه الفتوى مقاربة لروایاتو . المحقق الروایة بالمعنى 

  .ومن هذه الروایات 

( ل اق 8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد اهللا  -أ
  .)٢()التي طلق عًا وطلق احداهن فال یتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأةاذا جمع الرجل أرب

سألت أبا ابراهیم ( قال  )٣(روى محمد بن یعقوب بسنده عن علي بن ابي حمزة  -ب
ال حتى (( عن الرجل یكون له اربع نسوة فیطلق احداهن ایتزوج مكانها اخرى ؟ قال  8

  .  )٤())تنقضي عدتها 

سألته ( قال  8بصیر عن ابي عبد اهللا محمد بن الحسن باسناده عن ابي  روى - ج
  . )٥() ال حتى تنقضي العدة ( عن رجل له اربع نسوة فطلق واحدة یضیف إلیهن اخرى ؟ قال 

وج هل یصلح ان یتز ، وسألته عن رجل له اربع نسوة فطلق واحدة ( وباالسناد قال  - ء
) ال یصلح له ان یتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة(قال  أخرى قبل أن تنقضي عّدة التي طلق ؟

مع أربع نساء فاذا اراد فتوائیة تلزم الرجل الذي یجوهي مسألة هذه المسألةفالمحقق قد استعمل )٦(
حداهن ویتزوج فال یجوز له ذلك بحسب فتواه حتى تنقضي عدة المطلقة ان كان أن یطلق إ

  . ًا بائنًا فعلى الرجل الذي طلق أن یتزوج في الحال اما اذا كانت طلقت طالق. الطالق رجعیًا 

                                                           
 .  ٥٣٤/  ١ج/ شرائع االسالم / المحقق الحلي (١)
 ،  ١٢٣٣/  ٢٩٤/  ٧/ التھذیب / و الطوسي  ٤٢٩/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٢)
روى عن ابي الحسن موسى وروى عن ، كوفي ، ھو علي بن ابي حمزة واسم ابي حمزة سالم البطائني ابو الحسن مولى االنصار (٣)

 .  ٢٥٠/ رجال ال/ ظ النجاشي ، وھو احد عمد الواقفة لھ عدة كتب من الصالة والزكاة وغیرھا ، ثم وقف  8ابي عبد هللا 
 .  ٧/٢٩٤/١٢٣٤/ التھذیب / و الطوسي ٢٩/  ٤٢٩/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ١٨٨٨/  ٤٧١/  ٧ج/ التھذیب / الطوسي (٥)
 .  ١١١/ قرب االسناد / عبد هللا جعفر / القمي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٤٠ 

ان المحقق قد افتى بهذه المسألة معتمدًا على روایات األئمة المعصومین متتبع یرى الو 
أخرى ال تخل  تصرف في الفاظها بالفاظ اذوقد تصرف بهذه الروایات بحسب ما تقتضیه فتواه 

  . بمعناه الحقیقي مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى 

  .من احكام العیوب  - ٢

اقتضى سالمة البیع من ، من اشترى مطلقًا أو بشرط الصحة ( قال المحقق الحلي 
ین فسخ العقد وكذا خاصة بالخیار بالعیوب فان ظهر عیب سابق على العقد فالمشتري 

تواه وهذه الروایات مقاربة لف عدة المحقق الحلي قد جمع روایات بان یرى البحثو  )١()األرش
  : في العیب عند البیع ومن هذه الروایات  وكلها تصب في الخیار واالرش

أیما رجل ( قال  8ي عن ابي عبد اهللا بروى محمد بن یعقوب بسنده عن الحل -أ
  .  )٢(.. ) فاذا افترقا وجب البیع ، اشترى من رجل بیعًا فهما بالخیار حتى یفترقا 

: سمعت أبا عبد اهللا یقول ( روى محمد بن الحسن بسنده عن حماد بن عیسى قال  -ب
كان القضاء االول في الرجل اذا اشترى األمة فوطئها ثم ظهر عیب (  8قال علي بن الحسین 

  .  )٣() بیع الزم له أرش العیب ان ال

ال  8قال كان علي )٤(محمد بن علي بن الحسین بسنده عن محمد بن میسر  روى - ج
  )٥() یرد الجاریة بعیب إذا وطئت ولكن یرجع بقیمة العیب 

ترد ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن ابن فضال عن ابي الحسن الرضا  - ء
لجذام والبرص والقرن والحدبة النها تكون في الصدر تدخل الجاریة من اربع خصال من الجنون و 

  .  )٦() الظهر وتخرج الصدر 

                                                           
 .  ٣٠١/  ١ج/ شرائع االسالم / المحقق الحلي (١)
 .  ٨٦/  ٢٠/  ٧ج/ التھذیب / و  الطوسي  ٥٥٠/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / و الصدوق  ٧ح/  ١٧٠/  ٥ج/ الكافي /  الكلیني(٢)
 .  ٢٦٣/  ٦١/  ٧ج/ الطوسي التھذیب (٣)
وروى ھو عن  3روى ابوه عن ابي جعفر وأبي عبد هللا ، ثقة ، كوفي ، ھو محمد بن میسر بن عبد العزیز النخعي بیاع الزطي (٤)

 .  ٣٦٨/ الرجال / ابي عبد هللا لھ كتاب یروي جماعة ظ النجاشي 
 .  ٦١١/  ١٣٩/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٥)
 .  ٢٧٧/  ٦٤/  ٧ج/ التھذیب / و الطوسي  ١٥ح /  ٢١٦/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٤١ 

ما : قلت له ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن فضیل عن ابي عبد اهللا  - ه
البیعان (( غیر الحیوان قال في الشرط : أیام للمشتري قلت  ةالى ثالث: الشرط في الحیوان فقال 

  .  )١()) بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا فال خیار بعد الرضا منهما 

روى محمد بن الحسن باسناده عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن أمیر  -و
ومن هذا  )٢()) صفق الرجل على البیع فقد وجب وٕان لم یفترقا إذا (( قال  8المؤمنین علي 

خ نفسالحدیث فان الصفقة على البیع من غیر افتراق موجب للبیع ومشروط افتراقه باألبدان وال ی
  . العقد ماداما في المكان 

أن یقتضي العقد السالمة من العیب وخیار الشرط یثبت من حین العقد فالمحقق قد أراد 
المبیع عیب سابق على العقد تخیر المشتري بین الرد واألخذ باألرش كما أنه قد  في فإن ظهر

انه تصرف بهذه الروایات فجمعها بفتوى  اذمقاربة لفتواه وهذه الروایات  عدة اعتمد على روایات
فقهیة متصرفًا في الفاظ الروایات محافظًا على معناها ولم یخل بمعناها الحقیقیمستفادًا من 

  . مام في جواز الروایة بالمعنى رخصة اال

  .في جواز نظر الرجل إلى إمرأة یرید تزویجها  - ٣

ویختص .  هاوٕان لم یستأذن، یجوز النظر إلى المرأة یرید نكاحها : ( قال المحقق الحلي 
نظرها قائمة وماشیة وروي جواز ان ینظر وله ان یكرر النظر الیها وان ی.  الجواز بوجهها وكفیها

  .)٣() إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثیاب 

مقاربة ) صلوات اهللا علیهم(أن هناك روایات واردة عن األئمة االطهار  والمتتبع یرى
  : لفتواه 

سألت أبا ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم في الصحیح قال  -١
  . )٤() عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة أینظر ألیها ؟ نعم أنما یشتریها بأغلى الثمن  8جعفر 

                                                           
 .  ٢٤٠/  ٧٢/  ٣ج/ واالستبصار  ٨٥/  ٢٠/  ٧ج/ التھذیب / و الطوسي  ٦ح/  ١٧٠/  ٥ج/ م ن (١)
 .  ٢٤٢/  ٧٣/  ٣و االستبصار  ٨٧/  ٢٠/  ٧/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ٥٠٨/  ١ج/ شرائع االسالم / المحقق الحلي (٣)
 .  ١/  ٣٦٥/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٤)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٤٢ 

سالم وحماد بن عثمان وحفص بن روى محمد بن یعقوب بسنده عن هشام بن  -٢
ال بأس بأن ینظر إلى وجهها ومعاصمها إذا (( قال  8تري في الصحیح عن ابي عبد اهللا البخ

  . لمراد من المعصم موضع السوار من الید وا. )١()) أراد أن یتزوجها 

قلت ألبي عبد اهللا ( بن سري قال  )٢(عن الحسن روى محمد بن یعقوب بسنده  -٣
س ال بأ، نعم (( والى وجهها ؟ قال  ملها وینظر الى خلفهایتأ، الرجل یرید أن یتزوج المرأة 8

  .  )٣()) جها ینظر الى خلفها والى وجهها مرأة اذا اراد ان یتزو ان ینظر الرجل الى ال

روى محمد بن یعقوب بسنده عن عبد اهللا بن الفضل عن ابیه عن رجل عن ابي  -٤
أینظر الرجل إلى المرأة یرید تزویجها فینظر الى شعرها ومحاسنها ؟ : قلت ( قال  8عبد اهللا 

  . )٤()) ال بأس بذلك اذا لم یكن متلذذًا (( قال 

: قلت ( قال ن الحسن باسناده عن عبد اهللا بن سنان في الصحیح روى محمد ب -٥
م إنما یرید ان نع(( فقال . الرجل یرید أن یتزوج المرأة أینظر إلى شعرها  8ألبي عبد اهللا 

  .)٥()) ثمن یشتریها بأغلى ال

 8سألت أبا عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن یونس بن یعقوب قال  -٦
ثم لتقعد ولیدخل  )٦(تحتجز (( عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة وأحب أن ینظر الیها ؟ قال 

ما (( قلت فتمشي بین یدیه قال )) نعم (( قلت تقوم حتى ینظر الیها ؟ قال : قال ، فلینظر 
  . )٧()) ) أحب أن تفعل 

والكفین ظاهرًا وباطنًا كما الى الوجه فالمحقق الحلي اراد من هذه الفتوى أنه یجوز النظر 
وهي المواضع التي  ایجوز للرجل النظر إلى المرأة وهي تتزر بازار والنظر الى وجهها وخلفه

  . یجوز للرجل النظر الى المرأة المراد تزویجها 

                                                           
 . ١/  ٣٦٥/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (١)
 .   ٤٧/ الرجال / ظ النجاشي . لھ كتاب  8رویا عن أبي عبد هللا ھو الحسن بن سري الكاتب الكرخي وأخوه علي (٢)
 .  ٣/  ٣٥٦/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ٥/  ٢٦٥/  ٥/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ١٧٣٤/  ٤٣٥/  ٧/ التھذیب / الطوسي (٥)
 .  ٢٩ / ٤مج / لسان العرب / االزار والمراد ھنا تلبس أزارھا  ظ ابن منظور : الُحْجَزة (٦)
 .  ١٧٩٤/  ٤٤٨/  ٧/ لتھذیب / الطوسي (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٤٣ 

كما انه قد تفاعل مع روایات أهل البیت فأخذ معانیها وصاغها في فتوى فقهیة تبیح 
مطابقة لبعض االحادیث فقد  تزویجها كما ان بعد هذه الفتوى جاءت للخاطب النظر الى المراد

معنى الروایة وصاغها باسلوب فقهي فتوائي معتمدًا بذلك على معنى الروایات التي  استعمل
  . استنبط منها حكمة الفقهي 
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١٤٤ 

  الثالث من اعالم القرن الثامن 

ت ( المعروف بالعالمة الحليهر الحلي الحسن بن یوسف بن علي المط
  إنموذجاً ) ه ٧٢٦

  . في الماء المشتبه  - ١

اذا اشتبه علیه ماء طاهر بماء نجس إما في انائین أو ( قال العالمة في نهایة االحكام 
الخبث سواء زاد عدد الطاهر او  لم یجز استعمال احدهما في رفع الحدث وال أزالة، في غدیرین 

الى التیمم عند علمائنا اجمع  أو نجاسة وینتقل فرضههر نجسًا اوسواء كان المشتبه بالط، نقص 
ان هناك تقاربًا في المعنى بین هذه الفتوى والروایة الواردة وال یبعد استحصال  البحث یرىو  )١() 

والیك الروایة فظة على مضمونها امع المح العالمة الحلي الروایة بالمعنى وتصرف بالفاظها
  . المقاربة لهذا المعنى 

عن رجل معه  8سألت أبا عبد اهللا ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن سماعة قال  -أ
(( ولیس یقدر على ماء غیره ؟ قال ، وقع في احدهما قذر ال یدري أیهما هو ، ان فیهما ماء إناء

  .)٢()) ویتیمم قهماهریی

فالصالة ) قهماویتیمم ییهر ( 8الشرعي ال یجوز له التحري لقول االمام الصادقوالحكم 
بالماء النجس حرام فاالقدام على ما ال یؤمن معه أن یكون نجسًا اقدام على ما ال یؤمن معه فعل 

  .)٣(به وفیه واال الحق بالمشتبه  دفیكون حرامًا وال یجوز االجتها، الحرام 

لم الفقه یلحظ بأن الفقیه ال یاتي بمسألة إجتهادیة مالم یكن ومن هذا فان المتضلع في ع
ق ان لم المجتهد له الحاوالع %الروایات الواردة عن أئمة اهل البیت  في اثناءالدلیل الموجود 

  . ب ما ورد من جواز الروایة بالمعنى تاءه الفقهي بحسفیتصرف بالروایة بما یالئم إ

  

                                                           
 .  ٢٤٨/  ١ج/ نھایة االحكام / العالمة (١)
 .  ٧١٣/  ٧١٢/  ١ج/  ٢٤٩،  ٢٤٨/  ١ج/ و الطوسي  ٦ح/  ١٠/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٢)
  .  ٢٤٨/  ١/ نھایة االحكام / ظ العالمة (٣)
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١٤٥ 

  .االجتهاد في المشتبه  -٢

وروى أنه لو وجد لحمًا ولم یعلم ، ولو اشتبه علیه میته ومذكاة اجتنبا ( قال العالمة 
وهناك . )١() ن انبسط فهو میت وإ ، على النار فإن انقبض فهو ذكي یطرحه : أذكى هو أم میت 

  . بما یخدم فتواه  الفقیه هذا المعنى وبین هذه الفتوى والحظ كیف تصرفروایتان مقاربة ل

حمد بن یعقوب بسنده عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن اسماعیل بن روى م -أ
في رجل دخل قریة فأصاب بها لحمًا لم یدر أذكّي هو أم میت ؟  8عن ابي عبد اهللا )٢(شعیب 
  . )٣())فاطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكّي وكل ما انبسط فهو میت (( فقال 

وان ... في حدیث .. ((  8قال الصادق ( روى محمد بن علي بن الحسین قال  -ب
وجدت سمكًا ولم تعلم أذكى هو أو غیر ذكي وذكاته أن یخرج من الماء حیًا فخذ منه فاطرحه 

وان كان على وجهه فهو ذكي ، في الماء فان طفا على الماء مستلقیًا على ظهره فهو غیر ذكي 
فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي  أذكى هو ام میتة وال تعلم وكذلك اذا وجدت لحماً 

  .  )٤() وان استرخى على النار فهو میتة 

ویراد من هذا في تحصیل امارة یغلب معها الظن بطهارة أحد المشتبهین ونجاسة االخر 
كما یالحظ على العالمة انه تصرف في الفاظ الروایة وحافظ . وعلى المكلف االجتهاد في هذا 

  . على معناها والمتتبع یرى الفرق بین الروایة واالفتاء من حیث اللفظ 

  واني في بقایا مباحث األ  -٣

ما یتخذ من الذهب والفضة وهو محرم االستعمال في أكل وشرب وغیره ( ال العالمة ق
 8ولقول الصادق )٥()) في آنیة الذهب والفضة وال تأكلوا من صحافها  اال تشربو ((  8لقوله 

  . )٧() لما فیه من السرف وٕانكسار قلوب الفقراء )٦()) ال تشربوا في آنیة الذهب والفضة (( 

                                                           
 .  ٢٥٤/  ١/ نھایة االحكام / العالمة (١)
 .  ٣١/ الرجال / ظ النجاشي . لھ كتاب في الطب ) العریش ( ھو اسماعیل بن شعیب (٢)
 . باالختالف السند  ٢٠٠/  ٤٨/  ٩ج/ التھذیب / و الطوسي  ١ح/  ٢٦١/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ٩٥٢/  ٢٠٧/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٤)
 . وقد روى بالفاظ مختلفة ظ باب تحریم اواني الذھب  ٧٠٦٧/ ح /  ٨٥٨/ الصحیح / مسلم (٥)
 .  ١ح/  ٢٢٢/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٦)
 .  ٢٩٧/  ١ج/ نھایة االحكام / العالمة (٧)
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١٤٦ 

  : من هذه الفتوى القریبة ومن الروایات

 (قال  8روى محمد بن علي بن الحسین بسنده عن جعفر بن محمد عن آبائه  -أ
  .)١() عن الشرب في آنیة من الذهب والفضة Jنهى رسول اهللا 

ال ( قال  8روى محمد بن علي بن الحسین بسنده عن سماعة عن ابي عبد اهللا  -ب
بعض  لف فيوهو حدیث سبق روایته وان اخت )٢() ینبغي الشرب في آنیة الذهب والفضة 

  .االلفاظ

قال  8روى محمد بن علي بن الحسین بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر  - ج
  . )٣()) ال تأكل في آنیة ذهب وال فضة (( 

آنیة الذهب والفضة متاع الذین ( قال  Jروى محمد بن یعقوب باسناده عن النبي  - ء
  . )٤() ال یوقنون 

( روى محمد بن یعقوب بسنده عن عدة من اصحابنا عن عمرو بن المقدام قال  - ه
  )٥() قد أتي بقدح من ماء فیه ضبة من فضة فرأیته ینزعها بأسنانه  8رأیت أبا عبد اهللا 

( قال 8روى محمد بن علي بن الحسین بسنده عن برید العجلي عن ابي عبد اهللا  -و
فان لم ، وكره أن یدهن من مدهن مفضض ، ح المفضض أنه كره الشرب في الفضة وفي القد

وبهذا اال فرق بین  )٦() یجد بدًا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة 
  . لذهب وذلك لتساویهما في المنع والعلة اب بالفضة او ضبالم

رب ان العالمة قد افتى بحرمة استعمال الذهب والفضة في األكل والشویبدو من هذا 
كما دعم العالمة . وغیره لما فیه من السرف واالنكسار قلوب الفقراء ووضعها لغیر ما خلقت له 

وهذه الفتوى قد جاءت  8واآلخر عن االمام الصادق  Jثین احدهما عن رسول اهللا یفتواه بحد
 العالمة معنى الروایة فصاغها باسلوب فقهي فتوائي معتمداً  اذ استعملمطابقة لبعض االحادیث 

                                                           
 .  ٩ح/  ٥٠٨/  ٣ج/ وسائل الشیعة / و الحر العاملي  ١ح/  ٤/  ٤ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (١)
 .  ١ح/  ٢٢٢/  ٣ج/ ن . م (٢)
 .  ٢ح/  ٢٢٢/  ٣ج/ ن . م (٣)
 .  ٤ح/  ٢٢٢/  ٣ج/ م . ن (٤)
 .  ٦/  ٢٦٧/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٥)
 .  ٣ح/  ٢٢٢/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٤٧ 

ن بالمعنى على معنى الروایات التي استنبط منها حكمة الفقهي كما ان العالمة قد روى الروایتی
  .  وهو دعم لموضوع االطروحة

  في ما یسجد علیه  -٤

ن ال یكون مما یؤكل أو یلبس فال یجوز أ( یسجد علیه امور فقال  حدد العالمة فیما
سئل عن  8الن الصادق  )١(السجود على ما یؤكل او یلبس وان كانت مما تنبت االرض 

ال تسجد علیه وان قمت علیه وسجدت (( الرجل یصلي على البساط من الشعر والطنافس قال 
والمتتبع )٢( )وان بسطت علیه الحصیر وسجدت على الحصر فال بأس ، على االرض فال بأس 

  :ان هناك روایات مقاربة لفتواه منها 

بن عثمان عن ابي عبد اهللا ) ٣(روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن حماد  -أ
  .)٤() السجود على ما انبتت األرض إال ما أكل أو لبس ( أنه قال  8

عن جعفر بن محمد )٥(روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن االعمش  -ب
  .)٦() ال یسجد إال على األرض أو ما أنبت االرض اال المأكول والقطن والكتان ( قال  3

ال یسجد الرجل على ( قال  8روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن علي  - ج
  .  )٧() وال شعیر وال على لون مما یؤكل وال یسجد على الخبز ، كدس حنطة 

اسجد : قلت له ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن ابي جعفر  - ء
ال وال على الثوب الكرسف وال على الصوف وال على شيء من (( على الزفت یعني القیر قال 

  . )٨() وال على طعام وال على شيء من ثمار االرض وال على شيء من الریاش الحیوان 

                                                           
 .  ٣٦٠/  ١ج/ نھایة االحكام / العالمة (١)
 .   ١٥٨/ المعتبر / ظ المحقق الحلي (٢)
وروى حمادي  8رویا عن ابي عبد هللا ، واخوه علد هللا ثقتان ، كوفي ، موالھم ، ھو حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري (٣)

 .   ١٤٣/ الرجال / ظ النجاشي . مات حماد سنة تسعین ومائة  3ابي الحسن والرضا 
 .  ٩٢٤/  ٢٣٤/  ٢ج/ التھذیب / و  الطوسي  ٨٢٦/  ١٧٤/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٤)
/ الرجال / ظ الطوسي .  8من اصحاب الصادق ، موالھم االعمش كوفي ، ابو محمد االسدي ، االعمش ھو سلیمان بن مھران (٥)

٢١٥  .  
 .  ٦٠٤/ الخصال / الصدوق (٦)
 .  ٥٩٨/ الخصال / ن . م (٧)
 .  ١٢٤٢/  ٢٣١/  ١/ و  االستبصار  ١٢٢٦/  ٣٠٣/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي /  ٢ح/  ٣٣٠/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٨)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٤٨ 

المحقق في المعتبر عن الحلبي عن ابي عبد اهللا  روى جعفر بن الحسن بن سعید - ه
ال تسجد علیه وٕان (( ؟ قال )١(والطنافسسألته عن الرجل یصلي على البساط والشعر ( قال  8

وان بسطت علیه الحصیر وسجدت على الحصیر ، قمت علیه وسجدت على االرض فال بأس 
  .  )٢() وسجدت على الحصیر فال بأس 

ال على االرض أو ما انبتته االرض افتى بانه ال یجوز السجود إمة قد ومن هذا فالعال
ومعلوم ان السجود خضوع هللا عز وجل فال ینبغي أن یكون السجود على مما ال یؤكل أو یلبس 

هللا عز  بادهوالساجد في سجوده ع، ما یؤكل أو یلبس ألن ابناء الدنیا عبید ما یأكلون ویلبسون 
ابناء الدنیا الذین اغتروا بغرورها والسجود  ي سجوده على معبودوجل فال ینبغي أن یضع جبهته ف

كما یجوز في حال الضرورة )٣(على االرض أفضل ألنه ابلغ في التواضع والخضوع هللا عز وجل 
وضع الجبهة على الثوب من الصوف وغیره التقاء الحر وكذا یجوز في حال التقیة كما في 

سألت أبا الحسن ( اده عن علي بن یقطین قال محمد بن الحسن باسن المروي عنالحدیث 
ال بأس اذا كان في حال التقیة (( ل اعن الرجل یسجد على المسح والبساط ق 8الماضي 

(()٤( .  

ان الفتوى التي جاء بها العالمة بان السجود ال یكون اال على االرض وما انبتت ویبدو 
وان دل  المنسوجة من نبات القطن والكتاناالرض إال المأكول والقطن والكتان والمراد بها الثیاب 

غها بفتوى فقهیة مستفیدًا من اعلى شيء إنما یدل على ان العالمة قد أخذ معنى الروایات وص
  .وایة بالمعنى ومحافظًا على معانیه متصرفًا في الفاظها بما یالئم فتواهجواز الر 

  

  

  

  

                                                           
 .  ٢٣٣/  ٤مج / لسان العرب / الطنافس ومفردھا طنفسة وھي البساط الذي لھ خمل رقیق ظ ابن منظور (١)
 .  ١١٨/ المعتبر / المحقق (٢)
 .  ٨٤٠ج/  ١٧٧/  ١ج/ الفقیھ من ال یحضره / ظ الصدوق (٣)
 .  ٩٣٠/  ٢٣٥،  ١٢٤٥/  ٣٠٧/  ٢/ التھذیب / الطوسي (٤)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٤٩ 

  

  . الرابع من اعالم القرن العاشر 

  . إنموذجاً ) ه٩٦٦ت(بالشهید الثاني دین بن علي العاملي المعروف زین ال

  ) ألة الصید ( كتاب الصید والذباحة  -١

یجوز االصطیاد بمعنى إثبات الصید وتحصیله بجمیع آالته ( جاء في الروضة البهیة 
التي یمكن تحصیله بها من السیف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب 

لمصیدة المدلول اوالباشق والشرك والحبالة والشبكة وغیرها ولكن ال یؤكل منها اي من الحیوانات 
رمیه میتًا أو مات قبل تذكیته  فلو أدركه بعد، باالصطیاد مالم یذك بالذبح بعد ادراكه حیًا علیها 

  . )١() م دون غیره على أظهر األقوال واألخبار اال ما قتله الكلب المعلّ  یحلّ  لم

یات الواردة الذكر ومع ومن هذه الفتوى نجد هناك تقاربًا في المعنى بین هذه الفتوى والروا
صدور النص وعصر صدور الفتوى فال یبعد استحصال الشهید الثاني الروایة  قرب عصر

  : ي الفقهیة من أفتاءه ندرجها كما یأت بالمعنى ومن الروایات

 8سألت أبا عبد اهللا ( قال )٢(روى محمد بن یعقوب بسنده عن ابي عبید اهللا الحذاء  -أ
فاذا ادركه قبل ، كل مما أمسك علیه یأ(( المعّلم ویسمي اذا سرحه قال عن الرجل یسرح كلبه 

  . )٣()) قتله ذكاه وان وجد معه كلبًا غیر معلم فال یاكل منه 

انه ( 8عن ابي عبد اهللا )٤(روى محمد بن یعقوب بسنده عن ابي بكر الحضرمي  -ب
ال تأكل صید شيء من هذه اال ما ذكیتموه (( سأله عن صید البزاة والصقورة والكلب والفهد فقال 

تم من ملوما ع( ألن اهللا عز وجل یقول ،  كل(( قال  :ه ت فان قتللق)) ب الكلب المكلّ  اال
  .)٦() قال هي الكالب  )٥() علیكم واذكروا اسم اهللا علیهفكلو مما امسكن ... الجوارح مكلبین 

                                                           
 .  ٧٠ – ٦٩/  ٤ج/ الروضة الحیدریة / الشھید الثاني (١)
لك كتاب  8مات في حیاة ابي عبد هللا  8روى عن ابي جعفر وابي عبد هللا ، ثقة ، كوفي ، ھو زیاد بن عیسى أبو عبیدة الحذاء (٢)

 .  ١٧٠/ الرجال / ظ النجاشي   یرویھ
 .  ١٠٦/  ٢٦/  ٩ج/ التھذیب / و الطوسي  ٤ح/  ٢٠٣/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٣)
  .   ٣٥٤/ الرجال / ظ النجاشي .  8روى الكشي مناظره لھ مع زید الشھید ، الكوفي ، ھو عبد هللا بن محمد الحضرمي (٤)
 .  ٤/ المائدة (٥)
 .  ٢٤٥/  ٦٨/  ٤ج/ و  االستبصار  ٩٧/  ٢٤/  ٩ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١ح/  ٢٠٣/  ٦ج/ الكافي /  الكلیني(٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٠ 

سألت أبا عبد اهللا عن الكلب ( قال  )١(روى محمد بن یعقوب عن سالم األشل  - ج
  . )٢() ال بأس بما اكل وهولك حالل ( قد أكل منه قال یمسك على صیده و 

سألت ابا ( قال  )٣(روى محمد بن یعقوب بسنده عن عبد الرحمن بن ابي عبد اهللا  - ء
كل ما قتل الكلب اذا (( آكل من فضله قال ، عبد اهللا عن رجل أرسل كلبه فأخذ صیدًا فأكل منه 

  . )٤() سمیت علیه فاذا كنت ناسیًا فكل منه أیضًا وكل فضله 

في الصید ( انه قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن ابي عبد اهللا  - ه
وان كان غیر ، اكل مما امسك علیه وان قتل وان أكل فكل ما بقي رسله الرجل وسمي فلیإن أ

كل منه فانه معّلم فاما خالف الكلب مما یصید الفهد والصقر أفیهثم یرسلهمعلم یعلمه في ساعت
فما )) مكلبین (( إال ما ادركت ذكاته ألن اهللا عز وجل یقول ، من صیده  وأشباه ذلك فال تاكل

  . )٥() كان خالف الكلب فلیس صیده مما یؤكل اال ان تدرك ذكاته 

  : یخص السیف والرمح والسهم فهذه الروایات ما ما أوهذا ما یخص كالب الصید و 

من ( قال  8ر عن ابي جعف )٦(روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن قیس  -أ
لم یاكل منه سبع وقد علم ان ، ثم بقي لیلة او لیلتین ، بسالح وذكر اسم اهللا علیه  اً صیدجرح 

  . )٧() سالحه هو الذي قتل فلیاكل منه ان شاء 

عن الصید  8سألت ابا عبد اهللا ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن الحلبي قال  -ب
وقد سمى حین فعل فقال     ، له أو یرمیه بسهم فیقت، أو یطعنه بالرمح ، یضربه الرجل بالسیف 

 د افتى حول آلیة الصید من استعمالوالمتلقي یلحظ بان الشهید الثاني ق)٨()  كله ال بأس به( 
والسهم والكلب  أجاز االصطیاد بجمیع اآللة كالسیف والرمح صطیاد اذاآلالت والحیوانات في اال

لحیاة وجبت تذكیته وٕان قتلته اوالفهد والبازي والصقر والباشق والشرك وغیرها فان ادركه مستقر 

                                                           
 .  ٢١٧/ الرجال / ظ الطوسي  3ھو سالم االشل بیاع المصاحف من اصحاب الباقر والصادق (١)
 .  ٢٤٥/  ٦٨/  ٤ج/ و  االستبصار  ٩٧/  ٢٤/  ٩ج/ التھذیب / و الطوسي /  ٣ح/  ٢٠٣/  ٦ج/ الكافي /  الكلیني(٢)
ھو عبد الرحمن بن ابي عبد هللا میمون البصري وثقة النجاشي في ترجمة اسماعیل بن ھمام وعده الطوسي من اصحاب الصادق (٣)
 .   ٢٧٠/ الرجال / و  الطوسي  ٣٠/ الرجال / ظ النجاشي .  8

 .  ١٣ح/  ٢٠٥/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ١٤ح /  ٢٠٥/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٥)
 .  ٣٢٣/ الرجال / ظ النجاشي . لھ كتاب  8روى عن ابي عبد هللا ، كوفي ، عین ، ثقة ، وھو محمد بن قیس ابو عبد هللا البجلي (٦)
 .  ١٣٨/  ٣٤/  ٩ج/ لتھذیب ا/ و الطوسي  ٢ح/  ٢١٠/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٧)
 .  ١٣٧/  ٣٤/  ٩/ ن . و  م  ١/  ٢٠٩/ الكافي / ن . م (٨)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥١ 

أن یكون معلمًا : آلة الصید حرم إال ما یقتله الكلب المعلم والسهم والكلب المعلم له شروط منها 
كذلك . ال نادرًا ا یمسكه إوان ال یأكل م، ذا زجره ویتحقق بان یسترسل اذا ارسله وینزجر ا، 

ویجب ان یرسله لالصطیاد فلو یجب أن یرسله المسلم ولو ارسله الكافر لم یحل وان كان ذمیًا 
  . ارسله لغیر صید لم یحل 

ل مقتوله ویج. لسهم والرمح والسیف وغیرها كا، د به كل آلة محددة اواما السهم فالمر 
  )١(. د جنس الصید ال عینه بشرط ان یرسله المسلم ویسمي عند ارساله وقص

 عدة ویالحظ من هذا بان الشهید الثاني لم یأت بفتوى بدون دلیل والدلیل موجود بروایات
على فاخذ مضمون هذه الروایات وصاغها بفتوى فقهیة مستفید من جواز الروایة بالمعنى محافظًا 

إفتائیة یخل بالمعنى الحقیقي صرفًا في معناها وبهذا فقد ابدل الفاظ االحادیث بالفاظمضمونها مت
  . للروایة 

  كتاب األطعمة واألشربة  - ٢

إنما یحل من حیوان البحر سمك له فلس وان زال عنه ) ( قدس سره(قال الشهید الثاني 
والزهو وال السلحفاة والضفدع )٣(هيوال یحل الجرِّي والمارما)٢(بعض األحیان كالكنعت

ومن الروایات القریبة من فتواه والتي نعتقد ان هناك تقاربًا في المعنى بین افتاءه )٤()والسرطان
  . الفقهي والروایات الواردة والمتضلع یلحظ ذلك 

في حدیث قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر  -أ
ا له قشر من السمك وما كل م(( إنا نؤتى بالسمك لیس له قشر فقال ، رحمك اهللا : قلت له ( 

  . )٥() لیس من السمك فال تاكله 

                                                           
 .  ٣١٢- ٣١١/  ٣ج/ قواعد االحكام / ظ العالمة (١)
لسان / ویقال الكنعد بالدال المھملة ضرب من السمك لھ فلس ضعیف یحتك بالرمل فیذھب عنھ ثم یعود ظ ابن منظور : الكنعت (٢)

 .   ٨١٠ / ١مج / العرب 
(٣) x ٣٦٣/ معجم الفاظ الفقھ الجعفري / المارما ھي حیة السمك مركبة من كلمتین فارسیتین ماري الحیة وما ھي السمك ظ فتح   . 
 .  ١٠٥/  ٤ج/ الروضة البھیة / الشھید الثاني (٤)
 .  ١/  ٢/  ٩ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١ح/  ٢١٩/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٢ 

( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن عبد اهللا بن سنان عن ابي عبد اهللا  -ب
ال تاكلوا وال : ثم یمر بسوق الحیتان فیقول  Jبالكوفة یركب بغلة رسول اهللا  8كان علي 

  .  )١() تبیعوا ما لم یكن له قشر من السمك 

السمك ال  8كتبت الى الرضا ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن یونس قال  - ج
فیحتك بكل شيء فتذهب قشوره  )٢(إن من السمك ما یكون له زعارة (( یؤكل قال یكون له قشر أ

  . )٣() ولكن اذا اختلف طرفاه یعني ذنبه ورأسه فكله 

 8قلت ألبي عبد اهللا ( عن حماد بن عثمان قال  روى محمد بن الحسن باسناده - ء
ال بأس (( تقول في الكنعت قال  قلت ما)) له قشر ما كان (( الحیتان ما یؤكل منها ؟ فقال 

سیئة الخلق تحتك بكل شيء فاذا  بلى ولكنها حوت(( س لها قشر فقال قلت فانه لی)) كله یأ
  . )٤()) نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرًا 

شیئًا  8أقرأني أبو جعفر ( وى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم قال ر  - ه
  .  )٥() انهاكم عن الجري والزمیر والمارما هي والطافي والطحال : فاذا فیه  8من كتاب علي 

سمعت موالي ( قال  )٦(ة الوالبیةد بن علي بن الحسین بسنده عن حبابروى محم -و
وال نمسح عن ، ال نأكل الجري ، ال نشرب المسكر ، إنا أهل بیت (( یقول  8أمیر المؤمنین 

  .)٧()فمن كان من شیعتنا فلیقتد بنا ولیستن بسنتا ، الخفین 

 8عن أخیه ابي الحسن االول ، روى محمد بن یعقوب بسنده عن علي بن جعفر  - ل
الذي  ال یكون  عن اللحم وسألته: قال )) ال یحل أكل البحري وال السلحفاة وال السرطان (( قال 

  . )٨()) ) ذلك لحم الضفدع ال یحل أكله (( في أصداف البحر والفرات أیؤكل قال 

                                                           
 .  ٣/  ٣/  ٩ج/ ن . و  م  ٦ح/  ٢١٩/  ٦ج/ ن . م (١)
 .   ٢٢٣/  ٢ج/ قاموس المحیط / شراسة في الخلق ظ الفیروز أبادي (٢)
 .  ١/  ٢/  ٩ج/ و  الطوسي  ١ح/  ٢١٩/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ٤/  ٣/  ٩ج/ التھذیب / الطوسي (٤)
 .  ١/  ٢/  ٩ج/ و  الطوسي  ١/  ٢١٩/  ٦ج/ الكافي / الكلیني (٥)
وكانت قد ادركت امیر  8واخرى من اصحاب الباقر  8ھي حبابة الوالبیة عدھا الشیخ الطوسي من اصحاب االمام الحسن (٦)

 .  ٢١١/  ٢٤ج/ معجم الفاظ الحدیث / و  الخوئي  ١٥١-٩٤/ الرجال / ظ الطوسي  8المؤمنین 
 . ٤/٢٩٨/٨٩٨ج/ من ال یحضره الفقیھ /الصدوق (٧)
 .  ٤٦/  ١٢/  ٩ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١١/  ٢٢١/  ٦/ الكافي / یني الكل(٨)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٣ 

ومن هذا فان الشهید الثاني قد افتى بحلیة حیوان البحر السمك الذي له فلس أو زال عنه 
ة البحري والمارما هي والزهو والسلحفاة والضفادع والسرطان وهذه الفتوى قد استندت ثم اتى بحرم

. من جواز الروایة بالمعنى  اً على عدة روایات قد أخذ مضمونها وصاغها بفتوى فقهیة مستفید
  . وبذلك فقد حافظ على معنى الروایات من خالل إفتاءه الفقهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٤ 

  : من اعالم القرن الثاني عشر : الخامس 

) ه١١٨٦ت ( الفقیه المحدث یوسف بن احمد بن ابراهیم البحراني 
  إنموذجاً 

  : جاء في الحدائق الناضرة في تكبیر االحرام  - ١

بین األصحاب بل أكثر علماء االسالم في أن تكبیرة االحرام جزء من  الخالف( قال فیه 
  . )١() الصالة وركن فیها تبطل الصالة بتركه عمدًا وسهوًا 

ومن الجدیر بالذكر فان الشیخ البحراني هو من بادر الى ذكر الروایات التي استنبط 
ي اعتمد والروایات الواردة الت هذه الفتوىمنها فتواه أو التي یرى هناك تقاربًا في المعنى بین 

  . ومن هذه  الروایات . علیها 

عن الرجل ینسى  8سألت أبا جعفر ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة قال  -أ
 .)٢()) ) یعید (( تكبیرة االفتتاح قال 

روى محمد بن یعقوب بسنده عن ابي العباس البقباق وابن ابي یعفور عن ابي عبد  -ب
ال بل یعید (( تكبیرة الركوع ؟ قال  یصلي فلم یفتتح بالتكبیر هل تجزئهفي الرجل ( قال  8اهللا 

  . )٣()) ) صالته اذا حفظ أنه لم یكبر 

عن  8سألت أبا عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن عبید بن زرارة قال  - ج
  .)٤()) ) لصالة یعید ا(( ل ارجل أقام الصالة ونسي أن یكبر حین أفتتح الصالة ؟ ق

في الذي (  3روى محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما  - ء
  )٥()) )ولكن كیف یستیقن، أّنه لم یكبر فلیعد  اذا استیقن((یكبر في أول صالته فقالیذكر أّنه لم 

                                                           
 .  ٢٠/  ٨ج/ الحدائق النضرة / یوسف / البحراني (١)
 .  ١٣٢٦/  ٣٥١/  ١ج/ و  االستبصار  ٥٥٧/  ١٤٣/  ٣ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١/  ٣٤٧/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ١٣٣٣/  ٣٥٢/  ١ج/ و  االستبصار  ٥٦٢/  ١٤٣/  ٣ج /ن . و  م  ٢ح/  ٣٤٧/  ٣ج/ ن . م (٣)
 .  ٥٥٦/  ١٤٢/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٤)
  .  ١٣٢٧/  ٣٥١/  ١ج/ و  االستبصار  ٥٥٨/  ١٤٣/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٥ 

عن ابي عبد اهللا  يالمحارب )١(بن محمد  وى محمد بن الحسن باسناده عن ذریحر  - ه
  .)٢()) ) یكبر (( قال . سألته عن الرجل ینسى أن یكبر حتى قرأ ( قال  8

عن  8سألت أبا الحسن ( روى محمد بن الحسن باسناده عن علي بن یقطین قال  -و
  . )٣()) ) یعید الصالة (( الرجل ینسى أن یفتتح الصالة حتى یركع ؟ قال 

عن رجل سهى  8سألت أبا عبد اهللا ( عن عمار قال  روى محمد بن الحسن باسناده
  . )٤()) ) یعید الصالة وال صالة بغیر إفتتاح (( خلف االمام فلم یفتتح الصالة ؟ قال 

ا ركن وال تصح الصالة من وقد یرى البحث بما جاء به البحراني في تكبیرة اإلحرام بانه
االتیان بها لتصح صالته كما یالحظ بان  و أخل بها عمدًا أو سهوًا بطلت صالته وعلیهدونها ول

ة البحث من المحدث قد ادرج الروایات القریبة من إفتاءه الفقهي وهو دلیل یصب في مصلح
و محافظًا على معانیها فان دل على شيء إنما یدل على دقة المحدث حیث التصرف بالفاظها

  . في جواز الروایة بالمعنى 

  :في التشهد  - ٢

ال ریب أن التشهد واجب في كل ثنائیة مرة بعد ) ( قدس سره(اني قال المحدث البحر 
أحدهما بعد الثانیة وثانیهما بعد الثالثة في الثالثیة وبعد الرابعة ، الركعة الثانیة وفي غیرها مرتین 

  .)٥() في الرباعیة 

  :لذكرومن الروایات التي نجد أن هناك تقاربًا بالمعنى بین هذه الفتوى والروایات الواردة ا

عن  8سألت أبا جعفر ( ل اق )٦(روى محمد بن یعقوب بسنده عن سورة بن كلیب  -أ
  .)٧()) ) الشهادتان (( أدنى ما یجزئ من التشهد ؟ قال 

                                                           
. لھ كتاب  3روى عن ابي عبد هللا وابي الحسن ، من بني محارب ، عربي ، بن محمد بن یزید أبو الولید المحاربي  ھو ذریج(١)

 .   ١٦٣/ الرجال / ط النجاشي 
 .  ١٣٢٨/  ٣٥١/  ١ج/ و  االستبصار  ٥٥٩/  ١٤٣/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ١٣٢٩/  ٣٥١/  ١ج/ و  االستبصار  ٥٦٠/  ١٤٣/  ٢ج/ ن . م (٣)
 .  ١٤٦٦/  ٣٥٣/  ٢/ التھذیب / الطوسي (٤)
 .  ٤٠٣/  ٨ج/ الحدائق الناضرة / البحراني (٥)
  .  ٢٢٢/ الرجال / ظ الطوسي . ھو سورة بن كلیب الھندي الكوفي من اصحاب االمام الصادق (٦)
 .  ١٢٨٥/  ٣٤١/  ١/ تبصار و  االس ٣٧٥/  ١٠١/  ٢ج/ التھذیب / و  الطوسي  ٣/  ٣٣٧/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٦ 

عن ابي ، ول بن عمرو واألح )١(روى محمد بن الحسن باسناده عن عبد الملك  -ب
وحده ال ، أشهد أن ال أله اال اهللا ، الحمد هللا : التشهد في الركعتین األّولیتین ( قال  8عبد اهللا 

 محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفععلى اللهم صلّ ، محمد عبده ورسوله وأشهد ان ، ك له یشر 
  . )٢() درجته 

ما یجزي من  8قلت ألبي جعفر ( روى محمد بن الحسن باسناده عن زرارة قال  - ج
أشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال : أن تقول (( القول في التشهد في الركعتین االولیتین ؟ قال 

  . )٣()) ) الشهادتان (( قلت فما یجزي من تشهد الركعتین االخیرتین ؟ فقال )) ك له یشر 

 8قلت ألبي عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسلم قال  - ء
اذا استویت جالسًا (( وكیف مرتین ؟ قال : قلت : قال )) مرتین (( تشهد في الصالة ؟ قال ال

)) ورسوله ثم تنصرف  هواشهد ان محمد عبد، وحده ال شریك له ، أشهد ان ال اله اال اهللا : فقل 
اء هذا اللطف من الدع(( التحیات هللا والصلوات الطیبات هللا ؟ قال : قول العبد : قلت : قال . 

  .  )٤()) ) یلطف العبد ربه 

روى محمد بن الحسن باسناده عن الفضیل وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر  - ه
ر یخاف ان فان كان مستعجًال في ام، اذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صالته ( قال  8

وما یالحظ بان المحدث البحراني قد اوجب التشهد في كل .  )٥() أه یفوته فسّلم وانصرف أجز 
  .  الرباعیة في الرابعة وهو أجماع الفقهاء االمامیة   ثنائیة وثانیهما بعد الثالثة وبعد

قال الرجل ( 3باسناده عن محمد بن مسلم عن احدهما الحسن بنروى محمد  -و
، كان قریبًا رجع إلى مكانه فتشهد إن (( یفرغ من صالته وقد نسي التشهد حتى ینصرف فقال 

  .)٦()) ) واال طلب مكانًا نظیفًا فتشهد فیه 

اذا التفت في ( قال  8روى محمد بن الحسن باسناده عن الحلبي عن ابي عبد اهللا  - ز
  ٧)صالة مكتوبة من غیر فراغ فأعد الصالة إذا كان االلتفات فاحشًا وان كنت قد تشهدت فال تعد

                                                           
 .  ٢٦٥/ الرجال / ظ الطوسي  3روى عن االمامین الباقر والصادق ، ھو عبد الملك بن عمرو األحول عربي كوفي (١)
 .  ٣٤٤/  ٩٢/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ١٢٨٤/  ٣٤١/  ١ج/ و  االستبصار  ٣٧٤/  ١٠٠/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٣)
  .  ١٢٨٩/  ٣٤٢/  ١/ و  االستبصار  ٣٧٩/  ١٠١/  ٢ج/ یب التھذ/ الطوسي (٤)
 .  ١٢٩٨/  ٣١٧/  ٢ج/ ن . م (٥)
 .  ٦١٧/  ١٥٧/  ٢ج/ ن . م (٦)
  .  ١٥٤٧/  ٤٠٥/  ١/ و  االستبصار  ١٣٢٢/  ٣٢٣/  ٢ج/ ن . م (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٧ 

( في حدیث االربعمائة قال  8روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن علي  - ط
وأشهد ، وحده ال شریك له ، اشهد ان ال أله اال اهللا : اذا قال العبد في التشهد األخیر وهو جالس 

ثم احدث ، وأّن اهللا یبعث من في القبور ، أن محمدًا عبده ورسوله وان الساعة آتیة ال ریب فیها 
  .)١() ًا فقد تمت صالته حدث

ومن هذه االحادیث فان المحدث البحراني قد اوجب التشهد في الثنائیة بعد الركعة الثانیة 
 هوضع الجلوس بقدر وبعد الرابعة في الرباعیة ویكون بوثانیهما بعد الركعة الثالثة في الثالثیة 

ومن ال . ین معًا في التشهد %ن والصالة على النبي وآلهمئنًا في االول والثاني والشهادتیمط
  .  )٢(بالممكن ولو عجز سقط  التعلم فان ضاق الوقت او عجز أتى یحسنه یجب

ومعلوم ان المحدث البحراني یاتي بالفتوى ثم یاتي باالحادیث القریبة او التي اعتمد 
الرسالة حیث استطاع ان یختزل معاني الروایات علیها في فتواه وهذا ینسجم مع مضمون 

  . وغها في فتوى فقهیة متصرفًا في الفاظها محافظًا على معناها ویص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ٦٩/ الخصال / الصدوق (١)
  .  ٥٠٢ – ٥٠١/  ١ج/ نھایة الحكام / ظ العالمة (٢)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٨ 

  من اعالم القرن الثالث عشر : السادس 

ت ( محمد باقر بن محمد أكمل االصفهاني المعروف بالوحید البهبهاني 
  . إنموذجًا ) ه ١٢٠٥

  . لزوم ترك القراءة للمأموم : مصابیح الظالم  أحد كتبه الفقهیة جاء في - ١

شرائط ان ال یقرأ اإلمام المرضي إال اذا كانت جهریة وال یسمع صوت الومن ( قال فیه 
اما غیر المرضي فال یسقط القراءة ، وال همهمة فیستحب القراءة وٕانما حملت على االستحباب 

حوط الجمع واالقتصار على الحمد واأل، ولو بمثل حدیث النفس ، بل یجب االتیان بها ، خلفه 
  )١() بین القراءة واالنصات مهما امكن 

قد سار على خطى الشیخ البحراني فكان یأتي بالفتوى ثم  ان الوحید البهبهانيیبدو و 
یذكر الروایات التي اعتمد علیها في فتواه أو یرى بان هناك تقارب المعنى بین الفتوى والروایات 

فتوى فقهیة مستفیدًا من جواز اخذ معاني هذه الروایات وحولها إلى التي ذكرها او بعبارة أخرى 
  . ات التي ادرجها ضمن فتواه الروایة بالمعنى ومن الروای

 8قال أبو جعفر ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة ومحمد بن مسلم قاال  -أ
  .)٢()) )  من قرأ خلف إمام یاتم به فمات بعث على غیر الفطرة(( یقول  8كان أمیر المؤمنین 

اذا كنت ( قال  8عن ابي عبد اهللا  )٣(روى محمد بن یعقوب بسنده عن قتیبة  -ب
وان كنت ، خلف االمام ترتضي به في صالة یجهر فیها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ لنفسك 

  . )٤() الهمهمة فال تقرأ تسمع 

ل اأنه ق 8عن ابي عبد اهللا ، روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن الحلبي  - ج
م لم تسمع إال ان تكون صالة ءته أم به فال تقرأ خلفه سمعت قرااذا صلیت خلف امام تأت(( 

  . )٥() یجهر فیها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ 

                                                           
 .  ٣٥٦ – ٣٥٥/  ٨ج/ مصابیح الظالم / الوحید البھبھاني (١)
  .  ٧٧٠/  ٢٦٩/  ٣ج / و  الطوسي  ٦ح/  ٣٧٧/  ٣/ الكافي / الكلیني (٢)
ظ النجاشي . لھ كتاب 8روى عن ابي عبد هللا ، عین ، ثقة ، مولى االزد ، ھو قتیبة بن محمد االعشى المؤدب ابو محمد المقرئ (٣)
  .  ٣١٧/ الرجال / 

 .  ١٦٥٢/  ٤٢٨/  ١ج/ و  االستبصار  ١١٧/  ٣٣/  ٣ج/ التھذیب / و  الطوسي  ٤/  ٣٧٧/  ٣/ الكافي / الكلیني (٤)
 .   ١١٦٠/  ٢٥٦/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٥٩ 

سألت أبا الحسن االول ( ل اروى محمد بن الحسن باسناده عن علي بن یقطین ق - ء
( عن الرجل یصلي خلف امام یقتدي به في صالة یجهر فیها بالقراءة فال یسمع القراءة قال  8

  .وهو محمول على االستحباب  )١() وأن قرأ  إن صمت ال بأس

، عن جده علي بن جعفر ، روى عبد اهللا بن جعفر بسند عن عبد اهللا بن الحسن  - ه
وهل له ان ، سألته عن الرجل یكون خلف االمام یجهر بالقراءة وهو یقتدي به (  3عن اخیه 

  .  )٢()) ) ال ولكن یقتدي به (( یقرأ من خلفه ؟ قال 

من ع، سنده عن محمد بن اسحاق ومحمد بن ابي حمزة روى محمد بن یعقوب ب -و
المراد به .  )٣() یجزیك من القراءة معهم مثل الحدیث النفس ( قال 8ابي عبد اهللا  عن، ذكره 

  . غیر المرضي 

عن بعض اصحابه عن ابي ، روى محمد بن الحسن باسناده عن علي بن اسباط  - ز
في الرجل یكون خلف االمام ال یقتدى به فیسبقه االمام بالقراءة قال (  3عبد اهللا وأبي جعفر 

  .  )٤()) ) إن كان قدر قرأ أم الكتاب أجزأه یقطع ویركع (( 

 8روى محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا  - ط
أن أوذن وأقیم وال أقرأ إني أدخل مع هؤالء في صالة المغرب فیعجلوني إلى ما : قلت له ( قل 

ویحتمل ان یكون )) نعم یجیزك الحمد وحدها (( اال الحمد حتى یركع أیجزیني ذلك ؟ فقال 
  . )٥(الخبر متناوًال لحال التقیة 

من ال أقتدي  8ألبي جعفر ( روى محمد بن الحسن باسناده عن ابي بصیر قلت  - ك
فان فرغ قبلك فاقطع الصالة واركع ، أفرغ قبل أن یفرغ فإنك في حصار (( به في الصالة ؟ قال 

  .  )٦()) ) معه 

                                                           
 .  ١٦٥٧/  ٤٢٩/  ١/ و  االستبصار  ١٢٢/  ٣٤/  ٣/ التھذیب / الطوسي (١)
 .  ٩٥/ ناد قرب االس/ عبد هللا / الحمیري (٢)
 .  ٣٦٦/  ٩٧/  ٢ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١٦ح/  ٣١٥/  ٣ج/ الكافي / كلیني (٣)
 .  ١٦٥٩/  ٤٣٠/  ١ج/ و  االستبصار  ١٣٠/  ٣٦/  ٣ج/ التھذیب / الطوسي (٤)
 .  ١٦٦٥/  ٤٣١/  ١ج/ و  االستبصار  ١٣٢/  ٣٧/  ٣ج/ ن . م (٥)
 .  ٨٠١/  ٢٧٥/  ٣ج/ التھذیب / الطوسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٠ 

 8سألت أبا عبد اهللا ( قال  )١(روى محمد بن الحسن باسناده عن بكیر بن اعین  - ل
صت للقرآن واسمع ثم أما اذا هو جهر فان(( عن الناصب یؤمنا ما تقول في الصالة معه ؟ فقال 

وهذا االحوط بین القراءة واالنصات وال یتمنع ان یجب علیه ان ) ٢() اركع واسجد انت لنفسك 
  . ینصت للقراءة 

روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اهللا  -م
في  Jمن صلى معهم في الصف االول كان من كمن صلى خلف رسول اهللا ( انه قال 8

  . )٣() الصف االول 

عن  8سألت أبا الحسن ( روى محمد بن الحسن باسناده عن علي بن یقطین قال  -ن
إقرأ لنفسك وان لم (( الرجل یصّلي خلف من ال یقتدي بصالته واالمام یجهر بالقراءة ؟ قال 

  . )٤()) تسمع نفسك فال بأس 

االمام المرضي في الجهریة اوجب الوحید البهبهاني في الجماعة ان ال یقرأ خلف   
ولو كان . واالخفاتیة ویستحب في الجهریة اذا لم یسمع صوت وال همهمة فیستحب أن یقرأ 

للتقیة ولو بمثل حدیث اإلمام ممن یقتدى به تابعه ظاهرًا ووجب قراءة ویخفت في الجهریة 
  . )٥(النفس

في فتوى فقهیة  وهذا دعم لمضمون الرسالة حیث یأخذ معاني الروایات ویصوغها
  . مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى 

  : الضحك والبكاء في الصالة  - ٢

قهه في الصالة عامدًا بطلت صالته من تقه) ( قدس سره(حید البهبهائي قال الو 
ء إن كان اوكذا البك، و كان سهوًا فال أجماع أما لو تبسم أ، النصوص المستفیضة باالجماع و 

                                                           
یكنى أبا عبد هللا ویقال أبا الجھم ولھ ست  3ھو بكیر بن أعین بن سنسن الشیباني الكوفي روى عن ابي جعفر وابي عبد هللا (١)

 .   ٢٦٥/  ٤ج/ و  الخوئي معجم رجال الحدیث  ١٢٧/ الرجال / ظ الطوسي .  8اوالد ذكور مات في حیاة أبي عبد هللا 
 .  ١٦٦٠/  ٤٣٠/  ١ج/ و  االستبصار  ١٢٦/  ٣٥/  ٣ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ١١٢٦/  ٢٥/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الدوق (٣)
 .  ١٦٦٣/  ٤٣٠/ و  االستبصار  ١٢٩/  ٣٦/  ٣/ التھذیب / الطوسي (٤)
  .  ٣٥٦/  ٨ج/ مصابیح الظالم / ظ الوحید (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦١ 

اما لو كان لشيء من امور الدنیا أو ، من خشیة اهللا بل هو من أفضل االعمال ومثله التباكي 
  .  )١() ذكر میت فالمشهور أن تعمده مبطل واالولى الحاقه بالفعل الكثیر فإن بلغه أبطل وٕاال فال 

  : ومن جملة الروایات القریبة من فتواه كما یلي 

القهقهة ال تنقض ( ل قا 8عن ابي عبد اهللا رة روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرا -أ
  . )٢() الصالة  الوضوء وتنقض

هل یقطع ، سألته عن الضحك ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن سماعة قال  -ب
  .  )٣() واما القهقهة فهي تقطع الصالة ، اما التبسم فال یقطع الصالة (( الصالة ؟ قال 

ال یقطع التبسم الصالة (  8قال الصادق ( روى محمد علي بن الحسن قال  - ج
  .  )٤() الوضوء  قضوتقطعها القهقهة وال تن

إن التبسم في ( ول روى محمد بن الحسن بسنده عن ابي عمیر عن رهط سمعوه یق - ء
  .)٥() الصالة وال ینقض الوضوء إنما یقطع الضحك الذي فیه القهقهة  الصالة ال ینقض

  : اما الروایات التي تدل على البكاء 

سأل ( بن یونس بزرج انه  )٦(روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن منصور  -أ
)) قرة عین واهللا (( عن الرجل یتباكى في الصالة المفروضة حتى یبكي ؟ فقال  8الصادق 

  .  )٧()) ) اذا كان ذلك فاذكرني عنده (( وقال 

فان ، وله كیل أو وزن اال البكاء من خشیة اهللا  الإوروي انه ما من شيء ( قال  -ب
وكل عین باكیة یوم ، كان باكیًا بكى في ُأمة لرحموا ولو ، منه تطفئ بحارًا من النیران القطرة 

                                                           
 .  ٣٧/   ٩ج/ مصابیح الظالم / الوحید (١)
 .  ١٣٢٤/  ٣٢٤/  ٢ج/ التھذیب / و  الطوسي  ٦ح/  ٣٦٤/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ١٢٥/  ١١/  ٢ج/  ن . و  م  ١/  ٣٦٤/  ٣ج/ ن . م (٣)
 . من نواقص الوضوء  - ٦-باب  ١٠٦٢/  ٢٤٠/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٤)
 .  ٢٧٤/  ٨٦/  ١/ و  االستبصار  ١٢/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٥)
لھ كتاب ظ  3روى عن ابي عبد x وابي الحسن ، ثقة ، كوفي ، وقیل أبو سعید ، یونس ُبُزْرج ابو یحیى  ھو منصور بن(٦)

 .  ٤١٣/ الرجال / النجاشي 
 .  ٩٤٠/  ٢٠٨/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٢ 

وعین باتت ، وعین غضت عن محارم اهللا ، هللا اعین بكت من خشیة : القیامة اال ثالثة أعین 
  . )١() في سبیل اهللا ساهرة 

قلت ألبي عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن سعید بیاع السابري قال  - ج
  .  )٢()) ) ولو مثل رأس الذباب ، بخ ، بخ (( ایتباكى الرجل في الصالة ؟ فقال 8

، وروي ان البكاء على المیت یقطع الصالة ( روى محمد بن علي بن الحسین قال  - ء
  . )٣() والبكاء لذكر الجنة والنار افضل االعمال في الصالة 

عن  8ابا عبد اهللا سألت ( روى محمد بن الحسن باسناده عن ابي حنیفة قال  - ه
ة او نار فذلك هو أفضل األعمال إن بكى لذكر جنّ (( البكاء في الصالة ایقطع الصالة ؟ فقال 

  )٤() وٕان كان ذكرًا میتًا له فصالته فاسدة ، في الصالة 

یرى المدقق لفتوى العالمة الوحید البهبهاني باب القهقهة من مبطالت الصالة وكذلك 
  . اما لو تبسم المكلف فال تبطل صالته . البكاء لشيء من امور الدنیا أو ذكر میت 

اما التبسم فال صوت له من )٥(لضحك المشتمل على الصوت والقهقهة هي شدة ا
  . )٧(والقهقهة ال تبطل الوضوء والتبسم ال یقطع الصالة وهو أن ال یكون له صوت  ٦الضحك 

ال یبطلها عمدًا وسهوًا وان كان ، إن كان خوفًا من اهللا وخشیته من النار اما البكاء 

M     n      m   lكما في قوله تعالى  )٨(ألمور الدنیا لم یجز وأبطل الصالة سواء غلب علیه أو ال 

  s        r     q    p  ot    uL)٩(.  

عدیدة وهي الروایات تؤكد ومن هذا فالعالمة الوحید قد اعتمد في فتواه على روایات 
من مبطالت الصالة ویالحظ انه استفاد من هذه الروایات فاخذ معانیها  الضحك والبكاء لغیر اهللا

                                                           
 .  ٩٤٢/  ٢٠٨/  ١ج/ ن . م (١)
 .  ١٥٥٧/  ٤٠٧/  ١/ و  االستبصار  ١١٤٨/  ٢٨٧/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ٩٤١/  ٢٠٨/  ٢١ج / الصدوق (٣)
 .  ١٥٥٨/  ٤٠٨/  ١ج/ و  االستبصار  ١٢٥٩/  ٣١٧/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي  (٤)
 .  ٢٣٤/  ١ج/ الروضة البھیة / ظ الشھید الثاني (٥)
 . ٥١٩/  ١/ النھایة االحكام / العالمة (٦)
  .  ٥١٩/  ١/ ن . م (٧)
 .  ٢٩٦/  ٥ج/ منتھى الطلب / ظ العالمة (٨)
  .  ٥٨/ مریم (٩)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٣ 

فقهي في فتواه على جواز الروایة بالمعنى متصرفًا بالفاظها  معتمداً  وصاغها باسلوبفتوائي
  . ومحافظًا على معانیها

  . حكم االلتفات في الصالة  - ٣

أّما سهوًا ، من التفت في صالة فاحشًا عامدًا بطلت صالته ) ( سره قدس(قال الوحید 
في تلك الحال أعاد في فإن لم یبلغ الیمین والیسار لم یضروا وان بلغ وأتى بشيء من األفعال 

  .الفقهي ندرجها كما یلي  هفتاءإومن الروایات القریبة من )١() جه ار خالوقت دون 

قال ( في حدیث قال  8عن ابي عبد هللا ، بسنده عن الحلبي  یعقوب روى محمد بن -أ
قد  وان كنت، إذا التفت في صالة مكتوبة من غیر فراغ فأعد الصالة اذا كان االلتفات فاحشًا 

  .)٢() تشهدت فال تعد 

( انه قال انه قال  8روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن ابي جعفر  -ب
فان اهللا عز وجل یقول لنبیه ، وال تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صالتك استقبل القبلة بوجهك 

وقم )٣(Mv  {   z  y  x  w|  £  ¢  ¡            �  ~  }¤L في الفریضة 
واخشع ببصرك هللا عز وجل ، من لم یقم صلبه فال صالة له (( قال  Jمنتصبًا فان رسول اهللا 

  . )٤()) ) ولیكن حذاء وجهك في موضع سجودك ، وال ترفعه الى السماء ، 

( في حدیث االربعمائة قال  8روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن علي  - ج
الصالة واألذان واالقامة وینبغي لمن یفعل ذلك أن یبدأ ب، االلتفات الفاحش یقطع الصالة 

  .)٥() والتكبیر 

االلتفات ( یقول  8روى محمد بن الحسن باسناده عن زرارة انه سمع ابا جعفر  - ء
  .  )٦() یقطع الصالة اذا كان بكله 

                                                           
 .  ٨٥/  ٩ج/ مصابیح الظالم / الوحید (١)
 .  ١٣٢٢/  ٣٢٣/  ٢ج/ التھذیب / و الكوسي ١٠/  ٣٥٦/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ١٤٤/ البقرة (٣)
 .  ٨٥٦/  ١٨٠/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٤)
 .  ٦٢٢/  الخصال/ الصدوق (٥)
 .  ١٥٤٣/  ٤٠٥/  ١ج/ و  االستبصار  ٧٨٠/  ١٩٩/  ٢ح/ التھذیب / الطوسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٤ 

عن  8لت أبا عبد اهللا أس( روى محمد بن الحسن باسناده عن عبد الملك قال  - ه
  )١()) ) ال وما ُأحب أن یفعل (( االلتفات في الصالة أیقطع الصالة فقال 

اما اذا كان االلتفات . ومن هذا فان الوحید قد افتى بان االلتفات الفاحش یبطل الصالة 
أكد وقد سبقه العالمة في ذلك ف، جزئیًا فیكره ذلك فاذا سهى ولم یبلغ الیمین والیسار لم یضر 

یمینًا وشماًال ینقص ثواب الصالة وال یبطلهما وااللتفات إلى ما وراءه یبطلهما بأن االلتفات 
) إن االلتفات یقطع الصالة اذا كان بكله ( 8واستدل على ذلك بصحیحه زرارة عن الباقر )٢(
وهذه الروایات استفاد  عدة وكما هو معلوم فان العالمة الوحید البهبهاني قد اعتمد على روایات)٣(

  . من معانیها وصاغها باسلوب فقهي كما مر سابقًا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ١٥٤٦/  ٤٠٥/  ١ج/ االستبصار +  ٧٨٤/  ٢٠٠/  ٢ج/ ن . م (١)
  .  ٣٢٩مسألة  ٢٩٤/  ٣/ تذكرة الفقھاء +  ٢٧٥/  ٥ج/ منتھى المطلب / العالمة (٢)
 .  ٧٨٠/  ١٩٩/  ٢ج/ التھذیب / ظ الطوسي (٣)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٥ 

  من اعالم القرن الثالث عشر : السابع 

  إنموذجاً ) ه١٢١٢ت(السید محمد مهدي بن مرتضى بن محمد بحر العلوم 

یحرم على المحدث مس كتابة القرآن على األظهر كما ( جاء في مصابیح االحكام قائًال 
  . )١() هو مشهور بین األصحاب 

ومن المالحظ نجد ان هناك تقارب في المعنى بین الفتوى والروایات الواردة ومن 
  .الروایات القریبة لهذا االفتاء 

 8بن عبد الحمید عن ابي الحسن )٢(بن الحسن باسناده عن ابراهیم روى محمد  -أ

(  M المصحف ال تمسه على غیر طهر وال جنبًا وال تمس خطه وال تعلقه إن اهللا یقول ( قال 

  ,        +  *L٤() واراد به القرآن دون االوراق ٣( .  

( قال  8عن ابي عبد اهللا ، روى محمد بن الحسن باسناده عن حریز عمن اخبره  -ب
ومس الورق ال تمس الكتاب : وضوء فقال  لست على: كان اسماعیل بن ابي عبد هللا عنده فقال 

  .)٥() وأقرأه 

عمن  8سألت أبا عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن ابي بصیر قال  - ج
  .  )٦()) ) ال بأس وال یمس الكتاب (( قرأ في المصحف وهو على غیر وضوء قال 

حرم السید بحر العلوم المحدث مس كتابة القرآن الكریم وال بأس أن یمسوا اطرافه وقد 

وأراد به  )٧(M  ,        +  *  )L أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل بدلیل قوله تعالى 

                                                           
 .  ٥٤٤/  ١ج/ مصابیح االحكام / مھدي / بحر العلوم (١)
الرجال / ظ النجاشي . ولھ كتاب نوادر  8روى عن ابي عبد هللا ، أنماطي ، كوفي ، موالھم ، ھو ابراھیم بن عبد الحمید االسدي (٢)
 /٢٠  . 

 .  ٧٩/ الواقعة (٣)
 .  ٣٤٤/  ١٢٧/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٤)
 .  ٣٤٢/  ١٢٧/  ١ج/ ن . م (٥)
 .  ٣٤٣/   ١٢٧/  ١ج/ ن . م (٦)
 .  ٧٩/ الواقعة (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٦ 

بانه ال یجوز للجنب والحائض والمحدث ان فأكد ، القرآن دون االوراق وسبقه في ذلك الطوسي 
  .  )١(رواق المصحف القرآن وال بأس ان یمسوا اطراف أ یمسوا المكتوب من

ویرى البحث بان السید بحر العلوم قد اخذ معنى الروایات وصاغها باسلوب فقهي إفتائي 
  . لفاظهاااراد به حرمة مس المكتوب من القرآن الكریم وبذلك حافظ على معنى الروایات متصرفًا ب

حد الوجه من قصاص شعر الرأس الى محادر ) ( قدس سره(قال السید بحر العلوم  -٢
  .  )٢() وما احاط به االصبعان اإلبهام والوسطى عرضًا ، الذقن طوًال 

  : وهناك تقارب في المعنى بین الفتوى في حد الوجه وبین الروایات الواردة الذكر 

البي جعفر ( رارة بن أعین أنه قال بن الحسین باسناده عن ز روى محمد بن علي  -أ
الوجه (( أخبرني عن حد الوجه الذي ینبغي أن یوضأ الذي قال اهللا عز وجل ؟ فقال  8الباقر 

، وال ینقص منه ، الذي ال ینبغي ألحد أن یزید علیه ، وأمر اهللا عز وجل بغسله ، الذي قال اهللا 
ه الوسطى واإلبهام من قصاص شعر ما دارت علی: أن زاد علیه لم یؤجر وان نقص منه أثم 

وما سوى ذلك فلیس من ، وما جرت علیه االصبعان مستدیرًا فهو من الوجه ، الرأس الى الذقن 
  . )٤() من الوجه فقال ال  )٣(فقال الصدغ )) الوجه 

كتبت الى الرضا ( بن مهران قال  )٥(روى محمد بن یعقوب بسنده عن اسماعیل  -ب
  . )٦() كذلك الجبینین ، من أول الشعر إلى آخر الوجه : أسأله عن حد الوجه ؟ فكتب 8

إّن أناسًا : قلت 8سألت أبا جعفر ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة قال  - ج
لیس علیهما غسل وال مسح (( إّن بطن االذنین من الوجه وظهرهما من الرأس ؟ فقال : یقولون 

 ( (()٧(  .  

                                                           
 .  ٩٩/  ١ج/ الخالف / الطوسي (١)
 .  ٥٩٤/  ١ج/ مصابیح االحكام / بحر العلوم (٢)
ظ ابن . وقیل ما بین لحاضي العینین الى أصل االذن ، واالذن  وقیل ما بین العین، ما نحدر من الرأس الى مركب اللحیین : الصدغ (٣)

 .   ٤٠٠/  ٥مج / لسان العرب / منظور 
 .  ١٥٤/  ٥٤/  ١/ التھذیب / و  الطوسي  ٨٨/  ٢٨/  ١/ من ال یحضره الفقیھ / و  الصدوق  ١/  ٢٧/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٤)
من اصحاب ، ثقة معتمد علیھ ، یكنى ابا یعقوب ، كوفي ، م ابي نصر زید مولى ھو اسماعیل بن مھران بن ابي نصر السكوني واس(٥)

 .   ٢٧ – ٢٦/ الرجال / ظ النجاشي . وغیرھا ، صفة المؤمن ، ثواب القرآن ، لھ كتب منھا المالحم  8الرضا 
 .   ١٥٥/  ٥٥/  ١ج/ التھذیب / و الطوسي  ٤/  ٢٨/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٦)
 .  ١٠/  ٢٩/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٧ 

بالنسبة الى حد الوجه في الوضوء من قصاص شعر  السید بحر العلوم في إفتائهقال 
االبهام والوسطى عرضًا بدلیل في وما احاط به االصبعان ، الرأس الى محادر الذقن طوًال 

  . صحیحه زرارة عن ابي جعفر كما في الحدیث االول 

ي فتوى فقهیة لتحدید ومما یالحظ فان السید بحر العلوم أخذ معنى الحدیث ثم جعله ف
  . حد الوجه في الوضوء مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى 

یقدم ، یجب الترتیب في افعال الوضوء كلها ) ( قدس سره(السید مهدي بحر العلوم  -٣
والرأس على الرجلین وهذا القدر من الترتیب معلوم ، والوجه على الیدین المغسول على الممسوح 

  : القریبة من افتاءه الفقهي كما یلي ومن الروایات  )١() من إجماع اصحابنا 

عن رجل بدأ بیده  3سئل احدهما ( روى محمد بن الحسن باسناده عن زرارة قال  -أ
  .)٢()) ) ولیعد ما فعل ، یبدأ بما بدأ اهللا به (( قبل وجهه وبرجلیه قبل یدیه ؟ قال 

عن 8سألت ابا عبد اهللا ( عن علي قال  روى محمد بن علي بن الحسین باسناده -ب
 هاال ترى أّنه لو بدأ بشماله قبل یمینه في الوضوء أرا، یعید (( رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال 

  .  )٣()) ) ان یعید الوضوء 

من نسي ( قال  8روى محمد بن الحسن باسناده عن سماعة عن ابي عبد اهللا  - ج
الوضوء الذي ذكره اهللا تعالى في القرآن كان علیه إعادة مسح رأسه أو قدمیه او شیئًا من 

  . )٤() الوضوء والصالة 

في  8بن حزم عن ابي عبد اهللا  )٥(روى محمد بن الحسن باسناده عن منصور  - ء
  .  )٦() د الیسار یعویالرجل یتوضأ فیبدأ بالشمال قبل الیمین قال یغسل الیمین 

                                                           
 .   ٦٠٩/  ١ج/ مصابیح االحكام / بحر العلوم (١)
 .  ٢٢٤/  ٧٣/  ١/ و  االستبصار  ٢٥٢/  ٩٧/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ١٨/  ٥٨١/ علل الشرائع / الصدوق (٣)
 .  ٢٦٦/  ١٠٢/  ١/ التھذیب / الطوسي (٤)
لھ  3روى عن ابي عبد هللا وابي الحسن ، من جلة صحابنا ، صدوق / عین ، ثقة ، كوفي ، منصور بن حازم أبو أیوب البجلي  (٥)

 .  ٤١٣/ الرجال / ظ النجاشي . كتاب الحج وغیرھا ، كتاب منھا اصول الشرائع 
 .  ٢٢٥/  ٧٣/  ١/ و  االستبصار  ٢٥٣/  ١/ التھذیب / الطوسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٨ 

افعال الوضوء وقدم المغسول على المسموح والوجه فانالسید اوجب الترتیب في  ومن هذا

!  "  #  $  %  M ویبدأ بما بدأ اهللا بقوله تعالى  على الیدین والرأس على الرجلین

  0  /      .  -  ,  +  *  )   (  '  &

12L)ثم عطف باقي االعضاء على بعضها الواو ، فبدأ في ایجاب الطهارة بغسل الوجه )١
التي توجب الترتیب بال خالف واذا وجبت ) فاغسلوا ( حیث ان الواو توجب الترتیب وكذلك الفاء 

ویرى المدقق بان السید بحر  )٢(وجب في باقي األعضاء ألن أحدًا لم یفصل ، البدایة بالوجه 
الواردة عن اهل  ثناءافي من اآلیة الشریفة في الترتیب وكذلك من السنة المطهرة فاد العلوم قد است

  . فحول هذه الروایات الى فتوى فقهیة افتائیة مستفیدًا من اآلیة والروایة  %البیت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ٦ /المائدة (١)
 .  ٩٦/  ١ج/ الخالف / الطوسي (٢)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٦٩ 

  :من اعالم القرن الثالث عشر : الثامن 

( كاشف الغطاء / المالكي النجفي الشیخ جعفر بن خضر بن محمد 
  . إنموذجًا ) ه١٢٢٨ت

  :قائًال  كشف الغطاء الفقهیة هكتبجاء في أحد  - ١

. یشترط في المنوب عنه ُأمور منها االسالم فال یجوز النیابة عن كافر مّلیًا كان أوال ( 
أو ال ، كان رحمًا ، واالیمان فال یجوز النیابة عن غیر االمامي من فرق الشیعة كان أو ال 

  )١() دون األم من استثناء األب خاصة  فيو . مستضعفًا أو ال 

ویالحظ بات تقارب في المعنى بین الفتوى والروایات الواردة والیبعد من استعمال الشیخ 
  . الروایة بالمعنى لفتواه 

یقول  8سمعت أبا جعفر ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم قال  -أ
وهو ، ان اهللا عز وجل بعبادة یجهد فیها نفسه وال إمام له من اهللا فسعیه غیر مقبول كل من د(( 

وٕان مات على هذ الحال مات میته كفر  –الى ان قال  .واهللا شانئ ألعماله ، ضاّل متحّیر 
،  وأضلوا أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دین اهللا قد ضّلوا، واعلم یا محمد ، ونفاق 

ال یقدرون مما كسبوا على ، التي یعملونها كرماد إشتدت به الریح في یوم عاصف فأعالمهم 
  )٢()) ) ذلك هو الضالل البعید ، شيء 

ذروة (في حدیث قال 8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن ابي جعفر  -ب
أما لو  ،الطاعة لإلمام بعد معرفته ، ورضى الرحمن ، ومفتاحه وباب االشیاء ، وسنامه ، االمر 

ولم یعرف والیة ولي ، وحج جمیع دهره ، وتصدق بجمیع ماله ، أّن رجًال قام لیله وصام نهاره 
ما كان له على اهللا حق في ثوابه وال كان من ، ویكون جمیع اعماله بداللته إلیه ، اهللا فیوالیه 

  .)٣() أهل االیمان 

                                                           
 .  ٤٨٩/  ٤ج/ كشف الغطاء / جعفر / اشف الغطاء ك(١)
 .  ٨/  ١٤٠/  ١ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ٥/  ١٦/  ٢/ الكافي / الكلیني (٣)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٠ 

قال لنا علي بن ( الثمالي قال روى محمد بن علي بن الحسین بسنده عن ابي حمزة  - ج
أفضل البقاع ما : اهللا ورسوله وابن رسوله اعلم فقال لنا : أي البقاع أفضل ؟ فقلنا  8الحسین 

یصوم ، الف سنة اال خمسین عامًا ، بین الركن والمقام ولو ان رجًال عمر ما عّمر نوح في قومه 
  . )١()والیتنا لم ینفعه ذلك شیئًا  ثم لقى اهللا بغیر، النهار ویقوم اللیل في ذلك المكان 

   في حدیث قال  8عن ابي جعفر ، )٢(روى محمد بن الحسن باسناده عن میّسر  - ء
، وواهللا ، وباب الكعبة وذلك حطیم اسماعیل ، ن افضل البقاع ما بین الركن االسود والمقام إ( 

وصام النهار ، یئه النهار وقام اللیل مصلیًا حتى یج، لو أن عبدًا صف قدمیه في ذلك المكان 
  . )٣() لم یقبل منه شیئًا أبدًا ، ولم یعرف حقنا وحرمتنا اهل البیت ، حتى یجیئه اللیل 

 8ألبي عبد اهللا ( أنه قال  )٤(روى محمد بن یعقوب بسنده عن معاذین بن كثیر  - ه
ما ، ال واهللا ، به الموج من كل مكان  یاتي)٥(غثاء (( فقال في حدیث إن أهل الموقف لكثیر 

  .  )٦()) ما یتقبل اهللا إال منكم ، ال واهللا ، الحج اال لكم 

 8قلت ألبي عبد اهللا ( عبد ربة قال  )٧(روى محمد بن یعقوب بسنده عن وهب  -و
  )٨()) ) فان كان أباك فنعم (( فان كان ابي قال  قلت)) ال((الرجل عن الناصب ؟ قال أیحج 

الرجل یحج : قال كتبت الیه )٩(روى محمد بن یعقوب بسنده عن علي بن مهزیار - ك
ال یحج (( عن الناصب هل علیه إثم اذا حج عن الناصب ؟ وهل ینفع ذلك الناصب ام ال فقال 

  .)١٠() عن الناصب وال یحج به 

                                                           
 .  ١/  ٢٤٣/ و  عقاب االعمال  ١٧/  ١٥٩/  ١/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (١)
 .  ٣٦٨/ الرجال / ظ لنجاشي  3روى عن ابي جعفر وابي عبد هللا ، ثقة ، بیاع الُزطي / ھو میسر بن عبد العزیز النخعي (٢)
  .  ٣ح/  ٢٤٤/ عقاب االعمال / الصدوق (٣)
 .  ٣٠٦/ الرجال / الطوسي . عدة الطوسي من اصحاب االمام جعفر الصادق ، الكوفي / ھو معاذ بن كثیر الكسائي (٤)
 .  ١١٦/  ١٥/ لسان العرب / ظ ابن منظور . وبھ یرید اراذل الناس وسقطھم ، الھالك البالي من ورق الشجر : الغثاء (٥)
 .  ١/  ٢٣٧/  ٢ج/ الكافي / الكلیني (٦)
لھ  3روى عن ابي جعفر وابي عبد هللا ، مولى بني نصر بن قعیني ، ھو وھب بن عبد ربھ بن ابي میمونة بن یسار األسدي (٧)

 .  ٤٣٠/ الرجال / ظ النجاشي . كتاب یرویھ جماعة 
/  ٤١٤/  ٥/ التھذیب / و  الطوسي   ٢٧٣/  ٢٦٢/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / و الصدوق  ١/  ٣٠٩/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٨)

١٤٤١  . 
اسلم علي وھو صغیر السن وقد تفقھ  كان ابوه نصرانیاً فاسلم وقد، مولى ، ھو علي بن مھزیاراالھوازي ابو الحسن دورقي االصل (٩)

/ الرجال / ظ النجاشي . وكان ثقة في روایتھ ال یطعن علیھ ، وكذلك ابو الحسن الثالث  3بالدین روى عن الرضا وأبي جعفر 
٢٥٣  . 

 .  ٢/  ٣٠٩/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (١٠)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧١ 

وز منها االسالم واالیمان وال یج اً اشترط الشیخ جعفر كاشف الغطاء في النائب شروط
لقًا إال كما ال یصح الحج عن المخالف مط. ألحد ان یحج عن غیره اذا كان مخالفًا في االعتقاد 

ه من الدین حكم بكفره فال تصح نه لما جحد ما یعلم بطالنا الناصب فألام. أن یكون أبا النائب 
  .  )١(النیابة عنه 

 وجعلها في فتوى فقهیة متصرفاً قد استفاد من الروایات المذكورة فأخذ معانیها الشیخ ففان 
  . في الفاظها محافظًا على معناها مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى 

المنوب أن یعین : یستحب للنائب في الحج أمور منها ) ( قدس سره(قال الشیخ  -٢
  .)٢() وعند الذبح ، وعند االحرام ، والمواقف ، لفظًا ویاتي باسمه في المواطن 

  . الفقهي  ئهالقریبة من إفتاومن الروایات 

قلت له ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر  -أ
  )٣()) ) یسمیه في المواطن والمواقف (( ما یجب على الذي یحج عن الرجل ؟ قال : 

قلت له ( قال  8عن ابي عبد اهللا ، روى محمد بن یعقوب بسنده عن الحلبي  -ب
هل ینبغي له أن یتكلم بشيء ؟ قال ، رجل من الناس  اخیه أو من أبیه او عنرجل یحج عن ال

أو بالء أو شعث فأجر اللهم ما أصابني من سفري هذا من تعب : نعم یقول عندما یحرم (( 
  .  )٤()) ) فالنًا فیه واجرني في قضائي عنه 

عبد اهللا عن ابي ،  )٥(السالم روى محمد بن الحسن باسناده عن مثنى بن عبد  - ج
وان شاء ، إن شاء فعل (( في الرجل یحج عن االنسان یذكره في جمیع المواطن كلها قال ( 8

  )٦()) ) ولكن یذكره عند االضحیة اذا ذبحها ، اهللا یعلم أّنه قد حج عنه ، لم یفعل 

                                                           
 .  ٣٣٠/  ٤ج/ مختلف الشیعة / العالمة (١)
 .   ٥٠٣/  ٤ج/ ء كشف الغطا/ كاشف الغطاء (٢)
 .  ١١٤٨/  ٣٢٤/  ٢/ و  االستبصار  ١٤٥٣/  ٤١٨/  ٥/ التھذیب / الطوسي /  ١/  ٣١٠/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ١١٤٧/  ٣٢٤/  ٢/ ن . و  م  ١٤٥٢/  ٤١٨/  ٥/ ن  ، و  م  ١/  ٣١٠/  ٤ج/ ن ، م (٤)
.  ٤١٥/ الرجال / ظ النجاشي  8عدة الطوسي من اصحاب الصادق ،  لھ كتاب/ كوفي ، ھو مثنى بن عبد السالم العبدي موالھم (٥)

 .  ٣٠٥/ الرجال / الطوسي 
 .  ٣٢٤/١١٤٩/  ٢ج/ ھـ  و  االستبصار ١٤٥٤/  ٤١٩/  ٥ج/ التھذیب / الطوسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٢ 

سأل رجل أبا الحسن ( روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن البزنطي أنه قال  - ء
  )١()) ) اهللا ال تخفى علیه خافیة (( عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه ؟ قال  8األول 

ذهب الشیخ جعفر في فتواه الى استحباب النائب في الحج تعین المنوب لفظًا ویأتي 
باسمه في المواطن والمواقف وعند االحرام وعند الذبح وعلیه ان یقول اللهم ما أصابني من سفري 

برأ ذمة النائب وبهذا ت. ء او شعث فأجر فالنًا فیه واجرني في نیابتي عنه هذا من تعب أو بال
  . المنوب عنه من الحج وكذلك ذمة

ب معانیها لخدمة فتواه من فتواه فانه قد اجتهد فیها ووضیرى الروایات القریبة  والبحث
  . الفقهیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .  ١٣٦٧/ ٢٧٩/  ٢ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (١)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٣ 

  : من اعالم القرن الثالث عشر / التاسع 

  إنموذجاً ) ه  ١٢٦٦ت ( بن باقر النجفي الشیخ محمد حسن 

  جواهر الكالم  الفقهیة هكتبجاء في أحد 

الجماع اذا طاف طواف النساء حل له النساء بال خالف معتد به بل ا( قال فیه 
ن هذه الفتوى والروایات الواردة وال یبعد للشیخ یویالحظ ان هناك تقاربًا في المعنى ب )١()علیه

ن هذه الروایات التي یة بالمعنى وقد ایدها في كتابه ومحسن النجفي من استعمال الروامحمد 
  .اعتمد علیها 

اذا ذبح الرجل ( معاویة بن عمار قال  محمد بن علي بن الحسین باسناده عنروى  -أ
فاذا زار البیت وطاف وسعى بین ، وحلق فقد احل من كل شيء أحرم منه اال النساء والطیب 

واذا طاف طواف النساء فقد احل من ، المروة فقد احل من كل شيء احرم منه اال النساء الصفا و 
  .  )٢() كل شيء حرم منه اال الصید 

في حدیث  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن معاویة بن عمار عن ابي عبد اهللا  -ب
ئت المروة ثم ا، ثم اخرج الى الصفا فاصعد علیه واصنع كما صنعت یوم دخلت مكة ( قال .. 

فاذا فعلت ذلك فقد ، وتختم بالمروة  اتبدأ بالصف، وطف بینها سبعة أشواط ، فاصعد علیها 
ثم ارجع الى البیت وطف اسبوعًا آخر ثم تصلي ، أحللت من كل شيء احرمت منه اال النساء 

وفرغت من حجك كله وكل شيء ، ثم قد احللت من كل شيء  8ركعتین عند مقام ابراهیم 
  .  )٣() احرمت منه 

في  8قال ابو الحسن ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن أحمد بن محمد قال  - ج

  . )٥()) ) طواف الفریضة طواف النساء (( قال  )٤(M  ¤  £  ¢L قوله عز وجل 

                                                           
 .  ٢٥٨/  ١٩ج/ جواھر الكالم / محمد حسن / النجفي (١)
 .  ١٥٠١/  ٣٠٢/  ٢/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٢)
 .  ٤/  ٥١١/  ٤/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ٢٩/ الحج (٤)
 .  ٨٥٤/  ٢٥٢/  ٥ج/ التھذیب / و الطوسي  ١ح/  ٥١٢/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٤ 

 8قال أبو عبد اهللا ( بن عمار قال )١(روى محمد بن الحسن باسناده عن معاویة  - ء
فان تمام الحج والعمرة ان یحفظ ، اهللا وذكر اهللا وقلة الكالم اال بخیر اذا أحرمت فعلیك بتقوى 

%  &  '  )  (  M فان اهللا عز وجل یقول، المرء لسانه اال من خیر كما قال اهللا عز وجل 

0  /  .    -  ,  +   *1L)والسباب والجدال ، الكذب  والفسوق، فالرفث الجماع  )٢ ،
  .  )٣() قول الرجل ال واهللا وبلى واهللا 

روى محمد بن یعقوب بسنده عن علي بن رئاب وعبد اهللا بن صالح كلهم یروونه  - ه
المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقیم ما بینها وبین الترویة ( قال  8عن ابي عبد اهللا 

ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد ، فان طافت بالبیت طوفًا لعمرتها ثم طافت طوافًا للحج 
أحلت من كل شيء یحل منه اال المحرم اال فراش زوجها فاذا طافت اسبوعًا آخر حل لها فراش 

  . )٤() زوجها 

سألت ابا ( بن یقطین قال  )٥(ى محمد بن یعقوب بسنده عن الحسین بن علي رو  -و
نعم علیهم الطواف كلهم (( عن الخصیان والمرأة الكبیرة علیهم طواف النساء ؟ قال 8الحسن 

 (()٦(  

لوال ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اهللا  - ز
) س من طواف النساء لرجع الرجل الى أهله ولیس یحلُّ له أهله ما من اهللا عز وجل على النا

)٧(  

ف النساء واجب في الحج والعمرة وعلى اكد الشیخ محمد حسن النجفي على ان طو وقد أ
حرمت ، فان أخل به ، الحاج أو المعتمر اذا فرغ من طواف الحج وسعیه طاف طواف النساء 

او یستنیب وهو فرض واجب على الرجال والنساء والخصیان من علیه النساء حتى یطوف 
لنساء إنما یحصل به وقد أجمعت الروایات االبالغین وغیرهم وسمي طواف النساء الن حل 

                                                           
، كبیر الشان ، ومقدماً ، كان وجیھاً في اصحابنا ، كوفي ، موالھم ، ھو معاویة بن عمار بن ابي معاویة خباب بن عبد هللا الدھني (١)

 .   ٤١١/ الرجال / ظ النجاشي . لھ كتب منھا الحج والصالة والدعاء وغیرھا مات سنة خمس وسبعین ومائة . ثقة ، عظیم المحل 
 .  ١٩٧/ البقرة (٢)
 .  ١٠٠٣/  ٢٩٦/  ٥/ التھذیب / الطوسي (٣)
  .  ١ح/  ٤٤٥/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ٣٥٥/ الرجال / ظ الطوسي  8من اصحاب الرضا ، ثقة ، ھو الحسین بن علي بن الیقطین بن موسى البغدادي (٥)
 .  ٨٦٤/  ٢٥٥/  ٥/ التھذیب / و الطوسي  ٤ح/  ٥١٣/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٦)
 .  ٨٥٦/  ٢٥٣/  ٥/ ن . و  م  ٣ح/  ٥١٣/  ٤ج/ ن .  م(٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٥ 

ومن هذا فان الشیخ أجمع معاني هذه الروایات وصاغها . الصادرة عن اهل البیت على وجوبه 
معانیها مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى هذا وقد  بفتوى فقهیة متصرفًا بالفاظها ومحافظًا على

  .  )١() ان النقل بالمعنى دون اللفظ هو شائع في االخبار ( صرح هو بذلك فقال 

اذا طاف المحرم من طواف لنساء خمسة أشواط ثم واقع ) ( قدس سره(قال الشیخ  -٢
  .  )٢() ولو عالمًا عامدًا لم تلزمه الكفارة وبنى على طوافه 

  : وهناك روایة قریبة جدًا من افتائه هي 

سألته ( قال  8أعین عن ابي جعفر )٣(روى محمد بن یعقوب بسنده عن حمران بن  -أ
یبدره ثم غمزه بطنه فخاف ان ، واط واف النساء وحده فطاف منه خمسة اشعن رجل كان علیه ط

فین تمام ما ایغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طو (( قال ، جاریته  فخرج الى منزله فنفض ثم غشي
وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ، وال یعود ویستغفر اهللا ، كان قد بقي علیه من طوافه 

  )٤() ثم یعود فیطوف أسبوعًا ، ثالثة أشواطًا ثم خرج فغشي فقد افسد حجه وعلیه بدنه ویغتسل 

عن  8سألت أبا عبد اهللا : عن عبید بن زرارة قال  روى محمد بن یعقوب بسنده -ب
ثم غمزه ، رجل طاف بالبیت أسبوعًا طواف الفریضة ثم سعى بین الصفا والمروة أربعة أشواط 

یغتسل ثم یعود ویطوف ثالثة اشواط ویستغفر (( بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى اهله قال 
  )٥()) ) ربه وال شيء علیه 

جاریته لم اكد الشیخ محمد حسن النجفي باب المحرم اذا طاف خمسة اشواط ثم واقع 
تلزمه الكفارة وطوافه صحیح ویغتسل ویكمل الشوطین األخرین وهي من المسائل االبتالئیة في 

ستفاد من هذه الروایة فحولها الى فتوى فقهیة متصرفًا بالفاظها محافظًا على االحج والشیخ قد 
 طروحةلفتوى وهو دلیل ینسجم مع مضمون االات جدیر بمالحظة الفرق بین الروایة و معناها وان

  .في جواز الروایة بالمعنى 

                                                           
 .  ٣٨١/  ٣ج/ جواھر الكالم / النفي (١)
 .  ٣٧٦/  ٢ج/ ن . م  (٢)
یكنى ابا الحسن وقیل ابو حمزة وعده الشیخ من اصحاب محمد بن علي ومن اصحاب ، موالھم ، ھو حمران بن اعین الشیباني (٣)

 .  ١٩٤/  ١٣٢ /الرجال / ظ الطوسي  3جعفر بن محمد 
 .  ١١١٠/  ٣٢٣/  ٥/ التھذیب / و  الطوسي   ٦/  ٣٧٩/  ٤/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ٧/  ٣٧٩/  ٤/ الكافي / الكلیني (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٦ 

  إنموذجاً ) ه١٢٨١ت ( لشیخ مرتضى بن محمد أمین األنصاري : العاشر 

ال خالف بین االصحاب على ذكر اآلجل ( كتاب النكاح الفقهیة  هكتبجاء في أحد   -١
المتعة لم تقع لإلخالل العقد ألن في المتعة فلو أخل به لم ینعقد إجماعًا وبطل أصل 

  )١()بشروطها

ومن الروایات القریبة من هذه الفتوى والتي نجد تقاربًا في المعنى وبین الروایات الواردة 
  . الذكر 

( أنه قال ، بن تغلب في حدیث صیغة المتعة روى محمد بن یعقوب بسنده عن أبان  -أ
قلت وكیف ؟ )) هو أضر علیك (( قال ، فإني أستحي أن اذكر شرط االیام ، 8ألبي عبد اهللا 

إلنك إن لم تشرط كان تزویج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثًا ولم تقدر على أن (( قال 
  . )٢()) ) تطلقها إال طالق السّنة 

في  8قال ابو عبد هللا ( د بن یعقوب بسنده عن عبد اهللا بن بكیر قال روى محم -ب
  . )٣() جل فهو نكاح بات وان لم یسم األ، إن سمى األجل فهو متعة . حدیث 

:  8قلت ألبي عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن هشام بن سالم قال  - ج
وال یجوز لك ان ، ترثها وترثك ، لیك ذاك أشد ع: أتزوج المراة متعة مرة مبهمة ؟ قال فقال 

أیامًا معدودة (( كیف اتزوجها ؟ قال ، أصلحك اهللا قلت ، شاهدین و تطهرها إال على طهر 
فاذا مضت أیامها كان طالقها في شرطها وال نفقة وال عدة ، بشيء مسمى مقدار ما تراضیتم به 

  .)٤() لها علیك 

سألت أبا ( الهاشمي قال بن الفضل  )٥(عن اسماعیل  روى محمد بن الحسن باسناده - ء
  . )٦() عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم  8عبد اهللا 

                                                           
 .  ٢١٠/ نكاح المتعة / كتاب النكاح / االنصاري (١)
 .  ٣/  ٤٥٥/  ٥/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ١١٣٤/  ٢٦٢/  ٧/ التھذیب / و  الطوسي  ١/  ٤٥٦/  ٥/ الكافي / كلیني (٣)
 .  ٥٥٦/  ١٥٢/  ٣و  االستبصار ج ١١٥١/  ٢٦٧/  ٧ج/ التھذیب / الطوسي (٤)
من أھل البصرة عده الشیخ الطوسي من اصحاب ، ثقة ، ھو اسماعیل بن الفضل بن یعقوب بن الفضل بن عبد هللا بن الحارث (٥)

 .   ١٥٩- ١٢٥/ الرجال / ظ الطوسي .  3ن الباقر والصادق االمامی
 .  ١١٣٥/  ٢٦٢/  ٧/ التھذیب / الطوسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٧ 

ال تكون متعة ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن ابي عبد اهللا  - ه
  .  )١() أجل مسمى وأجر مسمى : إال بأمرین 

كیف  8قلت ألبي عبد اهللا ( ن تغلب قال روى محمد بن یعقوب بسنده عن أبان ب -و
أتزوجك متعة على كتاب اهللا وسنة نبیه ال وارثة وال : تقول (( أقول لها اذا خلوت لها ؟ قال 

بكذا وكذا درهم وتسمي من األجل ما ، كذا وكذا سنة  وان شئت، موروثة كذا وكذا یومًا 
فقد رضیت وهي امرأتك وأنت أولى الناس ، فاذا قالت نعم ، تراضیتما علیه قلیًال كان أو كثیرًا 

  .)٢() بها 

بطل  في نكاح المتعة ذكر المهر واألجل فلو أخل باالولاشترط الشیخ االنصاري وقد 
العقد ولو أخل بالثاني ینعقد دائمًا بحسب الروایات المذكورة ولذا فان المتعة شرطها األجل 

  . واألجر اي تزویج شروط بعكس الدائم تزویج مطلق 

ولهذا فان الشیخ االنصاري قد سعى في كتابه النكاح الى صیاغة األحكام المستنبطة من 
ایات القریبة من فتواه إال أنه في مقام االفتاء الیجد بدًا الروایات الى فتوى فقهیة فاستفاد من الرو 

  . من التصرف بالروایة بما تقتضیه المسألة الفقهیة محافظًا على مضمونها متصرفًا في معناها 

اء األجل والدخول وعدة المتمتع بها بانقض) ( دس سرهق(قال الشیخ االنصاري  -٢
ن یومًا واذا حصل الفرقة بالوفاة وٕان لم یدخل حیضتان اذا حاضت ولو لم تحض فخمسة واربعی

  . )٣() بها اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أیام 

  . فیها تقاربًا في المعنى الفقهي والتي نجد  ئهومن الروایات القریبة من إفتا

إذا كانت ( أنه قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن أبي عبد اهللا  -أ
  .  )٤() تحیض فحیضة وان كانت ال تحیض فشهر ونصف 

 8روى محمد بن یعقوب بسنده عن احمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا  -ب
مًا واالحتیاط خمسة وأربعون عدة المتعة خمسة وأربعون یو ( قال  8قال أبو جعفر ( قل 
  )١()لیلة

                                                           
 .  ١١٣٣/  ٢٦٢/  ٦/ التھذیب / و  الطوسي  ١/  ٤٥٥/  ٥/ الكافي / الكلیني (١)
  . ٥٥١/  ١٥٠/  ٣ج/ و  االستبصار  ١١٤٥/  ٢٦٢/  ٧/ التھذیب / و  الطوسي  ٣/  ٤٥٥/  ٥/ ن.م(٢)
 .  ٢٢٨/ النكاح / االنصاري (٣)
 .   ٥٧٣/  ١٦٥/  ٨/ التھذیب / و الطوسي  ١/  ٤٥٨/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٤)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٨ 

، عدة المتعة خمسة وأربعون یومًا ( روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة قال  - ج
فاذا جاز األجل كانت فرقة بغیر ، یعقد بیده خمسة واربعین  8كاني أنظر إلى أبي جعفر 

  .  )٢() طالق 

فكم عدتها ( في حدیث المتعة قال  8روى محمد بن الحسن باسناده عن عبد اهللا  - ء
  .  )٣()) ) واربعون یومًا أو حیضة مستقیمة  خمسة(( ؟ فقال 

لت أبا أس( الحجاج قال )٤(روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن عبد الرحمن - ه
تعتد (( هل علیها العدة ؟ فقال ، نها عأة یتزوجها الرجل متعة ثم یتوفى عن المر  8عبد اهللا 

  )٥() حي فحیضة ونصف مثل ما یجب على األمة  شهر وعشرًا وٕاذا انقضت أیامها وهوأربعة أ

ما عّده المتعة  8سألت أبا جعفر ( روى محمد بن الحسن باسناده عن زرارة قال  -و
كل النكاح اذا ، یا زرارة (( ثم قال  ))أربعة أشهر وعشر (( اذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قل 
أو أمة وعلى اي وجه من النكاح منه متعة أو تزویجًا او ، مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت 

واألمة المطلقة علیها نصف ، وعدة المطلقة ثالثة أشهر ، أشهر وعشرًا  أربعة ملك یمین فالعدة
  .)٦() ما على الحرة وكذلك المتعة مثل ما على األمة 

سألت ابا عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن عبد الرحمن الحجاج قال  - ز
تعتد (( ثم یتوفى عنها زوجها هل علیها العدة ؟ فقال ، عن المرأة یتزوجها الرجل متعة  8

: قلت )) اربعة أشهر وعشرًا فاذا انقضت أیامها وهو حي فحیضة ونصف ما یجب على األمة 
واذا كانت عنده یومًا او یومین او ، ذا مكثت عنده ایامًا فعلیها العّدة وتحدُّ نعم ا(( فتحد قال 

  )٧() ساعة من النهار فقد وجبت العدة كمًال وال تحد 

                                                                                                                                                                      
 .  ٢/  ٤٥٨/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (١)
 .  ١٤٠٦/  ٢٩٣/  ٣/ من ال یحضره الفقیھ / و  الصدوق  ٣/  ٤٥٨/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ٥٤٩/  ١٥٠/  ٣ج/ و  االستبصار  ١١٤٣/  ٢٦٥/  ٧/ التھذیب / الطوسي (٣)
روى عن ابي عبد هللا وابي ، رمى بالكیسانیة ، سكن بغداد ، بیاع السابري ، كوفي ، موالھم ، ھو عبد الرحمن بن الحجاج البجلي (٤)

لھ عدة كتب یرویھا جماعة من ، وكان ثقة ثبتاً وجھاً ،  8ولقي الرضا ، ورجع ال الحق  8وبقي بعد ابي الحسن ،  3الحسن 
  .     ٢٣٨-٢٣٧/ الرجال / ظ النجاشي . اصحابنا 

 .  ١٤٠٧/  ٢٩٦/  ٣/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٥)
 .  ١٢٥٢/  ٣٥٠/  ٣/ و  االستبصار  ٥٤٥/  ١٥٧/  ٨/ التھذیب / الطوسي (٦)
 .  ١٢٥١/  ٣٥٠/  ٣/ و  االستبصار   ٥٤٤/  ١٥٧/  ٨/ ن . م (٧)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٧٩ 

حدد الشیخ االنصاري عدة التمتع بها فعدتها بانقضاء اجلها او حیضتان اذا كانت وقد 
اشهر  ةمات المتمتع بها فعدتها اربعا اذا اربعون یومًا اذا كانت ال تحیض امّ تحیض وخمسة و 

بان الشیخ االنصاري قد  حثالب ویرى )١(وعدتها مثل عدة المعقود علیها عقد الدوام . وعشرة ایام 
استفاد من هذه الروایات لخدمة إفتائه الفقهي فقد أخذ معاني الروایات وصاغها باسلوب فقهي 

بالمعنى متصرفًا بالفاظها محافظًا على  یة بحسب ما یجیزه حكم الروایةاإفتائي فتصرف بالرو 
  . معانیها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .  ٤٩٢/ النھایة / الطوسي / ظ (١)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٠ 

  

  .من اعالم القرن الرابع عشر : الحادي عشر 

  إنموذجاً ) ه ١٣٥٥ت ( العالمة محمد حسین الغروي النائیني 

  : قائًال  كتاب الصالة الفقهیة هكتبجاء في احد 

) ال اشكال في حرمة التكلم بأمین بعد الحمد مطلقًا على المأموم واالمام والمنفرد ( 
في المعنى بین الفتوى والروایات الواردة وال یبعد من  اً ویالحظ على ذلك بان هناك تقارب)١(

  .استعمال النائیني للروایة بالمعنى 

اذا ( قال  8ى محمد بن یعقوب بسنده عن جمیل بن دراج عن ابي عبد اهللا رو  -أ
  .)٢() مد هللا رب العالمین وال تقل آمینالح: كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل انت 

 8قلت ألبي عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن معاویة بن وهب قال  -ب
ود والنصارى ولم ههم الی(( ر المغضوب علیهم وال الضالین قال أقول آمین اذا قال االمام غی

  .  )٣()) ) یجب في هذا 

أقول اذا  8سألت أبا عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن الحلبي قال  - ج
  )٤()  فإن شئت قلت الحمد هللا رب العالمین  ))ال((فرغت من فاتحة الكتاب آمین ؟ قال 

وال تقولن ( قال  8روى محمد بن علي بن الحسین بسنده عن زرارة عن ابي جعفر  - ء
  .)٥() اذا فرغت من قراءتك آمین 

 8روى الفضل بن الحسن الطبرسي بسنده عن فضیل بن یسار عن ابي عبد اهللا  - ه
  )٦() إذا قرات الفاتحة ففرغت من قراءتها وانت في الصالة فقل الحمد هللا رب العالمین ( قال 

                                                           
 .  ٣٠١/  ٢ج/ كتاب الصالة / محمد حسین / النائیني (١)
 .  ١١٨٥/  ٣١٨/  ١ج/ و  االستبصار  ٢٧٥/  ٧٤/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي +  ٥ح/  ٣١٣/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .   ١١٨٨/  ٣١٨/  ١/ و  الستبصار  ٢٧٨/  ٧٥/  ٢ج/ التھذیب /  الطوسي (٣)
 .  ١١٨٦/  ٣١٨/  ١/ ن . و  م  ٢٧٦/  ٧٤/  ٢ج/ ن . م (٤)
 .  ١ح/  ٣٥٨/  ٢ج/ علل الشرائع / الصدوق (٥)
 .  ٣١/  ١ج/ مجمع البیان / الطبرسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨١ 

سواء كان منفردًا او إمامًا او ) آمین(یرى العالمة النائیني حرمة التكلم بعد الحمد بـ و 
 مامومًا وهذه الصالة ال تصلح فیها شيء من كالم اآلدمیین والتأمین من كالمهم والتأمین من

  . )١(كالمهم وهي مبطلة سواء وقعت بعد الحمد او بعد السورة أو في اثنائها 

فأخذ معانیها وصاغها بفتوى  عدةاعتمد في فتواه على احادیثوالمالحظ بان العالمة النائینی
  . فقهیة مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى 

واز السجود على ال أشكال وال خالف في ج) ( قدس سره(قال العالمة النائیني  -٢
  .ومن الروایات القریبة من إفتاءه  )٢() القرطاس 

سأل داود بن فرقد أبا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزبار قال  -أ
هل یجوز السجود علیها أم ال ؟ فكتب ، عن القراطیس والكواغد المكتوبة علیها  8الحسن 
  .)٣() یجوز 

انه كره (  8عن جمیل بن دراج عن ابي عبد اهللا  روى محمد بن الحسن باسناده -ب
  )٤() ان یسجد على قرطاس علیه كتابة 

في  8رأیت أبا عبد اهللا ( روى محمد بن الحسن باسناده عن صفوان الجمال قال  - ج
  . )٥() المحمل یسجد على القرطاس واكثر ذلك یومئ إیماًء 

روایات التي ذكرناها ببجواز السجود على القرطاس وجاء بعدة  افتى العالم النائینيوقد 
بوسًا له االرض مالم یكن مأكوًال أو مالسجود اال على االرض او ما انبتت مع العلم انه ال یجوز

ال من االرض كالمعادن سواء كانت منطبعة كالقیر والنفط یجوز السجود على ما استحوال 
  . )٦(اذا كان مكتوبًا ویجوز السجود على القرطاس ویكره  .والزئبق أو غیر منطبعة كالعقیق 

                                                           
 .  ٤٦٦- ٤٦٥/  ١ج/  نھایة االحكام / ظ العالمة (١)
 . احكام مسجد الشبھ  ٣٦٥/  ١ج/ كتاب الصالة  /النائیني (٢)
 .  ١٢٥٧/  ٣٣٤/  ١/ و  االستبصار  ١٢٥٠/  ٣٠٩/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٣)
 .  ١٢٥٦/  ٣٣٤/  ١/ ن . و  م  ١٢٣٢/  ٣٠٤/  ٢/ ن . م (٤)
 .  ١٢٥٨/  ٣٣٤/  ١/ و  االستبصار  ١٢٥١/  ٣٠٩/  ٢ج/ التھذیب / الطوسي (٥)
  .   ٢١٨ – ٢١٧/  ١ج/ تحریر االحكام الشرعیة / ظ العالمة (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٢ 

على القرطاس مستفیدًا من الروایات بان العالمة افتى بجواز السجود حث ویرى الب
المذكورة فأخذ معانیها وصاغها باسلوب فقهي فتوائي بحسب ما تقضیه متصرفًا في الفاظها 

  . واز الروایة بالمعنى بالفاظ أخرى ال تخل بمعناه الحقیقي مستفیدًا من ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٣ 

  : من اعالم القرن الرابع عشر : الثاني عشر 

ت ( السید أبو الحسن بن محمد بن عبد الحمید الموسوي االصفهاني 
  إنموذجاً ) ه١٣٦٥

  قائًال  وسیلة النجاة الفقهیة هكتبجاء في أحد 

، بل وباللمس والتقبیل بشهوة ، یحرم على المعتكف امور منها مباشرة النساء بالجماع ( 
فیحرم ذلك على المعتكفة أیضًا ، وال فرق بین الرجل والمرأة ، العتكاف لبل هي مبطلة ، بشهوة 

ومنها البیع والشراء ومنها . ففاقد حاسة الشم خارج ، ومنها شم الطیب والریحان متلذذًا ، 
القریبة من إفتائه والتي نجد فیها تقاربًا في  یاتاومن الرو  )١() مجادلة في أمر دنیوي أو دیني ال

  . المعنى 

( قال  8عن ابي الحسن )٢(روى محمد بن یعقوب بسنده عن الحسن بن الجهم  -أ
  )٣()) ) أته لیًال وال نهارًا وهو معتكف ر مال یأتي ا(( یأتي أهله ؟ فقال ، سألته عن المعتكف 

كان رسول ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن الحلبي عن ابي عبد اهللا  -ب
وشمر المئزر ، وضربت له قبة من شعر ، اذا كان العشر األواخر اعتكف في المسجد  Jاهللا 
  )٤() وطوى فراشه ، 

المعتكف ال ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن ابي عبیدة عن ابي جعفر  - ج
  .  )٥() وال یبیع ، وال یشتري ، وال یماري ، وال یتلذذ بالریحان ، یشم الطیب 

ومما یالحظ بان السید ابو الحسن قد حرم على المعتكف مباشرة النساء والتقبیل وهي 
اء مبطلة لالعتكاف وال فرق بین الرجل والمرأة كذلك یحرم علیه شم الطیب والریحان والبیع والشر 

والمجادلة وال یجوز له الخروج من المسجد اال لضرورة تدعوه الى ذلك من تشیع جنازة او عیادة 

                                                           
 .القول في أحكام االعتكاف   ٢٩٣/  ١ج/ وسیلة النجاة / ابو الحسن / االصفھاني (١)
/ ظ النجاشي . لھ كتاب  3روى عن ابا الحسن موسى الرضا ، ثقة ، ھو الحسن بن الجھم بن بكیر بن اعین ابو محمد الشیباني (٢)

  .   ٥٠ /الرجال 
 .  ٥٣٧/  ١٢٣/  ٢ج/ من ال یحضره الفقھیة / و  الصدوق  ٣/  ١٧٩/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ١/  ١٧٥/  ٤ج/ الكافي / الكلیني (٤)
 .  ٤/  ١٧٧/  ٤/ ن . م (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٤ 

وال یجوز للمعتكف مواقعة النساء ال بالیل وال بالنهار ومتى .  امریض او قضاء حاجة البد منه
ن عتق كان علیه ما على من أفطر یومًا من شهر رمضا، وهو معتكف لیًال ، مرأته اواقع الرجل 

وان كانت مواقعته بالنهار في شهر ، أو اطعام ستین مسكینًا ، او صیام شهرین متتابعین ، رقبة 
  . )١(رمضان كان علیه كفارتان 

الحسن أخذ معاني الروایات وصاغها كفتوى فقهیة مستفیدًا من  ومن هذا فان السید ابا
صرف بالروایات مالم یكن دقیقًا في أختیار االلفاظ تجواز الروایة بالمعنى وال یستطیع ان ی

فظ على مضمون الروایة ومتصرفًا االمناسبة والتي تتالئم مع الروایات التي اعتمد علیها وبذلك ح
  . وهو ما ینسجم مع طبیعة الرسالة . بالفاظها خدمة لالفتاء الفقهي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  ٤١٧/  ١ج/ النھایة / الطوسي  (١)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٥ 

  : من اعالم القرن الرابع عشر : الثالث عشر 

ت ( سید محسن بن مهدي بن صالح الحكیم الطباطبائي الحسني ال
  إنموذجاً ) ه١٣٩٠

  :قائًال  مستمسك العروة الوثقى الفقهیة هكتبجاء في أحد 

ال بأس بتقبیل الصبیة التي لیست بمحرم ووضعها في حجره قبل ان یأتي علیها ست ( 
  .  )١() سنین اذا لم یكن عن شهوة 

المعنى بین الفتوى والروایات اآلنفة الذكر والقاري یلحظ  ووجدنا بان هناك تقارب في
  .ذلك

سألته ( قال  –واظنني قد حضرته –روى محمد بن یعقوب بسنده عن احمد الكاهلي  -أ
اذا اتى علیها ست سنین (( لیست بیني وبینها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها ؟ فقال  عن جاریة

  .)٢() فال تضعها على حجرك 

اذا بلغت ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن زرارة عن ابي عبد اهللا  -ب
  . )٣() الجاریة الحرة ست سنین فال ینبغي لك أن تقبلها 

قال : انه قل ، رفعه ) ٤(روى محمد بن علي بن الحسین باسناده عن زكریا المؤمن  - ج
فال یقبلها الغالم والغالم ال یقبل المرأة اذ جاز سبع  اذا بلغت الجاریة ست سنین 8أبو عبد اهللا 

  .)٥() سنین 

روى محمد بن الحسن باسناده عن علي بن عقبة عن بعض اصحابنا في حدیث  - ء
اذا اتت على الجاریة ست سنین لم یجز ان یقبلها ( قال  8عن االمام أبو الحسن الماضي 

  . ٦) رجل لیس بمحرم له وال یضمها الیه 

                                                           
 . ل الرجل الصبیة جواز تقبی/  ٤١/  ١٤ج/ مستمسك العروة الوثقى / محسن / الحكیم (١)
 .  ١٠٧٣ح /  ٢٧٥/  ٣ج/ من ال یحضره الفقیھ / و  الصدوق  ١ح/  ٥٣٣/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٢)
 .  ١٩٢٩/  ٤٨١/  ٧ج/ التھذیب / و  الطوسي  ٢ح/  ٥٣٣/  ٥ج/ الكافي / الكلیني (٣)
في المسجد الحرام وحكى  8ولقي الرضا  8وسى ھو زكریا بن محمد ابو عبد x المؤمن روى عن ابي عبد هللا وابي الحسن م(٤)

 .  ١٧٢/ لرجال / ظ النجاشي . عنھ ما یدل على انھ كان واقفاً وكان مختلطاً االمر في حدیثھ 
 .  ١٣٠٦/  ٢٧٥/  ٣/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٥)
 .  ١٨٤٦/  ٤٦١/  ٧ج/ التھذیب / الطوسي (٦)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٦ 

ا فان السید الحكیم افتى بجواز تقبیل الصبیة اذا لم تبلغ ست سنین ووضعها في ومن هن
والمستفاد من هذه النصوص الكراهة دون الحرمة كما ان السید الحكیم قد . حجره بدون شهوة 

ادرج الروایات القریبة من إفتائه الفقهي حیث اخذ معاني الروایات وصاغها باسلوب فقهي 
افظًا على معانیها مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى وهذا دلیل اضافي متصرفًا بلفاظها ومح

  . یصب في مصلحة البحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٧ 

  من اعالم القرن الرابع عشر : الرابع عشر 

  إنموذجاً )  ١٣٩٤ت(الشیخ حسین بن علي الطفیلي الحلي 

  قائًال دلیل العروة الوثقى جاء في احد الكتب الفقهیة 

الماء المستعمل في الوضوء ال إشكال فیها نصًا وفتوى وضرورة  طهارة(  -١
  : بطهارة الماء المستعمل هي  ئهومن االحادیث القریبة من افتا )١()وٕاجماعاً 

  

اذا  Jكان النبي ( قال 3روى محمد بن الحسن باسناده عن زرارة عن احدهما  -أ
  )٢() توضأ ُأخذ ما یسقط من وضوئه فیتوضؤون به 

في   8بن سنان عن ابي عبد هللا  روى محمد بن الحسن باسناده عن عبد اهللا -ب
فیغسل به وجهه ویده في شيء نظیف فال بأس . واما الماء الذي یتوضأ الرجل به ( حدیث قال 

  . )٣() ان یأخذه غیره ویتوضأ به 

من فضل وضوء  أیتوضا8سئل علي ( روى محمد بن علي بن الحسین قال  - ج
بل من فضل وضوء ، ال (( جماعة المسلمین أحب الیك او یتوضأ من ركو ابیض مخمر ؟ قال 

  . )٤() ة السهلة فیة السمحیفان أحب دینكم الى اهللا الحن، جماعة المسلمین 

أفتى بطهارة الماء المستعمل في الوضوء وال إلشكال فیه طبقًا قد لشیخ الحلي اف
 8الحلي أخذ إفتاءه من الروایات الواردة عن أهل البیت الشیخ  كما ان. لالحادیث المذكورة 

  . طهارة ماء الوضوء مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى وصاغها بفتوة فقهیة مبیحًا 

 )٥()..الجاري بشرط اتصاله بالخزانة  لحمام بمنزلةماء ا) (قد سره(قال الشیخ الحلي  -٢
  . ومن الروایات القریبة من إفتاءه 

                                                           
 .  ١٦٧/  ١ج/ دلیل العروة الوثقى / حسین / الحلي (١)
 .  ٦٣١/  ٢٢١/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٢)
 .  ٧١/  ٢٧ج/ و  االستبصار  ٦٣٠/  ٢٢١/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٣)
 .  ١٦/  ٩/  ١ج/ من ال یحضره الفقیھ / الصدوق (٤)
 .  ١٢٧/  ١ج/ دلیل العروة الوثقى / حسین / الحلي (٥)



 ....................................................................ابع الفصل الر
 

١٨٨ 

 8قلت ألبي عبد اهللا ( قال )١(روى محمد بن الحسن باسناده عن داود بن سرحان  -أ
  .)٢() ما تقول في ماء الحمام قال هو لمنزلة الماء الجاري 

قلت ( قال  8روى محمد بن یعقوب بسنده عن ابن ابي یعفور عن ابي عبد اهللا  -ب
، والمجوسي ، والنصراني  ،والیهودي ، والصبي ، یغتسل منه الجنب ، أخبرني عن ماء الحمام 

  . )٣() ن ماء الحمام كماء النهر یطهر بعضه بعضًا إ( فقال 

ماء ( قال  8عن ابي جعفر  )٤(روى محمد بن یعقوب بسنده عن بكر بن حبیب  - ج
  .)٥() الحمام ال بأس به اذا كانت له مادة 

سئل عن الرجل ( عن ابي الحسن الهاشمي قال  روى محمد بن الحسن باسناده - ء
وال الجنب من غیر الجنب ، یقومون على الحوض في الحمام ال أعرف الیهودي من النصراني 

  )٦() تغتسل منه وال تغتسل من ماء آخر فانه طهور ( قال 

الشیخ الحلي قد افتى بان ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري اذا كانت له  ویرى البحث بان
ال بأس أن یبول الرجل في الماء (  8مادة والجاري ال ینجس بمالقاة النجاسة لقول الصادق 

بمالقاة النجاسة وعدم نجاسته . وقد ادرج الشیخ الحلي عدة روایات حول ماء الحمام )٧() الجاري 
  . كونه كالجاري 

ئي من اكما ان الشیخ الحلي قد أخذ معاني هذه الروایات وصاغها باسلوب فقهي إفت
الروایات التي ذكرها متصرفًا بالفاظها ومحافظًا على معانیها مستفیدًا من جواز الروایة بالمعنى 

  .  وهذا االستدالل یصب في مصلحة البحث 

  

  

                                                           
 .  ١٥٩/ الرجال / ظ النجاشي . لھ كتاب  3روى عن ابي عبد هللا ابى الحسن ، ثقة ، داود بن سرحان العطار كوفي  ھو(١)
 .  ١١٧٠/  ٢٧٨/  ١ج/ التھذیب / وسي (٢)
 .  ١/  ١٤/  ٣ج/ الكافي / الكلیني (٣)
 .  ١٢٧/ الرجال / ظ الطوسي .  3روى عن محمد بن علي وجعفر بن محمد ، ھو بكر بن حبیب األحمس البجلي الكوفي (٤)
 .  ١١٦٨/  ٣٧٨/  ١ج/ التھذیب / و  الطوسي  ١/  ١٤/  ٣/ الكافي / الكلیني (٥)
 .  ١١٧١/  ٣٧٨/  ١ج/ التھذیب / الطوسي (٦)
 .  ٢٣/  ١٣/  ١/ و  االستبصار  ١٢١/  ٤٣/  ١/ لتھذیب / الطوسي (٧)



 .......................................................................خلامتة ا
 

١٨٦ 

  

  

  الخاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .......................................................................خلامتة ا
 

١٨٧ 

  الخاتمة

إن روایة الحدیث بالمعنى هي إبدال ألفاظ الحدیث أو بعض ألفاظه بألفاظ خرى ال تخل  -١
 . بالمعنى وتؤدي المراد 

اتفق العلماء أنه ال یجوز روایة الحدیث بالمعنى مالم یكن عالمًا باللغة وألفاظ والداللة  -٢
 . ذلك شرط اساسي في ذلك  وأنواعها والبالغة وأقسامها فان

أغلبها روایة بالمعنى وذلك لقربهم من  وجد البحث أن الفقهاء األوائل قد كانتكتبهم الفقهیة -٣
 . حتوائهم لألخبار االنص ومطالستهم أللفاظ األحادیث المسندة و 

للشیخ الصدوق )) المقنع (( في مجال الروایة بالمعنى إذ كان كتاب  أبدع اإلمامیة -٤
من أوائل الكتب الفقهیة التي اشتملت على الروایة بالمعنى وهو في الواقع ) ه٣٨١ت(

 .رسالة فتوائیة دون ألفاظه من متون االحادیث 
ة الفتوائیة كان لإلمامیة في األدوار الفقهیة االولى باع طویل في تدوین المدونات الفقهی -٥

والتي شكلت نواة الرسائل العملیة للمكلفین وقد استندت إلى الروایة بالمعنى مما یدلل 
 . على مشروعیتها من قبل فقهاء على مشروعیتها من قبل فقهاء المدرسة اإلمامیة 

والقبول للمقیدات تأرجح رأي المذاهب االسالمیة في روایة الحدیث بالمعنى بین الرد  -٦
 . علیها وحجج كان االجتهاد غالبًا واستدالالت 

إن ( الروایة بالمعنى استنادًا لصحیح روایة المعصوم  كان رأي االمامیة واضح في جواز -٧
 ) . كنت ترید معناه فال بأس 

بالمعنى تحرك الدرس الفقهي وتجعله اكبر مساحة األستدالل المعرفي أن الروایة  -٨
 . للوصول إلى الحكم الشرعي 

على اربع إن الروایة بالمعنى لها مدخلیة في ثقافة المستنبط أو یتعین علیه الوقوف  -٩
وحكم مستویات داللیة وعلمیة للروایة وهي تاریخ الروایة ونص الروایة وداللة الروایة 

 . الروایة 
أظهر البحث ان هنالك تجددًا واضحًا متجددة في المدرسة الحدیثیة عند االمامیة  - ١٠

  . ارس الحدیثیة عند المذاهب األخرى تختلف عن المد

 



 .................................................................املراجع املصادر و
 

١٨٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .................................................................املراجع املصادر و
 

١٨٩ 

  : المصادر والمراجع 

  : حرف االلف 

 . القرآن الكریم خیر ما نبتدئ به 

 ) . ه١٣٢٩ت ( محمد كاظم الخرساني : اآلخوند  •
 . ه ق مؤسسة آل البیت الحیاء التراث  ١٤١٧/ الطبعة الثانیة / كفایة االصول  -١
 ) .ه ٦٣١ت ( علي بن محمد سیف الدین : اآلمدي  •
 . بیروت / ه دار الكتب العلمیة ١٤٢٦/ الطبعة الخامسة / األحكام في أصول االحكام  -٢
 ) . ه١٢٧٠ت ( محمود اآللوسي البغدادي : اآللوسي  •
ه دار الفكر  ٣٩٨/ ط.د/ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  -٣

 .بیروت
ت ( مجد الدین المبارك بن محمد الشیباني المعروف بـ ابن األثیر الجزري / ابن األثیر  •

 ) . ه٦٠٦
ه ١٤١٨/ الطبعة االولى / تحقیق أیمن صالح / جامع االصول في احادیث الرسول  -٤

 . دار الكتب العلمیة بیروت 
دار / ه١٤١٨/ الطبعة األولى / تح أیمن صالح / النهایة في غریب الحدیث واألثر  -٥

 . بیروت / الكتب العلمیة 
 / خلدون / األحدب  •
 . جدة / دار السعودیة للنشر / ه ١٤٠٥/ الطبعة االولى / أسباب اختالف المحدثین  -٦
 ) .ه ١٤١٥ت ( محمد علي / األراكي  •
 . ایران / قم / مطبعة اسماعیلیان / ه ١٤١٥/ دط / الطهارة  -٧
 ) ه٩٠٥ت(  خالد/ األزهري  •
ه ١٤١٧/ الطبعة االولى / تحقیق محمد الیعقوبي / ى جمع الجوامع الثمار الیوانع عل -٨

 . منشورات وزارة االوقاف المملكة المغربیة 
 ) ه٣٧٠ت( محمد بن أحمد / األزهري  •
 . ه دار احیاء التراث بیروت  ١٤١٢/ الطبعة االولى / تهذیب اللغة  -٩



 .................................................................املراجع املصادر و
 

١٩٠ 

 )ه٧٧٢ت ( جمال الدین عبد الرحیم / األسنوي  •

دار الكتب / ه ١٤٢٠/ الطبعة االولى / شرح منهاج االصول  نهایة السُّول في - ١٠
 . العلمیة بیروت 

 ) ه١٣٧١ت ( محسن عبد الكریم / األمین  •
دار احیاء / ه ١٤٣٠/ الطبعة الخامسة / تحقیق حسن االمین / أعیان الشیعة  - ١١

 . بیروت / التراث العربي 
 ) ه٩٢٦ت ( زكریا محمد بن زكریا / األنصاري  •

/ الطبعة االولى / تحقیق عبد اللطیف الهیم / فتح الباقي بشرح الفیة العراقي  - ١٢
 . بیروت / ه دار الكتب العلمیة ١٤٢٢

 ) . ه١٢٨١ت ( مرتضى / االنصاري  •
 . ایران / مطبعة شریعتي قم / ه ق ١٤٢٤/ الطبعة الرابعة / فرائد االصول  - ١٣
 .ایران  مؤسسة الهادي قم/ ه ١٤١٥/ الطبعة االولى / النكاح  - ١٤

  حرف الباء 

 ) ه١١٨٦ت ( یوسف احمد ابراهیم / البحراني  •
الطبعة / تحقیق محمد تقي االیرواني / الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة  - ١٥

 . لبنان / ه دار االضواء بیروت ١٤١٣/ الثالثة 
 ) ه١٢١٢ت ( محمد مهدي / بحر العلوم  •

النجف / ه مطبعة اآلداب ١٣٨٥/ ولى الطبعة اال/ تح صادق بحر العلوم / الرجال  - ١٦
 . االشرف 

/ مؤسسة آیة اهللا العظمى البروجردي /  ٢٠٠٦/ الطبعة االولى / مصابیح األحكام  - ١٧
 . أیران / قم 

 . ابو العینین / بدران  •
 . دار المعارف مصر /  ١٩٦٩/ د ط / اصول الفقه  - ١٨

 فاضل / البدیري  •
 .دار الضیاء النجف االشرف / د ت / د ط / ضوابط علوم الحدیث والرجال  - ١٩



 .................................................................املراجع املصادر و
 

١٩١ 

 ) ه٤٨١ت ( عبد العزیز / ابن البراج  •
 . ایران / قم / مؤسسة النشر االسالمیة / ه ١٤٠٤/ د ط / المهذب  - ٢٠

 ) ه٧٣٠ت ( عبد العزیز أحمد / البخاري  •
دار لكتب / ه١٤١٨/ الطبعة االولى / كشف االسرار عن اصول فخر االسالم  - ٢١

 . العلمیة بیروت 
 ) ه٢٥٦( محمد بن اسماعیل بن ابراهیم / البخاري  •

 .دار القلم بیروت / د ت / د ط / تحقیق قاسم الشماعي / صحیح البخاري  - ٢٢
بیت االفكار الدولیة / ه ١٤١٩ت / تح ابو صهیب الكرمي / صحیح البخاري  - ٢٣

 .الریاض 
 احمد بن ابي عبد هللا / البرقي  •

 . مؤسسة انتشارات طهران / ه ١٣٨٣/ الطبعة الثانیة / الرجال  - ٢٤
 ) ه٢٨٠ت ( احمد ابن محمد بن خالد / البرقي  •

 . ایران / قم / دار الكتب االسالمیة / د ت / الطبعة الثانیة / المحاسن  - ٢٥
 .الدكتور عبد المجید / بیرم  •

/ الطبعة االولى  /الروایة بالمعنى في الحدیث الشریف وأثرها في الفقه االسالمي  - ٢٦
 .سوریا / ه دار العلوم والحكم ١٤٢٤

 احمد كاظم / البهادلي  •
دار المؤرخ العربي / ه ١٤٢٣/ الطبعة االولى / مفتاح الوصول الى علم االصول  - ٢٧

 .بیروت 
 ) ه٤٥٨ت ( احمد بن الحسین بن علي / البیهقي  •

ه دار الكتب ١٤٢٤/ الطبعة الثالثة / تحقیق محمد عبد القادر / السنن الكبرى  - ٢٨
 .بیروت / العلمیة 

  حرف التاء 

 ) ه٩٠٠ت ( مال حنفي شمس الدین / التبریزي  •



 .................................................................املراجع املصادر و
 

١٩٢ 

ه دار الكتب ١٤٢٥/ الطبعة االولى / تحقیق احمد فرید / شرح الدیباج المذهب  - ٢٩
 ). طبع مع االلماع ( العلمیة بیروت 

 ) ه ٧٤٥ت ( عالء الدین بن علي الماردیني : ابن التركمان  •
طبع مع السنن ( دار صادر بیروت / ه ١٣٤٤/ الطبعة االولى / الجوهر النقي  - ٣٠

 ) .الكبرى
 ) ه ٢٧٩ت ( محمد بن عیسى بن سورة : الترمذي  •

/ ه ١٤٢١/ الطبعة االولى / تحقیق محمود نصار ) / وهو السنن(مع الترمذي اج - ٣١
 .دار الكتب العلمیة 

  حرف الجیم 

 .محمد رضا : جدیدي  •
دار الحدیث قم / ه ١٤٢٤/ الطبعة الثانیة / ة معجم مصطلحات الرجال والدرای - ٣٢

 .ایران
 ) ه٨١٦ت ( علي بن محمد : الجرجاني  •

 . ه دار الكتب العلمیة بیروت ١٤٢٤/ الطبعة الثانیة / التعریفات  - ٣٣
 طاهر بن صالح : الجزائري  •

 .المدینة المنورة / المكتبة العلمیة / ت .د/ ط . د / توجیه النظر الى أصول األثر  - ٣٤
 ) ه١١١٢ت ( نعمة اهللا / الجزائري  •

/ قم / مؤسسة النشر االسالمیة / ق . ه  ١٤١٧/ الطبعة االولى / نور البراهین  - ٣٥
 . ایران 

 ) ه  ٧٤١ت ( ابو القاسم محمد بن أحمد : ابن جزي  •
/ الطبعة االولى / تحقیق محمد علي فركوس / تقریب الوصول الى علم االصول  - ٣٦

 . الجزائر / مي دار التراث االسال/ ه ١٤١٠
 .محمد رضا / الجاللي  •

 . قم ایران / مكتب االعالمي االسالمي / ه ١٤١٨/ الطبعة الثانیة / تدوین السنة  - ٣٧
 .حسن / الجواهري  •



 .................................................................املراجع املصادر و
 

١٩٣ 

/ قم / ه مطبعة معراج ١٤٢٢/ الطبعة االولى / بحوث فقهیة في الفكر المعاصر  - ٣٨
 . ایران 

 . اسماعیل بن حماد : الجوهري  •
/ ه دار العلم للمالیین ١٤٠٤/ الطبعة الثالثة / وصحاح العربیة الصحاح تاج اللغة  -٣٩

 بیروت

  حرف الحاء 

 ) ه١٢٠٥ت ( محمد حسین / الحائري  •
دار أحیاء العلوم / ه ١٤٠٤/ ط . د / الفصول الغرویة في االصول الفقهیة  - ٤٠

 . ایران / قم / االسالمیة 
 ) ه٩٨٤ت ( حسین عبد الصمد / الحارثي  •

ضمن رسائل غي درایة الحدیث اعداد ابو / وصول االخیار الى اصول االخبار  - ٤١
 . قم ایران / دار الحدیث للطباعة / ه ١٤٢٤/ الفضل حافضیان الطبعة االولى 

 ه  ٤٠٥ت/ محمد بن عبد اهللا النیسابوري / الحاكم  •
 . القاهرة / دار الكتب المصریة /  ١٩٣٧/ سنة الطبع /  علوم الحدیث - ٤٢

 ) ه  ٨٥٢ت ( احمد بن علي بن حجر العسقالني / ابن حجر  •
 دار الفكر بیروت / ه ١٤٢٠/ الطبعة االولى / فتح الباري بشرح صحیح البخاري  - ٤٣
دار الكتب / ت.د/ ط.د/ تحقیق مسعود عبد الحمید / النكت على كتاب ابن الصالح  - ٤٤

 .العلمیة بیروت 
دار / ت.د/ط.د/ حمد عویضة تحقیق صالح م/ نزهة النظر في شرح نخبة الفكر  - ٤٥

 .الكتب العلمیة بیروت 
 ) ه٩٧٤ت ( احمد بن حجر الهیتي / ابن حجر  •

 . مطبعة المیمنة مصر / ت.د/ط.د/ الصواعق المحرقة  - ٤٦
 ) .ه١١٠٤ت ( محمد بن الحسن / الحر العاملي  •

 .لبنان / مؤسسة آل البیت بیروت / ه١٤٢٤/ الطبعة الثانیة / وسائل الشیعة  - ٤٧
 ) ه٤٥٦ت ( علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري  /ابن حزم  •
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/ مطبعة االمام / ت .د/ ط .د/ تحقیق احمد شاكر / االحكام في اصول االحكام  - ٤٨
 . مصر 

دار احیاء / ه ١٤٢٢الطبعة الثانیة / تحقیق أحمد شاكر / المحلى شرح المجلى  - ٤٩
 . التراث بیروت 

 الدكتور حسن عیسى : الحكیم  •
 .ت .د/ ط .د/ مذاهب االسالمیین  - ٥٠

 ) ه١٣٩٠ت ( محسن بن مهدي بن صالح / الحكیم  •
مطبعة اآلداب النجف / ه ١٣٩١/ الطبعة الرابعة / مستمسك العروة الوثقى  - ٥١

 . االشرف
 .محمد تقي / الحكیم  •

مركز الطباعة والنشر / ه ق ١٤٢١/ الطبعة االولى / االصول العامة للفقه المقارن  - ٥٢
 .    قم ایران / للمجمع العالمي ألهل البیت 

 ) ه٢٤١ت ( احمد / ابن حنبل  •
 .دار الكتب العلمیة بیروت / ه ١٤١٣/ الطبعة االولى / المسند  - ٥٣

 ) ه٨٧٩ت (بن أمیر الحاج / الحلبي  •
 .دار الكتب العلمیة بیروت / ه ١٤١٩/ الطبعة االولى  /التقریر والتحبیر  - ٥٤

 )ه١٢٩٤ت( سلیمان ابراهیم القندوزي / الحنفي  •
 .النجف االشرف / المطبعة الحیدریة / ه ١٣٨٤/ الطبعة السابعة / ینابیع المودة  - ٥٥

 ) ه٧٤٣ت( عثمان بن علي الزلیعي / الحنفي  •
دار الكتب العلمیة / ه ١٤٢٠ /الطبعة االولى / تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  - ٥٦

 .بیروت 
 ) ه ١٣٩٤( حسین / الحلي  •

 ه مطبعة النجف ١٣٧٩/ ط .د/ دلیل العروة الوثقى  - ٥٧
 ) ه٧٥٢( صفي الدین / الحلي  •

رئاسة دیوان / ه ١٤٢٥/ الطبعة االولى / تح رشید عبد الرحمن / شرح الكافیة  - ٥٨
 .بغداد / الوقف السني 
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 ) اعالم القرن الثالث الهجري  من( عبد اهللا بن جعفر / الحمیري  •
 .طهران / مكتبة نینوى / ت . د/ ط .د/ قرب االسناد  - ٥٩

  حرف الخاء 

 ) من اعالم القرن الثاني الهجري ( بشر بن غانم / الخراساني  •
مؤسسة / ه ق ١٤١٠/ الطبعة االولى / تحقیق مصطفى صالح / المدونة الكبرى  - ٦٠

 قم ایران / النشر االسالمي 
 ) ه١٣٦٥ت ( محمد علي كاظم / الخراساني  •

 . قم ایران / مؤسسة الشنر االسالمي / ت .د/ ط .د/ فوائد االصول  - ٦١
 ) ه٢٨٨ت ( حمد بن محمد : الخطابي  •

 .ه دار الكتب العلمیة بیروت ١٤٢١/ الطبعة االولى / معالم السنن  - ٦٢
 ) ه٤٦٣ت ( احمد بن علي بن ثابت : الخطیب البغدادي  •

 . دار الكتب العلمیة بیروت / ت .د/ ط .د/ تاریخ بغداد  - ٦٣
/ دار احیاء السنة /  ١٩٧٤/ الطبعة الثانیة / تحقیق یوسف العش / تقید العلم  - ٦٤

 .بیروت 
 .دار الكتب العلمیة بیروت / ه ١٤٢٧/ الطبعة االولى / الكفایة في علم الروایة  - ٦٥

 .محمد عجاج / الخطیب  •
 .لبنان / دار الفكر بیروت / ه ١٤٠١/ الطبعة الخامسة / السنة قبل التدوین  - ٦٦

 ) ه٦٨١ت ( احمد بن محمد بن ابراهیم : ابن خلكان  •
 . دار صادر بیروت / ت .د/ ط .د/ تحقیق الدكتور احسان عباس / وفیات االعیان  - ٦٧

 الدكتور عبد الرحمن ابراهیم : الخمیسي  •
المملكة العربیة / دار السالم / ه ١٤٢١/ الطبعة االولى / معجم علوم الحدیث  - ٦٨

 . السعودیة 
 ) ه ١٤٠٩ت ( السید روح اهللا مصطفى / الخمیني  •

/ قم / مؤسسة تنظیم آثار االمام الخمیني / ه ١٤٢١/ الطبعة االولى / كتاب البیع  - ٦٩
 . ایران 
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 ) ه ١١١٣ت ( محمد حسین : الخوانساري  •
نشر مؤسسة آل البیت الحیاء / طبعة حجریة / ت .د/ ط .د/ شارق النموس تكملة م - ٧٠

 .قم ایران / التراث 

  حرف الدال 

 ) ه٢٥٥ت( عبد اهللا بن بهرام / الدارمي  •
 .دار الفكر بیروت / ه ١٤٢٤/ الطبعة الثانیة / السنن  - ٧١

 ) ه٢٧٥ت ( سلیمان بن االشعث االزدي السجستاني : ابو داود  •
/ القاهرة / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / ه ١٣٧١/ االولى الطبعة / السنن  - ٧٢

 . مصر 
 ) ه ٧٠٢ت ( تقي الدین ابي الفتح : ابن دقیق  •

دار الكتب العلمیة / ه ١٤٢٦/ الطبعة الثانیة / احكام االحكام بشرح عمدة االحكام  - ٧٣
 . بیروت 

/ م٢٠٠٦/  الطبعة االولى/ تحقیق قحطان عبد الرحمن / االقتراع في بیان االصالح  - ٧٤
 .عمان االردن / دار العلوم 

 ) ه١١٧٦ت ( ولي اهللا : الدهلوي  •
 دار النفائس بیروت/ ه ١٤٠٣/ الطبعة الثالثة / االنصاف في بیان اسباب الخالف  - ٧٥

  حرف الذال 

 ) ه٧٤٨ت ( محمد بن احمد بن عثمان : الذهبي  •
 دار احیاء التراث العربي بیروت / ت .د/ ط .د/ تذكرة الحفاظ  - ٧٦
دار الكتب / الطبعة االولى / تحقیق مصطفى عبد القادر / اعالم النبالء  سیر - ٧٧

 .العلمیة بیروت 
/ دار البشائر االسالمیة / ه ١٤٢٥/ الطبعة الثامنة / الموقظة في مصطلح الحدیث  - ٧٨

 . بیروت 
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  حرف الراء 

 الدكتور شرف الدین علي : الراجحي  •
دار النهضة / م ١٩٨٣/ الطبعة االولى /مصطلح الحدیث واثره في الدرس اللغوي  - ٧٩

 . بیروت / العربیة 
 ) ه٧٩٥ت ( عبد الرحمن بن احمد : ابن رجب  •

دار المالح / ه ١٣٩٨/ الطبعة االولى / تحقیق نور الدین عتر / شرح علل الترمذي  - ٨٠
 .سوریا / 

 ) ه ٦٠٦ت ( محمد بن عمر : الرازي  •
/ دار الكتب العلمیة / ه ١٤٢٠/ الطبعة االولى / المحصول في علم االصول  - ٨١

 .بیروت 
 ) ه٣٦٠ت ( الحسن بن عبد الرحمن بن خالد / الرامهرمزي  •

دار الفكر / ه ١٤٠٤/ الطبعة الثالثة / تحقیق محمد عجاج الخطیب / الحد الفاصل  - ٨٢
 .بیروت 

 )ه٥٩٥ت ( محمد بن احمد محمد / ابن رشد  •
/ ه١٤١٦/ لطبعة االولى ا/ تحقیق ماجد الحموي / بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  - ٨٣

 .دار ابن حزم بیروت 

  حرف الزاي 

 الدكتور وهبة / الزحیلي  •
 . دار الفكر بیروت / ه ١٤٠٩/ الطبعة الثالثة / الفقه االسالمي وأدلته  - ٨٤

 خیر الدین / الزركلي  •
 .دار العلم للمالیین /  ٢٠٠٥/ الطبعة السادسة عشر / االعالم  - ٨٥

 ي محمود بن عمر الزمخشر : الزمخشري  •
 .مصر / القاهرة / دار مطابع الشعب / م ١٩٦٠/ ط .د/ اساس البالغة  - ٨٦
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  حرف السین 

 ) ه ٩٠٢ت ( محمد عبد الرحمن / السخاوي  •
/ ه  ١٤٢١/ ط .د/ تحقیق صالح محمد عویضة / فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث  - ٨٧

 .دار الكتب العلمیة بیروت 
المدینة / مكتبة العلوم والحكم / ه١٤٢٢/ الطبعة الثانیة / الغایة في شرح الهدایة  - ٨٨

 . المنورة 
 ) ه ٤٩٠ت (محمد بن احمد : السرخسي  •

دار / ه ١٤٢٦/ الطبعة الثانیة / تحقیق ابو الوفاء االفغاني / اصول السرخسي  - ٨٩
 .الكتب العلمیة 

دار الكتب / ه ١٤٢١/ الطبعة االولى / تحقیق محمد حسن الشافعي / المبسوط  - ٩٠
 . العلمیة بیروت 

 ) ه٩١١ت(جالل الدین / السیوطي  •
/ الطبعة االولى / تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي  تحقیقطارق عوض اهللا  - ٩١

 .المملكة العربیة السعودیة / دار العاصمة / ه ١٤٢٤
ه دار الكتب العلمیة ١٤٢٤/ الطبعة الثانیة /  الدر المنثور في تفسیر المأثور  - ٩٢

 .ببیروت 

  حرف الشین 

 ) ه ٢٠٤ت ( حمد بن ادریس م: الشافعي  •
دار الكتب العلمیة /  ١٩٧٤/ الطبعة االولى / تحقیق عبد اهللا الهیم / الرسالة  - ٩٣

 . بیروت
دار / ه ١٤٢٢/ ط .د/ تحقیق علي محمد وعادل أحمد / موسوعة االمام الشافعي  - ٩٤

 .احیاء التراث بیروت 
 ) ه٧٩٠ت ( ابراهیم بن موسى اللحمي : الشاطبي  •

دار الكتب العلمیة / ه ١٤٢٦/ الطبعة السابعة / صول الشریعة الموافقات في ا - ٩٥
 .بیروت
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 محمد الخطیب : الشربیني  •
 .در الفكر بیروت / ه ١٣٩٨/ ط .د/ مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج  - ٩٦

 ) ه١٣٧٧( عبد الحسین یوسف جواد : شرف الدین  •
مؤسسة االعلمي / ه ١٤٠٢/ الطبعة الثانیة / تحقیق حسین الراضي / المراجعات  - ٩٧

 .بیروت 
 ) ه  ٤٠٦ت( محمد بن الحسین الموسوي / الشریف الرضي  •

 . م .د/ ه  ١٤٠٨/ ط .د/ تحقیق مروان العطیة / المجازات النبویة  - ٩٨
 . ه ٤٣٦ت / علي بن الحسین الموسوي / الشریف المرتضى  •

 .بیروت / مؤسسة التاریخ العربي / ه ١٤٣٣/  ١ط/ المرتضى موسوعة الشریف  - ٩٩
 . الدكتور محمد بشیر : الشفقة  •

 .دار القلم دمشق / ه ١٤٢٢/ الطبعة الثانیة / الفقه المالكي في ثوبه الجدید  - ١٠٠
 ) ه٥٨٨ت ( محمد بن علي : ابن شهر آشوب  •

دار / ه  ١٤٣٣/ الطبعة االولى / تحقیق محمد رضا الجاللي / معالم العلماء  - ١٠١
 .بیروت / المحجة البیضاء 

النجف / المطبعة الحیدریة / ه ١٣٧٦/ الطبعة االولى / مناقب آل ابي طالب  - ١٠٢
 .االشرف 

 ) ه ٧٨٦ت ( محمد بن مكي : الشهید االول  •
/ الطبعة االولى /  8تحقیق مؤسسة آل لبیت / ذكرى الشیعة في احكام الشریعة  - ١٠٣

 . قم ایران / مطبعة ستارة / ه ١٤١٩
منشورات / ه  ١٤١٤/ الطبعة الثانیة / تحقیق محمد كالنتر / اللمعة الدمشقیة  - ١٠٤

 . قم ایران / جامعة النجف الدینیة 
 ) .ه ٩٦٦ت( زین الدین العاملي / الشهید الثاني  •

/ تحقیق مركز األبحاث والدراسات االسالمیة / الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة  - ١٠٥
 . ایران / قم / طبعة االسالمي م/ ه ١٤٢٣/ الطبعة االولى 

الطبعة / تحقیق مجمع الفكر االسالمي / الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة  - ١٠٦
 . قم ایران / مطبعة الشریعة / ه ١٤٢٤/ االولى 
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/ تحقیق مؤسسة المعارف االسالمیة / مسالك االفهام الى تنقیح شرائع االسالم  - ١٠٧
 . قم ایران / عترت / ه ق  ١٤٢٥/ الطبعة الثالثة 

 ) . ه  ١٠١١ت ( حسن زین العاملي / ابن الشهید الثاني  •
 . دار الفكر بیروت / ه ١٣٧٦/ الطبعة الثانیة / معالم االصول  - ١٠٨
/ ش  ١٣٦٢/ الطبعة االولى / منتقى الجمان في االحادیث الصحاح والحسان  - ١٠٩

 . قم ایران / مؤسسة التراث االسالمي 
 . )ه١٢٥٠ت ( محمد علي : الشوكاني  •

/ تحقیق محمد حسن الشافعي / ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم االصول  - ١١٠
 .دار الكتب العلمیة بیروت / ه ١٤١٩/ الطبعة االولى 

دار الكتب العلمیة / ت. د/ ط.د/ فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  - ١١١
 .بیروت

دار الكتب / ه ١٤٢٠/ الطبعة االولى / نیل االوطار من احادیث سید االخبار  - ١١٢
 . العلمیة بیروت 

 ) ه ٥٤٨ت ( محمد عبد الكریم : الشهرستاني  •
 . دار الكتب العلمیة بیروت / ه ١٤١٣/ الطبعة الثانیة / الملل والنحل  - ١١٣

 ) ه١٠٨١ت ( محمد هادي محمد : الشیرازي  •
/ الطبعة االولى / تحقیق علي الفاضلي / الكشف الوافي في شرح اصول الكافي 

  . قم ایران / دار الحدیث / ه ١٤٣٠

  حرف الصاد 

 الدكتور صبحي / الصالح  •
/ انتشارات مكتبة الحیدریة / ه ١٤١٧/ الطبعة االولى / علوم الحدیث ومصطلحه  - ١١٤

 . قم ایران 
 ) ه٣٨١ت ( ابویه القمي محمد بن علي بن الحسین بن ب: الصدوق  •

انتشارات المكتبة / ه ١٤١٧/ الطبعة الرابعة / ثواب االعمال وعقاب االعمال  - ١١٥
 . ایران / الحیدریة قم 
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 .قم ایران / مؤسسة النشر االسالمي / ه ١٤٢٤/ الطبعة السادسة / الخصال  - ١١٦
 .المطبعة الحیدریة النجف االشرف / ه  ١٣٨٥/ الطبعة الثانیة / علل الشرائع  - ١١٧
/ مؤسسة التراث االسالمي / ه ١٤١٢/ الطبعة االولى / كمال الدین وتمام النعمة  - ١١٨

 .قم ایران 
مؤسسة التراث / ه ١٣٧٩/ ط .د/ تحقیق علي اكبر غفاري / معاني االخبار  - ١١٩

 .قم ایران / االسالمي 
 .بیروت لبنان / دار المحجة البیضاء / ه ١٤١٤/ الطبعة االولى / المقنع والهدایة  - ١٢٠
 .ایران/ دار الكتب االسالمیة / ه ١٣٩٠/ الطبعة الخامسة / یحضره الفقیه  من ال - ١٢١

 ) ه ١٣٥٤ت ( سید حسن : الصدر  •
 . قم ایران / مطبعة االعتماد / ت .د/ ط .د/ تحقیق ماجد الغرباوي / نهایة الدرایة  - ١٢٢

 الدكتور محمد حسین علي : الصغیر  •
مؤسسة البالغ / ه ١٤٣٣/ الطبعة االولى / موسوعة اهل البیت الحضاریة  - ١٢٣

 .بیروت
 ) ه٢٩٠ت ( محمد بن الحسن : الصفار  •

 .قم ایران / مطبعة فاضل / ه ١٣٨٤/  الطبعة االولى / بصائر الدرجات  - ١٢٤
 ) ه ٦٤٣ت ( عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري : ابن الصالح  •

/ ه ١٤٢٣/ الطبعة االولى / تحقیق عبد اللطیف الهیم / معرفة انواع علم الحدیث  - ١٢٥
 . دار الكتب العلمیة بیروت 

دار الكتب / ه ١٤١٦/ الطبعة االولى / تحقیق صالح محمد عویظة / المقدمة  - ١٢٦
 . العلمیة بیروت 

 ) . ه ١١٨٢ت ( محمد بن اسماعیل : الصنعاني  •
دار الكتب / ه ١٤١٧/ الطبعة االولى / توضیح االفكار لمعاني تنقیح األنظار  - ١٢٧

 . العلمیة بیروت 

  حرف الطاء 

  . السید محمد حسین : باطبائي الط •
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 . مؤسسة األعلمي بیروت / ه١٤١٧/ الطبعة االولى / المیزان في تفسیر القرآن  - ١٢٨
 ) من اعالم القرن السادس الهجري ( الفضل بن الحسن : الطبرسي  •

قم / مطبعة ستارة / ه ١٤١٧/  %تحقیق مؤسسة آل البیت / اعالم الورى  - ١٢٩
 .ایران

ه ١٤٢١/ الطبعة السادسة / تحقیق هاشم الرسولي / القرآن مجمع البیان في تفسیر  - ١٣٠
 .قم ایران / دار المعرفة / 

 ) ه٣١٠ت ( محمد بن جریر : الطبري  •
 .دار الكتب العلمیة بیروت / ت .د/ ط .د/ اختالف الفقهاء والمحدثین  - ١٣١
دار المعارف / ت .د/ الطبعة الثانیة / تحقیق محمد ابو الفضل / تاریخ الطبري  - ١٣٢

  .مصر 
 ) ه٤٦٠ت ( محمد بن الحسن : الطوسي  •

/ مؤسسة النشر االسالمي / ه ق ١٤٢٧/ الطبعة االولى / اختیار معرفة الرجال  - ١٣٣
 .قم ایران 

 . مطبعة النجف  ١٣٧٦/ ط .د/ تحقیق حسن الخرسان / االستبصار  - ١٣٤
 . مطبعة النعمان النجف / ه ١٣٨٤/ ط .د/ امالي الشیخ الطوسي  - ١٣٥
 . النجف االشرف / المطبعة العلمیة / ه ١٣٧٦/ ط .د/ ن التبیان في تفسیر القرآ - ١٣٦
دار الكتب / ه ق ١٣٩٠/ ط .د/ تحقیق حسن الخرسان / تهذیب األحكام  - ١٣٧

 . قم ایران / االسالمي 
 . قم ایران / مؤسسة النشر االسالمي / ه ١٤٢٢/ الطبعة الثالثة / الخالف  - ١٣٨
مؤسسة النشر / ه  ١٤١٥/ الطبعة االولى /  تحقیق جواد القیومي/ رجال الطوسي  - ١٣٩

 . قم ایران / االسالمي 
ه ١٤١٧/ الطبعة االولى / تحقیق محمد رضا االنصاري / العدة في اصول الفقه  - ١٤٠

 .قم ایران / مطبعة منارة / ش 
مؤسسة نشر الفقاهة / ه ١٤٢٢/ الطبعة الثانیة / تحقیق جواد القیومي / الفهرست  - ١٤١

 .قم ایران / 
 .المكتبة الرضویةالحیاء األثار الجعفریة / ه ١٣٨٧/ الطبعة الثانیة /  المبسوط - ١٤٢
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 . دار الكتب العربي بیروت / ه ١٣٩٠/ الطبعة االولى / النهایة  - ١٤٣
 ) . ه١٣٨٩ت ( اغا بزرك / الطهراني  •

دار احیاء التراث العربي / ه ١٤٣٠/ الطبعة االولى / الذریعة الى تصانیف الشیعة  - ١٤٤
 . بیروت / 

 ) ه٧٤٣ت ( الحسین بن محمد بن عبد اهللا : الطیبي  •
دار الكتب / ه ١٤٢٢/ الطبعة االولى / شرح الطیبي على مشكاة المصابیح  - ١٤٥

 . بیروت / العلمیة 

  حرف العین 

 ) ه ٤٦٣ت ( ابن عبد البر یوسف  •
 . دار الفكر بیروت / ت . د/ ط .د/ جامع البیان وفضله  - ١٤٦

 . الدكتور رشید عبد الرحمن / العبیدي  •
 . دیوان الوقف السني بغداد / ه ١٤٢٧/ ط .د/ عجم مصطلحات الحدیث النبوي م - ١٤٧

 الدكتور نور الدین / عتر  •
طیبة / ه ١٤٢٩/ الطبعة االولى / مناهج المحدثین العامة في الروایة والتصنیف  - ١٤٨

 سوریا / الدمشقیة 
 دار الفكر/ ه ١٤٢٩/ الطبعة التاسعة والعشرون / منهج النقد في علوم الحدیث  - ١٤٩

 .بیروت / دمشق 
 ) .ه٧٢٦ت ( الحسن بن یوسف بن یوسف بن المطهر : العالمة  •

 . قم ایران / مؤسسة التراث االسالمي / ه ١٤١٣/ الطبعة االولى / قواعد االحكام  - ١٥٠
ه مؤسسة النشر ١٤٢٣/ الطبعة الثانیة / مختلف الشیعة في احكام الشریعة  - ١٥١

 .قم ایران / االسالمي 
/ الطبعة االولى / تحقیق مهدي رجائي / نهایة االحكام في معرفة االحكام  - ١٥٢

 . بیروت / دار االضواء / ه١٤٠٦
 . النجف االشرف / المطبعة الحیدریة /  ١٣٨٢/ الطبعة الثانیة / رجال العالمة  - ١٥٣

 ) ه ٧٦١ت ( خلیل بن كیكلدي : العالئي  •
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/ الطبعة االولى / المجید  تحقیق حمدي عبد/ جامع التحصیل في احكام المراسیل  - ١٥٤
 . بغداد / الدار العربیة للطباعة / ه ١٣٩٨

  حرف الغین 

 محي الدین الموسوي / الغریفي  •
 . دار االضواء بیروت / ه ١٤٠٦/ الطبعة الثانیة / قواعد الحدیث  - ١٥٥

 .سید عبد الماجد / الغوري  •
/ كثیر  دار ابن/ ه ١٤٣٠/ الطبعة االولى / المدخل الى دراسة علوم الحدیث  - ١٥٦

 .سوریا / دمشق 
  حرف الفاء 

 ) ه٥٢٦ت ( محمد بن ابي یعلي : ابن الفراء  •
 .دمشق / المكتبة العربیة / ه ١٣٥٠/ الطبعة االولى / طبقات الحنابلة  - ١٥٧

 . الدكتور عبد الهادي : الفضلي  •
 . بیروت / دار المؤرخ العربي / ه ١٤١٤/ الطبعة االولى / اصول الحدیث  - ١٥٨

 .مجد الدین محمد بن یعقوب : الفیروز ابادي  •
 .دار الفكر بیروت / ت .د/ ط .د/ القاموس المحیط  - ١٥٩

 .السید مرتضى الحسیني : الفیروز ابادي  •
مطبعة النجف / ه ١٣٨٥/ ط .د/ عنایة االصول في شرح كفایة االصول  - ١٦٠

 .االشرف
 ) ه ١٠٩١ت ( محمد محسن : الفیض الكاشاني  •

/ اصفهان / ورات مكتبة أمیر المؤمنین منش/ ه ١٤٠٦/ الطبعة االولى / الوافي  - ١٦١
 . ایران 

  حرف القاف 

 .محمد جمال الدین : القاسمي  •
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منشورات محمد علي / ت .د/ ط .د/ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث  - ١٦٢
 . بیروت / دار الكتب العلمیة / بیضون 

 ) ه ٤٤٠ت ( عیاض بن موسى الیحصبي : القاضي  •
دار الكتب العلمیة / ه ١٤٢٥/ الطبعة االولى  /تحقیق احمد فرید / االلماع  - ١٦٣

 . بیروت
 ) .ه ٦٢٠ت ( عبد اهللا بن احمد بن محمد : ابن قدامة  •

 .مصر / المنشیة / مطبعة االمام / ت .د/ ط .د/ المغني  - ١٦٤
 . ه ٦٨٤ت / احمد بن ادریس / القرافي  •

 .بیروت / دار الكتب العلمیة / ه ١٤١٨/  ١ط/ الفروق  - ١٦٥
 ) ه ٦٧١ت(محمد بن احمد االنصاري : القرطبي  •

دار الكتب / ه ١٤٢٤/ الطبعة الثانیة / تحقیق سالم مصطفى / تفسیر القرطبي  - ١٦٦
 . بیروت / العلمیة 

 ) ه٩٢٣ت ( شهاب الدین احمد : القسطالني  •
 . دار الفكر بیروت / ه ١٤٢١/ ط .د/ ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري  - ١٦٧

 ) ه٣٢٩ت (ن بن الحسن علي بن الحسی: القمي  •
/ الطبعة االولى / تحقیق محمد رضا الجاللي / االمامة والتبصرة من الحیرة  - ١٦٨

 .بیروت لبنان / مؤسسة آل البیت الحیاء التراث / ه ١٤٠٧
 ) ه ١٢٢١ت ( ابو القاسم : القمي  •

المكتب / ه١٤١٧/ الطبعة االولى / غنائم األیام في مسائل الحالل والحرام  - ١٦٩
 ایران / قم / سالمي االعالمي اال

 مطبعة حجریة / ه ١٣٠٣/ ط .د/ قوانین االصول  - ١٧٠

  حرف الكاف 

 ) ه١٢٢٨ت ( جعفر : كاشف الغطاء  •
مكتب / ق .ه ١٤٢٢/ الطبعة االولى / كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء  - ١٧١

 . قم / االعالم االسالمي 
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 عمر رضا / كحالة  •
 . بیروت / التراث العربي دار احیاء / ت .د/ ط .د/ معجم المؤمنین  - ١٧٢

 ) ه ٨٠١ت ( عبد اللطیف عبد العزیز / الكرماني  •
 .مصر / المطبعة العثمانیة / ه ١٣١٥/ ط .د/ شرح المنار  - ١٧٣

 محمد بن عمر بن عبد العزیز / الكشي  •
 . كربالء / مؤسسة األعلمي للمطبوعات / ط .د/ ت .د/ الرجال  - ١٧٤

 محمد / كالنتر  •
/ ه ١٣٨٥/ الطبعة االولى / دراسات في اصول الفقه شرح على كفایة االصول  - ١٧٥

 . النجف االشرف / مطبعة النعمان 
 ) ه٣٢٩ت ( محمد بن یعقوب / الكلیني  •

 .طهران / دار الكتب االسالمیة / ه ش ١٣٧٥/ الطبعة السادسة / الكافي وفروعه  - ١٧٦
 ) ه  ١٣٠٦ت ( المال علي / كنى  •

/ الطبعة االولى / تحقیق محمد حسین مولولي / م الرجال توضیح المقال في عل - ١٧٧
 . قم ایران / مطبعة سرور / ه ١٤١٢

 ) ه ٢٣٥ت ( عبد اهللا بن محمد  / الكوفي  •
 . بیروت / دار الفكر / ه ١٤٢٤/ الطبعة الثانیة / المصنف في االحادیث  - ١٧٨

  حرف المیم 

 ) ه ٢٧٥ت ( محمد بن یزید القزویني / ابن ماجة  •
/ دار الكتب العلمیة / ه ١٤١٩/ الطبعة االولى / تحقیق محمود طه / السنن  - ١٧٩

 . بیروت 
 ) ه٥٣٦( محمد بن علي / المازري  •

/ دار الغرب االسالمي / م ١٩٩٢ت ط / الطبعة الثانیة / المعلم بفوائد مسلم  - ١٨٠
 . بیروت 

 ) ه ١٠٨١ت ( محمد صالح / المازندراني  •
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/ دار احیاء التراث العربي / ه ١٤٢١/ ى الطبعة االول/ شرح اصول الكافي  - ١٨١
 بیروت 

 ) ه ١٧٩ت ( س مالك بن أن/ مالك  •
/ دار احیاء التراث العربي / ط .د/ ت.د/ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي / الموطأ  - ١٨٢

 . بیروت 
 الدكتور رضا / مؤدب  •

 .ایران / قم / مطبعة امیران / ه ١٤٣١/ الطبعة االولى / تاریخ الحدیث  - ١٨٣
 ) ه١١١١ت ( محمد باقر  /المجلسي  •

 بیروت لبنان / مؤسسة الوفاء / ه ١٤٠٣/ الطبعة الثانیة / بحار االنوار  - ١٨٤
دار الكتب / ه ١٣٧٩/ الطبعة الرابعة / مرآة العقول في شرح اخبار ال الرسول  - ١٨٥

 . طهران / االسالمیة 
 ) ه٦٧٦ت ( نجم الدین جعفر بن الحسن / المحقق الحلي  •

/ تحقیق عبد الحسین محمد علي البقال / شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام  - ١٨٦
 . قم ایران / مطبعة شریعت / ه ١٤٢٤/ الطبعة الثانیة 

/ مطبعة سرور / ه ١٤٢٣/ ط .د/ تحقیق محمد حسین الشمري / معارج االصول  - ١٨٧
 . قم ایران 

/ سسة التاریخ العربي مؤ / ه ١٤٣٢/ الطبعة االولى / المعتبر في شرح المختصر  - ١٨٨
 . بیروت 

 ) ه٨٤٠ت ( احمد یحیى : ابن المرتضى  •
دار / ه ١٤٢٢/ الطبعة االولى / البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار  - ١٨٩

 . بیروت / الكتب العلمیة 
 ) ه٣٤٦ت ( علي بن الحسین بن علي / المسعودي  •

/ طبعة شریعت م/ ه ١٤٢٢/ الطبعة االولى / مروج الذهب ومعادن الجوهر  - ١٩٠
 .ایران

 ) ه٢٦١ت ( مسلم بن الحجاج النیسابوري : مسلم  •
 . الریاض / بیت االفكار الدولیة / ه ١٤١٩/ ط .د/ الصحیح  - ١٩١
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/ القاهرة / مطبعة محمد علي صحیح / ه ١٣٨٠/ ط .د/ صحیح مسلم مشكول  - ١٩٢
 . مصر 

 علي / المشكیني  •
قم / مطبعة الهادي / ه ١٤١٠/ الطبعة االولى / الفقه المأثور واالصول المتلقاة  - ١٩٣

 .ایران 
 شاكر / مصطفى  •

 دار العلم للمالیین / م ١٩٨٣/ الطبعة الثالثة / التاریخ العربي والمؤرخون  - ١٩٤
 الدكتور عبد المهدي / مطر  •

 . مطبعة جامعة بغداد / م ١٩٧٠/ ط .د/ دراسات في علم الدرایة  - ١٩٥
 .محمد رضا / المظفر  •

 .ایران / قم / مطبعة شریعت / ه ١٣٨٢/ الطبعة الثانیة / اصول الفقه  - ١٩٦
 عبد الرحمن یحیى / المعلي  •

 .بیروت / المطبعة السلفیة / ه ١٤٠٢/ ط .د/ االنوار الكاشفة  - ١٩٧
 محمد جواد / مغنیة  •

 .بیروت / دار الجواد / ه ١٤٠٤/ الطبعة االولى / الفقه على المذاهب الخمسة  - ١٩٨
 ) ه٤١٣ت ( محمد بن محمد النعمان العكبري / المفید  •

الطبعة الثانیة / تحقیق مؤسسة آل البیت / االرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد  - ١٩٩
 قم ایران / مطبعة مهر / ه ١٤١٦/ 
 قم ایران / مؤسسة النشر االسالمي / ه ١٤٥٢/ الطبعة الخامسة / االمالي  - ٢٠٠
 ایران / قم / مؤسسة النشر االسالمي / ه ١٤١٧/ الطبعة الرابعة / المقنعة  - ٢٠١

 ) ه ٧١١ت ( محمد بن مكرم : ابن المنظور  •
دار الكتب العلمیة / ه ١٤١٦/ الطبعة االولى / تحقیق عامر احمد / لسان العرب  - ٢٠٢

 .بیروت 
 محمد عبد الرؤوف / المناوي  •

لمیة دار الكتب الع/ ه ١٤٢٧/ الطبعة الثالثة / فیض القدیر شرح الجامع الصغیر  - ٢٠٣
 . بیروت / 
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  حرف النون 

 ) ه ٩٢٦ت ( زكریا محمد بن زكریا / االنصاري  •
/ الطبعة االولى / تحقیق عبد اللطیف الهیم / فتح الباقي بشرح الفیة العراقي  - ٢٠٤

 بیروت لبنان / دار الكتب العلمیة / ه ١٤٢٢
 ) ه ١٣٥٥ت ( محمد حسین الغروي / النائیني  •

 .طهران / مطبعة الحیدري / ه ١٣٧٢/  ط.د/ كتاب الصالة  - ٢٠٥
 ) ه٤٥٠ت ( احمد بن علي : النجاشي  •

قم / مؤسسة النشر االسالمي / ه  ١٤٠٧/ ط .د/ تحقیق موسى الشبیري / الرجال  - ٢٠٦
 .ایران / 

 ) ه ١٢٤٤ت ( محمد حسن / النجفي  •
دار الكتب / ه ١٣٩٧/ الطبعة السادسة / تحقیق علي األخوندي / جواهر الكالم  - ٢٠٧

 . طهران / میة االسال
 ) ه٣٠٣ت ( احمد بن شعیب بن علي / النسائي  •

 .دار الفكر بیروت / ه ١٣٩٨/ ط .د/ السنن  - ٢٠٨
 ) ه ٧١٠ت ( عبد اهللا بن احمد / النسیفي  •

دار الكتب العلمیة / ت .د/ ط .د/ كشف األسرار شرح المصنف على المنار  - ٢٠٩
 .بیروت 

 ابراهیم / النعمة  •
مطبعة الزهراء الحدیثة / ه ١٤٠٦/ عة االولى الطب/ دراسة في مصطلح الحدیث  - ٢١٠

 . العراق / الموصل 
 ) من اعالم القرن الثالث عشر ( الحسن بن موسى / النوبختي  •

المطبعة / ه ١٣٥٥/ ط .د/ بحر العلوم / تحقیق محمد صادق / فرق الشیعة  - ٢١١
 .النجف / الحیدریة 

 ) ه ٦٧٦ت ( یحیى بن شرف النووي / النووي  •



 .................................................................املراجع املصادر و
 

٢١٠ 

/ مطبعة حجازي / ت .د/ ط .د/ التزام محمد توفیق / النووي  صحیح مسلم بشرح - ٢١٢
 مصر / القاهرة 

  حرف الهاء 

 سید محمود / الهاشمي  •
مركز الغدیر / ه ١٤١٧/ الطبعة الثانیة / مباحث الحجج واالصول العملیة  - ٢١٣

 .ایران / قم / للدراسات االسالمیة 
 عبد الملك / ابن هشام  •

/ دار الفكر / ت .د/ ط .د/ تحقیق مصطفى السقا وابراهیم األبیاري / السیرة النبویة  - ٢١٤
 . بیروت 

 ) ه  ٦٨١ت (محمد بن عبد الواحد : ابن الهمام  •
 مصر / بوالق / المطبعة االمیریة / ه ١٣١٥/ الطبعة االولى / شرح فتح القدیر  - ٢١٥

 ) ه  ٩٧٥ت (عالء الدین علي المتقي : الهندي  •
/ الطبعة الثانیة / تحقیق محمود عمر / ال في سنن األقوال واألفعال كنز العم - ٢١٦

 .بیروت / دار الكتب العلمیة / ه ١٤٢٤

  حرف الواو 

 ) ه ١٢٠٥ت ( محمد باقر / الوحید البهبهاني  •
مؤسسة / ه ١٤٢٤/ الطبعة االولى / مصابیح الظالم في شرح مصابیح الشرائع  - ٢١٧

 .قم ایران / العالمة 

  حرف الیاء 

 ) ه ٢٥٩ت ( احمد بن یعقوب : الیعقوبي  •
/ ه ١٣٩٤/ الطبعة الرابعة / تحقیق محمد صادق بحر العلوم / تاریخ الیعقوبي  - ٢١٨

 / منشورات المكتبة الحیدریة 

  المجالت 



 .................................................................املراجع املصادر و
 

٢١١ 

 .ه ١٤٣٣/  ٦٨- ٦٧مجلة فقه أهل الحدیث العدد  -١
 .ه ١٤٢١، االصدار الثالث ، المعجم الفقهي  -٢
 . م  ٢٠٠٥مكتبة اهل البیت علیهم السالم االصدار االول  -٣
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Abstract 

1- Narration by meaning is to substitute the  tradition`s terms, or some of them, by 

another giving the same meaning. 

2- The jurists and linguists agreed that it is not allowed to narrate by meaning unless 

the narrator was an expert in Arabic language; the term and types of significance 

and rhetoric. 

3- The research found that the ancient jurists' books are narration by meaning 

because they were so close to the text and recognize the proved hadiths and 

narrations. 

4- The Imamate were creative in the field of narration by meaning where Al-Mukhni`e 

for Al- Sheikh Al- Sadooqh (d,381A.H) was of the first books that contained 

narration by meaning, actually it is a thesis of fatwaa as he recorded the terms of 

the hadiths` texts.  

5- During the first  jurisprudential phases the Imamates had great experience in 

writing the fatwa jurisprudential records that formed the first element of the 

practical thesis for the mukalafs where they depended on the narration by 

meaning which indicated its validity . 

6- The Islamic sectors have different opinions upon narration by meaning; some had 

accepted it, other had refuted and some had conditioned acceptance, Ijtihad 

dominates these opinions. 

7- The Imamte have a clear opinion upon narration by meaning depending on the  

infallible narration:- ( it is good if you intend the significance).  

8- Narration by meaning give the jurisprudential lesson a great deal od space for the 

cognitive induction to conclude the legal judgment. 

9- Narration by meaning depend on the narrators education, he had to understand and 

recognize four semantic and scientific levels of narration:- history of narration, text 

ofnarration, significance of narration and judgment of narration. 

10-The research shows that there is a clear renewal in the hadith school for the 

Imamate and that made it differed from the other school of hadith.  


