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 او المعمل واالصح المعلتحقيق التسمية لغة: قال ابن الصالح: ويسميو أىل الحديث: المعمول 
أن الظاىر السالمة منو  والعمة في اصطالح العمماء: سبب غامض خفي قادح في الحديث مع

، ىو الذي اطمع فيو عمى عمة تقدح  في صحتو مع أن الظاىر سالمتو منيا. فالحديث الُمَعلُّ
"عمم العمل": وىذا الفن من أغمض أنواع عموم الحديث وأدقيا، وال يقوم بو إال من رزقو اهلل 
فيًما ثاقًبا، وحفًظا واسًعا، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وممكة قوية باألسانيد والمتون، وأحمد 

 ي زرعة وأمثاليم.بن حنبل والبخاري، والدارقطني وأبي حاتم، وأب
تقانيم،  والطريق إلى معرفة العمل جمع طرق الحديث والنظر في اختالف رواتو، وفي ضبطيم وا 
فيقع في نفس العالم العارف بيذا الشأن أن الحديث معمول، فيغمب عمى ظنو ذلك، فيحكم بعدم 

 صحتو، أو يتردد فيتوقف فيو.
الموصول، أو الوقف في المرفوع أو بدخول  "بم تكون العمة؟ ": والعمة قد تكون باإلرسال في

 حديث في حديث، أو وىم واىم أو غير ذلك.
"العمة تكون في السند والمتن": والعمة قد تكون في سند الحديث، وىو األكثر، وقد تكون في 
متنو، وما يقع في اإلسناد قد يقدح في صحة اإلسناد والمتن معا كما في التعميل باإلرسال في 

والوقف في المرفوع، وقد تقدح في صحة اإلسناد خاصة من غير قدح في صحة الموصول، 
 المتن. مثال ما وقعت العمة في سنده من غير قدح في المتن:

ما رواه الثقة يعمى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي 
ا اإلسناد متصل بنقل العدل عن قال: "البيعان بالخيار" الحديث. فيذ -صمى اهلل عميو وسمم-

نما ىو عن عبد اهلل بن دينار عن ابن  العدل، وىو معمل والعمة في قولو: عمرو بن دينار، وا 
عمر ىكذا رواه األئمة من أصحاب سفيان عنو فوىم يعمى بن عبيد، فذكر عمرو بن دينار بدل 

 عبد اهلل، والمتن عمى كل حال صحيح؛ ألن كمييما ثقة.
في المتن": الحديث الذي انفرد مسمم بإخراجو في صحيحو من رواية الوليد بن  "مثال العمة

وأبي  -صمى اهلل عميو وسمم-مسمم بسنده عن أنس بن مالك أنو قال: صميت خمف النبي 
بكر، وعمر، وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد هلل رب العالمين، ال يذكرون بسم اهلل الرحمن 

 ي آخرىا.وال ف الرحيم في أول قراءة
قال ابن الصالح: فعمل قوم رواية المفظ المذكور لما رأوا األكثرين إنما قالوا فيو: فكانوا 
يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين من غير تعرض لذكر البسممة، وىو الذي اتفق 

الذي البخاري ومسمم عمى إخراجو في الصحيح، ورأوا أن من رواه بالمفظ المذكور رواه بالمعنى 
وقع لو ففيم من قولو: "كانوا يستفتحون بالحمد هلل" أنيم كانوا ال يبسممون، فرواه عمى ما 



فيم، وأخطأ؛ ألن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بيا من السور ىي الفاتحة وليس فيو 
خر تعرض لذكر البسممة، ومما يدل عمى أن أنسا لم يرد نفي البسممة، وأن الذي زاد ذلك في آ

صمى اهلل عميو -الحديث روي بالمعنى فأخطأ ما صح عنو أن أبا سممة سألو: أكان رسول اهلل 
يستفتح بالحمد هلل رب العالمين أو بسم اهلل الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك سألتني عن  -وسمم

 لني عنو أحد قبمك.شيء ما حفظتو، وما سأ
 


