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 انعهت غري انقادحت وأثزها يف صحت احلذيث
 

 )*(أ.م.د.إبراهيم صالح محمود
 

 مهخص انبحث
 الحمد هلل مستحق الحمد ، والصالة والسالم عمى رافع لواء الحمد ، وبعد :          

همفههو ومنزلههو بههفن عمههوم الحههدفث ، ولعههل مسهه لو أحههد مهها لعمههم العمههل مههن أفانههال ي فى ههى عمههى      
ثرها عمى الراوي ، من المسائل المهمو أت ثفرها في الحكم عمى الحدفث، و  حو وبفان مدىالعمو القاد

دفهد أثارهها قوال العمماء في أثباتها ، وتحألدراستها ومعرفو حقفقتها وبفان  التي ت رض وجودها بقوة،
نههها أىههر دح فههي صههحو الحههدفث ،ومههن جانبههها اآن هنههاك ىطههً  ووهمهها فقههأ. فكونههها عمههو تسههتوج  

و الهوهم ، أحتى فعرف ما مدى حهدود ههذا الىطه  فر قادحو تستدعي التوقف والتمهل  في الحكم غ
نال ي فج  الحكم عمى الحدفث بالصحو بمجرد روافو الثقات لهال ، فكهذلك الحهال ي فجهوز رد أفكما 

الحههدفث بهه دنى عمههو قههد فكههون لههها اثههار محههدودة ي تسههتوج  رد الحههدفث مههن أجمههها ، لههذلك  ههرعت 
ول عنههد أهههل المعههو وعنههد أهههل تههدأت بتعرفههف العمههو  فههي المبحههث اأث فههي هههذم المسهه لو ، فابالبحهه

فرهها ، فكانهت فهي الحدفث ،  ثم  تكممت في المبحث الثاني عن مواقف العمماء من العمو ومدى ت ث
نهال ي فوجهد  هيء اسهمال عمهو غفهر أنهواع   و أول بفنت ففال مذه  القهادحفن بكهل ثالث مطال  ، اأ

ثبهات إثهاني ف وحهحت ففهال مهذه  القهائمفن بما المطمه  الأالعمل كمها قادحو ومؤثرة عندهم، ف قادحو
ن فه تي أي لهها فهي الحهدفث، فالعمهدة عنهدهم ثهر سهمبأي أع من العمل والتوسع ففها مع ن هي هذا النو 

ثهم بهدا، أالثقهو عنهدهم ي فىطه  وي فتهوهم  الحدفث عن الثقات وي فحرم ما حاط بال من عمل ،وكه ن
 ىفر أبفن من ىاللال المذه  الوسط القائل ب ثبات مثل ت هذا المبحث بالمطم  الثالث واأانهف
 
 

 )*( أستاذ هساعد في قسن أصول الدين،كلية العلوم اإلسالهية،جاهعة الووصل.

 ن لها اثرا في حدود ما وقعت بال.أثبات إهذا النوع من العمل ولكن مع 
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يسههتنتاجات التههي توصههمت الفههها و اأقههوال التههي ذكرتههها م كههل اأعههدأن أوحاولههت قههدر المسههتطاع   
بعهد أقر  مها فكهون الهى الصهوا  و أئمو هذا ال ن أجعل هذا البحث أمثمو التطبفقفو ،من صنفع باأ
كون عههن الىطهه . فمهها كههان ففههال مههن صههوا  فههذلك فحههل اهلل ومّنههال ، ومهها كههان ففههال مههن ىطهه  ههههههههههف مهها

 فمني .
 فدنا محمد وعمى آلال وصحبال وسمم . وصمى اهلل  عمى س 
 

Uncertainty and its impact on the health of the hadeeth 
 

Asst. Pro. Dr. Ibrahim Saleh Mahmood 
 
 

ABSTRACT 
        I began to define the bug in the first subject with the people of the 

language and the people of the talk, and then I spoke in the second section 

on the positions of scientists of the bug and the extent of their impact, was 

in three demands, the first showed the doctrine of the initiators of all kinds 

and there is no such thing as a non - The second requirement is to clarify 

the doctrine of those who say that this kind of ills is to be established and 

expanded with the negation of any negative impact on them in the 

hadeeth. The mayor has the right to talk about trustworthy people, and it is 

not harmful to him. I ended this subject with the third and final 

requirement to show through it (B) the proof of proving such a kind of ills, 

but with proof that it has an effect within the limits of what has occurred  . 
   

 ادلطهب االول : تعزيف انعهت يف انهغت
)عل ،العفن والالم : أصول ثالثو صحفحو : أحدها : تكرار أو تكرفر ، و قال ابن فارس :    

الثاني عائق فعوق ، و الثالث : حعف في ال يء . فاأول العمل و هو ال ربو الثانفو ، و فقال 
عمل بعد نهل و فقال أعل القوم اذا  ربت ابمهم عمال. والثاني :العائق فعوق ؛ قال الىمفل : العمو 

حبال عن وجهال ، و فقال : اعتمال كذا أي اعتاقال ، قال : ف عتمال الدهر و لمدهر حدث ف عل صا
بها معتل، قال ابن ايعرابي : عل المرفض فعل فهو ههههرض، وصاحههههههههههعمل.والثالث : العمو الم
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ا فقال فالن )وَتَعمََّل باَأمر واْعَتلَّ َت اَغل..... وَعمََّمال بطعام وحدفث ونحوهما َ َعماُل بهم ٔعمفل (
 ُٕفَعمِّل ن َسال بَتِعمٍَّو وَتَعمَّل بال َأي َتَمهَّى بال وَتَجزََّأ وَعمَّمِت المرَأُة َصِبفَّها(

ن أقر  هذم المعاني المعوفو لمعنى العمو في اصطالح المحدثفن هو المرض ، و ذلك أوي  ك   
منع من الحكم أن الحدفث الذي ظاهرم الصحو اذا اكت  ت ففال عمو قادحو فان ذلك ف

 ىرى لمعمو .لسالمو.بىالف المعاني المعوفو اأبصحتال.فالعمو تنافي الصحو وا
و قد أطمق بعض العمماء عمى الحدفث ))المعل(( اسم : الحدفث))المعمل((.وسمي افحا 

صح ان فسمى معل  ، فرى ان كممو معمول ىط  لعوي واأ ))المعمول(( ، غفر أن بعض العمماء
دي :) العمو بالكسر : المرض ، عل ، فعل ، واعتل ، وأعمال اهلل تعالى ، فهو معل ، قال ال فروزآبا

،وقال ابن الصالح : )وفسمفال أهل الحدفث : المعمول ، وذلك منهم  ٖوعمفل ، وي تقل معمول (
. وهذا   ٗومن ال قهاء في قولهم في با  القفاس العمو والمعمول  مرذول عند أهل العربفو والمعو (

اوحح ان معمول ومعمل كالهما ىط   فقد ووافقال في ذلك السفوطي ٘أكدم ووص ال بانال لحن ما 
والصوا  معل )أن اسم الم عول من أعل الرباعي ي ف تي عمى م عول بل واأجود ففال معل بالم 
واحدة أنال م عول أعل قفاسا وأما المعمل فم عول عمل وهو لعو بمعنى ألهام بال يء و عمال ولفس 

 ٙال عل بمستعمل في كالمهم( هذا
قال العراقي بعد بفانال ىط  ل ظو المعمول في هذا الموحع: )والتعبفر بالمعمول موجود في     

كالم كثفر من أهل الحدفث في كالم الترمذي في جامعال وفي كالم الدارقطنى وأبى أحمد بن 
ارفخ وفي عموم الحدفث أفحا عدى وأبى عبد اهلل الحاكم وأبى فعمى الىمفمي وروام الحاكم في الت

 . ٚعن البىاري( 
اذا فالراجح من حفث المعو استىدام ل ظو المعل بدي من المعمل او المعمول ، غفر ان     

استىدام هويء ايئمو الكبار لم ظو المعمول فوج  عمفنا عدم تىطئو من فستىدمها في الجان  
 جهابذتال . ايصطالحي فهم اهل هذا العمم و من وكبار أئمتال و 
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 ادلطهب انثاني : تعزيف انعهت يف االصطالح
لقد ُذكرت العمو  في عدة مواحع من مباحث عموم الحدفث ولعل  في اول هذم المواحع هو    

و  انت ائها من هذا الحدفث لكي فستكمل الحدفث  روط ههههههفي تعرفف الحدفث الصحفح بوج
صفال هو في مبحث العمو ، فقد ذكرت بت اصفل هههت  واأكثروايهم  اأىرالصحو ، والموحع 

اكثر ، كما واستىدمها المحدثون ب كل كثفر في الجان  التطبفقي لمحدفث عندما فبفنون سب  رد 
ايحادفث وبفان حع ها ، ومن ىالل استىدام المحدثفن لهذا المصطمح فمكن ان نستىرج اكثر 

 من تعرفف لمعمو وهي كاأتي :
ىاص(: هي السب  العامض الى ي الذي فقدح في الحدفث الذي ظاهرم التعرفف ايول )ال

السالمو ، هذا هو التعرفف ايول لمعمو ، وفمكن ان نطمق عمفال التعرفف الىاص لمعمو او 
 ايصطالحي 

قال ابن الصالح  )وهي عبارة عن أسبا  ى فو غامحو قادحو ففال ، فالحدفث المعمل هو :       
عمى عمو تقدح في صحتال مع أن ظاهرم السالمو منها ، وفتطرق ذلك إلى  الحدفث الذي اطمع ففال

واكثر الذفن أتوا  بعد ابن   1اإلسناد الذي رجالال ثقات الجامع  روط الصحو من حفث الظاهر(
الصالح عرفوا العمو بمثل هذا التعرفف او قرفبا منال ، فنالحظ ان كل من عرف العمو  وحع لها 

ما  وهما الى اء والقدح ، فقد عرفها النووي بقولال: )عبارة عن سب   رطان ي بد من تواجده
 -. وعرَّفها العراقي في ايل فو بقولال:1غامض قادح مع أن الظاهر السالمو منال (

 (ٓٔففها غموض وى اء أثَّرت)                  وهي عبارة عن أسبا  طرت
 (ٔٔوقال ابن حجر: )المعمول ما عمتال قادحو ى فو()

 عرف العمو ذكر هذا التعرفف كالسىاوي والسفوطي وغفرهم   وكل من
إن ابن الصالح لم فكن هو اول من ا ار الى هذم ال روط في العمو واعطاها هذا التعرفف   

ولكنال قد فكون اول من صرح بهذم ال روط فاننا نستطفع ان نجد هذم ال روط في تعرفف العمو 
 في كالم الذفن سبقوم . 
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ظاهر في كالم وعبارات المحدثفن من قبمال وهذا ما نرام واححا جمفا في كالم  فقفد الى اء   
نَّما فعمَّل الحدفث من أوجال لفس لمجرح ففها مدىل، فإنَّ حدفث المجروح »الحاكم عندما قال:)  وا 

ساقط واٍم، وعمو الحدفث تكثر في أحادفث الثِّقات، أْن فحدِّثوا بحدفٍث لال عمو ففى ى عمفهم عممال، 
(. وكذلك نستطفع ان نستىرج هذا ال رط من كالم المتقدمفن ٕٔ« )صفر الحدفث معموًي...فف

ايوائل عن العمو، فقد صرحوا بان الحدفث ي تعرف عممال حتى تجتمع طرقال ، فقد تىت ي العمو 
وي تظهر اي بعد البحث وجمع الطرق ، وقد تى ى عمى كبار المحدثفن فال فعرفها اي الجهابذة 

م كما ى فت عمى ايمام مسمم ولم فعرفها اي أستاذم ايمام البىاري رحمال اهلل ، كما هو اأعال
معموم في كت  العمل ، بل صرحوا بان معرفتهم بهذا العمم كالكهانو  لصعوبتال وى ائال . قال عبد 
؟ الرحمن بن مهدي : ))معرفو عمل الحدفث الهام فمو قمت لمعالم بعمل الحدفث من أفن قمت هذا 

. َوَقاَل عمي  بُن 74ث ، عند الجهال كهانو(هههههههارنا الحدفهههههههههههال:) إنكههههههوق 73لم فكن لال حجو((
َوَقاَل إبن أبي حاتم :)سمعُت أبي فقول:  75المدفني :)ربما أدركُت عمَو حدفٍث بعد أربعفن سنو(

ادفَث وفذكر عممها، وكذلك جرى بفني وبفن أبى زرعو فومًا تمففز الحدفث ومعرفتال، فجعل فذكر أح
كنُت أذكر أحادفث ىط  وعممها وىط  ال فوخ، فقال لي: فا أبا حاتم قلَّ من ف هم هذا! ما أعز 
هذا! إذا رفعت هذا من واحد واثنفن فما أقلَّ من تجد من فحسُن هذا!وربما أ ك في  يء أو 

َقاَل أبى: وكذاَك كان  فتىالجنى  يء في حدفث فإلى أن التقى معَك ي أجد من ف  فنى منال،
،و قال أحمد بن صالح المصري : )معرفو الحدفث بمنزلو الذه  و ال بال فان الجوهر 76أمري(

انما فعرفال أهمال ، و لفس لمبصفر ففال حجو اذا قفل لال: كفف قمت: ان هذا إن هذا بائٌن ؟ فعني 
ن ى اء العمو هنا راجع في بعض اسبابال الى عدم ت71الجفد و الرديء( وقعال في هذا المحل . وا 

كونال صادرا من ثقو او ممن ي فرجى ىط م ، فمم فكن ابن الصالح اول من قال بالى اء في 
العمو،  ولكن هذا الذي ف هم من كالم القوم وعباراتهم ، والذي ارام ان هذا التعرفف لمعمو لفس 

ل هذا التعرفف كما ىاصا بالمت ىرفن كما ذه  بعض الباحثفن وانما المتقدمون افحا فقولون بمث
 مر معنا في عباراتهم واقوالهم . 

 أما مس لو القدح فسن ردها في المبحث التالي يستفعابها بت اصفمها .
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التعرفف الثاني)العام( : فعبر بها عن كل ىط  او وهم وقع بال الراوي ثقو كان ام حعف ا ،ى فا 
تعرفف العام لمعمو ،  :قال ابن كان هذا الىط  ام ظاهرا ،قادحا ام غفر قادح . وهذا هو ال

الصالح )ثم اعمم انال قد فطمق اسم العمو عمى غفر ما ذكرنام من باقي اأسبا  القادحو في 
الحدفث المىرجو لال من حال الصحو الى حال الحعف المانعو من العمل بال عمى ما هو مقتحى 

لع مو و سوء الح ظ و نحو ل ظ العمو ؛ و كذلك تجد في كت  العمل الكثفر من الجرح بالكذ  و ا
ذلك من أنواع الجرح ، و سمى الترمذي النسخ  من عمل الحدفث ثم ان بعحهم أطمق اسم العمو 

من أرسل الحدفث الذي أسندم الثقو  إرسالحو هههههههوم الىالف نهههههههههههههعمى ما لفس بقادح من وج
قادحو أو غفر قادحو ى فو أو  و قال الحافظ ابن حجر: )و العمو أعم من أن تكون 71الحابط (
نجد مصداق ذلك في كت  عمل الحدفث التي اعمت بها  فإنناوكما ذكر ابن الصالح   71واححو(

ظاهرة ، قال الدكتور ماهر ال حل:) ومن فنظر في كت  ال روح و التىرفج و  ب سبا ايحادفث 
ث التي ففها جرح ظاهر، العمل فجد اطالق ل ظ العمو و المعمول و المعل عمى كثفر من اأحادف

وقد قمت باستقراء كتا  عمل ابن ابي حاتم و أ رت عمى اأحادفث التي أعمت بالجرح الظاهر 
فوجدتها كثفرة العدد فزفد مجموعها عن مائتفن و سبع و أربعفن حدفثا فقد أعل باينقطاع سبعو 

ا... و قد أعل بالجهالو وع رفن حدفثا ... و قد أعل بحعف الراوي مائو و ثالثو و أربعفن حدفث
ثمانفو و ستفن حدفثا.... و قد أعل بايىتالط ىمسو أحادفث.... و قد أعل بالتدلفس أربعو 

فهذم  11أحادفث. و كذلك نجد في كالم كثفر من جهابذة العمم اطالق العمو عمى الجرح الظاهر(
اعد تصحفح كمها اسبا  ظاهرم لحعف الحدفث ولفست بىاففو عمى من لال ادنى معرفو بقو 

وتحعفف اأحادفث. ففعبر بالعمو هنا عمى الىط  الذي وقع ففال الراوي ينال جاء بال عمى ىالف 
الواقع الصحفح  فال بد من تسمفتها بالعمو ينال ىط  سواء كان هذا الىط  واححا بفنا لمجمفع ام ا 

ام لفس لال  انال قد ى ي عمى بعض وظهر لبعض، وسواءا كان لهذا الىط  اثر قادح في الحدفث
 اثر قادح ، ف ي نوع من هذم ايىطاء نسمفها عمو  . 

هذا هو الذي فظهر لي في تعرفف العمو من ىالل استىدام المحدثفن لها واهلل اعمم . وهو ما     
ذكرم الكثفر من العمماء ان لمعمو تعرف فن احدهما فقفدها بالى اء والقدح وايىر عام لكل ىط  ،  



 

 هجلة كلية العلوم اإلسالهية

 م2163-هـ 6341(                                      61/2العدد)                                           التاسعالوجلد 

 713 

أن تقففد العمو بكونها ى فو قادحو هو عندم قفد أغمبي ، فقد قال  : ))وك ن وقد بفن الصنعاني 
ي فإنال سف تي أنهم قد فعمون ب  فاء ظاهرة غفر ى فو وي غامحو  هذا تعرفف أغمبي لمعمو وا 

فالمحدثون اذا تكمموا عن العمو باعتبار ان ىمو  17وفعمون بما ي فؤثر في صحو الحدفث((
ي بد منال لتعرفف الحدفث الصحفح .فانهم في هذم الحالو فطمقون العمو و  الحدفث منها فعد قفدا

فرفدون بها المعنى ايصطالحي الىاص، وهو : السب  الى ي القادح . واذا تكمموا في نقد 
الحدفث ب كل عام فانهم في هذم الحالو فطمقون العمو و فرفدون بها : السب  الذي فعل الحدفث 

ظاهرا قادحا أو غفر قادح . و هذا توجد لال نظائر عند المحدثفن ، منها :  بال : سواء كان ى فا أو
المنقطع فهو بالمعنى الىاص : ما حصل في اسنادم انقطاع في موحع أو في أكثر من موحع 
ي عمى التوالي . هذا المصطمح ن سال فستعممال المحدثون أفحا استعماي عاما ففرفدون : كل ما 

وحع في السند كان ، فف مل :المعمق وهو: الذي حصل ففال انقطاع حصل ففال انقطاع في أي م
في اول السند.و المرسل و هو : الذي حصل ففال انقطاع في آىر السند.و المعحل  و هو : 
الذي حصل ففال انقطاع في أثناء السند باثنفن ف كثر عمى التوالي . و ف مل أفحا المنقطع 

.لذلك قال 11المنوال جرى استعمالهم لمصطمح العمو بالمعنى الىاص الذي ذكرنام . و عمى هذا
ابن حجر: )إن اسم العمو إذا أطمق عمى حدفث ي فمزم منال أن فسمى الحدفث معموي 

   13اصطالحا(
 ادلبحث انثاني :مذاهب انعهماء يف انقذح بانعهت وبيان اثارها

لك، وما نرفد ان العمو كما هو معروف ومت ق عمفال ىط  الراوي وتوهمال أو ما قد فظهر كذ 
نستوححال من ىالل هذا المطم  هل كل هذم الحايت التي تقع في الحدفث تستوج  القدح ام 

 ان منها ما ي فقدح .وفمكن اجمال مذاه  العمماء في هذم المس لو بالمطال  ايتفو :
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 ادلطهب االول : انقذح بكم انىاع انعهم :
قادحت وانتفاء أي اثز ذلا يف ادلطهب انثاني :انقىل بىجىد عهم غري ان

 احلذيث: 
ادلطهب انثانث :انقىل بىجىد عهم غري قادحت ونكنها مؤثزة يف ما وقعت 

 فيه.
 انعهم  أنىاع: انقذح بكم  األولادلطهب 
ولقد تكمم العمماء عن تحدفد العالقو بفن العمو والقدح، وهل فمزم ان تكون كل عمو قادحو ،        

حدود هذا القدح فبعض الباحثفن ذه  الى )أن العمو كمها قادحو، أنها دالو واذا كانت كذلك فما 
عمى وهم الراوي وىطئال، وفكون الىط  قادحا في صحو ما وقع ففال الىط ، وقد فكون ذلك في 
اإلسناد أو في المتن أو في كمفهما، وي تىرج العمو عن أن تكون قادحو، ولهذا جاء تعرفف العمو 

.ونس  هذا ٕٗالوا:إن العمو عبارة عن سب  غامض فقدح في صحو الحدفث(متحمنا ذلك حفن ق
ن لم تقدح عند  القول الى المتقدمفن من المحدثفن )فإن العمو تقدح عندهم في صحو الحدفث وا 

لذلك نجد ان المحدثفن المتقدمفن عندما فعرفون الحدفث الصحفح او فذكرون  روطال  ٕ٘غفرهم(
لم فقفدوها بالقادحو وما ذاك إي ينهم فعدون كل عمو قادحو ،  فال فطمبون ىموم من العمو مطمقا و 

حاجو لتقففدها بالقدح ين القدح ص و يزمو لمعمو ،وهذا ما دفع ابن الصالح لحذفها من التعرفف 
بالرغم من انال فقول بوجود عمل غفر قادحو  أن ) الرسم عمى اصطالح المحدثفن إذ هذم الكت  

حهم وعرفت أنهم ف ترطون في الصحفح السالمو من العمو مطمقا فزفادة ًأل ت في بفان اصطال
القادحو في وصف العمو زفادة قادحو في صحو الرسم عمى أصمهم فحذف ابن الصالح لها هو 

فإن كثفرًا من العمل  التي  فعمِّل بها المحدثون الحدفث ي تجري عمى أصول  ٕٙالصوا (
و قد فكون ففال  يء من التناقض  فالصحو معناها السالمو . فالجمع بفن الصحو والعم ٕٚال قهاء
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لعو واصطالحا والعمو معناها الىط  او الىمل فال فجتمعان، قال ابن حجر:) أن بعض المحدثفن 
،)أن طرفقو المحدثفن م ادها أن كل  ٕٛفرد الحدفث بكل عمو سواء كانت قادحو أو غفر قادحو(

ىط  ، مهما كان نوعال ، وهم فحرصون عمى الصوا  في العمل قادحو ، أن القدح عندهم هو ال
فهو  ٜٕالروافو ، وعمى معرفو الصحفح منها ، والقدح في صحو ايسناد فعدونال قدحًا أفحًا(

مذه  مبني عمى  دة ايحتفاط يحتمال الوهم والعمط، قال المعممي الفماني رحمال اهلل في مقدمو 
نكر اأئمو المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحو ، تحقفقو لكتا  ال وائد المجموعو :)إذا است

فإنهم فتطمبون لال عمًو ، فإذا لم فجدوا عمًو قادحو مطمقًا حفث وقعت : أعّموم بعمو لفست بقادحو 
 .ٖٓمطمقًا، ولكنهم فرونها كاففو لمقدح في ذاك المنكر(

ن العمل وان كانت غفر وهذا مالحظ في كت  العمل ، ف نهم فردون ايحادفث بمثل هذا النوع م
قادحو ، فاذا ان رد الراوي عن  فخ بحدفث لم فروم عنال بقفو اصحابال يسفما ان لم فعرف هذا 
المن رد بطول صحبو ، او رفع الراوي الثقو حدفثا فجاء ثقو اىر فاوق ال، او ذكر صحابفا فمما روام 

أصحا  هذا المذه  أن  مرة اىرى ذكر صحابفا غفرم او أبدل الراوي ثقو مكان ثقو ، ففرى
ايىتالف فقدح في الحدفث إي إْن َدلَّ دلفل عمى أنال عند المىتمف عمفال بالطرفقفن، قال ابن دقفق 
العفد في بفان حجو هذا ال رفق:)إن ايحطرا  في الحدفث، دلفل عمى عدم حبطال في 

ايىتالف عمى ، و قال ابن حجر ناقال عن اصحا  هذا الراي في  المعنى ن سال )ان ٖٔالجممو(
الراوي دلفل عمى عدم حبطال في الجممو، ففحر ذلك ولو كان رواتال ثقات إي أن فقوم دلفل عمى 

، وقال ال فخ عبداهلل الجدفع ٕٖأنال عند الراوي المىتمف عمفال عنهما جمفعًا أو بالطرفقفن(
ن لم تكن مناقحو ل روافو من هو ان)الدارقطني مت دد ، وقد فعل روافو الثقو بمجرد المىال و وا 

وفؤكد ذلك ايحادفث التي انتقدها الدارقطني عمى ال فىفن وطرفقو انتقادم لبعض ٖٖأولى منال(
هذم ايحادفث ومنها ما نقمال عنال ابن حجر وتعقبال عمفها ، قال :)قال الدارقطني وأىرج البىاري 

الدنفا لم حدفث ثابت عن بن الزبفر قال قال محمد صمى اهلل عمفال وسمم من لبس الحرفر في 
فمبسال في اآىرة وهذا لم فسمعال ابن الزبفر من النبي صمى اهلل عمفال وسمم إنما سمعال من عمر 
قمت هذا تعق  حعفف فإن ابن الزبفر صحابي فهبال أرسل فك ن ماذا، وكم في الصحفح من 
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مرسل صحابي وقد ات ق اأئمو قاطبو عمى قبول ذلك إي من  ذ ممن ت ىر عصرم عنهم فال 
بمىال تال واهلل أعمم وقد أىرج البىاري حدفث بن الزبفر عن عمر تمو حدفث ثابت عن بن  فعتد

. وهذم مجموعو من ايمثمو التي ذكرها المعممي الفماني  ٖٗالزبفر فما بقي عمفال لالعتراض وجال(
في بفان منهج جماعو من المحدثفن في القدح بعمل قد فراها غفرهم غفر قادحو، ) فمن ذلك 

 نَّ راوفال لم فصّرح بالسماع  ، هذا مع أن الراوي غفر مدلس أعلَّ البىاري بذلك ىبرًا روام إعاللال ب
عمرو بن أبي عمرو مولى المطم  ، عن عكرمو ،....ونحو ذلك كالمال في حدفث عمرو بن 
دفنار في القحاء بال اهد والفمفن .ونحوم أفحًا كالم  فىال عمي ابن المدفني....... وكذلك أعلَّ 

حاتم ىبرًا روام المفث بن سعد عن سعفد المقبري ،.....ومن ذلك إ ارة البىاري إلى إعالل  أبو
حدفث الجمع بفن الصالتفن ، ب نَّ قتفبو لّما كتبال عن المفث كان معال ىالد المدائني ، وكان ىالد 

ن لم فتبفن وجهال ، كإعال لهم ُفدىل عمى ال فوخ ،...ومن ذلك اإلعالل بالحمل عمى الىط  ، وا 
حدفث عبدالممك بن أبي سمفمان في ال  عو،.....ومن ذلك إعاللهم بظنِّ أن الحدفث ُأدىل عمى 

 ٖ٘ال فخ ، كما ....في ترجمو ال حل بن الحبا  وغفرها .(
وفي كتا  العمل يبن ابي حاتم بعحا من هذم ايمثمو ،وهذا الكتا  كما معروف) عبارة عن    

حمن ف جابال عمفها،وففال بعض اأسئمو موجهو أبي زرعو الرازي أسئمو طرحها عمفال ولُدم عبد الر 
.وهذم اأحادفث المذكورة في كتابال تعتبر معمولو حس  عممال ومعرفتال .... ،وقد ذكر ففها بعض 
الصحفح الذي ذكرم اأئمو الكبار.وهو فتكمم عمى أسانفد كل حدفث جرحًا وتعدفاًل وقد فكون ففها 

قادحو في المتن ففبقى الحدفث صحفحًا،أو يتقتحي تمك العمو حع ال عمو في السند،ولكنها غفر 
( ..وهناك أحادفث ٛٗ( و)ٖٕ( و)ٚ( و)ٙ( و)٘( و)ٗ( )ٖ( و)ٕ( و)ٔانظر اأحادفث رقم )

 ٖٙ( : "تحت كل  عرة جنابو.."ٖ٘حع ها أو استنكرها وهي صحفحو أو حسنو مثل الحدفث )
اهه وقد صح مرساًل،... والحدفث رقم  ٖٚدفثفقال : هذا منكر،والحارث بن وجفال حعفف الح

( قال عنال :) محطر  ٜٚ( رجح المرسل والصوا  أنال صحفح مرفوع والحدفث رقم )ٓٚ)
. بل ذه  بعض المحدثفن الى ٓٗوغفرهما( ٜٖوهو حدفث صحفح في الصحفحفن ٖٛاإلسناد(

ح لوكان تعمفل احادفث بسب  اىتالف ال اظها مع احادفث اىرى مستقمو عنها ،وهذا قد فقد
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الحدفث واحدا واىتم ت ال اظال بصورة ي فمكن الجمع بفنهما، اما اذا كانا حدفثفن مستقمفن فال فعد 
اىتالف ايل اظ هنا عمو ولكن عمل بذلك بعض المحدثفن كما بفن ابن رج  في  رحال لمعمل 

في إسنادم عندما وحح هذم المس لو فقال: )واعمم  أن هذا كمال إذا عمم أن الحدفث الذي اىتمف 
حدفث واحد ، فإن ظهر أنال حدفثان بإسنادفن لم فحكم بىط  أحدهما ،وعالمو ذلك أن فكون في 
أحدهما زفادة عمى اآىر ، أو نقص منال ، أو تعفر فستدل بال عمى أنال حدفث آىر ، فهذا فقول 

المدفني عمي بن المدفني وغفرم من أئمو الصنعو : هما حدفثان بإسنادفن . وقد ذكرنا كالم ابن 
في ذلك في با  ص و الصالة عمى النبي صمى اهلل عمفال وسمم من كتا  الصالة ، وكثفر من 
ن اىتمف ل ظ  الح اظ كالدار قطني وغفرم ي فراعون ذلك ، وفحكمون بىط  أحد اإلسنادفن ، وا 

ن  إذا الحدفثفن إذا رجع إلى معنى متقار  ، وابن المدفني ونحوم إنما فقولون هما حدفثان بإسنادف
احتمل ذلك وكان متن ذلك الحدفث فروى عن النبي صمى اهلل عمفال وسمم من وجوم متعددة ، 
كحدفث الصالة عمى النبي صمى اهلل عمفال وسمم ... وكذلك حدفث اأعمش عن أبي س فان عن 
جابر في هدي النبي صمى اهلل عمفال وسمم العنم المقمدة وحدفثال عن إبراهفم عن اأسود عن عائ و 

 . ٔٗي هدي النبي صمى اهلل عمفال وسمم العنمف
فمن الح اظ من قال : الصحفح حدفث عائ و ، وحدفث جابر وهم ، ومنهم من قال : هما حدفثان 

 .ٕٗمىتم ان في أحدهما التقمفد ، ولفس في اآىر.(
ففرى اصحا  هذا الرأي انال ي وجود لمعمل غفر القادحو وان كل عمو هي قادحو ومؤثرة في 

 الذي وقعت ففال . الحدفث
 ادلطهب انثاني :انقىل بانعهم غري انقادحت وانتفاء أي اثز ذلا يف احلذيث

وعمى ىالف ذلك نجد رأفا آىر ي فنظر في هذم العمل وي فعتد بها وي فرى لها أي ت ثفر في      
رم الحدفث ، فالعمدة عندهم ان ف تي الحدفث عن طرفق الثقات ، فاذا جاء بهذم الص و لم تح

ن كان الذي ارسمال او اوق ال اكثر ثقو او عددا او مصاحبو  عمل ايرسال او الوقف اوغفرها حتى وا 
ومالزمو لمن روام عنال . وهذا فظهر جمفا وواححا في كالم الحافظ أبو فعمى الىمفمي في معرض 

فح وحجو، وي بفانال لمعمو ،قال:)أن فروي الثقات حدفثًا مرساًل، وفت رد بال ثقو مسندًا. فالمسند صح
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حتى انال وصف بعض ايحادفث بانال )صحفح معمول( قال ابن  ٖٗتحرم عمو اإلرسال(
الصالح:)ثم إن بعحهم أطمق اسم العمو عمى ما لفس بقادح من وجوم الىالف نحو إرسال من 
أرسل الحدفث الذي أسندم الثقو الحابط حتى قال : من أقسام الصحفح ما هو صحفح معمول كما 

فاىتالف الثقات واحطرابهم في   ٗٗ: من الصحفح ما هو صحفح  اذ واهلل أعمم(قال بعحهم 
ن كنت ي أرى ايحطرا  في اإلسناد  ايسانفد يفعتبر عمو قادحو عندهم،كما قال ابن القطان:)وا 
نما ذلك إذا كان من  فدور عمفال الحدفث ثقو ، فحفنئذ ي فحرم اىتالف النقمو عنال إلى  عمو ، وا 

ل ، أو رافع وواقف ، أو واصل وقاطع . وأما إذا كان الذي احطر  عمفال بجمفع ههمسند  ومرس
هذا ، أو ببعحال ، أو بعفرم ،غفر ثقو ، أو غفر معروف ، فايحطرا  حفنئذ فكون زفادة في 

، فال فمكن رد روافو الثقو لمجرد زفادتال  فئا لم فذكرم ثقو غفر فتوهفم حافظ يجل هذم ٘ٗوهنال(
نما سكتوا عن  يء جاء الزفادة ي معن ى لال إي لو صرح الناس بمىال تال ، وهم لم فصرحوا ، وا 

. فاىتالف الرواة في اسم رجل ي فؤثر ذلك، أنال إن كان ذلك الرجل ثقو فال حفر،  ٙٗهو بال 
ن كان غفر ثقو فحعف الحدفث إنما هو من قبل حع ال ي من قبل اىتالف الثقات في اسمال  وا 

طف  البعدادي:)الحكم لممسند إذا كان ثابت العدالو حابطا لمروافو ففج  ،وقال الى ٚٗفت مل ذلك
قبول ىبرم وفمزم العمل بال وان ىال ال غفرم وسواء كان المىالف لال واحدا أو جماعو وهذا القول هو 
الصحفح عندنا أن إرسال الراوي لمحدفث لفس بجرح لمن وصمال وي تكذف  لال ولعمال أفحا مسند 

مرسال أو عند بعحهم اي أنهم أرسموم لعرض أو نسفان والناسي ي فقحى لال عند الذفن رووم 
عمى الذاكر وكذلك حال راوي الىبر إذا أرسمال مرة ووصمال أىرى ي فحعف ذلك أفحا لال أنال قد 

وقال  ٛٗفنسى ففرسمال ثم فذكر بعدم ففسندم أو ف عل اأمرفن معا عن قصد منال لعرض لال ففال(
فن في الرفع والوقف ي فؤثر في الحدفث حع ا لجواز أن فكون الصحابي افحا :)اىتالف الروافت

فسند الحدفث مرة وفرفعال الى النبي صمى اهلل عمفال و سمم وفذكرم مرة أىرى عمى سبفل ال توى وي 
فرفعال فح ظ الحدفث عنال عمى الوجهفن جمفعا ،وقد كان س فان بن عففنو ف عل هذا كثفرا في 

نما لم فكن هذا مؤثرا في حدفثال ففروفال تارة مسن دا مرفوعا وق ال مرة أىرى قصدا واعتمادا، وا 
الحدفث حع ا مع ما بفنام أن إحدى الروافتفن لفس مكذبو لألىرى ،واأىذ بالمرفوع أولى أنال 
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أزفد كما ذكرنا في الحدفث الذي فروي موصوي ومقطوعا ،وكما قمنا في الحدفث الذي فن رد راوفال 
. واعتمدوا في ٜٗحكما ي فذكرم غفرم ان ذلك مقبول والعمل بال يزم واهلل أعمم(بزفادة ل ظ فوج  

ذلك عمى التجوفز العقمي، قال ابن حجر مبفنا حجو القائمفن بهذا الراي:)إذا كان الراوي ثقو فمم ي 
وهذا لفس تجوفزا ٓ٘فجوز أن فكون لمحدفث إسنادان عند  فىال حدث ب حدهما مرة وباآىر مرارا(

فحس  وانما هو ما وصمنا من الروافو ،فهو واقع موجود وجائز معقول،  فالتجوفز العقمي عقمفا 
هنا لفس مظنو التهمو وانما  اهد فقوفال يستنادم الى الروافو الموجودة عن طرفق الثقو التي عدها 

 المذه  ايول عمو في الحدفث .
لال كما قال ابن حزم: )قد عمل بل جعل بعض العمماء مجيء الحدفث بهذم الصورة تقوفو        

قوم أحادفث؛ ب ن رواها عن رجل مرة وعن آىر أىرى. وهذا قوة لمحدفث وزفادة في ديئل صحتال 
 .ٔ٘ومن الممكن أن فكون سمعال منهما(

وفمكن أن نبرر موقف اصحا  هذا المذه  تجام هذا النوع من ايىتالف ب ن بعض الثقات قد   
م متصال حس  ن اطال في التحدفث، دون أن فكون ذلك احطرابا فروي الحدفث مرسال بعد أن روا

منال، وقد فقع لممحدث  ك حول اسم الصحابي، أو وصل الحدفث، ففتح ظ عن روافتال متصال، 
وفروفال مرسال بايحتفاط، بعد أن روام متصال ، كما حدث ذلك لمالك وأفو  السىتفاني وغفرهما 

فرووا الحدفث عمى التوهم وال ك. ويحتمال أن فكون من الثقات الذفن فكون من عادتهم أن ي 
ذلك سب  ايىتالف في الوصل واإلرسال فمعل الىمفمي وغفرم قد أطمق القول ب ن اإلرسال ي 

 . ٕ٘فحر المسند 
ومع كل هذم ايدلو التي ذكرها اصحا  هذا الرأي وما فؤفدهم من تجوفز عقمي وامكان      

ل بصحو الحدفث بمجرد ظاهرايسناد قول متسرع ،وقد فقع صاحبال حدفثي ، فانال ي فى ى ان القو 
في الىط ، ففنبعي مالحظو ما فدور حول هذا الحدفث من عمل واحوال حتى وان لم تكن قادحو 
ولكن ي بد من م اهدة اثارها ومعرفو ما فترت  عمفها.وعدم التهاون او التساهل في ن ي القدح 

ودها فستوج  البحث والتتبع لتحدفد اثارها في الراوي بمثل هذا النوع من العمل،فان وج
نما فعرف بال هم والح ظ وكثرة  والمروي.لذلك قال الحاكم) إن الصحفح ي فعرف بروافتال فقط وا 
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السماع ولفس لهذا النوع من العمم عون أكثر من مذاكرة أهل ال هم والمعرفو لفظهر ما فى ى من 
دفث* باأسانفد الصحفحو غفر مىرجو في كتابي اإلمامفن عمو الحدفث فإذا وجد مثل هذم اأحا

 ٖ٘البىاري و مسمم لزم صاح  الحدفث التنقفر عن عمتال ومذاكرة أهل المعرفو بال لتظهر عمتال(
ادلطهب انثانث :انقىل بىجىد عهم غري قادحت ونكنها مؤثزة يف ما وقعت 

 فيه.
ى ت صفل ،فالقدح بكل عمو مذه  ي وما بفن هذفن الرأففن فمكن القول ان المس لو تحتاج ال 

و وذلك لثبوتها غفر قادح ب  فاءكثفرة لتعمفمها  حادفثأال من ت دد ، ولو قمنا بال لرددنا فى ى ما فف
ن التهاون والتوسع بعدم القدح بكل العمل ففال مجازفو كبفرة ي بد من وحع أبطرق صحفحو ،كما 

او بالروافو عن  فىال دون بقفو الرواة وىصوصا حابط لها ويتبقى مطمقو من دون تقففد.فان راد ر 
اذا كانت الدواعي متوافرة لمروافو فستوج  البحث والتتبع قبل القول بالقبول المبا ر او الرد 
المطمق ،ومما فج  التنبال الفال هو انال كما ي فجوز ان ندىل في حدفث رسول اهلل  صمى اهلل 

در ان ي نىرج من حدفث رسول ما هو منال ، عمفال وسمم ما لفس منال، فج  التنبال بن س الق
،بل العبرة بالتثبت والتحوط   ٗ٘فمفست العبرة برد ايحادفث، والطعن يدنى  ك والقدح بكل عمو

من ان نقع في احد المحظورفن، وهذا هو المذه  الوسط ما بفن المذهبفن المذفن سبقام وهو ما 
 ل العمماء وصنفعهم .نحاول ان نبفنال في ايسطر القادمو من ىالل اقوا

ف ي بدافو ايمر ي بد ان نففن ونحدد معنى القدح  فإن أرفد بال ) القدح في صحو ما قالال       
الراوي عمن فوقال فالعمو عمى هذا ايعتبار كمها قادحو أن العمو كما سبق هي الوهم والىط  فما 

د بعحا من انواع العمل ، لذلك نجد ابن الصالح بعد ان ع٘٘كان وهمًا ي فكون صحفحًا ( 
كارسال الموصول او وقف المرفوع قال بعدها:)وكل ذلك مانع من الحكم بصحو ماوجد ذلك 

فىطئ ففال راوفال ، فعندما  ، وهذا حكم صحفح وكالم سمفم، فمن لوازم صحو الحدفث ان يٙ٘ففال(
، انما فقصدون المحدثون المتقدمون العمو في تعرفف الحدفث الصحفح وي فص ونها بالقدح  فذكر

الحدفث بهذا ايسناد فج  ان فكون ىالفا من اي عمو ين مجرد العمو فعد ىط  من الراوي 
في وصف العمو بانها قادحو فهم  اففستمزم ن ي الصحو عن الحدفث ، اما المت ىرون الذفن زادو 
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و نال  جاء من طرفق آىر ىالي من العملحدفث مع وجود عمو غفر قادحو ، أقالوا بصحو ا
عموما ، كتعففر اسم ثقو بثقو آىر  ، ف ن الحدفث  ي فصح لو لم فكن  اي الطرفق الىط  وحتى 
وان كان الطرفق الىط  ثقو ، ولكنال فصح اذا جاء من طرفق لفس ففال ىط ، فمذلك قبل .اما ان 

العمو ارفد بالقدح هنا هو القدح بصحو الحدفث حتى ين الراوي توهم بفن ثقتفن فهذا تحمفل لهذم 
فوق ما تحتمل ، فهذا الكالم ففال نظر ومىالف لما عمفال ائمو الحدفث وما فقتحفال العقل السمفم 

حادفث في الصحفحفن فمع  دة أسانفد صحفحو منها  بذلك لرددنا احادفث ثابتو وردت بولو قمنا 
م فروا تحري ال فىفن وحبطهما وما عرف عنهما من ايتقان والح ظ فقد ىرجا هذم ايحادفث، ول

ما ففها عمو قادحو ، فجاء غفرهم فعدوها عمال قادحو مما فوج  عمى رأفهم رد هذم ايحادفث . 
 لذلك استمزم القول بوجود عمل غفر قادحو .

قوالهم أان صنفعهم و  وحتى وان لم تستىدم هذم الم ظو في كالم ايئمو المتقدمفن غفر      
مام ال افعي موححا لمثل هذم مر ،  قال اإلا اأحادفث فستمزم هذحكامهم عمى كثفر من اأأو 

النوع من العمل : )لو استوفا في الح ظ و ك أحدهما في  يء لم ف ك ففال صاحبال لم فكن في 
َد  ٚ٘هذا موحع لئن فعمط بال الذي لم ف ك( وقال الترمذي في حدفث ففال احطرا  :)َوَقْد َجوَّ

الكالم ن سال لالمام احمد ففما نقمال ابن الجوزي). قال اأثرم ونس  ُٛ٘حَسْفٌن اْلُمَعمُِّم َهَذا اْلَحِدفَث(
وقال الىطابي: )الىط   ٜ٘قمت أحمد قد احطربوا في هذا الحدفث ؟ فقال: حسفن الُمَعمِّم فجودم(

، وقال ٓٙمن إحدى روافتفال متروك والصوا  معمول بال ولفس في ذلك ما فوج  توهفن الحدفث(
 فحر إذا قامت القرائن عمى ترجفح إحدى الروافات أو أمكن ابن حجر:)ايىتالف عند الح اظ ي

وقال افحا :)ما اىتمف في إرسالال ووصمال بفن الثقات ف ي الصحفحفن  ٔٙالجمع عمى قواعدهم(
ونبقى مع  الصحفحفن وما ذكرم ايمام مسمم عن صحفحال عندما قال: )عرحت  ٕٙمنال جممو(

ما أ ار أن لال عمو  تركتال ، وكل ما قال  إنال كتابي هذا المسند عمى أبي زرعو الرازي ، فكل 
وفعمق ابن حجر عمى هذا الكالم قائال:) عرف وتقرر أنهما ي  ٖٙصحفح ولفس لال عمو أىرجتال(

فهذا تاكفد من ابن ٗٙفىرجان من الحدفث إي ما ي عمو لال أو لال عمو إي أنها غفر مؤثرة عندهما(
حجر رحمال اهلل عمى ان ال فىففن فرفان وجود عمل غفر قادحو لذلك اىرجوا هذم ايحادفث  التي 
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انتقدها عمفهم كبار المحدثفن كالدارقطني وغفرم، ومما فؤكد كالم ابن حجر قول ايمام مسمم ن سال 
ن أراد سبفل القوم ووفق عن كتابال افحا:)قد  رحنا من مذه  الحدفث وأهمال بعض ما فتوجال بال م

فحاحًا في مواحع من الكتا  عند ذكر اأىبار المعممو إذ  لها، وسنزفد إن  اء اهلل تعالى  رحًا وا 
، فهو فصرح انال ٘ٙأتفنا عمفها في اأماكن التي فمفق بها ال رح واإلفحاح إن  اء اهلل تعالى(

نال رحمال اهلل فراها عمال غفر قادحو سفذكر اىبارا معممو ولكنال سفبفن العمل في مواحعها ،فموي ا
في اصل الحدفث لما ىرجها،ومن امثمو ذلك الحدفث ايتي )َحدَّثََنا َعْبُد المَّاِل ْبُن َمْسَمَمَو اْلَقْعَنِبيُّ 

ُبَحْفَنَو َأنَّ َرُسوَل َحدَّثََنا ِإْبَراِهفُم ْبُن َسْعٍد َعْن َأِبفاِل َعْن َحْ ِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َعْبِد المَّاِل ْبِن َماِلٍك اْبِن 
ْبِح َفَكمََّماُل ِبَ ْيٍء َي  َنْدِري َما ُهَو  المَّاِل َصمَّى المَّاُل َعَمْفاِل َوَسمََّم َمرَّ ِبَرُجٍل ُفَصمِّي َوَقْد ُأِقفَمْت َصاَلُة الصُّ

َعَمْفاِل َوَسمََّم َقاَل َقاَل ِلي ُفوِ ُك َأْن  َفَممَّا اْنَصَرْفَنا َأَحْطَنا َنُقوُل َماَذا َقاَل َلَك َرُسوُل المَّاِل َصمَّى المَّالُ 
ْبَح َأْرَبًعا .َقاَل اْلَقْعَنِبيُّ َعْبُد المَّاِل ْبُن َماِلٍك اْبُن ُبَحْفَنَو َعْن َأِبفاِل ،َقا َل َأُبو اْلُحَسْفِن ُفَصمَِّي َأَحُدُكْم الصُّ

، فقد ا ار ايمام مسمم الى ان لهذا الحدفث عمو  ُٙٙمْسِمٌم َوَقْوُلاُل َعْن َأِبفاِل ِفي َهَذا اْلَحِدفِث َىَطٌ (
في احد اسانفدم وبفنها ،غفر انال لم فعدها قادحو في اصل الحدفث لذلك ىرجال ،وقد اىرج 
البىاري هذا الحدفث مع اىتالف في اسنادم وهذا نص الحدفث بسندم في البىاري)َحدَّثََنا َعْبُد 

دَّثََنا ِإْبَراِهفُم ْبُن َسْعٍد َعْن َأِبفاِل َعْن َحْ ِص ْبِن َعاِصٍم َعْن َعْبِد المَّاِل ْبِن اْلَعِزفِز ْبُن َعْبِد المَّاِل َقاَل حَ 
َمِن َفْعِني اْبَن َماِلٍك اْبِن ُبَحْفَنَو َقاَل َمرَّ النَِّبيُّ َصمَّى المَّاُل َعَمْفاِل َوَسمََّم ِبَرُجٍل َقاَل ح و َحدَّثَِني َعْبُد الرَّحْ 

دَّثََنا َبْهُز ْبُن َأَسٍد َقاَل َحدَّثََنا ُ ْعَبُو َقاَل َأْىَبَرِني َسْعُد ْبُن ِإْبَراِهفَم َقاَل َسِمْعُت َحْ َص ْبَن ِبْ ٍر َقاَل حَ 
َوَسمََّم  َمْفالِ َعاِصٍم َقاَل ،َسِمْعُت َرُجاًل ِمْن اْأَْزِد ُفَقاُل َلاُل َماِلُك اْبُن ُبَحْفَنَو ،َأنَّ َرُسوَل المَّاِل َصمَّى المَّاُل عَ 
اَلُة ُفَصمِّي َرْكَعتَْفِن َفَممَّا اْنَصَرَف َرُسوُل المَّاِل َصمَّى المَّاُل َعَمْفاِل وَ  َسمََّم َيَث َرَأى َرُجاًل َوَقْد ُأِقفَمْت الصَّ

ْبحَ  ْبَح َأْرَبًعا الصُّ َأْرَبًعا . تَاَبَعاُل ُغْنَدٌر َوُمَعاٌذ  ِباِل النَّاُس َوَقاَل َلاُل َرُسوُل المَّاِل َصمَّى المَّاُل َعَمْفاِل َوَسمََّم الصُّ
اٌد َعْن ُ ْعَبَو ِفي َماِلٍك، َوَقاَل اْبُن ِإْسَحاَق َعْن َسْعٍد َعْن َحْ ٍص َعْن َعْبِد المَّاِل اْبِن ُبَحْفَنَو ،َوَقاَل َحمَّ 

رى ان الثقات فمن ىالل روافات ال فىفن لهذا الحدفث ن َٚٙأْىَبَرَنا َسْعٌد َعْن َحْ ٍص َعْن َماِلٍك (
اىتم وا ففال، فمرة َعْن َعْبِد المَّاِل بن مالك اْبِن ُبَحْفَنَو ،ومرة  عن َماِلٍك اْبِن ُبَحْفَنَو ،ومرة َعْن َعْبِد المَّاِل 
ْبِن َماِلٍك اْبِن ُبَحْفَنَو َعْن َأِبفاِل ، فهل الحدفث من روافو عبداهلل عن النبي، أم من روافال مالك عن 
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فو عبداهلل عن ابفال مالك عن النبي صمى اهلل عمفال وسمم ، ولقد حكم ايمام مسمم النبي، أم من روا
عمى الروافو الثالثو بانها ىط  من ابن قعن  ، وبقفت الروافتان ايولى والثانفو من غفر بفان في 
أي الروافتفن فكون الىط  ولكن البىاري اىرج الحدفث وذكر معال السندفن من غفر تعمفق ،لذلك 

، وي  ك ان مثل هذم الحالو تسمى عمو ، لكنها غفر  ٛٙبن حجر )واأمر ففال محتمل(قال ا
قادحو كما ف هم من صنفع ال فىفن ،أنهما ما وحعا في كتابفهما  فئًا إي بحجو ن وما أسقطا 

. ومثال آىر لذلك، الحدفث الذي اىرجال البىاري عن ابي ُهَرْفَرَة َرِحَي  ٜٙمنال  فئًا إي بحجو 
ِمْساُل ثُمَّ اُل َعْناُل َفُقوُل َقاَل النَِّبيُّ َصمَّى المَّاُل َعَمْفاِل َوَسمََّم: )ِإَذا َوَقَع الذَُّباُ  ِفي َ َراِ  َأَحِدُكْم َفْمَفعْ المَّ 

فقد حكم عمفال ابو حاتم بانال )حِدفٌث ُمحطِرُ  ِٓٚلَفْنِزْعاُل َفِإنَّ ِفي ِإْحَدى َجَناَحْفاِل َداًء َواْأُْىَرى ِ َ اًء(
لكن ايمام البىاري رحمال اهلل ىرج هذا الحدفث ولم فعد هذم العمو القادحو ، ونبقى مع ٔٚاإِلسناِد(

. روام جماعو، عن أبي قالبو، عن أبي ٕٚايمام البىاري وحدفث )"أفطر الحاجم والمحجوم"
اأ عث الصنعاني، عن  داد بن أوس.وروام آىرون، عن أبي قالبو، عن أبي أسماء الرحبي، 

وبان رحي اهلل تعالى عنال.وروام فحفى بن أبي كثفر عن أبي قالبو بالطرفقفن جمفعا.قال عن ث
الترمذي: س لت محمدا عنال فصححال، فقمت: وكفف ما ففال من ايحطرا ؟قال: كالهما عندي 

فمم فر البىاري هذا ايىتالف  قادحا في الحدفث بل كالهما صحفح ي تمالها عمى ٖٚصحفح(.
لو الرواة وحبطهما وغفرها من ال روط ايىرى، فال فجوز ان نقدح بكل  روط الصحو من عدا

العمل ، ولكن وجود مثل هذم العمل فستوج  البحث والتثبت وهوما دعا الترمذي لمتحري والسؤال 
 عن هذا الحدفث ، فبفن لال البىاري ان العمو في هذا الحدفث غفر قادحو . 

و  أبي حاتم وأبي زرعو في اثبات هذا النوع من العمل ونست هد بمجموعو من ايمثمو التطبفقف   
 مما جاء في كتا  العمل يبن ابي حاتم :

المثال ايول:قال ابن ابي حاتم  )س لُت أِبي ، وأبا ُزرعو ، َعن حِدفٍث ؛ رواُم أُبو اأحوِص ، عن 
عٍ  ، عِن الّنِبيِّ صمى اهلل أِبي ِإسحاق ، عِن العفزاِر بِن ُحرفٍث ، عن أِبي بِصفٍر ، عن ُأبيِّ بِن ك

عمفال وسمم ، قال :" أثقُل الّصالِة عمى الُمناِفِقفن صالُة الِع اِء وال جِر ، ولو فعمُمون ما ِففِهما ، 
الحِدفث، قال أُبو ُمحّمٍد ورواُم ُ عبُو ، والحّجاُج بن  ِٗٚأّن صّف اُأولى لعمى ِمثِل صفِّ المالِئكو"
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ن َعبِد اهلِل بِن أِبي بِصفٍر ، عن ُأبيِّ بِن كعٍ  ، عِن الّنِبيِّ صمى اهلل أرطاة ، عن أِبي ِإسحاق ، ع
.وقال غفُرُم : عن أِبي ِإسحاق ،  عمفال وسمم.ورواُم الّثوِريُّ ، واىُتِمف عناُل.فقال وِكفٌع : عِن الّثوِريِّ

ى اهلل عمفال وسمم.وروامُ عن َعبِد اهلِل بِن أِبي بِصفٍر ، عن أِبي بِصفٍر ، عن أِبي ، عِن الّنِبيِّ صم
زهفر بن معاوفو ، وزكرفا بن أِبي زائدة ، وجرفر بن حاِزٍم ، عن أِبي ِإسحاق ، عن َعبِد اهلِل بِن 
أِبي بِصفٍر ، عن أِبفاِل ، عن أِبي ، عِن الّنِبيِّ صمى اهلل عمفال وسمم. فقال أِبي : كان أُبو ِإسحاق 

بِصفٍر ، وسمع من ابن أِبي بِصفٍر ، عن أِبي  واسع الحدفث ، فحتمل أن فكون سِمع من أِبي
فاىتالف ابي اسحاق في الروافو مرة روام عن  ٘ٚبِصفٍر ، وسمع من العفزار ، عن أِبي بصفر.(

ابي بصفر ومرة عن ابن ابي بصفر عن ابفال ، ومرة عن عن العفزار عن ابي بصفر ، لم فكن 
ى احتمالفو سماع ابي اسحاق هذا الحدفث قادحا عند ابي حاتم انما ارجع سب  هذا ايىتالف ال

 من كل هويء .
المثال الثاني: )وس لُت أِبي ، وأبا ُزرعو ، َعن حِدفٍث ؛ رواُم الُجرفِريُّ ، عن أِبي العالِء ، عن 

فِر ، عن ِعمران بِن ُحصفٍن ، عِن الّنِبيِّ صمى اهلل عمفال وسمم هههههههههُمطرِِّف بِن عَ  ، بِد اهلِل بِن ال ِّىِّ
.ُقمُت : رواُم قتادُة ، عن ُمطرٍِّف ، عن أِبفاِل ، عِن ٙٚقال : "من صام اأبد فال صام وي أفطر"

الّنِبيِّ صمى اهلل عمفال وسمم.قال أِبي : قتادُة أح ظ.وقال أُبو ُزرعو : ما أِقُف ِمن هذا الحِدفِث عِمي 
حدفث ان مطرف روى الحدفث مرة والعمو في هذا ال ٚٚ يٍء ، ُفحتمُل أن فُكونا جِمفًعا صِحفِحفِن(

عن ابفال ومرة عن عمران بن حصفن ، وقد قدح بعض المحدثفن بمثل هذم العمو معتبرا ان ذلك 
وهم او ىط  ممن روى عن التابعي فذه  فنظر أي هذم الروافات ارجح ، لكن ابا زرعو رحمال اهلل 

 صِحفِحفِن    فرى ان العمو في هذا الحدفث غفر قادحو ورجح أن فُكونا جِمفًعا 
المثال الثالث: )َسِمْعُت َأِبي ، َوَذَكَر َحِدفَث َأِبي َبْكِر ْبِن َعفَّاٍش ، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍ  ، َعْن َسِعفٍد 
مُ اْلَمْقُبِريِّ ، َعْن َأِبي ُهَرْفَرَة ، َعِن النَِّبيِّ صمى اهلل عمفال وسمم " ي َفْدُىُل اْلَجنََّو َرُجٌل ي َفْ َمُن َجارُ 

.َقاَل َأِبي : َوَفْرُووَناُل َعِن اْلَمْقُبِريِّ ، َعْن َأِبي ُ َرْفٍح ، َعِن النَِّبيِّ صمى اهلل عمفال وسمم.ِقفَل ِٛٚبَواِئَقاُل"
َأِبي : َقاَل َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل : َجِمفًعا َصِحفَحاِن ؟ َقاَل : َفْحَتِمُل َأْن َفُكوَن َجِمفًعا 

ي هذا المثال كالعمو في المثال الذي قبمال  وقد أكد ايمام احمد ان كالهما والعمو فَٜٚصِحفَحْفِن.(
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صحفح وهو ما رجحال ابوحاتم رحمال اهلل ولم فعتبرا اىتالف التابعي في تسمفو الصحابي في هذا 
 الحدفث عمو قادحو . 

بِن ِدفناٍر ، عِن  المثال الرابع : )وس لُت أِبي َعن حِدفٍث ؛ رواُم ُموسى بُن ُعبفدة ، عن َعبِد اهللِ 
ابِن ُعمر ، عِن الّنِبيِّ صمى اهلل عمفال وسمم ، قال : "ِإنَّ الُمؤِمن فتصّدُق ِبالّتمرِة وي فقبُل المَّاُل ِإيَّ 

طٌ  ، ِإّنما ُهو عن َعبِد اهلِل بِن ِدفناٍر ، عن أِبي ههث.قال أِبي : هذا ىههههههههوذكر الحِدف ٓٛالّطفِّ "
رفرة ، فِمنُهم من ُفوِقُ اُل ، وِمنُهم من ُفسِنُدُم ، وُفحتمُل أن فُكون مرُفوًعا أفًحا صاِلٍح ، عن أِبي هُ 

 صِحفٌح.(
والعمو هنا ان الحدفث منهم من اوق ال ومنهم من رفعال ، وقد قدح قوم بمثل هذم العمو ،وجعل 

لرفع إي انال الوقف قادح في الرفع ، لكن ابا حاتم هنا عمى الرغم من انال لم  فرجح بفن الوقف وا
لم فجعل الوقف قادحا في الرفع او العكس ،فقد فكون المرفوع والموقوف كالهما صحفح من غفر 

 ان فقدح احدهما في ايىر .   
المثال الىامس : )وس لُت أبي ، عن حدفٍث ، روام َعبد الوها  الثق ي عن فحفى بن سعفد ، عن  

لال عز وجل. وآوفناهما إلى ربوة ذات قرار ومعفن سعفد بن المسف  ، عن َعبد اهلل بن سالم في قو 
.قال أبي : لم فتابع َعبد الوها  عمى روافو هذا الحدفث، روام لفث بن أبي سمفمان ٔٛقال دم ق

والثوري وحماد بن زفد وحماد بن سممو ، وابن المبارك والّدراورِدي وسمفمان بن بالل كمهم عن 
لال عز وجل وآوفناهما إلى ربوة ذات قرار ومعفن فحفى بن سعفد ، عن سعفد بن المسف  في قو 

لفس أحد منهم فقول ، عن َعبد اهلل بن سالم .قمُت أبي : أفهما أصح.قال اولئك أح ظ، واهلل أعمم 
، والعمو هنا ٕٛأفهما أصح وفحتمل أن فكون سمي لعبد الوها  َعبد اهلل بن سالم ولم فسم لهم.(

اسم راو لم فذكرم بقفو الرواة الذفن رووا الحدفث عن ن س ان عبد الوها  الثق ي ان رد بزفادة  
ال فخ الذي أىذ عنال عبد الوها  وهو فحفى ابن سعفد ،فزفادة راو في السند تعد عمو فكفف اذا 
كان صاح  هذم الزفادة قد ان رد عن سبعو من الرواة الثقات الح اظ ، وقدعد بعض العمماء مثل 

ابا حاتم لم فر هذا العمو في هذا الحدفث قادحو فمربما سمع عبد  هذا النوع من العمل قادحا ،ولكن
 الوها  من  فىال ما لم فسمعال البقفو .
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اذا فهذم اقوال أئمو هذا العمم وصنفعهم تؤكد عمى انهم فرون وجود عمل غفر قادحو ، فمفس      
فعني عصمو الثقو كل اىتالف فعد عمو قادحو ، وانال يفجوز تىطئو الثقو ب ي اىتالف ، وهذا ي 

عن الىط  او الوهم ، فىط  الثقو لفس بدعا ،فالكل معرض لمىط  والتوهم لذلك قال س فان 
ن هههههههالثوري: ) لفس فكاد ف  مت من العمط أحد  إذا كان العال  عمى الرجل الح ظ فهو حافظ وا 

ن ك اهلل بن المبارك :) ومن فسمم من  بدههههه.وقال عٖٛط ترك(هههههههههههان العال  عمفال العمهههههههههغمط ،وا 
وقال الذهبي:)لفس من  رط الثقو أن ي فعمط أبدًا، فقد غمط  عبو ومالك وناهفك  ٗٛالوهم ؟ (

،فهذ الىط  يبد منال لكل محدث ،وي ك ان لهذا الىط  اثر،حتى وان لم فكن ٘ٛبهما ثقو ونباًل(
دفث روام الثقو لم ُفَىاَلف ففال، وبفن هذا الىط  قادح في اصل الحدفث،غفر ان هناك َفْرٌق بفن ح

حدفث روام وىال ال ثقو آىر؛ إذ المىال و ت فد وهمًا. ومىال و الراوي لمثقات تؤثر في الحكم عمفال إذ 
تدل عمى عدم حبطال وانما فعرف حبط الحابط وثقتال بموافقتال لمثقات الحابطفن ،فكمما كثرت 

ىال ات الفسفرة، ولكن اذا زادت مىال اتال قد مىال اتال دل عمى عدم حبطال ، فقد فعت ر في الم
تىرجال عن وصف الثقو، ففترجح الراوي الذي لم فوصف بايحطرا  عمى الراوي الموصوف 
بايحطرا  ، ، وهذم جممو من اقوال العمماء في بفان اثر هذم العمل عمى الراوي والمروي ، قال 

ر  ل ظال واآىر لم فحطر  ل ظال السمعاني في با  الترجفحات: ))أن فكون أحدهما قد احط
وقال الذهبي: ))فائدة ذكرنا كثفرًا من الثقات الذفن ففهم  ٙٛ،ففكون الذى لم فحطر  ل ظال أولى(

أدنى بدعو أولهم أوهام فسفرة في سعو عممهم؛ أن فعرف أن غفرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارحهم 
فتعدى هذا ايثر عمى الحدفث ن سال،  ، وي فقتصر هذا ايثرعمى الراوي فقط بل قد ٚٛأو ىال هم(

قال الطحاوي في معرض بفانال لحدفث: )هذا حدفث... صحفح مستقفم اإلسناد، غفر محطر  
. ٛٛفي إسنادم وي في متنال فهو أولى عندنا مما روفنام أوًي من اآثار المحطربو في أسانفدها(

من حدفث اىتمف ففال في أصح  -أصال  -وقال ابن حجر: )فحدفث لم فىتمف ففال عمى روافو 
ن كان ذلك ايىتالف في ن سال فرجع إلى أمر ي فستمزم القدح(  .ٜٛالجممو، وا 

وقد اكثرنا ايست هاد لهذا المذه  باقوال وصنفع ابي حاتم وابي زرعو وال فىفن ،وهم ن س      
ر لنبفن من ايئمو الذفن استند الفهم اصحا  المذه  ايول القادحفن بكل عمو ،وتعمدنا هذا ايم
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ىاللال انال لفس من منهج ايئمو المتقدمفن القدح بكل عمو ، فمع حرصهم عمى صحو الحدفث 
وسالمتال من كل قادح اي انهم صححوا بعض ايحادفث مع ما ففها من عمل ، وذلك ينهم 
 فرونها عمال غفر قادحو وان اثرها ي فتعدى حدود ما وقعت ففال  ،فمنهج المحدثفن المتقدمفن هو
تحري الدقو في الحكم بالقدح من عدمال ، فمم فعطوا حكما عاما لمثل هذا النوع من العمل ،فتراهم 
مرة فقدحون بزفادة الثقو ،ومرة ي فقدحون ،وكذلك الحال في تعففر ثقو مكان ثقو آىر او 
 ايىتالف في اسم الصحابي ، او زفادة اسم راو في ايسناد ،او ايىتالف  بفن الرفع والوقف
والوصل وايرسال ،فكل هذم اينواع مرة فقدحون بها ومرة ي ،وما ذاك اي ينهم فدرسون كل 
حدفث كحالو مستقمو وما فحفط لال من احوال وعمى حوئها فحكمون بنوع هذم العمو وتحدفد اثرها 

معفنا عمى الحدفث، فقدحهم بمثل هذا النوع من العمل لفس دائما وانما اذا استنكروا متنا او سندا 
فمكن الحكم بصحو الحدفث بوجودة ،ففتفقنون من وجود ىط  حاصل في الحدفث  او وجدوا أمرا ي

فستوج  رد الحدفث وي فوجد سب  ظاهر لهذا الرد، ففحطرون عند ذاك لمقدح بمثل هذا النوع 
ثالها :) من العمل وان لم تكن قادحو في غفرم، قال الحاكم النفسابوري م فرا لمثل هذم الحالو مع م

حدثنا اإلمام أبو بكر بن إسحاق قال أىبرنا محمد بن محمد بن حفان التمار قال ثنا أبو الولفد 
الطفالسي قال ثنا مالك بن أنس عن ابن  ها  عن عروة " عن عائ و قالت : ما عا  رسول 

ي تركال " أئمو والثقات هذا إسناد تداولال ا  ٜٓاهلل صمى اهلل عمفال و سمم طعاما قط إن ا تام أكمال وا 
نما أرفد بهذا اإلسناد "ما حر  رسول اهلل صمى اهلل عمفال و سمم  وهو باطل من حدفث مالك وا 
بفدم امرأة قط وما انتقم رسول اهلل صمى اهلل عمفال و سمم لن سال إي أن تنتهك محارم اهلل ففنتقم هلل 

لمهم إي أن أكبر الظن ولقد جهدت جهدي أن أقف عمى الواهم ففال من هو فمم أقف عمفال أٜبها" 
 ٕٜعمى عمي بن حفان البصري عمى أنال صدوق مقبول(

بل قد فقدحون بالحدفث  حتى مع ىموم من العمل ومن دون ان فذكروا سببا معفنا اذا تفقنوا     
بان هذا الحدفث ي فصح ،قال عبد الرحمن بن مهدي : )معرفو عمل الحدفث الهام فمو قمت لمعالم 

وقال:) إنكارنا الحدفث ، عند الجهال  13فن قمت هذا ؟ لم فكن لال حجو(بعمل الحدفث من أ
 .     14كهانو(
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 اخلامتت  
 :هم  النتائج التي توصل الفها هذا البحث بايتي أن نمىص أفمكن 

 أندي مهههن المعمهههل او المعمهههول ، غفهههر ن الهههراجح مهههن حفهههث المعهههو اسهههتىدام ل ظهههو المعهههل بهههإ  - ٔ
لم ظههو المعمههول كالبىههاري والههدارقطني والحههاكم وغفههرهم  فوجهه  عمفنهها عههدم ئمههو الكبههار اسههتىدام  اأ

 هل هذا العمم و من وكبار أئمتال وجهابذتال .أتىدمها في الجان  ايصطالحي فهم تىطئو من فس
القادح ، والثاني هو مجرد ول هو السب  الى ي معنففن ، اأ  ان لمعمو في استىدام المحدثفن – ٕ

مها فبهدو كهذلك ،فقهد فكهون ههذا الىطه  ى فها أو ظهاهرا  وقهد فكهون قهادح او غفههر و الهوهم أو أالىطه  
قههادح .ومهها ذكههر مههن معههاني أىههرى فهههو اسههتعمال نههادر جههدا كاسههتعمال الترمههذي لههها فههي الحههدفث 

 فقاس عمفال وي فتىذ قاعدة . المنسوخ ، والنادر ي
ث ،فهاذا قمنها و فهي اصهل الحهدفن رد الحدفث ب دنى عمو واعتبار ان كل العمهل قادحهأي فى ى  – ٖ

حادفث رسول اهلل صمى اهلل عمفال وسمم قد ثبتت وصحت ، وبعحهها قهد فكهون أبال سنرد الكثفر من 
في الصحفحفن ،وذلك لعدم ىموها من عمل غفر مؤثرة وي قادحو ،فهذا مذه  حعفف كمها وصه ال 

 ابن حجر رحمال اهلل .
و ، وفهتح البها  عمهى مصهراعفال امهام ههذا النهوع يفجوز التساهل في مس لو العمل غفهر القادحه – ٗ

حادفهث التهي فجه  ان ي د ،فقهد فهدىل مهن ىاللهال كثفهر مهن اأمن العمل ، فهذا افحها مهذه  مهردو 
ن رواهها الثقهات  ،فالثقهو غفهر معصهوم فمربمها وههم ا  لنبي صمى اهلل عمفال وسمم ، حتهى و تنس  الى ا

 او اىط  ، والىط  مردود عمى صاحبال افا كان .
مهن غفهر توسهع فهي غفهر محمهال  ئمو هذا العمم وجهابذتال فثبتون وجهود العمهل غفهر القادحهوأن إ – ٘

ن أت هههذا ايمههر وفبفنههال، مههع الت كفههد ن صههنفعهم فثبههأن لههم فصههرحوا بهههذا المصههطمح غفههر ا  ،حتههى و 
ثهر فهدل عمهى تهوهم صل الحهدفث ، ولكهن ههذا اأأثر قادحا في ن قد ي فكون هذا اأثرها ولكألمعمو 

 لراوي حتى وان كان ثقو مما فقمل من مقدار ح ظال وىصوصا عند المقارنات والترجفحات .ا
ان بعض الحايت التي فراها البعض انها عمال غفر قادحو قد ي تكون عمال اصال ي قادحهو  – ٙ

وي غفر قادحو ، لذلك قمنا أكثر من مرة )او ما فبدو كذلك( يحتمال ان فكون الراوي قد سمعال مرة 
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هكهههذا ومهههرة هكهههذا ففروفهههال عمهههى الهههوجهفن ،او ان  هههفىال قهههد فكهههون ىصهههال بسهههماع لهههم فحصهههل عمفهههال 
اصهحابال وكهذلك الحههال بالنسهبو لمسهه لو الوقهف والرفههع والوصهل وايرسههال  وزفهادة الثقههو ، ومثهل هههذا 

 النوع  من الحايت موجود في اقوال كبار ائمو هذا ال ن ك بي زرعو وأبي حاتم رحمهم اهلل .
ما فج  التنبال الفهال ههو انهال كمها ي فجهوز ان نهدىل فهي حهدفث رسهول اهلل  صهمى اهلل عمفهال وم – ٚ

وسههمم مهها لههفس منههال، فجهه  التنبههال بههن س القههدر ان ي نىههرج مههن حههدفث رسههول مهها هههو منههال ، فمفسههت 
العبرة برد ايحادفث، والطعهن يدنهى  هك والقهدح بكهل عمهو ، او الحكهم بصهحو الحهدفث بمجهرد ثقهو 

ر نظر في ما فحفط بال من احوال وعمهل بهل العبهرة بالتثبهت والتحهوط  مهن ان نقهع فهي رواتال من غف
 احد المحظورفن . 

ان وجود مثل هذا النوع مهن العمهل فسهتوج  عمفنها البحهث والتتبهع والت كهد منهها ومهن آثارهها ي  – ٛ
ى اصههل ان نمههر عمفههال مههرورا عههابرا عادفنههها عمههال غفههر قادحههو، فقههد تكههون قادحههو ومههؤثرم حتههى عمهه

كن لهال إإل ن  لم فإفصح  الحدفث ان لم ت تي اي من طرفق ثقو وتبفن انال قد أىط  ففال فالحدفث ي
 ن روام الثقو ولكن فصح اذا جاء من طرفق سالم من الىط .   ا  هذا السند الىط  حتى و 

 هىامش انبحث
                                                           

: عبههد السههالم  معجههم مقههاففس المعههو، تههالفف : أبههي الحسههفن أحمههد بههن فههارس بههن زكرفهها ،تحقفههق ٔ
 محمد هارون

 (.مادة عل.ٗٔ-ٖٔ/ٗم.:) ٜٜٚٔ -هه ٜٜٖٔ، دار ال كر، 
 –لسهههههان العهههههر ، تهههههالفف : محمهههههد بهههههن مكهههههرم بهههههن منظهههههور اأفرفقهههههي المصهههههري ، دار صهههههادر   ٕ

 (، مادة عملٚٙٗ/ٔٔبفروت،)
و القاموس المحفط، تهالفف : محمهد بهن فعقهو  ال فروزآبهادي، ، نسهىو مصهورة عهن الطبعهو الثالثه ٖ

( فصهل ٕٓ/ٗم ،)ٜٜٚٔ-هٜٜٖٔه ، الهفئهو االمصهرفو العامهو لمكتها ،ٖٔٓٔلممطبعو ايمفرفهو،
 العفن، با  الالم
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عمههوم الحههدفث الم هههور  )مقدمههو ابههن الصههالح(،: تههالفف أبههي عمههرو عثمههان بههن عبههد الههرحمن   ٗ
 (ٕ٘م، ) ٜٗٛٔال هرزوري المعروف  )ابن الصالح( : مكتبو ال ارابي، 

راوف ههرح  تقرفهه  النهواوي  ،تههالفف: عبههد الههرحمن بهن أبههي بكههر السههفوطي،  مكتبههو فنظهر تههدرف  ال ٘
 (ٕٔ٘/ٔالرفاض، ) –الرفاض الحدفثو 

 
 (ٕٔ٘/ٔالمصدر ن سال، ) ٙ
التقففد واإلفحاح  رح مقدمو ابن الصالح ،ت لفف: زفن الدفن عبد الرحفم بن الحسفن العراقهي ،  ٚ

 تحقفق: عبد الرحمن محمد عثمان
 (ٛٔٔم،)ٜٜٙٔ-ههٜٖٛٔم فو ،المدفنو المنورة ، المكتبو الس

 (ٕ٘مقدمو ابن الصالح ،) ٛ
 (ٕٕ٘/ٔتدرف  الراوي ، لمسفوطي ) ٜ
( رح التبصرة والتذكرة :تالفف ايمام زفن الدفن ابي ال حل عبد الرحفم بهن الحسهفن االعراقهي، ٓٔ)

 (ٕٕٚ/ٔم،)ٕٕٓٓ-هٖٕٗٔلبنان،-تحقفق :د ماهر ال حل ،دار الكت  العممفو، بفروت
(النكت عمى كتا  ابن الصالح، تالفف : أبي ال حهل أحمهد بهن عمهي بهن محمهد بهن أحمهد بهن ٔٔ)

هههه( ،تحقفههق : ربفههع بههن هههادي عمفههر المههدىمي ،ن ههر: عمههادة البحههث ٕ٘ٛحجههر العسههقالني )ت : 
م ٜٗٛٔ-هههههههٗٓٗٔالعممههههي بالجامعهههههو اإلسهههههالمفو، المدفنهههههو المنهههههورة، المممكهههههو العربفهههههو السهههههعودفو، 

(ٕ/ٚٚٔ.) 
( معرفو عموم الحدفث : تالفف أبي عبد اهلل محمهد بهن عبهد اهلل الحهاكم النفسهابوري ، تحقفهق : ٕٔ)

 (.ٖٔٔ-ٕٔٔم،  )ٜٚٚٔ -هه ٜٖٚٔ ٕبفروت ،ط –السفد معظم حسفن ، دار الكت  العممفو 
 (ٗٚٔمعرفو عموم الحدفث،  ) ٖٔ
( ٕٖٚالهرازي)ت عمهل الحهدفث:تالفف أبهي محمهد عبهد الهرحمن بهن محمهد بهن إدرفهس بهن مههران ٗٔ

 (ٕٗ/ٔ)ٕٙٓٓتحقفق فرفق من الباحثفن ، با راف د. سعد بن عبداهلل الحمفدي،الرفاض ، 
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الجههامع أىههالق الههراوي وآدا  السههامع :تههالفف، أبههي بكههر أحمههد بههن عمههي بههن ثابههت الىطفههه   ٘ٔ
 (ٕٚ٘/ٕ، )  ٖٓٗٔالرفاض ،  -البعدادي  ، تحقفق : د. محمود الطحان: مكتبو المعارف 

الجههرح والتعههدفل.تالفف : أبههي محمههد عبههد الههرحمن بههن أبههي حههاتم محمههد بههن إدرفههس بههن  مقدمههو ٙٔ
 (ٖٙٔالمنذر الحنظمي الرازي،)

 (ٕ٘/ٔالعمل ،يبن ابي حاتم،) ٚٔ
 (ٕ٘مقدمو ابن الصالح،)  ٛٔ
 (.ٔٚٚ/ٕالنكت ،يبن حجر ) ٜٔ
–ار، عمان اثر عمل الحدفث في اىتالف ال قهاء ،تالفف : ، د.ماهر فاسفن ال حل ، دار عم ٕٓ

 (ٙٔم ،)ٕٓٓ-هٕٓٗٔايردن ،
توحفح اأفكار لمعاني تنقفح اأنظار ،ت لفف: أبي إبراهفم محمد بن إسماعفل بن صهالح بهن  ٕٔ

هه( ، تحقفق: أبي عبد الرحمن صالح بهن محمهد بهن ٕٛٔٔمحمد المعروف باأمفر الصنعاني)ت 
 (ٕٚ/ٕم) ٜٜٚٔ-ههٚٔٗٔلبنان  -عوفحو، دار الكت  العممفو، بفروت

 ( ٛٔفنظر: اثر عمل الحدفث ، ماهر ال حل،) ٕٕ
 ٚٚٔ/ٔالنكت ،يبن حجر  ٖٕ
 (ٙ، )ٕالحدفث المعمول قواعد وحوابط ، تالفف : حمزة  عبداهلل الممفباري ،ط ٕٗ
 (ٖٔ/ٔتوحفح اأفكار ، لمصنعاني،) ٕ٘
  (ٕٔ/ٔالمصدر ن سال ،) ٕٙ
بههن دقفههق العفههد ،تحقفههق:  : اإلقتههراح فههي بفههان ايصههطالح،ت لفف: أبههي ال ههتح محمههد بههن عمههي ٕٚ

 (ٚٛم)ٜٜٙٔعامر حسن صبري،دار الب ائر اإلسالمفو،
 (ٖٕٙ/ٔالنكت ، يبن حجر ،) ٕٛ
لسان المحدثفن، )ُمعجم ُفعنى ب رح مصطمحات المحدثفن القدفمو والحدفثو ورموزهم وا  اراتهم  ٜٕ

مههههههف و ههههههرِح جممههههههو مههههههن م ههههههكل عبههههههاراتهم وغرفهههههه  تههههههراكفبهم ونههههههادر أسههههههالفبهم(تالفف : محمههههههد ى
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( ،مصهههدر الكتههها  : مم هههات ورد ن هههرها المؤلهههف فهههي ممتقهههى أههههل ٕٚٓٓ/ٕ/ٗٔسالمو،)الموصهههل: 
 (ٚٛ/ٗالحدفث.)

ال وائد المجموعو في اأحادفث الموحوعو لم وكاني.تحقفق : المعممي الفماني، مطبعهو السهنو  ٖٓ
 (ٜ-ٛالمحمدفو  )

 (ٜٛاإلقتراح ،يبن دقفق العفد،) ٖٔ
 (ٕ٘ٚ/ٕالنكت ، يبن حجر، ) ٕٖ
تحرفههههر عمههههوم الحههههدفث ، تههههالفف :عبههههداهلل بههههن فوسهههه الجدفع، مؤسسههههو الرفههههان ،بفروت لبنههههان،  ٖٖ

 (ٕ٘/ٖم،)ٖٕٓٓ-ٕٗٗٔ
فههتح البههاري  ههرح صههحفح البىههاري، تههالفف : أحمههد بههن عمههي بههن حجههر أبههو ال حههل العسههقالني  ٖٗ

 (ٖٙٚ/ٔمقدمو ابن الصالح) ٜٖٚٔبفروت ،  -ال افعي ،دار المعرفو 
 (ٜ-ٛلفماني رحمال اهلل في مقدمتال لتحقفق )ال وائد المجموعو( )العالمو  المعممي ا ٖ٘
ههه(، دار ٕ٘ٚسنن أبي داود ،تالفف : أبي داود سمفمان بن اأ عث اأزدي السِّجْستاني)ت :  ٖٙ

 (ٕٛٗ( ، با  العسل من الجنابو،رقم الحدفث)ٕٕٔ/ٔالكتا  العربي ه بفروت)
لبههههاحثفن ، با ههههراف د. سههههعد بههههن عبههههداهلل فنظههههر العمههههل يبههههن ابههههي حههههاتم ،تحقفههههق فرفههههق مههههن ا ٖٚ

 (ٙٚٗ/ٔ) ٕٙٓٓالحمفدي،الرفاض ، 
 (ٙٔ٘/ٔالمصدر ن سال، ) ٖٛ
فنظههر الجههامع الصههحفح ، لالمههام محمههد بههن اسههماعفل البىههاري ، تحقفههق : د. مصههط ى دفهه   ٜٖ

 بفروت -البعا أستاذ دار ابن كثفر ، الفمامو 
 )(ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ، ٖط

ي َ َراِ  َأَحِدُكْم َفْمَفْعِمْسهاُل فَهِإنَّ ِفهي ِإْحهَدى َجَناَحْفهاِل َداًء َوِفهي اْأُْىهَرى ِ هَ اًء رقهم َبا  ِإَذا َوَقَع الذَُّباُ  فِ 
 ( ومواحع اىرىٖٖٚٓالحدفث)

ود ) ٓٗ ُل في أصوِل التىرفِج ودراسُو اأسانفِد، تالفف : عمي بن نافف ال َّحُّ  (ٚٚٔ/ٔالمَ صَّ
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عفسى بن َسْورة بن موسى بن الححاك، الترمذي،  : فنظر سنن الترمذى ، تالفف : محمد بن ٔٗ
بفههروت ،بهها  َمهها  –أبههو عفسههى، تحقفههق : أحمههد محمههد  ههاكر وآىههرون : دار إحفههاء التههراث العربههي 

 (َٜٛٔجاَء ِفى َتْقِمفِد اْلَهْدِى ِلْمُمِقفِم.، رقم الحدفث)
عدادي المعروف )  رح عمل الترمذي يبن رج  ، اإلمام أبي ال رج عبد الرحمن بن أحمد الب  ٕٗ

ابن رج  الحنبمي (،تحقفق : د.نور الدفن عتر ، مع مقدمو تحقفق د.همام عبد الرحفم سهعفد، دار 
 (ٖٓٚ-ٜٕٚ/ٕالمالح ، )

( اإلر ههاد فههي معرفههو عممههاء الحههدفث اإلر ههاد فههي معرفههو عممههاء الحههدفث، تههالفف : الىمفههل بههن  ٖٗ
: د. محمد سهعفد عمهر إدرفهس، مكتبهو الر هد  عبد اهلل بن أحمد الىمفمي القزوفني أبو فعمى، تحقفق

 (.ٖٙٔ/ٔ،)ٜٓٗٔالرفاض ،  -
 (ٕ٘: مقدمو ابن الصالح، ) ٗٗ
بفان الوهم واإلفهام في كتا  اأحكام ،لمحافظ ابن القطان ال اسي أبهو الحسهن عمهي بهن محمهد  ٘ٗ

م ٜٜٚٔ-هههههههٛٔٗٔههههههه( ،تحقفهههههق د. الحسهههههفن آفهههههت سهههههعفد  ،دار طفبهههههو ٕٛٙبهههههن عبهههههد الممهههههك)ت 
(،ٖ/ٖٖٜ) 
 (ٗ٘ٗ/ٕالمصدر ن سال ،)  ٙٗ
 (ٛٔٔ/ٔفنظر النكت يبن حجر،) ٚٗ
د بهههن عمههي بههن ثابههت أبههو بكههر الىطفهه  البعهههدادي : ههههههههههالك افههو فههي عمههم الروافههو، تههالفف : أحم ٛٗ

 ( ٔٔٗالمدفنو المنورة  ،) -تحقفق : أبو عبداهلل السورقي ، إبراهفم حمدي المدني المكتبو العممفو 
 (ٚٔٗالمصدر ن سال ،)  ٜٗ
 (٘ٚٛ/ٕالنكت يبن حجر ) ٓ٘
اإلحكهههام فهههي أصهههول اأحكام،تهههالفف : عمهههي بهههن أحمهههد بهههن حهههزم اأندلسهههي أبهههو محمهههد،  دار  ٔ٘

 (ٖٖٔ/ٔ) ٗٓٗٔالقاهرة ،  -الحدفث 
 (ٙفنظر الحدفث المعمول ، حمزة الممفباري ، )ٕ٘
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والنهار مثنهى  *ف فر الى ايحادفث التي فروفها  الثقات غفر ان ففها وهما ،كحدفث " صالة المفل
مثنى والوتر ركعو من آىر المفل "  قال الحاكم : ههذا حهدفث لهفس فهي إسهنادم إي ثقهو ثبهت ،وذكهُر 

 ( ٙٓٔالنهاِر ففال وهٌم والكالم عمفال فطول( فنظر معرفو عموم الحدفث ، لمحاكم ،)
 ( ٙٓٔمعرفو عموم الحدفث ، لمحاكم،) ٖ٘
–مد بن عمر بن سالم بازمول ،دار ابن حزم فنظر المقتر  في بفان المحطر  ،ت لفف : أح ٗ٘

 (ٜٚ) ٕٔٓٓ-ٕٕٗٔالسعودفو 
منهج اإلمام البىهاري فهي تصهحفح اأحادفهث وتعمفمهها ) مهن ىهالل الجهامع الصهحفح ( ،إعهداد  ٘٘

 (٘ٛٔم،)ٕٓٓٓ-هٕٔٗٔبفروت،-:أبي بكر كافي، دار ابن حزم
 (ٕ٘مقدمو ابن الصالح ،) ٙ٘
إدرفههس أبههو عبههداهلل ال ههافعي، تحقفههق : عههامر أحمههد : اىههتالف الحههدفث، تههالفف : محمههد بههن  ٚ٘

 (.ٜٕٗ،) ٜ٘ٛٔ - ٘ٓٗٔبفروت ،  -حفدر ،مؤسسو الكت  الثقاففو 
 (ٗٛسنن الترمذي، با  ] ما جاء في [ الوحوء من القيء والرعاف، رقم الحدفث ) ٛ٘
مهد التحقفق في أحادفث الىالف، تالفف : جمال الدفن أبو ال رج عبد الهرحمن بهن عمهي بهن مح ٜ٘

 –هههه(،تحقفق : مسههعد عبههد الحمفههد محمههد السههعدني، دار الكتهه  العممفههو ٜٚ٘الجههوزي )المتههوفى : 
 (ٛٛٔ/ٔبفروت)

(، طبعال وصححال: ٖٛٛ( معالم السنن، تالفف ايمام ابي سمفمان حمد بنمحمد الىطابي )ت  ٓٙ
 (.ٖٙ/ٔ، )ٕٖٜٔحم  ،–محمد راغ  الطباخ، المطبعو العممفو 

 (ٖٛٙ/ٔبن حجر )مقدمو فتح الباري ،ي ٔٙ
 ( ٜٖٙ/ٔالنكت ، يبن حجر) ٕٙ
صفانو صحفح مسمم من اإلىالل والعمهط وحمافتهال مهن اإلسهقاط والسهقط ، تهالفف : عثمهان بهن  ٖٙ

عبههد الههرحمن بههن عثمههان الكههردي ال هههرزوري أبههو عمههرو، تحقفههق : موفههق عبههداهلل عبههدالقادر، دار 
 (ٚٙ)ص  ٛٓٗٔ،  ٕبفروت ،ط –العر  اإلسالمي 
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 تح الباري ،يبن حجر مقدمو ف ٗٙ
الجههامع الصههحفح المسههمى صههحفح مسههمم ، تههالفف: أبههي الحسههفن مسههمم بههن الحجههاج بههن مسههمم  ٘ٙ

 (ٖ/ٔالق فري النفسابوري، دار الجفل بفروت و دار اأفاق الجدفدة ه بفروت)
 (ٕٙٔٔالمصدر ن سال، با  كراهو ال روع في نافمو بعد  روع المؤذن ،رقم الحدفث ) ٙٙ
(، بهها  إذا أقفمههت الصههالة فههال صههالة إي المكتوبههو، رقههم الحههدفث: ٖٕ٘/ٔري، )صهحفح البىهها  ٚٙ
(ٖٕٙ) 

اإلصههابو فههي تمففههز الصههحابو ،تههالفف :ابههن حجههر أبههو ال حههل العسههقالني ال ههافعي، تحقفههق :  ٛٙ
 بفروت -عمي محمد البجاوي : دار الجفل 

 (ٕٙ/ٔ،)ٕٔٗٔ، ٔط
 (ٛٙفنظر صفانو صحفح مسمم، ابن الصالح ) ٜٙ
لبىههاري َبهها  ِإَذا َوقَههَع الههذَُّباُ  ِفههي َ ههَراِ  َأَحههِدُكْم َفْمَفْعِمْسههاُل فَههِإنَّ ِفههي ِإْحههَدى َجَناَحْفههاِل َداًء صههحفح ا ٓٚ

 (َٖٖٚٓوِفي اْأُْىَرى ِ َ اًء رقم الحدفث )
 (ٖٛ/ٔ: عمل الحدفث ،أبن ابي حاتم ،) ٔٚ
اِئِم،) ٕٚ  (ٗٛٙ/ٕصحفح البىاري، َبا  اْلِحَجاَمِو َواْلَقْيِء ِلمصَّ
 (٘ٛٚ/ٕالنكت يبن حجر،) ٖٚ
مسههند اإلمههام أحمههد بههن حنبههل، تههالفف : أحمههد بههن حنبههل ،تحقفههق:  ههعف  اأرنههؤوط وآىههرون :  ٗٚ

 ٕٕٙٙٔم ، رقم الحدفثٜٜٜٔهه ، ٕٓٗٔ، ٕمؤسسو الرسالو ،ط
 (ٔ٘ٔ/ٕعمل الحدفث ، ابن ابي حاتم ، ) ٘ٚ
ن أحمهد أبهو حهاتم التمفمهي : صحفح ابن حبهان بترتفه  ابهن بمبهان ،تهالفف : محمهد بهن حبهان به ٙٚ

 البستي، تحقفق :  عف  اأرنؤوط
 (ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔ،)  ٕبفروت،ط –مؤسسو الرسالو  

 (  ٖٗ/ٖعمل الحدفث ، ابن ابي حاتم، ) ٚٚ
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 (ٔٛٔصحفح مسمم، با  َبَفاِن َتْحِرفِم ِإفَذاِء اْلَجاِر، رقم الحدفث: ) ٛٚ
 ( ٜٚ٘/٘عمل الحدفث ، ابن ابي حاتم ، ) ٜٚ
هَدَقِو ِمهْن ٙ٘٘ٓٔام احمد، رقهم الحهدفث )مسند ايم ٓٛ ( واىرجهال البىهاري فهي صهحفحال ،بها  الصَّ

 (َٗٔٓٔكْسٍ  َطفٍِّ  ،رقم الحدفث :)
ُمصنف ابن أبي  فبو ،تالفف: أبي بكر عبد اهلل بن محمهد بهن أبهي  هفبو العبسهي الكهوفي )ت  ٔٛ

(، ولهفس ففهال ٖٖٖٓٔفث )هه(،تحقفق : محمد عوامو.، بها  :جهاء ِفهي أههِل الّ هاِم. رقهم الحهد ٖٕ٘
 عن عبداهلل بن سالم  

 (٘ٗٙ/ٗعمل الحدفث ، ابن ابي حاتم ) ٕٛ
الك افو في عمم الروافو، تالفف : أحمد بن عمي بن ثابت أبو بكهر الىطفه  البعهدادي، تحقفهق   ٖٛ

 ( ٕٕٛ   ٕٕٚالمدفنو المنورة ) -: أبو عبداهلل السورقي ، إبراهفم حمدي المدني المكتبو العممفو 
الكامههههل فههههي حههههع اء الرجههههال ، تههههالفف :عبههههداهلل بههههن عههههدي بههههن عبههههداهلل بههههن محمههههد أبههههو أحمههههد  ٗٛ

/  ٔ، ) ٜٛٛٔ – ٜٓٗٔ( ،تحقفههق: فحفههى مىتههار غههزاوي دار ال كههر ،بفههروت، ٖ٘ٙالجرجههاني)ت
ٕٔٓ ) 
، ٕسفر أعالم النبالء ، لالمام الذهبي ، تحقفق:  عف  ايرنؤوط، مؤسسو الرسالو ،بفهروت،ط ٘ٛ

ٜٕٔٛ(ٙ/ٖٗٙ) 
قواطع اأدلو في اأصول، تالفف: أبي المظ ر، منصور بن محمهد بهن عبهد الجبهار ابهن أحمهد  ٙٛ

هه( ، تحقفق : محمد حسن محمد حسهن ٜٛٗالمروزى السمعاني التمفمي الحن ي ثم ال افعي ) ت 
 (ٗٓٗ/ٔم.)ٜٜٜٔهه/ٛٔٗٔاسماعفل ال افعي،  دار الكت  العممفو، بفروت، لبنان، 

ي نقد الرجال ، تالفف : ايمام الذهبي ،تحقفق :ال فخ عمي محمهد معهوض ا مفزان ايعتدال ف ٚٛ
 (ٓٚٔ/٘، )ٜٜ٘ٔوال فخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكت  العممفو، بفروت، 



 

 هجلة كلية العلوم اإلسالهية

 م2163-هـ 6341(                                      61/2العدد)                                           التاسعالوجلد 

 711 

                                                                                                                                                                        

 رح معاني اآثار ، تالفف : أبو جع ر أحمد بهن محمهد بهن سهالمو بهن عبهد الممهك بهن سهممو   ٛٛ
محمد زهههههههري النجار،عههههههالم الكتهههههه  قفق:ههههههههههههحاأزدي الحجههههههري المصههههههري المعههههههروف بالطحههههههاوي، ت

 (ٙٚ/ٔم،)ٜٜٗٔ-هٗٔٗٔ،
 (ٓٔٛ/ٕالنكت يبن حجر،) ٜٛ
 (ٔٓ٘٘الجامع الصحفح ، لالمام مسمم، با  َي َفِعفُ  الطََّعاَم.رقم الحدفث،) ٜٓ
َن ِلآلثَههاِم َواْىِتَفههاِرِم ِمهه -صههمى اهلل عمفههال وسههمم-الجههامع الصههحفح ، لالمههام مسههمم، بهها  ُمَباَعَدتِههاِل  ٜٔ

 (ٜ٘ٔٙاْلُمَباِح َأْسَهَماُل َواْنِتَقاِماِل ِلمَّاِل ِعْنَد اْنِتَهاِك ُحُرَماِتاِل،رقم الحدفث)
 (ٙٓٔمعرفو عموم الحدفث، لمحاكم النفسابوري، ) ٕٜ
 (ٗٚٔ: المصدر ن سال  ،) ٖٜ
 (ٕٗ/ٔعمل الحدفث، يبن أبي حاتم،) ٜٗ


