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بسم اهللا الرحمن الرحيم       وصلى اهللا على سيدنا محمـد                
  وآله وصحبه وسلم تسليما

  
  

: سئل كاتبه محمد بن عبد الكبير الكتاني عن مسألة؛ وهـي          
  :فأجاب. هل يجوز نقل الحديث بالمعنى، أو ال؟

  
الحمد هللا الذي مأل قلوب أحبائه بأنوار الهدى واليقين، وجعل          

دورهم أوعية لحفظ السير النبوية والمآثر األحمدية والنور        ص
المبين، وأجرى على ألسنتهم ينابيع الحكم الوهبية والمدائح        
المصطفوية والدين المتين، ونور بصائرهم بأنوار المعـارف        
اإللهية وجـواهر اللطـائف الملكوتيـة وهـذا وصـف رب            

ة شمائل  العالمين، وأكرمهم بفصاحة اللسان فتأنقوا في تحلي      
حبيبه سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم ومعـاني أحاديثـه           
الصحيحة المروية عنه في أحسن تقويم، وأمدهم بتوفيقـه،         
وأكرمهم بتأييده، فغاصوا في بحار فضائله الجليلة الـسنية،         
واستخرجوا منها جواهر المعجزات الباهرة، وفرائد الكرامات       

  .ية والمعنويةالفاشية الظاهرة، وأسرار المعاني الحس
وشرف حفاظ حديثه وكتبته بكثرة الصالة عليه فيه، وأحيـى          
بهم رسوم الشريعة الدينية، ومعالم الملة الحنيفية، واصطفى        
آل بيته من أطيب العناصر، واختارهم من أكـرم األواخـر،           
وطهرهم تطهيرا يليق بنسبهم الـشريف، ومقـامهم العلـي          

صالح الذريـة،   المنيف، وخصهم بشرف األصول والفروع و     
ورفع قدر من انتمى بنسب أو مصاهرة أو قرابة وحـشرهم           

صـلى  . معهم في أعالي الفراديس وقصورها الزاهية البهية      
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اهللا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ذوي األحـوال الزكيـة،           
  .واألخالق المرضية

أما بعد؛ فاعلم أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وأمـا           
دلوالت األلفاظ ومواقع الكالم؛ ال يجوز له       بم] ٢[غير العارف   

تغيير لفظ المتن الذي سمعه لو نسي معنـاه اتفاقـا، وأمـا             
العارف بذلك؛ فأكثر العلمـاء مـن أهـل الحـديث والفقـه             

:  ومنهم –واألصول، وجمهور السلف والخلف من الطوائف       
 على جواز الرواية بـالمعنى      –األيمة األربعة عدا أبا حنيفة      

راوي اللفظ، ولو في الخبر، بل يأتي بلفـظ بـدل           ولو حفظ ال  
  . واللفظ آلة. المعنى: ألن المقصود. آخر مساو له في المراد

 الجـواز غيـر واحـد؛    – أيضا –وأما أبو حنيفة؛ فنسب له  
، والمشهور عنـه كمـا فـي        "شرح التقريب "كالسيوطي في   

أنه ال يجوز نقل الحـديث إال       : عن أصحابه ": شرح اإلحياء "
وبهذا االعتبـار قلـت روايتـه       : " دون المعنى، قالوا   باللفظ
  ".للحديث

وبالجواز قال علي وابن عباس وأنس بن مالك، وأبو الدرداء          
وواثلة ابن األسقع وأبو هريرة رضي اهللا عـنهم، والحـسن           
البصري والشعبي وعمرو بن دينـار، والنخعـي ومجاهـد          
وعكرمة، وهو الذي يشهد له أحـوال الـصحابة والـسلف           

فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحـد          . وليناأل
  .بألفاظ مختلفة كما قاله ابن الصالح وغيره

 حديث مرفوع رواه ابـن منـده فـي          – أيضا   –ويدل لذلك   
من حديث عبـد اهللا     " الكبير"والطبراني في   " معرفة الصحابة "

يا رسول اهللا؛ إني إذا     : قلت: "بن سليمان بن أكتم الليثي قال     
ت منك الحديث ال أستطيع أن أرويه كما أسـمع منـك،            سمع

إذا لم تحلوا حراما ولـم      : "فقال". نزيد حرفا أو ننقص حرفا    
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فذكر ذلك للحـسن    ". تحرموا حالال وأصبتم المعنى؛ فال بأس     
  ".هذا ما حدثنا] ال[لو: "فقال

أنزل القرآن على سـبعة     : "وقد استدل الشافعي لذلك بحديث    
حفظ قد يزل، فتحل لهم قراءتـه وإن        علما منه بأن ال   " أحرف

اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختالفهم إحالة معنى؛ كـان            
  .سوى كتاب اهللا أولى بذلك

المعنى، وإن نـسي    ] ٣[ال يجوز مطلقا، وإن لم يغير       : وقيل
اللفظ، وإن كان موجبه علما غير خبر؛ خوفا من الدخول في           

 لفظا لم يقلـه،     الوعيد حيث نسب للنبي صلى اهللا عليه وسلم       
وحذرا من التفاوت وإن ظن عدمه؛ ألنه قد يظن توفية لفـظ            
بمعنى لفظ آخر وال يكون كذلك في الواقـع، وألن العلمـاء            

  .كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد
العارف، وبأن الكالم في المعنى     : وأجيب بأن موضوع الكالم   

م فيمـا تعبـد     الظاهر ال فيما يختلف فيه، كما أنه ليس الكال        
  ...بألفاظه؛ كاألذان والتشهد، والتكبير والتسليم

وهذا القول بالمنع مطلقا البن سيرين وثعلب والـرازي مـن           
  .الحنفية، وعياض من المالكية، وروي عن ابن عمر

ال يجوز ذلك في خبر النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم             : وقيل
يجـوز نقـل الحـديث      : "وقال المـاوردي  . ويجوز في غيره  

يجوز إن كان موجبه علما ال      : وقيل". معنى إن نسي اللفظ   بال
يجوز بلفظ مرادف بحيث ال يغير التركيب عـن         : وقيل. عمال

  . حاله، وإال؛ فال يجوز
وهذا كله فيما أخذ من غير تصنيف، وأما        : "قال ابن الصالح  

ما أخذ من المصنفات؛ فيمنع تغير لفظه مطلقـا؛ ألن سـبب            
 ضبط األلفاظ والجمود عليهـا      المشقة في :  وهو –الترخيص  
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 منتف في المصنفات، وألنه إذا ملك تغيير اللفظ؛ فال يملك           –
  ".تغيير تصنيف غيره

أن محـل المنـع إذا روينـا التـصنيف أو           : ويؤخذ من هذا  
نسخناه، أما لونقلنا الحديث منه إلى تصنيفنا مثال؛ لجاز لنـا           

حجـر،  ذكر ذلك ابن دقيق العيد وأقره ابـن         . األخذ بالمعنى 
  .وعليه عمل الجماعة
لكنه جاريـا علـى االصـطالح؛ فـإن         : "قال ابن دقيق العيد   

االصطالح على أن ال تغير األلفاظ بعد االنتهاء إلـى الكتـب            
ووافقه العراقـي   ". المصنفة، سواء روينا فيها أو نقلنا عنها      

  .على ذلك
ولكن مال ابن حجر إلى الجواز إذا قرن بما يدل عليه؛ كقوله            

وإن خالف االصطالح؛ ألن االصطالح ال يوجـب        :  أي بنحوه،
  .انتهى. حكما حيث ال مفسدة في تركه

وعليـه  ] ٤[والنفس إلى هذا أميل، وإليـه الرجـوع         : قلت
المعول، وعليه التكالن إذ هو المؤمل، وعليه التعويل إذ هو          
المكمل، بحق الظاهر والباطن واألول، وبحق النبـي إذ هـو           

  ... إذ هو المفضلالمبجل، وبحق الخليل
ثم يستحب لمن روى الحديث بالمعنى حيث قيل به، أن يقول           

: مثلـه، أو  : نحو هذا، أو  : بالمعنى، أو : عقب إيراده الحديث  
كما قال، أو شبهه كما يفعل ذلك إذا شك المحدث أو القاريء            

  .انتهى. في لفظ فيستحب له ذلك كما قال األبياري
 الفهامة؛ الشيخ مرتضى    وقال شيخ اإلسالم الشريف العالمة    

وقد رخص في سـوى     : "للغزالي ما نصه  " شرح اإلحياء "في  
علـي  : الحديث بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة؛ منهم       

وابن عباس وأنس بن مالك، وأبو الدرداء وواثلة بن األسقع          
وأبو هريرة رضي اهللا عنهم، ثم جماعة من التـابعين يكثـر            
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حسن البـصري، ثـم الـشعبي       إمام األيمة ال  : عددهم؛ منهم 
نقـل  ...وعمرو بن دينار، وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة      

وقال ابـن   . ذلك عنهم في كتب سيرهم بأخبار مختلفة األلفاظ       
المعنى واحد واأللفاظ   : كنت أسمع الحديث من عشرة    : سيرين
  ".مختلفة

وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف؛ مـنهم األيمـة          "
بالمعنى في جميع ذلك إذا قطع      ] قل الحديث ن[ يجوز   –األربعة  

بأداء المعنى؛ ألن ذلك هو الذي يشهد به أحـوال الـصحابة            
والسلف، ويدل عليـه روايـتهم اللفظـة الواحـدة بألفـاظ            

إيراد الحديث بلفظه دون التصرف     : واألولى: ثم قال ...مختلفة
  .انتهى باختصار جدا". فيه

األكثـر  : مـسألة  ":وقد قال ابن الحاجب في األصول ما نصه       
بلفظ مرادف،  : على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وقيل      

كان يشدد في البـاء     : وعن ابن سيرين منْعه، وعن مالك أنه      
لنا القطع بأنهم نقلوا    . والتاء، وحمل على المبالغة في األولى     

] ٥[عنه أحاديث في وثائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة          
  ".ولم ينكره أحد

قال رسول  : ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال       : وأيضا"
. ولـم ينكـره أحـد     . اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا أو نحوه       

أجمع على تفسيره في الحديث بالعجمية، فبالعربيـة        : وأيضا
". المعنى قطعا، وهـو حاصـل     : فإن المقصود : أولى، وأيضا 

  .انتهى
 لقبول الخبر؛   لما فرغ من بيان األمور الموجبة     : "قال شارحه 

شرع في األمور المانعة من القبول، والنقل بالمعنى مانع من          
القبول عند بعض، وذهب الشافعي وأكثر أهل األصول إلـى          
جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا، سواء كان بلفظ مرادف أو          
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يجوز نقله بالمعنى إذا كان بلفظ      : وقيل. بغيره للعارف بمعناه  
ـ       ره؛ كإبـدال لفـظ الحظـر       مرادف للفظ الحـديث دون غي

  ".بالتحريم
ونقل عن ابن سيرين منع جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا،          "

كان يشدد في الباء والتاء؛ يبالغ في منع        : ونقل عن مالك أنه   
باهللا وتاهللا، وهذا النقل محمول على      : إبدال الباء بالتاء؛ مثل   

ى المبالغة في األولوية ال في الوجوب؛ لجواز النقـل بـالمعن          
والمصنف ذكر علـى المـذهب      . عند مالك بالشرط المذكور   

  :األول وجوها أربعة
أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول صـلى          : األول"

نعلم قطعا أنهم   : أي. اهللا عليه وسلم أحاديث في وقائع متحدة      
نقوا حديثا معينا جرى في مجلس واحد في واقعـة واحـدة            

نهم، ولم ينكر عليهم أحد مـن       بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بي    
فلمـا  . فلولم يجز النقل بالمعنى؛ ألنكروا على ذلك      . الصحابة

  ".لم ينكروا؛ علم أنهم أجمعوا على جواز النقل بالمعنى
الصحابة أنه عليـه    : ما روى ابن مسعود وغيره أن     : الثاني"

أنه ردد الروايـة    : ووجه التمسك به  . السالم قال كذا ونحوه   
لم ينكر عليه أحـد مـن الـصحابة، وقبلـوا           بين البارتين و  

فلو لم يجز نقل الحديث بالمعنى؛ لما قُبلت روايتـه؛          . روايته
في لفظ الرسول فلم ينقـل الحـديث بلفـظ          ] ٦[ألنه تشكك   

  ".الرسول ال جزما وال ظنا
أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فجـواز        : الثالث"

  ".قرب إلى العربيةتفسيره بالعربية أولى؛ ألن العربية أ
: أنا نعلم قطعا أن األلفاظ غير مقصودة، بل المقصود        : الرابع"

المعنى، وهو حاصل عند نقله بلفظ آخر، فال أثـر الخـتالف            
  .انتهى منه بلفظه...". اللفظ
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جمـع  "وقال اإلمام العالم، العالمة الهمام ابن الـسبكي فـي           
لحـديث  األكثر على جواز نقـل ا     : مسألة: "ما نصه " الجوامع

إن : إن نسي اللفظ، وقيـل    : بالمعنى للعارف، وقال الماوردي   
وعليـه الخطيـب،    . بلفظ مـرادف  : وقيل. كان موجبع علما  

". ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي، وروي عن ابن عمـر         
  .انتهى منه بلفظه

وقال العالمة علي بن أحمد بن محمد الحريشي في شـرحه           
أبي العباس أحمد ابـن     للفقيه األجل   " اصطالح الحديث "على  

الفصل الرابع في رواية الحـديث      : " زكري التلمساني مانصه  
ال يجوز إال بلفظه صـلى      : فمنعه قوم مطلقا، وقالوا   : بالمعني

  ". اهللا عليه وسلم؛ ألنه أوتي جوامع الكلم
، وقال بعد   "المشارق"وهو الذي مال إليه القاضي في خطبة        "

ن بـاب الحـديث علـى       ولهذا سد المحققو  : كالم في المعنى  
المعنى وشددوا فيه، وهو الحق الذي أعتقده وال أمتري فيه؛          
إذ باب االحتمال مفتوح، وباب التأويـل معـروض، وأفهـام           
الناس مختلفة، والرأي في صدر واحد، والمرء يفتى بكالمه         
ونظره، والمغتر يعتقد الكمال في نفسه، فـإذا فـتح البـاب            

لراوي؛ فمنها لم يتحقق أصل     وأوردت األخبار على ما بينهم ا     
الشروع، ولم يكن الثاني بالحكم على األول بأولى من كـالم           

  ". الثالث عن كالم الثاني، فيندرج التأويل وتتناسخ األقاويل
دعـواه عليـه    : وكفى بالحجة على دفع هذا الرأي القائـل       "

قوله صلى اهللا عليه    : ؛ نعني ]٧[السالم في الحديث المشهور     
الحديث، لمن سمعه كما سمعه بعـد       ... امرأ نضر اهللا : وسلم

أن شرط عليه حفظه ووعيه، ففي الحـديث حجـة وكفايـة            
  ".انتهى. وغنية في الفضول
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: والذي اختاره جمع من المحققين وجمهور السلف والخلف       "
 كـان الحـديث     –أنه يصح للعالم بمدلول األلفاظ ومقاصدها       

 وقـع مـن     مرفوعا أو موقوفا، كان موجبه العمل أو العلم،       
صحابي أوغيره،  حفظ البعض أم ال، صدر فـي اإلفتـاء أو             
المناظرة أو الرواية، أتى بلفظ مرادف أم ال، غضض المعنى          

 حيث لم يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى وغلـب علـى            –أم ال   
ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز           

  ".فيه واالستعارة
 أناسا من الصحابة، فاجتمعوا فـي       لقيت: "عن الشافعي قال  "

ال بأس  : المعنى واختلفوا في اللفظ، فقلت ذلك لبعضهم، فقال       
إنا قوم عرب نورد الحديث     : وقال حذيفة . به ما لم يخل معناه    

كنت أسـمع الحـديث مـن      : وقال ابن سيرين  . فنقدم ونؤخر 
  ".عشرة؛ المعنى واحد واللفظ مختلف

 قد يتمسك بـه للجـواز       ؛ بأنه "نضر اهللا : "وأجيب عن حديث  "
إنه صلى اهللا عليه وسلم لم يحدث به إال مرة واحدة           : ألنهقيل

رب : "وبقوله. وروي بألفاظ مختلفة؛ كرحم وسمع وغيرهما     
مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه وليس بفقيه إلى من           

، وهذا في العالم كما ذكرنا، أمـا غيـره؛ فـال            "هو أفقه منه  
ار على بعـض الحـديث؛ فقيـل        يجوز إجماعا، وأما االقتص   

  .إلخ، انتهى منه بلفظه...". كالرواية بالمعنى
نيل األماني في توضـيح مقدمـة       "وقال العالمة األبياري في     

وأما الرواية بالمعنى؛ فإن لم     : "بعد كالم ما نصه   " القسطالني
يكن الراوي عالما باأللفاظ ومدلوالتها ومقاصدها، خبيرا بما        

بمقادير التفاوت بينها؛ لـم تجـز لـه         يحمل معانيها، بصيرا    
الرواية لما سمعه بالمعنى بال خالف، بل يتعـين لفـظ مـا             

: ، وقيل ]٨[سمعه، أما إن كان عالما بذلك؛ فقيل كذلك مطلقا          
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تجوز للصحابي دون غيره؛ ألنهم جبلـوا علـى الفـصاحة           
لمن نـسي اللفـظ، وقيـل       : والبالغة، وقيل بالعكس، وقيل   

  ".التصرف فيهبالعكس،؛ ليتمكن من 
األيمـة  :  ومـنهم  –والذي عليه جمهور السلف والخلـف       "

 جواز الرواية بالمعنى مطلقا إذا قطع بأدائه، وذلك         –األربعة  
هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والـسلف، ويـدل عليـه            

  .انتهى". روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة
لمعنى رخص  ألن الرواية با  ": شرح التقريب "قال في   : "ثم قال 

فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط اللفاظ من الحرج،           
وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه الكتب، وألنه إن ملـك           

انتهـى  ". تغيير اللفظ؛ فليس يملك تغييـر تـصنيف غيـره         
  .باختصار جدا
فـي شـرحه    " رف الطالب في أسنى المطالب    "وقال صاحب   

: ديث مـا نـصه    لقصيده ابن فرج اإلشبيلي في مصطلح الح      
ويجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وما روي عـن         : فصل"

مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء؛ فمحمول على المبالغة،          
: وحذف بعض الخبر جائز إال في الغاية واالسـتثناء، مثـل          

: ، وإال سواء بسواء، وخبر الواحد     )فراغ بمقدار كلمة  (حتى،  
ه الواحد أو أكثـر، وهـو       ما أفاد الظن ال القطع، وسواء روا      

  .إله، انتهى منه باختصار...". حجة عند مالك
  .وسالم على المرسلين، والحمد هللا رب العالمين

 
قال ناسخه نجل المؤلف اإلمام أبـو الهـدى محمـد البـاقر             

: وقد كتب شقيقي األكبر هنا قولـه      : "الكتاني رضي اهللا عنه   
ا وجد بخـط    وهو من مؤلفاته التي ألفها في بداية أمره، كم        

  ".آمين...المؤلف رضي اهللا عنه


