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َعلم علل احلديث" َّوالكتب املؤل" ِ ٌعرض علمي موجز: ُفة فيهُ َ ُ ٌّ ٌ  
  

َْسيد عبد املاجد الغوري. د
١  

  

 ملخص البحث
ُّيـعد  َ َِعلم علل احلديث"ُ ًأحد أجل العلوم يف احلديث النبوي مكانة وأمهية، وقد و" ُِ ً ِّ َ ردت يف بيان َ

َخطورته وفوائد دراسته أقوال كثرية من أجلة احلفاظ واحملدثني، لكنه على الرغم من ذلك مل حيظ  َْ ِ َِّ ِّ َُّْ ٌ ٌ ُ
م قد تكلموا عنه يف كتبهم ضمن عامة  لتأليف، إال أ فراده  ِلدى العلماء املتقدمني بعناية خاصة  ٍ ٍَّ َ ْ ِ َّ َّ َّ َّ ِّ

ِمر الذي حفز بعض العلماء املعاصرين على إفراد هذا العلم األ. مباحث علوم احلديث وأصوله َ ُ
َلتأليف، فظهر هلم فيه العديد من الكتب، وعرفوا فيها مباحثه ومسائله وقواعده َُ َ ُوهذه الكتب . َّ

ا ال يغين بعضها عن بعض، فكل واحد منها يتميز خبصائص خيلو عنها غريه، فيجب  ُعلى كثر َّ ٍ ُّ ٍ ُ ُ
ُملتخصصني يف احلديث النبوي الوقوف عليها واالستفادة منها؛ لذلك تراءى على الدارسني وا ُ ِّ ِ ِّ

ِللباحث أن يتناول يف هذا البحث عرضا موجزا لتلك الكتب، فاستهله بتعريف هذا العلم من بعض  َّ ً َ ُ ً ِ
َّأجلى جوانبه، مث تعرض لتعريف الكتب املؤلفة فيه َّ.  

  . املنهج. العرض. الكتب. ثاحلدي. العلل.  العلم:الكلمات املفتاحية
  

 :ِّمقدمة البحث
ًاحلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على خامت أنبيائه وأفضل مرسليه حممد املصطفى املبعوث رمحة للعاملني، وعلى  ُ ََّّ َ َ ُ ُ ُ َّ ِّ ُ

حسان إىل يوم الدين ٍآله الطيبني الطاهرين، وأصحابه الكرام أمجعني، ومن تبعهم  َ ِّ َِ َ ِ ِ ِ َّ.  
 الكرمي، لقرآن ِْالعلم بعد اإلطالق على اإلسالمية العلوم أشرف ِمن" النبوي احلديث علوم "َّفإن: َّأما بعد

َمصطلح ِْعلم: "ِمثل ٌكثرية ٌعلوم ِالعلوم تلك حتت وتندرج  ِْعلم"و ،"والتعديل َْْاجلرح ِْعلم"و ،"ِّالرجال ِْعلم"و ،"احلديث ُ
ّأهم ِومن وغريها،" األسانيد دراسة ِْعلم"و ،"احلديث ختريج ِوأغمضها َِّوأدقها ِالعلوم هذه َ ُعلم: "هو َ  ،"احلديث َِعلل ِْ
ِيبحث عن األسباب اخلفية الغامضة من جهة قدحها يف احلديثالنبوي، ويكشف أوهام الرواة الثقات اليت وقعت الذي ِ ِ ِّ ِ ِ َُِّ َ َْ َ َ َّ َْ َ َ

م؛ لذلك يعترب ه َمنهم يف روا ُذا العلم أشد علوم احلديث صعوبة، وأكثرها غموضا، وهلذا السبب مل يربز يف هذا ُ َ ً ُ َ ً ُ َّ ُ ِْ

َّالعلم عرب القرون إال القالئل من العلماء املتضلعني فيه كما برزوا يف بقية علوم احلديث وألفوا فيها ِّ
ُ َّ ِ ِْ.  

                                                             
اد( معهد دراسات احلديث النبوي 1   . ماليز-) كويس(، الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور )إ
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ِْلكن هذا العلم مع أمهيته القصوى ومكانته الرفيعة وفوائده الكث لتأليف فيه، إذ بدأ َّ ْرية؛ فقد ظل عدمي العناية  ِ َ َّ َ
لتعريف عنها، األمر الذي دفعين  ا مل حتظ  ُالتـوجه إليه متأخرا جدا، حيث ظهر العديد من الكتب املفيدة فيه، إال أ َ َْ َّ ُ ً ًّ ّ ُ ُّ َ َّ

ُإىل تناوله يف هذا البحث املتواضع َ.  
ت البحث فقد وزعتها على ثالثة ُّأما حمتو ً مباحث، أوهلا يقدم نبذة عن َّ ِّ ِمن أبرز " َِعلم علل احلديث"ّ

ّمنهجا علميا يف دراسته والتمكن منه، أما الثالث فهو خيتص جبوهر موضوع البحث، ويعرض  ِّجوانبه، والثاين يقدم ّ ِّ ُّ ً ًِ
ًتعريفا موجزا  َ ُ ّختمت البحث بذكر بعض أهم و.ختصار منها ٍّكل خصائص بيان معً وحديثا ًقدميا فيه َّاملؤلفة للكتبً َ ُ

ُالنتائج اليت توصلت إليها من خالل إعدادي له ّ.  
  

َعلم علل احلديث"ٌنبذة عن : املبحث األول ِ   :يف احلديث" َِّالعلة"ِوأمهيته وفوائده وأسباب وقوع " ِْ
َّيتناول هذا املبحث تعريفا خمتصرا لعلم علل احلديث وأمهيته وفوائد دراسته، مث يذكر أهم ِ َِ ً ُ سبب تقع ألجله العلة يف ً َِّ ٍ

  .ِّأحاديث الثقات
  

َعلم علل احلديث"ُتعريف : املطلب األول ِ   :وأمهيته وفوائد دراسته" ِْ
َعلم علل احلديث"ُتعريف ) أ  (  ِ ِْ:"  

ْهو علم يبحث عن األسباب اخلفية الغامضة من جهة قدحها يف احلديث، كوصل منقطع، ورفع م َ ٌٍ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َِ ْ َ ْ َ َ ِ َِ َّ ِوقوف، وإدخال َ ٍ

ٍحديث يف حديث، أو إلزاق سند مبنت، أو غري ذلك َْ َِ ِ ٍ ٍٍ َ
ً من األمور اليت تقع يف أحاديث الرواة الثقات وغريهم ومها ٢ َ َ َِ ِ َِ ُّّ ِ

  .منهم
  
َلم علل احلديثِع"أمهية ) ب (  ِ ْ:"  

َّولما ُالعلم هذا كان َ ًِّخفيا ِ ًغامضا؛ َ ِوأغمضها األمور أصعب ِمن ُإدراكه كان ِ ُالعلة كانت وملا َِّوأدقها، َ ُتكثر َِّ  يف َ
ُعامة فيعتمد َِّالثقات أحاديث ْكون على ِالنَّاظرين َّ ِالثقة َ ًثقة، َِّ َويقبلون َِ ِّللظن ًحتسينا َحديثه َ ِّفيصححون ،وحبديثه به َّ َ ُ 

َّالمعل َ ُ ُاخلطورة من وفيه. ْ َيقادر ال ما ُْ ُقدره، ُ ْ َينسب حبيث َ ٌ شيء أو ٌتقرير أو ٌفعل أو ٌقول َّوسلم عليه ُهللا ىَّصل ِّالنيب إىل ُ
ُيثبت مل َِّمما َآخر ُالصالة عليه عنه َ ُوالسالم َّ َّ٣.  

                                                             
 .٢٩١: ، ص)م١٩٩٧ - ه١٤١٧. ٧دار املنارة، ط: جدة (أصول احلديث علومه ومصطلحه،دمحم عجاج اخلطيب،:انظر2

 .٢٠: ص، )ه١٤٢٦. ١دار اإلمام أمحد، ط: القاهرة(، ظ السنة النبويةعلم علل احلديث ودوره يف حفوصي هللا بن دمحم عباس،  : انظر3
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َقيل فقد ذلك وألجل ُأغمر علوم احلديث وأعظمها وأدقها وأعمقها، فلذلك ال  إنه: ِْالعلم هذا وصف يف ِْ َ ُ َُّ َ َ ِ ِ
ُ َ

ِحيق ألحد اخلوض فيه ما مل يكن من املتمكنني منه؛ وهلذا السبب مل خيض غ ِ ِ ِْ َُ َِ ََّ ّ ُ ٍ ُماره من العلماء السابقني إال القالئلُّ َّ َّ ِ َ َ.  
  

َعلم علل احلديث"ُفوائد دراسة ) جـ  (  ِ ِْ:"  
 :ومن أبرز فوائد دراسته

َِْأنه يعني على كشف القوادح اخلفية يف سند احلديث ومتنه )١ َ َُ َِّ َِْ َ َّ. 
ِّلدى الطالب الدقة يف النـَّقد، ومتكنهم من ا ِّتكون َّوأن دراسته )٢ ُ ْ َ َّّ ِ ِ َّ ِلتـعامل مع ألفاظ ومصطلحات أئمة احلديث ُّ َّ َ ُ ُ َ َّ

ِونـقاده َُّ. 
ٌّوأنه يتيح للطالب فرصة التطبيق العملي لما قرؤوه من قواعد علوم احلديث، فهذا العلم هلمميدان عملي لذلك، )٣ ٌ َ ْ َْ َ َ ُُ ْ ِِ ِِ ِ

ّ َ ِ َ ِ َّ ُّ ُ َّ 
َْوهم جيدون يف مصادر علل احلديث كثريا من القوادح الظاهرة واخل َّ ِ َ ً ِ ََفية، واجلرح الظاهر، وإذا مجعوا بني القواعد َِ ِ َّ ِ َْ ْ َِّ

م السابقة ِالنظرية يف كتب علوم احلديث، والتطبيق يف كتب علل احلديث؛ تتحقق هلم فائدة قراء َِ َِّ ِ ُ َّ َ ِْلعلم  ِ

ًالمصطلح كاملة ََ ْ ُ ْ
٤. 

  
  :يف احلديث" َِّالعلة"ُأسباب وقوع : املطلب الثاين

ٍعلل"ُمجع " َِّالعلة" ُلمرضا: ، ومعناها"َِ َ َ ْ
َّهي سبب غامض خفي يقدح يف صحة احلديث مع أن : ويف االصطالح. ٥ ِ َِّ َ َ ٌٌّ ِ َ ٌ ِ

ُالظاهر منه السالمة َّ َ ِ َّ٦.  
ِّوتقع العلة يف أحاديث الثقات ألسباب كثرية، ومن أمهها ٍ ٍ ِ ِ َِ ُّ ُالوهم: "َّ َ ٍخلل": ِّ، وهو عند احملدثني مبعىن"َ َ يشمل "ََ َ

ْكل خطأ يف اإلسناد أو المنت أو َ ْ ٍ َّ دة، أو نـقصان، أو حتريف، كوصل المرسل، ورفع املوقوف، ُ ِ فيهما معا، أو ز ٍِ ْ ًَ ُِ َ ْ ْ َ ٍ ٍ ُْ
خر، وتغيري يف ألفاظ احلديث، إىل غري ذلك من أنواع األوهام ٍوإبدال إسناد  َ ٍ ِ٧.  

                                                             
، ومعبد عبد الكرمي ودمحم نصر ١٧، ١٦: ، ص)ه١٤١٧. ٢، طدار القلم: دمشق(،  حملات موجزة يف أصول علل احلديثالعرت، نور الدين، : انظر4

 .٧٣: ، ص)م٢٠١٥ - ه١٤٣٧. ١مكتبة اإلميان، ط: القاهرة(، علل احلديث بني القواعد النظرية والتطبيق العمليالدسوقي اللبان، 

 ). ٢٦١، ١٠/٢٦٠(، )ه١٤١٤.  ٣ط. دار صادر: بريوت. ( لسان العرب.ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين اإلفريقي: انظر5

). ه١٤٢١. ١ط. دار الفكر: دمشق. (الدكتور نور الدين عرت: ، حتقيقعلوم احلديثمان بن عبد الرمحن، َّابن الصالح الشهرزوري، أبو عمرو عث:انظر6
 .٩٠: ص

ت خمتلفي األمصارالوريكات،:انظر7  .٣٠، ٢٩: ، صالوهم يف روا
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ُالوهم"و َ ُأهم سبب من أسباب و" َ ٍ َّ ٍيف احلديث،فهو من جبلة اإلنسان، وال يسلم منه أي بشر مع " َِّالعلة"قوع َ َ َ َُّ َ ْ َِّ ِ

لضبط التام، فقد وقع يف الوهم واخلطأ الكثري من الرواة الثقات واحلفاظ واحملدثني، قال اإلمام حيىي بن  َكونه موصوفا  ََْ َ َُ ِ ِّ َ َُُّّْ ِّ َ ُ َِ َ ِّ َّْ َّ ً ْ
ِْمعني  ِمن ال خيط): "ه٢٣٣ت(َ ُ ٌئ يف احلديث؛ فهو كذابَ َّ َ، وقال اإلمام عبد هللا بن المبارك٨"َ ُ ْ َمن ذا ): "ه١٨١ت (ُ

َيسلم من الوهم؟ َ ِ َ ْ ُّ، وقال اإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ٩!"َ َِّ ِْ ِّ َُ ُمل يسلم من اخلطأ والغلط كبري ): "ه٢٧٩ت(ُ ِْ َِ ََ َ
ْأحد من األئمة مع حفظهم له َِّ ّام ابن عدي اجلرجاين ، وقال اإلم١٠"ٍ ِ َ ُْْ ّ ِ َ ُالثقة وإن كان ثقة فال بد فإنه يهم ): "ه٣٦٥ت(ُ َِ َُّ ً َ ُ َِ ِْ ّ

َّيف الشيء بعد الشيء َّ"١١.  
ُإن مجيع هذه األقوال تد َ ُل علىأنه قلما سلم من الوهم واخلطأ أحد من رواة احلديث الثقات، فطبائعهم َّ ِ َِّ ِ َُ ٌ َ َ َ ِ َ َّ ُّ

رد ما وقع هلم من الوهم واخلطأ يف أحاديث إن  ْالبشرية معرضة هلما؛ لذلك مل يرتك األئمة النـُّقاد أحدا من الثقات  َ َ ِ َِ ً َّ ٌَ َّ َ ُ َّ ُّ ُ َّ ُ َ ُ ََ َِّ َ
َّصحت عدالتهم َ.  

ِتاطوا غاية االحتياط يف الرواية عمن وقعوا يف الوهم، وحتروا يف ذلك أشد التحري، ووضعوا لذلك لكنَّهم اح ِّ َ َّ َّْ َّ َ َّ َََ َ َّ ِ
َُشرطني يف غاية األمهية يف قـبول  َاحلسن"و" الصحيح"َ ِعدم الشذوذ: "، ومها"َْ ْ ُ ُّ ُ َ ِعدم العلة  اخلفية"، و"َ ِ ََِِّْ َّ ُ َ َ."  

ِوهذان الشرطان حارسان أمين َان يكشفان أي وهم يقع من الراوي الثقة احلافظَّ َِّ ِّ ٍ َ َ َّ َ
ٌومثة أسباب أخرى غري . ١٢ َالوهم"ََّ َ "

ِتقع ألجلها العلة يف أحاديث الثقات، فهي تندرج حتت  ِّ ُ َالوهم"َّ   .١٣تبع لهوت" َ
  

ُّاملنهج العلمي يف دراسة : املبحث الثاين ِ َلم علل احلديثِع"ُ ِ ْ:"  
ن  َّكما ذكرت فيما تقدم  َّ َِّهذا العلم من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقها، حىت قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي ُ ِ َ ْ ِ ِْ

ّالبصري  ِ ْ ِيف دقة وغموض هذا العلم) ه١٩٨ت(َ َّ َمعرفة علل احلديث إهلام، فلو قلت للعامل بعلل احلديث: "ِ َِ ِِ َ ٌ ِ ِ ِمن أين : ُ

                                                             
مركز البحث العلمي : مكة املكرمة(الدكتور أمحد دمحم نور سيف، : ، حتقيق)برواية عباس الدوري(،رخيهابن معني، أبو زكر حيىي بن معني البغدادي، 8

 ).٢/١٤١): (م١٩٧٩ - ه١٣٩٩. ١ط. وإحياء الرتاث اإلسالمي

 ).١/٤٣٦: (شرح علل الرتمذيابن رجب احلنبلي، 9
 ).١/١٥٣: (املرجع السابق10
 ).٥/٣٨٥): (ه١٤٠٩. ١دار الفكر، ط: بريوت(حيىي خمتارعزاوي، : ، حتقيقالكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي، عبد هللا اجلرجاين، 11
 .٥٣: ، ص)ه١٤١٧، ٢دار القلم، ط: دمشق(، حملات موجزة يف أصول علل احلديثعرت، نور الدين احلليب،:انظر12
ِخفة الضبط": مثل13 َِّْ َّسلوك اجلادة"، و"َّ َْ ِ ْ ملعىن"،و"ِالتصحيف"، و"ِالتدليس"، و"ِاالختالط"، و"ُُ ِرواية احلديث  ِاختصار احلديث"، و"ِ ِقلة الصحبة للشَّيخ "، و"ِ َِ ْ ُّ َِّ

ِوالممارسة حلديثه َ ُ َتشابه الرواة يف األمساء والكىن واأللقاب والنَّس"، و"ْ َ ُ ِ َُّ ُِ َ َوغريها، وقد بسطت الكالم عنها يف كتايب" ِبَ َِامليسر يف علم علل احلديث: "ُ َّ" ،
ِ، كما عرف أيضا بتلك األسباب بعض من ألف يف هذا العلم من العلماء املعاصرين"تعريفه وأمهيته وأئمته وكتبه: َِعلم علل احلديث"و ِ َّ َ ُ ِ ً َّ. 
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ٍ هذا؟ مل يكن له حجة، وكم من شخص ال يهتدي لذلكَقلت ٌ َّ ً، وقوله أيضا١٤"ُ ِإنكار احلديث عند اجلهال : "ُ َُّْ َ ُ
ٌَكهانة َ ِ"١٥.  

ن هذا العلم ضرب من اإلهلام، ونوع من الكهانة، وأن فيه أمرا غ َوقد يشعر هذان القوالن  ً َّ ََّ ِ ِ ٌِ ٌ ِيبيا ال يعتمد ُ َ ًِّْ
ْعلى أسباب علمية، وال يستند أصحابه إىل قواعد علمية وحجج يقينية يف النـَّقد ٍ ٍ ِ ِ ٍٍ َ ُ ُ ََ ٍ.  

مل يف نـقد أئمة هذا العلم وإعالهلم لألحاديث؛ يالحظ  ِ مع أنه يف واقع األمر ليس كذلك، فإن كل من  ِ ُِ َِ َّ ْ َُ َّ َ َّ َّ
م يستندون يف كل ذلك على مبا ِّأ ِ َ ذا الفنَّ ِّدئ مقررة، وقواعد مسطرة، وقد ال يظهر ذلك لغري اخلبري  َ ََِّ ٍ ٍْ َِ ْ َ َ ُ َُّ َ َ.  

ٍأن التضلع يف هذا العلم ال يتأتى ألحد إال بعد جد واجتهاد وصرب ومثابرة يف طلب : ُوخالصة ما سبق ٍَ ُ ٍَ ٍ ٍّ َّ َّ ِ ُّ َّ
ٍاحلديث النبوي رواية ودراية، واطالع واسع على أحوال رجاله ج ٍ ّ ً ت صحة وضعفاً ملرو مة  ًرحا وتعديال، ومعرفة  ًْ َ ً َّ ِ ّ ّ ً .

َفمن يرغب يف دراسة هذا العلم والتمكن منه فعليه اتباع منهج علمي قومي يرشده إىل ذلك، مثل الذي يذكر فيما  ُ ُ َِ ِ ٍِ ٍّ ٍ ُ ّ ِ ُّ َ َ
  :يت

  
ًأن يلم أوال  )١ ّ َّ ََعلم مصطلح احلديث"بُِ ْ ُ ْإملاما كامال، حفظا وفـه" ِْ َ ًً ًْ ًما وتدبرا؛ ِ ُّ َ َ ٌدراية له تكون حيثً ٌجيدة ِ  بقواعد ّ

ِالقبول ِّوالرد، َُ َيقبل مىت َّ ُتكمن وهذه َُُّيـرد؟ ومىت ُاحلديث؟ ُ ِمصطلح ِْعلم "دراسة يف َ ََ ْ  ".احلديث ُ
ِوقد ألف يف هذا العلم الكثري من الكتب القيمة، ومن أحسنها وأنفعها للمتقدمني ِّ ّ ُ ِ ْ ِّ َ للحافظ " كرَُْشرح خنبة الف: "ُ

َابن حجر العسقالين  ْ َ ٍ َ ُال ختلو بعض عباراته من اإلغالق والغموض، لذلك حيسن للطالب أن وقد ): ه٨٥٢ت(َ َ َُْ
َيستمد يف حلها من أحد شروحه املعتربة ِ ِّ ِّللحافظ ابن الصالح الشهرزوري " علوم احلديث"و.١٦َّ ِ َُْ ْ َّ ): ه٦٤٣ت(َّ

ّوهو من أقدم وأجل الكتب يف هذا العلم،  َ ٌوقد ألفت يف شرحه واختصاره ونظمه كتب كثريةِ ٌ ْ ّد هذان َُويـع.َُِّ
ن من أمهات كتب أصول هذا العلم، فليبدأ الطالب بقراءة الكتاب األول، مثالثاين على شيخ متمكن من  ٍالكتا ِ ِّ ُُ ٍ ّ ّ ُ َُّ

ٍعلوم احلديث، أو أستاذ جامعي متخصص فيها ِّ ٍّ ٍ .  
  
ِيقبل على قراءة ما ألفه العلماء املتأخرون من الكتب املفيدة يف هذا العلم، ال ُّمث ِّ ُ ََّ ِ َّسيماُ َّتدريب الراوي يف شرح : "ِ

ِْفتح المغيث بشرح ألفية احلديث"، و)ه٩١١ت(ُّللحافظ جالل الدين السيوطي ": َتقريب النـَّواوي ُ للحافظ دمحم بن ": ْ
                                                             

:  حتقيقشرح علل الرتمذي،ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن بن أمحد الدمشقي، : ، وانظر١١٣، ١١٢: ، صمعرفة علوم احلديثاحلاكم النيسابوري، 14
 ).١/٤٧٠): (ت.د. ١دار املالح، ط: بريوت(الدكتور نور الدين عرت، 

َّابن أيب حامت الرازي، عبد الرمحن بن حممد احلنظلي، 15  ). ١/٣٨٩): (ت.د. ١الدار السلفية، ط: القاهرة(، علل احلديثَُ
ََمثل شرح الشيخ علي القارئ اهلروي 16 َُأو شرح الشيخ عبد الرؤوف المناوي ) ه١٠١٤ت(ْ ْ حد العلماء املعاصرين مثل شرح الشيخ ِ، أو شرح أ)ه١٠٣١ت(َّ

 .بن عوض هللا بن دمحم معاذ طارق يبَْحامت بن عارف العوين والشيخ أ
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ً،ومها مبثابة موسوعةيف هذا العلم، خاصة الكتاب األخري، الذي يشرح شرحا وافيا )ه٩٠٢ت(َّعبد الرمحن السخاوي  ً ً َّ ِ ٍ

ٍألة من مسائله وغموض من غوامضهلكل مس ٍ.  
ِمث ينبغي للطالب أن يطالع بعض ما ألفه العلماء املعاصرون من الكتب النافعة يف هذا العلم، وهي إن ال تشتمل  َ ِ ََّ َ ِ ُ َ ُّ

ِكثريا على جديد وإبداعفيه، لكنها متتاز حبسن الرتتيب والتسهيل، وجودة األسلوب ملواد كتب املتقدمني،  ِ ٍّ َ ْ َ ْ ُ ٍ : لمثً
َللدكتور دمحم بن دمحم أيب شهبة " الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث" ْ " ْمنهج النـَّقد يف علوم احلديث"و ،)ه١٤٠٣ت(َ

ْللشيخ عبد هللا بن يوسف اجلديع،" حترير علوم احلديث"و،ِْللدكتور نور الدين عرت أصيلها : علوم احلديث"وَُْ
َْْللدكتور دمحم أيب الليث اخلريآ" ومعاصرها لتأين واالستيعاب؛ متكن  .ديَّ ِفإن قراءة كل ما ذكر من تلكم الكتب  ِّ َُ ُِّ َّ َ ِّ َ َّ

ذن هللا تعاىل َالطالب من هذا العلم، وتفتح له اآلفاق يف جماله  َ َ ِ َ
١٧.  

  
ًمتكنا" ِوالتعديل َْْاجلرح ِْعلم "ِمن َّيتمكن وأن )٢ ُّ ًما؛ ََ ِيقدر خالله ِمن ألنه ّ  يف والتضعيف التوثيق ألفاظ معرفة على َ

ِوهي دقيقة الصياغة، وحمددة الداللة، وهلا أمهية كبرية يف نـقد إسناد احلديث،َّالراوي، ِْ ٌَ ّ ُ ٌُ ِ ُِ َ َّ َ  ُصلَحت ِالعلم هذا طريق فعن ِّ
ِمبنزلة ُاملعرفة ِللطالب ِالراوي َْ ًجرحا ِالدقيقة َّ ْ ِمولده ِزمن مبعرفة وكذلك ًوتعديال، َ ِوالشيوخ ِووفاته، َ َمسع َّالذين ُّ  عنهم، َِ

َيسمع مل َومن ُوقد ألف يف هذا العلم العديد من الكتب، أذكر . واالنقطاع ِّالتصال ًوطيدة ًعالقة له َّألن ِمنهم؛ َ ِ ْ ِّ َ ُِ

ِتتميز برصانة املنهج وسهولة األسلوب وحسن العبارةَنها البعض اليت م ِِ ْ ُ َفمن الكتب املختصرة فيه. َّ خالصة ": ِ
ِْللشيخ حامت بن عارف العوين، " التأصيل لعلم اجلرح والتعديل ومها . للباحث" َّامليسر يف علم اجلرح والتعديل"وَ

َّيتضمنان أهم املباحث واملسائل والقواعد األ ٍساسية يف هذا العلم، واليت حيتاج إىل معرفتها كل مبتدئ يف بداية َّ ُّ ِ
  .عهده به

      
َّأما الكتب املوسعة فمنها   ْللدكتور نور الدين عرت" أصول اجلرح والتعديل ":َّ ًوهو كتاب مفيد جدا، راعى فيه : ِ ّ ِ ٌ ٌ

َّاملؤلف االختصار، وعين بتحقيق البحث يف كثري من املسائل الشائ ٍ ُ َُ ذا العلمِّ ِكة املتعلقة  " ُضوابط اجلرح والتعديل"و. ّ
ِللشيخ عبد العزيز دمحم اللطيف  َوهو كتاب عظيم النفع كثري الفوائد، يتضمن الكثري من األمثلة ): ه١٤٢١ت(َّ َُّ ُ ٌ

ِللشيخ حازم بن دمحم الشربيين" املدخل إىل علم اجلرح والتعديل"و. التطبيقية ت الدقيقة وهو يشتمل على املوضوعا: َّْ
ت عهدهم بدراسة هذا العلم ِواملباحث املفيدة اليت متس إليها حاجة الطالب يف بدا َّ ُّ ُ ّ َالمدخل إىل دراسة علم "و. َُ َ ْ

ِّوهو يتميز عن الكتب السابقة ببعض التوسع يف تعريف أهم مباحث ومسائل هذا العلم مع : للباحث" اجلرح والتعديل ُّ َّ
ماالرتكيز على شرح وتفسري ال ِّعبارات النادرة يف اجلرح والتعديل، وترمجة أئمتهما، وتعريف الكتب املتعلقة  ِ ِ ِ.  

                                                             
 .١١٣، ١٠٤: ، ص)م ٢٠١٧ - ه١٤٣٨، ١دار ابن كثري، ط: بريوت(، املنهج املفيد لطلب علم احلديثالغوري، سيد عبد املاجد، : انظر17
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ُكذلك ال ينبغي أن تـفوت الطالب مطالعة كتاب  َُ ِللشيخ عبد احلي اللكنوي " َّْالرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل"َ َ ْ َّ
َ، فهو مل يستوعب مجيع مسائل هذا العلم، لكنه مع ذلك )ه١٣٠٤ت( ٌحافل بكثري من الفوائد احلديثية ال سيما يف َِ

َّاهلوامش اليت كتبها حمققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  ُ َّ ُ ِّ َ   .١٨)ه١٤١٧ت(َ
ّاحلديث المعل"ِّوأن يركز على قراءة مبحث  )٣ َ ُ ِعتربة مثليف كتب علوم احلديث امل" ْ للحافظ ابن " علوم احلديث: "َ

ّللحافظ السخاوي، و" فتح املغيث"َّالصالح، و ِ َ ِّللحافظ السيـوطي من املتقدمني، و" َّتدريب الراوي"َّ ُّّ
ِ ْ منهج "ُ

ْللشيخ نور الدين عرت، و" ْالنـَّقد يف علوم احلديث ْللشيخ عبد هللا بن يوسف اجلديع من " حترير علوم احلديث"ِ َُْ
 . صريناملعا

ًبدءا" احلديث َِعلل ِعلم "يف املعاصرة الكتب قراءة يف َّيتوسع وأن )٤ ُأسهل هو مبا َْ ته، ًوعرضا ًأسلو منها َ  حملتو
َستذكر اليت مثل  . َّالالحق املبحث يف ُ

ِوأن يكثر من قراءة كتب العلل النَّظرية والتطبيقية مثل )٥ ِ َِ ِ ِّلإلمام الرتمذي،" َِالعلل الكبري: "ُ ِ ِْ لإلمام ابن  "َِالعلل" وِّ
َّأيب حامت الرازي، و ِِّْلإلمام الدارقطين" ََُّّاإللزامات والتـتـبع"و"َِالعلل"ِ َُ ًمستوعبة، ًواعية ًقراءة َالكتب هذه فيقرأ. َّ ُ 

ِوحياول ِّكل على يقف أن ُ  ُقراءة تكون أن وجيب ِوتصحيحها، ِإعالهلا َسبب ويعرف أحاديثها، من ٍحديث ُ
َ جودة الفهم، ودقة يف النَّظر، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم األسانيد، ومراتب الرواة مع ِالكتب تلك ُُّ َُ ُ َْ َِّ ِ ِ ٍْ َّ ِ ِِ ْ ْ

م، وطرق وقرائن الرتجيح ِوطبقا ِ ُُ ُُِومجع طرق احلديث ِ ِ َْ. 
 

َاتـبـعه فإن اجلليل، ِالعلم هذا لدراسة -  تعاىل هللا ذن - ٌمفيد ٌّعلمي ٌمنهج هذا ُحيصل ُالطالب؛ ََّ  ُالرسوخ له َ
ُوالتعمق ٌملكة لديه َّوتتكون فيه، ُّ َ   .ومتونه األحاديث أسانيد يف َِالعلل كشف على ُتعينه ٌحديثية ََ

  

  
ُّأهم: الثالث املبحث َعلل علم "يف َّاملؤلفة الكتب َ   ً:وحديثاً قدميا" احلديث ِ
ًموجزا ًعرضا املبحث هذا يتناول َ ِّألهم ُ َألف ما َ  من منها ٍّلكل ما إبراز مع ًوحديثا، ًقدميا الكتب من لمِالع هذا يف ُِّ

  .واملزا اخلصائص
َالكتب القدمية يف علم علل احلديث: املطلب األول ِ:  

لتأليف يف  ٍمل يتعرض أحد من العلماء املتقدمني إلفراد كتاب  ِّ َِعلم علل احلديث"ٌَّ َّوأصوله وقواعده، غري أن البعض " ِْ ِ

ِّ كتبهم على ذكر بعض أصول إعالل األحاديث وليس كلها، ومن تلكم الكتبَّمنهم قد عرجوا يف ِْكتاب التمييز: "ِ ْ َّ ُ "

                                                             
 .١١٧، ١١٤: ، صاملنهج املفيد لطلب علم احلديثالغوري، سيد عبد املاجد، : انظر18
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ٍِلإلمام مسلم، و ْ ّلإلمام الرتمذي، و" َِالعلل الصغري"ُ ِ ِْ ٌللحافظ ابن رجب، وهذا تعريف مفصل عن هذه الكتب " شرحه"ِّ َّ ٌ ٍ َ َ
ِالثالثة اليت كانت نواة التأليف يف هذا العلم في   . ما بعدَ

 
ِكتاب التمييز  ). "١ ْ ْ َّ ّ لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي، أيب احلسني النـَّيسابـوري ":ُ ْ ِّ ُ ُ َ َُ َْ ْ ْْ ِْ َ ُ َّ ِ  ).ه٢٦١ت(ْ

َّبني اإلمام مسلم يف هذا الكتاب أوهاما وقعت من بعض الرواة يف روايتهم لألحاديث، مث ذكر أن الغلط والسهو مل  َُّّ َ َ ٌ ِْ ْ َ ً ِ ِ ُ ُ َّ
َيسلم من ّهما كبار احلفاظ، َ ٍمث ساق بعض األحاديث المعلة، وهي موزعة على ثالثة أنواع كاآليتُ ٌ َّ ََّ ُ ْ ُاألحاديث : ّاألول:َ

ا غلط أو وهم ٌاليت حصل يف متو ََ ٌ ََ َ ٌاألحاديث اليت حصل يف أسانيدها غلط أو وهم: والثاين.َ ََ ٌ ََ َ َ ُاألحاديث اليت : والثالث.ُ
ا غ َحصل يف أسانيدها ومتو َ ٌلط أو وهمَ ََ ٌ َ.  

َّوكل من نظر يف هذا الكتاب القيم النفيس؛ الحظ علو كعب مؤلفه اإلمام مسلم يف علم العلل، وعلم أن  َ ِ ِ َِ َُ ُ َ َِ ٍ ْ ُ َ َّ ِ ْ َ َّ ِّ َ ُّ
َِكتابه من أهم كتب العلل، فهو  ِّ ُ يذكر علة احلديث بشيء من الشرح والبسط والوضوح ال جنده - رمحه هللا تعاىل - َ ْ َ ٍ ِ َ َِّ

  . غريه من الكتب يف هذا البابيف 
ِولألسف أن معظم هذا الكتاب يف عداد املفقود ِ ُأما ما عثر منه على قطعة صغرية، فقد طبع بتحقيق . َّ ٍ ٍ َِ ُ َّ

َّحممد الدكتورالشيخ    .تعاىل هللا رمحه) ه١٤٣٩ت (األعظمي مصطفى َُ
 

ُالعلل الصغري )"٢ َ َّ لإلمام الرتمذي، أيب عيسى، حممد":ِ َُ ّ ِ ِْ َ بن عيسى بن سورة ِّ ْ  ).ه٢٧٩ت(َ
خر  ِوهو ملحق  ٌ َ َّ، ويسمى"جامعه"ُ َ َالعلل الصغري: "ُ َ ِ، وقد ذكر فيه اإلمام الرتمذي قواعدوأصوال عامة يف علم "َِ ًِ َّ ً َُّ ِ ْ ِّ ُ

َِوساق فيهأدلة كثرية على وجوب الكالم يف الرجال والعللاحلديث،  ِّ ً ً َكما أنه قسم فيه الرواة إىل أرب. َ َُّ   .عة أقسام كاآليتَّ
َُقوم من الثقات احلفاظ الذين يندر اخلطأ يف حديثهم)أ( َْ ُْ َ َُّ َ ِّ ٌ.  
َُقوم من الثقات الذين يكثر الغلط واخلطأ يف حديثهم)ب( ُ ََ ُْ َ َّ َ ِ ٌ.  
ُّقوم من جلة أهل العلم غلب عليهم اخلطأ والوهم فال حيتج حبديثهم إذا انفردوا) ج( َُ َْ ُ َ ٌَ َُ َْ َْ ِ َّ ُ .  
مٌقوم ) د( ّمن المتـهمني وأصحاب الغفلة،الذين ال حيتج  َُْ َْ ِ ِ َ َُّ َُّْويف الكالم عنهم ركز الرتمذي على تفاوت احلفاظ يف . ْ ُ َ ُّ ِ ِْ ِّ ََّ

م ِالضبط، وأثر ذلك على روا َّْ.  
ملعىن -  ملعىن واللفظ، ووضع شروطا جلواز الرواية  ِوتكلم على الرواية  ِّ ًّ َ َ َّْ َّ.  
َوفصل الكالم يف أن -  ِواع حتمل احلديثَّ ُّ ََ.  
ِوتكلم عن االختالف يف توثيق الرواة وتضعيفهم -  َُّ َّ.  
ِوتكلم عن المرسل وحكمه واختالف العلماء يف قبول المراسيل -  َ ُْ َْ ِ ِ ْ ُ َ َّ.  
َاحلسن"َّوتكلم عن اصطالح  -  َّ، وحدد مفهومه له، وكذلك ما اشتق منه"اجلامع"يف كتابه " َْ َ َّ.  
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دة الثقة"،وعن وأنواعه" الغريب"َّوتكلم عن  -  َز ْيف المنت واإلسناد" ِّ َ ْ.  
ِّهذه هي مقاصد اإلمام الرتمذي يف كتابه  ِ ِْ ِّ ً،فهو عند كل مقصد من هذه املقاصديذكر مجلة "َِالعلل الصغري"ُ ٍ ِّ

َمن األخبار المسندة َ ْ ُ هرا على كتاب الرتمذي. ْ ِّوهذه املقاصد ختدم حديث الثقات، وتلقي ضوءا  ِ ِِ ِ ِِّْ ً ً ُ َُّ َ َّ املعلل، فكانت َ
َِذا داخلة يف علم العلل ِ ٌ١٩.  

ٍّمرة ّألول ُالكتاب هذا ُطبع ِالنَّدوي، احلسيين سلمان الشيخ وتقدمي بتعليق األصل عن مستقال َ  من ٍومبزيد ْ
  ).م٢٠٠٥ (ه١٤٢٦ عام بدمشق، ريكث ابن دار يف الباحث، اعتناء

  
ِّشرح علل الرتمذي"  ) ٣ ِ ِ ِْ ِّ ٍللحافظ ابن رجب ": َ َ َاحلنـبلي، أيب الفرج،َ َ ّْ

َِ ّ زين الدين، عبد الرمحن بن أمحد الدمشقيَْ
ِ ِْ َ ّ َْ 

  ).ه٧٩٥ت(
َشرح فيه احلافظ ابن رجب احلنـبلي كتاب  ّ

َِ َ َْ ْ َ ُ َ َُ شرحا مو- ً املذكور آنفا –" َِالعلل الصغري"َ ٍسعا قـيما أتبعه بفوائد مهمة، ً َّ َِ ُِ ً ًّ َّ
ا تقريب علم العلل على من ينظر فيه َوقواعد كلية تكون للكتاب تتمة، أراد  َِ ِ ِ ٍَ ً ّ َ ََُِّّ.  
بـني، وتناول يف الباب األول  ّوقسم ابن رجب مواد هذا الشرح يف  َ َ َ َُ ْ ََ َِ ٍ ِّكالم اإلمام الرتمذي يف َّ ِ ِْ ِّ ِ " َِالعلل الصغري"َ

  .ْرح والتوضيح واالستدراك والنـَّقد والتكميل والتمثيللش
َأما الباب الثاين من الكتاب فقد ذكر فيه مجلة جيدة من الفوائد يف علم العلل وما يتصل به من أحوال  َِ ِْ ً ً َ َّ

ْوبدأه ببيان مكانة علم العلل من علوم احلديث،كما مجع فيه قواعد مبددة يف علم ا. َُّالرواة ِْ ِ ًِ َّ َُ َ ََ ذا أول من َ َلعلل، فكان  ّ َِ
يت َِصنَّف كتا أفرد فيه قواعد العلل يف احلديث، مثل اليت أذكرها فيما  َ ً:  

ُالصاحلون غري العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط: ٌقاعدة ََ ُ َ َ ِ ِ َِ ُ َّ.  
لرأي حىت يغلب عليهم االشتغال به ال يكادون :ُقاعدة ُالفقهاء المعتـنـون  َ َُ ِ َّ َ ْ ُ َْ ُ َحيفظون احلديثْ َ.  
سناد آخر، فإن كان املنفردمنهم ثقة : ٌقاعدة سناد واحد، وانفرد واحد منهم  ًإذا روى احلفاظ األثبات حديثا  ُ ْ ًَ ٍ ٍ ٌٍ ُ ُ َُّْ

دة الثقة يف األسانيد واملتون َِّحافظا فحكمه قريب من حكم ز ْ ُْ ٌ ُُ ً.  
ِّقـتادة عن احلسن عن النيب:"ٌقاعدة َ َْ ُ َ ََ  "َهذه السلسلة مل يثبت منها حديث أصال من رواية الثقات ٌ ُِ ِ ِّ ً ُ َ َ ّْ.  
َحيىي بن سعيد األنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أيب هريـرة: "ٌقاعدة َ َْ ُ ِّ ُ ْ ِّ َ َْعن النيب ،ِّ "  َّمل يصح منها ِ َ

ًشيء مسندا َْ ُ ٌ.  
ٍكل شيء روى عبـيدة السلماين سوى رأيه فهو عن علي بن أيب طالب :  ٌقاعدة ّ ِ َ ِ َ ْ َّ َ َُْ ٍ ُّ.  
لرجال، وأحاديث ك: ٌقاعدة ُحذاق النـُّقاد من احلفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم  ِّ ِ َ ُ َُّ َُّ ُْ   ٍّل منهم هلم َّ

                                                             
 ). ١/٢٧: (البن رجب" شرح علل الرتمذي"مقدمة الدكتور مهام سعيد لتحقيق : انظر19
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ٍفـهم خاص يفهمون به أن هذا احلديث يشبه حديث فالن، وال يشبه حديث فالن ٍَ َِ ُِ ُ ََّ ُ ٌٌّ ْ َفكان ابن رجب أول . َ ّ ٍ َ َ ُ

ُّمن وضع مثل هذه القواعد يف علم العلل، ولفت نظر الباحثني إىل اجتاه جديد يف دراسة علوم احلديث يـنصب على  َ ْ ََ ٍَ ٍ َ َِّ َ َ َِ ِْ َ َ
  .٢٠التقعيد

َ، لكنها مهدت الطريق فيما بعد إىل "َِعلم علل احلديث"َوهذه الكتب الثالثة وإن مل تستوعب مجيع مباحث  َّ
ا ظلت عو كبريا للطالب يف فـهم األحاديث ْالتأليف املوسع فيه، كما أ َ َ َّ ُّ ً ً ّ َّ ِ املعلة ومعرفة طريقة األئمة النـُّقاديف إعالل َّ َّ ِ َِّ َّ

  .األحاديث
  

َعلم علل احلديث"الكتب املعاصرة يف : املطلب الثاين ِ:"  
ِوردت يف بعض كتب مصطلح احلديث القدمية تعريفات خمتصرة عن هذا العلم حتت نوع  ٌ ّاحلديث المعل"ٌ َ ُ ، ومن تلكم "ْ

  : الكتب على سبيل املثال ال احلصر
ّللحاكم أيب عبد هللا النـَّيسابـوري " معرفة علوم احلديث" )١ ِْ ُ َ لعلل كنوع ): ه٤٠٥ت(ْ ٍوهو أول كتاب نوه فيه مؤلفه  َِّ ُِ َّ ٍ ُ َّ

ًمستقل من أنواع علوم احلديث، وأفرد هلا مبحثا خاصا ًّ ٍّ٢١. 
ّابن الصالح الشهرزوريللحافظ " علوم احلديث"و )٢ ِ ُْ َ ْ َّ َ َّاحلديث املعل"َّالذي عرف فيه : َّ ًتعريفا خمتصرا يف حدود " َ ً

 . ٢٢صفحتني مع ضرب أمثلة وقوع العلة يف سند احلديث ومتنه
ٍللحافظ ابن حجر ا" نزهة النَّظر يف توضيح خنبة الفكر"و )٣ َ َلعسقالينَ ْ بغاية " ّاحلديث املعل"َّالذي حتدث فيه عن : َ

 .٢٣من اإلجياز
ِللحافظ حممد بن عبد الرمحن السخاوي" فتح املغيث بشرح ألفية احلديث"و )٤ َ َّ َُّ َالذي بسط الكالم يف تعريف : َ

ً أمهية هذا النوع وغموضه كالما نفيساَّمع األمثلة، وتكلم عن" احلديث املعل" ً٢٤. 
احلديث "الذي أسهب يف تعريف : ُُّللحافظ جالل الدين السيوطي" َّتدريب الراوي يف شرح تقريب النَّواوي"و )٥

َرى للحديث يف ضوء أقوال األئمة، وذكر بعض قواعد كشف العلة مع َ، وذكر أمهيته بني أنواع أخ"ّاملعل ّ
 .٢٥األمثلة

                                                             
 ).١/٢٠: (البن رجب" شرح علل الرتمذي"مقدمة الدكتور مهام سعيد لتحقيق كتاب : رانظ20
 . ١١٩، ١١٢: ، صمعرفة علوم احلديثاحلاكم النيسابوري، : نظرا21

 .٨٩:  النوع الثامن عشر، صعلوم احلديث،ابن الصالح، : انظر22
 .٩٢، و ٥٩: ، صشرح النخبةابن حجر العسقالين، : انظر23
 ).٦٩، ٢/٤٧: (فتح املغيث شرح ألفية احلديثالسخاوي، دمحم بن عبدا لرمحن املصري، : انظر24
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لتأليف يف تعريف تلك  فراد الكتب  ًمث بدأ االعتناء متأخرا جدا  ًّ ّ ٍّاألصول والقواعد كعلم مستقل، وظهر فيه ُ ٍ ِْ

َِّالعديد من الكتب املفيدة، وهذا موجز عن بعض أمهها ٌَ ُ ُ:  
لتأليف يف ) أ  (  ْالكتب اليت أفردت  َ ِ ُ َعلم علل احلديث"ُ ِ ِ:"  

َلمحات موجزة يف أصول علل احلديث" )۱ ِ ٌ َ ُ ٌ َ ّللدكتور نور الدين عرت احلليب": َ َِ َْ ْ ِ. 
رخيه ِوهو من أوائل  َِالكتب اليت ظهرت يف هذا العلم، فقد حتدث فيه املؤلف عن العلة وعلم العلل وأمهيته و ِ َِّ ُِ ِّ َّْ ِ

ا وطرق اكتشافها، مث عن أنواعها من حيث موضعها  ِومصادره، مث عرض صورا من العلة، وتكلم عن أسبا ُُ َّ َِّ ً َ ُ
ألم ِْوأثرها، كما وضح أيضا أهم معامل هذا العلم  ِ َّ ً   .َّثلة والشواهدَّ

ِّكتاب تعليل العلل لذوي اْلمقل ) "٢ ِ ُ ِ َ َ ِ َُّْللشيخ عبد السالم بن حممد علوش": ُ َّ َُ َّ.  
ٍاعتىن فيه املؤلف ببيان قواعد هذا العلم من خالل استقراء كتب العلل القدمية، وإثبات مئة نوع من أنواع  ْ ِّ ِ ِ َِ ِ ُ ِ

َّالعلل، مع دراسة ملنشأ علم العلل، وأو َ َِ ِ ٍ ِل املتكلمني فيه، والكتب املصنَّفة يف ذلك، وذكر أنواع الرتجيح يف ِْ َ َ َ ِ ِّ ِ
ت المعلة، مث اختصر الكتاب يف حنو مئة بيت يف قصيدة المية ٍالروا َِّ ٍ ٍ َ ََّ ُ ْ ِّ.  

ُعلل " )٣ َ ّالعملي َّوالتطبيق َالنَّظرية القواعد بني احلديث ِ ِ َ َمعبد للدكتور ":َ ْنصر َّمدَُحم والدكتور الكرمي عبد َْ َ 
ّالدسوقي
ِ ْ ُّ   .َّاللبان َّ
ّالمعل، للحديثً جامعا ًتعريفا ِالكتاب هذا ِّمستهل يف ِّاملؤلفان َّعرف َ ُ  َِّالعلة عن الكشف خطوات عن َّوحتد ْ
 النماذج عداد ًأيضا قاما كما دراسته، وفوائد َِالعلل ِعلم ِمعرفة َأمهية َّبـينا مث أجناسها، ِّوأهم أقسامها وعن

 .َِّللعلة لتطبيقيةا

ِّالعلة وأجناسها عند احملدثني" ) ٤ ُ حو":َِّ ْ لألستاذ أيب سفيان مصطفى  ُ. 
ُيشمل هذا الكتاب تعريفا موسعا وشامال ألجناس العلة مع األمثلة التوضيحية اليت استخرجها املؤل◌ف من  َ ِّ َِّ ً ً ًَّ َ ُ ُ

ُبطون كتب الفن والتواريخ والرتاجم، بينما مل يعرف غري ِّ ُ ٍه من املؤلفني يف كتبهم أكثر من عشرة أجناسِّ َ ِّ. 
ُّعلم علل احلديث ودوره يف حفظ السنَّة النبوية " )٥ ِ ِ ُِ َ ُ ََّللدكتور وصي هللا حممد عباس": ْ َّ َُ ّ

ِ َ.  
ِِّوهي رسالة خمتصرة تعرف بعض عيون مسائل هذا العلم وأقسامه، وتبني أمهيته وأسباب وقوع العلة يف  َِ ََ ِّ َ ْ َ ِّ ٌ ُ ٌ

َِديث، وتشتمل أيضا على بعض أمثلة تطبيقية للعللاحل ً.  
َعلم علل احلديث" ) ٦ ِ ُِ   . للباحث"ّتعريفه وأمهيته وأئمته وكتبه: ْ

                                                                                                                                                                                                    
 ).٤٢٧، ١/٤٠٧: (، النوع الثامن عشرتدريب الراوي بشرح تقريب النَّواويالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، : انظر25



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

٦٨١

ّيتناول هذا الكتاب تعريفا جامعا ألهم مباحث هذا العلم، فقد وزعها املؤلف على مخسة أقسام، أوهلا مبثابة  ٍ ُ ِّ َّ ِ ّ َ ً ً ُ
ِّمدخل متهيدي يعرف  ٍّ ٍ َ ْ َِم علل احلديثِْعل"َ ِمن أبرز جوانبه" َ َالعلة"ِّوالثاين يعرف . ِ ًتعريفا موسعا من حيث " َِّ ًَّ َ ُ

َاللغة واالصطالح، مث يتكلم عن ميادين العلة، مث يذكر أهم أقسام العلة القادحة وغري القادحة من حيث  َ َِ ِ ِِ َّ َّ َّ ُِّ ِ ِِ َّ َ َ
ِوقوعها يف سند احلديث ومتنه َِْ َِ َ ِّوالثالث يبني. ُ ِ أسباب وقوع ُ ُ ُ ِالعلة"َ ِيف األحاديث، وأهم قواعد كشف " َِّ ْ َ َِ َّ َ

َِوالرابع يرتجم ألشهر وأجل أئمة العلل عرب القرون اهلجرية مع إبراز . ، وقرائن إعالل األحاديث"َِّالعلة" ِ َّ ِّ َ ُ ُِ َ ِ

ال، وذكر ما هلم فيه من املؤلفات القيمة املميزة َّمكانتهم يف هذا ا ّْ َّ ِ ِ َِامس يعرف أهم أنواع كتب علل واخل. ِ ِ ِ َّ َ ِّ ُ
ِاحلديث، والكتب اليت تعرف علم العلل َِ َِ ْ ِّ ِ.  

َاملوسوعة العلمية الشاملة يف علم علل احلديث " )٧   .ِّ للدكتور السيد إبراهيم متويل":ِ
ِيشتمل هذا الكتاب على أربعة أجزاء، أوهلا خيتص بتأصيل هذا العلم بعنوان ُّ ََْ َّ ٍ َِث بتأصيل علم علل فتح املغي: "ُ

رخيه بعنوان"احلديث َ، والثاين يلقي الضوء على  َّ، والثالث يرتجم ألئمة "َِريخ علم علل احلديث الشريف: "ُ ِ ُ
َِونـقاد علل احلديث بعنوان َِطبقات نـقاد علل احلديث: "َُّ َِ، أما الرابع فهو يعرف بكتب علل احلديث بعنوان"َُّ ِّ َّ :

َّمل يتيسر يل الوقوف على هذا الكتاب ألحتدث عن خصائصه".  احلديثَِاملدخل إىل كتب علل" َّ.  
ٍشرح علل احلديث مع أسئلة وأجوبة يف مصطلح احلديث " )٨ ٍ َ ِ ِ لألستاذ أيب عبد هللا مصطفى بن العدوي":ُ َ َ .  

سئلة وأجوبة يف مصطلح احل ٍراعى فيه املؤلف مستوى املبتدئني يف هذا العلم، وقدم فيه  ٍ َّ ُ َديث، ودرس بعض َِّ ََ
قش أسانيدها َعلل األحاديث، و َِ. 

َالوجيز يف علم علل احلديث " )٩ ِ ِْ   .َْللدكتور مصطفى أيب زيد حممود": ُ
ختصار عن أوليات هذا العلم من أصوله وقواعده وقرائن الرتجيح، وسرد أمساء بعض  ِحتدث فيه املؤلف  َ ََ ِ ِْ َِّّ ََّ ٍَّ ُ ِ

َّكتبه المهمة، وتوسع يف َّ ِ ُ ََّ تعريف بعض أمهها، مث ذكر يف آخر الكتاب أمثلة تطبيقية لألحاديث المعلةْ ُ ْ ً ً ِ ِ َِّ. 
َامليسر يف علم علل احلديث " )١٠ ِ ِ  .للباحث": َّ

َِوهو أسهل وأوجز الكتب يف هذا العلم، يعرف مبباحث ضرورية مفيدة ينبغي الوقوف عليها لمن مل تسبق له  ُ ِّ ِْ ِ ُ َ ُ َ
ْاعد كشف العلل يف األحاديث، وقرائن إعالهلا، وتراجم خمتصرة ألشهر أئمة العلل، وسرد قو: ُالقراءة فيه، مثل َ َ َِ ِ َِّ َ َ ِ
ِّألمساء أهم كتبها َ. 

  
ّكذلك مثة مقدمات مفيدة لكتب العلل جيب على الطالب الوقوف عليها، وال سيما ِ ُِ ِّ ََّ ٌ ٌ ِ : َِالعلل يف احلديث": َ

ْدراسة منهجية يف ضوء شرح علل الرت ِّ َِ ٌ ّمذي البن رجب احلنـبليٌ
ِ َِ َ َْ ْ ٍ َ ّ ِّوهو مقدمته : ََّللدكتور مهام بن عبد الرحيم سعيد" ِ

ِّشرح علل الرتمذي"ّاملتميزة املفيدة يف حتقيقه لكتاب  ِ َِالبن رجب، وتعترب من أوائل الدراسات العصرية لعلم علل " َِ ِْ َ ُ ٍ َ َ
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ُمقدمة كتاب "و. احلديث ِالعلل البن أيب حامت"ّ ْيخني الدكتور سعد بن عبد هللا احلميد والدكتور خالد بن عبد َّللش": َِ ََ ْ ْ
ّالرمحن اجلرسي

ِ ِّوهي مقدمة علمية قيمة، تعرف : َْْ ٌ ٌ ٌ َِعلم العلل"ّ َِ َمن أبرز وأجلى جوانبه، وتتضمن العديد من الفوائد " ْ َّ ِ
  .الغزيرة فيه

  
َّالكتب اليت تناولت بعض اْلمباحث اْلمهمة يف ) ب  (  ِ ُ َ ُِ َعلم علل احلديث"َ ِ ِْ:"  

ِهذه الكتب يف احلقيقة دراسات علمية موسعة يف العلل، وقد تناولت بعض املباحث املهمة يف هذا العلم إىل جانب  ِّ َ َ ٌ ٌَّ ُ ٌ ُ
ًتركيزها على جوهر املوضوع، وال غىن عنها للطالب، ومن تلكم الكتب ِ:  

َعلم علل احلديث من خالل كتاب ")١ ِ ُِ َالوهم واإليهام ال(ْ ّواقعني يف كتاب األحكام البن القطان الفاسيَ ِ َِّ َ َ"( :
ّللدكتور إبراهيم بن الصديق الغماري  ِ َ ُ ِّ   ). ه١٤٢٣ت(ِّ

بن القطان  َّركز فيها املؤلف على التعريف بشخصية اإلمام أيب احلسن علي بن حممد الكتامي املعروف  َ ّ
ِ َُ َّّ ُ ِ َّ

َرن بني كتابه َِ ومكانته العلمية يف ميدان العلل، وقا)ه٦٢٨ت( َبيان الوهم واإليهام"َ " األحكام"ِوكتاب ..." َ
بن اخلراط  ََّلإلمام عبد احلق اإلشبيلي املعروف  ْ ّ

ِِْ َّووضح األُسس اليت  بـىن عليها ابن القطان ، )ه٥٨١ت(ّ َ ُ ََ َ َُ َّ
َنظره وكتابه هذا يف جمال النقد واإلعالل، واجلرح والتعديل َ.  

ُكما درس املؤلف يف مسته َِعلم علل احلديث"ّل هذا الكتاب عن ِّ ًدراسة عميقة تتناول أبرز " ِْ ً
َّجوانبه، وحتدث عن مكانة علم العلل من علوم احلديث، وأنواع العلل يف اإلسناد، والتأليف واملؤلفات يف  َ َِ ِ ِ ِِ ْ َّ

  . ِْهذا العلم
َمعرفة مدار اإلسناد وبيان مكانته يف علم علل احلديث) "٢ ِ ِْ ِ ُ ِ َ َ ْخ حممد جمري اخلطيب احلسينللشي": ُ ُِ َُّ َ.  

ْ عرف فيه املؤلف بعلم كماحيتوي هذا الكتاب على مجيع املباحث واملسائل والقضا املرتبطة مبدار اإلسناد،  ِّ ُ ِ َّ
ِالعلل تعريفا جامعا، واعتىن ببيان االختالف بني الرواة يف الطرق واأللفاظ، والتنبيه على االتصال واالنقطا ِ ِّ ُُُّّ َ ِ ً ً ع َ

يراد النوادر  ًوالتدليس واإلرسال وما انفرد به الرواة من األحاديث وحنو ذلك، كذلك فقد اهتم فيه أيضا  َُّ ُِّ َ
لشواهد احلديثية   .َوالغرائب والفوائد العلمية املدعمة 

  
َأثـر علل احلديث يف اختالف الفقهاء ) "٣ ِ ُ سني الفحل":ََ ْ للدكتور ماهر  َ ْ ِ ِ.  

ُاملؤلف فيه حصر ُّيـعد ما َّكل ِّ َ ًعلة ُ ُّيـعد َِّمما الفقهاء عند ذلك يشبه وما ِّاحملدثني، عند َِّ  العمل منً مانعا ُوجوده َُ
َوفق فقد ذلك خالل ومن به؛ ِّ ُاملؤلف ُ َّْالكتاببالربط هذا يف ِّ َعلمي بني ِ ْالفقه"و" احلديث"ِْ ِ."  
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  :خامتة البحث
ِوقد توصلت من خالل إعدادي هذا البحث إىل    :ّبعض النتائج، وأمهها كاآليتَّ

ِأن هذا العلم  )١ ِّأجل ِمنَّ ََيبحث يف األسباب اخلفية الغامضة اليت تقدح يف سند  لكونه احلديث؛ يف َِّوأدقها العلوم َ َ ََ َ ِ ََِّْ
ُاحلديث ومتنه مع أن ظاهرها منها السالمة َّ َّ َِْ ِ. 

ِالثقات حاديث ّخيتص َّوأنه )٢ َدون َِّ ْ َْ عن العلة يف أحاديث الرواة الثقات على األَغلبِّ يفتشألنه غريهم؛ ُ َ ُِّ ِّ َ َّ. 
ٌِليس كهانة وال إهلاما كما يفهم من أقوال بعض األئمة النـُّقاد، وإمنا هو علمَّوأنه  )٣ َّ َّ َّ َ َُ ً ً َّيرزقه هللا تعاىل من تفرغ لطلبه  ِ َ َُ ُ

ٍجبد واجتهاد وصرب ومثابرة ٍَ ُ ٍ ٍّ. 
َّيكون عند طالب احلديث اَّوأنه  )٤ ُ تِّ َّلنبوي ملكةقوية يف احلديث النبوي، ويولد لديهم احلس القوي يف نـقد املرو ْ ََّ َ ً ًِ ِّ ِْ ّ َِ ََ. 
ِوأن من خالله يتأتى للطالب االطالع على األسباب اليت وقعت ألجلها العلة يف أحاديث الثقات، وعلى  )٥ ِ ِ ِّ ُ َّ ُُّ ّ ِ َّ ََّّ

ِالقواعد املهمة اليت تعينهم على الكشف عن مواطن الع ِ ُ ِلل يف األحاديث النبوية سندا ومتنا، كما أنه يرشدهم َّ ُ ًَ ْ ً َ
ِّأيضا إىل بعض أهم القرائن إلعالل احلديث النبوي ً. 

َوأنه يتيح للطالب فرصة التطبيق العملي لما قرؤوه من قواعد علوم احلديث )٦ َِ ِ
ّ َ َ َّ ُّ ُِ َّ. 

ِّوأنه مل يكن موضع االهتمام الكبري لدى العلماء املتقدمني، ح )٧ ِ ِ َ لتأليف، إمنا تكلموا عن بعض َّ َّيث مل يفردوه  َّ ُ
م املختصرة ألنواع علوم احلديث، األمر الذي دفع بعض العلماء  َعيون مسائله ومباحثه يف كتبهم ضمن تعريفا ُ َ َ ْ ِ

لتأليف، فظهر هلم فيه العديد من الكتب املفيدة ُاملعاصرين إىل إفراد هذا العلم  ِ ِ. 
ٍوأنه رغم أمهية كب )٨ َ ْ ُ ُّرية وفوائد غزيرة ما زال غري معتىن بتدريسه يف اجلامعات املاليزية، فاحلاجة ماسة إىل التوجه َّ َّ ٌَّ ُ ً ُ ٍ

ُّلتدريسه كمادة مستقلة يف املقررات الدراسية ألقسام القرآن واحلديث يف تلك اجلامعات، وكذلك إىل التوجه  َّ ٍّ ٍ َّ
ٍلتأليف العلمي يف تسهيل مباحثه وتبسيطها مع مزيد

َ من األمثلة التوضيحية والتطبيقات العملية لألحاديث ّ
ا وأسانيدها ََّالمعلة يف متو ُ ْ. 

  
َوصلى هللا وسلم على نبيه املصطفى، وخامت أنبيائه، وأفضل مرسليه ُ ِ ِ َّ ًسيد حممد املبعوث رمحة للعاملني، : َِّّ َُّ َ ّ

ُوعلى آله اخلرية وأصحابه الكرام أمجعني، وآخر دعواي أن ِ ِ َِ   .ِّ احلمد  رب العاملنيْ
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  املصادر واملراجع
َّابن أيب حامت الرازي، عبد الرمحن بن حممد احلنظلي )١ َُ  .ت.د. ١ط. الدار السلفية: القاهرة. علل احلديث. َّ
َّابن حبان، أبو حامت دمحم بن حبان البسيت )٢ ؤط: حتقيق. صحيح ابن حبان. ِ : بريوت. الشيخ شعيب األر

 .ه١٤١٤. ٢ط. مؤسسة الرسالة
الدكتور نور : حتقيق.  شرح النخبة.ابن حجر العسقالين، أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي املصري )٣

  .م٢٠٠٠ - ه١٤٢١. ٣ط. دار البصائر: القاهرة. الدين عرت
ٍابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن بن أمحد الدمشقي )٤ َ . الدكتور نور الدين عرت:  حتقيق.شرح علل الرتمذي. َ

 .ت.د. ١ط. دار املالح: بريوت
ِابن الصالح الشهرزوري، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن )٥ ُْ َ ْ َّ . الدكتور نور الدين عرت: حتقيق. علوم احلديث. َّ

 .ه١٤٢١. ١ط. دار الفكر: دمشق
ٍّابن عدي، عبد هللا اجلرجاين )٦ ِ . ١دار الفكر، ط: بريوت. حيىي خمتارعزاوي: حتقيق. الكامل يف ضعفاء الرجال. َ

 . ه١٤٠٩
ِابن معني، أبو زكر حيىي بن معني البغدادي )٧ َِ الدكتور أمحد دمحم نور : حتقيق. برواية عباس الدوري. رخيه. َ

 .م١٩٧٩ - ه١٣٩٩. ١ط. مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي: مكة املكرمة. سيف
ِابن مفلح املقدسي، عبد هللا دمحم احلنبلي )٨ ؤط: حتقيق. املرعيةاآلداب الشرعية واملنح .  ُ . الشيخ شعيب األر

 .م١٩٩٩ - ه١٤١٩. ٣ط. مؤسسة الرسالة: بريوت
  .ه١٤١٤.  ٣ط. دار صادر: بريوت.  لسان العرب.ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين اإلفريقي )٩

 َاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا . البخاري، أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل اجلعفي )١٠
مه  .م٢٠٠٧ -  ه١٤٢٨. ٥ط. دار الكتب العلمية:  بريوت.وسننه  وأ

ِالبـيـهقي، أمحد بن احلسني اخلسروجردي )١١ َ دار الكتب : بريوت. دمحم عبد القادر عطا: حتقيق. السنن الكربى. َْ
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٤. ٢ط. العلمية

َّالرتمذي، أبو عيسى حممد )١٢ َُ ِْ ض. اجلامع.  بن عيسى بن سورة السلميِّ  .ه١٤٢٠. ١ط. دار السالم: الر
.  دار الكتاب العريب: بريوت. إبراهيم األبياري:  حتقيق.كتاب التعريفات. ُْْاجلرجاين، الشريف علي بن دمحم )١٣

  .ه١٤١٨. ٤ط
َّأبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الضيبْاحلاكم النـَّيسابوري،  )١٤ َّ الدكتور معظم : حتقيق. يثمعرفة علوم احلد. َُ

  .ه١٣٧٣. ١ط. املكتب التجاري للطباعة والنشر: بريوت. حسني
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َّأبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الدمشقي َّالذهيب، )١٥ الشيخ : حتقيق. سري أعالم النبالء. َُ
ؤط  .ه١٤٠١. ١ط.  مؤسسة الرسالة: بريوت. شعيب األر

الدكتور عبد :  حتقيق.فتح املغيث بشرح ألفية احلديث. بد الرمحن املصريالسخاوي، أبو اخلري دمحم بن ع )١٦
ض. الكرمي اخلضري والدكتور دمحم بن عبد هللا آل فهيد   .ه١٤٢٦. ١ط. مكتبة دار املنهاج: الر

:  حتقيق.َّتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي. ُّالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر املصري )١٧
ض. ذ أيب معاذ طارق بن عوض هللاألستا ض- دار العاصمة : الر   .ه١٤٢٤. ١ط.  الر

.  مصطفى احلليب: القاهرة. حاشية الصبان على شرح امللوي على السلم.ََّّالصبان، دمحم بن علي أيب العرفان )١٨
 .م١٩٣٩ - ه١٣٥٧. ١ط

َّالطحان، حممود احلليب )١٩ ض.  تيسري مصطلح احلديث. َّ   .ه١٤٠٧. ٨ط . فمكتبة املعار:  الر
  .ه١٣٢٢. ١ط. دار اليمامة: دمشق.  أصول اجلرح والتعديل. ِْعرت، نور الدين احلليب )٢٠
  .ه١٤١٧. ٢ط. دار القلم: دمشق.  حملات موجزة يف أصول علل احلديث. ِْعرت، نور الدين احلليب )٢١
  .ه١٤١٨. ٣ ط.دار الفكر: بريوت. منهج النقد يف علوم احلديث. ِْعرت، نور الدين احلليب )٢٢
 ).َّحماضرة مسجلة.  (املدخل إىل فهم علم ا لعلل. َالعوين، حامت بن عارف )٢٣
 -  ه١٤٣٨. ١ط. دار ابن كثري: بريوت. املنهج املفيد لطلب علم احلديث. َْالغوري، سيد عبد املاجد )٢٤

 .م٢٠١٧
 -  ه١٤٣٨ .٥ط. دار الشاكر ):  ماليز(سالجنور . َّامليسر  يف علم الرجال. َْالغوري، سيد عبد املاجد )٢٥

 .م٢٠١٧
دي، جمد الدين دمحم بن يعقوب )٢٦ . مؤسسة الرسالة: بريوت. نعيم العرقسوسي: حتقيق. القاموس احمليط. الفريوزآ

 .م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦. ٨ط
َالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى )٢٧ ن : حتقيق.  الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية.َ عد

 .م١٩٩٣ - ه١٤١٣.  ٢ط. سة الرسالةمؤس: بريوت. درويش ودمحم املصري
  .م١٩٩٧ -  ه١٤١٧. ٧ط. دار املنارة:  جدة.أصول احلديث علومه ومصطلحه. دمحم عجاج اخلطيب )٢٨
: القاهرة. علل احلديث بني القواعد النظرية والتطبيق العملي. معبد عبد الكرمي ودمحم نصر الدسوقي اللبان )٢٩

 .م٢٠١٥ -  ه١٤٣٧. ١ط. مكتبة اإلميان
ت خمتلفي األمصار. ات، عبد الكرميَُْالوريك )٣٠ ض. الوهم يف روا  .ه١٤٢٠. ١ط. مكتبة أضواء السلف: الر
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. ١ط. دار اإلمام أمحد: القاهرة. علم علل احلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية. وصي هللا بن دمحم عباس )٣١
 .ه١٤٢٦

 


