
 "املعلق" :
 التعميق لغة: ىو قطع االتصال.

وفي االصطالح: ىو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راٍو واحد أو أكثر ولو كان السند كمو 
صمى اهلل -فمو قال إمام من األئمة كالبخاري مثال: قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

صمى اهلل عميو -أبي ىريرة عن النبي كذا، أو قال الزىري عن أبي سممة عن  -عميو وسمم
كذا، أو قال مجاىد عن ابن عباس عن النبي، أو قال ابن عباس كذا، أو قال رسول  -وسمم

ذلك كمو معمقا؛ ألن بين البخاري ومالك وبين البخاري والزىري، وبينو وبين  اهلل كذا، سمي
 مجاىد، وبينو وبين ابن عباس رواة محذوفون.

صمى اهلل عميو وسمم: -ي: قال َبْيز بن حكيم عن أبيو، عن جده عن النبي ومثالو: قول البخار 
 "اهلل أحق أن يستحيا منو".

وقد جعل العمماء المعمق من قبيل الضعيف لمجيل بحال الراوي المحذوف، لجواز أن يكون غير 
فممكان ىذا االحتمال ال يقبل الحديث الذي سنده ىكذا عمى  -ليس بعدل، وال ضابط-ثقة 
بيل االحتياط لألحاديث وصيانتيا عن التزيد واالختالق، أو الخطأ، والغمط وقد يحكم بصحة س

 المعمق أو بحسنو إن عرف المحذوف بأن يجيء مسمى من وجو آخر.
 "المعمقات في صحيحي البخاري ومسمم":

ما ذكرناه من أن أحاديث الصحيحين في الدرجة العالية من الصحة إنما ىو فيما ذكراه في 
الموجودة في  كتابييما وموضوعو، وأما المعمقاتكتابييما باإلسناد المتصل وكان من مقصود 

الكتابين وىي كثيرة في صحيح البخاري قميمة في صحيح مسمم حتى قيل: إنيا ال تعد وأربعة 
 عشر حديثا، فميا حكم آخر.
 "حكم المعمق عند البخاري":
 ما عمقو البخاري لو حاالن:

 إما أن يكون بصيغة الجزم كقال، وروى، وذكر. -1
ما أن يكون بصيغة التضعيف كقيل، وروي، وُذكر. -2  وا 

فأما األول فيقيد الصحة إلى من عمقو عنو ثم النظر بعد ذلك فيمن أبرزه من رواة الحديث، 
ن كان في  فإن كان اإلسناد متصال، وكان الرواة ثقات كان الحديث صحيحا عند البخاري، وا 

 السند انقطاع أو في الرواة من ليس ثقة فال يكون الحديث صحيحا عنده.
صحيحا وأن يكون غير  وأما الثاني فال يستفاد منو الصحة وال عدميا بل يحتمل أن يكون

صحيح فينبغي البحث عنو حتى تعرف منزلتو من الصحة أو الحسن أو الضعف، وقد وجد 
قيا البخاري بصيغة التمريض ما ىو صحيح عنده باالستقراء والتتبع في األحاديث التي عم



أخرجو في كتابو في موضع آخر مسندا متصال أو ما ىو صحيح عنده مسمم، أو عنده غيره 
مما ليس عمى شرطو ومنياجو الذي التزمو في كتابو الصحيح، والبخاري أحيانا يعمق ما صح 

اختصر الحديث، أو رواه عنده بغير صيغة الجزم لمعان أخرى غير التضعيف، وىي ما إذا 
بالمعنى أو نحو ذلك، وذلك الختالف العمماء في جواز اختصار الحديث، أو الرواية بالمعنى 

 فممالحظة الخالف يأتي بو بصيغة التضعيف.
ومما ينبغي أن يعمم أن ما كان من التعميقات صحيحا ليس من نمط الصحيح المسند فيو الذي 

فقد رسم كتابو وسماه "الجامع المسند الصحيح المختصر قصد بو أصل الكتاب، وموضوعو، 
وسننو وأيامو" ثم إن البخاري إنما يذكر التعاليق  -صمى اهلل عميو وسمم-من أمور رسول اهلل 

 في تزاحم الكتاب وأبوابو دون مقاصده، وموضوعو، فثبتو لذلك، وكن منو عمى يقين.
 "ما يذكره البخاري عن شيوخو بصيغة الجزم":

ما يذكره البخاري عن شيوخو بصيغة قال، وذكر فميس من المعمق الذي حذف من مبتدأ  وأما
نما ىو إسناد متصل، وىذا ما عميو جميور المحدثين فكل ما رواه عن شيوخو  إسناده شيء وا 

 ىكذا فيو محمول عمى االتصال.
ج ألنو سمعو ال لالحتجا ومن العمماء المغاربة من ذىب إلى أنو معمق أيضا يذكر لالستشياد

في حال المذاكرة والمناظرة، وأحاديث المذاكرة قمما يحتجون بيا وقد رد ىذا القول ابن الصالح 
في مقدمتو، وقد قال الحافظ أبو جعفر بن حمدان النيسابوري: "كل ما قال البخاري: قال ليس 

 فالن فيو عرض ومناولة".
اع فيو، ومن ثم يتبين لك جميا خطأ ما والصحيح ما قدمناه أوال من إنو إسناد متصل وال انقط

ذىب إليو أبو محمد بن حزم إمام الظاىرية في رده ما أخرجو البخاري في صحيحو من حديث 
صمى اهلل عميو -عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك األشعري عن رسول اهلل 

مر، والمعازف" ، وذلك ألن ، والحرير، والخفي أمتي أقوام يستحمون الِحرَ  قال: "ليكونن -وسمم
وساق بقية إسناده فزعم ابن حزم  ...البخاري لما رواه في صحيحو قال: وقال ىشام بن عمار 

أنو منقطع فيما بين البخاري وىشام وجعل ىذا جوابا عن االحتجاج بالحديث عمى تحريم 
المعازف وما قالو ابن حزم غير صحيح والحديث معروف االتصال وصحيح عمى شرط 

 البخاري، وال انقطاع بين البخاري وشيخو ىشام.
وقد روى ىذا الحديث أيضا اإلمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننو، وخرجو البرقاني في 
صحيحو، وغير واحد مسندا متصال إلى ىشام مما يدل عمى أن الحديث صحيح وال مطعن فيو، 

" أن السبب في إيراد البخاري لو بصيغة قال مع سماعو منو ىو الحافظ ابن حجروقد بين 



التردد الحاصل من ىشام في اسم الصحابي أىو أبو عامر أم أبو مالك والمعروف أن الحديث 
 من رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك األشعري.

 "حكم التعميق عند اإلمام مسمم":
ري كثيرة، وىي في صحيح مسمم قميمة وقد ذكر قمت فيما سبق: إن المعمقات في صحيح البخا

الحافظ أبو عمي الغساني الجياني: أن المعمق في صحيح مسمم وقع في أربعة عشر موضًعا 
 وقد أخذ ىذا عنو أبو عبد اهلل المازري صاحب "المعمم بشرح صحيح مسمم".

نا عشر ولكن الذي حققو الحافظ أبو عمرو بن الصالح ونقمو عنو النووي أن عدتيا اث
 موضًعا.

أما حكم المعمق عند اإلمام مسمم فيو نحو حكمو عند اإلمام البخاري قال اإلمام النووي في 
 مقدمة شرحو لمسمم:

ما وقع في صحيحي البخاري  -رحمو اهلل-"فصل": قال الشيخ اإلمام أبو عمرو بن الصالح 
ن حيز الصحيح إلى ومسمم مما صورتو صورة المنقطع ليس ممتحًقا بالمنقطع في خروجو م

حيز الضعيف، ويسمى ىذا النوع تعميًقا سماه بو اإلمام أبو الحسن الدارقطني، ويذكره الحميدي 
في الجمع بين الصحيحين وكذا غيره من المغاربة، وىو في كتاب البخاري كثير جدًّا وفي كتاب 

يما وبينو االنقطاع قد مسمم قميل جدًّا، قال: فإذا كان التعميق منيا بمفظ فيو جزم بأن من بين
قال ذلك أو رواه واتصل اإلسناد منو عمى الشرط مثل أن يقوال روى الزىري عن فالن ويسوق 
إسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندىما، وكذلك ما روياه عمن 

ا، ونحو ذكراه بمفظ مبيم لم يعرف وأورداه أصاًل محتجين بو، وذلك مثل: حدثني بعض أصحابن
 ذلك.

وبعد أن ذكر كالم الحافظ أبي عمي الغساني في سرد المعمقات في مسمم وتحقيق أنيا اثنا 
عشر موضًعا، وذكر حكم المعمق بمفظ جازم عند البخاري قال: أما إذا لم يكن ذلك منيما بمفظ 

أو  فالن،جازم مثبت لو عمن ذكراه عنو عمى الصفة التي تقدم ذكرىا مثل أن يقوال: روي عن 
ذكر عن فالن أو في الباب عن فالن ونحو ذلك فميس ذلك في حكم التعميق الذي ذكر ولكنو 

 يستأنس بإيرادىما لو.
وأما قول مسمم في خطبة كتابو: وقد ذكر عن عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت: "أمرنا رسول 

إلى أن لفظو ليس جازًما ال أن ُننزل الناس منازليم"، فيذا بالنظر  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 
يقتضي حكمو بصحتو، وبالنظر إلى أنو احتج بو، وأورده إيراد األصول ال إيراد الشواىد 
يقتضي حكمو بصحتو، ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد اهلل في كتابو "معرفة عموم الحديث" 

ي لو عن عائشة ىو ، وأخرجو أبو داود في "سننو" بإسناده متفرًدا بو، وذكر أن الراو 1بصحتو



ميمون بن أبي شبيب، ولم يدركيا قال الشيخ: وفيما قالو أبو داود نظر، فيو كوفي متقدم قد 
أدرك المغيرة ابن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة وعند مسمم التعاصر مع إمكان التالقي كاف 

 إلخ ما قال. ...في ثبوت اإلدراك واالتصال" 
 


