
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 

  


 



 
 
 

 
 
 

 
 -األولىلطبعة ا-
    

  المملكة األردنية الهاشمية 
  رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 

)٦٣٥٧/١٢/٢٠١٧ (  
  

يتحمل المؤلِّف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنَِّفه، وال 
صنَّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية، أو أير هذا المعبجهة ي 

 .حكُومية ُأخرى
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 :وبعد. . وعلى آله وصحبة الكرام،الحمد هللا والصالة والسالم على خير األنام

 ، وجانبهـا النظـري، يف جانبهـا العملـي،فقد لقيت العلة كمـصطلح عنايـة كـربى
 والكـالم ،يد والمتـون يف نقـد األسـان، تكـاثرت كتـب العلـل لألئمـة الـسابقينافعمليً 

 وأما يف جانبهـا النظـري فقـد جـّد أهـل المـصطلح يف إيجـاد ،على الرجال وأحوالهم
 وتـشاهبت ، تفاوتـت أحيانـا،حّد دقيـق لهـذه الكلمـة يف تعريفـات تطـورت وتنوعـت

 .أحايين أخرى
ولما كان الناظر إلى ما ذكره غالب أهل المصطلح يف تعريفهم للعلـة وتقييـدهم 

 ومـا فيهـا مـن أحاديـث ، يقابـل ذلـك نظـره إلـى كتـب العلـل،من الجرحلها بالخفي 
 والــضعف ، والتهمــة بــه، كالكــذب؛ عللهــا أصــحاهبا بالظــاهر مــن الجــرح،ومــسائل

 فـإلى أّيهـا ،أوقع هذا التفـاوت الواضـح بينهمـا النـاظَر يف حيـرة مـن أمـره.. .الشديد
 البحث من خالل النظـر يف  باهللا تعالى يفا من هنا سعيت مستعينً ؟ وماذا يعتمد،يميل

 اإلمــام : فــاخرتت علمــين كبيــرين همــا،بعــض كتــب األقــدمين ممــن أّلــف يف العلــل
 ،وثالثـة مطالـب ، وقـد قـسمت البحـث إلـى مقــدمة، واإلمام ابـن أبـي حـاتم،البزار

  :وخاتمة
 . مفهوم العلة عند أهل المصطلح:المطلب األول
 .»البحر الزخار«  العلة عند البزار يف مسنده:المطلب الثاين
 . العلة عند ابن أبي حاتم من خالل كتاب الطهارة من علله:المطلب الثالث
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 أو ممـن يختلـق حربـا وهميـة بـين ،ولست ممن يضرب األقوال بعضها بـبعض

 ال تنقــضي ، ولكــن هكــذا هــو شــأن العلــم، أو مــن جــاء بعــدهم،العلمــاء المتقــدمين
 يـرّد بعـضهم ،بون به ظمأ الجهل والهـوى يذه، ينهل منه الواردون،فوائده أبد الدهر

 . رحم بين أهله: والعلم كما يقولون، ويفيد بعضهم من بعض،على بعض
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 كفانــا غيرنـا المؤونــة يف وقـد ، طويـل وشــاق الحـديث عــن العلـة كاصــطالٍح إن
 أن أتكّلـم عـن تطـّور مـصطلح العلـة اهنـ وغـايتي ،رسائلهم الجامعيةيف  أو مؤلفاهتم

 ا وجعلتهـا يف نقـاط مبتــدئً ، يف نقــل تعريفـات العلمـاء لهــاا كثيـرً فاختـصرت .اتاريخًيـ
 . بالمعاصرين الذين تكّلموا عن العلــة كمصطلحاومنتهيً  ،-$- بالحاكم

 : كالمهــم فيهــاوإليــك

- الحاكـمتعريـف : 
 ، ِعْلـــم برأســـه غيــر الــصحيحوهــو« :قــال يف بدايــة كالمــه عــن الحــديث المعــّل 

 .» والجرح والتعديل،والسقيم
فـإن حـديث  ، أوجه ليس للجرح فيها مـدخلمن يعلل الحديث وإنما« :قـالثم 

 الثقات أن يحـدثوا بحـديث أحاديث يف )١(كثريوعلة الحديث  ،المجروح ساقط واهٍ 
 الحفــظ عنــدنا فيـه والحجــة .لـه عّلــة فيخفــى علـيهم علُمــه فيــصير الحـديث معلــوًال 

   .)٢(»والفهم والمعرفة ال غـير
                                                 

 . كذا يف المطبوع من كتاب الحاكم)١(
 حيـدر آبـاد ،» علـوم الحـديثمعرفـة« ،)هـ٤٠٥: ت(النيسابوري،  الحاكممحمد بن عبد اهللا ) ٢(

 م، ١٩٧٧ -هــــ ١٣٩٧معظـــم حــسين، . د.أ: الــدكن، دائــرة المعـــارف العثمانيــة، تحقيــق
 .)١١٣ -١١٢ص(
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- ف الـصالح ابـن الحاكم جـاء وبعد  الحـديث« :بأنـه »المعـّل « الحـديث فعـرَّ
لع فيه على علـة تقدح يف صحته مع أن ظاهره السالمة   ذلـك ويتطـرق ،منهـاالذي اطُّ

ويـستعان  ، ثقات الجامع شروط الـصحة مـن حيـث الظـاهررجالهإلى اإلسناد الذي 
 .»مع قرائـن تنضم إلى ذلك ، غيره لـهوبمخالفـة ، إدراكها بتفرد الراويعلى

 من بـاقي األسـباب ذكرناه اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ثم« : قـالثم
 مـن المانعـة ،المخرجة له من حال الصحة إلـى حـال الـضعف ،القادحة يف الحديث

لل ـ نجــد يف كتــب عــولــذلك ،العمـل بــه علــى مــا هــو مقتــضى لفـظ العلــة يف األصــل
ونحو ذلـك مـن أنـواع  ، وسوء الحفظ، والغفلة،بالكذبالحديث الكثير من الجرح 

 إن بعـضهم أطلـق اسـم ثـم ،الحديـث الرتمذي النسخ علـة من عـلل وسّمى .الجرح
نحو إرسال مـن أرســل الحـديث الـذي   من وجوه الخالفبقادحالعلة على ما ليس 
 قـال كما ،معلول أقسام الصحيح ما هو صحيح من : قـالحتى ،أسـنده الثقة الضابط

 .)١(» ما هـو صحيح شـاذالصحيح من :بعضهم
- وكأنـــه  ولــم يعّلـــق عليـــهالــصالح لّخــص مــا ذكــره ابــن فقــد النــووي وأمــا ،
 .)٢(يقـّره

- يبـــي تبـــع وكــذا  فنقـــل نــصـه بحرفـــه ولــم يـــزد قالـــه الــصالح فيمــا ابــنَ  الطِّ
 .)٣(عليـه

                                                 
 يف علـوم المقدمـة«، ) هـ٦٤٣: ت( الصالح ابنأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب) ١(

 .)٤٤ - ٤٢ ص( م،١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨ بيروت، دار الكتب العلمية، ،»الحديث
يف شـرح اوي  الـرتـدريب«، )هــ٩١١: ت( الـسيوطي جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر) ٢(

ــووي ــق، »تقريــب الن ــة، . د: تحقي ــروت، دار الكتــب العلمي ــد اللطيــف، بي ــد الوهــاب عب عب
 .)١/٢٥٨( ،)٢ط ( م، ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

، )٧١ - ٧٠ص ( ،»الخالصـة يف أصـول الحـديث« ،) هــ٧٤٣( الحسين بن عبـد اهللا الطيبـي )٣(
= 
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- حتى ، الحديثعلماء فّن خفـي على كثير من وهو« : قـالفإنه كثـير ابن ّماوأ 
 هـذا يهتـدي إلـى تحقيـق وإنما ، معرفتنا هبذا كهانة عند الجاهل:قال بعض حفاظهم

ــزون بــين صــحيح الحــديث وســقيمه،الفــن الجهابــذة النقـــاد منهـــم  ومعوجــه ، يمي
 .)١( »...ومستقيمه

 . الوصف منه إلى التعريفإلى كثير أقرب  هنا أن كالم الحافظ ابنونالحظ
-  فقد وافق ابـن الـصالح يف ؛) هـ٨٠٢ت (وأما الشيخ برهان الدين األبناسي 

  .)٢( وإن توسع يف ذكر األمثلة عليها،تعريفه العلة
- ولكنــه؛ )٣(لعلـــةا الصالح يف تعريفـه ابن لم يتعقب فإنه العراقي الحافظ أما 

 علـى طـرأت خفيــة غامـضـة أسـباب عبـارة عـن العلـة« :»غيث المفتح«قال يف كتابه 
  .)٤(» يف صحتــهقدحـت :أي ،الحديث فأثرت فيـه

                                                 
= 

ــسامرائي.ت ــة،صــبحي ال ــة العراقي ــا: ط، الجمهوري ــوان األوق ــرتاث ،ف رئاســة دي ــاء ال  إحي
 . م١٩٧١ ،اإلسالمي

البـن  شـرح اختـصار علـوم الحـديث الحثيـث الباعث« ،) م١٩٥١: ت( شـاكر أحمد محمد )١(
 ).٦١ - ٦٠ ص(، )١ط( م، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣بيروت، دار الكتب العلمية،  ،»كثير

روت، دار ، بيـ»الشذا الفياح مـن علـوم ابـن الـصالح«، ) هـ٨٠٢: ت( برهان الدين األبناسي، )٢(
  ). ١٠٠ - ٩٥ص (، )١ط(م، ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ابن حزم، 

التقييـد واإليـضاح لمـا أطلـق «، ) هــ٨٠٦تـويف ( زين الدين عبد الرحيم بن الحـسين العراقـي (٣)
 م، ١٩٩١ -هــ ١٤١١ بيـروت، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، ،»وأغلق من مقدمـة ابـن الـصالح

 ).١١٤ص(، )١ط(
األسـتاذ محمـود ربيـع، : تحقيـق، »المغيث شـرح ألفيـة الحـديث فتح« ،)٨٠٦: ت( العراقي )٤(

= 
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- تحريـر كــالم وهـذا« : ثـم قــالالـصالح ابــن كـالم ابــن حجـر الحـافظ ونقـل 

 .»الحاكم يف علوم الحديث الذي ذكرته يف البدايــة
- وال الحـديث ، معلـوًال  مثًال المنقطع هذا ال يسمى الحديث فعلى« : قـالثـم 

ف معلوًال ،الذي راويه مجهول  إذا آل أمـره إلـى شـيء  يسّمى معلوًال وإنما ، أو مضعَّ
 رٌد علـى مـن زعـم أن المعلـول هـذا ويف . مع كونـه ظاهر السالمة من ذلـكذلكمن 

 .)١( »يشمل كل مردود
- لدالـة  ابـالقرائن الـوهم إن اطلـع عليـه ثـم« : يف موطن آخـر مـن كتبــهوقـال

 نحـو أو ،أو أدخـل حـديث يف حـديث ،أو منقطـع ،على وهم راويه من وصل مرسل
 من وهووجمع الطرق  ، معرفة ذلك بكثرة التتبعوتحصل ،ذلك من األشياء القادحة

 .)٢(»وأدّقها أغمض أنواع علوم الحديث
- ــان ــسـخاوي وك ــساهمة لل ــوع م ـــالمــن يف هــذا الن ـــم فقـ ــل« : العل  أو المع

 نقل أن أبـا يعلـى ثم .» اطلع فيه بعد التفتيش على قادح ظاهره السالمةالمعلول خرب
 مثل حديث اختلف فيـه وذلك -اتوسعً - ما ليس بقادح علىالخليلي قد أطلق العلة 

                                                 
= 

 .)١٠٢ ص( ،)٢ط(م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨بيروت، عالم الكتب، 
 ،»علـى كتـاب ابـن الـصالح تـالنكـ« ،) هــ٨٥٢: ت( حجـر ابنأحمد بن علـي المعـروف بـ) ١(

 -هـــ١٤٠٤ربيــع بــن هــادي المــدخلي، المدينــة المنــورة، الجامعــة اإلســالمية، . د: تحقيــق
 .)٢/١٨٠( ،)١ط( م، ١٩٨٤

صالح محمد عويضة، بيروت، دار الكتب العلميـة، :  تحقيق،» نخبة الفكرشرح« حجر، ابن) ٢(
 ). ٨٢ ص(
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 معلــول : هـذاىويـسمّ  ،وأرسـله ذاك ،فوصـله الـضابط ،ثقـة ضابط مع من هـو دونـه
 .صحيـح

ال العلـة  ؛ ال ُيعمـل بـهأنـه :أي ؛انـسخً  العلـة ي أنـه يـسماأيًض  الرتمذي  عنونقل
 الصحيحين كذلك ويف ، وهي منسوخة، صّحح الرتمذي أحاديثفقد ،االصطالحية

 .أحاديث منسوخة
 ، الـضعفاء يف كتـب العلـلأحاديـث حـاول اإلمـام الـسخاوي تعليـل وجـود وقد

 أن التعليـل اعلـى أنـه يحتمـل أيـًض  ، ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليلولكن« :فقال
فكـأن  ، الخفي لخفاء وجـود طريـق آخـر ليخـرب هبـا مـا يف هـذا مـن ضـعفمنبذلك 

  .)١(»تفّردهالمعلل أشار إلى 
- الذي هـو ملّخص ما قاله ابن النووي اكتفى بشرح كالم فقد السيوطي وأما 

 .)٢(»المعرفة«  أعقبها بذكر األجناس العشرة التي ذكرها الحاكم يفثم ،الصالح
- هـذا وكـأن« : تعريـف العراقــي للعلـــةعلى ا قـال معّقبـًفقد نـيالصنعا وأّما 

وال  ، فإنه سيأيت أهنـم قـد يعّلـون بأشـياء ظـاهرة غيـر خفيـةوإال ،تعريف أغلبي للعلـة
 نقل ما سبق ذكره مـن قبـل مـن ثم - . بما ال يؤثر يف صحة الحديثويعّلون ،غامضة

  .)٣( »-ر وابن حج ، سيما كالم ابن الصالحالكالم العلماء 
                                                 

ــة الحــديثفــتح« ،)٩٠٢: ت (،الــسخاويمحمــد بــن عبــد الــرحمن ) ١(  ،» المغيــث شــرح ألفي
، ١/٢٤٦(، )١ط( م، ٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٤علي حسين علي، القاهرة، مكتبـة الـسنة، : تحقيق
٢٥٤ - ٢٥٣(. 

 .)٢٦٢ - ١/٢٥١(، » الراويتدريب«، السيوطي) ٢(
، » لمعـاين تنقـيح األنظـار األفكـارتوضـيح« ،) هــ١١٨٢: ت( الـصنعاينمحمد بن إسـماعيل ) ٣(

= 
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- مـا علـى يـزد فلـم » النظـرتوجيـه« كتابه يف الجزائري طاهر رأيت ما كتبه ثم 

 وكــذا ،املةـإذ نقـــل عبــارات ابــن الــصالح كــ ، أقــوالهمته ممــن نقلـــقالــه َمــْن سـبقــ
 .)١(»التدريـب«ن م لقـون ،الحاكم
- ح قـاله ابن الصالعّما المعاصرون فإن كالمهم ال يخرج يف غالبـه وأما: 

 سـبب بأهنـا :العلـة عـّرف » الحثيـثالباعـث« يف محمد شاكر أحمدالعالمة ف -أ
 .غامض يقدح يف الحديث مع أن الظاهر السالمة منـه

 األسـباب علـى أقـوالهم يف »العلـة« الحـديث يطلق بعـض علمـاء وقد« : قـالثم
 أو ،أو سوء الحفـظ ، أو الغفلة،من جرح الراوي بالكذب ،التي يضّعف هبا الحديث

 » الحـديث معلـول بفـالنهـذا« :نحو ذلك من األسـباب الظـاهرة القادحـة فيقولـون
 إنمـا تكـون باألسـباب الخفيـة التـي ألهنـا ؛ يريدون العلة المـصطلح عليهـاوال ،مثًال 

  .» من سـرب طرق الحديثتظهر
 .اسـابقً ته  ذكـر قـول الخليلـي الذي ذكرثـم

 ي الرتمذي يـسمأن« :- ذكرناهما  -ووي والسيوطيـعن ابن الصالح والن ونقل
 .)٢(»...ةـالنسخ عل

                                                 
= 

 - ٢/٢٥( محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المدينـة المنـورة، المكتبـة الـسلفية ،: تحقيق
٣٤(. 

بيـروت، دار المعرفـة، ، » إلى أصول األثـر النظرتوجيه«، يالجزائرطاهر بن صالح بن أحمد ) ١(
 . )٢٦٦ - ٢٦٥ ص(

 .)٦٨ - ٦٢ ص(، » الحثيثالباعث«، شاكر) ٢(



 
 
 

١٣       
 ، يــزد يف كالمــه أن نقــل كــالم ابــن الــصالحلــم ، نــور الــدين عــرتالــدكتورو -ب

 .)١( مكوالحا
 :والمعلـل« : فقــال، قاله الدكتور عرتعمالم يخرج  ،الدكتور همام سعيدو -جـ

 علـى مـا يكـون فيـه وعّلـق ،»قـادح ظاهره السالمة اّطلع فيـه بعـد التفتـيش علـى خرب
 مـا نجـده يف كتـب العلـل مـن أحاديـث أعّلـت وأمـا« : بالجرح الظـاهر فقــالالتعليل
 فـيمكن ،أو ضـعيف ،أو منكـر الحـديث ،مـرتوك :كأن يقال يف أحـد رواهتـا ؛بالجرح

 ، إذا وردت يف أحاديـث الثقـاتبـهوإلحاقهـا  ،حمل هـذه القـوادح علـى علـم العلـل
 عبـد الكـريم بـن أبـي أميــة عـن مالـك وروايـة ،أرقم عن سليمان بن الزهري كرواية

 هـؤالء األئمـــة الجهابـذة عــن فروايــة ،وروايـة الـشافعي عــن إبـراهيم بــن أبـي يحيـى
 ومكانــة ، علـى تثّبــت هـؤالء األئمـــةا توقـع كثيــرين يف العلـة اعتمــادً الــضعفاءهـؤالء 
  .)٢(» المرتوكين والضعفاءهؤالء والشافعي تخفي أمر ، ومالك،الزهري

 وهـو ، آخر يضاف إلى مـا ذكـره الـدكتور همـاما حجر ذكر أمرً ابن ولكنّ  :قلـت
 وال الحديث الذي راويـه ،معلوًال   هذا ال ُيسمى الحديث المنقطع مثًال فعلى« :قوله

 مع ذلك إذا آل أمره إلى شـيء من  يسمى معلوًال وإنما ،أو مضّعف معلوًال  ،مجهول
 .)٣( اق آنفـً سـبوقـد »ذلك كونه ظاهر السالمة من

                                                 
م، ١٩٩٢ -هــ١٤١٢ دمشق، دار الفكـر، ،» النقد يف علوم الحديثمنهج«، عتـرنور الدين . د) ١(

 .)٤٥٤ - ٤٤٧ ص( ،)٣ط(
. د: تحقيـق، » علل الترمذيشرح« ،) هـ٧٩٥: ت(الحنبلي  رجب بنعبد الرحمن بن أحمد ) ٢(

 ).٢٩، ٢٣ - ١/٢١(، )١ط(م، ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧همام سعيد، الزرقاء، مكتبة المنار، 
 ).٨( والهامش رقم ،)٦ص ( : انظر)٣(



 
       

 

 
١٤ 

      
بجانـب  ، هنا الغاية من ذلك هو لكـشف علــة حـديث الـضعفاءالحافظ ويقصد

 . أعلــمواهللا . وهمهـم فيهــايظهرأحاديث الثقـات حيث 
 .)١(والدكتور الصباغ حينما تكلم عن العلة لم يخرج عما قاله ابن الصالح  -د

 وهـو عنـد ذكـره ،وللدكتور عبد الكريم الخضير إسهام طيب يف هـذا العلـم -هـ
للعلـل أجنـاس كثيـرة ذكـر الحـاكم عـشرة منهـا علـى « : قـال،ألجناس العلل العشرة

 إذ ال يمكــن حــصرها لدقــة هــذا النــوع مــن أنــواع علــوم ،ســبيل التمثيــل ال الحــصر
 بل مجرد ما يشتمل الحديث على سبب يخرجه من حـال الـصحة ،الحديث وخفائه

ذلك نجد يف كتب علل الحديث الكثير من  ول،إلى حال الضعف فإهنم يسمونه معًال 
 .)٢(» وغيرها، والجهالة، وسوء الحفظ، والغفلة،الجرح بالكذب

 ففـي شـرحه ،وأما العالمة محمد بن الـشيخ العالمـة علـي بـن آدم األتيـوبي -و
 وكأنـه يميـل ، ولكنه نقل تعريـف الـصنعاين للعلـة، رجح الخفاء،)٣(أللفية السيوطي 

 وهذا الظن يزول عندما نقـرأ تعريفـه للعلـة ،ما خفي وغمضإلى عدم حصر العلة في
  :يف ألفيته يف العلل

ـــــدًحا  أمــــــا يف االصــــــطالح فهــــــي ســــــبب ـــــًضا وق ـــــون غام ــــــب يك   يوج
                                                 

ــصباغ، (١) ــه« محمــد لطفــي ال ــه، كتب ــوي، مــصطلحه، بالغت ــب »الحــديث النب ـــروت، المكت ، بي
 ).٢١٥ص (، )٦ط( م، ١٩٩٠ -هـ ١٤١١اإلسالمي، 

، الريـاض، »الحـديث الـضعيف وحكـم االحتجـاج بـه«عبد الكريم بـن عبـد اهللا الخـضير، .  د(٢)
 ).٢٣١ - ٢٢٩ص (، )٣ط ( م، ١٤٢٦مكتبة دار المنهاج، 

، القـاهرة، »شرح ألفية السيوطي يف الحـديث« محمد بن الشيخ العالمة علي بن آدم األتيوبي، (٣)
 ).١/٢٨٨(، )٤ط (، م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦مكتبة ابن تيمية، 



 
 
 

١٥       
ــــــــًرا ــــــــون ظاه ــــــــالمة تك ـــــــع س ـــــرى  م ــــــيه ت ـــــا ف ــــــل م   فالخــــــبر المع
ــدى البحـــث تجــي المالمــة   مـــــع كــــــون ظـــــاهر لـــــه الـــــسالمة ــن ل   )١(لك

 ،دكتور حمزة المليبـاري حيـث توّســع يف مفهــوم العلـة الالمعاصرين ومن -ن
 :فقال
 أكـان الـراوي الثقـة سواء عبارة عن سـبب غامض يدل على وهم الراوي العلة«

 إن الثقـة يجعـل القلـب يميـل إذ ،ووهمه أغمض وأخفى من خطـأ الضعيف ووهمـه
  .عليـهإلى االعتماد 

يف المعلــول مــا رواه  ضــعف الــراوي ســـبب ظــاهر فكيــف يــدخل إن :قيـــل فــإن
 ؟ خارج عن التعريف بقيد الغموض فيـهأنهبناًء على  ،الضعيف

 ، وهم الراوي ثقـة كـانعلى العلة هي عبارة عن سبب غامض يدل بأن :فيجاب
 الضعيف فيما رواه ال يدرك إال بالبحـث عـن القـرائن التـي الراوي وخطأ ا،أم ضعيفً 

 .)٢(»...خطئهأو  ،تدل على إصابته
بّرز من المعاصرين يف هذا الفن أبو الحـسن مـصطفى بـن إسـماعيل  وممن -ي

 فهو يرّجح »شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل«السليماين صاحب كتاب 
 ثم يجيب عن مسألة وجود الجرح الظاهر يف كتـب ، ليس بجلي،أن العلل باهبا خفي

                                                 
، الريـاض، دار »ألفية علـل الحـديث المـسماه شـافية الغلـل بمهمـات علـم العلـل« األتيـوبي، (١)

 ).٨ - ٧ص (، )١ط (هـ، ١٤١٥الوطن، 
، مكـة المكرمـة، المكتبـة »قواعـد وضـوابط  المعلـولالحديث«، المليباري حمزة عبد اهللا. د )٢(

 .)١١ - ١٠ ص(، )١ط (م، ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦المكية، بيروت، دار ابن حزم، 



 
       

 

 
١٦ 

      
المـشاهير عـن هـؤالء  وهـو روايـة ، بعد بيان السبب الـرئيس يف ذلـك-العلل فيقول 

 حـديث هـؤالء المجـروحين وإن :ومـن الممكـن أن يقــال« :-مما قد يوّهم أمـرهم 
 وقـد يـضاف يف الجـواب أن ، فهـو نـادر وال التفـات إلـى النـادر،وجد يف كتب العلل

 أو قد يكـون ، فيجيب عليه،اإلمام من األئمة قد يوّجه له سؤال عن حديث الضعيف
ــ ــسائل أو الم ــد ال ــضعيف عن ــل لمجــرد ،سؤولال ــه يف كتــب العل ــد يكــون إدخال  وق

 ليبــين أن االضــطراب يف الحــديث مــن جهــة - ا وإن كــان ضــعيفً -االخــتالف عليــه 
 فيـه ، وقد يكون ذلك لبيان أن الحديث وإن جـاء مـن طريـق الـضعيف،ضعف راويه

ــه ــشهد ل ــق أخــرى ت ــرد هبــذا الحــديث مــع ،طري ــد انف ــضعيف ق ــان أن هــذا ال  أو لبي
 .)١(» واهللا أعلـم.ا مـما يزيده ضعفً ،هاالختـالف علي

W 

                                                 
إتحــاف النبيــل بأجوبــة أســئلة علــوم الحــديث والعلــل « مــصطفى بــن إســماعيل الــسليماين، (١)

 - هــ ١٤٢١أبو إسحاق الـدمياطي، عجمـان، مكتبـة الفرقـان، : ، تحقيق»والجرح والتعديل
 ).١٨٠ - ١/١٧٩( م، ٢٠٠٠



 
 
 

١٧       


»« 

 اســتخداماته للفــظ  جميــعاســتقراء بـــّد لمعرفــة مفهــوم العلــة عنــد البــزار مــن ال
 بعض ما وجدته من كالمه وإليك . لم يذكر صراحـة تعريفـه للعلــةوأنه سيما ،العلـة

 نوع التعليل وهـل ا مبينـًموجـزة كل نقل أعّلـق بصورة وعقب ،للمسـندبعي خالل تت
 االنتهـاء مـن النقـول أعطـي أقـرب مـا توصـلت إليـه مـن وبعـد هو صريـح أم خفـي؟

 .للـبزارمفهـوم العلـة 

r ولاأل المثال:  
 عـن أبيـه يف ، األحاديث التي ذكرت عن محمد بـن أبـي بكـروهذه« : الـبزارقـال

 بـن أبـي محمـدمما لـم يـسمعها  -واهللا أعلم  - عندي وهي ،دها ضعفبعض أساني
 العلــــة وبينـــا ، هبــا قــوم مــن أهــل العلــم فــذكرناحــّدث ولكــن ،بكــر مــن أبيــه لــصغره

 .)١(»فيهــا
 يف روايـة محمد بن أبـي بكـر  وهو تعليل خفّي ، هنا يف نفي السماعتعليله: قلـت

 .ڤ أبيهعن 
                                                 

  : ، تحقيــق»مــسند البــزار«ـعــروف بــالم »البحــر الزخــار«، )٢٩٢ت ( لبــزارأحمــد بــن عمــرو ا )١(
  م،٢٠٠٣هــ ـ ١٤٢٤، والحكـممحفوظ الرحمن زين اهللا، المدينة المنورة، مكتبة العلوم . د
 ).٨٠ح( ،)١/١٥٨(



 
       

 

 
١٨ 

      
r الثاين المثال:  

 ، زائـدة منكـر الحـديثأن :إحـداهما : الحـديث فيـه علتـانوهـذا« :ار الــبزقـال
 رواه غير واحـد عـن زائـدة عـن زيـاد عـن أنـس أن أبـا بكـر قـال فقد :األخرى والعلة
   .)١(» لم نذكرهفلذلك ؛ الخرب عن أنسفصـار ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

 : واآلخر فيه خفاء، البزار هنا بأمرين أحدهما ظاهرُيعلل :قلـــت
 .الحديــثة منكـر  زائدأن :األول
 . صحابي يف رواية وعدم ذكره يف أخرىزيادة ؛ الصحابيمرسل :الثاين

 . واآلخر تعليل خفي،فاألول جرح ظاهر

r لثالثا المثال:  
 موسـى بـن عبيـدة قـد أن :إحـداهما :علتـان أن الحـديث فيـه على« : الـبزارقـال

 وغيرنـا ،حفـظ الحـديث له عبادة تشغله عن تكانت ،ذكرناه أن يف حديثه نكرة وخطأ
 ذكرنـاه لعبادتـه ولكـن ، الحديث يضّعف موسى بن عبيدة وال يحتج بهأصحابمن 

 .بأحسن ما يذكر مثله لنرجو بذلك السالمة
 كـان يحـتج بـه إذ -  بن معينيحيى ابن أخيه فضعيف الحديث وقد تكلم وبكار

 ولكن ، حديثهبيكت أن إسحاق بن إدريس ال يف - ا إمامً ويرونه ،كثير من أهل العلم
 علـى إسـحاق مـا نقـدم لم يتبين لنا ما قال يحيـى فلـم ألنه ؛أمسكنا عن هذا الموضع

                                                 
 .)٩٢ ح( ،)١/١٦٩(، »المسند«، البزار) ١(



 
 
 

١٩       
  .)١( »أقدم هـو عليــه

 . انشـغاله بالعبـادةبسـبب موسى بن عبيدة ضعف :أمرينب  هنـالليع: ـتلق
 . ظاهــــرجرح ، واآلخرعليل خفياألول تو .ــًدا بكـار جضعـفو

r عالراب المثال:  
 مـن إال ملسو هيلع هللا ىلص عـن أبـي بكـر عـن النبـي ي الحديث ال نعلـم رووهذا« : الـبزارقـال

 ذكرناه إذ كان ال يروى وإنما ، سّماها ِسـباع هذا فال نعلم أحدً ابن ومولى هذا الوجه،
 متعبـد حـسن فرجـل ؛ بـن عبيـدةوموسـى .علتـهعن أبي بكر إال من هذا الوجه وبّينا 

 قـــصر بـــه عــن حفـــظ الحـــديث فـــضـل إنمـــاوأحــسب  ،ولـــيس بالحـــافظ ،العبــادة
 .)٢(»العبـادة

 : يقصـدأنـه من تعليلـه هنـا يفهـم :قلـت
 . بالعبـادةانشـغاله موسى بن عبيدة بسـبب ضعف -أ

 . سـماها نعلم أحدً فال :البزار مولى بن سـباع كما قال جهالـة -ب
  . والثاين جرح ظاهر،واألول تعليل خفي

r سالخام المثال:  
العزيـز عـن   بن موسى الذي روى هذا الحـديث عـن عبـدوصالح« :ر الـبزاقـال

                                                 
 .)٩٧ح (، )١/١٧٧(، »المسند«، البزار) ١(
 .)٢٠ح (، )١/٧٥(، »المسند«، البزار) ٢(



 
       

 

 
٢٠ 

      
 روى وقـد علتــه ذكرنـا هـذا الحـديث لنبـين وإنمـا الحـديث،أبي سلمة عن أبيه لـين 

 .)١(»اهبذا اإلسناد لم يتابع عليـه أيًض  آخر اصالح بن موسى هذا حديثً 
  .)٢(» وهو مرتوكموسى البزار وفيه صالح بن رواه« : الهيثميقال :قلـــت

 جرح يطلق األلفاظ اللينة يف حيث ،البخاري يشـبه يف نقده للرواة اإلمام والبزار
 فهـــذا .وهذا خالصـة ما رأيتــه وتابعتـه من خـالل دراســتي لكتــاب الــبزار.. شديد

 .تعليــل بأمــر ظاهــر

r السادس المثال:  
 ال ،نـة رجــل مجهــول أبـا ميمونإفـ : إحـداهماأمـا ،علتــان وفيــه« : الــبزارقـال

 إالَّ ا نعلمـه روى أيـًض فـال ؛ المّالئيوعيسى ، روى عنه غير عبيد اهللا بن موسىيعلـم
 فذكرنــاه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول ألنا لم نحفظه عـن ؛ كتبنا هذا الحديثوإنما ؛هذا الحديث

  .)٣(»علتــهوبينـا 
 .فى وهو جرح ظاهر كما ال يخ. الحالبجهالـة البزار صراحـة يعـلل: قلــت

r السابع المثال:  
 ابن خثيم ال نعلم روى عـن إن : هـذا الحديث علتان إحداهماويف« : الـبزارقـال

                                                 
 .)١٠٣٥ح (، )٣/٢٤٦(، »المسند«، البزار) ١(
بيروت، مؤسـسة ، » ومنبع الفوائد الزوائدمجمع« ،) هـ٨٠٧: ت( الهيثميالحافظ نور الدين ) ٢(

 .)٧/١٧١( م،١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦المعارف، 
 .)٥٠٦ح(، )١٤٥ - ٢/١٤٤(، »المسند«، البزار) ٣(



 
 
 

٢١       
 إال يف هـــذا ا لــه ذكــرً نعلــموقــيس ابــن أبــي علقمـــة ال  ،أبيــه غيــر هــذا الحــديث

 .)١(»الحديـث
 . وهو جرح ظاهر؛ جهالة العين؛بالجهالـــة ا هنـا أيًض يعـلل :قلـــت

r نمالثا المثال:  
 أن الحـارث بـن زيـاد ال إحـداهما :علتـان العربـاض فيـه وحـديث« : الـبزارقـال

 .)٢(»بن سيف صالح الحديث قد روى عنـه ويونس ،عنه  كبير أحد روىنعلم
 . يعلل بضعف الضبط: والثانية، يعلل البزار بالجهالة:قلـت

r عالتاس المثال:  
معاوية عن األعمش عـن مـسلم  الحديث قد ذكرناه عن أبي وهذا« : الـبزارقـال

 ، عن مجاهداوذكره أيًض  ، وزاد أبو خالد الحكم مع مسلم،عباسعن سعيد عن ابن 
 الخـتالف :لعلتـين فأعدناه ، حديث أبي خالد خالف لفظ أبي معاويةولفظ ،وعطاء

 .)٣(» كالمـهوالختالف ،إسناده عن األعمش
 .تعلـيل خفـي وهـو . والمتـناإلسـناد باالختالف يف يعـلل: تقلـ

W  
                                                 

 .)١٢٧٦ح (، )١٠١ - ٤/١٠٠(، »المسند«، البزار) ١(
 .)٤٢٠٢ح (، )١٠/١٣٩(، »سندالم«، البزار) ٢(
 .)٥٠٤٩ح (، )١١/٢٦٢(، »المسند«، البزار) ٣(





 
 
 

٢٣       




»«)١( 
 لـذا فقـد لقـي ، البن أبي حاتم مـن أهـم كتـب العلـل»علل الحديث«يعّد كتاب 
 وقـد أحببـت أن أكـرم بحثـي بـالنظر يف هـذا ، وكان محط أنظارهم،عناية كل العلماء

 ، يف مائـة وسـت وتـسعين مـسألة،رة منه وهو أول كتبه فاخرتت كتاب الطها،الكتاب
 مبينـا صـور ، وقد جعلتها يف عشر نقـاط،الموضوعودراستي هذه تعطي إضاءة على 

 .التعليل عنده

  : التعليل باإلبدال:أوًال 
 والتعــليل هنـا . علـى وجـه الخطـأ والـوهم، أو أكثـر، إبدال راو براو:وأقصد به

 :وصوره ،ا سبعين تعليال وقد بلغ عدده، ليس ظاهرا،خفي
-  ٍـــراو ـــدال راٍو ب  ،٦٤ ،٦٣ ،٦١ ،٥٧ ،٥٤ ،٤١ ،٢٨ ،٢١ ،٢٠ ،١٣ ،٨ ،٢ :إب
١٦٩ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٥ ،١٤٨ ،١٤٤ ،١٤٣ ،٩٦ ،٩٠ ،٨٤ ،٨١ ،٨٠ ،٧٦ ،٦٦، 
١٩٢ ،١٩٢ ،١٨٩ ،١٨١ ،١٨١ ،١٧٨. 

                                                 
: ، تحقيـق»علـل الحـديث« عبد الرحمن بـن محمـد بـن إدريـس المعـروف بـابن أبـي حـاتم، )١(

 - هــ ١٤٢٤إبراهيم الالحم، بيروت، دار ابـن حـزم، . د: محمد ابن صالح الدباسي وتقديم
 ).١ط ( م، ٢٠٠٣



 
       

 

 
٢٤ 

      
- ١٤٨ ،٩٠ ،٧٤ ،٦٧ ،٥٦ ،٤٩ ،٤٧: أو بـالعكس،إبدال راو بـأكثر مـن راو، 
١٩٤  ،١٨٧/١٨٤ ،١٧٨ ،١٦١ ،١٥٧. 
- ١٤٧ ،٧٢ ،٤١ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٤ :إبدال أكثر من راو بأكثر من راو. 
- ١٦٢ ،٤٦ ،٣٩ ،٣٨ ،٢٩ ،٢٦ ،٩ ،٦ ،٥ :إبدال صحابي بصحابي. 
- ٥٨ ،٤٩ ،٤٦ ،٤٣ ،٣٣ ،٣٢ ،٣٠ ،١٩ ،٧ :سلوك الجادة.  

ور كثير العدول عن السند الصحيح إلى سند آخر مشه« :والمراد بسلوك الجادة
 .)١ (»..االستعمال

 سـألت أبـي وأبـا : قـال ابـن أبـي حـاتم:٤٦ يف المسألة : على سلوك الجادةمثال
زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب عن عبد اهللا بن المثنى عن ثمامة عن 

 رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بـن عبـد اهللا عـن :فقال أبي وأبو زرعة جميعا.. .أنس
 عن أبـي هريـرة عـن : هذا أشبه: وقال أبي. وهذا الصحيح:ل أبو زرعة قا.أبي هريرة

 . عن عبد اهللا عن ثمامة عن أنس: فقال؛ولزم أبو عتاب الطريق ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  : العـلل المتعلقـة باالتصال واالنقطاع:اثانيً 
، يـستثنى  وقد بلغ عددها سبعة وخمسين تعلـيًال ، ليس ظاهرا،التعليل هنا خفي

 .ل ظاهر، وعددها اثنا عشر تعليًال  فهو تعلي؛والجهالة، ل باإلعضال من ذلك التعلي
- وترجيحهما عليهعتعارض االتصال مع اإلرسال أو االنقطا : 

                                                 
 رسـالة ماجـستير، ،»المزيد يف متصل األسانيد دراسـة نظريـة وتطبيقيـة«و،  سميرة محمد عمر)١(

 ).٢٧ص (م، ٢٠٠٠الجامعة األردنية، 



 
 
 

٢٥       
١٣٠  ،١١٩  ،٩٧  ،٩٢ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٣ ،٨٢ ،٧٨ ،٧٠ ،٥٨ ،٥٧ ،٤٢ ،٢٧ ،٢٣، 
١٩٥ ،١٧١ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٣٠ ،١٦ /١٩٣ ،١٥٢ ،١٤٠. 
- وترجيح االتصالع االنقطاتعارض االتصال مع اإلرسال أو : 

١٥٦ ،١٣٩ ،٧١ / ٤٢ ،٢٤.  
- ١٢١ :تعارض االتصال مع اإلرسال دون بيان الراجح. 
- تعارض المرفوع مع الموقوف وترجيح الموقوف:  

١٣٦ ،١٣٣ ،١١٦ ،٩٨ ،٨٥ ،٧٥ ،٥٩ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٠ ،٣٢ ،١٥، 
١٩٤ ،١٩١ ،١٧٥ ،١٦٥. 

- ٩١ :تعارض المرفوع مع الموقوف وترجيح المرفوع. 
- ١٤٥ ،١٢١ :تعارض المرفوع مع الموقوف دون بيان الراجح. 
-١٠٩ / ٦٢ ،٩ : والتدليس عن الضعفاء، التدليس. 
-١٣٩ ،١٠٣ ،١٠ : تبيين المبهم.   
-٨٤ ،٦٩ : اإلعضال. 

- الحال و العين( الجهالة:(  
١٨٠/٨٢ ،١٣١ ،١٢٩ ،٩٩ ،٨٩، ٧٣ ،٥٦ ،٣٧ ،١٤. 

  : وترجيح الموقوف، على تعارض المرفوع مع الموقوفمثال
وسألت أبي وأبا زرعة عن حـديث رواه عبيـدة بـن األسـود « :قال ابن أبي حاتم



 
       

 

 
٢٦ 

      
 يف ؛ملسو هيلع هللا ىلصبن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاس عـن النبـي عن القاسم 

بـن سـلمة عـن ابـن عبـاس  إنما هو عن موسـى ؛ هو خطأ:قاال ؟المسح على الخفين
 .)١(»موقوف

 :لل المتعلقة بضبط الراوي وحفظـه الع:اثالثً 
 : وقد بلغ عددها أربعة وثالثين تعليًال ا، ليس ظاهرً ،التعليل هنا خفي

- الوهم يف أسماء الرواة:  
١٦٧ ،١٦٦ ،١٦١ ،١٥٤ ،١٤٥ ،١٤٢ ،١١٨ ،٩٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٢٠ ،٣ ،١، 
١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٢. 
-١٨٣ ،١٧٤ ،١٦٨ ،١٥٣ ،٧٩ ،٤٧ ،١٢ ،١١ : االضطراب.  
- القلب يف اإلسناد والمتن: 
 .١٨٥ ،٩ :قلب إسناد مكان إسناد -أ

 .١٧٣ ،١٠٣ ،٤٤ :قلب بين اسم الراوي واسم أبيه -ب

  .١٠٨ :قلب يف متن الحديث -ج

 .١٥٧ :قلب بين راو وآخر يف اإلسناد -د

- ٩٥ :االختالط. 
- ١٠٧ :التعليل باالختصار.  

                                                 
 ).١٥(، مسألة رقم »علل الحديث« ابن أبي حاتم، )١(



 
 
 

٢٧       
وسـمعت أبـي وحـدثنا عـن محمـد « : قال ابن أبي حـاتم: على االضطرابمثال

بن الخليل عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن قيس بـن خالـد بـن حبـرت ا
 هــذا : فقــال أبــي.»...إذا ســقط الــذباب يف شــراب« :ملسو هيلع هللا ىلصعــن أبــي هريــرة عــن النبــي 

  .)١(»حديث مضطرب اإلسناد
 مــن طريــق عبيــد بــن )٢(»صــحيحه«يف  أصــل الحــديث أخرجــه البخــاري :قلــت

 ، وكـأن اإلشـكال يف قـيس هـذا فإنـه ال يعـرف راو هبـذا االسـم،حنين عن أبي هريرة
 .واهللا أعلم

 :العلل المتعلقة بثبوت السماع ونفيه: ارابعً 
 : وقد بلغ عددها ثالثة وعشرين تعليًال ، ليس ظاهرا،التعليل هنا خفي

- ١٤٣ ،١٣٤ ،١٢٧ ،١٠٠ :نفي السماع.  
- ١٠٨ ،٦٩ :نفي علمه بالسماع. 

- ١٢٢ ،١٠٨ ،٥٦ :نفي الرواية.   
- ١٥٦ :نفي اللحوق. 

- ٦٩ ،٣٤ :التشكيك بالسماع.    

- ٨٩ ،٥٥ :نفي الصحبة. 
                                                 

 ).٧٩(، مسألة »علل الحديث« ابن أبي حاتم، )١(
ار الفكــر، ، بيــروت، د»صــحيح البخــاري«، ) هـــ٢٥٦: ت( محمــد بــن اســماعيل البخــاري )٢(

 ).٣٣٢٠(، ح )١ط (م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١



 
       

 

 
٢٨ 

      
- ١٠٣ :إثبات الصحبة.    
- ١٤٣ :إثبات السماع. 

- ١٣٨ ،١٣٢ ،١٢١ ،١٠٦ ،٩٩ ،٨٢ ،٢٦ :اإلرسال الخفي. 
وسألت أبي عن حـديث مقـسم « : قال ابن أبي حاتم: على اإلرسال الخفيمثال

 اختلفـت : فقـال؟ يف الـذي يـأيت امرأتـه وهـي حـائضملسو هيلع هللا ىلصعن ابـن عبـاس عـن النبـي 
 ومـنهم مـن يـروي عـن .من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوف  فمنهم:الروايـة

 ، فـإن يحيـى بـن سـعيد أسـنده: وأما من حـديث شـعبة. مرسال،ملسو هيلع هللا ىلص مقسم عن النبي
لـم يـسمع  : وقـال أبـي. ووقفـه مـرة، أسـنده لـي الحكـم مـرة: قـال،ةوحكى أن شـعب

  .)١(»الحكم من مقسم هذا الحديث
 كمـا ؛ لم يسمع من مقسم بن بجـرة إال خمـسة أحاديـث. الحكم بن عتيبة:قلت

 .)٢( ويحيى القطان،نقل ذلك العالئي عن شعبة

  : الزيادات التي تصح والتي ال تصح:اخامًس 
  :وصورها عديدة ، يظهر وعددها ثمانية عشر تعليالالتعليل هبا خفي كما

- ٩٥ ،٩٠ ،٧٧ ،٧٤ ،٣٥ ،٣١ ،١٢ ،١٠ ،٨ :المزيــــد يف متــــصل األســــانيد، 
 لــم يــذكره أن يزيــد راو يف اإلســناد المتــصل رجــًال « :والمــراد بالمزيــد، ١٩٢ ،١٧٧

                                                 
 ). ١٢١(، مسألة »علل الحديث« ابن أبي حاتم، )١(
، حيـدر آبـاد الـدكن، دائـرة المعـارف النظاميـة يف »تهـذيب التهـذيب«، )٨٥٢: ت( ابن حجر )٢(

 ). ٢/٤٣٤(، )١ط (هـ، ١٣٢٥الهند، 



 
 
 

٢٩       
   .)١(»اغيره غلطً 

- لمزيدوهو ما يقابل ا.١٧٩ ،٥٢ ،٢٩ ،١٧ :زيادة ثقة يف اإلسناد.  

- ٤٧ :إدراج راو يف السند.  
- ١٧٠ :اإلدراج يف المتن. 

- ٨١ :توهيم زيادة لفظة يف المتن. 
 عـن :وسـألت أبـا زرعـة« : قـال ابـن أبـي حـاتم:٩٥ المـسألة :مثال على المزيـد

 أن بعــض :حــديث رواه ســفيان عــن ســماك بــن حــرب عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس
 : فقـال؟كرمة عن ابـن عبـاس عـن ميمونـة ورواه شريك عن سماك عن ع،...أزواج

 .» بال ميمونة؛ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس عن النبي :الصحيح

ــ ــضعف: اسادًس ــى الحــديث بال ــشديد، أو الحكــم عل ــضعف ال ، أو ال
 :الوضع

 . وثالثين تعليًال ا وقد بلغ عددها واحدً ا، ليس خفيً ،التعليل هبا ظاهر
- وقد تعددت عباراته كما يأيت:الحكم عليه بالبطالن :  

   .١٧٦ :حديث باطل بهذا اإلسناد -أ
 .١٣٧ :حديث باطل وفالن ضعيف -ب

                                                 
ــة وتطبيق« عمــرو، )١( ــد يف متــصل األســانيد دراســة نظري ــةالمزي  رســالة ماجــستير، الجامعــة ،»ي

 ).١٨ص(م، ٢٠٠٠األردنية، 
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   .١٠٢ :حديث باطل ال أصل له -ج
 .١٠٤ :حديث كذب باطل -د

- الحكم عليه بالوضع، أو الضعف الشديد:  
  .١٨٠ :حديث موضوع -أ

 .١٢٠ ،٩٩ ،٣٧ :حديث ليس بشيء -ب

 .١٤٠ :حديث واٍه منكر -ج
وسألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة عن عقيل عن « :اتمقال ابن أبي ح: مثال

 أتـاه ڠ أن جربيـل: ملسو هيلع هللا ىلصابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه عن النبـي 
  .)١(» هذا حديث كذب باطل:فقال أبي ؟ فلما فرغ نضح فرجه،فأراه الوضوء

- ١١٧ ،١٠٨ ،١٠٥ ،٧٣ ،٥٥ ،٥٣ : أو بقيــدا،الحكــم عليــه بالنكــارة مطلًقــ، 
 .ا مرفوعً ١٨٦ ، هبذا السند١٨٣ ،١٦٦ ،١٥٨ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٣٠

وسـألت أبـي عـن حـديث رواه هـشام بـن عمـار عـن « : قال ابن أبي حـاتم:مثال
إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من « : قالملسو هيلع هللا ىلصالبخرتي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 

 : وأبــوه، ضــعيف الحــديث: هــذا حــديث منكــر، والَبخــرتّي : فقــال أبــي؟»...المــاء
  .)٢(»مجهول

- ضربينعلى وقد كان ،الحكم على الحديث بالضعف :  
                                                 

 ).١٠٤(، مسألة »علل الحديث« ابن أبي حاتم، )١(
 ).٧٣(، مسألة »علل الحديث« ابن أبي حاتم، )٢(



 
 
 

٣١       
 .١٣٥، ١٢٩، ١١٣، ١٠٠، ٧٤:  يحكم عليه بالضعف مع بيان سبب ذلك-أ

 .١٢٣ ،١٠٦ ،٩٤ ،٣٦ : يحكم عليه بالضعف دون بيان سبب ذلك-ب
 : قلـت،وسـألت أبـا زرعـة عـن الغـسل مـن الحجامـة« : قال ابن أبي حاتم:مثال

 رواه مـصعب بـن ؛ ال يـصح هـذا: فقـال.»...الغسل من أربـع« :ملسو هيلع هللا ىلصبي يروى عن الن
 لم يرو عن عائـشة مـن غيـر حـديث مـصعب؟ : قلت ألبي زرعة.وليس بقوي ،شيبة
 .)١(» ال:قال

 أو ، أو التـرك، الحكم على الراوي بـصورة مـن صـور الـضعف:اسابعً 
 :الوضع

 خمـسة عـشرعـددها  وقـد بلـغ ا، لـيس خفًيـ، التعليل هبا ظاهراالمسائل هنا أيًض 
  : وقد تنوعت عباراته فيها كما يأيت،تعليًال 
 .١٢٥ :فالن يكذب -أ

 .١٣٧ ،١١٢ ،١٠٢ ،١٠٠ :فالن متروك الحديث -ب

 .١٧٦ ،١٥١ ،١٣٧ ،١١٣ ،١١١ ،١٠٩ ،٩٨ ،٧٣ ،١٣ :فالن ضعيف -ج

 .١٤١ :- دون بيان نوع الوهم -وهم فيه فالن  -د

  : أو شبه عامة،أحكام عامة: اثامنً 
 كقـول ؛ أهنم كانوا يطلقون أحكاما تفيد العموم يف مسائل بعينهـا،لمراد بذلكوا

                                                 
 ).١١٣(، مسألة »علل الحديث« ابن أبي حاتم، )١(



 
       

 

 
٣٢ 

      
 . وتدخل يف التعليل الخفي. ال يصح يف الباب الفالين حديث:أحدهم

  .٩٣ :هو أصح حديث يف الباب -أ
 .١١٠ :ال يصح حديث فالن يف المسـألة -ب

 .٩٩ ،٩٤ :ال يصح يف الباب شيء -ج

 ،١٠١ ):صــحيح( يف الموضــوع حــديث ملسو هيلع هللا ىلصنبــي  عــن ال- يــصح -ال يثبــت  -د
١٢٨.  

 .١٠٨ :ال أصل له يف حديث فالن -هـ

  : متفـرقـات:اتاسعً 
  :ووضعت تحتها ما صعب علّي تصنيفه فيما سبق

 حـديث : أو أبـو زرعـة عنـد الرتجـيح، ما كان يقـول أبـو حـاتما كثيرً :األشبـاه -أ
وهـذه .. . والمرسـل أشـبه، وموقوف أشبه، وهذا أشبه عندي، وهو أشبه،فالن أشبه

 ،٤٢ ،٤١ ،٢٨ ،٢٦ ،٢٦ ،٢١ ،١٣ ،١١ ،٢ :تعليالت خفية، وإليك أرقـام المـسائل
١٩٢ ،١٦٣ ،١٤٢ ،٩٦ ،٨٢ ،٧٨ ،٧٠ ،٦٧ ،٦٤ ،٥٨ ،٥١ ،٥٠ ،٤٨ ،٤٦.  

 .١٩١ ،١٢٦ ،٦٥ ،٣١ ،٢٥ :اختالف ال يضر -ب

  والــذي. تفـــرد ضــعيف١١٧ ،١٢٤/٩٩، ٦٨ ،٦٠ ،٤٨ :التعليـــل بــالتفرد -ج
 . ولكنه مظنة العلة،أميل إليه أن التفرد ليس علة

 .٥٢ :لم يعرف الخطأ ممن يكون -د

 .١٩١ : ولم يبين الصواب وما علة ذلك: ثم قال ابن أبي حاتم،هو خطأ -هـ



 
 
 

٣٣       
 وهـذا تعليـل .٦٠ :تعليل الحديث بكون الحديث ليس يف مصنفات الـراوي -ز
 .خفي

  .٧٨ :فالن أفسد الحديث -ك
 .١١٤ : هو منسوخ:لمسألة بقولهعّلل ذكره ل -ن

 وهذا . ١١٥  : - دون بيان السبب -ينقل عن شعبة أنه كان يتقي حديث فالن  -و
   .تعليل خفي

  .١٥٠ ،١٤٩ :ال يعرف الراوي إال بكنيته -ي

، واخـتالف ابـن أبـي حـاتم مـع  زرعـةاختالف أبي حاتم وأبي: اعاشـرً 
 :أبيه

 وإن ،قـصد زيـادة الفوائـد يف البحـث فإنني بـذكري هـذه النقـاط أ؛كما يظهر هنا
  .كان ليس لها ارتباط مباشر بموضوعه

- ١٢٤ ،١٠٣ ،٨٠ ،٤٢ ،٩ :يف التعليل  وأبي زرعة،اختالف أبي حاتم. 
-  ٍ٢٨ ،٢٢ :اختالف أبي حاتم وأبي زرعة يف اسم راو. 

- ١٩٢ :مخالفة ابن أبي حاتم ألبيه. 

- ١٩١ :تفسير ابن أبي حاتم تعليل أبيه. 

W 
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وعلــى  ، على مـا هــو خفــيالتعليـل مما سـبق أن الـبزار يطلـق نالحـظ ؛وهكذا

 أهـل المصطلح يف حـْصـر أكثـر فيهمـا ولم يلتـزم ما التزمـه فنّوع ، جلـّي ظاهر ما هـو
 .غامـضوما كـان فيـه تعليـل  ،العلـة بأحاديـث الثقـات فحسـب

 تـسعة : الظـاهر منهـا،غت ستة عـشر تعلـيالفعدد التعليالت يف هذه المواضع بل
 وهــذه النــسبة ،بالمائــة ٤٤.٧٥ ســبعة بنــسبة : والخفــي منهــا،بالمائــة ٥٦.٢٥بنــسبة 

 .تحتاج إلى وقفة تأّمل
 والتي قد تعطـي إضـاءات ،ويف ختام دراستي لجزء يسير من علل ابن أبي حاتم

 ،خفيـــة أجمــع فيــه عــدد التعلــيالت ال؛ فــإليكم هــذا الملخـــص،الموضــوععلــى 
  . وأعطي نسبة كل منهما على حسب عددها الذي وجدته،والتعليالت الظاهرة

 الجرح الظاهر                         :التعليالت الخفية
 ١٢     :        الجهالة واإلعضال٧٠       :اإلبدال

 ٣١   :الحكم على الحديث بالضعف        ٥٧   :..تعارض االتصال
  ١٥   :لضعفى الراوي باالحكم عل   ٣٤     :..ضبط الراوي

 ٥         :التفرد   ٢٣   :إثبات السماع ونفيه
 ١    :ليس يف مصنفات الراوي       ١٨     :...زيادات الرواة

  ٧      :أحكام عامة
  ٢٣        :األشباه
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 من خالل دراستي للمسائل التي ذكرها ابـن أبـي حـاتم اسـتطعت تحديـد :المجموع

 ٨١  :  بنسبة،ية منها مائتان وثمانية وأربعون تعليًال  التعليالت الخف؛ثالثمائة وستة تعليالت
 .اتقريبً  بالمائة

 .ا بالمائة تقريبً ١٩ بنسبة ،وأما الجرح الظاهر فعدده ثمانية وخمسون
ويف الحقيقــة فــإنني ســائر يف دراســتي إلــى تــصنيف جميــع علــل ابــن أبــي حــاتم علــى 

 .فيق ربي اإلعانة والتو سائًال ، لهااالطريقة التي ذكرت نموذًج 
 يخـّصون العلــة يف  ممن تصدى لتعريف العلة أهنمأن جمهور العلماء سبق  ممايظهر

 ، والمرتوكـينالـضعفاء يف أحاديـث ا ال يمنع ذلك أن تكون أحياًنـولكنْ  ،أحاديث الثقات
 أحاديــث الحــديث تكثــر يف وعلــة« :العلـــة  يف تعريـــفالحــاكم مــا يفهــم مــن كــالم ســيما

 .»...الثقات
 هذا تعريف نإ« و الصنعاين يشير له فيقول ،بن الصالح بعد تعريفه العلةوكذا إشارة ا

 ويعّلـون ، فإنه سيأيت أهنم قد يعّلون بأشياء ظاهرة غير خفية وال غامضةوإال ،أغلبي للعلـة
 .»بما ال يؤثر يف صحة الحديث

 ليـهإ مـا أميـل وهـذا ، والمرتوكين لغايـةالضعفاء يف أحاديث ا يمنع أن تكون أحيانً فال
 وأهنـا ، يف العلــة الخفــاءاألصـل أن :ملخصـهبعد هذا االستقراء السريع ألقوال العلمـاء و

 أن تكون يف أحايــين أخـرى يف أحاديـث الـضعفاء هذا يمنع وال ، الثقاتبأحاديث تختص
  .والمرتوكين وغيرهم

 ويحيـى بـن ،وقبلهمـا علـل أحمـد ،والـدارقطني ، كعـلل ابن أبي حـاتم؛ العللوكتب
علـل « و،»مـسند البـزار«ـ من الدراسة التطبيقية لا وقد ظهر هذا جليً .ـذاهعيـن فيها هـذا وم

 .»ابن أبي حاتم
   ا    ـ ِ     
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 ٥.............................................................................المقـدمة
٧......................................م العلـة عنـد علماء المصطلح مفهو 

 ٧.................................................................الحاكـم تعريـف -١
 ١٧............................»البحر الزخار« العلة عنـد الـبزار يف مسنده 

 ١٧........................................................................األول المثال
 ١٨........................................................................لثاينا المثال
 ١٨.......................................................................الثالث المثال
 ١٩........................................................................الرابع المثال
 ١٩.....................................................................الخامس المثال
 ٢٠.....................................................................السادس المثال
 ٢٠.......................................................................السابع المثال
 ٢١.......................................................................الثامن المثال
 ٢١.......................................................................التاسع المثال

٢٣..........»علل الحديث«من   العلة عند ابن أبي حاتم يف كتاب الطهارة 
 ٢٣...............................................................باإلبدال التعليل :أوًال 
 ٢٤...........................................واالنقطاع باالتصال المتعلقـة للالعـ :ثانًيا
 ٢٦..........................................وحفظـه الراوي بضبط المتعلقة عللال :ثالًثا
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 ٢٧............................................ونفيه السماع بثبوت المتعلقة عللال :رابًعا
 ٢٨...........................................تصح ال والتي تصح التي الزيادات :خامًسا
 ٢٩...............الوضع أو الشديد، الضعف أو لضعف،با الحديث على الحكم :سادًسا
 ٣١............وضعال أو الرتك، أو الضعف، صور نم بصورة الراوي على الحكم :سابًعا
 ٣١......................................................عامة شبه أو عامة، أحكام :ثامنًا
 ٣٢...................................................................متفـرقـات :تاسًعا
 ٣٣................أبيه مع حاتم أبي ابن واختالف زرعة، وأبي حاتم أبي اختالف :عاشـًرا

 ٣٥...........................................................................ـمـةالخات
 ٣٧..................................................................فهرس المحتويات
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