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الملخص باللغة العربية

واهميتها  الــعــلــة  تــعــريــف  الــبــحــث  هـــذا  يــتــنــاول 

واقسامها وطرق معرفتها واهمية علم العلل، وقد جاء 

العلة  تعريف  األول:  القسم  قسمين:  على  البحث 

الثاني:  والقسم  العلل،  علم  واهمية  واصطاحًا  لغة 

بثبت  ذلك  اتبعت  ثم  معرفتها،  وطــرق  العلة   اقسام 

المصادر والمراجع .

The summary is in English:

This research deals with the definition of 

al-Allah, its importance, its divisions, ways 

of knowing it, and the importance of al-Allah. 

The research came in two parts: The first part: 

the definition of al-Allah, linguistically and 

idiomatically, and the importance of al-Allah. 

And the second section: sections of al-Allah and 

ways to know it, and then I followed that up by 

confirming the sources and references.

***

المقدمة

الحمـد هلل الـذي رفع رتبـة هذه األمة، وحفظ عليها 

االخـرة،  فـي  وفّضلهـا  والسـنة،  القـرآن  بحفظـه  دينهـا 

األمـم  سـائر  علـى  وعملهـا  وعلمهـا  بإيمانهـا  لهـا 
َ

وفّض

ـٍة  ّمَ
ُ
أ َخْيـَر  ُكْنُتـْم  { تعالـى:  فقـال  قيـاس،  وال  الدنيـا  فـي 

فها  وشـّرَ اآليـة:١١0[،  مـن  عمـران  ]آل  ـاِس{  ِللّنَ ْخِرَجـْت 
ُ
أ

مـن  أحـد  يشـاركها  فلـم  الحديـث،  وعلـم  باإلسـناد 

النـاس شـيئًا مـن ذلك فـي قديم وال حديـث، فتفردت 

يـم، وذلـك فضـل هلل يؤتيـه مـن يشـاء  بهـذا المقـام الكر

العظيـم. الفضـل  ذو  واهلل 

في  يتبحرون  يزالوا  لم  الحديث  علم  أهل  إن  ثم 

ويرتحلون  وحراسته،  حفظه  في  يتفننون  و دراسته، 

بالسهر  يكتحلون  و أســـراره،  استكشاف  فــي  للسفر 

ِعلمًا   - اهلل  أسفاره، حتى صار - بحمد  استقراء  في 

إرثًا كريمًا وبحرًا محيطًا. عجيبًا وطودًا منيفًا و

وأعلى  صعوبًة  الحديث  علم  أنــواع  أشد   
َ

إّن و
أسراره، وسابر  فهو خازن  العلل،  مرتبًة: علم  فنونه 
أبــواب  مفتاح  بل  أخــبــاره،  أخبار  وكشاف  أغــواره 
داره، وعلم العلل علم شريف؛ الن شرف كل علم 
الحديث  صحيح  يميز  علم  فهو  معلومه،  بشرف 
الذب  هدفه  مستقيمه،  من  ومعوجه  سقيمه  من 
عن سنة سيد المرسلين، وبيان تحريف الناقلين 

وخطأ الراوين.
ثة مباحث: وقد قسمت بحثي هذا الى ثال

 المبحث األول: تعريف العلة لغة واصطاحًا .
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المبحث الثاني: اهمية علم العلل واسباب ذلك .
األحاديـث  فـي  العلـل  انـواع  الثالـث:  المبحـث 

. واجناسـها 

والخاتمة وأهم النتائج، والمصادر والمراجع . 

***

تعريف العلة واهميتها واقسامها 

المبحث الول

ً
تعريف العلة لغًة واصطالحا

المطلب الول : تعريف العلة لغًة

العلة لغة:

ثـٌة   ثا
ٌ

: العيـن والـام أصـول
َ

 ابـُن فـارس: »َعـّل
َ

َقـال

عائـق   : واآلخـر  ، تكريـر أو  تكـّرر  أحدهـا:  صحيحـة: 

ل: العلـل،  يعـوق، والثالـث: ضعـف فـي الشـيء، فـاألّوَ

: العائـق يعـوق،  وهـي الشـربة الثانية،…واألصـل اآلخـر

عـن  صاحبـه  يشـغل  حـدث  العلـة  الخليـل:  قـال 

وجهـه…، واألصـل الثالـث: الِعلـُة: المـرض، وصاحبها 

. معتـل..())١( 

لمعنى  اللغوية  المعاني  أقــرب  أن  يتضح  وبهذا 

: المرض؛ وذلك ألن  العلة في اصطاح المحدثين هو

كتشف الناقد فيه  الحديث الذي ظاهره الصحة اذا أ

علة قادحة فان ذلك يمنع من الحكم بصحته))٢(. 

: 
ً
المطلب الثاني: العلة اصطالحا

تعريفهم  فــي  المصطلح  أهــل  عــبــارات  تقاربت 

كتاب ذكر تعريفا للعلة هو  العلة في الحديث. وأول 

»وهو  فيه:  قال  وقد  كم،  للحا الحديث«  علوم  »معرفة 

: معجم مقاييس اللغة، ٤/١٢-١٤ . )١( ينظر
)٢( اثر علل الحديث في اختاف الفقهاء، ١٢/١ .
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علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل«

كثر تحديدا  وجاءت عبارة أبي عمرو بن الصاح أ

كم فقال: »المعلول هو الذي أطلع فيه  من عبارة الحا

على عله تقدح في صحته مع أن ظاهره السامة منها 

يتطرق ذلك إلى اإلسناد الذي رجاله ثقات الجامع  و

» شروط الصحة من حيث الظاهر

العراقي  الرحيم  عبد  الــديــن  زيــن  الحافظ  وأمـــا 

»العلة عبارة عن  بقوله:  العلة  )ت 80٤هـــ( فقد عرف 

فأثرت  الحديث  على  طرأت  غامضة  خفية  أسباب 

فيه، أي قدحت في صحته«

في  855هـــ(  )ت  البقاعي  الدين  برهان  نقل  وقد 

جاء  للعراقي،  آخــر  كاما  العراقي،  ألفية  على  نكتة 

بعد  فيه  اطلع  السامة  ظاهره  خبر  »والمعلل  فيه: 

)ت  حجر  ابــن  الحافظ  وأمــا   « قــادح  على  التفتيش 

85٢هـ( فقد ذكر في تعريف المعلل أثناء كامه على 

أنواع الضعيف فقال »ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن 

وجمع الطرق فهو المعلل«، وال يصلح هذا ألن يكون 

حدا للعلة، إذ هو بيان لطرق الكشف عن العلة.

نقلــه  مــا  هــو  يــف  التعار هــذه  مــن  نختــاره  ومــا 

البقاعــي عــن العراقــي: »والمعلــل خبــر ظاهره الســامة 

اطلــع فيــه بعــد التفتيــش علــى قــادح«. وهــو تعريــف 

جامع مانع ))١(. 

***

: شرح علل الترمذي البن رجب، ٢١/١-٢٢ . )١( ينظر

المبحث الثاني

أهميُة علِم العلل وأسباُب ذلك

العلل  علم  أهميِة  بياِن  في  النقاِد  أقــوال  دْت 
َ

تــعــّد

وشرفِه وعزته ودقته، فمن األقواِل في ذلَك:

الرحمن بن مهدي: »ألْن أعرف علَة  ١- قول عبد 

كتب عشرين  حديٍث-هو عندي- أحب إلّي من أْن أ

ُه: »إنكاُرنا للحديِث ِعند 
ُ
حديثًا ليَس عندي« )٢(، وقول

الجّهال ِكهانة«.

علَة  أدركـــُت  »ربما  المديني:  بــُن  علي   
َ

ــال َوَقـ  -٢

حديٍث بعد أربعين سنة«)3(.

ي:  الـراز حاتـم  أبـي  بـن  الرحمـن  عبـد   
َ

َوَقـال  -3

»سـمعُت أبـي يقـول: جـرى بينـي وبيـن أِبـى زرعـة يومًا 

أحاديـَث  يذكـر  فجعـل  ومعرفتـه،  الحديـث  تمييـز 

خطـأ  أحاديـث  أذكـر  كنـُت  وكذلـك  عللهـا،  يذكـر  و

 مـن 
َ

وعللهـا وخطـأ الشـيوخ، فقـال لـي: يـا أبـا حاتـم قـّل

واحـد  مـن  هـذا  رفعـت  إذا  هـذا!  أعـز  مـا  هـذا!  يفهـم 

وربمـا  هـذا!  يحسـُن  مـن  تجـد  مـن   
َ

أقـّل فمـا  واثنيـن 

حديـث،  فـي  شـيء  يتخالجنـِى  أو  شـيء  فـي  أشـك 

 
َ

فإلـى أن ألتقـي معـَك ال أجـد مـن يشـفيني منـه، َقـال

أمـري«)٤(. كان  وكـذاَك  أبـي: 

ألخاق  والجامع  ص١٤0،  الحديث  علوم  معرفة   : ينظر  )٢(
ي، ٢٩٤/٢.  الراو

ي، ٢5٧/٢ . )3( الجامع الخاق الراو
)٤(   علل الحديث البن ابي حاتم، ١/١0
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 ابُن أبي حاتم أيضًا: »سمعُت أبي يقول: 
َ

 ٤- َوَقال

سقيمِه  مــن  الــحــديــِث  صحيَح  يحسُن  كــاَن  الــذي 

يحسُن علَل الحديِث: أحمُد بُن  وعنده تمييُز ذلَك و

يحيى بن معين وعلي بُن المديني، وبعدهم  حنبل و

فغير هؤالء  ألبــي:  قيل  ذلــَك،  كــان يحسُن  زرعــه  أبــو 

: ال«)١( .
َ

تعرف اليوم أحدًا؟ َقال

السابع  النوع  »ذكــر  اهلل:  عبد  أبــو  كم  الحا  
َ

َوَقـــال  5

معرفة  منه  النوع  هذا  الحديث:  علوم  من  والعشرين 

علل الحديث، وهو علٌم برأسه غير الصحيح والسقيم 

من  الحديث  علل  معرفة  والتعديل…فإّن  والــجــرح 

أجّلِ هذه العلوم«)٢(.

6- َوقال الخطيُب البغدادي: »معرفُة العلل أجل 

 أيضًا: »فمن األحاديث 
َ

َوَقال أنواع علم الحديث«)3(، 

ما تخفى علته فا يوقف عليها إاّل بعد النظر الشديد، 

ومضي الزمن البعيد« )٤( .

علل  مــعــرفــة  أّن  اعــلــم  الـــصـــاح:  ابـــُن  ــال  ــ َوق  -٧

وأشرفها،  وأدقها  الحديث  علوم  أجل  من  الحديث 

والفهم  والخبرة  الحفظ  أهــل  بذلك  يضطلع  إنما  و

الثاقب)5( .

أهل  -عــن  تيمية  ــُن  ابـ اإلســـام  شــيــُخ  َوقـــال   -8

ــث الثقة  ــدي ــم-: »يــضــعــفــون مـــن ح ــهـ أنـ الــحــديــث 

الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور 

)١( الجرح والتعديل، ٢/٢3 .
)٢( ينظر : علل ابن ابي حاتم ١/١0. 

ي ،٢/٢٧5 . : الجامع ألخاق الراو )3( ينظر
)٤( ينظر : مقدمة الجرح والتعديل البن ابي حاتم، ص356. 

)5( علوم الحديث، ص8١ .

يسمون هذا«علم علل الحديث« وهو  يستدلون بها و

من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة 

ضابط وغلط فيه«)6(.

 ابن القيم: »ومعرفُة هذا الشأِن وعللِه ذوٌق 
َ

٩- َوَقال

ونوٌر يقذفه اهلُل في القلِب يقطُع به من ذاقه وال يشك 

بــه، وهذا  له  ال شعور  الــذوق  له هــذا  ومــن ليس  فيه، 

لكبار  ليستا  ومعرفة  ذوق  فيه  ألربابه  الدراهم  كنقِد 

عبُد  قال   : نمير بن  اهلل  عبد  بن  محمُد  قال  العلماء، 

 معرفَة الحديِث إلهام، قال ابُن 
َ

الرحمن بُن مهدّي: إّن

له  لم يكن  قلَت؟  أيَن  ِمْن  له:  قلَت  لو  َصــَدَق   : نمير

جواب« )٧( .

ــذا الــفــُن أغــمــُض أنـــواِع  : »وهـ ئــّيُ  الــعــا
َ

ــال ــ ١0- َوَق

الحديِث، وأدقها مسلكًا، وال يقوُم بِه إاّل َمْن منحه اهلُل 

الرواة،  لمراتب  كًا  إدرا و يًا،  حاو واطاعًا  غايصًا،  فهمًا 

هذا  أئمة  أفــراد  إاّل  فيه  يتكلم  لم  ولهذا  ثاقبة،  ومعرفة 

وأبي  ّي،  والــبــخــار المدينّي،  كابِن  وحذاقهم  الشأِن 

ي:  زرعة، وأبي حاتم وأمثالهم«)8(.وسئل أبو زرعة الراز

أن  الحجة  فقال:  الحديث؟  تعليلكم  في  الحجة  ما 

تقصد  ثم  علته  فأذكر  علة،  له  حديث  عن  تسألني 

فتسأله  وارة-  بن  محمد  بن  محمد  -يعني  وارة  ابن 

ي-  عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم -يعني الراز

فإن  الحديث،  ذلــك  على  كامنا  تميز  ثم  فيعلله، 

على  تكلم  منا   
ًّ

ــا ك أن  فاعلم  خــاًفــا  بيننا  ــدت  وج

إن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا  مراده، و

ى، ١3/ 353-35٢ . )6( مجموع الفتاو
)٧( الفروسية، ص٢35 .

)8( النكت على كتاب ابن الصاح، ٧٧٧/٢ .



275 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــ  صابرين إبراهيم صالح محمد القيسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقال:  كلمتهم،  فاتفقت  ذلك،  الرجل  ففعل  العلم، 

أشهد أن هذا العلم إلهام)١(.

العارفون  النقاُد  »فالجهابذُة  رجب:  ابُن   
َ

َوَقال  -١١

جدًا،  الحديث  أهل  من  قليٌل  أفــراٌد  الحديِث  بعلِل 

ابن  الحديث  نقد  فــي  الــكــام  فــي  اشتهر  مــن  ل  وأّوَ

سيرين، ثم َخلفه أيوب السختياني، وأَخذ ذلك عنه 

شعبُة، وأخذ َعْن شعبة: يحيى القطان وابن مهدي، 

معين،  وابُن  المديني  بُن  وعلى  أحمُد  عنهما:  وأخذ 

ّي وأبي داود وأبي زرعة وأبي  وأخذ عنهم مثل: البخار

 من يفهم هذا! 
َ

حاتم، وكان أبو زرعَة في زمانه يقول: قّل

ما أعز هذا! إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقّل 

من تجد من يحسُن هذا، ولما ماَت أبو زرعة قال أبو 

حاتم: َذَهَب الذي كان يحسن هذا المعنى - يعني: 

يحسن  واحــد  بالعراق  وال  بمصر  بقي  ما   - زرعــة  أبــا 

هذا، وقيل له بعد موت أبي زرعة: يعرف اليوم واحد 

: ال، وجــاء بعد هــؤالء جماعة منهم 
َ

ــال َق يعرف هــذا؟ 

َمن  وقّل  والّدارُقطنّي،  عدي  وابن  والُعقيلي  النسائي 

جاء بعدهم َمْن هو بارع في معرفة ذلك حتى قال أبو 

ي في أول كتابه الموضوعات: قل من  الفرج بن الجوز

يفهم هذا بل ُعدم، واهلل أعلم« )٢( .

كتاب العلم أنه علم  - َوقال أيضًا: »وقد ذكرنا في 

 بساطه 
َ

 من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأّن
َ

جليل، قّل

قد طوي منذ أزمان« )3( .

)١( الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ١/٤٢6 .
)٢( جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي، ٢٤١- ٢٤٢ 

)3( شرح علل الترمذي، ٤6٧/٢ .

العلم  كتاب  في  تقدم  فيما  »ذكرنا  أيضًا:  َوقــال   -

شرف علم العلل وعزته، وأّن أهله المتحققين به أفراد 

أبو   
َ

َقال وقد  الحديث،  وأهل  الحفاظ  بين  من  يسيرة 

عبد اهلل بن منده: إّنما خص اهلل بمعرفة هذه األخبار 

نفرًا يسيرًا من كثير ممن يدعي علم الحديث«)٤(.

 أيضًا- بعد ذكره حديث أبي إسحاق، عن 
َ

- َوَقال

النبي � ينام وهو  كان  األسود، عن عائشة قالت: 

جنب وال يمس ماء-: »وهذا الحديث مما اتفق أئمة 

الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق..

ثقِة  إلى  نظر  منهم  فكثيٌر  المتأخرون:  الفقهاء  وأّمــا 

حديٍث   
َ

كــّل  
َ

أّن يظنون  وهــؤالء  صحته،  فظّنَ  رجالِه 

علل  علم  لدقائق  يتفطنون  وال  صحيٌح  فهو  ثقة  رواه 
الحديث«. )5(

أغمض  من  وهو  ل: 
َّ
»الُمَعل  : حجر ابــُن  َوقــال   -١٢

أنواع علوم الحديث وأدقها، وال يقوم به إاّل من رزقه اهلل 

فهمًا ثاقبًا، وحفظًا واسعًا، ومعرفًة تامًة بمراتب الرواة، 

فيه  يتكلم  لم  ولهذا  والمتون،  باألسانيد  قويًة  وملكًة 

المديني،  بن  كعلي  الشأن؛  هذا  أهل  من  القليل  إاّل 

شيبة،  بن  يعقوب  و ي،  والبخار حنبل،  ابن  وأحمد 

وأبي حاتم، وأبي زرعة..« )6(.

وكام األئمـة والنقـاد فـي أهميِة هذا العلم، وشـرفِه، 

بيـان  فـي  كاٍف  تقـدم  مـا  ولعـل   ، كثيـر ودقتـه  وعزتـه 

ذلـك.

)٤( شرح علل الترمذي 33٩/٢ .
ي البن رجب ،363-36٢/١ . )5( فتح البار

والنكت  ،ص٤3،  الفكر  نخبة  توضيح  في  النظر  نزهة   )6(
على كتاب ابن الصاح، ٧١١/٢



276 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العلة وأهميتها وأقسامها 

 أهمية علم 
َ

ل ما تقدم من النقول يتبين أّن ومن خال

العلل ترجع إلى عدة أسباب أبرزها أمران:

ل: قلُة العلماء البارعين والمتمكنين من هذا  األّوَ

الفن، لعدة أسباب:

النظر  بعد  إاّل  تـــدرك  فــا  خــفــّي  ــر  أم العلة   
َ

أّن  -١

بن  علي  كام  وتقدم  البعيد،  الزمن  ومضي  الشديد، 

المديني، والخطيب البغدادي في ذلك.

 معرفة العلة ومأخذها يحتاج إلى دقة فهم 
َ

٢- أّن

. وجودة فكر ونظر

الــواســع،  الحفظ  إلــى  الفن  هــذا  فــي  الحاجة   -3

»إذا  المبارك:  ابــُن  قــال  الــطــرق،  جمع  في  والتقصي 

بعضه  فـــاضـــرب  ــحــديــث  ال لـــك  يــصــح  أن  أردَت 

ــبــعــض«)١(، وقـــال علي بــُن الــمــديــنــي: »الــبــاُب إذا  ب

بُن  يحيى  وقــال  خــطــؤه«،  يتبين  لــم  طرقه  تجمع  لــم 

له  ــإّن  ــ ف ــرة،  ــ م الــحــديــث خمسين  كــتــب  »ا  مــعــيــن: 

آفات كثيرة«)٢( .

وترجيح  الــثــقــات،  مــراتــب  معرفة  فــي  الــدقــة   -٤

بعضهم على بعض عند االختاف.

ــُر عــلــم الــعــلــل الــكــبــيــر فــي تصحيح  ــ ــثــانــي: أث ال

أخطاء  تنوعْت  ــا  لــّمَ والسيما  وتضعيفه،  الحديث 

روايات  إلى  الرواة وخفيْت وغمضْت، وسرت  وأوهام 

الثقات بقصد-ألسباب عديدة- وبغير قصد.

وقال ابن رجب: »اعلم أن معرفة صحة الحديث 

رجاله  معرفة  أحدهما:  وجهين:  من  تحصل  وسقمه 

ي ٢/٢٩5-٢٩6 )١( الجامع ألخاق الراو
)٢( المصدر نفسه، ٢١٢/٢ 

الثقات  ألن  هــيــن؛  هــذا  ومــعــرفــة  وضعفهم  وثقتهم 

وقد  التصانيف  مــن  كثير  فــي  ــوا  دونـ قــد  والضعفاء 

اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف.

وترجيح  الثقات،  مراتب  معرفة  الثاني:  والــوجــه 

إّما في اإلسناد،  بعضهم على بعض عند االختاف، 

إما في الوقف والرفع ونحو  إّما في الوصل واإلرسال، و و

إتقانه وكثرة  ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته و

ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث«)3( .

علم  أّن  المتقدمة  األقـــوال  بعِض  من  ُيْفَهم  ربما 

وال  عمل  ــدون  ب ــراغ  ف مــن  القلب  فــي  يحصل  العلل 

ا كان علم  طلب، وهذا الفهم غير مراد قطعًا، لكن لّمَ

وسعِة  طلٍب،  كثرِة  إلى  وبحاجٍة  ودقيقًا  خفيًا  العلل 

أوال  اهلل  مــن  وتوفيق   ، نظر ــِة  ودقـ فكر  وجـــودِة  حــفــٍظ، 

وآخرًا، -وهو ما توافر ألولئك النقاد- أصبح عند من ال 

يحسنه نوٌع من الكهانة واإللهام.

وهذا التوجيه يتبين من مجموع أقوالهم وأحوالهم، 

فمن الخطأ أخذ جزء من الكام وبناء األحكام عليه، 

ليتضح  ــى بعض  إل الــكــام بعضه  مــن ضــم  ــّد  ب فــا 

لّما  المراد، ومما يوضح ذلك قول أبي حاتم  يتبين  و

هذا  ما  قلت:   
َ

ــال َق الغيب؟  عــي 
َ

تــّد السائل:  له   
َ

ــال َق

ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلُت: 

اتفقنا  سْل عما قلُت من يحسن مثل ما أحسن فإن 

إال بفهم، قال: من هو  ا لم نجازف ولم نقله 
َ
أّن علمَت 

 )٤(... أبــوُزْرعــة  قلت:  تحسن؟  ما  مثل  يحسن  الــذي 

)3( شرح علل الترمذي، ٢/663 .
)٤( مقدمة الجرح والتعديل، ص3٤٩ -35١. 
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ما  مثل  يحسن  من  قلُت  عما  سْل  حاتم«  أبي  فقول 

يحسُن معرفَته من  أحسن« يدل على أنه علم يتعلم و

يأخذ بأسبابه، وكذلك قول عبد الرحمن ابن مهدي: 

فتأمْل  كــهــانــة«،  الــجــهــال  عــنــد  للحديث  »إنــكــارنــا 

«بالجهال« أي ليس عندهم علم بهذا الفن. التعبير

فراغ،  ُيْؤَتْوها من  لم  الملكة  : »وهذه  المعلمّيُ قال 

إنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب، والسماع،  و

أسماء  وحفظ  الشيوخ،  أحاديث  إحصاء  و والكتابة، 

وبلدانهم،  وأنسابهم،  وألقابهم،  وكناهم،  الــرجــال، 

الطلب  في  وابتدائهم  ووفياتهم،  الــرواة  والدة  يخ  وتوار

، وسماعهم من  والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر

ومتى  بلد؟  كل  في  سمع  من  البلدان،  في  الشيوخ 

كتابه؟،  سمع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف 

ي عنهم،  ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراو

وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في 

يات الناس عن هؤالء الشيوخ،  التحديث، ومعرفة مرو

ي عليها، واعتبارها بها، إلى  يات هذا الراو وعرض مرو

غير ذلك مما يطول شرحه.

يــة،  ــع ســعــة االطــــاع عــلــى األخـــبـــار الــمــرو هـــذا م

ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد 

الداعية  وباألسباب  وأغراضهم،  ومقاصدهم  ــرواة  ال

والغلط،  الخطأ  وبمظنات  والكذب،  التساهل  إلى 

ومداخل الخلل.

ودقيق  الثاقب،  والفهم  التامة،  اليقظة  مع  هــذا 

الفطنة،.. وغير ذلك«)١(.

)١( النكت الجياد ١0/١، وفتح المغيث ١/٢٧3-٢٧٤ .

المبحث الثالث

أنواع العلل في الحاديث واجناسها 

ــدة اعـــتـــبـــارات اذكـــر  ــعـ  يــمــكــن تــقــســيــم الــعــلــة بـ

: منها بإيجاز

المطلب األول : العلة باعتبار محلها وقدحها

فالعلة بحسب محلها على قسمين أيضًا:

١_ علة في اإلسناد: وهي العلة التي تقع في إسناد 

الحديث.

متن  في  تقع  التي  العلة  وهي  المتن:  في  علة   _٢

الحديث.

تقدح  ولــم  اإلسناد  في  العلة  وقعت  ما  فمثال   _  

بالعنعنة،  مدلس  حديث  من  مثًال  يوجد  ما  مطلقًا: 

وجد  فإذا  قبوله،  عن  التوقف  توجب  علة  ذلك  فإن 

من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة 

غير قادحة. وكذا إذا اختلف في اإلسناد على بعض 

رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن 

الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي 

تحف اإلسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة.

_ ومثال ما وقعت العلة فيه في اإلسناد وتقدح فيه 

ثقة  راو  إبــدال  من  المصنف  به  مّثل  ما  المتن:  دون 

براو ثقة، وهو بقسم المقلوب أليق.

الوهم فيه  براو ثقة وتبين  راو ضعيف  أبدل  _ فإن 

طريق  له  يكن  لم  إن  أيضًا  المتن  في  القدح  استلزم 

أخرى صحيحة.
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_ومثال ما وقعت العلة في المتن دون اإلسناد وال 

من  كثيرة  ألفاظ  اختاف  من  وقــع  ما  فيهما:  تقدح 

أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجمع إلى معنى 

واحد، فإن القدح ينتفي عنها.

_ ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت 

ظنه  الذي  بالمعنى  راو  يه  يرو ما  اإلسناد:  في  القدح 

فإن  ذلــك،  غير  الحديث  بلفظ  والــمــراد  خطأ  يكون 

ي فيعلل اإلسناد. ذلك يستلزم القدح في الراو

اإلسناد:  دون  المتن  في  العلة  وقعت  ما  ومثال   _

ما ذكره المصنف )أي ابن الصاح( من أحد األلفاظ 

الواردة في حديث أنس وهي قوله )ال يذكرون بسم اهلل 

الرحمن الرحيم في أول قراءة وال في آخرها( فإن أصل 

)كانوا  ي  البخار فلفظ  الصحيحين،  في  الحديث 

يفتتحون بالحمد هلل رب العالمين(، ولفظ مسلم في 
، وفي رواية أخرى نفي القراءة(.)١( رواية له نفي الجهر

المطلب الثاني: تقسيم العلة بحسب صورها:

عشرة  ــرزهــا  واب اهمها  ولــكــن  كثيرة  اقــســام  وهــي   

كتابه  في  كم  الحا اهلل  عبد  أبو  قسمها  وقد  اجناس، 

يذكر  ولم  أقسام،  عشرة  إلى  الحديث))٢(  علوم  معرفة 

كتفى ببيان أمثلة لكل نوع. إنما ا يفًا لكل نوع و تعر

))3( وذكر  ي  الراو يب  السيوطي بعده في تدر وجاء 

هذه األنواع باختصار معرفًا لكل نوع منها، فقال: )وقد 

كم في علوم الحديث أجناس المعلل إلى  قسم الحا

عشرة، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها.

: شرح الموقظة للذهبي، ١0١/١ -١0٢ . )١( ينظر
)٢( معرفة علوم الحديث، ١/١١3 .

ي، 30٤/١ . ي في شرح تقريب النواو يب الراو )3( تدر

١- أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من ال يعرف 

عقبة  بن  موسى  كحديث  عنه.  ى  رو ممن  بالسماع 

عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن 

لغطه  فيه  فكثر  مجلسا  جلس  من  قال   � النبي 

فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال 

أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه 

ي وسأله عنه  ى أن مسلما جاء إلى البخار ذلك. فرو

فقال هذا حديث مليح إال أنه معلول حدثنا به موسى 

بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن عون بن عبد 

اهلل قوله وهذا أولى ألنه ال يذكر لموسى بن عقبة سماع 

من سهيل.

٢- أن يكون الحديث مرسًال من وجه رواه الثقات 

يسند من وجه ظاهره الصحة. الحفاظ، و

خالد  عن  سفيان  عن  عقبة  بن  قبيصة  كحديث 

الحذاء وعاصم عن أبي قابة عن أنس مرفوعًا أرحم 

أمتي أبو بكر وأشدهم في دين اهلل عمر الحديث. قال 

ى خالد  فلو صح إسناده ألخرج في الصحيح، إنما رو

الحذاء عن أبي قابة مرسًال.

صحابي  عــن  محفوظًا  الــحــديــث  يــكــون  أن   -3

كرواية المدنيين  ى عن غيره الختاف باد رواته  ويرو

أبي  عــن  عقبة  بــن  موسى  كحديث  الكوفيين.  عــن 

إسحق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا إني ألستغفر اهلل 

وأتوب إليه في اليوم مائة مرة. قال هذا إسناد ال ينظر 

فيه حديثي إال ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون 

الحديث محفوظ  إنما  و زلقوا،  الكوفيين  رووا عن  إذا 

عن رواية أبي بردة عن األغر المزني.

عن  ى  فــيــرو صحابي  عــن  محفوظًا  يكون  ٤- أن 
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تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته بل وال 

يكون معروفا من جهته. كحديث زهير بن محمد عن 

عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول اهلل � 

وغيره  العسكري  أخرج  قال   . بالطور المغرب  في  يقرأ 

هذا الحديث في الوحدان وهو معلول، أبو عثمان لم 

عن  رواه  إنما  وعثمان  رآه،  وال   � النبي  من  يسمع 

إنما هو عثمان بن  نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، و

أبي سليمان.

دل  رجل  منه  وسقط  بالعنعنة  ى  رو يكون  5- أن 

عليه طريق أخرى محفوظة. كحديث يونس عن ابن 

األنصار  من  رجل  عن  الحسين  بن  علي  عن  شهاب 

ليلة فرمى بنجم  كانوا مع رسول اهلل � ذات  أنهم 

جالته  مع  يونس  أن  وعلته  قال  الحديث.  فاستنار 

رجــال،  حدثني  عباس  ابــن  عن  هو  إنما  و بــه،  قصر 

ــي  واألوزاعـ وصــالــح  وشعيب  عيينة  ابــن  رواه  هكذا 

وغيرهم عن الزهري.

يكون  6-  أن يختلف على رجل باإلسناد وغيره و

بن  علي  كحديث  اإلســنــاد.  قابل  ما  عنه  المحفوظ 

الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد اهلل بن بريدة عن 

أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول اهلل مالك 

أفصحنا؟ الحديث. قال وعلته ما أسند عن علي بن 

أن  بلغني  واقــد  بن  الحسين  بن  علي  حدثنا  خشرم 

عمر فذكره.

شيخه  تسمية  ــي  ف رجـــل  عــلــى  االخـــتـــاف    -٧ 

ي  الثور سفيان  عــن  الــزهــري  كحديث  تجهيله.  أو 

كثير عن  أبي  بن  فرافصة عن يحيى  بن  عن حجاج 

كريم  غر  المؤمن  مرفوعا  هريرة  أبــي  عن  سلمة  أبــي 

محمد  عن  أسند  ما  وعلته  قال  لئيم.  خب  والفاجر 

 بن كثير حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي 

سلمة فذكره.

ي عن شخص أدركه وسمع منه  8-  أن يكون الراو

لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه با 

يحيى  كحديث  منه.  يسمعها  لم  أنه  فعلتها  واسطة 

أفطر  إذا  كان   � النبي  أن  أنس  عن  كثير  أبي  ابن 

عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث. 

قال فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع 

منه هذا الحديث، ثم اسند عن يحيى قال حدثت 

عن أنس فذكره.

رجالها  أحــد  ي  يــرو معروفة  طريقه  تكون  أن    -٩

تلك  من  رواه  من  فيقع  الطريق  تلك  غير  من  حديثًا 

كحديث المنذر  الطريق بناء على الجادة في الوهم. 

الماجشون  بن  العزيز  عبد  عن  الحزامي  اهلل  عبد  بن 

 � اهلل  رســول  أن  عمر  ابن  عن  دينار  اهلل  عبد  عن 

كان إذا افتتح الصاة قال سبحانك اللهم الحديث. 

من  هو  إنما  و الــجــادة،  طريق  المنذر  فيه  أخــذ  قــال 

عن  الفضل  بن  اهلل  عبد  حدثنا  العزيز  عبد  حديث 

األعرج عن عبيد اهلل بن أبي رافع عن علي.

ي الحديث مرفوعًا من وجه وموقوفًا من  ١0-  أن يرو

أبى  حدثنا  محمد  بن  يزيد  فروة  أبي  كحديث  وجه. 

عن أبيه عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا 

ته يعيد الصاة وال يعيد الوضوء.  من ضحك في صا

قال وعلته ما أسند وكيع عن األعمش عن أبي سفيان 

قال سئل جابر فذكره.

كم : فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة  قال الحا
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وانــمــا جعلتها  اذكــرهــا  لــم  أجــنــاس  وبقيت  أجــنــاس 

المتبحر  إليها  يهتدي  معلولة  كثيرة  الحاديث  مثاال 

أجل  من  الحديث  علل  معرفة  فــإن  العلم،  هــذا   في 

هذه العلوم)١(.

***

ي  الــراو يــب  وتــدر  ،١05-  ١03/١، للذهبي  الموقظة  شــرح   )١(
للسيوطي، ١/305- 30٧ .

الخاتمة وأهم النتائج

البحث  هذا  كمال  إل وفقني  الذي  اهلل  حمد  بعد 

ئ  القار يــدي  بين  اضــع  أن  لــي  فيطيب  المتواضع 

الكريم اهم النتائج التي توصلت اليها وهي كاالتي:

١- المعلول هو الذي أطلع فيه على عله تقدح في 

يتطرق ذلك إلى  صحته مع أن ظاهره السامة منها و

اإلسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من 

. حيث الظاهر

علوم  ــل  أجـ مــن  الــحــديــث  عــلــل  مــعــرفــة  أّن   -٢

أهل  بذلك  يضطلع  إنما  و وأشرفها،  وأدقها  الحديث 

الحفظ والخبرة والفهم الثاقب

من اقسام العلة:

١- أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من ال يعرف 

عقبة  بن  موسى  كحديث  عنه.  ى  رو ممن  بالسماع 

عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن 

لغطه  فيه  فكثر  مجلسا  جلس  من  قال   � النبي 

فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال 

أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه 

ي وسأله  الــبــخــار إلــى  أن مسلما جــاء  ى  فــرو ذلــك. 

به  أنه معلول حدثنا  إال  عنه فقال هذا حديث مليح 

 موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن عون بن 

عبد اهلل قوله وهذا أولى ألنه ال يذكر لموسى بن عقبة 

سماع من سهيل.

٢- أن يكون الحديث مرسًال من وجه رواه الثقات 

يسند من وجه ظاهره الصحة. الحفاظ، و
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خالد  عن  سفيان  عن  عقبة  بن  قبيصة  كحديث 

الحذاء وعاصم عن أبي قابة عن أنس مرفوعًا أرحم 

أمتي أبو بكر وأشدهم في دين اهلل عمر الحديث. قال 

ى خالد  فلو صح إسناده ألخرج في الصحيح، إنما رو

الحذاء عن أبي قابة مرسًال.

التوفيق  فما  العلم  من  مبلغي  هــذا  الختام   وفــي 

اال من اهلل تبارك وتعالى والحمد هلل رب العالمين.

***

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

١- أثر علل الحديث في اختاف الفقهاء، ]أصل 

بغداد  في  نوقشت   » ماجستير »رسالة  الكتاب  هذا 

في ١٩٩٩/6/٢3 م، وكانت بإشراف العامة المحقق 

[، ماهر  »هاشم جميل« وحصلت على درجة االمتياز

، عمان، ط/١،  ياسين فحل الهيتي، دار عمار للنشر

١٤٢0 هـ - ٢000 م.

ي،  ــنــواو ال ي فــي شــرح تقريب  ــراو ــ ال يــب  ٢- تــدر

الدين  جــال   ، بــكــر أبــي  بــن  الرحمن  عبد  لمؤلف: 

نظر  قتيبة  ــو  أب حققه:  ـــ،  ٩١١هــ الــمــتــوفــى:  السيوطي 

يابي، دار طيبة. محمد الفار

3- جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن 

بن أحمد بن رجب الحنبلي، الناشر : دار المعرفة - 

بيروت، ط/١، ١٤08ه.

الــســامــع،  وآداب  ي  ــراو ــ الـ ألخــــاق  الــجــامــع    -٤ 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 

المحقق:  ٤63هــــ،  المتوفى:  الــبــغــدادي   الخطيب 

د. محمود الطحان، مكتبة المعارف - الرياض.

5- الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن 

الحنظلي،  التميمي،  المنذر  بن  يــس  إدر بن  محمد 

ي ابن أبي حاتم المتوفى: 3٢٧هـ، طبعة مجلس  الراز

 - الــدكــن  آبــاد  بحيدر   - العثمانية  الــمــعــارف  دائـــرة 

ط/١، بــيــروت،   - العربي  الــتــراث  إحياء  دار   الهند، 

١٢٧١ هـ ١٩5٢ م.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العلة وأهميتها وأقسامها 

6- شرح الموقظة للذهبي، الجزء األول الحديث 

الصحيح، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى 

 ، ي، المكتبة الشاملة، مصر بن عبد اللطيف المنياو

ط/١، ١٤3٢ هـ - ٢0١١ م.

الحنبلي،  رجــب  ابــن  الــتــرمــذي،  علل  ٧- شـــرح 

 : النشر  دار  سعيد،  الرحيم  عبد  همام   : المحقق 

مكتبة الرشد- الرياض، ط/٢، ١٤٢١هـ، ٢00١م.

8- العلل البن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن 

يس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  بن محمد بن إدر

ي ابن أبي حاتم المتوفى: 3٢٧هـ، تحقيق: فريق  الراز

اهلل  عبد  بن  سعد  د/  وعناية  بإشراف  الباحثين  من 

الجريسي:  الــرحــمــن  عبد  بــن  خــالــد  د/  و  الحميد 

الحميضي،  مطابع  القاضي،  إسماعيل  بن  إبراهيم 

الطبعة: األولى، ١٤٢٧ هـ - ٢006 م.

زين  ي،  الــبــخــار صحيح  شــرح  ي  الــبــار فتح   -٩

الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، 

الحنبلي  الــدمــشــقــي،  ثــم  الـــبـــغـــدادي،  الــَســامــي، 

المتوفى: ٧٩5هـ، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد 

المقصود.، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم 

بن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، صبري 

بن عبد الخالق الشافعي، صاح بن سالم المصراتي، 

عاء بن مصطفى بن همام، مجدي بن عبد الخالق 

بن  محمود  المنقوش،  عــوض  بن  محمد  الشافعي، 

األثرية  الــغــربــاء  مكتبة  المقصود،  عبد  بــن  شعبان 

 - الحرمين  دار  تحقيق  مكتب  النبوية.،  المدينة   -

القاهرة، ط/١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩6 م.

للعراقي،  الحديث  الفية  المغيث بشرح  ١0- فتح 

بن  الرحمن  بن عبد  الخير محمد  أبو  الدين  شمس 

ي  السخاو أبي بكر بن عثمان بن محمد  محمد بن 

المتوفى: ٩0٢هـ ،المحقق: علي حسين علي، مكتبة 

، ط/١، ١٤٢٤هـ / ٢003م. السنة - مصر

ى، تقي الدين أبو العباس أحمد  ١١- مجموع الفتاو

بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى: ٧٢8هـ، 

مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  المحقق: 

المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك 

النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١6هـ/١٩٩5م.

١٢- معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن 

ام محمد َهاُرون،  ّيا، المحقق : عبد الّسَ فاِرس بن زَكرِ

 - هـ   ١٤٢3 : الطبعة  العرب،  الكتاب  اتحاد   : الناشر 

٢00٢م.

أبي  كم  الحا تأليف:  الحديث،  علوم  ١3-معرفة 

ي،  النيسابور الحافظ  اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد 

دراسة وتحقيق: زهير شفيق الكبي، دار إحياء العلوم

ــو محمد عبد  أب والــتــعــديــل،  الــجــرح  ١٤-مــقــدمــة 

المنذر  بن  يــس  إدر بن  محمد  حاتم  أبي  بن  الرحمن 

أهل  ملتقى   : الــكــتــاب  مــصــدر  ي،  الــــراز الحنظلي 

.www.ahlalhdeeth.com الحديث

ــي تــوضــيــح نــخــبــة الــفــكــر في  ــة الــنــظــر ف ــزهـ ١5-نـ

بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبــو   ، ــر األث أهــل  مصطلح 

المتوفى:  العسقاني  حجر  بــن  أحــمــد  بــن  محمد 

الرحيلي،  اهلل  ضيف  بن  اهلل  عبد  المحقق:  85٢هـــ، 

مطبعة سفير بالرياض، ط/١، ١٤٢٢هـ.

عبد  أبــو  الــصــاح،  ابــن  مقدمة  على  ١6-النكت 

اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشي 
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ــ  صابرين إبراهيم صالح محمد القيسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشافعي المتوفى: ٧٩٤هـ، المحقق: د. زين العابدين 

بن محمد با فريج، أضواء السلف - الرياض، ط/١، 

١٤١٩هـ - ١٩٩8م.

١٧-الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد 

١٤03هـــ،  المتوفى:  ُشهبة  أبــو  سويلم  بن  محمد   بن 

دار الفكر العربي.

***




