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دراسة تطبيقية من النوع األول إلى النوع الثاني والعشرين من مقدمة ابن الصلح

The disorder and its relation to Hadith Science
The application study from the first to the twenty second
types from the introduction of IBn Salah Book .

إعداد الباحث
إسماعيل عزمي سميمان الحاج

إشراف

األستاذ الدكتور  /محمد مصطفى نجم
أستاذ الحديث الشريؼ كعمكمو في جامعة األزىر – غزة
قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الحديث الشريؼ
كعمكمو مف كمية الشريعة بجامعة األزىر – غزة
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إىداء
أىدم ىذا الجيد المتكاضع إلى :
سيدم ،كمكالم ،رسكؿ اهلل  ، كصحابتو الكراـ  ، كمف سار عمى دربيـ بإحساف إلى

يكـ الديف .

ذلؾ الرجؿ ،صاحب النفس الحنكنة ،الذم غرس في نفسي أرقى معاني عزة النفس،

كالرجكلة ،كعممني أال أحتاج إال إلى اهلل سبحانو ،إنو كالدم العزيز  -حفظؾ اهلل يا كالدم

كرعاؾ . -

تمؾ التي كانت خير عكف كمدد مادم كمعنكم لي بعد اهلل تعالى ،ذلؾ القمب الحنكف ،كالركح

الطاىرة ،كاليد السخية ،كالمساف البلىج بالدعاء ،إلى مف كاف ليا الفضؿ – بعد اهلل – في
كصكلي إلى ما كصمت إليو؛ زكدتني بدعائيا ،كأكرمتني بماليا ،كيسرت لي صعاب الحياة – ما

استطاعت إلى ذلؾ سبيبلن  ، -إنيا سر سعادتي  :أمي الغالية  -حفظؾ اهلل يا أمي كرعاؾ . -

عمماء قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو داخؿ الجامعة ،كالى أشياخ قسـ الدراسات اإلسبلمية –

حفظكـ اهلل كرعاكـ . -

دمي الذم يجرم في عركقي ،كركحي التي في جسدم ،إلى لحمي كعظمي ،إخكتي كأخكاتي

 -حفظكـ اهلل تعالى جميعان . -

أصدقائي كأحبابي ،كعائمتي الكريمة  -حفظكـ اهلل كسدد خطاكـ . -
إليكـ جميعان أىدم ىذا الجيد المتكاضع ،كأسأؿ اهلل القبكؿ ،كالسداد .


ب

شكر وعرفان
ش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِو "
ش ُك ْر فَِإن َما َي ْ
" َو َم ْن َي ْ

()1

إف اهلل  -عز كجؿ  -أمرنا بالشكر لمف ىـ أىؿ لمشكر كالعرفاف ،فقاؿ رسكؿ اهلل " : 
ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس "

(ِ)

 ،كمف ىنا أغتنـ ىذه الفرصة كي أقدـ باقات مف الشكر

الخالص ،الممزكجة بالدعاء ،كالمعطرة باالمتناف بالفضؿ ألىؿ الشكر .

بداية أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى ذلؾ العالـ الجيبذ ،الذم ما عيدت عميو إال التكاضع،

فكاف التكاضع مف سماتو ،كخدمة الطمبة مف ديدنو ،كالتفاني في العمـ الشرعي أىـ أىدافو ،إنو
مشرفي ،ذلؾ العالـ الجيبذ  :أ .د .محمد مصطفى نجـ – حفظو اهلل كرعاه  ، -عميد كمية
الشريعة بجامعة األزىر ،الذم ما فتئ يفيض عمي مف عممو ،كتحممني بتكاضعو كصبره ،فكاف
نعـ المربي ،كنعـ المعمـ ،كنعـ األب الحاني عمى طمبتو .
كأتقدـ بالشكر أيضان إلى سماحة المناقش الداخمي  :أ .د .عمي رشيد النجار – حفظو

اهلل تعالى  ، -كسماحة د .نادر نمر كادم – حفظو اهلل تعالى  -؛ لتفضميما بقبكؿ مناقشة
الرسالة ،إلتماـ نقصيا ،كي تصبح عمى الكجو األمثؿ .

كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى جامعة األزىر؛ ذلؾ الصرح العممي الكبير ،إدارة

كعامميف ،كالى عميد الدراسات العميا ،كالى كمية الشريعة؛ عمى ما بذلكه مف جيد لرفعة الجامعة،
كالمسيرة التعميمية .
كالشكر مكصكؿ أيضان إلى أشياخي كأساتذتي – داخؿ الجامعة كخارجيا  -؛ أنتـ يا ممح

البمد ،يا مف غرستـ في شخصيتي أرقى معالـ الكسطية ،البعيدة عف التشدد كالميكعة ،فكاهلل إف
ت بيف أيديكـ ،كأخص بالذكر منيـ أشياخ قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو،
ص ًقمى ٍ
يجؿ شخصيتي ي

ُ -سكرة لقماف ( آية . ) ُِ :

ِ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :األدب ،باب ( ُِ ) في شكر المعركؼ ( ،ص  ،) َْٖ :حديث رقـ :

ُُْٖ  ،كالترمذم في سننو ،في كتاب  :البر كالصمة ،باب ( ّٓ ) ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ( ،ص ،) ُٓٔ :
حديث رقـ  ، ُٗٓٓ ، ُْٗٓ :كقاؿ عقب تخريجو  " :ىذا حديث حسف صحيح "  ،كغيرىما .

ت

كأشياخ قسـ الدراسات اإلسبلمية داخؿ الجامعة ،كالشي  :عبداإللو أبا رحمة ،حفظكـ اهلل جميعان

كرعاكـ .

كأتقدـ بالشكر أيضان إلى إخكتي كأخكاتي  :لينا ،كعكني ،كآيات ،كايماف ،كمحمد،

كأماني ،كأسماء ،كأحمد ،كأسيؿ ،كعبد اهلل؛ لما بذلكه مف جيد لكصكلي إلى ىذا المكاف .
كالشكر كذلؾ إلى زمبلئي كزميبلتي داخؿ قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو .

ختامان  :أتقدـ بالشكر الخالص إلى كؿ شخص كاف لو الفضؿ بعد اهلل في كصكلي إلى

ىذا المقاـ؛ سكاء بدعـ مادم منو أك معنكم .

مع خالص الحب كالدعاء لكـ جميعان .


ث

ممخص الرسالة

تعد الرسالة دراسة حديثية أصكلية – نسبة إلى أصكؿ الحديث – تطبيقية ،ألحد أىـ
المكضكعات الحديثية؛ تيدؼ إلى بياف عبلقة العمة بعمكـ الحديث ،كغيره مف األىداؼ ،عنكنتيا
بعنكاف  " :العمة كعبلقتيا بعمكـ الحديث – دراسة تطبيقية مف النكع األكؿ إلى النكع الثاني

كالعشريف مف مقدمة ابف الصبلح " .
حيث اشتممت الرسالة عمى  :مقدمة ،كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة .
اشتممت المقدمة عمى  :أىمية المكضكع ،كأىدافو ،كمنيج الباحث ،كالدراسات السابقة ،كحدكد
الرسالة ،كىيكمية الرسالة .
عشر مبحثان متعم و
ؽ بعمـ العمؿ .
أما الفصؿ األكؿ فاشتمؿ عمى  :ى
أحد ى

كأما الفصؿ الثاني فاشتمؿ عمى  :العمة كعبلقتيا باألنكاع األحد عشر األكلى مف مقدمة ابف

الصبلح .

كأما الفصؿ الثالث فاشتمؿ عمى  :العمة كعبلقتيا باألنكاع – مف النكع الثاني عشر حتى الثاني
كالعشريف – مف مقدمة ابف الصبلح .
كأنييت الرسالة بخاتمة سطرت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ،كبعضان مف تكصياتي

لمباحثيف – طمبة العمـ الشرعي . -

ثـ ذكرت المصادر كالمراجع التي اعتمدت عمييا خبلؿ تسطيرم لمرسالة .
كختامان رسمت عددان مف الفيارس؛ لتسييؿ التعامؿ مع صفحات الرسالة ،كالكصكؿ إلى

محتكياتيا ،كتـ البحث كهلل الحمد مف قبؿ كمف بعد .


ج

Message Digest
This massage is considered as a study of the basis of hadith – belonging
to – the basic of hadith and application for one of the most important
hadith subjects that aims to explain the relation between the disorder and
hadith science and other aims.
I have given this title for it "the disorder and its relation to hadith science"
This an Applied study from the 1st and 22nd type from the introduction of
Ebn Al – Salah .
This massage contains 2 introductions , 3 episodes and a conclusion .
The introduction contained the importance of the subject , its aims , the
researcher method , some previous studies , borders of the message and
the structure the message .
Then, the first episode involves 11 searches that belong to the disorder
science.
The second episode , involves the disorder and its relation to the First
eleven types from the introduction of Ebn Al – Salah .
The third episode involves the disorder and its relation to other types
from the 12th type to the 22nd from the introduction of Ebn Al – salah .
I have finished my message with a conclusion that contains the most
important results that I reached to and some of my recommendations for
the researchers – Al Shareei students - .
There, I have mentioned some sources and references that I used in my
message finally, I have drawn some indexes facilitate the dealing with my
message pages to reach to its contents .
Thanks Allah before and after .


ح

المقدمة
الحمد هلل الذم جعؿ اتصالنا بو غير منقطع كال معضؿ ،كجعؿ دعاءنا إليو غير مرسؿ،

كجعؿ شريعتو سالمة مف الشذكذ كالعمؿ ،خالية مف االضطراب كالخمؿ ،كتفضؿ عمينا باالنتماء
إلى دينو ،كالذكد عف شريعتو ،كالكالء إلى ذاتو ،كالبراء ممف عادل أكلياءه ،كاالنتساب إلى سنة
نبيو ،فجعمنا مف أىؿ الحديث ،أصحاب الحؽ الحثيث ،كأىؿ الفرقة الناجية ،كالطائفة المنصكرة،

كفرساف الشريعة الغراء ،كأ ٍىكلى ٍى الناس بسيدم أبي الزىراء .
كالصبلة كالسبلـ عمى سيد الخمؽ أجمعيف ،رسكؿ رب العالميف ،الذم دعا ألىؿ الحديث

بالنضرة كالسركر إلى يكـ الديف ،فحمى اهلل بيـ سنة نبيو مف الكضاعيف ،كأظير بيـ حاؿ

المدلسيف ،كعمى آؿ بيتو الطاىريف ،كعمى صحابتو العدكؿ المياميف ،كعمى مف سار عمى دربيـ
كأخص منيـ الضابطيف كالصدكقيف ،كمف سمؾ طريقيـ يمتمس حديث إماـ المرسميف ،كاغفر
الميـ ألشياخي أجمعيف ،كلطمبتيـ المتعمميف ،كبعد :
فإف عمـ العمؿ ىك أجؿ عمكـ الحديث ،كأدقيا ،كأعظميا ،كأكعرىا مسمكان ،كال يقكـ بو إال

النقٌاد الجيابذة ،أصحاب الفيـ كالخبرة كالحفظ ،كاالطبلع الكاسع ،كىذا العمـ ما يزاؿ يحتاج إلى
عناية فائقة  -مف الناحية النظرية – فآثرت أف أبيف العبلقة بيف العمة كعمكـ الحديث؛ لما ليا مف
أىمية عظيمة ،دارسان – ىذه العبلقة – في ضكء التطبيؽ عمى مقدمة ابف الصبلح ،التي تعد أكؿ

كتاب عممي منيجي مفيرس – في عمكـ الحديث  ، -كاف كاف ليس أكؿ كتاب ألؼ في ىذا
الفف؛ لذا جعمو عمماء المصطمح ًقبمة ليـ ،فمنيـ مف نظمو في ألفية كما صنع الحافظ العراقي

( ت َٖٔىػ) ،كالسيكطي ( ت ُُٗىػ ) ،كمنيـ مف اختصره كالطيبي ( ت ّْٕىػ ) في " :
الخبلصة في أصكؿ الحديث "  ،كابف كثير ( ت ْٕٗىػ ) في  " :اختصار عمكـ الحديث "،

كغيرىما .
كمنيـ مف سطر عميو نكتان كالحافظ الزركشي ( ت ْٕٗىػ ) ،كالعراقي ( ت َٖٔىػ )،

كابف حجر (ت ِٖٓىػ ) .

كمنيـ مف عمؽ عميو كما صنع األبناسي (ت َِٖق ) في  " :الشذا الفياح مف عمكـ
البمقيني ( ت َٖٓى ) في  " :محاسف االصطبلح كتضميف كتاب ابف
ابف الصبلح "  ،ك ي
الصبلىح "  ،كنحك ذلؾ .
كلما كاف عمـ العمؿ ككتاب ابف الصبلح بيذه القيمة العممية الحديثية ،حتى قاؿ عنو

ٍّ
المصنؼ
اإلماـ النككم ( ت ٕٔٔق )  " :ىك كتاب كثير الفكائد ،عظيـ العكائد ،قد نبو
 رحمو اهلل  -في مكاضع مف الكتاب كغيره عمى عظـ شأنو ،كزيادة حسنو كبيانو ،ككفى
خ

بالمشاىدة دليبلن قاطعان ،كبرىانان صادعان "

(ّ)

؛ جاء اختيارم ليذا المكضكع الميـ الذم جمع بيف

خيرم األمريف ،فقد جمعت فيو بيف رأس عمكـ الحديث ،كبيف أجؿ كتاب فييا؛ فكقع اختيارم عمى
ىذا المكضكع الذم أسميتو  " :العمة وعلقتيا بعموم الحديث – دراسة تطبيقية عمى االثنين

وعشرين نوعاً األولى من مقدمة ابن الصلح " ؛ كي أسطر فيو رسالة الماجستير ،كاهلل أسأؿ

التكفيؽ كالسداد .

أوالً  -أىمية الموضوع ودواعي اختياره :
ُ -تبرز أىمية المكضكع بأنو متعمؽ بالسنة التي ىي المصدر الثاني مف مصادر التشريع .
ِ -لو دكر كبير في تكضيح العمة عمى اصطبلحيا ،أك عمى إطبلقيا .

ّ -يجمع العبلقة بيف أجؿ عمكـ الحديث ،كقبمة المحدثيف في أصكؿ الحديث .
ْ -حاجة ىذه الدراسة إلى استقراء ،كاستنباط ،كتطبيؽ .

ٓ -احتكائيا عمى معمكمات في عمـ العمؿ ،كافية لممبتدئيف فيو .
ٔ -مجاؿ بحث ىذه الدراسة ىك أدؽ عمكـ الحديث .

ٕ -يؤكد عبلقة العمة بجؿ أنكاع الحديث كأنيا  :إما عبلقة مباشرة ،كاما غير مباشرة .
ٖ -يضيؼ إضافة عممية جديدة إلى المكتبة اإلسبلمية .

ثانياً – أىداف الرسالة :
ُ -دراسة األنكاع االثنيف كالعشريف – األكلى – مف مقدمة ابف الصبلح ،دراسة تطبيقية .
ِ -إيجاد مصنؼ يجمع العمة كعبلقتيا بعمكـ الحديث .

ّ -بياف عدـ تقيد عمماء الحديث بما اصطمحكه مف تعريؼ لمعمة؛ بؿ أطمقكىا عمى كؿ
ضعؼ في الحديث ،أك خمؿ ،أك كىـ ،كنحكىا .

ْ -الجزـ بأف عمـ العمؿ لو عبلقة بجؿ أنكاع عمكـ الحديث .
ٓ -بياف حاجة كثير مف الفكائد الحديثية ،إلى مف يطرؽ باب التفتيش عنيا .
ٔ -البحث في عبلقة العمة بالتخريج .

ٕ -تكضيح قيمة عمـ العمؿ ،كمكانتو بيف عمكـ الحديث .
ٖ -ذكر بعض أسباب العمة ،كطرؽ معرفتيا .

ّ -شرح التبصرة كالتذكرة  ،تحقيؽ د .ماىر الفحؿ ( ص . ) ٔ :
د

ثالثاً – منيج الباحث :
منيجي في دراسة العلقة بين العمة وأنواع عموم الحديث :
 اعتمدت في تعريؼ أنكاع الحديث – التي درست العبلقة بينيا كبيف العمة – عمى تعريؼ
ابف الصبلح ،دكف دراسة ذلؾ التعريؼ ،أك تحميمو ،أك شرحو ،أك نقده ،أك التعميؽ عميو،

الم ىعرؼ .
فقد اكتفيت بذكره ،كمف ثىـ ذكر العبلقة بيف العمة كبيف ذلؾ النكع ي
 عند دراسة العبلقة بيف العمة كأم نكع مف أنكاع عمكـ الحديث ،فإنني أدرس ىذه العبلقة

بناء عمى تعريؼ ابف الصبلح ،كال أتطرؽ إلى تعريفات السادة العمماء اآلخريف؛ لككف

ىذه الدراسة مرتبطة بمقدمة ابف الصبلح .
منيجي في ذكر األمثمة :

 ذكرت بعض األمثمة التي يتضح مف خبلليا العبلقة بيف العمة ،كعمكـ الحديث .

 إف كاف ىناؾ بعض األمثمة تصمح لبلستدالؿ في أكثر مف مكضع ،ذكرت ذلؾ المثاؿ
مبينان مكضع االستشياد منو ،إما مف خبلؿ عنكانو – ترجمتو –  ،أك مف خبلؿ التعميؽ
عميو .

منيجي في التخريج :
 إف كاف الحديث في الصحيحيف اكتفيت بيما ،كاف لـ يكف فييما فتكسعت قميبلن بحسب
الحاجة؛ خشية اإلطالة .

 عند التخريج أذكر مصدر الحديث أكالن ،ثـ اسـ الكتاب ،ثـ رقـ الباب ،ثـ اسـ الباب ،ثـ
رقـ الجزء كرقـ الصفحة ،ثـ رقـ الحديث ،كاف لـ يكجد أحد البيانات السابقة ،تركتو .

منيجي في تواريخ وفاة العمماء :
 أذكر تاري كفاة العالـ عند ذكره أكؿ مرة ،غالبان .
منيجي في النقل من المصادر والمراجع :
 عند إحالة بعض كتب المعاصريف – إلى معمكمات  -عمى كتب القدامى ،فإنني أنتيؿ
الم ًحٍيؿ .
مما انتيمكا منو ،كأرجع إلى المصدر الذم أخذكا منو ،دكف ذكر المصدر ي
ذ

 قمت بترتيب أقكاؿ العمماء – لمفقرة الكاحدة – حسب تكاري
فاألحدث .

كفاتيـ ،بدءان باألقدـ،

 إذا كاف قكؿ العالـ يخدمني في أكثر مف مكضع في بحثي ،ذكرت ذلؾ القكؿ في كؿ
مكضع أرل أف ًذ ٍك ىرهي يثرم ذلؾ المكضع .
منيجي في المصادر والمراجع :
 عند سرد المصادر كالمراجع التي اعتمدت عمييا في بحثي – في قائمة المصادر

كالمراجع  -ذكرت أكالن اسـ المصدر أك المرجع ،فاسـ مؤلفو ،فشيرتو – إف كانت لو

شيرة  ، -فاسـ محقؽ المصدر ،فالناشر ،فرقـ الطبعة ،فسنة النشر .

 إف لـ تكجد إحدل ىذه البيانات ،تركتيا دكف التعميؽ عمى عدـ إيجادم ليا .

 إف كانت المصادر – في اليامش – المتتالية ،متشابية ذكرت المصدر البلحؽ بمفظ " :
المصدر السابؽ "  ،بشرط أف يككف في الصفحة نفسيا.

 إف كاف لممعمكمة أكثر مف مصدر ،فإني رتبت تمؾ المصادر حسب األقدـ كفاة ،فبدأت
باألقدـ فاألحدث فاألحدث .

رابعاً – الدراسات السابقة :
بعد االطبلع ،كسؤاؿ أىؿ االختصاص في عمكـ الحديث ،كبعد البحث الحثيث ،لـ يتـ

العثكر عمى أم دراسة تتعمؽ بالعمة كعبلقتيا بعمكـ الحديث  -دراسة تطبيقية عمى مقدمة ابف
الصبلح ،كلكف ىناؾ بعض الدراسات التي تناكلت عمـ العمؿ بمفيكمو النظرم ،أك العممي،
كبعض كتب أصكؿ الحديث التي أشارت إلى بعض ىذه العبلقة إشارات قميمة خفية .

خامساً – حدود الرسالة :
مقدمة ابف الصبلح ،كشركحيا ،كما سطر عمييا مف  :تعميقات كنكت ،كألفيات ،كنحك

ذلؾ مف كتب أصكؿ الحديث ،ككذلؾ بعض كتب عمؿ الحديث النظرية ،كالتطبيقية.
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سادساً – ىيكمية الرسالة :
ىذا ،كقد اقتضت طبيعة الرسالة أف يتككف ىيكميا مف  :مقدمة ،كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة،

كفيارس .

المقدمة  :كقد بينت فييا أىمية المكضكع كدكاعي اختياره ،كأىدافو ،كمنيج الباحث فيو،
كالدراسات السابقة  ،كحدكده ،كىيكميتو .
الفصل األول  -العمة وما يتعمق بيا :
كينقسـ إلى أحد عشر مبحثان -:
المبحث األكؿ  -ترجمة مختصرة البف الصبلح .
المبحث الثاني  -تعريؼ العمة .
المبحث الثالث  -تاري عمـ العمؿ .
المبحث الرابع  -أىمية عمـ العمؿ .
المبحث الخامس  -مكانة عمـ العمؿ بيف عمكـ الحديث .
المبحث السادس  -كيؼ تعرؼ العمة .
المبحث السابع  -أسباب العمة .
المبحث الثامف  -أقساـ العمة .
المبحث التاسع  -العمة بيف اإلطبلؽ كاالصطبلح .
المبحث العاشر  -العمة كعبلقتيا بالتخريج .
المبحث الحادم عشر  -المصنفات في عمـ العمؿ .
الفصل الثاني  -العمة وعلقتيا باألنواع األحد عشر األولى من مقدمة ابن الصلح .
كينقسـ إلى أحد عشر مبحثان -:
المبحث األكؿ  -العمة كعبلقتيا بالحديث الصحيح .
المبحث الثاني  -العمة كعبلقتيا بالحديث الحسف .
المبحث الثالث  -العمة كعبلقتيا بالحديث الضعيؼ .
المبحث الرابع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المسند .
المبحث الخامس  -العمة كعبلقتيا بالحديث المتصؿ .

ز

المبحث السادس  -العمة كعبلقتيا بالحديث المرفكع .
المبحث السابع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المكقكؼ .
المبحث الثامف  -العمة كعبلقتيا بالحديث المقطكع .
المبحث التاسع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المرسؿ .
المبحث العاشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المنقطع .
الفصل الثالث  -العمة وعلقتيا باألنواع ( من الثاني عشر حتى الثاني والعشرين ) من مقدمة
ابن الصلح :
كينقسـ إلى أحد عشر مبحثان -:
المبحث األكؿ  -العمة كعبلقتيا بالتدليس .
المبحث الثاني  -العمة كعبلقتيا بالحديث الشاذ .
المبحث الثالث  -العمة كعبلقتيا بالحديث المنكر .
المبحث الرابع  -العمة كعبلقتيا باالعتبار كالمتابعات كالشكاىد.
المبحث الخامس  -العمة كعبلقتيا بزيادات الثقات .
المبحث السادس  -العمة كعبلقتيا بمعرفة األفراد .
المبحث السابع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المعمؿ .
المبحث الثامف  :العمة كعبلقتيا بالحديث المضطرب .
المبحث التاسع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المدرج .
المبحث العاشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المكضكع .
المبحث الحادم عشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المقمكب .
الخاتمة  :كتشمؿ أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ،كالتكصيات التي أكصي بيا الباحثيف – مف
طمبة العمـ الشرعي . -
الفيارس  :كتشمؿ :
ُ -فيرس المصادر كالمراجع .
ِ -فيرس اآليات القرآنية .

ّ -فيرس األحاديث الشريفة .


س

فيرس الموضوعات
العنوان

م

رقم الصفحة

ُ-

البسممة .

أ

ِ-

اإلىداء .

ب

ّ-

الشكر .

ت

ْ-

الممخص بالمغة العربية .

ج

ٓ-

الممخص بالمغة اإلنجميزية .

ح

ٔ-

المقدمة .

خ

ٕ-

فيرس المكضكعات .

ش

ٖ-

الفصل األول  -العمة وما يتعمق بيا .

ُ ُٕ -

ٗ-

المبحث األكؿ  -ترجمة مختصرة البف الصبلح .

ِ

َُ-
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المبحث السادس  -كيؼ تعرؼ العمة .
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المبحث الثامف  -أقساـ العمة .

ُٓ

ُٕ-
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المبحث الرابع  -العمة كعبلقتيا باالعتبار كالمتابعات
كالشكاىد.
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المبحث السابع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المعمؿ .
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المبحث الثامف  -العمة كعبلقتيا بالحديث المضطرب .

ُٖٕ

ُْ-

المبحث التاسع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المدرج .

ُْٖ

ِْ-

المبحث العاشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المكضكع .
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الفصل األول  -العمة وما يتعمق بيا :
كينقسـ إلى أحد عشر مبحثان -:
المبحث األكؿ  -ترجمة مختصرة البف الصبلح .
المبحث الثاني  -تعريؼ العمة .
المبحث الثالث  -تاري عمـ العمؿ .
المبحث الرابع  -أىمية عمـ العمؿ .
المبحث الخامس  -مكانة عمـ العمؿ بيف عمكـ الحديث .
المبحث السادس  -كيؼ تعرؼ العمة .
المبحث السابع  -أسباب العمة .
المبحث الثامف  -أقساـ العمة .
المبحث التاسع  -العمة بيف اإلطبلؽ كاالصطبلح .
المبحث العاشر  -العمة كعبلقتيا بالتخريج .
المبحث الحادم عشر  -المصنفات في عمـ العمؿ .
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المبحث األول
ترجمة مختصرة البن الصلح
اسمو ونسبو :
اإلماـ ،الحافظ ،العبلمة ،شي اإلسبلـ ،تقي الديف ،أبك عمرك ،عثماف ابف صبلح الديف

ص ًرم
عبد الرحمف بف عثماف بف مكسى بف أبي نصر الن ٍ

(ُ)

(ِ)

الفقيو الشافعي ،المعركؼ بابف الصبلح الش ىر ىخاني

.

(ّ)

 ،الكردم ،الش ٍي يريزٍكًرمُّ ،المكصمي،

مولده ونشأتو العممية ورحلتو :
(ْ)

كالدتو كانت في شرخاف ،في سنة  :سبع كسبعيف كخمس مائة .

سمع الحديث بببلد الشرؽ ،كتفقو ىنالؾ بالمكصؿ كحمب كغيرىا ،ككاف أبكه مدرسان بحمب،

كقد تفقو عمى يديو ،ك كاقفيا أسد الديف شيرككه بف شادم(ٓ) ،كقدـ الشاـ كىك في عداد الفضبلء

الكبار .كأقاـ بالقدس مدة ،كتكلى التدريس بالمدرسة الناصرية – كتعرؼ بالصبلحية  -بالقدس،

المنسكبة إلى الممؾ الناصر صبلح الديف يكسؼ بف أيكب  -رحمو اهلل ،-كأقاـ بيا مدة كاشتغؿ

كدرس بالركاحية التي أنشأىا
الناس عميو كانتفعكا بو ،كلما يىدـ سكر المدينة نزح إلى دمشؽ ،ى
الزكي أبك القاسـ ىبة اهلل بف عبد الكاحد بف ركاحة الحمكم ،كلما بنى الممؾ األشرؼ ابف الممؾ
العادؿ بف أيكب  -رحمو اهلل تعالى  -دار الحديث بدمشؽ ،كالتي تعرؼ بدار الحديث األشرفية
فكض تدريسيا إليو ،كاشتغؿ الناس عميو بالحديث ،ثـ بدار الحديث األشرفية ،كىك أكؿ مف كلييا

ُ -النصرم  :بفتح النكف كسككف الصاد الميممة كبعدىا راء ،ىذه النسبة إلى جده أبي نصر المذككر .كفيات األعياف
كأنباء أبناء الزماف ( ّ .) ِْٓ /

ِ -شرخاف بفتح الشيف المثمثة كالراء كالخاء المعجمة كبعد األلؼ نكف قرية مف أعماؿ إربؿ قريبة مف شيرزكر  .كفيات
األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ .) ِْْ /

ّ -انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِّْ /تذكرة الحفاظ ( ْ  ،) َُّْ /تاري اإلسبلـ ( ْْ /
َْْ ) ،سير أعبلـ النببلء ( ِّ  ،) َُْ /العبر في خبر مف غبر ( ٓ  ،) ُٕٕ /طبقات الشافعية الكبرل ( ِّٖٔ /
) ،البداية كالنياية ( ُّ  ،) ُٗٔ /طبقات الحفاظ ( ص  ،) َّٓ :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ ،) َِِ /
كغيرىا .

ْ -انظر إلى  :العبر في خبر مف غبر ( ٓ  ،) ُٕٕ /سير أعبلـ النببلء( ِّ  ،) َُْ /طبقات الشافعية الكبرل( ٖ /
ِّٔ )،مكسكعة األعبلـ  -أكقاؼ مصر – ُ  ،ُِّ /كغيرىا .

ٓ -ىك أحد أمراء نكر الديف محمكد بف زنكي ،كىك مقدـ عسكره ،كأكبر أمراء دكلتو ،كأشجعيـ .الكامؿ في التاري ( ٓ /
ٖٗ ).
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مف شيكخ الحديث ،كىك الذم صنؼ كتاب ك ً
قفيىا ،ثـ تكلى تدريس مدرسة ست الشاـ  -زمرد
ى ى
خاتكف بنت أيكب  ، -كالتي تعرؼ بالشامية الجكانية – الصغرل  ، -فكاف يقكـ بكظائؼ
الجيات الثبلث

(ُ)

مف غير إخبلؿ بشيء منيا إال لعذر ضركرم ال بد منو ،ككاف مف العمـ

كالديف عمى قدـ حسف .ككاف أحد فضبلء عصره في التفسير ،كالحديث ،كالفقو ،كبرع في مذىب

اإلماـ الشافعي ،كأسماء الرجاؿ ،كما يتعمؽ بعمـ الحديث ،كنقؿ المغة ،ككانت لو مشاركة في

فنكف عديدة ،ككانت فتاكيو مسددة ،فقد كاف مكبان عمى العمـ ،عديـ النظير في زمانو ،ككاف ثقةن،
ىدٍّينان ،زاىدان ،كرعان ،ناسكان ،جميبلن ،عمى طريؽ السمؼ الصالح ،كما ىي طريقة متأخرم أكثر
(ِ)

المحدثيف ،مع الفضيمة التامة في فنكف كثيرة ،كلـ يزؿ عمى طريقة جيدة حتى كانت كفاتو

ُ -كظيفة التدريس بالمدرسة الركاحية ،ثـ بدار الحديث األشرفية ،ثـ تكلى تدريس مدرسة ست الشاـ .

.

ِ -انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِّْ /العبر في خبر مف غبر ( ٓ  ،) ُٕٕ /سير أعبلـ
النببلء ( ِّ  ،) ُّْ ، ُِْ /طبقات الشافعية الكبرل ( ٖ  ،) ِّٕ /البداية كالنياية ( ُّ . ) ُٗٔ /
3

أشياخو

(ُ)

:

إف اإلماـ تقي الديف ابف الصبلح لو أشياخ كثر ،في ببلد متعددة ،فقد سمع مف األشياخ

في المكصؿ ،كبغداد ،كىمذاف ،كنيسابكر ،كحمب ،كدمشؽ ،كحراف ،كغيرىا .

فمف أشياخو بالمكصؿ  :عبيد اهلل ابف السميف ،كنصر بف سبلمة الييتي ،كمحمكد بف
عمي المكصمي ،كعبد المحسف ابف الطكسي ،كعدة .
كمف أشياخو ببغداد  :أبك أحمد بف سكينة ،كعمر بف طىىب ٍرىزىذ .
كمف أشياخو بيمذاف  :أبك الفضؿ بف المعزـ بيمذاف.

كمف أشياخو بنيسابكر  :أبك الفتح منصكر بف عبد المنعـ بف الفراكم ،كالمؤيد بف محمد بف عمي

الطكسي ،كزينب بنت أبي القاسـ الشعرية ،كالقاسـ بف أبي سعد الصفار ،كمحمد بف الحسف
الصراـ ،كأبك المعالي بف ناصر األنصارم ،كأبك النجيب إسماعيؿ القارئ ،كزينب بنت أبي

القاسـ الشعرية(ِ) ،كطائفة .

كمف أشياخو بمرك  :أبك المظفر ابف السمعاني .
كمف أشياخو بحمب  :أبك محمد ابف األستاذ ،كعدة .
كمف أشياخو بدمشؽ  :اإلماماف فخر الديف بف عساكر ،كمكفؽ الديف بف قدامة ،كالقاضي أبك
القاسـ عبد الصمد بف محمد بف الحرستاني ،كعدة .
()3

كمف أشياخو بحراف  :الحافظ عبد القادر الرىاكم .

ُ -أشياخ  :جمع شي  ،حيث تجمع كممة شي عمى  :أشياخ ،ك شيكخ .انظر إلى  :لساف العرب ( ّ .) ُّ /
ِ -ىذه مف شيخات ابف الصبلح  -رحمة اهلل عميو . -

ّ -انظر إلى  :سير أعبلـ النببلء ( ِّ  ،) ُُْ ، َُْ /العبر في خبر مف غبر ( ٓ  ،) ُٕٕ /تذكرة الحفاظ الذىبي
( ْ  ،) َُّْ /طبقات الشافعية الكبرل ( ٖ  ،) ِّٔ /طبقات الحفاظ ( ص .) َُْ :
4

تلميذه :
بلر ،كاإلماـ
" حدث عنو  :اإلماـ شمس الديف ابف نكح المقدسي ،كاإلماـ كماؿ الديف ىس ٍ

كماؿ الديف إسحاؽ ،كالقاضي تقي الديف بف يرىزٍيف ،كتفقيكا بو.
كركل عنو أيضان  :العبلمة تاج الديف عبدالرحمف ،كأخكه الخطيب شرؼ الديف ،كمجد الديف
ابف الميتار ،كأحمد بف ىبة اهلل بف عساكر ،كفخر الديف عمر الكرجي ،كالقاضي شياب الديف

ابف الخكيي ،كالمحدث عبد اهلل بف يحيى الجزائرم ،كالمفتي جماؿ الديف محمد بف أحمد
الشريشي ،كالمفتي فخر الديف عبد الرحمف بف يكسؼ البعمبكي ،كناصر الديف محمد بف عربشاه،

كمحمد بف أبي الذكر ،كالشي أحمد بف عبدالرحمف الشيرزكرم الناس  ،ككماؿ الديف أحمد بف

أبي الفتح الشيباني ،كالشياب محمد بف مشرؼ ،كالصدر محمد بف حسف األرمكم ،كناصر الديف
محمد بف المجد بف الميتار ،كالقاضي أبك العباس أحمد بف عمي الجيمي ،كالشياب أحمد بف

العفيؼ الحنفي ،كآخركف "

(ُ)

.

ُ -سير أعبلـ النببلء ( ِّ  ،) ُِْ ، ُُْ /كانظر إلى  :تذكرة الحفاظ ( ْ  ،) ُُّْ /طبقات الشافعية الكبرل ( ٖ
.) ِّٔ /
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ثناء العمماء عميو :
ثناء يدؿ عمى عظـ
لـ يأ يؿ العمماء جيدنا في الثناء عمى ىذا العالـ الجيبذ ،فقد أثنكا عميو ن
قدره ،كرزانة عقمو ،كحسف سمتو ،كسبلمة عقيدتو ،كفصاحة لغتو ،كغيرىا مف الصفات الحميدة
التي كصفو سادتي العمماء بيا ،كمنيا :
قكؿ ابف ىخمٍّ ىك ٍاف ( ت ُٖٔىػ )
كأسماء الرجاؿ ،كما يتعمؽ بعمـ الحديث ،كنقؿ المغة ،ككانت لو مشاركة في فنكف عديدة ،ككانت
(ُ)

 " :كاف أحد فضبلء عصره في التفسير ،كالحديث ،كالفقو،

فتاكيو مسددة ،كىك أحد أشياخي الذيف انتفعت بيـ "
(ّ)

قكؿ الذىبي ( ت ْٖٕىػ )

(ِ)

 :كأشغؿ ،كأفتى ،كجمع ،كألؼ ،تخرج بو األصحاب ،ككاف مف

كبار األئمة ،كاف ذا جبللة عجيبة ،ككقار ،كىيبة ،كفصاحة ،كعمـ نافع ،ككاف متيف الديانة،

سمفي الجممة ،صحيح النحمة ،كافٌان عف الخكض في مزالت األقداـ ،مؤمنان باهلل ،كبما جاء عف اهلل

مف أسمائو كنعكتو ،حسف البزة ،كافر الحرمة ،معظمان عند السمطاف ،ككاف مع تبحره في الفقو

مجكدان لما ينقمو ،قكم المادة مف المغة كالعربية ،متفننان في الحديث ،متصكنان (ْ) ،مكبان عمى العمـ،
(ٓ)

عديـ النظير في زمانو .

(ٔ)

كقاؿ أيضان  " :كذكره المحدث عمر بف الحاجب

في معجمو

(ٕ)

فقاؿ  :إماـ كرع ،كافر العقؿ،

حسف السمت ،متبحر في األصكؿ ،كالفركع ،بارع في الطمب ،حتى صار يضرب بو المثؿ،

كاجتيد في نفسو في الطاعة كالعبادة "

(ٖ)

.

ُ -أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر بف خمكاف البرمكي ،قاضي القضاة ،شمس الديف ابف شياب الديف ،تكفي سنة :
ُٖٔ ىػ  .طبقات الشافعية الكبرل ( ٖ .) ِّ /

ِ -كفيات األعياف ( ّ  ،) ِّْ /كانظر إلى  :قكؿ ابف عماد في شذرات الذىب ( ٓ .) ُِِ /

ّ -محمد بف أحمد بف عثماف ،أبك عبد اهلل شمس الديف الذىبى الحافظ الكبير ،تكفي سنة  ْٕٖ :ق  .انظر إلى  :البدر

الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ( ِ .) َُْ /
يانةنً ،
ْ -الصكف  :أىف تىًقي شيئان أىك ثكبان ،كصاف الشيء صكنانً ،
كصىيانان ،فيك يصكف نفسة عف كؿ دنيء  .انظر إلى:
كص ى
ى
ٍي
ى ىٍ
ى
لساف العرب البف منظكر ( ْ .) َِّٓ /
ٓ -انظر إلى  :سير أعبلـ النببلء ( ِّ .) ُّْ ، ُِْ ، ُُْ /

ٔ -الحافظ العالـ ،المفيد ،عمـ الطمبة ،عز الديف ،عمر بف محمد بف منصكر األميني الدمشقي ،تكفي سنة  َّٔ :ق .
تذكرة الحفاظ ( ْ .) ُْٓٓ /

-7واسمه:المعجمالكبٌرفًأسماءشٌوخابنالحاجب .

ٖ -سير أعبلـ النببلء ( ِّ  ،) ُِْ /المصدر السابؽ ( ْ .) ُُّْ /
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قكؿ ابف كثير( ت ْٕٕىػ )

(ُ)

 " :كىك في عداد الفضبلء الكبار ،ككاف دينان ،زاىدان ،كرعان،

ناسكان ،عمى طريؽ السمؼ الصالح ،كما ىك طريقة متأخرم أكثر المحدثيف ،مع الفضيمة التامة
في فنكف كثيرة ،كلـ يزؿ عمى طريقة جيدة حتى كانت كفاتو "

(ِ)

.

(ّ)
محدثان ،زاىدان ،كرعان ،مفيدان ،معمٌمان،
قكؿ السبكي( ت ُٕٕىػ )  " :ككاف إمامان ،كبي انر ،فقييانٌ ،
استكطف دمشؽ يعيد زماف السالفيف كرعا ،كيزيد بيجتيا بركضة عمـ جنى ُّ
كؿ طالب جناىا

بدره ،كحفظ جانب مثمو
كرعا ،كيفيد أىميا ،فما منيـ إال ىمف اغترؼ مف بحره ،كاعترؼ ٌ
كرعا " (ْ).

قكؿ السخاكم( ت َِٗىػ )

(ٓ)

 " :العبلمة ،الفقيو ،حافظ الكقت ،مفتي الفرؽ ،شي اإلسبلـ،

كاف إمامان ،بارعان ،حجةن ،متبح انر في العمكـ الدينية ،بصي انر بالمذىب ككجكىو ،خبي انر بأصكلو،
عارفان بالمذاىب ،جيد المادة مف المغة العربية ،حافظان لمحديث ،متقنان فيو ،حسف الضبط ،كبير

القدر ،كافر الحرمة ،عديـ النظر في زمانو مع الديف ،كالعبادة ،كالنسؾ ،كالصيانة ،كالكرع،
كالتقكل ،انتفع بو خمؽ ،كعكلكا عمى تصانيفو "

(ٔ)

.

ُ -إسماعيؿ بف عمر بف كثير بف ضكء بف كثير القيسي البصرم تكفي سنة ْٕٕ :ىػ  .الدرر الكامنة في أعياف المائة
الثامنة ( ُ .) ْْٓ /

ِ -البداية كالنياية ( ُّ .) ُٗٔ /

ّ -تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف يكسؼ بف مكسى بف تماـ السبكي
الشافعي ،تكفي سنة  ُٕٕ :ق  .شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٔ . ) َِِ /

ْ -طبقات الشافعية الكبرل السبكي ( ٖ .) ُٖٖ ، ُٖٕ /

ٓ -الحافظ شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم األصؿ،
القاىرم المكلد ،الشافعي المذىب ،تكفي سنة  َِٗ :ق  .شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٖ .) ُْ /

ٔ -فتح المغيث ( ُ .) ُِ ، ُُ /
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مؤلفاتو :
ألؼ اإلماـ تقي الديف ابف الصبلح مؤلفات كثيرة ،جميمة القدر ،غزيرة الفائدة ،كىذا ما يشيد

بو السادة العمماء ،فمف أقكاليـ عف تأليفو :

(ُ)

قكؿ الذىبي  " :كأشغؿ ،كأفتى ،كجمع كألؼ ".

كقكؿ السخاكم  " :انتفع بو خمؽ ،كعكلكا عمى تصانيفو ".

(ِ)
(ّ)

كتبا كثيرة ،مفيدة ،في عمكـ الحديث ،كالفقو ".
كقكؿ ابف كثير  " :كقد صنؼ ن

كقكؿ السبكي  " :كلو مشاركةه في فنكف عدة ".

(ْ)

ومن مؤلفاتو:
 " -عمكـ الحديث "

(ٓ)

.

 " األحاديث في فضؿ اإلسكندرية كعسقبلف " " -األحاديث الكمية " (ٕ) .

(ٔ)

.

 " أدب المفتي كالمستفتي " (ٖ) . " -األمالي " (ٗ) .

ُ -سير أعبلـ النببلء ( ِّ . ) ُُْ /
ِ -فتح المغيث ( ُ . ) ُِ ، ُُ /
ّ -البداية كالنياية ( ُّ . ) ُٗٔ /

ْ -طبقات الشافعية الكبرل السبكي ( ٖ . ) ُٖٖ /

ٓ -المعركؼ بمقدمة ابف الصبلح .انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِْْ /طبقات الشافعية البف
قاضي شبية ( ِ  ،) ُُٓ /شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ  ،) ُِِ /تاري األدب العربي ( ْ  ،) َِّ /كىذا

الكتاب مطبكع .

ٔ -تاري األدب العربي ( ْ  ،) َُِ /كىذا الكتاب مخطكط .

ٕ -قاؿ صاحب جامع العمكـ كالحكـ  -زيف الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف شياب الديف البغدادم  " : -كأممي اإلماـ
الحافظ أبك عمرك بف الصبلح مجمسان ،سماه  " :األحاديث الكمية "  ،جمع فيو األحاديث الجكامع ،التي يقاؿ  :إف مدار
الديف عمييا ،كما كاف في معناىا مف الكممات الجامعة ،الكجيزة ،فاشتمؿ مجمسو ىذا عمى ستة كعشريف حديثان ،ثـ إف الفقيو

اإلماـ الزاىد القدكة أبا زكريا يحيى النككم  -رحمة اهلل عميو  -أخذ ىذه األحاديث التي أمبلىا ابف الصبلح كزاد عمييا تماـ

اثنيف كأربعيف حديثان ،كسمى كتابو  " :باألربعيف " ،كاشتيرت ىذه األربعكف التي جمعيا ،ككثر حفظيا ،كنفع اهلل بيا ببركة

نية جامعيا كحسف قصده  -رحمو اهلل تعالى  . " -جامع العمكـ كالحكـ ( ص  ،) ٓ :كىذا الكتاب غير مطبكع .

ٖ -البداية كالنياية ( ُٓ  ،) َٕٔ /طبقات الشافعية البف قاضى شيبة ( ِ  ،) ُُٓ /شذرات الذىب في أخبار مف
ذىب ( ٓ  ،) ُِِ /تاري األدب العربي ( ْ  ،) َُِ /كىذا الكتاب مطبكع .

ٗ -األعبلـ ( ْ  ،) َِٕ /كىذا الكتاب مطبكع .
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 " -شرح مشكؿ الكسيط "

(ُ)

.

 " -شرح الكرقات في األصكؿ "

(ِ)

.

 " -صمة الناسؾ في صفة المناسؾ "

(ّ)

.

 " صيانة صحيح مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط كحمايتو مف اإلسقاط كالسقط " " طبقات الشافعية " (ٓ) . " -الفتاكل "

(ٔ)

(ْ)

.

.

 " -فكائد الرحمة " (ٕ) .

 " -النكت عمى الميذب " (ٖ) ،كغيرىا .

ُ -كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِْْ /طبقات الشافعية الكبرل السبكي ( ٓ  ،) ُْٖ /طبقات الشافعية
البف قاضي شبية ( ِ  ،) ُُٓ /شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ  ،) ُِِ /كىذا الكتاب مطبكع .

ِ -تاري األدب العربي ( ْ  ،) ُُِ /كىذا الكتاب مخطكط .

ّ -انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِْْ /طبقات الشافعية الكبرل البف قاضي شبية ( ِ /
ُُٓ ) ،تاري األدب العربي ( ْ  ،) َُِ /قاؿ ابف خمكاف  " :كصنؼ في مناسؾ الحج فيو أشياء حسنة ،يحتاج الناس
إلييا ،كىك مبسكط " .انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف( ّ  ،) ِْْ /كىذا الكتاب غير مطبكع .

ْ -تاري األدب العربي ( ْ  ) ُُِ /بعنكاف  " :صيانة صحيح مسمـ "  ،ك طبع بتحقيؽ  :مكفؽ عبد اهلل عبد القادر في
في دار الغرب اإلسبلمي سنة "َُْْىػ ُْٖٗ -ـ ".

ٓ -طبقات الشافعية البف قاضى شيبة ( ِ  ،) ُُٓ /شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ  ،) ُِِ /تاري األدب
العربي ( ْ  ،) َُِ /كقاؿ ابف قاضي شبية  :كاختصره النككم ،كاستدرؾ عميو ،كأىمبل فيو خبلئؽ مف المشيكريف؛

فإنيما كانا يتتبعاف التراجـ الغريبة ،كأما المشيكرة فإلحاقيا سيؿ؛ فاخترمتيما المنية  -رضي اهلل عنيما  -قبؿ إكماؿ

الكتاب  .طبقات الشافعية البف قاضى شيبة ( ِ  ،) ُُٓ /قاؿ صاحب شذرات الذىب  -لعبد الحي بف أحمد العكرم

الدمشقي  : -اختصره النككم كاستدرؾ عميو كأىمبل خبلئؽ مف المشيكريف  .شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ /

ُِِ ) ،كقاؿ برككمماف صاحب تاري األدب العربي  :كلو طبقات الشافعييف ،كلـ يتـ ،كمنو مختصر لمنككم .انظر إلى :

تاري األدب العربي ( ْ  ،) َُِ /كىذا الكتاب مطبكع .

ٔ -انظر  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِْْ /طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي ( ٖ  ،) ُِٗ /طبقات

الشافعية البف قاضي شبية ( ِ  ،) ُُٓ /شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ  ،) ُِِ /تاري األدب العربي ( ْ /

َُِ ) ،كىي ليست مف جمعو ،إنما جمعيا بعض أصحابو في مجمد  .انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ

 ،) ِْْ /كىذا الكتاب مطبكع .

ٕ -طبقات الشافعية البف قاضى شيبة ( ِ  ،) ُُٓ /شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ  ،) ُِِ /قاؿ ابف قاضي

قاضي شبية  :كىي أجزاء كثيرة مشتممة عمى فكائد غريبة مف أنكاع العمكـ نقميا في رحمتو إلى خراساف عف كتب غريبة .

طبقات الشافعية البف قاضى شيبة ( ِ  ،) ُُٓ /كىذا الكتاب غير مطبكع .

ٖ -طبقات الشافعية البف قاضى شيبة ( ِ  ،) ُُٓ /شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ  ،) ُِِ /كىذا الكتاب
غير مطبكع .
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عقيدتو :
إف عقيدة تقي الديف ابف الصبلح عقيدة سمفية – عمى نيج سمفنا الصالح – سميمة ،خالية

مف  :التأكيؿ ،كالجدؿ ،كغير ذلؾ ،فقد كاف متيف الديانة ،مؤمنان بما جاء عف اهلل مف أسمائو
كصفاتو .

مؤمنا بما
فقد قاؿ اإلماـ الذىبي  " :ككاف سمفيًّا ،حسف االعتقاد ،كافًّا عف تأكيؿ المتكمميف،
ن
(ُ)
ثبت مف النصكص غير خائض كال معمؽ " .
كقاؿ أيضان  " :ككاف متيف الديانة ،سمفي الجممة ،صحيح ٍّ
الن ٍحمىة ،كافان عف الخكض في
(ِ)
مزالت األقداـ ،مؤمنان باهلل ،كبما جاء عف اهلل مف أسمائو كنعكتو " .
كقاؿ عنو السيكطي ( ت ُُٗىػ )  " :سمفيان ،زاىدان ،حسف االعتقاد ،كافر الجبللة " .

(ّ)

كقد أثبت اإلماـ تقي الديف ابف الصبلح عقيدتو ىذه في كتابو  " :أدب المفتي كالمستفتي "

عند الحديث عف المفتي فقاؿ  " :ليس لو إذا استفتي في شيء مف المسائؿ الكبلمية أف يفتي

بالتفصيؿ ،بؿ يمنع مستفتيو كسائر العامة مف الخكض في ذلؾ أصبلن ،كيأمرىـ بأف يقتصركا
فييا عمى اإليماف جممة مف غير تفصيؿ ،كيقكلكا فييا كفيما كرد مف اآليات كاألخبار المتشابية :

إف الثابت فييا في نفس األمر كؿ ما ىك البلئؽ فييا بجبلؿ اهلل ،ككمالو ،كتقديسو المطمقيف،
كذلؾ ىك معتقدنا فييا ،كليس عمينا تفصيمو كتعيينو ،كليس البحث عنو مف شأننا ،بؿ نكؿ عمـ

تفصيمو إلى اهلل  -تبارؾ ك تعالى  ، -كنصرؼ عف الخكض فيو قمكبنا كألسنتنا؛ فيذا كنحكه عند

أئمة الفتكل ىك الصكاب في ذلؾ ،كىك سبيؿ سمؼ األمة ،كأئمة المذاىب المعتبرة ،كأكابر الفقياء
كالصالحيف ،كىك أصكف كأسمـ لمعامة كأشباىيـ ،ممف يدغؿ قمبو بالخكض في ذلؾ ،كمف كاف

اعتقادا باطبلن تفصيبلن ،ففي إلزامو بيذا صرؼ لو عف ذلؾ االعتقاد الباطؿ بما ىك
منيـ اعتقد
ن
(ْ)
أىكف كأيسر كأسمـ " .
يس السفو
" كمف فتاكيو  :أنو يسئؿ عمف يشتغؿ بالمنطؽ كالفمسفة فأجاب  :الفمسفة أ ُّ
كاالنحبلؿ ،كمادة الحيرة كالضبلؿ ،كمثار الزيغ كالزندقة ،كمف تفمسؼ عميت بصيرتو عف
محاسف الشريعة المؤيدة بالبراىيف ،كمف تمبس بيا قارنو الخذالف كالحرماف ،كاستحكذ عميو

الشيطاف ،كأظمـ قمبو عف نبكة محمد  إلى أف قاؿ  :كاستعماؿ االصطبلحات المنطقية في
مباحث األحكاـ الشرعية مف المنكرات المستبشعة ،كالرقاعات المستحدثة ،كليس باألحكاـ
ُ -تذكرة الحفاظ لمذىبي ( ْ . ) ُْٗ /
ِ -سير أعبلـ النببلء ( ِّ . ) ُِْ /
ّ -طبقات الحفاظ ( ص . ) َُْ :

ْ -أدب المفتي كالمستفتي ( ص . ) ُْٓ ، ُّٓ :
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الشرعية ،كهلل الحمد افتقار إلى المنطؽ أصبلن ىك قعاقع قد أغنى اهلل عنيا كؿ صحيح الذىف،

فالكاجب عمى السمطاف  -أعزه اهلل  -أف يدفع عف المسمميف شر ىؤالء المشائيـ ،كيخرجيـ مف
(ُ)

المدارس ،كيبعدىـ " .

وفاتو :
قضى تقي الديف ابف الصبلح حياة ممؤىا العمـ كالمثابرة ،متخذان مف الزىد ،كالكرع صفات

مبلزمة لو ،ال تنفؾ عنو ،كمستعينان  -بعد اهلل  -بتعميـ الناس الفقو ،كالحديث ،كالمغة ،كغيرىا
مف فنكف العمكـ ،خدمة لشريعة ربو – سبحانو  ، -كسنة نبيو  -محمد . - 
(ّ)

تكفي الشي تقي الديف  -رحمو اهلل  -في سحر يكـ األربعاء

(ِ)

(ْ)

 ،الخامس كالعشريف

مف

شير ربيع اآلخر ،سنة ثبلث كأربعيف كست مئة لميجرة  .حيث كانت كفاتو بمنزلو في دار

الحديث األشرفية ،كحمؿ عمى الرؤكس ،كازدحـ الخمؽ عمى سريره ،ككاف عمى جنازتو ىيبة،

فصمي عميو بجامع دمشؽ ،كشيعكه إلى داخؿ باب الفرج ،فصمكا عميو بداخمو ثاني مرة،
كخشكع ،ي
كرجع الناس؛ ألجؿ حصار دمشؽ بالخكارزمية ،فخرج بنعشو نحك عشرة مف أصحابو مشمريف،

مخاطريف بأنفسيـ ،كدفنكه بمقابر الصكفية ،كقبره ظاىر ،ييزار ،في طرؼ المقبرة مف غربييا عمى
(ٓ)
الطريؽ ،كعاش ستان كستيف سنة .

ُ -سير أعبلـ النببلء ( ِّ .) ُّْ /

ِ -انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِْْ /سير أعبلـ النببلء ( ِّ  ،) ُْْ ، ُّْ /تذكرة
الحفاظ ( ْ  ،) ُُّْ /طبقات الشافعية الكبرل السبكي ( ٖ  ،) ُٖٖ /البداية كالنياية ( ُّ  ،) ُٗٔ /طبقات الحفاظ

( ص  ،) َّٓ :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ .) ُِِ /

ّ -كقيؿ  :تكفي يكـ األربعاء كقت الصبح كصمي عميو بعد الظير .انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ /
ِْْ ) ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ . ) ُِِ /

ْ -كقيؿ  :في السادس كالعشريف مف ربيع اآلخر .انظر إلى  :العبر في خبر مف غبر ( ٓ .) ُٕٕ /

ٓ -انظر إلى  :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ( ّ  ،) ِْْ /سير أعبلـ النببلء ( ِّ  ،) ُْْ ، ُّْ /تذكرة
الحفاظ ( ْ  ،) ُُّْ /طبقات الشافعية الكبرل السبكي ( ٖ  ،) ُٖٖ /البداية كالنياية ( ُّ  ،) ُٗٔ /طبقات الحفاظ

( ص  ،) َّٓ :شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ( ٓ .) ُِِ /
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المبحث الثاني
تعريف العمة
العمة لغة :
ىي المرض ،كحدث يشغؿ صاحبو عف كجيو ،كأف تمؾ العمة صارت شغبلن ثانيان منعو
شغمو األكؿ .كاعتؿ ،أم  :مرض ،فيك عميؿ  .كقاؿ ابف األىعرابي  :ىعؿ الرج يؿ ىي ًع ُّؿ مف
(ُ)
ً
كي يع ُّؿ مف ىعمىؿ الشراب .
كعؿ ىيع ُّؿ ى
المرض ،ى
تعريؼ العمة لغة ،ال يخدمنا في رسالتي ىذه كثي انر ،لذا لـ أستفض فيو كثي انر .

(ِ)

العمة اصطلحاً :
العمة عند جميكر المحدثيف ىي  :سبب غامض ،خفي ،قادح ،يقدح في صحة الحديث،
مع أف الظاىر السبلمة منو .
قاؿ النككم ( ت ٕٔٔىػ )  " :كالعمة عبارة عف سبب غامض خفي قادح ،مع أف الظاىر

السبلمة منو "

(ّ)

.

قاؿ العراقي ( ت َٖٔ ىػ )  " :كالعمة عبارة عف أسباب خفية غامضة ،طرأت عمى الحديث،

فأثرت فيو ،أم قدحت في صحتو "

(ْ)

.

ُّ
ُّ
المعؿ ىك :
المعؿ ىك كما قاؿ ابف الصبلح ( ت ّْٔق )  " :فالحديث
كعميو فالحديث
الحديث الذم اطُّمً ىع فيو عمى عمة تقدح في صحتو ،مع أف ظاىره السبلمة منيا " (ٓ) .

ُ -انظر إلى  :الصحاح لمجكىرم ( ٔ  ،) ُٓ /لساف العرب ( ُُ  ،) ْٕٔ /معجـ مقاييس المغة البف فارس ( ْ /
ُْ ) ،تاج العركس ( ص .) ُّٕٓ :

ِ -لبلستزادة ،انظر إلى  :الصحاح لمجكىرم ( ٔ  ،) ِٓ ، ُٓ /النياية في غريب األثر ابف األثير ( ّ ،) ٓٓٗ /
القامكس المحيط ( ص  ،) َُّٓ :معجـ مقاييس المغة البف فارس ( ْ  ،) ُْ ، ُّ ، ُِ /تاج العركس (

ص.) ِّٕٓ ، ُّٕٓ:

ّ -تدريب الراكم ( ُ .) ُّٔ /

ْ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص  ،) ٖٔ :حيث قاؿ في ألفيتو المسماة بالتبصرة كالتذكرة  :قاؿ العراقي :
ً
اسىب و
ت  .ألفية العراقي في عمكـ الحديث ( ص .) ُٕ :
اء أث ىر ٍ
اب طىىر ٍ
ت *** ًف ٍييىا يغ يم ٍك ه
ض ىك ىخفى ه
ىك ٍى ىي عىب ىارةه ىع ٍف ٍ
ٓ -مقدمة ابف الصبلح في عمكـ الحديث ( ص .) َٗ :
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قاؿ ابف حجر العسقبلني ( ت ِٖٓىػ )  " :كالحديث المعمؿ اصطبلحا ىك  :ما فيو عمة خفية

قادحة "

(ُ)

.

(ِ)

قاؿ السخاكم  " :خبر ظاىره السبلمة اطمع فيو بعد التفتيش عمى قادح " .

كم ف ىذا يتضح أف العمة ىي  :سبب غامض ،خفي ،قادح ،يقدح في صحة الحديث،

مع أف الظاىر السبلمة منو .
شرح التعريف :

( سبب غامض ،خفي )  :فقد خرج بيذا القيد العمؿ الظاىرة ،الجمية ،ككذب الراكم ،كفسقو،
(ّ)

كسكء حفظو ،كنحكىا .

( قادح ،يقدح في صحة الحديث )  :كقد خرج بيذا القيد العمؿ غير القادحة ،كإرساؿ ما كصمو
الثقة الضابط ،كنحك ذلؾ .

(ْ)

( مع أف الظاىر السبلمة منو )  :كقد خرج بيذا القيد ما كاف ظاىره اإلعبلؿ ،فمما فتش عميو
(ٓ)

تبيف كصمو .

شروط العمة :
يتضح مف تعريؼ العمة اصطبلحان ،أنو ال بد مف تكفر شرطيف لتحقؽ العمة اصطبلحان،

كالشرطاف ىما :

الشرط األكؿ  -أف تككف العمة خفية ،غامضة .
الشرط الثاني  -أف تككف قادحة في صحة الحديث .
فإف اختؿ أحد الشرطيف ،كأف تككف العمة  :ظاىرة قادحة ،أك ظاىرة غير قادحة ،أك خفية غير

قادحة ،فعندئذ ال تسمى عمة اصطبلحان ،كلكف تسمى إطبلقان .

(ٔ)

ُ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص .) َٕ :
ِ -فتح المغيث ( ُ .) ِِٕ /

ّ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم  ( -ص .) ُِِ :
ْ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ص .) ِِِ :
ٓ -المصدر السابؽ ( ص . ) ِِِ :

ٔ -سأتحدث عف ىذا األمر في مبحث  :العمة بيف اإلطبلؽ كاالصطبلح .
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أقسام العمة من حيث التعريف :
عمم العمل ينقسم – من حيث التعريف  -إلى قسمين

(ُ)

-:

أ -عمـ العمؿ النظرم :
" ىك قكاعد كأمثمة لقرائف ،تعيف عمى فيـ النقد الخفي ألئمة الحديث ،كبالممارسة تعيف

عمى تككيف الممكة فيو "

(ِ)

.

شرح التعريؼ :
(قكاعد)  :فيي غير معر و
فة؛ ألنو ال عد ليا كال حصر( .قرائف)  :ألنيا تحكـ حكؿ الراكم
ي
ً
ً
كالمركم ،كتككف باستقراء تعميبلتيـ كفيميا( .ألئمة الحديث)  :كأبي حاتـ ،كأبي زرعة .
(بالممارسة)  :حيث إف الممارسة ىي إحدل السبؿ الرئيسة لفيـ ىذا العمـ ،كمف تدرب
فقد انتيى مف دراستو (ّ).

الكتب المؤلفة في عمم العمل النظري :
ما جاء في كتب عمكـ الحديث حيث بينت العمة كما يتعمؽ بيا مف مباحث :

كطريقة معرفتيا ،كأسبابيا ،كأقساميا ،كالقرائف التي يبنى عمييا التعميؿ ،كنحك ذلؾ .
ُ -كتاب  " :العمؿ الصغير "

(ْ)

لئلماـ الترمذم ( ت ِٕٗىػ ) .

ِ -كتاب  " :معرفة عمكـ الحديث " لمحاكـ النيسابكرم .

ّ -امتداد كتب عمكـ الحديث كػ  " :مقدمة ابف الصبلح " ،ك" نزىة النظر" البف حجر
العسقبلني .

الم ىع ُّؿ " لخميؿ الخاطر ،ككتاب " مقايس نقد
ْ -ثـ مف المعاصريف كػ  " :الحديث ي
الحديث المعمكؿ " لػحمزة الميمبارم ،ككتاب " قكاعد
المتكف" لمسفر الدميني ،ككتاب " ن

العمؿ كقرائف الترجيح " لعادؿ الزرقي ،ككتاب " العمٌة كأجناسيا " لم ٌشي مصطفى
ككذلؾ مقدمة الدكتكر ىماـ سعيد في تى ٍح ًق ًيقو لكتاب  " :شرح عمؿ الترمذم.
باحك،
ى

ُ -ذكر ىذا األمر الشي  :حاتـ بف عارؼ العكني الشريؼ ،في كتابو  :المدخؿ إلى فيـ عمـ العمؿ ،باستفاضة ،حيث ىذا
الكتاب ىك بمثابة محاضرات ألقاىا ،فقاـ أحد تبلميذه كىك  :أبك ىماـ السعدم بتفريغو ،كتيذيبو ،كأجاز الشريؼ حاتـ

طباعتو .

ِ -المدخؿ إلى فيـ عمـ العمؿ ( ص . ) ٔ :

ّ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ص . ) ٔ :

ْ -كىذا الكتاب مكجكد في آخر كتاب " سنف الترمذم " ،كقد شرحو الحافظ ابف رجب الحنبمي،حٌثٌعدأكؿ مؤلؼ في
عمـ العمؿ النظرم .
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البف رجب " كىي مقدمة ٍّ
صري ًة لعمـ العمؿ،
الع ٍ
متميزة  ،كىي مف أكائؿ الدراسات ى
(ُ)
كغيرىا .
ب-العممي  :كلو اصطبلح خاص كعاـ .ككبلىما مراعى عند المحدثيف.
فاالصطبلح الخاص  :النقد الغامض ،الخفي ،الذم يقدح في صحة الحديث ،مع أف
(ِ)

الظاىر السبلمة منو .
االصطبلح العاـ

(ّ)

 :كؿ نقد لؤلحاديث ( سكاء أكاف ظاى انر ،أـ خفيان ) ،كسكاء (لزـ منو

رد بعض الكجكه ،أك لـ يمزـ ) ،كسكاء أكاف ( معتمدان عمى جميع الطرؽ ،أـ بالحكـ عمى

التفرد ) (ْ).

الكتب المؤلفة في عمم العمل العممي :
ىناؾ الكثير ممف ألؼ في عمـ العمؿ العممي ،منيـ

(ٓ)

:

المًدينً ٍّي ( ت ِّْىػ) .
ُ -اإلماـ أبك الحسف عمي بف ى
الجـ – الذم يدؿ عمى
عممو ٌ
ِ -اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم (ت ِٓٔىػ) ،فقد أكدع ى
ً
التعميمي
إمامتو في ىذا الفى ٍّف -في كتاب " التاري الكبير "؛ فقد مؤله بالكبلـ العممي
ٍّ
(ٔ(
لؤلحاديث .
ّ -اإلماـ مسمـ بف الحجاج ( ت ُِٔىػ) ،لو كتاب خاص بالعمؿ مخطكط ،كأكثره مطبكع
كىك  " :التمييز " ،كىك مفيد جدان عمى اختصاره ككجازتو ،كىذا الكتاب يشيد لمؤلفو

بالعمـ الغزير في ىذا الفف ،كنقؿ البييقي نقكالت عديدة مف الجزء المفقكد مف كتاب " :

ُ -انظر إلى  :المدخؿ إلى فيـ عمـ العمؿ ( ص .) ٕ ، ٔ :

ِ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح في عمكـ الحديث ( ص  ،) َٗ :نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح
أىؿ األثر ( ص  ،) َٕ :تدريب الراكم ( ُ  ،) ُّٔ /شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) ٖٔ :

ّ -كىذا األمر سأتحدث عنو – إف شاء اهلل – باستفاضة في مبحث  :العمة بيف اإلطبلؽ كاالصطبلح ،في الفصؿ األكؿ
مف ىذا البحث .

ْ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِِ :
ٓ -سأفصؿ في ىذا األمر في مبحث " تاري عمـ العمؿ " .
ٔ -المدخؿ إلى فيـ عمـ العمؿ ( ص . ) ٖ :
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التمييز " ،كخاصة في كتاب " :السنف الكبرل " ،ككذلؾ ابف رجب الحنبمي في كتابو " :

فتح البارم بشرح صحيح البخارم "

(ُ(

.

ْ -اإلماـ محمد بف عيسى بف ىس ٍكىرةى ،أبك عيسى التٍّرًمًذم ،كلو كتاباف  " :العمؿ الكبير "،
الم ٍف ىرىدة " ،أم :أنو ألفيا بانفراد حتى يفرؽ بينو كبيف " العمؿ الصغير "
كيسمى  " :العمؿ ي
– الذم ألحقو الترمذم بجامعو  .-كغيرىا الكثير(ِ) .

ُ -المدخؿ إلى فيـ عمـ العمؿ ( ص . ) ٗ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُ :
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المبحث الثالث
تاريخ عمم العمل
إف تاري عمـ العمؿ مرتبط ارتباطان كثيقان بتاري عمـ الحديث؛ كذلؾ أف عمـ العمؿ نكع مف

أنكاع عمـ الحديث ،بؿ ىك أشرؼ أنكاعو كأدقيا كأجميا (ُ).

– بعد كفاة

كاالىتماـ بعمـ العمؿ بدأ منذ كالدة األحاديث – أم منذ عصر الصحابة 
رسكؿ اهلل  َ فقد كاف الصحابة  يتثبتكف في نقؿ أحاديث رسكؿ اهلل  ،حيث كاف يرد
بعضيـ عمى بعض ،ككاف عندىـ نقد لممتف ،كمعرفة بأصؿ ىذا العمـ ،بؿ ىـ أحرص الناس

عميو؛ ألنيـ أصحاب العدالة ،مع تكقع كجكد قمة الضبط ،فالتطبيؽ كاف مراعى عندىـ لكف لـ

يكف كمثؿ مف جاء بعدىـ

كعائشة

(ْ)



.

(ِ)

 ،منيـ  :عمر بف الخطاب(ّ) ،كعمي بف أبي طالب ،كابف عباس،

نماذج من تثبت الصحابة في نقل األخبار :
ت ىجالً نسا بًاٍل ىمًد ىين ًة ًفي ىم ٍجمً ً
كسى
ُ -عف أىبي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرم  قاؿ  :يك ٍن ي
ص ًار فىأىتى ىانا أيىبك يم ى
س ٍاأل ٍىن ى
ت ثى ىبلثنا
كرا ،يقٍم ىنا  :ىما ىشأيٍن ىؾ؟ ،قى ى
ت ىب ىابوي فى ىسم ٍم ي
ىف آتًىيوي فىأىتىٍي ي
اؿ  :إًف يع ىم ىر أ ٍىر ىس ىؿ إًلىي أ ٍ
فى ًزنعا أ ٍىك ىم ٍذ يع ن
ت ىعمىى ىبابً ىؾ ثى ىبلثنا
ت ،فىقى ى
ت  :إًٍّني أىتىٍيتي ىؾ فى ىسم ٍم ي
ىف تىأٍتًىي ىنا؟ ،فى يقٍم ي
ىفمى ٍـ ىي يرد ىعمىي فى ىر ىج ٍع ي
اؿ  :ىما ىم ىن ىع ىؾ أ ٍ
ً
ت ،ىكقى ٍد قى ى
ىفمى ٍـ ىي يرُّدكا ىعمىي فى ىر ىج ٍع ي
ىح يد يك ٍـ ثى ىبلثنا ىفمى ٍـ يي ٍؤىذ ٍف لىوي
استىٍأ ىذ ىف أ ى
اؿ ىر يسك يؿ المو  : إً ىذا ٍ

ُ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كىذا الفف أغمض أنكاع الحديث كأدقيا مسمكان ،كال يقكـ بو إال مف منحو المٌو تعالى فيمان
غايصان ،كاطبلعان حاكيان ،كادراكان لمراتب الركاة كمعرفةن ثاقبةن؛ كليذا لـ يتكمـ فيو إال أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقيـ ،كالييـ

المرجع في ذلؾ؛ لما جعؿ المٌو فييـ مف معرفة ذلؾ ،كاالطبلع عمى غكامضو دكف غيرىـ ممف لـ يمارس ذلؾ . " ...

النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ُُٕ /

ِ -انظر إلى  :المدخؿ إلى فيـ العمؿ ( ص .) ُٔ :

ّ -حيث قاؿ الحافظ الذىبي  " :ىك الذم سف لممحدثيف التثبت في النقؿ " .تذكرة الحفاظ ( ُ .) ٔ /

ْ -أـ المؤمنيف عائشة  -رضي اهلل عنيا  -قد أكثرت مف االستدراؾ عمى الصحابة  ،كنقد مركياتيـ ،كعمر بف
الخطاب ،كعبد اهلل ابنو ،كأبي ىريرة ،كأبي سعيد الخدرم ،كابف عباس كغيرىـ  ،كقد ألؼ بدر الديف الزركشي كتاب أكرد

فيو استدراؾ أـ المؤمنيف عمى ال صحابة ،سماه  " :اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة عمى الصحابة " ،ككذلؾ ألؼ الحافظ
جبلؿ الديف السيكطي كتاب  " :عيف اإلصابة في استدراؾ عائشة عمى الصحابة " ،ككذلؾ ألؼ أبك منصكر البغدادم

كتاب " ما ردتو عائشة عمى الصحابة " .
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و
كـ ىم ىعوي إًال
اؿ يع ىم ير  :أ ًىق ٍـ ىعمى ٍي ًو اٍل ىبي ىٍّنةى ىكًاال أ ٍىك ىج ٍعتي ىؾ ،فىقى ى
ىفٍم ىي ٍرًج ٍع .فىقى ى
اؿ أ ىيب ُّي ٍب يف ىك ٍعب  :ىال ىيقي ي
ً (ُ)
ب بًو .
ىص ىغ ير اٍلقى ٍكًـ ،قى ى
ىص ىغ ير اٍلقى ٍكًـ ،قى ى
اؿ  :فىا ٍذ ىى ٍ
اؿ أيىبك ىس ًع ويد يقٍم ي
ت  :أ ىىنا أ ٍ
أ ٍ
ً
ً
ٍم ير ٍّ
ىف
ِ -ىع ٍف يع ىب ٍيًد ٍب ًف يع ىم ٍي ور قى ى
اء إً ىذا ٍ
اغتى ىسٍم ىف أ ٍ
الن ىس ى
اؿ  :ىبمى ىغ ىعائ ىشةى أىف ىع ٍب ىد المو ٍب ىف ىع ٍم ورك  ىيأ ي
(ِ)
ً
ٍم ير ٍّ
ض ىف
اء إً ىذا ٍ
ض ىف رؤكسيف ،فىقىالى ٍ
ىف ىي ٍنقي ٍ
ىي ٍنقي ٍ
اغتى ىسٍم ىف أ ٍ
الن ىس ى
ت  :ىيا ىع ىجنبا ال ٍب ًف ىع ٍم ورك ىى ىذا ىيأ ي
ىغتى ًس يؿ أ ىىنا كرسك يؿ الم ًو ً مف إً ىن و
اء
ت أٍ
ىف ىي ٍحمً ٍق ىف رؤكسيف ؟ لىقى ٍد يك ٍن ي
ٍ
ٍم يريىف أ ٍ
ىى ي
رؤكسيف أىفى ىبل ىيأ ي
و (ّ)
يد عمىى أىف أي ٍف ًرغى عمىى أر ً
ًو
اغات .
ٍسي ثى ىبل ى
ث إً ٍف ىر ى
ٍ
ىكاحد ىكىال أ ًىز ي ى
ى ى
إلى غير ذلؾ مف األمثمة الدالة عمى أف ىذا العمـ ناشئه منذ كالدة األحاديث ،كلكنو تطكر
بعد ذلؾ حتى أصبح لو أئمة جيابذة يتصدكف لو ،كليس معنى ىذا أف التطبيؽ العممي لعمـ العمؿ

عند صحابة رسكؿ اهلل 

كندرة خطئيـ .

كاف مختبلن ،ال؛ بؿ ىذا أكبر دليؿ عمى عدالتيـ كاتقانيـ كضبطيـ،

أما العمؿ بالمنيج المعركؼ فقد كانت نشأتو في البصرة ،كأكؿ مف شرع في العمؿ شي

التابعيف  :محمد بف سيريف ( ت َُُىػ ) ؛ فيك أكؿ مف انتقد الرجاؿ كميز الثقات مف

غيرىـ ،كقد ركم عنو مف غير كجو أنو قاؿ  " :إف ىذا العمـ ديف فأنظركا عمف تأخذكف دينكـ ".

قاؿ عمي بف المديني  :كاف ممف ينظر في الحديث كيفتش عف اإلسناد ال نعمـ أحدان أكؿ منو،
ثـ خمفو أيكب السختياني( ت ُُّىػ ) ،كعبد اهلل بف عكف ( ت ُُٓىػ ) ،كأخذ ذلؾ عنو شعبة

( ت َُٔىػ ) (ْ) ،كأخذ عف شعبة ،يحيى بف سعيد القطاف(ُٖٗ ت ىػ )

(ٓ)

كعبد الرحمف بف

ميدم( ت ُٖٗىػ ) ،ثـ أخذ عنيما أحمد بف حنبؿ( ت ُِْىػ ) ،كعمى بف المديني ،كيحيى بف
معيف ( ت ِّّىػ ) ،كأخذ عنيـ جماعة مثؿ  :البخارم ،كأبي داكد ( ت ِٕٓىػ ) كأبي زرعة(

ت ِْٔىػ ) كأبي حاتـ( ت ِٕٕىػ ) ،ك جاء بعد ىؤالء جماعة منيـ  :النسائي( ت َّّىػ )،
كالعقيمي( ت َُّىػ ) ،كابف عدم ( ت ّٓٔىػ ) ،كالدارقطني ( ت ّٖٓىػ ) ،كقؿ مف جاء

ُ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب  :االستئذاف ،باب ( ُّ ) التسميـ كاالستئذاف ثبلثان ، ) َُٔ / ْ ( ،حديث
رقـ  ، ِْٔٓ :كمسمـ في صحيحو ،كتاب  :اآلداب ،باب االستئذاف ،) ّْٗ - ّْٕ /ِ ( ،حديث رقـ . ّٕ - ّّ :
ت مف ىع ٍق ود أىك بًناء  .لساف العرب ابف منظكر ( ٕ . ) ِِْ /
ض  :إً ٍف ي
ساد ما أ ٍىب ىرٍم ى
ِ -الن ٍق ي
ّ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب الحيض ،باب حكـ ضفائر المغتسمة ،) ُِٗ / ِ ( ،حديث رقـ . ْٖٗ :

ْ -فكسع عمـ العمؿ ،كعمقو ،كأكثر مف الكبلـ فيو ،حتى عرؼ بو ،فمنيج التعميؿ بعد ذلؾ أصبحت مبلمحو كاضحة مف
أتباع التابعيف كمف بعدىـ ،كبالذات عمى إماـ العمؿ ك أرس مدارسو  :شعبة بف الحجاج .قاؿ ابف رجب الحنبمي  :كىك أكؿ

مف كسع الكبلـ في الجرح كالتعديؿ كاتصاؿ األسانيد كانقطاعيا ،كنقب عف دقائؽ عمـ العمؿ .كأئمة ىذا الشأف بعده تبع لو

في ىذا العمـ .انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص  ،) ْْٖ :المدخؿ إلى فيـ العمؿ ( ص .) ُٗ :

دكف عنو ثبلثة  :عمي بف المديني ،كالفبلس ،كمحمد بف المثنى.
ٓ -كىك أكؿ عالـ يد ٍّكف كبلمو في العمؿ كالرجاؿ ،كمف ٍّ
انظر إلى  :المدخؿ إلى فيـ العمؿ ( ص .) ُٗ :
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بعدىـ مف ىك بارع في معرفة ذلؾ حتى قاؿ أبك الفرج الجكزم ( ت ٕٕٓىػ ) في أكؿ كتابو

المكضكعات  " :قؿ مف يفيـ ىذا بؿ عدـ ،كاهلل أعمـ"(ُ) .

(ِ)

ممن عرف بمعرفة عمل الحديث ونقد الرجال في القرن الثالث :
(ّ)

ُ -عمي بف المديني

( ت ِّْق ) .

قاؿ أبك حاتـ  " :كاف ىعمى ىمان في الناس في معرفة الحديث كالعمؿ " (ْ).

كقاؿ الذىبي  " :كساد الحفاظ في معرفة العمؿ " (ٓ).

كقاؿ أحمد بف حنبؿ  " :أعممنا بالعمؿ عمي بف المديني " ...

(ٔ)

.

كلو مؤلفات في عمـ العمؿ منيا  " :عمؿ المسند " ثبلثكف جزءان " ،العمؿ مف ركاية

إسماعيؿ القاضي " أربعة عشر جزءان " ،عمؿ حديث ابف عيينة " ثبلثة عشر جزءان" ،

العمؿ المتفرقة " ثبلثكف جزءان " ،مذاىب المحدثيف " جزآف .كجميع ىذه الكتب انقرضت،

إال أربعة كتب (ٕ) ،أك خمسة .

(ٖ)

ُ -المكضكعات البف الجكزم ( ُ .) َُِ /

ِ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص  ،) ّٓٓ :جامع العمكـ كالحكـ ( ص  ) ِٓٔ :بتصرؼ .

ّ -ىك اإلماـ  :عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم مكالىـ أبك الحسف البصرم ،أحد األئمة األعبلـ كحفاظ اإلسبلـ .انظر

إلى  :الجرح كالتعديؿ ( ٔ  ،) ُْٗ ،ُّٗ /ك ( ُ  ،) َِّ ، ُّْ /طبقات الحنابمة ( ُ  ،) ِِٖ ،ِِٓ /تيذيب

الكماؿ ( ص  ،) ْٖٗ ،َٖٗ :تذكرة الحفاظ ( ِ  ،) ِْٗ ،ِْٖ /العبر ( ُ  ،) ُْٖ /ميزاف االعتداؿ ( ّ ،ُّٖ /

ُُْ ) ،طبقات الشافعية لمسبكي ( ِ  ،) َُٓ ،ُْٓ /البداية كالنياية ( َُ  ،) ُِّ /تيذيب التيذيب ( ٕ ، ِٕٕ /
ّْٗ ،) ّٕٓ ،طبقات الحفاظ ( ص  ،)ُْٖ :شذرات الذىب ( ِ .) ُٖ /

ْ -طبقات الحفاظ ( ص .) ُٖٕ :

ٓ -سير أعبلـ النببلء ( ُُ .) ّْ /

ٔ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص .) ْٖٔ :

ٕ -مف ىذه الكتب التي لـ تنقرض  :كتاب  :العمؿ كمعرفة الرجاؿ ،ككتاب  :سؤاالت ابف أبي شيبة ،ككتاب  :تسمية مف
ركل عنو مف أكالد العشرة .

ٖ -انظر إلى  :سير أعبلـ النببلء ( ُُ .) َٔ /
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(ُ)

ِ -يحيى بف معيف

( ت ِّّق ) .

قاؿ ابف رجب الحنبمي ( ت ٕٓٗىػ ) " :اإلماـ المطمؽ في الجرح كالتعديؿ ،كالى

يعكلكف "
قكلو في ذلؾ يرجع الناس ،كعمى كبلمو فيو ٌ

(ِ)

.

مف اهلل
كقد قاؿ ىبلؿ بف العبلء ( ت َِٖق ) كحجاج بف الشاعر ( ت ِٗٓق ) ٌ " :
عمى ىذه األمة بيحيى بف معيف ،نفى الكذب عف حديث رسكؿ اهلل . )ّ( " 

ّ -أحمد بف حنبؿ (ْ) ( ت ُِْق ) .
كاف إمامان في معرفة العمؿ ،كقد طبع لو " العمؿ كمعرفة الرجاؿ " بركاية ابنو عبد
الم يرٍكًذم كغيره ،ككذا في كتب السؤاالت كالمسائؿ كبلـ كثير في عمؿ
اهلل ،ككذلؾ بركاية ى
(ٓ)
األحاديث ،كسؤاالت أبي داكد ،كابف ىانيء كغيرىما .

ُ -اإلماـ الحافظ الجيبذ ،شي المحدثيف ،أبك زكريا ،يحيى بف معيف ،ابف عكف بف زياد بف بسطاـ .انظر إلى  :طبقات
ابف سعد ( ٕ  ،) ّْٓ /التاري الكبير ( ٖ  ،) َّٕ /التاري الصغير ( ِ  ،) ِّٔ /الجرح كالتعديؿ ( ُ ، ُّْ /

ُّٖ ) ،ك ( ٗ  ،) ُِٗ /تاري بغداد ( ُْ  ،) ُٖٕ ،ُٕٕ /طبقات الحنابمة ( ُ ،) َْٕ ،َِْ ، ُٓٗ ، ُٓٔ /
كفيات االعياف ( ٔ  ،) ُّْ ،ُّٗ /تيذيب الكماؿ ( ص  ،) ُُِٓ ،ُُٖٓ :تذكرة الحفاظ ( ِ ،) ُّْ ،ِْٗ /

العبر ( ُ  ،) ُْٓ /ميزاف االعتداؿ ( ْ  ،) َُْ /تيذيب التيذيب ( ُُ  ،) ِٖٖ ،َِٖ /سير أعبلـ النببلء ( ُُ /

ُٕ .) ِٕ ،

ِ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص .) ْٖٖ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص .) ْٖٗ ، ْٖٖ :

ْ -ىك اإلماـ حقان ،كشي االسبلـ صدقان ،أبك عبد اهلل ،أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد بف إدريس بف عبد اهلل

 ...ابف كائؿ الذىمي الشيباني ،المركزم ،ثـ البغدادم ،أحد االئمة االعبلـ .انظر إلى  :طبقات ابف سعد ( ٕ ،ّْٓ /

ّٓٓ ) ،مقدمة كتابو " الزىد " ،التاري الكبير ( ِ  ،) ٓ /التاري الصغير ( ِ  ،) ّٕٓ /الجرح كالتعديؿ ( ُ - ِِٗ /
ُّّ ) ،ك ( ِ  ،) َٕ ،ٖٔ /حمية االكلياء ( ٗ  ،) ِّّ ،ُُٔ /تاري بغداد ( ْ  ،) ِّْ ،ُِْ /طبقات الحنابمة (

ُ  ،) َِ ،ْ /كفيات االعياف ( ُ  ،) ٔٓ ،ّٔ /تيذيب الكماؿ (ص  ،) ّٔ :سير أعبلـ النببلء ( ُُ ،) ُٕٕ /تذكرة
الحفاظ ( ِ  ،) ُّْ /العبر ( ُ . ) ّْٓ /

ٓ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) ِّ :
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ممن عرف بمعرفة عمل الحديث ،ونقد الرجال في القرن الرابع :
(ُ)

ُ -أبك عبد الرحمف النسائي

( ت َّّق ) .

قاؿ عنو الذىبي  :شي اإلسبلـ ناقد الحديث ىك أحذؽ بالحديث كعممو كرجالو
مف مسمـ ،كمف أبي داكد ،كمف أبي عيسى ،كىك جار في مضمار البخارم ،كأبي

زرعة (ِ).

ِ -أبك بكر الخبلؿ – أحمد بف محمد البغدادم – (ّ)( ت ُُّق ) .
حيث صنؼ كتاب " :العمؿ " عف اإلماـ أحمد في ثبلثة مجمدات

(ْ).

ّ -الحافظ ابف السكف أبك عمي سعيد البغدادم (ٓ)( ّّٓ ق )
قاؿ اإلماـ الذىبي  " :جمع كصنؼ ،كجرح كعدؿ ،كصحح كعمؿ "

(ٔ)

.

ُ -اإلماـ الحافظ الثبت ،شي االسبلـ ،ناقد الحديث ،أبك عبد الرحمف ،أحمد بف شعيب بف عمي بف سناف بف بحر

الخراساني النسائي ،صاحب السنف .انظر إلى  :كفيات االعياف ( ُ  ،) ٕٕ،ٕٖ /تيذيب الكماؿ ( ُ ،) ِٓ ، ِّ /

تذكرة الحفاظ ( ِ  ،) َُٕ ، ٖٔٗ /العبر ( ِ  ،) ُِْ ، ُِّ /سير أعبلـ النببلء ( ُْ ،) ُِٓ /طبقات الشافعية
لمسبكي ( ّ  ،) ُٔ ، ُْ /البداية كالنياية ( ُُ  ،) ُِْ ، ُِّ /تيذيب التيذيب ( ُ  ،) ّٕ ، ّٔ /طبقات الحفاظ

( ص . ) َّّ :

ِ -انظر إلى  :سير أعبلـ النببلء ( ُْ. ) ُّّ ، ُِٓ/

ّ -اإلماـ العبلمة الحافظ الفقيو ،شي الحنابمة كعالميـ ،أبك بكر ،أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد البغدادم الخبلؿ.

انظر إلى  :تاري بغداد ( ٓ  ،) ُُّ ، ُُِ /تذكرة الحفاظ ( ّ  ،) ٕٖٔ ، ٕٖٓ/العبر ( ِ  ،) ُْٖ /سير أعبلـ

النببلء ( ُْ ،) ِٕٗ /الكافي بالكفيات ( ٖ  ،)ٗٗ /البداية كالنياية ( ُُ  ،)ُْٖ /طبقات الحفاظ ( ص َِّ ، ِّٗ :

) ،شذرات الذىب ( ِ . ) ُِٔ /

ْ -انظر إلى  :طبقات الحنابمة ( ِ  ،) ُُ /شذرات الذىب ( ِ  ،) ُِٔ /سير أعبلـ النببلء ( ُْ.) ِٕٗ /

ٓ -اإلماـ الحافظ المجكد الكبير ،أبك عمي ،سعيد بف عثماف بف سعيد بف السكف المصرم البزاز ،كأصمو بغدادم .انظر
إلى  :تذكرة الحفاظ ( ّ  ،) ّٖٗ – ّٕٗ /العبر ( ِ  ،) ِٕٗ /سير أعبلـ النببلء ( ُٔ ،) ُُٕ /طبقات الحفاظ (

ص  ،) ّٕٗ – ّٕٖ :شذرات الذىب ( ّ . ) ُِ /

ٔ -سير أعبلـ النببلء ( ُٔ.) ُُٕ /
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ممن عرف بمعرفة عمل الحديث ونقد الرجال في القرن الخامس :
(ُ)

ُ -الحافظ أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم

( ت َْٓق ) .

قاؿ الذىبي  " :كصنؼ كخرج ،كجرح كعدؿ ،كصحح كعمؿ "

(ِ)

.

ِ -الحافظ أبك يعمى الخميمي عبد اهلل بف أحمد (ّ)( ت ْْٔق ) .
قاؿ الذىبي  " :عارفا بالرجاؿ كالعمؿ "

(ْ)

.

كقاؿ السيكطي  " :ككاف ثقة ،حافظان ،عارفان بكثير مف عمؿ الحديث "
(ٔ)

ّ -الحافظ أبك بكر الخطيب أحمد بف عمي البغدادم

(ٓ)

.

( ت ّْٔق ) .

قاؿ الذىبي  " :كجمع كصنؼ كصحح ،كعمؿ كجرح ،كعدؿ كأرخ كأكضح ،كصار

أحفظ أىؿ عصره عمى اإلطبلؽ "

(ٕ)

.

ُ -محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نعيـ بف الحكـ ،اإلماـ الحافظ ،الناقد العبلمة ،شي المحدثيف ،أبك عبد اهلل
ابف البيع الضبي الطيماني النيسابكرم ،الشافعي ،صاحب التصانيؼ .انظر إلى  :تاري بغداد ( ٓ  ،) ّْٕ /كفيات

األعياف ( ْ  ،) ُِٖ ،َِٖ /تذكرة الحفاظ ( ّ  ،) َُْٓ – َُّٗ /ميزاف االعتداؿ ( ّ  ،) َٖٔ /العبر ( ّ ُٗ /

) ،سير أعبلـ النببلء ( ُٕ  ،) ُّٔ،ُِٔ /الكافي بالكفيات ( ّ  ،) ُِّ ،َِّ /البداية كالنياية ( ُُ ،)ّٓٓ /
طبقات السبكي ( ْ  ،) ُُٕ – ُٓٓ /لساف الميزاف ( ٓ  ،) ِّّ ،ِِّ /طبقات الحفاظ ( َْٗ – ُُْ ) ،شذرات

الذىب ( ّ . ) ُٕٔ /

ِ -سير أعبلـ النببلء ( ُٕ .) ُٔٓ /

ّ -القاضي العبلمة الحافظ ،أبك يعمى ،الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف الخميؿ ،الخميمي القزكيني  .انظر إلى  :تذكرة

الحفاظ ( ّ  ،) ُُِٓ – ُُِّ /العبر ( ّ  ،) ُُِ /سير أعبلـ النببلء ( ُٕ  ،) ٔٔٔ /طبقات الحفاظ ( ص :

ُّْ ) ،شذرات الذىب ( ّ . ،) ِْٕ /

ْ -سير أعبلـ النببلء ( ُٕ .) ٔٔٔ /
ٓ -طبقات الحفاظ ( ص . ) َّْ :

ٔ -اإلماـ االكحد ،العبلمة المفتي ،الحافظ الناقد ،محدث الكقت أبك بكر ،أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم

البغدادم ،صاحب التصانيؼ ،كخاتمة الحفاظ .انظر إلى  :كفيات األعياف ( ُ  ،) ّٗ – ِٗ /تذكرة الحفاظ ( ّ /

ُُّٓ – ُُْٔ ) ،العبر ( ّ  ،) ِّٓ /سير أعبلـ النببلء ( ُٖ  ،) َِٕ /طبقات السبكي ( ْ ،) ّٗ – ِٗ /
طبقات الحفاظ ( ص  ،) ّْٔ – ّْْ :شذرات الذىب ( ّ . ) ُِّ ، ُُّ /

ٕ -سير أعبلـ النببلء ( ُٖ .) ُِٕ /
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ممن عرف بمعرفة عمل الحديث ،ونقد الرجال في القرن السادس :
ُ -الحافظ ابف مفكز أبك بكر محمد بف حيدرة الشاطبي (ُ)( ت ُٓٓق ) .
قاؿ الذىبي  " :ككاف حافظا لمحديث ،كعممو ،عالمان بالرجاؿ " (ِ).
ِ -الحافظ ابف عطية  :أبك بكر غالب بف عبد الرحمف الغرناطي (ّ)( ت ُٖٓق ) .
قاؿ ابف بشككاؿ( ت ٖٕٓىػ ) " :كاف حافظان لمحديث ،كطرقو ،كعممو .عارفان بأسماء

رجالو كنقمتو" (ْ).

قاؿ السيكطي  " :ككاف حافظان لمحديث كطرقو كعممو ،عارفان بأسماء رجالو كنقمتو " (ٓ).
ّ -الحافظ أبك الفرج بف الجكزم

(ٔ)

( ت ٕٗٓق ) .

قاؿ الذىبي  " :مكصكفان بحسف الحديث ،كمعرفة فنكنو " (ٕ).
صاحب كتاب العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية .

ُ -الحافظ البارع المجكد ،أبك بكر محمد بف حيدرة بف مفكز بف أحمد بف مفكز المعافرم الشاطبي .انظر إلى  :تذكرة
الحفاظ ( ْ  ،) ُِٓٓ /سير أعبلـ النببلء ( ُٗ  ،) ُِْ /طبقات الحفاظ ( ص. ) ْٓٔ :

ِ -سير أعبلـ النببلء ( ُٗ . ) ُِْ /

ّ -اإلماـ الحافظ ،الناقد المجكد ،أبك بكر غالب بف عبدالرحمف بف غالب بف تماـ بف عطية المحاربي االندلسي،

الغرناطي المالكي .انظر إلى  :العبر ( ْ  ،) ّْ /سير أعبلـ النببلء ( ُٗ  ،) ٖٓٔ /تذكرة الحفاظ ( ْ ، ُِٔٗ /

َُِٕ ) ،شذرات الذىب ( ْ . ) ٓٗ /

ْ -الصمة ابف بشككاؿ ( ص . ) ّّْ :
ٓ -طبقات الحفاظ ( ص .) َْٔ :

ٔ -الشي اإلماـ العبلمة ،الحافظ المفسر ،شي االسبلـ ،مفخر العراؽ ،جماؿ الديف ،أبك الفرج عبد الرحماف بف عمي بف
محمد بف عمي بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف حمادم  ...ابف محمد ابف خميفة رسكؿ اهلل  أبي بكر الصديؽ ،القرشي
التيمي البكرم البغدادم ،الحنبمي ،الكاعظ ،صاحب التصانيؼ  .انظر إلى  :الكفيات ( ّ  ،) َُْ /تاري االسبلـ ( ص

 ،) ٖٗ :العبر ( ْ  ،) ِٕٗ /سير أعبلـ النببلء ( ُِ  ،) ّٔٓ /طبقات الحفاظ ( ص .) َْٖ :

ٕ -سير أعبلـ النببلء ( ُِ .) ّٕٔ /
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ممن عرف بمعرفة عمل الحديث ونقد الرجال في القرن السابع :
ُ -الحافظ أبك محمد المكفؽ بف قدامة المقدسي

(ُ)

( ت َِٔق ) .

حيث ألؼ " مختصر العمؿ لمخبلؿ " في مجمد (ِ).
ِ -أبك الحسف بف القطاف الفاسي

(ّ)

( ت ِٖٔق ) .

قاؿ الذىبي  " :عمقت مف تأليفو كتاب " الكىـ كاإليياـ "

(ْ)

ذكائو ،كسيبلف ذىنو ،كبصره بالعمؿ " (ٓ) .

(ٔ)

ّ -الحافظ الضياء المقدسي محمد بف عبد الكاحد

فكائد تدؿ عمى قكة

( ت ّْٔق ) .

قاؿ الذىبي  " :كحصؿ األصكؿ الكثيرة ،كجرح كعدؿ ،كصحح كعمؿ .)ٕ( " ...

ُ -الشي اإلماـ ،القدكة ،العبلمة ،المجتيد ،شي االسبلـ ،مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة بف

مقداـ بف نصر المقدسي ،الجماعيمي ،ثـ الدمشقي ،الصالحيف الحنبمي ،صاحب  " :المغني " .انظر إلى  :تاري االسبلـ

لمذىبي ( ص  ،) ِٓٗ :كالعبر ( ٓ  ،) ٕٗ /كالبداية كالنياية ( ُّ ،) َُُ – ٗٗ /كشذرات الذىب( ٓ.) ِٗ – ٖٖ /

ِ -انظر إلى  :سير أعبلـ النببلء ( ِِ  ،) ُٖٔ /شذرات الذىب ( ٓ .) ُٗ /

ّ -الشي  ،اإلماـ ،العبلمة ،الحافظ ،الناقد ،المجكد ،القاضي أبك الحسف عمي بف محمد بف عبدالممؾ بف يحيى بف إبراىيـ
إبراىيـ الحميرم ،الكتامي ،المغربي ،الفاسي ،المالكي ،المعركؼ بابف القطاف .انظر إلى  :تاري االسبلـ ( ص ،) ِٕ :
سير أعبلـ النببلء ( ِِ  ،) َّٔ /تذكرة الحفاظ ( ْ  ،) َُْٕ /شذرات الذىب ( ٓ . ) ُِٖ /

ْ -قاؿ الشي شعيب األرنؤكط عند تحقيقو لكتاب سير أعبلـ النببلء باب  :ترجمتو البف القطاف ما نصو  " :اسمو الكامؿ
الكامؿ  " :بياف الكىـ كاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ " انتقد بو كتاب  " :األحكاـ الشرعية الكبرل " ألبي محمد  -عبد

الحؽ ابف عبد الرحماف بف عبد اهلل األزدم ،اإلشبيمي  -المعركؼ بابف الخراط ،المتكفى سنة ُٖٓ ق ،كفي دار الكتب
الظاىرية بدمشؽ مختصر رد الذىبي عمى ابف القطاف " .سير أعبلـ النببلء ( ِِ . ) َّٕ /

ٓ -المصدر السابؽ ( ِِ .) َّٕ /

ٔ -الضياء المقدسي محمد بف عبد الكاحد بف أحمد بف عبدالرحمف بف إسماعيؿ بف منصكر ،الشي  ،اإلماـ ،الحافظ،
القدكة ،المحقؽ ،المجكد ،الحجة ،بقية السمؼ ،ضياء الديف ،أبك عبد اهلل السعدم ،المقدسي ،الجماعيمي ،ثـ الدمشقي،

الصالحي ،الحنبمي ،صاحب التصانيؼ ،كالرحمة الكاسعة .انظر إلى  :تذكرة الحفاظ ( ْ  ،) َُْٔ ، َُْٓ /تاري

االسبلـ ( َِ  ،) ُْ – ّٗ /العبر ( ٓ  ،) ُٕٗ /سير أعبلـ النببلء ( ِّ  ،) ُِٔ /البداية كالنياية ( ُّ ، ُٔٗ /

َُٕ ) ،شذرات الذىب ( ٓ . ) ِِْ /

ٕ -سير أعبلـ النببلء ( ِّ . ) ُِٕ /
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ممن عرف بمعرفة عمل الحديث ونقد الرجال في القرن الثامن :
ُ -الحافظ ابف دقيؽ العيد أبك الفتح القشيرم(ُ) ( ت َِٕق) .
قاؿ السبكي  " :كبمغني عف الذىبي أنو قاؿ  :ما رأيت أحفظ مف أربعة  :ابف دقيؽ
العيد ،كالدمياطي ،كابف تيمية ،كالمزم ،فاألكؿ  :أعرفيـ بالعمؿ كفقو الحديث ،كالثاني :

باألنساب ،كالثالث  :بالمتكف ،كالرابع  :بأسماء الرجاؿ " (ِ).

قاؿ أبك الفتح ابف سيد الناس اليعمرم ( ت ٗٓٔىػ )  " :الحافظ لـ أر مثمو فيمف رأيت،

كال حممت عف أجؿ منو فيما رأيت كركيت ،ككاف لمعمكـ جامعان كفي فنكنيا بارعان ،مقدمان

في معرفة عمؿ الحديث عمى أقرانو ،منفردان بيذا الفف النفيس في زمانو ،بصي انر بذلؾ،

سديد النظر في تمؾ المسالؾ " ...
(ْ)

ِ -الحافظ ابف رجب الحنبمي

(ّ)

.

( ت ٕٓٗق )

قاؿ ابف حجي ( ت َٕٗىػ )  " :أتقف الفف أم فف الحديث كصار أعرؼ أىؿ
عصره بالعمؿ كتتبع الطرؽ "...

(ٓ)

.

يقكؿ الشي مصطفى باحك  " :ككتابو [ أم ابف رجب الحنبمي ] شرح عمؿ الترمذم ،مف
أنفس كتب العمؿ ،كال غنى لطالب عمـ الحديث عنو ،كفي كتابو " فتح البارم " تحبيرات

كتدقيقات تدؿ عمى إمامتو في ىذا الفف " ...

(ٔ)

.

ُ -ابف دقيؽ العيد ،اإلماـ ،الفقيو ،الحافظ ،المحدث ،العبلمة ،المجتيد ،شي اإلسبلـ ،تقي الديف ،أبك الفتح ،محمد بف
عمي بف كىب بف مطيع القشيرم ،المنفمكطي .انظر إلى  :طبقات الشافعية الكبرل ( ٗ  ،) َِٕ /شذرات الذىب ( ٔ ٓ /

) ،طبقات الحفاظ ( ص . ) ُٓٔ :

ِ -طبقات الشافعية الكبرل ( َُ . ) ُِِ /
ّ -طبقات الشافعية الكبرل ( ٗ . ) َِٖ /

ْ -الحافظ زيف الديف ،كجماؿ الديف ،أبك الفرج ،عبد الرحمف بف الشي  ،اإلماـ ،المقرئ ،المحدث ،شياب الديف ،أحمد بف
بف الشي  ،اإلماـ ،المحدث ،أبي أحمد ،رجب عبد الرحمف البغدادم ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي ،الشيير بابف رجب  .انظر إلى

 :شذرات الذىب ( ٔ . ) ّّٗ /

ٓ -المصدر السابؽ ( ٔ. ) ّّٗ /

ٔ -العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) ْٗ :
25

كبيذا يتضح أنو ظير في كؿ عصر مف العصكر مف يحمؿ لكاء الذب عف أحاديث
رسكؿ اهلل  ، كيبيف عمميا الظاىرة كالخفية ،إتمامان كتنفيذان لكعد اهلل " إًنا ىن ٍحف ىنزٍل ىنا ٍّ
الذ ٍك ىر ىكًانا
ي
ً
كف " (ُ) .
لىوي لى ىحافظي ى

ُ -سكرة الحجر ( آية . ) ٗ :
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المبحث الرابع
أىمية عمم العمل
إف عمـ العمؿ قسـ مف أقساـ عمـ الحديث دراية ،إال أف العمماء ركزكا عميو كأعطكه األىمية
القصكل (ُ)؛ كذلؾ لككنو مف أعظـ أقسامو ،كأدقٍّيا ،كأجمٍّيا ،كأشرفيا .
قاؿ عبد الرحمف بف ميدم  " :ألف أعرؼ عمة حديث ىك عندم أحب إلي مف أف أكتب عشريف

حديثان ليس عندم " (ِ).

قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كىك عمـ برأسو غير الصحيح كالسقيـ كالجرح كالتعديؿ " (ّ).
قاؿ الخطيب البغدادم  " :فإف معرفة العمؿ ُّ
أجؿ أنكاع عمـ الحديث " (ْ).
قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كقد ذكرنا في كتاب العمـ أنو عمـ جميؿ ،ق ٌؿ مف يعرفو مف أىؿ ىذا
الشأف ،كأف بساطو قد طكل منذ أزماف " (ٓ).

ُ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص .) ِٖ :
ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص .) ُْٕ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص .) ُْٕ :

ْ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ص .) ِْٗ :
ٓ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص .) ّٔٔ :
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ويتبين جللة قدر عمم العمل من خلل ما يمي :
 -1عمم العمل أجل أنواع عموم الحديث .
أف معرفة عمؿ الحديث مف أجؿ عمكـ الحديث كأدقيا
قاؿ ابف الصبلح  " :اعمـ ٌ
كأشرفيا ،كانما يضطمع بذلؾ أىؿ الحفظ كالخبرة كالفيـ الثاقب " (ُ).
كقاؿ ىماـ سعيد  " :إف ىذا العمـ رأس عمكـ الحديث كأكسعيا كأخفاىا كأدقيا كأىميا،
كلكاله الختمط الصحيح بالسقيـ؛ ألف األصؿ في أحاديث الثقات االحتجاج بيا كااللتزاـ
بقبكليا كما يدخؿ عف طريؽ الثقات ،كالحفاظ ال يدخؿ عف طريؽ الضعفاء

كالمجركحيف " (ِ).

 -2وسيمة من وسائل نقد المرويات عن النبي  وتمييز صحيحيا من سقيميا ،وعظمتو
من عظم مداره وىو السنة؛ فيي المصدر الثاني من مصادر التشريع .

 -3دقة مباحث عمم العمل وخفائيا عمى أغمب عمماء الحديث ،إال من رزقو اهلل فيماً
غايصاً ،واطلعاً حاوياً ،وادراكاً لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة .

قاؿ رجؿ ألبي زرعة  " :قاؿ أبك قدامة  :سمعت ابف ميدم يقكؿ  :ألف أعرؼ

عمة حديث أحب إلي مف أف أستفيد عشرة أحاديث " (ّ).

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كىذا الفف أغمض أنكاع الحديث كأدقيا مسمكان ،كال يقكـ

بو إال مف منحو اهلل تعالى فيمان غايصان ،كاطبلعان حاكيان ،كادراكان لمراتب الركاة ،كمعرفة
ثاقبة ،كليذا لـ يتكمـ فيو إال أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقيـ كالييـ المرجع في ذلؾ؛ لما
جعؿ اهلل فييـ مف معرفة ذلؾ ،كاالطبلع عمى غكامضو دكف غيرىـ ممف لـ يمارس

ذلؾ " (ْ).

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص .) َُِ :

ِ -تحقيؽ كتاب  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص .) ِٖ :
ّ -سير أعبلـ النببلء ( ٗ .) َِٔ /

ْ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ُُٕ /
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 -4عمم يعتمد عمى الحفظ والفيم ،كالصيرفي في نقده الدنانير والدراىم .
قاؿ الخطيب البغدادم  " :أشبو األشياء بعمـ الحديث  :معرفة الصرؼ ،كنقد
الدنانير كالدراىـ ،فإنو ال يعرؼ جكدة الدينار كالدراىـ بمكف كال مس كال طراكة كال دنس

كال نقش ،كال صفة تعكد إلى صغر أك كبر ،كال إلى ضيؽ أك سعة ،كانما يعرفو الناقد
عند المعاينة ،فيعرؼ البيرج كالزائؼ ،كالخالص كالمغشكش ،ككذلؾ تمييز الحديث فإنو

عمـ يخمقو اهلل تعالى في القمكب بعد طكؿ الممارسة لو ،كاالعتناء بو " (ُ).

قاؿ عمي بف المديني  " :أخذ عبد الرحمف بف ميدم عمى رجؿ مف أىؿ البصرة  -ال

أسميو  -حديثان قاؿ  :فغضب لو جماعة ،قاؿ  :فأتكه ،فقالكا  :يا أبا سعيد مف أيف قمت

ىذا في صاحبنا؟  ،قاؿ  :فغضب عبد الرحمف بف ميدم ،كقاؿ  :أرأيت لك أف رجبلن أتى
بدينار إلى صيرفي فقاؿ  :انتقد لي ىذا ،فقاؿ  :ىك بيرج ،يقكؿ لو  :مف أيف قمت لي

إنو بيرج ؟ " (ِ).

كقاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كانما يعمؿ الحديث مف أكجو ليس لمجرح فييا مدخؿ؛ فإف

حديث المجركح ساقط كاه ،كعمة الحديث يكثر في أحاديث الثقات؛ أف يحدثكا بحديث لو

عمة ،فيخفى عمييـ عممو ،فيصير الحديث معمكالن ،كالحجة فيو عندنا  :الحفظ كالفيـ

كالمعرفة ال غير " (ّ).
 -5عمم العمل إليام

()4

يرزقو اهلل لمن يشاء من عباده .

قاؿ عبد الرحمف بف ميدم  " :معرفة الحديث إلياـ ،فمك قمت لمعالـ يعمؿ الحديث:

مف أيف قمت ىذا؟ ،لـ يكف لو حجة " (ٓ).

كقاؿ عمي بف المديني لرجؿ لو عبلقة بيذا الفف  ... " :الزـ عممي ىذا عشريف سنة

حتى تعمـ منو ما أعمـ " (ٔ).

كقاؿ رجؿ ألبي زرعة  " :ما الحجة في تعميمكـ الحديث؟ قاؿ :الحجة أف تسألني عف
حديث لو عمة ،فأذكر عمتو ،ثـ تقصد محمد بف مسمـ بف كارة فتسألو عنو كال تخبره بأنؾ

ُ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ .) ِٓٓ /
ِ -المصدر السابؽ ( ِ .) ِٓٔ /

ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص .) ُْٕ :

ْ -كىذا اإللياـ ال يأتي إال بعد البحث الحثيث ،كالعمـ الغزير ،كالفيـ العظيـ ،كالحفظ الكبير ،كاالستقراء الكافي .
ٓ -المصدر السابؽ ( ص .) ُْٕ :

ٔ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ .) ِٓٔ /
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قد سألتني عنو فيذكر عمتو ،ثـ تقصد أبا حاتـ فيعممو ،ثـ تميز كبلمنا عمى ذلؾ ،فإف

كجدت بيننا خبلفان في عمتو فاعمـ أف كبلن منا تكمـ عمى مراده ،كاف كجدت الكممة متفقة،
فاعمـ حقيقة ىذا العمـ ،قاؿ :ففعؿ الرجؿ ذلؾ ،فاتفقت كممتيـ عميو ،فقاؿ :أشيد اف ىذا

العمـ إلياـ " (ُ).

كقاؿ الخطيب البغدادم  " :إف المعرفة بالحديث ليست تمقينان ،كانما ىك عمـ يحدثو اهلل

في القمب " (ِ).

كقاؿ ابف القيـ ( ت ُٕٓىػ )  " :كمعرفة ىذا الشأف كعممو ذكؽ كنكر يقذفو اهلل في

القمب ،يقطع بو مف ذاقو كال يشؾ فيو ،كمف ليس لو ىذا الذكؽ ال شعكر لو بو ،كىذا
كنقد الدراىـ ألربابو ،فيو ذكؽ كمعرفة ليستا لكبار العمماء " (ّ).

 -6إن المحدث ميما بمغ في الحفظ واإلتقان محتاج إلى غيره في ىذا العمم ،فكم حديثاً
سمم بو حافظ كبير ،اطمع فيو غيره عمى عمة تمنع من تحسينو فضلً عن
تصحيحو

()4

.

قاؿ ابف حجر  " :ألف كثي انر مف األحاديث التي صح ىحيا المتقدمكف اطمع غيرىـ مف
األئمة فييا عمى عمؿ تحطيا عف رتبة الصحة ،كال سيما مف كاف ال يرل التفرقة بيف

الصحيح كالحسف .فكـ في كتاب ابف خزيمة مف حديث محككـ منو بصحتو كىك ال
يرتقي عف رتبة الحسف .ككذا في كتاب ابف حباف ،بؿ كفيما صححو الترمذم مف ذلؾ

جممة ،مع أف الترمذم ممف يفرؽ بيف الصحيح كالحسف؛ لكنو قد خفي عمى الحافظ
بعض العمؿ في الحديث ،فيحكـ بالصحة بمقتضى ما ظير لو كيطمع عمييا غيره فيرد

بيا الخبر " (ٓ).

كقاؿ مصطفى باحك  " :بؿ قد تخفى عمى اإلماـ المبرز في العمؿ ثـ تظير لو ،ىك

نفسو بعد " (ٔ).

ُ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ . ) ِٓٔ /
ِ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ِٓٓ /
ّ -الفركسية ( ص . ) ِّٓ :

ْ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ّٖ :
ٓ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ . ) ُِٕ ، َِٕ /
ٔ -العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ْٖ :
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 -7ال يحق ألحد الخوض في غماره ،ما لم يكن من أىل االختصاص الكامل فيو؛ ألنو
عميق جداً؛ وليذا لم يخض غماره إال القميل من أىل الحديث الجيابذة .

قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ ( ت ِّْىػ )  " :سمعت أبى يقكؿ  :الذل كاف

يحسف صحيح الحديث مف سقيمو كعنده تمييز ذلؾ كيحسف عمؿ الحديث  :أحمد بف
حنبؿ ،كيحيى بف معيف ،كعمى بف المديني ،كبعدىـ أبك زرعة كاف يحسف ذلؾ ،قيؿ

ألبي  :فغير ىؤالء تعرؼ اليكـ أحدان ؟ قاؿ  :ال " (ُ).

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كىذا الفف أغمض أنكاع الحديث كأدقيا مسمكان ،كال يقكـ

بو إال مف منحو اهلل تعالى فيمان غايصان ،كاطبلعان حاكيان ،كادراكان لمراتب الركاة ،كمعرفة
ثاقبة؛ كليذا لـ يتكمـ فيو إال أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقو ،كالييـ المرجع في ذلؾ؛ لما
جعؿ اهلل فييـ مف معرفة ذلؾ ،كاالطبلع عمى غكامضو دكف غيرىـ ممف لـ يمارس

ذلؾ " (ِ) .

كقاؿ السيكطي  " :كانما يتمكف منو أىؿ الحفظ كالخبرة كالفيـ الثاقب؛ كليذا لـ يتكمـ فيو
إال القميؿ ،كابف المديني ،كأحمد ،كالبخارم ،كيعقكب بف شيبة ،كأبي حاتـ ،كأبي زرعة،

كالدارقطني " (ّ).

ٖ -العمم الوحيد الذي أوصل عمماء الحديث إلى القطع بصحة الحديث أو عدم صحتو ،فل
يمكن الوصول إال بو

(ْ)

.

 -9أئمة الحديث يعمون أحياناً بعمل غير قاحة ،بل لنكارة في السند أو المتن ،أو لوجود
شيء رابيم في الحديث جعميم يتوقون فيو

(ٓ)

.

َُ -توقف الناقد لفترة قد تطول في حديث لخفاء عمتو عميو .
قاؿ عمي بف المديني " :ربما أدركت عمة حديث بعد أربعيف سنة "

ُ -الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ( ِ .) ِّ /

ِ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ُُٕ /

ّ -تدريب الراكم  -تحقيؽ الشبراكم – ( ص .) ُِٔ :
ْ -المدخؿ إلى فيـ عمـ العمؿ ( ص .) ْ :

ٓ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) ّٖ - ُٖ :
ٔ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ .) ِٕٓ /

31

(ٔ)

.

كقاؿ الخطيب البغدادم  " :فمف األحاديث ما تخفى عمتو ،فبل يكقؼ عمييا إال بعد

النظر الشديد ،كمضي الزمف البعيد " (ُ) .

ُُ -التوقف عن التحدث في عمم العمل مخافة عدم فيم العامة .
قاؿ ابف ميدم  " :إنكارنا الحديث عند الجياؿ كيانة "

(ِ)

.

كقاؿ ابف كثير أثناء تعريفو لمعمؿ  " :كىك فف خفي عمى كثير مف عمماء الحديث ،حتى
قاؿ بعض حفاظيـ  :معرفتنا بيذا كيانة عند الجاىؿ "

(ّ)

.

كبيذا يتضح أف عمـ العمؿ مف أجؿ عمكـ الحديث ،كأدقيا ،كأكعرىا مسمكان ،كندرة أئمتو

كعممائو ،ليك أكبر دليؿ عمى ذلؾ .

ُ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ .) ِٕٓ /
ِ-عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ُ .) ّٖٗ /
ّ -اختصار عمكـ الحديث ( ص .) ْٓ :
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المبحث الخامس
مكانة عمم العمل بين عموم الحديث
عمـ عمؿ الحديث ىك عمـ برأسو ،غير الصحيح كالسقيـ كالجرح كالتعديؿ ،فيك  :أجؿ

أنكاع عمـ الحديث ،كأغمضيا ،كأدقيا مسمكان ،كىك رأسيا ،لذا فعمماء الحديث ركزكا عميو كأعطكه

األىمية القصكل ،كالمكانة المميزة بيف سائر عمكـ الحديث

(ُ)

.

ويمكن إبراز مكانتو من خلل عدة أمور ،منيا :
 -1عمم العمل ىو رأس عموم الحديث وأعظميا .
إف عمـ العمؿ ىك رأس عمكـ الحديث ،كأجميا ،كأعظميا ،كما قالو المحدثكف يثبت
ذلؾ :
قاؿ عبد الرحمف بف ميدم  " :ألف أعرؼ عمة حديث ىك عندم أحب إلي مف أف أكتب

عشريف حديثان ليس عندم " (ِ).

كقاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :فإف معرفة عمؿ الحديث مف ٍّ
أجؿ ىذه العمكـ " (ّ).
كقاؿ الخطيب البغدادم  " :فإف معرفة العمؿ أجؿ أنكاع عمـ الحديث " (ْ).
أف معرفة عمؿ الحديث مف أجؿ عمكـ الحديث " (ٓ).
كقاؿ ابف الصبلح  " :اعمـ ٌ
كقاؿ ىماـ سعيد  " :إف ىذا العمـ رأس عمكـ الحديث كأىميا .)ٔ( "...

ُ -انظر إلى  :معرفة عمكـ الحديث ( ص  ،) ُْٕ :الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ  ،) ِْٗ /مقدمة ابف
الصبلح ( ص  ،) َُِ :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص  ،) ِٖ :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ُُٕ /

ِ -عمؿ الحديث الف أبي حاتـ ( ص  ،) ّٖٕ :معرفة عمكـ الحديث ( ص .) ُْٕ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص .) ُْٕ :

ْ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ .) ِْٗ /
ٓ -مقدمة ابف الصبلح ( ص .) َُِ :

ٔ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ِٖ :
33

ِ -عمم العمل أدق عموم الحديث وأغمضيا وأوعرىا مسمكاً .
عمـ العمؿ أدؽ عمكـ الحديث كأغمضيا كأكعرىا مسمكان ،كيؼ ال؛ كلـ يجرؤ أحد

الخكض في مباحثة إال الجيابذة مف العمماء ،كىذا مما جعؿ لو ميزة خاصة بخبلؼ

عالـ
غيره مف عمكـ الحديث ،فعالـ العمؿ يحتاج إلى صفات ال بد منيا ،ال يحتاج إلييا ي
أم عمـ مف عمكـ الحديث .
أف معرفة عمؿ الحديث مف أجؿ عمكـ الحديث كأدقيا كأشرفيا
قاؿ ابف الصبلح  " :اعمـ ٌ
" (ُ).
كقاؿ ابف رجب الحنبمي  " :إف ىذا العمـ رأس عمكـ الحديث كأكسعيا ،كأخفاىا ،كأدقيا،
كأىميا ،كلكاله الختمط الصحيح بالسقيـ؛ ألف األصؿ في أحاديث الثقات االحتجاج بيا،

كااللتزاـ بقبكليا ،كما يدخؿ عف طريؽ الثقات كالحفاظ ال يدخؿ عف طريؽ الضعفاء

كالمجركحيف " (ِ).

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كىذا الفف أغمض أنكاع الحديث كأدقيا مسمكان " (ّ).
كقاؿ مصطفى باحك  " :كدقة مباحثو كخفاؤىا تجعؿ لو ميزة خاصة ،بخبلؼ غيره مف

العمكـ التي تكفي فييا المبلحظة العابرة الظاىرية ،كمف جية أخرل فيي تضاعؼ مف
جيكد المحدث ،كتجعؿ ميمتو في الكشؼ عف عمؿ الحديث في غاية الصعكبة كالعسر،
كتستكجب منو دقة المبلحظة كرىافة الحسف ،كتتبع تاـ لمركايات كالطرؽ ،كتفحص

الركاة ،كاطبلع شامؿ عمى مراتبيـ كأحكاليـ " (ْ).

 -3عمم العمل لم يتكمم فيو إال القميل من أئمة عمم الحديث الجيابذة ،الذين أفنوا أعمارىم
في دراسة عموم الحديث .
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كىذا الفف أغمض أنكاع الحديث كأدقيا مسمكان ،كال يقكـ

بو إال مف منحو اهلل تعالى فيمان غايصان ،كاطبلعان حاكيان ،كادراكان لمراتب الركاة ،كمعرفة

ثاقبة؛ كليذا لـ يتكمـ فيو إال أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقيـ ،كالييـ المرجع في ذلؾ؛ لما

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :

ِ -شرح عمؿ الترمذم ،البف رجب ( ص .) ِٖ :
ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ُُٕ /
ْ -العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) ٕٗ :
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جعؿ اهلل فييـ مف معرفة ذلؾ ،كاالطبلع عمى غكامضو دكف غيرىـ ممف لـ يمارس ذلؾ

" (ُ).

كقاؿ السيكطي  " :كليذا لـ يتكمـ فيو إال القميؿ ،كابف المديني ،كأحمد ،كالبخارم،

كيعقكب بف شيبة ،كأبي حاتـ ،كأبي زرعة ،كالدارقطني " (ِ).

كقاؿ أبك حاتـ  " :كجرل بيني كبيف أبي زرعة يكمان تمييز الحديث كمعرفتو ،فجعؿ يذكر
أحاديث كيذكر عمميا ،ككنت أذكر أحاديث خطأ كعمميا ،كخطأ الشيكخ ،فقاؿ لي  :يا أبا
حاتـ قؿ مف يفيـ ىذا ،ما أعز ىذا ،إذا رفعت ىذا عف كاحد كاثنيف ،فما أقؿ ما تجد مف

يحسف ىذا "

(ّ)

.

كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ  " :سمعت أبى يقكؿ  :الذل كاف يحسف صحيح الحديث
مف سقيمو ،كعنده تمييز ذلؾ ،كيحسف عمؿ الحديث  :أحمد بف حنبؿ ،كيحيى بف معيف،
كعمى بف المديني ،كبعدىـ أبك زرعة كاف يحسف ذلؾ ،قيؿ ألبي  :فغير ىؤالء تعرؼ

اليكـ أحدان ؟ قاؿ  :ال " (ْ).

كقاؿ ابف الجكزم  " :قد قؿ مف يفيـ ىذا ،بؿ قد عدـ "

(ٓ)

.

كقاؿ العبلئي ( ت ُٕٔىػ )  " :التعميؿ أمر خفي ،ال يقكـ بو إال نقاد أئمة الحديث دكف
مف ال اطبلع لو عمى طرقو كخفاياىا "

(ٔ)

.

كقاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كقد ذكرنا في كتاب العمـ أنو عمـ جميؿ ،ق ٌؿ مف يعرفو مف
أىؿ ىذا الشأف " (ٕ).
 -4ال يسمم من نقد عالم العمل حتى كبار الحفاظ والمبرزين في الضبط والتثبت واإلتقان،
بخلف أغمب عموم الحديث .
فبل يكفي عند عالـ العمؿ أف يككف راكم الحديث ثقةن حافظان ،بؿ كال في أعمى

درجات التثبت كاإلتقاف ،حتى يحكـ لحديثو بالصحة ،بؿ ال بد مف أف تىسمىـ ركايتو مف
ُ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ُُٕ /

ِ -تدريب الراكم  -تحقيؽ الشبراكم  ( -ص .) ُِٔ :

ّ -الجرح كالتعديؿ ،البف أبي حاتـ ( ُ  ،) ّٓٔ /شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص .) ْٗٗ :
ْ -الجرح كالتعديؿ ،البف أبي حاتـ ( ِ .) ِّ /
ٓ -المكضكعات ،البف الجكزم ( ُ .) َُِ /

ٔ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ِٕٖ /

ٕ -شرح عمؿ الترمذم ،البف رجب ( ص .) ّٔٔ :
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الكىـ كالغمط الذم ال ينفؾ عنو راك مف الركاة ،كليذا ترل أمثاؿ أبي حاتـ كأبي زرعة

كأحمد كالبخارم كغيرىـ يكىمكف كبار النقاد كجباؿ الحفظ ،كمف تتبع كتب العمؿ رأل مف

ذلؾ ما ال يعد كال يحصى .

(ُ)

قاؿ ابف تيمية ( ت ِٖٕىػ )  " :يضعفكف مف حديث الثقة ،الصدكؽ ،الضابط ،أشياء

تبي ف ليـ أنو غمط فييا ،بأمكر يستدلكف بيا ،كيسمكف ىذا " :عمـ عمؿ الحديث " ،كىك
مف أشرؼ عمكميـ ،بحيث يككف الحديث قد ركاه ثقة ضابط كغمط فيو . )ِ( " ...

حتى إف جيابذة الحفظ كالتثبت كاإلتقاف لـ يسممكا مف نقد أئمة العمؿ ،فيذاف

اإلماماف البخارم كمسمـ ،لـ يسمما مف النقد ،حيث انتقدت أحاديث كجدت في
صحيحييما ،مع أف صحيحييما أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى .

قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :فإف األحاديث التي انتقدت عمييما – أم عمى

البخارم كمسمـ  -بمغت مائتي حديث كعشرة ،اختص البخارم منيا بأقؿ مف ثمانيف،
كباقي ذلؾ يختص بمسمـ " (ّ).

كقاؿ أيضان  " :كمشى أبك الحسف بف القطاف الفاسي في "بياف الكىـ كاإليياـ" عمى
ظاىر اإلسناد األكؿ ،فصحح الحديث ،فمـ يصب .فاهلل أعمـ "

(ْ)

.

 -5ال بد من إتقان عموم الحديث كميا ،لمن أراد أن يتكمم في عمم العمل .
إف نظرة سريعة يمقييا الباحث في كتب العمؿ ،تظير لو أم عمـ يحتاج إليو
صاحب ىذا الفف ،كأية معرفة يفتقر إلييا ،حتى يصبح مف أىؿ ىذه الصنعة ،إنو يحتاج

إلى ممكة عممية ،متعددة الجكانب ،كثيرة العناصر ،تمتاز بالشمكؿ كالتكامؿ؛ ألننا بعد

التحقؽ نستطيع أف نقكؿ  :إف كؿ جزئية مف جزئيات عمكـ الحديث داخمة في عمـ
(ٓ)

العمؿ ،إما دخكال مباش انر أك غير مباشر ،كخادـ ألصكؿ ىذا العمـ كضركراتو .

ُ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) َُُ :
ِ -مجمكع الفتاكل ،البف تيمية ( ُّ .) ِّٓ /
ّ -مقدمة فتح البارم ( ص .) ُٕ :

ْ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ .) ِٕٖ /

ٓ -انظر إلى  :قكؿ ىماـ سعيد ،في كتاب  :شرح عمؿ الترمذم ،البف رجب ( ص . ) ُِٕ :
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قاؿ مصطفى باحك  " :إف المحدث ال يمكنو أف يتكمـ في عمـ العمؿ ،كيككف مبر انز فيو

حتى يتقف سائر عمكـ الحديث إتقانان تامان ،كيستحضر مباحثيا استحضا انر عاليان ،كعميو
يمكف القكؿ  :بأف سائر عمكـ الحديث خادمة كمكممة لعمـ العمؿ "

(ُ)

.

قاؿ محمد أيمف الشبراكم  " :كليس كؿ مف ق أر كتابان في عمـ مصطمح الحديث بقادر

عمى أف يخرج عمؿ األحاديث ،فضبلن عف التمييز بيف صحيح الحديث كسقيمو ،كمقبكلو

كمردكده " ...

(ِ)

.

 -6عمم العمل ال ينظر لمحديث من جية ضعف الرواة وسوء حفظيم ،وقمة ضبطيم ،ولكن
من جية أخرى ليس لمجرح والتعديل فييا مدخل .
فيك :عمـ برأسو غير الصحيح كالسقيـ كالجرح كالتعديؿ ،كانما يعمؿ الحديث مف

أكجو ليس لمجرح فييا مدخؿ .

قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كانما يعمؿ الحديث مف أكجو ليس لمجرح فييا مدخؿ؛ فإف
حديث المجركح ساقط كاه ،كعمة الحديث يكثر في أحاديث الثقات  :أف يحدثكا بحديث لو

عمة ،فيخفى عمييـ عممو ،فيصير الحديث معمكالن ،كالحجة فيو عندنا  :الحفظ كالفيـ

كالمعرفة ال غير "

(ّ)

.

كقاؿ ابف تيمية  " :كقد يترؾ مف حديث الثقة ما عمـ أنو أخطأ فيو ،فيظف مف ال خبرة لو
أف كؿ ما ركاه ذلؾ الشخص يحتج بو أصحاب الصحيح كليس األمر كذلؾ؛ فإف معرفة

عمؿ الحديث عمـ شريؼ يعرفو أئمة الفف ،كيحيي بف سعيد القىطاف ،كعمي بف المديني،
كأحمد بف حنبؿ ،كالبخارم  -صاحب الصحيح  ، -كالدارقطني ،كغيرىـ  .كىذه عمكـ
يعرفيا أصحابيا ،كالمٌو أعمـ "

(ْ)

.

قاؿ ىماـ سعيد  " :كىذا النقد أكسع مف الجرح كالتعديؿ(ٓ)؛ ألف الجرح كالتعديؿ ينتيي
بكممة ،أك سطر ،أك صفحة ،أك مجمكعة مف األقكاؿ في الرجؿ مكضع الجرح أك

ُ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) َُِ :

ِ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ محمد الشبراكم – ( ص  ،) ُِٓ :الحاشية .
ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُْٕ :

ْ -مجمكع الفتاكل ابف تيمية ( ُٖ .) ِْ /

ٓ -كقد رد الشي مصطفى باحك عمى كبلـ الشي ىماـ سعيد في أف عمـ العمؿ أكسع مف عمـ الجرح كالتعديؿ .لبلستفادة
انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) َُْ :
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التعديؿ ،كأما ىذا الذم معنا فإنو يكاكب الثقة في حمة كترحالو كأحاديثو عف كؿ شي مف
شيكخو ،كمتى ضبط ،كمتى نسي ،ككيؼ تحمؿ ،ككيؼ أدل . )ُ( " ...

ٕ -عمم العمل يعتمد عمى الخبرة و الممارسة العممية .
الخبرة كالممارسة العممية ىي السبيؿ لمكصكؿ إلى درجة تخريج عمؿ األحاديث،
حيث لـ يصؿ إلى ىذه الدرجة إال مف كىب نفسو كحبسيا لمنظر في أحاديث رسكؿ اهلل



كعمكمو ،كأدمف عمى النظر كالممارسة فييا ،حتى أصبح يعرؼ الحديث كعممو مف

خبلؿ النظر إليو دكف البحث في رجالو .

قاؿ الربيع بف يخثىٍيـ ( ت ٓٔىػ )  " :إف مف الحديث حديثان لو ضكء كضكء النيار نعرفو
بو ،كاف مف الحديث حديثان لو ظممة كظممة الميؿ نعرفو بيا " (ِ) .
كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم  " :إنكارنا الحديث عند الجياؿ كيانة "

(ّ)

.

قاؿ مصطفى باحك  " :عمـ العمؿ يعتمد عمى الممارسة العممية كالتجربة الطكيمة في

البحث العممي ،أكثر منو عمى قكاعد نظرية مطردة ،كال مجمكعة مف اآلليات ،التي مف
حفظيا كأعمميا في نقده صار إمامان فيو ،كما ىك الحاؿ في باقي العمكـ .بؿ ال بد
لمباحث أف يطيؿ البحث في عمكـ الحديث ،كيكثر مف االشتغاؿ بو ،كيجعمو ديدنو
الخاص في سائر األكقات ،كيفني عمره في بحث غكامضو ،كاستخراج ككامنو ،كمطالعة

كتب أئمة الفف كفرساف الحديث؛ حتى تفقو نفسو بمبابو ،كتتمرس بحقائقو ،فيصير لو
سجية راسخة ،كطبيعة الزمة ،كممكة دائمة ،يختمط فييا حديث رسكؿ اهلل



بدمو

كلحمو ،فيرد الحديث قبؿ البحث في رجالو ،كيعمو بمجرد سماعو ،كيستنكره أك يستنكر

بعض ألفاظو لشيء استرابو كأكجب تكقفو "

(ْ)

.

كقاؿ محمد أيمف الشبراكم  " :فإف تمؾ المنزلة السنية [ كىي منزلة تخريج عمؿ

األحاديث] ال تتحقؽ إال لمف حبس نفسو ردحان طكيبلن مف الزمف عمى األحاديث بعد
استيعاب طرقيا ،كمعرفة معمكليا ،كصحيحيا ،كراجحيا مف مرجكحيا "

ُ -عند تحقيقو لكتاب  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص .) ِٔ ،ِٓ :

ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص  ،) َُٔ :الكفاية في عمـ الركاية ( ص .) ُّْ :
ّ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ُ .) ّٖٗ /

ْ -العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) َُْ :

ٓ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ محمد الشبراكم – ( ص  ،) ُِٓ :الحاشية .
38

(ٓ)

.

المبحث السادس
كيف تعرف العمة
كشؼ العمة ال يككف إال بعمـ كمعرفة كفيـ ،كالدليؿ عمى كؿ عمة ال بد مف قيامو كظيكره
(ُ)

ألىؿ ىذا الفف

 ،لقد كاف المحدثكف يحرصكف كؿ الحرص عمى كشؼ عمؿ األحاديث

كمعرفتيا؛ صيانة ليا مف كؿ خمؿ ،قاؿ ابف أبي حاتـ نقبلن عف عبد الرحمف بف ميدم  " :ألف

أعرؼ عمة حديث ىك عندم ،أحب إلي مف أف أكتب عشريف حديثان ليس عندم "

(ِ)

.

أمور نتعرف من خلليا إلى عمل األحاديث ونكتشفيا ،منيا :
ُ -جمع طرق الحديث

(ّ)

:

جمع طرؽ الحديث كتتبع الركايات كاألسانيد ،خير عكف عمى اكتشاؼ العمة
كبيانيا.
قاؿ يحيى بف معيف  " :لك لـ نكتب الحديث مف ثبلثيف كجيان ما عقمناه "
كقاؿ عمي بف المديني  " :الباب إذا لـ تجمع طرقو لـ يتبيف خطؤه "

(ٓ)

(ْ)

.

.

كقاؿ أحمد بف حنبؿ  " :الحديث إذا لـ تجمع طرقو لـ تفيمو ،كالحديث يفسر بعضو

بعضان "

(ٔ)

.

 -2الموازنة بين طرق الحديث ،والنظر في اختلف الرواة :
النظر في اختبلؼ ركاة الحديث ،كالمكازنة بيف طرقو ،يبيف لنا حاالت الكصؿ

كاالنقطاع ،كاإلرساؿ كاإلعضاؿ ،كغير ذلؾ مف عمؿ الحديث .
ُ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ُّْ :
ِ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ُ . ) ّٖٕ /

ّ -سأفصؿ في ىذا المكضكع في مبحث  " :العمة كعبلقتيا بالتخريج " .
ْ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ِ . ) ُِِ /
ٓ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ُِِ /
ٔ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ُِِ /
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قاؿ الخطيب البغدادم  " :السبيؿ إلى معرفة عمة الحديث  :أف يجمع بيف طرقو ،كينظر

في اختبلؼ ركاتو ،كيعتبر بمكانيـ مف الحفظ كمنزلتيـ في اإلتقاف كالضبط "

(ُ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :السبيؿ إلى معرفة سبلمة الحديث مف العمة [ كما نقمو ابف
حجر عف الخطيب ]  :أف يجمع طرقو ،فإف اتفقت ركاتو كاستككا ظيرت سبلمتو ،كاف
اختمفكا أمكف ظيكر العمة ،فمدار التعميؿ في الحقيقة عمى بياف االختبلؼ "

(ِ)

.

 -3معرفة أسماء رواة الحديث ،وكناىم ،وألقابيم :
إف كثي انر مف العمؿ مصدرىا التشابو بيف أسماء الركاة ،أك كناىـ ،أك ألقابيـ ،أك

نسبيـ ،فمعرفة ىذه األمكر ييسر الكشؼ عف العمؿ التي قد تقع مف قبؿ ىذا التشابو .

قاؿ ىماـ سعيد  " :نجد الكثير مف الكنى التي لـ تشتير أصحابيا بيا ،فيستغميا

المدلسكف ستا انر لتدليسيـ ،كلكف المعرفة الكاسعة التي يتمتع بيا الناقد تقؼ لكؿ ذلؾ
بالمرصاد "

(ّ)

.

قاؿ مصطفى باحك  " :كىذا يساعد عمى معرفة اشتباه الركاة ،كتصحيفات األسانيد،
كانقبلب األسامي كغيرىا ،ككذا معرفة اإلرساؿ الخفي "

(ْ)

.

 -4معرفة مواليد الرواة ووفياتيم :
معرفة مكاليد الركاة ككفياتيـ يساعد في بياف اتصاؿ السند أك انقطاعو ،ككذا تدليس

الراكم أك عدمو ،ككذا إرسالو ،كنحك ذلؾ مف األمكر التي تعيف عمى بياف عمؿ السند .

قاؿ سفياف الثكرم ( ت ُُٔىػ ) " :لما استعمؿ الركاة الكذب استعممنا ليـ التاري " (ٓ).
(ٓ).
كقاؿ حفص بف غياث ( ت ُْٗىػ )  " :إذا اتيمتـ الشي فحاسبكه بالسنيف ،يعني:

احسبكا سنو كسف مف كتب عنو " (ٔ).
ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُِ :

ِ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) َُٕ /

ّ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ُّٓ :
ْ -العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ُِٓ :
ٓ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص . ) ُُٗ :

ٔ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُِ ، ُُٗ :
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كقاؿ حساف بف زيد  " :لـ نستعف عمى الكذابيف بمثؿ التاري  ،نقكؿ لمشي  :سنة كـ

كلدت؟  ،فاذا أخبر بمكلده عرفنا كذبو مف صدقو "

(ُ)

.

 -5معرفة مراتب الرواة وترجيح بعضيم عمى بعض عند االختلف :
معرفة مراتب الركاة كترجيح بعضيـ عمى بعض عند االختبلؼ ،يعد إحدل
السبؿ لمكشؼ عف عمؿ األحاديث ،كذلؾ مف خبلؿ المقارنة بيف ىؤالء الركاة ،مف حيث:

الكصؿ ،كالقطع ،كاإلرساؿ ،كالتدليس ،كغير ذلؾ مف األمكر التي تعؿ بيا األحاديث .

قاؿ النككم  " :كالطريؽ إلى معرفتو – أم الحديث المعمؿ–  :جمع طرؽ الحديث،

كالنظر في اختبلؼ ركاتو ،كضبطيـ كاتقانيـ ،ككثر التعميؿ باإلرساؿ بأف يككف راكيو

أقكل ممف كصؿ "

(ِ)

.

كقاؿ ابف رجب الحنبمي  :الكقكؼ عمى عمؿ الحديث يتـ مف خبلؿ :معرفة مراتب الثقات
كترجيح بعضيـ عمى بعض عند االختبلؼ ،إما في اإلسناد ،كاما في الكصؿ كاإلرساؿ،

كاما في الكقؼ كالرفع ،كنحك ذلؾ .

(ّ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كال يقكـ بو إال مف منحو اهلل تعالى فيمان غايصان ،كاطبلعان

حاكيان ،كادراكان لمراتب الركاة ،كمعرفة ثاقبة " (ْ).

كقاؿ مصطفى باحك  " :كمف الطرؽ المعينة عمى معرفة العمؿ :معرفة مراتب الركاة،

كترجيح بعضيـ عمى بعض عند االختبلؼ "

(ٓ)

.

 -6معرفة أصول الكتب ،ودرجتيا في الضبط واالتقان :
ىذا يعيف عمى اكتشاؼ كثير مف األكىاـ التي تقع لمركاة في أصكليـ ،أك أصكؿ

مشايخيـ ،كبالتأمؿ في تصرفات كثير مف المحدثيف ييبلحظ أنيـ يعمكف كثي انر  :بككف ىذا
الحديث ليس في أصؿ فبلف ،أك نظرنا في كتابو فمـ نر ىذه المفظة فيو ،أك لـ يكف

لفبلف أصؿ صحيح كغيرىا .

(ٔ)

ُ -الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( ُ  ،) ُُّ /تاري بغداد ( ٕ .) ّٕٓ /
ِ -التقريب مع التدريب ( ص . ) ُِٕ :

ّ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم ( ص . ) ٓٗ :
ْ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ُُٕ /

ٓ -العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ُُّ :

ٔ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ُِٓ :
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كلقد أنكر أحمد بف حنبؿ ،كمحمد بف يحيى ،عمى عبد الرزاؽ حديثو عف معمر ،عف

الزىرم ،عف أبي سممة ،عف أبي ىريرة  مرفكعان  " :الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير
(ُ)

"

 .كقاؿ  " :لـ يكف في أصؿ عبد الرزاؽ " ،كذكر الدار قطني أف الصكاب إرسالو .

كقاؿ الدار قطني  " :عبد الرزاؽ يخطئ عف معمر في أحاديث لـ تكف في الكتاب ".

(ِ)

قاؿ الحاكـ النيسابكرم – في معرض حديثو عف معرفة صدؽ المحدث كاتقانو  " : -ثـ
يتأمؿ أصكلو  :أعتيقة ىي أـ جديدة ،فقد نبغ في عصرنا ىذا جماعة ،يشتركف الكتب

فيحدثكف بيا ،كجماعة يكتبكف سماعاتيـ بخطكطيـ في كتب عتيقة في الكقت فيحدثكف

بيا "

(ّ)

.

 -7معرفة طرق كل حديث :
معرفة طرؽ الحديث ،أك مخارجو ،أك بكاباتو ،ييسر في الكشؼ عف العمؿ التي قد
تقع فيو مف خبلؿ المقارنة بيف ىذه الطرؽ ،أك بيف مف عرؼ بركاية ىذا الحديث .
قاؿ يحيى بف معيف  " :قاؿ لي ىشاـ بف يكسؼ  :جاءني مطرؼ بف مازف فقاؿ لي:
أعطني حديث ابف جريج كمعمر حتى أسمعو منؾ ،فأعطيتو فكتبيا ،ثـ جعؿ يحدث بيا
عف معمر نفسو كعف ابف جريج فقاؿ لي ىشاـ :انظر في حديثو ،فيك مثؿ حديثي

سكاء ،فأمرت رجبلن فجاءني بأحاديث مطرؼ بف مازف فعارضت بيا فإذا ىي مثميا
سكاء ،فعممت أنو كذاب "

(ْ)

.

قاؿ أبك يعمى الخميمي  " :فمثؿ صخر بف محمد الحاجبي عف الميث عف الزىرم عف
(ٓ)

أنس عف النبي  حديث الطير

لعمي بف أبي طالب  . فمف نظر إليو ممف ال

ُ -الحديث بيذا اإلسناد أخرجو أبك عكانة في مسنده ( ْ ،)ْْٔ/كىك  :ضعيؼ .
ِ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ٕٕٓ :
ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ِٓ :
ْ -الجرح كالتعديؿ ( ٖ . ) ُّْ /

ٓ -حديث الطير ىك  :عف أنس  قاؿ  :كنت أخدـ رسكؿ اهلل  فقدـ لرسكؿ اهلل  فرخ مشكم ،فقاؿ  :الميـ ائتني

بأحب خمقؾ إليؾ يأكؿ معي مف ىذا الطير ،قاؿ  :فقمت  :الميـ اجعمو رجبلن مف األنصار ،فجاء عمي  ،فقمت  :إف

رسكؿ اهلل  عمى حاجة ،ثـ جاء ،فقمت  :إف رسكؿ اهلل  عمى حاجة ،ثـ جاء ،فقاؿ رسكؿ اهلل  : افتح ،فدخؿ ،فقاؿ
رسكؿ اهلل  : ما حبسؾ عمي ،فقاؿ  :إف ىذه آخر ثبلث كرات يردني أنس  ، يزعـ إنؾ عمى حاجة ،فقاؿ  :ما حممؾ

عمى ما صنعت ؟ ،فقمت  :يا رسكؿ اهلل ،سمعت دعاءؾ ،فأحببت أف يككف رجبلن مف قكمي ،فقاؿ رسكؿ اهلل  : إف
الرجؿ قد يحب قكمو  .المستدرؾ عمى الصحيحيف ( ّ . ) َُّ /
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معرفة لو ،حكـ بصحتو؛ ألنو عف الزىرم .كيعرؼ ذلؾ مف رزقو اهلل حظان في ىذا
الشأف ،بمعرفة كؿ رجؿ بعينو ،إلى أف يبمغكا إلى اإلماـ الذم يككف عميو مدار الحديث،

كيبحث عف أصؿ كؿ حديث ،كمف أيف مخرجو؟  ،فيميز بيف الخطأ كالصكاب "

(ُ)

.

قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كقد كانكا يستدلكف باتفاؽ حديث الرجميف في المفظ ،عمى أف

أحدىما أخذه عف صاحبو"

(ِ)

.

 -8كثرة االشتغال بالحديث ،ومداومة النظر :
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كليس ليذا النكع مف العمـ عكف أكثر مف مذاكرة أىؿ

الفيـ كالمعرفة؛ ليظير ما يخفى مف عمة الحديث ،فإذا كجد مثؿ ىذه األحاديث باألسانيد
الصحيحة غير مخرجة في كتابي اإلماميف البخارم ك مسمـ لزـ صاحب الحديث التنقير

عف عمتو ،كمذاكرة أىؿ المعرفة بو؛ لتظير عمتو "

(ّ)

.

قاؿ ابف كثير  " :كانما ييتدم إلى تحقيؽ ىذا الفف :الجيابذة النقاد منيـ ،يميزكف بيف

كم ٍّ
عكجو كمستقيمو ،كما يميز الصيرفي البصير بصناعتو بيف
صحيح الحديث كسقيمو ،ي

الجياد كالزيكؼ ،كالدنانير كالفمكس .فكما ال يتمارل ىذا ،كذلؾ يقطع ذاؾ بما ذكرناه،
كمنيـ مف يظف ،كمنيـ مف يقؼ ،بحسب مراتب عمكميـ كحذقيـ كاطبلعيـ عمى طرؽ

الحديث ،كذكقيـ حبلكة عبارة الرسكؿ  التي ال يشبييا غيرىا مف ألفاظ الناس "

(ْ)

.

قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كال بد في ىذا العمـ مف طكؿ الممارسة ككثرة المذاكرة ،فإذا

عدـ المذاكر بو ،فميكثر طالبو المطالعة في كبلـ األئمة العارفيف :كيحيى القطاف ،كمف
تمقى عنو :كأحمد كابف المديني ،فمف رزؽ مطالعة ذلؾ كفيمو كفقيت نفسو فيو كصارت

لو فيو قكة نفس كممكة ،صمح لو أف يتكمـ فيو "

(ٓ)

.

قاؿ ىماـ سعيد  " :الكشؼ عف العمة يحتاج إلى :عمـ غزير باألسانيد ،كالطرؽ،

كأساليب التعبير ،كما يحتاج إلى مزيد فيـ ،كمعرفة ،كحدة ذكاء ،كسرعة بديية ،كاف

ُ -اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ( ُ . ) َِٓ ، َِْ /
ِ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ٖٔٔ :
ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) َُٔ :

ْ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ْٓ :

ٓ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ْٔٔ :
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شئت فقؿ :ىك فف القمة مف الناس ،كحتى ىؤالء القمة فإنيـ متفاكتكف في القدرة عميو "

(ُ)

.

كبيذا يتضح أف ىناؾ مجمكعة مف الطرؽ كالكسائؿ التي تعيف الناقد عمى الكشؼ

عف العمة ،كالتعرؼ إلييا ،كلكف ىذه الكسائؿ ليس بالسيؿ التحصؿ عمييا ،بؿ تحتاج
إلى كقت كبير كجيد ،حتى يصبح الناقد ينظر إلى الحديث فيعرؼ صحتو مف سقمو،

كسبلمتو مف عمتو ،كما قاؿ الربيع بف خثيـ  " :إف مف الحديث حديثان لو ضكء كضكء

النيار نعرفو بو ،كاف مف الحديث حديثان لو ظممة كظممة الميؿ نعرفو بيا "(ِ) ،كىذه
الدرجة لـ يتحصؿ عمييا إال القمة القميمة مف الجيابذة العمماء ،كما ذكرنا آنفان .

ُ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُِٔ :

ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص  ،) َُٔ :الكفاية في عمـ الركاية ( ص . ) ُّْ :
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المبحث السابع
أسباب العمة
ال ىي ٍسمىـ إنساف مف الخطأ كالزلؿ ،إال مف عصمو اهلل تعالى ،حتى الصحابة



كالتابعيف

دخؿ عمييـ الكىـ كالخطأ ،كىذا مما حذا ببعضيـ إلى االستدراؾ عمى بعضيـ اآلخر في

مركياتيـ ،كما فعمت أـ المؤمنيف عائشة – رضي اهلل عنيا  ، -لذا فإف ىناؾ أسبابان متعددة،

تكمف كراء كقكع العمة كالخمؿ كالكىـ كالغمط في الحديث ،كىذا الخمؿ كالغمط كارد ،كال يؤثر كثي انر

في جرح الراكم إال إذا كثر ذلؾ منو .

ومن أسباب العمة ما يمي :
 -1خطأ الراوي ووىمو :
ىناؾ عبلقة طردية بيف كثرة أحاديث الراكم ،ككثرة خطئو ،فمف كثرت أحاديثو

كثرت أخطاؤه ،كىذا الخطأ كالكىـ كالغمط أمر مبلزـ لمراكم ميما بمغ في الحفظ كالتثبت

كاإلتقاف ،كبما أف األمر كذلؾ فإف خطأ الراكم ككىمو ال يكجب تركو(ُ) ،إال إذا كثر ذلؾ

منو ،كغمب خطؤه عمى صكابو ،كيزيد ىذا عند مف حدث مف ضبط صدره ،ككاف مف

المكثريف .

قاؿ ابف المبارؾ ( ت ُُٖىػ )  " :كمف ىي ٍسمىـ مف الكىـ ؟! "

(ِ)

كقاؿ يحيى بف معيف  " :مف لـ يخطئ في الحديث فيك كذاب "

.
(ّ)

.

كقاؿ أيضان  " :لست أعجب ممف يحدث فيخطئ ،إنما أعجب ممف يحدث فيصيب " (ْ).
كقاؿ أحمد بف حنبؿ  " :كمف يي ٍع ىرل مف الخطأ كالتصحيؼ "

ُ -انظر إلى  :قكؿ أبي حاتـ الرازم في كتاب  :الثقات البف حباف ( ٕ . ) ٕٗ /
ِ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ّْٔ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص . ) ّْٔ :
ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) ّْٔ :
ٓ -سير أعبلـ النببلء ( ٗ .) ُُٖ /
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(ٓ)

.

كقاؿ الترمذم  " :كانما يتفاضؿ أىؿ العمـ بالحفظ كاإلتقاف كالتثبت عند السماع ،مع أنو

لـ يسمـ مف الخطأ كالغمط كبير أحد مف األئمة مع حفظيـ "

(ُ)

.

كقاؿ اإلماـ مسمـ  " :فميس مف ناقؿ خبر كحامؿ أثر مف السمؼ الماضيف إلى زماننا -
كاف كاف مف أحفظ الناس كأشدىـ تكقيان كاتقانان لما يحفظ كينقؿ  -إال الغمط كالسيك ممكف

في حفظو كنقمو "

(ِ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :فإف الغمط ال يسمـ منو كثي انر أحد "

(ّ)

.

إف الخطأ كالكىـ أمراف ال ينفؾ عنيما الراكم ميما بمغ في الحفظ كالتثبت كاإلتقاف،
كخاصة إذا كاف مف المكثريف ،فقد يسيك الراكم ،كقد يذىؿ ،كقد ينسى ،كقد يشتبو عميو

إسناد بآخر ،كقد يدخؿ عميو حديث في آخر ،ال سيما المكثريف مف الركاية .

(ْ)

 -2التشابو بين الرواة في األسماء والكنى :
كثير مف األكىاـ تقع بسبب التشابو الكبير بيف الركاة في األسماء كاأللقاب

كالكنى ،كىذا الكىـ ال يفطف إليو إال المتبحر .

قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كمف تياكف بمعرفة األسامي أكرثو مثؿ ىذا الكىـ "

(ٓ)

.

كقاؿ أيضان" :معرفة المتشابو في قبائؿ الركاة كبمدانيـ كأسامييـ ككناىـ كصناعاتيـ ،كقكـ
يركم عنيـ إماـ كاحد فيشتبو كناىـ كأسامييـ؛ ألنيا كاحدة ،كقكـ يتفؽ أسامييـ كأسامي
آبائيـ فبل يقع التمييز بينيـ إال بعد المعرفة .كىي سبعة أجناس ،قؿ ما يقؼ عمييا إال

المتبحر في الصنعة؛ فإنيا أجناس متفقة في الخط ،مختمفة في المعاني ،كمف لـ يأخذ

ىذا العمـ مف أفكاه الحفاظ المبرزيف ،لـ يؤمف عميو التصحيؼ فييا "
كقاؿ ابف القيـ  " :كمف تأمؿ ىذا اإلسناد

(ٕ)

(ٔ)

.

لـ يشؾ في صحتو؛ لثقة ركاتو كشيرتيـ

كقبكؿ األئمة أحاديثيـ؛ كعمتو  :أف حسينان الجعفي لـ يسمع مف عبد الرحمف بف يزيد بف
ُ -سنف الترمذم ،كتاب العمؿ ( ص . ) َُُٖ :
ِ -التمييز ( ص . ) َُٕ :

ّ -فتح البارم البف حجر ( ٓ . ) ِٕٖ /

ْ -انظر إلى  :قكؿ مصطفى باحك ،في كتابو  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ُّْ :
ٓ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ِِٓ :
ٔ -المصدر السابؽ ( ص . ) َِّ :

ٕ -كىك إسناد حديث أكرده ،كىك مف طريؽ  :حسيف بف عمي الجعفي عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر عف أبي األشعث
األشعث الصنعاني عف أكس قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  " : مف أفضؿ أيامكـ يكـ الجمعة ،فيو خمؽ آدـ ،كفيو قبض ،كفيو
النفخة ،كفيو الصعقة ،فأكثركا عمي مف الصبلة فيو؛ فإف صبلتكـ معركضة عمي" قالكا  :يا رسكؿ اهلل  ، كيؼ تعرض =
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جابر ،كانما سمع مف عبد الرحمف بف يزيد بف تميـ ،كعبد الرحمف بف يزيد بف تميـ ال
يحتج بو ،فمما حدث بو حسيف الجعفي غمط في اسـ الجد ،فقاؿ :ابف جابر ،كقد بيف

ذلؾ الحفاظ كنبيكا عميو "

(ُ)

.

كىذا ىك السبب في كىـ الراكم في األسماء ،فيقمب اسمان باسـ ،أك يصحفو ،أك
يشتبو عميو رواك بآخر ،كأشده إذا اشتبو عميو ضعيؼ بثقة ،فيصحح الكاقؼ عمى الحديث

السند ،كال يتنبو لما كقع فيو مف ذلؾ .

(ِ)

 -3تشابو األسانيد :
تشابو األسانيد سبب مف أسباب كقكع العمة في أحاديث الثقات ،بحيث يضع

إسناد حديث لحديث آخر دكف معرفتو ،كقد كاف مف عادة بعض المحدثيف قمب األسانيد
الختبار الحفاظ .
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :كممف كاف يفعؿ ذلؾ لقصد االمتحاف :كاف شعبة
يفعمو كثي انر لقصد اختبار حفظ الراكم ،فإف أطاعو عمى القمب عرؼ أنو غير حافظ ،كاف

خالفو عرؼ أنو ضابط "

(ّ)

.

كقاؿ أيضان" :كممف فعؿ ذلؾ :يحيى بف معيف مع أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف بحضرة

أحمد بف حنبؿ"(ْ).

كقاؿ أحمد بف منصكر الرمادم ( ت ِٓٔىػ ) " :خرجت مع أحمد بف حنبؿ كيحيى بف

معيف إلى عبد الرزاؽ ،خادمان ليما ،فمما عدنا إلى الككفة قاؿ يحيى بف معيف ألحمد بف
حنبؿ :أريد أف أختبر أبا نعيـ ،فقاؿ لو أحمد بف حنبؿ :ال تريد ،الرجؿ ثقة .فقاؿ يحيى

ابف معيف :ال بد لي .فأخذ كرقة فكتب فييا ثبلثيف حديثان مف حديث أبي نعيـ ،كجعؿ
=عميؾ صبلتنا كقد أرمت؟ يعني :كقد بميت .فقاؿ  :إف اهلل – عز كجؿ  -حرـ عمى األرض أف تأكؿ أجساد األنبياء .
أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب  :الصبلة ،باب (َِٖ) فضؿ يكـ الجمعة كليمة الجمعة ( ،ص  ،) ُٕٖ :حديث رقـ :

َُْٕ  ،كالنسائي في سننو ،في كتاب الجمعة ،باب (ٓ) إكثار الصبلة عمى النبي يكـ الجمعة ( ،ص  ،) ِّٕ :حديث
رقـ  ،ُّْٕ :كابف ماجو في سننو ،في كتاب  :إقامة الصبلة كالسنة فييا ،باب (ٕٗ) في فضؿ الجمعة ( ،ص ،) ُُٖ :
حديث رقـ  ، َُٖٓ :كالدارمي في سننو ،في كتاب  :الصبلة ،باب (َِٔ) في فضؿ الجمعة ،) َْٔ / ُ ( ،حديث رقـ

 ، ُِٕٓ :كغيرىـ .

ُ -جبلء األفياـ ( ص . ) ُٖ :

ِ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ُّٖ :
ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ٖٔٔ /
ْ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ٖٔٔ /
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عمى رأس كؿ عشرة منيا حديثان ليس مف حديثو ،ثـ جاءا إلى أبي نعيـ ،فدقا عميو
الباب ،فخرج فجمس عمى دكاف طيف حذاء بابو ،كأخذ أحمد بف حنبؿ فأجمسو عف يمينو،
كأخذ يحيى بف معيف فأجمسو عف يساره ،ثـ جمست أسفؿ الدكاف ،فأخرج يحيى بف معيف

الطبؽ فق أر عميو عشرة أحاديث ،كأبك نعيـ ساكت ،ثـ ق أر الحادم عشر فقاؿ لو أبك نعيـ:
ليس مف حديثي فاضرب عميو ،ثـ ق أر العشر الثاني كأبك نعيـ ساكت فق أر الحديث الثاني

فقاؿ أبك نعيـ :ليس مف حديثي فاضرب عميو ،ثـ ق أر العشر الثالث كق أر الحديث الثالث

فتغير أبك نعيـ كانقمبت عيناه ثـ أقبؿ عمى يحيى بف معيف فقاؿ لو :أما ىذا  -كذراع

أحمد في يده  -فأكرع مف أف يعمؿ مثؿ ىذا ،كأما ىذا - :يريدني  -فأقؿ مف أف يفعؿ

مثؿ ىذا ،كلكف ىذا مف فعمؾ يا فاعؿ ،ثـ أخرج رجمو ،فرفس يحيى بف معيف ،فرمى بو
مف الدكاف ،كقاـ فدخؿ داره فقاؿ أحمد ليحيى :ألـ أمنعؾ مف الرجؿ؟! كأقؿ لؾ :إنو

ثبت .قاؿ :كاهلل لى ىرٍف ىستيو لي أحب إلي مف سفرم .

(ُ)

كىذا الصنيع ال ينبغي أف يقكـ أحد ممف يعمـ بو أك أف يقصده ،إال إف كاف يريد بو

اختبار حفظ أحد المحدثيف ،أك العمماء في شأنو ،كشرط ذلؾ الجكاز كعدـ الحرمة ينبغي

أف يككف بقدر الحاجة ،كأف ينتيي بانتيائيا ،كما قاؿ ابف حجر" :كقد يقع اإلبداؿ عمدان،
لمف يراد اختبار حفظو امتحانان مف فاعمو ،كما كقع :لمبخارم ،كالعقيمي ،كغيرىما،
كشرطو :أف ال يستمر عميو ،بؿ ينتيي بانتياء الحاجة "(ِ)؛ ألنو كالضركرة التي ينبغي

أف تقدر بقدرىا.
 -4سموك الجادة

(ّ)

()4

:

قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :فإف كاف المنفرد عف الحفاظ مع سكء حفظو قد سمؾ

الطريؽ المشيكر ،كالحفاظ يخالفكف ،فإنو ال يكاد يرتاب في كىمو كخطئو؛ ألف الطريؽ
المشيكر تسبؽ إليو األلسنة كاألكىاـ كثي انر ،فيسمكو مف ال يحفظ "

(ٓ)

.

ُ -تاري بغداد ( ُِ . ) ّْٓ ، ّّٓ /

ِ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص . ) ِْ :
ً
ً
ّ -بحث منشكر بعنكاف  " :ىن ٍ ً ً
يف ىكىن ىك ًاد ًرًى ٍـ ىكفى ىكائًًد ًى ٍـ " ،تأليؼ  :أ .د .محمد مصطفى نجـ ( ص
ظ يـ ع ٍقد أ ى
ىى ٍّـ ىغ ىرائ ًب ا ٍل يم ىح ٍّدث ى
. ) ُُ ، َُ :

-4وهً:الطرٌقالمشهورالتًتسبقإلٌهااأللسنةواألوهامكثٌراً،فٌسلكهمنالٌحفظ.العلةوأجناسهاعندالمحدثٌن(ص174:
) .

ٓ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ُْٖ :
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كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :نعـ الذم يجرم عمى طريقة أىؿ الحديث :أف ركاية

عبدالعزيز شاذة؛ ألنو سمؾ الجادة كمف عدؿ عنيا دؿ عمى مزيد حفظو "

(ُ)

.

 -5خفة ضبط الراوي لعارض من العوارض .
كىذه العكارض :أمكر تعرض لممحدث تؤثر في ضبطو دكف أف تؤثر في
إدراكو ،كىي تعترم المحدث الذم يعتمد عمى كتابو في الركاية ،فإذا ضاع الكتاب ،أك
احترؽ ،أك أضر الراكم ،أك لـ يصطحب كتابو معو إذا رحؿ ،في كؿ ىذه الحاالت

يختؿ ضبط الراكم ،كيككف سبب خفة الضبط ىذا العارض الذم اعترض المحدث .
مف ىذه العكارض

(ّ)

(ِ)

:

 تغير في الحفظ في بعض المكاطف دكف بعض . ذىاب بصر الراكم . -صغر سف الراكم .

(ْ)

(ٓ)

(ٔ)

 -كبر سف الراكم كشيخكخة .

(ٕ)

 -6اختصار الحديث ،أو روايتو بالمعنى :
اختصار الحديث ،أك ركايتو بالمعنى ،جائز عند جميكر العمماء ،لكف ىذا الجكاز

مقيد بقيكد ال بد منيا كي يككف صكابان .

قاؿ الخطيب البغدادم  " :كالمستحب لو أف يكرد األحاديث بألفاظيا؛ ألف ذلؾ أسمـ

لو "

(ٖ)

.

ُ -فتح البارم البف حجر ( ّ . ) َِٕ ، ِٔٗ /

ِ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) َُٕ :

ّ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ص  ،) ُُّ – َُٕ :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص .) َُٓ :
ْ -انظر إلى  :قكؿ ابف حباف عف عباس بف الفضؿ  .تيذيب التيذيب ابف حجر ( ٓ . ) ُُُ /
ٓ -انظر إلى  :قكؿ أحمد بف حنبؿ عف عبد الرزاؽ بف ىماـ  .المصدر السابؽ ( ٔ . ) ِٕٗ /

ٔ -انظر إلى  :قكؿ محمد بف مكسى الباشاني عف إسحاؽ بف راىكيو  .المصدر السابؽ ( ُ . ) َُٗ /
ٕ -انظر إلى  :قكؿ أبك حاتـ الرازم عف ىشاـ بف عبدالممؾ الباىمي  .المصدر السابؽ ( ُُ . ) ّْ /
ٖ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص. ) ُٕٔ :
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كقيؿ لمخطيب البغدادم  :كاف عبد الرحمف حافظان فقاؿ  " :كاف حافظان ،ككاف يتكقى

كثي انر ،ككاف يحب أف يحدث باأللفاظ ،فاف كاف ممف يركل عمى المعنى دكف اعتبار

المفظ ،فيجب أف يككف تكقيو أشد كتحرزه أكثر؛ خكفان مف إحالة المعنى الذم بو يتغير

الحكـ "

(ُ)

.

كقاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كقد ركل كثير مف الناس الحديث بمعنى فيمكه منو فغيركا

المعنى "

(ِ)

.

كقاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :كانما يسمـ ذلؾ فيما لـ تتصرؼ الركاة في ألفاظو،

كالطريؽ إلى معرفة ذلؾ :أف تقؿ مخارج الحديث كتتفؽ ألفاظو ،كاال فإف مخارج الحديث
إذا كثرت قؿ أف تتفؽ ألفاظو؛ لتكارد أكثر الركاة عمى االقتصار عمى الركاية بالمعنى،

بحسب ما يظير ألحدىـ أنو كاؼ بو ،كالحامؿ ألكثرىـ عمى ذلؾ :أنيـ كانكا ال يكتبكف،

كيطكؿ الزماف فيتعمؽ المعنى بالذىف ،فيرتسـ فيو ،كال يستحضر المفظ فيحدث بالمعنى؛

لمصمحة التبميغ ،ثـ يظير مف سياؽ ما ىك أحفظ منو أنو لـ يكؼ بالمعنى "

ُ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص. ) ُٕٔ :

ِ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ِْٕ :
ّ -فتح البارم البف حجر ( ُّ . ) ِْٖ /
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(ّ)

.

المبحث الثامن
أقسام العمة
تنقسـ العمة إلى أقساـ عديدة ،بحسب اعتبارات مختمفة ،فتارة بحسب محميا ،كتارة
بحسب تأثيراىا ،كتارة بحسب ظيكرىا كخفائيا ،كتارة بحسب أجناسيا .

أقسام العمة بحسب محميا :
تنقسـ العمة بحسب محميا إلى ثبلثة أقساـ  :عمة في السند ،كعمة في المتف ،كعمة في

السند كالمتف معان .

قاؿ ابف الصبلح  " :ثـ قد تقع العمة في إسناد الحديث كىك األكثر ،كقد تقع في متنو "
كقاؿ النككم  " :كتقع العمة في اإلسناد كىك األكثر ،كقد تقع في المتف "

(ِ)

(ُ)

.

.

ط ًع يم ٍس ىنًد "
يء ىغالًبان في الس ىنًد  ...تى ٍق ىد يح في المتٍ ًف بًقى ٍ
كقاؿ الحافظ العراقي  " :ىك ٍى ىي تى ًج ي
كقاؿ السخاكم – مكضحان  " : -كىي أم  :العمة الخفية ،تجيء غالبان في السند ،أم  :كقميبلن في
(ّ)

المتف "

(ْ)

.

.

كقاؿ مصطفى باحك  " :كقد تقع العمة في السند كالمتف معان ،كىي ما تركب مف األنكاع السابقة،

لكف أكثر ما تقع العمة في السند "

(ٓ)

.

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُِ :

ِ -التقريب مع التدريب ( ص . ) ُِٕ :

ّ -ألفية العراقي في عمكـ الحديث  -التبصرة كالتذكرة  ( -ص . ) ُٕ :
ْ -فتح المغيث ( ُ . ) ِِٖ /

ٓ -العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ِْْ :
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عمة السند :
كزيادة رواك في السند ،أك دخكؿ سند في آخر ،أك اشتباه رواك بآخر ،أك سقكط رواك مف
السند ،أك إرساؿ المكصكؿ ،أك كقؼ المرفكع ،أك غير ذلؾ .

(ُ)

مثال العمة في السند :
حديث يعمى بف عبيد الطنافسي ،عف سفياف الثكرم ،عف عمرك بف دينار ،عف ابف عمر
 ، عف النبي  حديث  " :البيعاف بالخيار "

(ِ)

.

فيذا إسناد متصؿ ،بنقؿ العدؿ عف العدؿ ،كىك معمؿ غير صحيح ،كالمتف عمى كؿ حاؿ
صحيح ،كالعمة في قكلو  :عف عمرك بف دينار ،إنما ىك عف  :عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر.

ىكذا ركاه األئمة مف أصحاب سفياف عنو ،كأبي نعيـ الفضؿ بف دكيف ،كمحمد بف يكسؼ
الفريابي ،كمخمد بف يزيد ،كغيرىـ .فكىـ يعمى بف عبيد كعدؿ عف عبد اهلل بف دينار إلى عمرك

بف دينار ككبلىما ثقة .

(ّ)

ُ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص  ،) ُُِ :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص  ،) ُِٕ :العمة كأجناسيا
عند المحدثيف ( ص .) ِّْ :

ِ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب البيكع ،باب (ِْ) كـ يجكز الخيار ،) ٖٗ / ِ ( ،حديث رقـ ، َُِٕ :

َُِٖ  ،ككذا في باب (ّْ) اذا لـ يكقت في الخيار ىؿ يجكز البيع ،) ٖٗ / ِ ( ،حديث رقـ  ، َُِٗ :ككذا في باب

( ْْ) البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا ،) ٖٗ / ِ ( ،حديث رقـ  ، ُُُِ ، َُُِ :ككذا في باب ( ْٓ ) اذا خير أحدىما
صاحبو بعد البيع فقد كجب البيع ،) َٗ / ِ ( ،حديث رقـ  ، ُُِِ :ككذا في باب ( ْٔ ) إذا كاف البائع بالخيار فيؿ

يجكز البيع ،) َٗ / ِ ( ،حديث رقـ  ، ُُِّ :كمسمـ في صحيحو ،في كتاب البيكع باب ( َُ ) ثبكت خيار المجمس
لممتبايعيف  ،) ُْ ، ُّ ، ُِ / ِ ( ،حديث رقـ  ، ْٔ – ّْ :الحديث بيذا اإلسناد المعمكؿ  :ضعيؼ؛ لكجكد العمة
فيو .

ّ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص  ،) ُِِ :تدريب الراكم ( ص .) ُِٖ ، ُِٕ :
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وعمة المتن :
كدخكؿ متف في آخر ،أك زيادة لفظة غريبة في المتف ،أك إدراج في كبلـ رسكؿ اهلل ، 
أك غير ذلؾ .

(ُ)

مثال العمة في المتن :
ما أخرجو مسمـ في صحيحو

(ِ)

مف ركاية الكليد بف مسمـ ،حدثنا األكزاعي ،عف قتادة أنو

كتب إليو يخبره عف أنس بف مالؾ  ، أنو حدثو قاؿ  " :صميت خمؼ النبي  كأبي بكر

كعمر كعثماف  فكانكا يستفتحكف بالحمد هلل رب العالميف ،ال يذكركف  :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
في أكؿ قراءة كال في آخرىا "

(ّ) .

قاؿ السيكطي  :ىذا الحديث معمكؿ أعمو الحفاظ؛ لبلضطراب في كجكد البسممة أك عدـ
كجكدىا .

(ْ)

ُ -انظر إلى  :اختصار عمكـ الحديث ( ص  ،) ْٓ :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ِّْ :

ِ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب  :الصبلة ،باب ( ُّ ) حجة مف قاؿ  :ال يجير بالبسممة ،) ُٗٓ / ُ ( ،حديث
رقـ  ، َٓ :الحديث بيذا اإلسناد  :صحيح .

ّ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص  ،) ُِِ :تدريب الراكم  -تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِٗ :
ْ -انظر إلى  :تدريب الراكم  -تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِٗ :
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أقسام العمة بحسب تأثيرىا :
تنقسـ العمة بحسب تأثيرىا في الحديث إلى قسميف  :عمة قادحة ،كعمة غير قادحة .
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :إذا كقعت العمة في اإلسناد  :قد تقدح كقد ال تقدح ،كاذا
قدحت فقد تخصو [ أم تخص اإلسناد في القدح ] ،كقد تستمزـ القدح في المتف ،ككذا القكؿ في

اإلسناد فاألقساـ عمى ىذا ستة (ُ) "

(ِ)

.

 -1عمة في اإلسناد ولم تقدح مطمقاً :
كحديث ركاه مدلس بالعنعنة ،ثـ يكجد مف طريؽ أخرل أنو قد صرح بالسماع،
ككحديث مضطرب كأمكف الجمع ،فتبيف عدـ قدح العمة .
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :فمثاؿ ما كقعت العمة في اإلسناد كلـ تقدح مطمقان :
ما يكجد مف حديث مدلس بالعنعنة ،فإف ذلؾ عمة تكجب التكقؼ عف قبكلو ،فإذا كجد مف

طريؽ أخرل قد صرح بالسماع تبيف أف العمة غير قادحة .ككذا إذا اختيمؼ في اإلسناد
عمى بعض ركاتو ،فإف ظاىر ذلؾ يكجب التكقؼ عنو ،فإف أمكف الجمع بينيما عمى
طريؽ أىؿ الحديث بالقرائف التي تحؼ اإلسناد تبيف أف تمؾ العمة غير قادحة "

(ّ)

.

 -2عمة في اإلسناد وتقدح فيو دون المتن :
كإبداؿ راك ثقة براك ثقة؛ فإف ىذا يستمزـ القدح في السند دكف المتف ،حيث يبقى

المتف سميمان ال عمة فيو بسبب اإلبداؿ .

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كمثاؿ ما كقعت العمة فيو في اإلسناد كتقدح فيو دكف المتف

ما مثؿ بو المصنؼ

(ْ)

مف إبداؿ راك ثقة براك ثقة " (ٓ) .

ُ -حيث لـ يذكر إال خمسة أقساـ ،كذكر القسـ الثالث ضمف القسـ الثاني .
ِ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ . ) ُُٓ /
ّ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ْٕٕ /

ْ -أم  :ابف الصبلح في مقدمتو ( ص  .) ُُِ :حيث قاؿ  " :فمف أمثمة ما كقعت العمة في إسناده مف غير قدح في
المتف  :ما ركاه الثقة يعمى بف عبيد عف سفياف الثكرم عف عمرك بف دينار عف ابف عمر  عف النبي  قاؿ  " :البيعاف

بالخيار  "...الحديث .فيذا إسناد متصؿ بنقؿ العدؿ عف العدؿ ،كىك معمؿ غير صحيح ،كالمتف عمى كؿ حاؿ صحيح،
كالعمة في قكلو  :عف عمرك بف دينار ،إنما ىك عف عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر ،ىكذا ركاه األئمة مف أصحاب سفياف

عنو  .فكىـ يعمى بف عبيد كعدؿ عف عبد اهلل بف دينار إلى عمرك بف دينار ككبلىما ثقة "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص :

ُُِ. ) ُِِ ،

ٓ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٕٕ /
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 -3عمة في اإلسناد وتقدح فيو وفي المتن أيضاً :
كإبداؿ راك ضعيؼ بآخر ثقة؛ فإف ذلؾ يستمزـ القدح في السند كالمتف معان .
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :فإف أبدؿ راك ضعيؼ براك ثقة ،كتبيف الكىـ فيو ،استمزـ
القدح في المتف إف لـ يكف لو طريؽ أخرل صحيحة .كمف أغمض ذلؾ أف يككف

الضعيؼ مكافقان لمثقة في نعتو"

(ُ)

.

 -4عمة في المتن ولم تقدح فيو وال في السند :
كاختبلؼ ألفاظ حديث مع إمكاف الجمع بينيا ،فإف ىذا يزيؿ قدح العمة .
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كمثاؿ -ذلؾ  : -ما كقع مف اختبلؼ ألفاظ كثيرة مف
أحاديث الصحيحيف ،إذا أمكف رد الجميع إلى معنى كاحد ،فإف القدح ينتفي عنيا" (ِ).

 -5عمة في المتن وتقدح في اإلسناد دون المتن :
كركاية حديث بالمعنى ،بحيث يككف ظف الراكم في معنى ىذا الحديث خطأن .
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :كمثاؿ ذلؾ  :ما يركيو راك بالمعنى الذم ظنو يككف
خطأن ،كالمراد بمفظ الحديث غير ذلؾ ،فإف ذلؾ يستمزـ القدح في الراكم ،فيعمؿ
(ّ)

اإلسناد "

.

 -6عمة في المتن وتقدح فيو دون اإلسناد :
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  :كمثاؿ ذلؾ  :ما ذكره المصنؼ

(ْ)

.

(ٓ)

قاؿ ابف الصبلح  " :كمثاؿ العمة في المتف  :ما انفرد مسمـ بإخراجو في حديث أنس،

مف المفظ المصرح بنفي قراءة بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،فعمؿ قكـ ركاية المفظ المذككر لما

أركا األكثريف إنما قالكا فيو  :فكانكا يستفتحكف القراءة بالحمد هلل رب العالميف ،مف غير
ُ -المصدر السابؽ ( ِ  .) ْٕٕ /كانظر إلى  :مثاؿ لذلؾ ضربو ابف حجر العسقبلني في نفس المصدر ( ص ْٕٕ :
. ) ْٕٖ ،

ِ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ْٕٖ /
ّ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ْٕٖ /

ْ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص. ) ُِِ :

ٓ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٕٖ /
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تعرض لذكر البسممة ،كىك الذم اتفؽ البخارم كمسمـ عمى إخراجو في الصحيح ،ك أركا

أف مف ركاه بالمفظ المذككر ركاه بالمعنى الذم كقع لو  .ففيـ مف قكلو  :كانكا يستفتحكف

بالحمد هلل ،أنيـ كانكا ال يبسممكف ،فركاه عمى ما فيـ كأخطأ؛ ألف معناه أف السكرة التي
كانكا يفتتحكف بيا مف السكر ىي الفاتحة ،كليس فيو تعرض لذكر التسمية .

كانضـ إلى ذلؾ أمكر منيا  :أنو ثبت عف أنس : أنو سئؿ عف االفتتاح بالتسمية،
فذكر أنو ال يحفظ فيو شيئان عف رسكؿ اهلل  كاهلل أعمـ " .

(ُ)

أقسام العمة بحسب ظيورىا وخفائيا :
قد تككف العمة جمية ،ظاىرة ال خفاء فييا ،كىذا حسب المعنى العاـ ،كقد تككف خفية غامضة
كىذا حسب المعنى االصطبلحي .

(ِ)

 -1عمة ظاىرة :
كاإلرساؿ الظاىر ،ككالتعميؿ باإلعضاؿ الظاىر ،ككالتعميؿ بكذب الراكم كفسقو

كسكء حفظو ،كنحك ذلؾ مف العمؿ الظاىرة َ
 -2عمة خفية :

ىي كؿ عمة خفي ظيكرىا ،كلـ تبف ،إال بعد التفتيش كالتنقيح ،كلـ تظير إال

لمجيابذة في ىذا الفف.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :إذ المعمكؿ عمى اصطبلحو مقيد بالخفاء "

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِِ :

ِ -سأتحدث عف ىذا المكضكع باستفاضة في مبحث  " :العمة بيف اإلطبلؽ كاالصطبلح " .
ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ . ) ُُٓ /
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(ّ)

.

أقسام العمة بحسب أجناسيا وصورىا :
قسـ الحاكـ النيسابكرم أجناس العمة كصكرىا إلى عشرة أجناس(ُ) ،اكتفى بذكر مثاؿ عمى
ٌ
(ِ)
كؿ جنس ،دكف ذكر التعريؼ لو  ،ثـ جاء السيكطي بعده ذاك انر ىذه األجناس مختص انر ليا،

(ّ)
الم ٍح ىدثيف الشي مصطفى باحك
كمعرفان بكؿ جنس مف ىذه األجناس  ،ثـ جاء بعدىـ مف ي
فأضاؼ أجناسان أخرل مزيدة عمى أجناس الحاكـ النيسابكرم كىي  :خمسة كعشركف جنسان في

كتابو  ( :العمة كأجناسيا عند المحدثيف )

(ْ)

.

ُ -انظر إلى  :معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُُٖ - ُُّ :

ِ -حيث قاؿ " :فقد ذكرنا عمؿ الحديث عمى عشرة أجناس ،كبقيت أجناس لـ نذكرىا ،كانما جعمتيا مثاالن ألحاديث كثيرة

معمكلة؛ لييتدم إلييا المتبحر في ىذا العمـ ،فاف معرفة عمؿ الحديث مف أجؿ ىذه العمكـ "  .المصدر السابؽ ( ص :

ُُٖ ) .

ّ -حيث قاؿ  " :كقد قسـ الحاكـ في عمكـ الحديث أجناس المعمؿ إلى عشرة كنحف نمخصيا ىنا بأمثمتيا " تدريب الراكم –
تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِِِ :

ْ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ّْٓ – ِٖٖ :
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المبحث التاسع
العمة بين اإلطلق واالصطلح
فقد عرؼ المحدثكف العمة اصطبلحان بأنيا  " :سبب ،غامض ،خفي ،قادح ،يقدح في

صحة الحديث ،مع أف الظاىر السبلمة منو " .

(ُ)

حسب االصطبلح – شرطيف أساسييف ىما :

كيستفاد مف ىذا التعريؼ أف لتحقؽ العمة –

ُ -الغمكض كالخفاء .

ِ -القدح في صحة الحديث .
فإف اختؿ أحد الشرطيف ،أك كبلىما ،كأف تككف العمة غامضة كليست قادحة ،أك قادحة كليست

غامضة ،أك ليست غامضة كال قادحة ،فمف تككف عمة حسب اصطبلح المحدثيف ،إنما تسمى

عمة إطبلقان – أم حسب المعنى العاـ لمعمة  ، -أك عمى غير مقتضاىا ،أك عمى غير بابيا .
فقد يطمؽ بعض عمماء الحديث اسـ العمة في أقكاليـ عمى األسباب التي يضعؼ بيا
الحديث  :مف جرح الراكم بالكذب ،أك الغفمة ،أك سكء الحفظ ،أك نحك ذلؾ مف األسباب الظاىرة

القادحة ،فيقكلكف  " :ىذا الحديث معمكؿ بفبلف " مثبلن ،كال يريدكف العمة المصطمح عمييا؛ ألنيا
إنما تككف باألسباب الخفية التي تظير مف سبر طرؽ الحديث .كبيذا نؤكد عمى أف عمماء العمؿ
لـ يتقيدكا بما اصطمحكه عمى العمة ،كالمتتبع لكتب العمؿ ،كصنيع النقاد فييا يرل أف العمة عندىـ

أكسع مما تضمنو التعريؼ السابؽ ،كأنيا عبارة عف  :خطأ الراكم سكاء أكاف ثقة أـ ضعيفان،
كسكاء لزـ رد الحديث أك ال .كبالتالي ال داعي إلخراج حديث الضعيؼ مف التعريؼ ،ثـ إف

الغمكض ليس شرطان أساسيان لمعمة – مف حيث اإلطبلؽ  ،-كانما مف صفاتيا الطبيعية ،حيث
إنيا ال تعرؼ إال مف خبلؿ استحضار الركايات كمقارنة بعضيا ببعض ،كمعرفة ما بينيا مف

صمة ،كفقو ما يحيط بيا مف قرائف كمبلبسات .كمف ىنا نجد تعريؼ العمة في كتب المصطمح

يضيؽ معناىا؛ حيث صارت العمة مقيدة فييا بمركيات الثقات ،كما سبؽ ذلؾ في تعريؼ
الصحيح ،كلفت االنتباه إلى ىذا الجانب أمر لو أىمية في فيـ منيج القكـ في التصحيح

كالتعميؿ

(ِ)

.

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص ،) َُِ :نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص  ،) َٕ :فتح
المغيث ( ُ  ،) ِِٕ /انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِٔ :

ِ -انظر إلى  :عمكـ الحديث في ضكء تطبيقات المحدثيف النقاد ( ص . ) ِٓ :
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قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كطريؽ التكفيؽ بيف ما حققو المصنؼ

(ُ)

كبيف ما يقع في كبلميـ:

أف اسـ العمة إذا أطمؽ عمى حديث ال يمزـ منو أف يسمى الحديث معمكالن اصطبلحان؛ إذ المعمكؿ

ما عمتو خفية قادحة " ،كليذا قاؿ الحاكـ " :إنما يعؿ الحديث مف أكجو ليس فييا لمجرح

مدخؿ" "

(ِ)

.

فمن ذلك ما يمي :
 -1قادحة وليست خفية :
إف الغمكض ليس شرطان أساسيان لمعمة ،كانما مف صفاتيا الطبيعية؛ حيث إنيا ال

تعرؼ إال مف خبلؿ استحضار الركايات كمقارنة بعضيا ببعض ،كمعرفة ما بينيا مف

صمة ،كفقو ما يحيط بيا مف قرائف كمبلبسات

(ّ)

.

قاؿ الحافظ العراقي  " :كقد يعمكف الحديث بأنكاع الجرح  :مف الكذب ،كالغفمة ،كسكء
الحفظ ،كفسؽ الراكم ،كذلؾ مكجكد في كتب العمؿ "

(ْ)

.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كالعمة أعـ مف أف تككف خفية أك كاضحة ،كليذا قاؿ
(ٓ)

الحاكـ

" :كانما يعؿ الحديث مف أكجو ليس فييا لمجرح مدخؿ"

(ٔ)

.

ثـ بيف الحافظ ابف حجر العسقبلني كثير مف األسباب الظاىرة تسمى عمبلن فقاؿ " :
الضعؼ في الراكم عمة في الخبر ،كاالنقطاع في اإلسناد عمة في الخبر ،كعنعنة

المدلس عمة في الخبر ،كجيالة حاؿ الراكم عمة في الخبر "

(ٕ)

.

يقكؿ الصنعاني ( ت ُُِٖىػ )  " :ككاف ىذا تعريفان أغمبيان لمعمة ،كاال فإنو سيأتي أنيـ

قد يعمكف بأشياء ظاىرة غير خفية كال غامضة "

(ٖ)

.

كمف ينظر في كتب الشركح كالتخريج كالعمؿ يجد إطبلؽ لفظ العمة ،كالمعمكؿ ،ك
المعؿ عمى كثير مف األحاديث التي فييا جرح ظاىر ،كما في كتاب  ( :عمؿ ابف أبي
ُ -أم  :ابف الصبلح في تعريفو لمعمة .

ِ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ . ) ُُٕ /

ّ -انظر إلى  :عمكـ الحديث في ضكء تطبيقات المحدثيف النقاد ( ص . ) ِٓ :
ْ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٗ :

ٓ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُْٕ :

ٔ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ُٕٕ /
ٕ -المصدر السابؽ ( ُ . ) َْٕ /

ٖ -تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ( ِ . ) ِِ /
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حاتـ ) ،كقد أشار الشي ماىر الفحؿ إلى األحاديث التي أعمت بالجرح الظاىر في ىذا
الكتاب فكجدىا كثيرة العدد ،يزيد مجمكعيا عف مائتيف ك سبع ك أربعيف ،ك كذلؾ كجد
في كبلـ كثير مف جيابذة العمـ  :إطبلؽ العمة عمى الجرح الظاىر كما في كتاب ( :

نصب الراية ) لمزيمعي ،ك في كبلـ ابف القيـ كما في كتاب  ( :زاد المعاد ) ،ك كذلؾ
كقع في كبلـ الحافظ ابف حجر العسقبلني :إعبلؿ بعض األحاديث بالعمة الظاىرة ،كما

في كتاب  ( :التمخيص الحبير ) ،ك كتاب  ( :فتح البارم ) ،ك كتاب  ( :سبؿ السبلـ )

.

(ُ)

 -2خفية وليست قادحة :
قاؿ النككم  " :كأطمؽ بعضيـ

(ِ)

العمة عمى  :مخالفة ال تقدح ،كإرساؿ ما كصمو

الثقة ،الضابط ،حتى قاؿ  :مف الصحيح صحيح معمؿ ،كما قيؿ  :منو صحيح شاذ "(ّ).
"(ّ).

لكف السيكطي بيف أف بعض العمماء اعتبر ىذا عكس المعمؿ ،فقاؿ  " :قيؿ  :كذلؾ
عكس المعمؿ؛ فإنو ما ظاىره السبلمة ،فاطمع فيو بعد الفحص عمى قادح ،كىذا كاف

ظاىره اإلعبلؿ باإلعضاؿ ،فمما فتش تبيف كصمو "

(ْ)

.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كالعمة أعـ مف أف تككف قادحة ،أك غير قادحة  ...كليذا
(ٓ)

قاؿ الحاكـ

" :كانما يعؿ الحديث مف أكجو ليس فييا لمجرح مدخؿ".

(ٔ)

.

يقكؿ الصنعاني  " :ككاف ىذا تعريؼ أغمبي [ أم تعريؼ العمة اصطبلحان ] لمعمة ،كاال
فإنو سيأتي أنيـ  ...يعمكف بما ال يؤثر في صحة الحديث "

(ٕ)

.

كقد أطمؽ أبك يعمى الخميمي العمة عمى ما ليس بقادح مف كجكه الخبلؼ .

(ٖ)

ُ -انظر إلى  :كبلـ الشي ماىر فحؿ في كتابو  :أثر عمؿ الحديث في اختبلؼ الفقياء ( ص  ،) ُِ - َُ :كأماكف
ىذه العمؿ الظاىرة في مصادرىا .

ِ -كالمراد ببعضيـ  :أبك يعمى الخميمي .انظر إلى  :اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ( ُ . ) ُّٔ – َُٔ /
ّ -التقريب مع التدريب ( ص . ) ِِِ :
ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) ِِِ :

ٓ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُْٕ :

ٔ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ُٕٕ /

ٕ -تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ( ِ . ) ِِ /

ٖ -انظر إلى  :اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ( ُ . ) ُّٔ – َُٔ /
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قاؿ الحافظ العراقي  " :كبعضيـ يطمؽ اسـ العمة عمى ما ليس بقادح مف كجكه الخبلؼ،
كالحديث الذم كصمو الثقة ،الضابط ،كأرسمو غيره ،حتى قاؿ  :مف أقساـ الصحيح  :ما

ىك صحيح معمكؿ "

(ُ)

.

 -3ليست قادحة وال خفية :
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كالعمة أعـ مف أف تككف قادحة ،أك غير قادحة ،خفية
(ِ)

أك كاضحة ،كليذا قاؿ الحاكـ

مدخؿ".

(ّ)

 " :كانما يعؿ الحديث مف أكجو ليس فييا لمجرح

يقكؿ الصنعاني  " :ككاف ىذا تعريؼ أغمبي لمعمة ،كاال فإنو سيأتي أنيـ قد يعمكف بأشياء
ظاىرة غير خفية كال غامضة ،كيعمكف بما ال يؤثر في صحة الحديث "

(ْ)

.

كقد أطمؽ أبك يعمى الخميمي العمة عمى ما ليس بقادح كال خفي مف كجكه الخبلؼ .

 -4سمى بعضيم النسخ عمة :

سمى الترمذم النس عمة ،كما قاؿ ابف الصبلح (ٔ) ،كالنككم

(ٖ) ،كالعراقي

(ٗ)

.

(ٕ)

(ٓ)

 ،كالسيكطي (ٖ)،

قاؿ الحافظ العراقي  " :فإف أراد الترمذم أنو عمة في العمؿ بالحديث ،فيك كبلـ صحيح.

كاف يي ًرد أنو عمة في صحة نقمو ،فبل؛ ألف في الصحيح أحاديث كثيرة منسكخة "

ُ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٗ :

ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُْٕ :

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ُٕٕ /

ْ -تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ( ِ . ) ِِ /

ٓ -انظر إلى  :اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ( ُ . ) ُّٔ – َُٔ /
ٔ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِّ :

ٕ -انظر إلى  :التقريب مع التدريب– تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِِِ :
ٖ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِِِ :

ٗ -ألفية العراقي في عمكـ الحديث (التبصرة كالتذكرة) ( ص . ) ُٖ :
َُ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٗ :
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(َُ)

.

وخلصة ذلك :
أف عمماء الحديث لـ يتقيدكا بما اصطمحكه عمى العمة ،بؿ أطمقكا العمة عمى كؿ ضعؼ
في الحديث أك خمؿ ،أك كىـ ،كنحك ذلؾ ،سكاء كاف ذلؾ ظاى انر أك خفيان ،كسكاء كاف قادحان أك لـ

يؤثر في صحتو – أم غير قادح . -
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المبحث العاشر
العمة وعلقتيا بالتخريج
ىناؾ عبلقة كطيدة ،قكية بيف عمـ العمؿ كالتخريج؛ حيث إف التخريج ىك الطريؽ
األساس لمكصكؿ إلى العمة كالكشؼ عنيا ،كىذا ما أكده السادة عمماء الحديث ،فممعرفة أم عمة،

ال بد مف جمع طرؽ الحديث ،كتخريج كؿ طريؽ مف ىذه الطرؽ ،ثـ النظر في اختبلؼ الركاة

كطرقيـ ،كالمقارنة بينيـ كبيف ىذه الطرؽ ،فبذلؾ يظير كيتبيف الزيادة كالنقصاف ،كالكصؿ
كالكقؼ كالقطع ،كاإلرساؿ كاالتصاؿ ،كالقمب ،كاإلدراج ،كاالضطراب ،كالشذكذ ،كالنكارة ،كغير
ذلؾ مما ُّ
يعؿ بو الحديث .كسنقتصر ىنا عمى نبذة يسيرة ،فرب إشارة أغنت عف عبارة؛ ألف ىذا
المكضكع يحتاج إلى بحث بسيط .
(ُ)

قاؿ ابف المبارؾ  " :إذا أردت أف يصح لؾ الحديث فاضرب بعضو ببعض "
(ِ)

كقاؿ يحيى بف معيف  " :لك لـ نكتب الحديث مف ثبلثيف كجيان ما عقمناه "
كقاؿ عمي بف المديني  " :الباب إذا لـ تجمع طرقو لـ يتبيف خطؤه "

(ّ)

.

.

.

كقاؿ أحمد بف حنبؿ  " :الحديث إذا لـ تجمع طرقو لـ تفيمو ،كالحديث يفسر بعضو بعضان " (ْ).
(ْ).
كقاؿ أبك حاتـ الرازم  " :لك لـ يكتب الحديث مف ستيف كجيان ما عقمناه "

(ٓ)

.

كقاؿ الخطيب البغدادم  " :كالسبيؿ إلى معرفة عمة الحديث  :أف يجمع بيف طرقو ،كينظر في
اختبلؼ ركاتو ،كيعتبر بمكانيـ مف الحفظ كمنزلتيـ في اإلتقاف كالضبط "

(ٔ)

.

كأنشد محمد بف محمد العمكم الحسيني ( ت ْٕٔق ) قائبلن :
" قد قمت فالقكؿ معركؼ بقائمو

كليػس عػػالػـ أمػر مػثػػؿ جػػاى ػمػػو

إذا أتى خبر تفرل الشككؾ بو

كلـ يبف لؾ فانظر طرؽ ناقمو "

ُ -الجامع ألخبلؽ الراكم ( ِ . ) ِٗٓ /
ِ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ُِِ /
ّ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ُِِ /
ْ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ُِِ /
ٓ -فتح المغيث ( ِ . ) َّٕ /

ٔ -الجامع ألخبلؽ الراكم ( ِ . ) ِٗٓ /
ٕ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ُِِ /
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(ٕ)

ثـ إف ابف الصبلح قد بيف أف مما يعيف كيساعد عمى إدراؾ العمة ،كالكشؼ عنيا أمك انر كانفراد
الراكم ،كمخالفة غيره لو ،كنحكىما ،ككميا ال يتـ معرفتيا إال مف خبلؿ التخريج ،كجمع الطرؽ؛

لذا فقد اختتـ بقكلو  " :كيستعاف عمى إدراكيا – أم العمة  -بتفرد الراكم كبمخالفة غيره لو ،مع

قرائف تنضـ إلى ذلؾ ،تنبو العارؼ بيذا الشأف عمى إرساؿ في المكصكؿ ،أك كقؼ في المرفكع،

أك دخكؿ حديث في حديث ،أك كىـ كاىـ بغير ذلؾ ،بحيث يغمب عمى ٍّ
ظنو ذلؾ فيحكـ بو أك
يتردد فيتكقؼ فيو .ككؿ ذلؾ مانع مف الحكـ بصحة ما كجد ذلؾ فيو ،ككثي انر ما يعممكف المكصكؿ

بالمرسؿ مثؿ  :أف يجيء الحديث بإسناد مكصكؿ ،كيجيء أيضان بإسناد منقطع أقكل مف إسناد
المكصكؿ؛ كليذا اشتممت كتب عمؿ الحديث عمى جمع طرقو "

(ُ)

 ،كىذا ما أكده النككم بقكلو :

" كالطريؽ إلى معرفتو – أم الحديث المعمؿ  -جمع طرؽ الحديث ،كالنظر في اختبلؼ ركاتو
كضبطيـ كاتقانيـ "

(ِ)

.

كقاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كالكجو الثاني مف كجكه معرفة صحة الحديث كسقمو  :معرفة مراتب
الثقات ،كترجيح بعضيـ عمى بعض عند االختبلؼ ،إما في اإلسناد ،كاما في الكصؿ كاإلرساؿ،

كاما في الكقؼ كالرفع ،كنحك ذلؾ  .كىذا ىك الذم يحصؿ مف معرفتو ككثرة ممارستو الكقكؼ

عمى دقائؽ عمؿ الحديث"

(ّ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :ثـ الكىـ :إف اطمع عميو بالقرائف ،كجمع الطرؽ فيك :المعمؿ " (ْ).
(ْ).

كج ٍمع الطرؽ "
كقاؿ أيضان  " :كتى ٍحصؿ معرفة ذلؾ بكثرة التتبع ى

(ٓ)

.

كقاؿ السخاكم  " :كمف فكائده اعتناء الراكم بطرؽ الحديث ،كشكاىده ،كمتابعو ،كعاضده ،بحيث

بيا يتقكل ،كثبت ألجميا حكمو بالصحة ،أك غيرىا ،كال ينزكم كيترتب عمييا إظيار الخفي مف

العمؿ ،كييذب المفظ مف الخطأ كالزلؿ "

(ٔ)

.

ثـ بيف العبلئي أف مف ال دراية لو بطرؽ الحديث كخفاياىا ،فمف يتكصؿ إلى معرفة العمة فقاؿ " :
فبيذه النكتة يتبيف أف  :التعميؿ أمر خفي ال يقكـ بو إال نقاد أئمة الحديث ،دكف مف ال اطبلع لو

عمى طرقو كخفاياىا"

(ُ)

.

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُِ :

ِ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِٕ :
ّ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ّٔٔ :
ْ -نخبة الفكر ( ص . ) ِِٗ :

ٓ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص . ) ُُّ :
ٔ -فتح المغيث ( ِ . ) ّّْ /
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بعض األمثمة التي تَُبين العلقة الوطيدة بين عمم العمل والتخريج :
 -1مثال عمى ما كان متصلً ولكن بعد تخريج طرقو تبين أن اإلرسال أولى وأرجح :
ذكر ابف رجب مثاالن عمى ذلؾ فقاؿ  " :حماد بف يحيى األبح  :لو أكىاـ عف ثابت،

منيا  :حديثو عنو كعف أنس  مرفكعان حديث  " :مثؿ أمتي مثؿ المطر " (ِ).

كالصكاب عف ثابت عف الحسف مرسبلن ،كذا ركاه حماد بف سممة عف ثابت " .

(ّ)

 -2مثال عمى ما كان موقوفاً ولكن بعد تخريج طرقو تبين أن الرفع أولى وأصح :
قاؿ ابف رجب في اختبلط ابف عمية كحماد بف زيد في أيكب  " :كرجحت طائفة ابف

الب ٍرًديجي  " :ابف عمية أثبت مف ركل عف أيكب "  .كقاؿ بعضيـ:
عمية عمى حماد .قاؿ ى
حماد بف زيد ،قاؿ  :كلـ يختمفا إال في حديث أكقفو ابف عمية ،كرفعو حماد ،كىك حديث
أيكب عف ابف سيريف عف أبي ىريرة  عف النبي  " : ليس أحد منكـ ينجيو عممو !،
قالكا  :كال أنت ؟! قاؿ  :كال أنا ،إال أف يتغمدني اهلل برحمتو منو كفضؿ "

(ْ)

 .كليس

كقؼ ىذا الحديث مما يضره؛ فإف ابف سيريف كاف يقؼ األحاديث كثي انر كال يرفعيا،
كالناس كميـ يخالفكف كيرفعكنيا " .

(ٓ)

 -3مثال عمى ما كان مرفوعاً ولكن بعد تخريج طرقو تبين أن الوقف أولى وأرجح :
كتكضيحان ليذه العمة كىي  :الكىـ في رفع المكقكؼ نسكؽ مثاالن استدؿ بو الشي

ىماـ سعيد

(ٔ)

مف كتاب عمؿ الدارقطني ،حيث قاؿ " :كسئؿ عف حديث محمد بف

ُ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ِ. ) ِٕٖ /

ِ -أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب  :األمثاؿ ،باب (ٔ) مثؿ الصمكات ( ،ص  ،) ّْٕ :حديث رقـ ، ِٖٔٗ :
كأحمد في مسنده ( ّ  ،) ُّْ ، َُّ /ككذلؾ في ( ْ  ، ) ُّٗ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ – عمى األرجح عند

ابف رجب الحنبمي . -

ّ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ِ . ) ّٔٗ ، ِٔٗ /

ْ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :المنافقيف ،باب (ُٕ) لف يدخؿ أحد الجنة بعممو ،بؿ برحمة اهلل ْٔٔ / ِ ( ،
 ،) ْٕٔ ،حديث رقـ  ، ٕٖ - ُٕ :الحديث بيذا اإلسناد  :صحيح .

ٓ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ََٕ :
ٔ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُٓ ، َُٓ :
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سيريف ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  " : أحبب حبيبؾ ىكنان  " ...الحديث(ُ).

فقاؿ :يركيو الحسف بف دينار ،عف ابف سيريف ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي ، 
كاختمؼ عنو.
 -فركاه سكيد بف عمرك ،عف حماد بف سممة ،عف أيكب ،عف ابف سيريف ،عف أبي

ىريرة . 

 -كخالفو الحسف بف أبي جعفر ركاه عف أيكب ،عف حميد الحميرم ،عف عمي بف

أبي طالب 

 -كقاؿ ىاركف بف إبراىيـ األىكازم  :عف ابف سيريف ،عف حميد الحميرم ،عف

عمي  يرفعو .

 -قاؿ الدارقطني  :كالصحيح عف عمي  مكقكفان " .

(ِ)

ُ -أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب  :البر كالصمة ،باب ( َٔ ) ما جاء في االقتصاد في الحب كالبغض ( ،ص :
ِٓٓ ) ،حديث رقـ ، ُٕٗٗ :الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ .

ِ -انظر إلى  :عمؿ الدارقطني ( ْ  ،) ّّ /حيث ذكره الشي ىماـ سعيد مختص انر ،كبتصرؼ منو ،في كتاب  :شرح
عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ُُٓ ، َُٓ :
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المبحث الحادي عشر
المصنفات في عمم العمل
قمةه مف سمؾ طريؽ عمـ العمؿ ،أدل إلى قمة المصنفات في ذلؾ العمـ الجميؿ ،العظيـ،

بالنسبة لممصنفات الحديثية ،كىذه المصنفات منيا ما كاف مفردان في عمؿ الحديث ،كمنيا ما كاف

ضمنان كليس أصبلن في تمؾ الكتب ،كمنيا مرتب ،كمنيا غير مرتب .

ت فيو كتب كثيرة مفردة ،بعضيا غير مرتبة  :كالعمؿ
صٍّنفى ٍ
قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كقد ي
المنقكلة عف يحيى القطاف ،كعمي بف المديني ،كأحمد ،كيحيى ،كغيرىـ  .كبعضيا مرتبة ،ثـ منيا
ما رتب عمى المسانيد  :كعمؿ الدارقطني ،ككذلؾ مسند عمي بف المديني ،كمسند يعقكب بف
شيبة ،كىما في الحقيقة مكضكعاف لعمؿ الحديث  .كمنيا ما ىك مرتب عمى األبكاب  :كعمؿ ابف

أبي حاتـ ،كالعمؿ ألبي الخبلؿ الحنبمي ،ككتاب العمؿ لمترمذم أكلو مرتب كآخره غير

مرتب " .

(ُ)

.

ُ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ِٖٗ :
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بعضاً من تقسيمات مصنفات عمم العمل :
 -1مصنفات في عمم العمل عمى المسانيد .
حيث يقكـ المصنؼ بجمع عمؿ أحاديث كؿ صحابي عمى حدة ،كيقكـ بذكر عمؿ
أحاديثو تحت مسنده ،فمثبلن يجمع عمؿ ابف عباس  عمى حدة ،كعمؿ أنس بف مالؾ

 عمى حدة ،كعمؿ ابف عمر  عمى حدة ،كىكذا .
بعضاً ممن اتبع ىذا المنيج :

أ -يعقكب بف شيبة ( ت ِِٔ ق ) في كتابو  " :المسند المعمؿ "
ب-البزار ( ت ِِٗىػ ) في كتابو  " :المسند الكبير المعمؿ "

(ِ)

ت-الدارقطني في كتابو  " :العمؿ الكردة في األحاديث النبكية "

.

(ّ)

(ُ)

.

.

وسأذكر مصنفاً من ىذه المصنفات بشيء من التفصيل :
" العمل الواردة في األحاديث النبوية "
ألؼ اإلماـ ،الحافظ أبك الحسف عمى بف عمر الدارقطني ذلؾ الكتاب ،ذا الحجـ

الكبير ،كالفائدة العظيمة ،قاؿ ابف كثير عنو  " :كقد جمع أزمة ما ذكرناه كمو الحافظ

الكبير أبك الحسف الدارقطني ،في كتابو في ذلؾ ،كىك مف أجؿ كتاب ،بؿ أجؿ ما رأيناه

كضع في ىذا الفف ،لـ يسبؽ إلى مثمو ،كقد أعجز مف يريد أف يأتي بشكمو ،فرحمو اهلل

كأكرـ مثكاه .كلكف يعكزه شيء ال بد منو ،كىك :أف يرتب عمى األبكاب؛ ليقرب تناكلو

لمطبلب ،أك أف تككف أسماء الصحابة الذيف اشتمؿ عمييـ مرتبيف عمى حركؼ المعجـ؛

ليسيؿ األخذ منو ،فإنو مبدد جدان ،ال يكاد ييتدم اإلنساف إلى مطمكبو منو بسيكلة " (ْ).
 -2مصنفات في عمم العمل عمى األبواب الفقيية .

حيث يقكـ المصنؼ بجمع األحاديث المعمة ،كتصنيفيا كترتيبيا حسب أبكاب الفقو،
ثـ يذكر عمميا.
بعضاً ممن اتبع ىذا المنيج :
ُ -انظر إلى  :تذكرة الحفاظ ( ِ . ) ٕٕٓ /

ِ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ِ . ) ْٔٓ /

ّ -انظر إلى  :اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ٓٓ :
ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) ٓٓ :
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أ -عبد الرحمف بف أبي حاتـ في كتابو  " :عمؿ الحديث "

ب-أبك بكر الخبلؿ في كتابو  " :العمؿ "

(ِ)

.

(ُ)

.

وسأذكر مصنفاً من ىذه المصنفات بشيء من التفصيل :
" عمل الحديث "
ألؼ عبد الرحمف بف أبي حاتـ ذلؾ الكتاب ،كرتبو عمى األبكاب الفقيية ،قاؿ ابف

كثير  " :ككذلؾ كتاب العمؿ لعبد الرحمف بف أبي حاتـ كىك مرتب عمى أبكاب

الفقو " (ّ).

قاؿ السخاكم  " :ابف أبي حاتـ لو كتاب في مجمد ضخـ ،مرتب عمى األبكاب ،كقد شرع

الحافظ ابف عبد اليادم في شرحو ،فاخترمتو المنية ،بعد أف كتب منو مجمدان عمى سير

منو "

(ْ)

.

كىك كتاب جميؿ ،عظيـ النفع ،إال أف مصنفو ذكر فيو العمؿ الخفية كالجمية ،فيك غير
خاص بالعمؿ الخفية كما يظف ،حيث ىك عبارة عف  :سؤاالت عف أحاديث كجييا ابف

أبي حاتـ إلى أبيو ،كأبي زرعة .
كقد ذكر الشريؼ حاتـ العكني

(ٓ)

(ٔ)

مجمكعة مف مزايا ذلؾ الكتاب كىي :

أ -أنو رتبو عمى أبكاب الفقو .
ب-أنو حكل عممي إمامي الدنيا.

ت-اعتناؤه بذكر العمؿ المرتبطة بالتفرد .
 -3مصنفات في عمم العمل عمى تراجم الرجال .
كىذه الكتب تجمع بيف ترجمة الراكم مف خبلؿ الجرح كالتعديؿ ،كعمؿ األحاديث .
بعضاً ممن اتبع ىذا المنيج :
ُ -انظر إلى  :سير أعبلـ النببلء ( ُٗ . ) ُِْ /
ِ -انظر إلى  :تذكرة الحفاظ ( ّ . ) ٕٖٓ /
ّ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ٓٓ :

ْ -انظر إلى  :فتح المغيث ( ِ . ) ّٕٖ /

ٓ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) َِٔ :
ٔ -انظر إلى  :المدخؿ إلى فيـ العمؿ ( ص . ) ُُ ، َُ :
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أ -يحيى بف معيف في كتابو  " :التاري كالعمؿ " .

ب-أحمد بف حنبؿ في كتابو  " :العمؿ كمعرفة الرجاؿ " (ُ).
ت-العقيمي في كتابو  " :الضعفاء " أك " الضعفاء الكبير "
ث-ابف عدم في كتابو  " :الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ "

(ّ)

(ِ)

.

.

وسأذكر مصنفاً من ىذه المصنفات بشيء من التفصيل :
" العمل ومعرفة الرجال "
جمع بعض تبلمذة اإلماـ أحمد بف حنبؿ كتاب  " :العمؿ كمعرفة الرجاؿ "  ،كىذا

الكتاب عرؼ براكيو ،فيناؾ ركاية البنو عبد اهلل ،ككذلؾ البنو صالح ،كىناؾ ركاية
لممركذم ،كركاية أخرل لمميمكني .كىذا الكتاب طبع في جزء .كىك غير مرتب بالمرة،

كأغمبو في  :الرجاؿ ،كالجرح كالتعديؿ ،كضبط األسماء ،كالمقارنة بيف الحفاظ ،كفيو مف

عمؿ األحاديث أشياء قميمة .

(ْ)

 -4مصنفات في عمم العمل عمى عمل أحاديث شيخ معين .
حيث يقكـ المصنؼ بجمع عمؿ أحاديث شي معيف ،كيصنفيا في كتاب .
بعضاً ممن اتبع ىذا المنيج :
أ -عمي بف المديني في كتابو  " :عمؿ حديث ابف عيينة "

(ٓ)

.

ب -محمد بف يحيى الذىمي ( ت ِٖٓىػ ) حيث صنؼ  " :عمؿ حديث
الزىرم "

(ٔ)

.

وسأذكر مصنفاً من ىذه المصنفات بشيء من التفصيل :
"عمل حديث ابن عيينة "
ُ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ِّٕ :
ِ -انظر إلى  :تذكرة الحفاظ الذىبي ( ّ . ) ّّٖ /
ّ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ّ . ) ُْٗ /

ْ -انظر إلى  :المدخؿ إلى فيـ عمـ العمؿ ( ص  ،) ٖ :ك العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ُِٔ :
ٓ -انظر إلى  :الجامع ألخبلؽ الراكم ( ِ . ) َِّ /
ٔ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ِ . ) َِّ /
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جمع اإلماـ عمي بف المديني عمؿ األحاديث التي ركاىا سفياف بف عيينة ( ت

ُٖٗ ىػ ) ،كصنفيا في كتاب سماه  " :عمؿ حديث ابف عيينة " ،كىك كتاب كبير يشتمؿ
عمى ثبلثة عشر جزءان .
قاؿ السخاكم  " :العمؿ عف ابف عيينة ركاية ابف المدني عنو "

(ُ)

.

 -5مصنفات في عمم العمل غير مرتبة .
حيث يقكـ المصنؼ بجمع عمؿ األحاديث ،كيصنفيا في كتابو مف غير ترتيب .
بعضاً ممن اتبع ىذا المنيج :
أ -عمي بف المديني في كتابو  " :العمؿ "
ب-الترمذم في كتابو  " :العمؿ الكبير "

(ِ)

(ّ)

.

.

وسأذكر مصنفاً من ىذه المصنفات بشيء من التفصيل :
" العمل الكبير "
ألؼ اإلماـ الترمذم ذلؾ الكتاب ،لكنو مفقكد ،كىك غير مرتب ،كغالبو سؤاالت
كجييا الترمذم لمبخارم ،كفيو مف عمؿ األحاديث شيء كثير .

ُ -فتح المغيث ( ِ . ) ّٕٖ /

ِ -انظر إلى  :شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ِٖٗ :
ّ -انظر إلى  :تذكرة الحفاظ الذىبي ( ِ . ) ّّٔ /

ْ -انظر إلى  :العمة كأجناسيا عند المحدثيف ( ص . ) ِٔٓ :
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(ْ)

الفصل الثاني  -العمة وعلقتيا باألنواع األحد عشر األولى من
مقدمة ابن الصلح .
وينقسم إلى أحد عشر مبحثاً -:
المبحث األكؿ  -العمة كعبلقتيا بالحديث الصحيح .
المبحث الثاني  -العمة كعبلقتيا بالحديث الحسف .
المبحث الثالث  -العمة كعبلقتيا بالحديث الضعيؼ .
المبحث الرابع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المسند .
المبحث الخامس  -العمة كعبلقتيا بالحديث المتصؿ .
المبحث السادس  -العمة كعبلقتيا بالحديث المرفكع .
المبحث السابع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المكقكؼ .
المبحث الثامف  -العمة كعبلقتيا بالحديث المقطكع .
المبحث التاسع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المرسؿ .
المبحث العاشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المنقطع .
المبحث الحادم عشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المعضؿ .

عممي في ىذا الفصل ىو :
سأذكر بداية كؿ مبحث تعريؼ نكع الحديث الذم سأبيف العبلقة بيف العمة كبينو ،ثـ أبيف

شركط ذلؾ النكع ،ثـ أكضح ىذه العبلقة ،ثـ أضرب مثاالن يؤكد ما ذكرت .
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المبحث األول
العمة وعلقتيا بالحديث الصحيح

()1

تعريف الحديث الصحيح " :ىك الحديث المسند الذم يتصؿ إسناده بنقؿ العدؿ الضابط ،عف
العدؿ الضابط إلى منتياه ،كال يككف شاذان ،كال معمبلن "

(ِ)

.

شروط الحديث الصحيح  :يتضح مف تعريؼ الحديث الصحيح ،أنو ال بد أف تتكفر شركط في
الحديث كي يككف صحيحان ،كىي

(ّ)

:

ُ -اتصاؿ السند .
ِ -عدالة الركاة .

ّ -ضبط الركاة .
ْ -عدـ الشذكذ .
ٓ -عدـ العمة .

ُ -كىك النكع األكؿ مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُٗ :
ِ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َِ :

 -3وهذههًشروطالقبولالخمسةالشاملةللصحٌحوالحسنلذاته.انظرإلى:حاشٌةاألجهوريعلىشرحالزرقانًللبٌقونٌة(
ص .)31:

73

العلقة بين العمة والحديث الصحيح
لقد اشترط عمماء الحديث شركطان ال بد منيا؛ لكي يككف الحديث صحيحان ،كمف ىذه

الشركط – كىك آخرىا  : -أف يخمك الحديث مف العمة .

مف ىذا الشرط يتضح أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف العمة كالحديث الصحيح ،حيث إنو إذا كجدت
العمة انتفت الصحة عف الحديث ،كالحكـ بصحة الحديث ينفي كجكد عمة فيو .
أما العمة المقصكد خمكىا مف الحديث كي يككف صحيحان فيي  :العمة القادحة – سكاء

أكانت عمة ظاىرة أـ خفية  -كما عند جميكر المحدثيف(ُ) ،لكف ابف الصبلح لـ يحد تعريؼ
الصحيح بتقييد العمة بالقدح ،كانما أطمقيا ،لكنو قاؿ بعد ذلؾ  :كفي ىذه األكصاؼ – أم

أكصاؼ الحديث الصحيح الذم ذكرىا ضمنان خبلؿ تعريفو لمحديث الصحيح – احت ار انز عما فيو

عمة قادحة (ِ) ،كىذا يؤكد قصده عمى أنيا عمة قادحة .

قاؿ عبلء الديف مغمطام ( ت ِٕٔق )  " :كأف شيخنا – أم ابف الصبلح  -أراد بالعمؿ التي
ال تجرم عمى أصكؿ الفقياء التي ليست قادحة ،أما القادحة فيي تجرم عمى أصكليـ ،كلـ

يحترز ابف الصبلح عنيا حيف حد الصحيح "

(ّ)

.

كقاؿ ابف كثير  " :فحاصؿ حد الصحيح  ... ،ال يككف معبلن بعمة قادحة " .

(ْ)

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كيحتمؿ أنو [ أم ابف الصبلح ] إنما لـ يقيد العمة بالقدح في نفس
الحد – أم حد الصحيح  -؛ ليككف الحد جامعان لمحديث الصحيح المتفؽ عمى قبكلو عند

الجميع؛ ألف بعض المحدثيف يرد الحديث بكؿ عمة سكاء كانت قادحة أك غير قادحة ،كمع ذلؾ
فاختياره أف ال يرد إال بقادح ،بدليؿ قكلو :بعد كبلمو " :كفي احتراز عما فيو عمة قادحة"

فكصفو لمعمة بالقادح يخرج غير القادح "

(ٔ)

(ٓ)

،

.

ُ -قاؿ ابف حجر العسقبلني في معرض كبلمو عف عدـ تقييد تعريؼ ابف الصبلح لمعمة بالقدح  " :بعض المحدثيف يرد
الحديث بكؿ عمة سكاء كانت قادحة أك غير قادحة "  .انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ . ) ِّٔ /

ِ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َِ :
ّ -إصبلح كتاب ابف الصبلح ( ص . ) ْٔ :
ْ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ُٗ :

ٓ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َِ :
ٔ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ . ) ِّٔ /
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كقاؿ السيكطي نقبلن عف ابف حجر  " :كلـ يصب مف قاؿ  :ال حاجة إلى ذلؾ [ أم إلى تقييد

العمة المقصكد خمكىا مف الحديث الصحيح بالقادحة ] ؛ ألف لفظ العمة ال يطمؽ إال عمى ما كاف

قادحان ،فمفظ العمة أعـ مف ذلؾ "

(ُ)

.

أما العمؿ غير القادحة فقد يككف الحديث صحيحان كيشتمؿ عمى عمؿ لكنيا غير قادحة،

كىذه العمؿ ال تؤثر في صحة الحديث كسبلمتو ،كالنس – مثبلن – فقد عده الترمذم عمة(ِ)،

لكنيا عمة غير قادحة؛ لككنيا عمة في العمؿ – أم لككف الحديث المنسكخ ال يعمؿ بو – فكثير
مف األحاديث المنسكخة صحيحة كمكجكدة في الصحيحيف ،بؿ الترمذم نفسو صحح جممة مف
(ّ)

األحاديث منسكخة

.

قاؿ الحافظ العراقي  :فإف أراد الترمذم أف النس عمة في العمؿ بالحديث ،فيك كبلـ صحيح.
كاف يي ًرد أنو عمة في صحة نقمو ،فبل؛ ألف في الصحيح أحاديث كثيرة منسكخة .

ُ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ْٖ :

(ْ)

ِ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص  ،) ُِّ :ألفية العراقي في عمكـ الحديث (التبصرة كالتذكرة) ( ص ،)ُٖ :
المصدر السابؽ ( ص . ) ِِِ :

ّ -انظر إلى  :فتح المغيث( ُ . ) ِّٓ /

ْ -انظر إلى  :شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٗ :
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بعض األمثمة التي توضح العلقة بين العمة والحديث الصحيح :
المثال األول  -حديث صحيح معل بعمة غير قادحة :
كأف ينقص أحد الركاة مف سند حديث راكيان ،ثـ يتضح أنو كرد بالطريقيف – أم

بالزيادة كبالنقص  ، -فعندئذ تككف العمة ليست قادحة.
كمثالو :

اؿ  :ىحدثىىنا
اؿ  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىخ ًازوـ ،قى ى
قاؿ اإلماـ البخارم  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف اٍل يمثىنى ،قى ى
ش عف مج ً
س ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
اىود ىع ٍف طىاك و
اؿ  " :إًنيي ىما
اؿ  :ىمر النبً ُّي  بًقىٍب ىرٍي ًف فىقى ى
اس  قى ى
ٍاأل ٍ
ىع ىم ي ى ٍ ي ى
ي
ً ً
اف ًفي ىكبً و
اف ،ىك ىما يي ىعذ ىب ً
لىيي ىعذ ىب ً
اف ىي ٍم ًشي
ير ،أىما أ ى
اف ىال ىي ٍستىت ير م ٍف اٍل ىب ٍك ًؿ ،ىكأىما ٍاآل ىخ ير  :فى ىك ى
ىح يد يى ىما  :فى ىك ى
طبةن ،فى ىشقيا نًصفىٍي ًف ،فى ىغرىز ًفي يك ٍّؿ قى ٍب ور ك ً
ً ً
كؿ الم ًو
اح ىدةن :قىاليكا  :ىيا ىر يس ى
ىخ ىذ ىج ًر ى
يم ًة "  ،ثيـ أ ى
يدةن ىر ٍ ى
ى ٍ
ى
بالنم ى
ى
ؼ ىع ٍنيي ىما ىما لى ٍـ ىي ٍي ىب ىسا " (ُ) .
ت ىى ىذا ،قى ى
اؿ  " :ىل ىعموي يي ىخفٍّ ي
ً ل ىـ فى ىعٍم ى
قاؿ ابف حجر العسقبلني ردان عمى انتقاد الدارقطني ليذا الحديث :

" قاؿ الدارقطني  :كأخرجا جميعان  -يعني البخارم كمسمـ  -حديث األعمش عف مجاىد عف
طاكس عف ابف عباس

(ِ)

 ، ...قاؿ [ أم الدارقطني ]  :كقد خالفو منصكر فقاؿ  :عف مجاىد

عف ابف عباس ،كأخرج البخارم حديث منصكر عمى إسقاطو طاكسان .

قمت [ أم ابف حجر العسقبلني ]  :كىذا في التحقيؽ ليس بعمة؛ ألف مجاىدان لـ يكصؼ
بالتدليس ،كسماعو مف ابف عباس صحيح في جممة مف األحاديث ،كمنصكر عندىـ أتقف مف

األعمش ،مع أف األعمش أيضان مف الحفاظ ،فالحديث كيفما دار ،دار عمى ثقة ،كاإلسناد كيفما

دار كاف متصبلن ،فمثؿ ىذا ال يقدح في صحة الحديث ،إذا لـ يكف راكيو مدلسان " .

(ّ)

فيذا حديث صحيح معؿ بعمة غير قادحة ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم اطبلقان . -

ُ -أخرجو البخارم في صحيحو  ،في كتاب  :الكضكء ،باب (ٔٓ) حدثنا محمد بف المثنى ،) ٕٔ / ُ ( ،حديث رقـ :

ُِٖ  ،كمسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الطيارة ،باب( ّْ ) الدليؿ عمى نجاسة البكؿ ككجكب االستبراء منو/ ُ ( ،
ُٔٓ ) ،حديث رقـ  ، ُُُ :الحديث بيذا اإلسناد  :صحيح .

ِ -يقصد الحديث السابؽ تخريجو كىك  " :عف ابف عباس  قاؿ  :مر النبي  بقبريف ،فقاؿ  " :إنيما ليعذباف ،كما
يعذباف في كبير ،أما أحدىما  :فكاف ال يستتر مف البكؿ ،كأما اآلخر  :فكاف يمشي بالنميمة " ثـ أخذ جريدة رطبة فشقيا

نصفيف ،فغرز في كؿ قبر كاحدة ،قالكا  :يا رسكؿ اهلل لـ فعمت ىذا ؟  ،قاؿ  " :لعمو يخفؼ عنيما ما لـ ييبسا " .

ّ -انظر إلى  :فتح البارم البف حجر ( ُ  ) َّٓ /باختصار .
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المثال الثاني  -حديث صحيح نزلت رتبتو عن رتبة الصحيح بسبب عمة قادحة :
كإبداؿ راك ضعيؼ براك ثقة .
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :فإف أيٍبًدؿ رواك ضعيؼ برواك ثقة ،كتبيف الكىـ فيو ،استمزـ
القدح في المتف[ أيضان ]  ،إف لـ يكف لو طريؽ أخرل صحيحة .كمف أغمض ذلؾ  :أف يككف

الضعيؼ مكافقان لمثقة في نعتو "
كمثالو  :حديث ركاه أبك داكد

(ُ) .

(ِ)

 ،كالنسائي

(ّ)

 ،كابف ماجو (ْ) ،كالدارمي (ٓ) ،كغيرىـ .

يد ٍب ًف
كف ٍب يف ىع ٍبًد الم ًو ىحدثىىنا يح ىس ٍي يف ٍب يف ىعمً ٍّي ىع ٍف ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىي ًز ى
قاؿ أبك داكد  :ىحدثىىنا ىى يار ي
ً
ً
س ٍب ًف أ ٍىك و
ىجابً ور ىع ٍف أىبًي ٍاألى ٍش ىع ًث الص ٍن ىعانً ٍّي ىع ٍف أ ٍىك ً
ض ًؿ
س قىا ىؿ  :قى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو ً " : إف م ٍف أى ٍف ى
يو الن ٍف ىخةي ،كًف ً
يو قيبًض ،كًف ً
آدـ كًف ً
ام يكـ يكـ اٍلجمع ًة؛ ًف ً
ً
يو الص ٍعقىةي ،فىأى ٍكثًيركا ىعمىي ًم ٍف
يو يخمً ى
أىي ٍ ى ٍ ى ي ي ى
ى
ى ى
ؽ ىي ى
ً ًً
ص ىبلتيىنا
اؿ  :قىاليكا  :ىيا ىر يس ى
كضةه ىعمىي ،قى ى
كؿ الم ًو  ىك ىك ٍي ى
ؼ تي ٍع ىر ي
ص ىبلتى يك ٍـ ىم ٍع ير ى
ض ى
الص ىبلة فيو ،فىًإف ى
اد ٍاأل ٍىنبًي ً
اؿ  " :إًف الموى ىعز ك ىجؿ ىحرـ ىعمىى ٍاأل ٍىر ً
اء "(ٔ).
يت ،فىقى ى
ىج ىس ى
ض أٍ
كف ىبمً ى
ىعمى ٍي ىؾ ىكقى ٍد أ ًىرٍم ى
ى
ت ،ىيقيكلي ى
ى
ى
قاؿ ابف القيـ  " :كأما الفريؽ الثاني الذيف ضعفكه [ أم ضعفكا ىذا الحديث السابؽ تخريجو ]
فقالكا  :ىذا الحديث معركؼ بحسيف بف عمي اٍل يج ٍع ًف ٍّي ،حدث بو عف عبد الرحمف بف يزيد بف
جابر عف أبي األشعث الصنعاني عف أكس بف أكس ،قالكا  :كمف نظر ظاىر ىذا اإلسناد لـ

ىي ٍرتىب في صحتو؛ لثقة ركاتو ،كشيرتيـ ،كقبكؿ األئمة أحاديثيـ ،كاحتجاجيـ بيا ،كحدث بيذا
عفي جماعة مف النببلء .قالكا  :كعمتو  :أف حسيف بف عمي الجعفي لـ
الحديث عف حسيف ي
الج ٌ
يسمع مف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر ،كانما سمع مف عبد الرحمف بف يزيد بف تميـ،

ث بو حسيف الجعفي غمط في اسـ الجد ،فقاؿ:
كعبدالرحمف بف يزيد بف تميـ ال يحتج بو ،فمما ىحد ى
(ٕ)
ابف جابر  .كقد بيف ذلؾ الحفاظ كنبيكا عميو " .

ُ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٕٕ /

ِ -أخرجو أبك داكد في سننو في كتاب  :الصبلة ،باب ( َِٖ ) فضؿ يكـ الجمعة كليمة الجمعة ( ،ص ،) ُٕٖ :
حديث رقـ  ، َُْٔ:ككذلؾ في كتاب  :الصبلة ،باب ( ِّٔ ) االستغفار ( ص ،) ِٕٓ :حديث رقـ . ُُّٓ :

ّ -أخرجو النسائي في سننو ،في كتاب  :الجمعة ،باب ( ٓ ) إكثار الصبلة عمى النبي  يكـ الجمعة  ( ،ص ،)ِّٕ :
حديث رقـ . ُّْٕ :

ْ -أخرجو ابف ماجو في سننو ،في كتاب  :إقامة الصبلة كالسنة فييا ،باب ( ٕٗ ) في فضؿ الجمعة ( ،ص ،) ُُٖ :
حديث رقـ  ، َُْٖ :ككذلؾ في كتاب  :الجنائز ،باب ( ٓٔ ) ذكر كفاتو كدفنو  ( ، ص  ،) ِٕٓ :حديث رقـ :

ُّٔٔ .

ٓ -أخرجو الدارمي في سننو ،كتاب  :الصبلة ،باب ( َِٔ ) فضؿ يكـ الجمعة ،) َْٔ / ُ ( ،حديث رقـ . ُِٕٓ :

-6

هذاالحدٌثبهذااإلسناد:ضعٌف؛لوجودعبدالرحمنبنٌزٌدبنتمٌمفًاإلسناد .

ٕ -تيذيب سنف أبي داكد كايضاح مشكبلتو ( ص . ) ِٓ ، ُٓ :
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ىذا حديث صحيح – في ظاىره  ، -لكنو نزلت رتبتو عف رتبة الحديث الصحيح؛ بسبب

عمة قادحة ،كىي  :إبداؿ رواك ضعيؼ – في اإلسناد  ، -برواك ثقة ،فالحديث في أصمو ضعيؼ،
كأصبح صحيحان بسبب اإلبداؿ ،فيك – أم اإلبداؿ – ىنا ،يعد عمة قادحة ،خفية – ال يدركيا إال

الجيابذة مف النقٌاد  ، -فتصبح العمة عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
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المبحث الثاني
العمة وعلقتيا بالحديث الحسن

()1

تعريف الحديث الحسن :
قاؿ ابف الصبلح  " :كقد أمعنت النظر في ذلؾ [ أم في تعريؼ الحديث الحسف ]
كالبحث ،جامعان بيف أطراؼ كبلميـ [ أم كبلـ المحدثيف في تعريؼ الحديث الحسف ] ،مبلحظان
مكاقع استعماليـ فتنقح لي ،كاتضح أف الحديث الحسف قسماف ... :

القسـ الثاني

(ِ)

 :أف يككف راكيو مف المشيكريف بالصدؽ كاألمانة ،غير أنو لـ يبمغ درجة رجاؿ

الصحيح؛ لككنو يقصر عنيـ في الحفظ كاإلتقاف ،كىك مع ذلؾ يرتفع عف حاؿ مف يعد ما ينفرد

بو مف حديثو منك انر ،كيعتبر في كؿ ىذا  -مع سبلمة الحديث مف أف يككف شاذان كمنك انر -

سبلمتو مف أف يككف معمبلن " ...

(ّ)

.

شروط الحديث الحسن  :يتضح مف تعريؼ الحديث الحسف ،أنو ال بد أف تتكفر شركطه في

الحديث كي يككف حسنان(ْ) ،كىذه الشركط تتفؽ مع شركط الحديث الصحيح عدا شرط كاحد كىك:
كىك  :تماـ ضبط الراكم .حيث يشترط في الحديث الحسف خفة ضبطو كليس تمامو – كما في

الحديث الصحيح –

(ٓ)

كىذه الشركط ىي :

ُ -اتصاؿ السند .
ِ -عدالة الركاة .

ّ -خفة ضبط الركاة ،أك أحدىـ .
ْ -عدـ الشذكذ .
ٓ -عدـ العمة .

ُ -كىك النكع الثاني مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُٓ :
ِ -أم  :الحسف لذاتو .

ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ّٓ ، ِٓ :

ْ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص  ،) ّٓ :نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر ( ص  ، ) ٕٖ :منيج النقد في
عمكـ الحديث ( ص . ) ِْٔ :

ٓ -منيج النقد في عمكـ الحديث ( ص. ) ِْٔ :
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العلقة بين العمة والحديث الحسن
يتضح مف شركط الحديث الحسف أف ىناؾ عبلقتيف مترابطتيف بيف العمة كالحديث

الحسف :

إحداىما  -عبلقة طردية متبلزمة بيف العمة – غير القادحة – كالحديث الحسف ،متمثمة في خفة
ضبط الراكم – كما عند جميكر المحدثيف (ُ) ، -فخفة ضبط الراكم شرط مف شركط الحديث

الحسف ،كىذا الشرط يعد عمة ،لكنيا غير قادحة (ِ) ،ككذلؾ فيناؾ كثير مف األحاديث الحسنة

معمٌة بعمؿ غير قادحة – غير خفة الضبط . -

ثانييا  -عبلقة عكسية بيف العمة – القادحة – كالحديث الحسف ،حيث يشترط في الحديث كي

خمكه مف العمة – القادحة  ، -كالحديث الصحيح .
يككف حسنانٌ ،

كبما أف شركط الحديث الحسف كشركط الحديث الصحيح ،عدا الشرط الثالث كىك  :تماـ

الضبط ،إذان يمكف االستدالؿ بأقكاؿ العمماء المكضحة لنكع العمة المراد خمكىا مف الحديث كي
يككف صحيحان ،عمى نكع العمة المراد خمكىا مف الحديث كي يككف حسنان .

قاؿ عبلء الديف مغمطام  " :كأف شيخنا [ أم ابف الصبلح ] أراد بالعمؿ التي ال تجرم عمى
أصكؿ الفقياء التي ليست قادحة ،أما القادحة فيي تجرم عمى أصكليـ ،كلـ يحترز ابف الصبلح

عنيا حيف حد الصحيح "

(ّ)

.

كقاؿ ابف كثير  " :فحاصؿ حد الصحيح  ... ،ال يككف معبلن بعمة قادحة " .

(ْ)

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كيحتمؿ أنو [ أم ابف الصبلح ] إنما لـ يقيد العمة بالقدح في نفس

الحد [ أم حد الصحيح ] ؛ ليككف الحد جامعان لمحديث الصحيح المتفؽ عمى قبكلو عند الجميع؛
ألف بعض المحدثيف يرد الحديث بكؿ عمة سكاء كانت قادحة أك غير قادحة ،كمع ذلؾ فاختياره

أف ال يرد إال بقادح ،بدليؿ قكلو :بعد كبلمو " :كفي احتراز عما فيو عمة قادحة"
لمعمة بالقادح يخرج غير القادح "

(ٔ)

(ٓ)

 ،فكصفو

.

ُ -لكف ىناؾ مف المحدثيف مف يعد خفة الضبط عمة قادحة ،يرد بيا الحديث كأبي حاتـ  .انظر إلى  :تدريب الراكم –
تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َُِ :

مفس انر قكؿ الخطابي  " :كيقبمو أكثر العمماء " قاؿ – أم السيكطي  " : -كاف كاف بعض
ِ -انظر إلى  :قكؿ السيكطي ٍّ
أىؿ الحديث شدد فرد بكؿ عمة قادحة كانت أـ ال "  .المصدر السابؽ ( ص . ) َُِ :

ّ -إصبلح كتاب ابف الصبلح ( ص . ) ْٔ :
ْ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ُٗ :

ٓ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َِ :
ٔ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ . ) ِّٔ /
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كقاؿ السيكطي نقبلن عف ابف حجر  " :كلـ يصب مف قاؿ  :ال حاجة إلى ذلؾ [ أم إلى تقييد
العمة المقصكد خمكىا مف الحديث الصحيح بالقادحة ]؛ ألف لفظ العمة ال يطمؽ إال عمى ما كاف

قادحان ،فمفظ العمة أعـ مف ذلؾ " (ُ).

كبيذا يتضح أف ىناؾ عبلقة قكية متبلزمة بيف العمة كالحديث الحسف ،كىذه العبلقة إما
أف تككف طردية متبلزمة بيف العمة – غير القادحة – كالحديث الحسف ،متمثمة في خفة ضبط

الراكم؛ فخفة ضبط الراكم شرط مف شركط الحديث الحسف ،كىذا الشرط يعد عمة ،لكنيا غير

قادحة ،ككذلؾ فيناؾ كثير مف األحاديث الحسنة معمٌة بعمؿ غير قادحة – غير خفة الضبط –
كبالتالي فيي – أم العمة – ىنا ليست عمى بابيا – أم إطبلقان  ، -كاما أف تككف العبلقة

خمكه
عكسية بيف العمة – القادحة – كالحديث الحسف ،حيث يشترط في الحديث كي يككف حسنانٌ ،

مف العمة – القادحة  ، -كالحديث الصحيح ،كىذه العمة – ىنا – إما أف تككف ظاىرة  -فتصبح
ليست عمى بابيا  ، -كاما خفية  -فتصبح عمى بابيا . -

ُ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ْٖ :
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بعض األمثمة التي توضح العلقة بين العمة والحديث الحسن :
المثال األول  -حديث حسن مع ّل بعمة غير قادحة :
إف كؿ حديث حسف ،ال بد لو إال أف يككف معبل
ٌن بعمة غير قادحة – كما كضحت سابقان

 ، -كىي شرط مبلزـ لمحديث – مف حيث إسناده  -كي يككف حسنان ،كىذه العمة ىي  :خفة

ضبط الراكم .

إذان فكؿ حديث حسف ،يعد حديثان معمكالن بعمة غير قادحة ،كأم و
مثاؿ لحديث حسف ،يصح
معؿ و
أف يككف مثاالن لحديث حسف ٍّ
بعمة غير قادحة ،عبلكة عمى أنو قد يككف معبلن بعمؿ غير
قادحة ،غير خفة ضبط الراكم ،كالنس – عند الترمذم (ُ) ، -ككحديث ركاه مدلس – صدكؽ

أك نحكه  -بالعنعنة ،ثـ يكجد مف طريؽ أخرل أنو قد صرح بالسماع ،ككحديث مضطرب كأمكف
الجمع(ِ) ،كغيرىا مف العمؿ التي ال تؤثر في قبكؿ الحديث الحسف ،كبيذا تصبح العمة ليست
عمى بابيا .
ىح ىم يد ٍب يف
قاؿ الترمذم  " :ىحدثىىنا أ ٍ
أىبً ً
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو
اؿ  :قى ى
يو ،ىع ٍف ىج ٍّد ًه ،قى ى
يك يجكًى يك ٍـ "(. )3

ىخ ىب ىرىنا ىب ٍي يز ٍب يف ىح ًك ويـ ،ىع ٍف
ىمنً و
كف ،أ ٍ
يع ،ىحدثىىنا ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ً
كف ىعمىى
كف ًر ىجاالن ىكيرٍك ىبانان ،ىكتي ىج ُّر ى
كر ى
 " : إن يك ٍـ ىم ٍح يش ي

فيذا الحديث  :حسف(ْ)معمكؿ بعمة غير قادحة ،كىي  :خفة ضبط الراكم  -حكيـ بف
(ٓ)

معاكية البيزم

 ، -كخفة الضبط عمة غير قادحة – كما كضحت سابقان  ، -فتصبح – بيذا –

ليست عمى بابيا .

ُ -قاؿ الحافظ العراقي  " :فإف أراد الترمذم أنو  :عمة في العمؿ بالحديث ،فيك كبلـ صحيح .كاف يرد أنو عمة في صحة
نقمو ،فبل؛ ألف في الصحيح أحاديث كثيرة منسكخة "  .شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٗ :

ِ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح( ِ . ) ْٕٕ /

ّ -أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب  :تفسير القرآف ،باب (ُٖ) كمف سكرة بني إس ارئيؿ ( ،ص  ،) ُٖٓ :حديث رقـ:
ُّّْ  .ككذلؾ أخرجو أحمد في مسنده ( ٓ .) ٓ ، ّ /

ْ -قاؿ الترمذم عنو  " :ىذا حديث حسف "  .سنف الترمذم ( ص . ) ُٖٓ :
ٓ -انظر إلى  :تقريب التيذيب ( ص . ) ُّٔ :
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المثال الثاني  -حديث حسن مع ّل بعمة قادحة :
ما أخرجو الترمذم (ُ) ،كابف ماجو (ِ) ،كأحمد (ّ) ،كغيره .
ً ً
ًو
يـ ٍب يف
ص ًر ُّ
قاؿ الترمذم  :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىبش وار ،ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىخالد ٍاب يف ىعثٍ ىمةى اٍل ىب ٍ
م ،ىحدثىىنا إ ٍب ىراى ي
اؽ ،ىع ٍف م ٍك يح و
كؿ ،ىع ٍف يك ىرٍي وب ،ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
اس  ،ىع ٍف ىع ٍبًد
ىس ٍعود قى ى
اؿ  :ىحدثىنًي يم ىحم يد ٍب يف إً ٍس ىح ى
ى
ت النبًي  يقيك يؿ  " :إً ىذا سيا أىح يد يكـ ًفي ص ىبلتً ًو ،ىفمىـ ي ٍد ًر ك ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف عك و
ؼ  قى ى
اح ىدةن
اؿ  :ىس ًم ٍع ي
ى
ى
ىى ى ٍ
ىٍ
ى
ٍ ى ى
ً
ً و
ً
صمى أ ٍىك ثى ىبلثنا ،ىفٍم ىي ٍب ًف ىعمىى ثً ٍنتىٍي ًف ،فىًإ ٍف لى ٍـ
صمى أ ٍىك ث ٍنتىٍي ًف ،ىفٍم ىي ٍب ًف ىعمىى ىكاح ىدة ،فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍد ًر ث ٍنتىٍي ًف ى
ى
و
ىف يي ىسمٍّ ىـ "
صمى أ ٍىك أ ٍىرىب نعا ،ىفٍم ىي ٍب ًف ىعمىى ثى ىبلث ،ىكٍل ىي ٍس يج ٍد ىس ٍج ىدتىٍي ًف قىٍب ىؿ أ ٍ
ىي ٍد ًر ثى ىبلثنا ى
قاؿ الترمذم  " :ىذا حديث حسف ،صحيح "

(ْ)

.

قاؿ ابف رجب الحنبمي  [ " :كىذا الحديث ] لو عمة ذكرىا ابف المديني .
(ٓ)

قاؿ [ أم ابف المديني ]  :ككاف عندم حسنان

 ،حتى كقفت عمى عمتو؛ كذلؾ أف ابف إسحاؽ

سمعو مف مكحكؿ مرسبلن ،كسمع إسناده مف حسيف بف عبد اهلل بف عبيد اهلل بف عباس ،عف
مكحكؿ  .قاؿ  :يضعؼ الحديث مف ىاىنا  .يعني  :مف جية حسيف الذم يرجع إسناده إليو " .

(ٔ)

فيذا حديث معؿ بعمة قادحة ،خفية – ال يتكصؿ إلى الكشؼ عنيا إال الجيابذة مف النقاد ، -
فتصبح – بيذا – عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

ُ -أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب الصبلة ،باب (ُٕٗ) ما جاء في الرجؿ يصمي فيشؾ في الزيادة كالنقصاف ( ،ص
 ،)ُُٔ :حديث رقـ . ّٖٗ :

ِ -أخرجو ابف ماجو في سننو ،في كتاب الصبلة ،باب ( ُِّ ) ما جاء فيمف شؾ في صبلتو فرجع إلى اليقيف ( ،ص :
َُِ ) ،حديث رقـ . َُِٗ :

ّ -أخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده ( ُ .) ُّٗ /

ْ -انظر إلى  :قكؿ الترمذم بعد تخريجو لمحديث السابؽ الذكر .سنف الترمذم في كتاب الصبلة ،باب (ُٕٗ) ما جاء في
الرجؿ يصمي فيشؾ في الزيادة كالنقصاف ( ،ص  ،)ُُٔ :حديث رقـ  ، ّٖٗ :كالحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ ،كما بيف
ذلؾ ابف المديني  .انظر إلى قكؿ ابف المديني كما ذكره ابف رجب في كتاب فتح البارم ( ٔ . ) َٓٔ ، َٓٓ /

ٓ -أم غير معمؿ .

ٔ -فتح البارم البف رجب ( ٔ .) َٓٔ ، َٓٓ /
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المبحث الثالث
العمة وعلقتيا بالحديث الضعيف

()1

تعريف الحديث الضعيف :
" [ ىك ] الحديث [ الذم ] لـ تجتمع فيو صفات الحديث الصحيح ،كال صفات الحديث
الحسف "

(ِ)

.

فأم اختبلؿ في شركط الحديث الحسف – عبلكة عمى الصحيح  -كصفاتو ،يصبح
الحديث بذلؾ ضعيفان .
فأم انقطاع في السند

(ّ)

– مثبلن – أك أم اختبلؿ في عدالة الركاة ،أك ضبطيـ – أدنى مف

رتبة رجاؿ الحسف  ، -أك كجكد الشذكذ ،أك العمة ،أم شيء مف ىذه ،يؤدم إلى نزكؿ رتبة

الحديث إلى رتبة الضعؼ .

ُ -كىك النكع الثالث مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ٔٔ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ٔٔ :

ّ -كالسقط – حسب ظيكره كخفائو – قسماف -:

ُ -سقط ظاىر  :كالحديث المعمؽ ،أك المرسؿ ،أك المعضؿ ،أك المنقطع .
ِ -سقط خفي  :كالتدليس أك اإلرساؿ الخفي .
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العلقة بين العمة والحديث الضعيف
مف تأمؿ تعريؼ الحديث الضعيؼ تبيف لو العبلقة الكثيقة بينو كبيف العمة ،كيؼ ال؛ كأم

اختبلؿ في شرط مف شركط الحديث الصحيح ،أك الحسف ،أك في صفة مف صفاتيما ،ىك عمة
في حد ذاتو .

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :فقد األكصاؼ [ أم  :أكصاؼ القبكؿ ،كشركطو ] راجع إلى ما في
راكيو طعف أك في سنده سقط "

(ُ)

.

فانقطاع السند عمة قادحة ،تقدح في قبكؿ الحديث .
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كمكجب الرد [ أم  :رد الحديث ،كعدـ قبكلو ]  :إما أف يككف لسقط
مف إسناد "...

(ِ)

.

كعدـ عدالة الراكم ،عمة قادحة ،تقدح في قبكؿ الحديث .
أما خفة ضبط الراكم ،فإف كانت قميمة ،كلـ ينزؿ عف رتبة راكم الحسف ،فيي  :عمة غير قادحة،

أما عدـ ضبطو فيي عمة قادحة ،تقدح في قبكؿ ذلؾ الحديث .

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كمكجب الرد [ أم رد الحديث ،كعدـ قبكلو ]  ... :طعف في رواك،
عمى اختبلؼ كجكه الطعف " ...

(ّ)

.

ككجكد الشذكذ في الحديث ،عمة قادحة – أيضان – تقدح في قبكؿ الحديث
(ٓ)

قاؿ ابف الصبلح  " :أما ما حكـ الشافعي
مقبكؿ "

(ٔ)

.

(ْ)

.

عميو بالشذكذ ،فبل إشكاؿ في أنو شاذ ،غير

كبيذا تتضح قكة العبلقة بيف العمة كالحديث الضعيؼ ،حيث ال يسمى الحديث ضعيفان،

إال إذا اشتمؿ عمى عمة قادحة ،سكاء أكانت خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -أـ ظاىرة – فتصبح
ليست عمى بابيا . -

ُ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ .) ّْٗ /

ِ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص .) ُِٖ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُِٖ :

ْ -سأفصؿ في ىذا األمر – إف شاء اهلل – في مبحث  " :العمة كعبلقتيا بالحديث الشاذ " .

ٓ -حيث إف الشافعي عرؼ الشاذ بػقكلو  " :ليس الشاذ مف الحديث أف يركل الثقة ما ال يركيو غيره ،ىذا ليس بشاذ إنما
الشاذ  :أف يركم الثقة حديثان ،يخالؼ فيو الناس ،ىذا الشاذ مف الحديث "  .معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّٕٓ :

ٔ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٔ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة الوطيدة بين العمة والحديث الضعيف :
المثال األول  -حديث معل بسبب انقطاع في اإلسناد

()1

:

قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثنا أبك العباس محمد بف يعقكب ،قاؿ  :ثنا محمد بف

إسحاؽ الصغاني ،قاؿ  :ثنا حجاج بف محمد ،قاؿ  :قاؿ ابف جريج عف مكسى بف عقبة عف
سييؿ بف أبي صالح عف أبيو عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ  " :ىم ٍف ىجمى ىس ىم ٍجمً ىسان ىكثيىر ًف ٍي ًو
ً
ب
ال إًلىوى إً ٍ
لى ىغطيوي ،فىقى ٍا ىؿ قىٍب ىؿ أى ٍف ىيقي ٍكىـ  :يس ٍب ىح ٍا ىن ىؾ المييـ ىكبً ىح ٍمًد ىؾ ،أى ٍشيى يد أى ٍف ى ٍ
ال أى ٍن ى
ت ،أى ٍستى ٍغف ير ىؾ ىكأىتيٍك ي
ال يغ ًف ىر لىوي ىم ٍا ىك ٍا ىف ًف ٍي ىم ٍجمً ًس ًو ىذلً ىؾ " (ِ) قاؿ أبك عبد اهلل [ أم  :الحاكـ النيسابكرم ] :
إًلى ٍي ىؾ ،إً ٍ
ىذا حديث مف تأممو لـ يشؾ أنو مف شرط الصحيح ،كلو عمة فاحشة .

[ قاؿ الحاكـ النيسابكرم ] حدثني أبك نصر أحمد بف محمد الكراؽ ،قاؿ  :سمعت أبا حامد أحمد

بف حمدكف القصار ،يقكؿ  :سمعت مسمـ بف الحجاج  -كجاء إلى محمد بف إسماعيؿ البخارم
فقبؿ بيف عينيو  ،كقاؿ  :دعني حتى أقبؿ رجميؾ يا أستاذ األستاذيف ،كسيد المحدثيف ،كطبيب

الحديث في عممو  -حدثؾ محمد بف سبلـ ،قاؿ  :ثنا مخمد بف يزيد الحراني ،قاؿ  :أخبرنا ابف
جريج عف مكسى بف عقبة عف سييؿ عف أبيو عف أبي ىريرة  عف النبي  في كفارة

المجمس ،فما عمتو ؟ ،قاؿ محمد بف إسماعيؿ  :ىذا حديث مميح ،كال أعمـ في الدنيا في ىذا

الباب غير ىذا الحديث ،إال أنو معمكؿ ،حدثنا بو مكسى بف إسماعيؿ ،قاؿ  :حدثنا كىيب ،قاؿ :
ثنا سييؿ عف عكف بف عبد اهلل قكلو ،قاؿ محمد بف إسماعيؿ  :ىذا أكلى فإنو ال يذكر لمكسى

ابف عقبة (ّ) سماعان مف سييؿ " (ْ).

فتبيف بيذا ،أف ىذا الحديث معمكؿ بعمة قادحة ،خفية – كىي :عدـ اتصاؿ السند ، -

كىذه العمة ال تظير إال إلى الجيابذة مف النقٌاد ،فتصبح – بيذا – عمى بابيا – أم اصطبلحان.-
المثال الثاني – حديث معل؛ بسبب عدم عدالة أحد رواتو :

اتياـ الراكم في عدالتو ،سبب مف أسباب القدح في قبكؿ الحديث ،فقد رد المحدثكف

أحاديث بسبب الطعف في عدالة بعض ركاتيا .

ُ -سأفصؿ في ىذا األمر في المباحث القادمة التي تتعمؽ بالعبلقة بيف العمة كأنكاع عمكـ الحديث المتعمقة بانقطاع السند.
ِ -أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ( ُْ  ، ) َّٓ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ كذلؾ لبلنقطاع في إسناده .

ّ -ىك مكسى بف عقبة األسدم المدني الحافظ مكلى آؿ الزبير بف العكاـ ،قاؿ الكاقدم  :كاف مكسى مفتيا فقييان ،كقاؿ أبك
حاتـ صالح ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :عميكـ بمغازم مكسى بف عقبة فإنو ثقة  .تذكرة الحفاظ ( ُ . ) ُْٖ /

ْ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّْٔ – ُّٔ :
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ً
الجعفرمُّ ،عف
قاؿ ابف أبي حاتـ  " :كسألت أبي عف حديث ،ركاه  :الحارث بف عمراف

تخي يركا
ىشاـ بف عركة ،عف أبيو ،عف عائشة – رضي اهلل عنيا  ، -عف النبي  أنو قاؿ ٌ " :
لًين ً
طف يكـ " (ُ) .
قاؿ أبي [ أم  :أبك حاتـ الرازم ]  " :الحديث ليس لو أصؿ

(ِ)

" . " ...

(ّ)

حكـ أبي حاتـ عمى ىذا الحديث ،بيذا الحكـ؛ يرجع إلى الطعف في عدالة أحد ركاة ىذا

الحديث ،كىك  :الحارث بف عمراف (ْ) ،كىذا الحكـ يعد عمة قادحة ،خفية – ال تظير إال إلى
الجيابذة مف النقٌاد – فتصبح بيذا عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

المثال الثالث  -حديث معل؛ بسبب عدم عدالة أحد رواتو :
قاؿ ابف أبي حاتـ  " :كسألت أبي عف حديث ،ركاه  :عبد اهلل بف الجراح ،عف حفص بف

عبد الرحمف النيسابكرم ،عف الفضيؿ بف مرزكؽ ،عف الكليد بف بكير ،عف عبد اهلل بف محمد بف
جابر ،أظنو عف جابر

بؿ أىف
كبكا إًلىى ىرٍّب يكـ قى ى
تي ي
الجمعةى ًفي م ً
قامي ىىذا
ييى
ى
(ٔ)
منكر " .

اس،
بف عبد اهلل ،قاؿ سمعت النبي  يخطب كىك يقكؿ  " :يا أىيُّيا ٌ
الن ي
ً
ض ىعمىي يك يـ
تى يمكتيكا ىكأىصم يحكا ما ىب ىين يكـ ىكىب ىينوي ،ىكىذ ىك ىر  :إًف الموى ىعز ىك ىجؿ فى ىر ى
كذكر الحديث " (ٓ)  .فقاؿ أبي [ أم  :أبك حاتـ الرازم ]  :ىك حديث

حكـ أبي حاتـ عمى ىذا الحديث ،بيذا الحكـ؛ يرجع إلى الطعف في عدالة أحد ركاة ىذا

مت ألىبًي  :فما حاؿ
الحديث كىك  :عبد اهلل بف محمد العدكم  .حيث قاؿ ابف أبي حاتـ  " :يق ي
قاؿ  :شي مجيكؿ " (ٕ)  ،كىذا الحكـ يعد عمة قادحة ،خفية – ال
ىعبداهلل بف يم ىحمد العدكم ؟ ى
تظير إال إلى الجيابذة مف النقٌاد – فتصبح بيذا عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
ُ -أخرجو ابف ماجو في سننو ،في كتاب النكاح ،باب ( ْٔ ) األكفاء ( ،ص  ،) ُّّ :حديث رقـ  ، ُٖٗٔ :الحديث
بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لعدـ عدالة أحد ركاتو .

ِ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :الحارث بف عمراف الجعفرم المدني  :ضعيؼ رماه ابف حباف بالكضع  " ...تقريب
التيذيب ( ص . ) ٗٗ :

ّ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ّ . ) َِٕ /

ْ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :الحارث بف عمراف الجعفرم المدني  :ضعيؼ رماه ابف حباف بالكضع  " ...تقريب
التيذيب ( ص . ) ٗٗ :

ٓ -أخرجو أبك بكر الباغندم في كتابو  :مسند عمر بف عبد العزيز ( ُ  ،) ُِٕ ، ُُٕ /الحديث بيذا اإلسناد :
ضعيؼ؛ لعدـ عدالة أحد ركاتو .

ٔ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ٓ. ) ُّٓ /

ٕ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ٓ . ) ُّٓ /
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المثال الرابع – حديث معل؛ بسبب عدم ضبط أحد رواتو :
عدـ ضبط الراكم سبب مف أسباب رد الحديث كعدـ قبكلو .
حدث بو قديمان ،عف
قاؿ ابف أبي حاتـ الرازم  " :كسئؿ أبك زرعة عف حديث ،كاف ٌ
محمد بف جامع العطار ،عف معتمر بف سميماف ،عف الحجاج ً
الباىمً ٍّي  -كىك األحكؿ  -عف
قتادة ،عف عكرمة ،عف ابف عباس  ، قاؿ  :أرادت عائشة – رضي اهلل عنيا – أف تشترم

بريرة ،فتعتقيا ،فقاؿ مكالييا  :ال ٌإال أف تجعؿ لنا الكالء ،فذكرت ذلؾ لرسكؿ اهلل  ، فقاؿ

اشترييا؛ فإنما الكالء لمف أعتؽ ،فقاـ رسكؿ اهلل  خطيبان ،فقاؿ  :ما باؿ أقكاـ يشترطكف شركطان

ليس في كتاب اهلل كذكر الحديث

(ُ)

 ،فجعؿ رسكؿ اهلل  ليا الخيار  .كفي آخره  :كحدثني ابف

العدة ،عدة الحرة " ،قاؿ ابف عباس " :
عباس ،أف أبا بكر قاؿ  " :إف رسكؿ اهلل  جعؿ عمييا ٌ
ككأني أنظر إلييا ،يتبً يعيا في طرؽ المدينة يبكي ،تقطر دمكع عينيو عمى لحيتو " (ِ) .

فقاؿ أبك زرعة  :اضربكا عميو ،كأبى أف يقرأه ،كقاؿ  :ىك خطأ ،كأظنو مف محمد بف جامع،

كقاؿ [ أم  :أبك زرعة ]  :محمد بف جامع  :شي فيو ليف ،كلـ يكتب ىذا الحديث ،عف معتمر

عف أحد غيره "

(ّ)

.

فيذا الحديث معؿ بعمة قادحة ،خفية – ال تظير إال إلى الجيابذة مف النقٌاد – فتصبح
بيذا عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
المثال الخامس  -حديث معل؛ بسبب عدم ضبط أحد رواتو :
ض يؿ ٍب يف اٍل ىعب ً
اؼ.
ىص ىبيىانً ُّ
كسى اٍل ىخف ي
قاؿ الطبراني  " :ىحدثىىنا اٍلفى ٍ
اس األ ٍ
ي ،ثنا ىبش يار ٍب يف يم ى
كؽ ٍب يف اٍل ىم ٍريزىب ً
اف ،قىاال :ثنا ىي ٍح ىيى ٍب يف ىزىك ًريا ٍب يف أىبًي
ح ىك ىحدثىىنا اٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعمً ٍّي اٍل ىم ٍع ىم ًرمُّ ،ثنا ىم ٍس ير ي
ص ٍي ًف ٍب ًف ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىس ٍعًد ٍب ًف يم ىع واذ ،ىع ٍف
ىزائً ىدةى ،ثنا يم ىحم يد ٍب يف إً ٍس ىح ى
اؽ ،ىع ٍف يح ى
ت ًمف أ ً
م ٍحم ً
ؽ الن ىسا،
كد ٍب ًف لىبً ويد ،ىع ًف ٍاب ًف ىش ًف و
اف طىبً نيبا ،قى ى
ض ٍي ور ًع ٍر ى
يس ٍيد ٍب ًف يح ى
يع ،ىك ىك ى
اؿ :قىطى ٍع ي ٍ ى
ى ي
كؿ الم ًو  ىي ٍق ًس يـ لىىنا ًم ٍف ىى ىذا
ىى يؿ ىب ٍيتىٍي ًف ًم ٍف قى ٍك ًمي ،فىقىاليكا :ىكمٍّ ٍـ لىىنا ىر يس ى
فى ىحدثىنًي ىحًديثىٍي ًف ،قى ى
اؿ :أىتىانًي أ ٍ
اد الموي ىعمى ٍي ىنا يع ٍد ىنا ىعمىٍي ًي ٍـ "،
ىى ًؿ ىب ٍي وت ىش ٍ
الت ٍم ًر ،فىأىتىٍيتيوي فى ىكم ىمتٍوي ،فىقى ى
ط نرا ،ىكًا ٍف ىع ى
اؿ " :ىن ىع ٍـ ىن ٍق ًس يـ ًل يك ٍّؿ أ ٍ

ُ -أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ( ْ . ) ُٕٔ /

-2أخرجهابن أبي حاتـ ( ْ  ، ) َُّ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لعدـ ضبط أحد ركاتو.

ّ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ْ . ) َُّ /
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ً
ت
اؾ الموي ىعنا ىخ ٍي نرا ،قى ى
ت :ىج ىز ى
ص ًار ىخ ٍي نرا ،فىًإن يك ٍـ ىما ىعمً ٍم ي
فى يقٍم ي
اؿ " :ىكأ ٍىنتي ٍـ فى ىج ىاز يك يـ الموي ىعٍّني ىم ىعاش ىر األ ٍىن ى
ً
ً
اصبًيركا ىحتى تىٍمقى ٍكنًي " (ُ) .
ىما إًن يك ٍـ ىستىٍمقى ٍك ىف ىب ٍعدم أىثىىرةن ،فى ٍ
أىعفةه ي
صيبهر ،أ ى
فيذا الحديث معؿ بعمة قادحة خفية ،كىي  :عدـ ضبط أحد ركاة ىذا الحديث ،كىك

الراكم  :بشار بف مكسى الخفاؼ (ِ)  ،فتصبح العمة –ىنا  -عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

ُ -أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير ( ُ  ، ) َِٖ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لعدـ ضبط أحد ركاتو .

ِ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :بشار بف مكسى الخفاؼ ،شيباني ،عجمي ،بصرم ،نزؿ بغداد ،ضعيؼ ،كثير الغمط ."...

تقريب التيذيب ( ص . ) ٔٗ :

89

المبحث الرابع
العمة وعلقتيا بالحديث المسند
تعريف الحديث المسند

()2

()1

:

ىك الحديث المرفكع ،المتصؿ ،بخبلؼ المكقكؼ ،كالمرسؿ ،كالمعضؿ ،كالمدلس

(ّ)

.

شروط الحديث المسند :
(ْ)

ىما

:

نستمد مف تعريؼ المسند ،أنو ال بد مف تكفر شرطيف؛ لكي يككف الحديث مسندان،
ُ -الرفع  :بحيث يككف الحديث مرفكعان إلى النبي . 

ِ -االتصاؿ  :بحيث يككف الحديث متصبلن ،بأف يككف كؿ رواك في سند ذلؾ الحديث،
سمعو ممف فكقو .

ُ -كىك النكع الرابع مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ٔٗ :
ِ -ذكر اإلماـ ابف الصبلح في مقدمتو ثبلثة أقكاؿ في الحديث المسند ،كىي كما جاء نصان في مقدمتو:

" ُ -ذكر أبك بكر الخطيب الحافظ  -رحمو اهلل – [ في كتابو الكفاية في عمـ الركاية (ص : ] )ُِ :أف المسند

عند أىؿ الحديث ىك  :الذم اتصؿ إسناده ،مف راكيو إلى منتياه ،كأكثر ما يستعمؿ ذلؾ فيما جاء عف رسكؿ

اهلل  ،دكف ما جاء عف الصحابة  ، كغيرىـ .

ِ -كذكر أبك عمر بف عبد البر الحافظ [ في كتابو التمييد (ُ : ] )ُِ/أف المسند  :ما رفع إلى النبي 
خاصة .كقد يككف متصبلن ،مثؿ  :مالؾ عف نافع عف ابف عمر  عف رسكؿ اهلل  . كقد يككف منقطعان مثؿ :
مالؾ عف الزىرم عف ابف عباس  عف رسكؿ اهلل  . فيذا مسند؛ ألنو قد أسند إلى رسكؿ اهلل  ، كىك

منقطع؛ ألف الزىرم لـ يسمع مف ابف عباس . 

ّ -كحكى أبك عمر [ يعني ابف عبد البر ] عف قكـ  :أف المسند ال يقع إال عمى ما اتصؿ مرفكعان إلى النبي

 . قمت [ أم  :ابف الصبلح ]  :كبيذا قطع الحاكـ أبك عبد اهلل الحافظ ،كلـ يذكر في كتابو [ أم معرفة عمكـ
الحديث ] غيره .فيذه أقكاؿ ثبلثة مختمفة كاهلل أعمـ "  .المصدر السابؽ ( ص . ) َٕ ، ٔٗ :

ّ -انظر إلى  :معرفة عمكـ الحديث ( ص  ،) ُّْ :نخبة الفكر ( ص ،) َِّ :تدريب الراكم ( ص .) ُْْ :

اخترت قكؿ الحاكـ النيسابكرم مف بيف األقكاؿ الثبلثة التي ذكرىا ابف الصبلح؛ لترجيح اإلماـ السيكطي ليذا القكؿ ،حيث

قاؿ  ... " :كحكاه [ أم  :تعريؼ المسند بيذا التعريؼ ] ابف عبد البر عف قكـ مف أىؿ الحديث ،كىك األصح ،كليس ببعيد

مف كبلـ الخطيب ،كبو جزـ شي اإلسبلـ [ أم  :ابف حجر العسقبلني ] في النخبة ،فيككف أخص مف المرفكع  ."...تدريب

الراكم ( ص .) ُْْ :

ْ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كأما المسند فينظر فيو إلى الحاليف معان ،فيجتمع شرطا  :االتصاؿ ،كالرفع ،فيككف بينو

كبيف كؿ مف الرفع كاالتصاؿ عمكـ كخصكص مطمؽ ،فكؿ مسند مرفكع ،ككؿ مسند متصؿ ،كال عكس فييما "  .النكت

عمى كتاب ابف الصبلح ( ُ .) َٕٓ /
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العلقة بين العمة والحديث المسند
مف خبلؿ شركط الحديث المسند ،يتبيف أف أم اختبلؿ في أحد شرطي الحديث المسند،

أك في كمييما ،يعد عمة – كذلؾ راجع بالنسبة إلى التعريؼ الذم اخترتو . -
 -عدم رفع الحديث إلى النبي

يعد عمة قادحة



()1

.

تجعؿ الحديث مكقكفان ،أك مقطكعان ،أك نحك ذلؾ مما يقطع بعدـ رفع الحديث إلى

النبي



.

 عدم اتصال السند يعد عمةo

()2

:

وىذه العمة إما أن تكون غير قادحة :
كركاية مدلس حديثان بالعنعنة ،ثـ يكجد مف طريؽ أخرل أنو قد صرح
بالسماع ،فيذه عمة لكنيا غير قادحة .
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :فمثاؿ ما كقعت العمة في اإلسناد كلـ تقدح
مطمقان  :ما يكجد مف حديث مدلس بالعنعنة [ كالتدليس سقط في اإلسناد ] ،فإف
ذلؾ عمة تكجب التكقؼ عف قبكلو ،فإذا كجد مف طريؽ أخرل قد صرح بالسماع

تبيف أف العمة غير قادحة " ...

(ّ)

.

 oواما أن تكون قادحة :
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :فقد األكصاؼ [ أم  :أكصاؼ القبكؿ،

كشركطو ] راجع إلى ما في راكيو طعف أك في سنده سقط "

(ْ)

.

كقاؿ أيضان  " :كمكجب الرد [ أم  :رد الحديث ،كعدـ قبكلو ]  :إما أف يككف

لسقط مف إسناد " ...

(ٓ)

.

ُ -بياف ىذه العمة كمعرفتيا ،يفيدنا عند الترجيح بيف أحاديث مرفكعة إلى النبي  ، كأخرل معمكلة بالكقؼ ،أك القطع.
ِ -كالسقط – حسب ظيكره كخفائو – قسماف -:

ُ -سقط ظاىر  :كالحديث المعمؽ ،أك المرسؿ ،أك المعضؿ ،أك المنقطع .
ِ -سقط خفي  :كالتدليس ،أك اإلرساؿ الخفي .

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٕٕ /
ْ -المصدر السابؽ ( ُ .) ّْٗ /

ٓ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص .) ُِٖ :
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بعض األمثمة التي توضح العلقة بين العمة والحديث المسند :
المثال األول  -حديث مسند معمول بعمة غير قادحة :
اهلل ،عف عبًد ً
ؾ ،عف ب ٍك ًر ب ًف عبًد ً
قاؿ اإلماـ أحمد  :حدثىىنا ى ً
اهلل ٍب ًف
ى ٍ ىٍ
اش يـ ،ىحدثىىنا اٍل يم ىب ىار ي ى ٍ ى ٍ ى ٍ
ى
ى
(ُ)
اؿ رسك يؿ ً
اهلل  " : س ًاقي اٍلقىكًـ ً
آخ يريى ٍـ " .
ىرىب و
ادةى قى ى
اح ،ىع ٍف أىبًي قىتى ى
ى
اؿ :قى ى ى ي
ٍ
فيذا حديث مسند معمكؿ  -بعمة غير قادحة  -في السند ،كىي  :أف المبارؾ – كىك :

مبارؾ بف فضالة – مدلس (ِ) ،كقد عنعف في ىذا الحديث ،لكنو صرح بالسماع في ركاية أخرل،

كما في دالئؿ النبكة (ّ) ،فتبيف عدـ قدح العمة ىذه ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان . -
المثال الثاني  -حديث مسند معمول بعمة قادحة :

قاؿ ابف أبي حاتـ  " :كسألت أبي عف حديث ،ركاه الكليد بف مسمـ ،عف رجؿ مف بني
أبي الحمبس الس ً
ً
م ،عف
ُّمم ٍّي
الجزرمٍّ ،عف عبيدة بف حساف ،عف طاككس ،عف أبي مكسى األشعر ٌ
ً
ً
يء ألىمًيا،
اـ عمى ىيئتًيا ،كتي ي
النبي  ،قاؿ  " :تي ي
بعث ٌ
بعث ي
الج يمعةي زىراء يمنيرةن ،بيضاء ،تيض ي
األي ي
الم ً
كريحيـ تسطع ً
ً
ً
كالعر ً
كس تييدل
سؾ ،تييدل إًلي ًيـ
ي
يم يشكف في ضكئيا ،ألك يانييـ كالثٌم ًج بياضان ً ،ي ي
ي
كريمتًيا ،ينظيير إًلي ًي يـ الثٌ ً
إًلى ً
الجنة ،الى ييخالًطييـ إًال
يدخميكف
تعجبان ،حتٌى ي
ٌ
قبلف ما يطرفيكف ي
ؤذينكف الم ً
الم ٍّ
حتسيبكف " (ْ) .
ي
ي
قاؿ أبي [ أم  :أبك حاتـ الرازم ]  :ركل ىذا الحديث أبك يم ًع ويد ،عف طاككس ،عف أبي مكسى،
ككبلىما مرسؿ[ أم منقطع ]؛ ألف أبا يم ًع ويد لـ يدرؾ طاككسان ،كعبيدة بف حساف لـ يدرؾ
طاككسان [ ،كىذه  :عمة قادحة ،يي ُّ
رد بيا الحديث ] كىذا الحديث مف حديث محمد بف سعيد
الشامي ،كىك متركؾ " (ٓ).

ُ -أخرجو بيذا اإلسناد أحمد بف حنبؿ في مسنده ( ٓ  ،) َّٓ /الحديث بيذا اإلسناد  :حسف ،لككف أحد ركاتو صدكؽ،
كىك  :المبارؾ بف فضالة .

ِ -انظر إلى  :تقريب التيذيب ( ص . ) ٖٓٔ :

ّ -أخرج الفريابي ىذا الحديث مطكالن في كتابو  :دالئؿ النبكة ( ُ  ،) ُٔ /كقد صرح فيو المبارؾ بالسماع .
ْ -أخرجو ابف أبي حاتـ في عمؿ الحديث ( ِ . ) ّٓٔ /

ٓ -المصدر السابؽ ( ِ  ، ) ّٓٔ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .
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بيذا يتضح أف ىذا الحديث مسند ،لكنو معمكؿ بعمة قادحة ،ظاىرة؛ حيث إف عبيدة لـ

يدرؾ طاككسان ،فيذا انقطاع ،قادح ،ظاىر ،كركم الحديث مف طريؽ أخرل ،لكنو فيو انقطاع

أيضان ،فتصبح العمة – ىنا – ليست عمى بابيا – أم اطبلقان . -

ختامان  :يتضح – مما سبؽ  -أف ىناؾ عبلقة قكية كثيقة بيف العمة كالحديث المسند،

كىذه العبلقة إما أف تككف قادحة خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -كاما أف تككف قادحة كظاىرة –

فتصبح ليست عمى بابيا  ، -كاما أف تككف – أم العمة – غير قادحة  -فتصبح ليست عمى
بابيا سكاء أكانت ظاىرة ،أـ خفية . -
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المبحث الخامس
العمة وعلقتيا بالحديث المتصل

()1

تعريف الحديث المتصل :
" ىك الذم اتصؿ إسناده ،فكاف كؿ كاحد مف ركاتو قد سمعو ممف فكقو ،حتى ينتيي إلى
منتياه "

(ِ)

.

شرط الحديث المتصل :
إف تعريؼ الحديث المتصؿ يبيف شرطو كىك  :اتصاؿ السند ،بأف يككف كؿ كاحد مف

الركاة سمعو ممف فكقو في السند .

ُ -كىك النكع الخامس مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُٕ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُٕ :
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العلقة بين العمة والحديث المتصل
مف خبلؿ تعريؼ الحديث المتصؿ

(ُ)

يتضح أنو ال بد مف اتصاؿ السند؛ كي يككف

الحديث متصبلن ،كأم اختبلؿ في ىذا الشرط يؤدم إلى تسمية الحديث بالمعمكؿ ،كبيذا فإف
العبلقة عكسية بيف العمة – القادحة  -كالحديث المتصؿ؛ فأم انقطاع في السند

(ِ)

يعد عمة،

فاإلرساؿ ،كاالنقطاع ،كاإلعضاؿ ،كنحكىا ،كميا عمؿ – قادحة  ، -تحكؿ بيف الحديث كتسميتو

بالحديث المتصؿ؛ كذلؾ الحتماؿ أف يككف السقط في اإلسناد لرواك متركؾ الحديث ،أك متصؼ

بصفة مف الصفات التي تكجب رد الحديث .

قاؿ الزركشي ( ت ْٕٗق )  ... " :خرج بذلؾ [ أم خرج بقكؿ ابف الصبلح عند تعريؼ

الحديث المتصؿ  :كىك الذم اتصؿ إسناده ]  :المرسؿ ،كالمنقطع ،كالمعضؿ ،كنحكىا .)ّ( " ...
كقاؿ ابف كثير  ... " :كىك [ أم  :الحديث المتصؿ ] ينفي اإلرساؿ ،كاالنقطاع " ...

(ْ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كمكجب الرد [ أم  :رد الحديث ،كعدـ قبكلو ]  :إما أف يككف

لسقط مف إسناد "...

(ٓ)

.

كبيذا تتبيف العبلقة بيف العمة القادحة ،كالحديث المتصؿ؛ فأقكاؿ العمماء بنفي اإلرساؿ،
أك االنقطاع ،أك اإلعضاؿ عف الحديث المتصؿ ،تيبيف نفي العمة القادحة عف الحديث المتصؿ،
كحيثما يكجدت انتفى إطبلؽ لفظ االتصاؿ عمى الحديث ،كىذه العمة – أم القادحة – ىنا ،إما أف
تككف خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -كاما أف تككف ظاىرة – فتصبح ليست عمى بابيا . -

أما العمؿ غير القادحة ،فقد يككف الحديث متصبلن ،كفي نفس األمر معمكالن بعمة غير

قادحة – حيث ال تؤثر في قبكؿ الحديث  ، -فتصبح – العمة – ىنا ليست عمى بابيا .

ُ -عند ابف الصبلح في مقدمتو ( ص . ) ُٕ :
ِ -كالسقط – حسب ظيكره كخفائو – قسماف -:

ُ -سقط ظاىر  :كالحديث المعمؽ ،أك المرسؿ ،أك المعضؿ ،أك المنقطع .
ِ -سقط خفي  :كالتدليس أك اإلرساؿ الخفي .

ّ -النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي ( ُ . ) َُْ /
ْ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ّٖ :

ٓ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص .) ُِٖ :
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بعض األمثمة التي توضح العلقة بين العمة والحديث المتصل :
معل ٍ
المثال األول  -حديث متصل ٍّ
بعمة غير قادحة :
حديث متصؿ ،منسكخ بحديث آخر :
ىح ىم يد بف ىح ٍنىب وؿ ،ثنا ىح ىس يف بف
قاؿ أبك داكد  :حدثنا يم ىسد هد ،ثنا يحيى ،عف ًى ىش واـ ،ح كثنا أ ٍ
ً
اء  -ىي ٍعنًي الر ىحبًي  ،-عف
كسى ،ثنا ىش ٍي ىب ي
اف جميعان ،عف يحيى ،عف أبي ق ىبل ىبةى ،عف أبي أ ٍ
ىس ىم ى
يم ى
ً
كـ " (ُ) .
اف  ،عف النبي  قاؿ  " :أى ٍف ى
ثى ٍكىب ى
ط ىر اٍل ىحاج يـ ىكاٍل ىم ٍح يج ي
فيذا الحديث منسكخ

(ِ)

بحديث آخر ،يبيف صحة صياـ الحاجـ كالمحجكـ :

ُّكب ،ىع ٍف ًع ٍك ًرىمةى ،ىع ٍف ٍاب ًف
ىسود ،ىحدثىىنا يك ىى ٍي ه
ب ،ىع ٍف أىي ى
قاؿ البخارم  :ىحدثىىنا يم ىعمى ٍب يف أ ى
ىعب و
صائًهـ " (ّ) .
احتى ىج ىـ ىك يى ىك يم ٍح ًرهـ ،ىك ٍ
اس  : أىف النبًي ٍ 
احتى ىج ىـ ىك يى ىك ى

بيذا يتضح أف ىذا الحديث منسكخ ،حيث يعد معمكالن بعمة قادحة – في العمؿ ، -

ظاىرة ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان . -

ُ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :الصياـ ،باب ( ِٖ ) الصائـ يحتجـ ( ،ص  ،) ّٗٗ ، ّٖٗ :حديث رقـ :

ِّٕٔ – ُِّٕ  .كالترمذم في سننو  ،في كتاب  :الصكـ ،باب ( َٔ ) كراىية الحجامة لمصائـ ( ،ص ،) ُِّ :
حديث رقـ  . ْٕٕ :كابف ماجو في سننو في كتاب  :الصياـ ،باب ( ُٖ ) ما جاء في الحجامة لمصائـ ( ،ص ،) ِِٖ :
حديث رقـ  . ُِٖٔ – ُٕٔٗ :كالدارمي في سننو في كتاب  :الصكـ ،باب ( ِٔ ) الحجامة تفطر الصائـ ( ،ص :

ْٗٓ  ) َْٔ ،حديث رقـ  . ُّٕٔ ، ُّٕٓ :كغيرىـ  ،الحديث بيذا اإلسناد  :صحيح .

ِ -النس عمة  -كما صرح بذلؾ الترمذم  ، -لكنيا غير قادحة؛ ألنو عمة في العمؿ بالحديث ،كليس في قبكؿ الحديث،

قاؿ الحافظ العراقي  " :فإف أراد الترمذم أنو  :عمة في العمؿ بالحديث ،فيك كبلـ صحيح .كاف يرد أنو عمة في صحة نقمو،
فبل؛ ألف في الصحيح أحاديث كثيرة منسكخة "  .شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٗ :

ّ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب  :الصكـ ،باب ( ِّ ) الحجامة كالقيء لمصائـ ، ) ْٔ / ِ ( ،حديث رقـ :
ُّٖٗ – َُْٗ .
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المثال الثاني  -حديث متصل

()1

معل بعمة قادحة :

قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثنا أبك النضر  -محمد بف محمد بف يكسؼ الفقيو  ، -ثنا
محمد بف سميماف الحضرمي ،حدثنا محمد بف سيؿ ،ثنا عبدالرازؽ ،قاؿ  :ذكر الثكرم ،عف أبي
إسحاؽ ،عف زيد بف يثيع ،عف حذيفة قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " : إف كليتمكىا أبا بكر ،فقكم

أميف ،ال تأخذه في اهلل لكمة الئـ ،كاف كليتمكىا عميان ،فياد ،ميدم ،يقيمكـ عمى طريؽ مستقيـ "
(ِ)

 [ .قاؿ الحاكـ النيسابكرم  ] :ىذا إسناد ال يتأممو متأمؿ ،إال عمـ اتصالو ،كسنده؛ فإف

الحضرمي ،كمحمد بف سيؿ بف عسكر ثقتاف؛ كسماع عبد الرزاؽ مف سفياف الثكرم ،كاشتياره بو
معركؼ؛ ككذلؾ سماع الثكرم مف أبي إسحاؽ ،كاشتياره بو معركؼ ،كفيو انقطاع في مكضعيف؛
فإف عبد الرزاؽ لـ يسمعو مف الثكرم؛ كالثكرم لـ يسمعو مف أبي إسحاؽ ،أخبرناه أبك عمرك بف

السماؾ "

(ّ)

.

فيذا حديث متصؿ ظاى انر ،لكف يك ًج ىد بعد التفتيش أف راكييف مف ركاة ىذا الحديث لـ
يسمعا ممف فكقيما – ىذا الحديث  ، -كاف كانا قد سمعا منيما غير ىذا الحديث ،فبيذا يعد –

ىذا الحديث – معمكالن بعمة قادحة ،خفية ،فتصبح – ىنا – عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
المثال الثالث  -حديث متصل ظاى ارً ،لكنو  -في الحقيقة – في إسناده انقطاع :

قاؿ الترمذم  " :ىحدثىىنا ىع ٍب يد ٍب يف يح ىم ٍيود ،ىحدثىىنا يح ىس ٍي يف ٍب يف ىعمً ٍّي اٍل يج ٍع ًف ُّي ،ىع ٍف ىزائً ىدةى ،ىع ٍف
اؿ  :أىتىى النبًي  ىريج هؿ
ىع ٍبًد اٍل ىممً ًؾ ٍب ًف يع ىم ٍي ور ،ىع ٍف ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىبًي لىٍيمىى ،ىع ٍف يم ىع واذ  ،قى ى
ً
ام ىأرىةن ،ىكلى ٍي ىس ىب ٍي ىنيي ىما ىم ٍع ًرفىةه ،ىفمى ٍي ىس ىيأٍتًي الريج يؿ ىش ٍيئان إًلىى
كؿ الم ًو  أ ىأ
اؿ  :ىيا ىر يس ى
فىقى ى
ىرٍىي ى
ت ىريج نبل لىق ىي ٍ
ام أرىتً ًو ،إًال قى ٍد أىتىى ىك إًلى ٍييا ،إًال أىنو لىـ يج ً
ط ىرفى ٍي النيى ًار
اؿ  :فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي  { :ىكأ ًىق ٍـ الص ىبلةى ى
ام ٍعيىا ،قى ى
ي ٍ يى
يى ى
ٍى
(ْ)
ً ً
ً ً ً
ً
ً
ً
ىف ىيتىىكضأى،
يف }
ىم ىرهي أ ٍ
ىكيزلىفنا م ٍف المٍي ًؿ إًف اٍل ىح ىس ىنات يي ٍذى ٍب ىف السي ىٍّئات ىذل ىؾ ذ ٍك ىرل لمذاك ًر ى
 .فىأ ى
صمٍّ ىي،
ىكيي ى
ً ً
يف
لٍم يم ٍؤ ًمن ى

ً ً
ت  :يا رس ى ً ً
اؿ  :ىب ٍؿ
يف ىعامةن ؟ ،قى ى
قى ى
كؿ المو ،أىى ىي لىوي ىخاصةن ،أ ٍىـ لٍم يم ٍؤ ًمن ى
اؿ يم ىعا هذ  : فى يقٍم ي ى ى ي
ىعامةن " (ٓ) .

ُ -أم  :متصؿ في الظاىر ،لكنو بعد التفتيش ،تبيف عمتو .

ِ -أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف ( ّ  ، ) ُِْ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .
ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُٕٕ ، ُٕٔ :
ْ -سكرة ىكد ( آية . ) ُُْ :

ٓ -أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب  :تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل  ، باب ( ُِ ) كمف سكرة ىكد  ( ،ص َٖٖ :
) ،حديث رقـ  . ُُّّ :كأحمد في مسنده ( ٓ  ، ) ِْْ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .
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اده بًمت ً
ً
ص وؿ؛ ىع ٍب يد الر ٍح ىم ًف ٍب يف أىبًي لىٍيمىى ،لى ٍـ ىي ٍس ىم ٍع ًم ٍف يم ىع واذ؛
قاؿ الترمذم  " :ىى ىذا ىحًد ه
يث لى ٍي ىس إ ٍس ىن ي ي ي
ً
كمعا يذ ٍبف جب وؿ م ى ً ً ً
ص ًغ هيرٍ ،اب يف
ات في خ ىبلفىة يع ىم ىر؛ ىكقيت ىؿ يع ىم ير ىك ىع ٍب يد الر ٍح ىم ًف ٍب يف أىبًي لىٍيمىى يغ ىبل هـ ى
ى ي ى ي ىى ى
ًس ٍّ ً ً
يث ىع ٍف ىع ٍبًد اٍل ىممً ًؾ ٍب ًف يع ىم ٍي ور ،ىع ٍف
يف ،ىكقى ٍد ىرىكل ىع ٍف يع ىم ىر ،ىكىرآهي ،ىكىرىكل يش ٍع ىبةي ىى ىذا اٍل ىحًد ى
ت سن ى
ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىبًي لىٍيمىى ،ىع ٍف النبً ٍّي  يم ٍر ىس هؿ " (ُ) .

فيذا حديث متصؿ ظاى انر ،لكف يك ًج ىد بعد التفتيش أف أحد ركاة ىذا الحديث لـ يسمع ممف
فكقو  ،فبيذا يعد – ىذا الحديث – معمكالن بعمة قادحة ،ظاىرة  -لككف عبد الرحمف بف أبي ليمى

لـ يدرؾ معاذان  ، -فتصبح – ىنا – ليست عمى بابيا – أم إطبلقان. -

ُ -سنف الترمذم ( ص . ) َٖٖ :
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المبحث السادس
العمة وعلقتيا بالحديث المرفوع

()1

تعريف الحديث المرفوع :
" ىك ما أضيؼ إلى رسكؿ اهلل  خاصة [ قاؿ السيكطي  " :قكالن كاف ،أك فعبلن ،أك

تقري انر "

(ِ)

] .كال يقع مطمقو عمى غير ذلؾ ،نحك المكقكؼ عمى الصحابة ،كغيرىـ "

(ّ)

.

شرط الحديث المرفوع :
يتضح مف تعريؼ الحديث المرفكع ،أنو ال بد مف تكفر شرط في الحديث؛ كي يككف

مرفكعان ،كىك  :اإلضافة إلى النبي  ، سكاء كانت ،قكالن ،أك فعبلن ،أك تقري انر .

ُ -كىك النكع السادس مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ِٕ :
ِ -تدريب الراكم ( ص . ) ُْٔ :

ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ِٕ :
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العلقة بين العمة والحديث المرفوع
مف خبلؿ تعريؼ الحديث المرفكع ،كبياف شرطو ،يتضح أف ىناؾ عبلقة قكية ،بيف العمة
كالحديث المرفكع ،كىذه العبلقة عمى النحك اآلتي :
 علقة عكسية بين العمة والحديث المرفوع .حيث إف عدـ رفع الحديث إلى النبي  يعد عمةن قادحةن ،كرفع الحديث إلى

النبي  ينفي عمة كقؼ الحديث عمى الصحابي ،أك قطعو عمى التابعي.

إف عمماء الحديث كثي انر ما يعمكف الحديث بعدـ رفعو إلى النبي  ، فيذا الحاكـ

النيسابكرم عد الجنس العاشر مف أجناس العمة  :االختبلؼ في رفع الحديث ،أك كقفو

(ُ)

 ،كابف رجب الحنبمي ،عد معرفة رفع الحديث ككقفو ،مف أىـ األسباب المعينة عمى

بياف صحة الحديث كسقمو .

قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كالكجو الثاني [ أم مف كجكه معرفة صحة الحديث ،كسقمو ]
 :معرفة مراتب الثقات ،كترجيح بعضيـ عمى بعض عند االختبلؼ ،إما في اإلسناد،

كاما في الكصؿ كاإلرساؿ ،كاما في الكقؼ كالرفع ،كنحك ذلؾ "

(ِ)

.

كقاؿ ىماـ سعيد  " :فقد يركل الحديث مرفكعان ،كلكف النقاد يكشفكف عف كىـ في رفعو،
كيثبتكف أف كقفو أصح " ...

(ّ)

.

 قد يكون الحديث مرفوعاً ،ومعلً بعمة قادحة ،كأن يكون  :منقطعاً ،أو مرسلً ،أو نحوذلك .

إف الحديث قد يككف مرفكعان إلى النبي  ، كىك في نفس األمر مرس هؿ ،أك

معض هؿ ،أك منقطعه ،أك نحك ذلؾ ،فيذه الصفات – غالبان  -ال تؤثر في رفع الحديث إلى
النبي  ، مع أنيا عمؿ قادحة .
قاؿ ابف الصبلح  " :كيدخؿ في [ تعريؼ الحديث ] المرفكع  :المتصؿ ،كالمنقطع،
كالمرسؿ ،كنحكىا " ...

(ْ)

.

ُ -انظر إلى  :معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّْٕ :
ِ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ّٔٔ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُْٗ :

ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ِٕ :
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كقاؿ ابف كثير  [ " :الحديث المرفكع ] ىك  :ما أيضيؼ إلى النبي  ... سكاء كاف

متصبلن ،أك منقطعان ،أك مرسبلن " ...

(ُ)

.

 قد يكون الحديث مرفوعاً ،ومعلً بعمة غير قادحة .كأف يككف مرفكعان منسكخان ،أك أف يككف مرفكعان مختمفان فيو ،كأمكف الجمع .
لقد سمى الترمذم النس عمة (ِ) ،كما قاؿ ابف الصبلح (ّ) ،كالنككم

كالسيكطي (ٓ) ،كالعراقي

(ٔ)

(ْ)

،

.

قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني  " :فمثاؿ ما كقعت العمة في اإلسناد كلـ تقدح مطمقان :
ما يكجد مف حديث مدلس بالعنعنة ،فإف ذلؾ عمة تكجب التكقؼ عف قبكلو ،فإذا كجد مف

طريؽ أخرل قد صرح بالسماع تبيف أف العمة غير قادحة .ككذا إذا اختمؼ في اإلسناد
عمى بعض ركاتو ،فإف ظاىر ذلؾ يكجب التكقؼ عنو ،فإف أمكف الجمع بينيما عمى

طريؽ أىؿ الحديث بالقرائف التي تحؼ اإلسناد تبيف أف تمؾ العمة غير قادحة "

(ٕ)

.

فيناؾ كثير مف العمؿ غير القادحة ،قد يي ىع ُّؿ الحديث بيا – كما ذكر ابف حجر
العسقبلني آنفان  ، -كىذه العمؿ ال تؤثر في قبكؿ الحديث؛ لككنيا غير قادحة ،كبالتالي
فيي ليست عمى بابيا – أم إطبلقان . -

بيذا تتبيف قكة العبلقة بيف العمة كالحديث المرفكع ،كىذه العبلقة متمثمة في عدـ رفع
الحديث الذم يعد عمة قادحة ،أك ككف الحديث معمكالن بعمة قادحة مع رفعو إلى النبي  ، كىذه

العمؿ إما أف تككف ظاىرة – فتصبح ليست عمى بابيا  ، -كاما أف تككف خفية فتصبح عمى
بابيا ، -ككذلؾ – العبلقة متمثمة أيضان  -في ككف الحديث مرفكع لكنو معمكؿ بعمة غير قادحة

– فتصبح ىنا ليست عمى بابيا ،سكاء أكانت خفية ،أـ ظاىرة . -

ُ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ّٗ :

ِ -قاؿ الحافظ العراقي  " :فإف أراد الترمذم أنو  :عمة في العمؿ بالحديث ،فيك كبلـ صحيح .كاف يرد أنو عمة في صحة
نقمو ،فبل؛ ألف في الصحيح أحاديث كثيرة منسكخة "  .شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٗ :

ّ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص .) ُِّ :

ْ -انظر إلى  :التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص .) ِِِ :
ٓ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص .) ِِِ :

ٔ -ألفية العراقي في عمكـ الحديث (التبصرة كالتذكرة) ( ص .) ُٖ :
ٕ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٕٕ /
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بعض األمثمة التي توضح العلقة بين العمة والحديث المرفوع :
معل ٍ
المثال األول  -حديث مرفوع ٍّ
بعمة غير قادحة :
ً
اؿ ىحدثىنًي ٍاب يف ًشي و
اب ،ىع ٍف
ث ،قى ى
ؼ ،ىحدثىىنا الم ٍي ي
كس ى
قاؿ البخارم  " :ىحدثىىنا ىع ٍب يد المو ٍب يف يي ي
ى
ً
اصـ ُّ
يع ٍركةى ،ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًو ٍب ًف ُّ
الزىب ٍي ىر ًع ٍن ىد النبً ٍّي
الزىب ٍي ًر  ، أىنوي ىحدثىوي  :أىف ىريج نبل م ٍف ٍاأل ٍىن ى
ص ًار ،ىخ ى ى
ى
)
ُ
(
ً
اء ،ىي يم ُّر ،فىأ ىىبى ىعمىٍي ًو،
ً في ًش ىار ًج اٍل ىحرًة
ص ًار ُّ
كف بًيىا الن ٍخ ىؿ ،فىقى ى
التي ىي ٍسقي ى
م  :ىسٍّرٍح اٍل ىم ى
اؿ ٍاأل ٍىن ى
ً
ً
ً
اس ً
اء إًلىى ىج ًار ىؾ،
ص ىما ًع ٍن ىد النبً ٍّي  ،فىقى ى
فى ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المو  ل ُّمزىب ٍي ًر ٍ :
ؽ ىيا يزىب ٍي ير ،ثيـ أ ٍىرس ٍؿ اٍل ىم ى
اختى ى
ً
اف ٍاب ىف ىعمتً ىؾ ،فىتىمىك ىف ك ٍجوي رس ً
اس ً
ؽ ىيا يزىب ٍي ير،
كؿ الم ًو  ، ثيـ قى ى
ص ًارمُّ ،فىقى ى
اؿ أ ٍ
فى ىغض ى
ىف ىك ى
اؿ ٍ :
ى ىي
ب ٍاأل ٍىن ى
الزب ٍير  :كالم ًو إًٍّني ىأل ٍ ً
اء ىحتى ىي ٍرًج ىع إًلىى اٍل ىج ٍد ًر ،فىقى ى ُّ
ت ًفي ىذلً ىؾ
ب ىىًذ ًه ٍاآل ىيةى ىن ىزلى ٍ
ثيـ ٍ
ىحس ي
احبً ٍس اٍل ىم ى
اؿ ى ي ى
ٍّؾ ىال يؤ ًمينكف حتى يح ٍّكم ى ً
يما ىش ىج ىر ىب ٍي ىنيي ٍـ } (ِ) " (ّ) .
كؾ ف ى
{ فى ىبل ىكىرب ى ي ٍ ى ى ي ى ي
قاؿ ابف حجر العسقبلني بعد أف سرد األسانيد المختمفة

(ْ)

التي ركم بيا ىذا الحديث :

" كانما صححو البخارم [ أم ىذا الحديث السابؽ الذكر ] مع ىذا االختبلؼ؛ اعتمادان عمى
صحة سماع عركة مف أبيو ،كعمى صحة سماع عبد اهلل بف الزبير مف النبي  ، فكيفما دار،

فيك عمى ثقة " ...

(ٓ)

.

صحيح ،ألنو – كما قاؿ
كبيذا يتضح أف ىذا الحديث بجميع طرقو التي ركاىا البخارم؛
ه
ابف حجر العسقبلني – كيفما دار اإلسناد ،دار عمى ثقة ،كبالتالي فالعمة – ىنا – غير قادحة،

فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان . -

المثال الثاني  -حديث مرفوع ومنقطع اإلسناد – واالنقطاع يعد عمة قادحة : -
اؿ
ىخ ىب ىرنًي ىمالً ه
قاؿ أحمد بف حنبؿ  :ىحدثىىنا ىرٍكهح ،ىحدثىىنا ىمالً ه
ؾ  .قى ى
اؽ ،أ ٍ
ؾ (ح) ىك ىحدثىىنا إً ٍس ىح ي
ً
ب ُّ
ؾ ،ىع ٍف ىزٍيًد ٍب ًف أىبًي
الزىب ٍي ًرمُّ ،ىحدثىنًي ىمالً ه
ص ىع ه
أيىبك ىع ٍبًد الر ٍح ىم ًف ىع ٍب يد اهلل ٍب ًف أ ٍ
ىح ىم ىد  :ى
كحدثىىنا يم ٍ
أ ىين ٍي ىسةى ،أىف ىع ٍب ىد اٍل ىح ًم ًيد ٍب ىف ىع ٍبًد الر ٍحم ًف ٍب ًف ىزٍيًد ٍب ًف اٍل ىخط ً
ىخ ىب ىرهي ،ىع ٍف يم ٍسمًًـ ٍب ًف ىي ىس وار اٍل يجيىنً ٍّي،
اب أ ٍ
ى
ُ -شراج الحرة  :ىي مسيؿ الماء .انظر إلى  :النياية في غريب الحديث كاألثر ( ِ . ) ْٓٔ /
ِ -سكرة النساء ( آية . ) ٔٓ :

ّ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب  :الشرب كالمساقاة ،باب ( ٔ ) سكر األنيار ،) ُْٓ / ِ ( ،حديث رقـ :

َِّٔ  ،ككذلؾ في باب ( ٕ ) شرب األعمى قبؿ األسفؿ ،) ُْٓ / ِ ( ،حديث رقـ  ، ُِّٔ :ككذلؾ في باب ( ٖ )
شرب األعمى إلى الكعبيف ،) ُٓٓ ، ُْٓ / ِ ( ،حديث رقـ  ، ِِّٔ :ككذلؾ في كتاب  :تفسير القرآف ،باب ( ُُ )

فبل كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ فيما شجر بينيـ ،) ِْٓ / ّ ( ،حديث رقـ  .ْٖٓٓ :كمسمـ في صحيحو ،في كتاب:

الفضائؿ ،باب ( ّٔ ) كجكب اتباعو  ،) ّْٓ ، ّْْ / ِ ( ، حديث رقـ  ، ُِٗ :الحديث بيذا اإلسناد  :صحيح.

ْ -لبلطبلع عمى ىذه األسانيد ،انظر إلى  :فتح البارم البف حجر ( ٓ . ) ّٓ /
ٓ -المصدر السابؽ ( ٓ . ) ّٓ /
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ًً ً
ً
ً
آد ىـ ًم ٍف ظييي ً
كرًى ٍـ يذٍّرياتً ًي يـ }
ىخ ىذ ىرب ى
ُّؾ ًم ٍف ىبنًي ى
{كًا ٍذ أ ى
أىف يع ىم ىر ٍب ىف اٍل ىخطاب  يسئ ىؿ ىع ٍف ىىذه ٍاآل ىية  :ى
(ُ)
اؿ رسك يؿ ً
اؿ عمر  : س ًمعت رس ى ً
ً
آد ىـ ،ثيـ
ؽ ى
اهلل  " : إًف اهللى ىخمى ى
كؿ اهلل  يسئ ىؿ ىع ٍنيىا ،فىقى ى ى ي
ى ٍ ي ىي
فىقى ى ي ى ي
ً
ت ىؤ ً
ً ًً
كف ،ثيـ
ىم ىس ىح ى
استى ٍخ ىرىج ًم ٍنوي يذٍّريةن ،فىقى ى
الء لًٍم ىجن ًة ،ىكبً ىع ىم ًؿ أ ٍ
ىى ًؿ اٍل ىجنة ىي ٍع ىممي ى
ظ ٍي ىرهي بًىيمينو ،ىك ٍ
اؿ  :ىخمى ٍق ي ى ي
ت ىؤ ً
اؿ ىريج هؿ:
كف " .فىقى ى
استى ٍخ ىرىج ًم ٍنوي يذٍّريةن ،فىقى ى
الء لًمن ًار ىكبً ىع ىم ًؿ أ ٍ
ىى ًؿ الن ًار ىي ٍع ىممي ى
ىم ىس ىح ظى ٍي ىرهي فى ٍ
اؿ  :ىخمى ٍق ي ى ي
اؿ رسك يؿ ً
ً ً
يا رس ى ً ً
اهلل  " : إًف اهللى ىعز ىك ىجؿ إً ىذا ىخمى ى
استى ٍع ىممىوي
ؽ اٍل ىع ٍب ىد لٍم ىجنة ٍ
يـ اٍل ىع ىم يؿ ؟ فىقى ى ى ي
ى ىي
كؿ اهلل  ،فىف ى
و ً
ىعم ً
ؽ اٍل ىع ٍب ىد
ىى ًؿ اٍل ىجن ًة ،فىيي ٍد ًخمىوي بً ًو اٍل ىجنةى ،ىكًا ىذا ىخمى ى
اؿ أ ٍ
بً ىع ىم ًؿ أ ٍ
ىى ًؿ اٍل ىجن ًة ،ىحتى ىي يم ى
كت ىعمىى ىع ىمؿ م ٍف أ ٍ ى
و ً
ً
ىعم ً
ىى ًؿ الن ًار ،فىيي ٍد ًخمىوي بً ًو
اؿ أ ٍ
استى ٍع ىممىوي بً ىع ىم ًؿ أ ٍ
ىى ًؿ الن ًار ،ىحتى ىي يم ى
لمن ًار ٍ
كت ىعمىى ىع ىمؿ م ٍف أ ٍ ى
الن ىار " (ِ) .
قاؿ ابف عبد البر ( ت ّْٔق )  " :ىذا الحديث منقطع بيذا اإلسناد؛ ألف مسمـ بف يسار ىذا

لـ يمؽ عمر بف الخطاب  ، كبينيما في ىذا الحديث نعيـ بف ربيعة " ...

(ّ)

.

فيذه عمة قادحة ،خفية – إلمكانية المقاء بيف مسمـ بف يسار ،كعمر بف الخطاب ،- 

كبالتالي فتصبح عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

المثال الثالث  -حديث مرفوع ظاى ارً ،لكنو بعد التفتيش تبين وقفو .

سئؿ الدارقطني عف حديث سالًوـ ،عف أىبً ً
اع
النبً ٍّي  " : ىك ىم ٍف ٍابتى ى
يو ،ىعف يع ىم ىر  ،ىعف ى
ى
ى
(ْ)
ًً
ىف ىي ٍشتىًرطى اٍل يم ٍبتىاعي " .
اعوي ،إًال أ ٍ
ىع ٍب ندا ،ىكلىوي ىما هؿ ،فى ىماليوي لمذم ىب ى
فقاؿ  -أم الدارقطني  " : -ىك حديث ركاه سفياف بف حسيف ،عف الزىرم ،عف سالـ،

عف أبيو ،عف عمر ،عف النبي  ،قالو عنو ىشيـ بف بشير ،حدثنا بو محمد بف أحمد بف
ىاركف العسكرم ،ثقة ،كأحمد بف عبد اهلل الككيؿ ،كغيرىما ،قالكا  :ثنا الحسيف بف عرفة ،ثنا

ىشيـ بذلؾ ،كغيره يركيو عف الزىرم ،عف سالـ ،عف ابف عمر  ، عف النبي  ، ال يذكر
فيو عمر  ، كركاه نافع مكلى ابف عمر ،فخالؼ فيو سالمان ،فجعمو عف ابف عمر ،عف عمر

 قكلو ،كذلؾ ركاه أصحاب نافع ،عف نافع ،عف ابف عمر ،عف عمر ،قكلو ،منيـ  :أيكب،
ُ -سكرة األعراؼ ( آية . ) ُِٕ :

ِ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :السنة ،باب ( ُٕ ) في القدر ( ،ص  ،) ٕ :حديث رقـ  . َّْٕ :كالترمذم
في سننو ،في كتاب  :تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل  ، باب ( ٖ )  ( ،ص  ،) ٕٕٗ ، ٕٗٔ :حديث رقـ .َّٕٓ :

كأحمد في مسنده ( ُ  ، ) ْْ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ ،لبلنقطاع فيو .

ّ -التمييد البف عبد البر ( ٔ . ) ّ /

ْ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب  :الشرب كالمساقاة  ،باب ( ُٕ ) الرجؿ يككف لو ممر ،أك شرب في حائط،

أك في نخؿ  ،) ُٓٗ / ِ ( ،حديث رقـ  . ِّٕٗ :كمسمـ في صحيحو ،في كتاب  :البيكع  ،باب ( ُٓ ) مف باع نخبلن

عمييا ثمر  ،) َِ / ِ ( ،حديث رقـ  . َٖ :كغيرىـ .

113

كمالؾ ،كالميث ،كاختمؼ عف عبيد اهلل بف عمر ،فركاه أبك معاكية الضرير ،عف عبيد اهلل ،عف

نافع ،عف ابف عمر ،عف عمر ،عف النبي  . ككىـ أبك معاكية فرفعو ،كالصكاب عف عبيد اهلل،
عف نافع ،عف ابف عمر ،عف عمر ،قكلو ،كذلؾ قاؿ حماد بف سممة ،كىشيـ ،كمحمد بف بشير،

كابف نمير ،كىك الصحيح "

(ُ)

.

فيذا الحديث ركم مرفكعان ،كلكنو بعد التفتيش كالتخريج تبيف أنو مكقكؼ ،كبالتالي فيذا

يعد عمة قادحة ،خفية – ال يتكصؿ إلى الكشؼ عنيا إال الجيابذة مف النقٌاد  ، -كبالتالي فيي
عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
المثال الرابع  -حديث مرفوع ظاى ارً ،لكنو بعد التفتيش تبين وقفو .
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :أخبرنا أحمد بف عمي بف الحسف المقرئ ،قاؿ  :حدثنا أبك

فركة  -يزيد بف محمد بف يزيد بف سناف الرىاكم  ،-قاؿ  :ثنا أبي [ أم محمد بف يزيد بف سناف

الرىاكم ] ،عف أبيو [ أم يزيد بف سناف الرىاكم ] ،عف األعمش ،عف أبي سفياف ،عف جابر
بلةى ،كى ٍ ً
 ،عف النبي  قاؿ  " :مف ض ًح ىؾ ًفي ص ى ٍ ً ً ً
ض ٍك ىء " (ِ)  .قاؿ أبك
الك ي
ىٍ ى
ٍ ى
ال ييع ٍي يد ي
بلتو ييع ٍي يد الص ى ٍ ى
عبد اهلل الحاكـ  :ليذا الحديث عمة صحيحة  :أخبرنا أبك الحسيف عمي بف عبد الرحمف السبيعي،
بالككفة ،قاؿ  :ثنا إبراىيـ بف عبد اهلل العبسي ،قاؿ  :ثنا ككيع عف األعمش عف أبي سفياف،

قاؿ :سئؿ جابر عف الرجؿ يضحؾ في الصبلة ،قاؿ يعيد الصبلة ،كال يعيد الكضكء " (ّ) ،كبيذا
يتضح أف الصكاب الكقؼ كليس الرفع .

كقاؿ الدارقطني  " :كقد كىـ في ىذا الحديث في مكضعيف  :أحدىما ،في رفعو إياه إلى النبي

 ... ،كالصحيح عف األعمش ،عف أبي سفياف ،عف جابر ،مف قكلو  " :مف ضحؾ في
الصبلة ،أعاد الصبلة ،كلـ يعد الكضكء " " ...

(ْ)

.

فيذه عمة قادحة ،خفية أيضان – ال يتكصؿ إلى الكشؼ عنيا إال الجيابذة مف النقٌاد ، -
كبالتالي فيي عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

ُ -عمؿ الدارقطني ( ِ . ) ِٓ – َٓ /

ِ -أخرجو الدارقطني في سننو ( ُ  ، ) ُّٓ /الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ بسبب كقفو .
ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّْٕ ، ّّٕ :
ْ -سنف الدارقطني ( ُ . ) ُّٓ /
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المبحث السابع
العمة وعلقتيا بالحديث الموقوف
()2

تعريف الحديث الموقوف

()1

:

" ىك  :ما يركل عف الصحابة  ، مف أقكاليـ ،أك أفعاليـ ،كنحكىا [ قاؿ السيكطي " :

أم  :تقري انر "

(ّ)

]  ،فيكقؼ عمييـ [ أم النقؿ ] ،كال ييتى ىج ىاكيز بو إلى رسكؿ اهلل " 

(ْ)

.

شرط الحديث الموقوف :
يتضح مف تعريؼ الحديث المكقكؼ ،أنو ال بد مف تكفر شرط في الحديث؛ كي يككف

مكقكفان ،كىك  :اإلضافة إلى الصحابة



 ،سكاء كانت ،قكالن ،أك فعبلن ،أك تقري انر .

ُ -كىك النكع السابع مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ّٕ :

ِ -اعتمدت عمى تعريؼ  :ابف الصبلح ،مبتعدان عف االختبلؼ بيف العمماء في تعريفو ،كما يدخؿ في ىذا التعريؼ ،كما
يخرج منو؛ ألنو ليس مكضكع بحثي .

ّ -تدريب الراكم ( ص . ) ُْٕ :

ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ّٕ :
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العلقة بين العمة والحديث الموقوف
مف خبلؿ تعريؼ الحديث المكقكؼ ،كبياف شرطو ،يتضح أف ىناؾ عبلقةن قكيةن ،بيف العمة

كالحديث المكقكؼ ،كىذه العبلقة عمى النحك اآلتي :

 علقة عكسية بين العمة والحديث الموقوف.حيث إف رفع الحديث المكقكؼ  -أصبلن  ، -إلى النبي  ، يعد عمةن قادحةن؛

فكثي انر ما يعؿ نقاد الحديث ،الحديث بأنو مرفكع ،كىك في األصؿ مكقكؼ .

قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كىؤالء المشتغمكف بالتعبد الذيف ييترؾ حديثيـ عمى
قسميف  :منيـ ،مف شغمتو العبادة عف الحفظ ،فكثر الكىـ في حديثو ،فرفع المكقكؼ ...
"

(ُ)

 ،كبيذا يتضح أف المصنؼ عد رفع المكقكؼ عمة قادحة .

كقاؿ حمزة الميمبارم  " :فإنو يي ىع ُّؿ الرفع؛ إذا تبيف لمناقد  -مف خبلؿ ما لديو مف
خمفيات ،عممية ،كاسعة  -أف ىذا الرفع كىـ مف الراكم ،كالصحيح عف الشي كقفو " (ِ).
رفع الحديث المكقكؼ يعد عمة قادحة ،خفية – ال يتكصؿ إلى الكشؼ عنيا إال

الجيابذة مف النقاد  ، -كبالتالي فيي عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

 قد يكون الحديث موقوفاً ،ومعلً بعمة قادحة ،كأن يكون  :منقطعاً ،أو مرسلً ،أو نحوذلك .

إف الحديث قد يككف مكقكفان عمى الصحابة  ، كىك في نفس األمر مرس هؿ ،أك

معض هؿ ،أك منقطعه ،أك نحك ذلؾ ،فيذه الصفات – غالبان  -ال تؤثر في كقؼ الحديث
عمى الصحابي ،مع أنيا عمؿ قادحة .
قاؿ ابف الصبلح  ... " :كمنو [ أم  :مف أنكاع الحديث المكقكؼ ]  :ما ال يتصؿ
إسناده ،فيككف مف المكقكؼ ،غير المكصكؿ "

ُ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ُ . ) ّٖٗ /

ِ -الحديث المعمكؿ قكاعد كضكابط ( ص . ) ِٓ :
ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ّٕ :
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(ّ)

.

ً
كقاؿ الحافظ العراقي  " :كالمكقكؼ  :ما قصرتىو بك و
الصحابة قكالن لو ،أك فعبلن ،أك
احد مف
ٍ ي
(ُ)
يتصؿ " .
اتصؿ إسنادهي إليو ،أك لـ
اء
ٍ
نحك يىما .كلـ تتجاكز بو إلى ٍّ
ى
النبي  ، سك ه
ى

كقاؿ النككم  ... " :كىك المركم عف الصحابة  قكالن ليـ ،أك فعبلن ،أك نحكه ،متصبلن

كاف ،أك منقطعان " ...

(ِ)

.

كقاؿ ابف كثير  ... " :كقد يككف إسناده [ أم  :الحديث المكقكؼ ] متصبلن ،كغير

متصؿ "

(ّ)

.

بيذا تتبيف قكة العبلقة بيف العمة كالحديث المكقكؼ ،فعدـ رفع الحديث إلى النبي  يعد
عمة قادحة ،أك أف يككف الحديث المكقكؼ معمكالن بعمة قادحة غير الكقؼ ،كؿ ىذا يعد عمة

قادحة ،تحكؿ بيف الحديث كبيف قبكلو ،كىذه العمة إما أف تككف خفية – فتصبح عمى بابيا ، -

كاما أف تككف ظاىرة – فتصبح ليست عمى بابيا . -

ُ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ُ . ) َُْ /
ِ -التقريب مع التدريب ( ص . ) ُْٕ :

ّ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ّٗ :
117

بعض األمثمة التي توضح العلقة بين العمة والحديث الموقوف :
المثال األول  -حديث موقوف ٍّ
بانقطاع في إسناده :
معل،
ٍ
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثنا أبك العباس  -محمد بف يعقكب  ، -ثنا بحر بف نصر،
حدثنا عبد اهلل بف كىب ،أخبرني محمد بف عمرك ،عف ابف جريج ،عف سميماف بف مكسى ،قاؿ :
ً
الم ىح ٍا ًرًـ ،ىكلً ىس ٍاين ىؾ ًم ىف
ص ٍم ى
ص ٍـ ىس ٍم يع ىؾ ،ىكىب ى
ت ،ىفٍم ىي ي
قاؿ جابر بف عبد اهلل  " :إً ىذٍا ي
ص ير ىؾ م ىف ى
ط ًر ىؾ،
ص ٍك ًم ىؾ ،ىكىي ٍكىـ ًف ٍ
الخ ٍا ىدًـ ،ىكٍل ىي يك ٍف ىعمىٍي ىؾ ىكقى ٍاهر ىك ىس ًك ٍي ىنةه ،ىكى ٍ
ال ىكًذ ًب ،ىكىد ٍ
ل ى
ع أى ىذ ٍ
ال تى ٍج ىع ٍؿ ىي ٍكىـ ى

ىس ىكٍا هء " .

(ُ)

قاؿ [ أم  :الحاكـ النيسابكرم ]  :ىذا حديث يتكىمو مف ليس الحديث مف صناعتو ،أنو مكقكؼ

عمى جابر  ، كىك مكقكؼ ،كمرسؿ [ أم  :غير متصؿ ] قبؿ التكقيؼ؛ فإف سميماف بف
مكسى األشدؽ ،لـ يسمع مف جابر ،كلـ يره ،بينيما [ أم  :بيف سميماف بف مكسى ،كجابر بف

عبد اهلل ] عطاء بف أبي رباح في أحاديث كثيرة .
كربما اشتبو أيضان عمى غير المتبحر في الصنعة ،فيقكؿ لـ يمحؽ ابف كىب  -محمد بف عمرك

ابف عمقمة  ،-كال ركل محمد بف عمرك بف عمقمة عف ابف جريج ،كمحمد بف عمرك ىذا ىك :
اليافعي ،شي مف أىؿ مصر ،كليس بابف عمقمة المدني "

(ِ)

.

اجتمعت في ىذا الحديث عمتاف ،ىما  :عمة الكقؼ ،كعمة االنقطاع ،كىما – ىنا – عمؿ قادحة،

خفية – ال يتكصؿ إلى الكشؼ عنيما إال الجيابذة مف النقاد  ، -كبالتالي فيي – أم عمة
الكقؼ كاالنقطاع  -عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
المثال الثاني  -حديث موقوفٍّ ،
معل ،بوىم أحد الرواة فيو ،فرفعو إلى النبي : 
و
حديث ،ركاه عبد الرزاؽ ،عف
قاؿ ابف أبي حاتـ الرازم  " :كسألت أبي ،كأبا زرعة ،عف
بلث مف يكف ًف ً
يو ،فىقىد ىك ىج ىد
معمر ،عف أبي إسحاؽ ،عف صمة ،عف عمار ،عف النبي  " : ثى ه ى
نفاؽ ًم ىف ً
يماف ً :
ىحبلكةى ً
اإل ً
اإل ً
قتار . )ّ( " ...
اإل ي
ى
ُ -الحديث بيذا اإلسناد أخرجو الحاكـ النيسابكرم في معرفة عمكـ الحديث ( ص  ،) ُُٓ :كاسناده ضعيؼ؛ لبلنقطاع.
ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُُٓ :

ّ -أخرجو البزار في مسنده ( ْ  ،) ِِّ /كالخرائطي في مكارـ األخبلؽ كمعالييا ،باب ما جاء في السخاء كالكرـ كالبذؿ
مف الفضؿ ،) ِ / ِ ( ،ك ابف حكمكف القضاعي في مسند الشياب ( ِ  ،) ٔٓ /كغيرىـ ،الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ؛
لمكىـ في أحد ركاتو .

118

فقاال  :ىذا خطأه؛ ركاه الثكرم ،كشعبة ،كاسرائيؿ ،كجماعة ،يقكلكف  :عف أبي إسحاؽ ،عف
صمة ،عف عمار قكلو ،ال يرفعو أحد منيـ ،كالصحيح مكقكفان عف عمار .قمت ليما  :الخطأ ًممف
ىك ؟  ،قاؿ أبي  :أرل مف عبد الرازؽ ،أىك مف معمر؛ فإنيما جميعان كثيرم الخطأ "

(ُ)

.

رفع الحديث المكقكؼ عمى الصحابي يعد عمة قادحة ،خفية  -ال يتكصؿ إلى الكشؼ

عنيا إال الجيابذة مف النقاد  ، -كبالتالي فيي عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
المثال الثالث  -حديث مرفوع ،إلى النبي  ، والصواب الوقف :

ً
حديث  :يى ىزٍي ًؿ بف يش ىر ٍحبًٍي ىؿ ،عف عبداهلل ،قاؿ
يسئً ىؿ أبك حاتـ الرازم ،كالدارقطني عف
ص ٍابً ىعوي ،قىٍب ىؿ أى ٍف تىٍنيى ىكوي الن ٍا ير " (ِ) .
رسكؿ اهلل  " :لىىي ٍنيى ىكف أى ىح يد يك ٍـ أى ى
نكر "
قاؿ أبك حاتـ الرازم  " :ر ي
فعوي يم ه

(ّ)

.

كقاؿ الدارقطني  " :يركيو أبك مسكيف األكدم ،كاسمو  :الحر ،عف يى ىزٍي ًؿ ،عف عبد اهلل ،كاختمؼ
عنو ،فرفعو زيد بف أبي الزرقاء ،عف الثكرم ،إلى النبي  ، كتابعو أبك عكانة ،مف ركاية شيباف

ابف فركخ عنو ،فرفعو أيضان ،كركاه أصحاب الثكرم ،كأصحاب أبي عكانة عنيما ،مكقكفان ،ككذلؾ
ركاه زائدة ،كزىير ،كأبك األحكص ،عف أبي مسكيف ،مكقكفان ،كىك الصكاب "

(ْ)

.

رفع الحديث المكقكؼ عمى الصحابي يعد عمة قادحة ،خفية  -ال يتكصؿ إلى الكشؼ
عنيا إال الجيابذة مف النقاد  ، -كبالتالي فيي عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

ُ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ٓ . ) ُِْ /

ِ -أخرجو ابف أبي حاتـ في عمؿ الحديث ( ِ  ، ) ِِ /كالدارقطني في العمؿ ( ٓ  ، ) ِِٖ /كالحديث بيذا اإلسناد
ضعيؼ .

ّ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ِ . ) ِِ /
ْ -عمؿ الدارقطني ( ٓ . ) ِِٖ /
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المبحث الثامن
العمة وعلقتيا بالحديث المقطوع

()1

تعريف الحديث المقطوع :
" ىك  :ما جاء عف التابعيف مكقكفان عمييـ ،مف أقكاليـ ،أك أفعاليـ "

(ِ)

.

شرط الحديث المقطوع :
يتضح مف تعريؼ الحديث المقطكع (ّ) ،أنو ال بد مف تكفر شرط في الحديث؛ كي يككف

مقطكعان ،كىك  :اإلضافة إلى التابعيف ،سكاء كانت ،قكالن ،أك فعبلن ،متصمة اإلسناد ،أك منقطعةن .

ُ -كىك النكع الثامف مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ٕٓ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ٕٓ :

ّ -عند ابف الصبلح ( ص . ) ٕٓ :
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العلقة بين العمة والحديث المقطوع
مف خبلؿ تعريؼ الحديث المقطكع ،كبياف شرطو ،يتضح أف ىناؾ عبلقةن قكيةن ،بيف العمة

كالحديث المقطكع ،كىذه العبلقة عمى النحك اآلتي :

 الحكم عمى الحديث بالقطع – عمى التابعي  ، -يعد عم ًة قادحة .الحديث المقطكع ،ليس بحجة ،أما إف كاف فيو قرينةه تدؿ عمى الرفع ،فمرفكع

حكمان ،أك قرينةه تدؿ عمى الكقؼ فمكقكؼ ،كلكف إف بقي مقطكعان عمى التابعي ،فيك
ضعيؼ ،ال يحتج بو .

(ُ)

قاؿ الزركشي  " :كيدخؿ تحت الضعيؼ [ أم  :الحديث الضعيؼ ]  :المقطكع،
كالمنقطع ،كالمرسؿ ،كالمعضؿ ،كالمعمؽ " ...

(ِ)

.

كقاؿ السخاكم  ... " :كعمى كؿ حاؿ فكبلىما [ أم  :المقطكع كالمنقطع ] ليس
بحجة "

(ّ)

.

 قد يكون الحديث مقطوعاً ،ومعموالً بعمة قادحة – غير القطع . -كأف يككف  :مقطكعان منقطع اإلسناد ،أك أف يككف أحد ركاتو مجيكالن ،أك نحك

ذلؾ مف العمؿ القادحة ،كبيذا يصبح الحديث معمكالن مف جيتيف ،ىما :
الجية األكلى  -أنو مقطكع عمى التابعي ،كىذه عمة قادحة .

الجية الثانية  -أنو منقطع اإلسناد إلى التابعي – مثبلن – كىذه عمة قادحة أيضان.
العبلقة قكية ككثيقة بيف العمة كالحديث المكقكؼ ،كىذه العبلقة متمثمة في قطع الحديث
عمى التابعي ،فيذا القطع يعد عمة قادحة ،ككذلؾ – متمثمة – في ككف الحديث معمكؿ بعمة

قادحة – غير القطع  ، -كفي كمتا الحالتيف تعد ىذه عمبلن قادحة ،لكنيا قد تككف خفية – فتصبح
عمى بابيا ، -كقد تككف ظاىرة – فتصبح ليست عمى بابيا . -

ُ -انظر إلى  :التقريرات السنية ( ص . ) ُِ :

ِ -النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ( ُ . ) َّْ /

ّ -الغاية في شرح اليداية في عمـ الركاية ( ص . ) َُٕ :
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بعض األمثمة التي توضح العلقة بين العمة والحديث المقطوع :
المثال األول  -حديث مقطوع – وقطع الحديث عمى التابعي يعد عمة قادحة : -
قاؿ ابف عساكر ( ت ُٕٓق )  " :حدثنا عمراف بف بكار ،حدثنا اليماف ،أخبرنا عباس
اإلخ ىك ً
ت ىع ٍنيي ٍـ
استى ٍكثًر ًم ىف ٍ
استى ٍغ ىن ٍي ى
استىطى ٍع ى
ت؛ فىإن ىؾ إً ٍف ٍ
اف ىما ٍ
ابف يزيد ،قاؿ  :قاؿ كىب بف منبو ٍ " :
ت إًلى ٍي ًي ٍـ ىنفى يع ٍك ىؾ " (ُ) .
احتى ٍج ى
ض ُّرٍك ىؾ ،ىكًا ٍف ٍ
لى ٍـ ىي ي
فيذا الحديث مقطكع؛ ألنو مف قكؿ  :كىب بف منبو ،كىك تابعي

(ِ)

.

فيذا الحديث معمكؿ بعمة قادحة – كىي قطع الحديث عمى التابعي  ، -كلكنيا ظاىرة،

فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان . -

معل ٍ
المثال الثاني  -حديث مقطوعٍّ ،
بعمة قادحة – غير القطع عمى التابعي : -
قاؿ نعيـ بف حماد ( ت ِٖٖق )  " :حدثنا عبد القدكس ،عف أرطاة ،عف سناف بف
قيس ،عف خالد بف معداف ،قاؿ  " :يي ًزـ ٍّ ً
ؾ " (ّ) .
اعةى ىمرتىٍي ًف ثيـ ىي ٍيمى ي
الج ىم ى
الس ٍف ىياني ى
ىٍ ي
فيذا الحديث مقطكع؛ ألنو مف قكؿ  :خالد بف معداف الكبلعي ،كىك تابعي

(ْ)

.

كىك معمكؿ أيضان؛ ألنو مف ركاية  :نعيـ بف حماد ،كقد تكمـ فيو بعض النقاد ،كالنسائي،

كالدارقطني ،كبعضيـ اتيمو بالكضع .

(ٓ)

فيذا الحديث معمكؿ بعمتيف قادحتيف – كىما  :قطع الحديث عمى التابعي ،كعدـ عدالة أحد ركاتو

  ،كلكف العمة األكلى ظاىرة ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان  ، -أما الثانية فيي خفية– ىنا – فتصبح عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

ُ -أخرجو ابف عساكر ،في  :تاري دمشؽ ( ّٔ . ) َّٗ /

ِ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كىب بف منبو بف كامؿ اليماني ،أبك عبد اهلل األبناكم ... ،ثقة مف الثالثة [ أم  :مف
الطبقة الكسطى مف التابعيف ،كما صرح بذلؾ ابف حجر في مقدمة التقريب  .انظر إلى  :تقريب التيذيب ( ص ،] .) ٖ :

مات سنة بضع عشرة "  .تقريب التيذيب ( ص . ) ِٔٓ :

ّ -أخرجو نعيـ بف حماد المركزم ،في  :الفتف ( ص  ،) ِٗٓ :الحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ .

ْ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :خالد بف معداف الكبلعي الحمصي ،أبك عبداهلل ،ثقة ،عابد ،يرسؿ كثي انر ،مف الثالثة [ أم:

مف الطبقة الكسطى مف التابعيف ،كما صرح بذلؾ ابف حجر في مقدمة التقريب  .انظر إلى  :تقريب التيذيب ( ص .) ٖ :
] ،مات سنة ثبلث كمائة  . " ...تقريب التيذيب ( ص . ) ُّٓ :

ٓ -انظر إلى  :المغني في الضعفاء ( ِ . ) ََٕ /
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المثال الثالث  -حديث مقطوع ومع ّل بعدم اتصال سنده – أيضاً – :
قاؿ ابف عبد البر  " :أخبرنا عبد الكارث بف سفياف ،أنبأنا قاسـ بف أصبغ ،أنبأنا أحمد
ابف زىير ،حدثنا أبك سميماف البخارم ،حدثنا شي مف أىؿ البصرة ،عف معبد ،عف الحسف ،قاؿ
الن ٍق ً ً
الص ىغ ًر ،ىك ٍّ
الح ىج ًر " (ُ) .
الحًد ٍي ًث ًف ٍي ٍّ
ش ف ٍي ى
ب ى
 " :طىمى ي
فيذا الحديث مقطكع؛ ألنو مف قكؿ الحسف البصرم ،كىك تابعي (ِ) .
كمعمكؿ (ّ)؛ لجيالة أحد ركاتو ،كىك  :شي أبي سميماف البخارم ،حيث قاؿ  :حدثنا شي مف
أىؿ البصرة ،كلـ يصرح باسمو .

فيذا الحديث معمكؿ بعمتيف قادحتيف أيضان – كىما  :قطع الحديث عمى التابعي ،كجيالة

أحد ركاتو  ، -كلكف العمة األكلى ظاىرة ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان  ، -أما الثانية

فيي خفية – ىنا – فتصبح عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

المثال الرابع  -حديث مقطوع ،ومع ّل بعمة قادحة ،وىي  :جيالة أحد الرواة :

اؽ الش ٍي ىبانً ٍّي ،ىع ٍف ىع ٍم ورك ًذم ىمٍّر
قاؿ النسائي  [ ... " :ركل ] إً ٍس ىرائًي يؿ ،ىع ٍف أىبًي إً ٍس ىح ى
ً
ضوي " . )ْ( .
ىحبوي ،ىكأ ٍىب ًغ ٍ
ض ىم ٍف أ ٍىب ىغ ى
قاؿ " :أىحب ىم ٍف أ ى
مر اليمداني ،كىك تابعي
فيذا الحديث مقطكع؛ ألنو مف قكؿ عمرك ذم ٍّ
مر اليمداني ،مجيكؿ
كمعمكؿ؛ ألف فيو الراكم  :ىع ٍم ىانر ذا ٍّ

(ٔ)

(ٓ)

.

.

فيذا الحديث معمكؿ بعمتيف قادحتيف أيضان – كىما  :قطع الحديث عمى التابعي ،كجيالة

أحد ركاتو  ، -كلكف العمة األكلى ظاىرة ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان  ، -أما الثانية

فيي خفية – ىنا – فتصبح عمى بابيا – أم اصطبلحان . -

ُ -أخرجو البييقي في  :المدخؿ إلى السنف الكبرل ،باب  :باب تقريب الفتياف مف طبلب العمـ كترغيبيـ في التعمـ( ،
ص ،) ّٕٓ :كالخطيب في  :الفقيو كالمتفقو ،باب  :باب التفقو في الحداثة كزمف الشبيبة ،) ُُٖ / ِ ( ،كابف عبد البر،
في  :جامع بياف العمـ كفضمو ( ُ  ،) ُٕٔ /كالحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .

ِ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  ... " :ىك [ أم  :الحسف البصرم ]  :رأس أىؿ الطبقة الثالثة [ أم  :مف الطبقة الكسطى
مف التابعيف ،كما صرح بذلؾ ابف حجر في مقدمة التقريب  .انظر إلى  :تقريب التيذيب ( ص  ،] .) ٖ :مات سنة عشر

كمائة ،كقد قارب التسعيف "  .تقريب التيذيب ( ص . ) ُُٓ :

ّ -انظر إلى  :األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة ( ص . ) ُٖٕ :

ْ -أخرجو النسائي ،في  :السنف الكبرل ( ٕ  ،) ، ) ْْْ /كالحديث بيذا اإلسناد  :ضعيؼ؛ لجيالة أحد ركاتو .

ٓ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  ... " :مف الثالثة [ أم  :مف الطبقة الكسطى مف التابعيف ،كما صرح بذلؾ ابف حجر في
مقدمة التقريب  .انظر إلى  :تقريب التيذيب ( ص  . ] .) ٖ :تقريب التيذيب ( ص . ) ْْٗ :

ٔ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :عمرك ذك مر اليمداني ،الككفي ،مجيكؿ  . " ...المصدر السابؽ ( ص . ) ْْٗ :
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المبحث التاسع
العمة وعلقتيا بالحديث المرسل

()1

تعريف الحديث المرسل :
" حديث التابعي الكبير ،الذم لقي جماعة مف الصحابة ،كجالسيـ ... ،إذا قاؿ [ ىذا

التابعي ]  " :قاؿ رسكؿ اهلل  [ " ليس المراد حصر ذلؾ في القكؿ ،بؿ لك ذكر الفعؿ ،أك
التقرير بأم صيغة ،كاف داخبلن فيو .

"

(ّ)

.

(ِ)

]  ،كالمشيكر  :التسكية بيف التابعيف أجمعيف في ذلؾ

شروط الحديث المرسل :
يتضح مف تعريؼ الحديث المرسؿ (ْ) ،أنو ال بد مف تكفر شرط في الحديث؛ كي يككف

الحديث إلى النبي  ، كبيذا تفقد ىحٍمقة في اإلسناد ،بيف التابعي
مرسبلن ،كىك  :رفع التابعي
ى
كالنبي .

ُ -كىك النكع التاسع مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ّٖ :
ِ -قالو ابف حجر في كتاب  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ. ) َْٓ /
ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ّٖ :
ْ -عند ابف الصبلح ( ص . ) ّٖ :
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العلقة بين العمة والحديث المرسل
عبلقة قكية بيف العمة ،كالحديث المرسؿ ،تتضح مف و
أكجو عدة :
 الحديث المرسل يعد حديثاً معموالً :اإلرساؿ عمة ،كسبب مف أسباب رد الحديث؛ كذلؾ لمجيؿ بحاؿ المحذكؼ؛ ألنو

يحتمؿ أف يككف المحذكؼ غير صحابي ،كاذا كاف كذلؾ فيحتمؿ أف يككف ضعيفان ،كاف
ً
المرسؿ ال يركل إال عف ثقة؛ فالتكثيؽ مع اإلبياـ غير كاؼ؛ ألنو إذا
اتفؽ أف يككف
كاف المجيكؿ المسمى ال يقبؿ ،فالمجيكؿ عينان ،كحاالن أكلى .

(ُ)

قاؿ الخطيب البغدادم  ... " :كاف المرسؿ غير مقبكؿ ،كالذم يدؿ عمى ذلؾ  :أف
إرساؿ الحديث؛ يؤدم إلى الجيؿ بعيف راكيو ،كيستحيؿ العمـ بعدالتو ،مع الجيؿ بعينو،

كقد بينا مف قبؿ ،أنو ال يجكز قبكؿ الخبر ،إال ممف عرفت عدالتو؛ فكجب لذلؾ ككنو

غير مقبكؿ .كأيضان فإف العدؿ لك يسئؿ عمف أرسؿ عنو ،فمـ يعدلو ،لـ يجب العمؿ
بخبره ،إذا لـ يكف معركؼ العدالة مف جية غيره ،ككذلؾ حالو إذا ابتدأ اإلمساؾ عف

ذكره ،كتعديمو؛ ألنو مع اإلمساؾ عف ذكره غير معدؿ لو ،فكجب أف ال ييقبؿ الخبر عنو،
فإف قيؿ  :ليس األمر عمى ىذا؛ ألف إرساؿ الثقة تعديؿ منو لمف أرسؿ عنو ،كبمثابة
نطقو بتزكيتو ،قمنا  :ىذا باطؿ " ...

(ِ)

.

كقاؿ ابف الصبلح  ... " :حكـ المرسؿ حكـ الضعيؼ " ...

(ّ)

.

كقاؿ أيضان  " :كما ذكرناه مف سقكط االحتجاج بالمرسؿ ،كالحكـ بضعفو ،ىك  :المذىب
الذم استقر عميو آراء جماىير حفاظ الحديث ،كنقاد األثر ،كقد تداكلكه في

تصانيفيـ "

(ْ)

.

كقاؿ النككم  " :ثـ المرسؿ حديث ضعيؼ عند جماىير المحدثيف ،كالشافعي ،ككثير مف

الفقياء ،كأصحاب األصكؿ "

(ٓ)

.

ُ -انظر إلى  :شرح التبصرة كالتذكرة ( ص  ، ) ّٕ :تدريب الراكم ( ص . ) ُُٔ :
ِ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص. ) ّٖٖ ، ّٖٕ :

ّ -ىذا إذا كاف منفردان ،كلـ يأت مف طرؽ أخرل يقكم بعضيا بعضان ،فإف جاء مف طرؽ أخرل يرتقي إلى الحسف لغيره،
كما صرح بذلؾ ابف الصبلح بقكلو  " :ثـ اعمـ  :أف حكـ المرسؿ حكـ الحديث الضعيؼ ،إال أف يصح مخرجو ،بمجيئو

مف كجو آخر ،كما سبؽ بيانو في نكع الحسف [ لغيره ] "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ٖٔ :

ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) ٖٕ :

ٓ -التقريب مع التدريب ( ص . ) ُُٔ :
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كقاؿ أيضان  " :الحديث المرسؿ ال يحتج بو عندنا ،كعند جميكر المحدثيف ،كجماعة مف

الفقياء ،كجماىير أصحاب االصكؿ "

(ُ)

.

بيذه األقكاؿ تتضح عمة اإلرساؿ ،كأنيا عمة قادحة ،تحكؿ بيف الحديث كقبكلو؛ كذلؾ
لمجيؿ بحاؿ المحذكؼ ،كحكمو ،كىذه عمة ظاىرة ،ال تخفى عمى المتخصصيف ،كبالتالي

فيي ليست عمي بابيا – أم يطمؽ عمييا لفظ العمة إطبلقان ،كليس اصطبلحان . -

 انقطاع السند في الحديث المرسل يعد عمة قادحة ،تحول بين الحديث وبين قبولو –عند من يقبمو  ، -بل وبينو وبين تسميتو مرسلً .

 oفقد يككف االنقطاع قبؿ الكصكؿ إلى الصحابي ،فيذه العمة تحكؿ بيف الحديث
كتسميتو مرسبلن .
قاؿ ابف الصبلح  " :إذا انقطع اإلسناد قبؿ الكصكؿ إلى التابعي [ قاؿ
السيكطي  " :الصكاب [ أف يقكؿ ]  :قبؿ [ الكصكؿ إلى ] الصحابي [ كليس

التابعي ] " .

(ِ)

" ] ،فكاف فيو ركاية رواك لـ يسمع مف المذككر فكقو ،فالذم

قطع بو الحاكـ الحافظ أبك عبد اهلل (ّ) ،كغيره مف أىؿ الحديث  :أف ذلؾ ال

يسمى مرسبلن ،كأف اإلرساؿ مخصكص بالتابعيف .

بؿ إف كاف مف سقط ذكره قبؿ الكصكؿ إلى التابعي ،شخصان كاحدان سمي :
منقطعان فحسب ،كاف كاف أكثر مف ك و
احد سمي  :معضبلن ،كيسمى أيضان :

منقطعان "

(ْ)

.

 oكقد يككف االنقطاع قبؿ التابعي ،فيذه عمة قادحة ،تحكؿ بيف الحديث كقبكلو –
عند مف يقبمو -؛ كذلؾ أف االنقطاع عمة قادحة .
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :النكع الثالث مف المنقطع  :أف يككف في

اإلسناد ركاية رواك ،لـ يسمع مف الذم يركل عنو الحديث ،قبؿ الكصكؿ إلى

التابعي  -الذم ىك مكضع اإلرساؿ  ، -كال يقاؿ ليذا النكع مف الحديث :
مرسؿ ،إنما يقاؿ لو  :منقطع "

(ٓ)

.

ُ -المجمكع ( ُ . ) َٔ /

ِ -تدريب الراكم ( ص . ) ُٓٗ :

ّ -انظر إلى كبلمو في  :معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُٕٔ ، ُُٕ :
ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ْٖ :

ٓ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُٕٔ :
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فيذا االنقطاع يعد عمة قادحة؛ لعدـ العمـ بحاؿ المحذكؼ كحكمو ،كىذه العمة قد

تككف ظاىرة – كأف يرك عمف لـ يدركو ،كنحكىا – فتصبح بيذا ليست عمى بابيا – مف
باب اإلطبلؽ كليس االصطبلح  ، -كقد تككف خفية كأف يرك عمف سمع منو ،ما لـ

يسمع منو ،فتصبح بيذا عمى بابيا – أم مف باب االصطبلح  ، -كىذا كمو بالنسبة إلى

مف قىبًؿ المرسؿ .

 وصل الحديث المرسل عده العمماء عمة قادحة :قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :اعمـ أف معرفة صحة الحديث ،كسقمو ،تحصؿ مف
كجييف  ، ... :الكجو الثاني  :معرفة مراتب الثقات ،كترجيح بعضيـ عمى بعض عند

االختبلؼ ،إما في اإلسناد ،كاما في الكصؿ كاإلرساؿ" ... ،

(ُ)

.

بيذا يتضح – أم مف قكؿ ابف رجب – أف معرفة سبلمة الحديث مف العمة ،أك

عدـ سبلمتو ،تتضح مف كجكه ،منيا  :أف اختبلؼ الركاة في كصؿ الحديث المرسؿ ،أك
إرساؿ الحديث المتصؿ ،ىذا كمو يعد عمة قادحة ،تحكؿ بيف الحديث كقبكلو .
مما سبؽ تتبيف العبلقة بيف العمة كالحديث المرسؿ ،متمثمة في الجيالة بحاؿ الراكم
الساقط مف السند ،أك كصؿ الحديث المرسؿ – أصبلن  ، -أك انقطاع السند – إف كجد – في

الحديث المرسؿ ،كؿ ىذا يعد عمبلن قادحةن ،كىذه العمؿ قد تككف ظاىرة – فتصبح ليست عمى
بابيا  ، -أك خفية – فتصبح عمى بابيا . -

ُ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ّٔٔ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث المرسل :
المثال األول  -حديث مرسل – واإلرسال عمة كما بينا سابقاً : -
قاؿ أبك داكد  " :حدثنا عبد الكىاب بف نجدة ،حدثنا ابف عياش ،كأبك المغيرة ،قاال :

ىح يد يك ٍـ أ ى
حدثنا صفكاف بف عمرك ،عف راشد بف سعد ،قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " : إً ىذا ىد ىعا أ ى
ىخاهي
ىج ىاب ىؾ اهللي بً ىما تي ًحب " (ُ) " (ِ) .
فىقن ى
اؿ لىوي  :لىب ٍي ىؾ ،فى ىبل ىيقي ٍكليف  :لبى ىي ىد ٍي ىؾ ،ىكٍل ىي يق ٍؿ  :أ ى
فيذا الحديث بيذا اإلسناد :مرس هؿ – كاإلرساؿ يعد عمة قادحة ىنا؛ كذلؾ لعدـ العمـ بحاؿ

الساقط  -؛ كذلؾ لرفع الراكم  :راشد بف سعد  -كىك تابعي

()3

 -ىذا الحديث إلى النبي . 

المثال الثاني  -حديث سقط منو ر ٍ
او قبل التابعي ،ورفعو – أي  :التابعي – إلى النبي : 
النعماف بف ر ً
ً و
عف ُّ
الز ً
اشودً ،
ىرمٍّ ،عف
قاؿ ابف أبي حاتـ " :
ي
سألت أبًي ىعف حديث ،ركاهي ُّ ي
خادما ،إًال أف ي ً
يضر ًب امرأةن قطُّ ،كالى ً
جاىد ًفي سبً ً
ً
يؿ
يعركة ،عف عائًشة  :أف رسكؿ اهلل  لـ
ي
ن
ً
اهلل " (ْ) .
قاؿ أبًي [ أم  :أبك حاتـ الرازم ]  " :ك ً
عف ُّ
الز ً
يح ما ركاهي يعقي هؿً ،
ىرمٍّ ،عف عمً ٍّي بف
الصح ي
ٌ
ً
ً
سيف ،أف النبًي  ... يمرسبلن  ...؛ [ ك ] ُّ
الز ً
يح و
ىر ُّ
م لـ يسمع مف يعركة ىذا الحديث ،فمعمٌوي

دلٌسوي "

(ٓ)

.

فيذا الحديث معمكؿ مف كجييف :
العمة األكلى  -عمة إرساؿ الحديث  ،كاإلرساؿ عمة كما كضحنا سابقان .
العمة الثانية  -أف في إسناد ىذا الحديث انقطاعان؛ حيث إف الزىرم لـ يسمع مف عركة –

كما ذكر أبك حاتـ سابقان  ، -فتبيف االنقطاع ىنا .

ُ -أخرجو أبك داكد في كتاب  :المراسيؿ – تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط  ( -ص  ،) ْٗٔ :كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛
لككنو مرسبلن .

ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ْٗٔ :

ّ -قاؿ اب ف حجر العسقبلني  " :راشد بف سعد المقرئي  ...ثقة ،كثير اإلرساؿ ،مف الثالثة [ أم  :مف الطبقة الكسطى مف
التابعيف .انظر إلى  :تقريب التيذيب ( ص  ،] ) ٖ :مات سنة ثماف [ أم ثماف كمائة ]  . " ...تقريب التيذيب ( ص :

ُٖٔ ) .

ْ -أخرجو ابف أبي حاتـ في كتاب  :عمؿ الحديث ( ّ  ،) ،) َْٔ /كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .
ٓ -المصدر السابؽ ( ّ . ) َْٔ /
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المثال الثالث  -حديث مرسل وىم فيو بعض رواتو فرفعو :
يث ،ركاه يشعبةي ،عف ًس و
حد و
سألت أبًي عف ً
كرمةً ،
ماؾ ،عف ًع ً
عف
قاؿ ابف أبي حاتـ " :
ي
ى
ي
عف النبً ٍّي  " : ال ٌش ً
ً
عب و
اس ً ،
ً
شركف ،كثبلثيكف " (ُ) .
ابف ٌ
ير تسعه كع ي
ي
فقاؿ [ أم  :أبك حاتـ الرازم ]  :ىذا خطأه؛ ركاه الحفاظ يقكلكف  :شعبة ،عف سماؾ ،عف عبداهلل

بف شداد ،كعكرمة ،عف النبي  مرسؿ  ،كىذا الصحيح .
مت [ أم ابف أبي حاتـ ]  :محمد بف سعيد بف سابؽ ،قد ركاه عف عمرك بف أبي قيس ،عف
يق ي
سماؾ ،عف عبد اهلل بف شداد ،عف عائشة – رضي اهلل عنيا  . -فقاؿ أبك زرعة  :يخطئ مف
يقكؿ  :عف عائشة ،الصحيح  :عكرمة مرسبلن "

(ِ)

.

الكىـ الذم كقع في ىذا الحديث ىك  :رفع حديث مرسؿ – في األصؿ  ، -كىذا – أم
الرفع – عمة قادحة؛ لعدـ الضبط في اإلسناد .

ُ -أخرجو ابف أبي حاتـ في كتاب  :عمؿ الحديث ( ّ  ،) ،) ْٓ /كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو كلمكىـ.
ِ -المصدر السابؽ ( ّ . ) ْٓ /
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المبحث العاشر
العمة وعلقتيا بالحديث المنقطع

()1

تعريف الحديث المنقطع :
بناء عمى تفريؽ المحدثيف بينو كبيف
عرؼ ابف الصبلح ،الحديث المنقطع بعدة تعريفات ،ن
المرسؿ ،كىذه التعريفات ىي :
ُ -حديث في إسناده  -قبؿ الكصكؿ إلى التابعي – رواك ،لـ يسمع مف الذم فكقو ،كالساقط
بينيما غير مذككر ،ال معينان ،كال مبيمان ،نحك  :رجؿ ،أك شي  ،أك غيرىما .

(ِ)

ِ " -إ ف المرسؿ  :مخصكص بالتابعيف ،كالمنقطع شامؿ لو [ أم  :لمتابعي ] كلغيره ،كىك

عنده [ أم  :ابف عبد البر ]  :كؿ ما ال يتصؿ إسناده ،سكاء كاف يعزل إلى النبي  ، أك

إلى غيره "

(ّ)

.

ّ " -إ ف المنقطع مثؿ المرسؿ ،ككبلىما شامبلف لكؿ ما ال يتصؿ إسناده ،كىذا المذىب أقرب
" ...

(ْ)

.

ْ " -إف المنقطع  :ما ركم عف التابعي ،أك مف دكنو ،مكقكفان عميو ،مف قكلو ،أك فعمو  .كىذا
غريب ،بعيد ،كاهلل أعمـ "

(ٓ)

.

ُ -كىك النكع العاشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ٖٗ :

ِ -انظر إلى  :قكؿ ابف الصبلح – مقدمة ابف الصبلح ( ص  – ) ٖٗ :نقبلن عف الحاكـ – في كتابو معرفة عمكـ
الحديث ( ص . - ) ُٕٔ :

ّ -قالو ابف الصبلح – مقدمة ابف الصبلح ( ص  – ) ُٗ :نقبلن عف ابف عبد البر – في كتابو  :التمييد ( ُ .-) ُِ /

ْ -قالو ابف الصبلح – مقدمة ابف الصبلح ( ص  – ) ُٗ :نقبلن عف الخطيب البغدادم – في كتابو  :الكفاية في عمـ
الركاية ( ص  – ) ُِ :كطكائؼ مف الفقياء ،كرجحو .

ٓ -قالو ابف الصبلح – مقدمة ابف الصبلح ( ص  – ) ُٗ :نقبلن عف الخطيب عندما حكاه عف بعض أىؿ العمـ – في
كتابو  :الكفاية في عمـ الركاية ( ص  ، – ) ُِ :كاستغربو كاستبعده .
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شروط الحديث المنقطع :
بناء عمى التعريف األول :
شرط الحديث المنقطع ً

 السقط في اإلسناد – سكاء بعدـ سماع الراكم ممف فكقو ،أك بإبياـ أحد الركاة،كجيالتو  ، -قبؿ التابعي .

بناء عمى التعريف الثاني :
شرط الحديث المنقطع ً

م إلى النبي  ، أك إلى غيره .
 -عدـ اتصاؿ السند ،سكاء يع ًز ى

بناء عمى التعريف الثالث
شرط الحديث المنقطع ً

()1

:

 -عدـ اتصاؿ السند – مطمقان . -

بناء عمى التعريف الرابع
شرط الحديث المنقطع ً

()2

:

 أف تكقؼ الركاية – سكاء أكانت قكالن ،أـ فعبلن – عمى التابعي ،أك مف دكنو .كبيذا يتضح أف شرط االنقطاع الرئيس ىك  :عدـ اتصاؿ السند عمى أم كجو كاف

السقط – سكاء بعدـ السماع ،أك بعدـ الرفع إلى النبي  ، أك بغير ذلؾ . -

ُ -كىذا التعريؼ قد رجحو ابف الصبلح ،فقاؿ  ... " :المنقطع مثؿ  :المرسؿ ،ككبلىما شامبلف لكؿ ما ال يتصؿ إسناده،
كىذا المذىب أقرب "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُٗ :

ِ -كىذا التعريؼ استبعده ابف الصبلح ،فقاؿ  ... " :المنقطع  :ما ركم عف التابعي ،أك مف دكنو مكقكفان عميو ،مف قكلو
أك فعمو  .كىذا غريب ،بعيد  . " ...المصدر السابؽ ( ص . ) ُٗ :
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العلقة بين العمة والحديث المنقطع
عبلقة قكية بيف العمة ،كالحديث المنقطع ،كىي :
 عدم اتصال اإلسناد وانقطاعو ،يعد عمة قد تكون قادحة ،وبالتالي تحول بين الحديثوقبولو .
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كمكجب الرد [ أم  :رد الحديث ،كعدـ قبكلو ] :
إما أف يككف لسقط مف إسناد " ...

(ُ)

.

قاؿ ابف حجر ،كالسخاكم ،نقبلن عف ابف السمعاني ( ت ِٔٓق ) " :مف منع مف قبكؿ
المرسؿ ،فيك أشد منعان لقبكؿ المنقطعات " ...

(ِ)

.

فعدـ معرفة الساقط مف اإلسناد ،يعد عمة قادحة؛ لمجيؿ بحالو ،الذم قد يككف –

حالو  -متصفان بصفات تحكؿ بينو ،كبيف قبكؿ حديثو .

 عدم اتصال اإلسناد وانقطاعو ،قد يكون عمة غير قادحة ،وبالتالي ال تؤثر في قبولالحديث .
كأف يككف الحديث منقطعان ،ثـ يكجد في ركاية أخرل متصبلن ،فبيذا يظير عدـ
قدح ىذه العمة – أم  :عمة االنقطاع . -
(ّ)

قاؿ السيكطي  " :ذكر الرشيد العطار

 ،أف في صحيح مسمـ بضعة عشر حديثان ،في

إسنادىا انقطاع ،كأجيب عنيا ،بتبيف اتصاليا ،إما مف كجو آخر عنده ،أك مف ذلؾ

الكجو عند غيره "

(ْ)

.

قاؿ الخطيب البغدادم نقبل عف محمد بف يحيى الذىمي بسنده  " :كال يجكز االحتجاج

إال بالحديث المكصؿ ،غير المنقطع ،الذم ليس فيو رجؿ مجيكؿ ،كال رجؿ مجركح "(ٓ).

ُ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص. ) ُِٖ :

ِ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ  ، ) ّٕٓ /فتح المغيث ( ُ . ) ُٖٓ /

ّ -انظر إلى  :كتابو  :غرر الفكائد المجمكعة ،في بياف ما كقع في صحيح مسمـ مف األحاديث المقطكعة ( ص ُُٓ :
).

ْ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم  ( -ص . ) َُٕ :
ٓ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص . ) َِ :
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 عدم اتصال اإلسناد وانقطاعو ،قد يكون عمة ظاىرة :فأم انقطاع ظاىر في اإلسناد – كىذا النكع مف االنقطاع يسيؿ عمى كؿ
متخصص الكصكؿ إلى معرفتو ،كالكشؼ عنو  ، -يعد عمة ظاىرة ،كأف يركم الراكم

عمف لـ يعاصره ،بؿ مات – ذلؾ الشي

 -قبؿ كالدتو ،فيذا انقطاع ظاىر يدركو

الجميع ،كبيذا فيك يصبح عمة ليست عمى بابيا – أم إطبلقان ،كليس اصطبلحان . -
قاؿ السيكطي  " :ثـ إف االنقطاع قد يككف ظاى انر ،كقد يخفى " ...

(ُ)

.

 عدم اتصال اإلسناد وانقطاعو ،قد يكون عمة خفية :إف االنقطاع الخفي – الذم ال يدركو إال الجيابذة مف النقاد – في إسناد الحديث،

يعد عمة خفية ،عبلكة عمى أنيا قادحة ،كذلؾ كأف يركم الراكم عمف عاصره  -كامكانية
خفي ال يدركو إال الحفاظ ،كبيذا
المقاء بينيما كاردة – ما لـ يسمعو منو ،فيذا انقطاع ٌّ
تصبح العمة عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
قاؿ السيكطي  " :ثـ إف االنقطاع قد يككف ظاى انر ،كقد يخفى " ...

(ِ)

.

بيذا نؤكد عمى العبلقة بيف العمة كالحديث المنقطع ،فانقطاع السند يعد عمة إما أف تككف
قادحة خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -كاما أف تككف قاحة ظاىرة – فتصبح ليست عمى بابيا -
 ،كاما أف تككف غير قادحة – فتصبح ليست عمى بابيا ،سكاء أكانت ظاىرة ،أـ خفية . -

ُ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم  ( -ص . ) َُٕ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُٕ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث المرسل :
المثال األول  -حديث منقطع ،واالنقطاع غير موصول في طريق آخر؛ فيذا – االنقطاع -
يعد عمة قادحة .
حد و
كسألت أبًي ،كأبا يزرعة ،عف ً
الرٌاز ً
ؽً ،
عف
قاؿ ابف أبي حاتـ الرازم " :
يث ،ركاهي ي
ي
ى
عبد ٌ
ميـ ،عف أبًي ً
يج ،عف صفكاف بف س و
ابف عامر  ،-عف أبًي يىريرة ً ، 
سع ويد  -مكلى ً
ً
عف
ابف يجر و
ي

ً
الحاج يـ "
النبً ٍّي  " : أفطر

(ُ)

.

ً ً
ً
ً
يـ بف أبًي يحيى ،بيف ً
يج،
ابف يجر و
فقاال [ أم  :أبك حاتـ ،كأبك زرعة ]  :أيسقط مف اإلسناد  :إبراى ي
كبيف صفكاف.
شيئا "
ابف يجر و
يج مف صفكاف ن
قاؿ يأبك يزرعة  :لـ يسمع ي

(ِ)

.

كبيذا يتضح عدـ اتصاؿ السند ،كانقطاعو ،كىذا االنقطاع – ىنا – يعد عمة قادحة،

خفية ،فتصبح بيذا عمى بابيا – أم اصطبلحان . -
المثال الثاني  -حديث منقطع ،وموصول في طريق آخر ،فيذا – االنقطاع  -يعد عمة غير
قادحة .
قاؿ مسمـ  " :حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ ،كعبد بف حميد ،قاال  :أخبرنا عبدالرزاؽ ،أخبرنا

معمر ،عف الزىرم ،عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة ،أف أبا عمرك بف حفص بف المغيرة،

خرج مع عمي بف أبي طالب  إلى اليمف ،فأرسؿ إلى امرأتو فاطمة بنت قيس بتطميقة كانت

بقيت مف طبلقيا ،كأمر ليا الحارث بف ىشاـ ،كعياش بف أبي ربيعة بنفقة ،فقاال ليا  :كاهلل مالؾ

نفقة ،إال أف تككني حامبلن ،فأتت النبي  فذكرت لو قكليما ،فقاؿ  " :ال نفقة لؾ " ،فاستأذنتو

ُ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب الصكـ ،باب ( ِٖ ) في الصائـ يحتجـ ( ،ص  ،) ّٗٗ ، ّٖٗ :حديث رقـ :
ِّٕٔ  ، ُِّٕ -كالترمذم في سننو ،في كتاب الصكـ عف رسكؿ اهلل ،باب ( َٔ ) ما جاء في كراىية الحجامة
لمصائـ ( ،ص  ،) ُِّ :حديث رقـ  ، ْٕٕ :كابف ماجو في سننو ،في كتاب الصياـ ،باب ( ُٖ ) ما جاء في الحجامة

لمصائـ ( ،ص  ،) ِِٖ :حديث رقـ  ، ُُٖٔ - ُٕٔٗ :كالدارمي في سننو ،في كتاب الصكـ ،باب ( ِٔ ) الحجامة

تفطر الصائـ ( ،ص  ،) َْٔ ، ْٓٗ :حديث رقـ  ، ُُّٕ ، َُّٕ :كالحديث بيذا اإلسناد ذكره ابف أبي حاتـ في
كتابو  :عمؿ الحديث ( ّ  ،) ،) َُٔ /كحكمو بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .

ِ -عمؿ الحديث  :ابف أبي حاتـ ( ّ . ) َُٔ /
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في االنتقاؿ ،فأذ ف ليا ،فقالت  :أيف يا رسكؿ اهلل ؟  ،فقاؿ  :إلى ابف أـ مكتكـ ،ككاف أعمى،
تضع ثيابيا عنده ،كال يراىا " ...

(ُ)

.

فيذا حديث منقطع ؛ كذلؾ لما في اسناده مف انقطاع؛ حيث لـ يسمع عبيد اهلل ،مف أبي عمرك،
لكنو تبيف كصمو مف طريؽ آخر ،فتبيف عدـ قدحو .
قاؿ الرشيد العطار ( ت ِٔٔق ) معمقان عمى ىذا الحديث  " :كفي سماع عبيد اهلل ىذا

مف أبي عمرك بف حفص  ، نظر ،كقد ذكر غير كاحد مف العمماء ،أف ىذا الحديث مف ىذا
الكجو غير متصؿ ،قمت [ أم  :الرشيد العطار ]  :كىذا حديث ،انفرد بو مسمـ دكف البخارم،

كأخرجو في صحيحو متصبلن ،مف عدة طرؽ ،مف حديث الشعبي

(ْ)

(ِ)

 ،كأبي سممة

(ّ)

 ،كغيرىما

 ،عف فاطمة بنت قيس  ، كلك سممنا أنو منقطع مف ىذا الكجو ،فقد بينا أنو متصؿ في

كتاب مسمـ مف عدة أكجو " ...

(ٓ)

.

المثال الثالث  -حديث منقطع ،واالنقطاع ظاىر ،فيذا عمة قادحة ظاىرة .
ً و
قاؿ ابف أبي حاتـ  " :ك ىسأ ي ً
ً
الكًل ًيد بف
ىلت أىبي ىعف ىحديث ،ىركاهي يمعاكىيةي بف ىسمى ىمةى ،ىع ًف ى
ى
ً ً
و
ً
الخ ً
كف ىعمىي يكـ
در ٍّ
م  ، ىع ًف النبً ٍّي  ، ى
الب ًي ٍّي ،ىعف أىبًي ىسعيد ي
العيزًار ،ىعف ىعبد اهلل ى
قاؿ  " :ىستى يك ي
ى
ً
كب ،ىكتىق ىش ًع ُّر
شمئًُّز ًمنيي يـ ي
طمئً ُّف إًلىي ًي يـ ي
الجمي ي
القمي ي
يف لىيي يـ ي
القمي ي
كد ،ثيـ تى يك ي
كب ،ىكتىم ي
يمر ي
يمر ي
اء تى ى
كف ىعمىي يكـ أ ى
اء تى ى
أى
ً
ىقامكا الصبلةى " (ٔ) .
كد ،فى ى
الجمي ي
منيي يـ ي
قاؿ ىريج هؿ  :أىال ىنقتيميييـ يا رسكؿ اهلل ؟ قا ىؿ  :الى ،ما أ ي

ُ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الطبلؽ ،باب ( ٔ ) المطمقة ثبلثان ،ال نفقة ليا ،) ُِٕ / ُ ( ،حديث رقـ :
ُْ .

ِ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الطبلؽ ،باب ( ٔ ) المطمقة ثبلثان ،ال نفقة ليا ،) ِِٕ ، ُِٕ / ُ ( ،حديث
رقـ  ،ْٔ - ِْ :مف طريؽ  :الشعبي ،عف فاطمة بنت قيس .

ّ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الطبلؽ ،باب ( ٔ ) المطمقة ثبلثان ،ال نفقة ليا ،) ُِٕ - ُٕٗ / ُ ( ،حديث
رقـ  ، َْ – ّٔ :مف طريؽ  :أبي سممة ،عف فاطمة بنت قيس .

ْ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الطبلؽ ،باب ( ٔ ) المطمقة ثبلثان ،ال نفقة ليا،) ِّٕ ، ِِٕ / ُ ( ،
حديث رقـ  ، ُٓ – ْٕ :مف طريؽ  :أبي بكر بف أبي الجيـ ،ك البيي ،كبلىما عف فاطمة بنت قيس .

ٓ -غرر الفكائد المجمكعة ،في بياف ما كقع في صحيح مسمـ مف األحاديث المقطكعة ( ص . ) ََِ ، ُٗٗ :

ٔ -أخرجو أحمد بف حنبؿ في مسنده ( ّ  ،) ِٗ ، ِٖ /كىذا الحديث بيذا االسناد ذكره ابف أبي حاتـ في كتابو  :عمؿ
الحديث  :ابف أبي حاتـ ( ٔ  ،) ٕٓٔ /كحكمو بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .
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يث ًمف حًد ً
ادةى ،ىكلىـ يي ً
يث ً
درؾ
ى
الحًد ى
ابف ىج ٌح ى
ى
ب أىف ىىذا ى
ىحس ي
قاؿ أىبًي [ أم أبك حاتـ الرازم ]  :أ ى
ً
يد بف ىعيزىار [ معاكية ليس مف تبلميذ الكليد ،كالكليد ليس مف أشياخ معاكية ] ،
الكلً ى
يمعاكىيةي ،ى
اإل ً
ً
ادةى ،كقىد تىر ىؾ ًم ىف ً
كأ ىىرل أىف يم ً
ادةى " (ُ) .
سناد يم ىحم ىد بف ىج ٌح ى
عاكىيةى ،ىعف يم ىحمد بف ىج ٌح ى ى ى
ى

كىذا االنقطاع ظاىر – قد يتكصؿ إليو كؿ متخصص  -؛ ألنو تىبيف ،كاتضح مف عدـ
إدراؾ معاكية لمكليد ،كىذا أمر يسير ،ال يحتاج إلى جيد كعناء في الكصكؿ إليو ،عبلكة عمى أنو

يعد عمة قادحة ،فتصبح – عمة االنقطاع ىنا – عمة ليست عمى بابيا – أم اطبلقان  ، -لككنيا

ظاىرة .

ُ -عمؿ الحديث  :ابف أبي حاتـ ( ٔ . ) ٕٓٔ /
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المبحث الحادي عشر
العمة وعلقتيا بالحديث المعضل

()1

تعريف الحديث المعضل :
" كىك  :عبارة عما سقط مف إسناده اثناف فصاعدان

(ِ)

"

(ّ)

.

ويدخل في الحديث المعضل ما يمي :
 -1قول تابع التابعي  " :قال رسول اهلل . " 
قاؿ ابف الصبلح  " :كمثالو [ أم  :مثاؿ الحديث المعضؿ ]  :ما يركيو تابعي
التابعي قائبل فيو  :قاؿ  :رسكؿ اهلل  ، ككذلؾ ما يركيو مف دكف تابعي التابعي ،عف

رسكؿ اهلل  ، أك عف أبي بكر ،كعمر ،كغيرىما ،غير ذاكر لمكسائط بينو كبينيـ " (ْ).
 -2قول الراوي  " :بمغني " .

قاؿ ابف الصبلح نقبلن عف أبي النصر السجزم ( ت ْْْق )  [ " :إف ] قكؿ

الراكم  " :بمغني "  ،...أصحاب الحديث يسمكنو  :المعضؿ "

(ٓ)

.

 -3قول المصنفين من الفقياء ،وغيرىم  " :قال رسول اهلل . " 
قاؿ ابف الصبلح  " :كقكؿ المصنفيف مف الفقياء ،كغيرىـ  :قاؿ رسكؿ اهلل : 

كذا ،ككذا ،كنحك ذلؾ ،كمو مف قبيؿ المعضؿ " ...

(ٔ)

.

 -4رواية تابع التابعي عن التابعي ،حديثاً ،موقوفاً عميو ،وىو حديث متصل ،مسند ،إلى
النبي . 

ُ -كىك النكع الحادم عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص .) ِٗ :

أطمؽ عميو [ أم  :الحديث المعضؿ ] سقكطى ً
اثنيف فصاعدان  ،فيك
ابف الصبل ًح
ى
ِ -قاؿ الحافظ العراقي  " :كا ٍف كاف ي
محمك هؿ عمى ىذا [ أم  :عمى أف السقكط في مكضع كاحد ] "  .شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) ْٕ :
ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ِٗ :
ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) ِٗ :
ٓ -المصدر السابؽ ( ص . ) ِٗ :
ٔ -المصدر السابؽ ( ص . ) ِٗ :
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قاؿ الحاكـ النيسابكرم  [ " :أف يركم ] الراكم مف أتباع التابعيف ،فبل يركيو عف

أحد ،كيكقفو ،فبل يذكره عف رسكؿ اهلل  معضبلن ،ثـ يكجد ذلؾ الكبلـ عف رسكؿ اهلل

 متصبلن "

(ُ)

.

قاؿ ابف الصبلح  " :ىذا جيد ،حسف؛ ألف ىذا االنقطاع بكاحد ،مضمكمان إلى الكقؼ،
يشتمؿ عمى االنقطاع باثنيف  :الصحابي ،كرسكؿ اهلل  ، فذلؾ باستحقاؽ اسـ

اإلعضاؿ أكلى ،كاهلل أعمـ "

(ِ)

.

ىذه األنكاع  -كميا – تدخؿ ضمنان في تعريؼ الحديث المعضؿ

يتكفر في جميعان شرط الحديث المعضؿ

(ْ)

(ّ)

.

 ،حيث

شروط الحديث المعضل :
مف خبلؿ تعريؼ الحديث المعضؿ ،كبياف ما يدخؿ فيو ضمنان ،يتضح شرط الحديث

المعضؿ كىك  :أف يسقط مف إسناد الحديث راكياف فأكثر .

ففي قكؿ تابع التابعي  " :قاؿ رسكؿ اهلل  ،" يككف الساقط ىنا – مف اإلسناد – التابعي،
كالصحابي .
كفي قكؿ الراكم  " :بمغني "  ،قد يككف الساقط ىنا – مف اإلسناد – راكياف ،أك أكثر .
كفي قكؿ المصنفيف مف الفقياء ،كغيرىـ  " :قاؿ رسكؿ اهلل  ،" يككف الساقط ىنا – مف اإلسناد
– راكياف فأكثر بيف المصنؼ ،كرسكؿ اهلل . 
كفي ركاية تابع التابعي ،عف التابعي حديثان ،مكقكفان عميو – كىك متصؿ ،مسند ،إلى رسكؿ اهلل

 ، - يككف الساقط ىنا – مف اإلسناد – الصحابي ،كرسكؿ اهلل . 

كبيذا يتضح أف شرط الحديث المعضؿ ىك  :سقط راكييف ،فأكثر ،مف إسناد الحديث .

ُ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُٗٔ ، ُٗٓ :
ِ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ّٗ :

ّ -ىك  " :عبارة عما سقط مف إسناده اثناف فصاعدان "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص  . ) ِٗ :قاؿ الحافظ العراقي  " :كا ٍف
أطمؽ عميو [ أم  :الحديث المعضؿ ] سقكطى ً
اثنيف فصاعدان  ،فيك محمك هؿ عمى ىذا [ أم  :عمى أف
ابف الصبل ًح
ى
كاف ي
السقكط في مكضع كاحد ] "  .شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) ْٕ :

ْ -كىك  :أف يسقط مف إسناد الحديث راكياف فأكثر .
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العلقة بين العمة والحديث المعضل
مف خبلؿ ما سبؽ ،يتضح أف ىناؾ عبلقةن قكيةن بيف العمة ،كالحديث المعضؿ ،تتمثؿ فيما

يمي :

 الحديث المعضل نوع من أنواع الحديث المنقطع ،وكلىما من قبيل المردود .قاؿ الجكرقاني ( ت ّْٓق )  " :فإف المعضؿ عندنا ،أسكأ حاالن مف

المنقطع "

(ُ)

.

كقاؿ ابف الصبلح  [ " :كىك [ أم  :الحديث المعضؿ ] لقب لنكع خاص مف المنقطع .

فكؿ معضؿ منقطع ،كليس كؿ منقطع معضبلن " ...

(ِ)

.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كمكجب الرد [ أم  :رد الحديث ،كعدـ قبكلو ]  :إما أف
يككف لسقط مف إسناد " ...

(ّ)

.

فاإلعضاؿ سقط في اإلسناد ،كانقطاع فيو ،كىذا عمة قادحة؛ لمسقط ،كلمجيؿ
بحاؿ الساقط ىنا ،كىذه العمة قد تككف ظاىرةن – كبالتالي فتصبح ليست عمى بابيا ،أم :
إطبلقان  ، -كقد تككف خفية ،غير ظاىرة – فتصبح عمى بابيا ،أم  :اصطبلحان . -
 الجيل بحال الرواة الذين سقطوا من اإلسناد – في الحديث المعضل  ،-يعد عمةقادحة ،تحول بين الحديث وقبولو .
اإلعضاؿ عمة ،كسبب مف أسباب رد الحديث؛ كذلؾ لمجيؿ بحاؿ المحذكؼ؛
ألنو يحتمؿ أف يككف المحذكؼ ضعيفان ،مردكدان ،كاف اتفؽ أف يككف الم ً
عضؿ ال يركل
ي
إال عف ثقة؛ فالتكثيؽ مع اإلبياـ غير كاؼ ؛ كألنو إذا كاف المجيكؿ المسمى ال يقبؿ،

فالمجيكؿ عينان ،كحاالن أكلى .

(ْ)

ُ -األباطيؿ كالمناكير ( ُ . ) ُِ /

ِ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ِٗ :

ّ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص. ) ُِٖ :

ْ -انظر إلى قكؿ العراقي كالسيكطي عند الحديث عف المرسؿ  :شرح التبصرة كالتذكرة ( ص  ، ) ّٕ :تدريب الراكم –
تحقيؽ  :الشبراكم  ( -ص . ) ُُٔ :
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 الحديث المعضل قد يكون معموال ٍبعمة – عمة  :عدم اتصال السند  ، -وبعد التفتيش
تبين وصميا – أي  :تصبح غير قادحة . -
كأف ييركل الحديث معضبلن ،ثـ يكجد في طرؽ أخرل متصبلن ،فبيذا يظير أف العمة
– عمة اإلعضاؿ  -ىنا غير قادحة .
قاؿ أبك يعمى الخميمي  " :فقد صار [ىذا ] الحديث
 :اتصاؿ سنده ] صحيحان يعتمد عميو " ...

(ِ)

(ُ)

[ المعضؿ ] بتبييف االسناد [ أم

.

بيذا يصبح الحديث مقبكالن ،يعتمد عميو – أم أف ىذا الحديث ارتقى مف المردكد ،إلى

المقبكؿ . -

العبلقة قكية كثيقة بيف العمة كالحديث المعضؿ ،كىذه العبلقة متمثمة في االنقطاع في
سند الحديث المعضؿ ،ككذلؾ في الجيؿ بحاؿ الراكم الساقط ،كىذه كميا عمؿ قادحة ،كىذه العمؿ

القادحة إما أف تككف خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -كاما أف تككف ظاىرة – فتصبح ليست عمى
بابيا  ، -ككذلؾ – العبلقة متمثمة – إثبات كصؿ الحديث المعضؿ  -بعد التفتيش ،فيذه عمة

لكنيا غير قادحة – فتصبح ليست عمى بابيا ،سكاء أكانت ظاىرة ،أـ خفية . -

ُ -يقصد حديث اإلماـ مالؾ المعضؿ  " :لمممكؾ طعامو  . " ...سيأتي ذكره كالتفصيؿ فيو عند ضرب األمثمة التي
تكضح العبلقة بيف العمة كالحديث المعضؿ .

ِ -اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ( ُ . ) ُٔٓ /
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث المعضل :
المثال األول  -حديث معضل ،معل بعمة قادحة ،بحيث ال يكون متصلً في طريق آخر :
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثنا أبك العباس ،أخبرنا محمد بف عبد اهلل ،قاؿ أخبرنا ابف

كىب ،قاؿ أخبرني مسممة بف عمي ،أف النبي  قاؿ  " :إف العبد ليعمؿ بعمؿ أىؿ الجنة ،حتى

إذا حضرتو الكفاة؛ حاؼ في كصيتو ،فكجبت لو النار ،كاف العبد ليعمؿ بعمؿ أىؿ النار ،حتى
إذا حضرتو الكفاة؛ عدؿ في كصيتو ،فكجبت لو الجنة "

(ُ)

.

قاؿ الحاكـ  :فقد أعضؿ  ...اإلسناد  : ...مسممة بف عمي [ حيث إف مسممة بف عمي  :مف

أتباع التابعيف

(ِ)

 ،كقد رفعو إلى النبي  ، فسقط مف اإلسناد  :التابعي ،كالصحابي ،كبيذا

يصبح الحديث معضبلن ]  ،ثـ ال نعمـ أحدان مف الركاة كصمو ،كال أرسمو  ...فالحديثاف [ كىذا

الذم نحف بصدده ىك  :الحديث الثاني ] معضبلف "

(ّ)

.

فيذا الحديث – بيذا الحكـ – يصبح حديثان معمكالن بعمة قادحة ،ظاىرة ،فتصبح ليست

عمى بابيا؛ لظيكرىا .

المثال الثاني  -حديث معضل ،معل بعمة غير قادحة ،كأن يوجد في طريق آخر متصل :
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو
اؿ  :قى ى
قاؿ مالؾ بف أنس ( ت ُٕٗق )  [ " :بمغني ] أىف أ ىىبا يى ىرٍي ىرةى  قى ى
طعامو ،ك ًكسكتيو بًاٍلمعر ً
ً
ً
يؽ " (ْ) .
ؼ ًم ٍف اٍل ىع ىم ًؿ إًال ىما يي ًط ي
كؼ ،ىكىال يي ىكم ي
 " : لٍم ىم ٍمميكؾ ى ى ي ي ى ٍ ى ي ى ٍ ي
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كىذا [ أم  :الحديث السابؽ الذكر ] معضؿ عف مالؾ ،أعضمو ىكذا
في المكطأ ،إال أنو قد ك ً
صؿ عنو خارج المكطأ (ٓ) " (ٔ) .
ي

ُ -أخرجو – بيذا اإلسناد – الحاكـ النيسابكرم في معرفة عمكـ الحديث ( ص  ،) ُْٗ :كحكمو بيذا اإلسناد :ضعيؼ
لبلنقطاع فيو .

ِ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :مسممة بف عمي  ...مف الثامنة [ أم  :مف طبقة أتباع التابعيف الكسطى  .انظر إلى :

تقريب التيذيب ( ص  ] . ) ٗ :مات قبؿ سنة تسعيف "  .تقريب التيذيب ( ص . ) ْٖٓ :
ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُْٗ :

ْ -أخرجو مالؾ في المكطأ ،كتاب  :االستئذاف ،باب ( ُٔ ) األمر بالرفؽ بالمممكؾ ، ) ِّٓ / ِ ( ،حديث رقـ ، َْ :
كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ ،لبلنقطاع فيو .

ٓ -أخرجو مسمـ مكصكالن ،في صحيحو ،في كتاب  :األيماف ،باب ( َُ ) إطعاـ المممكؾ مما يأكؿ ،كالباسو مما يمبس
 ،) ِٗ / ِ ( ، ...حديث رقـ  ، ُْ :كأحمد – أيضان مكصكالن  -في مسنده ( ِ . ) ِّْ ، ِْٕ /

ٔ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُٗٓ :
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قاؿ ابف عبد البر  " :كىذا الحديث محفكظ ،مشيكر ،مف حديث أبي ىريرة  ، كقد ركاه مالؾ

مسندان ،عف ابف عجبلف ،عف أبيو ،عف أبي ىريرة  ...فأما حديث مالؾ عف ابف عجبلف في

ذلؾ  :فحدثنا أحمد بف عبد اهلل بف محمد بف قاسـ ،قاؿ حدثنا حفص بف عبد اهلل ،قاؿ حدثني
أبي ،قاؿ حدثنا إبراىيـ بف طيماف ،عف مالؾ بف أنس ،عف ابف عجبلف ،عف أبيو ،عف أبي

ىريرة  ،قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " : لمعبد طعامو ،ككسكتو بالمعركؼ ،كال يكمؼ مف العمؿ إال

ما يطيؽ "

(ُ)

.

ىذا الحديث معمكؿ بعمة قادحة – كىي  :اإلعضاؿ  ، -لكنو بكصمو في طريؽ أخرل

ارتقى إلى درجة المقبكؿ؛ كذلؾ ببياف اسناده .

المثال الثالث  -رواية تابع التابعي ،عن التابعي ،حديثاً ،موقوفاً عميو ،وىو حديث متصل،
مسند ،إلى النبي  ، فبيذا يصبح الحديث معضلً .

قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثناه أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف يحيى ،ثنا أبك العباس
محمد بف إسحاؽ الثقفي ،ثنا أبك كريب ،ثنا يحيى بف آدـ ،حدثنا أبك بكر بف عياش ،عف

األعمش ،عف الشعبي قاؿ  " :يقاؿ لمرجؿ يكـ القيامة  :عممت كذا ككذا ،فيقكؿ  :ما عممتو،
فيختـ عمى فيو ،فينطؽ جكارحو ،أك قاؿ  :ينطؽ لسانو فيقكؿ لجكارحو  :أبعدكف اهلل ما خاصمت

إال فيكف "

(ِ)

.

قاؿ  :قد أعضمو األعمش [ حيث أف الشعبي مف التابعيف

(ّ)

– كالساقط في اإلسناد ىذا ىك :

الصحابي  ، كالنبي  ] - كىك عند  :الشعبي متصؿ ،مسند ،مخرج في الصحيح لمسمـ بف
الحجاج "

(ْ)

.

ض ًر ى ً
ً
اش يـ ٍب يف
ض ًر ٍب ًف أىبًي الن ٍ
قاؿ اإلماـ مسمـ  " :ىحدثىىنا أيىبك ىب ٍك ًر ٍب يف الن ٍ
ض ًر ،ىحدثىني أيىبك الن ٍ ى
ً
و
ً
ً
ًً
ضٍي وؿ ،ىع ٍف
اف الث ٍكًرمٍّ ،ىع ٍف يع ىب ٍيد اٍل يم ٍكت ًب ،ىع ٍف في ى
اٍلقىاسـ ،ىحدثىىنا يع ىب ٍي يد المو ٍاألى ٍش ىجع ُّي ،ىع ٍف يس ٍف ىي ى
اؿ  :يكنا ًع ٍن ىد رس ً ً
الش ٍعبً ٍّي ،ىع ٍف أ ىىن ً
كف ًمـ
ض ًح ىؾ ،فىقى ى
س ٍب ًف ىمالً وؾ  ، قى ى
كؿ المو  فى ى
اؿ  :ىى ٍؿ تى ٍد ير ى
ىي
ط ىب ًة اٍل ىع ٍبًد ىربوي  :ىيقيك يؿ  :ىيا ىر ٍّ
ب أىلى ٍـ
اؿ ً :م ٍف يم ىخا ى
ىعمى يـ ،قى ى
ؾ ؟  ،قى ى
ىض ىح ي
اؿ  :يقٍم ىنا  :الموي ىكىر يسكليوي أ ٍ
أ ٍ
اؿ  :فىيقيك يؿ  :فىًإٍّني ىال أي ًج ييز عمىى ىن ٍف ًسي ًإال ىش ً
اى ندا ًمٍّني،
تي ًج ٍرنًي ًم ٍف الظٍُّمًـ ،قى ى
ى
اؿ  :ىيقيك يؿ  :ىبمىى ،قى ى ى
ُ -التمييد البف عبد البر ( ُ . ) ُ /

ِ -أخرجو الحاكـ في معرفة عمكـ الحديث الحاكـ ( ص  ،) ُٕٗ :كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .

ّ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :عامر بف شراحيؿ الشعبي  ...مف الثالثة [ أم  :مف طبقة التابعيف الكسطى  .انظر إلى:

تقريب التيذيب ( ص  ] . ) ٖ :مات بعد المائة "  .تقريب التيذيب ( ص . ) ِٔٗ :
ْ -معرفة عمكـ الحديث الحاكـ ( ص . ) ُٕٗ :
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اؿ  :فىي ٍختىـ عمىى ًف ً
ً
ً
ً ً
يو،
قى ى
يف يشييكدان ،قى ى ي ي ى
اؿ  :فىىيقيك يؿ  :ىكفىى بًىن ٍفس ىؾ اٍل ىي ٍكىـ ىعمىٍي ىؾ ىش ًييدان ،ىكبًاٍلك ىراـ اٍل ىكاتبً ى
اؿ  :فىىيقيك يؿ :
اؿ  :ثيـ يي ىخمى ىب ٍي ىنوي ىكىب ٍي ىف اٍل ىك ىبلًـ ،قى ى
ىع ىمالً ًو ،قى ى
فىييقىا يؿ ًأل ٍىرىكانً ًو ٍ :ان ًط ًقي ،قىا ىؿ  :فىتىٍن ًط ي
ؽ بًأ ٍ
ت أ ىين ً
اض يؿ " (ُ) .
يب ٍعدان لى يكف ،ىك يس ٍحقنا؛ فى ىع ٍن يكف يك ٍن ي

ىذا حديث معضؿ؛ لمسقط في إسناده ،كىما الصحابي ،كالنبي  ، كىذا – السقط –

يعد عمة قادحة ،ظاىرة ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم اطبلقان . -

المثال الرابع  -حديث سقط منو التابعي ورفعو تابع التابعي إلى النبي : 
اف لىوي ىما ىي يج ُّد ًم ٍنوي أ ٍىرىب ىعةى أ ٍىك يس و
ؽ ًم ٍف الت ٍم ًر ،ىك ىما
قاؿ مالؾ بف أنس  " :إًف الريج ىؿ إً ىذا ىك ى
ً
ً ً
يب ،كما ي ٍحص يد ًم ٍنو أىربعةى أىكس و ً
ؼ ًم ٍنو أىربعةى أىكس و ً
ص يد م ٍنوي
ؽ م ٍف اٍلح ٍنطىة ،ىك ىما ىي ٍح ي
ي ٍى ى ٍ ي
ؽ م ٍف الزبً ً ى ى ى ي
ىي ٍقطي ي ي ٍ ى ى ٍ ي
ً
ؽ ًمف اٍل ًق ٍ ً ً
ض ىذلً ىؾ ًإلىى ىب ٍع و
ض ،ىكًانوي لى ٍي ىس ىعمى ٍي ًو ًفي ىش ٍي وء ًم ٍف
أ ٍىرىب ىعةى أ ٍىك يس و ٍ
طنية ،إًنوي ىال يي ٍج ىمعي ىعمى ٍيو ىب ٍع ي
ؼ اٍلك ً
الص ٍن ً
ً
احًد ًم ٍف التم ًر ،أىك ًفي الزبً ً
يب ،أ ٍىك ًفي اٍل ًح ٍنطى ًة ،أ ٍىك ًفي
كف ًفي ٍّ
ىذل ىؾ ىزىكاةه ،ىحتى ىي يك ى
ٍ
ٍ
ى
(ِ)
ؼ اٍلك ً
اح يد ًم ٍنوي ىخ ٍم ىسةى أ ٍىك يس و
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو :
ص ً
اٍل ًق ٍ
اع النبً ٍّي  ، ىك ىما قى ى
طنًي ًة  ،ىما ىيٍبميغي الص ٍ
ؽ بً ى
ٍّن ي ى
" لى ٍيس ًفيما يدكف ىخمس ًة أىكس و ً
ص ىدقىةه " (ّ) .
ؽ م ٍف الت ٍم ًر ى
ى ى ى ٍى ٍ ي
فيذا حديث سقط منو التابعي ،كمف بعده ،كرفعو اإلماـ مالؾ بف أنس  -كىك  :تابع
تابعي (ْ)  -إلى النبي  ، كبيذا يصبح الحديث معضبلن ،معمكالن و
بعمة قادحة  -كىي :

اإلعضاؿ  -؛ كذلؾ لمسقط في اإلسناد ،كلمجيؿ بحاؿ الساقط .

ُ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الزىد ،باب ( ُ ) حدثنا قتيبة بف سعيد ،) ُّٕ / ِ ( ،حديث رقـ . ُٕ :
ِ -ىي ما يدخر في البيت مف الحبكب كيطب  ،كالعدس كالحمص كالمكبياء  .انظر إلى  :النياية في غريب الحديث
كاألثر ( ْ . ) ٖٓ /

ّ -أخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ ،كتاب  :الصدقة ،باب ( ُِ ) ،) ُٕٕ / ُ ( ،حديث رقـ  ، ّٔ :كالحديث بيذا
اإلسناد :ضعيؼ؛ لبلنقطاع فيو .

ْ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :مالؾ بف أنس بف  ...مف السابعة [ أم  :مف طبقة كبار أتباع التابعيف  .انظر إلى :

تقريب التيذيب ( ص  ] ) ٗ :مات سنة تسع كسبعيف [ أم تسع كسبعيف كمائة ]  ،ككاف مكلده سنة ثبلث كتسعيف . " ...

تقريب التيذيب ( ص . ) ٓٔٓ :
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الفصل الثالث  -العمة وعلقتيا باألنواع ( من الثاني

عشر حتى الثاني والعشرين ) من مقدمة ابن الصلح :
وينقسم إلى أحد عشر مبحثاً -:
المبحث األكؿ  -العمة كعبلقتيا بالتدليس .
المبحث الثاني  -العمة كعبلقتيا بالحديث الشاذ .
المبحث الثالث  -العمة كعبلقتيا بالحديث المنكر .
المبحث الرابع  -العمة كعبلقتيا باالعتبار كالمتابعات كالشكاىد.
المبحث الخامس  -العمة كعبلقتيا بزيادات الثقات .
المبحث السادس  -العمة كعبلقتيا بمعرفة األفراد .
المبحث السابع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المعمؿ .
المبحث الثامف  :العمة كعبلقتيا بالحديث المضطرب .
المبحث التاسع  -العمة كعبلقتيا بالحديث المدرج .
المبحث العاشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المكضكع .
المبحث الحادم عشر  -العمة كعبلقتيا بالحديث المقمكب .

عممي في ىذا الفصل ىو  :أنني سأذكر في بداية كؿ مبحث ،تعريؼ نكع الحديث ،الذم سأبيف
العبلقة بيف العمة كبينو ،ثـ أبيف شركط ذلؾ النكع ،ثـ أكضح ىذه العبلقة ،ثـ أضرب مثاالن يؤكد

ما ذكرت .
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المبحث األول
العمة وعلقتيا بالتدليس

()1

تعريف التدليس :
اقتصر ابف الصبلح عمى تقسيـ التدليس إلى قسميف ،رغـ أنيا كثيرة ،ذكرىا ابف حجر
العسقبلني في  :النكت عمى ابف الصبلح ،كقاؿ بعد ذلؾ  " :كلكف ىذا كمو داخؿ في التعريؼ،

الذم عرؼ بو ابف الصبلح

(ِ)

 ،كىك قكلو  :أف يركم عمف لقيو ما ال يسمعو منو ،مكىمان أنو

سمعو " (ّ) ،كقاؿ بعد أف سرد أقساـ التدليس عند الحاكـ  " :بؿ ىي متداخمة ،كحاصميا يرجع
إلى القسميف المذيف ذكرىما ابف الصبلح " (ْ).
 -تعريف تدليس اإلسناد :

" ىك  :أف يركم عمف لقيو ،ما لـ يسمع منو ،مكىمان أنو سمعو منو .أك  :عمف

عاصره ،كلـ يمقو ،مكىمان أنو قد لقيو ،كسمعو منو .ثـ قد يككف بينيما [ أم بيف المدلس

كمف ركل عنو ] كاحد ،كقد يككف أكثر "

(ٓ)

.

 تعريف تدليس الشيوخ :" ىك  :أف يركم عف شي حديثان ،سمعو منو ،فيسميو ،أك يكنيو ،أك ينسبو ،أك

يصفو بما ال يعرؼ بو؛ كي ال يعرؼ "

(ٔ)

.

ُ -كىك النكع الثاني عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :
ِ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ص . ) َُِ :

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ُٕٔ /
ْ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ِِٔ /

ٓ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :
ٔ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُّ :
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شروط التدليس :
 شرط تدليس اإلسناد :يتضح مف تعريؼ تدليس اإلسناد ،أنو ال بد مف تكفر شرط في الحديث إلثبات

تدليس اإلسناد ،كىك :
 عدـ سماع المدلٍّس ممف ركل عنو – الحديث المدلس  ، -مع إمكانية المقاء بينيما،
كقد يككف سمع منو أحاديث غيره – أم  :غير الحديث المدلس . -

قاؿ الزركشي  " :شرط التدليس  :أف يككف المدلس قد لقي المركم عنو ،كلـ يسمع

منو ذلؾ الحديث الذم دلسو عنو "

(ُ)

.

 شرط تدليس الشيوخ :يتضح مف تعريؼ تدليس الشيكخ ،أنو ال بد مف تكفر شرط في الحديث إلثبات
تدليس الشيكخ ،كىك  :عدـ تصريح المدلٍّس بما يي ٍع ىرؼ بو مف ىدل ىس عنو .

ُ -النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ( ِ . ) ٖٔ /
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العلقة بين العمة والتدليس
 -قد يكون الحديث ُمدلساً ،معموالً بعمة غير قادحة .

الم ىدلٍّ يس مف الركاة الذيف يقبؿ تدليسيـ؛ لصحة غرضيـ ،فيذا التدليس
كأف يككف ي
يعد عمة ،لكنيا غير قادحة ،كخفية ،فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان . -
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :ففي ىؤالء األئمة المذككريف [ كعبد الرحمف بف ميدم ،كنحكه
] بالتدليس مف التابعيف ،جماعة كأتباعيـ ،غير أني لـ أذكرىـ؛ فإف غرضيـ مف ذكر

الركاية [ مدلسة ]  :أف يدعكا إلى اهلل  -عز كجؿ  -فكانكا يقكلكف  :قاؿ  :فبلف لبعض
الصحابة ،فأما غير التابعيف فأغراضيـ فيو مختمفة "

(ُ)

.

الم َدلس  :قد يكون ظاىره التدليس ،ولكن بعد التفتيش تبين أنو منقطع .
 -الحديث ُ

كأف يدلس المدلس عمف لـ يعاصره ،كبيذا فيك معمكؿ بعمة قادحة ،لكنيا ظاىرة،

فتصبح ليست عمى بابيا – أم إطبلقان . -
قاؿ السيكطي  " :فإف لـ يكف عاصره [ أم لـ يعاصر المدلس مف دلس عنو ] فميس
الركاية عنو بذلؾ تدليسان [ بؿ يسمى انقطاعان ] عمى المشيكر "

(ِ)

.

 التدليس يعد عمة قادحة؛ ألنو قد يكون انقطاعاً في اإلسناد ،أو رواي ًة عن ضعيف،وغيرىما.

نقؿ الحافظ العراقي ،كاإلماـ السيكطي ،عف أبي و
في قكلو  " :كؿ ىم ٍف
الص ٍير ٍّ
بكر ى
سمعت " (ّ) .
حدثني ،أك
ظير
تدليسوي عف غير الثقات ،لـ يي ٍ
خبرهي ،حتى يقكؿ ٌ :
ي
ي
قبؿ ي

كقاؿ ىماـ سعيد في تحقيقو لشرح عمؿ الترمذم  " :كقد يككف سبب العمة تدليسان أدركو
النقاد ،فكشفكا فيو عف انقطاع في اإلسناد ،أك رك و
اية عف ضعيؼ ،غير اسمو ،أك كنيتو

" ...

(ْ)

.

ُ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) َّْ :

ِ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِٗ :

ّ -شرح التبصرة كالتذكرة َ ص  ، ) ٕٕ :تدريب الراكم ( ص . ) ُِٗ :
ْ -شرح عمؿ الترمذم البف رجب ( ص . ) ُُٖ :
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فالتدليس في ىذه الحالة ،يعد عمة قادحة ،خفية ،فيي بيذا تككف عمى بابيا – أم

اصطبلحان . -

ألن روايتو معمولة بعدم تصريحو
 عدم قبول رواية المدلس – في بعض الحاالت  -؛ ٍّ
منتف من العمة .
بالسماع ،أما إذا صرح فالقدح
قاؿ النككم  " :فما ركاه [ أم المدلس ] بمفظ محتمؿ ،لـ يبيف فيو السماع،
فمرسؿ [ أم معمكؿ باإلرساؿ ] كما بيف فيو كسمعت ،كحدثنا ،كأخبرنا ،كشبييا ،فمقبكؿ،

محتج بو " ...

(ُ)

.

كقاؿ أيضان  " :كالصحيح الذل عميو الجميكر أنو إذا بيف السماع احتج بو " ...

(ِ)

.

كقاؿ ابف حجر  " :يحكـ ىم ٍف ثبت عنو التدليس -إذا كاف ىع ٍدالن  : -أف ال يي ٍقىب ىؿ منو ،إال
صرح فيو بالتحديث ،عمى األصح " (ّ) .
ما ى
الم َدل ِ
س عميو ،يعد عمة قادحة .
 -الجيالة بحالة ُ

قاؿ ابف دقيؽ العيد ( ت َِٕق )  " :أما مفسدتو [ أم مفسدة التدليس ] فإنو

قد يخفى ،كيصير الراكم مجيكالن ،فيسقط العمؿ بالحديث؛ لككف الراكم مجيكالن عند
السامع ،مع ككنو عدالن ،معركفان ،في نفس األمر ،كىذه جناية عظمى ،كمفسدة

كبرل "

(ْ)

.

و
ضعيؼ،
كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :مف مفسدتو  :أف يكافؽ ما يدلس بو شيرة رواك

يمكف ذلؾ الراكم األخذ عنو ،فيصير الحديث مف أجؿ ذلؾ ضعيفان ،كىك في نفس األمر

صحيح "

(ٓ)

.

كقاؿ السيكطي  " :كفيو [ أم في القسـ الثاني مف التدليس ،كىك  :تدليس الشيكخ ]

تضييع لممركم عنو ،كالمركم أيضان؛ ألنو قد ال يفطف لو ،فيحكـ عميو بالجيالة "

ُ -التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُّٗ ، ُِٗ :
ِ -المجمكع شرح الميذب( ِ . ) ُٕٓ /

ّ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص . ) َُْ :
ْ -االقتراح في بياف االصطبلح ( ص . ) ُِ :

ٓ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ِٖٔ /

ٔ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُّٗ :
138

(ٔ)

.

 المدلس روايتو معمولة بالطعن في تمام عدالتو .قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثنا أبك سيؿ أحمد بف محمد بف زياد النحكم،
ببغداد ،قاؿ حدثنا أحمد بف بشر المرثدم ،قاؿ حدثنا خالد بف خراش ،قاؿ  :سمعت
حماد بف زيد يقكؿ  :المدلس متشبع بما لـ يعط "

(ُ)

.

و
صفات سمبيةن ،تحط مف عدالة المدلس،
كنقؿ الحاكـ النيسابكرم عف بعض المحدثيف

كقكليـ  :إف التدليس ذؿ ،أك أف صاحبو محشكر مع أىؿ الغش ،كالغركر ،كالكذب .

قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :أخبرنا أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف بطة األصبياني ،قاؿ :

حدثنا محمد بف عبد اهلل بف ير ٍستىة األصبياني ،قاؿ  :حدثنا سميماف بف داكد المنقرم،
قاؿ  :سمعت عبد الصمد بف عبد الكارث ،يحدث عف أبيو قاؿ  :التدليس ذؿ ،قاؿ
سميماف  :التدليس ،كالغش ،كالغركر ،كالخداع ،كالكذب ،يحشر يكـ تبمى السرائر في نفاذ

كاحد "

(ِ)

.

قاؿ ابف السمعاني  " :التدليس مف الركاة يجرل عمى كجييف -:
أحدىما  :أف يعرؼ بالتدليس ،كيغمب عميو ذلؾ ،كاذا استكشؼ لـ يخبر باسـ

مف يركل عنو ،فيذا يسقط االحتجاج بحديثو؛ ألف التدليس معو تزكيد إبياـ؛ لما ال
حقيقة لو ،كذلؾ يؤثر في صدقو " ...

(ّ)

.

قاؿ السيكطي  " :فقاؿ [ بعض أىؿ العمـ ]  :إف كاف الحامؿ لو [ أم لممدلس ] عمى

التدليس تغطية الضعؼ ،فجرح [ أم في عدالتو ] "

(ْ)

.

مما سبؽ تتضح العبلقة القكية بيف العمة كالتدليس ،كىذه العبلقة متمثمة في الجيالة

الم ىدلس عنو ،أك ظيكر االنقطاع في السند بعد التفتيش ،أك ركاية المدلس مع عدـ
بحاؿ ي
التصريح بالسماع ،أك غير ذلؾ مف العمؿ القادحة ،كىذه العمؿ إما أف تككف خفية – فتصبح عمى
بابيا  ، -كاما أف تككف ظاىرة – فتصبح ليست عمى بابيا  ، -أك تككف – العبلقة متمثمة  -في

ككف المدلس صرح بالسماع عمف تحمؿ عنو الحديث ،أك غير ذلؾ مف العمؿ غير قادحة –

فبيذا تصبح ليست عمى بابيا ،سكاء أكانت ظاىرة ،أـ خفية . -

ُ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّّٖ :

ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ّّٗ ، ّّٖ :

ّ -قكاطع األدلة في األصكؿ دار الكتب العممية ( ُ . ) ّّٖ /
ْ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُّٗ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والتدليس :
المثال األول  -مدلس يروي حديثاً ،مصرحاً فيو بالسماع ،وبيذا ينتفي القدح في العمة .

ىخ ىب ىرىنا يح ىم ٍي يد ٍب يف أىبًي
ىخ ىب ىرىنا يم ىحم يد ٍب يف ىج ٍعفى ور ،أ ٍ
يد ٍب يف أىبًي ىم ٍرىي ىـ ،أ ٍ
قاؿ البخارم  " :ىحدثىىنا ىس ًع ي
حم ٍيود الط ًكي يؿ ،أىنو س ًمع أ ىىنس ٍبف مالً وؾ  يقيك يؿ  :جاء ثى ىبلثىةي رٍى وط إًلىى بي ً
اج النبً ٍّي ، 
كت أ ٍىزىك ً
يي
ى
ى ى
ى
ي ى ى ى ى ى
يى
كىا ،فىقىاليكا  :ىكأ ٍىي ىف ىن ٍح يف ًم ٍف النبً ٍّي  ؟  ،قى ٍد
اد ًة النبً ٍّي  ، ىفمىما أ ٍ
كف ىع ٍف ًع ىب ى
يخبًيركا ىكأىنيي ٍـ تىقىالُّ ى
ىي ٍسأىلي ى
آخ ير :
يصمٍّي المٍي ىؿ أ ىىبدان ،ىكقى ى
يغ ًف ىر لىوي ىما تىقىد ىـ ًم ٍف ىذ ٍنبً ًو ،ىك ىما تىأىخ ىر ،قى ى
اؿ ى
اؿ أ ى
ىح يد يى ٍـ  :أىما أ ىىنا ،فىًإٍّني أ ى
ىعتىًزيؿ ٍّ
اء ىر يسك يؿ الم ًو 
كـ الد ٍى ىر ىكىال أي ٍف ًط ير ،ىكقى ى
اؿ ى
آخ ير  :أ ىىنا أ ٍ
اء ،فى ىبل أىتىىزك يج أ ىىبدان ،فى ىج ى
الن ىس ى
أ ىىنا أ ي
ىص ي
ً
ًً
ً
كـ
إًلى ٍي ًي ٍـ ،فىقى ى
ىما ىكالم ًو إًٍّني ىأل ٍ
اؿ  :أ ٍىنتي ٍـ الذ ى
ىخ ىشا يك ٍـ لمو ،ىكأىتٍقىا يك ٍـ لىوي ،لىكٍّني أ ي
يف يقٍمتي ٍـ ىك ىذا ىك ىك ىذا ،أ ى
ىص ي
ً
يصمٍّي ىكأ ٍىرقي يد ،ىكأىتىىزك يج ٍّ
ب ىع ٍف يسنتًي ىفمى ٍي ىس ًمٍّني " (ُ) .
اء ،فى ىم ٍف ىرًغ ى
الن ىس ى
ىكأي ٍفط ير ،ىكأ ى
فيذا حديث أحد ركاتو مدلس ،لكنو ثقة ،كصرح بالسماع ،كىك  :حميد بف أبي حميد

الطكيؿ

(ِ)

إطبلقان . -

 ،فبيذا انتفت عمة التدليس ،فتصبح – ىذه العمة ىنا – ليست عمى بابيا – أم

مصرح فيو بالسماع .
المثال الثاني  -رواية مدلس حديثاً ،غير
ٍ
قاؿ الترمذم  " :ىحدثىىنا يم ىحم يد
يم ًو ،ىع ٍف أ ٍّيـ
اٍل ىم ىرئً ٍّي ،ىع ٍف اٍل ىح ىس ًف ،ىع ٍف أ ٍّ
اٍل ًكتٍ ًر ىرٍك ىعتىٍي ًف " (ّ) .

اد ٍب يف ىم ٍس ىع ىدةى ،ىع ٍف ىم ٍي يم ً
كسى
ٍب يف ىبش وار ،ىحدثىىنا ىحم ي
كف ٍب ًف يم ى
صمٍّي ىب ٍع ىد
ىسمى ىمةى – رضي اهلل عنيا  : -أىف النبًي  ىك ى
اف يي ى

ُ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب  :النكاح ،باب ( ُ ) الترغيب في النكاح ،) ِْٕ / ّ ( ،حديث رقـ :

َّٔٓ  ،كمسمـ في صحيحو ،في كتاب  :النكاح ،باب ( ُ ) استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ،ككجد مؤنة ُ ( ، ...

 ،) ُٔٔ /حديث رقـ  ، ٓ :كغيرىـ ،كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لككف أحد ركاتو مدلس كلـ يصرح بالسماع .

ِ -قاؿ ابف حجر " :حميد بف أبي حميد الطكيؿ ،أبك عبيدة البصرم ... ،ثقة مدلس  ." ...تقريب التيذيب ( ص:
ُُْ).

ّ -أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب الصبلة عف رسكؿ اهلل ،باب ( ِِّ ) ما جاء  :ال كتراف في ليمة ( ،ص ُّٓ :

) ،حديث رقـ  ، ُْٕ :كابف ماجو في سننو ،في كتاب  :إقامة الصبلة ،كالسنة فييا ،باب ( ُِٓ ) ما جاء في الركعتيف

بعد الكتر جالسان ( ،ص  ،) ُٗٗ :حديث رقـ . ُُٗٓ :
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فيذا حديث أحد ركاتو مدلس ،كىك  :ميمكف بف مكسى

(ُ)

 ،كركل ىذا الحديث بالعنعنة،

فيصبح الحديث بيذا معمكالن بعمة قادحة ،خفية ،فتصبح – ىذه العمة ىنا – عمى بابيا – أم

اصطبلحان. -

المثال الثالث  -حديث أحد رواتو مدلس ،ورواه مدلس تدليس إسناد .
قاؿ ابف الصبلح  " :مثاؿ ذلؾ [ أم مثاؿ تدليس اإلسناد ]  :ما ركينا عف عمي بف

ىخ ٍش ىروـ  ،قاؿ  :كنا عند ابف عيينة ،فقاؿ  :قاؿ الزىرم ،فقيؿ لو حدثكـ الزىرم؟ ،فسكت ،ثـ قاؿ :
قاؿ الزىرم ،فقيؿ لو  :سمعتو مف الزىرم ؟  ،فقاؿ  :ال ،لـ أسمعو مف الزىرم ،كال ممف سمعو
مف الزىرم ،حدثني عبد الرزاؽ ،عف معمر عف الزىرم "

(ِ)

.

فيذا السند معمك هؿ بعمة قادحة ،كىي  :عدـ تصريح المدلس بالسماع ممف ركل عنو ،لكف

تدليس ابف عيينة يحتمؿ (ّ)  ،فبيذا تصبح العمة غير قادحة .
المثال الرابع  -حديث ُم َدلس تدليس شيوخ .

قاؿ ابف الصبلح  " :مثالو [ أم مثاؿ تدليس الشيكخ ]  :ما ركم لنا عف أبى بكر بف

مجاىد  -اإلماـ المقرم  : -أنو ركل عف أبي بكر عبد اهلل بف أبي داكد السجستاني ،فقاؿ :
حدثنا عبد اهلل بف أبي عبد اهلل .

كركم عف أبي بكر محمد بف الحسف النقاش ،المفسر ،المقرم ،فقاؿ :حدثنا محمد بف سند ،نسبو
إلى جده ،كاهلل أعمـ "

(ْ)

.

فيذا السند معمك هؿ بعمة قادحة ،خفية ،كىي  :عدـ تصريح المدلس بما تعارؼ عميو مف

ركل عنو؛ ألنو قد يككف ضعيفان ،فيخفيو حتى ال ييعمـ ،فتصبح – أم العمة ىنا – عمى بابيا –
أم اصطبلحان . -

ُ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :ميمكف بف مكسى  ...المرئي  ...صدكؽ مدلس  . " ...تقريب التيذيب ( ص ،) ُٔٔ :
صرحكا بالسماع  .انظر إلى  :تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب
كىك مف المرتبة الثالثة الذيف ال يحتمؿ تدليسيـ إال إذا ٌ
المكصكفيف بالتدليس ( ص . ) ْٕ :

ِ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُّ ، َُِ :

ّ -انظر إلى  :تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ( ص . ) ِّ ، ُّ :
ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُّ :

141

المثال الخامس  -حديث ُم َدلس ،ومعمول – بغير التدليس  -بضعف بعض رواتو ،وىو عمة
قادحة .
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :أخبرنا إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ الشعراني ،قاؿ حدثنا
جدم ،قاؿ حدثنا كثير بف يحيى ،قاؿ حدثنا أبك عكانة

(ُ)

 ،عف األعمش ،عف إبراىيـ التيمي،

عف أبيو ،عف أبي ذر  ، أف النبي  قاؿ  " :فبلف في النار ،ينادم يا حناف ،يا مناف "

(ِ)

.

سمعت ىذا مف إبراىيـ ؟  ،قاؿ  :ال ،حدثني بو حكيـ بف جبير
قاؿ أبك عكانة  :قمت لؤلعمش :
ى
عنو " (ّ) .
فالحديث معمكؿ بعمة قادحة – غير التدليس

كمطعكنان في عدالتو ،كىك  :حكيـ بف جبير

(ٓ)

(ْ)

 -؛ ألف في ركاتو اركيان ضعيفان،

 ،كبيذا فيصبح الحديث معمكالن بعمتيف إحداىما

غير قادحة – كىي عمة التدليس ىنا  ، -كاألخرل قادحة ظاىرة – كىي الطعف في عدالة أحد

ركاة الحديث – فبيذا تصبح العمتاف ليستا عمى بابيا .

ُ -كىك  :الكضاح بف عبد اهلل اليشكرم .

ِ -الحديث بيذا اإلسناد أخرجو الحاكـ في  :معرفة عمكـ الحديث ( ص  ، ) ِّْ :كأحمد بف حنبؿ في مسنده ( ّ /
َِّ ) ،كحكمو بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لمتدليس ،كلضعؼ أحد ركاتو .

ّ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ِّْ :

ْ -المدلس في ىذا الحديث ىك  :األعمش ،كقد جعمة ابف حجر في المرتبة الثانية الذيف يحتمؿ تدليسيـ .انظر إلى :

تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ( ص . ) ّّ :

ٓ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :حكيـ بف جبير األسدم  ...ضعيؼ ،رمي بالتشيع  . " ...تقريب التيذيب ( ص :
ُّٓ).
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المبحث الثاني
العمة وعلقتيا بالحديث الشاذ

()1

تعريف الحديث الشاذ :
ذكر ابف الصبلح أقكاؿ بعض أئمة الحديث في تعريؼ الحديث الشاذ

(ِ)

 ،ثـ بيف

فندىا  " :فيذا الذم ذكرناه ،كغيره ،مف مذاىب
الصكاب منيا ،مف غير الصكاب ،كقاؿ بعد أف ٌ
أئمة الحديث يبيف لؾ أنو ليس األمر في ذلؾ عمى اإلطبلؽ ،الذم أتى بو الخميمي ،كالحاكـ ،بؿ

األمر في ذلؾ عمى تفصيؿ  ،)ّ( " ...كرجح تعريفان لمحديث الشاذ كىك  :مخالفة المنفرد الثقة ،أك

الصدكؽ لمف ىك أكلى منو

(ْ)

.

(ٓ)

شروط الحديث الشاذ :
كىك :

يتضح مف تعريؼ الحديث الشاذ ،أنو ال بد مف تكفر شرط في الحديث كي يككف شاذان،

 مخالفة الراكم الثقة ،لمف ىك أكثؽ منو ،أك جمع مف الثقات ،أك مخالفة الصدكؽ لمثقة،أك مف ىك أصدؽ منو كأرجح ،أك جمع مف الصدكقيف

(ٔ)

.

ُ -كىك النكع الثالث عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٔ :
ِ -كىذه األقكاؿ كما جاءت في مقدمتو ( ص  ) َُٔ :ىي :

 قكؿ الشافعي  :ليس الشاذ مف الحديث أف يركم الثقة ما ال يركم غيره ،إنما الشاذ أف يركم الثقة حديثانيخالؼ ما ركل الناس  .نقمو الحاكـ عنو في كتاب  :معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّٕٓ :

 قكؿ أبي يعمى الخميمي القزكين ي  :الذم عميو حفاظ الحديث  :أف الشاذ ما ليس لو إال إسناد كاحد ،يشذ بذلؾشي  ،ثقة كاف أك غير ثقة .فما كاف مف غير ثقة فمتركؾ ،ال يقبؿ ،كما كاف عف ثقة يتكقؼ فيو ،كال يحتج بو .

انظر إلى  :اإلرشاد ( ُ . ) ُٕٔ /

 -قكؿ الحاكـ النيسابكرم  :ىك الحديث الذم يتفرد بو ثقة مف الثقات ،كليس لو أصؿ بمتابع لذلؾ الثقة  .انظر

إلى  :معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّٕٓ :

ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٕ :

ْ -حيث كجكه الترجيحات – ىنا  -كثيرة ،منيا ما ذكره ابف حجر العسقبلني كػ  :مزيد ضبط ،أك كثرة عدد ،أك غير ذلؾ
مف كجكه الترجيحات .انظر إلى  :نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص . ) ْٖ :

ٓ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص  ،) َُٖ :حيث قاؿ ما نصو  " :إذا انفرد الراكم بشيء نظر فيو ،فإف كاف ما
ما انفرد بو مخالفان لما ركاه مف ىك أكلى منو بالحفظ لذلؾ ،كأضبط ،كاف ما انفرد بو شاذان ،مردكدان. "...
ٔ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :الشاذ  :ما ركاه المقبكؿ مخالفان ًل ىم ٍف ىك أىكلى منو ،كىذا ىك المعتمد في تعريؼ الشاذ،
بحسب االصطبلح "  .نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص . ) ُِّ :
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العلقة بين العمة والحديث الشاذ
ىناؾ عبلقة كثيقة بيف العمة كالحديث الشاذ ،تتمثؿ فيما يمي :
 الشذوذ في الحديث ،من األمور المعينة عمى إدراك العمة .قاؿ مسمـ  " :كالجية األخرل [ التي تعرؼ بيا خطأ المخطئ في الحديث،

كصكاب غيره اذا أصاب فيو ]  :أف يركم نفر مف حفاظ الناس  :حدثنا عف مثؿ
الزىرم ،أك غيره مف األئمة ،بإسناد كاحد ،كمتف كاحد ،مجتمعكف عمى ركايتو في اإلسناد
كالمتف ،ال يختمفكف فيو في معنى ،فيركيو آخر سكاىـ عمف حدث عنو النفر ،الذيف
كصفناىـ ،بعينو ،فيخالفيـ في اإلسناد ،أك يقمب المتف ،فيجعمو بخبلؼ ما حكى مف

فيعمـ حينئذ أف الصحيح مف الركايتيف ما حدث الجماعة مف الحفاظ،
كصفنا مف الحفاظ ،ي
دكف الكاحد المنفرد ،كاف كاف حافظان . )ُ( " ...
قاؿ ابف الصبلح  " :كيستعاف عمى إدراكيا [ أم العمة ] بتفرد الراكم ،كبمخالفة غيره لو

[ كالشذكذ ىك  :مخالفة الثقة لما ىك أكثؽ منو ،أك جمع مف الثقات ] ،مع قرائف تنضـ

إلى ذلؾ "

(ِ)

.

فالمخالفة  -التي ىي شرط الحديث الشاذ – تعد مف أىـ األمكر المعينة عمى

إدراؾ العمة ،كىي أمر ال يي ٍد ىرؾ إال مف خبلؿ التفتيش ،كالتخريج لذلؾ الحديث .
 -الشذوذ والعمة يبحثان في األحاديث التي رواتيا ثقات .

قاؿ ابف الصبلح بعد تعريؼ الحديث المعمكؿ  " :كيتطرؽ ذلؾ إلى اإلسناد الذم

رجالو ثقات " ...

(ّ)

.

كقاؿ أيضان في تعريؼ الحديث الشاذ بما معناه  :مخالفة المنفرد الثقة لما ىك أكلى

منو.

(ْ)

كبيذا يتفؽ الشاذ كالمعمكؿ بأنيما  :يبحثاف في أحاديث الثقات .

ُ -التمييز ( ص . ) ُِٕ :

ِ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :
ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :

ْ -انظر إلى  :المصدر السابؽ ( ص  ،) َُٖ :حيث قاؿ ما نصو  " :إذا انفرد الراكم بشيء ،نظر فيو  :فإف كاف ما
انفرد بو مخالفان لما ركاه مف ىك أكلى منو بالحفظ لذلؾ ،كأضبط ،كاف ما انفرد بو شاذان ،مردكدان. "...
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 تفرد راوي الشاذ برواية حديث ،فعندئذ يعد معموالً : oإما بعمة غير قادحة :

حيث إف تفرد راكم الحديث الشاذ – الثقة ،أك الصدكؽ  -بركاية حديث
ما  -غير مخالؼ فيو مف ىك أكثؽ منو ،أك أصدؽ منو  -يعد مقبكالن ،لكنو
معمكؿ بعمة التفرد ،كىذه العمة مقبكلة كغير قادحة ىنا –غالبان  -؛ ألف راكم

الحديث الشاذ  :ثقة ،أك صدكؽ – كما بينا في تعريؼ الحديث الشاذ . -

قاؿ ابف الصبلح  " :كاف لـ تكف فيو [ أم الراكم المنفرد ] مخالفة ،لما ركاه
غيره ،كانما ىك أمر ركاه ىك ،كلـ يركه غيره ،فينظر في ىذا الراكم المنفرد :

فإف كاف عدالن ،حافظان ،مكثكقان بإتقانو ،كضبطو ،قبؿ ما انفرد بو ،كلـ يقدح
االنفراد فيو ،كما فيما سبؽ مف األمثمة

(ُ)

"

(ِ)

.

 oواما بعمة قادحة :
حيث مخالفة الثقة لما ىك أكثؽ منو ،أك جمع مف الثقات يعد عمة
قادحة ،تحكؿ بيف الحديث كقبكلو .
قاؿ ابف الصبلح  " :إذا انفرد الراكم بشيء نظر فيو ،فإف كاف ما انفرد

بو مخالفان لما ركاه مف ىك أكلى منو بالحفظ لذلؾ ،كأضبط ،كاف ما انفرد بو

شاذان ،مردكدان"...

(ّ)

.

قاؿ حمزة الميمبارم  " :الشاذ نكع مف أنكاع العمة  ،...كالذم ينبغي أف نعممو
في ىذه المناسبة ىك  :أف لفظ الشاذ قميؿ الكركد في كتب العمؿ ،غير أف ما
يكردكنو فييا مف أنكاع الحديث المعمكؿ ،يتجسد فييا معنى الشاذ عمى اختبلؼ

اآلراء ،ال سيما عمى معناه المستقر في كتب المصطمح "

(ْ)

.

عبلقة قكية ،كثيقة بيف العمة كالحديث الشاذ ،تتمثؿ في ككف الشذكذ مف األمكر المعينة

عمى إدراؾ العمة ،كمخالفة راكم الشاذ لمف ىك أرجح منو يعد عمة قادحة خفية  -فتصبح عمى
بابيا  ، -أما إذا لـ يخالؼ فالعمة – أم التفرد – غير قادحة – فتصبح ليست عمى بابيا . -
ُ -كمثاؿ حديث  " :إنما األعماؿ بالنيات  " ...قاؿ ابف الصبلح بعد ذكره ليذا الحديث  " :فإنو حديث فرد ،تفرد بو عمر

 ، عف رسكؿ اهلل  . ثـ تفرد بو عف عمر ،عمقمة بف كقاص ،ثـ عف عمقمة ،محمد بف إبراىيـ ،ثـ عنو يحيى بف
سعيد ،عمى ما ىك الصحيح عند أىؿ الحديث "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٕ ، َُٔ :

ِ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٖ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُٖ :

ْ -عمكـ الحديث في ضكء تطبيقات المحدثيف النقاد ( ص . ) ْٓ ، ّٓ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث الشاذ :
المثال األول  -حديث شاذ إسناداً :

و
حديث ،ركاه حماد بف زيد ،عف ىع ٍمرك بف دينار،
سألت أبي ،عف
قاؿ ابف أبي حاتـ " :
ي
عف عكسجة  -مكلى ابف عباس  " : - أىف رجبلن تيكفٍّي عمىى عيًد رسك ًؿ ً
ع
اهلل  ، ىكلى ٍـ ىي ىد ٍ
ى ي ي ى ى ٍ ى ٍ ى يٍ
ً ً
لى ،يى ىك أى ٍعتىقىوي ...الحديث " (ُ) .
ىكٍارثان إال ىم ٍك ن

فقمت لو  :فإف ابف يع ىيينة ،كمحمد بف مسمـ الطائفي ،يقكالف  :عف عكسجة ،عف ابف عباس ،
عف النبي . )ِ( 
فقمت لو  :المذيف يقكالف  :ابف عباس محفكظ ؟  ،فقاؿ  :نعـ ،قصر حماد بف زيد "
ككف حماد مف أىؿ العدالة ،كالضبط ،كلكنو رجح ركايةى مف ىـ أكثر عددان منو .

(ْ)

(ّ)

 ،ىذا مع

فيذا الحديث بيذا يككف معمكالن ،بعمة قادحة ،خفية ،فتصبح – ىنا – عمى بابيا – أم

اصطبلحان . -

المثال الثاني  -حديث شاذ متناً :
قاؿ السخاكم  " :كمثالو [ أم الحديث الشاذ ] في المتف  :زيادة يكـ عرفة ،في حديث :
" أىي ٍاًـ التى ٍش ًرٍي ً
ؽ أىي ٍا ىـ أى ٍك وؿ ىك يش ٍر وب "؛ فإف الحديث مف جميع طرقو بدكنيا [ أم بدكف زيادة يكـ عرفة
] ،كانما جاء بيا مكسى بف عمي بف رباح ،عف أبيو ،عف عقبة بف عامر ،كما أشار إليو ابف
عبد البر

(ٓ)

"

(ٔ)

.

فيذا الحديث بيذا يككف معمكالن ،بعمة قادحة ،خفية أيضان ،فتصبح – ىنا – عمى بابيا –

أم اصطبلحان . -

ُ -ىذا الحديث بيذا اإلسناد أخرجو ابف أبي حاتـ في عمؿ الحديث ( ْ . ) ّٓٔ /

ِ -كالحديث بيذا السند أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب الفرائض ،باب ( ُْ ) ميراث المكلى األسفؿ ( ،ص ُٓٓ :

) ،حديث رقـ  ، َُِٔ :كابف ماجو في سننو ،في كتاب الفرائض ،باب ( ُُ ) مف ال كارث لو ( ،ص  ،) ْٕٔ :حديث

رقـ  ، ُِْٕ :كأحمد في مسنده ( ُ . ) ُِِ /

ّ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ْ . ) ّٓٔ /

ْ -قالو السخاكم في كتابو  :فتح المغيث ( ُ . ) ُٕٗ /

ٓ -انظر إلى  :التمييد البف عبد البر ( ُِ . ) ُِٕ - ُِّ /
ٔ -فتح المغيث ( ُ . ) ُٕٗ /
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المثال الثالث  -حديث شاذ في اإلسناد والمتن معاً :
(ِ)

حديث ركاه أبك داكد (ُ)  ،كالنسائي
ه
اال ىحدثىىنا ىع ٍب يد الر از ً
ىخ ىب ىرىنا ىم ٍع ىمهر ،ىع ٍف
صالً وح ،ىكاٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعمً ٍّي  -ىكالم ٍفظي لًٍم ىح ىس ًف  ،-ىق ى
ؽ ،أ ٍ
أٍ
ىح ىم يد ٍب يف ى
م ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
ُّ
ت اٍلفىأ ىٍرةي ًفي
الزٍى ًر ٍّ
اؿ  :قى ى
ٍّب ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  قى ى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  " إً ىذا ىكقى ىع ٍ
ي
ً
اف ىمائً نعا فى ىبل تى ٍق ىريبكهي " .
اف ىجام ندا فىأىٍلقي ى
كىا ،ىك ىما ىح ٍكلىيىا ،ىكًا ٍف ىك ى
الس ٍم ًف فىًإ ٍف ىك ى
 ،كأحمد

(ّ)

 ،كالمفظ ألبي داكد قاؿ  " :ىحدثىىنا

ىذا حديث شاذ في اإلسناد كالمتف  :ففي اإلسناد  :شذ معمر ،عف الزىرم ،عف سعيد

ابف المسيب عف أبي ىريرة  بيذه الركاية ،كركاه جماعة

(ْ)

كجكدكا إسناده بذكر ابف عباس

كميمكنة فيو  .كفي المتف  :شذكهذ في ذكر التفصيؿ بيف الجامد كالمائع .

قاؿ الترمذم  " :كحديث ابف عباس ،عف ميمكنة ،أصح ،كركل معمر ،عف الزىرم ،عف سعيد

ابف المسيب ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  نحكه ،كىك حديث غير محفكظ.

قاؿ [ أم الترمذم ]  :كسمعت محمد بف إسماعيؿ يقكؿ  :كحديث معمر ،عف الزىرم ،عف

سعيد بف المسيب ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  ، كذكر فيو أنو سئؿ عنو ،فقاؿ  " :إذا

كاف جامدان فألقكىا ،كما حكليا ،كاف كاف مائعان ،فبل تقربكه "  [ .قاؿ البخارم  ] :ىذا خطأه ،أخطأ

فيو معمر ،قاؿ  :كالصحيح حديث الزىرم ،عف عبيد اهلل ،عف ابف عباس ،عف ميمكنة "

(ٓ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :ك [ ركل ] الحفاظ مف أصحاب ابف عيينة بدكنيا [ أم بدكف
التفصيؿ بيف جامد كمائع ] ،كجكدكا إسناده ،فذكركا فيو ابف عباس ،كميمكنة ،كىك

الصحيح "

(ٔ)

.

فيذا الحديث بيذا يككف معمكالن ،بعمتيف قادحتيف ،خفيتيف ،فتصبح – العمة ىنا – عمى

بابيا – أم اصطبلحان . -

ُ -أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب  :األطعمة ،باب ( ْٖ ) الفأرة تقع في السمف ( ،ص  ،) ِْٔ :حديث رقـ :
ِّْٖ ،كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لمشذكذ .

ِ -أخرجو النسائي في سننو ،كتاب  :الفرع كالعتيرة ،باب ( َُ )  ( ،ص  ،) َُٕ :حديث رقـ . َِْٔ :
ّ -أخرجو أحمد في مسنده ( ِ . ) َْٗ ، ِٔٓ ، ِّّ /

ْ -انظر إلى  :صحيح البخارم ،كتاب  :الكضكء ،باب ( ٕٔ ) ما يقع مف النجاسات في السمف كالماء بدكف مائعُ ( ،

 ،) ُٕ /حديث رقـ  ، ِّٔ ، ِّٓ :ككذلؾ في كتاب  :الذبائح كالصيد ،باب ( ّْ ) إذا كقعت الفأرة في السمف الجامد،
( ّ  ، ) ْٕٓ /حديث رقـ  ،) َْٓٓ - ّٖٓٓ ( :كسنف أبي داكد  ،كتاب  :األطعمة ،باب ( ْٖ ) الفأرة تقع في
السمف ( ،ص  ،) ِْٔ :حديث رقـ  ، ُّْٖ :كسنف الترمذم ،كتاب  :األطعمة ،باب ( ٖ ) ما جاء في الفأرة تمكت في

السمف ( ،ص  ،) ُْٖ :حديث رقـ  ، ُٕٖٗ :سنف النسائي ،كتاب  :الفرع كالعتيرة ،باب ( َُ )  ( ،ص ،) َُٕ :

حديث رقـ  ، ِْٓٗ ، ِْٖٓ :كغيرىـ الكثير .

ٓ -سنف الترمذم ( ص . ) ِْٖ ، ُْٖ :
ٔ -فتح البارم البف حجر ( ُ . ) ّْْ /
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المبحث الثالث
()1

العمة وعلقتيا بالحديث المنكر
تعريف الحديث المنكر :
الب ٍرًد ٍي ًجي
بعد أف ذكر ابف الصبلح تعريؼ ى

(ِ)

لمحديث المنكر ،قسـ الحديث المنكر إلى

قسميف ،كعرؼ كؿ قسـ مف ىذيف القسميف ،كىما :

القسـ األكؿ  " -ىك  :المنفرد ،المخالؼ لما ركاه الثقات

(ّ)

"

(ْ)

.

القسـ الثاني  " -ىك  :الفرد ،الذم ليس في راكيو مف الثقة كاإلتقاف ما يحتمؿ معو تفرده " (ٓ).

شروط الحديث المنكر :
 شرط الحديث المنكر حسب القسـ األكؿ مف أقسامولركاية الثقات .

 -شرط الحديث المنكر حسب القسـ الثاني مف أقسامو

(ٔ)

(ٕ)

 :مخالفة المنفرد في ركايتو،

 :تفرد راكم الحديث – المنكر،

الضعيؼ  -في ركايتو .

ُ -كىك النكع الرابع عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٗ :

ِ -كالتعريؼ ىك  " :الحديث ،الذم ينفرد بو الرجؿ ،كال ييعرؼ متنو مف غير ركايتو ،ال مف الكجو الذم ركاه منو ،كال مف
كجو آخر "  .المصدر السابؽ ( ص . ) َُٗ :

ّ -كىذا التعريؼ فيو نظر؛ حيث ال فرؽ بينو كبيف الشاذ ،كقد فرؽ ابف حجر العسقبلني بينيما فقاؿ  " :فميس في عبارتو
[ أم عبارة ابف الصبلح ] ما يفصؿ أحد النكعيف عف اآلخر .نعـ ،ىما مشتركاف في  :ككف كؿ منيما عمى قسميف ،كانما
و
بشيء ،ال متابع لو ،كال شاىد ،كلـ يكف عنده مف الضبط ما يشترط في
اختبلفيما في مراتب الركاة ،فالصدكؽ  :إذا تفرد
حد الصحيح كالحسف ،فيذا أحد قسمي الشاذ ،فإف خكلؼ ىم ٍف ىذه صفتو مع ذلؾ ،كاف أشد في شذكذه ،كربما سماه بعضيـ
 :منك انر ،كاف بمغ تمؾ الرتبة في الضبط؛ لكنو خالؼ مف ىك أرجح منو في الثقة ،كالضبط ،فيذا القسـ الثاني مف الشاذ،
كىك المعتمد في تسميتو.

و
بشيء ال متابع لو ،كال
كأما ما انفرد المستكر ،أك المكصكؼ بسكء الحفظ ،أك المضعؼ في بعض مشايخو دكف بعض،
شاىد ،فيذا أحد قسمي المنكر ،كىك الذم يكجد في إطبلؽ كثير مف أىؿ الحديث .كاف خكلؼ في ذلؾ ،فيك القسـ الثاني،

كىك المعتمد عمى رأم األكثريف "  .النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ٕٔٓ ، ْٕٔ /

ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٗ :
ٓ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُُ :

ٔ -عند ابف الصبلح في مقدمتو ( ص . ) َُٗ :
ٕ -عند ابف الصبلح في مقدمتو ( ص . ) َُُ :
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العلقة بين العمة والحديث المنكر
ىناؾ عبلقة كثيقة بيف العمة كالحديث المنكر ،تتمثؿ فيما يمي :
 النكارة في الحديث ،من األمور المعينة عمى إدراك العمة .قاؿ ابف الصبلح  " :كيستعاف عمى إدراكيا [ أم العمة ] بتفرد الراكم ،كبمخالفة

غيره لو [ كالنكارة ىي  :مخالفة الثقات ] ،مع قرائف تنضـ إلى ذلؾ "

(ُ)

.

فالمخالفة  -التي ىي شرط الحديث المنكر – تعد مف أىـ األمكر المعينة عمى إدراؾ

العمة ،كىي أمر ال يي ٍد ىرؾ إال مف خبلؿ التفتيش ،كالتخريج لذلؾ الحديث .

 كثرة اتيام الراوي بأنو منكر الحديث ،يعد سبباً من أسباب جعل مروياتو  :معمولة،مردودة .

اج إليو في كقت ،كالمنكر
قاؿ أحمد بف حنبؿ  " :الحديث عف الضعفاء ،قد يي ٍحتى ي
منكر " (ِ) .
أبدان ه
قاؿ مسمـ  " :كعبلمة المنكر في حديث المحدث  :إذا ما عرضت ركايتو لمحديث ،عمى

ركاية غيره ،مف أىؿ الحفظ ،كالرضا ،خالفت ركايتو ،ركايتيـ ،أك لـ تكد تكافقيا ،فإذا
كاف األغمب مف حديثو كذلؾ ،كاف ميجكر الحديث ،غير ىم ٍقيب ٍكلً ًو كال يم ٍستى ٍع ىممً ًو " (ّ) .

قاؿ حمزة الميمبارم  ... " :الراكم يصبح منكر الحديث ،كميجكر الركاية؛ إذا كثرت في
مركياتو المناكير ،كتعرؼ النكارة بمخالفة الراكم لآلخريف مف الحفاظ المعركفيف "

(ْ)

.

فكثرة اتياـ الراكم بأنو خالؼ غيره – ممف ىـ أرجح منو – دليؿ عمى ضعفو،

كقمة ضبطو لمركياتو ،كىذا سبب رئيس مف أسباب رد مركياتو ،كجعميا معمكلة بعمة
قادحة .

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :

ِ -عمؿ أحمد ركاية المركذم ( ص . ) ُّٔ :
ّ -صحيح مسمـ ( ُ . ) ٗ /

ْ -الحديث المعمكؿ قكاعد كضكابط ( ص . ) ّّ :
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ٍ
فعندئذ يعد معموالً – أي الحديث : -
 تفرد راوي المنكر بحديث oإما بعمة غير قادحة :

حيث إف تفرد راكم الحديث المنكر بركاية حديث ما  ، -غير مخالؼ
فيو مف ىك أكثؽ منو  -يعد مقبكالن ،لكنو معمكؿ بعمة التفرد ،كىذه العمة مقبكلة،

كغير قادحة ىنا –غالبان –  ،بشرط أف يككف ذلؾ الراكم ثقة ،أك صدكقان.

قاؿ ابف الصبلح  [ " :القسـ الثاني مف أقساـ الحديث المنكر ] ىك  :الفرد،

الذم ليس في راكيو مف الثقة ،كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده "

(ُ)

.

كقاؿ ابف كثير  " :كأما إف كاف [ راكم الشاذ ] الذم تفرد بو [ أم بالحديث ]

عدالن ،ضابطان ،حافظان ،قيبً ىؿ شرعان " ...

(ِ)

.

 oواما بعمة قادحة :
حيث إف مخالفة الراكم لمف ىك أكثؽ منو ،يعد عمة قادحة ،تحكؿ بيف

الحديث كقبكلو ،ككذلؾ لك تفرد راكم المنكر(ّ) بحديث ،ككاف ممف ال يي ٍحتى ىم يؿ
تفرده ،فعندئذ يعد – تفرد راكم المنكر  -عمة قادحة أيضان .
قاؿ ابف الصبلح  [ " :القسـ الثاني مف أقساـ الحديث المنكر ] ىك  :الفرد،
الذم ليس في راكيو مف الثقة ،كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده "

(ْ)

.

كقاؿ ابف كثير  " :إف خالؼ راكيو [ أم راكم المنكر ] الثقات ،فمنكر ،مردكد،
ككذلؾ إف لـ يكف عدالن ،ضابطان ،كاف لـ يخالؼ ،فمنكر مردكد "

(ٓ)

.

عبلقة كثيقة كقكية بيف العمة كالحديث المنكر ،تتمثؿ في ككف النكارة – في الحديث –
مف أىـ األمكر المعينة عمى إدراؾ العمة ،ك مخالفة الراكم لمف ىك أرجح منو ،أك كثرة اتيامو

بأنو منكر الحديث ،فإف ىذا يعد عمة قادحة خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -أما إذا لـ يخالؼ
فتعد عمة غير قادحة – فتصبح ليست عمى بابيا سكاء أكانت خفية ،أـ ظاىرة . -

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُُ :

ِ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٓ :
ّ -حسب تعريؼ ابف الصبلح .

ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُُ :

ٓ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٓ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث المنكر :
المثال األول  -حديث منكر – حسب القسم األول عند ابن الصلح

()1

 ، -والنكارة عمة

قادحة:
ص ير ٍب يف ىعمً ٍّي ،ىع ٍف أىبًي ىعمً ٍّي اٍل ىح ىن ًف ٍّي ،ىع ٍف ىىم واـ ،ىع ٍف ٍاب ًف
قاؿ أبك داكد  " :ىحدثىىنا ىن ٍ
(ِ)
الزٍى ًرمٍّ ،ىع ٍف أ ىىن و
يج ىرٍي وج ،ىع ٍف ُّ
ض ىع ىخاتى ىموي "
س  قى ى
اف النبً ُّي  إً ىذا ىد ىخ ىؿ اٍل ىخ ىبل ىء ،ىك ى
اؿ  " :ىك ى
يث يم ٍن ىكهر؛ كانما يعرؼ عف ابف جريج ،عف زياد بف سعد ،عف الزىرم،
اؿ أيىبك ىد ياكد  " :ىذا ىحًد ه
قى ى
عف أنس  " : أىف النبًي  ات ىخ ىذ ىخاتى نما ًم ٍف كًر و
ؽ ثيـ أىٍلقىاهي " .كالكىـ فيو مف  :ىماـ ،كلـ يركه إال
ى
ىماـ " (ّ) .
كقاؿ النسائي  " :ىذا حديث غير محفكظ "

(ْ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كقد نكزع أبك داكد في حكمو عميو بالنكارة ،مع أف رجالو مف رجاؿ

الصحيح .

كالجكاب  :أف أبا داكد حكـ عميو بككنو منك انر؛ ألف ىمامان تفرد بو عف ابف جريج ،كىما كاف كانا

مف رجاؿ الصحيح ،فإف الشيخيف لـ يخرجا مف ركاية  :ىماـ عف ابف جريج شيئان؛ ألف أ ٍ
ىخ ىذهي ىع ٍنوي
ىك ٍا ىف لىما كاف ابف جريج بالبصرة ،كالذيف سمعكا مف ابف جريج بالبصرة ،في حديثيـ خمؿ مف
ًقىبًم ًو ،كالخمؿ في ىذا الحديث مف جية  :أف ابف جريج دلسو عف الزىرم ،بإسقاط الكاسطة ،كىك
 :زياد بف سعد ،ككىـ ىماـ في لفظو عمى ما جزـ بو أبك داكد كغيره ،ىذا كجو يح ٍك ًم ًو [ أم حكـ
أبي داكد ] عميو بككنو منك انر ،كحكـ النسائي عميو بككنو غير محفكظ أصكب ...كأما متابعة
يحيى بف المتككؿ لو عف ابف جريج ،فقد تفيد ،لكف قكؿ يحيى بف معيف  :ال أعرفو ،أراد بو

جيالة عدالتو ،ال جيالة عينو ،فبل يعترض عميو بككنو ركل عنو جماعة ،فإف مجرد ركايتيـ عنو
ُ -قاؿ ابف الصبلح  " :ىك  :المنفرد ،المخالؼ لما ركاه الثقات "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٗ :

ِ -أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب  :الطيارة ،باب ( َُ ) الخاتـ يككف فيو ذكر اهلل تعالى ،يدخؿ بو الخبلء ( ،ص :

ٗ ) ،حديث رقـ  ، ُٗ :كالترمذم في سننو ،كتاب  :المباس ،باب ( ُٔ ) ما جاء في لبس الخاتـ في اليميف ( ،ص :
َْٕ ) ،حديث رقـ  ، ُْٕٔ :كالنسائي في سننو ،في كتاب  :الزينة ،باب ( ْٓ ) نزع الخاتـ عند دخكؿ الخبلء ( ،ص

 ،) ْٖٗ :حديث رقـ  ، ُِّٓ :كابف ماجو في سننو ،في كتاب  :الطيارة ،باب( ُُ ) ذكر اهلل عمى الخبلء ك الخاتـ

في الخبلء ( ،ص  ،) ٖٓ :حديث رقـ  ، َّّ :كميـ مف طريؽ ىماـ عف ابف جريج عف الزىرم عف أنس  ، كالحديث

بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لمنكارة فيو .

ّ -سنف أبي داكد ( ص . ) َُ :

ْ -سنف النسائي الكبرل ( ٓ . ) ْٓٔ /
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ال تستمزـ معرفة حالو  .كأما ذكر ابف حباف لو في  [ :كتابو ] الثقات ،فإنو قاؿ فيو مع ذلؾ :

كاف يخطئ كذلؾ مما يتكقؼ بو عف قبكؿ أفراده "

(ُ)

.

فيذا الحديث  -بيذا – يعد معمكالن بعمة قادحة ،خفية ،فتصبح – ىنا – عمى بابيا – أم

اصطبلحان . -

المثال الثاني  -حديث منكر؛ وذلك لتفرد راويو – وىذا بحسب القسم الثاني عند ابن
الصلح

()2

– وتفرد الراوي الضعيف في رواية الحديث يعد عمة قادحة :

قاؿ ابف الصبلح  " :كمثاؿ الثاني  -كىك  :الفرد ،الذم ليس في راكيو مف الثقة،
كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده  : -ما ركيناه مف حديث أبي زكير  -يحيى بف محمد بف قيس،

عف ىشاـ بف عركة ،عف أبيو ،عف عائشة  -رضي اهلل عنيا  : -أف رسكؿ اهلل  قاؿ  " :يكميكا
آد ىـ ىحتى أى ىك ىؿ اٍل ىجًد ًيد
ش ٍاب يف ى
ىل ىذًل ىؾ ىغ ٍاظىوي ،ىكىيقي ٍك يؿ  :ىع ٍا ى
اٍلىبمى ىح بًالت ٍم ًر؛ فىًإف الش ٍيطى ى
اف إً ىذٍا ىأر ٍ
ؽ " (ّ) .
باٍل ىخمى ى
[ قاؿ ابف الصبلح  ] :تفرد بو أبك زكير ،كىك شي  ،صالح ،أخرج عنو مسمـ في كتابو [ أم

الصحيح ]

(ْ)

 ،غير أنو لـ يبمغ مبمغ مف يحتمؿ تفرده ،كاهلل أعمـ "

(ٓ)

.

كقاؿ الذىبي نقبلن عف الفبلس ( ت ِْٗق ) قكلو في ىذا الحديث  " :ىذا حديث منكر " (ٔ).
كقاؿ ابف عدم في حكـ ىذا الحديث  " :كال أعمـ [ مف ] ركاه عف ىشاـ بف عركة غيره "

(ٕ)

.

فيذا الحديث  -بيذا – يعد معمكالن بعمة قادحة ،خفية ،فتصبح – ىنا – عمى بابيا – أم

اصطبلحان . -

ُ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ٕٖٔ ، ٕٕٔ /

ِ -قاؿ ابف الصبلح  " :ىك  :الفرد ،الذم ليس في راكيو مف الثقة ،كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده "  .مقدمة ابف الصبلح
( ص . ) َُٗ :

ّ -أخرجو ابف ماجو في سننو ،في كتاب  :األطعمة ،باب ( َْ ) أكؿ البمح بالتمر ( ،ص  ،) َٕٓ :حديث رقـ :
َّّّ  ،كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .

ْ -أخرج عنو مسمـ في المتابعات ،كالشكاىد ،كليس في األصكؿ.

قاؿ الزركشي  " :إطبلؽ المصنؼ أف مسممان أخرج لو [ أم أبك زكير  -يحيى بف محمد بف قيس  ] -ليس بجيد؛ إنما خرج

لو في المتابعات ،ال في األصكؿ "  .النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي ( ِ . ) ُٖٔ /

مسمـ في المتابعات "  .شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) َٖ :
قاؿ الحافظ العراقي  " :كاٌنما أخرىج لوي ه
ٓ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُُ ، َُُ :
ٔ -ميزاف االعتداؿ ( ٕ . ) ُِٔ /

ٕ -الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( ٕ . ) ِّْ /
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المثال الثالث  -حديث منكر في اإلسناد – رواه ضعيف ،مخالف لما رواه الثقة – ومخالفة
الضعيف لمن أوثق منو عمة قادحة أيضاً :

قاؿ ابف أبي حاتـ  " :كسئً ىؿ أىبك يزرعةى عف حًد و
يث ،ركاهي يح ىبيٍّب بف ىحبً و
مزةى
ىخك ىح ى
يب  -أ ي
ى ى ى
ىي ي
ى
ابف ىحبً و
يب  ، -ىعف أىبًي إً
ابف ىعٌب و
العيزًار بف يح ىري وث ،ىع ًف ً
قاؿ ىر يسك يؿ
قاؿ  :ى
اس  ، ى
ى
سحاؽ ،ىع ًف ى
ً
يؼ ،ىد ىخ ىؿ
ضاف ،ىكقى ىرل الض ى
الب ى
ىقاـ الصبلةى ،ىكآتىى الزكاةى ،ىك ىحج ى
صاـ ىرىم ى
يت ،ىك ى
اهلل  " : ىمف أ ى
الجنةى " (ُ) .
ى
قاؿ أبك زرعةى  :ىذا حديث منكهر ،إنما ىك عف ابف عباس مكقكفنا " (ِ) .

فيذا الحديث  -بيذا – يعد معمكالن بعمة قادحة ،خفية ،فتصبح – ىنا – عمى بابيا – أم

اصطبلحان . -

ُ -أخرجو الطبراني في  :المعجـ الكبير ( ُِ  ،) ُّٔ /كذكره ابف أبي حاتـ في عمؿ الحديث ( ٓ  ، ) ّٖٓ /كالحديث
بيذا اإلسناد :ضعيؼ .

ِ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ٓ . ) ّٖٓ /
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المبحث الرابع
العمة وعلقتيا باالعتبار والمتابعات والشواىد

()1

تعريف االعتبار ،والمتابعات ،والشواىد :
تعريف االعتبار

()2

:

" الييئة الحاصمة في الكشؼ عف المتابعة ،كالشاىد "

(ّ)

.

تعريف المتابعة :
 -المتابعة التامة  :أف يشارؾ راكم الحديث ،رواك آخر في ركاية الحديث ،عف شيخو .

(ْ)

 المتابعة القاصرة – أو الناقصة  : -أف يشارؾ راكم الحديث ،رواك آخر في ركايةالحديث ،عف شي شيخو ،أك مف فكقو ،كلك اتفقا في الصحابي 

(ٓ)

.

تعريف الشاىد :
أف يشارؾ راكم الحديث ،رواك آخر ،في ركاية الحديث بالمعنى ،سكاء اتفقا في الصحابي،
أك اختمفا ،كقد يركم عف صحابي آخر بمفظو ،ككؿ ذلؾ يسمى شاىدان

(ٔ)

.

ُ -كىك النكع الخامس عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو .مقدمة ابف الصبلح ( ص .) ُُِ :

عرؼ ابف الصبلح ،االعتبار ،كمف ق أر كبلمو يتكىـ أنو جعمو قسيمان لممتابعات كالشكاىد ،كاألصؿ  :أنو  :الييئة
ِ -لـ يي ٍّ
الحاصمة في الكشؼ عف المتابعة كالشاىد ،كىك قسـ ليما ،كليس قسيمان  .انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ

 ،) ُٖٔ /تدريب الراكم ( ص . ) َِٓ :

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ُٖٔ /

ْ -يي ٍفيى يـ تعريؼ المتابعة التامة مف قكؿ ابف الصبلح  " :فمثاؿ المتابعة أف يركم ذلؾ الحديث [ أف يركم حماد بف سممة،
عف أيكب ،عف ابف سيريف ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  ] بعينو عف أيكب غير حماد ،فيذه المتابعة التامة "...
مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُِ :

ٓ -يفيـ تعريؼ المتابعة الناقصة مف قكؿ ابف الصبلح  [ " :إذا ] ركاه [ أم الحديث المذككر سابقان كىك  :أف يركم حماد
ابف سممة ،عف أيكب ،عف ابف سيريف ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  ] بعضيـ عف ابف سيريف ،أك عف أبي ىريرة ،أك

ركاه غير أبي ىريرة عف رسكؿ اهلل  ، فذلؾ قد يطمؽ عميو اسـ المتابعة أيضان [ يقصد إطبلؽ لفظ المتابعة عمى الشاىد

] ،لكف يقصر عف المتابعة األكلى [ أم متابعة قاصرة ] ،بحسب بعدىا منيا ،كيجكز أف يسمى ذلؾ بالشاىد أيضان " .

المصدر السابؽ ( ص . ) ُُّ ، ُُِ :

ٔ -يي ٍفيى يـ تعريؼ الشاىد مف قكؿ ابف الصبلح  " :أك ركاه [ أم الحديث المذككر سابقان كىك  :أف يركم حماد بف سممة،
عف أيكب ،عف ابف سيريف ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  ] غير أبي ىريرة عف رسكؿ اهلل  ... ، يجكز أف يسمى=
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كلكف الذم عميو العمؿ أف الصحابي يككف مختمفان ،عمى العكس مف المتابعة .

شروط المتابعات والشواىد :
شرط المتابعة :
ً
المتىٍا ىب ًع ،في جميع
 شرط المتابعة التامة  :أف يمتقي الراكمالمشارؾ مع راكم الحديث ي
انتياء برسكؿ اهلل . 
السند،
ابتداء مف شيخو ،ك ن
ن
ً
المتىٍا ىب ًع ،في شي
 شرط المتابعة القاصرة  :أف يمتقي الراكمالمشارؾ مع راكم الحديث ي
شيخو ،أك مف فكقو ،كلك بالصحابي . 
شرط الشاىد :
ً
المتى ىابعي عميو – في لفظ الحديث أك معناه ،عمى أف يككف
المتىابعي  ،ك ي
أف يتفؽ الحديثاف – ي
الصحابي  مختمفان (ُ) .
شرط يجتمع فيو المتابعة والشاىد :
أف يككف راكييما – أم راكم المتابعة كالشاىد  -مما يصح لبلعتبار .

=ذلؾ بالشاىد أيضان .فإف لـ يي ٍرىك ذلؾ الحديث أصبلن ،مف كجو مف الكجكه المذككرة ،لكف ركم حديث آخر بمعناه ،فذلؾ
الشاىد "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُّ ، ُُِ :
ُ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ  :الشبراكم – ( ص . ) َِٔ :
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العلقة بين العمة واالعتبار والمتابعات والشواىد
ىناؾ عبلقة قكية ،كثيقة بيف  :العمة ،كاالعتبار ،كالمتابعات ،كالشكاىد ،كىذه العبلقة تتضح
فيما يمي :
 المتابعات والشواىد ،من طرق التعرف إلى العمة ،والكشف عنيا :كجكد المتابعات كالشكاىد لحديث ما يبيف عمؿ ذلؾ الحديث – إف كجدت –

فتتعرؼ عمى تفرد الراكم ،أك عدمو ،أك إلى زيادات بعض الركاة ،أك غير ذلؾ مف
العمؿ.
قاؿ ابف الصبلح  " :كيستعاف عمى إدراكيا [ أم العمة ] بتفرد الراكم [ كال يعرؼ التفرد
إال مف خبلؿ البحث عف متابعات كشكاىد ]  ،كبمخالفة غيره لو ،مع قرائف تنضـ إلى

ذلؾ "

(ُ)

.

كقاؿ أيضان  " :معرفة االعتبار كالمتابعات كالشكاىد ،ىذه أمكر يتداكلكنيا في نظرىـ في
حاؿ الحديث ،ىؿ تفرد بو راكيو ،أك ال ؟ كىؿ ىك معركؼ ،أك ال ؟ "

(ِ)

.

كقاؿ النككم  " :معرفة االعتبار كالمتابعات كالشكاىد ،ىذه أمكر يتعرفكف بيا حاؿ

الحديث " ...

(ّ)

.

كقاؿ الحافظ العراقي  " :فاالعتبار  :أف تأتي إلى حديث لبعض الركاة ،فتعتبره بركايات

عرؼ  :ىؿ شاركو في ذلؾ الحديث رواك غيره،
غيره مف الركاة بسبر طرؽ الحديث؛ يلي ى
فركاه عف شيخو أـ ال ؟ " (ْ) .
المتابعات كالشكاىد قد تككف الطريؽ األيسر لمكصكؿ إلى العمة كالكشؼ عنيا –

إف كجدت  ، -حيث إف معرفة تفرد الراكم ،أك مخالفتو لغيره ،أك غير ذلؾ مف العمؿ،
كؿ ىذه ال ييتىكصؿ إلييا إال عف طريؽ المتابعات كالشكاىد .

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُِ :

ّ -التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِٓ :
ْ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) ُٖ :
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 المتابعات والشواىد من طرق ترقي الحديث ،حتى من المردود – المعمول بعمة قادحة إلى المقبول .قد يككف الحديث مردكدان بعمة قادحة – كاالنقطاع مثبلن  ، -ثـ تبيف بعد التفتيش
أف لذلؾ الحديث متابعات ،أك شكاىد ،فيذا يقكم الحديث ،بؿ كيرقٍّيو مف درجة المردكد،

إلى درجة المقبكؿ .

(ُ)

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كيستفاد منيا [ أم مف المتابعة ] التقكيةي "

.

كقاؿ السخاكم  " :كيستفاد مف ذلؾ كمو [ أم مف المتابعات كالشكاىد ] التقكية "

(ِ)

.

 المتابعات والشواىد من الطرق التي تعين عمى التثبت من ضبط الراوي وقبول رواياتو:مف فكائد المتابعات كالشكاىد  :التأكد مف ضبط الراكم لمركياتو – حيث إف عدـ

ضبطو لمركياتو يعد عمة قادحة  -؛ فكجكد متابعات ،أك شكاىد ،أك كمييما لحديث رواك
مف الركاة ،يؤكد عمى عدـ اختبلؿ ضبط ذلؾ الراكم ،حيث اتحاد السند – فتبيف ضبط

سند مركياتو  ، -أك المعنى في مركياتو – فتبيف ضبط متف مركياتو . -
ككذلؾ فإف عدـ صبلحية رواك لبلعتبار يعد عمة قادحة ،فيك بمثابة رد قبكؿ
ركايتو ،فكثي انر ما يصرح اإلماـ الدارقطني بقكلو  :فبلف ال يعتبر بو

(ّ)

 ،كنحكىا.

 عدم توفر المتابعات أو الشواىد لمحديث يعد عمة : oإما عمة قادحة :
إذا كاف الحديث الذم ليس لو متابعات كال شكاىد يعد فردان ،فقبكؿ

الحديث الفرد غير جائز ،بشرط أف يككف راكيو ليس فيو مف الصفات ما ييحتمؿ
معو تفرده .
قاؿ ابف الصبلح  [ " :القسـ الثاني مف أقساـ الحديث المنكر ] ىك  :الفرد،

الذم ليس في راكيو مف الثقة ،كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده "

(ْ)

.

ُ -نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص . ) ُِْ :
ِ -فتح المغيث ( ُ . ) َِٖ /

ّ -انظر إلى إجابة الدارقطني عمى سؤاالت البرقاني عف بعض الركاة  :سؤاالت البرقاني ( ص ، ّٕ ، َّ ، ِٔ :
ُْ .)...

ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُُ :
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كقاؿ ابف كثير  " :ككذلؾ إف لـ يكف [ راكم المنكر ] عدالن ،ضابطان ،كاف لـ

يخالؼ ،فمنكر مردكد "

(ُ)

.

ىذا بالنسبة إلى قبكؿ حديث الفرد ،أما بالنسبة إلى عدـ تكفر المتابعات،
كالشكاىد لمحديث فقاؿ ابف الصبلح  " :فأم ذلؾ [ أم المتابعات كالشكاىد ]

كجد ،يعمـ أف لمحديث أصبلن ،يرجع إليو ،كاال فبل [ قاؿ السيكطي  :أم كاف لـ
يكجد شيء مف ذلؾ فبل أصؿ لو ] (ِ) "

(ّ)

.

كقاؿ النككم  " :فأم ذلؾ [ أم المتابعات كالشكاىد ] كجد ،عمـ أف لو أصبلن،

يرجع إليو ،كاال فبل "

(ْ)

.

 oواما عمة غير قادحة :
عدـ كجكد المتابعات كالشكاىد لمحديث ،يقتضي أف يككف الحديث فردان،

فإف كاف راكيو فيو مف الضبط كاإلتقاف ،ما ييحتمؿ معو تفرده ،فيك مقبكؿ ،لكنو
معمكؿ بعمة غير قادحة – كىي  :تفرد الثقة ،أك الصدكؽ غير المخالؼ . -
قاؿ ابف كثير  [ " :كاف لـ يكجد في الحديث متابعات ،كال شكاىد ] فيك فرد مف

األفراد "

(ٓ)

.

كقاؿ السيكطي  " :فإف لـ يكف [ في الحديث متابعات ،كال شكاىد ] فالحديث

فرد "

(ٔ)

.

كاذا كاف الحديث الذم ليس لو متابعات كال شكاىد يعد فردان ،فقبكؿ الحديث الفرد

جائز؛ بشرط أف يككف راكيو فيو مف الصفات ما ييحتمؿ معو تفرده ،كليس
مخالؼ لمف أكثؽ منو.
قاؿ ابف الصبلح  [ " :القسـ الثاني مف أقساـ الحديث المنكر ] ىك  :الفرد،
الذم ليس في راكيو مف الثقة ،كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده "

ُ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٓ :

ِ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِٓ :
ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُِ :

ْ -التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِٓ :
ٓ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٓ :

ٔ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِٓ :
ٕ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُُ :
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(ٕ)

.

كقاؿ ابف كثير  " :كأما إف كاف [ راكم الشاذ ] الذم تفرد بو [ أم بالحديث ]

عدؿ ،ضابط ،حافظ ،قيبً ىؿ شرعان " ...

(ُ)

.

خؼ ضبطو قميبلن
كبيذا يتضح أف ال اركم لك كاف عدالن ،ضابطان – الثقة  ، -أك ٌ
و
مخالؼ مف ىك أكثؽ منو ،أك أصدؽ منو – أم أرجح منو
– الصدكؽ  ، -غير

 ، -كتفرد في ركايتو ،فيك مقبكؿ ،لكنو معمكؿ بالتفرد ،كىك – ىنا – عمة غير

قادحة .

عبلقة قكية بيف العمة كاالعتبار كالمتابعات كالشكاىد؛ فالمتابعات كالشكاىد مف األمكر

المعينة عمى إدراؾ العمة ،كبيا يرتقي الحديث مف المردكد إلى المقبكؿ ،كعدـ تكفرىا في الحديث
– الذم ال يحتمؿ تفرد راكيو  -يعد عمة قادحة خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -أما إف كاف راكيو
ممف يحتمؿ تفرده فيعد عمة غير قادحة – فتصبح ليست عمى بابيا ،سكاء أكانت خفية ،أـ

ظاىرة . -

ُ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٓ :
159

بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة واالعتبار والمتابعات والشواىد :
المثال األول  -حديث معمول؛ لعدم توفر متابعات وشواىد لو :
مثٌؿ السيكطي لمحديث الذم خبل مف المتابعات كالشكاىد ،بحديث أخرجو الترمذم

(ُ)

.

ً
ُّكب،
قاؿ الترمذم  " :ىحدثىىنا أيىبك يك ىرٍي وب ،ىحدثىىنا يس ىكٍي يد ٍب يف ىع ٍم ورك اٍل ىكٍمبً ُّي ،ىع ٍف ىحماد ٍب ًف ىسمى ىمةى ،ىع ٍف أىي ى
ىع ٍف يم ىحمًد ٍب ًف ًس ً
كف
يف ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ،أ ىيراهي ىرفى ىعوي قى ى
ىحبً ٍ
اؿ  " :أ ٍ
ب ىحبً ىيب ىؾ ىى ٍكننا ىما؛ ىع ىسى أ ٍ
ىف ىي يك ى
ير ى
ب ًغيض ىؾ يكما ما ،كأ ٍىب ًغ ٍ ً
كف ىحبً ىيب ىؾ ىي ٍك نما ىما " (ِ) .
يض ىؾ ىى ٍكننا ىما؛ ىع ىسى أ ٍ
ض ىبغ ى
ىف ىي يك ى
ى ى ىٍ ن ى ى

كقاؿ أيضان عف ىذا الحديث " :ىذا حديث غريب ال نعرفو بيذا اإلسناد إال مف ىذا الكجو ،كقد
أيكب ،بإسناد غير ىذا ،ركاه الحسف بف أبي جعفر [ قاؿ السيكطي " :
م ىذا الحديث عف
ى
يرًك ى
كالحسف متركؾ الحديث ال يصمح لممتابعات "

(ّ)

] كىك حديث ضعيؼ أيضان ،بإسناد لو عف

مكقكؼ ...
عمي
عمي  عف النبي  ، كالصحيح عف ٍّ
ه

(ْ)

".

فيصبح الحديث فردان ،و
خاؿ مف المتابعات كالشكاىد ،كعدـ تكفرىما – أم المتابعات

كالشكاىد – في ىذا الحديث يعد عمة غير قادحة لمحديث؛ لككف ركاتو ثقات – لذا فيي ليست

عمى بابيا – أم إطبلقان . -

المثال الثاني  -حديث معمول بعمة قادحة ،ارتقى بالمتابعات والشواىد إلى المقبول:
اؿ رسك يؿ الم ًو  " : لًٍممممي ً
كؾ
قاؿ مالؾ بف أنس  [ " :بمغني ] أىف أ ىىبا يى ىرٍي ىرةى  قى ى
اؿ  :قى ى ى ي
ىٍ
طعامو ،ك ًكسكتيو بًاٍلمعر ً
يؽ " (ٓ) .
ؼ ًم ٍف اٍل ىع ىم ًؿ إًال ىما يي ًط ي
كؼ ،ىكىال يي ىكم ي
ى ى ي ي ى ٍ ى ي ى ٍي
فيذا الحديث مردكد ،معمكؿ بعمة قادحة ،كىي  :اإلعضاؿ – كتعد ىنا عمة قادحة ،لكنيا

ظاىرة ،فيي ليست عمى بابيا ،كىذا كمو قبؿ التفتيش  ، -لكنو بعد التفتيش تبيف أف ليذا الحديث

متابعات قاصرة – مكصكلة السند  ، -فارتقى الحديث – بيا  -مف المردكد إلى المقبكؿ .

ُ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِٔ :

ِ -أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب  :البر كالصمة عف رسكؿ اهلل ،باب ( َٔ ) ما جاء في االقتصاد في الحب
كالبغض ( ،ص  ،) ِٓٓ :حديث رقـ  ، ُٕٗٗ :كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .

ّ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِٔ :
ْ -سنف الترمذم ( ص . ) ِٓٓ :

ٓ -أخرجو مالؾ في المكطأ ،كتاب  :االستئذاف ،باب ( ُٔ ) األمر بالرفؽ بالمممكؾ ،) ِّٓ / ِ ( ،حديث رقـ ،َْ :
كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .
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قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كىذا [ أم  :الحديث السابؽ الذكر ] معضؿ عف مالؾ ،أعضمو ىكذا

في المكطأ ،إال أنو قد كصؿ عنو خارج المكطأ
كالمتابعات عند مسمـ

(ّ)

 ،كأحمد

(ْ)

(ُ)

"

(ِ)

.

.

المثال الثالث  -حديث اجتمعت فيو المتابعة التامة ،والقاصرة ،والشاىد ،وىذا يزيده قوة :
مثؿ ابف حجر العسقبلني كغيره ،لمحديث الذم اجتمعت فيو المتابعات كالشكاىد – كىذا

مف أعمى مراتب التقكية ،كازالة عمة التفرد ،كغيرىا  ، -بحديث ركاه الشافعي في األـ (ٓ) .

كؿ الم ًو
ىخ ىب ىرىنا ىمالً ه
ؾ ،ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًو ٍب ًف ًد ىين وار ،ىع ٍف ٍاب ًف يع ىم ىر  أىف ىر يس ى
قاؿ الشافعي  " :أ ٍ
ً
كمكا ىحتى تىىرٍكا اٍل ًيبلى ىؿ ،ىكالى تي ٍف ًط يركا ىحتى تىىرٍكهي ،فىًإ ٍف يغـ
 قى ى
اؿ  " :الش ٍي ير ت ٍسعه ىك ًع ٍش ير ى
كف ،الى تى ي
ص ي
ً
ً
ً
يف " (ٔ) .
ىعمى ٍي يك ٍـ ،فىأى ٍكمميكا اٍلعدةى ثىبلىث ى
المتابعة التامة ليذا الحديث :
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :فنظرنا ،فإذا البخارم قد ركل الحديث في صحيحو

(ٕ)

فقاؿ  :حدثنا عبد اهلل بف مسممة القعنبي ،حدثنا مالؾ ،عف عبد اهلل بف دينار ،عف ابف عمر ،

فساقو [ أم البخارم ] بالمفظ الذم ذكره الشافعي سكاء [ ليس بمفظو ،إنما متقارب األلفاظ ] ،

فيذه متابعة تامة ،في غاية الصحة ،لركاية الشافعي " ... 

(ٖ)

.

ُ -أخرجو مسمـ مكصكالن ،في صحيحو ،في كتاب  :األيماف ،باب ( َُ ) إطعاـ المممكؾ مما يأكؿ ،كالباسو مما يمبس
 ،) ِٗ / ِ ( ، ...حديث رقـ  ، ُْ :كأحمد – أيضان مكصكالن  -في مسنده ( ِ . ) ِّْ ، ِْٕ /

ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ُٗٓ :

ّ -أخرجو مسمـ مكصكالن ،في صحيحو ،في كتاب  :األيماف ،باب ( َُ ) إطعاـ المممكؾ مما يأكؿ ،كالباسو مما يمبس
 ،) ِٗ / ِ ( ، ...حديث رقـ . ُْ :

ْ -أخرجو أحمد – أيضان مكصكالن  -في مسنده ( ِ . ) ِّْ ، ِْٕ /

ٓ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ  ،) ّٖٔ ، ِٖٔ /كتدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص :
َِٔ . ) َِٕ ،

ٔ -أخرجو الشافعي في كتاب األـ ( ّ  ، ) ِّّ ، ِِّ /كالحديث بيذا اإلسناد :صحيح .

ٕ -انظر إلى  :صحيح البخارم ،كتاب  :الصكـ ،باب ( ُُ ) قكؿ المنبي  : إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ّٖ / ِ ( ، ...
ّٖ )  ،حديث رقـ . َُٕٗ :

ٖ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ّٖٔ /
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المتابعة القاصرة ليذا الحديث :
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كقد تكبع [ أم حديث الشافعي ] عميو عبد اهلل بف دينار
مف كجييف عف ابف عمر : 
أحدىما  :أخرجو مسمـ  :مف طريؽ أبي أسامة ،عف عبيد اهلل بف عمر ،عف نافع ،عف ابف عمر

. )ُ(... 

كالثاني :أخرجو ابف خزيمة في صحيحو  :مف طريؽ عاصـ بف محمد بف زيد ،عف أبيو ،عف

ابف عمر بمفظ  " :فإف غـ عميكـ فكممكا [ الصكاب  :فأكممكا ] ثبلثيف"
 -أيضان  -لكنيا ناقصة " .

(ِ)

(ّ)

الشاىد بالمعنى ليذا الحديث

(ْ)

"  .فيذه متابعة

:

ركاه البخارم عف آدـ ،عف شعبة ،عف محمد بف زياد ،عف أبي ىريرة  كلفظو  " :فإف
غمي [ الصكاب  :يعبٍّي ] عميكـ فأكممكا عدة شعباف ثبلثيف "

الشاىد بالمفظ ليذا الحديث

()6

(ٓ)

.

:

مف ركاية عمرك بف دينار عف محمد بف حنيف عف ابف عباس  بمفظو

(ٕ)

.

فيذا الحديث يككف – بيذه المتابعات كالشكاىد – في أعمى مراتب القبكؿ بمجمكع طرقو

– كليس بجميع طرقو  -؛ الجتماع المتابعات كالشكاىد لو ،فيذا يزيده قكة إلى قكتو ،كيحكؿ بينو
كبيف عمتو – إف كانت لو عمة التفرد . -

قاؿ ابف حجر العسقبلني ،بعد ذكر ىذا المثاؿ  " :فيذا مثاؿ صحيح ،بطرؽ صحيحة،

لممتابعة التامة ،كالمتابعة الناقصة  .كالشاىد بالمفظ ،كالشاىد بالمعنى " ...

(ٖ)

.

ُ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب  :الصياـ ،باب ( ِ ) كجكب صكـ رمضاف لرؤية اليبلؿ كالفطر لرؤية اليبلؿ ، ...
( ُ  ،) ْٕٗ /حديث رقـ . ْ :

ِ -أخرجو ابف خزيمة في صحيحو ،في كتاب  :الصياـ ،باب ( ُِ ) ذكر الدليؿ عمى أف األمر بالتقدير لمشير/ ّ( ،
َِِ )  ،حديث رقـ . َُٗٗ :

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٖٔ /

ْ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ٖٔٓ /

ٓ -انظر إلى  :صحيح البخارم ،كتاب  :الصكـ ،باب ( ُُ ) قكؿ النبي  : إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ّٖ / ِ ( ، ...
ّٖ )  ،حديث رقـ . َُٗٗ :

ٔ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ  . ) ْٖٔ /

ٕ -أخرجو النسائي في سننو ،في كتاب  :الصياـ ،باب ( ُِ ) ذكر االختبلؼ عمى عمرك بف دينار في حديث ابف
عباس فيو  ( ،ص  ،) ّّٔ :حديث رقـ . ُِِٓ :

ٖ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ٖٔٓ /
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المبحث الخامس
العمة وعلقتيا بزيادة الثقات

()1

تعريف زيادة الثقات :
أف يزيد الثقة في سند الحديث ،أك في متنو ،شيئان لـ يزده باقي الركاة .

شروط زيادة الثقات :
يظير مف تعريؼ زيادة الثقة شرطيا ،كىك  :زيادة الثقة شيئان ،لـ يزده باقي ركاة الحديث .

ُ -كىي النكع السادس عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص .) ُُٓ :
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العلقة بين العمة وزيادة الثقات
ثىـ عبلقة قكية بيف العمة كزيادة الثقة ،تتضح فيما يمي :
 عدم قبول زيادة الثقة – إن كانت الزيادة  :وصل الحديث  -عند تعارضيا مع روايةمرسمة لمحديث .
عند تعارض كصؿ الحديث مع إرسالو ،يقدـ اإلرساؿ ىنا ،مع أف الكصؿ زيادة

ثقة؛ كذلؾ راجع إلى أف الجرح مقدـ عمى التعديؿ ،كاإلرساؿ جرح .

قاؿ ابف الصبلح  [ " :إف ] اإلرساؿ نكع قدح في الحديث ،فترجيحو كتقديمو مف قبيؿ
تقديـ الجرح عمى التعديؿ " ...

(ُ)

.

 زيادة الثقة في إحدى رواياتو لحديث ما ،تقدم عمى روايتو األخرى الناقصة ،والروايتانمعمولتان – بالزيادة والنقصان – بعمة غير قادحة :
قاؿ الخطيب البغدادم  " :إذا كاف المحدث قد ركل خب انر فحفظ عنو ،ثـ أعاد

ركايتو عمى النقصاف ،مف الركاية المتقدمة ،كحذؼ بعضان منو ،فإف االعتماد عمى ركايتو

األكلى ،كالعمؿ بما تقتضيو ألزـ كأكلى ... ،كالعمة في المكضعيف جميعان ،أف الزيادة
مقبكلة مف العدؿ ،كيحتمؿ أف يككف تعمد اختصار الحديث ،كالحذؼ منو لما ركاه

ناقصان ،كأكرده في الدفعة األخرل بكمالو ،فبل تككف إحدل الركايتيف مكذبة لؤلخرل

"...

(ِ)

.

 زيادة الثقة تعد عمة : oإما قادحة :
إف كانت الزيادة – زيادة الثقة – مخالفة لما ركاه الثقات غيره ،فتصبح

– ىنا – عمة قادحة ،تحكؿ بيف الحديث كقبكلو .

قاؿ إماـ الحرميف  " :كىذه المسألة [ أم مسألة زيادة الثقة ] عندم ٌبينة ،إذا
سكت الحاضركف عف نقؿ ما تفرد بو بعضيـ ،فأما إذا صرحكا بنفي ما نقمو
عند إمكاف اطبلعيـ عمى نقمو فيذا يعارض قكؿ المثبت ،كيكىيو " ...
ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُٕ :

ِ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص . ) ِْْ :
ّ -البرىاف في أصكؿ الفقو ( ُ . ) ِٓٔ /
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(ّ)

.

قاؿ ابف الصبلح  " :كقد رأيت تقسيـ ما ينفرد بو الثقة إلى ثبلثة أقساـ -:
أحدىا  :أف يقع مخالفان ،منافيان ،لما ركاه سائر الثقات ،فيذا حكمو  :الرد

" ...

(ُ)

.

 oواما غير قادحة :
إف كانت الزيادة – زيادة الثقة – غير مخالفة لما ركاه الثقات غيره،

فتصبح ركايتو معمكلة  -بعمة غير قادحة – بالزيادة ،كىذه الزيادة مقبكلة ألنيا
تدؿ عمى ضبطو ،كاتقاف حفظو ،كمف حفظ حجة عمى مف لـ يحفظ .
قاؿ ابف الصبلح  " :كقد رأيت تقسيـ ما ينفرد بو الثقة إلى ثبلثة أقساـ ... -:
[ القسـ ] الثاني  :أف ال تككف فيو منافاة ،كمخالفة أصبلن ،لما ركاه غيره .
كالحديث الذم تفرد بركاية جممتو ثقة ،كال تعرض فيو لما ركاه الغير بمخالفة
(ِ)

أصبلن ،فيذا مقبكؿ "

.

قاؿ النككم  " :معرفة زيادات الثقات  ...مذىب الجميكر مف الفقياء كالمحدثيف:

قبكليا مطمقان " ...

(ّ)

.

قاؿ الخطيب البغدادم  " :قاؿ الجميكر مف الفقياء كأصحاب الحديث  :زيادة

الثقة مقبكلة ،إذا انفرد بيا ،كلـ يفرقكا بيف زيادة يتعمؽ بيا حكـ شرعي أك ال

يتعمؽ بيا حكـ ،كبيف زيادة تكجب نقصانان مف أحكاـ تثبت بخبر ليست فيو تمؾ

الزيادة ،كبيف زيادة تكجب تغيير الحكـ الثابت ،أك زيادة ال تكجب ذلؾ .)ْ( " ...

زيادة الثقات ليا عبلقة قكية بالعمة ،فإف كانت – الزيادة – مخالفة لمف ىك أرجح ممف لـ
يزد فتعد عمة قادحة خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -أما إذا لـ يخالؼ ،فتعد عمة غير قادحة –

فتصبح ليست عمى بابيا سكاء أكانت ظاىرة ،أـ خفية . -

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُٔ :

ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُٔ ، ُُٓ :

ّ -التقريب مع التيذيب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِٖ :
ْ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص . ) ِْٓ ، ِْْ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة وزيادة الثقات :
المثال األول  -حديث فيو زيادة ثقة ،مع مخالفة لمن ىو أوثق منو – وىذه عمة قادحة : -
(ِ)

حديث ركاه أبك داكد (ُ)  ،كالنسائي
ه
اال ىحدثىىنا ىع ٍب يد الر از ً
ىخ ىب ىرىنا ىم ٍع ىمهر ،ىع ٍف
صالً وح ،ىكاٍل ىح ىس يف ٍب يف ىعمً ٍّي  -ىكالم ٍفظي لًٍم ىح ىس ًف  ،-ىق ى
ؽ ،أ ٍ
أٍ
ىح ىم يد ٍب يف ى
الزٍى ًرمٍّ ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف اٍلم ىسي ً
ُّ
ت اٍلفىأ ىٍرةي ًفي
اؿ  :قى ى
ٍّب ،ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  قى ى
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو  " إً ىذا ىكقى ىع ٍ
ي
ً
اف ىمائً نعا فى ىبل تى ٍق ىريبكهي " .
اف ىجام ندا فىأىٍلقي ى
كىا ،ىك ىما ىح ٍكلىيىا ،ىكًا ٍف ىك ى
الس ٍم ًف فىًإ ٍف ىك ى
 ،كأحمد

(ّ)

 ،كالمفظ ألبي داكد قاؿ  " :ىحدثىىنا

ىذا حديث في متنو زيادة مف أحد الثقات  ،خالؼ فييا جميع الركاة كىي  :ذكر التفصيؿ بيف

الجامد كالمائع .
قاؿ الترمذم  " :كسمعت محمد بف إسماعيؿ يقكؿ  :كحديث معمر ،عف الزىرم ،عف سعيد بف
المسيب ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  كذكر فيو أنو سئؿ عنو فقاؿ  :إذا كاف جامدان فألقكىا
(ْ)

كما حكليا ،كاف كاف مائعان فبل تقربكه ،ىذا خطأ؛ أخطأ فيو معمر

"

(ٓ)

.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :ك [ ركل ] الحفاظ مف أصحاب ابف عيينة بدكنيا [ أم بدكف

التفصيؿ بيف جامد كمائع ] " ...

(ٔ)

.

المثال الثاني  -حديث فيو زيادة ثقة ،بل مخالفة  -وىذه الرواية معمولة بالزيادة : -
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :كمثاؿ ىذا النكع [ أم نكع معرفة زيادات ألفاظ تتعمؽ

باألحكاـ الشرعية ينفرد بيا الثقات ] ما حدثناه أبك عمرك عثماف بف أحمد بف السماؾ ،قاؿ حدثنا
ً و
الع ٍي ىٍازًر،
الحسف بف يم ٍك ىرـ ،قاؿ حدثنا عثماف بف عمر ،قاؿ حدثنا مالؾ بف م ٍغ ىكؿ ،عف الكليد بف ى
عف أبي عمرك الشيباني ،عف عبد اهلل بف مسعكد ،قاؿ  :سألت رسكؿ اهلل  أم العمؿ أفضؿ؟،

ُ -أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب :األطعمة ،باب ( ْٖ ) الفأرة تقع في السمف ( ،ص  ،) ِْٔ :حديث رقـ :
ِّْٖ ،كالحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لمشذكذ .

ِ -أخرجو النسائي في سننو ،كتاب  :الفرع كالعتيرة ،باب ( َُ ) الفأرة تقع في السمف ( ،ص  ،) َُٕ :حديث رقـ :
َِْٔ .

ّ -أخرجو أحمد في مسنده ( ِ . ) َْٗ ، ِٔٓ ، ِّّ /

ْ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :معمر بف راشد األزدم مكالىـ أبك عركة البصرم نزيؿ اليمف ثقة ثبت فاضؿ  ." ...تقريب
التيذيب ( ص . ) ٓٗٔ :

ٓ -سنف الترمذم ،كتاب :األطعمة ،باب ( ٖ ) ما جاء في الفأرة تمت في السمف (،ص  ،) ِْٖ :حديث رقـ . ُٕٖٗ :
ٔ -فتح البارم البف حجر ( ُ . ) ّْْ /
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قاؿ  :الصبلة في أكؿ كقتيا ،قمت  :ثـ أم ؟ ،قاؿ  :الجياد في سبيؿ اهلل ،قمت  :ثـ أم ؟ ،قاؿ:

بر الكالديف "

(ُ)

.

قاؿ أبك عبد اهلل  :ىذا حديث صحيح محفكظ ركاه جماعة مف أئمة المسمميف عف مالؾ

ابف ًم ٍغ ىكؿ ككذلؾ عف عثماف بف عمر فمـ يذكر أكؿ الكقت فيو غير بندار بف بشار كالحسف بف
مكرـ كىما ثقتاف " (ِ) .
ؼ بيذا المفظ بمحمد بف بشار بندار ،عف عثماف بف عمر ،ىكيب ٍن ىد هار
كقاؿ أيضان  " :ىذا حديث يي ٍع ىر ي
مف الحفاظ المتقنيف ،األثبات " (ّ) .
قاؿ ابف حباف ،نقبلن عف أبي حاتـ الرازم  " :الصبلة في أكؿ كقتيا " تفرد بو عثماف بف
عمر "

(ْ)

.

المثال الثالث  -حديث فيو زيادة ثقة ،بوصل المرسل ،مع تقديم المرسل؛ وذلك لتقديم الجرح
عمى التعديل :
قاؿ الخطيب البغدادم  " :أخبرنا أبك بكر محمد بف أحمد بف يكسؼ الصياد ،قاؿ :

حدثنا أحمد بف يكسؼ بف خبلد ،قاؿ حدثنا الحارث بف محمد التميمي ،قاؿ  :حدثنا الحسف بف
قتيبة ،قاؿ  :حدثنا يكنس بف أبي إسحاؽ ،عف أبي إسحاؽ ،عف أبي بردة ،عف أبي مكسى ، 

قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " : ال نكاح إال بكلي "

(ٓ)

.

[ قاؿ ] أخبرناه أبك سعيد محمد بف مكسى الصيرفي ،قاؿ  :حدثنا أبك العباس محمد بف يعقكب

األصـ ،قاؿ  :حدثنا أبك زرعة عبد الرحمف بف عمرك الدمشقي ،قاؿ  :حدثنا أحمد بف خالد
الكىبي  ،قاؿ  :حدثنا إسرائيؿ ،ح كأخبرنا أبك سعيد أيضان ،كأبك الحسف عمي بف محمد بف محمد

ابف عثماف الطرازم ،قاال  :حدثنا أبك العباس األصـ ،قاؿ  :حدثنا أحمد بف عبد الحميد الحارثي،

قاؿ  :حدثنا طمؽ بف غناـ ،قاؿ  :حدثنا إسرائيؿ بف يكنس ،عف أبي إسحاؽ ،عف أبي بردة ،عف

أبي مكسى  ، قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " : ال نكاح إال بكلي " .
ُ -أخرجو بيذه الزيادة  :ابف حباف في صحيحو ( ْ  ،) ّّْ /حديث رقـ  ، ُْٕٗ :كالحاكـ في مستدركو ،في كتاب :

الصبلة ،باب  :مكاقيت الصبلة ،) ُٖٖ / ُ ( ،حديث رقـ  ، ّٔٓ :كالبييقي في سننو الكبرل ( ُ  ،) ّْْ /كغيرىـ،

كالحديث بيذا اإلسناد :صحيح .

ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) ّٗٗ :

ّ -المستدرؾ عمى الصحيحيف ( ُ . ) ُٖٖ /
ْ -صحيح ابف حباف ( ْ . ) ّّْ /

ٓ -أخرجو الخطيب البغدادم في الكفاية في عمـ الركاية ( ص . ) َْٗ :
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كقاؿ طمؽ  :حدثنا قيس بف الربيع ،عف أبي إسحاؽ ،عف أبي بردة ،عف أبي مكسى  ، عف

النبي  : مثمو .

أخبرنا أبك الفرج عبد الكاحد بف محمد بف عبد اهلل البزاني ،بأصبياف ،قاؿ  :أنبأنا عبد اهلل بف
الحسف بف بندار المديني ،قاؿ  :حدثنا أسيد بف عاصـ ،قاؿ  :حدثنا الحسيف بف حفص ،قاؿ

حدثنا سفياف ،عف أبي إسحاؽ ،عف أبي بردة ،قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " : ال نكاح إال بكلي " .

أخبرنا أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي طاىر الدقاؽ ،قاؿ  :أنبأنا أحمد بف سمماف النجاد،

قاؿ  :حدثنا عبد اهلل بف أحمد ،قاؿ  :حدثني أبي ،قاؿ  :حدثنا محمد بف جعفر غندر ،قاؿ :

حدثنا شعبة ،عف أبي إسحاؽ ،عف أبي بردة ،عف النبي  " : قاؿ ال نكاح إال بكلي " .

ككاف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي ،كابنو إسرائيؿ ،كقيس بف الربيع ،يرككف ىذا الحديث عف
أبي إسحاؽ ،مسندان ،متصبلن ،ككاف سفياف الثكرم ،كشعبة بف الحجاج يركيانو عف أبي إسحاؽ،

مرسبلن .

فقاؿ أكثر أصحاب الحديث  :أف الحكـ في ىذا ،أك ما كاف بسبيمو ،لممرسؿ "

ُ -الكفاية في عمـ الركاية ( ص . ) ُُْ – َْٗ :
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(ُ)

.

المبحث السادس
العمة وعلقتيا باألفراد

()1

تعريف األفراد :
 الفرد المطمق :" [ ىك ] ما ينفرد بو كاحد [ مف الركاة ] عف كؿ أحد [ أم عف جميع الركاة ] "

(ِ)

.

 الفرد النسبي :" ما ىك فرد بالنسبة [ إلى جية معينة ،أك إلى رواك معيف ] "

(ّ)

.

شرط الحكم بالتفرد عمى الرواية :
 -شرط الفرد المطمق ىو  :التفرد المطمؽ لمراكم عف جميع الركاة .

 شرط الفرد النسبي ىو  :تفرد رواك بالركاية عف شي  ،أك عف جية بالنسبة إلى جيةأخرل .

ُ -كىك النكع السابع عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُٖ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُٖ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُٖ :
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العلقة بين العمة واألفراد
ثىـ عبلقة كثيقة كقكية بيف العمة كاألفراد ،تتمثؿ فيما يمي :
 الفرد المطمق مما يعين عمى إدراك العمة :مف الطرؽ كالكسائؿ التي تعيف عمى إدراؾ العمة ،كالكشؼ عنيا  :تفرد الراكم

بالركاية .

قاؿ ابف الصبلح  " :كيستعاف عمى إدراكيا [ أم العمة ] بتفرد الراكم " ...

(ُ)

.

 الفرد المطمق معمول بعمة : oإما قادحة :
إف تفرد الراكم  -غير الثقة أك الصدكؽ – بالركاية ،فإف تفرده – ىذا –

يعد معمكالن بعمة قادحة .

قاؿ ابف الصبلح  [ " :القسـ الثاني مف أقساـ الحديث المنكر ] ىك  :الفرد،

الذم ليس في راكيو مف الثقة ،كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده "

(ِ)

.

كقاؿ ابف كثير  ... " :إف لـ يكف [ الراكم ] عدالن ،ضابطان ،كاف لـ يخالؼ،

فمنكر مردكد "

(ّ)

.

كاف تفرد الراكم – الثقة أك الصدكؽ – بالركاية ،كخالؼ غيره مف الثقات

بيا ،يعد تفرده – أيضان – معمكالن بعمة قادحة .

قاؿ ابف الصبلح  " :إذا انفرد الراكم بشيء نظر فيو ،فإف كاف ما انفرد
بو مخالفان لما ركاه مف ىك أكلى منو بالحفظ لذلؾ ،كأضبط ،كاف ما انفرد بو

شاذان ،مردكدان"...

(ْ)

.

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُُ :

ّ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٓ :
ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٖ :
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 oواما غير قادحة :
إف تفرد الراكم  -الثقة – بالركاية ،غير مخالؼ غيره مف الثقات ،فإف
تفرده – ىذا – يعد مقبكالن ،لكنو معمكؿ بعمة غير قادحة كىي  :التفرد .
قاؿ ابف الصبلح  " :كاف لـ تكف فيو [ أم الراكم المنفرد ] مخالفة ،لما ركاه
غيره ،كانما ىك أمر ركاه ىك ،كلـ يركه غيره ،فينظر في ىذا الراكم المنفرد :

فإف كاف عدالن ،حافظان ،مكثكقان بإتقانو ،كضبطو ،قبؿ ما انفرد بو ،كلـ يقدح
االنفراد فيو ،كما فيما سبؽ مف األمثمة

(ُ)

"

(ِ)

.

 الفرد النسبي معمول بعمة : oإما قادحة :
إف كاف المنفرد راكيان فردان – كتـ إضافة فعمو إلى الجية ،أك القبيمة

مجا انز – كلـ يكف فيو مف الثقة ما ييحتمؿ معو تفرده ،فتفرده يعد معمكالن بعمة
قادحة .
قاؿ ابف الصبلح مؤكدان أف حكـ الراكم في ىذه الحالة بيذه الصفات ،ىك حكـ

الفرد المطمؽ ،إف كانت فيو الصفات نفسيا  " :فيككف الحكـ فيو [ أم الفرد

النسبي في ىذه الحالة ،المذككرة سابقان ] عمى ما سبؽ في القسـ األكؿ [ أم

الفرد المطمؽ ] "

(ّ)

.

كقاؿ أيضان  [ " :القسـ الثاني مف أقساـ الحديث المنكر ] ىك  :الفرد ،الذم ليس

في راكيو مف الثقة ،كاإلتقاف ،ما يحتمؿ معو تفرده "

(ْ)

.

كقاؿ ابف كثير  ... " :إف لـ يكف [ الراكم ] عدالن ،ضابطان ،كاف لـ يخالؼ،

فمنكر مردكد "

(ٓ)

.

ُ -كمثاؿ حديث  " :إنما األعماؿ بالنيات  " ...قاؿ ابف الصبلح بعد ذكره ليذا الحديث  " :فإنو حديث فرد ،تفرد بو عمر

 ، عف رسكؿ اهلل  . ثـ تفرد بو عف عمر ،عمقمة بف كقاص ،ثـ عف عمقمة ،محمد بف إبراىيـ ،ثـ عنو يحيى بف
سعيد ،عمى ما ىك الصحيح عند أىؿ الحديث "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٕ ، َُٔ :

ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُٖ :
ّ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُٗ :
ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) َُُ :

ٓ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٓ :
171

كاف كاف المنفرد راكيان فردان – كتـ إضافة فعمو إلى الجية ،أك القبيمة مجا انز –

ككاف ثقة ،كلكنو خالؼ غيره مف الثقات بيا ،يعد تفرده – أيضان – معمكالن بعمة

قادحة .

قاؿ ابف الصبلح  " :إذا انفرد الراكم بشيء نظر فيو ،فإف كاف ما انفرد بو

مخالفان لما ركاه مف ىك أكلى منو بالحفظ لذلؾ ،كأضبط ،كاف ما انفرد بو شاذان،

مردكدان"...

(ُ)

.

 oإما غير قادحة :
إف كاف التفرد ىنا بالنسبة إلى جية معينة ،اتفقكا عمى رك و
اية تخالؼ
ركاية جية أخرل ،أك تخالؼ جميع الجيات األخرل ،فيذا مقبكؿ ،غير مردكد،

لكنو معمكؿ بالتفرد ،كالتفرد –ىنا  -غير قادح .

قاؿ ابف الصبلح  " :كليس في شيء مف ىذا [ أم بالنسبة لمحالة اآلنفة الذكر ]

ما يقتضي الحكـ بضعؼ الحديث " ...

(ِ)

.

كقاؿ النككم  " :كال يقتضي ىذا [ أم بالنسبة لمحالة اآلنفة الذكر ] ضعفو
" ...

(ّ)

.
كاف كاف المنفرد راكيان فردان – كتـ إضافة فعمو إلى الجية ،أك القبيمة

مجا انز – ككاف ثقة ،كلـ يخالؼ غيره مف الثقات ،فركايتو مقبكلة ،لكنيا معمكلة
بعمة غير قادحة ،كىي التفرد ،أك كاف ىك الثقة فقط مف بيف جميع ركاة الجية

المنتمي إلييا ،فركايتو – أيضان  -مقبكلة ،لكنيا معمكلة بعمة التفرد ،كالتفرد –
ىنا – عمة غير قادحة .

قاؿ ابف الصبلح مؤكدان عمى حكـ الراكم في ىذه الحالة بيذه الصفات ،ىك حكـ
الفرد المطمؽ إف كانت فيو الصفات نفسيا  " :فيككف الحكـ فيو [ أم الفرد

النسبي في ىذه الحالة المذككرة سابقان ] عمى ما سبؽ في القسـ األكؿ [ أم الفرد

المطمؽ ] "

(ْ)

.

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٖ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُٖ :

ّ -التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم  ( -ص . ) ُِِ :
ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُٗ :
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كقاؿ أيضان  " :كاف لـ تكف فيو [ أم الراكم المنفرد ] مخالفة ،لما ركاه غيره،

كانما ىك أمر ركاه ىك ،كلـ يركه غيره ،فينظر في ىذا الراكم المنفرد  :فإف كاف
عدالن ،حافظان ،مكثكقان بإتقانو ،كضبطو ،قبؿ ما انفرد بو ،كلـ يقدح االنفراد فيو

" ...

(ُ)

.

عبلقة قكية بيف العمة كاألفراد؛ كىذه العبلقة تتمثؿ في أف التفرد مف األمكر المعينة عمى

التكصؿ إلى العمة ،كتفرد الراكم – الذم ال يحتمؿ تفرده  ، -أك كاف ممف يحتمؿ تفرده أك ال

يحتمؿ ،لكنو خالؼ – في تفرده  -مف ىك أرجح منو ،فيذا – كمو – يعد عمة قادحة خفية –

فتصبح عمى بابيا  ، -أما إف كاف – المنفرد – ممف يحتمؿ تفرد ،كلـ يخالؼ غيره فالعمة ىنا
غير قادحة – فتصبح ليست عمى بابيا ،سكاء أكانت خفية ،أـ ظاىرة . -

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُٖ :
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بعض األمثمة التي تمثل العلقة بين العمة واألفراد :
المثال األول  -حديث تفرد بروايتو ر ٍ
او ،ثقة ،ولم يخالف فييا غيره من الثقات ،فتصبح روايتو
مقبولة ،لكنيا معمولة بالتفرد ،والتفرد – ىنا  -عمة غير قادحة :
كنس ،عف ً
حد و
كسألت أبًي عف ً
ىاشًـ بف
قاؿ ابف أبي حاتـ " :
يث ،ركاهي ًعيسى بف يي ي
ي
ى
بر ويد ،عف ع ًبد ً
اهلل بف محمًد بف ىع ًق و
ً
كىك ييبك يؿ،
رجبلن سمٌـ عمى النبً ٍّي  ، ي
يؿ ،عف جابً ور  أف ي
ى
ي ٌ
ًً
ً ً
ٍّ
ً
ً ً
ً
ً
عمي لـ يأرٌد
عمي ،فإٌنؾ إف سمٌمت ٌ
فقاؿ لوي النب ُّي  " : إذا رأيتني في ىذه الحاؿ فبل تيسمـ ٌ
عميؾ " (ُ) .
ً (ِ)

أحد ،غير ً
ً
ىاشًـ بف ً
البريد
أعمـ ركل ىذا الحديث ه
قاؿ أبي [ أم أبك حاتـ الرازم ]  :ال ي

" (ّ).

المثال الثاني  -حديث تفرد بروايتو ر ٍ
او ،ثقة ،ولكنو خالف فييا غيره من الثقات ،فتصبح
ِ
ِ
روايتو معمولة ِ
الثقات ،وىي عمة قادحة :
مخالفة
بعمة – خلف التفرد –
و
حديث ،ركاه حماد بف زيد ،عف ىع ٍمرك بف دينار،
سألت أبي ،عف
قاؿ ابف أبي حاتـ " :
ي
بل تكفي عمى عيد رسكؿ اهلل  ، كلـ يدع كارثان
عف عكسجة  -مكلى ابف عباس  : - أف رج ن

إال مكلى ،ىك أعتقو الحديث .

(ْ)

فقمت لو  :فإف ابف يع ىيينة ،كمحمد بف مسمـ الطائفي ،يقكالف  :عف عكسجة ،عف ابف عباس ،
عف النبي . )ٓ( 
فقمت لو  :المذيف يقكالف  :ابف عباس محفكظ ؟  ،فقاؿ  :نعـ ،قصر حماد بف زيد "
ككف حماد مف أىؿ العدالة ،كالضبط ،كلكنو رجح ركايةى مف ىـ أكثر عددان منو .

(ٕ)

(ٔ)

 ،ىذا مع

ُ -أخرجو – بيذا اإلسناد – ابف ماجو في سننو ،كتاب  :الطيارة كسننيا ،باب ( ِٕ ) الرجؿ يسمٍّـ عميو ،كىك يبكؿ( ،
ص  ،) ٔٓ :حديث رقـ  ، ِّٓ :الحديث بيذا اإلسناد :صحيح .

ِ -قاؿ العجمي  " :ىشاـ بف البريد ككفي ،ثقة ،ككاف يتشيع "  .الثقات لمعجمي ( ِ . ) ِّٕ /
ّ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ُ . ) ْٗٗ /

ْ -ىذا الحديث بيذا اإلسناد أخرجو ابف أبي حاتـ في كتاب  :عمؿ الحديث ( ْ  ، ) ّٓٔ /الحديث بيذا اإلسناد:
ضعيؼ ،لممخالفة .

ٓ -كالحديث بيذا اإلسناد أخرجو الترمذم في سننو ،في كتاب الفرائض ،باب ( ُْ ) ميراث المكلى األسفؿ ( ،ص :
ُٓٓ ) ،حديث رقـ  ، َُِٔ :كابف ماجو في سننو ،في كتاب الفرائض ،باب ( ُُ ) مف ال كارث لو ( ،ص ،) ْٕٔ :
حديث رقـ  ، ُِْٕ :كأحمد في مسنده ( ُ . ) ُِِ /

ٔ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ْ . ) ّٓٔ /

ٕ -قالو السخاكم في كتابو  :فتح المغيث ( ُ . ) ُٕٗ /
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المثال الثالث  -حديث تفرد بروايتو ر ٍ
او  ،غير ثقة ،فتصبح روايتو معمولة بعمة  :التفرد مع
عدم اتصافو بصفات يحتمل معيا تفرده ،سواء أخالف فييا غيره ،أم لم يخالف :
حد و
كسألت أبًي عف ً
عف ُّ
الز ً
يث ،ركاهي يبرد بف سنافً ،
ىرمٍّ،
قاؿ ابف أبي حاتـ الرازم " :
ي
ى
عف يعركة ،عف عائًشة – رضي اهلل عنيا ً ، -
عف النبً ٍّي ٌ : أنوي كاف يصمي ،فاستفتحت
الباب ،فجاء النبً ٌي  ففتح الباب ،كمضى ًفي صبلتو " (ُ) .
مت ألبًي  :ما حاؿ ىذا الحديث ؟ فقاؿ أبًي  :لـ يرك ىذا الحديث أحد ً
عف النبً ٍّي  غير برد،
يق ي
كىك ً
حديث منكر؛ ليس ىي ٍحتى ًم يؿ ُّ
الز ً
م مثؿ ىذا الحديث . )ِ( " ...
ي
ىر ٌ
قاؿ ابف رجب الحنبمي  " :كاستنكره أبك حاتـ الرازم ،كالجكزجاني؛ لتفرد برد بو .كبرد  :شامي

قدرم ،كثقو ابف معيف  .كقاؿ أحمد  :صالح الحديث .كقاؿ أبك زرعة  :البأس بو .كقاؿ أبك
حاتـ  :كاف صدكقان "

(ّ)

.

المثال الرابع  -حديث تفرد بروايتو أىل بمد عن أىل بمد ،وىذا التفرد مقبول ،لكنو معمول بعمة
التفرد ،والتفرد – ىنا  -عمة غير قادحة :
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثنا محمد بف عمي بف عمر المذكر ،قاؿ  :حدثنا أبك

األزىر ،قاؿ  :حدثنا ابف أبي فديؾ ،قاؿ  :أخبرنا الضحاؾ بف عثماف ،عف أبي النضر ،عف أبي
سممة بف عبد الرحمف ،أف عائشة – رضي اهلل عنيا  -لما تكفي سعد بف أبي كقاص  ، قالت
اهلل لىقىد صمى رسك يؿ ً
ٍ :اد يخميكا بً ًو المس ًج ىد حتىى أيصمٍّي عمىي ًو ،فىأ ٍين ًكر ىذلً ًؾ عمىييا ،فىقىالىت  :ك ً
اهلل 
ى ى ىٍ
ى
ىٍ
ى ٍى
ى
ى ى ىٍ
ٍ
ى
ً (ْ)
ً ً ً
ىعمىى يسيىٍي ًؿ ً
الم ٍس ًجد " .
بف ىب ٍي ى
ض ى
اء ،ىكأىخ ٍيو ،في ى

ُ -أخرجو – بيذا اإلسناد  -أبك داكد في سننو ،كتاب  :الصبلة ،باب ( َُٕ ) العمؿ في الصبلة ( ،ص ،) ُٕٓ :
حديث رقـ  ، ِِٗ :كالترمذم في سننو ،كتاب  :الصبلة عف رسكؿ اهلل ،باب ( َّٗ ) ذكر ما يجكز مف المشي ،كالعمؿ

في صبلة التطكع ( ،ص  ،) ُٖٔ :حديث رقـ  ، َُٔ :كالنسائي في سننو ،في كتاب  :السيك ،باب ( ُْ ) المشي أماـ

القبمة خطى يسيرة ( ،ص  ،) َِٕ :حديث رقـ  ، َُِٔ :كغيرىـ  ،الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .

ِ -عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ( ِ . ) ّٗٗ /
ّ -فتح البارم البف رجب ( ٔ . ) ِّٖ /

ْ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الجنائز ،باب ( ّْ ) الصبلة عمى الجنائز في المسجد ،) ُْْ / ُ ( ،حديث
حديث رقـ  ، َُُ :مف طريؽ ابف أبي فديؾ ،بو  ،الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .
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قاؿ الحاكـ  :تفرد بو أىؿ المدينة ،كركاتو كميـ مدنيكف  .كقد ركم بإسناد آخر

(ُ)

:

عف مكسى بف عقبة ،عف عبد الكاحد بف حمزة ،عف عبد اهلل بف الزبير ،عف عائشة  ، ككميـ
مدنيكف ،لـ يشركيـ فيو أحد "

(ِ)

.

ُ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الجنائز ،باب ( ّْ ) الصبلة عمى الجنائز في المسجد ،) ُْْ / ُ ( ،حديث
حديث رقـ  ، ََُ :مف طريؽ  :مكسى بف عقبة ،عف عبد الكاحد بف حمزة ،عف عباد بف عبد اهلل بف الزبير عف عائشة .

ِ -معرفة عمكـ الحديث ( ص . ) َِّ ، ُّٗ :
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المبحث السابع
العمة وعلقتيا بالحديث المعمل

()1

لما كانت العمة تدخؿ في جميع أنكاع عمكـ الحديث ،ككاف مدار جميع األنكاع حكؿ عمـ
العمؿ ،لذا تحدثت عف ىذا المبحث في مقدمة الرسالة ،كفي جؿ مباحث الفصؿ األكؿ؛ ألف
التكطئة بو ال بد أف تككف في بدء الرسالة ،ال سيما أف مكضكع الرسالة يتمحكر عمى عبلقة

العمة بأكؿ اثنيف كعشريف نكعان ،مف األنكاع التي سطرىا ابف الصبلح – الخمسة كالستيف  ، -في
كتابو ( معرفة أنكاع عمكـ الحديث )

(ِ)

؛ ألف الرسالة جزء مف مشركع تبنتو كمية الشريعة ،حيث

كزعت األنكاع – الثبلثة كاألربعيف – عمى طالبيف اثنيف .

كمف ىنا فبل حاجة إلى إعادة بحث ما يتعمؽ بالعمة كعبلقتيا بالحديث المعمكؿ ،كمف

أراد اإلفادة فميرجع إلى  :مقدمة الرسالة ،كالفصؿ األكؿ؛ ليتعرؼ ذلؾ.

ُ -كىك النكع الثامف عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :
ِ -المعركؼ بػ  :مقدمة ابف الصبلح .
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المبحث الثامن
العمة وعلقتيا بالحديث المضطرب

()1

تعريف الحديث المضطرب :
" ىك الذم تختمؼ الركاية فيو ،فيركيو بعضيـ عمى كجو ،كبعضيـ عمى كجو آخر،

مخالؼ لو [ مع تساكم الركايتيف في القكة ،كعدـ إمكاف الجمع ،أك الترجيح

(ِ)

]"

(ّ)

.

شروط الحديث المضطرب :
يشترط في الحديث كي يككف مضطربان شركطان ،ىي

(ْ)

:

ُ -كجكد االختبلؼ المؤثر .
ِ -اتحاد المخرج .
ّ -أف تككف األكجو متساكية .
ْ -أف ال يمكف الجمع .
ٓ -أف ال يمكف الترجيح .

ُ -كىك النكع التاسع عشر مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِْ :
ِ -انظر إلى  :اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) َٔ :
ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِْ :

ْ -المقترب في بياف المضطرب ( ص  ،) ِٖ :بترقيـ المكتبة الشاممة .
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العلقة بين العمة والحديث المضطرب
ثىـ عبلقة كثيقة قكية بيف العمة كالحديث المضطرب ،تتمثؿ فيما يمي :
 االضطراب في الرواية من طرق التعرف إلى العمة ،والكشف عنيا .قاؿ ابف الصبلح  " :كيستعاف عمى إدراكيا [ أم العمة ]  [ ...بأمكر ] تنبو

العارؼ بيذا الشأف عمى  ...كىـ كاىـ بغير ذلؾ ،بحيث يغمب عمى ظنو ذلؾ فيحكـ بو،

أك يتردد فيتكقؼ فيو [ كاالضطراب دليؿ عمى كىـ الراكم كعدـ ضبطو (ُ) ،ككذلؾ –

االضطراب  -مما يتردد الناقد فيو فيتكقؼ عف الحكـ عميو ] " ...

(ِ)

.

 العمة واالضطراب يمتقيان في طرق معرفتيما ،وفي رد الحديث :يدرؾ االضطراب بجمع طرؽ الحديث ،كالنظر في اختبلؼ ركاتو ،ككذلؾ العمة،

كما أف كبلن منيما يعد مردكدان .
 االضطراب يعد عمة : oإما عمة قادحة :

االضطراب عمة قادحة ،تحكؿ بيف المفظ المضطرب كقبكلو؛ كذلؾ
لبلختبلؼ في الركايات -المتساكية في القكة  ، -كالتضارب فيما بينيا ،مع عدـ
إمكاف الجمع أك الترجيح.

قاؿ ابف الصبلح  " :كاالضطراب مكجب ضعؼ الحديث " ...

(ّ)

.

كقاؿ أيضان  " :قد يطمؽ اسـ العمة عمى غير ما ذكرناه مف باقي األسباب

القادحة في الحديث ... ،المانعة مف العمؿ بو [ كاالضطراب ،فيك مانع مف
العمؿ بالركايات المضطربة ] " ...

(ْ)

.

قاؿ ابف دقيؽ العيد  " :كىك [ أم االضطراب ] أحد أسباب التعميؿ عندىـ [ أم
عند نقاد الحديث ] ،ك [ أحد ] مكجبات الضعؼ لمحديث "
ُ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِْ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُُِ :

ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِْ :
ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُِّ :

ٓ -االقتراح في بياف االصطبلح ( ص . ) ِِ :
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(ٓ)

.

كاضطراب الحديث مف الراكم ،قد يككف دليبلن عمى عدـ ضبطو

لمركياتو ،كعدـ الضبط عمة قادحة .

قاؿ ابف الصبلح  " :كاالضطراب مكجب ضعؼ الحديث؛ إلشعاره بأنو [ أم
الراكم ] لـ يضبط [ أم مركياتو ] "

(ُ)

.

 oواما عمة غير قادحة :
قد يطمؽ لفظ االضطراب عمى االختبلؼ في اسـ الراكم الثقة ،كىذا

االضطراب يعد عمة ،كلكنيا غير قادحة؛ ال تؤثر في قبكؿ الحديث .

قاؿ عبلء الديف مغمطام  [ " :إف كاف ] الرجبلف [ أم الراكياف المختمؼ فييما

] ثقتيف ،فبل يضر؛ ألف االختبلؼ كيؼ كاف إلى ثقة "

(ِ)

.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :إف كاف ذلؾ الرجؿ [ الذم ىك سبب االضطراب؛

لبلختبلؼ في اسمو ] ثقة فبل ضير " ...

(ّ)

.

كقاؿ أيضان  " :فإف كانا [ أم الراكياف المختمؼ فييما ] ثقتيف ،فبل يضر
االختبلؼ عند األكثر؛ بقيامؾ الحجة بكؿ منيما ،فكيفما دار اإلسناد كاف عف

ثقة " ...

(ْ)

.

عبلقة قكية بيف العمة كاالضطراب ،فقد قاؿ السيكطي  " :المضطرب يجامع المعمؿ؛

ألنو قد تككف عمتو ذلؾ " (ٓ) ،كىذه العبلقة تتمثؿ في أف االضطراب مف الطرؽ المعينة عمى
الكشؼ عف العمة ،ككذلؾ يتفقاف في طرؽ الكشؼ عنيما ،كفي رد الحديث المشتمؿ عمييما،
كاالضطراب يعد عمة قادحة خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -كقد يعد عمة غير قادحة – كما

بينت سابقان – فتصبح ليست عمى بابيا ،سكاء أكانت خفية ،أـ ظاىرة .

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِْ :

ِ -اصبلح كتاب ابف الصبلح ( ص . ) ُُْ :

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ّٕٕ /
ْ -المصدر السابؽ ( ِ . ) ِٕٖ /

ٓ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِّ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث المضطرب :
المثال األول  -حديث مضطرب في اإلسناد ،واالضطراب  -ىنا -يعد عمة قادحة .
قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :ككجدت أمثمة لممضطرب في " عمؿ الدارقطني "(ُ) ،كمنيا:
ىخ ىكاتييىا "
حديث  " :ىشي ىبتٍنًي يى ه
كد ىكأ ى

(ِ)

.

اختمؼ فيو عمى أبي إسحاؽ السبيعي .
أ -فقيؿ عنو ،عف عكرمة ،عف أبي بكر . 
ب -كمنيـ مف زاد فيو ابف عباس  -رضي اهلل عنيما . -
ج -كقاؿ عمي بف صالح  :عف أبي إسحاؽ ،عف أبي جحيفة ،عف أبي بكر . 
د -كقاؿ العبلء  :عف أبي إسحاؽ ،عف البراء عف أبي بكر  -رضي اهلل عنيما . -
ق -كقاؿ زكريا بف إسحاؽ كعبد الرحمف بف سميماف  :عف أبي إسحاؽ ،عف أبي ميسرة ،عف
أبي بكر . 
ك -كقيؿ  :عف زكريا ،عف أبي إسحاؽ ،عف مسركؽ ،عف أبي بكر . 
ز -كقاؿ محمد بف سممة  :عف أبي إسحاؽ ،عف مسركؽ ،عف عائشة ،عف أبي بكر . 
ح -كقيؿ عف يكنس بف أبي إسحاؽ عف عمقمة عف أبي بكر . 
ط -كقاؿ عبد الكريـ الخزاز  :عف أبي إسحاؽ ،عف عامر بف سعد البجمي ،عف أبي بكر . 
م -كقيؿ  :عنو ،عف عامر بف سعد ،عف أبيو ،عف أبي بكر . 
ؾ -كقاؿ أبك شيبة النخعي  :عف أبي إسحاؽ ،عف مصعب بف سعد ،عف أبيو ،عف أبي بكر
ؿ -كقاؿ أبك المقداـ  :عف أبي إسحاؽ ،عف أبي األحكص ،عف عبد اهلل بف مسعكد .)ّ( " 
نقؿ السيكطي تعميؽ الدارقطني عمى ىذا الحديث فقاؿ  " :قاؿ الدارقطني  :ىذا

يرك إال مف طريؽ أبي إسحاؽ ،كقد اختمؼ عميو فيو ،عمى نحك عشرة أكجو :
مضطرب؛ فإنو لـ ى
فمنيـ مف ركاه مرسبلن ،كمنيـ مف ركاه مكصكالن ،كمنيـ مف جعمو مف مسند أبي بكر  ، كمنيـ
مف جعمو مف مسند سعد  ، كمنيـ مف جعمو مف مسند عائشة – رضي اهلل عنيا  ، -كغير

ُ -انظر إلى  :عمؿ الدارقطني ( ُ . ) ُُِ – ُّٗ /

ِ -أخرجو الترمذم في سننو ،كتاب  :تفسير القرآف ،باب ( ٔٓ ) مف سكرة الكاقعة ( ،ص  ،) ٖٖٓ :حديث رقـ :
ِّٕٗ  ،كغيره الكثير .

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ٕٕٔ – ْٕٕ /
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ذلؾ ،كركاتو ثقات [ أم أف جميع ركاة طرؽ ذلؾ الحديث ثقات ،لكنو معمكؿ باالضطراب ]  ،ال
يمكف ترجيح بعضيـ عمى بعض ،كالجمع متعذر "

(ُ)

.

المثال الثاني  -حديث مضطرب في المتن ،واالضطراب – ىنا – يعد عمة قادحة .
قاؿ السيكطي  " :أحسف مثاؿ لذلؾ [ أم لمحديث المضطرب في المتف ] حديث

البسممة " (ِ).

كحديث البسممة كما نقمو السيكطي في تدريب الراكم ىك  ... " :ما انفرد بو مسمـ في صحيحو،
مف ركاية الكليد بف مسمـ ،حدثنا األكزاعي ،عف قتادة ،أنو كتب إليو يخبره عف أنس بف مالؾ

ؼ النبً ٍّي ، 
ت ىخٍم ى
صم ٍي ي
 ،أنو حدثو ،قاؿ  " :ى
ً
ً
كف بًاٍل ىح ٍمد لًم ًو ىر ٍّ
كف  :بً ٍسًـ
يف ،ىال ىي ٍذ يك ير ى
ب اٍل ىعالىم ى
ىي ٍستى ٍفت يح ى
ً
آخ ًرىىا " (ّ) .

ىكأىبًي ىب ٍك ور ،ىك يع ىم ىر،
الم ًو الر ٍح ىم ًف الرًح ًيـ،

اف  ، فى ىك يانكا
ىك يعثٍ ىم ى
ً ً
ً
اء وة ،ىكىال ًفي
في أىكؿ ق ىر ى

ثـ ركاه [ أم مسمـ في صحيحو ] مف ركاية الكليد ،عف األكزاعي ،أخبرني إسحؽ بف عبد اهلل بف

أبي طمحة ،أنو سمع أنسا  يذكر ذلؾ .

(ْ)

كركل مالؾ في المكطأ  :عف حميد ،عف أنس  قاؿ  " :صميت كراء أبي بكر كعمر كعثماف
فكميـ كاف ال يق أر بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كزاد فيو الكليد بف مسمـ عف مالؾ صميت خمؼ رسكؿ

اهلل 

(ٓ)

"

(ٔ)

.

قاؿ ابف عبد البر تعميقان عمى ىذا الحديث  " :اختمؼ عمييـ [ أم عمى الركاة ] في لفظو اختبلفان

كثي انر ،مضطربان ،متدافعان " ...

(ٕ)

.

ُ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) َِّ ، ِِٗ :
ِ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُِّ :

ّ -أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب  :اآلذاف ،باب ( ٖٗ ) ما يقكؿ بعد التكبير ،) ُْٗ / ُ ( ،حديث رقـ ، ّْٕ :
كمسمـ في صحيحو ،كتاب  :الصبلة ،باب ( ُّ ) حجة مف قاؿ  :ال يجير بالبسممة ،) ُٗٓ / ُ ( ،حديث رقـ ، َٓ :

كأبك داكد في سننو ،كتاب  :الصبلة ،باب ( ُِٓ) مف لـ ير الجير بػ "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " ( ،ص  ،) ُّٓ /حديث

رقـ  ، ِٕٖ :ك الترمذم في سننو ،كتاب  :الصبلة ،باب ( َٕ) ما جاء في افتتاح القراءة بػ " الحمد هلل رب العالميف "( ،

ص ،) ٕٓ :حديث رقـ  ، ِْٔ :كغيرىـ  ،الحديث بيذا اإلسناد :صحيح .

ْ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب  :الصبلة ،باب ( ُّ ) حجة مف قاؿ  :ال يجير بالبسممة  ،) ُٗٓ / ُ ( ،حديث
رقـ . ِٓ :

ٓ -أخرجو مالؾ في المكطأ ،كتاب  :الصبلة ،باب ( ٔ ) العمؿ في القراءة ،) ِٓ / ُ ( ،حديث رقـ . َّ :
ٔ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ُِٖ :
ٕ -التمييد البف عبد البر ( ِ . ) َِّ /
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كقاؿ أيضان عف ىذا الحديث  " :كىذا اضطراب ،ال يقكـ معو حجة " ...

(ُ)

.

المثال الثالث  -حديث مضطرب بسبب االختلف في اسم أحد الرواة الثقات .
قد يطمؽ لفظ االضطراب عمى االختبلؼ في اسـ الراكم الثقة ،كىذا االضطراب يعد

عمة ،كلكنيا غير قادحة ،ال تؤثر في قبكؿ الحديث .

سئؿ الدارقطني عف  :حديث ع ً
ام ًر ٍب ًف ىس ٍعود ،ىع ٍف ىس ٍعًد ٍب ًف
ى
" مف تىصبح بًس ٍب ًع تىمر و
الرٍي ً
ضرهي ىذًل ىؾ
ات ىع ٍج ىكةن ،ىعمىى ٍّ
ؽ ،لى ٍـ ىي ي
ى ٍ ى ى ى ىى

أىبًي كقى و
اص  ، عف النبي  قاؿ :
ى
(ِ)
اٍل ىي ٍكىـ يس ٌّـ " .

فقاؿ الدارقطني  " :يركيو ىاشـ بف ىاشـ ،كاختمؼ عنو؛ فركاه  :أبك أسامة ،عف ىاشـ بف ىاشـ،

عف عامر بف سعد ،عف سعد .كخالفو ابف نمير؛ فركاه عف  :ىاشـ ،عف عائشة بنت سعد ،عف

أبييا .ككبلىما [ أم عامر بف سعد

منيما ،كاهلل أعمـ "

(ٓ)

.

(ّ)

 ،كعائشة بنت سعد

(ْ)

] ثقة ،كلعؿ ىاشمان سمعو

ُ -التمييد البف عبد البر ( ِ . ) َِّ /

ِ -أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب  :األطعمة ،باب ( ّْ ) العجكة ،) ِٓٓ / ّ ( ،حديث رقـ  ، ْْٓٓ :كفي

كتاب  :الطب ،باب ( ِٓ ) الدكاء بالعجكة لمسحر ،) ْٓ / ْ ( ،حديث رقـ  ، ٕٓٔٗ ، ٕٖٓٔ :ككذلؾ في باب ( ٔٓ

) شرب السـ كالدكاء بو  ،) ٓٔ / ْ ( ...حديث رقـ  ، ٕٕٓٗ :كمسمـ في صحيحو ،في كتاب  :األشربة ،باب ( ِٕ )
فضؿ تمر المدينة ،) ََّ / ِ ( ،حديث رقـ  ، ُٓٓ ، ُْٓ :الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لبلضطراب فيو .

ّ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :عامر بف سعد بف أبي كقاص ،الزىرم ،المدني ،ثقة  . "...تقريب التيذيب ( ص :
ِٗٔ ) .

ْ -قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :عائشة بنت سعد بف أبي كقاص الزىرية ،المدنية .ذكرىا ابف حباف في الثقات  ...قمت :
 :كقاؿ العجمي  :تابعية ،مدنية ،ثقة . " ... ،تيذيب التيذيب ابف حجر ( ُِ . ) ّٖٕ ، ّٖٔ /

ٓ -عمؿ الدارقطني ( ْ . ) ّّٖ ، ّّٕ /
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المبحث التاسع
العمة وعلقتيا بالحديث المدرج
تعريف الحديث المدرج

()2

()1

:

قسـ ابف الصبلح الحديث المدرج إلى أقساـ أربعة ،مع تعريؼ كؿ قسـ منيا :
ٌ

القسم األول  " :ما أدرج في حديث رسكؿ اهلل  ، مف كبلـ بعض ركاتو ،بأف يذكر الصحابي،
أك مف بعده ،عقيب ما يركيو مف الحديث ،كبلمان مف عند نفسو ،فيركيو ىم ٍف ىب ٍع ىدهي مكصكالن
بالحديث ،غير فاصؿ بينيما بذكر قائمو ،فيمتبس األمر فيو عمى مف ال يعمـ حقيقة الحاؿ ،كيتكىـ
أف الجميع عف رسكؿ اهلل " 

(ّ)

.

القسم الثاني  " :أف يككف متف الحديث  -عند الراكم لو  -بإسناد ،إال طرفان منو ،فإنو عنده
بإسناد و
ثاف ،فيدرجو ىم ٍف ركاه عنو عمى اإلسناد األكؿ ،كيحذؼ اإلسناد الثاني ،كيركم جميعو
باإلسناد األكؿ "

(ْ)

.

القسم الثالث  " :أف يدرج في متف حديث ،بعض متف حديث آخر ،مخالؼ لؤلكؿ في
اإلسناد "

(ٓ)

.

القسم الرابع  " :أف يركم الراكم حديثان عف جماعة ،بينيـ اختبلؼ في إسناده ،فبل يذكر
االختبلؼ فيو ،بؿ يدرج ركايتيـ عمى االتفاؽ "

(ٔ)

.

ُ -كىك النكع العشركف مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٔ :

ِ -لـ يذكر ابف الصبلح تعريفان عامان لمحديث المدرج ،لكنو قسمو أقسامان ،مع ذكر تعريؼ لكؿ قسـ ،كتعريؼ الحديث
المدرج ىك  :الحديث الذم فيو زيادة ليست مف أصمو  .انظر إلى  :الباعث الحثيث ( ص . ) ِٔ :

ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٔ :
ْ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُِٕ :
ٓ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُِٕ :
ٔ -المصدر السابؽ ( ص . ) ُِٖ :
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شروط الحديث المدرج :
شرط القسم األول  :إدراج أحد ركاة الحديث كبلمان مف عنده ،في حديث رسكؿ اهلل  ، كيركيو

ىم ٍف بعده مكصكالن بحديث النبي . 

شرط القسم الثاني  :ركاية حديث مدرج فيو طرؼ حديث – كىذا الطرؼ مركم بإسناد آخر –
بإسناد الحديث األصؿ .
شرط القسم الثالث  :ركاية حديث مدرج فيو بعض متف حديث ،مخالؼ إلسناد األكؿ .
شرط القسم الرابع  :إدراج اتفاؽ الركاة في ركاية حديث ،مع أف األصؿ االختبلؼ .
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العلقة بين العمة والحديث المدرج
ىناؾ عبلقة كثيقة ،قكية بيف العمة كالحديث المدرج ،تتمثؿ فيما يمي :
 اإلدراج في الحديث من األمور المعينة عمى إدراك العمة :قاؿ ابف الصبلح  " :كيستعاف عمى إدراكيا [ أم العمة ] بتفرد الراكم ،كبمخالفة

غيره لو ،مع قرائف تنضـ إلى ذلؾ ،تنبو العارؼ بيذا الشأف عمى إرساؿ في المكصكؿ،
أك كقؼ في المرفكع ،أك دخكؿ حديث في حديث [ حيث مف أقساـ اإلدراج دخكؿ حديث

في حديث ] "

(ُ)

.

 يمتقي اإلدراج مع العمة في أن كلً منيما يتم اكتشافو بالتخريج ،وجمع الطرق .قاؿ عمي الشحكد  " :كبالتخريج يمكف مقارنة الركايات ،بما يبيف اإلدراج " (ِ).
 اإلدراج يعد عمة : oإما قادحة :
تعمد اإلدراج يعد عمة قادحة ،تقدح في قبكؿ ركاية الراكم؛ لككنو نسب

قكالن ليس مف قكؿ الناسب إليو .

قاؿ ابف الماكردم  " :مف عرؼ بتدليس متكف األحاديث [ أم باإلدراج

(ّ)

]

فيذا مطرح األحاديث ،مجركح العدالة ،كىك ممف يحرؼ الكمـ عف مكاضعو،

فكاف بالتكذيب أحؽ "

(ْ)

.

قاؿ السمعاني  " :كأما مف يدلس في المتكف

(ٓ)

 ،فيذا مطرح الحديث ،مجركح

العدالة ،كىك ممف يحرؼ الكمـ عف مكاضعو ،كاف كاف ممحقان بالكذابيف ،كلـ
ييقبؿ حديثو "

(ٔ)

.

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُِ ، َُِ :
ِ -المفصؿ في أصكؿ التخريج ( ُ . ) ُِّ /

ّ -قاؿ الزركشي  " :أما تدليس المتكف فيك  :الذم يسميو المحدثكف المدرج "  .النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ( ِ /
ُُّ ) .

ْ -الحاكم الكبير لمماكردم ( ُٔ . ) ْٗ /

ٓ -قاؿ الزركشي  " :أما تدليس المتكف فيك  :الذم يسميو المحدثكف المدرج "  .النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ( ِ /
ُُّ ) .

ٔ -قكاطع األدلة في األصكؿ ( ُ . ) ُّْ /
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.

اإلدراج يعد عمة قادحة ،تقدح في قبكؿ المفظ المدرج في حديث النبي

قاؿ ابف الصبلح  " :فيمتبس األمر فيو [ أم في الحديث المدرج ] عمى مف ال
يعمـ حقيقة الحاؿ ،كيتكىـ أف الجميع عف رسكؿ اهلل " 

(ُ)

.

قاؿ حمزة الميمبارم  " :أما االختبلؼ المؤثر [ في صحة الركاية ]  ...فيككف
ضمف مصطمح مف المصطمحات التالية  :زيادة الثقة ،الشاذ ،المنكر ،المعمكؿ،

المصحؼ ،المقمكب ،المدرج ،سكاء أكاف ذلؾ في السند ،أـ في المتف "

(ِ)

.

قاؿ محمكد الطحاف  " :إذا كاف سبب الطعف في الراكم مخالفتو لمثقات... ،

الم ٍد ىرج " ...
فينتج عف مخالفتو لمثقات  ...ي

(ّ)

.

(ْ)

 ،كالثالث

(ٓ)

– يعد عمة قادحة؛

بناء عمى القسـ الثاني
اإلدراج – ن
حيث يعد عدـ معرفتنا بسند المفظ المدرج سببان مف أسباب رد ما أيدرج؛ إلمكانية

ككنو – أم ذلؾ السند الساقط – مردكدان ،ككذلؾ إذا سمع الراكم الحديث مف

شيخو ،إال طرفان منو فيسمعو بكاسطة عف شيخو ،فيركيو تامان بحذؼ الكاسطة،

فيذه عمة قادحة أيضان ،كلك اتفؽ اإلسناداف ،فجيمنا بالكاسطة ىي العمة ىنا .

(ٔ)

(ٔ)
(ٕ)

– يعد عمة قادحة أيضان؛ ألنو قد

بناء عمى القسـ الرابع
اإلد ارج – ن
يككف – عدـ إدراجيـ  -اختبلؼ الركاة في اإلسناد سبب رد الحديث كعدـ

قبكلو.

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٔ :

ِ -الحديث المعمكؿ قكاعد كضكابط ( ص . ) ُٕ :
ّ -تيسير مصطمح الحديث ( ص . ) ْٓ :

ْ -كىك  " :أف يككف متف الحديث عند الراكم لو بإسناد ،إال طرفا منو ،فإنو عنده بإسناد ثاف ،فيدرجو ىم ٍف ركاه عنو عمى
اإلسناد األكؿ ،كيحذؼ اإلسناد الثاني ،كيركم جميعو باإلسناد األكؿ "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٕ :
ٓ -كىك  " :أف يدرج في متف حديث ،بعض متف حديث آخر ،مخالؼ لؤلكؿ في اإلسناد "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص :
ُِٕ ) .

ٔ -انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص  ،) ُِٕ :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم  ( -ص . ) ِّٓ :

ٕ -كىك  " :أف يركم الراكم حديثان عف جماعة ،بينيـ اختبلؼ في إسناده ،فبل يذكر االختبلؼ فيو ،بؿ يدرج ركايتيـ عمى
عمى االتفاؽ "  .مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٖ :
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 oواما غير قادحة :
إذا ظير اإلدراج كباف

(ُ)

 ،أصبح الحديث المدرج معمكالن ،لكنو بعمة

غير قادحة؛ فمعرفة المفظ المدرج سبب مف أسباب درء العمة – أقصد عمة
اإلدراج في الحديث . -
اإلدراج لو عبلقة كثيقة بالعمة ،كىذه العبلقة متمثمة في أف اإلدراج مف األمكر المعينة
عمى الكشؼ عف العمة ،ككذلؾ فيما – اإلدراج كالعمة – يمتقياف في طرؽ التعرؼ إلييما،
كالكشؼ عنيما ،عبلكة عمى أف اإلدراج يعد عمة قادحة خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -كقد يعد

عمة غير قادحة – كما بيف سابقان – فتصبح عمى غير بابيا ،سكاء أكانت خفية ،أـ ظاىرة .

ُ -طرؽ معرفة اإلدراج ىي  :كركد المفظ المدرج منفصبلن في ركاية أخرل ،أك بنص الراكم عميو ،أك بنص بعض األئمة
المطمعيف ،أك باستحالة أف يككف مما قالو النبي  . انظر إلى  :تدريب الراكم ( ص . ) ُِّ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث المدرج :
المثال األول  -حديث مدرج في متنو كلم ألحد رواتو ،فوىم َمن بعده فرواه متصلً بمفظ
رسول اهلل  ، فأصبح معموالً بعمة قادحة .
قاؿ أبك داكد  " :حدثنا عبد اهلل بف محمد النفيمي ،حدثنا زىير ،حدثنا الحسف بف الحر،
عف القاسـ بف مخيمرة ،قاؿ  :أخذ عمقمة بيدم ،فحدثني أف عبد اهلل بف مسعكد أخذ بيده ،كأف

رسكؿ اهلل  أخذ بيد عبد اهلل ،فعممو التشيد في الصبلة ،فذكر مثؿ دعاء حديث األعمش " :
ىف تى ٍق يع ىد
كـ فىقي ٍـ ،ىكًا ٍف ًش ٍئ ى
ص ىبلتى ىؾً ،إ ٍف ًش ٍئ ى
ض ٍي ى
ض ٍي ى
إً ىذا يقٍم ى
ت أٍ
ت أٍ
ت ىى ىذا ،فىقى ٍد قى ى
ت ىى ىذا ،أ ٍىك قى ى
ت ى
ىف تىقي ى
فىا ٍق يع ٍد " (ُ) .
قاؿ الدارقطني  " :فأدرجو بعضيـ عف زىير في الحديث ،ككصمو بكبلـ النبي  ، كفصمو

شبابة ،عف زىير ،كجعمو مف كبلـ عبد اهلل بف مسعكد  ، كقكلو أشبو بالصكاب ،مف قكؿ مف

أدرجو في حديث النبي  ؛ ألف ابف ثكباف ركاه عف الحسف بف الحر كذلؾ ،كجعؿ آخره مف
قكؿ ابف مسعكد ، كالتفاؽ حسيف الجعفي ،كابف عجبلف ،كمحمد بف أباف ،في ركايتيـ عف
الحسف بف الحر ،عمى ترؾ ذكره في آخر الحديث ،مع اتفاؽ كؿ مف ركل التشيد عف عمقمة،

كعف غيره عف عبد اهلل بف مسعكد  ، عمى ذلؾ ،كاهلل أعمـ "
قاؿ السيكطي  " :فقكلو  :إذا قمت إلى آخره

(ّ)

(ِ)

.

 ،كصمو زىير بف معاكية بالحديث المرفكع في

ركاية أبي داكد (ْ) ىذه ،كفيما ركاه عنو أكثر الركاة "

(ٓ)

.

طرف من متن حديث آخر – لو إسناد غير إسناد
المثال الثاني  -حديث مدرج في متنو
ٌ
الم ْد َر ِج .
الم ْد َر ِج فيو  ، -فاإلدراج ىنا عمة قادحة؛ لعدم العمم بإسناد ذلك الطرف ُ
الحديث ُ

قاؿ ابف الصبلح  " :مثالو  :حديث ابف عيينة ،كزائدة بف قدامة ،عف عاصـ بف كميب،
عف أبيو ،عف كائؿ بف حجر  :في صفة صبلة رسكؿ اهلل  ، كفي آخره  " :أىنوي ىج ٍا ىء ًف ٍي

ُ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :الصبلة ،باب ( ُّٖ ) التشيد ( ،ص  ،) ُٔٓ :حديث رقـ  ، َٕٗ :الحديث
بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لمشذكذ .

ِ -سنف الدارقطني ( ِ . ) ُٔٓ /

ىف تى ٍق يع ىد فىا ٍق يع ٍد " .
ص ىبلتى ى
كـ فىقي ٍـ ،ىكًا ٍف ًش ٍئ ى
ؾ ،إً ٍف ًش ٍئ ى
ض ٍي ى
ض ٍي ى
ّ -أم قكؿ  " :إً ىذا قي ٍم ى
ت أٍ
ت أٍ
ت ىى ىذا ،فىقى ٍد قى ى
ت ىى ىذا ،أ ٍىك قى ى
ت ى
ىف تىقي ى
ْ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :الصبلة ،باب ( ُّٖ ) التشيد ( ،ص  ،) ُٔٓ :حديث رقـ ، َٕٗ :
ٓ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِِّ :
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ٍّ ً
آى ٍـ ىي ٍرفى يع ٍك ىف أ ٍىيًد ٍي ًي ٍـ ًم ٍف تى ٍح ًت الثٍّىي ٍا ًب "
الشتىٍاء ،فى ىر ي
كميب  -بيذا اإلسناد  -صفة الصبلة خاصة

(ُ)
(ِ)

 .كالصكاب  :ركاية مف ركل عف عاصـ بف
 ،كفصؿ ذكر رفع األيدم عنو ،فركاه عف

عاصـ ،عف عبد الجبار بف كائؿ ،عف بعض أىمو ،عف كائؿ بف حجر

(ّ)

"

(ْ)

.

قاؿ السيكطي  ... " :فقكلو ثـ جئتيـ  ...إلى آخره ،ليس ىك بيذا اإلسناد ،كانما أدرج عميو ،كىك
مف ركاية عاصـ ،عف عبد الجبار بف كائؿ ،عف بعض أىمو ،عف كائؿ .كىكذا ركاه مبينان زىير

ا بف معاكية ،كأبك بدر شجاع بف الكليد ،فمي از قصة تحريؾ األيدم ،كفصبلىا مف الحديث ،كذك ار
إسنادىما .
قاؿ مكسى بف ىاركف الحماؿ  :كىما أثبت ممف يركم رفع األيدم تحت الثياب ،عف عاصـ،
عف أبيو ،عف كائؿ "

(ٓ)

.

المثال الثالث  -حديث مدرج في إسناده ،بأن يكون الحديث مروياً بأسانيد مختمفة ،فيدرج أحد

الرواة ىذا الحديث ،فيرويو باالتفاق ،وىذه عمة قادحة أيضاً؛ لعدم الضبط في اإلسناد .

ص و
قاؿ اإلماـ البخارم  " :ىحدثىىنا يم ىحم يد ٍب يف ىكثً و
كر ،ىع ٍف أىبًي
ير ،أ ٍ
ىخ ىب ىرىنا يس ٍف ىي ي
اف ،ىع ٍف ىم ٍن ي
ىعظى يـ ؟ ،
كؿ الم ًو  أ ُّ
ت  :ىيا ىر يس ى
يؿ ،ىع ٍف ىع ٍبًد الم ًو قى ى
ىكائً وؿ ،ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف يش ىر ٍحبً ى
ىم الذ ٍن ًب أ ٍ
اؿ  :يقٍم ي
ىف ىي ٍأ يك ىؿ ىم ىع ىؾ،
ت  :ثيـ أىمُّ ،قى ى
قى ى
ىف تى ٍج ىع ىؿ لًم ًو نً ًّدا ،ىك يى ىك ىخمىقى ىؾ ،يقٍم ي
ىف تى ٍقتي ىؿ ىكلى ىد ىؾ؛ ىخ ٍش ىيةى أ ٍ
اؿ  :أ ٍ
اؿ  :أ ٍ
ً
ً ً
كف
اؿ  :ثيـ أىمُّ ،قى ى
قى ى
صًد ى
اؿ  :أ ٍ
يف ىال ىي ٍد يع ى
يؽ قى ٍك ًؿ النبً ٍّي  " ىكالذ ى
ىف تيىزان ىي ىحميمىةى ىج ًار ىؾ ،ىكأ ٍىن ىز ىؿ الموي تى ٍ
آخ ىر " (ٔ) " (ٕ) .
ىم ىع الم ًو إًلىينا ى
ُ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :الصبلة ،باب ( ُُٕ ) رفع اليديف في الصبلة ( ،ص  ،) ُِٔ :حديث رقـ :

ِٕٕ  ، ِٕٖ ،كالدارمي في سننو ،في كتاب  :الصبلة ،باب ( ِٗ ) صفة صبلة رسكؿ اهلل ،) ّّّ ، ِّّ / ُ ( ، 
حديث رقـ  ، ُّٕٓ :الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .

ِ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :الصبلة ،باب ( ُُٕ ) رفع اليديف في الصبلة ( ،ص ،) ُِٔ ، ُِٓ :
حديث رقـ . ِٕٔ :

ّ -أخرجو أبك داكد في سننو ،في كتاب  :الصبلة ،باب ( ُُٕ ) رفع اليديف في الصبلة ( ،ص  ،) ُِٓ :حديث رقـ :
ِٕٓ.

ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٕ :

ٓ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم  ( -ص . ) ِّٔ :
ٔ -سكرة الفرقاف ( آية . ) ٖٔ :

ٕ -أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب األدب ،باب ( َِ ) قتؿ الكلد خشية أف يأكؿ معو ،) َُّ / ْ ( ،حديث رقـ :

 ، ََُٔ :كفي كتاب  :تفسير القرآف ،باب ( ّ ) قكلو تعالى  :فبل تجعمكا هلل أندادان ،) َِِ / ّ ( ،حديث رقـ ْْٕٕ :

 ،كفي كتاب  :الحدكد ،باب ( َِ ) إثـ الزناة ،) ِٗٓ / ْ ( ،حديث رقـ  ، ُُٖٔ :كفي كتاب  :التكحيد ،باب ( َْ )

=
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قاؿ ابف الصبلح "  ...كاصؿ إنما ركاه عف أبي كائؿ ،عف عبد اهلل ،مف غير ذكر عمرك بف

شرحبيؿ بنييما .كاهلل أعمـ "

(ُ)

.

=قكؿ اهلل تعالى  :فبل تجعمكا هلل أندادان ،) ْْٖ / ْ ( ،حديث رقـ  ، َِٕٓ :كمسمـ في كتاب  :اإليماف ،باب ( ّٕ )
ككف الشرؾ أقبح الذنكب ،كبياف أعظميا بعده ،) ِٔ / ُ ( ،حديث رقـ  ، ُِْ ، ُُْ :الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .

ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٖ :
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المبحث العاشر
العمة وعلقتيا بالحديث الموضوع

()1

تعريف الحديث الموضوع :
" ىك [ الحديث ] المختمؽ ،المصنكع [ المكذكب عمى رسكؿ اهلل ] 

(ِ)

"

(ّ)

.

شروط الحديث الموضوع :
ىك نسبة الحديث إلى رسكؿ اهلل  كذبان ،كزك انر .

(ْ)

ُ -كىك النكع الحادم كالعشركف مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص ُِٗ :
).

ِ -قاؿ ابف الجكزم  " :فكؿ حديث رأيتو يخالؼ المعقكؿ ،أك يناقض األصكؿ ،فاعمـ أنو مكضكع ،فبل تتكمؼ اعتباره " .
المكضكعات البف الجكزم ( ُ . ) َُٔ /

ّ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٗ :

ْ -طرؽ معرفة الحديث المكضكع كثيرة ،منيا  :إقرار الكاضع  -كضعو  -عمى نفسو ،كركاكة ألفاظو ،كفساد معناه ،أك
مجازفة فاحشة ،أك مخالفة لما ثبت في الكتاب كالسنة الصحيحة ،كغيرىا الكثير  .انظر إلى  :مقدمة ابف الصبلح ( ص :

ُِٗ  ،) َُّ ،اختصار عمكـ الحديث ( ص  ،) ٔٓ :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ص  ،) ْٖٕ – ْٖٓ :تدريب
الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص .) ُِْ – ِّٗ :
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العلقة بين العمة والحديث الموضوع
ىناؾ عبلقة كثيقة بيف العمة كالحديث المكضكع ،تتمثؿ فيما يمي :
 الحديث الموضوع ،معمول بعمة قادحة :يحؿ العمؿ
حيث إف العمـ بكضع الحديث يجعمو مردكدان ،غير مقبكؿ ،بؿ كال ٌ
بو ،اعتقادان بنسبتو إلى النبي . 
شر األحاديث الضعيفة " ...
قاؿ ابف الصبلح  " :اعمـ أف الحديث المكضكعٌ ،
شر الضعيؼ "
كقاؿ النككم  " :كىك [ أم الحديث المكضكع ] ُّ

(ِ)

(ُ)

.

.

 رواية الحديث الموضوع معمولة بعمة قادحة :ال تصح ركاية الحديث المكضكع ،لمعالـ بحكمو  -سكاء أعمـ أف الحديث الذم
يركيو مكذكب ،بأف كاف مف أىؿ العمـ بيذه الصنعة ،أـ لـ يكف مف أىميا ،فأخبره العالـ

الثقة بيا

(ّ)

 -إال مبينان لكضعو ،كليس لبلستدالؿ بو عمى أمر شرعي .

قاؿ مسمـ  " :كاعمـ  -كفقؾ اهلل تعالى  -أف الكاجب عمى كؿ أحد ،عرؼ التمييز بيف

صحيح الركايات كسقيميا ،كثقات الناقميف ليا مف المتيميف ،أف ال يركم منيا إال ما
عرؼ صحة مخارجو ،كالستىٍا ىرة في ناقميو ،كأف يتقي منيا ما كاف منيا مف أىؿ التيـ،
كالمعانديف مف أىؿ البدع " (ْ) .
قاؿ ابف الصبلح  " :كال تحؿ ركايتو [ أم الحديث المكضكع ] ألحد عمى حالو ،في أم

مكاف كاف ،إال مقركنان ببياف كضعو "

(ٓ)

.

معنى
كقاؿ النككم  " :كتحرـ ركايتو [ أم ركاية الحديث المكضكع ] مع العمـ بو ،في أم
ن
كاف ،إال مبينان [ قاؿ السيكطي  :أم مقركنان ببياف كضعو ] (ٔ) " (ٕ) .
ُ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٗ :

ِ -التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِّٗ :

ّ -انظر إلى  :كبلـ أحمد شاكر في كتابو  :الباعث الحثيث ( ص . ) ٖٔ :
ْ -مقدمة صحيح مسمـ ( ُ . ) َُ /

ٓ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُِٗ :

ٔ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِّٗ :

ٕ -التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِّٗ :
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كقاؿ ابف كثير  " :فبل تجكز ركايتو [ أم الحديث المكضكع ] ألحد مف الناس ،إال عمى

سبيؿ القدح فيو؛ ليحذره مف يغتر بو مف الجيمة ،كالعكاـ ،كالرعاع "

(ُ)

.

 من ُرِم َي بالوضع فروايتو معمولة بعمة قادحة :ال تقبؿ ركاية مف يضع األحاديث عمى رسكؿ اهلل  ، ألم سبب كاف كضعو؛
كذلؾ لككنو ك ٌذابان عمى رسكؿ اهلل 

(ِ)

 ،كلك كاف ظاىر سبب كضعو الخير – كما

الكضاعيف  ، -كذلؾ كما فعمت الكرامية
ادعى بعض
ٌ

(ّ)

 ،فالغاية ال تبرر الكسيمة .

قاؿ النككم  " :كجكزت الكرامية الكضع في الترغيب كالترىيب "

(ْ)

.

كقاؿ ابف كثير  " :كمنيـ [ أم مف الكضاعيف ] متعبدكف ،يحسبكف أنيـ يحسنكف صنعان،
يضعكف أحاديث فييا ترغيب كترىيب ،كفي فضائؿ األعماؿ؛ ليعمؿ بيا .كىؤالء طائفة

مف الكرامية كغيرىـ ،كىـ مف أشر ما فعؿ ىذا ،لما يحصؿ بضررىـ مف الغرر عمى
شر مف كؿ كذاب في ىذا الباب " (ٓ).
كثير ممف يعتقد صبلحيـ ،فيظف صدقيـ ،كىـ ٌ

ككذلؾ فإف ركايتيـ – أم الكضاعيف – معمكلة بعمة قادحة ،تحكؿ بيف الحديث

كقبكلو ،فمف شركط قبكؿ الركاية  :إسبلـ الراكم؛ حيث إف بعض أىؿ العمـ رأل أف تعمد

الكذب عمى رسكؿ اهلل  مخرج مف اإلسبلـ ،فبيذا كؿ مف كضع الحديث ركايتو
مردكدة؛ بخركجو مف اإلسبلـ – كما رأل بعض أىؿ العمـ . -
قاؿ السيكطي  " :بؿ بالغ أبك محمد الجكيني [ كالد إماـ الحرميف ]  ،فجزـ بتكفير كاضع

الحديث " (ٔ) ،كفي الحقيقة ال يعد كاف انر ،إال إذا استح ٌؿ ذلؾ .

كقاؿ أحمد شاكر  " :كقد جزـ الشي محمد أبك الجكيني – كالد إماـ الحرميف – بتكفير
مف كضع حديثان عمى رسكؿ اهلل  قاصدان إلى ذلؾ ،عالمان بافترائو .كىك الحؽ "

(ٕ)

.

ُ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ٔٓ :

ً
ث عنٍّي بًح ًد و
يف " .أخرجو مسمـ في مقدمة صحيحو ( ُ
يث يي ىرل أىنوي ىك ًذ ه
ب فىيي ىك أ ى
ى
ِ -قاؿ رسكؿ اهلل  " : ىم ٍف ىحد ى ى
ىح يد ا ٍل ىكاذبً ى
. ) َُ /
ّ -الك ارمية  " :قكـ مف المبتدعة ،نسبكا إلى  :محمد بف كراـ السجستاني ،المتكمـ "  .تدريب الراكم ( ص . ) ِْٕ :
ْ -التقريب مع التدريب – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِْٕ :
ٓ -اختصار عمكـ الحديث ( ص . ) ٔٔ ، ٔٓ :

ٔ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِْٕ :
ٕ -الباعث الحثيث ( ص . ) ٔٔ :
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 من لم يتعمد الوضع فروايتو لمحديث الذي وضع فيو معمولة بعمة قادحة – وىي  :عمةالوضع  ، -أما في غيرىا فميست معمولة بالوضع .
كأف يسكؽ اإلسناد فىىي ٍع ًرض لو عارض ،فيقك ىؿ كبلمان ًم ٍف ًقىبؿ نفسو ،فيظف بعض
(ُ)
متف ذلؾ اإلسناد؛ فيركيو عنو كذلؾ .
مف سمعو أف ذلؾ الكبلـ ىك مف ي
قاؿ ابف الصبلح  " :كربما غمط غالط ،فكقع في شبو الكضع مف غير تعمد .)ِ( " ...

 قد يكون الحديث موضوعاً – أي معموالً بعمة قادحة – وذلك في نسبة لفظو إلى رسولاهلل  ، وليس في معناه .

كأف يركم أحد الركاة حديثان بالمعنى ،فبل يتقف ركايتو بالمفظ – كما كرد عف

رسكؿ اهلل  ، - فيركيو بالمعنى ،كيصرح بأنو مف لفظ رسكؿ اهلل . 

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :إف صرح الراكم بأف ىذا [ أم الركاية بالمعنى ] صيغة
لفظ الحديث ،ككانت تخؿ بالفصاحة ،أك ال كجو ليا في اإلعراب ،دؿ عمى ذلؾ [ أم

عمى الكضع ] "

(ّ)

.

الحديث المكضكع ىك رأس أنكاع الحديث المعمة بعمة قادحة ،كقد تككف  -ىذه العمة

القادحة  -خفية – فتصبح عمى بابيا  ، -كقد تككف ظاىرة – فتصح ليست عمى بابيا  ، -كمف
رمي بو – أم بالكضع – فركايتو معمكلة بعمة قادحة – أيضان . -

ُ -انظر إلى  :نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ( ص . ) ُُٓ :
ِ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُُّ :

ّ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْْٖ /
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث الموضوع :
أم العمل القادحة  -؛ ألنو مخالف لألصول،
المثال األ ول  -حديث موضوع – أي معمول ب ّ
خارج عن دواوين اإلسلم من المسانيد ،والكتب المشيورة .
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :حدثني أبك بكر أحمد بف المؤمؿ بف الحسف بف عيسى ،قاؿ
حدثنا الفضؿ بف محمد الشعراني ،قاؿ حدثنا إبراىيـ بف عبد اهلل بف الجنيد ،قاؿ حدثنا عبيد بف

إسحاؽ الضبي ،الككفي ،قاؿ حدثنا سيؼ بف عمر التميمي ،قاؿ  :كنت عند سعد بف طريؼ،

فجاء ابنو مف ال يكتاب ،فقاؿ  :ىم ٍالى ىؾ ،قاؿ  :ضربني المعمـ ،فقاؿ  :ألخزينيـ اليكـ .
حدثني عكرمة ،عف ابف عباس  قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  معمٍّمك ً
ص ٍب ىي ٍانً يك ٍـ ًش ىٍارًريك ٍـ ،أى ىقمُّيي ٍـ
يى ي
ىغمىظييـ عمىى ً
ً ًً
الم ٍس ًك ٍي ًف " (ُ) .
ىر ٍح ىمةن لٍم ىيت ٍيـ ،ىكأ ٍ ي ٍ ى
فيذا حديث مخالؼ لما في األصكؿ؛ ففييا رفع قيمة العمـ ،كعمك شأنو كأىمو ،لذا يعد

مكضكعان .
المثال الثاني  -حديث موضوع – أي معمول بأم العمل القادحة  ، -لمخالفتو العقل :
قاؿ ابف الجكزم  " :قاؿ حدثنا زكريا بف يحيى الساجي ،قاؿ حدثنا الربيع بف سميماف،

قاؿ حدثنا الشافعي ،قاؿ  :قيؿ لعبد الرحمف بف زيد بف أسمـ  :حدثؾ أبكؾ ،عف جدؾ ،أف رسكؿ

اهلل  قاؿ  " :إف سفينة نكح طافت بالبيت سبعان ،كصمت خمؼ المقاـ ركعتيف ؟  ،قاؿ :
نعـ "

(ِ)

.

قاؿ السيكطي  [ " :كىذا الحديث ] مف المخالؼ لمعقؿ "

(ّ)

.

أم العمل القادحة  ، -وضعو الراوي؛ محتسباً
المثال الثالث  -حديث موضوع – أي معمول ب ّ
بذلك األجر عند اهلل : 
قاؿ الحاكـ النيسابكرم  " :سمعت أبا عمى الحافظ ،يقكؿ  :سمعت محمد بف يكنس

المقرم ،يقكؿ  :سمعت جعفر بف أحمد بف نصر يقكؿ  :سمعت أبا عمار المركزم ،يقكؿ  :قيؿ
ألبي عصمة  :مف أيف لؾ عف عكرمة ،عف ابف عباس  في فضائؿ القرآف سكرة ،سكرة،

ُ -المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ ( ص  ، ) ٓٔ :الحديث بيذا اإلسناد :مكضكع .

ِ -المكضكعات البف الجكزم ( ُ  ، ) ََُ /الحديث بيذا اإلسناد :مكضكع .
ّ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِِْ :
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كليس عند أصحاب عكرمة ىذا ؟  ،فقاؿ  :إني قد رأيت الناس قد أعرضكا عف القرآف ،كاشتغمكا

بفقو أبى حنيفة ،كمغازم محمد بف إسحاؽ ،فكضعت ىذا الحديث؛ حسبةن "

(ُ)

.

قاؿ السيكطي  [ " :كىذا الحديث ] مف أمثمة ما ك ً
ض ىع حسبة [ أم احتسابان لؤلجر عند اهلل ، 
ي
(ِ)
كترغيبان لمناس عمى عمؿ الخير ،كترؾ المعاصي ] " .
المثال الرابع  -حديث موضوع – أي معمول بأم العمل القادحة  ، -ىو في األصل من كلم
أحد الحكماء :
قاؿ السيكطي  " :كحديث  " :المعدة بيت الداء ،كالحمية رأس الدكاء "  .ال أصؿ لو مف

كبلـ النبي  ، بؿ ىك كبلـ بعض األطباء ،قيؿ  :إنو الحرث بف كمدة ،طبيب العرب "
ً
قاؿ العراقي  " :فيذا مف ً
ً
النبي " 
األطباء  ،ال
بعض
كبلـ
أصؿ لو عف ٍّ
ى

ُ -المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ ( ص . ) ْٓ :

ِ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِْٔ :

ّ -المصدر السابؽ ( ص  ، ) ِْٗ :الحديث بيذا اإلسناد :مكضكع .
ْ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) ٕٗ :
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(ْ)

.

(ّ)

.

المبحث الحادي عشر
العمة وعلقتيا بالحديث المقموب

()1

تعريف الحديث المقموب :
(ِ)
فركب عمى متف
ىك ما يب ٍّدؿ فيو رواك برواك آخر في طبقتو
 ،أك أيخذ إسناد متف ي
آخر (ّ) ،أك يبدؿ األصؿ المشيكر في متنو بما ال يشتير (ْ) .

شروط الحديث المقموب :
و
بإبداؿ في السند ،أك المتف .
ؼ عميو ،كذلؾ
ركاية الحديث بغير ما تي يع ٍكًر ى

ُ -كىك النكع الثاني كالعشركف مف أنكاع عمكـ الحديث عند ابف الصبلح في مقدمتو  .مقدمة ابف الصبلح ( ص ُّّ :
).

ِ -كىذا الجزء مف التعريؼ ،في ًي ىـ مف مثاؿ ابف الصبلح الذم مثؿ بو عند ذكر الحديث المقمكب ،فقاؿ  " :المقمكب ىك :
نحك حديث مشيكر عف سالـ ،جعؿ عف نافع؛ ليصير بذلؾ غريبان ،مرغكبان فيو "  .المصدر السابؽ ( ص . ) ُّّ :
ّ -انظر إلى  :تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِْٓ :
ْ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٖٔ /
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العلقة بين العمة والحديث المقموب
ثىـ عبلقة كثيقة قكية بيف العمة كالحديث المقمكب ،تتمثؿ فيما يمي :
 الحديث المقموب يعد معموالً بعمة قادحة :عد البمقيني القمب عمة ،حيث نقؿ السيكطي قكلو  -بعد أف مثٌؿ لمقمب في
كقد ٌ
و
بحديث  " : -فالركاية بخبلؼ ذلؾ مقمكبة ،قاؿ  :إال أف ابف حباف ،كابف خزيمة
المتف
لـ يجعبل ذلؾ مف المقمكب ،كجمعا [ أم الحديثيف ]  ...كمع ذلؾ فدعكل القمب ال تبعد،

كلك فتحنا باب التأكيبلت الندفع كثير مف عمؿ الحديث "

(ُ)

.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كؿ [ حديث ] مقمكب ال يخرج عف ككنو معمبلن ،أك شاذان

" ...

(ِ)

.

كقاؿ السخاكم  [ " :المقمكب ]  :كىك مف أقساـ الضعيؼ "

(ّ)

.

 يتفق الحديث المقموب مع العمة في بعض طرق الكشف عن كل منيما :حيت يتـ الكشؼ عف الحديث المقمكب عف طريؽ  :جمع طرقة ،كالنظر في

اختبلفيا ،كما الحاؿ في طرؽ الكشؼ عف العمة .

قاؿ ابف الصبلح  " :كيستعاف عمى إدراكيا [ أم العمة ] بتفرد الراكم ،كبمخالفة غيره لو،

مع قرائف تنضـ إلى ذلؾ "

(ْ)

.

كقاؿ ابف حجر العسقبلني  " :ألنو [ أم الحديث المقمكب ] إنما يظير أمره بجمع

الطرؽ ،كاعتبار بعضيا ببعض ،كمعرفة مف يكافؽ ممف يخالؼ " ...

ُ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِّٓ :
ِ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٖٕ /

ّ -الغاية في شرح اليداية في عمـ الركاية ( ص . ) َِٗ :
ْ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) َُِ :

ٓ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٖٕ /
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(ٓ)

.

 رواية راوي الحديث المقموب تعد معمولة بعمة قادحة – إن قصد ذلك ،ولم يكن قصدهاالختبار : -
قاؿ ابف دقيؽ العيد  " :كقد يطمؽ عمى راكيو [ أم راكم الحديث المقمكب ] أنو
يسرؽ الحديث "

(ُ)

.

كقاؿ عبلء الديف مغمطام  " :كقد يطمقكف [ أم المحدثكف ] عمى راكم المقمكب بأنو
يسرؽ الحديث " ...

(ِ)

.

الكضاعيف في الحديث المقمكب  " :فممف كاف يفعؿ ذلؾ
كقاؿ ابف حجر عف فعؿ بعض
ٌ
[ أم القمب في األحاديث ] عمدان؛ لقصد اإلغراب ،عمى سبيؿ الكذب  :حماد بف عمر

النصيبي " ...

(ّ)

.

كقاؿ السيكطي  " :كممف كاف يفعؿ ذلؾ [ أم قمب أسانيد األحاديث ] مف الكضاعيف :
حماد بف عمر النصيبي "...

(ْ)

 .فدؿ ىذا عمى القدح في ركاية مف تعمد القمب .

كقاؿ العراقي كالمناكم  " :ىذا [ أم القسـ الثاني مف أقساـ الحديث المقمكب كىك  :أف
يؤخذ إسناد متف فيجعؿ عمى متف آخر كبالعكس ] قد يقصد بو اإلغراب فيككف كالكضع

"

(ٓ)

.

 قمب األسانيد الختبار الرواة ال يعد عمة قادحة :حيث كاف مف عادة المحدثيف اختبار أشياخيـ؛ لمتأكد مف ضبطيـ لمركياتيـ،

كاتقانيـ ليا ،كما حصؿ مع البخارم كغيره

(ٔ)

.

قاؿ ابف حجر العسقبلني  " :كممف كاف يفعؿ ذلؾ [ أم قمب األحاديث ] ؛ لقصد

االمتحاف  :كاف شعبة يفعمو كثي انر؛ لقصد اختبار حفظ الراكم ،فإف أطاعو عمى القمب
عرؼ أنو غير حافظ ،كاف خالفو عرؼ أنو ضابط "

(ٕ)

.

ُ -االقتراح في بياف االصطبلح ( ص . ) ِٔ :

ِ -إصبلح كتاب ابف الصبلح ( ص . ) ُْٔ :

ّ -انظر إلى  :النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ْٖٔ /
ْ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِّٓ :

ٓ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص  ،) ٗٗ :اليكاقيت كالدرر ( ِ . ) َٗ /

ً
ً
ٔ -انظر إلى  :بحث منشكر لػ أ .د .محمد مصطفى نجـ ،كالذم بعنكاف  :ىن ٍ ً ً
يف ىكىن ىك ًاد ًرًى ٍـ
ظ يـ ع ٍقد أ ى
ىى ٍّـ ىغ ىرائ ًب ا ٍل يم ىح ٍّدث ى
ىكفى ىكائًًد ًى ٍـ  ( ،ص . ) ُُ ، َُ :
ٕ -النكت عمى كتاب ابف الصبلح ( ِ . ) ٖٔٔ /
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 قمب اإلسناد من غير قصد من الراوي ال يعد عمة قادحة فيو ،وان كان الحديثالمقموب معموالً بعمة قادحة :
قاؿ السيكطي  " :قد يقع القمب غمطان ،ال قصدان "

(ُ)

.

كقد عد الشي أحمد شاكر ىذا القمب بأنو خطأ مف بعض الركاة ،فقاؿ  " :أما القمب في
اإلسناد ،فقد يككف خطأن [ مف غير قصد ] مف بعض الركاة في اسـ الراكم ،أك نسبو "

(ِ)

 .حيث فيـ مف كبلمو  :أنو ال يعده عمة قاحة .

 من طرق درء عمة القمب في األحاديث  :الجمع ،أو التوفيق ،ونحو ذلك .إذا ما صح تأكيؿ األحاديث المقمكبة ،فإف ىذا سبب في درء العمة القادحة عنيا.
البٍم ًق ٍينًي  " :كمع ذلؾ فدعكل القمب ال تبعد ،كلك فتحنا باب
قاؿ السيكطي نقبلن عف ي
التأكيبلت ،الندفع كثير مف عمؿ الحديث " (ّ) .
القمب في الحديث لو عبلقة كثيقة بالعمة ،كىذه العبلقة تتمثؿ في أف كؿ منيما – أم
القمب كالعمة – يتفقاف في بعض طرؽ الكشؼ عف كؿ منيما ،ككذلؾ – تتمثؿ  -في أف الحديث
المقمكب يعد معمكالن بعمة قادحة خفية – فيي عمى بابيا  ، -كقد تككف غير قادحة – كما بينت

سابقان – فتصبح ليست عمى بابيا سكاء أكانت خفية ،أـ ظاىرة .

ُ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِٓٓ :
ِ -الباعث الحثيث ( ص . ) ّٕ :

ّ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِّٓ :
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بعض األمثمة التي تبين العلقة بين العمة والحديث المقموب :
المثال األول  -حديث مقموب في متنو – والقمب عمة قادحة : -
قاؿ الطبراني  " :حدثنا إبراىيـ ،قاؿ حدثنا عمي بف عثماف البلحقي ،قاؿ حدثنا حماد بف
سممة ،عف أيكب ،كىشاـ ،عف محمد بف سيريف ،عف أبي ىريرة  ، عف النبي  ، كحماد،

عف محمد بف زياد ،عف أبي ىريرة  ، قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل  " : ذركني ما تركتكـ؛ فإنما
ً
ىم ٍرتي يك ٍـ بً ىش ٍي وء فىأٍتيكه ،ىكًا ىذا ىنيى ٍيتي يك ٍـ ىع ٍف ىش ٍي وء
أىمؾ مف كاف قبمكـ ،اختبلفيـ عمى أنبيائيـ ،فىإ ىذا أ ى
فى ٍ ً
استىطى ٍعتي ٍـ " (ُ) .
اجتىنيب ٍكهي ،ىما ٍ

قاؿ أحمد شاكر فيما معناه  :كىذا مثاؿ لمحديث المقمكب في المتف ،فإف الحديث المعركؼ ىك
ً
و
ً
استىطى ٍعتي ٍـ ،ىكًا ىذا ىنيى ٍيتي يك ٍـ ىع ٍف
ىم ٍرتي يك ٍـ بً ىش ٍيء فىأٍتيكا م ٍنوي ىما ٍ
غير ذلؾ – كما في الصحيحيف  " : -فىإ ىذا أ ى
(ِ) (ّ)
ىش ٍي وء فى ىد يعكهي " .

المثال الثاني  -حديث مقموب من قبل أحد الرواة الوضاعين – والقمب ىنا عمة قادحة : -
عمرك الن ً
حديث  :ركاه عمرك بف و
ً
بف و
حم ًاد ً
األعمش ،عف
ص ٍيبً ٍّي ،عف
خالد الحر ُّ
ه
ي ي ي
اني ،عف ٌ
ً
المشركيف في طري و
بالسبلـ،
ؽ ،فبل تبدؤكىـ
صالح ،عف أبي ىريرةى  مرفكعان  " :إذا لىًقيتيـ
أبي
و
ى
… الحديث " (ْ) .
بف و
المترككيف
أحد
حديث
قاؿ الحافظ العراقي  " :فيذا
ه
عمرك  -ي
حم ي
ه
ى
اد ي
مقمكب .قمبوي ٌ :
صالح ،عف ً
ً
ً
أبيو ،عف أبي ىريرةى . 
بسييؿ بف أبي
معركؼ
األعمش ،كاٌنما ىك
فجعمىوي عف
و
ه
الحميدً ،
ً
بف ً
صحيحو (ٔ) مف رك ً
ً
كعبد العز ً
ير ً
اية يشعبةى ،كالثكرمٍّ ،كجر ً
يز
عبد
مسمـ في
ىكذا ركاهي ه
(ٓ)

-

ُ -أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط ( ّ  ، ) ُّٓ /الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لمقمب .

ِ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب  :االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب ( ِ ) االقتداء بسنف رسكؿ اهلل / ْ ( ، 
ِِْ ) ،حديث رقـ  ، ِٕٖٖ :كمسمـ في صحيحو ،في كتاب  :الحج  ،باب ( ّٕ ) فرض الحج مرة في العمر/ ُ ( ،

ّٓٔ ) ،حديث رقـ  ، ُِْ :كفي كتاب  :الفضائؿ  ،باب ( ّٕ ) تكقيره  ، كترؾ إكثار سؤالو ،) ّْٓ / ِ ( ، ...
حديث رقـ  ، َُّ :الحديث بيذا اإلسناد :صحيح .

ّ -انظر إلى  :الباعث الحثيث ( ص . ) ّٕ :

ْ -أخرجو الطبراني في المعجـ األكسط مف طريؽ  :حماد بف عمرك النصيبي ،عف األعمش ،عف أبي صالح ،عف أبي
ىريرة  ، عف رسكؿ اهلل  ، ) ِِٔ / ٔ ( ، الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ .

ٓ -انظر إلى  :لساف الميزاف ( ّ . ) ِْٕ /

ٔ -أخرجو مسمـ في صحيحو ،في كتاب  :السبلـ ،باب ( ْ ) النيي عف ابتداء أىؿ الكتاب بالسبلـ، ّْٓ / ِ ( ،
ّٓٓ ) ،حديث رقـ . ُّ :

212

ً
و
و
ا ً
حديث
قيمي  :ال يحفىظي ىذا مف
م ،كمُّيـ عف يسيىٍي وؿ .قاؿ أبك
بف
محمد الدرىاكٍرًد ٍّ
الع ُّ
جعفر ي
صالح ،عف ً
حديث س ً
ً
ييؿ ً
أبيو " (ُ) .
بف أبي
األعمش ،إنما ىذا
و
ي ي
كقاؿ الطبراني  " :لـ يرك ىذا الحديث عف األعمش إال حماد بف عمرك ،تفرد بو عمرك بف خالد

الحراني "

(ِ)

.

المثال الثالث  -حديث مقموب خطأً – من غير قصد  ، -فرواية ىذا الراوي – غير ىذا
الحديث – ليست معمولة عمة قادحة :
قاؿ ابف الصبلح  " :كمف أمثمتو [ أم الحديث المقمكب ]  :ما ركيناه عف إسحاؽ بف
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو : 
عيسى الطباع ،قاؿ  :حدثنا جرير بف حازـ ،عف ثابت ،عف أنس  قاؿ  :قى ى
ً ً
كمكا ىحتى تىىرٍكنًي " (ّ) .
يم ٍ
ت الص ىبلةي ،فى ىبل تىقي ي
" إ ىذا أيق ى
قاؿ إسحاؽ بف عيسى  :فأتيت حماد بف زيد ،فسألتو عف الحديث ،فقاؿ  :كىـ أبك النضر ،إنما

كنا جميعان في مجمس ثابت البناني ،كحجاج بف أبي عثماف معنا ،فحدثنا حجاج الصكاؼ  :عف
يحيى بف أبي كثير ،عف عبد اهلل بف أبي قتادة ،عف أبيو  :أف رسكؿ اهلل  قاؿ  " :إذا أقيمت

الصبلة فبل تقكمكا حتى تركني "

(ْ)

 .فظف أبك النضر أنو فيما حدثنا ثابت ،عف أنس  .أبك

النضر ىك  :جرير بف حازـ ،كاهلل أعمـ "

(ٓ)

.

كقاؿ السيكطي  " :فيذا حديث انقمب إسناده عمى جرير ،كىك ليحيى بف أبي كثير ،عف عبد اهلل

ابف أبي قتادة ،عف أبيو ،عف النبي  ، ىكذا ركاه األئمة الخمسة ،كىك عند مسمـ ،كالنسائي،
مف ركاية  :حجاج بف أبي عثماف الصكاؼ ،عف يحيى .كجرير إنما سمعو مف حجاج؛ فانقمب

عميو.

كقد بيف ذلؾ حماد بف زيد فيما ركاه أبك داكد في المراسيؿ  :عف أحمد بف صالح ،عف يحيى بف
حساف ،عنو [ أم حماد بف زيد ]  ،قاؿ كنت أنا كجرير عند ثابت ،فحدث حجاج ،عف يحيى بف

ُ -شرح التبصرة كالتذكرة ( ص . ) ٖٗ :
ِ -المعجـ األكسط ( ٔ . ) ِِٔ /

ّ -ىذا الحديث بيذا السند أخرجو ابف الصبلح في مقدمتو ( ص  ، ) ُّّ :الحديث بيذا اإلسناد :ضعيؼ؛ لمقمب .

ْ -أخرجو البخارم في صحيحو ،في كتاب اآلذاف ،باب ( ِِ ) متى يقكـ الناس إذا أركا اإلماـ عند اإلقامةُٔٗ / ُ ( ،

ُٗٔ ) ،حديث رقـ  ، ّٕٔ :ككذلؾ في باب ( ِّ ) ال يسعى إلى الصبلة مستعجبلن ،كليقـ بالسكينة،) ُٔٗ / ُ ( ،
حديث رقـ  ، ّٖٔ :كمسمـ في صحيحو ،في كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب ( َّ ) متى يقكـ الناس لمصبلةُ ( ،

 ،) ِٕٖ /حديث رقـ . ُٓٔ :

ٓ -مقدمة ابف الصبلح ( ص . ) ُّّ :
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أبي كثير ،عف عبد اهلل بف أبي قتادة ،عف أبيو

أنس "

(ِ)

.

ُ -المراسيؿ ألبي داكد ( ص . ) َُٕ :

ِ -تدريب الراكم – تحقيؽ الشبراكم – ( ص . ) ِٓٓ :
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(ُ)

 .فظف جرير أنو إنما حدث ثابت ،عف

الخاتمة
الحمد هلل كما يحب ربي أف ييحمد ،كالصبلة كالسبلـ عمى النبي األحمد ،كالرضا عف
ساداتي آؿ النبي ،كالصحابة ،كمف سار عمى دربيـ الممجد ،كبعد :
عمي بنعمة إتماـ ىذا البحث المكسكـ بػ  " :العمة
فإف اهلل – سبحانو كتعالى – قد تفضؿ ٌ
و
كخير ،و
ببركة ،و
كنعـ ،ذلمت لي كؿ الصعاب ،كيسرت ليس
عمي
كعبلقتيا بعمكـ الحديث "  ،كامتف ٌ
كؿ عسر ،فمو الحمد قبؿ ذلؾ ،كلو الحمد بعد ذلؾ ،كلو الحمد في كؿ كقت كحيف .
ىذا ختاـ بحثي بيف أيديكـ ،عكفت عمى كتابتو آخذان باألسباب المادية كالمعنكية ،قارنان

ذلؾ بالتككؿ عمى اهلل  ، كاالستعانة بو سبحانو ،راجيان منو القبكؿ ،فبدأت أستق أر مف كتب

األصكؿ – ما استطعت إلى ذلؾ سبيبلن  ، -مستنبطان مف كبلـ السادة العمماء  ما يخدـ بحثي،
كيثريو ،فسطرت بعضان مما تكصمت إليو – مما لو عبلقة ببحثي  -في متف بحثي ،كتركت

جزءان؛ خشية اإلطالة؛ فقانكف الجامعة ال يسمح باإلطالة .

بدأت بالكتابة كأنا متيقف أف كؿ عمؿ ابف آدـ يشكبو الخمؿ ،كالزلؿ – إال مف عصمو اهلل

 ، - كيؼ ال؛ كقد أبى اهلل إال إف يجعؿ كتابو أصح كتاب ،ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو ،كال
مف خمفو ،فما كاف في ىذا البحث مف تكفيؽ ،كسداد فيك مف اهلل كحده  -فالفضؿ لو سبحانو،

كال فضؿ لغيره إال بفضمو  ، -كما كاف مف زلؿ أك خطأ فمني كمف الشيطاف ،كاهلل كرسكلو منو
ً
اف
براء؛ كىذا
اقتداء بغبلـ مكسى  عندما نسب الشر لمشيطاف فقاؿ  " :ىك ىما أ ٍىن ىسانيوي إًال الش ٍيطى ي
ه
ىف أى ٍذ يك ىرهي " (ُ) ؛ تأدبان مع مكالنا سبحانو .
أٍ
كقد تكصمت بعد ىذا البحث إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصيات ،أىميا :

ُ -سكرة الكيؼ ( آية . ) ّٔ :
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أىم النتائج التي توصمت إلييا :
ُ -جؿ مف جاء بعد ابف الصبلح – مف السادة العمماء المصنفيف في عمكـ الحديث ، -
اعتمدكا في تعريؼ العمة ،عمى تعريفو لمحديث المع ٌؿ .
ِ -بدأ عمـ العمؿ بمفيكمو الكاسع ،منذ كالدة األحاديث  -أم منذ عصر الصحابة . - 
ّ -ظير في كؿ عصر مف العصكر مف يحمؿ لكاء الذب عف أحاديث رسكؿ اهلل ، 
كيبيف عمميا الظاىرة كالخفية ،القادحة كغير القادحة؛ إتمامان لكعد اهلل ،كتنفيذان لو  { :إًنا
ً
ٍّ
كف }(ُ) .
ىن ٍح يف ىنزٍل ىنا الذ ٍك ىر ىكًانا لىوي لى ىحافظي ى
ْ -ال بد مف إتقاف عمكـ الحديث كميا ،لمف أراد أف يتكمـ في عمـ العمؿ .
ٓ -عمماء الحديث لـ يتقيدكا بما اصطمحكه مف تعريؼ لمعمة ،بؿ أطمقكىا عمى كؿ ضعؼ
أك خمؿ في األحاديث ،سكاء كاف قادحان أك غير قادح ،ظاى انر أك خفيان .

ٔ -العبلقة بيف العمة ،كتخريج األحاديث عبلقة كثيقة؛ فالتخريج مف الطرؽ الرئيسة لمكصكؿ
إلى الكشؼ عف العمة ،كبيانيا .

ٕ -عبلقة العمة بعمكـ الحديث ،ال تقتصر عمى بعض األنكاع ،بؿ ىناؾ عبلقة كثيقة بيف
العمة كجؿ أنكاع عمكـ الحديث ،كىذه العبلقة قد تككف عبلقة طردية متبلزمة ،أك عبلقة

عكسية ،أك كمييما .

ٖ -قد يرتقي الحديث المعمكؿ بعمة قادحة – أم الحديث المردكد  ، -إلى درجة الحديث

المعمكؿ بعمة غير قادحة – أم المقبكؿ  -؛ كذلؾ بكصؿ انقطاع إسناده ،أك جمع بيف
طرقو المختمفة ،أك نحك ذلؾ مف الطرؽ التي يرتقي بيا الحديث .

ٗ -السبب الرئيس لرد أم حديث ،كجعمو خارج دائرة القبكؿ ،ىك  :كجكد عمة قادحة في
الحديث .

َُ -المخالفة في الحديث الشاذ ال تككف مخالفة الثقة لمف ىك أكثؽ منو ،أك جمع مف

الثقات فحسب ،بؿ قد تككف مخالفة الصدكؽ لمف ىك أصدؽ منو ،أك جمع مف الصدكقيف،

كن ىدر مف بحث الثاني ،أك تكمـ عنو .
ى
ُُ -المتابعات كالشكاىد مف الطرؽ  -الرئيسة  -المكصمة إلى الكشؼ عف العمة ،كبيانيا .

ُ -سكرة الحجر ( آية . ) ٗ :
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أىم التوصيات التي أوصي الباحثين بيا :
ُ -االنتماء إلى أىؿ الحديث؛ فيـ الفرقة الناجية ،كأىؿ الحؽ ،كفرساف اإلسبلـ .
ِ -البحث في أصكؿ الحديث؛ فكثير مف الفكائد الحديثية ما زالت مغمكرة بيف ثنايا تمؾ
الكتب ،تحتاج إلى مف يظيرىا .

ّ -دراسة العمة كعبلقتيا بعمكـ الحديث ،كتطبيؽ ىذه الدراسة عمى كتب أصكؿ الحديث
المتنكعة.

ْ -االىتماـ بكتب الحديث – بشتى أنكاعيا  ، -دراسة ،كتحميبلن ،كتفصيبلن ،كشرحان .
ٓ -القياـ ببحكث كدراسات تثرم المكتبة اإلسبلمية الحديثية .

ٔ -البحث في العبلقة بيف العمة كالتخريج ،فقد سطرت نبذة يسيرة تكضح ىذه العبلقة،
كىناؾ الكثير مما يكتب في ىذا المكضكع لـ أذكره – اختصا انر . -

ٕ -البحث في العمة بيف اإلطبلؽ كاالصطبلح مف حيث أقساميا .

كصمى اهلل عمى سيدم رسكؿ اهلل ،ما ذكره الذاكركف ،كغفؿ عف ذكره الغافمكف ،كآخر دعائي أف

الحمد هلل رب العالميف .
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الفيارس
أكالن  -فيرس المصادر كالمراجع .
ثانيان  -فيرس اآليات القرآنية .
ثالثان  -فيرس األحاديث النبكية الشريفة .
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المصادر والمراجع
ترتيب المصادر والمراجع حسب األحرف اليجائية :

المصادر والمراجع

م
ُ-

القرآن الكريم

ِ-

األباطيل والمناكير والصحاح والمشاىير ،الحافظ أبك عبد اهلل الحسيف بف إبراىيـ
الجكزقاني اليمذاني – المشيكر باإلماـ الجكزقاني  ، -تحقيؽ  :عبد الرحمف بف عبد
الجبار الفريكائي ،دار الصميعي لمنشر كالتكزيع .

ّ-

أثر عمل الحديث في اختلف الفقياء – رسالة ماجستير  ، -ماىر ياسيف فحؿ
المكلى ،إشراؼ  :أ .د .ىاشـ جميؿ عبد اهلل ،قدمت ىذه الرسالة إلى مجمس قسـ
الفقو كأصكلو في جامعة صداـ لمعمكـ االسبلمية ،كىي جزء مف متطمبات درجة

الماجستير في العمكـ االسبلمية ،تخصص  :فقو مقارفُٗٗٗ ،ـ .
ْ-

اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة عمى الصحابة ،محمد بف ىبيىادر بف عبد اهلل
الزركشي– المشيكر باإلماـ الزركشي  ، -تحقيؽ  :سعيد األفغاني ،المكتب
اإلسبلمي ،الطبعة الثانيةَُٕٗ ،ـ .

ٓ-

اإلحكام في أصول األحكام ،عمي بف أحمد بف حزـ األندلسي أبك محمد – المشيكر
بابف حزـ  ، -دار الحديث ،الطبعة األكلىَُْْ ،ق .

ٔ-

اختصار عموم الحديث ،أبك الفداء ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي–
المشيكر بابف كثير  ، -تحقيؽ  :أحمد شاكر ،مكتبة دار التراثََِّ ،ـ .

ٕ-

أدب المفتي والمستفتي ،عثماف بف عبد الرحمف بف عثماف الشيرزكم – المشيكر
بابف الصبلح  ، -تحقيؽ  :مكفؽ عبد اهلل عبد القادر ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،
َُْٕق .

ٖ-

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ،الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد الخميمي القزكيني –
المشيكر بأبي يعمى الخميمي  ، -تحقيؽ  :محمد سعيد عمر إدريس ،مكتبة الرشد،

َُْٗ ق .
ٗ-

األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة  -المعركؼ بالمكضكعات الكبرل  ، -نكر
بالمبل عمي القارم  ، -تحقيؽ  :محمد
الديف عمي بف محمد بف سمطاف  -المشيكر
ٌ

الصباغ ،دار األمانة  /مؤسسة الرسالة ُُٕٗ ،ـ .

َُ -إصلح كتاب ابن الصلح ،عبلء الديف مغمطام ،تحقيؽ  :محي الديف البكارم،
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المكتبة اإلسبلميةََِٕ ،ـ .
ُُ -األعلم ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي – المشيكر
بالزركمي  ، -دار العمـ لممبلييف ،الطبعة  :الخامسة عشر ََِِ ،ـ .
ُِ -االقتراح في بيان االصطلح وما أضيف إلى ذلك من األحاديث المعدودة من
الصحاح ،تقي الديف ابف دقيؽ العيد ،دار الكتب العمميةُٖٗٔ ،ـ .

ُّ -ألفية العراقي في عموم الحديث (التبصرة والتذكرة) ،أبك الفضؿ زيف الديف
عبدالرحيـ بف الحسيف العراقي– المشيكر بالحافظ العراقي  ، -تحقيؽ  :ماىر ياسيف
الفحؿ .
ُْ -األم ،محمد بف إدريس الشافعي– المشيكر باإلماـ الشافعي  ، -تحقيؽ :رفعت فكزم
عبد المطمب ،دار الكفاء ،الطبعة األكلىََُِ ،ـ .
ُٓ -الباعث الحثيث شرح اختصار عموم الحديث  -لمحافظ ابف كثير  ، -أحمد شاكر،
مكتبة دار التراثََِّ ،ـ .
ُٔ -البداية والنياية ،أبك الفداء ،إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي– المشيكر
بابف كثير  ، -تحقيؽ  :عمي شيرم ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األكلى،
ُٖٖٗ ـ .
ُٕ -البرىان في أصول الفقو ،إماـ الحرميف ،أبك المعالي الجكيني ،تحقيؽ  :صبلح بف
محمد بف عكيضة ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى ُٕٗٗ ،ـ .
الرزاؽ الحسيني -
ُٖ -تاج العروس من جواىر القاموس ،محمد بف محمد بف عبد ٌ
الممقٌب بمرتضى الزبيدم  ، -تحقيؽ  :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية.
ُٗ -تاريخ األدب العربي ،كارؿ برككمماف ،نقمو إلى العربية  :عبد الحميـ النجار ،الطبعة
الخامسة ،دار المعارؼ .
َِ -تاريخ اإلسلم ووفيات المشاىير واألعلم ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف
عثماف الذىبي – المشيكر باإلماـ الذىبي  ، -تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم ،دار

الكتاب العربي ،الطبعة األكلىُٖٕٗ ،ـ.

ُِ -التاريخ الكبير ،أبك عبد اهلل ،إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي البخارم– المشيكر باإلماـ
البخارم  ، -دار الكتب العممية.ُٖٗٔ ،
ِِ -تاريخ بغداد ،أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم– المشيكر بالخطيب
البغدادم  ، -دار الكتب العممية .
ِّ -تاريخ مدينة دمشق وذكر فضميا وتسمية من حميا من األماثل ،أبك القاسـ ،عمي
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بف الحسف بف ىبة اهلل  -المشيكر بابف عساكر  ، -دار الفكر ،الطبعة األكلى،
ُٖٗٗـ .
ِْ -تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،الحافظ جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ :
محمد أيمف الشبراكم ،دار الحديثََِْ ،ـ .
ِٓ -تذكرة الحفاظ ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي – المشيكر
باإلماـ الذىبي  ،-كتحقيؽ  :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى،

ُٖٗٗـ .

ِٔ -تعريف أىل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،الحافظ ابف حجر العسقبلني،
تحقيؽ  :عاصـ القريكتي ،الطبعة األكلى ،مكتبة المنار .
ِٕ -تقريب التيذيب ،الحافظ ابف حجر العسقبلني ،ضبط  :صدقي العطار ،دار الفكر،
الطبعة األكلى ُٗٗٓ ،ـ .
ِٖ -تقريب النووي مع تدريب الراوي – ضمف كتاب تدريب الراكم ،لئلماـ السيكطي ، -
تحقيؽ  :محمد أيمف الشبراكم ،دار الحديثََِْ ،ـ .
ِٗ -التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطمح الحديث ،حسف محمد
المشاط ،تحقيؽ  :فكاز أحمد زمرلي ،دار الكتاب العربيُٗٗٔ ،ـ .
َّ -التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،أبك عمر ،يكسؼ بف عبد اهلل بف
محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي – المشيكر بابف عبد البر ، -
تحقيؽ:

مصطفى بف أحمد العمكل ،ك محمد عبد الكبير البكرم ،ك ازرة عمكـ

األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية في دكلة المغرب ُّٖٕ ،ق .
ُّ -التمييز ،مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم أبك الحسيف – المشيكر باإلماـ مسمـ
  ،تحقيؽ  :محمد مصطفى األعظمي ،مكتبة الككثر َُُْ ،ق .ِّ -تيذيب التيذيب ،أبك الفضؿ ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني
– المشيكر بابف حجر العسقبلني  ، -دار الفكر ،الطبعة األكلى ُْٖٗ ،ـ .
ّّ -تيذيب الكمال ،يكسؼ بف الزكي عبدالرحمف أبك الحجاج المزم – المشيكر باإلماـ
المزم  ، -تحقيؽ  :بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى َُٖٗ ،
ـ.
ّْ -تيذيب سنن أبي داود وايضاح مشكلتو ،ابف القيـ ،تحقيؽ  :إسماعيؿ مرحبا،
مكتبة المعارؼ ،الطبعة األكلى ََِٕ ،ـ .
ّٓ -توضيح األفكار لمعاني تنقيح اآلثار ،أبك إبراىيـ ،محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف
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محمد  -المشيكر باألمير الصنعاني  ، -تحقيؽ :أبك عبد الرحمف صبلح بف محمد
بف عكيضة ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلىُٕٗٗ ،ـ .
ّٔ -تيسير مصطمح الحديث ،محمكد الطحاف ،مكتبة المعارؼ ،الطبعة العاشرة،
ََِْـ.
ّٕ -الثقات ،محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي – المشيكر بابف حباف -
 ،تحقيؽ  :السيد شرؼ الديف أحمد ،دار الفكر ،الطبعة األكلى ُٕٗٓ ،ـ .
ّٖ -جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكمم ،زيف الديف أبي الفرج

عبد الرحمف بف شياب الديف البغدادم – المشيكر بابف رجب الحنبمي  ، -تحقيؽ :

شعيب األرنؤكط ،إبراىيـ باجس ،مؤسسة الرسالةُٕٗٗ ،ـ .
ّٗ -جامع بيان العمم وفضمو ،أبك عمر ،يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي – المشيكر
بابف عبد البر  ، -تحقيؽ  :أبك عبد الرحمف فكاز أحمد زمرلي ،مؤسسة الرياف  /دار
ابف حزـ ،الطبعة األكلىََِّ ،ـ .
َْ -الجامع ألخلق الراوي وآداب السامع ،أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم –
المشيكر بالخطيب البغدادم  ، -تحقيؽ د .محمكد الطحاف ،مكتبة المعارؼ،

َُّْق .

ُْ -الجرح والتعديل ،اإلماـ عبد الرحمف بف أبى حاتـ الرازم – المشيكر بابف أبي حاتـ
  ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األكلى .ِْ -جلء األفيام في فضل الصلة عمى محمد خير األنام ،محمد بف أبي بكر أيكب
الزرعي أبك عبد اهلل – المشيكر بابف قيـ الجكزية  ، -تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط،
عبد القادر األرنؤكط ،دار العركبة ُٖٕٗ ،ـ .

ّْ -الحاوي في فقو الشافعي ،أبك الحسف ،عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم
البغدادم  -المشيكر بالماكردم  ، -دار الكتب العممية ،الطبعة  :األكلىُْٗٗ ،ـ
.
ْْ -الحديث المعمول ،قواعد وضوابط ،حمزة عبداهلل المميبارم ،الطبعة الثانية .
ْٓ -حاشية الشيخ عطية األجيوري عمى شرح الشيخ محمد الزرقاني ،عمى المنظومة
البيقونية ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى الحمبي كشركاه .

ْٔ -حمية األولياء وطبقات األصفياء ،أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ،دار
الكتاب العربي ،الطبعة الرابعة َُْٓ ،ق .
ْٕ -دالئل النبوة ،جعفر بف محمد بف الحسف الفريابي ،تحقيؽ  :عامر حسف صبرم،
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دار حراء ،الطبعة األكلى َُْٔ ،ق .
ْٖ -سنن ابن ماجو ،محمد بف يزيد القزكيني – المشيكر باإلماـ ابف ماجو  ، -دار
الفجر لمتراث ،الطبعة الثانيةَُِّ ،ـ .
ْٗ -سنن أبي داود ،سميماف بف األشعث السجستاني – المشيكر باإلماـ أبي داكد ، -
دار الفجر لمتراث ،الطبعة الثانيةَُِّ ،ـ .
َٓ -سنن الترمذي ،محمد بف عيسى الترمذم – المشيكر باإلماـ الترمذم  ، -دار الفجر
لمتراث ،الطبعة الثانيةَُِّ ،ـ .
ُٓ -سنن الدارقطني ،أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف
النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني – المشيكر باإلماـ الدارقطني  ، -تحقيؽ :
شعيب األرنؤكط ،كآخركف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى ََِْ ،ـ .
ِٓ -سنن الدارمي ،عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي السمرقندم – المشيكر باإلماـ
الدارمي  ، -دار الحديث ،الطبعة األكلىَََِ ،ـ .
ّٓ -السنن الكبرى وفي ذيمو الجوىر النقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى
الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني  -المشيكر بأبي بكر البييقي  ، -مجمس دائرة المعارؼ،
ي
الطبعة األكلى ُّْْ ،ىػ .

ْٓ -السنن الكبرى ،أبك عبد الرحمف ،أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني – المشيكر
باإلماـ النسائي  ، -تحقيؽ  :حسف عبد المنعـ شمبي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة

األكلىََُِ ،ـ .

ٓٓ -سنن النسائي ،أحمد بف شعيب النسائي ،دار الفجر لمتراثََُِ ،ـ .
ٔٓ -سير أعلم النبلء ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي –
المشيكر باإلماـ الذىبي  ، -تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة

التاسعة ُّٗٗ ،ـ .

ٕٓ -شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،عبد الحي بف أحمد العكرم الدمشقي ،دار
الكتب العممية .
ٖٓ -شرح التبصرة والتذكرة ،أبك الفضؿ ،زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي–
المشيكر بالحافظ العراقي  ، -تحقيؽ  :ماىر ياسيف الفحؿ ،مكتبة المشكاة .
ٗٓ -شرح عمل الترمذي ،ابف رجب الحنبمي ،تحقيؽ  :ىماـ عبد الرحيـ سعيد ،مكتبة،
الطبعة الثانيةََُِ ،ـ .
َٔ -الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ،تحقيؽ  :محمد
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زكريا يكسؼ ،دار العمـ لممبلييف ،الطبعة الرابعة َُٗٗ ،ـ .
ُٔ -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ،محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
بد ،التميمي ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانيةُّٗٗ ،ـ.
ىم ٍع ى
ِٔ -صحيح ابن خزيمة ،أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف
بكر السممي النيسابكرم – المشيكر باإلماـ ابف خزيمة  ، -تحقيؽ  :محمد مصطفى
األعظمي ،المكتب اإلسبلمي َُٕٗ ،ـ .
ّٔ -صحيح البخاري ،أبك عبد اهلل ،إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي البخارم – المشيكر
باإلماـ البخارم  ، -شركة القدس لمنشر ،الطبعة الثانيةَُِّ ،ـ .
ْٔ -صحيح مسمم ،مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم – المشيكر باإلماـ مسمـ ، -
دار الفجر لمتراث ،الطبعة األكلىََِٖ ،ـ .
ٓٔ -الصمة في تاريخ أئمة األندلس ،أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشككاؿ –
المشيكر باإلماـ ابف بشككاؿ  ، -تحقيؽ  :السيد عزت العطار الحسيني ،مكتبة
الخانجي ،الطبعة الثانيةُٗٓٓ ،ـ.
ٔٔ -الطبقات الكبرى ،محمد بف سعد بف منيع أبك عبداهلل البصرم الزىرم – المشيكر
باإلماـ ابف سعد  ، -تحقيؽ  :إحساف عباس ،دار صادر ،الطبعة األكلىُٖٗٔ ،
ـ.
ٕٔ -طبقات الحفاظ ،عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي أبك الفضؿ – المشيكر باإلماـ
جبلؿ الديف السيكطي  ، -دار الكتب العممية َُّْ ،ق .
ٖٔ -طبقات الحنابمة ،محمد بف أبي يعمى أبك الحسيف ،تحقيؽ  :محمد حامد الفقي ،دار
المعرفة .
ٗٔ -طبقات الشافعية الكبرى ،اإلماـ تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي –
المشيكر باإلماـ السبكي  ، -تحقيؽ  :محمكد محمد الطناحي ،عبد الفتاح محمد
الحمك ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانيةُُّْ ،ىػ .
َٕ -طبقات الشافعية ،أبك بكر ،بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي شيبة – المشيكر
بابف قاضي شبية  ، -تحقيؽ  :الحافظ عبد العميـ خاف ،عالـ الكتب ،الطبعة
األكلى َُْٕ ،ىػ .
ُٕ -العبر في خبر من غبر ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي –
المشيكر باإلماـ الذىبي  ، -تحقيؽ  :محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب

العممية .
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ِٕ -العمة وأجناسيا عند المحدثين ،مصطفى باحك ،دار الضياء ،الطبعة األكلى،
ََِٓـ .
ّٕ -العمل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رواية المروذي ،أحمد بف حنبؿ ،تحقيؽ :
كصي اهلل بف محمد عباس ،الدارس السمفية ،الطبعة األكلىُٖٖٗ ،ـ .
ْٕ -عمل الحديث ،اإلماـ عبد الرحمف بف أبى حاتـ الرازم – المشيكر بابف أبي حاتـ -
 ،تحقيؽ  :سعد بف عبد اهلل الحميد .
ٕٓ -العمل الواردة في األحاديث النبوية ،تأليؼ الشي اإلماـ الحافظ أبك الحسف عمى بف
عمر ابف أحمد بف ميدم الدارقطني – المشيكر باإلماـ الدارقطني  ، -دار طيبة،

الطبعة األكلى ُٖٗٓ ،ـ .

ٕٔ -عموم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد ،حمزة عبد اهلل المميبارم،
المكسكعة الشاممة .
ٕٕ -الغاية في شرح اليداية في عمم الرواية  -ابف الجزرم  ، -السخاكم ،تحقيؽ  :أبك
عائش عبد المنعـ إبراىيـ ،مكتبة أكالد الشي لمتراث ََُِ ،ـ .
ٖٕ -غرر الفوائد المجموعة ،في بيان ما وقع في صحيح مسمم من األحاديث

المقطوعة ،يحيى بف عمي بف عبد اهلل بف عمي بف مفرج ،أبك الحسيف ،رشيد الديف
القرشي األمكم النابمسي ثـ المصرم  -المشيكر بالرشيد العطار  ، -تحقيؽ  :محمد
خرشافي ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،الطبعة األكلى ُُْٕ ،ق .

ٕٗ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبك الفضؿ ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف
حجر العسقبلني – المشيكر بابف حجر العسقبلني  ، -دار المعرفة ،طبعة مزيدة
بفيرس أبجدم – ىكذا مدكف عمى الغبلؼ ،كلكف الصكاب أنو مفيرس ىجائي،

كليس أبجدم  -بأسماء صحيح البخارم .

َٖ -فتح الباري ،زيف الديف أبي الفرج عبد الرحمف ابف شياب الديف البغدادم ثـ الدمشقي
 المشيكر بابف رجب الحنبمي  ، -تحقيؽ  :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ،دارابف الجكزم ،الطبعة الثانيةُِِْ ،ىػ .

ُٖ -فتح المغيث شرح ألفية الحديث ،شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاكم –
المشيكر باإلماـ السخاكم  ، -دار الكتب العممية ،الطبعة األكلىَُّْ ،ىػ .
ِٖ -الفتن ،نعيـ بف حماد المركزم ،تحقيؽ  :سمير أميف الزىيرم ،مكتبة التكحيد ،الطبعة
األكلى ُُِْ ،ق .

ّٖ -الفروسية ،شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف عبدالرحمف أبك بكر بف أيكب الزرعي
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 المعركؼ بابف قيـ الجكزية  ، -تحقيؽ  :مشيكر بف حسف بف محمكد بف سمماف،دار األندلسُّٗٗ ،ـ .
ْٖ -الفقيو والمتفقو ،أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم – المشيكر بالخطيب
البغدادم  ، -تحقيؽ  :أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم ،دار ابف الجكزم،
ُُِْىػ .
ٖٓ -القاموس المحيط ،مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ،تحقيؽ :
قسكسي ،الرسالة
مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثامنة ََِٓ ،ـ .
ٖٔ -قواطع األدلة في األصول ،أبك المظفر ،منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد
المركزل السمعاني التميمي الحنفي – المشيكر بابف السمعاني  ، -تحقيؽ  :محمد
حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعي ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلىُٗٗٗ ،ـ .

ٕٖ -الكامل في ضعفاء الرجال ،عبداهلل بف عدم بف عبداهلل بف محمد أبك أحمد الجرجاني
– المشيكر بابف عدم  ، -تحقيؽ  :يحيى مختار غزاكم ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة،
ُٖٖٗ ـ .

ٖٖ -الكفاية في عمم الرواية ،أحمد بف عمي بف ثابت أبك بكر الخطيب البغدادم –
المشيكر بالخطيب البغدادم  ، -تحقيؽ  :أبك عبداهلل السكرقي ،إبراىيـ حمدم

المدني ،المكتبة العممية .

ٖٗ -لسان العرب ،محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم – المشيكر بابف منظكر
  ،دار صادر.َٗ -لسان الميزان ،أبك الفضؿ ،أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني –
المشيكر بابف حجر العسقبلني  ، -تحقيؽ  :دائرة المعرؼ النظامية – اليند،
مؤسسة األعممي لممطبكعات ،الطبعة الثالثة ُٖٗٔ ،ـ .
ُٗ -مجموع الفتاوى ،تقي الديف أبك العباس ،أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني –
المشيكر بابف تيمية  ، -تحقيؽ  :أنكر الباز ،عامر الجزار ،دار الكفاء ،الطبعة
الثالثة ََِٓ ،ـ .
ِٗ -المجموع شرح الميذب ،اإلماـ أبك زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ،دار الفكر .
ّٗ -مختمف الحديث بين الفقياء والمحدثين ،نافذ حسيف حماد ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمية في دكلة قطر ،الطبعة الثانيةََِٗ ،ـ .
ْٗ -المدخل إلى فيم عمم العمل ،حاتـ العكني  -حيث ىذا الكتاب ىك بمثابة محاضرات
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ألقاىا ،فقاـ أحد تبلميذه كىك  :أبك ىماـ السعدم بتفريغو ،كتيذيبو ،كأجاز الشريؼ
حاتـ طباعتو  ، -الطبعة الثانية ُُّْ ،ق .
ٓٗ -المدخل إلى كتاب اإلكميل ،محمد بف عبد اهلل بف حمدكيو أبك عبد اهلل الحاكـ –
المشيكر بالحاكـ النيسابكرم  ،-تحقيؽ  :فؤاد عبد المنعـ أحمد ،دار الدعكة .
ٔٗ -المراسيل ،سميماف بف األشعث السجستاني أبك داكد – المشيكر باإلماـ أبي داكد -
 ،تحقيؽ  :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالةَُْٖ ،ق .
ٕٗ -المستدرك عمى الصحيحين ،أبكعبد اهلل ،الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف
حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم – المشيكر بالحاكـ
النيسابكرم  ، -تحقيؽ  :مصطفى عبد القادر عطا ،دار المعرفة ،دار الكتب

العمميةَُٗٗ ،ـ .

ٖٗ -مسند أحمد بن حنبل ،أبك عبد اهلل ،أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني – المشيك باإلماـ أحمد  ، -تحقيؽ  :السيد أبك المعاطي النكرم ،عالـ
الكتب ،الطبعة األكلىُٖٗٗ ،ـ .

ٗٗ -البحر الزخار ،أبك بكر ،أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البزار – المشيكر باإلماـ
البزار  ، -تحقيؽ  :محفكظ الرحمف زيف اهلل ،مؤسسة عمكـ القرآف  َُْٗ ،ق .
ََُ -مسند الشياب ،محمد بف سبلمة بف جعفر أبك عبد اهلل القضاعي – المشيكر بابف
حكمكف القضاعي  ، -تحقيؽ  :حمدم بف عبد المجيد السمفي ،مؤسسة الرسالة،
ُٖٔٗ ـ .

َُُ -مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ،اإلماـ الحافظ أبك بكر ،محمد بف محمد
بف سميماف الباغندم – المشيكر بأبي بكر الباغندم  ، -تحقيؽ  :محمد عكامة،

مؤسسة عمكـ القرآف .

َُِ -معالم السنن  -شرح سنف أبي داكد  ، -أبك سميماف ،أحمد بف محمد الخطابي
البستي ،المطبعة العممية ُِّٗ ،ـ .
َُّ -المعجم األوسط ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ
الطبراني – المشيكر باإلماـ الطبراني  ، -تحقيؽ  :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد،
عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،دار الحرميف ُُْٓ ،ق .
َُْ -المعجم الكبير ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ
الطبراني – المشيكر باإلماـ الطبراني  ، -تحقيؽ  :حمدم بف عبدالمجيد السمفي،
مكتبة ابف تيمية ،الطبعة الثانية ُّٖٗ ،ـ .
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َُٓ -معجم مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ  :عبد السبلـ
محمد ىاركف ،دار الفكرُٕٗٗ ،ـ .
َُٔ -معرفة عموم الحديث ،محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم – المشيكر بالحاكـ
النيسابكرم  ، -تحقيؽ  :أحمد بف فارس السمكـ ،دار ابف حزـ ،الطبعة األكلى،
ََِّـ .

َُٕ -المغني في الضعفاء ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي –
المشيكر باإلماـ الذىبي  ، -تحقيؽ  :نكر الديف عتر .
َُٖ -المفصل في أصول التخريج ودراسة األسانيد ،عمي نايؼ الشحكد.
َُٗ -المقترب في بيان المضطرب ،أحمد بف عمر بف سالـ بازمكؿ .
َُُ -مقدمة ابن الصلح ،عثماف بف عبد الرحمف بف عثماف الشيرزكم – المشيكر بابف
الصبلح  ، -تحقيؽ  :عبد اهلل المنشاكم ،دار الحديث ،الطبعة األكلىََُِ ،ـ .
ُُُ -مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري – المسماة بػيدم السارم  ، -أحمد بف
عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني – المشيكر بابف حجر العسقبلني  ، -تحقيؽ

 :محمد فؤاد عبد الباقي  ،محب الديف الخطيب ،دار المعرفة ُّٕٗ ،ق .

ُُِ -مكارم األخلق ومعالييا ومحمود طرائقيا ،اإلماـ أبك بكر ،محمد بف جعفر بف سيؿ
بف شاكر السامرم الخرائطي ،تحقيؽ  :عبد اهلل بف بجاش بف ثابت الحميرم ،مكتبة

الرشد ََِٔ ،ـ .

ُُّ -منيج النقد في عموم الحديث ،نكر الديف عتر ،دار الفكر ،الطبعة الثالثةُٕٗٗ ،ـ
.
ُُْ -الموضوعات ،اإلماـ أبك الفرج ،عبدالرحمف بف عمى بف الجكزم القرشى – المشيكر
بابف الجكزم  ، -تحقيؽ  :عبدالرحمف محمد عثماف ،دار الكتب العممية ،الطبعة
األكلى ُٗٔٔ ،ـ .
ُُٓ -موطأ مالك ،مالؾ بف أنس – المشيكر باإلماـ مالؾ  ، -تحقيؽ  :ىاني الحاج،
المكتبة التكقيفية .
ُُٔ -ميزان االعتدال في نقد الرجال ،اإلماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف
الذىبي – المشيكر باإلماـ الذىبي  ، -تحقيؽ  :عمي محمد معكض ،عادؿ أحمد
عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ُٗٗٓ ،ـ .

ُُٕ -نخبة الفكر في مصطمح أىل األثر (مطبكع ضمف كتاب سبؿ السبلـ) ،أبك الفضؿ

أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني – المشيكر بابف حجر
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العسقبلني  ، -تحقيؽ  :عصاـ الديف الصبابي ،عماد السيد ،دار الحديثََِٕ ،ـ.
ُُٖ -نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر ،في مصطمح أىل األثر ،أبك الفضؿ أحمد بف
عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني – المشيكر بابف حجر العسقبلني ، -
تحقيؽ  :عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي ،مطبعة سفير ،الطبعة األكلى ُِِْ ،ق .

ُُٗ -نظم عقد أىم غرائب المحدثين ،ونوادرىم وفوائدىم – بحث منشكر  ، -أ .د .محمد
مصطفى نجـ َُِِ ،ـ .
َُِ -النكت عمى كتاب ابن الصلح ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف
حجر العسقبلني – المشيكر بابف حجر العسقبلني  ، -تحقيؽ  :ربيع بف ىادم
عمير المدخمي ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،المممكة

العربية السعكدية ،الطبعة األكلىُْٖٗ ،ـ .

ُُِ -النكت عمى مقدمة ابن الصلح ،محمد بف ىبيىادر بف عبد اهلل الزركشي– المشيكر
بالزركشي  ، -تحقيؽ  :زيف العابديف بف محمد ببل فريج ،أضكاء السمؼُٖٗٗ ،ـ .
ُِِ -النياية في غريب الحديث واألثر ،أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم –
المشيكر بابف األثير  ، -تحقيؽ  :طاىر أحمد الزاكم ،محمكد محمد الطناحي،

المكتبة العمميةُٕٗٗ ،ـ .

ُِّ -الوافي بالوفيات ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم ،تحقيؽ  :أحمد األرنؤكط
كتركي مصطفى ،دار إحياء التراثَََِ ،ـ .
ُِْ -وفيات األعيان ،وأنباء أبناء الزمان ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف
أبي بكر بف خمكاف – المشيكر بابف خمكاف  ، -تحقيؽ  :إحساف عباس ،دار

صادر ،الطبعة األكلىََُٗ ،ـ .

ُِٓ -اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر ،عبد الرؤكؼ المناكم ،تحقيؽ  :المرتضي
الزيف أحمد ،مكتبة الرشدُٗٗٗ ،ـ.
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فيرس اآليات القرآنية
ترتيب اآليات حسب الحركؼ اليجائية :

طرف اآلية

م
ُ-

"

ِ-

"

ّ-

"

ْ-

"

ٓ-

"

ٔ-

"

ٕ-

رقم

رقم

اآلية

الصفحة

سكرة الحجر

ٗ

ِٔ

سكرة النساء

ٓٔ

َُِ

سكرة األعراؼ

ُِٕ

َُّ

سكرة ىكد

ُُْ

ٕٗ

سكرة الفرقاف

ٖٔ

َُٗ

سكرة الكيؼ

ّٔ

َِٓ

سكرة لقماف

ُِ

ت

اسم السورة

ًإنا ىن ٍحف ىنزٍل ىنا ٍّ
الذ ٍك ىر . " ...
ي
كف . " ...
فى ىبل ىكىرب ى
ٍّؾ ىال يي ٍؤ ًمين ى
ُّؾ ًم ٍف . " ...
ىخ ىذ ىرب ى
ىكًا ٍذ أ ى
ىكأ ًىق ٍـ الص ىبلةى طى ىرفى ٍي النيى ًار . " ...
ً
كف . " ...
يف ىال ىي ٍد يع ى
ىكالذ ى
ً
اف . " ...
ىك ىما أ ٍىن ىسانيوي إًال الش ٍيطى ي

" ىك ىم ٍف ىي ٍش يك ٍر فىًإن ىما ىي ٍش يك ير . " ...
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فيرس األحاديث النبوية الشريفة
ترتيب األحاديث حسب ترتيب الحركؼ اليجائية :

ممحوظة :

إف لـ يكف لمحديث رقـ في مصدره ،ذكرت رقـ الجزء ،كالصفحة التي يكجد فييا .

م

طرف الحديث

ُ " -أىتىى النبًي  ىريج هؿ . " ...
ً
ىحبوي . " ...
ِ " -أىحب ىم ٍف أ ى

ّ " -أحبب حبيبؾ ىكنان . " ...
ب ىحبً ىيب ىؾ ىى ٍكننا. " ...
ىحبً ٍ
ْ " -أ ٍ
ًً
الم ٍس ًج ىد ىحتىى " ...
ٍٓ " -اد يخمي ٍكا بو ى

المصدر

الحديث

الصفحة

سنف الترمذم ،كغيره .

ُُّّ

ٕٗ

السنف الكبرل ،لمنسائي.

ْْْٕ/

ُُّ

سنف الترمذم .

ُٕٗٗ

ٔٔ

سنف الترمذم .

ُٕٗٗ

َُٔ

صحيح مسمـ .

ّٕٗ

ُٕٓ

صحيح البخارم ،كغيره.

ِْٓٔ

ُٕ

صحيح البخارم ،كغيره.

ّٖٔ

َِّ

صْٗٔ:

ُُٖ

سنف ابف ماجو .

ِّٓ

ُْٕ

سنف الترمذم ،كغيره .

ّٖٗ

ّٖ

صُُٓ:

َُٖ

ِِٔٔ/

َِِ

سنف أبي داكد ،كغيره .

ِّْٖ

ُْٕ

سنف أبي داكد ،كغيره .

ِّْٖ

ُٔٔ

َّّٔٗ/

ُُِ

َِّٔ

َُِ

ُْٕٔ/

ٖٖ

ِّٕٔ -

ٔٗ،

َُِٕ

ِٓ

ٔ " -إً ىذا

ىح يد يك ٍـ . " ...
استىٍأ ىذ ىف أ ى
ٍ
ً
ت الص ىبلةي . " ...
يم ٍ
أيق ى

َُ " -إً ىذا

ىح يد يك ٍـ . " ...
ىسيىا أ ى
معرفة عمكـ الحديث .
ص ٍـ . " ...
ص ٍم ى
ت ،ىفٍم ىي ي
ي
المشركيف في  . " ...المعجـ األكسط .
لىًقيتيـ
ى

ٕ " -إً ىذا

ىخاهي . " ...
ىح يد يك ٍـ أ ى
ًٖ " -إ ىذا ىد ىعا أ ى
ًٗ " -إذا رأيتنًي ًفي ً
ىذ ًه . " ...

ُُ " -إً ىذٍا
ُِ " -إذا
ُّ" -
ُْ" -
ُٓ" -
ُٔ" -

ت
ًإ ىذا ىكقى ىع ٍ
ت
إً ىذا ىكقى ىع ٍ
اإلخ ىك ً
اف. " ...
استى ٍكثًر ًم ىف ٍ
ٍ
اس ً
ؽ ىيا يزىب ٍي ير . " ...
ٍ
اٍلفىأ ىٍرةي . " ...
اٍلفىأ ىٍرةي ًفي "...

المراسيؿ .

تاري دمشؽ .
صحيح البخارم ،كغيره.

ُٕ " -اشترييا؛ فإنما الكالء لمف  ."...المعجـ األكسط .
ُٖ-

ً
الحاج يـ " .
" أفطر

ُٗ " -البيعاف بالخيار. " ...
َِ-

" ال ٌش ً
ً
شركف . " ...
ير تسعه كع ي
ي

رقم

رقم

سنف أبي داكد ،كغيره.
صحيح البخارم ،كغيره.
عمؿ الحديث ،البف أبي

حاتـ ،كغيره .
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ُِّٕ

ّْٓ/

ُِْ
ُُُٔٗ،
ُ

ُِ " -الصبلة في أكؿ كقتيا " ...

صحيح ابف حباف ،كغيره.

ِِ " -إف العبد ليعمؿ بعمؿ . " ...

معرفة عمكـ الحديث .

صُْٗ:

سنف أبي داكد ،كغيره .

َّْٕ

َُّ

صحيح البخارم .

َُْٗ

ٔٗ

سنف الترمذم ،كغيره .

ُْٕ

َُْ

صحيح البخارم ،كغيره.

ََُٔ

َُٗ

سنف الترمذم ،كغيره .

َُِٔ

ِّ " -إًف
ِْ " -أىف
ِٓ " -أىف
ىف
ِٔ " -أ ٍ
ِٕ " -أىف
".

آد ىـ . " ...
ؽ ى
اهللى ىخمى ى
احتى ىج ىـ . " ...
النبًي ٍ 
صمٍّي ."...
النبًي  ىك ى
اف يي ى
تى ٍج ىع ىؿ لًم ًو نً ًّدا . " ...
ىريجبلن تييكفٍّ ىي ىعمى ٍى ىع ٍيًد ...

ِٖ " -أف رسكؿ اهلل  أخذ بيد  " ...سنف أبي داكد

َّ " -إف سفينة نكح طافت . " ...
ُّ " -إًف ًمف أى ٍفض ًؿ أىي ً
ام يك ٍـ . " ...
ٍ
ى
ِّ-
" إف كليتمكىا أبا بكر . " ...
ّّ" -
ّْ" -
ّٓ" -
ّٔ" -
ّٕ" -
.
ّٖ" -
ّٗ" -
َْ" -
ُْ" -
ِْ" -

ُُْٕٔ،
ْ

َٕٗ
َّْٔ/

ُُٖ

المكضكعات .

ََُُ/

ُٔٗ

سنف أبي داكد ،كغيره .

َُْٔ

ٕٕ

ُِّْ/

ٕٗ

َّٔٓ

َُْ

ُّّْ

ِٖ

ِٕٕ

ُٖٗ

ِِٗ

ُٕٓ

ِّٓٔ/

ِٗ

ُٖٔٗ

ٕٖ

ِِّْ/

َُٖ

ُّّٓ/

َِِ

ٕٕٓٔ

ُِٔ

َّٓٓ/

ِٗ

ِّٖ،ِٗ/

ُِٓ

ِّٕٗ

ُُٖ

ّْٕ

ّٓ،

حاتـ .

المستدرؾ عمى
الصحيحيف .

ً
يف يقٍمتي ٍـ ىك ىذا ىك ىك ىذا . " ...صحيح البخارم ،كغيره.
أ ٍىنتي ٍـ الذ ى
ً
كف ًر ىجاالن  . " ...سنف الترمذم ،كغيره .
كر ى
إن يك ٍـ ىم ٍح يش ي
أىنوي ىج ٍا ىء ًفي ٍّ
سنف أبي داكد ،كغيره .
الشتىٍا ًء . " ...
ٍ
سنف أبي داكد ،كغيره .
ٌأنوي كاف يصمي . " ...
اـ عمى ىيئتًيا  " ...عمؿ الحديث ،البف أبي
تي ي
بعث ٌ
األي ي
حاتـ .

تخيركا لًين ً
طف يكـ " .
ٌي
بلث مف يكف ًف ً
مسند البزار ،كغيره .
يو . " ...
ثى ه ى
المعجـ األكسط .
ذركني ما تركتكـ . " ...
رأيت رسكؿ ً
اهلل  يسأ يؿ ." ...صحيح البخارم .
ي ي
س ًاقي اٍلقىكًـ ً
مسند أحمد بف حنبؿ .
آخ يريى ٍـ . " ...
ى
ٍ

اء . " ...
ّْ " -ىستى يك ي
يمر ي
كف ىعمىي يكـ أ ى
كد . " ...
ْْ " -ىشي ىبتٍنًي يى ه

ُُّ

ُٖٗ

ِٗ " -أف رسكؿ اهلل  لـ ً
يضر ًب ...عمؿ الحديث ،البف أبي
".

ُْٕٗ

ُٔٔ

سنف ابف ماجو .

مسند أحمد بف حنبؿ .

سنف الترمذم ،كغيره .

ؼ النبً ٍّي  . " ... صحيح البخارم ،كغيره.
ت ىخٍم ى
صم ٍي ي
ْٓ " -ى
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ُِٖ
َّ

ُِٖ

مكطأ مالؾ .

ْٔ " -صميت كراء أبي بكر . " ...
الص ىغ ًر ."...السنف الكبرل ،لمبييقي.
الحًد ٍي ًث ًف ٍي ٍّ
ب ى
ْٕ " -طىمى ي
ً
صحيح البخارم ،كغيره.
ىم ٍرتي يك ٍـ بً ىش ٍي وء . " ...
ْٖ " -فىإ ىذا أ ى

صّٕٓ:

ُُّ

ِٖٖٕ

َِِ

َِّّ/

ُِْ

ّْٓٗ/

ٖٖ

ُٗ

ُُٓ

سنف ابف ماجو .

َّّّ

ُِٓ

صحيح مسمـ .

َُْٖ

ُِْ

صَْٗ:

ُٕٔ
ت

ْٗ " -فبلف في النار . " ...

مسند أحمد بف حنبؿ .

َٓ " -قاؿ اهلل  " : ابتمي عبدم

عمؿ الحديث ،البف أبي

اف النبً ُّي  إً ىذا ىد ىخ ىؿ ." ...
ُٓ " -ىك ى
ِٓ " -يكميكا اٍلىبمى ىح بًالت ٍم ًر . " ...

سنف أبي داكد ،كغيره .

المؤمف . " ...

ّٓ " -ال نفقة لؾ . " ...

حاتـ .

ْٓ " -ال نكاح إال بكلي . " ...

الكفاية .

ٓٓ " -ال يشكر اهلل مف " ...

سنف أبي داكد ،كغيره .

ُُْٖ

صحيح مسمـ ،كغيره .

ُِٔٔ

صحيح مسمـ .

ُٕٕٖ-

ٓٔ

ّٔ

ُّّ

ِ ِِ/

َُٗ

سنف الترمذم .

ِٖٗٔ

ٓٔ

صحيح البخارم ،كغيره.

ُِٖ

ٕٔ

المدخؿ إلى اإلكميؿ

صٓٔ:

ُٔٗ

سنف أبي داكد ،كغيره .

َُْٕ

ْٔ

ُُِّٔ/

ُّٓ

صحيح البخارم ،كغيره.

ْْٓٓ

ُّٖ

معرفة عمكـ الحديث .

ِّٕ

ٖٔ

سنف الدارقطني .

ُُّٓ/

َُْ

صحيح مسمـ .

ِٗٔٗ

ُِّ

صحيح البخارم ،كغيره.

ِّٕٗ

َُّ

عمؿ الحديث ،البف أبي

َِّٕ/

ٕٖ

ٔٓ-

ً
ً
اموي . " ...
" لٍم ىم ٍمميكؾ طى ىع ي

ٕٓ " -ليس أحد منكـ ينجيو . " ...
ٖٓ " -لى ٍي ىس ًف ٍي ىما يد ٍك ىف ىخ ٍم ىس ًة  . " ...مكطأ مالؾ .
عمؿ الحديث ،البف أبي
ٗٓ-
ىص ٍابً ىعوي . " ...
أ
ـ
ك
د
ىح
أ
ف
ك
ي
ن
ي
ل
"
ىى ٍ ى ى ى ي ي ٍ ى
حاتـ .
َٔ " -مثؿ أمتي مثؿ المطر . " ...
ُٔ " -ىمر النبً ُّي  بًقى ٍب ىرٍي ًف . " ...
ِٔ " -معمٍّمك ً
ص ٍب ىي ٍانً يك ٍـ ًش ىٍارًريك ٍـ " ...
يى ي

ّٔ " -مف أفضؿ أيامكـ يكـ . " ...
ْٔ" -
ٓٔ" -
ٔٔ" -
ٕٔ" -
ٖٔ" -
ٗٔ" -

ىقاـ الصبلةى . " ...
ىمف أ ى
صب ىح بً ىس ٍب ًع " ...
ىم ٍف تى ى
ىم ٍف ىجمى ىس ىم ٍجمً ىسان . " ...
مف ً ً
بلتً ًو . " ...
صىٍ
ىٍ ى
ضح ىؾ ف ٍي ى
ؾ . " ...
ىض ىح ي
كف ًمـ أ ٍ
ىى ٍؿ تى ٍد ير ى
اع ىع ٍب ندا . " ...
ىك ىم ٍف ٍابتى ى

كبكا . " ...
َٕ " -يا أىيُّيا ٌ
اس  ،تي ي
الن ي

المعجـ الكبير .
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ُُّ،
َُٔ

حاتـ .

ُٕ " -ىيا ىع ىجنبا ًال ٍب ًف ىع ٍم ورك . " ...
ِٕ " -يقاؿ لمرجؿ يكـ القيامة  . " ...معرفة عمكـ الحديث .
ّٕ " -يي ًزـ ٍّ ً
اعةى  ." ...الفتف .
الج ىم ى
الس ٍف ىياني ى
ىٍ ي
صحيح مسمـ .
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ْٖٗ

ُٖ

صُٕٗ:

ُِّ

صُٕٖ:

ُُِ

