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ل: ا  وسا ا وظع وتحیصن یك اجمسلاس دور ںیم اجزئ ےہ رواتی ابینعملكي
ً

فلتخم  ںیم ،اسیج ہك ومعم

  اجیت ںیہ؟  ااحدثی اس وطر رپ لقن یك

م ےن وجاب: ر دای "دحمنیثِ ركا ور رواتی ابینعمل" وك رصف رضورت یك انب رپ اجزئ رقا ےہا

ںیم    ااحدثی ِ كرارہك ُمدافنصمِت دحہیثی 
 

ورو ت ںیہن ہی رضور وچہكنطبضنم وہاجےنُم دعبن ا

ےئل ِر رواتی اب ریہ،اس  ان  لقن"رواتی ابینعمل" ُموطر رپوك یسك اتكب یك دحثی )رعیب اافلظ( وطب رك

 اجزئ ںیہن ےہ۔

ع ملع ادحلثی" ںیم رواتی ابینعمل "ھ( رہمح اہلل۶۴۳احظف انب االصلح )وتمیف انچہچن رعمۃف اونا

 ےس قلعتم ثحب ركےتوہےئرحتری رفامےت ںیہ:

 نعلم ــ ــ فيما الناس أجراه وال جارًيا، نراه ال االختالف هذا إن ثم»

 كتاب من شيء لفظ يغير أن ألحد فليس الكتب، بطون تضمنته فيما

 رخص بالمعنى الرواية فإن بمعناه، آخر لفًظا فيه بدله ويثبت مصنف،

 من عليها والجمود األلفاظ ضبط يف عليهم كان لما رخص من فيها

 األوراق بطون عليه اشتملت فيما موجود غير وذلك والنصب، الحرج

 .(1)«والكتب

                                                      

صفة رواية احلديث  يف نوع السادس والعرشونال ،323ص:  ،البن الصالح «معرفة أنواع علم احلديث»(   1)
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)وتمیف اخسوی  اینیہی ابت سمشُموحاےلےس احظف انب االصلح رہمح اہللرطح ایس 

ور ارقتلبی واریسیتل"ںیم"رشح ھ( رہمح اہلل ےن۹۰2  ھ(رہمح اہلل۹11)وتمیفویسیطالجل این ا

وی"ےن  لقن رفام ی ےہںیم"دتربی ارلا

(1)
 ۔

لمحت اور  ز ےس اذخ و ہكن وگتفگ اخص ادنا راشدیك اجمسل ںیم وچ ح وا ور االص ا اہتبل!وظع وتحیصن 

املعءِ  ُم االمء ورواتی  اس ےئل رپ ںیہن وہیت، م ےناس  وطر  ہك وظع وتحیصن یك دی ےہ ںیم ھچك اجنگشئ ركا

اس  رشبہكیط اسنیعمےہ،ُموطر رپ دحثی ایبن ركاتكس "رواتی ابینعمل"سلجم ںیم وك ی اعمل ُم

ںیم ڑپےن ہن وہہك اكاغمےطل ن"رواتی ابینعمل"وہ ادنہشی  ثی ایب ےنواےل ُموطر رپ دح واظع رك

ثی ُماافلظ ےنھجمس ںیگل ےگ ُماافلظ وكیہ الص  ۔دح

ارگہچ ںیم   ابینعمل  وظع وتحیصن یك اجمسل 

ت

ي
ُموطررپ دحثی ایبن ركےن یك اجنگشئ دی یئگ رواي

لقن ركےن یك وكشش یك یہ ااحدثی ںیم اثتب دشہ اافلظ وكاس ںیم یھب یہی ےہ ہك بتكِ اایتحط رگمےہ،

ور ارگ "رواتی ابینعمل" ُموطر رپ أو كام »دحثی لقن ركین یھب ڑپ اجےئ، وتاس ُم آرخ ںیم وك ی اجےئا

ا اس «السالمو الصالة قال عليه ح يي س  ُمدرگی اافلظ ہہك دےیاجںیئ،اتہك اسنیعمرط ُماسےنما

 دحثی ُماافلظ ںیہن ںیہ۔ ہنیعب ہیواضتح وہ اجےئ ہك  ابت یك

ر ہظفح اہللانچہچن  ْ

ت

اےلےس" ںیم جہنم ادقنل یف ولعم ادحلثی"اعتیل ققحم ونر این ع رحتری اس وح

 :رفامےتںیہ

 قبل الرواية عصور يف كان إنما بالمعنى الرواية يف الخالف هذا»

 زال فقد والكتب المصنفات يف الحديث تدوين بعد أما الحديث، تدوين

 على الرواية قبول إلى الحاجة لزوال اللفظ؛ اتباع ووجب ،الخالف

                                                      

ت: عيل بن أمحد الكندي، ، 343ص: ، للسخاوي «ملسو هيلع هللا ىلص رشح التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير»(   1)

، النوع 444/ 4: للسوطي «تقريب النواويتدريب الراوي يف رشح »و م،2008هـ = 1429الطبعة الثانية: 

هـ 1437السادس والعرشون: صفة رواية احلديث، ت: حممد عوامة، ط: دار اليرس، املدينة املنورة، الطبعة األوىل: 

 م.2016= 
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 بالمعنى الرواية منع على األخيرة العصور يف القول استقر وقدالمعنى، 

 سبيل على إال بالمعنى الحديث رواية اآلن ألحد يسوغ فال .....عماًل 

 سبيل على إيراده فأما ونحوه، للوعظ المجالس يف بمعانيه التذكير

 .(1)«باللفظ إال يجوز فال المؤلفات يف الرواية أو االحتجاج

" ںیم رحتری رفامےتںیہڈارٹك ومحمد ااحطلن ہظفح اہلل ایس رطح

ث

ي
 :"ریسیت حلطصم ادحلي

 وتغيير بالمعنى منها ءشي رواية يجوز فال المصنفة الكتب أما»

 كان بالمعنى الرواية جواز ألن بمعناها؛ كان وإن فيها، التي األلفاظ

 تثبيت بعد أما الكلمات، من كلمة الراوي عن غابت إذا للضرورة

 .بالمعنى فيها ما لرواية ضرورة هناك فليس الكتب يف األحاديث

 كما أو»: الحديث روايته بعد يقول أن بالمعنى للراوي وينبغي ،هذا

 .(2)«شبهه أو نحوه أو قال

گ اسنكیل  یسك سلجم ُمول رگ  ح وہں دہا ایول ز، انپےئ واظع ادنا ےننس ہك  س یك و ہ ےسیہ ااسی ا

گل اتكس وہاس ابت اكواولں وك ںیم وظع اغمہطل  ظ ںیہ،وتاس وصرت  ہنیعب دحثی ُماافل ہك اشدی ہی 

ںیہن سل ںیم یھب"رواتی ابینعمل"ُموطر رپ دحثی ایبن ركوتحیصن یك اجم . .............ےہ ان درتس 

 واهلل أعلم بالصواب............................................

 عنه مد صديق إبراهيم المظفري عفىأبو الحاج محكتبه    

 م١٨/٩/٢٠٢٠ =هـ ٢٩/١/١٤٤٢: عةجمم اليو                        
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