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:لملخ  

تتناول ھذه الدراسة حانبًا من جوانب الدراسات األصولیة للسنة النبویة، وذلك       

 مفھ�وم الروای�ة ب�المعنى وص�ورھا     ببی�ان  : فیما یتعلق بالسنة المرویة بالمعنى 

  .كمبحث أول

تن��اول البح��ث م��سألة االحتج��اج بالمروی��ات ب��المعنى     : ث��م ف��ي المبح��ث الث��اني   

  .الحتجاج بكل صورةبأنواعھا، وأقوال علماء المذاھب في ا

تط��رق البح��ث لتنزی��ل مباح��ث دالل��ة ال��نص الم��روي     : ث��م ف��ي المبح��ث الثال��ث  

ب��المعنى ف��ي الحك��م عل��ى ال��نص ب��العموم أو الخ��صوص أو اإلط��الق أو التقیی��د    

أواإلجمال أو البیان، وأقوال األصولیین في المسألة، ومحاولة الوص�ول لل�رأي            

ألص�ول، بتنزی�ل القواع�د العام�ة     األصولي ف�ي ال�صور الت�ي ل�م ت�ذكر ف�ي كت�ب ا         

 .   الضابطة للصور المذكورة على الصور التي لم تذكر

اس�تبدال اللف�ظ بمرادف�ھ ف�ي     أما في المبح�ث الراب�ع فق�د تن�اول البح�ث م�سألة           

   .الروایة بالمعنى
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This research investigates some of the Usuli 

aspects of the prophetic Sunnah, namely what is 

related to the issue of narration by meaning, its 

concept and forms, this is done in the first chapter. 

The authority of the various kinds of narration by 

meaning and scholars' views are discussed in the 

second chapter. 

Third chapter talks about role of the texts in 

question in determining that the text is general, 

specific, unqualified, qualified, abstract, or clear, 

and the scholars' views about this issue in order 

for us to reach a sound view about some forms 

which are not mentioned in the books of Usul, this 

is done by reference to the general rules which 

control this work. 

Fourth chapter discusses the issue of using 

synonyms in narration by meaning. 
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:المقدمة  

إن الحمد هللا، نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا،         

من سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ، وم�ن ی�ضلل ف�ال ھ�ادي ل�ھ، ون�شھد                و

أن ال إلھ إال اهللا وحده الشریك لھ، وأن محمدًا عبد اهللا ورسولھ، وص�فیھ م�ن خلق�ھ               

  :وخلیلھ،  صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا، وبعد

    إن�ھ مم�ا یع�ز ذك�ره ف�ي الدراس�ات األص�ولیة الحدیث�ة والمعاص�رة دراس�ة م�سألة            

الروایة باللفظ والروایة بالمعنى وكیف أّثر      : انقسام روایة السنة القولیة إلى فرعین     

ھذا التقسیم في الدرس األصولي والفقھي؛ في مباحث�ھ المختلف�ة م�ن حی�ث تفاص�یل                 

 وكیف أثر لفظ الراوي صحابیًا كان أم من ج�اء         االحتجاج بأنواع المرویات بالمعنى،   

بعده في مباح�ث دالالت األلف�اظ م�ن حی�ث العم�وم أو اإلط�الق أو اإلجم�ال، إل�ى غی�ر                 

ذلك من المباحث األصولیة، و ما یترتب علیھا من نكت وأحكام، ومن ھنا ی�أتي ھ�ذا     

ألص��ولیة المباح��ث االبح��ث لیب��ین إح��دى الم��سائل المتعلق��ة بالروای��ة ب��المعنى؛ وھ��ي  

 عّلھا تكون مساھمة یسیرة في ت�سلیط ال�ضوء عل�ى ھ�ذا          المتعلقة بالروایة بالمعنى،  

  .الموضوع

:أھمیة البحث  

تنبع أھمیة ھذا البحث بالدرجة األولى م�ن إع�ادة النظ�ر ف�ي دراس�ة ال�سنة ف�ي                 

الدراس��ات المعاص���رة، لع���دم وج��ود دراس���ة معاص���رة علمی��ة م���ستقلة أف���ردت    

ة العامة ف�ي المروی�ات ب�المعنى، فت�أتي ھ�ذه الدراس�ة          لدراسة المباحث األصولی  

لتخصیص ھذا الموضوع بالبحث، بطریقة علمیة عمیقة وج�ادة، للوص�ول إل�ى         

  .نظرة متكاملة، وفھم دقیق للسنة المنقولة بالمعنى

:تھدف ھذه الدراسة إلى: أھداف البحث  

 قواعدھا المباحث األصولیة المعروفة وتنزیل نتائجھا وتطبیقإعادة دراسة -١

.على السنة المرویة بالمعنى  

بیان كیف أثر النقل بالمعنى للحدیث النبوي الشریف في طریقة فھمنا لكثیر -٢

.من النصوص الحدیثیة  

إیضاح أھمیة وخطورة التعامل مع المرویات بالمعنى، وبخاصة عند -٣

.ى في ذلكاستنباط األحكام الفقھیة منھا، أخذًا بعین االعتبار تأثیر النقل بالمعن  
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:الدراسات السابقة  

ال توجد دراس�ة أف�ردت لدراس�ة المباح�ث األص�ولیة المتعلق�ة بالروای�ة ب�المعنى          

بشكل خاص، غیر أنھ توجد دراسات تلتقي مع ھذه الدراسة في بع�ض جوان�ب      

  :مادة الدراسة ومنھا

–یاسر أحمد ال�شمالي     : د: العلل الناشئة عن الروایة بالمعنى    : بحث بعنوان -١

  :م٢٠٠٣سنة -٢العدد-١٩ المجلد -ر بمجلة جامعة دمشقمنشو

وقد تطرق الباحث في دراس�تھ لم�نھج النق�اد ف�ي ك�شف أخط�اء ال�رواة، وجم�ع            

طرق الحدیث، والنظر في اتحاد مخرج الحدیث أو اختالفھ، وأثر ذلك في كشف 

عل��ل الروای��ة ب��المعنى، ث��م تط��رق إل��ى بی��ان أس��باب وق��وع ال��رواة ف��ي أخط��اء     

التي منھا اختصار الحدیث، وحمل الع�ام عل�ى الخ�اص، والغفل�ة ع�ن      الروایة، و 

احتم��ال األلف��اظ ألكث��ر م��ن معن��ى، و ف��ي نقط��ة األس��باب تحدی��دًا یتق��اطع بح��ث      

الدكتور الشمالي مع ھذه الدراسة في نفس المسائل غیر أنھا في ھذه الدراس�ة    

  .ستدرس من زاویة أصولیة

للطال�ب  : ثره ف�ي اخ�تالف الفقھ�اء      اختالف روایات الحدیث وأ   :  بحث بعنوان  -٢

جامع���ة /  المعھ���د الع���الي ألص���ول ال���دین - رس���الة ماج���ستیر-عبدالمجی���د بی���رم

  :م١٩٩٣ -الجزائر

وتناول الباحث في رس�التھ أس�باب اخ�تالف روای�ات الح�دیث، والت�ي ك�ان منھ�ا                

: روایة الحدیث بالمعنى، وكان من جملة ماتناولھ في بحثھ م�سألة زی�ادة الثق�ة           

وحكمھ��ا عن��د المح��دثین واألص��ولیین، وأث��ر ھ��ذه الزی��ادة ف��ي اخ��تالف  تعریفھ��ا 

الفقھاء، وتلتقي ھذه الدراس�ة م�ع موض�وع رس�الة الماج�ستیر ھ�ذه ف�ي تن�اول               

مسألة زیادة الثقة وتعریفھا وحكمھا عند األصولیین، فیما تختلف ھذه الدراسة 

   .          في أنھا ستتناول األحكام األصولیة للزیادة بالمعنى

: حث التالیةتم تقسیم البحث إلى المبا: خطة البحث  

.مفھوم الروایة وصورھا: المبحث األول  

.االحتجاج بالروایة بالمعنى: المبحث الثاني  

.الروایة بالمعنى ومباحث الداللة والبیان: المبحث الثالث  

.استبدال اللفظ بمرادفھ في الروایة بالمعنى: المبحث الرابع    
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  املبحث األول

  مفهوم الرواية باملعىن وصورها

 اطب اول

 رواوم ا 

تنقسم الروایة بحسب نقل اللفظ النبوي حرفیًا أو نقل معناه دون لفظھ إلى 

: نوعین ھما  

،دون تغییر في ) ١(الروایة باللفظ ،وھي أن یحدث الرجل الحدیث كما سمع-١

ألفاظھ وحروفھ ،وھي أعلى المرتبتین وأوالھما بالقبول عند كل من الفقھاء 

.والمحدثین   

وقد حرص الصحابة ومن بعدھم على تحري نقل ألفاظ األحادیث لفظًا لفظًا، 

، حتى لقد بلغ األمر ببعض الرواة أن ینقل اللفظ ملحونًا كما ) ٢(وحرفًا حرفًا

إني : ففي اإللماع للقاضي عیاض عن أبي معمر قالوصلھ عمن روى عنھ ،

الذي : - رحمھ اهللا-ألسمع الحدیث لحنًا فألحن كما سمعت، قال القاضي عیاض

استمر علیھ عمل أكثر األشیاخ نقل الروایة كما وصلت إلیھم وسمعوھا وال 

).٣(یغیرونھا من كتبھم  

اء ذھب�وا إل�ى أن     على أن مقالة القاضي عیاض ھذه فیھا نظر؛ ألن أغلب العلم�           

األص��ح ت��صحیح اللف��ظ الملح��ون، ألن رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ك��ان       

وھ�ي   : الروای�ة ب�المعنى   -٢).    ٤(أفصح العرب ومن المعیب ن�سبة اللح�ن إلی�ھ         

أن یؤدي ال�راوي م�ا رواه بألف�اظ م�ن عن�ده ك�ًال أو بع�ضًا، م�ع المحافظ�ة عل�ى                

ص من��ھ ش��یئًا، وال یح��ّرف وال یب��ّدل، المعن��ى بحی��ث ال یزی��د فی��ھ ش��یئًا، وال ی��نق

،وھ��و ش��ائٌع ومنت��شٌر من��ذ عھ��د ال��صحابة  ) ٥(وھ��ذا الن��وع مختَل��ف ف��ي ج��وازه 

رضوان اهللا عنھم وم�ن بع�دھم ،وھ�و ن�وع رخ�صٍة لم�ا ك�ان یلحقھ�م ف�ي ض�بط               

  ).٦(األلفاظ والجمود علیھا من الحرج والمشقة

أنواعھ��ا وش��روطھا والروای��ة ب��المعنى م��ن الم��سائل الت��ي عن��ي العلم��اء ببی��ان   

  .     واآلثار الفقھیة المترتبة علیھا إلى غیر ذلك من المسائل
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ب اطا  

 رواور ا  

أطلق مصطلح الروای�ة ب�المعنى عل�ى جمل�ة م�ن ال�صور الت�ي ت�ضمنت ت�صّرف                 

الراوي في نص الحدیث، كًال أو بعضًا، وفیما یلي تعداد لھ�ذه ال�صور وتعری�ف       

  .لتمثیل لكل منھا بمثال یرفع اإلبھامموجز بھا، مع ا

وھ��و أن ینق��ل ال��راوي   : تق��دیم المت��أخر م��ن لف��ظ الح��دیث وت��أخیر المتق��دم      -١

الح��دیث بلفظ��ھ غی��ر أن��ھ ق��د یق��دم لفظ��ًا أو ی��ؤخره، وف��ي ھ��ذه الحال��ة ق��د یك��ون  

التقدیم والتأخیر غیر مؤثر في المعنى بتغیی�ر، وم�ن الممك�ن أن ی�ؤثر ذل�ك ف�ي           

 ت��أثیر اللف��ظ المق��دم أو الم��ؤخر ف��ي س��یاق ال��نص، وم��ن المعن��ى، وذل��ك بح��سب

ع��ن أب��ي ب��ردة، ع��ن (أمثل��ة ھ��ذا الن��وع ح��دیث األش��عریین ال��ذي رواه البخ��اري 

أتیت النبي صلى اهللا علیھ وسلم في رھط من األش�عریین أس�تحملھ،             : أبیھ، قال 

 ث�م لبثن�ا م�ا ش�اء اهللا    : قال" واهللا ال أحملكم، وما عندي ما أحملكم علیھ       : "فقال

أن نلبث، ثم أتي بثالث ذود غّر الذرى، فحَمَلنا علیھا، فلما انطلقنا قلنا، أو قال               

واهللا ال ُیباَرك لنا، أتینا النبي صلى اهللا علیھ وسلم ن�ستحملھ فحل�ف أن        : بعضنا

ال یحملن��ا، ث��م حملن��ا، ف��ارجعوا بن��ا إل��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم فن��ذكره،     

 ال - إن ش��اء اهللا -م، ب��ل اهللا حملك��م، وإن��ي واهللا م��ا أن��ا حمل��تك: " فأتین��اه فق��ال

أحلف على یمین، فأرى غیرھا خی�رًا منھ�ا، إال كف�رت ع�ن یمین�ي وأتی�ت ال�ذي                 

  ).٧)(أتیت الذي ھو خیر وكفرت عن یمیني :  أو-ھو خیر 

ففي ھذا الحدیث قّدم الراوي كفارة الیمین عن الحنث تارًة، وأخرھ�ا ت�ارًة عن�ھ                

ى ھذا التقدیم والتأخیر اختالف الفقھاء من الصحابة فم�ن      أخرى، وقد ترتب عل   

بع��دھم ف��ي أیھم��ا األول��ى بالتق��دیم، فم��نھم م��ن ذھ��ب إل��ى تق��دیم الكف��ارة عل��ى       

ف�ي اخ�تالف اش�تھر    ) ٩(، ومنھم من ذھب إلى أن الكفارة تعق�ب الفع�ل         )٨(الفعل

 .   بین المذاھب

 جماع�ة ویتف�رد     أن ی�روي الح�دیث    ( وھ�ي كم�ا ق�ال الزرك�شي         : زیادة الثق�ة  . ٢

، وھذا البعض ھو المعروف بالثقة، وھذه الزیادة قد         )١٠) (بعضھم بزیادة فیھ  

تكون من صحابي، وقد تكون من تابعي، كم�ا أن لھ�ذه الزی�ادة أنواع�ًا متع�ددة،             

ومنھا ما یكون في اللفظ ومنھا ما یكون في المعنى، وقد اخُتلف في حكم قبول       

  : والمحدثین، ومن أمثلة زیادة الثقةھذه الزیادة أو ردھا بین الفقھاء
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، فف�ي ھ�ذا     )١١"(جعلت لنا األرض مسجدًا وجعلت تربتھا لن�ا طھ�وراً         : "حدیث

الح�دیث زی�ادة تف�ّرد بھ�ا أب�و مال�ك س�عد ب�ن ط�ارق األش�جعي وس�ائر الروای��ات            

).   وتربتھا(بدون لفظ ) ١٢" (وجعلت لنا األرض مسجدًا وطھورًا: "لفظھا  

تزاد لفظ�ة ف�ي م�تن الح�دیث م�ن ك�الم ال�راوي، فیح�سبھا          أن  : وھو:اإلدراج-٣ 

من یسمعھا مرفوعة في الحدیث، فیرویھ�ا ك�ذلك، وق�د وق�ع م�ن ذل�ك كثی�ر ف�ي            

  ).١٣(الصحاح والسنن والمسانید وغیرھا

ول��إلدراج أن��واع مختلف��ة بح��سب ص��ورة اإلدراج، وموض��ع وقوع��ھ، فكم��ا یق��ع  

ب�أن یك�ون م�تن الح�دیث عن�د          اإلدراج في الم�تن یق�ع اإلدراج ك�ذلك ف�ي ال�سند؛              

الراوي لھ بإسناد إال طرفًا منھ، فإنھ عنده بإسناد ث�ان، فیدرج�ھ م�ن رواه عن�ھ       

).١٤(على اإلسناد األول، ویحذف اإلسناد الثاني، ویروي جمیعھ باإلسناد األول  

ومن أمثل�ة إدراج ال�راوي بع�ض كالم�ھ ف�ي الم�تن م�ا ذك�ره اب�ن عب�د الب�ر ف�ي                         

ك عن ابن شھاب عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى  مال(التمھید من حدیث    

ال تباغضوا، وال تدابروا، وال تحاس�دوا؛ وكون�وا عب�اد اهللا        : اهللا علیھ وسلم قال   

وق�د زاد س�عید     ) ... ١٥(إخوانًا، وال یحل لمسلم أن یھاجر أخاه ف�وق ث�الث لی�ال            

 أعل�م  ال: ق�ال حم�زة  ... وال تناف�سوا  : بن أبي م�ریم ف�ي ھ�ذا الح�دیث ع�ن مال�ك        

غی���ر س���عید ب���ن أب���ي " وال تناف���سوا"أح���دًا ق���ال ف���ي ھ���ذا الح���دیث ع���ن مال���ك  

  ).     ١٦)(مریم

  :استبدال لفظ أو حرف في الحدیث-٤

وذلك بأن ینقل الراوي الحدیث فی�ستبدل أح�د األلف�اظ بلف�ظ آخ�ر، ق�د یك�ون ھ�ذا               

حك�م  اللفظ مطابقًا في المعنى للفظ المستبَدل عنھ، وقد یستبدلھ بلفظ یؤدي إلى              

مختلف، واستبدال األلفاظ في الروایة بالمعنى من أكثر صورھا شیوعًا، ومثال           

 -ھذه الصورة االستبدال الحاصل في حدیث التیمم وھو حدیث عمار ابن یاس�ر         

 ف��ي حاج��ة، - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -بعثن��ي النب��ي : " ق��ال-رض��ي اهللا عنھم��ا 

مرغ الدابة، ث�م أتی�ت النب�ي     فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعید، كما ت        

إنما یكفیك أن تقول بیدیك ھكذا :  فذكرت ذلك لھ، فقال - صلى اهللا علیھ وسلم      -

 ثم ضرب بیدیھ األرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال عل�ى الیم�ین، وظ�اھر            -

  )  ١٧" (كفیھ ووجھھ
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ثم مسح الشمال على الیمین، وظاھر كفیھ ووجھھ " قولھ (قال ابن دقیق العید 

دم في اللفظ  مسح الیدین على مسح الوجھ بحرف ال�واو، وھ�ي ال تقت�ضي              ق" 

ث��م م��سح ظ��اھر كفی��ھ  " الترتی��ب، ھ��ذا ف��ي ھ��ذه الروای��ة، وف��ي روای��ة غیرھ��ا   

وھي تقت�ضي الترتی�ب، فاس�ُتِدل ب�ذلك عل�ى أن ترتی�ب            " ثم  " بلفظة  " ووجھھ  

مم، ثب�ت  الیدین على الوجھ في الوضوء لیس بواجب؛ ألنھ إذا ثبت ذلك في التی   

  ). ١٨)(في الوضوء، إذ ال قائل بالفرق 

، )١٩(وھو روایة بعض الحدیث الواح�د دون بع�ض   :  اختصار متن الحدیث   -٥ 

، واالخت�صار ق�د   )٢٠(وقیل ھو حذف بعضھ واالقتصار في الروایة على بع�ضھ          

یقع في اإلسناد؛ ولیس ھذا من باب الروایة بالمعنى، وقد یقع في المتن، وھ�و        

، على أن م�ن العلم�اء م�ن ت�وحي أق�والھم      )٢١(باب من أبواب الروایة بالمعنى    

  ).٢٢(أن اختصار الحدیث باب قریب من الروایة بالمعنى ولیس أحد أفرادھا 

ذلك من المصنفین، ومن أشھر الم�صنفین  واالختصار كما یقع من الرواة یقع ك    

ألس��باب عدی��دة، ) ٢٣(- رحمھم��ا اهللا-عم��ًال باالخت��صار اإلم��ام مال��ك والبخ��اري 

ع�ن اب�ن ش�ھاب، ع�ن س�عید ب�ن الم�سیب،        (ومن أمثلة االختصار ما رواه مالك    

أن رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ق��ضى ف��ي الجن��ین یقت��ل ف��ي بط��ن أم��ھ      "

كی�ف أغ�ّرم م�ا ال ش�رب وال      : فقال الذي ُقضي علیھ   ،  "عبد أو ولیدة   )٢٤(بغرة

أك��ل، وال نط��ق وال اس��تھل، ومث��ل ذل��ك یط��ل، فق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ   

وھ��و ح��دیث : ، ق��ال اب��ن عب��د الب��ر )٢٥"(إنم��ا ھ��ذا م��ن إخ��وان الكھ��ان : "وس��لم

اختصره مال�ك ف�ذكر من�ھ دی�ة الجن�ین الت�ي علیھ�ا األم�ر المجتم�ع علی�ھ عن�ده،                   

  ).    ٢٦)(مرأة إذ ُضربت فألقت الجنین المذكوروترك قصة ال

 - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  -وھ��و م��ا أض��یف إل��ى رس��ول اهللا    : رف��ع الح��دیث -٦

، س�واء أك�ان ھ�ذا الم�ضاف فع�ًال أم            )٢٧(خاصة، وال یقع مطلقھ عل�ى غی�ر ذل�ك         

قوًال أم تقریرًا، وسواء أكان صفًة أم حكمًا ، وسواء أضافھ الصحابي أم غی�ره               

، وی��رى الخطی��ب البغ��دادي أن ش��رط المرف��وع أن ی��ضیفھ   )٢٨(مم��ن ج��اء بع��ده 

، وینق��سم الرف��ع إل��ى  )٢٩(ال��صحابي ال غی��ر إل��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  

فمن�ھ المرف�وع ت�صریحًا والمرف�وع حكم�ًا، والرف�ع م�ن         أنواع وأحوال مختلف�ة،     

م�ا  : أكثر أنواع الروایة بالمعنى داللة على النقل بالمعنى، ومن أمثل�ة المرف�وع        

ح��دثنا خ��الد ب��ن یحی��ى، ح��دثنا م��سعر، ح��دثنا قت��ادة، ح��دثنا ( رواه البخ��اري ق��ال

إن اهللا تج��اوز ألمت��ي عم��ا   : "زرارة ب��ن أوف��ى، ع��ن أب��ي ھری��رة، یرفع��ھ ق��ال    

  ).   ٣٠")(سوست، أو حدثت بھ أنفسھا، ما لم تعمل بھ أو تكلمو
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 بحث الثانيامل

 االحتجاج باملرويات باملعىن

 اطب اول

 اج  ادث اروع

م�ا أخب�ر فی�ھ ال�صحابي ع�ن          (عرف الخطیب البغدادي الح�دیث المرف�وع بقول�ھ          

 اب�ن ال�صالح ف�ي    ، وق�د ذك�ر    )٣١)(قول الرسول صلى اهللا علی�ھ وس�لم أو فعل�ھ          

، وق��د تع��ددت أق��وال  )٣٢(مقدمت��ھ جمل��ة م��ن ال��صیغ ھ��ي م��ن قبی��ل المرف��وع    

  : األصولیین في االحتجاج بھا كاآلتي

أم�ر النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ         (إذا روى الصحابي الحدیث بصیغة      : الصیغة األولى 

فرض صلى اهللا علی�ھ     (، أو ) نھى صلى اهللا علیھ وسلم عن كذا      (أو  ) وسلم بكذا 

  :، فیھ أقوال)أباح صلى اهللا علیھ وسلم كذا(أو) ذاوسلم ك

ل��یس بحج��ة؛ وھ��و ق��ول أب��و بك��ر ال��صیرفي والب��اقالني والكرخ��ي : الق��ول األول

، وإن كان�ت مراجع�ة      )٣٣(ونسب القول بذلك إل�ى أب�ي بك�ر ال�رازي م�ن الحنفی�ة              

، و ن�سب الق�ول ب�ذلك أی�ضًا ل�داود           )٣٤(قول الرازي تثب�ت إن�ھ عل�ى خ�الف ذل�ك           

  ).٣٥(وإن كان ابن القّصار نفى نسبة ھذا القول إلیھالظاھري 

واحتج أصحاب ھذا القول لقولھم بأن ھذه الصیغة تدخلھا جملة من االحتماالت 

: منھا  

.ظن الصحابي ما لیس بأمر أمرًا: االحتمال األول  

اعتقاد الصحابي أن األمر بالشيء نھي عن ضده، والنھي : االحتمال الثاني

).٣٦(، وبالتالي حملھ لمعنى الحدیث على ذلكعن الشيء أمر بضده  

في عموم األمر والنھي أو خصوصھ، فیحتمل أن یحمل العام : االحتمال الثالث

). ٣٧(على الخاص أو العكس   
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وی���رى أص���حاب ھ���ذا الق���ول أن ھ���ذه االحتم���االت ال تجتم���ع ف���ي ق���ول ویمك���ن   

 .االحتجاج بھ، لقوة جانب الظنیة فیھ

صحابي أم�ر أو نھ�ى أو ف�رض أو أب�اح حج�ة ف�ي نق�ل          أن ق�ول ال�    : القول الثاني 

خبر النبي صلى اهللا علیھ وسلم وحكمھ الذي نص علی�ھ ف�ي الخب�ر، وھ�و ق�ول          

  ).٣٨(الجمھور

: واحتج الجمھور باألدلة اآلتیة  

أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ :  أن الصحابي لم یصّرح بنقل األمر بقولھ-١

مر؛ فیكون ھذا الظاھر راجحًا على ذلك وسلم ، إال بعد جزمھ بوجود حقیقة األ

.االحتمال  

 أھل اللغة؛ - یعني الصحابة -أن معرفة داللة األمر مستفادة من اللغة، وھم     -٢

فال یخفى علیھم لفظ األمر من غیره، كما أن الصحابة لم یكن بینھم في ص�یغة                

إن ال�راوي یحتم�ل أن ی�شتبھ علی��ھ    : األم�ر والنھ�ي ونحوھ�ا خ�الف، حت�ى یق�ال      

المراد من األمر، بل كان عندھم معلومًا بالضرورة من لغتھم، من غی�ر اش�تباه         

وال احتم��ال، وإنم��ا وق��ع الخ��الف ف��ي األم��ر فیم��ا ب��ین األص��ولیین بع��د ع��صر        

ال��صحابة رض��ي اهللا ع���نھم بكثی��ر، وذل���ك ال ی��ستلزم اخ���تالف ال��صحابة فی���ھ،      

  ).٣٩(واشتباھھ علیھم

 كان الصحابة یقتصرون على ھذا كما احتج الجمھور بفعل الصحابة، فقد-٣

اللفظ دون طلب دلیل على أمره أو نھیھ، ویحتجون بھ، وال یجوز أن یقال في 

).  ٤٠(حقھم إنھم احتجوا بما لیس بحجة  

التوقف، وھو قول اإلمام البیضاوي، ومال اإلمام البی�ضاوي إل�ى           : القول الثالث 
الخب�ر لل�بعض أم للك�ل،    ھذا القول لعدم وجود قرینة دالة على توج�ھ األم�ر ف�ي          

وأیضًا ال یوجد ما یدل على دوام األمر أم تأقیتھ بوقت، ولذا كان اختی�ار اإلم�ام      
التوقف، أو وجود ضمیمة دالة على أن حكم النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم عل�ى                  

  ).     ٤١(الواحد حكمھ على الجماعة

بالنظر إلى األقوال ال�سابقة وحج�ة ك�ل ق�ول؛ ف�إن ق�ول الجمھ�ور ھ�و              : الترجیح
ال��راجح لق��وة حج��تھم، كم��ا أن معظ��م األحك��ام ال��شرعیة الت��ي تت��ضمن األم��ر         
والنھ��ي ب��درجاتھا منقول��ة ب��صیغ م��شابھة، والق��ول بع��دم حجیتھ��ا ی��ؤدي إل��ى      

  .                تعطیل شطر كبیر من األحكام الشرعیة
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ُنھینا عن ( ، أو)ُأمرنا بكذا(إذا روى الصحابي الحدیث بصیغة : لثانیة الصیغة ا

:المبنیة للمجھول كان فیھ األقوال التالیة) ُحّرم علینا(، أو )ُأبیح لنا(، أو)كذا  

یمتنع إضافة األمر أو النھي أو الحظ�ر أو اإلباح�ة ف�ي الخب�ر إل�ى               : القول األول 

و الكرخ��ي، و )٤٢( السرخ��سي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، وص��رح ب��ھ  -رس��ول اهللا

، كما نسب القول بذلك     )٤٤(، وھو قول إمام الحرمین    )٤٣(الجصاص من الحنفیة  

  ).٤٦(، وھو قول ابن حزم في اإلحكام)٤٥(إلى اإلمام الشافعي في الجدید

  :واحتج أصحاب ھذا القول باآلتي

أن ح��ذف الفاع��ل ف��ي ھ��ذه ال��صیغة یجع��ل اللف��ظ مح��تمًال ألن یك��ون األم��ر أو  -١

لنھ��ي ص��ادرًا من��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، وق��د یك��ون ص��ادرًا م��ن غی��ره م��ن      ا

  .الخلفاء أو األمراء

أن ھذه الصیغة تحتمل أن تكون اس�تنباطًا واجتھ�ادًا م�ن ال�صحابي ألم�ر أو              -٢ 

  ).٤٧(نھي من الكتاب الكریم 

 ومع وجود ھذه االحتماالت وتساویھا فإنھ ال یستقیم نسبتھ إلى الرسول صلى        

لی��ھ وس��لم؛ ألن ن��سبتھ إل��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ت��رجیح ألح��د         اهللا ع

االحتماالت بال مرجح، فال یكون حجة أصًال، كم�ا أن الحك�م م�ع الت�ردد ال أص�ل               

  ).٤٨(لھ

أن الظاھر من ھذه الصیغ وجوب إضافة الحكم المنصوص علی�ھ       : القول الثاني 

  : باآلتيفیھا إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم، واستدلوا لقولھم

أن غ�رض ال�صحابي م�ن نق�ل الخب�ر أن یعلمن�ا ال�شرع، فیج�ب حمل�ھ عل�ى م�ن            

صدر منھ الشرع دون غیره من األئمة والخلف�اء، وال یحم�ل عل�ى أن�ھ أم�ر اهللا                 

  ).٤٩(تعالى؛ ألن أمره ظاھر للكل فال یستفاد من قول أو استنباط الصحابي

 ال�صدیق، وب�ین أن یك�ون    التفصیل؛ بین أن یكون ال�راوي أب�ابكر       : القول الثالث 

 رض�ي  -الراوي غیره من الصحابة، ذلك أن�ھ إن ك�ان ال�راوي أب�وبكر ال�صدیق              

، ألن أب�ا  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم        - فُیحمل عل�ى أن اآلِم�َر ھ�و النب�ي            -اهللا عنھ   

ُأمرنا، إال وآِم�ُرُه النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، ألن غی�ر النب�ي ال               : بكر ال یقول  

 أمَر غیره، وال َت�أمَّر علی�ھ أح�د م�ن ال�صحابة، فأم�ا غی�ر أب�ي                    یأمره، وال َیلتزم  

 – صلى اهللا علی�ھ وس�لم        -ُأِمْرنا، فإنھ یجوز أن یكون اآلمر النبي        : بكر إذا قال  
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أو غیره، ألن أبا بكر َتأمَّر على الصحابة، ووجب علیھم امتثال أمره، وقد كان               

 صلى -ي زمن رسول اهللا  من الصحابة أمیرًا ف- رضي اهللا عنھ -غیر أبي بكر 

  . وبعده، فیجوز أن یضاف األمر إلیھم-اهللا علیھ وسلم 

ُأب��یح، وُأوج��ب، وُحظ��ر، فیق��وى ف��ي جانب��ھ أن ال یك��ون     : أم��ا إذا ق��ال ال��راوي 

، ألن اإلیجاب واإلباحة والحظر إلى - صلى اهللا علیھ وسلم -مضافًا إال إلى النبي   

خ�الف األم�ر، ف�إن اإلم�ام ق�د ی�أمر        دون غیره، ب- صلى اهللا علیھ وسلم      -النبي  

َأوَجَب اإلمام، إال على تأویل إض�افة اإلیج�اب إلی�ھ     : بما یوجبھ الشرع، وال یقال    

  ).٥٠(بنوع من المجاز، لصدور األمر باإلیجاب عنھ

التوقف حتى یقوم الدلیل على أن اآلمر ھ�و رس�ول اهللا ص�لى اهللا     : القول الرابع 

  ).٥١( السمعاني دون نسبتھ لقائلھعلیھ وسلم أو غیره، وھو قول ذكره

إن مراجع��ة مق��اییس ال��صحابة وم��ن ج��اء بع��دھم م��ن أھ��ل العل��م ف��ي  : الت��رجیح

قبول األخبار، باإلضافة إلى ما عرف عن الصحابة من شدة الحرص عل�ى دق�ة        

النقل عن النبي الكریم علیھ ال�صالة وال�سالم، كلھ�ا أم�ور ت�رجح م�ا ذھ�ب إلی�ھ                

( أو) ُأمرنا بكذا ( روایة الصحابي الحدیث بصیغة      أصحاب القول األول من حمل    

المبنیة للمجھول على ص�دور األم�ر       ) ُحرم علینا (أو  )ُأبیح لنا (أو) ُنھینا عن كذا  

أو النھي أو الحظر أو اإلباحة فیھ�ا م�ن رس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، كم�ا أن                   

أحادی��ث رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم والت��ي زك��ى وع��ّدل فی��ھ ص��حابتھ          

ان اهللا عل��یھم ت��دعم جان��ب الثق��ة ف��ي أن م��ا یروون��ھ م��ن أوام��ر ومن��اٍه       رض��و

شرعیة إنما المرجع فیھا إلى المشرع صلى اهللا علیھ وسلم ومن ذل�ك م�ا رواه          

ال "ق��ال رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم : أحم��د ع��ن أب��ي س��عید الخ��دري ق��ال

أح��دھم وال ت��سّبوا أص��حابي ف��إن أح��دكم ل��و أنف��ق مث��ل أح��ٍد ذھب��ًا م��ا بل��غ ُم��ّد        

؛ فال یمكن لمن ھذا شأنھم ان یشرعوا لألمة مالم یشرع اهللا عز              )٥٢"(نصیفھ

  .         وجل

ل�یس  ( ، أو )م�ن ال�سنة ك�ذا     ( إذا روى ال�صحابي الخب�ر ب�صیغة       : الصیغة الثالث�ة  

؛ لألصولیین أقوال في حمل الخبر على الصدور من النبي ص�لى      )من السنة كذا  

  : اهللا علیھ وسلم ، كاآلتي

أنھ ال حج�ة فی�ھ، وأن�ھ ال یحم�ل عل�ى س�نة النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ                 : لقول األول ا

وس��لم إال عن��د اقت��ران اللف��ظ بقی��د مق��ال ، أو قرین��ة ح��ال فیج��ري عل��ى ق��ضیتھا  

، وأب��ي بك���ر ال��صیرفي م��ن ال���شافعیة،    )٥٣(حینئ��ذ، وھ��و ق��ول إم���ام الح��رمین    
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البخ��اري والكرخ��ي وأب��و زی��د الدبوس��ي وأب��و الح��سن الب��زدوي وعب��د العزی��ز     

، وھو قول ابن حزم الظ�اھري؛ ال�ذي   )٥٤(والجصاص، والسرخسي من الحنفیة  

م��ن ال��سنة ك��ذا، وأمرن��ا بك��ذا، ونھین��ا ع��ن ك��ذا ل��یس   : ی��رى أن ق��ول ال��صحابي

مسندًا، وال یقطع أنھ عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وال ینسب إل�ى أح�د ق�ول            

، واحتج أصحاب ھذا الق�ول  )٥٥(لم یرَو أنھ قالھ، ولم یقم برھاٌن على أنھ قالھ      

  :باألدلة التالیة

 أن لفظ السنة متردد بین سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وسنة غیره م�ن           -١

الخلف��اء الراش��دین، وق��د دل��ت أحادی��ث رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم عل��ى    

أوص�یكم  : " استعمال اللفظ في الوجھین، ومن ذلك قولھ صلى اهللا علی�ھ وس�لم            

وال��سمع والطاع��ة، وإن عب��ٌد حب��شٌي، فإن��ھ م��ن یع��ش م��نكم ی��رى       بتق��وى اهللا 

اختالفًا كثیرًا، وإیاكم ومحدثات األمور فإنھا ضاللة فمن أدرك ذلك م�نكم فعلی�ھ               

  ). ٥٦"(بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین، َعّضوا علیھا بالنواجذ

سلف ھ�و لف�ظ مطل�ق ال قی�د فی�ھ، حت�ى أن ال�          ) م�ن ال�سنة   (أن قول الصحابي    -٢

، وبالت�الي ف�إن ص�رف اللف�ظ إل�ى أح�د وجھی�ھ        )٥٧(سنة العمرین: كانوا یقولون 

  ).٥٨(تحّكم بغیر دلیل، ولیس أحد الوجھین أولى باالستخدام من اآلخر

 ما روي عن الزھري أنھ قال أخبرني سالم بن عب�د اهللا ق�ال ك�ان اب�ن عم�ر                 -٣

 أحدكم عن الحج    یقول ألیس حسبكم سنة نبیكم صلى اهللا علیھ وسلم؛ إن حبس          

طاف بالبی�ت وبال�صفا وب�المروة، ث�م ح�ل م�ن ك�ل ش�يء حت�ى یح�ج عام�ًا ق�ابًال                   

وال خ�الف ب�ین أح�ٍد م�ن         : ، قال ابن ح�زم    )٥٩(فیھدي، أو یصوم إن لم یجد ھدیاً      

األمة كلھا أن النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم إذ ص�د ع�ن البی�ت ل�م یط�ف ب�ھ، وال           

یبی�ة وال مزی�د، وھ�ذا ال�ذي ذك�ره اب�ن       بالصفا والمروة، بل أحل حیث كان بالحد      

  ). ٦٠(عمر لم یقع قط لرسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 أن ھ��ذه ال��صیغة محتمل��ة لوج��ھ آخ��ر ھ��و وج��ھ القی��اس، ف��إن ال��صحابي ق��د   -٤

یقیس على ما وصلھ من السنة، ویستنبط مما أخذ عنھ، وی�راه س�نة ك�المقیس            

 مسندة، كما ل�و ق�ال ھ�ذا حك�م        علیھ، وإذا احتمل ھذا لم یجز أن یجعل ذلك سنة         

  ).  ٦١(اهللا تعالى لم یجز أن یصیر ذلك كآیة من القرآن

حج�ة، وتقت�ضي الحم�ل عل�ى        ) م�ن ال�سنة ك�ذا     (أن قول الصحابي    : القول الثاني 

س��نتھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ،وھ��و ق��ول الجمھ��ور م��ن األحن��اف وال��شافعیة          
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، وأب�ي   )٦٤( المست�صفى    ، وھو قول الغزال�ي ف�ي      )٦٣(، والمالكیة )٦٢(والحنابلة  

  :، وحجة أصحاب ھذا القول)٦٥(الحسین البصري المعتزلي

أن الصحابي متى ذكر ھذا اللفظ فإنما یكون قولھ نقًال مجردًا ع�ن االجتھ�اد،           -١

بخالف لفظ األمر والنھي فاألظھر إضافتھ إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم، كم�ا    

مقصود بھ سنة النبي صلى اهللا علی�ھ  أن المتبادر إلى الذھن من ھذا اللفظ أن ال     

  ). ٦٦(وسلم، فال ینصرف إلى غیرھا إال بقرینة دالة

أن الصحابي عند ذكر ھذه الصیغة إنما یذكرھا في معرض االحتجاج؛ وإنم�ا      -٢

الحجة في سنة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، غیر أن س�نة الخلف�اء الراش�دین           

لكنھ��ا مختَل��ف ف��ي االحتج��اج بھ��ا،  - وإن كان��ت حج��ة أی��ضا، واللف��ظ یتناولھ��ا -

) م�ن ال�سنة ك�ذا   :(وسنة الرس�ول متف�ق علیھ�ا؛ فحم�ل أم�ر ال�صحابي ف�ي قول�ھ             

 ).       ٦٧(على االحتجاج بما ال خالف فیھ أولى من حملھ على المختلف فیھ

 أن س��نة النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أص��ل، وس��نة الخلف��اء الراش��دین تب��ع  -٣

سلم، ومقصود ال�صحابي إنم�ا ھ�و بی�ان ال�شریعة،      لسنة النبي صلى اهللا علیھ و    

  ).٦٨(وال یخفى أن إسناد ما قصد بیانھ إلى األصل أولى من إسناده إلى التابع

س��نة العم��رین : وق��د أج��اب أص��حاب ھ��ذا الق��ول ع��ن اس��تدالل المخ��الف بق��ولھم 

فلیس ھو محل النزاع، فھو لفظ مقید والكالم ف�ي ال�سنة المطلق�ة ع�ن القی�د إذا       

والذي نقولھ أن اللفظ متى أطلق بدون قرینة فإنھ ینصرف ف�ي ال�شرع      أطلقت،  

إلى سنة النبي الكریم صلى اهللا علیھ وسلم، استنادًا إلى العرف؛ كالطاع�ة مت�ى          

  ).٦٩(أطلقت انصرفت إلى طاعة اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم

أما عن احتمال القیاس فإنھ یرده الظاھر من اللفظ، وھو إطالق السنة على م�ا          

حف��ظ ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، وھ��و األظھ��ر، أم��ا إط��الق ال��سنة عل��ى  

  ).٧٠(القیاس فھو قلیل

الف��رق ب��ین أن یك��ون ال��راوي ق��د أطل��ق ھ��ذه ال��صیغة ف��ي عھ��ده  : الق��ول الثال��ث

  :د قالھ بعد وفاتھ علیھ الصالة والسالمصلى اهللا علیھ وسلم وبین أن یكون ق

ھو قول ذكره البابرتي الحنف�ي، فی�رى أن إط�الق ال�صحابي ال�سنة إن ك�ان ف�ي                  

عھ��د النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ان��صرف إل��ى س��نتھ علی��ھ ال��صالة وال��سالم     

فتكون حجة، وإن كان اإلطالق بعد عھده صلى اهللا علیھ وسلم ف�األمر محتم�ل؛     
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، وعل��ى م��ا یب��دو أن ھ��ذا ال��رأي ك��ان  )٧١(م��ا تظھ��ر بع��ده، ألن س��نة الخلف��اء إن

  ). ٧٢(مقوًال بھ قبل البابرتي، ألن الغزالي رده في المستصفى

م�ن  (رغم وجاھة ما ذھب إلیھ الق�ائلون بع�دم حجی�ة ق�ول ال�صحابي           :  الترجیح

، إال أن حججھ��م لربم��ا كان��ت تنطب��ق عل��ى اللف��ظ مت��ى أطلق��ھ غی��ر    )ال��سنة ك��ذا

ذا أطلقھ الصحابي فالمتب�ادر إل�ى ال�ذھن س�نتھ ص�لى اهللا علی�ھ           الصحابي، فأما إ  

معت��اد ف��ي الق��صد إل��ى ) م��ن ال��سنة ك��ذا( وس��لم، ألن الظ��اھر أن ق��ول ال��صحابي

صاحب السنة والشریعة وھو من تجب طاعت�ھ، ول�ذا ف�إن ال�صحابي ی�ذكر ھ�ذه           

الصیغة لالستدالل ألمٍر م�ا بفع�ل أو ق�ول م�ن یح�تج بقول�ھ أو فعل�ھ وھ�و النب�ي                   

  .علیھ الصالة والسالم 

من لم یفعل كذا (أو ...)من فعل كذا فقد عصى(إذا قال الراوي   : الصیغة الرابعة 

من ذلك ما رواه البخاري وأصحاب السنن ب�سنده ع�ن ص�لة ب�ن             ...):فقد عصى 

من صام یوم الشك فقد ع�صى    " قال     - رضي اهللا عنھ   -زفر عن عمار بن یاسر    

، وھذا الضرب من األخبار نقل اب�ن عب�د          )٧٣" (أبا القاسم صلى اهللا علیھ وسلم     

، ذل��ك أن إط��الق ال��صحابي لھ��ذا اللف��ظ ال  )٧٤(الب��ر اإلجم��اع أن��ھ م��سند مرف��وع 

، وق�ال اب�ن حج�ٍر ب�أن ال�صحیح      )٧٥(یكون إال توقیفًا، وال یحتم�ل أن یك�ون رأی�اً    

  ).٧٦(أنھ موقوف لفظًا مرفوٌع حكمًا

وذكر ابن القیم أن ھذ الصیغة من باب الموقوف، ونظیر ھ�ذا ق�ول أب�ي ھری�رة              

، وأن الحك�م عل�ى الح�دیث    )٧٧)(من ل�م یج�ب ال�دعوة فق�د ع�صى اهللا ورس�ولھ             (

بأنھ مرفوع بمجرد ھذا اللف�ظ ال ی�صح، وإنم�ا ھ�و لف�ظ ال�صحابي قطع�ًا، ولعل�ھ               

ی���وم وال ال تق���دموا رم���ضان ب" فھ���م م���ن ق���ول النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  

؛ أن صیام یوم الشك إن تقّدَم فھو معصیة، كما فھم أبو ھریرة من )٧٨"(یومین

، أن ت��ْرك اإلجاب��ة )٧٩(قول�ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم إذا دع��ا أح��دكم أخ��اه فلیجب��ھ 

معصیة هللا ورسولھ، وال یجوز أن یقّول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ما ل�م             

ًا من��ھ إل��ى دلی��ل فھ��م من��ھ أن مخالف��ة  یقل��ھ، وال��صحابي إنم��ا یق��ول ذل��ك اس��تناد 

مقتضاه معصیة، ولعلھ لو ذكر ذلك الدلیل لكان لھ محمل غیر ما ظنھ؛ فقد كان  

  ). ٨٠(الصحابة یخالف بعضھم بعضًا في كثیر من وجوه داللة النصوص

أما عن االحتجاج بھذه الصیغة من عدمھ فل�م یفردھ�ا العلم�اء بتف�صیل خ�اص،                 

اظ ال��صحابي أوق��ول ال��راوي، غی��ر أن علم��اء    كم��ا ل��م ت��ذكر ض��من ص��ور ألف��    

المذاھب كانوا یستدلون بھا إلثبات داللة األمر من حیث الوجوب أو الندب إل�ى            
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غیر ذلك من محامل إطالقھ، وكذلك في صورة النھي، ما یعني أنھم لم یختلفوا       

حول االحتجاج بھا، كما أن ما نقل عن المذاھب في تصنیف ھذا األث�ر أن�ھ م�ن                 

ات دال عل��ى حجیت��ھ عن��دھم التف��اق األكث��رین عل��ى العم��ل واالحتج��اج   المرفوع��

  .بالمرفوع من األحادیث واآلثار

  :االحتجاج بالحدیث المدرج: المطلب الثاني

تكلم العلماء عن حكم اإلدراج كفعل من الرواة، فیرى اإلمام النووي أن اإلدراج 

، بینم�ا   )٨١(من الراوي س�واء أك�ان ف�ي م�تن الح�دیث أو ف�ي س�نده كل�ھ ح�رام                    

 إن ك�ان لتف�سیر لف�ظ غری�ب ف�ي      -وإن ك�ان متعم�داً  -یرى ال�سیوطي أن اإلدراج   

الراوي للحدیث إذا أدخ�ل  ( ، وذھب غیرھما إلى أن)٨٢(متن الحدیث فھو جائز 

فی��ھ ش��یئًا م��ن كالم��ھ أوًال أو آخ��رًا أو وس��طًا عل��ى وج��ھ ی��وھم أن��ھ م��ن جمل��ة     

لیس المت��ون، وفاعل��ھ عم��دًا الح��دیث ال��ذي رواه فھ��و الم��درج، وی��سمى ھ��ذا ت��د

مرتكب فعًال محرمًا مجروح عند علماء لما فیھ من الغش، أما لو اتفق ذلك من 

  ).٨٣)(غیر قصد من صحابي أو غیره فال یكون ذلك محرمًا

عن حجیة الحدیث المدرج فلم یتكلم عنھ العلماء ب�شكل مباش�ر، خ�ال بع�ض             أما

جھ��ة نظ��ر أھ��ل األص��ول ف��ي     اإلش��ارات المبعث��رة والت��ي لربم��ا كان��ت تمث��ل و     

  :المسألة، ولعل أبرز ھذه اإلشارات وأوضحھا ھي

عب�ارة الب�ن دقی�ق العی��د وھ�ي عب�ارة اعتم��دھا أغل�ب األص�ولیین دون مزی��د        -١

 :تفصیل وھي قولھ

وھي ألفاظ تقع مع بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول صلى اهللا علیھ : المدرج(

لی�ل عل�ى أن�ھ م�ن لف�ظ ال�راوي،       وسلم، ویكون ظاھرھ�ا أنھ�ا م�ن لفظ�ھ، فی�دل د      

وكثیرًا ما یستدلون على ذلك بأن یرد الفصل بین كالم الرسول ص�لى اهللا علی�ھ               

وسلم وكالم الراوي مبینا في بعض الروایات، وھذا طریق ظني ق�د یق�وى ق�وة           

 .صالحة في بعض المواضع وقد یضعف

ص�لى اهللا  فمما یق�وى فی�ھ أن یك�ون ك�الم ال�راوي أت�ى بع�د انق�ضاء ك�الم النب�ي              

 علیھ وسلم متصال بآخره،

ومما ق�د ی�ضعف فی�ھ أن یك�ون م�درجًا ف�ي أثن�اء لف�ظ الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ                        

وس��لم، ال س��یما أن ك��ان مق��ّدمًا عل��ى اللف��ظ الم��روي، أو معطوف��ًا علی��ھ ب��واو        
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بتقدیم لفظ األنثیین ) ٨٤)(من مس أنثییھ وذكره فلیتوضأ (العطف، كما لو قال 

ضعف اإلدارج لما فیھ من اتصال ھذه اللفظة بالعام�ل ال�ذي         على الذكر، فھھنا ی   

  ).٨٥(ھو لفظ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

في ھذا النص جعل ابن دقیق العید الحكم عل�ى اللف�ظ الم�درج م�ن حی�ث القب�ول            

وعدمھ متوقفًا على الفصل بین لفظ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ولف�ظ ال�راوي،               

للفظ النبوي، فإذا أدرج الراوي ف�ي الح�دیث لفظ�ًا    أو عدم التباس لفظ الراوي با    

الت�بس ب�اللفظ النب�وي؛ بحی�ث ل�م ی�ذكر ف��ي الح�دیث م�ا یف�صل ب�ین لفظ�ھ ولف��ظ            

  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان ھذا مدعاة لتضعیف الحدیث

ال�راوي للح�دیث إذا أدخ�ل فی�ھ ش�یئًا م�ن كالم�ھ               (قول عالء الدین الم�رداوي      -٢

ًا على وجھ یوھم أن�ھ م�ن جمل�ة الح�دیث ال�ذي رواه فھ�و                 أوًال أو آخرًا أو وسط    

المدرج، ویسمى ھ�ذا ت�دلیس المت�ون، وفاعل�ھ عم�دًا مرتك�ب محرم�ًا، مج�روح                  

عند العلماء لما فیھ من الغش، أما لو اتفق ذلك من غیر ق�صد م�ن ص�حابي أو                

،ومن أمثلتھ حدیث ابن م�سعود ف�ي الت�شھد، ق�ال         ...غیره فال یكون ذلك محرماً    

وإذا قل���ت ھ���ذا ف���إن ش���ئت أن تق���وم فق���م، وإن ش���ئت أن تقع���د      : "رهف���ي آخ��� 

، وھو من كالمھ ال من الحدیث المرف�وع؛ قال�ھ البیھق�ي والخطی�ب             )٨٦"(فاقعد

 .وھذا من المدرج أخیرًا: والنووي وغیرھم

- رضي اهللا عنھ -ما رواه الخطیب بسنده عن أبي ھریرة       : ومثال المدرج أوالً  

" أس�بغوا الوض�وء     " ، فإن   )٨٧"(عقاب من النار    أسبغوا الوضوء، ویٌل لأل   " 

 .من كالم أبي ھریرة

 - رض�ي اهللا عنھ�ا       -ومثال الوسط ما رواه الدارقطني عن ب�سرة بن�ت ص�فوان             

م�ن م�س ذك�ره أو    : "  یقول - صلى اهللا علیھ وسلم        -سمعت رسول اهللا    : قالت

رج، إنما ھو من فِذْكر األنثیین والرفغ مد: قال) ٨٨"(أثنییھ أو رفغیھ فلیتوضأ 

 .قول عروة الراوي عن بسرة، ومرجع ذلك إلى المحدثین

ویعرف ذلك بأن یرد من طرق أخرى التصریح بأن ذلك من كالم الراوي، وھو            

طریق ظني قد یقوى، وقد یضعف، وعلى كل حال حیث فعل ذلك المحدث عمدًا             

غی��ر  م��ن - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  -ب��أن ق��صد إدراج كالم��ھ ف��ي ح��دیث النب��ي  

تبیین، بل دلس ذلك كان فعل�ھ حرام�ًا، وھ�و مج�روح عن�د العلم�اء غی�ر مقب�ول                  

  ).٨٩)(الحدیث، واهللا أعلم
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وھنا ُعد اإلدراج ضربًا م�ن الت�دلیس والخ�داع، م�ن غی�ر تمیی�ز ب�ین م�ا الت�بس           

بلفظ الرسول لعدم الفاصل ،وما فصل عنھ بما یدل علیھ، وإنما كان المعوَُّل في 

  .لھ ھو تعمده لإلدراجالحكم على جرح فاع

 اإلدراج وھ��و أن ی��ضیف ال��راوي إل��ى   :(عب��ارة الفن��اري الحنف��ي حی��ث ق��ال  -٣

الحدیث شیًئا من قولھ، بحیث ال یمی�زه ع�ن ق�ول الرس�ول، ف�إن ثب�ت أن�ھ ل�یس                 

قول الرسول ال یقبل قب�ول الح�دیث، وإال فالظ�اھر م�ن الثق�ة أن�ھ ال ی�درج، ف�إذا          

ییز لفظھ عن قول الرسول مرة و بتمیزه   الصحابي الخبر المدرج بعدم تم    [روى

ف��الحق أن یعم��ل بھم��ا، ب��أن یجع��ل م��ن ق��ول الرس��ول، ویحم��ل         )]٩٠(أخ��رى

األخ��رى عل��ى ظ��ن ال��راوي ك��ذلك، أو تك��رار ق��ول الرس��ول م��ن عن��ده، إذ العم��ل  

بھم��ا أول��ى م��ن إھم��ال أح��دھما، وذل��ك الحم��ل أول��ى م��ن ن��سبة التلب��یس إل��ى         

إذا قلت ھذا أو فعلت ھذا فقد تم�ت  :(ا قولھالصحابة رضي اهللا عنھم، ولذا جعلن    

  ).٩١)(من حدیث التشھد ال من قول ابن مسعود رضي اهللا عنھ) صلواتك

وھنا یتفق الفناري مع ابن دقیق العید في أن اللفظ المدرج متى لم یف�صل ع�ن                  

لفظ النبي صلى اهللا علیھ وسلم الیقبل، ویشیر إل�ى أن اللف�ظ الم�درج مت�ى ك�ان       

لحق أن یحمل جزَئي الح�دیث ك�ل عل�ى م�صدره؛ ولع�ل ھ�ذا یمث�ل          مفصوًال فإن ا  

وجھة نظر أغلب األحناف في ھذه المسألة، ولذلك أشار إلى ق�ول األحن�اف ف�ي         

  .حدیث التشھد

إذا ثب��ت أن اإلدراج م��ن ق��ول  ( عب��ارة ال��شیخ س��لیمان العل��وان، وھ��ي قول��ھ  -٤

لت��ابعي فإن��ھ وإذا ك��ان اإلدراج م��ن ا، ال��صحابي فإن��ھ یأخ��ذ حك��م ق��ول ال��صحابي 

  ). ٩٢)(یأخذ حكم قول التابعي

الترجیح إن قول الشیخ سلیمان العلوان قد یكون األكثر قربًا؛ ألنھ یمث�ل وجھ�ة    

النظر الفقھیة في التعامل مع النص المدرج؛ فإن تفسیر الراوي أو تأویلھ وإن           

كان مبررًا ل�إلدراج إال أن�ھ یمث�ل رأي قائل�ھ، ول�ذا ف�إن ص�در م�ن ص�حابي أخ�ذ              

م ق�ول ال�صحابي، وإن ص�در م�ن ت�ابعي ك�ان ل�ھ حكم�ھ، كم�ا أن األخ�ذ بھ�ذا                     حك

  . القول لربما كان أوجھ من نسبة التدلیس للرواة واهللا تعالى أعلم

  :االحتجاج بزیادة الثقة: المطلب الثالث 

 حجیة زیادة الثقة من المسائل التي اشتھرت أقوال العلماء فیھا ق�دیمًا وح�دیثًا             

ق��د ق��سم الفقھ��اء الزی��ادة إل��ى أن��واع عل��ى أس��س متع��ددة،       بخ��الف اإلدراج، و
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أش��ھرھا التق��سیم بح��سب اتح��اد مجل��س ال��سماع أو عدم��ھ، وح��ددوا حجی��ة ك��ل   

  :نوع، وھي بحسب ھذا التقسیم تتنوع إلى ثالثة أنواع ھي

قبلت زی�ادة   : إذا روى العدل الثقة الزیادة في الحدیث وعلم اختالف المجلس         -١

 -نعرف خالفًا في قبول الزیادة، الحتمال أن یك�ون النب�ي   ال  :(الثقة؛ قال اآلمدي  

 قد فعل الزیادة في أحد المجلسین دون اآلخر، وال�راوي   -صلى اهللا علیھ وسلم     

، وق�ول  )٩٣) (عدل ثقة، ولم یوجد ما یقدح في روایتھ، فكانت روایتھ مقبول�ة           

ي ص�لى اهللا  قد فعل الزیادة؛ لربما عنى بھ الزیادة عند حكایة فع�ل النب�          : اآلمدي

علیھ وسلم، وإنما الحدیث ھنا الزیادة القولیة في لف�ظ الح�دیث الم�سموع، ول�ھ          

  ).٩٤(نفس الحكم كما نص على ذلك ابن الحاجب والزركشي وغیرھما

فف�ي الم�سألة    : إذا روى العدل الثقة الزیادة في الحدیث وعلم اتحاد المجل�س          -٢

بعة عشر قوًال، وفیم�ا یل�ي       أقوال أحصاھا الزركشي في البحر المحیط فبلغت أر       

  :أبرز ھذه األقوال

بھ�ا حك�م ش�رعي أم ال،      (  أنھا تقبل مطلقًا وھو ق�ول الجمھ�ور س�واء أتعل�ق            -١

وسواء أغیرت الحكم الثابت أم ال، وس�واء أوجب�ت نق�صًا ثب�ت بخب�ر ل�یس فی�ھ               

وس�واء أك�ان ذل�ك م�ن ش�خص واح�د ب�أن رواه م�رة ناق�صًا،          تلك الزی�ادة أم ال،    

ومرة بتلك الزیادة، أم كانت الزیادة م�ن غی�ر م�ن رواه ناق�صًا، وھ�ي كالح�دیث                 

التام، ینفرد بھ الثقة، فالزی�ادة أول�ى؛ ألنھ�ا غی�ر م�ستقلة، ب�ل تابع�ة، وق�د قب�ل                       

راده  خب�ر األعراب�ي ع�ن رؤی�ة الھ�الل، م�ع انف�          - صلى اهللا علی�ھ وس�لم        -النبي  

برؤیت��ھ، وقب��ل خب��ر ذي الی��دین وأب��ي بك��ر وعم��ر، وإن انف��ردوا ع��ن جمی��ع          

  ).٩٥)(الحاضرین

إذا ك��ان راوي الزی��ادة واح��دًا وك��ان غی��ره جماع��ة كثی��رة ال یت��صور م��نھم       -٢

  ).٩٦(الغفلة عن مثلھا لم تقبل وھو قول غالب األصولیین 

 إذا ل�م تت�ضمن حكم�ًا    ال تقبل الزیادة إال إذا تضمنت حكمًا شرعیًا، وقیل إنھ�ا    -٣

  ).٩٧(شرعیًا ناسخًا قبلت، وإن كان ناسخًا لم تقبل

وھ�و ق�ول رواه الزرك�شي ع�ن اإلم�ام الغزال�ي  وإم�ام             : تقبل الزیادة بشروط  -٤

  : الحرمین واألبیاري واختاره، وھذه الشروط ھي

  . أن ال تكون منافیة ألصل الخبر-أ
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. الحاض�رین علمھ�ا ونقلھ�ا    أن ال تكون عظیمة الوقع، بحی�ث ال ی�ذھب ع�ن             -ب

  .أما ما یجل خطره، فبخالفھ

ش�ھدنا أول المجل�س     : أن ال یكذبھ الناقلون في نق�ل الزی�ادة، ف�إنھم إذا ق�الوا             -ج

 .وآخره مصغین إلیھ، فلم نسمع الزیادة، فذلك منھم دلیل على ضعفھ

  ).٩٨(أن ال یخالف األحفظ واألكثر عددًا-د

إلعراب، فإن كانت مغیرة لإلع�راب ل�م تقب�ل     تقبل الزیادة إن لم تكن مغیرة ل     -٥

إال أن یك��ون راوي الزی��ادة أض��بط مم��ن ل��م یروھ��ا فتقب��ل، وھ��و ق��ول ال��رازي      

)٩٩  .(  

ولع��ل أدق ھ��ذه األق��وال ھ��و الق��ول بقب��ول الزی��ادة لك��ن ب��شروط؛ لدق��ة ش��روطھ  

  . وموضوعیتھا، ألنھا تمثل معاییر دقیقة لقبول ھذه الزیادة واالحتجاج بھا

: ى الع��دل الثق��ة الح��دیث وُجھ��ل ح��ال المجل��س م��ن االتح��اد أو التع��دد   إذا رو-٣

اجتمع���ت كلم���ة الفقھ���اء ف���ي الم���ذاھب عل���ى أن���ھ إذا جھ���ل المجل���س ف���الراجح  

، وعلل��ھ اب��ن الحاج��ب بأن��ھ ف��ي حال��ة الجھ��ل فإن��ھ یحتم��ل تع��دد     )١٠٠(القب��ول

  ).     ١٠١(المجلس، وھو متفق على قبولھ

  : المختصراالحتجاج بالحدیث:المطلب الرابع 

؛ ما لم )١٠٢(اتفقت كلمة األصولیین أن حذف بعض الحدیث وذكر بعضھ جائز

ی��ؤِد االخت��صار إل��ى إخ��الل ب��المعنى، وھ��و م��ا ح��صره اب��ن الحاج��ب ف��ي ح��االت   

، كما في روایة البخ�اري ع�ن أن�س ب�ن مال�ك          )١٠٣(الشرط والغایة واالستثناء  

ھى عن بیع الثمرة حتى  ن" أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم      : رضي اهللا عنھ  

یحم��اّر أو :"وم��ا یزھ��و؟ ق��ال: ، قی��ل"یب��دو ص��الحھا، وع��ن النخ��ل حت��ى یزھ��و 

  ).١٠٤"(یصفاّر

كن�ا م�ع رس�ول اهللا    : ومثال االستثناء م�ارواه م�سلم ع�ن ف�ضالة ب�ن عبی�د، ق�ال           

ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ی���وم خیب���ر، نب���ایع الیھ���ود الوقی���ة ال���ذھب بال���دینارین   

ال تبیع�وا ال�ذھب بال�ذھب، إال        :" صلى اهللا علی�ھ وس�لم      والثالثة، فقال رسول اهللا   

  ).١٠٥"(وزنا بوزن
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اخت�صره بع�ضھم م�ن ح�دیث عائ�شة      (وقد مثل ابن رجب لالختصار الُمخ�ّل بم�ا       

: في حیضھا في الحج، أن النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ق�ال لھ�ا وكان�ت حائ�ضاً           

أنك�ر  وأدخل�ھ ف�ي ب�اب ُغ�سل الح�یض، وق�د       ) ١٠٦"(انقضي رأسك وامتشطي "

أحمد ذلك على من فعلھ، ألن یخل بالمعنى، فإن ھذا لم تؤمر بھ في الغسل م�ن              

  ).١٠٧)(الحیض عند انقطاعھ، بل في غسل الحائض إذا أرادت اإلحرام
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  املبحث الثالث

  الرواية باملعىن ومباحث الداللة والبيان

لم��ا كان��ت الروای��ة ب��المعنى م��ستلزمة الخ��تالف ألف��اظ الح��دیث م��ن روای��ة إل��ى    

أخرى، وھذه الروایات منھا العام ومنھا الخاص ومنھ�ا المب�ین ومنھ�ا المجم�ل               

و المقید والمطلق؛ وجب بیان ت�أثیر الروای�ة ب�المعنى ف�ي ال�نص والحك�م علی�ھ               

  .بھذا الوصف؛ وفیما یلي أمثلة لھذا المبحث األصولي

ولاب اط  

  أر اروا   د ص ادث  اوم

 تعتمد الروایة بالمعنى على نقل الحدیث بلف�ظ غی�ر لف�ظ النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ                   

وسلم، ولما كان من المسائل اللفظیة المؤثرة في المعنى ما یكتنف األلف�اظ م�ن          

 عنھ ظھ�ور ت�أثیٍر      داللة العموم أو الخصوص، فإن تقاطع ھذین المؤثرین ینجم        

مباشٍر لروایة الحدیث بمعناه في إیراد الراوي للف�ظ ع�ام أو خ�اص ف�ي روایت�ھ        

للحدیث، وقد تناول األصولیون جانبًا م�ن ھ�ذه الم�سألة دون االستفاض�ة فیھ�ا،                 

وھو جانب العموم في لفظ الحدیث المرفوع إذا حكى الراوي ح�اًال أو ق�وًال ع�ن        

ف�ظ نھ�ى النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ع�ن ك�ذا،                 النبي صلى اهللا علیھ وس�لم، كل      

  :وقضى بكذا، فانقسمت آراء العلماء في عموم ھذه الصیغة إلى قولین ھما

ل أل ل  ــ   أن ھ��ذه ال��صیغة دال��ة عل��ى عم��وم المحك��ي عن��ھ، وھ��و ق��ول     :لق

، واح�تج   )١١٠(المالكی�ة ، وقول ابن الحاج�ب م�ن        )١٠٩(، والحنابلة   )١٠٨(الحنفیة

  :ألدلة اآلتیةأصحاب ھذا القول با

ق��ضى (نھ��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ع��ن ك��ذا، أو    : أن ق��ول ال��صحابي -١

رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم بال��شفعة ف��ي ك��ل م��ا ل��م یق��سم، ف��إذا وقع��ت       

ھ��و حكای��ة قول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ  )١١١)(الح��دود، وص��رفت الط��رق ف��ال ش��فعة 

  .)١١٢(وسلم فیحمل على العموم في كل منھي عنھ، وفي كل جار
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 أن ال����صحابة ع����دول ع����ارفون باللغ����ة ودقائقھ����ا ومعانیھ����ا م����ن العم����وم   -٢

والخصوص، فالراجح والظاھر مطابقة لف�ظ ال�صحابي ل�نفس األم�ر عن�د النب�ي                

صلى اهللا علیھ وسلم في ذلك، وظن صدقھ موج�ب التباع�ھ، وال یق�دح ف�ي ھ�ذا               

 الظ���اھر احتم���ال ظ���ن ال���صحابي م���ا ل���یس بع���ام عام���ًا، ألن الظ���اھر ال یت���رك     

  ).١١٣(لالحتمال

إجم���اع ال���صحابة والت���ابعین م���ن بع���دھم عل���ى العم���ل بھ���ذه ال���صیغ عل���ى    -٣ 

  ). ١١٤(العموم

لثاني  ل   أن ھذه الصیغة ال تدل على عموم المحك�ي عن�ھ، ألن الحج�ة ف�ي            :لق

المحك��ي ع��ن رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم أي لفظ��ھ ال ف��ي حكای��ة المعن��ى  

، وبھ قال   )١١٥( فیھ، وھو قول أكثر الشافعیة     دون اللفظ، وبالتالي یجب التوقف    

،ولم ینق�ل الم�ازري رأی�ھ ف�ي ھ�ذه الم�سألة ف�ي              )١١٦(إمام الحرمین في البرھان   

شرحھ على برھان الجویني، بل اكتفى بنقل رأي الج�ویني فح�سب، ولربم�ا دّل                

، وق�د ن�سب     )١١٨(، وھو قول الب�اقالني ف�ي التقری�ب        )١١٧(ذلك أنھ یوافقھ الرأي   

،  ویح��تج )١١٩(أب��و الن��ور زھی��ر الق��ول ب��ذلك إل��ى أكث��ر األص��ولیین      محم��د . د

الشافعیة لقولھم في ھذه المسألة بأن ھذا الضرب من الصیغ ینقسم إلى نوعین 

 :  

حكایة فعلھ صلى اهللا علیھ وسلم، والفعل یقع على صفة واح�دة؛ ف�إن عرف�ت                -أ

تلك الصفة أصبح الحكم خاصًا بھا، وإن لم تعرف كان مجمًال، وفي ھذه الحالة            

  ).١٢٠(یجب التوقف حتى تعرف صفتھ

قضى النبي "  القضایا في األعیان، ویقصدون ماكان على مثال قول الراوي    -ب

، الحتم�ال أن یك�ون ق�ضى        )١٢١"( بال�شفعة فیم�ا ل�م یق�سم        صلى اهللا علیھ وس�لم    

  .لجاٍر بصفة معینة 

وف���ي كلت���ا الح���التین ال یمك���ن ادع���اء العم���وم، والیمك���ن إلح���اق غی���ره ب���ھ إال    

حكای�ة  (ومما یحتج بھ أص�حاب ھ�ذا الق�ول أن    ).  ١٢٢(بدلیل؛من نص أو قیاس   

  :     الراوي لما شاھده، محتملة ألمور ثالثة

  .ھد أمرًا خاصًا ولكنھ فھم العموم فحكاه بصیغة العمومأن یكون شا-١

  .أن یكون سمع لفظًا خاصًا فظنھ عامًا فحكى العموم-٢
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  .أن یكون سمع لفظًا عامًا فحكاه كما سمع-٣

حتماالت ثالثة الرجحان ألحدھا على اآلخر فال یحتج بالعموم، ألن الدلیل     فھذه ا 

متى تطرق إلیھ االحتمال سقط بھ االستدالل، والحج�ة ف�ي المحك�ي ولی�ست ف�ي        

  ).١٢٣)(الحكایة

جيح  إن الناظر ألغلب مناھي السنة وأوامرھا وكثیر من األقضیة یجد أنھا :لت

 علی��ھ وس��لم، فل��و قلن��ا ب��التوقف أو نقل��ت ب��صیغ مرفوع��ة إل��ى النب��ي ص��لى اهللا 

حصر كل روایة في محلھا ألدى ذلك إلى تعطی�ل الكثی�ر م�ن األحك�ام ال�شرعیة،               

كم��ا أن ح��سن الظ��ن بدق��ة ال��صحابة ف��ي أداء األمان��ة بنق��ل األوام��ر المن��اھي         

وغیرھا یرجح القول بحمل ھذه الصیغ على العموم كما نقلھا الصحابي؛ إال م�ا          

  .   غیر ذلك واهللا أعلمتضمن قرینة دالة على

   ك���ل ھ���ذه األق���وال واالحتجاج���ات ف���ي م���سألة العم���وم كان���ت ح���ول الح���دیث    

المرف��وع، وھ��و أح��د أن��واع الروای��ة ب��المعنى، فیم��ا ل��م یج��ر ذك��ر لبقی��ة األن��واع 

وأثرھا سواء في الحكم عل�ى ال�نص ب�العموم، أم بتأثیرھ�ا ف�ي حم�ل الع�ام عل�ى          

 أقوال ألھ�ل العل�م یمك�ن س�وقھا      -فیما أعلم -الخاص، ولّما لم توجد في المسألة     

  :فالبد من محاولة الستنباط عموم ھذه الصور أو خصوصھا وذلك فیما یلي

ذھب الغزالي في إشارة إلى الصورة الجائزة م�ن اخت�صار           : اختصار الحدیث -١

إذا روى الحدیث مرة تاما ومرة ناقصا نقصانا ال یغی�ر  (الحدیث أو تبعیضھ أنھ   

كن ب�شرط أن ال یتط�رق إلی�ھ س�وء الظ�ن بالتھم�ة، ف�إذا عل�م أن�ھ                  فھو جائز، ول  

   ).١٢٤)(یتھم باضطراب النقل وجب علیھ االحتراز عن ذلك

ویفھم من عبارة الغزالي أن الراوي ال یقبل منھ االقتصار على روای�ة الح�دیث               

مختصرًا بصفة دائمة ؛ بل یجب أن یروي مختصرًا تارة وتامًا تارة أخ�رى، إال      

تھم��ة باض��طراب النق��ل وس��وئھ، وھ��ذا یعن��ي أن غای��ة م��ا یح��صل عن��د      عن��د ال

اخت��صار الح��دیث ھ��و ذك��ر بع��ضھ دون ال��بعض اآلخ��ر، وال یوج��د م��ا یمن��ع أن    

یكون ذلك الج�زء الم�ذكور ف�ي حال�ة االخت�صار عام�ًا، ویك�ون ثم�ة اس�تثناء أو                     

شرط عند سوق الروایة تامة، فلو وقع أن اختصرت روایة فكان لفظھ�ا عام�ًا،              

عن�د روای��ة الح�دیث تام��ًا وق�ع المخ��صِّص أو االس�تثناء أو ال��شرط ف�ي الج��زء      و

ال��ذي ت��م اخت��صاره ف��ي الروای��ة االول��ى؛ ف��إن االخت��صار ف��ي حال��ة االس��تثناء        

  ).١٢٥(والشرط والغایة الیجوز وھو قول ابن الحاجب وبھ قال أكثر األصولیین
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د ف��ي الروای��ة   أم��ا ل��و كان��ت الروای��ة التام��ة ت��شمل تخصی��صًا للعم��وم ال��وار        

المختصرة؛ والذي ھو أصًال جزٌء من الروایة التامة فالذي ینظر إلی�ھ ف�ي ھ�ذه                 

الحالة ھي الروایة التامة ال المختصرة؛ وال یحمل العموم فیھا على الخصوص          

إال ب��دلیل یع��ضده، وذل��ك أن ش��رط ص��حة االخت��صار أال یك��ون الج��زء المخت��صر 

  .  لى أعلمواهللا تعا) ١٢٦(متعلقًا بالجزء المذكور

سبقت اإلشارة إلى أن اإلدراج ھ�و م�صطلح یطل�ق عل�ى ألف�اظ تق�ع             : اإلدراج-٢

مع بعض الرواة متصلة بلفظ الرس�ول ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، ویك�ون ظاھرھ�ا              

أنھا من لفظھ، فیدل دلیل على أنھ من لف�ظ ال�راوي، وكثی�را م�ا ی�ستدلون عل�ى               

لیھ وسلم وكالم الراوي مبینًا ذلك بأن یرد الفصل بین كالم الرسول صلى اهللا ع     

  ). ١٢٧(في بعض الروایات

واإلدراج كما االخت�صار ی�دل عل�ى أن ج�زءًا م�ن الح�دیث ق�د روي بلفظ�ھ، وأن                 

الروایة بالمعنى قد وقعت في جزء منھ، وبالتالي قد ی�رد ف�ي اللف�ظ الم�درج م�ا            

ن یخصص عموم اللفظ النبوي، نظرًا ألن كالم الراوي المدرج في الح�دیث یك�و      

  .منفصًال عن نص الحدیث بما یدل علیھ، أو متصال بھ

 واهللا -ل��ذلك ی��رى الباحث��ان أن��ھ ینطب��ق عل��ى العب��ارة المدرج��ة ف��ي ھ��ذه الحال��ة  

 ما ینطبق على تخصیص عموم النص بقول الصحابي، ویرد فیھا ما یرد      -أعلم

  . فیھ من الخالف بین الفقھاء

، ب�أن  )١٢٨(لتخصیص أو التعم�یم والدلیل على تأثیر اللفظ المدرج في الخبر با      

كان النص خاصًا وإدراج الراوي كان عامًا؛ ما رواه البخ�اري ع�ن اب�ن عب�اس            

فھ�و  "أما الذي نھى عنھ النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    : رضي اهللا عنھما، یقول 

وال أح��سب ك��ل ش��يء إال   : (، ق��ال اب��ن عب��اس  "الطع��ام أن یب��اع حت��ى یق��بض   

  ).١٢٩)(مثلھ

ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم خاص�ًا ف�ي الطع�ام، وك�ان رأي اب�ن                  فكان نص لفظ النبي     

عباس المدرج ف�ي الروای�ة یعممھ�ا، ول�ذا أجم�ع الفقھ�اء عل�ى ع�دم ج�واز بی�ع                       

زیادة الثقة ھ�ي  : زیادة الثقة-٣).  ١٣٠(الطعام قبل قبضھ، واختلفوا فیما وراءه   

  ).١٣١(جزء من الحدیث روي من بعض الطرق ولم یرو من بعضھا اآلخر 

عني أن الحدیث المت�ضمن لزی�ادة الثق�ة كمثیلی�ھ قبل�ھ؛ یعتم�د عل�ى اللف�ظ           وھذا ی 

النبوي، كما أن إح�دى الروای�ات اش�تملت عل�ى زی�ادة لف�ظ ل�م ی�رد ف�ي غیرھ�ا،                        
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فینتج عن ذلك أن تكون ثم�ة روای�ات تخل�و م�ن تل�ك الزی�ادة، غی�ر أن�ھ یختل�ف                   

وس�لم، إض�افة   عن سابقیھ في أن الزیادة أی�ضًا من�سوبة للنب�ي ص�لى اهللا علی�ھ          

إل��ى اش��تراط تع��دد المجل��س، أو تع��دد المخب��رین، ف��إذا وق��ع أن كان��ت الروای��ات   

الخلی���ة ع���ن الزی���ادة عام���ة، فیم���ا ت���شتمل الروای���ات المزی���دة المقبول���ة عل���ى    

مخ����صص، ف����ذھب القراف����ي م����ن المالكی����ة أن����ھ یج����ب األخ����ذ بھ����ذه الزی����ادة   

وای�ة المزی�دة تع�د    ، ولم یذكر علة ذلك ولعلھ اس�تند إل�ى أن الر          )١٣٢(المخصصة

روایة مستقلة عن الروایة الخالیة من الزیادة ما یجعلھ�ا ص�الحة ألن تخ�صص        

  .- واهللا أعلم-عمومھا وھو الراجح

  ااطب 

  أر اروا   ام  ص ادث ل أو ان

 الروایة اختلفت آراء العلماء حول جواز الروایة بالمعنى، فمنھم من منع جواز  

مطلق��ًا إال ب��اللفظ النب��وي كم��ا ھ��و، وم��نھم م��ن أج��از ذل��ك مطلق��ًا ولك��ل حجج��ھ،  

ومنھم من أجاز الروایة بالمعنى في أحوال معینة دون سواھا، ومن ذل�ك حال�ة     

أن یكون اللف�ظ ال یقب�ل التأوی�ل؛ ف�ال یك�ون م�شتركًا أو مجم�ًال ، ألن نق�ل اللف�ظ                 

  ).١٣٣(معنىبمعناه ال یمكن الجزم بصحة إصابتھ لل

 ولكن تحدید ھذه األحوال دون غیرھا كان شرطًا اشترطھ العلم�اء ف�ي الق�رون             

التالی��ة، وال��ذي یت��ضح م��ن خ��الل الروای��ات المنقول��ة أن ثم��ة روای��ات منقول��ة     

ب�المعنى ومنھ�ا المجمل�ة ومنھ�ا المبین�ة، ودلی�ل ذل�ك الك�م الكبی�ر م�ن األحادی�ث            

ھا ف�ي أب�واب األلف�اظ المجمل�ة         التي كان أصحاب الم�صنفات وال�شروح ی�درجون        

  :واألخرى المفسرة، وفیما یلي بیان ألقوال أھل األصول في ھذه المسألة

  : عرف ابن حبان المجمل والمفسر من األخبار بقولھ

فھو الخبر الذي یرویھ صحابي عن رسول اهللا صلى ، فأما المجمل من األخبار(

 .ى عموم الخطاباهللا علیھ وسلم بلفظة مستقلة یتھیأ استعمالھا عل

ھو روایة ص�حابي آخ�ر ذل�ك الخب�ر بعین�ھ ع�ن رس�ول اهللا ص�لى اهللا                   : والمفسر

؛ حتى ال یتھی�أ اس�تعمال       ...علیھ وسلم بزیادة بیان لیس في خبر ذلك الصحابي        

تلك اللفظة المجمل�ة الت�ي ھ�ي م�ستقلة بنف�سھا إال باس�تعمال ھ�ذه الزی�ادة الت�ي               

  ).١٣٤)( خبر ذلك الصحابيھي البیان لتلك اللفظة التي لیست في
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وم��ن الم��ألوف تعری��ف المجم��ل بوج��ھ ع��ام دون إف��راد اإلجم��ال ف��ي الكت��اب أو    

السنة بتعریف یخصھ، وبالنظر إلى تعریف ابن حبان فإنھ یتوافق مع التعری�ف     

ما ال یفھم المراد بھ من لفظھ، ویفتقر في : (الشائع للمجمل والذي عرف بأنھ     

  ).١٣٥)(بیانھ إلى غیره

ویكاد ابن حبان أن یحصر البیان إلجمال األخبار في حالة الزیادة المقبولة، وال 

یمك�ن الج�زم ھن�ا أن ك��ل بی�ان لخب�ر مجم�ٍل روي بمعن��اه ینبغ�ي أن یك�ون خب��رًا         

  .مرویًا بالمعنى أیضًا سواء تمثل في الزیادة أو غیرھا من الصور

جمال أو البیان فالذي أما من حیث تأثیر الروایة بالمعنى في النص الحدیثي باإل

یترجح لدى الباحثین أن ص�ور الروای�ة ب�المعنى لی�ست عل�ى درج�ة واح�دة ف�ي                  

التأثیر على النص بالبیان أو اإلجم�ال، وإنم�ا تختل�ف ف�ي تأثیرھ�ا عل�ى ال�نص؛              

فی��رى الباحث��ان أن ت��أثیر الروای��ة ب��المعنى ف��ي الحك��م عل��ى ال��نص بالبی��ان أو       

  :اإلجمال یتنوع إلى نوعین

للن    الصور الت�ي ال ت�أثیر لكونھ�ا مروی�ة ب�المعنى عل�ى ال�نص بحمل�ھ                   :أل

على اإلجمال، فالصحابي في ھذه الصور ینق�ل اللف�ظ المجم�ل كم�ا س�معھ، فف�ي         

حالة اإلدراج أو التقدیم والت�أخیر أو اس�تبدال اللف�ظ النب�وي بلف�ظ م�رادف؛ ف�إن            

عین�ھ، وف�ي ك�ل    اإلجمال ینبع من لفظ مبھم في سیاق النص یحفظ�ھ ال�صحابي ب          

ھذه الصور فإن احتمال روایة الصحابي للفظ مجمًال كما سمعھ من النبي صلى      

اهللا علی��ھ وس��لم ھ��و احتم��ال ممك��ن ،مم��ا ی��رجح أن ھ��ذه ال��صور م��ن الروای��ة     

بالمعنى لم تؤثر في النص بحملھ على اإلجمال بینما كان األصل في قول النب�ي        

 ذلك أن ھذه ال�صور احتفظ�ت ب�النص         ،- واهللا أعلم  -صلى اهللا علیھ وسلم البیان    

كما ھو، غایة ما ھنالك أن الراوي قدم ما أصلھ التأخیر، أو أخر ما األصل فیھ               

  .    التقدیم، أو استبدل لفظًا بمرادفھ

لثاني   الصور التي یمكن أن یكون للروایة بالمعنى فیھ�ا أث�ر ف�ي ال�نص     :لن 

  :بحملھ على اإلجمال؛ وھذه الصور ھي

مرفوع والذي یتضمن إعادة ص�یاغة لم�ا س�معھ ال�صحابي م�ن النب�ي                الحدیث ال 

،أو اختصار الحدیث، أو زیادة الثقة؛   )١٣٦(علیھ الصالة والسالم دون ذكر لفظھ     

ففي ھذه الصور یك�ون احتم�ال ت�أثیر الروای�ة ب�المعنى بإص�باغ ص�بغة اإلجم�ال          

حابي ف��ي عل��ى لف��ظ النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم احتم��اًال ممكن��ًا؛ ذل��ك أن ال��ص   
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الحدیث المرفوع قد یذكر األمر أو النھي مثًال دون ذك�ر العل�ة، م�ا یجع�ل الخب�ر        

مجمًال، وفي حالة االختصار، فإن ثمة روایة مختصرة ومجمل�ة، وأخ�رى تام�ة          

ومفسرة، وف�ي حال�ة زی�ادة الثق�ة ف�إن ھن�اك روای�ات عدی�دة مجمل�ة، ث�م توج�د                       

وای�ات وتك�ون ھ�ذه الروای�ة     روایة لثق�ة تحت�وي عل�ى زی�ادة لی�ست ف�ي تل�ك الر              

  .مفسرة للروایات المجملة؛ وكل تلك احتماالت ممكنة

ل   قول ابن حبان أن بیان ھذا اإلجمال إنما یتأتى م�ن تف�سیر ورد ف�ي             :ليل 

روایة صحابي آخر، ما یعني أن ھذه الصور ال ی�ستدل عل�ى اإلجم�ال أو البی�ان             

د روای�ة أخ�رى مبین�ة كم�ا     فیھا إال بوجود روایة أخرى تضمنت اإلجمال ووج�و    

ھو الحال في زیادة الثقة ، أو على العكس من ذلك؛ بأن توجد روایات تضمنت         

البی��ان، وھن��اك روای��ات مجمل��ة كم��ا یمك��ن أن یق��ع ف��ي الح��دیث المرف��وع، أو       

  .الروایة المختصرة والتي أشار إلیھا ابن حبان بشكل صریح

ة باألمثلة لمستنب لقاع  لتمثيل له  لتاليةيمك   :  

نھ�ى رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      : ففي حدیث الصماء، أخ�ت ب�سر، قال�ت        

إن ل��م یج��د أح��دكم إال ع��ودًا أخ��ضر فلیفط��ر  : "ع��ن ص��یام ی��وم ال��سبت، ویق��ول 

  ).١٣٧"(علیھ

ففي الجزء األول من ھذا الحدیث ذكرت الصحابیة نھي النبي عن صوم السبت         

ب��صفة مجمل��ة، دون ذك��ر عل��ة ھ��ذا النھ��ي، ودون تفری��ق ب��ین ص��وم الفری��ضة   

  .وصوم التطوع، ما جعل النص مجمًال نتیجة اللفظ المرفوع للصحابي

 ع�ن عب�د اهللا ب�ن ب�سر، ع�ن أخت��ھ، أن     : (...فیم�ا روى الترم�ذي الح�دیث بقول�ھ    

ال ت�صوموا ی�وم ال�سبت إال فیم�ا افت�رض      : رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ق�ال      

اهللا عل������یكم، ف������إن ل������م یج������د أح������دكم إال لح������اء عنب������ة أو ع������ود ش������جرة     

أن یخص الرجل ی�وم ال�سبت ب�صیام، ألن       : ومعنى كراھتھ في ھذا   "...فلیمضغھ

  ).١٣٨)(الیھود تعظم یوم السبت

 للخبر األول أدى إلى إجمالھ، وف�ي  ففي ھذا النص تبین كیف أن رفع الصحابي      

ھذا الخبر تبین أن النھي عن صومھ تطوعًا، كما أن نھي النبي صلى اهللا علیھ     

، دال )١٣٩(وسلم عن صوم یوم الجمعة إال أن یصام معھ یوٌم قبلھ أو ی�وٌم بع�ده             
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على النھي عن صوم یوم ال�سبت ل�یس عل�ى إطالق�ھ؛ وإنم�ا النھ�ي ع�ن إف�راده                 

  . ما ذكره الترمذيوتخصیصھ بصوٍم ك

" ویمكن التمثیل لھذه القاعدة أی�ضًا بح�دیث مع�اذ ب�ن جب�ل رض�ي اهللا عن�ھ ق�ال               

بعثني رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إلى ال�یمن، وأمرن�ي أن آخ�ذ م�ن البق�ر،                  

، ففي ھذا الح�دیث  )١٤٠"(من كل أربعین مسنة، ومن كل ثالثین تبیعا، أو تبیعة        

فظ ھنا شامًال للعوامل والسوائم من البقر، وكان أجمل الصحابي اللفظ، فكان الل

ھذا اإلجمال ناجمًا عن الصیغة المرفوعة التي استعملھا الصحابي رض�وان اهللا     

  .عنھ

ویأتي بیان إجمال ھذا اللفظ في الح�دیث ال�ذي رواه البیھق�ي وغی�ره ع�ن عل�ي                   

ل ل�یس ف�ي البق�ر العوام�    :" رضي اهللا عنھ أن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ق�ال         

 رغم ما فیھ من المق�ال ح�ول ال�شك ف�ي رفع�ھ      –، ففي ھذا الحدیث    )١٤١"(شیئ

إال أنھ بین أن فریضة الزك�اة ف�ي البق�ر لی�ست عل�ى إطالقھ�ا، ب�ل إن           –أو وقفھ   

  .  عوامل البقر ال یشملھا لفظ الحدیث المرفوع
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  املبحث الرابع

  استبدال اللفظ مبرادفه يف الرواية باملعىن

  اطب اول

  ال اظ راد د اوناد

إن مسألة استبدال اللفظ بمرادفھ بوجھ عام عند األصولیین ھي مسألة اختلف�ت      

  فیھا أنظارھم، 

ل ق   :للعلما فيها ثالثة 

ل  أل ل   ی�صح إط�الق ك�ٍل م�ن المت�رادفین مك�ان اآلخ�ر؛ ألن�ھ الزم معن�ى                       :لق

ول اب�ن الحاج�ب أن�ھ الزم     ، ومعنى ق  )١٤٢(الترادف، وھو اختیار ابن الحاجب      

معنى المترادفین أنھ المعنى للترادف إال أنھ یلزم منھ إقامة أح�د اللفظ�ین مق�ام                 

اآلخر، وممن اختار ھذا القول أیضًا الكمال ابن الُھمام، فصح عنده وق�وع أح�د               

المترادفین مقام اآلخر شرط عدم المانع الشرعي، والمانع ال�شرعي ھ�و التعب�د      

  ). ١٤٣(باللفظ األول 

لثاني  ل  لق  الیصح إقامة أحد اللفظین المترادفین مقام اآلخر، وھ�و اختی�ار      :  

، وعلل ال�رازي ذل�ك بأن�ھ وإن كان�ت ص�حة           )١٤٥(، والبیضاوي )١٤٤(الرازي

ض��م أح��د المت��رادفین لآلخ��ر ھ��و م��ن ع��وارض المع��اني، إال أن��ھ م��ن ع��وارض   

لف��ظ یعب��ر عن��ھ ف��ي   إن المعن��ى ال��ذي یعب��ر عن��ھ ف��ي العربی��ة ب   (األلف��اظ أی��ضًا،  

الفارس��یة بلف��ظ آخ��ر، ف��إذا قل��ت خرج��ت م��ن ال��دار اس��تقام الك��الم، ول��و أب��دلت      

بمرادفھا من الفارسیة لم یجز، فھذا االمتناع ما جاء من قبل المعاني            ... صیغًة

مثل��ھ ف��ي لغ��ة   ] ال یق��ع[ب��ل م��ن قب��ل األلف��اظ، وإذا عق��ل ذل��ك ف��ي لغت��ین فل��م        

  ).   ١٤٦)(واحدة
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لثال  ل   أن إقامة أحد اللفظین مق�ام اآلخ�ر ی�صح إن كان�ا م�ن لغ�ة واح�دة                  :لق

، وص����ححھ )١٤٧(وإال ف����ال، وھ����و اختی����ار ال����سبكي وص����في ال����دین الھن����دي

  ).١٤٨(البیضاوي في المنھاج

وعلل أصحاب ھذا القول اختیارھم بأن اختالف اللغتین یستلزم ض�م مھم�ل إل�ى         

رى مھمل�ة، وبالت�الي ف�ال    مستعمل، ف�إن لفظ�ة إح�دى اللغت�ین بالن�سبة إل�ى األخ�         

  ).١٤٩(یصلح استبدال وإقامة أحد اللفظین محل اآلخر

ھذه اآلقوال الثالثة كانت منصّبة حول الترادف بشكل عام، وھ�و مبح�ث ت�ستند               

أقوال األصولیین فیھ عن الت�رادف إل�ى أس�اس لغ�وي نظ�رًا لبح�ث الم�سألة ف�ي              

كر ف�ي ب�اب الروای�ة    باب اللغات؛ أما عن الترادف في نصوص الح�دیث فإن�ھ ی�ذ        

بالمعنى، فإن من أھل العلم من أصولیین ومحدثین من رأى أنھ التجوز الروایة 

  ).١٥٠(بالمعنى إال في حالة إبدال اللفظ في الحدیث بمرادفھ

ویشترط لجواز استبدال اللف�ظ بمرادف�ھ ف�ي الروای�ة ب�المعنى أن یك�ون اللفظ�ان         

لتف��اوت س��واء ف��ي الفھ��م أو   مت��ساویین ف��ي المعن��ى، بحی��ث الیتط��رق إلیھم��ا ا   

  ).١٥١(االستنباط

وقد وق�ع اس�تبدال اللف�ظ بمرادف�ھ ف�ي روای�ات كثی�ٍر م�ن األحادی�ث ك�ضرب م�ن                       

ضروب الروایة بالمعنى ،من ذلك استبدال لفظ النّمام بلف�ظ القّت�ات، فف�ي م�سند              

قال بلغ حذیفة عن رجل أن�ھ ی�نمُّ الح�دیث، فق�ال س�معت رس�ول            (...اإلمام أحمد   

  ).١٥٢)(ال یدخل الجنة نّمام:  اهللا علیھ وسلم یقولاهللا صلى

م�ر رج�ل عل�ى    : ق�ال ...وفي روایة أخرى للترمذي من طریق سفیان بن عیینة،  

إن ھ��ذا یبل��غ األم��راء الح��دیث ع��ن الن��اس، فق��ال    : حذیف��ة ب��ن الیم��ان فقی��ل ل��ھ  

" ال ی�دخل الجن�ة قّت�ات    :"سمعت رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم یق�ول          : حذیفة

)١٥٣ .(  

عل��ى أن ج��واز اس��تبدال اللف��ظ بمرادف��ھ غی��ر م��سّلم؛ فم��ن المعل��وم أن الروای��ة    

ب��المعنى أص��ًال غی��ر متف��ق عل��ى جوازھ��ا، ول��ذا ف��إن الم��انعین للروای��ة ب��المعنى  

امتن��ع عن��دھم الت��رادف تبع��ًا ل��ذلك لالحتی��اط فی��ھ؛ وھ��ذا س��واء جوزت��ھ اللغ��ة أم  

  ).١٥٤(منعتھ
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ب اطا  

   ظن ارادف

، )١٥٥(رادف بأنھ توارد األلفاظ الدالة على شيء واحد باعتبار واحد ُعّرف الت 

ووحدة االعتبار ھذه قید یخرج بھ عدد من األحوال التي قد یظن فیھا الترادف، 

  : وھذه األحوال ھي

م��ن المعل��وم أن الحقیق��ة والمج��از م��ن العالق��ات اللغوی��ة   : الحقیق��ة والمج��از-١

 الت��ي ت��ستخدم لتوس��عة دالالت األلف��اظ  المعروف��ة، وھ��ي م��ن األس��الیب البیانی��ة 

م�ا اس�تعمل فیم�ا      : والتعبیرات، والمراد بالحقیقة ما بقي على موضوعھ، وقی�ل        

، أما المج�از فھ�و اللف�ظ الم�ستعمل ف�ي غی�ر       )١٥٦(اصطلح علیھ من المخاطبة   

، والمق�صود بالوض�ع ھن�ا الوض��ع األول    )١٥٧(م�ا وض�ع ل�ھ لعالق�ة م��ع قرین�ة     

 تع��دد اللف��ظ واتح��اد المعن��ى، وق��د قی��ل ف��ي تحلی��ل  ، وھ��و م��ن قبی��ل)١٥٨(للف��ظ

العالقة بین الحقیقة والمجاز إنھ استخدام  لْفٍظ مك�ان لف�ظ آخ�ر ص�الٍح ألْن َی�ُدلَّ                  

، وعن��د ھ��ذه النقط��ة تحدی��دًا یتوق��ف علم��اء    )١٥٩(عل��ى معن��اه لعالق��ة بینھم��ا  

 األصول؛ حی�ث ی�رى األص�ولیون أن�ھ یمتن�ع اس�تعمال المج�از ب�دًال للحقیق�ة ف�ي               

الحق�ائق واألحك��ام ال�شرعیة م��ن ب�اب الت��رادف، ذل�ك أن الحقیق��ة والمج�از ھم��ا      

استخدامان باعتبارین مختلفین، وش�رط الت�رادف أن یك�ون تع�دد األلف�اظ الدال�ة                

، كمث�ل الج�ب     )١٦٠(على معنى واحد باعتبار واحد بغیر تف�اوت ال باعتب�ارین            

ح�د ھ�و الحقیق�ة، أم�ا ف�ي      والبئر فك�ال اللفظ�ین داٌل عل�ى ذات واح�دة باعتب�ار وا      

قولنا سخي وبحر فاإلطالقان مختلفا االعتب�ار؛ ف�األول حقیق�ة والث�اني م�ن ب�اب         

  .المجاز ، وھو الممتنع عند األصولیین

وقد تسومح في مسألة الروایة بالمعنى باستبدال اللف�ظ بمرادف�ھ المط�ابق للف�ظ            

ن یك��ون ب��نفس النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، ول��ذا ف��إن اس��تبدال اللف��ظ ینبغ��ي أ 

اعتبار اللفظ المبدل عنھ حقیقة أو مجازًا بحیث یؤدي نفس المعنى بدون أدن�ى              

 .اختالٍف بین اللفظین، وإال خرج من باب الترادف

ومما ال خالف فیھ بین األصولیین وعلماء اللغة أن ثمة ألفاظًا أطلقت في أصل            

 في ذلك المعنى    الوضع للداللة على معنى معین، ثم انتقلت عن أصل استعمالھا         

للدالل�ة عل�ى معن�ى آخ��ر بفع�ل ال�شرع أو الع�رف، ث��م اش�تھر االس�تخدام األخی��ر         

، )١٦١(حت�ى أص��بح حقیق��ة فی��ھ الیتب��ادر إل��ى ال��ذھن عن��د إط��الق اللف��ظ س��واه  
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، وفي ھذه الحالة ی�صبح      )١٦٢(وھو ما یسمى بالنقل الشرعي أو العرفي للفظ       

  .َثّم حقیقة راجحة وحقیقة مرجوحة

م�ن ھ�ذا أن ال�راوي مت�ى اس�تخدم إح�دى الحق�ائق ب�دیًال ع�ن الحقیق�ة                  ویستنتج  

المستخدمة في اللف�ظ النب�وي فإن�ھ یك�ون م�ن ب�اب المج�از، وھ�و الممتن�ع ألن�ھ                    

س��یكون باعتب��ار مختل��ف، وس��بق الق��ول أن ش��رط الت��رادف أن یك��ون اللفظ��ان     

  .       المترادفان مستخدمین باعتبار واحد

ت التي یظن فیھا الترادف حالة إبدال ال�صفة مح�ل    من الحاال : االسم والصفة -٢

االسم، ومعلوم أن لالسم تق�سیمات  متع�ددة، م�ن بینھ�ا تق�سیم االس�م إل�ى اس�م                     

  :وصفة

االس����م وھ����و م����ا دل عل����ى معن����ى ف����ي نف����سھ، غی����ر مقت����رن بأح����د األزمن����ة  

  ).١٦٣(الثالثة

عند األص�ولیین تقیی�د لف�ٍظ م�شترك المعن�ى بلف�ظ آخ�ر مخ�تص، ل�یس               (والصفة  

  ).١٦٤(، وال یریدون منھا النعت)بشرط وال استثناء وال غایة

غیر أن المقصود في باب الترادف ھو النعت اللغوي، نظرًا ألن البحث ھن�ا ف�ي             

الت��رادف ب��ین األلف��اظ المف��ضیة لمعن��ى واح��د؛ وھ��ذا م��ا یجع��ل االس��م وال��صفة      

یطلق��ان عل��ى ال��شئ نف��سھ ولك��ن باعتب��ارین، ی��ضاف إل��ى ذل��ك أن ف��ي الوص��ف  

س��یف : ادة فائ��دة لی��ست ف��ي االس��م، بوص��ف ال��ذات ب��صفة معین��ة، كق��ولھم    زی��

وصارم؛ فإن السیف اسم اآللة، والصارم لفظ واصف لآللة بالحدة، ففیھ زی�ادة            

عل��ى الم��سمى، وش��رط الت��رادف الت��ساوي ب��ین اللفظ��ین المت��رادفین، ماجع��ل        

األص����ولیین یحكم����ون عل����ى ال����صفة أنھ����ا الت����صلح مرادف����ًا لالس����م أو ب����دیًال  

  ).١٦٥(عنھ

 وبناء عل�ى ذل�ك ف�إن اللفظ�ین مت�ى كان�ا ص�فتین فإن�ھ ی�صح إن یك�ون أح�دھما                 

مرادفًا لآلخر، ألنھما لفظان یطلقان باعتبار واحد؛ ھو اعتب�ار الوص�ف لل�شئ،              

ولذا صح استبدال لفظ النمام بلفظ القتات في روایتي الحدیث، ألن ك�ال اللفظ�ین    

  .ھما صفتین
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، وھ�ذه اإلض�افة ق�د تك�ون         )١٦٦(بة تعني اإلض�افة   والنس: االسم والنسبة -٣   

لبلد كبصري وكوفي، أو قبیلة كقرشي وتمیمي، أو مھنة كصیدالني، أو مذھب         

  ).١٦٧(فقھي كمالكي، أو فكري كمعتزلي ودھري

وعودًا إلى مسألة الترادف فإن جمھور األصولیین ی�رون أن ف�ي الن�سبة زی�ادة       

شئ بعینھ، وبالتالي فإن استبدال االسم على االسم، بنسبة ذلك االسم نفسھ إلى 

  .بالنسبة ال یعد ترادفًا

 أم��ا ف��ي م��سألة النق��ل ب��المعنى ف��إن ش��رط ج��واز اس��تبدال اللف��ظ بمرادف��ھ ف��ي      

الروایة بالمعنى عند من یرى جوازه أن یكون اللفظان مت�ساویین ف�ي المعن�ى،               

ي ال یج�وز ف�ي   وھذه الزیادة تجعل أحد اللفظین زائدًا ع�ن اللف�ظ اآلخ�ر، وبالت�ال             

  .       الروایة بالمعنى استبدال االسم بالنسبة أو العكس لھذه الزیادة

كمث���ل لفظ���ي الجل���وس والقع���ود؛ ف���الجلوس یك���ون م���ن     : اخ���تالف الحال���ة -٤

اضطجاع، بینما یكون القعود من قیام؛ فھما لفظان وإن ُظن ترادفھما إال أنھم�ا    

  ). ١٦٨(یعبران عن حالین مختلفین

ي أن إخراج الصفة والنسبة والحالة م�ن ب�اب الت�رادف إنم�ا ھ�و      ویرى الشوكان 

ض��رب م��ن التكّل��ف والتع��سف ، فھ��و وإن أمك��ن تكل��ف مثل��ھ ف��ي بع��ض الم��واد   

  ).١٦٩(المترادفة، فإنھ ال یمكن في أكثرھا

  :ویتفق الباحثان مع الشوكاني في ھذا القول، وذلك لعدة أمور منھا

 ب�المعنى خاص�ة ال یب�دو ممتنع�ًا، أوال           أن استبدال االسم بالصفة ف�ي الروای�ة       -١

یمكن تعمیم امتناعھ ف�ي ك�ل األح�وال، ألن ال�صفة مت�ى اخ�تص بھ�ا اس�م واح�د                    

دون غیره، ولم تتضمن زیادة حك�م عل�ى الموص�وف، ص�ُلحت ب�دیًال مرادف�ًا ل�ھ            

ألن اللف��ظ حینئ��ٍذ ال یترت��ب علی��ھ التب��اس اللف��ظ بغی��ره، كمث��ل لفظ��ي ال��سیف          

رم خاص��ة بال��سیف دون غی��ره، فمت��ى اس��تبدل لف��ظ    ال��صارم، ف��إن ص��فة ال��صا  

 فإنھ ال یترتب علیھ لبس على السامع،        - على فرض وقوعھ   –السیف بالصارم   

وال یتبادر إل�ى ال�ذھن ص�ورة إال ال�سیف ، واألم�ر نف�سھ یمك�ن قول�ھ ف�ي حال�ة                 

اس��تبدال اللف��ظ بن��سبة أو ح��ال بح��ال ك��القعود والجل��وس، فإن��ھ یمك��ن ف��ي حال��ة   

إن مما امتدح ب�ھ النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم المدین�ة            : ال مثالً االحتجاج أن یق  

أن جعل المكیال مدنیًا والوزن مكیًا، بنسبة المكیال إلى المكان الذي ذكره النبي 

 عن النب�ي ص�لى    - رضي اهللا عنھما   -صلى اهللا علیھ وسلم فیما یرویھ ابن عمر       
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ی��ال أھ��ل المدین��ة  ال��وزن وزن أھ��ل مك��ة، والمكی��ال مك : " اهللا علی��ھ وس��لم ق��ال 

، لكن األمر لیس على إطالقھ، فالدقة مطلوبة عند النقل بالمعنى وظن )١٧٠"(

الت��رادف أم���ر واق���ع، وم���ن ذل���ك ظ��ن الت���رادف ب���ین ص���فات الكف���ر والف���سوق   

َواْعَلُموا َأنَّ ِفیُكْم َرُسوَل اللَِّھ َلْو ُیِطیُعُكْم ِف�ي   ﴿:في قولھ تعالى ) ١٧١(والعصیان

ْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّھ َحبََّب ِإَلْیُكُم اْلِإیَماَن َوَزیََّنُھ ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَل�ْیُكُم   َكِثیٍر ِمَن اْلأَ  

، فاستبدال أي لفظ من     )١٧٢(﴾اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَیاَن ُأوَلِئَك ُھُم الرَّاِشُدوَن       

، ظن�ًا م�ن ال�راوي أنھ�ا       ھذه الثالث وردت في ح�دیث م�ن ب�اب الروای�ة ب�المعنى             

مترادف��ة وی��صلح أن یح��ل أح��دھا مح��ل اآلخ��ر ممتن��ع، فھ��ي وإن كان��ت باعتب��ار  

واحد وھ�و اعتب�ار الوص�ف، إال أنھ�ا لی�ست مترادف�ة فھ�ي لی�ست بمعن�ى واح�د               

م��ن ص��ام ی��وم ال��شك فق��د ع��صى أب��ا  : ( أص��ًال، وذل��ك ك��أن ی��روي ال��راوي خب��ر 

  .  فسق، بالمعنى باستبدال لفظ عصى بكفر أو)القاسم

أن اشتھار شخص أو أداة أو دابة أو غیر ھا بنسبة معین�ة لبل�د أو قبیل�ة أو                 -٢

غیرھ���ا، أو ی���شتھر بوص���ف ق���د ی���صل لمرحل���ة أن یغل���ب عل���ى اس���مھ، كغلب���ة 

الفاروق على اسم سیدنا عمر رضي اهللا عنھ، والفارسي كنسبة على بقیة اسم    

 الن�سبة أو ال�صفة      سلمان رضي اهللا عنھ، إن اشتھار ھذه الصور قد یجعل ھذه          

 واهللا -تصلح مرادفًا، ولذا یصح استبدال االسم أو اللفظ بھا في مثل ھذه الحالة        

  .  -تعالى أعلم

وذلك باستخدام لفظ عام ب�دًال ع�ن   : االختالف من حیث العموم والخصوص   -٥  

لفظ خ�اص، أو خ�اٍص ب�دًال ع�ن ع�اٍم ف�ي أص�ل الروای�ة ظن�ًا م�ن ال�راوي أنھم�ا                     

قة بین لفظي السبع واألسد، فال�سبع اس�م ج�امع لك�ل ص�ائد أو                مترادفان، كالعال 

عاقر أو آكل لحم، وال یسمى سبعًا حتى تكون كذلك مثل األس�د وال�ذئب والكل�ب             

، فھو یع�م ك�ل ھ�ذا الج�نس، بینم�ا لف�ظ األس�د لف�ظ خ�اص             )١٧٣(والنمر والفھد 

لك دال على الحیوان المعروف، فإذا أطلق لم یدل عل�ى عم�وم لف�ظ ال�سبع، وك�ذ            

لفظ السبع إذا أطلق ال ی�دل عل�ى خ�صوص األس�د وإن ك�ان ی�شملھ، ف�ال ی�صلح                 

  .بدیًال لھ من باب الترادف

وفي مسألة الروایة بالمعنى یذكر ھذا المثال بعینھ، غیر أنھ إن حاولنا التمثی�ل             

للمسألة فالمثال ھنا سیكون من باب االفتراض، ال أن�ھ م�ن ب�اب م�ا وق�ع فع�ًال،                    

 التمثیل بما رواه أحمد وابن ماجھ بسنده عن ربیعة بن عب�د         غیر أنھ یمكن ھنا   

أن رس�ول اهللا  "الرحمن، عن سھیل بن أبي صالح، عن أبیھ، عن أبي ھری�رة،          

  ).١٧٤"(صلى اهللا علیھ وسلم، قضى بالیمین مع الشاھد
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  : فالقضاء ھنا لھ معنیان

 ِإلَّ��ا ِإیَّ��اُه َوِباْلَواِل��َدْیِن  َوَق��َضى َربُّ��َك َألَّ��ا َتْعُب��ُدوا  ﴿: ت��شریع الحك��م كقول��ھ تع��الى -١

  .، بمعنى شرع لكم وأمركم)١٧٥(﴾ ِإْحَساًنا

الحك��م بمعن��ى ف��صل الخ��صومات ب��ین الن��اس ك��أحوال الق��ضاة ف��ي الوق��ائع     (-٢

  .الجزئیة

ف��المعنى األول یت��أتى فی��ھ العم��وم؛ ألن ش��رع ك��ل ش��اھد ویم��ین حج��ة إل��ى ی��وم   

القیامة ممكن، وإذا وردت صیغة العموم في محل یقبل العموم وجب حملھ على 

، أما الثاني وھو فصل الخصومات ...العموم، ألن األصل في االستعمال الحقیقة 

  ).١٧٦)(الجزئیة فیتعین فیھ الخصوص

ا األثر أنھ ال یصلح م�ن ال�راوي ع�ن ال�صحابي ف�ي حال�ة                 ووجھ االستشھاد بھذ  

بقول�ھ أفت�ى أو ف�صل ب�ین خ�صمین بال�شاھد         ) ق�ضى (النقل بالمعنى استبدال لفظ   

والیمین، ظنًا منھ أنھما مرادفین للفظ قضى، لم�ا ب�ین ھ�ذه األلف�اظ م�ن العم�وم                 

والخ��صوص، فھم��ا وإن كان��ا م��ن مع��اني اللف��ظ إال أن ش��رط الت��رادف الت��ساوي  

 اللفظین المترادفین، كما أن شرط الروایة بالمعنى الم�ساواة ف�ي اللف�ظ ف�ي              بین

الزیادة والنقصان، والخفاء والجالء، والعموم والخ�صوص، إذ ل�و ذھ�ب بع�ض         

ھ��ذه ال��شروط لَتغّی��ر معن��ى الح��دیث، ألن الخط��اب ت��ارة یق��ع ب��المحكم، وت��ارة        

یرھ����ا ع����ن  بالمت����شابھ لحك����م وأس����رار اس����تأثر اهللا بعلمھ����ا، ف����ال یج����وز تغی   

  ).١٧٧(وضعھا

وفي حالة العموم والخصوص فإن الراوي إذا لم یلتزم بھما فق�د زاد ف�ي ش�رع          

اهللا تعالى أو نقص منھ، ویكون قد فع�ل ف�ي الروای�ة ب�المعنى م�االیجوز، وذل�ك                   

  ).   ١٧٨(مخل بعدالتھ
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  اخلامتة

اع�ات،  الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والشكر ل�ھ عل�ى التوفی�ق إل�ى الط               

  :وبعد

  :فقد خلص البحث إلى النتائج التالیة

أن األحادی��ث المرفوع��ة حج��ة رغ��م م��ا یكتنفھ��ا م��ن االحتم��االت الت��ي تجع��ل   -١

جانب الظنیة غالبًا علیھا، وذلك أن الثق�ة بدق�ة ال�صحابة، وش�دة حرص�ھم عن�د           

التح���دیث ع����ن رس����ول اهللا ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم تغّل����ب جان����ب الثق����ة ف����ي  

  .مرفوعاتھم

ن االحتجاج بالحدیث الذي أدرج فی�ھ لف�ظ ل�یس م�ن متن�ھ م�ضبوط ب�شروط             أ-٢

 . لقبولھ

أن الشروط الت�ي ذكرھ�ا الزرك�شي لقب�ول زی�ادة الثق�ة واالحتج�اج بھ�ا تمث�ل             -٣

معاییر موضوعیة و دقیقة یمكن اعتمادھا بشكل علمي عند التعام�ل م�ع زی�ادة          

  .الثقة 

إل�ى إخ�الل بمعن�اه وھ�و ق�ول      أن الحدیث المختصر حجة ما لم یؤد اختصاره       -٤

  . غالب العلماء في المسألة

 أن صور الروایة بالمعنى لیست على درجة واح�دة ف�ي الت�أثیر عل�ى ال�نص               -٥

بالبیان أو اإلجمال، وإنما تختلف في تأثیرھا على النص؛ فمنھا ص�ور ال ت�أثیر                

لكونھا مرویة بالمعنى على النص بحملھ على اإلجمال، ومنھا ص�ور یمك�ن أن               

  یكون للروایة بالمعنى فیھا أثر في النص بحملھ على اإلجمال

إن جواز استبدال اللفظ بمرادفھ في روایة الحدیث غیر مسّلم؛ فم�ن المعل�وم      -٦

أن الروایة بالمعنى أصًال غیر متفق على جوازھ�ا، ول�ذا ف�إن الم�انعین للروای�ة          

 س��واء جّوزت��ھ ب��المعنى امتن��ع عن��دھم الت��رادف تبع��ًا ل��ذلك لالحتی��اط فی��ھ؛ وھ��ذا 

  .اللغة أم منعتھ

.ھذا وباهللا التوفیق ،وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین  
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:الھوامش    
 الجامع ألخالق الراوي    - الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي       -١

 -الری���اض/مكتب���ة المع���ارف-محم���ود الطح���ان. د/ ت-وآداب ال���سامع 
٢/١٦  
 المح���دث -سن ب���ن عب���د ال���رحمن  الرامھرم���زي، أب���و محم���د الح���-٢

دار الفك�ر  -محمد عجاج الخطیب. د/ ت-الفاصل بین الراوي والواعي  
  ٥٣٩/ ١-ھـ ١٤٠٤-٣ ط-بیروت/

 اإللماع إلى معرف�ة أص�ول   - القاضي أبي الفضل عیاض بن موسى    -٣
-الق�اھرة / دار الت�راث -ال�سید أحم�د ص�قر   / ت -الروایة وتقیید ال�سماع     

  ١٨٥ ص –م ١٩٧٠-١ط
 -٢/٢٢ الخطیب البغدادي، الجامع ألخالق ال�راوي وآداب ال�سامع         -٤

-الزركشي ،أبوعبداهللا بدر الدین محمد بن عب�داهللا ب�ن بھ�ادر           : وینظر
أض��واء -زی��ن ال��دین ب��ن محم��د  / ت-النك��ت عل��ى مقدم��ة اب��ن ال��صالح  

 ٣/٦٢٢ -م١٩٩٨-١ط-الریاض /السلف 
 الوس���یط ف���ي عل���وم - أب��و ش���ھبة، محم���د ب���ن محم���د ب��ن س���ویلم   -٥

  ٤٠ ص – دار الفكر العربي -ومصطلح الحدیث 
 معرف��ة أن��واع - اب��ن ال��صالح، أب��و عم��رو عثم��ان ب��ن عب��دالرحمن -٦

دار الكت���ب -م���اھر الفح���ل وعب���داللطیف الھم���یم  / ت-عل���وم الح���دیث  
  ٣٢٣ص : م ٢٠٠٢-١بیروت ط/ العلمیة

 -٦٦٢٣ ح���دیث رق���م-األیم���ان والن���ذوركت���اب :  ص���حیح البخ���اري-٧
٨/١٢٨  
 وب��ھ ق��ال المالكی��ة وال��شافعیة والحنابل��ة أن التكفی��ر قب��ل الحن��ث        -٨

یجزئ بناء على ھذ الخبر رغم إجماعھم عل�ى اس�تحباب كونھ�ا بع�ده               
 دار الكت�ب  -أبو عبداهللا المواق، التاج واألكلیل لمختصر خلی�ل    : ینظر(

-والحسن علي بن محم�د     الماوردي،أب -٤/٤٢١-م١٩٩٤-١ط-العلمیة
دار الكت���ب -عل���ي مع��وض وع���ادل عب��دالموجود  /  ت-الح��اوي الكبی��ر  

  )١٥/٢٩٢ -م١٩٩٩-١ ط-العلمیة
الب�ابرتي، أب�و عب�داهللا محم�د ب�ن محم�د            : ینظر(  وھو قول الحنفیة   -٩

-بدون طبع�ة أو ت�اریخ     - دار الفكر  –العنایة شرح الھدایة    : بن محمود 
می����ع الفقھ����اء اتفاق����ًا وذك����ر الم����ازري أنھ����ا تج����زئ عن����د ج) ٥/٨٦
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المجم��وع ش��رح  : النووي،أبوزكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف   (
  )١٨/١١٧- دار الفكر-المھذب

النك�ت عل�ى   :  الزركشي، أبو عبداهللا محمد بن عب�داهللا ب�ن بھ�ادر    -١٠
/  أض��واء ال��سلف-زی��ن العاب��دین ب��ن محم��د /  ت-مقدم��ة اب��ن ال��صالح 

  ٢/١٨٩  -م١٩٩٨-١ ط-الریاض
محم��د ف��ؤاد  / ت-م��سلم ب��ن الحج��اج الق��شیري   ( ص��حیح م��سلم،  -١١

كت���اب الم���ساجد ومواض���ع  -) دار إحی���اء الت���راث العرب���ي -عب���دالباقي
 -٥٢١ ح�دیث رق�م      - باب جعل�ت ل�ي األرض م�سجدًا وطھ�وراً          -الصالة

١/٣٧٠  
 باب ق�ول النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ     -كتاب الصالة :  صحیح البخاري  -١٢

  ١/٩٥ -٤٣٨  حدیث رقم-جعلت لي األرض مسجدا وطھورا: وسلم
 - اب��ن كثی��ر، أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي      -١٣

 -أحم�د محم�د ش�اكر     /  ت -الباعث الحثی�ث إل�ى اخت�صار عل�وم الح�دیث          
  ٧٣ ص-٢ ط-بیروت/دار الكتب العلمیة 

  ١٩٧ص : ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث -١٤
 -ود  س��نن أب��ي دا -أب��و داود، س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني   -١٥
بی�روت كت�اب   / المكتب�ة الع�صریة   –محمد محی�ي ال�دین عبدالحمی�د      /ت

 -٢٧٨/ ٤ -٤٩١٠ ح�دیث رق�م  - باب فیمن یھج�ر أخ�اه الم�سلم      -األدب
والح��دیث م��روي ف��ي ال��صحیحین وق��ال اب��ن حج��ر ف��ي التلخ��یص ع��ن  

تلخ��یص الحبی��ر ف��ي   ( متف��ق علی��ھ  ): إل��خ...وال یح��ل لم��سلم ( ج��زء
 -١ ط-بی���روت/ ر الكت���ب العلمی���ةدا-تخ���ریج أحادی���ث الرافع���ي الكبی���ر

  .صحیح: وقال األلباني عن حدیث ابي داود-) ٤/٤١٩ -م١٩٨٩
 ابن عبد البر، أبو عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن عب�د                   -١٦

/ ت- التمھی�د لم�ا ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید                –البر القرطب�ي    
وم  وزارة عم� -محم�د عب�د الكبی�ر البك�ري      ، مصطفى بن أحمد العلوي     

  ١١٦-١١٥/ ٦ - ھـ١٣٨٧ -المغرب/األوقاف والشؤون اإلسالمیة 
 ب��اب -كت��اب الت��یمم: الروایت��ان ب��الواو وث��م ف��ي ص��حیح البخ��اري -١٧

  ١/٧٧ -٣٤٧ حدیث رقم–التیمم ضربة 
 إحك��ام -اب��ن دقی��ق العی��د، تق��ي ال��دین أب��و الف��تح محم��د ب��ن عل��ي     ١٨

ن طبع�ة أو   ب�دو - مطبعة السنة المحمدی�ة -األحكام شرح عمدة األحكام   
  ١/١٤٨ -تاریخ
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دار المع���راج  -األثی���وبي، ذخی���رة العقب���ى ف���ي ش���رح المجتب���ى       -١٩
  ٢/١٠٢ -م٢٠٠٣-١٩٩٦ طبع بین سنتي -١ ط-الدولیة

توجیھ النظر إلى أصول    :  السمعوني، طاھر بن صالح الجزائري     -٢٠
 -حل�ب /  مكتب�ة المطبوع�ات اإلس�المیة      -عبد الفت�اح أب�و غ�دة      / ت -األثر

  ٢/٧٠٣ -م١٩٩٥-١ط
 ابن دقیق العید، تقي الدین أب�و الف�تح محم�د ب�ن عل�ي ب�ن وھ�ب                 -٢١

-بی�روت / دار الكت�ب العلمی�ة       -االقتراح في بیان االص�طالح    : القشیري
  ٣١ ص-بدون طبعة أو تاریخ

اب��ن أب��ي ح��اتم، أب��و محم��د عب��دالرحمن ب��ن محم��د ب��ن       :  ینظ��ر-٢٢
س���عد الحمی���د وخال���د   / ت-العل���ل الب���ن أب���ي ح���اتم  : إدری���س ال���رازي 

 -١/١٣٩-م٢٠٠٦-١ ط- مط�����ابع الحمی�����ضي-ی�����سي وآخ�����رونالجر
  ١/٢٤٥: الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح

تدریب الراوي  :  السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر        -٢٣
-دار طیب��ة-أب��و قتیب��ة نظ��ر الفاری��ابي / ت-ف��ي ش��رح تقری��ب الن��واوي 

 ٥٤٠/ ١-بدون طبعة أو تاریخ
البی�اض ال�ذي یك�ون      : مة، وأص�ل الغ�رة    العبد نفسھ أو األ   : الغرة -٢٤

الغ�رة عب�د أب�یض      : في وجھ الفرس، وكان أبو عمرو بن العالء یقول        
أو أمة بیضاء، وسمي غرة لبیاضھ، فال یقبل في الدیة عبد أسود وال             

ولیس ذلك شرطا عند الفقھاء، وإنما الغرة عن�دھم م�ا      . جاریة سوداء 
اب��ن األثی��ر  (م��اءم��ن العبی��د واإل » ٢«بل��غ ثمن��ھ ن��صف ع��شر الدی��ة    

النھای��ة ف��ي  : الج��زري، مج��د ال��دین أب��و ال��سعادات محم��د ب��ن محم��د     
 المكتب�ة  -الطاھر الزاوي ومحم�ود الطن�احي    / ت-غریب الحدیث واألثر  

    )٣/٣٥٣-م١٩٧٩ -العلمیةم بیروت
/ ٧ -٥٧٦٠ ح�دیث   - باب الكھان�ة   -كتاب الطب :  صحیح البخاري  -٢٥

١٣٥  
: الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید     ابن عب�د الب�ر، التمھی�د لم�ا ف�ي             -٢٦

٦/٤٧٨  
  ١١٦ص:  ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث-٢٧
ال���سنیكي، زی���ن ال���دین أب���و یح���ي زكری���ا ب���ن محم���د ب���ن زكری���ا   -٢٨

عب�د اللطی�ف الھم�یم      / ت- فتح الباقي بشرح ألفی�ة العراق�ي       -األنصاري
  ١/١٧٢ -م ٢٠٠٢-١ ط-بیروت/  دار الكتب العلمیة-وماھر الفحل
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الكفای��ة ف��ي عل��م :  الخطی��ب البغ��دادي، أب��و بك��ر أحم��د ب��ن عل��ي   -٢٩
/  المكتب�ة العلمی�ة    -أبو عبداهللا السورقي وإبراھیم المدني    /  ت -الروایة

  ٢١  ص-المدینة المنورة
 باب إذا حنث ناسیًا في      -كتاب األیمان والنذور  :  صحیح البخاري  -٣٠

  ٨/١٣٥ -٦٦٦٤ حدیث رقم -األیمان
  ٢١ص: ي، الكفایة في علم الروایة الخطیب البغداد-٣١
   ١٢٢: ابن الصالح، معرفة أنواع الحدیث: ینظر -٣٢
التبصرة في  -الشیرازي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف        -٣٣

-ھ�ـ ١٤٠٣-١ ط -دم�شق /دار الفكر -محمد حسن ھیتو  / ت -أصول الفقھ 
  ٣٣١ص 
الف�صول ف�ي   : الجصاص ، أبوبكر أحمد ب�ن عل�ي ال�رازي     :  ینظر -٣٤

  ٣/٢٠٠ -م١٩٩٤-٢ط- وزارة األوقاف الكویتیة-ول األص
:   القاض��ي أب��و یعل��ى، محم��د ب��ن الح��سین ب��ن محم��د اب��ن الف��راء   -٣٥

-٢ ط-أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن س��یر المب��اركي / ت-الع��دة ف��ي أص��ول الفق��ھ
  ٣/١٠٠١ -م١٩٩٠

 التقریر  -ابن أمیر حاج، أبوعبداهللا شمس الدین محمد بن محمد         -٣٦
  ٢/٣٥٠-م١٩٨٣-٢ ط-بیروت/ ةدار الكتب العلمی-والتحبیر

/  ت-المست��صفى: الغزال��ي، أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د الطوس��ي-٣٧
-١ ط-بی��روت/  دار الكت��ب العلمی��ة -محم��د عب��د ال��سالم عب��د ال��شافي   

  ١٠٥ ص -م١٩٩٣
 -٣٣١ص:ال����شیرازي، التب����صرة ف����ي أص����ول الفق����ھ    :  ینظ����ر-٣٨

/  ت -المحصول: الرازي،أبو عبداهللا محمد بن عمر بن الحسن التیمي       
 -٤/٤٤٦ -م١٩٩٧-٣ ط - مؤسسة الرسالة  -طھ جابر فیاض العلواني   

اب��ن النج��ار الحنبل��ي،  تق��ي ال��دین محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عب��د العزی��ز       
محم�د الزحیل�ي    /  ت - مختصر التحریر شرح الكوكب المنی�ر      -الفتوحي

  ٢/٤٨٤-م ١٩٩٧ -٢ ط- مكتبة العبیكان-ونزیھ حماد
ش��رح : وي ب��ن الك��ریم  الط��وفي، أبوالربی��ع س��لیمان ب��ن عب��دالق   -٣٩

 مؤس��سة -عب��داهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي   /  ت-مخت��صر الروض��ة 
    اآلم��دي، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن   -٢/١٩٢ -م١٩٨٧-١ ط-الرس��الة
المكت�ب  -عب�دالرازق عفیف�ي   /  ت -اإلحكام في أص�ول األحك�ام     -أبي علي 
  .٢/٩٢ -بیروت/ اإلسالمي
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  ٣/١٠٠٢: القاضي أبو یعلى، العدة في أصول الفقھ-٤٠
نھای��ة :  األس��نوي، أب��و محم��د عب��دالرحیم ب��ن الح��سن ب��ن عل��ي   -٤١

-١ ط-بی���روت/  دار الكت���ب العلمی���ة-ال���سول ش���رح منھ���اج الوص���ول
  ٢٧٤ ص-م١٩٩٩

 دار - أص��ول الفق��ھ- السرخ��سي، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل -٤٢
   ١/٣٨٠ -بیروت/ المعرفة

 الج�صاص ال�رازي،   -٢/٩٧: اآلمدي، اإلحكام في أصول األحك�ام    -٤٣
   ٣/١٩٧:فصول في األصولال

 - الج���ویني، أب���و المع���الي عب���د المل���ك ب���ن عب���داهللا ب���ن یوس���ف  -٤٤
دار الكت���ب -ص���الح محم���د عوی���ضة / ت-البرھ���ان ف���ي أص���ول الفق���ھ  

   ١/٢٥٠-م١٩٩٧-١ط-بیروت/ العلمیة
اب�����ن النج�����ار الحنبل�����ي، مخت�����صر التحری�����ر ش�����رح الكوك�����ب    -٤٥

  ١/٣٨٠: السرخسي، أصول الفقھ-٢/٤٨٥:المنیر
 اإلحك�ام   -حزم، أبو محمد علي بن أحمد ب�ن س�عید القرطب�ي            ابن   -٤٦

/  دار اآلف���اق الجدی���دة-أحم���د محم���د ش���اكر/  ت-ف���ي أص���ول األحك���ام
   ٢/٧٢ -بیروت

 الط���وفي، ش���رح مخت���صر -١/٣٨٠: السرخ���سي، أص���ول الفق���ھ-٤٧
  ١/٢٥٠:الجویني، البرھان في أصول الفقھ-٢/١٩٣: الروضة

الج�ویني، البرھ�ان    -٢/٩٧ :اإلحكام ف�ي أص�ول األحك�ام      : األمدي -٤٨
 أبو الثناء األصفھاني، أبو القاس�م محم�ود     -١/٢٥٠: في أصول الفقھ  

– بی���ان المخت���صر ش���رح مخت���صر اب���ن الحاج���ب   -ب���ن عب���دالرحمن
   ١/٧٢٠ -م١٩٨٦-١ ط-السعودیة/  دار المدني-محمد مظھر/ت

   ٤/٤٤٨: الرازي، المحصول-٤٩
حم�د ب�ن محم�د أب�و       ابن األثیر الجزري، المجد الدین محمد بن م        -٥٠

عب����دالقادر /  ت- ج����امع األص����ول ف����ي أحادی����ث الرس����ول-ال����سعادات
 -م١٩٧٢-١٩٦٩ طب�ع ب�ین س�نتي      -١ ط - مكتب�ة الحل�وني    -األرناؤوط

١/٩٤  
   ١/٣١٥: السمعاني، قواطع األدلة في األصول-٥١
 -م��سند اإلم��ام أحم��د   :  ال��شیباني، أب��و عب��داهللا أحم��د ب��ن حنب��ل     -٥٢
-٢ط-مؤس��سة الرس��الة-ش�عیب األرن��اؤوط وع�ادل مرش��د وآخ�رون   /ت

  ١٧/١٣٨-١١٠٧٩حدیث رقم -مسند أبي سعید الخدري -م ١٩٩٩
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- الج���ویني، أب���و المع���الي عب���دالملك ب���ن عب���داهللا ب���ن یوس���ف     -٥٣
 دار - و ب�شیر العم�ري    عب�داهللا النب�الي   /  ت -التلخیص في أصول الفق�ھ    

  ٢/٤١٣ -بیروت/ البشائر اإلسالمیة
  - عبدالعزیز البخاري، عالء الدین عبدالعزیز بن أحمد بن محم�د          -٥٤

ب��دون - دار الكت��اب اإلس��المي-ك��شف األس��رار ش��رح أص��ول الب��زدوي 
 -١/٣٨١: السرخ�����سي، أص�����ول الفق�����ھ-٢/٣٠٩ -طبع�����ة أو ت�����اریخ

  ٣/١٩٧:الجصاص، الفصول في األصول
  ٢/٧٢:ابن حزم الظاھري، اإلحكام في أصول األحكام -٥٥
 ب��اب م��ا ج��اء ف��ي األخ��ذ بال��سنة    -أب��واب العل��م : س��نن الترم��ذي  -٥٦

:  والح��دیث ق��ال عن��ھ الترم��ذي   -٢٦٧٦ ح��دیث رق��م -واجتن��اب الب��دع 
  .حدیث حسن صحیح

عب�������دالعزیز البخ�������اري، ك�������شف األس�������رار ش�������رح أص�������ول    -٥٧
  ٢/٣١٠:البزدوي

 المنخ��ول م��ن  - ب��ن محم��د الطوس��ي  الغزال��ي، أب��و حام��د محم��د   -٥٨
-٣ ط-دم��شق/  دار الفك��ر-محم��د ح��سن ھیت��و /  ت-تعلیق��ات األص��ول 

  ١/٣٨١:   السرخسي، أصول الفقھ-٣٧١ ص-م١٩٩٨
األثر لم أقع علی�ھ بھ�ذه ال�صیغة وإنم�ا روي أص�حاب ال�سنن أن               -٥٩

أل�یس ح�سبكم س�نة    (اب�ن عم�ر ك�ان ینك�ر االش�تراط ف�ي الح�ج، ویق�ول        
  ٣/٢٧٠ -٩٤٢ حدیث رقم -ترمذي ینظر سنن ال) نبیكم
   ٢/٧٢: ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام-٦٠
   ١/٣٣٢:  الشیرازي، التبصرة في أصول الفقھ-٦١
 -آل تیمی���ة، مج���د ال���دین الج���د وعب���دالحلیم االب وأحم���د االب���ن    -٦٢

دار -محم��د محی��ي ال��دین عبدالحمی��د   / ت-الم��سودة ف��ي أص��ول الفق��ھ   
  ١/٢٩٦-اریخبدون طبعة أو ت-الكتاب العربي

مفت���اح – التلم���ساني، أب���و عب���داهللا محم���د ب���ن أحم���د الم���الكي      -٦٣
ب�دون  -م�صر / مكتب�ة الرش�اد   -الوصول إلى بناء الف�روع عل�ى األص�ول        

  ١٧ص-طبعة أو تاریخ
  ١٠٥ص :  الغزالي، المستصفى-٦٤
المعتم�د  - أبو الحسین البصري، محمد بن عل�ي الطی�ب المعتزل�ي           -٦٥

-١ط-بی�روت / دار الكت�ب العلمی�ة    -خلی�ل الم�یس   / ت -في أصول الفقھ  –
  ٢/١٧٣-ھـ١٤٠٣
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ش��رح التل��ویح عل��ى  - التفت��ازاني، س��عد ال��دین م��سعود ب��ن عم��ر   -٦٦
  ٢/٢٤٩-بدون طبعة أو تاریخ-مصر/ مكتبة صبیح-التوضیح

  ٢/١٩٥: الطوفي، شرح مختصر الروضة-٦٧
  ٢/٩٨:اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام -٦٨
  ٢/٢٤٩: توضیحالتفتازاني، شرح التلویح على ال -٦٩
  ١/٣٣٢: الشیرازي، التبصرة في أصول الفقھ -٧٠
 ال�ردود والنق�ود   - البابرتي، محم�د ب�ن محم�ود ب�ن أحم�د الحنف�ي           -٧١

/ مكتب��ة الرش��د-ض��یف اهللا العم��ري/  ت-ش��رح مخت��صر اب��ن الحاج��ب 
  ١/٧٠٣ -م٢٠٠٥-١ ط-السعودیة

  ١٠٥ص :  الغزالي، المستصفى-٧٢
ب قولھ صلى اهللا علیھ وسلم      با–كتاب الصوم   : صحیح البخاري  -٧٣

  ٣/٢٧-"إذا رأیتم الھالل فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا"
  ١٠/١٧٥:  ابن عبد البر، التمھید-٧٤
 ش��رح -اب��ن بط��ال، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن خل��ف ب��ن عب��دالملك       -٧٥

 -الری�اض /  مكتبة الرشد -أبو تمیم یاسر إبراھیم   /  ت -صحیح البخاري 
  ٧/٢٨٩ -م٢٠٠٣-٢ط

 ف�تح الب��اري  -و الف�ضل أحم��د ب�ن عل�ي الع��سقالني    اب�ن حج�ر، أب��  -٧٦
محم���د ف���ؤاد عب���دالباقي و مح���ب ال���دین / ت-ش���رح ص���حیح البخ���اري

  ٤/١٢٠ -ھـ١٣٧٩ -بیروت/ دار المعرفة -الخطیب
 ب��اب األم��ر بإجاب��ة ال��داعي إل��ى     -كت��اب النك��اح :  ص��حیح م��سلم -٧٧

  ٢/١٠٥٥ -١٤٣٢ حدیث رقم -دعوة
دموا رم�ضان ب�صوم ی�وم      باب ال تق   -كتاب الصوم :  صحیح مسلم  -٧٨

  ٢/٧٦٢ -١٠٨٢ حدیث رقم-أو یومین
 - باب ما ج�اء ف�ي إجاب�ة ال�دعوة          -كتاب األطعمة :  سنن أبي داود   -٧٩

  . والحدیث عنده عن طریق ابن عمر-٣/٣٤٠ -٣٧٣٨حدیث 
: ابن قیم الجوزیة، شمس الدین أبي عبداهللا محم�د ب�ن أب�ي بك�ر               -٨٠

مطب��وع ( م��شكالتھحاش��یة تھ��ذیب س��نن أب��ي داود وإی��ضاح علل��ھ و     
 -ھ�ـ ١٤١٥-٢ ط -بی�روت / دار الكت�ب العلمی�ة       -)بھامش عون المعب�ود   

٣٢٨-٦/٣٢٧  
  ١/٣٢١:  السیوطي، تدریب الراوي -٨١
  ١/٣٢٢: السیوطي، تدریب الراوي -٨٢
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: المرداوي، أب�و الح�سن ع�الء ال�دین عل�ي ب�ن س�لیمان الحنبل�ي           -٨٣
عب��دالرحمن الجب��رین  /  ت-التحبی��ر ش��رح التحری��ر ف��ي أص��ول الفق��ھ   

  ٤/١٩٦٧-م٢٠٠٠ -١ ط-الریاض/  مكتبة الرشد-وآخرون
بتق�دیم لف�ظ    " من مس ذكره أو أنثییھ فلیتوض�أ      "  الحدیث بصیغة  -٨٤

 س��لیمان ب��ن أحم��د ب��ن  المعج��م الكبی��ر للطبران��ي، أب��و القاس��م  (ال��ذكر 
 -٢ ط-الق�اھرة /  مكتب�ة اب�ن تیمی�ة   -حمدي عبدالمجید /ت-أیوب اللخمي 
    )٢٤/٢٠١ -بدون تاریخ

  ٢٤-٢٣ص: ابن دقیق العید، االقتراح في بیان االصطالح -٨٥
:  البیھق��ي، أب��وبكر أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي الخ��سروجردي    -٨٦

/ العلمی���ة  دار الكت���ب  -محم���د عب���دالقادر عط���ا   /  ت-ال���سنن الكب���رى  
   ٢/٢٤٨ -م٢٠٠٣-٣ ط-بیروت

عل�ى لف�ظ    ) ویل لألعق�اب  (  الحدیث في صحیح مسلم بتقدیم قولھ      -٨٧
 ب�اب وج�وب غ�سل    -كت�اب الطھ�ارة  : صحیح م�سلم  ):أسبغوا الوضوء (

   ١/٢١٤-٢٤١ حدیث رقم -الرجلین بكمالھما
  ٨٤: سبق تخریجھ ھامش-٨٨

روزب�ادي،  الفی(والرفغین مثنى رفغ وھو أصل الفخ�ذ وم�احول الف�رج            
مكت�ب  / ت -الق�اموس المح�یط   : مجد ال�دین أبوط�اھر محم�د ب�ن یعق�وب          
 مؤس���سة الرس���الة للطباع���ة -تحقی���ق الت���راث ف���ي مؤس���سة الرس���الة

  )٧٨٢ص-م٢٠٠٥-٨ط-بیروت/ والنشر والتوزیع
  ١٩٦٨-١٩٦٦/ ٤: المرداوي، التحبیر شرح التحریر -٨٩
لعبارة ف�ي    العبارة بین القوسین تعدیل من الباحثة لعدم وضوح ا         -٩٠

ف�إذا روى  (المرجع في بیان المعنى والعبارة األصلیة في المرجع ھي     
  )من الصحابة مرة ال تمییزه عن قول الرسول وأخرى بتمییزه

فصول البدائع  :  الفناري، شمس الدین محمد بن حمزة بن محمد        -٩١
/ دار الكت��ب العلمی��ة- محم��د ح��سین محم��د ح��سن-ف��ي أص��ول ال��شرائع

  ٢/٢٧٦-م٢٠٠٦-١ ط-بیروت
ش���رح موقظ���ة ال���ذھبي ف���ي عل���م : س���لیمان ب���ن ناص���ر العل���وان -٩٢

 ب��دون طبع��ة أو  -أب��و ھ��اجر النج��دي :  اعتن��ى ب��ھ  -م��صطلح الح��دیث 
  ١٧ص-تاریخ

  ٢/١٠٨ - اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام-٩٣
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 - الزركشي، أبو عب�داهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�داهللا ب�ن بھ�ادر           -٩٤
 ب��دون -بی��روت/ ر الكت��ب العلمی��ة دا-البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ 

: عضد الملة، عبدالرحمن ب�ن أحم�د األیج�ي        -٣/٣٨٥ -م٢٠٠٠-طبعة
ف���ادي ناص���یف / ت-ش���رح الع���ضد عل���ى مخت���صر المنتھ���ى األص���ولي

  .١٥٦ ص-م٢٠٠٠-١ ط-بیروت/ دار الكتب العلمیة-وطارق یحي
  ٦/٢٣٤:  الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ-٩٥

رك��شي اش�تھر إیراھ��ا ف�ي مع��رض االس��تدالل   األمثل�ة الت��ي أوردھ�ا الز  
لقبول خبر اآلحاد والزركشي ھنا أوردھا لالستدالل على قبول الزیادة    

   .وإن كانت منفردة
 ١٥٦ص: عضد الملة ، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب         -٩٦

المعتمد ف�ي أص�ول   : أبو الحسین محمد بن علي المعتزلي    :  البصري -
 -ھ�ـ ١٤٠٣-١ ط -بی�روت / لكت�ب العلمی�ة   دار ا -خلی�ل الم�یس   /  ت -الفقھ

ش��رح :  القراف��ي، ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س الم��الكي    -٢/١٢٩
ش��ركة الطباع��ة الفنی��ة   -ط��ھ عب��د ال��رؤوف س��عد   / ت-تنق��یح الف��صول 

  ٣٨١- م١٩٧٣ -١ط-المتحدة
إیضاح المح�صول   : المازري، أبوعبداهللا محمد بن علي التمیمي      -٩٧

 -ت�ونس / ار الغرب اإلس�المي    د -عمار الطالبي / ت-من برھان األصول  
  ٥١٩ ص -بدون طبعة أو تاریخ

  ٦/٢٣٩: الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ -٩٨
  ٤/٤٧٣:الرازي، المحصول -٩٩

 -٦/٢٣٢:الزركشي، البح�ر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ          : ینظر -١٠٠  
ابن أمی�ر ح�اج، التقری�ر       -٥/٢١٠٤:المرداوي، التحبیر شرح التحریر   

 الرجراج��ي، أب��و عب��داهللا الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن   -٢٩٤/ ٢: والتحبی��ر
أحم��د ال��سراح  / ت-رف��ع النق��اب ع��ن تنق��یح ال��شھاب  : طلح��ة الم��الكي 

-م٢٠٠٤ -١ ط-الری����اض/  مكتب����ة الرش����د-وعب����دالرحمن الجب����رین
٥/٢٤٧ 

ص :  ع��ضد المل��ة، ش��رح الع��ضد عل��ى مخت��صر اب��ن الحاج��ب   -١٠١
١٥٦   
: عضد الملة، شرح الع�ضد عل�ى مخت�صر اب�ن الحاج�ب            : ینظر -١٠٢

 -٥١٦: أی��ضاح المح��صول م��ن برھ��ان األص��ول:  الم��ازري-١٥٦ص
جم�ع الجوام�ع ف�ي أص�ول        : السبكي، ت�اج ال�دین عب�دالوھاب ب�ن عل�ي          
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-٢ ط-بی����روت/  دار الكت����ب العلمی����ة -عب����دالمنعم خلی����ل /  ت-الفق����ھ
    ٦٨ ص-م٢٠٠٣

: ت���صر اب���ن الحاج���ب  ع���ضد المل���ة، ش���رح الع���ضد عل���ى مخ    -١٠٣
  ١٥٦ص

 ب��اب إذا ب��اع الثم��ار قب��ل أن  -كت��اب البی��وع:  ص��حیح البخ��اري-١٠٤
   ٣/٧٧-٢١٩٧ حدیث رقم -یبدو صالحھا ثم أصابتھ عاھة

 ب��اب بی��ع الق��الدة فیھ��ا خ��رز   -كت��اب الم��ساقاة : ص��حیح م��سلم  -١٠٥
  ٣/١٢١٤-١٥٩١ حدیث -وذھب
 ب��اب بی��ان وج��وه اإلح��رام، وأن��ھ  -كت��اب الح��ج: ص��حیح م��سلم -١٠٦

یجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج عل�ى العم�رة،      
  ٢/٨٧٠ -١٢١١ حدیث رقم-ومتى یحل القارن من نسكھ

ش�رح  :  ابن رجب الحنبلي، زین ال�دین عب�د ال�رحمن ب�ن أحم�د              -١٠٧
-١ ط -االردن/لمن�ار  مكتب�ة ا   -ھمام عبدالرحیم س�عید   / ت -علل الترمذي 

  ١١٧-١/١١٦-م١٩٨٧
  ١/٢٢٣:ابن أمیر حاج،  التقریر والتحبیر  -١٠٨
 -التحبی����ر ش����رح التحری����ر ف����ي أص����ول الفق����ھ   : الم����رداوي، -١٠٩

٥/٢٤٧١  
: ش���رح الع���ضد عل���ى مخت���صر اب���ن الحاج���ب    :  ع���ضد المل���ة -١١٠

  ١٩٩ص
 ب��اب ال��شفعة فیم��ا ل��م یق��سم  -كت��اب ال��شفعة:  ص��حیح البخ��اري-١١١

 ٣/٨٧ -٢٢٥٧ حدیث رقم -حدود فال شفعةفإذا وقعت ال
: عضد الملة، شرح العضد على مخت�صر اب�ن الحاج�ب          : ینظر - ١١٢

  ١٩٩ص
 الم���رداوي، -  ١/٢٢٣:  اب���ن أمی���ر ح���اج، التقری���ر والتحبی���ر -١١٣

  ٥/٢٤٤٤: التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ
:  اب��ن مفل��ح، أبوعب���داهللا محم��د ب��ن مفل���ح المقدس��ي الحنبل���ي     -١١٤

 -م١٩٩٩-١ ط- مكتب���ة العبیك���ان -فھ���د ال���سدحان / ت-فق���ھأص���ول ال
٢/٨٥١  

 ال�سمعاني،   -٢٩ص: الشیرازي، اللمع في أصول الفقھ    :  ینظر -١١٥
  ٢٣٩ص:  الغزالي، المستصفى-١/١٧٠: قواطع األدلة

  ١/١٢٣:  الجویني، البرھان في أصول الفقھ-١١٦
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  ٢٧٦ص:  المازري، إیضاح المحصول من برھان األصول-١١٧
قالني،القاض����ي أب����و بك����ر محم����د ب����ن الطی����ب ب����ن محم����د   البا-١١٨

 -عب���د الحمی���د أب���و زنی���د  / ت-التقری���ب واإلرش���اد ال���صغیر : الم���الكي
  ٣/٩٨ -م١٩٩٨ -٢ ط-مؤسسة الرسالة

 دار الم���دار -أص���ول الفق���ھ : زھی���ر، محم���د أبوالن���ور  :  ینظ���ر-١١٩
   ٢/٤١٧ -م٢٠٠١-١ ط-بیروت/ اإلسالمي

  ١/١٧٠: السمعاني، قواطع األدلة -١٢٠
  ١١١ھامش رقم:  سبق تخریجھ -١٢١
 -١/١١٦: التفت������ازاني، ش������رح التل������ویح عل������ى التوض������یح  -١٢٢

  ١/١٧٠: السمعاني، قواطع األدلة
  ٤١٨-٢/٤١٧: زھیر، أصول الفقھ -١٢٣
   ١٣٣ص:  الغزالي، المستصفى-١٢٤
:  ع���ضد المل���ة، ش���رح الع���ضد عل���ى مخت���صر اب���ن الحاج���ب      -١٢٥

  ١/١٥٦ص
   ٣/١٠١٥: ي أصول الفقھ أبو یعلى الفراء، العدة ف-١٢٦
  ٢٣ص: االقتراح في بیان االصطالح: ابن دقیق العید -١٢٧
  ٢/١٠٩: اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام:  ینظر-١٢٨
 باب بیع الطعام قبل أن یق�بض     -كتاب البیوع :  صحیح البخاري  -١٢٩

  ٣/٦٨-٢١٣٥ حدیث رقم -وبیع ما لیس عندك
: الن��ووي، أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یح��ي ب��ن ش��رف الن��ووي      -١٣٠

/  دار إحی�اء الت�راث العرب�ي   -المنھاج شرح صحیح م�سلم ب�ن الحج�اج      
  ١٠/١٧٠ -ھـ١٣٩٢-٢ ط-بیروت 

  ١/١٦٢:  ابن رجب، شرح علل الترمذي-١٣١
  ٣٨٢ص : شرح تنقیح الفصول:  القرافي-١٣٢
-٢/٦٨١: توجی��ھ النظ��ر إل��ى أص��ول األث��ر: ال��سمعوني:  ینظ��ر-١٣٣

٢/٦٨٨  
 ابن حب�ان، أب�و ح�اتم محم�د ب�ن حب�ان ب�ن ب�ن أحم�د ب�ن حب�ان               -١٣٤

-ش�عیب األرن�اؤوط   /  ت -صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان     : الدارمي
   ١٢/١١٩ -م١٩٩٣-٢ ط-بیروت/ مؤسسة الرسالة
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الح��دود ف��ي : الب��اجي، أب��و الولی��د س��لیمان ب��ن خل��ف األندل��سي  -١٣٥
 -م٢٠٣-١ ط-بی��روت/ علمی��ةدار الكت��ب ال-محم��د ح��سن / ت-األص��ول

  ١/٦٤:الجصاص، الفصول في األصول :  وینظر أیضًا-١٠٧ص
  ٢١ص: الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة: ینظر -١٣٦
 الن����سائي، أب����و عب����دالرحمن أحم����د ب����ن ش����عیب ب����ن عل����ي      -١٣٧

ح���سن عب���دالمنعم ش���لبي وش���عیب   / ت-ال���سنن الكب���رى : الخراس���اني
 ح������دیث -م٢٠٠١-١ ط-روتبی������/ مؤس������سة الرس������الة-األرن������اؤوط

ق�د أع�ل ح�دیث    : ( ق�ال اب�ن حج�ر ف�ي التلخ�یص        -٣/٢٠٩ -٢٧٧٣رقم
الصماء بالمعارضة المذكورة وأعل أیضا باضطراب فقی�ل ھك�ذا وقی�ل       
عن عبد اهللا بن بسر ولیس فیھ ع�ن أخت�ھ ال�صماء وھ�ذه روای�ة اب�ن                   
حب��ان ولی��ست بعل��ة قادح��ة فإن��ھ أی��ضا ص��حابي وقی��ل عن��ھ ع��ن أبی��ھ    

  )٤٦٩/ ٢(بسر
 باب م�ا ج�اء ف�ي كراھی�ة ص�وم         -أبواب الصوم : سنن الترمذي  -١٣٨

ھ��ذا ح��دیث :  ق��ال الترم��ذي-٣/١١١ -٧٤٤ ح��دیث رق��م -ی��وم ال��سبت
   .حسن
 - باب صوم یوم الجمعة    -كتاب الصوم : صحیح البخاري :  ینظر -١٣٩

  ٣/٤٢ -١٩٨٥حدیث رقم
 ح�دیث رق�م     - ب�اب ص�دقة البق�ر      -كت�اب الزك�اة   :  سنن ابن ماج�ھ    -١٤٠

-٦٢٣ح�دیث رق�م   (ھذا حدیث حسن    :  قال الترمذي  -١/٥٧٦ -١٨٠٣
٣/١١(  

 جم��اع أب��واب ص��دقة  -كت��اب الزك��اة :  ال��سنن الكب��رى للبیھق��ي -١٤١
-٧٣٩٢ ح�دیث    - ب�اب م�ا ی�سقط ال�صدقة ع�ن الماش�یة            -الغنم السائمة 

 رواه النفیلي عن زھیر بالشك في   قال البیھقي :قال ابن حجر  -٤/١٩٥
وقف�ھ أو رفع�ھ ورواه أب�و ب�در ع�ن زھی�ر مرفوع�ا ورواه غی�ر زھی��ر         
ع��ن أب��ي إس��حاق موقوف��ا انتھ��ى وھ��و عن��د أب��ي داود واب��ن حب���ان          

   )٢/٣٥٢( التلخیص الحبیر ط العلمیة -وصححھ ابن القطان 
 ابن الحاجب، أب�و عم�ر جم�ال ال�دین عثم�ان ب�ن عم�ر ب�ن أب�ي             -١٤٢

منتھ��ى الوص��ول واألم��ل إل��ى علم��ي األص��ول والج��دل    : م��الكيبك��ر ال
 -ھ�ـ ١٣٢٦-١ ط -م�صر /  مطبع�ة ال�سعادة    -الشھیر بالمنتھى األص�ولي   

  ١٤ص
   ١/١٧٠:  ابن أمیر حاج، التقریر والتحبیر-١٤٣
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  ١/٢٥٧:الرازي، المحصول -١٤٤
  ١/٢٤٣:  السبكي، اإلبھاج شرح المنھاج -١٤٥
  ١/٢٥٧:  الرازي، المحصول-١٤٦

  ). ال یجوز(  القوسین المربعین تعدیل من الباحثین واألصل ومابین
اإلبھ��اج : ال��سبكي، أبوالح��سن عل��ي ب��ن عب��د الك��افي ب��ن عل��ي   -١٤٧

  ١/٢٤٣ -م١٩٩٥ -بیروت/  دار الكتب العلمیة-شرح المنھاج
  ١٠٦ص: نھایة السول شرح منھاج الوصول: األسنوي -١٤٨
 ١٠٦ص:  نفسھ-١٤٩
 -٢/١٠٣: ف����ي أص����ول األحك����ام  اآلم����دي، اإلحك����ام  : ینظ����ر -١٥٠

  ١/٧٣٢: األصفھاني، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
  ١٣٣ص:  الغزالي، المستصفى-١٥١
ح�دیث حذیف�ة ب�ن الیم�ان ع�ن النب�ي ص�لى        :  مسند اإلمام أحم�د  -١٥٢

  . ٣٨/٣٥١ -٢٣٣٢٥ حدیث رقم -اهللا علیھ وسلم
 -نم�ام  ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ال    -أبواب الب�ر وال�صلة    :  سنن الترمذي  -١٥٣

  ٤/٣٧٥ -حدیث حسن صحیح:  قال الترمذي-٢٠٢٦حدیث رقم 
   ٢/٣٤٦:  السبكي، اإلبھاج-١٥٤
  ١/١٧٤: األصفھاني، بیان المختصر -١٥٥
األنج��م :  الم��اردیني، ش��مس ال��دین محم��د ب��ن عثم��ان ب��ن عل��ي -١٥٦

/  مكتبة الرشد  -عبدالكریم النملة / ت -اظ الورقات الزھرات على حل ألف   
  ١٠٩ص-م١٩٩٩-٣ ط-الریاض

إرش��اد الفح��ول إل��ى   :  ال��شوكاني، محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د    -١٥٧
 دار الكت��اب -أحم��د ع��زو عنای��ة / ت-تحقی��ق الح��ق م��ن عل��م األص��ول   

  ١/٦٣-١٩٩٩-١ ط-العربي
  ١/٢٧٤:  السبكي، اإلبھاج شرح المنھاج-١٥٨
البالغ���ة : ن حبنك���ة المی���داني الدم���شقي عب���دالرحمن ب���ن ح���س-١٥٩

  ٢/١٢٤ -م١٩٩٦-١ ط-دمشق/  دار القلم-العربیة
 ال��سبكي، اإلبھ��اج ش��رح  -١٠٤ص:  األس��نوي، نھای��ة ال��سول -١٦٠

  ١/٢٣٨: المنھاج
 -١/٢٧: اآلم�����دي، اإلحك�����ام ف�����ي أص�����ول األحك�����ام   :  ینظ�����ر-١٦١

  ١/١٩٠: السرخسي، أصول السرخسي
  ١/١٣٢:  التوضیح التفتازاني، شرح التلویح على -١٦٢
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كت����اب :  ال����شریف الجرج����اني، عل����ي ب����ن محم����د ب����ن عل����ي   -١٦٣
 دار الكت���ب -جماع���ة م���ن العلم���اء بإش���راف الناش���ر   /  ت-التعریف���ات

   ٢٤ ص -م١٩٨٣-١ ط-بیروت/ العلمیة
من�ع  :  السبكي، تاج الدین عب�دالوھاب ب�ن عل�ي ب�ن عب�دالكافي             -١٦٤

ن عل��ي  س��عید ب��  / ت-الموان��ع ع��ن جم��ع الجوام��ع ف��ي أص��ول الفق��ھ      
  ٥١٣-٥١٢ ص-م١٩٩٩ -١ط-بیروت/  دار البشائر-الحمیري

-١/٧٣: اب���ن قدام���ة، روض���ة الن���اظر وجن���ة المن���اظر:  ینظ���ر-١٦٥
   ٢٧ص:  الغزالي، المستصفى-١/٢٥٣: الرازي، المحصول

 ع�الم الكت�ب   -اللغ�ة العربی�ة معناھ�ا ومبناھ�ا    :  تمام حسان عمر   -١٦٦
  ٢٠٣ص -م٢٠٠٦-٥ط–

 -الكت�اب : شر عمرو ب�ن عثم�ان ب�ن قنب�ر         سیبویھ، أبو ب  :  ینظر -١٦٧
 -م١٩٨٨-٣ ط-الق����اھرة/ مكتب����ة الخ����انجي -عبدال����سالم ھ����ارون /ت
٣٣٨-٣/٣٣٥   

 -١/١٠٩:  الفن����اري، ف����صول الب����دائع ف����ي أص����ول ال����شرائع -١٦٨
  ١/٥٧الشوكاني ، إرشاد الفحول، 

  ١/٥٧:  الشوكاني، إرشاد الفحول-١٦٩
لنب��ي ص��لى اهللا  ب��اب ف��ي ق��ول ا-كت��اب البی��وع:  س��نن أب��و داود-١٧٠

:  قال أب�و داود    -٣٣٤٠ حدیث رقم    -علیھ وسلم المكیال مكیال المدینة    
وك��ذا رواه الفری��ابي، وأب��و أحم��د، ع��ن س��فیان، وافقھم��ا ف��ي الم��تن،    

واختل�ف ف�ي الم�تن    ...عن ابن عباس، مكان ابن عمر    : وقال أبو أحمد  
في حدیث مالك بن دینار، عن عطاء عن النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم       

  ٣/٢٤٦-ھذا في 
الرجراج��ي، أب��و عب��داهللا الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن طلح��ة    :  ینظ��ر-١٧١

أحم���د ال���سراج  / ت-رف���ع النق���اب ع���ن تنق���یح ال���شھاب  : ال���شوشاوي
 -م٢٠٠٤-١ ط -الری�اض /  مكتبة الرشد للن�شر    -وعبدالرحمن الجبرین 

٢/٣٧١  
  ٧آیة :  الحجرات-١٧٢
غری��ب :  ال��دینوري، أب��و محم��د عب��داهللا ب��ن م��سلم ب��ن قتیب��ة       -١٧٣

 -ھ�ـ ١٣٩٧-١ ط -بغ�داد /  مطبعة العاني  -عبداهللا الجبوري /  ت -الحدیث
١/٢٣٥  
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 - باب القضاء بالشاھد والیم�ین     -كتاب األحكام :  سنن ابن ماجھ   -١٧٤
قال ابن أب�ي    : قال ابن حجر عن الحدیث    -٢/٧٩٣ -٢٣٦٨حدیث رقم   

  )٤/٤٦٦التلخیص الحبیر( صحیح: حاتم عن أبیھ
  ٢٣آیة:  اإلسراء-١٧٥
العق��د المنظ��وم ف��ي :، ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س  القراف��ي-١٧٦

-١ط- دار الكتب����ي-أحم����د خ����تم عب����داهللا  /  ت-الخ����صوص والعم����وم 
  ٥٥٢-١/٥٥١ -م١٩٩٩

  ٤/٤٦٧: الرازي، المحصول:  ینظر-١٧٧
: القراف���ي، العق���د المنظ���وم ف���ي الخ���صوص والعم���وم   :  ینظ���ر-١٧٨

١/٥٥٠  




