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ىحكم رواية الحديث بالمعن  

Rules of Hadiths narrating by meaning 

 احمد محب نصير الباحث/

 افغانستان -مشارک قسم الدراسات االسالمية، کلية الشريعة، جامعة ننجرهار أستاذ

 محبوب شاه هاشمي سيد /البروفسور

 افغانستان -استاذ قسم الدراسات االسالمية، کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 ملخص البحث

أنزل القرآن الكريم بلفظه ومعناه، فالقرآن كالم هللا سبحانه، لذا كان جديًرا بأن يحفظه هللا سبحانه ويصونه  -عز وجل  -هللا إن 

 أن يحرف أو يبدل، وألن القرآن كذلك لم تجز روايته بالمعنى.

لي هللا ص فيها من أحكام وتشريعات إلى نبيه  أوحى هللا تعالى بماصلي هللا عليه وسلم أما الُسنَّة فهي وحي هللا تعالى إلى رسوله 

ثم صاغها النَِّبي بكالمه، وألن الُسنَّة ليست كالم هللا تعالى فقد أجاز العلماء روايتها بالمعنى، ولم يطلق العلماء هذا الحكم عليه وسلم 

ه الحديث بالمعنى إال إذا توفرت في بال ضوابط أو حدود، بل وضعوا لراوي الحديث بالمعنى ضوابط وشروطًا بحيث ال تجوز رواية

 هذه الضوابط والشروط.

لعربية، عالًما بألفاظها، ومدلوالت تلك األلفاظ، بصيًرا بعالقات األلفاظ بعضها ببعض للغة اورأس هذه الشروط أن يكون عارفًا با

ث بالمعنى، ألن في معرفته باألمور التي من ترادف واشتراك وتباين وغير ذلك، فإن كان الراوي على هذا العلم جاز له رواية الحدي

 ذكرناها أمانًا من الخطأ في معاني األحاديث التي يرويها، وإن لم تتوفر له هذه الشرائط فال تجوز له الرواية بالمعنى.

 . المعنىالحديث، الررواية،   الکلمات المفتاحية:
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Rules of Hadiths narrating by meaning 

 

Abstract 

Our lord descended holy Quran with words and meanings، so Allah promised the saving of his holy 

book، and  not permissible the narrating of Quran with meanings، but hadith is not words of Allah 

its inspiration of Allah to his messenger Mohammad (PUBH) and the words are from Muhammad 

(PUBH)، so its permissible to narrate with meaning but with some conditions in The head of these 

conditions is to be familiar with the Arabic language، knowing its expressions and the meanings of 

those terms، Insight into the relationships of the words to each other، including synonyms، 

combination، contrast، etc. If the narrator is on this knowledge، he may narrate the hadith with the 

meaning because in his knowledge of the matters that we have mentioned، there is no error in the 

meanings of the hadiths that he narrates، and if these tapes are not available to him، then it is not 

permissible for him to narrate the meaning. 

Key words: rules، hadith، meaning، narrating. 

 

 مقدمة

 آله وأصحابه الذين حفظوا عزة اإلسالم ومجده، وعلى من وااله. نبي بعده، وعلى  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال

هتمام بضبببببببطه وحفظهك فلذلك يسببببببر هللا للعلماء الفقات الذين حفظوا عتناء به، واإللما كان الحديث من أصل الفروض وجب اإل

هللا إليهم لحكمه حفظ دينه وحراسببببببة قوانينبه وأحاطوا بهك فتناقلوه كابرا عن كابر، وأوصببببببله كما سببببببمعه أولهم إلى أ رهم، وحببه 

 شريعتهك فلم يزل هذا العلم من عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم غضا طريا، والدين محكم األساس قوي البنيان.

وكان اعتماد الصبببحابة أوال على الحفظ والضببببط في القلو ، غير ملتفتين إلى ما يكتبونه محافظة على هذا العلم، كحفظهم كتا  

  معولين على ما يسطرونه وذلك لسرعة حفظهم وسيالن أذهانهم.هللا، وال
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نقل وهذه الرواية  والتالميذ حكمالطال   ونسبببمن من ،ومتنه وتركوا نصبببهالنبوية بالمعني  حاديثاأللكن نري بعض الرواة نقلوا  

 النبوية بالمعني. الحديث

 :أهمية البحث

يمكن  ستغناء عنه، والال يمكن اإل يسالمي بل هو ركن أساسعظيمة في التشرين اإلله مكانة  –الحديث الشبري   –السبنة النبوية 

لتزام ومن هنا فإننا نؤكد على ضببرورة اإل ،النبوي لحديثإلى على مراد هللا دون الرجو  للوقوف أن يسببتقيم اسببتنباط أحكام الشببر  

وُل فَُخُذوهُ َوَما نَهَاُكمن َعننهُ  {ى في كتابه حيث قال:لتزام بالقرآن الكريم وهذا أمر هللا سبببببحانه وتعالبالسببببنة كما هو اإل سببببُ َوَما آَتَاُكُم الرَّ

 من هذه الناحية الزم علينا ان نعلم بحكم رواية الحديث النبوية بالمعني.  (1) }فَاننتَهُوا

 أهداف البحث:

 المحدثين يسعون لتحصيل الدراية علي نري كفيرا من الطال  و

 (.2الحاء و الفاء أصل واحد، و هو کون الشئ لم يکن)ذکر ابن الحارث أن 

ديث لغة يأتي علی عدة معان منها الحديث بمعنی الجديد، و الحديث بمعنی الخبر و يأتي ايضبببا علی الحقال صببباحب تهذيب اللغة أن 

 (3نقيض القديم و يجمن علی أحاديث)

ليه ع -اإل بار، ثم سبببمي به قول أو فعل أو تقرير نسبببب إلى النبي هو اسبببم من التحديث، وهو » -أبو البقاء و في االصبببطالر عرف 

   (4)«-الصالة والسالم 

 واصطالحا:لغة  المعنىتعريف 

في اللغبة علی عبدة معبان قبال ابن فارس : العين والنون والحرف المعتل أصببببببول ثالثة : االول :  المعنىلغبة : يبأتي  المعنىتعري  

 (.5ی  ضو  وذل ، والفالث : ظهور الشئ )القصد للشئ ، والفاني : دال عل

 (.  6وهو ما يفهم من اللفظ ) االصطالح:في  المعنىتعريف 

 :المعنىبالهدف من رواية الحديث 

أن يؤدي راوي الحديث بسنده ماتحمله بغير اللفظه الذي رواه بل بااللفاظ المتغيرة بمعناه فيتصرف  المعنىالهدف من رواية الحديث ب

 (.  7ه ويرويه للناس بألفاظه و عباراته ، سواء أکان الراوي من الصحابة او مم بعدهم من الرواة )فيه من نفس

 :المعنىبحکم رواية الحديث 

 علی القولين نوضح بالتالي : المعنىفقد ا تل  المحدثون في جواز رواية الحديث ب

   المعنىيجوز رواية الحديث ب األول:القول 

واثلة بن األسقن، والحسن البصري، وعطاء بن أبي ربار، ومجاهد، وعامر الشعبي،  العلم من السل  منهم :وهو قول أکفر اهل 

وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، والزهري، وجعفر الصادق، والشافعي، وسفيان الفوري، وحماد بن زيد، ووكين بن الجرار، 

 .(8) وغيرهم رضي هللا تعالی عنهم ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل
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 القائلين:أدلة  

عن مكحول قال: د لت على واثلة بن األسبببقن ما رواه الحاکم في مسبببتدرکه   المعنىومن داليل الذين يقولون بجواز رواية الحديث ب 

هل قرأ أحد »فقلت: يا أبا األسببقن، حدثنا حديفا سببمعته من رسببول هللا صببلى هللا عليه وسببلم، ليو فيه وهم وال مزيد وال نسببيان، فقال: 

فهبذا القرآن مكتو  بين أظهركم ال تبألون حفظبه، وأنتم »فقلنبا: نعم، ومبا نحن لبه ببالحببافظين، قبال: « منكم الليلبة من القرآن شببببببي ببا 

تزعمون أنكم تزيدون وتنقصببون، فكي  بأحاديث سببمعناها من رسببول هللا صببلى هللا عليه وسببلم عسببى أن ال نكون سببمعناها إال مرة 

 (.9) «ا ج ناكم بالحديث على معناهواحدة حسبكم إذ

د األحاديثيقول جابر بن عبد هللاوکذلک  ر ،: قال ُحذيفة إنَّا قوم عر  نُردِّ م ونؤ ِّ  (.10)فنُقدِّ

يحيى بن سبعيد القطان:   أ اف أن يضيق على الناس تتبن األلفاظك ألن القرآن أعظم حرمة، ووسن أن يقرأ على وجوه إذا كان  يقول

 (.11) المعنى واحداً 

هيرأل ، واألكفُر على الَجواِز أَيضبببببباً ، وِمن أَقو  ُحججِهم  :رحمبه هللا الحافظ ابن حجرويقول  ا الراوية بالمعنى ك فالِخالُف فيها شببببببَ   وأَمَّ

 (.12)العربيَِّة أَولى. اإِلجماُ  على جواِز شرِر الشَّريعِة للَعَجِم بلسانِِهم للعاِرِف بِه ، فإِذا جاَز اإِلبداُل بلُغٍة أُ ر  ك فجواُزهُ باللُّغِة 

الرامهرمزي:   ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب: أن هللا تعالى قد قص من أنباء ما قد سبببببق قصببببصبببباً، كرر ذكر يقول کذلک 

بعضبببببها في مواضبببببن بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسبببببنتهم إلى اللسبببببان العربي، وهو مخال  لها في التقديم والتأ ير، 

 (.13) ، وغير ذلك  والحذف واإللغاء، والزيادة والنقصان

قال الخطيب:   اتفاق األمة على أن للعالم بمعنى  بر النبي صبببلى هللا عليه وسبببلم، وللسبببامن بقوله، أن ينقل معنى  بره بغير لفظه، و

وغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسببله وسببفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سببمعوه وحملوه 

مما أ برهم به وتعبدهم بفعله على ألسبببنة رسبببله، سبببيِّما إذا كانوا السبببفير يعرف اللغتين، فإنه ال يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان 

 وهو يعرف الخطا  بذلك اللسانك ألنه ال يأمن الغلط وقصد التحري  على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه.

 أمره ونهيه إصابة معناه وامتفال موجبه، دون إيراد نفو لفظه وصورته.وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية  بره و

 .(14)والعلم بأحكامه ،وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر األمم دعوة الرسول إلى دينه 

ا تالف األلفباظ في بعض الروايبات فيقول:   ليو ا تالف الروايبات عيباً في الحديث إذا كان المعنى واحداًك ألن  فيابن حزم قبال و

النبي صببببلى هللا عليه وسببببلم صببببح عنه أنه إذا كان يحدث بحديث، كرره ثالث مرات، فنقل كل إنسببببان بحسببببب ما سببببمن، فليو هذا 

 (.15) المعنى واحداً   اال تالف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان

نى  (.16) وعن ُسفنيان قال: كان َعمرو بن دينار يُحدث بالحديث على الَمعن

 الناس.إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك  هللا:َوِكين رحمه 

   المعنىالقول الثاني : اليجوز رواية الحديث ب

محمد، ومحمد بن سيرين، ورجاء بن حيوة، وأبي معمراألزدي، ، ونافن ، والقاسم بن بن عمر عمر بن الخطا ، عبد هللا وبه قال

 وغيرهم. رضی هللا تعالی عنهم وعبد هللا بن طاوس، ومالك بن أنو، وعبد الرحمن بن مهدي
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 أدلة قول الثاني :  

قال: قال رسببول هللا صببلى هللا عليه وسببلم:   نضببر هللا امرأً سببمن منا حديفاً،  رضببی هللا تعالی عنه عن عبد هللا بن مسببعود (1)

 (.17)فبلغه كما سمعه، فر  مبلغ أوعى من سامن  

له هللا وزينه. هين: أحدهما: يكون في معنى ألبسه هللا النضرة، وهي الُحسُن و لوُص اللون، فيكون تقديره: جمَّ  ويحتمل معناه وجن

صله هللا إلى نضرة الجنة، وهي نِعمتها ونضارتها   ثم استدل لذلك والوجه الفاني: أن ي  (.18)كون في معنى أون

أن ُوُضوَءكَ  َعنن النبََراِء بنِن َعاِزٍ  قَالَ  (2) َجَعَك فَتََوضَّ لََّم إَِذا أَتَينَت َمضبن ُ َعلَينِه َوسبَ لَّى هللاَّ طَِجنن َعلَى ِشقِّ  قَاَل النَّبِيُّ صبَ اَلِة ثُمَّ اضن َك لِلصَّ

ِري إِلَينَك َوأَلنَجأنُت ظَهنِري إِلَينَك َرغن  ُت أَمن ضبببببن ِهي إِلَينَك َوفَوَّ ُت َوجن لَمن َينَمِن ثُمَّ قُلن اللَّهُمَّ أَسبببببن بَةً َوَرهنبَةً إِلَينَك اَل َملنَجأَ َواَل َمننَجا ِمننَك إاِلَّ إِلَينَك األن

لنَت فَإِنن ُمتَّ ِمنن لَينلَتَِك فَأَننَت َعلَى النفِطنَرِة اللَّهُمَّ آمَ  سبببببَ تُهَا عَ ننُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَننَزلنَت َوبِنَبِيَِّك الَِّذي أَرن دن َعلنهُنَّ آِ َر َما تَتََكلَُّم بِِه قَاَل فََردَّ لَى َواجن

تُ  ا بَلَغن ُ َعلَينِه َوَسلََّم فَلَمَّ َسلنتَ  النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ  (.19) اللَّهُمَّ آَمننُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَننَزلنَت قُلنُت َوَرُسولَِك قَاَل اَل َونَبِيَِّك الَِّذي أَرن

لكن ذلك ال يتجاوز درجة االسببتحبا ، وقد كان محمد بن سببيرين من أشببد من كان يبالغ في األلفاظ، ومن ذلك كان يقول:   كنت 

 (20)مختل  والمعنى واحد  أسمن الحديث من عشرة، اللفظ 

في نصوص السنة ما تدل عليه من األحكام والشرائن، فإن األداء للحديث بمعناه عند مشقة اإلتيان بلفظه، محقق کذلک األعتبار 

 للغرض، ما دام المعنى صحيحاً موافقاً لداللة أصل لفظه.

 القول الراجح :

وهذا الذي يظهر عملياًك ألن الحديث الواحد إذا تتبعت رواياته في الكتب الستة والراجح الصحيح أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، 

فقط فستجد أن رواية البخاري وتخال  رواية مسلم وتخال  رواية النسائي وتخال  رواية أبي داود تخال  رواية الترمذي، وهذه 

ن عندهم فقه ولهم سليقة، فال يحيلون المعنى، وال يغيرون داللة على أن الرواة حفظوا المعنى، ووعى كل واحد منهم المعنى بدقة، وكا

 األحكام، فالصحيح الراجح أن رواية المعنى صحيحة ال سيما اآلن في عصرنا، فمن حفظ الحديث بالمعنى وقاله بالمعنى فقد أصا .

 . (21) ى. عليه وسلم يرويه بالمعنوالحديث القدسي المعنى فيه من هللا واللفظ من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فالنبي صلى هللا

 :المعنىبط روايت الحديث شرو

 شروط أتية : المعنىيجوز لرواية الحديث ب

 عنه.أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المرو   .1

ال فإن كان ذاكراً للفظ الحديث لم يجزيه تغييره إ لمعناه،ناسياً للفظ الحديث حافظاً  الراويأن تدعوا الضرورة إليه بأن يكون  .2

 بلغته.أن تدعوا الحاجة إلى افهام المخاطب 

 .(22)يكون اللفظ متعبداً به كألفاظ األذكار ونحوه  أال .3

 :المعنىبالحاالت التي يمنع فيه رواية الحديث 

اذا زاد الراوي في الحديث او نقص من حديث ألنها زيادة في الشبببببر  الشبببببري  او نقصبببببان فيه وهذا حرام باجما   الحالة األولی :

 السل  والخل  .
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اذا کبانبت عببارة الحبديبث جليبة فيجعلها الراوي  فية في هذه الحالة قد يقن في الحديث وهنا يوجب تقديم غيره عليه الحاالاة الثاانياة :  

 بسبب  فائه .

اذا کانت الفاظ الحديث  فية فيجعلها الراوي جلية ألن الرواية بهذه الصببببورة قد وجب للحديث التقديم علی غيره عند لثالثة : الحالة ا

 (.  23التعارض )

 في رواية الحديث: االحتياطلزوم 

فإن  ،للقرآن عن الحديث غنى الووجل  أشبرنا سبابقا بأن الحديث النبوية مصبدر أسباسبي في الشبريعة اإلسالمية بعد كتا  هللا عز

د يزيد في ، وقلتزامهإوذلك تأكيداً للحكم بتكرار وروده في مصبببادر التشبببرين وحمالً لىمة على القرآن في إثبات الحكم  الحديث يؤكد

وذلك كبيان وجو  الصبببالة والزكاة والصبببوم وحرمة الزنى، والسبببرقة والخمر فهذه كلها جاءت  التفصبببيل على ما في القرآن الكريم

  صوص القرآن ببيانها، وجاءت أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتأكيد هذه األحكام.ن

ا كالما من عنده و يختلق كذبيصببنن و النبي صببلي هللا عليه وسببلم هدد من  كلذا الزم علي الراوي االحتياط الكامل في رواية الحديث 

أ مقعده من كذ  علي متعمدا فليتبو ،إن كذبا علي ليو ككذ  على أحد) مو ينسبببه للنبی صببلی هللا عليه کماقال عليه الصببالة و السببال

 (24)(من النار

بي ن النابن عمر ع روي مسبلم في صحيحه عن ومن ضبرورة االحتياط و لزمه في رواية الحديث عن النبي صبلي هللا عليه وسبلم ما

جل والحج فقال رم الصببالة وإيتاء الزكاة وصببيام رمضببان : بني اإلسببالم على  مسببة على أن يوحد هللا وإقاصببلى هللا عليه و سببلم قال

 (25)  قال ال صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلمالحج وصيام رمضان

يه لإن لم يتغير به المعني لم يرض بأي تغير في سببببرد اللفظ الذي سببببمعه من النبي صببببلي هللا عر الي هذا االحتياط الكامل إنه وفانظ

 وسلم.

 الخالف:سبب 

 علی حسب التالي : المعنىاألن نتکلم من أسبا  الخالف في رواية الحديث ب

 السبب األول : الترادف في اللغة العربية :  

ا تل  المحبدثون في وجود الترادف في اللغبة العربيبة ،وليو المقبام مقام حديث عن المسببببببألة لکن من منن الترادف لم يجوز رواية 

ه ،ومنعه ثعلب وجماعة بناء علی رأي المعنىجائزة للعارف اذا لم يغير  المعنىرواية الحديث ب». يقول الزرکشببببي :  المعنىبالحديث 

 (.26في انکار الترادف في اللغة )

 السبب الثاني : علی القول بوجود الترادف في اللغة ،هل يقوم أحد المترادفين مقام األخر في الترکيب :

،ومن قببال :يقوم أحببد المترادفين مقببام األ ر ا تلفوا فمنهم من منن  المعنىالمترادفين مقببام األ ر ،منن الروايببة ببب من قببال اليقوم أحببد

 (.27ومنهم من أجاز )

 الی مفاسد  المعنىالسبب الثالث : أتؤدي رواية الحديث ب

 ،أو المنع منها . المعنىالسبب الرابع :تعارض بعض األحاديث واألقيسة ،التي يؤخذ منها جواز الرواية ب

 . المعنى،و أ ذ باألقيسة الدالة علی ذلک :جوز الرواية ب المعنىفمن نظر الی األحاديث التي يؤ ذ منها جواز الرواية ب
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 . المعنى،وأ ذ باألقيسة الدالة علی ذلک منن من الرواية ب المعنىومن نظر الی األحاديث التي يؤ ذ منها منن الرواية ب 

 ث بحذف بعضه:حكم اختصار الحدي

ابن حجر: أما ا تصبببار الحديث: فاألكفرون على جوازه، بشبببرط أن يكون الذي يختصبببره عالماك ألن العالم ال ينقص  يقول االمام

من الحبديث إال ما ال تعلق له بما يبقيه منه، بحيث ال تختل  الداللة، وال يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة  برين، 

 (28) ف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك االستفناءأو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخال

قال أحمد شبببباكر: على جواز ا تصببببار الحديث، وعليه عمل األئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر وارداً بروايات أ ر  تاماً، وأما 

 إذا لم يرد تاماً من طريق أ ر ، فال يجوز، ألنه كتمان لما يوجب إبالغه.

وضببحاً للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر ا تصببار الحديث بعد أن يرويه تاماً، ل ال يتهم بأنه زاد في األول ما لم إذا كان الراوي م

 (29)يرويه تاماً بعد ذلك.  أاليسمن. أو أ طأ بنسيان ما سمن. وكذلك إذا رواه مختصراً و شي التهمة: فينبغي له 

 :البحث نتائج

معرفة معنى الحديث: أي لغة . ۱حكم روايبة الحديث بالمعنى أنَّه جائز ولكن بشببببببروط ثالث وهي:  كبان رأُي جمهور أهبل العلم في

 الحديث باإلضافة إلى معرفة غاية الحديث والمعنى المقصود منه.

وز له جأن يكون هناك ضببببرورة لرواية الحديث بالمعنى فمفاًل أن يكون راوي الحديث قد نسببببي لفظ الحديث وتذكر معناه، فال ي .  ۲

 روايته بالمعنى ما دام يذكر اللفظ، إال إن أرد أن يشرر للمخاطب بلغته. 

 . المعنى. فقد اجمن العلماء علی أن الرواية باللفظ الوارد عن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أفضل من الرواية ب ۳

 لفاني : المنن .علی قولين : االول :الجواز ، ا المعنى. ا تل  العلماء في مسألة الرواية ب ۴

 أال يكون لفظ الحديث من األلفاظ المتعبد بتالوتها كألفاظ األذكار مفاًل.. ۵

صلى -واسبتناًدا للشبروط السبابقة فإنَّ حكم رواية الحديث بالمعنى جائزأل ما لم يكن فيه تغيير للمعنى المقصبود في كالم رسبول هللا .  ۶

  (30)هللا عليه وسلم

 

 االطروحات:

 .ومعنويالنبوية أن يرويه بال تغيير لفظي  األحاديث. اوال ينبغي لراوي ۱

أمر محرم و هدد الرسول صلي هللا عليه وسلم فاعل  ،أن انتسا  الكذ  و اال تالق في االحاديث النبوي أن يعلم الراويعلی .  ۲

 ذلك الصنين بتبوأ مقعده من النار . 

يعة االسالمية لذا علی الراوي أن يکون أمينا في الراوية و أن ال يروی کل قول ينسب . الحديث النبوي مصدر اساسي في الشر ۳

 الی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم حتی يعلم أنه صحيح و موثوق.
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 المصادر والمراجع 

 71أآلية: سورة الحشر ،   -۱

 هـ(. معجم مقاييو اللغة ، محقق : عبد السالم محمد هارون ، بيروت ،دار الفکر ،۱۳۱۱: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زکريا ، )  2

 ۴ ج،بيروت،الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،تهذيب اللغة ،هـ(373محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:   3

 ، مادة حدث.۴۰۵ص 

ص  ، بيروت،: أبو البقاء أيو  بن موسى الحسيني الكفومي، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، دار النشر: مؤسسة الرسالة  4

152 . 

الرسالة  هـ(. القاموس المحيط . تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة717الفيروزآباد  ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقو  . ).  5

 .  ۱۶۱۶، القاموس المحيط ،ماده عنی ،ص . الناشر: لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزين. بيروت

 . 742/ص ( ميالكليات للكفو.  6

حققه: أبو قتيبة نظر محمد  ،تدريب الراوي في شرر تقريب النواوي ،هـ(111عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ).  7

 . ۲/۶۵۶،الناشر: دار طيبة ،اريابيالف

 . ۱۰۱. تنقيح النقول من نوادر األصول ، 8

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري .  9

 1411بيروت، الطبعة: األولى،  –ادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية هـ(، تحقيق: مصطفى عبد الق435المعروف بابن البين )المتوفى: 

 .  (1421)4، ،عدد األجزاء: 1113 –

 . (213/ ص  12)ج  ،الناشر: دار الفكر ،تاريخ دمشق، هـ(571أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر ).  10

المحقق: أبو عبدهللا  ،الكفاية في علم الرواية ،هـ(413مهدي الخطيب البغدادي ) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن.  11

 . ( وإسناده جيد311)،الناشر: المكتبة العلمية ،السورقي ، إبراهيم حمدي المدني

لح أهل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصط ،هـ(752أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ) .  12

 .(25/ ص  1)ج ،الناشر: مطبعة سفير بالرياض ،األثر

الناشر:دار ،المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ،هـ(313أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن  الد الرامهرمزي الفارسي ).  13

 . (533)ص: ،بيروت،الفكر

 .334_  333ص: ،الكفاية .  14

 دار: الناشر ،االحكام في اصول االحكام ،(هـ451: المتوفى) الظاهري القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو.  15

 . ۱/۱۳۱،بيروت الجديدة، اآلفاق

 . صحيح ، 111، صالكفاية في علم الرواية .  16

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ،).  17 عواد  م(. سنن الترمذي ،محقق : بشار 1117محمد بن عيسى بن َسون

 . حديث صحيح.( ۲۶۵۲)معروف،بيروت ،دار الغر  االسالمي ،
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 . 117المحدث الفاصل، ص: .  18

 . ۱/۴۱۲،هـ 1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا الجعفي، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة: األولى، .  19

هـ(، مصن  عبدالرزاق الصنعاني، 211الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافن الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  . 20

 . ۱۱/۳۲۲الهند، ،المجلو العلمي

ُل في علوم الحديث ،علي بن ناي  الشحود . 21  . ۱/۱۲،الناشر:دارالفکر، الُمفصَّ

 .۱/۴۳،ن ال يعلمون مصطلح الحديثموسوعة هل يستوي الذين يعلمون والذي.  22

 .     ۳۶۱. تنقيح الفصول ،ص 23

 ( .1231: رواه البخاري ، )  24

األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني األصبهاني، المسند المستخرج علی صحيح :   25

  (11)هـ ،الطبعة : األولى 1417 -لبنان  ،بيروت،مسلم،دار الكتب العلمية 

 . ۴/۴۵۶.البحر المحيط ، 26

 .  ۵/۲۰۱۲. التحبير للماوردي ، 27

 .111نزهة النظر ص:   28

 .131الباعث الحفيث ص:   29

 .. بتصرف2311-35-37، اطّلن عليه بتاريخ islamqa.info، "رواية الحديث بالمعنى":   30
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