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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 كتب علل الحدیث، والمنهجیة في التدرج في هذا العلم 

 
 ما أفضل �تاب في علل الحدیث؟ وما المنهجیة في التدرج في هذا العلم؟  :السؤال

ولم  ،ى له إال القالئل من أهل هذا الفنعلل الحدیث علم دقیق خفيٌّ غامض ال یتصدَّ  :الجواب
تكلم فیه  ،ى لكل طالب علم أن یتكلم فیهوال یتسنَّ  ،یتصدَّ له �الفعل إال العدد القلیل من أهل العلم

فالبخاري �شیر إلى �عض  ،األئمة الكبار في ثنا�ا �تبهم وفي سؤاالتهم وفي مصنفاتهم الخاصة
-رحم هللا الجمیع- �ذلك والترمذي ،والنسائي ُ�كثر من ذلك في تراجم �تا�ه ،ومسلم �ذلك ،العلل

وابن أبي حاتم عن أبیه  ،وعلي بن المدیني ،وهناك مصنفات خاصة في العلل لإلمام أحمد ،
 )العلل(وأطولها  ،وهذه �تب عظیمة جلیلة ال �ستغني عالم عنها ،والدارقطني ،وعن أبي زرعة

نِّف في هذا فهو من أهم ما ُص  ،هذا الكتاب إشادة �الغةبوأشاد الحافظ ابن �ثیر  ،للدارقطني
 ،لعلي بن المدیني )العلل(و ،البن أبي حاتم أ�ًضا في غا�ة األهمیة )العلل(على أن  ،الباب

إضافة إلى ما یذ�ره العلماء في أجو�تهم عن  ،�تب �ثیرة في هذا الباب) لمسلم، التمییز(و
وما یترجم �ه  ،-مثًال –ب �ه المصنِّفون لألحادیث �الترمذي وما �عقِّ  ،السؤاالت المتعلقة بهذا الفن

في وال �مكن أن یتدرج الطالب  ،اهذه �تب مهمة جد�  ،النسائي من وجوه االختالف على الرواة 
و�ثیر من طالب العلم �صل إلى حد  ،وال شك أن هذا فیه وعورة معرفة هذا العلم إال من خاللها،

وهناك إشارات من  ،آثارها والجرأة على مثل هذا العلم من غیر المتمكن لها ،�قف دون هذا العلم
ج رَّ دَ على �ل حال من �انت لد�ه األهلیة وتَ  ،أهل العلم تدل على صعو�ة ووعورة مثل هذا الفن

 ،ما �منع من أن �صل ال یوجدفي طلب علم الحدیث وحفظ منه القدر الكافي الذي یؤهله 
لكن ال  ،طالب العلم �حتاجها )شرح علل الترمذي(له إشارات في  -رحمه هللا-والحافظ ابن رجب 

وفیه صعو�ة ووعورة على  ،ألن هذا العلم دقیق وخفي وغامض ؛�جرؤ طالب العلم حتى یتمكن
اإلشارة في  ، فمثًال ا �حیث تصعب اإلحاطة بهاوأجناس العلل تكثر جد� ، كثیر من طالب العلم

الحدیث أرسله شعبة ن إ :قنا القواعد وقلنالو طبَّ  ]٢٠٨٥أبو داود: [ »ال نكاح إال بولي«حدیث 
لكن هناك مسألة دقیقة خفیة أشار  ،لرجحنا اإلرسال ،وهما إمامان جبالن في الحفظ ،وسفیان

وقد یوجد لها نظائر في أحادیث ُحكم  ،إلیها الترمذي في سننه تخفى على �ثیر من المتعلمین
فالترمذي أشار إلى أن شعبة  ،ا لعدم االطالع على مثل هذه العلة�صحتها أو �ضعفها تبعً 

 -رحمه هللا-كم البخاري ولذلك حَ  ،فهما �الراوي الواحد ،وسفیان سمعا الحدیث في مجلس واحد
 .-كما قال الحافظ العراقي-بوصله مع �ون من أرسله �الجبل 
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ولیس هذا  ،نل في األحكام حتى یتمكَّ ال یتعجَّ و ى �تروَّ و ث هذه أمور تجعل طالب العلم یتر�َّ 
�اب التیئیس لكنه من �اب الحد من العجلة والهجوم على السنة التي نراها من �عض  من

�جرؤون على التصحیح والتضعیف �مجرد تطبیق القواعد المعتمدة عند الذین المتعلمین 
ألنه إن  ؛�الحكم النهائي حتى یتأهل الشخص وال �جرؤ ،ق القواعد للتمر�نطبَّ تُ  ،نعم ،المتأخر�ن

م األمة من رَ حكم على حدیث �الضعف وهو في حقیقة األمر صحیح أو حسن على األقل حَ 
لع علیها لقصوره طَّ و�ذا �ان األمر �العكس �أن صحح حدیًثا فیه علة لم �َ  ،العمل �حدیث ثابت

مثَّل و�ُ  ، و�الهما خطأ،اب علیه حكمً تِّ رَ وتُ  ،وتقصیره فإنه حینئٍذ �جعل األمة تعمل �خبر لم یثبت
على أحادیث  )الموضوعات(م ابن الجوزي في كْ وحُ  ضعیفة، لهذا �مثل تصحیح الحاكم ألحادیث

م األمة من العمل رِ حْ فهذا �َ  ،بل منها ما هو في الصحیح ،أنها موضوعة وهي في الحقیقة ثابتة
على �ل حال مثل هذه األمور  .وهذا �جعل األمة تعمل �حدیث ال أصل له ،�حدیث صحیح

 ،م �ما �قول أهل العلمرِ ْص حَ ب قبل أن �ُ زِ �ْ زَ ث وال یتعجل وال �ستبق وال یُ جعل طالب العلم یتر�َّ ت
 �هللا المستعان.

 ؟)ج في هذا العلمما هي المنهجیة في التدرُّ ( السائل: �قول

و�ثرة التمثیل لحدیث عموًما �ما فیه العلل �كون �ضبط القواعد النظر�ة، ج في علم االتدرُّ 
و�قرن بین هذه القواعد النظر�ة  ،ومالحظة مواقع استعمال األئمة للمصطلحات ،هذه القواعدعلى 

ألنه قد �حكم على حدیث من خالل القواعد النظر�ة عند  ؛�مواقع االستعمال عند األئمة الكبار
ال بد أن ینظر في هذا ف ،ن فیه أحد األئمة الكبارعَ طَ لكنه و  ،المتأخر�ن فیصح الخبر عنده

ل إلیه من أحكام على أهل االختصاصوأ�ًضا �َ  ،رضه على هذاو�ع و�د�م النظر  ،عرض ما توصَّ
و�هذا  ،و�عرض ما توصل إلیه ،و�تدرج في التطبیق ،وُ�كثر من األمثلة ،في أحكام األئمة

 .-إن شاء هللا تعالى-تتحصل لد�ه الملكة التي تعینه على معرفة األحكام النهائیة 

 و�جعلون الحد الفاصل ،الكتب التي أُلِّفت �عد القرون المفضلةهنا:  �المتأخر�نالمقصود و 
على  ،مؤلفات الخطیب التي �عضهم �جعلها من المتأخر�ن و�عضهم �جعلها من المتقدمین بینها

 هؤالء هم المتأخرون.وابن حجر الذهبي والنووي والعراقي و  ،كل حال المتقدمون معروفون 

وعدم االلتفات  ،علم الحدیث یدعو إلى نبذ قواعد المتأخر�ن �الكلیة�عض المنتسبین إلى 
والمتقدمون  ،ال شك أن المتأخر�ن عالة على المتقدمینو  ،والعمل �له على طر�قة المتقدمین ،إلیها

 ر في قواعد المتقدمین واصطالحاتهمؤمر �النظلكن الطالب المبتدئ ال �مكن أن یُ  ،هم األصل
�من یدعو  ،حات المتأخر�ن و�نظر فیها و�طبق علیها و�تمرن علیهاقبل أن �مر على اصطال

هذا و  ،إلى االجتهاد من الكتاب والسنة من غیر نظر في أقوال أهل العلم وأحكامهم امبتدئً  اطالبً 
ج وتأهل وحاكى المتقدمین في معرفته و�حاطته أما إذا تدرَّ  ،في الحقیقة تضییع لطالب العلم
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�ان في علم الحدیث، أو في الفقه،  سواء ،د الرجالأن �جتهد وال �قلِّ  �النصوص مثل هذا فرضه
جري على قواعد المتأخر�ن و  جالمسألة تدرُّ ف أو في غیرها،  ،البالغةأو حتى في علوم العر�یة �

 و�ذا تأهل لمحاكاة المتقدمین �ان فرضه االجتهاد في جمیع العلوم. ،یتعود علیها�حیث  ،للتمر�ن
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