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 المقدمة
 
 
 
 

احلمددهلل ر را العدداملل الالوددسال الالىددسم لقددحم دددع دققدد   مددهلل اللقددحم  لدد  
 الصحب  أمجعل البعهلل: 

ة ال بويددة جبمنددو أهوالصددا أصددا لقددهللي  احل ندد  مددو  فممددا ش  دده فندد  أ  الىدد 
 .كتاا ار لز الجا، الكسمها الحي م  ار لز الجا إىل هبن  الكرمي 

وَ  إِنۡ  ٣ لَۡهَوى  ٱ َعنِ  يَنِطق   َوَما  تعداىل: قدا   ٤ ي وَحى  وَۡحي  إَِّل  ه 
ددددهلل أ  الىدددددد ة مبن ددددة لكتددددداا ار[، 4-3]الدددد   : ، قددددا  القددددهلل قادددددحم ار سددددبحاه  الأكة
ِ تعداىل:  ب رِ  ٱوَ  ۡۡلَي َِنىتِ ٱب نَزۡۡلَا   لزُّ

َ
ِۡكرَ ٱ إََِلَۡك  َوأ َ  ل  ِ َِ   َماا لِلَنااِ   ِِل بَي   ن از 

مۡ  إََِلِۡهمۡ  ونَ  َولََعَله   .[44]ال حا:م  اآلية٤٤ َيَتَفَكر 

الملا كاهت الظنفة الىد ةة أادا موةدحة لكتداا ارب الجدت أ  تكدو   فوظدة 
ة برلاية ار حد  ش يادنو م صدا  دي  الش يدهللدا فنصدا مدا لدن  حبفظ ار،  فوف

ِۡكرَ ٱ نََزۡۡلَا ََنۡن   إِنَام صا، تكفا ار حبفظصا الصناهتصا،  قدا  تعداىل:   ِإَونَاا ل 
ونَ  ۥَل    . [9]احل ر:٩ لََحىفِظ 

 يف  الملددددددددددددددددددددددا كددددددددددددددددددددددا  املىددددددددددددددددددددددقمو  مدددددددددددددددددددددد موري  باتبددددددددددددددددددددددا  ال ددددددددددددددددددددددي
َهاقولد  تعداىل:  يُّ

َ
أ وا   َءاَمن و ا   نَ َلِيٱ َي  ِطيع 

َ
اوا   ّلَلَ ٱ أ ِطيع 

َ
اوَ  ٱ َوأ ِل  لَرس  و 

 
 َوأ
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ۡمرِ ٱ
َ
ۡم   ۡۡل ء   ِف  تََنىزَۡعت مۡ  فَإِن ِمنك  وه   ََشۡ دُّ و ِ ٱوَ  ّلَلِ ٱ إَِل  فَر  نت مۡ  إِن لَرس   ك 

ِ  ت ۡؤِمن ونَ  ىلَِك  ٓأۡلِخرِ  ٱ َۡلَۡومِ ٱوَ  ّلَلِ ٱب ۡحَسان   َخاۡ ي  َذ
َ
وِلً   َوأ

ۡ
ل ىدا :م  ]ا  ٥٩تَاۡ

 كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  شبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل أ   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددافظوا لقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحم  [99اآليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 . ما صهللر ل    

تقدد  فندد : أ  الددهللي  اددو رأم مددا  املىددق ، القددهلل لددر  املىددق  أ   الممددا ش تل
الدددهللي  ش يلفصددد ، الاالهللايدددة ش عودددا، إش مبعرفدددة أصدددو  الدددهللي : كتددداا ار السددد ة 

 ، الاإلمجا  الالقنام ش يب نا  إش لقنصما. رسول  
لى ة هبذه امل دزلة م  العظمة يف الش  ب كا  م  األمور البهللانة فقما كاهت ا

 ، ال فظصا صحابت . أ   افظ لقنصا الرسو  
المعقددوم مدد  فاددرال البشددر أهدد  كقمددا رأى الشددي  بالندداح المصمدداح بددال  يف حفظدد  

الدذي  ادتدارا   الصناهت . القدهلل  دصهلل التداريل الودان  أ  صدحابة رسدو  ار 
، هوا أال  الهللارسل الذا العق  املبارك لقحم يهلل سنهلل اخلقد  ار لوحبة هبن ، كا

يف أال  جامعة مت ققة مجعت بل هدلزةا  القبائا الدسصدة البادو  الاألفذداذ يف نار 
األرق  مبكة، مث اهتققت اذه اجلامعدة إىل يردرا الدا صدارب  نبدة لاندت الرسدو  

 الاستقرب يف مى هلل رسو  ار ،ا أي ما حا . الكاهت اذه اجلامعة ت تق
الارعددا معقمصددا، الددذي كددا  يدلقلقةددحم العقدد  الالددوحي مدد  لددهلل  العقددن  احلكددن ، الكددا  
ي دز  ب  لقن  الرالح األمدل. هعد  كدا   قبدة الىد ة ال بويدة يت ققدو  مدو هبدنص  حد  
يف  ريددد  ذاابددد  إىل اخلدددس  لقادددا  حاجتددد ، فنحمدددا أحدددهللا  اإلناالال مددد  املدددا ، 

 م   أنا اخلس . الالراين العل دلزلال، اليتعقمو  
يف الغدزالاب الالىدفراب  كا  أاللئده الاقبدة األبدرار ي تققدو  مدو معقمصد  
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الاحلدددا الالعمدددراب، فمدددا يقفدددظ مددد  قدددو  إش يقدددو يف ققدددوا أصدددحاب ، فن ددددهللال  
حسالتددد  ال سالتددد ، ال فظوهددد  حفظددداح اللقمددداح، اليعمقدددو  بددد  لمدددسح، فتعقمدددوا العقددد  

، ال بوهد  أحددت مدد  أهفىددص  ال بددائص  الالعمدا، يكرموهدد  إكرامدداح، اليصابوهدد  إجددسشح 
 الأالشنا .

رحنمددداح رفنقددداح، يتذدددوال  باملولظدددة الالتعقدددن ، يدددهللدا  الكددا  املعقددد  املبدددارك 
رجسح كا  أال امرأال، صغعاح كا   جمامعص  رجاشح الهىا ح، فما م  أحهلل صحب  

امددرأ هاةددر ار ))أال كبددعاح، إش ال فددظ ل دد  لقددحم قددهللره، اليتشددر  بهلللوتدد  املباركددة: 
. فإ  كا   ش  (1)((مسو م ا  نئاح فبقغ  كما مسع ، فرا ملبدلقةٍ  أاللحم م  سامو 

الوحابة يتعقمو  م   دارج بنوت  يف الةح ال صار الإنباره ألمال  الحركاتد ، فمد  
أيدد  ل ددا أ  هعقدد  سدد    الأمددوره اللنالندد  بعددهللما تتشددر  بدد  جددهللرا  ح راتدد  فتىدد  

ي يت بد ، اليدذر يف جد ح الظدسمم هعد ، ا داك الجونه الشري  ل  ألل ال ام مبا 
أزالاجد  أمصداب املدنيم ل الكردعاب يد قق  ل دد  أمدوره اخلاصدة حد  ممدا يىدتحنا مدد  
ذكره، اللك د  نيد  ار الأمدر ار لتبقند  ني د ، ف  دهللا  يد قق  إىل أب دائص  مدا كدا  

 يف دقوت  معص .  يعمق  ال ي 
ملنيم ل أ  يبنت يف بنت ال ي مث الرا  اذا  رص أحهللا  م   ارم أمصاب ا

 ح  يتعق  كن  كا  يقاي ،  لنق  يف لبانال رب ، اليوعهلل أحهللا  لقدحم
لدبع  حاجتد ، فنتفد  لد  أ   -الادي أدتد -ساح بنت إحدهللى أمصداب املدنيم ل 

فرأيدددت ))جالىددداح يف الك نددد  يقادددي حاجتددد ، فدددعالي يف ذلددده:  يدددرى ال دددي 
 .(2)((لشاممىتهللبراح القبقة مىتقبسح ا رسو  ار 

 دددددددددددددد
 (.6/29صحنح اجلامو الوغع ) (1)
 (، كتاا الوةو ، باا التربز يف البنوب.1/292اهظر صحنح البذاري ) (2)
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ةددالت  البددذله  ددت أ  هددنيم  أهدد  ش ككدد  أ  تكددو  كقمددة مدد  ال ددي 
 با حفظت حفظاح تاماح. 

 الإ  بعاص  كدا  يعداا الشدهللال يف حفدظ الىد ة، فدإذا ا دتكحم إىل ال دي 
 بهلللوت  املباركة.  هىناه  التدلفلقُّتل  فوظ ، أ كاه 

ألماهددددة إىل معقمددددل ألصددددحاهب ، فدددد نالا ا مث صددددار أصددددحاا رسددددو  ار 
تابعنص ، التابعوا  إىل تدابعنص ، حد  نالهدت الىد ة تدهللالي اح يف الكتدت، الحلفظدت 

 ل  ظصر الققوا. 
ال دددددصهلل التددددداريل الودددددان  أ  املىدددددقمل يف كدددددا لودددددر المودددددر بدددددذلوا كدددددا 

 مىتاالص  حلفظ الى ة م  كا ندنا يهللدا فنصا سصواح أاللمهللاح. 
صددحنح حددهلليو رسددو  ار  الإ  لقددوم احلددهلليو القوالددهلله الددا قدلعةددهللالاا ملعرفددة

الةددعنف ، تددهلل  لقددحم توفندد  ار الدد  لقددحم مددا الاددبص  مدد  القددوال يف اإلرانال الالددذكا  
 الالفا ة. 

ددا لقمددا  الىدد ة مىددنياللنتص ، فحمددوا الىدد ة، الألةفددوا فنصددا  ددٍر عمة ففددي كددا للوحت
تآلن ، الحررالا املىائا، الترمجوا آلش  الرالاال، الحكموا لقنص  بعق  الدربال السربحت 

  ، الألاوا كا ذي ح  حق  م  الرقة الالاع . الاستقرا
اذا الم  أا  ف و  لق  احلهلليو: ف  معرفدة العقدا، فإهد  مد  أنقصدا الأ قبصدا 
، فددددإ  اددددذا العقدددد  ش  وددددا إش جبمددددو الاددددر  الاسددددتنعاا الددددرالاال  لق صددددهلل الالكددددهللذ
 املصمقل الاملشتبصل الاملنيتقفل الاملذتقفل البعا  الش يقوم ب  إش أفذاذ الأفران. 

اليف الوددفحاب اآلتنددة هددذكر عددة لدد  لقددا احلددهلليو عددت ل ددوا   لقدد  لقددا 
احلددددهلليو النالره يف حفددددظ الىدددد ة ال بويددددة ، هقهللمدددد  ل ددددهللالال ل ايددددة املمقكددددة العربنددددة 

 بالى ة الالىعال ال بوية.  –أقامصا ار الأنامصا –الىعونية 
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 القهلل اهتظ  البحو يف اذه املقهللمة البابل الدامتة. 
 ما لقحم مخىة فوو : أما الباا األال  فا ت

 الفوا األال : يف تعري  العقة. 
 الفوا الراين: يف أقىام العقة. 

 الفوا الرالو: يف بنا  أمهنة لقا احلهلليو. 
 الفوا الرابو: يف مواةو العقة يف احلهلليو. 

 الفوا اخلام : يف أسباا العقة يف احلهلليو. 
و   ددددرال  الأمددددا البدددداا الردددداين فا ددددتما لقددددحم أمرقددددة تابنقنددددة لقعقددددا يف ةدددد

 الوحنح. الفن  فوو : 
الفوا األال : أمرقة لألحانيدو الدا القعدت العقدة فنصدا يف معرفدة العدهلل  مد  

 بعه. 
 الفوا الراين: أمرقة القعت العقة فنصا ألجا ةبط الراالي اللهللم ةبا . 

الفودددا الرالدددو: أمرقدددة القعدددت العقدددة فنصدددا ألجدددا لدددهللم اشتودددا  لددد   ريددد  
 دفي. 

 ت العقة فنصا ألجا الشذالذ. الفوا الرابو: أمرقة القع
 الفوا اخلام : يف تعقنا احلهلليو بعقا لامة. 

 الاخلامتة: التشما دسصة البحو البع  اشق احاب. 



 

 6 

 

 
 

 

 

 

 الباب األول
العلة: تعريفها وأقسامها وبيان أهمية 

 معرفتها وأسبابها ومواضعها
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 الفصل األول: في تعريف العلة
 

 تعريف العلة لغة:
  

   ال ظر يف أقوا  القغويل أ  مانال )للاة( ت يت لرسثة معا : يظصر م
ٍا، الالفعا يدلعلقُّو .   األال : العلقلا الاي الشربة الراهنة، اليقا : للقلٌا بعهلل هدلصحت

صد ،  بل  لد  الجحت ٌَ يلشدغلا صداحَّ دهللل الالراين: العائ  يلعو ، قدا  اخلقندا: العَّقةدة حل
 اليقا : التقة  ل  كذا أي التاق . 

لو: العقة: املرض الصاحبصا ملعحتتلّا. قا  ابد  األلدرا : لداة املدري  يلعَّداُّ الالرا
 لَّقةة فصو للقَّنٌا، الرلجلٌا للقلقلة، أي كرع العَّقلا. 

دّ  الدذي تادا    ىَّ
ل
الم  اذا الباا الاو باا الاةع ب العلّا م  الرجدا : امل
 .(1)رضالصلغلر جىم . القدا  اب  األلرا : العلدّا الاعن  م  كرب أال م

 الصنغة الوفة م  العقة مبعىن املرض: معتا كما سب  الاو م  التاة. 
القدا  الفعالزابدداني: الالعَّقدة بالكىددر املددرض. لداة يلعَّدداُّ الالتداة، الألقّدد  ار فصددو 

ملعلّا اللقنا، الش تقا: معقو . الاملتكقمو  يقولواا اللىت م   لقحم ثدلقلاٍ 
(2). 

املوداا بالعقدة، مث قدا : الاملتكقمدو   الذكر اب  م ظدور كقمدة  معقدو   مبعدىن
 يىتعمقو  لفظة املعقو  يف مرا اذا كرعاح. 

نهلله: الباجلمقة فقىتل م صا لقحم ثقة الش لقحم ثدلقلدا، أل  املعدرال   قا  اب  سَّ
إمنددا اددو ألقةدد  ار فصددو ملعلددّا، القصدد  إش أ  يكددو  لقددحم مددا ذاددت إلندد  سددنبوي  مدد  

 دددددددددددددد
 (.19-4/12اهظر  مع   مقاين  القغة  ) (1)
 (.4/21القاموم اعنط ) (2)
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قو  م  أه  جا  ل قحم جل دل حتتل  السلقلقحتتل قوال : جم و  المىحت
(1). 

القدددهلل تلبدددو ابددد ل سدددنهلله فنمدددا يظصدددر الفدددعالز  بددداني، فقدددا  يف  القددداموم : الش 
 .(2)تقا: معقو ، الاملتكقمو  يقولواا اللىتل م   لقحم ثقلا

الالاف  اب  الوسح لقحم ختائدة إ دس  معقدو  لقدحم احلدهلليو الدذي فند  لَّقّدة 
مد ص  المد  الفقصدا  يف قدوال   حنو قا : اليىمن  أاا احلدهلليو  املعقدو   الذلده

 .(3)يف باا القنام: العقة، الاملعقو  مرذال  ل هلل أاا القغة الالعربنة
 .(4)الكذله حلة   ال والي يف تقريب 

اللك  ددا هقددو : إ  اسددتعما  أاددا احلددهلليو كقمددة املعقددو  بدداملعىن الددذي أراناله 
ق  العدرالض لن  خمالفاح لقغة، أله  قهلل استعمقصا أبو إسحا  الزجاج القغوي يف ل

 .(9)قريباح م  املعىن الذي ل اه أاا احلهلليو
الاددو مدد  أاددا القغددة: للددّا  (6)الهقددا الشددنل  دداار اجلزائددري لدد  ابدد  القو نددة

، الالشي ل أصابت  العقة، فنكو  استعمال  باملعىن الذي أراناله بع  اإلهىا : ملرَّضل
أادا الفد  م كر، با قا  بعاص : استعما  اذا القفدظ أالىل لوقولد  يف لبداراب 

مو ثبوت  لغةح، المل حت حفظ ح ة لقحم م  مل  فظ
(7). 

 دددددددددددددد
 (.11/471لىا  العرا ) (1)
 (.4/21القاموم اعنط ) (2)
 (.11لقوم احلهلليو )ص( 3)
 ) ، نار العاصمة(.1/427تقريت ال واالي مو تهللريت الراالي  (4)
 (.1/212اهظر فتح املغنو لقىذاالي ) (9)
او مددددهلل بدددد  لبددددهللالعزيز األههلللىددددي القددددر ي ال حددددوي لسمددددة األنا أبددددوبكر، كددددذا الصددددف  الددددذاي يف الىددددع  (6)

 ا.367افظ احلهلليو إدبارياح مااراح، تويف يف ربنو األال  س ة ( القا : كا  رأساح يف القغة الال حوح16/222)
 (.264توجن  ال ظر )ص (7)
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الأمددا اسددتعما  أاددا احلددهلليو  معقددو   الددذي أ ددار إلندد  مدد  أ ددار فصددو كمددا 
 .(1)أ ار

  والعلة في اصطالح أهل الحديث:
 

مبعىن ف  داص م  ف و  املواقح، فصي لباراٌل ل  أسباا دفنة قانحة يف 
م صددا، اليتاددر  ذلدده إىل اإلسدد ان الددذي صددحة احلددهلليو، مددو أ  ظددااره الىددسمة 

 .(2)رجال  ثقاب، اجلامو  رال  الوحة م  حنو الظاار
أال هقو : العقة يف اصاسح أئمة احلهلليو: لبارال ل  أسباا دفنة بامادة 

 .(3) رأب لقحم احلهلليو ف ثرب فن ، أي: قهللحت يف صحت 
هلليو الأما باملعىن العام فتاق  العقة لقحم كا سبت جارح قانح يف صحة احل

 سوا  كا  ظااراح أم دفناح. 
قدددهلل ياقددد  اسددد  العقدددة لقدددحم بدددع مدددا ذكرهددداه مددد  بددداقي ))قدددا  ابددد  الودددسح: 

األسباا القانحدة يف احلدهلليو املذرجدة لد  مد  حدا  الودحة إىل حدا  الادع . 
املاهعة م  العما ب  لقحم ما او مقتاحم لفظ  العقة  يف األصاب اللذله جنهلل يف  

بالكدذا الالغفقدة السدو  احلفدظ، اللدو ذلده مد  كتت احلهلليو الكرع مد  اجلدرح 
 أهوا  اجلرح، المسةحم ال مذي ال ىل لقة م  لقا احلهلليو. 

مث إ  بعاص  أ ق  اس  العقة لقدحم مدا لدن  بقدانح مد  الجدوه اخلدس  لدو 
إرسدددا  مددد  أرسدددا احلدددهلليو الدددذي أسددد هلله الرقدددة الادددابط حددد  قدددا : مددد  أقىدددام 

 دددددددددددددد
 (.111،117التقننهلل الاإليااح )ص (1)
 (.11اهظر لقوم احلهلليو شب  الوسح )ص (2)
  (.27-2/26توةنح األفكار ) (3)
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بعاددص : مدد  الوددحنح مددا اددو الوددحنح لقددحم مددا اددو صددحنح معقددو ، كمددا قددا  
 . (1)(( اذ

 دددددددددددددد
 (.14لقوم احلهلليو شب  الوسح )ص (1)
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 الفصل الثاني: في أقسام العلة
 

مث قددهلل تقددو العقددة يف إسدد ان احلددهلليو الاددو األكرددر، القددهلل ))قددا  ابدد  الوددسح: 
تقو يف مت  ، مث ما يقو يف اإلس ان قهلل يقهللح يف صحة اإلس ان الاملنت مجنعاح، كما 

ان داصدة مد  بدع قدهللح يف التعقنا باإلرسا  الالوق . القهلل يقهللح يف صحة اإلس 
 .(1)((يف صحة املنت

إذا القعددت العقددة يف اإلسدد ان قددهلل تقددهللح، القددهلل ش ))قددا  ابدد  ح ددر يف هكتدد : 
تقهللح، الإذا قهللحت فقهلل ختو ، القهلل تىتقزم القهللح يف املنت، الكذا القو  يف املنت 

 سوا . فاألقىام لقحم اذا ستة: 
هلل مددددرسح مدددد  فمرددددا  مددددا القعددددت يف اإلسدددد ان المل تقددددهللح ماققدددداح: مددددا يوجدددد -1

تل التوق  ل  قبول ، فدإذا الجدهلل مد   حهلليو مهللّل  بالع ع ة، فإ  ذله لَّقةٌة تلوجَّ
  ري  أدرى قهلل صرح فنصا بالىما  تبل أ  العقة بع قانحة. 

الكددذا إذا ادتقددد  يف اإلسدد ان لقدددحم بعدد  رالاتددد ، فددإ  ظددداار ذلدده يوجدددت  
القرائ  الددا التوقدد  ل دد ، فددإ  أمكدد  اجلمددو بن صمددا لقددحم  ريدد  أاددا احلددهلليو بدد

 عّ  اإلس ان تبل أ  تقه العقة بع قانحة. 
المرا  ما القعت العقدة فند  يف اإلسد ان التقدهللح فند  نال  املدنت مدا مردا بد   -2

املوددد   مددد  إبدددهللا  رااٍل ثقدددة بدددرااٍل ثقدددة الادددو بقىددد  املققدددوا ألن بفدددإ  أبدددهلل  رااٍل 
مل يكدد  لدد   ةددعن  بددراال ثقددة التبددل الددوا  فندد  اسددتقزم القددهللح يف املددنت أيادداح، إ 

 ر  أدرى صحنحة كما رالى يعقحم بد  لبندهلل الا افىدي لد  الردوري لد  لمدرال 

 دددددددددددددد
 (.12لقوم احلهلليو )ص (1)
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، فغقددط ((البنعددا  باخلنددار مددا مل يتفرقددا)): بدد  ني ددار لدد  ابدد  لمددر لدد  ال ددي 
يعقددحم يف قولدد : لمددرال بدد  ني ددار إمنددا اددو لبددهللار بدد  ني ددار، كمددا رالاه األئمددة مدد  

ددراح كسمهددا . يعددف فددس ياددر يف صددحة ا(1)أصددحاا الرددوري ملددنتب أل  لبددهللار الللمحت
 ثقة.

تقو العقة يف اإلس ان التقهللح فن  اليف املنت، الم  أبم  ذله أ  يكو   -3
 الاعن  موافقاح لقرقة يف هعت . 

المردا  ذلدده مدا القددو أل  أسدامة أددان بدد  أسدامة الكددويف أحدهلل الرقدداب لدد   
وفة، فكتت ل   الاو م  ثقاب الشامنل قهللم الك - لبهللالرأ  ب  يزيهلل ب  جابر

أاقصا المل يىمو م د  أبدو أسدامة، مث قدهللم بعدهلل ذلده لبدهللالرأ  بد  يزيدهلل بد  متدن ، 
الادددو مددد  ةدددعفا  الشدددامنل، فىدددمو م ددد  أبدددو أسدددامة، السددد ل  لددد  امسددد  فقدددا : 
لبهللالرأ  ب  يزيهلل، فظ  أبو أسامة أه  اب  جابر، فوار  هللذَ ل   الي ىب  مد  

  يزيهلل ب  جابر، فوقعت امل داكع يف رالايدة قبا هفى ، فنقو : حهللث ا لبهللالرأ  ب
أ  أسددامة لدد  ابدد  جددابر، المهددا ثقتددا  فقدد  يفادد  لددذله إش أاددا ال قددهلل، فمنددزالا 

 ذله الهووا لقن  كالبذاري الأ  حامت البع الاحهلل. 
دهلللح فنصمدا، مدا القدو  -4 المرا  ما القعت العقة يف املنت نال  اإلس ان، الش تدلقحت

يددو الوددحنحل، إذا أمكدد  رنُّ اجلمندددو إىل مدد  ادددتس  ألفددا  كرددعال مددد  أحان
معددىن الاحددهلل، فددإ  القددهللح ي تفددي ل صددا. الس دددزيهلل ذلدده إيادداحاح يف ال ددو  اآليت إ  

  ا  ار تعاىل. 
المرا  ما القعت العقة يف املنت نال  اإلس ان: مدا يراليد  رااٍل بداملعىن الدذي  -9

 دددددددددددددد
 (.12و شب  الوسح: )صلقوم احلهللي (1)
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القددهللح يف ظ دد  يكددو  دادد ، الاملددران بقفددظ احلددهلليو بددع ذلدده، فددإ  ذلدده يىددتقزم 
 الراالي، فنعقا اإلس ان. 

المرددا  مددا القعددت العقددة فندد  يف املددنت، الاسددتقزمت القددهللح يف اإلسدد ان، مددا  -6
ذكره املو   م  أحهلل األلفا  الوارنال يف حهلليو أه  رةي ار ل   الاي قول : 

فدددإ  أصددددا  ((ش يدددذكرال  بىددد  ار الدددرأ  الددددرحن  يف أال  قدددرا ال الش يف  درادددا))
كددددداهوا يفتتحدددددو  باحلمدددددهلل ر را ))حل، فقفدددددظ البذددددداري: احلدددددهلليو يف الودددددحن

 . (1)((العاملل
 

 دددددددددددددد
( ألدن ا  فو  الرأ  الىدقفي 42-1/39(، المقهللمة لقا الهللارقاف )741-2/746ال كت شب  ح ر ) (1)

 رأة ار لقن .
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 الفصل الثالث: أهمية علم علل الحديث
 

تظصر أمهنة لق  لقا احلدهلليو مد  تعريد  العقدة الادي سدبت دفدي قدانح يف 
 صحة احلهلليو مو أ  الظاار الىسمة م  . 

ألمددور، الملددا  الملددا كددا  اددذا العقدد  دفندداح بامادداح، كددا  إنراكدد  مدد  أصددعت ا 
كاهت العقة تكرر يف أحانيو الرقاب فنعتمهلل لامة ال اظري  لقحم كو  الرقة ثقةح 
اليقبقو  حهللير  عىن اح لقظ  ب  الحبهللير  فنوححو  املعقو ، الفن  م  اخلاورال ما 

قو  أال فعا أال تقرير أال  ي   ددر،  ش يقانر قهللرله، حبنو يل ىت إىل ال ي 
 . ممةا مل يربت ل   

مل يقد  هبدذا العدت  الكبدع إ ش جصابدذال احلدهلليو، قدا  أبدو لبدهللار بد   اللذا
إمنا دص ار مبعرفة اذه األدبار هفراح يىدعاح مد  كردع ممد  يلدهللةلي ))م هلله احلافظ: 
 . (1)((لق  احلهلليو

معرفدددددة لقددددا احلدددددهلليو، الاددددو لقدددد  برأسددددد  بددددع الودددددحنح ))القددددا  احلدددداك : 
ا احلدددهلليو مددد  أالجدددٍ  لدددن  لق دددرح فنصدددا الالىدددقن ، الاجلدددرح الالتعدددهلليا، الإمندددا يعقددد

مددددهللدا، فددددإ  حددددهلليو اهددددرالح سدددداقط الاٍه، اللَّقددددة احلددددهلليو يكرددددر يف أحانيددددو 
الرقددددداب، أ   دددددهللثوا حبدددددهلليو لددددد  لَّقةدددددٌة فنذفدددددحم لقدددددنص  لقمددددد  فنودددددع احلدددددهلليو 

 .(2)((معقوشح 
 م(3)((الم  يدلعحترى م  اخلا  الالتوحن ))القا  اإلمام أأهلل: 

 دددددددددددددد
 (.34-1/33 رح العقا لق مذي ) (1)
 .(113-112معرفة لقوم احلهلليو )ص (2)
 (.292شب  الوسح )ص لقوم احلهلليو (3)
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رب لدده مدد  م ددازال  يف احلفددظ المددراتبص  فندد  الممددا ذكدد))القددا  اإلمددام مىددق : 
الإ  كددا  مدد  -فقددن  مدد  هاقددا دددرب الحامددا أثددر مدد  الىددق  املاةددل إىل زماه ددا 

إش الغقط الالىصو ممك  يف  -أحفظ ال ام الأ هللا  توقناح الإتقاهاح ملا  فظ الي قا
 م(1)((حفظ  الهقق ، فكن  مب  الصفت له مم   ريق  الغفقة الالىصو يف ذله

  أ  اددذا العقدد  ددداص ب اددا احلددهلليو الددذي  أدددرجص  ار حلفددظ المدد  أمهنتدد
، ش يودددّح ملددد  لدددن  لددد  ل ايدددة داصدددة هبدددذا العقددد  أ  يدددتكق  فنددد  سددد ة هبنددد  

 بالتوحنح الالتىقن . 
الالق  رأه ار أ  ص الة احلهلليو المعرفة أسدباب  مد  ))قا  اإلمام مىق : 

احلفا  لرالاياب ال ام، الوحنح الالىقن ، إمنا اي ألاا احلهلليو داصةب ألا  
العدددارفو  الدددا نال  بدددعا ، إذ األصدددا الدددذي يعتمدددهللال  ألنيددداا  الىددد   الاآلثدددار 

إىل لوددرها اددذا، فددس سددبنا ملدد   امل قولددة مدد  لوددر إىل لوددٍر مدد  لددهلل  ال ددي 
هابذا  م  ال ام، الدالفص  يف املذات إىل معرفدة احلدهلليو، المعرفدة الرجدا  مد  

ّدا  اآلثدار، الأادا لقما  األموار فنما مادحم مد  ا أللودار مد  هققدة األدبدار الأل
احلهلليو ا  الذي  يعرفوا  الكّنزالا  ح  ي دزلوا  م ازال  يف التعهلليا الالت دريح، 
د  جصدا مدذات أادا احلدهلليو ممد  يريدهلل 

ل
الإمنا اقتوو ا ادذا الكدسم لكدي هربتد  مل

 الددددتعق  الالت بّدددد ، لقددددحم تربنددددت الرجددددا  التاددددعنفص  فنعددددر  مددددا الشددددوااهلل ل ددددهللا 
الالددهللشئا الددا هبددا أثبتددوا ال اقددا لقذددرب مدد  هققتدد ، أال أسددقاوا مدد  أسددقاوا مدد ص ، 
الالكدددددسم يف تفىدددددع ذلددددده يكردددددر، القدددددهلل  دددددرح اه يف مواةدددددو بدددددع ادددددذا البدددددار 

 . (2)((التوفن 
 

 دددددددددددددد
 .1الهللكتور  مهلل موافحم األلظمي.   (، عقن 124التمننز )ص (1)
 (.171التمننز )ص (2)
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من أهمية علم علل الحديث: أنه علم دقيق ال يقوم به إال 
 الفطاحل من العلماء

 

ة لقا احلهلليو م  أجا لقوم احلهلليو الأنقصا قا  اب  الوسح: ))الق  أ  معرف
 . (1)الأ رفصا، الإمنا يااقو بذله أاا احلفظ الاخلربال الالفص  الراقت((

إمنددا دددص ار مبعرفددة اددذه األدبددار هفددراح يىددعاح ))القددا  أبددو لبددهللار بدد  م ددهلله: 
مددد  كردددع ممددد  يدددهلّللي لقددد  احلدددهلليو، ف ّمدددا  ددد   ال دددام ممددد  يلدددهللةلي كردددرال كتابدددة 

أهددد  متفقددد  يف لقددد  الشدددافعي، أال أ  ح نفدددة، متبدددو لكدددسم احلددداَر احلدددهلليو أال 
اعاسددي، الاجل نددهلل، الذي ال ددو ، الأاددا اخلددوا ر، فقددن  الدد  أ  يتكقمددوا يف  ددي  

 . (2)((م  لق  احلهلليو إش م  أدذه م  أاق  الأاا املعرفة فحن ئٍذ يتكق  مبعرفت 
قددت لقعددامل يعقذددا معرفددة احلددهلليو إالددام، فقددو ق))القددا  لبددهللالرأ  بدد  مصددهللي: 

 . (3)((احلهلليو: م  أي  ققت اذام مل يك  ل  ح ة
قةدددة ))القدددا  ابددد  أ  حدددامت: مسعدددت أ  رأددد  ار يقدددو :  جدددا ين رجدددا مددد  جَّ

أصحاا الرأي م  أاا الفص  م ص ، المع  نف  فعلرلةل  للقدّي فققدت يف بعادصا: 
ادذا  اذا حهلليو دا ، قهلل نلدلا لواحب  حهلليو يف حهلليو، الققت يف بعا :

حدددهلليٌو با دددا، الققدددت يف بعاددد : ادددذا حدددهلليٌو م كدددر، الققدددت يف بعاددد : ادددذا 
حهلليو كذا، السائر ذله أحانيو صحاح، فقا  يل: م  أي  للقَّمحتت أ  اذا 

 دددددددددددددد
 ( م   بعة / هور الهللي  ل .92لقوم احلهلليو شب  الوسح )ص  (1)

 (.  62-61 رح لقا احلهلليو شب  رجت ) (2)
 (.113 -112معرفة لقوم احلهلليو لقحاك  ) (3)
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دا ، الأ  اذا با ا، الأ  اذا كذا، أددربك راالي ادذا الكتداا بد ين بقادت، 
ملدد   الأين كددذبت يف حددهلليو كددذام فققددت: ش، مددا أنري مددا اددذا اجلددز  مدد  رالايددة

اددوم بددع أين ألقدد  أ  اددذا دادد ، الأ  اددذا احلددهلليو با ددا، الأ  اددذا احلددهلليو  
كذا، فقا : تهلّللي الغنتم قا : ققت: ما ادذا اّنلدا  لقد  الغندت. قدا : فمدا 
دد ، فددإ   دد  مرددا مددا ألححتىَّ دداحت لّمددا ققددت مدد   لحتىَّ الددهلللنا لقددحم مددا تقددو م ققددت: سل

، المل هدلقلقحتد ل إش  دازَّ حت د  مردا اتفق ا لقمتل أهّا مل جنل ىَّ بفصد . قدا : مد  ادو الدذي  ل
: هعدد ،  م قلقددتل دد م ققددت: أبددو زرلددة، قددا : اليقددو  أبددو زرلددة مرددا مددا قلقددتل مددا علحتىَّ
دو  قا : ادذا ل دت، ف ددذ فكتدت يف كابدهلل ألفداظي يف تقده األحانيدو، مث رلجل
: إهدد   إيلة القددهلل كتددت ألفددا  مددا تكقّدد  بدد  أبددو زرلددة يف تقدده األحانيددو، فمددا ققددتل

: إهد   با ا. قا  أبو زرلة: او كدذا. ققدت: الكدذا الالبا دا الاحدهلل، المدا ققدتل
دحاٌح، قدا  أبدو زرلدة: ادو،  م كر، قدا : ادو م كدر كمدا ققدت، المدا ققدت: إهد  صَّ
صددحاح. فقددا : مددا أل ددت اددذا، تتفقددا  مدد  بددع موا دد ال فنمددا بن كمددا، فققددت: 

، الإمنددا قق دداه بعقدد  المعرفددة قددهلل أالتن ددا. الالددهلللنا لقددحم صددحّ  دداز حت ة مددا ذلدده أهددا مل جنل
درج، ادا ك ددتل  رجداح  مدا إىل ال اقدهلل. فنقدو : ادذا ني داٌر هدلبدلصحت هقولد  بد   ني داراح هدلبدلصحت
ددرَّج اددذا الددهللي ارم قددا : ش، فددإ  قنددا لدد : فدد دربك الرجددا الددذي  حاةددراح حددل بدلصحت
: إ  اذا هبصرجم  رجل : أين هبرجتل اذا الهللي ارم قا : ش. قنا: فمَّ  أي  قلقتل بدلصحت

 ، الكذله ل  رزق ا معرفة ذله، ققت ل : فتحما فص يداقوب قا : لقماح رلزَّقتل
إىل الاحدددهلٍل مددد  البودددرا  مددد  اجلدددواريل، فنقدددو : ادددذا زجددداج، اليقدددو  ملرقددد : ادددذا 
ددداج، الأ  ادددذا يددداقوب، ادددا  يددداقوب. فدددإ  قندددا لددد : مددد  أيددد  لقمدددتل أ  ادددذا زجل
حاددرب املوةددو الددذي صلدد َّو فندد  اددذا الزجدداجم قددا : ش. قنددا لدد : فصددا ألقمدده 

بل  ب ه  صلاغ اذا زجاجاحم قا : ش، قا : فم  أي  لقمتم قدا : ادذا الذي صا
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ربك كن  لقم ا بد   ادذا  ، الكذله ل ل رلزق ا لقماح، ش يتصّن  ل ا أ  ُنل لقٌ  رلزَّقتل
 . (1)((احلهلليو كذا، الاذا م كر إش مبا هعرف 

املعقّدا الادو مد  أبمد  أهدوا  لقدوم احلدهلليو الأنقصدا، الش ))القا  اب  ح ر: 
م بددد  إش مددد  رلزلقددد  ار تعددداىل فصمددداح ثاقبددداح الحفظددداح الاسدددعاح المعرفدددةح تامدددةح مبراتدددت يقدددو 

ددةح قويّددة باألسدداهنهلل الاملتددو ، الالددذا مل يددتكق  فندد  إش الققنددا مدد  أاددا  الددرالاال، الملقلكل
الشدد   كعقددي بدد  املددهلليف، الأأددهلل بدد  ح بددا، الالبذدداري، اليعقددوا بدد  أ   ددنبة، 

لعلقذدا لد  إقامدة احل دة لقدحم الأ  حامت الأ  زرلة الالهللارقاف
،. القهلل تقور لبارال امل

 . (2)((نلواه كالوعيف يف هقهلل الهللي ار الالهللرا 
اذه هووص جصابذال لق  احلهلليو تهلل  لقحم ما لاهوه اللاجلوه، القهلل أدربالا 

 ل  جتربة الدربال المرام. 
الا ا ت بن : ي بغدي أ  هفصد  كدسم األئمدة: ابد  مصدهللي الأ  حدامت الابد  ح در 

تقودددر لبدددارال املعقدددا لددد  إقامددة احل دددة لقدددحم نلدددواه كالودددعيف يف هقدددهلل  يف أهدد  قدددهلل
لعلقذدا الش ح دة لد   -الهللي ار الالهللرا  

لقدحم الجصد  الودحنح، الادو أهد  قدهلل يدلعلقذدا امل
فن ، يف حن   حد  يلق َّدو املذا دت، فقدهلل عوةدا لد  مقكدة قويدة راسدذة، حد  إهد  

أال ةدعف  فدنحك  يف أال  مب رن ال ظر يف إس ان احلدهلليو المت د  تظصدر لد  صدحت  
الاقدددة ببودددعت  أهددد  صدددحنح أال معقدددو ، اللكددد  إذا  قبدددت م ددد  ح دددة فسبلدددهللة أ  

 يذكراا اليذكر تفاصنقصا الأنلتصا. 
فس كك  أ  جنهلل حهلليراح معقدسح إش نالهد  سدبت ش يظصدر لعامدة ال دام، لكد  

 تتور املعقا احلك ل فنذكر حكم  بهللال  إبهللا  الىبت. 
 دددددددددددددد
 (.391-349تقهللمة اجلرح الالتعهلليا )ص (1)
 الغزايل نمش . (، مكتبة14هزاة ال ظر )ص (2)
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  مصدهللي بلعد ل مد  لد  ادوى يف إهكدار احلدهلليو فتوّسدو القهلل استهلل ة بقو  اب
يف تفىعه الاشستهللش  ب  فقا : إ  اعهللَ قهلل يرى احلدهلليو املتفد  لقدحم صدحت  
أه  ةعن  فصو ةعن  ل هلله، البالعك ، الش يىتانو إقامة احل ة لقدحم ذلده، 
الاددددو معددددذالر يف حكمدددد  اددددذا، كالوددددعيف ال اقددددهلل  كدددد  لقددددحم الددددهللراا  بددددالزي  

 ز ل  إباهة الىبت. الالواحل اليع 
ف قو : لن  األمر كما ذكر الفلصَّ  اذا الدبع ، فدالواقو تدال  قولد ، فصدذه  
كتدددت العقدددا أمام دددا إ  الجدددهلل اإل ددداز الاشدتودددار يف بعددد  املواةدددو م صدددا جندددهلل 
التفودددنا يف مواةدددو أددددرى، فمردددا املعقدددا كمردددا الابندددت احلددداذ  إذا لدددرض لددد  

املددرض فندد  لعامدة ال ددام، فن ظددر  دذص ظددااره الىدسمة مدد  األمددراض، ش يظصدر 
فندد  أاّل  هظددرال، اليبددهللي رأيدد  إمجدداشح: أ  فندد  مددرض كددذا، فددإذا أجددرى لدد  الفحددص 

ر الالتحقنا الاأل عة الاشدتبار يظصر صهلل  قول  بوةوح.   الالفلىحت
ققت شب  مصهللي: كن  تعر  صحنح احلدهلليو ))كما قا  هعن  ب  أان: 

 . (1)((م  سقنم م قا : كما يعر  الابنت اه و 
الاحل دددة ل دددهللها احلفدددظ الالفصددد  الاملعرفدددة ش بدددع، ))فددداألمر كمدددا قدددا  احلددداك : 

اللن  الذا العق  لو  أكرر م  مذاكرال أاا الفص  الاملعرفدةب لنظصدر مدا تفدحم مد  
    .(2)((لقة احلهلليو

 الفصل الرابع: مواضع العلة في الحديث
  

 دددددددددددددد
 (.1/199اهظر  رح لقا ال مذي شب  رجت ) (1)
 (.113، 62معرفة لقوم احلهلليو)ص( 2)
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 و.الاملران بالعقة ا ا: الىبت اخلفي القانح يف صحة احلهللي
يبدهللال يل أ  العقددة جتددري يف احلددهلليو يف مجنددو  ددرال  احلددهلليو الوددحنح الددا 

 ا   صا األئمة يف تعري  احلهلليو الوحنح. 
الاو: ما رالاه لهلل  تام الابط متوا الى هلل بع معقدا الش  داذ. مدو القدو  
بددد   العقدددة تدددهللدا يف أحانيدددو الرقددداب الادددي دفندددة، فقدددهلل يكدددو  الدددراالي مصمدددسح 

بع الرقة، أال مد  املتفد  الاملفد  ، فدنظ  ال داظر أ  الواقدو يف يواف  يف اس  الرقة 
 الى هلل بع الرقة. 

الكددذله القددو  يف متددام الاددبط، فقددهلل يكددو  مشددتصراح بالاددبط الالتوثدد  اللك دد  
 يكو  قهلل أدا  يف حهلليو بذات . 

 والضبط نوعان: 
 ةبط صهللر: الاو أ  يربت ما مسع  حبنو يتمك  م  استحااره م   ا . 

ا: الاو صناهة الراالي كتابد  لهلليد  م دذ مسدو فند  الصدحح  إىل أ  الةبط كتا
يددنيني أال يددرالي م دد . القلنددهلل بالتددام يف تعريدد  احلددهلليو الوددحنح إ ددارال إىل الرتبددة 

 .(1)العقنا يف ذله
اليف اذا اجلاهت أيااح تهللدا العقة يف حهلليو الرقدة، فالبشدر مصمدا أاليت مد  

لعودددمة إش ألهبنائددد  الدددذي  حفدددظ الةدددبط الذاكدددرال قويدددة فقدددهلل يددد   ار أ  تكدددو  ا
 لومص  م  اخلا  الالزلا، الت يت أمرقة لذله إ   ا  ار. 

الةدبط الكتداا قدهلل يعتدوره بعد  اخلقدا يف املقابقدة الالتودحنح، القدهلل يددتمك  
أحدهلٌل مدد  املفىددهللي  مدد  كتداا الشددنل فنفىددهلل لقندد  كتابد ، اللددذله كدداهوا يبذقددو  

 دددددددددددددد
 (.13هزاة ال ظر )ص (1)
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 مهللحاح فنص . ل  إلارال كتبص ، اللهللمل إلارهت  لقكتاا كا  يعهلل 
:  مدددا -الكددا  ثبتدداح  -قددا  اإلمددام أأدددهلل: قددا  أبددو قاددد  )لمددرال بدد  االندددر ( 

 . (1)ألرب كتا  أحهللاح قط 
القا  لقي ب  قانم: مسعت سفنا  يقو :  ش تلعَّرحت أحهللاح كتاباح . القدا  الربندو 
بدد  سددقنما : كتددت إيّل البددوياي:  احفددظ كتبدده، فإهدد  إ  ذاددت لدده كتدداا مل 

 .(2)جتهلل مرق  
دوفدددداح مدددد  ةددددنا  الكتددددت، الكددددذله مدددد  التغنددددع  -الار ألقدددد -الكدددد   اددددذا 

 الالتبهلليا. 
الكددا  بعدد  ةددعا  ال فددوم يلددهللدا يف كتددت ال ددام أحانيددو لنىددت مدد  
أحددانيرص ، مدد ص  حبنددت بدد  أ  حبنددت أبددو  مددهلل املوددري القنددا املددهللين كاتدددت 
ب مالدده، قددا  ابدد  حبددا : كددا  يددوّر  باملهللي ددة لقددحم الشددنو ، اليددرالي لدد  الرقددا

املوةددولاب، كددا  يددهللدا لقددنص  مددا لددن  مدد  حددهلليرص ، المسددا  ابدد  بكددع القتنبددة  
كا  بعلرحتض اب  حبنت، ذكره الذاي يف  املنزا  
(3). 

المجالدددة مددد  أادددا املهللي دددة ))القدددا  ابددد  حبدددا  يف مقهللمدددة كتابددد   اهدددرالحل : 
دا لقددنص  احلددهلليو، فمدد  مسددو  امتح ددوا حبنددت بدد  أ  حبنددت الددورّا ، كددا  يلددهللحت

تددددد  لقدددددنص  فىدددددمال  ش  دددددي . كدددددذله كدددددا  لبدددددهللار بددددد  ربنعدددددة القدددددهللامي بقرا 
باملونوة، كدا  لد  ابد  سدو  يلدهللدا لقند  احلدهلليو لد  مالده الإبدراان  بد  سدعهلل 

الكدددا  لددد  الرا  يقدددا  لددد :  –الذاليصددد ، الكدددا  مددد ص  سدددفنا  بددد  الكندددو بددد  اجلدددرّاح 
 دددددددددددددد
 .671(، رق  ال ص: 1/339العقا المعرفة الرجا  ) (1)
 (.1/241اجلامو ألدس  الراالي ال ناا الىامو ) (2)

 (.1/492منزا  اشلتهللا  ) (3)
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 )قر مة(، يهللدا لقن  احلهلليو يف مجالة مرا انيش ، اليكرر لهللنا . 
ين  مدهلل بد  لبهللالىدسم ببدعالب، حدهللث ا جعفدر بد  أبدا  احلدافظ، قدا : أدرب 

س لتل اب  منع ل  قن  ب  الربنو، فقدا : كدا  لد  ابدٌ  ادو  فتد ، هظدر أصدحاا 
 .(1)((احلهلليو يف كلتب  ف هكرالا حهللير ، الظ وا أ  اب   قهلل بّعاا

ال دددر  اشتودددا  تدددهللدا العقدددة فنددد  يف أحانيدددو الرقددداب املعدددرالفل حددد  يف 
اياهت  ل  مشاتص  الدذي  شزمدوا ، الرافقدوا  يف احلدا الال حدا ، فقدهلل تفدوب رال 

 رالاياب ل ص  مل يتمك وا م  مسالص  الا. 
الرمبددددا  المددددانام اددددذا الفددددوب قددددهلل حوددددا لقوددددحابة الددددذي  صددددحبوا ال ددددي 

شزمدددوه، القدددهلل تددد يت أسدددباا لقغنددداا يغندددت أحدددهللا  لددد  بعددد  اهدددال ، فدددعالي 
المسندت مراسدنا الودحابة، الالدا حكد  دداص   الرالاية ل  الوحا  ل  ال ي

 ل هلل أاا احلهلليو، فما نام اذا  وا يف الوحابة ففي بعا  م  باا أالىل. 
 القهلل تفحم لهللم الىما  دفا ح  هلليهللاح يف صورال املرسا اخلفي الالتهلللن . 

ال ر  لهللم الشذالذ الاةح يف صدحة اخلدرب، الإمندا قق دا: إ  الشدذالذ لقدة مد  
الش يظصددر إش بعددهلل مجددو الرالايدداب الالاددر  الكرددعال حدد   العقددا، ألهدد  يكددو  دفندداح 

 تربت خمالفت  مل  او أالث  م  . 
فقددهلل  ددهلل ال دداظر حددهلليراح قددهلل  ددذ فندد  الدددال  فددرٌن لددهللال رالاال، اللك دد  مل  مددو 

 الار  فقهلل تفحم األمر لقن ، ال ك  لقحم احلهلليو بالوحة. 
تعددّا فمددو الجددون الشددرال  األدددرى قددهلل يفقددهلل احلددهلليو  ددر  لددهللم الشددذالذ ف

الرالايددة بالادددع ، القدددهلل ش تظصدددر العقدددة الالشددذالذ إش بعدددهلل ال ظدددر الشدددهلليهلل المادددي 
 دددددددددددددد
 (.71-1/77اهرالحل ) (1)



 

 23 

 الزم  البعنهلل. 
 .(1)قا  لقي ب  املهلليف: رمبا أنركت لقة حهلليو بعهلل أربعل س ة

حدهللث ا لبدهللار بد  قحابدة بفد  ))رالى اب  حبا  يف كتاا  اهرالحل  قا : 
: مسعدددت أبدددا احلددداَر الدددورّا  الودددقح قدددا : حدددهللث ا أأدددهلل بددد  زكريدددا الواسددداي قدددا 

يقددو : جقىدد ا لقددحم بدداا  ددعبة هتدددذاكر الىدد ة فققددت: حددهللث ا إسددرائنا لددد  أ  
م  توة  ))قا :  إسحا  ل  لبهللار ب  لاا  ل  لقبة ب  لامر ل  ال ي 

، فذرج  عبة ب  احل اج، الأهدا ((ف حى  الوةو  ندا م  أي أبواا اجل ة  ا 
ا : يا جم دو : مسعدت أبدا إسدحا   دهللَ لد  أحهللذَ هبذا احلهلليو فوفعف مث ق

لبددهللار بدد  لاددا  لدد  لقبددة بدد  لددامر فققددت: يددا أبددا إسددحا  مسعددتل لبددهللار بدد  
ش أسكت، فالتفت  :(2)لاا   هللَ ل  لقبة ب  لامرم فقا : اسكت، فققت

ددّي مبكددة فذرجددت إىل  ددعر بدد  كددهللام فقددا : يددا  ددعبة لبددهللار بدد  لاددا  حل إىل مَّىحت
ب  لاا ، فققت: حهلليو الوةو م فقا : لقبة بد  لدامر،  مكة، فققنت لبهللار

فققددت: يرأدده ار مسعددتل م دد م قددا : ش، حددهللثف سددعهلل ابدد  إبددراان ، فماددنت 
: حدددهلليو الوةددو م فقددا : مدد  ل ددهللك  ددددرج،  فققنددت سددعهلل بدد  إبددراان ، فققددتل

حتدددرا ، فالدددهللرب إىل البودددرال، فققندددت زيدددان ابددد  خمدددرا   الأهدددا -حدددهللثف زيدددان بددد  خمَّ
ت القددد دددحَّ فقدددا : مددد  أيددد م فحهللثتددد  احلدددهلليو،  -و  السدددل الرنددداا كردددع الشدددعر ل

فقددا : لددن  اددو مدد  حاجتدده، ققددت: فمددا بلددهللب، قددا : ش حدد  تددذات التدددهللدا 
ددقحتتل  احلمددام، التغىددا ثنابدده، مث جتددي  ف حددهللثه بدد ، قددا : فددهللدقت احلمددام البىة

 دددددددددددددد
 (.2/297اجلامو ألدس  الراالي ال ناا الىامو ) (1)
 القائا او  عبة.( 2)
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ثنا  مث أتنت  فقا : حهللثف  صر ابد  حو دت، ققدت:  دصر بد  حو دت لّمد م 
أ  ر اهدددة، ققدددت: ادددذا حدددهلليو صلدددعَّهلل مث هدددز  نّمدددرالا لقنددد ، لدددن  لددد   قدددا : لددد 

 .(1)((أصا
فصدددددذا احلدددددهلليو مل تظصدددددر لشدددددعبة لقتددددد  إش بعدددددهلل فددددد ال البعدددددهلل كدددددهلّل السدددددفراب 

 الرحسب. 
 الي بغي أ  يذكر أ  أسباا رّن احلهلليو كما ذكر اب  ح ر اث ا : 

 الىقط يف اإلس ان. -1

 الاع  يف الراالي.  -2

يكدددو  ظدددااراح أال دفنددداح، فالىدددقط الظددداار يشدددما املعقددد   مث الىدددقط: إمدددا أ 
 الاملرسا الاملعاا الامل قاو. 

الالىدقط اخلفددي يشدما املددهلللة ، الدذي يددرن بودنغة مدد  صدن  األنا ، الالرالايددة 
عتمددا القددو  الققددي بددل املددهلللذ ، المدد  أسدد هلل ل دد ، كعدد  القددا ، الكددذله يشددما 

قدد  مدد  حددهللَ ل دد  بددا الىددقط اخلفددي املرسددا اخلفددي، إذا صددهللر مدد  معاصددر مل ي
 بن   البن   الاساة. 

الالفر  بل املهلللة  الاملرسا اخلفي: أ  التهلللن  تتص مب  رالى لم  لر  
 لقاؤه إياه، ف ما إ  لاصره المل يعر  أه  لقن  فصو املرسا اخلفي.

مث الاعدددد  يف الددددراالي: إمددددا أ  يكددددو  يف لهللالتدددد  أال يف ةددددبا ، الالاعدددد  يف 
 العهللالة يشما: 

 . ي يف حهلليو ال ي كذا الراال   -1
 دددددددددددددد
 (.1/21اهرالحل ) (1)
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كوهددد  متصمددداح بالكدددذا بدددد   يكدددو  معرالفددداح بالكدددذا يف كسمدددد ، ش يف   -2
 . حهلليو ال ي 

أال رالى حددددهلليراح خمالفدددداح لققوالددددهلل املعقومددددة، الش يددددرالى اددددذا احلددددهلليو إش مدددد  
 جصت . 

 الفى  بارتكاا الكبائر قوشح أال فعسح.  -3
 رال  لدد  ال ددي البهلللددة: الاددي التقددان مددا أحددهللَ لقددحم دددس  املعدد -4

 ب و   بصة ش مبعاههللال. 
 اجلصالة: ب   ش يعر  يف الراالي تعهلليا الش جتريح معل.  -9

 الأما الاع  يف ةبط الراالي فنشما: 
 فحش بقا  أي بقبة دائ  لقحم صواب .  -1
 بفقت  ل  اإلتقا .  -2
 المه  ب   يرالي لقحم سبنا التوا .  -3
 خمالفت  لقرالاال اآلدري .  -4

 لفة تشما أهوالاح: الاملذا
 أ  تال  الراالي يف تغنع سنا  اإلس ان أال املنت فنىمحم: املهللرج.  -1
أ  تددال  الددراالي بتقددهللمي املتدد در التدد دع املتقددهللم يف اإلسدد ان أال املددنت،  -2

 فنىمحم: مققوباح. 
أ  يزيهلل راالياح يف اإلس ان مدا مل يدزنه اآلددرال  فنىدمحم: املزيدهلل يف متودا  -3

 األساهنهلل. 
أ  تدددال  الددددرالاال بإبددددهللا  رااٍل بددددرااٍل أال بددددرالاال يف إسدددد ان الاحددددهلل، الكددددذله  -4

إبددددهللا   ددددي  يف مددددنت احلددددهلليو الواحددددهلل مددددرال بقفددددظ المددددرال بقفددددظ  دددددر، 
 فنىمحم: ماارباح. 



 

 26 

 .(1)كذله تائ يف الكقمة فنغع سناقصا فنىمحم: املوح  الاعر   -9
هلليو كددا اليف اذه األقىام املرنالنال مد  األحانيو يهللدا يف بدداا لقدا احلد
 ما فن  دفا  اللهللم ظصور، السنكدو  الكدسم فنما ظصر اخلفدا  فن  فقط.

 

 أسباب العلة في الحديث
 

 إن أهم أسباب العلة القادحة في الحديث:  
الخطأأأا والانأأأذان الأأأ م ه ينأأألم عاأأأه أم وفأأأ  عأأأ   ونأأأه عو أأأوفا   -1

 والضبط التاّم. 
لدن  مد  املعقدو  الش مد  المرا اذا اخلا  يكو  هانراح م  الرقة، المدو ذلده 

املشرال  أ  يوحح دا هل، اليى  لقن  الش يلبل، فامل صا الىدقن  أ  يلعدلة اليلبدلة 
 لق ام ح  ش يتتابعوا يف اخلا . 

 . ((م  مل تائ فصو كذاا))قا  اب  معل: 
 .((م  يىق  م  الوا م))ال قا  اب  املبارك: 

ياهت ، القهلل مجو الزركشدي جدز اح القهلل المّهت لائشة مجالة م  الوحابة يف رالا
 يف ذله. 

منموهدة الادو  تدزالج ال دي ))الالّا  سدعنهلل بد  املىدنت ابد  لبدام يف قولد : 
 . (2)(( رم

الادددذا  دددعبة بددد  احل ددداج بددد  الدددورن العتكدددي أبدددو بىددداام رأددد  ار قدددا  فنددد  

 دددددددددددددد
 ، الما بعهللاا( ففن  دسصة ملا جا  يف الكتت املاولة يف املواقح.121ي ظر هزاة ال ظر )ص (1)
 (.162 – 199/ 1 رح لقا ال مذي شب  رجت ) (2)
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كددددا  سددددفنا  الرددددوري يقددددو :  ددددعبة أمددددع املددددنيم ل يف ))لبددددهللالرأ  بدددد  مصددددهللي: 
 . ((احلهلليو

لوش  عبة ما للر  احلهلليو بالعرا ، كا   ي  إىل الرجا ))القا  الشافعي: 
 دعبة ))، القدا  أأدهلل أياداح: ((فنقو : ش عدهللَ، الإش اسدتعهلليت لقنده الىدقاا 

ألقدد  حبددهلليو احلكدد ، اللددوش  ددعبة ذاددت حددهلليو احلكدد  المل يكدد  يف زمدد   ددعبة 
 .(1)((اذا حظمرق  يف احلهلليو، الش أحى  حهلليراح م  ، كا  قلىَّ ل ل  م  

كدا   دعبة أمدة الحدهلله يف ادذا الشد   )يعدف يف الرجدا ( ))القا  أأهلل أيااح: 
، اللكد  مدو ذلده قدهلل ةدبط األئمدة (2)((البوره يف احلدهلليو التربتد  الت قنتد  لقرجدا 

 أداا ح لقن ، الس قواا يف أقواال  المو فاهت . 
المعقددوم أهدد  مدد  أ ددهلل ال ددام لقددحم التددهلللن  الاملهلللىددل، المددو ذلدده رالى لدد  

  نو  المل يىمو م ص . 
أداد   دعبة يف اسد  دالدهلل بد  لققمدة فقدا : مالده بد  ))قا  اإلمدام أأدهلل: 

للرفلاة، الأدا  أيااح يف سقل  بد  لبدهللالرأ ، فقدا : لبدهللار بد  يزيدهلل يف حدهلليو 
 ققت امس .  (3)الشكا  يف اخلنا

 دددددددددددددد
 الما بعهلله مو أقوا   نبة كرعال. (12تقهللمة اجلرح الالتعهلليا )ص/ (1)
 [. 3997( ال ص ] 939/  2العقا المعرفة الرجا  ) (2)
/ 2( الأأددهلل يف مىدد هلله ) 219/  6بدد  يزيددهلل ف درجدد  ال ىددائي يف بدداا اخلنددا )  أمددا  ريدد   ددعبة لدد  لبددهللار (3)

( الاهظدددددر  224/  3( الأ دددددار إلنددددد  ال مدددددذي يف اجلصدددددان )  796/  2( الاملدددددزي يف هتدددددذيت الكمدددددا  )  229
 [ ال ريددددد  سدددددق  بددددد   3136(، اللدددددوه قدددددو  ابددددد  معدددددل يف تارتددددد  الددددد ص ]  246/  2مىدددددائا ابددددد  اددددداين ) 

 ( الأبددددددوناالن يف اجلصددددددان  467 – 292/  2( الأأددددددهلل )  494/  3لبددددددهللالرأ  أدرجدددددد  مىددددددق  يف اإلمددددددارال ) 
مدد   ريدد  سددفنا   ( كقصدد  219/  6( الال ىددائي يف اخلنددا )  224/  3( الال مددذي يف اجلصددان)  23/  3) 

......، الل دهلل بعادص  زيدانال: الالشدكا  أ  ل  أ  زرلة ل  أ  اريرال كا  ال دي   ل  سق  ب  لبهللالرأ
 يكو  التح نا يف الفرم يف رجق  النمىن اليف يهلله النىرى أاليف يهلله النمىن الرجق  النىرى.
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 ري . الأدا   عبة: يف اس  أ  الروري  فقا : أبو الىوةار، الإمنا او أبو الرو 
قا  لبهللار ب  أأهلل ققت أل  مد  ادذا أبدو الردوري م فقدا : رجدا مد  أادا 
مكددة مشددصور، امسدد   مددهلل بدد  لبددهللالرأ  مدد  قلددريحتش، ققددت أل : إ  لبددهللالرأ  

 اب  مصهللي زل  أ   عبة مل تائ يف ك نت  فقا : او أبو الىوار. 
 . (1)((قا  أ : لبهللالرأ  ش يهللري أال كقم  لواا 

أدادد   ددعبة يف حددهلليو لقددي بدد  زيددهلل لدد  يوسدد  بدد  ))هلل أيادداح: القددا  أأدد
، اللذله كاهت (2)((مصرا  فقا : يوس  ب  مااه الاو دا  إمنا او اب  مصرا 

الرالايدددة مددد  الكتدددت أصدددح الأقدددوى مددد  الرالايدددة بددداحلفظ قدددا  اخلاندددت: اشحتندددا  
دددقل  مددد  الدددوا  الالغقدددط، اليكدددو   لقمحدددهللَ، الاألالىل بددد  أ  يدددرالي مددد  كتابددد  لنلىحت

 يراح بالبلعهلل م  الزلا. جهلل
مث ذكددر بإسدد انه لدد  أ  زرلددة قددا : مسعددت أبددا هعددن ، الذكددر ل ددهلله أددان بدد  
، فقددا : ةلددمَّ تل  زيددهلل، الابدد  للقنددة، الأ  أدداناح أحفددظ لدد  أيددوا الابدد  للقنددة كلتلددتل
لدده أ  كددا مدد  ش يرجددو إىل الكتدداا ش يددنيم  لقندد  الزلددا مث ذكددر بإسدد انه لدد  

أقدا سدقااح مد  ابد  املبدارك: كدا  رجلدسح  دهللَ مد   أأهلل ب  ح با: ما كا  أحهللٌ 
  .(3)كتاا، الم  حهللةَ م  كتاا ش يكان يكو  ل  سقط كبع  ي 

 

 عن أسباب وقوع العلل في الحديث: خفة ضبط ال اوم. -2

الهعف باخلفدة يف الادبط مدا يعدرّب لد  صداحبصا بالودهللال  أال بدد  ش بد م بد   
 دددددددددددددد
 عقن  اعق  جزاه ار دعاح.[ الي ظر ت 1212( ال ص ] 916/ 1العقا المعرفة الرجا  لإلمام أأهلل ) (1)
-1923[ الي ظدددددر أياددددداح يف دائددددد  يف ال ودددددوص رقددددد  ]1199( الددددد ص ]2/197العقدددددا المعرفدددددة الرجدددددا  )( 2)

1932-1939-2214-9492-9699.] 
 (، مو أقوا  أدرى يف املى لة.2/12اجلامو ألدس  الراالي ال ناا الىامو )( 3)
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 أال  لن  ب  ب م  أال لومها. 
راالي الددذي جعددا األئمددة حهلليردد  حىدد اح لذاتدد ، الاددو الددذي قددا  ابدد  الاددو الدد

 .(1)ح ر يف حهللير : فإ  د  الابط أي قاة فصو احلى  لذات 
المددا مقددهللار دفددة الاددبطم ش جنددهلل لدد  ةددابااح يف كددسم األئمددة إش مددا يددذكره 
األئمة يف ترمجة الراالي بعهلل سرب مراليات ، ل  أحانيو أهكدرب لقند ، مردا مدا قدا  

 هللي يف ترمجة إبراان  ب  بشار أ  إسحا  الرماني. اب  ل
الإبددراان  بدد  بشددار اددذا، ش ألقدد  أهكددر لقندد  إش اددذا احلددهلليو الددذي ذكددره 
البذدداري، البدداقي حهلليرددد  لدد  ابدد  لنن دددة الأ  معااليددة البعمهددا مددد  الرقدداب، الادددو 

 .(2)مىتقن  يف بع ذله ل هللها م  أاا الوهلل 
  البودددري بعدددهلل مدددا ذكدددر لددد  حدددهلليراح: القدددا  يف ترمجدددة أزالر بددد  بالدددت بددد  متدددن

الاذا احلهلليو الإ  كا  موقوفاح لقدحم أهد  فصدو م كدرب ألهد  ش يعدر  لقودحابة ))
 اخلوض يف القر  . 

ددا قبددا اددذا مل يرالمهددا لدد  األزالر بددع  دد   قلنحتتدلصلمل الاحلددهلليرا  اآلدددرا  القددذا  أمحت
دددقنل حت، الادددو مددد  حدددهلليو سدددقنما  التنمدددي ش يدددرالى إش مددد  ادددذا الا ريددد ، ابددد  سل

الاألزالر ب  بالت بع ما ذكرب مد  رالايدة  د  بد  سدقن  ل د  أحانيدو معدهللالنال 
 .(3)((يىعال: بع  فوظة، الأرجو أ  ش ب م ب 

فإذا كا  الراالي يرالي مائة حهلليو، الأدا  يف حدهلليرل أال ثسثدةب ش هادرح  
 باقي مرالياتد  إذا تعن دت تقده الرالايداب الدا أداد  فنصدا فقدهلل أمَّ ّدا حفظد  الةدبا 

 دددددددددددددد
 (.91هزاة ال ظر ص ) (1)
 (.266 – 269/  1الكاما ) (2)
 (.266 – 269/  1الكاما ) (3)
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 لقرالاياب األدرى فتكو  صحنحة أال حى ة. 
اللك   ت لقحم اعهللَ أ  يادبط تقده الرالايداب الدا حكد  األئمدة لقنصدا 
باخلاددددد  حددددد  ش يلودددددّحح حدددددهلليراح داددددد . الادددددذا ش  ودددددا لعامدددددة املشدددددتغقل يف 

 احلهلليو، فقهلل يوحح حهلليراح دا ح لقراالي أله  دفي لقن  دانيه.
 

اخأأأتال الأأأ اوم أو   ذأأأ    عأأأن أهأأأم أسأأأباب العلأأأة فأأأي الحأأأديث: -3
 وآخ  ه، وه ا النبب عتعلق والضبط أيضا . 

 الاشدتس : 
قددط بدلددّل اخلس ددة،  ددهللل لققدد ، الرجددٌا دل قددا  ابدد  م ظددور ادددتقط فددس : أي فلىل

 أأ  خمالط العقا. 
اليقددددا : دددددولط الرجددددا فصددددو خمددددالط، الادددددتقط لققدددد  فصددددو خمددددتقط إذا تغددددّع 

 .(1)لقق 
احلهلليو: او كو  الراالي ثقة حافظداح، مث يادرأ  الاشدتس  يف اصاسح أاا

 سو  احلفظ لقن  لىبت م  األسباا. 
مث سدو  احلفدظ إ  كدا  شزمداح فصدو الشداذ لقدحم رأي بعد  ))قا  اب  ح ر: 

 أاا احلهلليو. 
أال كدددا  سدددو  احلفدددظ  ارئددداح لقدددحم الدددراالي: إمدددا لكدددربه أال لدددذااا بودددره أال 

رجددو إىل حفظدد ، فىددا  فصددذا اددو شحدد ا  كتبدد  أال لددهللمصا بدد   كددا  يعتمددهللاا، ف

 دددددددددددددد
(، المرقددد  يف تددداج العدددرالم 92/  2(، اهظدددر لدددوه يف القددداموم )299 – 7/294لىدددا  العدددرا ) (1)

(9/134.) 
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 .(1)((املذتقط
الاشدددتس  يف اإلهىددا  أمددر كددوين قددهللري ش يددسم لقندد ، اللكدد  الكددسم لقددحم 
لاحتعَّ ل لرالاية الشنل: أ  يرالي  نئاح حل ادتس  ، المل يتمنز م  رالى 

رالايت ، فامل
 ل   قبا اشدتس  مم  رالى ل   بعهلل اشدتس . 

 دار إلند  ابد  ح در، اللكد  ملعرفدة القدت اللسدتس  أسباا اللوارض كمدا أ
اشدددتس  المراحددا ادددتس  الددراالي،  ددر  خمتقفددة، الجصددون مباركددة ألئمت ددا، حدد  
جندهلل أحدهللا  يود  بعد  املذتقادل ب هد  بدهللأ تدتقط ققدنسح، المل تدتقط، الاددتقط 

 ح  ش يفص   نئاح. 
 فاشدتس  حالة هفىنة تارأ لقحم اإلهىا  ألسباا اللوارض تدنيثر يف لققد 

 الحفظ  الي ظر تفاصنا اذا الف  يف الكتت املذووة ل .
 فاملذتقط ل  أحوا : 

أ  يكدددو  الدددراالي ل ددد  مسدددو م ددد  قبدددا اشددددتس ، المل يىدددمو م ددد  بعدددهلل  -1
 اشدتس  فصذا رالايت  ل   صحنحة. 

مسددو الكنددو مدد  املىددعوني بالكوفددة قددهللكاح الأ  هعددن  ))قددا  أأددهلل بدد  ح بددا: 
ي ببغددهللان، المدد  مسددو م دد  بالبوددرال الالكوفددة فىددمالل ل أيادداح، الإمنددا ادددتقط املىددعون

 . (2)((جنهلل
اللقحم اذا تلقبا رالايةل كا مد  مسدو م د  بالكوفدة ))الأالرنه اب  الكنا ، القا : 

الالبوددرال القبددا أ  يقددهللم بغددهللان، ك منّددة بدد  دالددهلل، البشددر بدد  املفاددا، الجعفددر بدد  
، السدفنا  الردوري، الأ  قتنبدة سدق  بد  قتن بدة، ال لقحتد  بد  لدو ، الدالدهلل بد  احلداَر

 دددددددددددددد
 (.139هزاة ال ظر )ص  (1)
 [. 979( ال ص ] 329/  1العقا المعرفة الرجا  ) (2)
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ب دددام، اللبدددهللار بددد  رجدددا ، اللرمدددا  بددد  للمدددر بددد  فدددارم: اللمدددرال ابددد  مدددرزال ، 
اللمدددرال بددد  االندددر ، الالقاسددد  بددد  معددد  بددد  لبدددهللالرأ  المعددداذ بددد  معددداذ الع دددربي، 

 .(1)((الال ار ب  مشنا، اليزيهلل ب  زلرليحتو
 الكدددذله أأدددهلل بددد  لبدددهللالرأ  بددد  الادددت بددد  مىدددق  القر دددي أبدددو للبندددهلل ار 

. الذكدر (2)ب  أدي لبهللار ب  الات املودري، رالى ل د  مىدق  رأد  اراملوري ا
 . (3)بعهلل درالج مىق  م  مور احلاك : أه  ادتقط بعهلل اخلمىل المائتل

الكددددذله إذا ثبددددت لددددهللي ا أ  الددددراالي لدددد  املذددددتقط رالى ل دددد ، المدددداب قبدددددا 
 ادتس   نذ  املذتقط. 

شددد  اللاملصدددا بعدددهلل الادددذا سدددعنهلل بددد  لبدددهللالعزيز الت دددودي كدددا  فقنصددداح مفدددا نم
 األالزالي. 

المل يذكر اب  الكنا  مد  مسدو م د  قبدا اشددتس  المد  ا( 167ماب س ة )
 مسو م   بعهلل اشدتس . 
مل يدذكر املنيلد  ))يف تعقنق  لقحم الكواكدت ال دعاب:  مقا  الهللكتور لبهللالقنو 

ددهللحتبل مدد   رأدد  ار مدد  مسددو م دد  قبددا اشدددتس  البعددهلله، القددهلل حبرددت كرددعاح فمددا الجل
مددددة اددددذا الشدددد   هّودددداح يف املاقددددوا، إش أ  املددددزي رأدددد  ار تعدددداىل ذكددددر  ددددعبة أئ

 زالسددددفنا  الرددددوري مدددد  مجقددددة تسمذتدددد  المهددددا قددددهلل تلوفذنددددا قبددددا سددددعنهلل بدددد  لبددددهللالعزي
البددذله ا ( 161الالرددوري يف سدد ة )ا( 162لىد واٍبب أل   ددعبة تددويف يف سدد ة )

 دددددددددددددد
 (.299 – 293الكواكت ال عاب ) (1)
 (.94تقريت التصذيت )ص  (2)
 (.29/  1ي ظر مقهللمة  رح صحنح مىق  ) (3)



 

 33 

 . (1)((هىتانو أ  هقو : إاما رلالليا ل   قبا ادتس  
ققددت: اددذا اسددت با  جنددهلل مقبددو  يف  قدد ، الش يقددا : لعددا ادددتس  سددعنهلل 
الت ددودي اسدددتمر أكردددر مددد  سدددبو سددد واٍب أال سددت سددد واب، ألهددد  لدددو كدددا  األمدددر  
كددذله ش ددتصر ل ددهلل األئمددة، اللل لوُّددوا لقندد  فالظدداار أ  مسددا   ددعبة الالرددوري يف 

 حا  صحت . 
 . أ  يكو  الراالي ل  املذقط مسو م   بعهلل ادتس   -2

فصذا تلدرن رالايتد  التادع  بداهفرانه كىدائر ملد حت للرَّفلدتحت رالايداهت  لد  املذقادل 
 حا  اشدتس . 

البوري فقدهلل هدص األئمدة لقدحم مد   (2)فم ص  سعنهلل ب  أ  لرالبة أبو ال ار
 مسو م   قبا اشدتس  الم  مسو م   بعهلل اشدتس . 

 عهلله. أ  يكو  الراالي ل  املذتقط مسو م   قبا اشدتس  الب -3

فقدد  تتمنددز رالايتدد  كرالايددة أ  لواهددة: الةدداح بدد  لبددهللار النشددكري، قددا  ابدد  
معل: كا  لاا  ب  الىائت قهلل ادتقط، قا : مسلَّعحتتل م  للبنهللال ثسثل حهلليراح، 
فققددت: )لبددام الددهللالري( لنحدد : فمددا مسددو م دد  جريددر الذالاله لددن  اددو صددحنحم 

 إش م  مسو م   قهللكاح.  -ص ك ه  يلالعذفل -قا : ش. مارالى او الدالهلل الاحا  
 .(3)قا    : القهلل مسو أبو لواهة م   يف الوحة اليف اشدتس  مجنعاح 

الهلقا ل  اب  معل: قول : مل يىدمو لادا  مد  يعقدحم بد  ملدرةالل، الاددتقط المدا مسدو 
م   جرير لن  م  صحنح حهلليرد ، المسدو م د  أبدو لواهدة يف الودحة الاشددتس ، 

 دددددددددددددد
 الكواكت ال عاب الالتعقن  لقن ، ترمجة سعنهلل ب  لبهللالعزيز الت ودي. (1)
 ( الما بعهللاا.192الكواكت ال عاب )ص  (2)
 ( عقن  الترتنت ن / أأهلل هور سن .423/  2( )1977تاريل اب  معل برالاية الهللالري رق  ) (3)
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 . (1)فس  تا حبهللير 
أ  يكو  رالى الراالي ل  املذتقط قبا اشدتس  البعهلله، اللك   متنّدزب  -4

 أحانير  فما منز م  رالايات  قبا اشدتس  فصو صحنح، الما ش فصو ةعن . 

أ  يكدددو  الدددراالي لددد  املذدددتقط مسدددو م ددد  بعدددهلل اشددددتس  لكددد  مل يدددرال  -9
  رالايات  الا مسو م   يف اشدتس ، فصذا ك ه  مل يرال ل   ماققاح.

إسحا  ب  رااوي  تغع قبا أ  كوب خبمىة أ صر المسعت ))قا  أبو ناالن: 
 . (3) (2)((م   تقه األيام الرمنت ب 

أ  يكددو  الددراالي املذددتقط مل  ددهللَ حددا  ادتس دد  فصددذا مجنددو رالاياتدد   -6
 مقبولة صحنحة. 

جريددر بدد  حددازم )أبددو ال اددر العتكددي األزني( ))قددا  لبددهللالرأ  بدد  مصددهللي: 
  لدد  أالشن أصددحاا حددهلليو، فقمددا دشددوا ذلدده م دد  ح بددوه، فقدد  ادددتقط، الكددا

 . الكإبراان  ب  أ  العبام الىامري. (4)((يىمو م   أحهلل يف ادتس    نئاح 
 .(9)((ادتقط يف  در لمره فح ب  أاق  يف م دزل  ح  ماب))قا  اب  سعهلل: 

 فمدددا ةددره اشددددتس ، اللامددة مددد  كدددوب))الأالرنه الددذاي يف املندددزا  مث قددا : 
 .(6)((تتقط قبا موت ، الإمنا املاع  لقشنل أ  يرالي  نئاح زم  ادتس  

 دددددددددددددد
 (.323الكواكت ال عاب )ص  (1)
 (.399/  6تاريل بغهللان ) (2)
كددذله لبددهللال بدد  سلددقنما  قددا : إهدد  مسددو سددعنهلل بدد  أ  لرالبددة يف اشدددتس  إش أهدد  مل  ددهللَ مبددا مسددو م دد  يف   (3)

 (.196اشدتس . الكواكت ال عاب )ص 
 (.929/ 2اجلرح الالتعهلليا ) (4)
 (.7/346 بقاب اب  سعهلل ) (9)
 (.1/39منزا  اشلتهللا  ) (6)
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أ  يكددو  الددراالي املذددتقط مل  ددهللَ إش مدد  كتابدد  فصددذا ش يتاددر  إلندد   -7
 الاع  مرا لبهللالرزا  فقهلل رالى ل  مو ف  حا  ادتس  . 

.(1)((ما حهللَ ل   لبهللالرزا  م  كتاب  فصو أصح))قا  البذاري:   

القا  احلاك : ققت لقهللارقاف أيهللدا يف الوحنح )يعف )): القا  الىذاالي
  الوددد عاين( قدددا : إي الار الكددد ا  مل يبدددالوا بتغدددع لبدددهللالرزا  حدددهلليو لبدددهللالرزا

 . (2)((لكوه  إمنا حهللث  م  كتب  ش م  حفظ  قال  املو  
 الا اك قوة  ريفة يف مىائا الربذلي أل  زرلة: 

ب  حبنت تغّعم فقا : هع ، ك ا أهكرهداه قا  الربذلي: ققت أل  زرلة: قرال 
بددآدره بددع أهدد  كددا  ش  ددهللَ إش مدد  كتدداا بدد  الش  ددهللَ حدد   اددر اب دد ، مث 
م قدا : أتنتد  ذاب يدوم الأبدو حدامت فقرل دا لقند  البداا،  تبى ، فققت: مل تبىدمتل
الاسددت ذها لقندد ، فددهللها مدد  البدداا لنفددتح ل ددا، فددإذا اب تدد  قددهلل دّفددت، القالددت لدد : يددا 

  اددنيش  أصددحاا احلددهلليو، الش  مدد  أ  يلغقذاددوك أال يددهللدقوا لقندده مددا أبددت، إ
فقدا   –لن  مد  حدهلليره، فدس ختدرج إلدنص  حد   دي  أددي يعدف لقدي بد  قدرال 

الددا: أهدددا أحفدددظ فدددس أمكددد ص  ذاك، فقالددت: لىدددت أنلددده ختدددرج فدددإين ش  مددد ص  
  يف تدرك لقنه، فما زا  قرال  تصهلل ال تا لقنصا يف اخلرالج الاي مت ع  العتا لقن

اخلددرالج إىل أ   ددي  لقددي بدد  قددرال، حدد  بقبددت لقندد  المل تهلللدد ، قددا  أبددو زرلددة: 
فاهوددددرف ا القعددددهللها حدددد  الاق اب دددد  لقددددي، قددددا  أبددددو زرلددددة: ف عقددددت أل ددددت مدددد  

 دددددددددددددد
 (.2/612  اشلتهللا  )منزا (1)
 (.3/341فتح املغنو ) (2)
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 .(1)صرامتصا الصناهتصا أبااا
  

 حكم رواية المختلط:
، الاحلك  فن  أ  ما حهللَ ب  قبا اشدتس  إذا متنّدز، قلبدا))قا  اب  ح ر: 

الإذا مل يتمنددز تلوقدد  فندد ، الكددذا مدد  ا ددتب  األمددر فندد ، الإمنددا يعددر  ذلدده بالتبددار 
 .(2)((اآلدذي  ل  

يعف: إذا لر  ل   ريد  تسمذتد  أ  ادذا احلدهلليو بعن د  أددذ ل د  التقمندذ 
 قبا اشدتس  يكو  مقبوشح صحنحاح. 

 ، الإذا لددر  أ  التقمنددذ أدددذ ل دد  بعددهلل اشدددتس ، توقدد  فندد  المل يعمددا بدد 
 الإذا مل يعما ب ، صار يف حّنز املرنالن. 

الكددددذله إذا مل يعدددددر ، ادددددا أدددددذ م ددددد  التقمندددددذ اددددذا احلدددددهلليو بعن ددددد  قبدددددا 
اشدددتس  أال بعددهلله، توقدد  فندد  حدد  يوجددهلل لدد  متابعدداب ال ددوااهلل توافقدد ، فتقويدد  

 التوحح ، الإش يب ل متوقفاح فن  بع معمو  ب . 
 رالايت .  الاذا او مقوون م  قا : ترن رالايت ، أال تىقط

الاحلكدد  فددنص  )أي املذتقاددل(، أ  يقبددا حددهلليو مدد  ))قددا  ابدد  الوددسح: 
أدذ لد ص  قبدا اشددتس ، الش يقبدا حدهلليو مد  أددذ لد ص  بعدهلل اشددتس  أال 

 .(3)((أ كا أمره فق  يعر  اا ألدذ ل   قبا اشدتس  أال بعهلله
فمدددا رالى املتوددد  بدددذله يف حدددا  ادتس ددد ، أال أهبددد  ))القدددا  الىدددذاالي: 

ألمددر فندد  الأ ددكا حبنددو مل يعقدد  أرالايتدد  صددهللرب يف حددا  اتودداف  بدد  أال قبقدد م ا
 دددددددددددددد
 (، عقن  الهللكتور: سعهللي االامشي.976-979أجوبة أ  زرلة لقحم أسئقة الربذلي )ص (1)
 (.139هزاة ال ظر )ص (2)
 (.392لقوم احلهلليو شب  الوسح )ص (3)
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سدددددقط حهلليرددددد  يف الودددددورتل، خبدددددس  مدددددا رالاه قبدددددا اشددددددتس  لرقتددددد ، اكدددددذا 
 .(2). القا  لوه يف  فتح الباقي (1)((أ ققوه

فقن  قوهللا  رلنة رالاية املذتقط الذي رالى ل د  تقمندذه بعدهلل اشددتس ، أال 
قبددا أال بعددهللم الإمنددا املقوددون: أ  حددهلليو املذددتقط مدد  اددذا  أ دكا أمددره اددا مسددو

ال دددو  ش يقبدددا بددداهفرانه، اليبقدددحم متوقفددداح فنددد  لسلتبدددار، لدددن  مدددرنالناح ماققددداح، الش 
 ساقااح. 
وعن أسباب العلة في الحديث: اهضط اب، وهو داخأل فأي عأدم  -4

  مام الضبط. 
لدددراالي، ألادددا ش الادددذه العقدددة أياددداح مددد  األسدددباا اخلفندددة املادددّعفة حلدددهلليو ا

 تظصر إش جبمو الار  الاألساهنهلل الألفا  املتو . 
دددتدلرلا، ف لبدددهلللت التدددا   الاشةددداراا: افتعدددا  مددد  ةدددرا، ف صدددا الكقمدددة اةحت

  ا ح، فوار اةارا فصو ماارا. 
الاشةددداراا يددد يت مبعدددىن اشددددتس ، يقدددا : اةدددارا احلبدددا بدددل القدددوم إذا 

 .(3)عرك الماجادتقفت كقمتص ، الاةارا أمره ادتّا الاةارا 
 الأما تعري  املاارا اصاسحاح: 

املاددارا مدد  احلددهلليو، اددو الددذي ختتقدد  الرالايددة ))فقددهلل قددا  ابدد  الوددسح: 
 فن ، فعالي  بعاص  لقحم الج ، البعاص  لقحم الج   در خمال  ل . 

 . (4)((الإمنا هىمن  ماارباح إذا تىاالب الرالايتا 
 دددددددددددددد
 (.333-3/323فتح املغنو ) (1)
 (.3/264)فتح الباقي املابو  حبا نة التبورال الالتذكرال  (2)
 (.379(، الخمتار الوحاح )ص12/22هتذيت القغة ) (3)
 (.14لقوم احلهلليو شب  الوسح )ص (4)
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 ، التارال فنصما. الاشةاراا قهلل يكو  يف الى هلل، القهلل يكو  يف املنت
يقو اشةاراا يف منت احلهلليو، القهلل يقدو يف اإلسد ان، ))قا  اب  الوسح: 

 .(1)((القهلل يكو  لقحم  ذص الاحهلل، القهلل يكو  لقحم أكرر م  ذله
 الحكم : أه  سبت ملالعةٌ  لقحهلليو. 

الاشةدداراا موجددت ةددع  احلددهلليو إل ددعاره ب هدد  مل ))قددا  ابدد  الوددسح: 
 الباا الراين إ   ا  ار.  . الت يت أمرقت  يف(2)((يابط

 . وعن أسباب العلة: عا يتعلق وف ل اه صال: وهو اهنقطاع -5
فددإ  كددا  ظددااراح ش يددهللدا يف تعريدد  العقددة، اللكدد  إذا كددا  اشهقاددا  دفندداح 
الاو: الذي يىمحم مرسسح دفناح فنهللدا يف صمن  تعري  العقدة الادو مدا إذا كدا  

 د  الكردع، الشزمد ، فدإذا كدا  مردا ادذا اشهقاا  بل  الت ال دنذ  الدذي مسدو م
التقمنددذ رالى لددد   ددنذ  بواسددداة، مث حدددذ  الواسدداة، ندقدددت العقددة ا دددا، فدددس 
ي تبد  الدا إش مد  لدد  نرك الجلصدهلل يف مجدو الادر  الكرددعال. ادذا إذا مل يكد  التقمنددذ 

 معرالفاح بالتهلللن . 
يف  الكدددذله إذا كدددا  الدددراالي أال التقمندددذ معاصدددراح، لك ددد  مل يقددد  الشدددنل الادددو

 بقددة تسمنددذ الشددنل فاشهقاددا  قددهلل تفددحم لقددحم الكرددع. الكوهدد  م قاعدداح يف ادددذه 
الوددورال أمددر الاةددح، إذا ثبددت لددهللى ال ددام لامددة أهدد  مل يققدد  ماققدداح أمددا إذا كددا  
إمكددا  الىددما  حاصددسح المل هتددنق  بىدددمال  مدد  الشددنل، فإمكددا  لددهللم الىدددما  

 أيااح حاصا. 
ا  ثبدوب القُّقَّديذ اللدو مدرال  در اح ح ح اللذا جعا األئمة  ر  البذاري يف ا   

 دددددددددددددد
 (.19لقوم احلهلليو )ص (1)
 (.19لقوم احلهلليو )ص (2)
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 أ هلل الأسهلل الأقوى م   ر  مىق  الذي اكتفحم باملعاصرال. 
الن  ل ددده قدددو  مددد  يقدددو : لدددن  ذلددده  دددر  البذددداري، فاألئمدددة كدددانالا أ  
 معدددوا لقدددحم حكايدددة ادددذا القدددو  الهىدددبت  إىل البذددداري الصددد نع  يف صدددحنح  يدددهلل  

رتد ، فدس يقدا : إ  اشهقادا  لقدة لقن  كما يهلل  لقن  لمق  يف تدراج  الدرالاال يف توا
ظاارال ش دفنة، فس يكو  لقة م  لقا احلهلليو لقحم اصاسح القوم، فقهلل رأيدت 

 أه  قهلل تفحم اشهقاا ، فنهللدا يف تعري  العقة الا اي القانحة اخلفنة. 
 الست يت األمرقة لقن  يف الباا الراين إ   ا  ار. 

مرسددسح مدد  الجدد  رالاه الرقدداب  اليددهللدا يف اددذه الوددورال مددا إذا رالي احلددهلليو
احلفا ، اليى هلل اليوصا م  الج   در ظااره الوحة، ففن  اهقاا  دفدي تدهللدا 
العقددة فندد ، الختفددحم لقددحم كرددعي ، الش تظصددر اددذه العقددة إش لقعددامل اخلبددع بعددهلل سددرب 

 الار  املذتقفة لقحم الراالي الذي لقن  مهللار الرالاية.
دددد ل فنوصددددا املرسددددا، فنددددهللدا  احلددددهلليو يف قىدددد  الاددددعن  أل  الرقددددة قددددهلل يلصَّ

، ففقهلل  ر  اشتوا  لقحم التعري  الراجح لسهقاا  بل التابعي البل ال ي 
 . (1)لقمرسا الاو: ما أةاف  التابعي إىل ال ي 

الش يقددا  يف تعريدد  املرسددا: مددا م دد  الوددحا  سددقط، ألهدد  لددو تعددل ل ددا أ  
  يظصددر مدد   ددر  الوددحا  رةددي ار ل دد  اددو الىدداقط، ملددا ةلددّع  املرسددا، كدد 

أددددددرى ذكدددددر التدددددابعي لقودددددحا  يف ادددددذه الرالايدددددة ذاهتدددددا، أال أ  يوددددد  التدددددابعي 
 الوحا  بوص  الوحبة كدد  لد  صداحل بد  ددوةاب، لمد  صدقةحم مدو ال دي 

، فددإ  مل ، أال الفددهلل إىل رسددو  ار ، أال بددزا مددو ال ددي (2)يددوم ذاب الرقددا  
 دددددددددددددد
 (.2/946ال كت لقحم اب  الوسح شب  ح ر ) (1)
 (.2/99متف  لقن ، بقوغ املرام مو الىبا ) (2)
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يكددو  اعدذال  تابعنداح  دددر، يودف  بالودحبة  فدس يكددو  موصدوشح، شحتمدا  أ  
فنحتما أ  يكو  ةعنفاح، ال تما أ  يكو  ثقة، اللقحم اشحتما  الراين،  تما 
أ  يكددو  أدددا الرالايدددة لددد  صدددحا ، ال تمدددا أ  يكدددو  أدددا لددد  تدددابعي  ددددر، 
اللقددحم الردداين فنعددون اشحتمددا  الىدداب ، اليتعددهللن إمددا بددالت ويز العققددي فددإىل مددا ش 

دهللل مد  رالايدة بعد  ااية ل ، الإما باشستقر  ا  فإىل ستة أال سبعة، الاو أكرر مدا اللجَّ
 .(1)التابعل ل  بع 

ث ا  (2)رالى الددددذاي يف  مع دددد   ددددنود   مدددد   ريدددد  اإلمددددام أأددددهلل ددددهللة قددددا  حل
لبهللالرأ  ب  مصهللي ل  زائهللال ل  م وور ل  اس  ب  يىا  لد  الربندو ابد  

ال مدد  األهوددار درددن  لدد  لمددرال بدد  منمددو  لدد  لبددهللالرأ  بدد  أ  لنقددحم لدد  امددرأ
قدا : أيع دز أحدهللك  أ  يقدرأ ثقدو القدر   يف لنقدةم  ل  أ  أيدوا لد  ال دي 

 فإه  م  قرأ قا او ار أحهلل يف لنقة فقهلل قرأ ثقو القر  . 
اددذا حددهلليو صدداحل اإلسدد ان مدد  األفددران، الش هعقدد  حددهلليراح ))مث قددا  الددذاي: 

و ممددا اجتمددو يف فندد  تىددعة أهفدد  سددواه، الادد بددل أأددهلل بدد  ح بددا البددل ال ددي 
 س هلله ستة تابعنو  يرالي بعاص  ل  بع . 

،  فددإ  م وددور بدد  املعتمددر معددهللالن يف صددغار التددابعل، القددهلل  الاددذا ش هظددع لدد
 .(3)((أدرج  ال مذي، الال ىائي، م   ري  زائهللال، الحى   ال مذي مو أه  معقا

 وعن أهم أسباب العلة: الف وذ.  -6
ذُّ اليلشلذُّ  لذالذاح اهفرن ل  اجلمصور الهلهلللرل الالشذالذ لغة: اشهفران،  ذ ل   يل  شَّ

 دددددددددددددد
 (.112هزاة ال ظر )ص (1)
 (.419/ 9أأهلل)مى هلل  (2)
 (.219/ 2مع    نو  الذاي ) (3)
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 .(1)فصو  اذ
 الأمةا يف اصاسح أاا احلهلليو فقهلل ادتق  تعري  الشاذ يف كتبص . 

ف لمةددا الشدداذ فإهدد  حددهلليٌو يتفددرن بدد  ثقددة مدد  الرقدداب، اللددن  ))قددا  احلدداك : 
 .(2)((لقحهلليو أصا متابٌَّو لذله الرقة

هلليو الددذي اهفددرن بدد  الرقددة دددال  أم مل فنظصددر مدد  تعريفدد  أ  الشدداذ اددو احلدد
 تال . 

اللك  الدذي يظصدر يل: أ  احلداك  أياداح يشد   املذالفدة يف الشدذالذ الذلده  
 كما ي يت ل  الشافعي الذله ألمري : 

األال : قول :  لن  ل  أصا متابو  فك ه  قا : مل تال  فقو كا  لد  أصدا 
 متابو ملا كا  خمالفاح. 

مىتشصهللاح بد ، فالدذي  -رأ  ار-يف  قو  الشافعي الراين: أه  ذكر بعهلل تعر 
 يظصر أه  يشع إىل  ر  املذالفة يف الشاذ مرا الشافعي الار ألق . 

إ  الشدداذ مددا لددن  لدد  إسدد ان إش الاحددهلل، يشددذُّ بددذله ))اللرفدد  اخلقنقددي فقددا : 
 نل ثقة أال بع ثقة، فما كا  ل  ثقة يتوقد  فند  الش  دتا بد  اليدرن مددا  دذ بد  

 . (3)((بعه
لن  الشاذ م  احلهلليو أ  يرالي الرقة مدا ش ))اللرف  اإلمام الشافعي بقول : 

يرالي  بعه اذا لن  بشاذ إمنا الشاذ أ  يرالي الرقة حهلليراح تال  فن  ال ام ادذا 

 دددددددددددددد
 (.494/ 3لىا  العرا ) (1)
 (.119معرفة لقوم احلهلليو )ص  (2)
 (.176/ 1اإلر ان لقذقنقي ) (3)
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 .(1)((الشاذ م  احلهلليو. ذكره احلاك  بإس انه ل   بعهلل تعريف 
هللكاح الحهلليراح الكا  العمدا يف الاذا التعري  األدع او الذي ادتاره العقما  ق
 رن ما دال  فن  الرقة ش ما اهفرن ب  بع خمال . 

ققت: أمةا ما حك  الشافعي لقن  بالشذالذ فس إ كا  ))قا  اب  الوسح: 
ددكا مبددا يتفددرن بدد  العددهلل   يف أهدد   دداذب بددع مقبددو ، الأمددا مددا حكن دداه لدد  بددعه فدلنلشحت

فإه  حهلليو فرن تفرن ب  لمر  ((ل نابإمنا األلما  با))احلافظ الاابط كحهلليو: 
، مث تفرن ب  ل  لمر لققمة ب  القاص، مث ل  رةي ار ل   ل  رسو  ار 

لققمة  مهلل ب  إبراان ، مث ل      بد  سدعنهلل لقدحم مدا ادو الودحنح ل دهلل أادا 
 احلهلليو. 

أ  ال دي ))الأالةح م  ذله يف ذله: حدهلليو لبدهللار بد  ني دار لد  ابد  لددمر
 تفرن ب  لبهللار ب  ني ار.  ((الوش  الابت  احم ل  بنو 

ندا مكدة اللقدحم رأسد   أ  ال ي ))الحهلليو ماله ل  الزاري ل  أه  
تفرن ب  ماله ل  الزاري، فكا اذه خمرجة يف الوحنحل مدو أهد  لدن   ((مغفر

 ل  إش إس ان الاحهلل تفرن ب  ثقة. 
 احل اج:  اليف برائت الوحنح أ باه لذله بع ققنقة، القهلل قا  مىق  ب 

ش يشدارك  فنصدا أحدهلل ب سدداهنهلل  لقزادري لدٌو مد  تىدعل حرفداح يراليد  لد  ال دي 
 جنان. الار ألق . 

فصذا الذي ذكرها البعه مد  مدذاات أئمدة احلدهلليو يبدل لده أهد  لدن  األمدر يف 

 دددددددددددددد
 (.61(،اللوه يف لقوم احلهلليو شب  الوسح )ص 119معرفة لقوم احلهلليو )ص  (1)
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 .  (1)((ذله لقحم اإل س  الذي أتحم ب  اخلقنقي الاحلاك  با األمر لقحم تفونا هبنّ  
يف تعريددد   -رأددد  ار-لقنددد  العقمدددا  ادددو قدددو  الشدددافعي  فالدددذي اصددداقح

فإ  دول  ))الشاذ الاو: ما رالاه الرقة خمالفاح مل  او أرجح م  . قا  اب  ح ر: 
أي الددددراالي بدددد رجح م دددد ، ملزيددددهلل ةددددبط أال كرددددرال لددددهللن أال بددددع ذلدددده مدددد  الجددددوه 

يقدددا  لددد :  -الادددو املرجدددوح-ال جنحددداب فدددالراجح يقدددا  لددد : اعفدددو ، المقابقددد  
 .(2)((اذالش

الالشذالذ يهللدا يف العقة اخلفندة ألهد  قدهلل ش يظصدر لعامدة ال دام إش بعدهلل مجدو 
  ر  احلهلليو الال ظر يف ادتس  الرالاال الاشدتس  لقنص  م  الرالاال ل ص . 

الىدددبنا إىل معرفدددة لقدددة احلدددهلليو أ   مدددو  رقددد  ))قدددا  اخلاندددت البغدددهللاني: 
الم دددددزلتص  مدددد  اإلتقددددا  الي ظددددر يف ادددددتس  رالاتدددد  اليعتددددرب مبكدددداا  مدددد  احلفددددظ 

 . (3)((الالابط
البدددداا إذا مل جتمدددو  رقدددد  مل يتبددددلة )): -رأددد  ار–القدددا  لقددددي بددد  املددددهلليف 

 . (4)((دانيه
إذا أرنب أ  يودح لده احلدهلليو فاةدرا بعاد  ))القا  لبدهللار بد  املبدارك: 

 .(9)((ببع 
 . ((لو مل هكتت احلهلليو م  ثسثل الجصاح ما لقق اه))القا  اب  معل: 

 دددددددددددددد
 (.72 -69لقوم احلهلليو ش ب  الوسح )ص (1)
 (.97)ص هزاة ال ظر (2)
 (.299/ 2اجلامو ألدس  الراالي ال ناا الىامو ) (3)
 (.212/ 2اجلامو ألدس  الراالي ال ناا الىامو ) (4)
 (.296/ 2اجلامو ألدس  الراالي ال ناا الىامو ) (9)
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احلدددهلليو إذا مل جتمدددو  رقددد  مل تفصمددد ، الاحلدددهلليو ))القدددا  أأدددهلل بددد  ح بدددا: 
 .(1)((يفىر بعا  بعااح 

الش  ه أ  مجو الار  املذتقفة الموازهدة بعادصا بدبع ، مث ال ظدر يف ال ققدة 
الادددتسفص  مث الز  اددنيش  مبنددزا  ال جددنح كددا اددذا مدد  مصمددة اعددهللَ اجلصبددذ ش 

لذله جنهلل أفذاذاح الأفدرانحا معدهللالني  قدهلل ندقدوا يىتانو أ  يقوم ب  لامة اعهللثل ال 
يف اذا املامار السهللن ار أقواال  الالفقصد  لتقعندهلل قوالدهلل يف معرفدة الودحنح مد  

 لقحم قوالهلل فارية تقبقصا العقو  الىقنمة.  حهلليو رسو  ار 
كمددا جنددهلل أ  اددذا العقدد  الاددو معرفددة اخلادد  مدد  الوددواا يف رالايدداب الددراالي 

الراالي الواحهلل، حبنو يقهللر اإلمام اعهللَ أ  يقو : رالى   تاج إىل سرب رالاياب
 حهلليرل أال ثسثة أال لشرال. 

مث لرض رالايت  لقحم رالاياب بعه مم  ا  أصوا م  ، حفظداح الهقدسح المعرفدة 
 موافقة بعاص  لبع  أال خمالفتص ، ألظ  السنقة ملعرفة اخلا  م  الوواا. 

 دنل املقادي يقدو : جدا   مسعت  مدهلل بد  إبدراان  بد  أ ))قا  اب  حبا : 
   ب  معل إىل لفا  لنىمو م   كتاا أدان بد  سدقمة فقدا : مدا مسعتصدا مد  
أحددهللم قددا : هعدد  حددهللثف سددبعة لشددر هفىدداح لدد  أددان بدد  سددقمة فقددا : الار ش 
حددهللثته. فقددا : إمندددا اددو الاددد ، الالددهللر إىل البودددرال الامسددو مددد  التبددوذكي فقدددا : 

موسدددحم بددد  إمسالندددا فقدددا  لددد  موسدددحم: مل   ددد هه فالدددهللر إىل البودددرال الجدددا  إىل
تىددمو اددذه الكتددت لدد  أحددهللم قددا : مسعتصددا لقددحم الوجدد  مدد  سددبعة لشددر هفىدداح 
الأهدددت الردددام  لشدددر فقدددا : المددداذا توددد و هبدددذام فقدددا : إ  أدددان بددد  سدددقمة كدددا  

 دددددددددددددد
 (.212/ 2اجلامو ألدس  الراالي ال ناا الىامو ) (1)
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تاددئ فدد رنب أ  أمنددز دادد ه مدد  دادد  بددعه، فددإذا رأيددت أصددحاب  قددهلل اجتمعددوا 
هفى ، الإذا اجتمعوا لقحم  ي  ل  ، القا   لقحم  ي  لقمت أ  اخلا  م  أان

الاحهلل م ص  خبسفص ، لقمت أ  اخلا  م   ش مد  أدان فد منز بدل مدا أداد  ادو 
 .(1)((ب فى  البل ما أدائ لقن 

القددا  اإلمددام أأددهلل: ك ددت أهددا اللقددي بدد  املددهلليف فددذكرها أثبددت مدد  يددرالي لدد  
  الققدت: مالده الزاري فقا : لقي: سفنا  ب  لنن ة، الققدت أهدا: مالده بد  أهد

أقا دا  ل  الزاري الاب  لنن ة تائ يف لو م  لشري  حهلليراح ل  الزادري يف 
حدددهلليو كدددذا الحدددهلليو كدددذا فدددذكرب م صدددا واهندددة لشدددر حدددهلليراح، الققدددت اددداب مدددا 
أداد  فندد  مالده، ف ددا  حبدهلليرل أال ثسثددة، فرجعددت ف ظدرب فنمددا أداد  فندد  ابدد  

 لنن ة فإذا اي أكرر م  لشري  حهلليراح. 
 ا التمننز لإلمام مىق  أمرقة كرعال الفعال الذا اجلاهت. اليف كتا

 ذكر األدبار الا هققت لقحم الغقط يف متواا. ))قا  اإلمام مىق : 
حهللث ا  مهلل ب  بشار، ث ا    ب  سعنهلل ال مهلل ب  جعفدر، قداش: ث دا  دعبة 
لدد  سددقمة بدد  كصنددا، قددا : مسعددت ح ددراح أبددا الع ددب  يقددو : حددهللثف لققمددة بدد  

. الث دددا إسدددحا ، أهدددا أبدددو لدددامر، ث دددا  دددعبة لددد    الائدددا، لددد  ال دددي الائدددا، لددد
هبدذا  سقمة، مسعت ح راح أبا الع ب   هللَ لد  الائدا بد  ح در، لد  ال دي 

احلددهلليو. كقصدد  لدد   ددعبة، لدد  سددقمة، لدد  ح ددر، لدد  لققمددة، لدد  الائددا، إش 
 إسحا  ل  أ  لامر، فإه  مل يذكر لققمة، الذكر الباقو  كقص  لققمة. 

 دددددددددددددد
 (.32/ 1كتاا اهرالحل شب  حبا  )  (1)
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 .(1)ق : أدا   عبة يف اذه الرالاية حل قا : الأدفحم صوت قا  مى
 الس ذكر إ   ا  ار رالاية م  حهلليو  عبة فنصا ف صاب .

حهللث ا أبو بكر ب  أ   دنبة الزادع بد  حدرا الإسدحا  بد  إبدراان ، فقدالوا: 
ث ددا الكنددو، ث ددا سددفنا ، لدد  سددقمة بدد  كصنددا، لدد  ح ددر بدد  ل ددب ، لدد  الائددا 

 . (2)((قا :   مل . كهلل هبا صوت  ((الش الاالل))قرأ  قا :مسعت ال ي 
مث ذكر رالاية أدرى قا : حهللث ا أبدو كريدت ث دا أسدون بد  لدامر، ث دا  دريه، 

  صر بآمل.  ل  مساك، ل  لققمة، ل  أبن  قا : مسعت رسو  ار 
 . (3)القهلل رالى ل  الائا ما يهلل  لقحم ذله

قهلل رالى فن  لبدهللاجلبار ابد  يشع ب  اإلمام مىق  إىل ما أدرج  الهللارقاف، ف
 .(4)الائا ل  أبن  الفن  مهلل هبا صوت 

مث ذكر اإلمام مىق   ااهللاح خمالفاح لرالاية  عبة فقا : حهللث ا  د  بد   د ، 
قا : قرأب لقحم ماله ب  أه ، ل  اب   دصاا، لد  سدعنهلل الأ  سدقمة، أامدا 

فد مذ وا، فإهد  مد  إذا أمةد  اإلمدام ))قدا :  أدرباه لد  أ  اريدرال، أ  رسدو  ار 
 . (9)((الاف  ت من   ت مل املسئكة بفر ل 

 دددددددددددددد
كتاا الوسال باا ماجا  يف الت مل الرالى  عبة اذا احلهلليو لد  سدقمة ابد     21: 2س     قا  ال مذي يف (1)

قدرأ بدع املغادوا لقدنص  الش الادالل  كصنا ل  ح ر أ  الع ب  ل  لققمة ب  الائا ل  أبن  أ  ال ي 
 فقا :  مل الدف  هبا صوت .

 ( الحا نت .134 -133التمننز )ص (2)
 ا نت .( الح134 -133التمننز )ص (3)
 (.1/324س   الهللارقاف ) (4)
 (.134التمننز )ص  (9)
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 الباب الثاني
في ذكر أمثلة تطبيقية للعلل في الحديث 

 في ضوء شروط الصحيح
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الفصل األول: في ذكر أمثلة لألحاديث التي وقعت العلة 
 فيها في معرفة العدل من غيره 

 

 . مرا  العقة يف معرفة الراالي العهلل  م  بعه
مددا ذكددره العسمددة اعددهللَ  مددهلل هاصددر الددهللي  يف سقىددقت  الاددعنفة حددهلليو: 

مث قددا : موةددو ، أدرجدد   ((اتقددوا البددو  فإهدد  أال  مددا  اسددت بدد  العبددهلل يف القددرب))
( حددهللث ا نحدن ، ث ددا لبددهللار بد  يوسدد  لدد  93ابد  أ  لاصدد  يف األالائدا رقدد  )

 أمامة قدا  قدا  رسدو  االنر  ب  أنهلل قا : مسعت رجسح  هللَ مكحوشح ل  أ 
 فذكره.  ار 

 ققت: او إس ان ةعن  رجال  ثقاب بع الرجا الذي مل يى . 
(:  رالاه الادددددرباين يف الكبدددددع 11: 1الاحلدددددهلليو قدددددا  امل دددددذري يف ال بندددددت )

 بإس ان ش ب م ب   
(:   رالاه الاددددددرباين يف الكبددددددع الرجالدددددد  1/229القددددددا  االنرمددددددي يف اهمددددددو )

 موثقو   . 
 قولنصمددا إ ددعار لاندد  بدد   إسدد انه ش تقددو مدد  ةددع  الش سددنما ققددت: يف

قدددو  االنرمدددي:   الرجالددد  موثقدددو    فإهددد  ش يقدددو  ادددذا لدددانال إش فدددنم  كدددا  فنددد  
 توثن  بع معترب. 

فقو  امل االي يف  فن  القهللير : رمز املود   حلىد   الادو ألقدحم مد  ذلده، 
 الجد  لتحىدن   بقد  تودحنح  مث ذكر قو  امل ذري الاالنرمي املتقهللم فد قو : إهد  ش

ملددا ذكرهددا، المدد  املنيسدد  أ  اجلددز  الددذي فندد  مىدد هلل أ  أمامددة مدد  املع دد  الكبددع 
لددن  يف املكتبددة الظااريددة لمراددا ار تعدداىلب اللددذله فددإين بددع مامددئ  لتحىددل 
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الىدنو ي لقحدهلليو فاددسح لد  توددحنح امل داالي لدد ، الش سدنما مددو كشد  إسدد ان 
  ألق . اب  أ  لاص  ل  لقت . الار

مث  بددو املع دد  الكبددع هبمددة أدن ددا الشددنل أددهللي لبهللاهنددهلل الىددقفي فرأيددت 
(، قا : حهللث ا بكر ب  سصا، ث ا لبدهللار 7629( )رق  197/ 1احلهلليو فن  )

 ب  يوس  بإس انه املتقهللم ل  اب  أ  لاص . 
( القدددهلل 699الهبدددذا اإلسددد ان أدرجددد  الادددرباين أياددداح يف مىددد هلل الشدددامنل )ص

  الاي الرجا الذي مل يى ، القهلل مسداه إمسالندا بد  إبدراان  فقدا : ث دا لرفت لقت
 أيوا ل  مكحو  ب . 

( الإمسالنا اذا او أبدو إبدراان  ال مجداين 7627أدرج  الارباين أيااح رق  )
 الاو م  رجا  ال ىائي القا  او البعه: ش ب م ب . 

بد  معدل: ال نذ  أيوا او ابد  مدهللرك احل فدي كمدا يف املندزا ، القدا : قدا  ا
 لن  بشي  القا  مرال: كذاا، القا  ال ىائي الأبو حامت: م الك. 

الهبددددذا يتبددددل دادددد  قددددو  امل ددددذري الاالنرمددددي املتقددددهللم، بقدددد  منددددا امل دددداالي إىل 
توحنح ، فقهلل تبل أ  الرجا الذي مل يى  يف الاري  األالىل إمنا او أيوا اب  

ادذا الدذي ذكرتد  بعدهلل مهللرك يف الاري  األدرى الاو متص  اللعا امل داالي تبدل لد  
الذي قال  يف الفن  فقهلل رأيت  بن  لقحهلليو يف التنىع المل  ى  ، الم ش  اذا 
اخلا  يف هقهللي: أا  رأالا )أيوا( اذا جدا  يف الىد هلل بدع م ىدوا، فتومهدوا أهد  
أيوا ب  أ  لققمة، الاو ثقة ح ة، السالهللا  لقحم ذله أا  رأالا الراالي ل د  

وا أياداح أهد  إمسالندا بد  إبدراان  بد  مقىد  املعدرال  بدد إمسالنا ب  إبدراان ، فتومهد
)ابدددد  لقنددددة( الاددددو ثقددددة حددددافظب ألادددد  رأالا يف ترمجتدددد  أهدددد  رالى لدددد  أيددددوا الاددددو 
الىددذتناين الكددا ذلدده دادد ، الإمنددا اددذا أبددو إبددراان  ال مجدداين كمددا تقددهللم ال ددنذ  
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يف  أيوا او اب  مهللرك، اللن  الىذتناين كما جا  مورحاح هبذا كق  يف الارباين
 حهلليو  در قبا اذا. 

القا  أياا:ح مث إ  لقحدهلليو لقدة أددرى ل دهلل ابد  حبدا  أش الادي اشهقادا . 
( يدرالي امل داكع 161: 1فقهلل قا  يف ترمجدة ابد  مدهللرك ادذا مد  كتابد  الادعفا  )

لددد  املشدددااع اليدددهلللي  دددنوداحمل يدددرا  اليدددزل  أهددد  مسدددو مددد ص  رالى لددد  مكحدددو  
 هىذة موةولة المل يره. 

: الالقددد  أيصدددا القدددارن الكدددرمي أ  مردددا ادددذا التحقنددد  يكشددد  مث قدددا  الشدددنل
لاالت اذا العق  الشري  أمهنة تتبدو  در  احلدهلليو، الالتعدر  لقدحم اويدة رالاتد ، 
فددإ  ذلددده يىدددالهلل مىدددالهللال كبدددعال جدددهللاح لقدددحم الكشددد  لددد  لقدددة احلدددهلليو، الدددا 

 .(1)تىتقزم احلك  لقحم احلهلليو بالىقو   
  ةدعنفاحب ش دتباا  الش د اكصما اللكى  قهلل يكو  الراالي ثقة فنظ د  الدبع

يف اشس ، الخباصدة إذا الرن بدع م ىدوا إىل أبند  أال إىل مدا كندزه لد  مسند ، ذكدر 
الىددددنو ي لدددد  ابدددد  فنددددا يف جزئدددد  حددددهلليراح مدددد   ريدددد  املنيمددددا بدددد  إمسالنددددا لدددد  

ش )): لددد  جماادددهلل لددد  لبدددهللار بددد  لمدددرال قدددا : قدددا  رسدددو  ار  لبدددهللالكرمي
، الش مرتددهلل ألرابنداح بعدهلل ا ددرال، الش اللدهلل زن، الش مدد  يدهللدا اجل دة لددا ، الش م دا 

 .(2)م الك   ، مث قا : ش يوح، لبهللالكرمي((أتحم ذاب  رم
او اب  أ  املذار  الاوةعن  الل   الا ا ذات ظ  الىنو ي أ  لبهللالكرمي

فن  لذره، فصو لدن  م ىدوباح. الادذا املوةدو يشدتب  األمدر لقدحم كردعي ، الإمندا كدا  
 دددددددددددددد
 (.1712( رق  احلهلليو )264 -262/ 4سقىقة األحانيو الاعنفة ) (1)
 (.192/ 2الآللئ املو ولة ) (2)
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 بوجص  الوحنح بعهلل التتبو البعهلل اجلمو لار  احلهلليو.  يعر  لبهللالكرمي
بددد  أ  املذدددار  الادددو ةدددعن   فقدددهلل ظصدددر بعدددهلل التتبدددو أ  تعنن ددد  بعبدددهللالكرمي

بدد  مالدده اجلددزري الرقددة املشددصور، القددهلل جددا  موددرحاح  دادد ، الإمنددا اددو لبددهللالكرمي
ب ىدب  ل دهلل أ  هعدن  يف احلقنددة، فقدهلل رالاه مد   ريد  منيمددا أياداح، ث دا سدفنا  لدد  

 اجلزري ل  جمااهلل ل  لبهللار ب  لمرال ب .  هللالكرميلب
الاددذا ال ددو  مدد  اخلادد  داددع جددهللاح، فددإذا تددوا  الددراالي يف تعنددل الددراالي فقددهلل 
ي ققدددت اإلسددد ان مددد  الادددع  إىل الودددحة البدددالعك ، كمدددا ادددو الاةدددح المغبتددد  

 الاةحة. 
الرالى اإلمام أبدو لبدهللار بد  ماجد  حدهللث ا اشدام بد  لمدار حدهللث ا  مدهلل بد  

   ابور حهللث ا لبدهللالرأ  بد  يزيدهلل لد  جدابر لد  سدعنهلل بد  أ  سدعنهلل  عنت ب
يىدنا لقددّي  أهد  حهللثدد  لد  أهدد  بد  مالدده قدا : إين لتحددت هاقدة رسددو  ار 

 ((إ  ار قهلل ألاحم كا ذي ح  حق  أش ش الصنة لواَر))لعاهبا فىمعت  يقو : 
لددد  (: ادددذا إسددد ان صدددحنح رجا144: 3)  مودددباح الزجاجدددة قدددا  البوصدددعي يف 

ثقددداب، ال مدددهلل بددد   دددعنت الثقددد  نحدددن  الأبدددو ناالن، البددداقي اإلسددد ان لقدددحم  دددر  
 البذاري. 

يف الكددسم لقددحم ترمجددة احلددافظ  اللكدد  قددا  ابدد  ح ددر يف  ال كددت الظددرا  
 املزي لىعنهلل ب  أ  سعنهلل املقربي: 

ققت: الادو سدعنهلل بد  أ  سدعنهلل الىداحقي  دامي، الأمدا املقدربي فصدو مدهللين، 
 ذيت. القهلل أالةحت ذله يف التص

: سدددعنهلل بددد  أ  يحا دددنة خبدددط ابددد  لبدددهللاالان  عفدددة األ دددرا  اليف حا دددنة 
سدعنهلل راالي اددذه األحانيددو لدد  أهد  لددن  اددو املقددربي أحدهلل الرقدداب، الإمنددا اددو 
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بد  يزيدهلل بد    الىاحقي الاو بدع  دتا بد  كدذله جدا  مودرحا بد  لد  لبدهللالرأ
 .(1)جابر

 الم  أمرقة العقة يف تعنل العهلل  م  بعه: 
  يف حددهلليو لبددهللار بدد  لمددرال رةددي ار ل صمددا أ  رسددو  ار   مددا جددا

ش يتواَر أاا مقتل املرأال تدَر مد  نيدة زالجصدا المالد  ))قام يوم فتح مكة فقا : 
الاددو يرثصددا مدد  نيتصددا الماالددا مددامل يقتددا أحددهللمها صدداحب  لمددهللاح، فددإ  قتددا أحددهللمها 

مدد  مالدد  المل  صدداحب  لمددهللاح مل يددَر مدد  نيتدد  المالدد  الإ  قتددا صدداحب  دادد ح الَر
 .((يَر م  نيت 

 .(2)أدرج  اب  ماج  الاب  اجلارالن يف امل تقحم الالهللارقاف يف س    الالبنصقي
كقص  م   ري  احلى  ب  صاحل ل   مهلل ب  سعنهلل ل  لمرال ب   دعنت 

 قا : أدربين أ  ل  جهللي ل  لبهللار ب  لمرال ب  العاص. 
  ب  سقمة ب  صداحل الاذا احلهلليو فن  احلى  ب  صاحل الع قي الاو احلى

 . (3)الع قي قا  اب  ح ر: جمصو 
اللكد  رالاه  مددهلل بدد   دد  الددذاقي كمددا ل ددهلل ابدد  ماجدد ، اللكدد  مسددحم  ددنذ  
لمر ب  سعنهلل  مهلل ب  سعنهلل اذا او الودواا، القدهلل قندا لمدر بد  سدعنهلل الادو 

 . (4) الكا   دا  الالوواا  مهلل كما صوةب  الذاي يف 
وددددقوا الادددو مكددددذا ذكددددر بوةددددو ال مدددهلل بدددد  سددددعنهلل ادددا اددددو الشددددامي امل

 دددددددددددددد
 (.49 -44اهظر أحانيو معقة ظااراا الوحة لقشنل مقبا ب  ااني الوانلي )ص  (1)
(،السدد   الددهللار قاددف 391، بدداا: مددعاَ القاتددا، الامل تقددحم )ص ( كتدداا الفددرائ 914/ 2سدد   ابدد  ماجدد  ) (2)

 (.263/ 9(، الس   البنصقي )73 -72/ 4)
 عقن  أبواأل با .231التقريت ص (3)
 .2/312الكا    (4)
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 م(1)احلهلليو
يف إسد انه  مدهلل بد  سدعنهلل ))الب  قا  بع الاحهلل: قدا  البوصدعي يف الزالائدهلل: 

 . (2)((الاو املوقوا، قا  أأهلل:حهللير  موةو 
الكذا قا  العسمة  مدهلل هاصدر الدهللي  األلبداين يف ختدريا  مشدكاال املودابنح : 

، الب دا ح لقند  حكد  (3)ةدو او  مهلل ب  سدعنهلل املودقوا: قدا  أأدهلل: حهلليرد  مو 
 . (4)يف ةعن  اب  ماج  ب ه  موةو 

الكذا ققهلله بع  مد  لقد  لقدحم الكا د  لقدذاي الالودواا أهد  لدن   مدهلل 
اب  سعنهلل املوقوا الشامي املقتو  بالزههللقة با او  مهلل ب  سعنهلل الاائفي أبدو 

درجد  أال ثقدة. الالدذي بن د  ادو الدهللارقاف رأد  ار فقدهلل أ (9)سعنهلل املنيذ  صهللال 
يف سدد    مث قددا :  مددهلل بدد  سددعنهلل الاددائفي ثقددة مث بإسدد ان  دددر لدد  احلىدد  ابدد  

 . (6)صاحل القا  بإس انه مرق ،  مهلل ب  سعنهلل الاائفي ثقة
فقهلل ظصر هبذا أ   مهلل بد  سدعنهلل ادذا لدن  املد الك بدا ادو ثقدة أال صدهللال  
 فنكو  احلك  لقحم احلهلليو تتق  م  الاع  جهللاح إىل الوحة أال احلى ، إذا

 مل تك  يف اإلس ان لقة أدرى. 
الم  اذا ال و  ما أالرنه العسمة األلباين يف  الوحنحة  قا : زيانال المغفرت  

 دددددددددددددد
 (.147تقريت التصذيت )ص  (1)
 (.914/ 2حا نة س   اب  ماج  ) (2)
 (.3241برق  ) ( تعقنقاح لقحم حهلليو أ  اريرال149/ 2مشكاال املوابنح ) (3)
 (.944ةعن  س   اب  ماج  رق  ) (4)
 (.141تقريت التصذيت )ص  (9)
 (.73/ 4س   الهللارقاف ) (6)
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لقن ددا قق ددا: اللقندده الىددسم الرأددة  يف رن الىددسم مث قددا : ك ددا إذا سددق  ال ددي 
 ار البركات  المغفرت . 

ا  ( قدددا : قددد1/1/332قدددا  الشدددنل: أدرجددد  البذددداري يف التددداريل الكبدددع )
 مددهلل: حددهللث ا إبددراان  بدد  املذتددار لدد   ددعبة لدد  اددارال  بدد  سددعهلل لدد  وامددة بدد  

 لقبة ل  زيهلل ب  أرق  قا : فذكره. 
مث قدددا : الادددذا إسددد ان جندددهلل رجالددد  ثقددداب كقصددد  مددد  رجدددا  التصدددذيت بدددع 
إبراان  ب  املذتار الاو الرازي، رالى ل   مجالة م  الرقاب ذكرا  اب  أ  حامت 

لت أ  ل   فقا : صاحل احلهلليو، الاو أحتُّ إيلة م  ( مث قا : س 1/1/131)
 سقمة ب  الفاا اللقحم ب  جمااهلل. 

ال مهلل الراالي ل   او اب  سعنهلل ب  األصبصاين الادو مد   دنو  البذداري يف 
 . (1)الوحنح، فاإلس ان متوا بع معق 

اددذا احلددهلليو، الاسددت بط م دد  جددواز  -رأدد  ار-ققددت: قددهلل صددحح األلبدداين 
يف الىسم ب ا ح لقحم ثقة رجال ، الاملى لة تتعقد  بالوصدو  إىل  در  زيانال المغفرت  

احلهلليو املذتقفدة، حد  تظصدر لقدة احلدهلليو إ  كاهدت فند ، فقدهلل أدرجد  البنصقدي 
يف  عب  م   ري  لقي ب  احلىل بد  حىدا  قدا : هدا  مدهلل بد  أندهلل قدا : هدا 

ل  زيدهلل بد   إبراان  ب  املذتار ل   عبة ل  اارال  ب  سعهلل ل  وامة ب  لقبة
 أرق  ب . 

مث قددا : تابعدد   مددهلل بدد  بالددت لدد   مددهلل بدد  أنددهلل، الاددذا إ حت صلددحة قق ددا بدد  

 دددددددددددددد
 (.1449(، رق  )433/ 3سقىقة األحانيو الوحنحة ) (1)
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 . (1)بع أ  يف إس انه إىل  عبة م  ش  تا ب 
الأدرجددد  الادددرباين يف املع ددد  الكبدددع قدددا : حدددهللث ا  مدددهلل بددد   ددد  بددد  م دددهلله 

أنهلل الرازي ث ا األصبصاين الجعفر ب  أأهلل ب  س ا  الواساي قاش: ث ا  مهلل ب  
 .(2)إبراان  ب  املذتار ب 

ففندد  هىددبت  إىل الددرازي فددس  دده أهدد  لددن   مددهلل بدد  سددعنهلل بدد  األصددبصاين، 
الرقددة بددا اددو  مددهلل بدد  أنددهلل الددرازي قددا  فندد  يف  التقريددت :  مددهلل بدد  أنددهلل بدد  

 . (3)حنا  الرازي حافظ ةعن ، الكا  اب  معل حى  الرأي فن 
احلهلليو لقحم راال ةعن ، فنكدو  إسد ان احلدهلليو الما نام قهلل تبل أ  مهللار 

 ةعنفاح. 
الش يغدد  اددذا مدد  م دددزلة العسمددة األلبدداين يف احلددهلليو فقددهلل القددو فندد  الكبددار 
قبق ، الاذا االنرمي ذكر احلهلليو يف جممو الزالائهلل القا : الفند  إبدراان  بد  املذتدار 

 . (4)بالثق  أبو ناالن الأبو حامت، القا  اب  معل لن  بذاك البقنة رجال  ثقا

 دددددددددددددد
( أزاددددر بدددد  6/496(،  بعددددة نار الىددددقفنة اليف  بعددددة زبقددددو  )422 -399/ 19 ددددعت اإلكددددا  لقبنصقددددي ) (1)

   الاودا .املذتار بهلل  إبراان
 (.9219( رق  )222/ 9املع   الكبع ) (2)
 (.139تقريت التصذيت )ص  (3)
 (.146/ 2جممو الزالائهلل ) (4)
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 الفصل الثاني: في ذكر أمثلة وقعت العلة فيها
 ألجل ضبط الراوي 

 

 عن أعثلة عدم الضبط عن الثقات المع وفذن: 
قا  اب  معل: حهلليو أ  البهللاح يرالي  مالده بد  أهد  لد  لبدهللار بد  أ  

رددص  بكر ل  أبن  ل  أ  البهللاح ب  لاص  بد  لدهللي لد  أبند ، أ  ال دي 
 اجلمار لنسح.  لقرلا  أ  يرموا

مث قددا : حددهللث ا سددفنا  بدد  لنن ددة لدد  لبددهللار بدد  أ  بكددر لدد  أبندد  لدد  أ  
رددص لقرلدا  أ  يرمدوا يومداح  البهللاح بد  لاصد  بد  لدهللي لد  أبند ، أ  ال دي 

 اليهلللوا يوماح. 
قا  ابد  معدل: الكدسم سدفنا  ادذا داد  إمندا ادو كمدا قدا  مالده بد  أهد ، 

حهللَ ب  يقو : ذات لقّي مد  ادذا احلدهلليو  فكا  سفنا  ش يابا ، كا  إذا
 .(1) ي 

 وعن أعثلة عدم الضبط عن الثقات المع وفذن: 
لد  حودل  (2)ما ذكره لبهللار ل  أبن  قدا  سد لت أ  لد  حدهلليو اشدن 

يف الرفددو، قددا :  لدد  لمددرال بدد  مددرال لدد  لققمددة بدد  الائددا لدد  أبندد  لدد  ال ددي 
لبهللالرأ  النحودي لد  الائدا  رالاه  عبة ل  لمرال ب  مرال ل  أ  البذ ي ل 

 دددددددددددددد
 (.242 -1/241تاريل اب  معل براالية الهللالري ) (1)
(، لدد  دالددهلل بدد  لبددهللار الالبنصقددي يف سدد    مدد   ريدد  جريددر  1/244أدددرج الاحدداالي يف  ددرح معدداين اآلثددار) (2)

ل ل  لمرالب  مرال قا : ندقت مى هلل حارموب فإذا لققمة ب  الائدا  دهللَ لد  أبند  أ  كسمها ل  حو
 كا  يرفو يهللي  قبا الركو  البعهلله.  رسو  ار 
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، دال  حول  عبة،  عبة أثبت يف لمرال بد  مدرال مد  حودل، ل  ال ي 
القو  قو   عبة، م  أي  يقو  عبة لقحم أ  البذد ي لد  لبدهللالرأ  النحودي 

 ل  الائام
اليبددددهللال يف اددددذا الدددد ص أ  اإلمددددام أأددددهلل يددددرى أ  حوددددن ا قددددهلل أدددددذ الددددهللرا 

ة بدد  الائددا لدد  أبندد ، التددوا  حوددل فندد ، الأمددا املعددرال  الاجلددانال املىددقوكة: لققمدد
  عبة فصو أحفظ الأثبت، فاإلس ان كما رالى  عبة ش كما رالى حول. 

الاددذا البدداا  تدداج مدد  العددامل املتوددهللي لبنددا  معرفددة  بقدداب الددرالاال المراتددت 
ألنددا  الرقدداب البنددا  مددراتبص  يف احلفددظ المدد  يددرجح قولدد  مدد ص  ل ددهلل اإل ددس ، 

عتددف مبعرفددة مددراتبص  المدد  أالثدد  مدد  بددعه يف فددس  الملدد حت  فن ددت لقددحم اعددهللَ أ  ي
 .(1)كا  تائ يف فس 

اليدددددهللدا ادددددذا البددددداا يف الشددددداذ أياددددداح حندددددو تكدددددو  املوازهدددددة بدددددل احلدددددافظ 
 الاألحفظ، كما ي يت إ   ا  ار أمرقت . 

 وعثال عدم الضبط في المتن: رف  عا لذس وم فوع. 
 أمددر ار لمددر الأصددهللقص  حددهلليو: أرحدد  أمددا بدد ما أبددو بكددر، الأ ددهللا  يف

حندددا ح لرمددددا ، الأقدددرؤا  لكتدددداا ار أ  بدددد  كعدددت، الأفرةددددص  زيدددهلل بدددد  ثابددددت، 
الألقمص  باحلس  الاحلرام معاذ ب  جبا. أش الإ  لكدا أمدة أمن دا، الإ  أمدل ادذه 

 األمة أبو لبنهللال ب  اجلراح. 
أأددهلل الال مددذي ))ذكددر ابدد  ح ددر يف  التقذددنص احلبددع   رفدداح م دد  مث قددا : 

أرحدد  أمددا ))ال ىددائي الابدد  ماجدد  الابدد  حبددا  مدد  حددهلليو أ  قسبددة لدد  أهدد : ال 
 دددددددددددددد
 ( الما بعهللاا.47ي ظر اذا الباا يف  رح لقا ال مذي شب  رجت )ص  (1)
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  ((الألقمصددددا بدددددالفرائ  زيددددهلل بدددد  ثابدددددت))احلدددددهلليو الفندددد    ((…بدددد ما أبددددو بكددددر 
 ((أفدددرض أمددا زيدددهلل))صددحح  ال مددذي الاحلددداك  الابدد  حبدددا ، اليف رالايددة لقحدداك  

حنح إش أهد  الصححصا أيااح، القهلل ألاة باإلرسدا ، المسدا  أ  قسبدة مد  أهد  صد
 قنا مل يىمو م   اذا. 

القهلل ذكر الهللارقاف اشدتس  فن  لقحم أ  قسبة يف العقا الرجح او البدعه  
كددددددالبنصقي الاخلانددددددت يف املددددددهللرج أ  املوصددددددو  م دددددد  ذكددددددر أ  لبنددددددهللال، الالبدددددداقي 

 . (1)((مرسا
 الرجح اب  املوا  البعه رالاية املوصو . 

اجلددراح مدد   ريدد  دالددهلل لدد   الأددرج البذدداري يف بدداا م اقددت أ  لبنددهللال بدد 
 إخل فقط.  ((…إ  لكا أمة أمن ا ))أ  قسبة جز  

إسدد انه صددحنح. إش ))قددا  ابدد  ح ددر يف الفددتح بعددهلل ذكددر احلددهلليو بكامقدد : 
أ  احلفدددا  قدددالوا: إ  الودددواا يف أاللددد  اإلرسدددا  الاملوصدددو  م ددد  مدددا اقتودددر لقنددد  

 .(2)((البذاري الار ألق 
 سااد لمتن آخ . وعن أوهام الثقات: رواية اإل

سدددد لت أ  الأبددددا زرلددددة لدددد  حددددهلليو رالاه  مددددهلل بدددد  ))قددددا  ابدددد  أ  حددددامت: 
موددعت القرقىدداين لدد  األالزالددي لدد  الزاددري لدد  لبنددهللار بدد  لبددهللار لدد  ابدد  

زالا  الهللهنا أاو  لقدحم ))مر بشاال منتة قهلل ألقااا أاقصا فقا : لبام أ  ال ي 
 . ((ار م  اذه لقحم أاقصا

 دددددددددددددد
 (.79/ 3التقذنص احلبع ) (1)
 ( مو صحنح البذاري.93 -92/ 7فتح الباري ) (2)
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مدا لقدحم أادا ))مر بشاال منتة فقدا :  إمنا او: أ  ال ي  فقاش: اذا دا 
  .((اذه لو اهتفعوا بإااهبا

 . (1)((فققت الما: الوا  مم م قاش: م  القرقىاين
 . (2)الب  للقةقل  اإلمام أأهلل، كما يف  امل تذت م  العقا  لقذس 

 .(3)االب  لقق  اب  حبا  يف اهرالحل فقا : الاذا املنت هبذا اإلس ان با 
 وعما يدخل في عدم  مام الضبط: اهضط اب. 

الاذه العقة م  األسباا اخلفنة املاعفة حلهلليو الراالي، ألادا ش تظصدر، إش 
جبمدددو الادددر  الاألسددداهنهلل كمدددا تقدددهللم يف البددداا األال ، المعرفدددة اشددددتس  لقدددحم 
الراالي الذي لقن  مهللار الرالاية، ح  يتعل موةو اشةاراا يف الى هلل أال املنت، 

 المم  اوم
مرال : ما أدرج  اب  أ   نبة الم   ريق  اب  ماج  الالهللارقاف الأأهلل كقص  
م   ري  الكنو ل  أدان بد  سدقمة لد  دالدهلل احلدذا  لد  دالدهلل بد  أ  الودقت 

قوم يكرادو  أ   ل  لراك ب  ماله ل  لائشة قالت: ذكر ل هلل رسو  ار 
 .(4)((استقبقوا مبقعهلليت القبقةأراا  قهلل فعقوا ))يىتقبقوا بفرالجص  القبقة فقا : 

 م   ري  أان الفن  ل  لراك مسعت لائشة مرفولاح.  (9)الأالرنه اب  أ  حامت
قدا  ال مددذي: سد لت  مددهلل بد  إمسالنددا البذداري لدد  ادذا احلددهلليو فقددا : 

 دددددددددددددد
 (.139/ 2لقا احلهلليو شب  أ  حامت ) (1)
 (.43امل تذت م  العقا )ص  (2)
 (.294/ 2اهرالحل) (3)
( السدددددددد   6/137(، المىدددددددد هلل أأددددددددهلل )1/229(، السدددددددد   ابدددددددد  ماجدددددددد  )11/ 1مودددددددد   ابدددددددد  أ   ددددددددنبة ) (4)

 (.62/ 1الهللارقاف)
 (.29/ 1العقا) (9)
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 .(1)اذا حهلليو فن  اةاراا الالوحنح ل هللي ل  لائشة م  قوالا
حلهلليو يف ترمجة دالهلل ب  أ  الكذا أ ار اب  ح ر إىل اشةاراا يف اذا ا

 . (2)الوقت
الش يظصددر اددذا اشةدداراا إش بعددهلل مجددو  ددر  احلددهلليو، ف مع ااددا فوجددهللها 

 اشةاراا فن  الاةحاح.
فقددهلل أدرجدد  أأددهلل يف مىدد هلله لدد  لبددهللالوااا الرقفددي، ث ددا دالددهلل لدد   -1

رجا ل  لمر ب  لبهللالعزيز أه  قا :  ما استقبقت القبقة بفرجدي م دذ كدذا الكدذا 
الكدددذا ل دددهلل …. قدددا    (3)هللَ لدددراك بددد  مالددده لددد  لائشدددة أ  ال دددي   فحددد

 الاحاالي يف  رح معاين اآلثار م   ري  أان ل  دالهلل.
الأدرج  الاحاالي أيااح م   ري   در ل  أّان ل  دالهلل احلّذا  لد   -2

دالددهلل بدد  أ  الوددقت الفندد ، فحددهللَ لددراك بدد  مالدده لدد  لددرالال بدد  الددزبع لدد  
 .(4)لائشة مرفولاح 

 فن  لرالال ب  الزبع، بل لراك اللائشة. فزان 
الأدرجدد  البذدداري يف التدداريل الكبددع، مدد   ريدد  الاددت لدد  دالددهلل لدد   -3

 . (9)رجا أ  لراكاح حهللَ ل  لمرال ل  لائشة ل  ال ي 
فصددذه األلفددا  املذتقفددة لدد  دالددهلل بدد  أ  الوددقت، تددهلل  لقددحم لددهللم ةددبا  

 دددددددددددددد
 ( عقن   عنت األرهاؤال .319/ 2زان املعان ) (1)
 (.91 -97/ 3ذيت التصذيت )هت (2)
(، هبذا اإلس ان قو  لمدر بد  لبدهللالعزيز 1/191(، الأدرج  اب  أ   نبة يف املو   )6/113مى هلل أأهلل ) (3)

 (.234/ 4فقط ال رح معاين اآلثار )
 (.4/234 رح معاين اآلثار ) (4)
 (.1/19حوذي )(، العفة األ1/21(، الي ظر هتذيت الى   شب  القن  )2/191التاريل الكبع ) (9)
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صر إش باملتابعاب المجو الار  الاةاراب ، فاشةاراا م  العقا اخلفنة الا ش تظ
الالشوااهلل، المعرفة الراالي الذي لقن  مدهللار اشددتس  ملعرفدة صداحت العصدهللال يف 

 اشةاراا.
 الم  أمرقة املاارا: 

سئا الهللاقاف ل  حهلليو املىدور بد  إبدراان  بد  لبدهللالرأ  بد  لدو  لد  
ادالة فقا : يرالي  مفاا ب  ف ((ش يغرم الىار )) جهلله لبهللالرأ  ل  ال ي 

 الادتق  ل  : 
فقنا ل   ل  يوه  ب  يزيهلل ل  سعهلل ب  إبراان  ل  أدن  املىور ل   -1

 لبهللالرأ  ب  لو . 
القندددا ل ددد  لددد  املىدددور لددد  أبنددد  لددد  لبدددهللالرأ  بددد  لدددو  الش يربدددت  -2

 القو . 

القنددا ل دد  لدد  سددعنهلل بدد  إبددراان  قددا  أبددو صدداحل احلددراين: كددذا كددا  يف   -3
 كتاا املفاا ل  سعنهلل ب  إبراان . 

القنا ل   لد  يدوه  لد  الزادري لد  سدعنهلل بد  إبدراان  الش يودح ادذا  -4
 القو . 

القددا  ابدد  النعددة لدد  سددعنهلل بدد  إبددراان  لدد  املىددور بدد  خمرمددة لدد  ال ددي  -9
(1). الش يوح أيااح، الاو ماارا بع ثابت. 

 

فقددهلل حكدد  الددهللارقاف رأدد  ار لقددحم احلددهلليو باشةدداراا، الجعددا العصددهللال  
 دددددددددددددد
 (.299 -294/ 4العقا الوارنال يف األحانيو ) (1)
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لكدو  مدهللار اشددتس  لقند ، فصدو الدذي اةدارا.  فن  لقحم املفادا بد  فادالة
الرالى ل  يوه  لقحم أالج  خمتقفدة ش ككد  تدرجنح بعادصا لقدحم بعد  ال درحصا 

 النراستصا تاو .
 الم  أمرقة املاارا ما ذكره اب  أ  حامت يف لقق  قا : 

سدد لت أ  الأبددا زرلددة لدد  حددهلليو رالاه املبددارك بدد  فاددالة لدد  لبددهللار )) -1
ةدححم بكبشددل  أ  رسددو  ار )): جدابر بدد  لبدهللارابد   مدهلل بدد  لقندا لدد  

أمقحل ملوحتجلو ليحت 
 احلهلليو.  (((1)

الرالى اذا احلهلليو أان ب  سقمة لد  لبدهللار بد   مدهلل بد  لقندا لد   -2
 . لبهللالرأ  ب  جابر ب  لبهللار ل  أبن  جابر ل  ال ي 

الرالى اددذا احلددهلليو الرددوري فقددا : لدد  لبددهللار بدد   مددهلل بدد  لقنددا لدد   -3
 . سقمة ل  أ  اريرال أال لائشة ل  ال ي أ  

الرالاه لبنددهللار بدد  لمددر السددعنهلل بدد  سددقمة فقدداش: لدد  لبددهللار بدد   مددهلل  -4
 . اب  لقنا ل  لقي ب  حىل ل  أ  رافو ل  ال ي 

 ققت أل  زرلة: فما الوحنحم قا : ما أنري، ما ل هللي يف ذا  ي . 
 بط حهللير . ققت أل : ما الوحنحم قا  أ : اب  لقنا ش يا

 ققت: ف يصما أ ب  ل هللكم قا : ار ألق . 
قددددا  أبددددو زرلددددة: اددددذا مدددد  ابدددد  لقنددددا، الددددذي  رالالا لدددد  ابدددد  لقنددددا كقصدددد  

 .(2)((ثقاب
فصذا احلهلليو رالي مد  أربعدة الجدوه كقصدا خمتقفدة، فدرأى أبدو زرلدة أ  العصدهللال 

 دددددددددددددد
. ) ال صاية: الج  (.  (1) ندةلحت   أي: دلوَّ

 (.44 -39/ 2لقا احلهلليو شب  أ  حامت )(2)
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قدا فن  لقحم اب  لقنا، او الذي مل يابط، الكا  تقط، الذكره الهللارقاف يف الع
 .(1)((الاشةاراا فن  م  اب  لقنا))القا  
 

 دددددددددددددد
 (.322 -319/ 9العقا الوارنال يف األحانيو ) (1)
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الفصل الثالث: في ذكر أمثلة وقعت العلة الخفية فيها 
 ألجل عدم االتصال

 

عثال العلأة فأي ا صأال النأاد إذا فبأ  فذأه انقطأاع لأاه   النأاعة  -1
واهنقطاع هو عدم سماع وعض الأ وا  عأن الأبعض، فبأو وحنأب عوقعأه فأي 

 اع وينمى واسماء عختلفة: اإلسااد يتاوع إلى أنو 
، إذا كا  اشهقاا  م   در الىد هلل الدذي يف  رفد  الودحا  الال دي  -1

 فنىمحم مرسسح. 
إذا كا  اشهقاا  يف السدط الىد هلل الكدا  الىداقط الاحدهللاح أال أكردر اللكد   -2

 م  بع التوايل، فنىمحم م قاعاح. 

 . إذا كا  اشهقاا  م  السط الى هلل باث ل لقحم التوايل، فنىمحم معاسح  -3

 إذا كا  اشهقاا  م  أال  الى هلل كلسح أال بعااح م  ، فنىمحم معققاح.  -4

إذا كددددا  الددددراالي معرالفدددداح بالتددددهلللن  ففندددد  دددددو  اشهقاددددا  فددددنحك  لدددد   -9
 باشهقاا  ح  يربت ل  مسال  م   نذ . 

الش يدددهللدا يف البحدددو اخلددداص بالعقدددة، إش مدددا كدددا  اشهقادددا  فنددد  دفنددداح ش 
 ظااراح. 

 األمرقة إش ما كا  اشهقاا  فنصا دفناح.  اللذله ش هذكر م 
مرددا  اشهقاددا  الددذي فندد  إمكددا  اشهقاددا  اللهللمدد : مددا رالاه مددهللّل ، مرددا:  

أ  إسددحا  الىددبنعي، رالى ال مددذي قددا : حددهللث ا لبددهللل بدد  أنددهلل، قددا : حددهللث ا 
لبنددهلل ار بدد  موسددحم، لدد  إسددرائنا لدد  أ  إسددحا  لدد  الددربا  بدد  لددازا، قددا : 

ّرمل اخلمر، فقما حلّرمدت اخلمدر قدا   حاا ال ي ماب رجا  م  أص قبا أ  عل
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 َلِيانَ ٱ ََعَ  لَۡيَس رجا : كن  ب صحاب ا القهلل ماتوا يشربو  اخلمر. ف ددزلت: 
َناحي  لَصىلَِحىتِ ٱ وََعِمل وا   َءاَمن وا   و ا   فِيَما ج   َوَءاَمن اوا   َتَقاوا  ٱ َماا إَِذا َطعِم 
ۡحَسان وا    َتَقوا  ٱ ث مَ  َوَءاَمن وا   َتَقوا  ٱ مَ ث   لَصىلَِحىتِ ٱ وََعِمل وا  

َ
ِا ُّ  ّلَل  ٱوَ  َوأ  ُي 

ۡحِساايِيَ ٱ ، مث قدا : اددذا حددهلليو حىدد  صددحنح، القددهلل رالاه [93]املائددهللال: ٩٣ لۡم 
  عبة ل  أ  إسحا  ل  الربا  ب  لازا. 

 -فنمدا يظصدر الار ألقد -ف رى أ  ال مذي  ى  اليوحح احلهلليو، الذكر 
بة ل  أ  إسحا  بعهللاا متابعة إلسرائنا لرفو اشدتس  الالتهلللن  ل  رالاية  ع

أ  إسدددددحا  يف ادددددذا احلدددددهلليوب أل   دددددعبة كدددددا  أ دددددهلل ال دددددام لقدددددحم التدددددهلللن  
 الاملهلللىل، الأله  مسو م  أ  إسحا  قبا ادتس   فنما يظصر. 

فقدا  حددهللث ا ب دهللار، حددهللث ا  مدهلل بدد  جعفدر، حددهللث ا  دعبة لدد  أ  إسددحا  
 ا  فذكره مث قا : اذا حهلليو حى  صحنح. قا : قا  الرب 

اللكدد  ا ددا دفددي اشتوددا ، الظصددر لق دداظر فندد  أ   ددعبة مل يكدد  يددرالي لدد  
املهلللىددل المدد  أالثدد  ال ددام فاحلددهلليو صددحنح، اللكدد  قددهلل ظصددر اشهقاددا  اخلفددي 
بعهلل مجو الار ، فقهلل رالى أبو يعقحم يف مى هلله بعهلل إدراج  اذا احلهلليو:  عبة 

 . اللقن  فاحلهلليو م قاو. (1)م  الربا م قا : شقا  أل  إسحا : أمسعت  
 الاذا ال و  م  اشهقاا  اخلفي. 

 م  ثسَ  ر :  (2)الأدرج  الهللارقاف يف س   
 

 دددددددددددددد
 (.3/266مى هلل أ  يعقحم ) (1)
 (.66-69الاهظر أحانيو معقة ظااراا الوحة )ص (2)
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األالىل: مددد   ريددد  معااليدددة بدددد  سدددعنهلل التل نبدددي ث ددددا الزادددري لددد  أم لبددددهللار 
 الهللالسنة. 

ر الراهنددة: مدد   ريدد  احلكدد  بدد  لبددهللار بدد  سددعهلل لدد  الزاددري لدد  أم لبددهللا
اجلمعة الاجبة لقحم أادا كدا قريدة ))يقو :  الهللالسنة قالت: مسعت رسو  ار 

 .((الإ  مل يكوهوا إش ثسثة رابعص  إمامص 
القددددا  الددددهللارقاف يف الراهنددددة أي الددددا فنصددددا التحددددهلليو: ش يوددددح اددددذا لدددد  

 الزاري، كا م  رالاه ل   م الك. 
احلكددددد  ادددددذا القدددددا  يف الرالردددددة: الزادددددري ش يودددددح مسالددددد  مددددد  الهللالسدددددنة، ال 

 .(1)م الك
فص ا قهلل تفحم اذا اشهقاا ، فإ  الزادري الصد  بتدهلللن  ققندا الخباصدة مدو 
توريح التحهلليو يف بعد  الرالايداب، فصدذا ال دو  مد  اشهقادا  اخلفدي ناددا يف 

 العقة. 
وعأأأن أعثلأأأة العلأأأة فأأأي ا صأأأال النأأأاد إذا فبأأأ  اهنقطأأأاع فذأأأه ولأأأاه   

 الناعة عاه: 
هللث ا أأددهلل بدد   مددهلل بدد  ح بددا الاحلىدد  بدد  لقددي مددا رالاه أبددو ناالن: قددا  حدد

ث ددا معمددر أدددربين أ ددعو، القددا  احلىدد : لدد   -قددا  أأددهلل-قدداش: ث ددا لبددهللالرزا  
: أ عو ب  لبهللار لد  احلىد  لد  لبدهللار بد  مغفدا قدا : قدا  رسدو  ار 

ددا فند )) مث يتوةدد  فندد  فددإ  ))، اليف رالايددة: ((ش يبدول  أحددهللك  يف مىددتحلمذ  مث يدلغحتتلىَّ
 .(2)((مة الوسوام م  لا
 دددددددددددددد
 (.2/19س   الهللارقاف ) (1)
 (.9/96( باا يف البو  يف املىتح ، الاويف مى هلل أأهلل )1/7س   أ  ناالن ) (2)
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 .(1)، الالافق  الذاي((صحنح لقحم  ر صما))قا  احلاك  يف املىتهللرك: 
 . ((إس انه صحنح متوا))القا  امل ذري يف ال بنت: 

الاذا اإلس ان الذي حكموا لقن  بالوحة ش  ه أ  رجال  ثقاب اللك  ل  
 لقة دفنة، الاي ل ع ة احلى  الاو البوري. 

احلى  البوري كرع التهلللن ، فإذا قا  يف حهلليو:  كا ))قا  الذاي فن : 
لدد  فددس ، ةلددعل ل احت اجدد ، الش سددنما لمدد  قنددا: إهدد  مل يىددمو مدد ص  كددد   

 .(2)((اريرال اللوه
الاو الإ  كاهوا قهلل ذكرالا لد  مسالداح مد  لبدهللار بد  ملغلفةدا، فقدن  معدىن ذلده 

الىما  م  كا أ  كا حهلليو ل  ل   موصو  مسع  م  ، با ش بلهلّل م  تور   ب
صددحا ، يددرالي ل دد  لنكددو  ح ددة دالندداح مدد  لَّقةددٍة، اددذا اددو الددذي يقتاددن  لقدد  

 .(3)مواقح احلهلليو
الم  أمرقت : قا  ملصّ ا ققت ألأهلل ال  : حهللثوين ل  لبهللاهنهلل ب  أ  راّلان 

لكدا )): ل  لبنهلل ار ب  للمر ل  هدافو لد  ابد  لمدر قدا : قدا  رسدو  ار 
، فقددداش مجنعددداح: لدددن  ((ادددذه األمدددة معااليدددة بددد  أ  سدددفنا  أمدددة فرلدددو ، الفرلدددو 

بوحنح، اللن  يعر  ادذا احلدهلليو مد  أحانيدو لبندهلل ار المل يىدمو لبهللاهندهلل 
ب  أ  رالةان م  للبنهلل ار  نئاح، ي بغي أ  يكو  لبهللاهنهلل نّلى  مسع  مد  إهىدا  

 .(4)فحهللَ ب 
 دددددددددددددد
 (.1/167مىتهللرك احلاك  ) (1)
 .(1/927منزا  اشلتهللا  ) (2)
 (.1/11ي ظر ةعن  س   أ  ناالن )  (3)
 (.227امل تذت م  العقا لقذس  )ص (4)
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ةدددح الادددو قدددهلل الاشهقادددا  يف اإلسددد ان سدددبت مادددع  لقحدددهلليو كمدددا ادددو الا
 يكو  ظااراح القهلل يكو  دفناح. 

 الا ا لّقا األئمة يف األحانيو املذكورال خلفا  اشهقاا . 
المدد  أمرقتدد  مددا ذكددره احلدداك  يف  معرفتدد   بإسدد انه لدد  موسددحم بدد  لقبددة لدد  

مدد  جقددد  ))قدددا :  سددصنا بددد  أ  صدداحل لددد  أبندد  لددد  أ  اريددرال لددد  ال ددي 
وم: سبحاهه القص  الحبمهللك ش إل  إش أهت جمقىاح كرر فن  لغا  فقا  قبا أ  يق

 . ((أستغفرك الأتوا إلنه إش بفر ل  ما كا  يف جمقى  ذاك
اذا حهلليٌو مل حت ت مةقد  مل يشده أهد  مد   در  الودحنح، ))قا  أبو لبهللار: 

الل  لقة فاحشة، مث ذكر بإس انه أ  مىقماح جا  إىل  مهلل ب  إمسالنا البذداري 
نلددددف حدددد  أقبذددددا رجقدددده يددددا أسددددتاذ األسددددتاذي  السددددنهلل فقبةددددا بددددل لن ندددد  القددددا : 

اعدهللثل، ال بندت احلدهلليو يف لققد ، فدذكر احلدهلليو بإسد ان البذداري فقدا   مددهلل 
بددد  إمسالندددا: ادددذا حدددهلليو مقدددنح، الش ألقددد  يف الدددهللهنا يف ادددذا البددداا بدددع ادددذا 
احلهلليو إش أهد  معقدو ، حدهللث ا بد  موسدحم بد  إمسالندا قدا : حدهللث ا الاندت قدا : 

ا لدد  لددو  بدد  لبددهللار قولدد ، قددا   مددهلل بدد  إمسالنددا: اددذا أالىل فإهدد  ش ث ددا سددصن
 . (1)((يذكر ملوسحم ب  لقبة مساٌ  م  سصنا

الكددددا  اشهقاددددا  ا ددددا دفنّدددداح جددددهللاح، حدددد  أظصددددره أمددددع املددددنيم ل يف احلددددهلليو: 
البذددداريب أل  سدددصنسح الموسدددحم بددد  لقبدددة متعاصدددرا ، فقدددهلل مددداب سدددصنا بددد  أ  

، السدصنا ا141الماب موسحم ب  لقبة قريباح م  س ة  تقريباح،ا 131صاحل س ة 
مل يوصدد  بالتددهلللن  فنمددا ألقدد ، الأمددا موسددحم بدد  لقبددة فقددهلل تلكقذدد  يف رالايتدد  لدد  
الزاددددري فقددددط، المل يددددتكق  أحددددهلل يف رالايتدددد  لدددد  سددددصنا، الكسمهددددا مددددهللين، فتعقنددددا 

 دددددددددددددد
 (.114-113معرفة لقوم احلهلليو ) (1)
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لدد  التبدداره، فقددهلل  -القددهلل كددا  دفندداح  ددهلليهللاح -البذدداري احلددهلليو باشهقاددا  بن صمددا 
 اذا اشهقاا  ح  لقحم مىق  رأ  ار. دفي

اليدددهللدا يف لقدددة اشهقادددا  رالايددداب  دددنو  ثقددداب قدددهلل مسعدددوا مددد   دددنودص  
أحانيددو كرددعال فددإذا رالى أحددهللا  مدد  أحددهلل  ددنود  حددهلليراح مل يىددمو م دد ، دفددي 
لقددحم ال دداظر لددهللم الىددما  الحكدد  لقددحم احلددهلليو باشتوددا  الالوددحة يف حددل أ  

 احلهلليو فقهلل  ر  اشتوا . 
ل ددو  مدد  العقددة ش يظصددر إش لق صابددذال الددذي  يتتبعددو  رالايدداب الشددنل الاددذا ا

 الاحهللال الاحهللال. 
  -يعددف ابدد  أسددق -قددا  اإلمددام أأددهلل: قددا  سددفنا : ققددت لرجددا: سددا زيددهللاح 

مىددد هلل بدددف  نددددا ال دددي ))حدددهلليو:  -يعدددف ابددد  لمدددر-مسعتددد  مددد  لبدددهللار 
  مدد  لبددهللار بدد  لمددرال ابدد  لددو ، الاَّبحتددتل أ  أسدد ل ، فقددا : يددا أبددا أسددامة مسعتلدد

 . ((لمرم فقا : أما أها فقهلل رأيت  الكّقمت 
قددا  أأددهلل أيادداح: حددهللث ا سددفنا  قددا : حددهللث ا لمددرال بدد   دد  بدد  لمددارال بدد  أ  

 .(1)توة  حى  املازين ل  أبن  ل  لبهللار ب  زيهلل، أ  ال ي 
قا  سفنا  حهللث ا    ب  سعنهلل ل  لمرال ب   د  م دذ أربدو السدبعل، فىد لت 

 ذله بققنا، فكا     أكرب م  .  بعهلل
قا  أأهلل: قا  سفنا : مسعت م   ثسثة أحانيو، المسعت أهدا ادذا احلدهلليو مد  

 سفنا  ثسَ مرار. 

 دددددددددددددد
( أبواا الاصارال، باا ما جا  فنم  توة  بع  الةوئ  مرتل البعا  ثسثداح: حدهللث ا 1/66أدرج  ال مذي ) (1)

توةدد  فغىددا الجصدد  ثسثدداح  سددفنا  بدد  لنن ددة لدد  لمددرال بدد   دد  لدد  أبندد  لدد  لبددهللار بدد  زيددهلل أ  ال ددي 
 و حى  صحنح.البىا يهللي  مرتل مرتل، المىح برأس  البلىا رجقن  مرتل، القا : اذا حهللي
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يف  قا : قا  سفنا : مل أمسو م   حهلليو لمرال بد   د  لد  أبند  لد  ال دي 
 .(1)احلّمام الاملقربال. قا  اإلمام أأهلل: قهلل حهللث ا ب  سفنا  نّلى 

ال مذي مد   ريد  إبدراان  ال ذعدي لد  لمدرال بد  منمدو  لد  أ  لبدهللار الأدرج 
أهدد  سددئا لدد  املىددح لقددحم اخلفددل، فقددا :  اجلددهلليل لدد  دزكددة بدد  ثابددت لدد  ال ددي 

، مث قدددا : القدددهلل رالى احلكددد  بددد  )لتنبدددة( الأدددان لددد  ((لقمىدددافر ثسثدددة اللقمقدددن  يدددوم))
 ابت، الش يوح. إبراان  ال ذعي ل  أ  لبهللار اجلهلليل ل  دزكة ب  ث

القددا : قددا  لقددي بدد  املددهلليف: قددا   دد  بدد  سددعنهلل: قددا   ددعبة: مل يىددمو إبددراان  
 .(2)ال ذعي م  أ  لبهللار اجلهلليل حهلليو املىح

 دددددددددددددد
 (.192-1/191العقا المعرفة الرجا  ) (1)
(، أبدددددددواا الاصددددددددارال، بددددددداا املىدددددددح لقدددددددحم اخلفددددددددل لقمىدددددددافر الاملقدددددددن ، الأدرجدددددددد  1/162سددددددد   ال مدددددددذي ) (2)

 ( م  اذا الاري .1/271(، الالبنصقي )9/219،213أأهلل)
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 الفصل الرابع: في ذكر أمثلة وقعت العلة فيها
 ألجل الشذوذ 

 

الأمددا الشددذالذ فقددهلل ماددحم تعريفدد ، كمددا ماددحم ذكددر الددراجح يف تعريفدد ، الاددو: 
 خمالفة الراالي الرقة مل  او أالث  م  ، أال خمالفت  مجالة م  الرقاب.  ا  ا 

الاذا الىبت كان أ  يكو  او الىبت الغالت يف إثباب لقدة احلدهلليو، لدذا 
هرى األئمة إذا ذكرالا حهلليراح يف بع  األحندا  مد   ريد  الاحدهلل أال إسد ان دداص 

لعقددددة التعنددددل أال ذكددددرالا املددددنت بقفددددظ ددددداص فنحشددددهللال  للدددد   رقدددداح كرددددعال إلثبدددداب ا
 الوواا فن . 

الادذه سدنما يتمندز هبدا كتداا  العقدا  لقدهللارقاف، المد  قبدا كتداا  التمنندز  
 لإلمام مىق  رأ  ار. 

الالشذالذ قهلل يكو  يف اإلس ان بذكر رااٍل تفرن ل   أحهلل الرالاال يف حل دالف  
 األكررال . 

ال القدددهلل يكدددو  يف املدددنت برفدددو موقدددو  أال القددد  مرفدددو  أال إرسدددا  موصدددو ، أ
 الصا مرسا. 

القهلل مادحم قدو  األئمدة: الىدبنا إىل معرفدة لقدة احلدهلليو أ  جتمدو بدل  رقد  
 الت ظر يف ادتس  رالات  التعترب أي اخلا  الالوواا مبكاا  م  احلفظ. 

 .(1)((الباا إذا مل جتمو  رق  مل يتبل دانيه))القا  اب  املهلليف: 
ي بد  لمدر بد  ف ال  حهلليو يف لقا الهللارقاف: سئا الشنل أبدو احلىد  لقد

 دددددددددددددد
 (.29-2/21توةنح األفكار ) (1)
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أأددهلل بدد  مصددهللي احلددافظ لدد  حددهلليو لمددر بدد  اخلادداا لدد  أ  بكددر يف تددزاليا 
مل ك عدف أ  أرجدو إلنده فنمدا لرةدتل ))حفوة القدو  أ  بكدر لعمدر:  ال ي 

يل سدرة رسدو  ار  لقّي، إش أين لقمتل أ  رسو  ار  ذكراا، فق  أك  ألفشَّ
 اللو تركصا لقلبَّقحتتصا)) . 

اددددري لدددد  سددددامل لدددد  أبندددد  لدددد  للمددددر  ت ّكددددتحت حلفحتوددددة مدددد  قددددا : يراليدددد  الز 
ددصحتمي. الاددو حددهلليو صددحنح مدد  حددهلليو الزاددري رالاه  (1)دل دلددنحت  بدد  حذافددة الىة

 ل   مجالة م  الرقاب احلفا  فاتفقوا لقحم إس انه م ص : 
 ددعنت بدد  أ  أددزال، الصدداحل بدد  كنىددا ، اليددوه  الللقنددا ال مددهلل بدد  أدددي 

دددل، الالول ندددهلل بددد   مدددهلل املدددوقري اللبدددهللار بددد  أ  زيدددان الزادددري، السدددفنا  يددد  حلىل
الرصددايف، البددعا  لدد  الزاددري فدداتفقوا لقددحم لفددظ الاحددهلل يف قددو  أ  بكددر لعمددر: 

ذكدر  مل ك عف أ  أرجو إلنه  دنئاح إش أين قدهلل ك دت لقمدت أ  رسدو  ار ))
 . ((حفوة

الرالاه معمددر بدد  را ددهلل لدد  الزاددري هبددذا اإلسدد ان ف ددّونه الأسدد هلله، القددا  فندد : 
يدذكراا، المل  مل ك عف أ  أرجدو إلنده  دنئاح إش أين ك دتل مسعدتل رسدو  ار ))

 .(( أك  أفشي سرة رسو  ار 
الاو حهلليو صحنح ل  الزادري أدرجد  البذداري يف الودحنح مد  حدهلليو 

 معمر الم  حهلليو صاحل ب  كنىا  ال عنت ل  الزاري. 
ندد : حلبددنش قددا  ف –إش أ  معمددراح قددا : فنمددا حكددحم ل دد  اشددام بدد  يوسدد  

 اب  حذافة، صّح  فن . 
الأمددا لبددهللالرزا  فقددا  لدد  معمددر: دل ددن  بدد  حذافددة أال حذيفددة. الالوددحنح 

 دددددددددددددد
 (.99ف يف الابط: صخبا  مع مة الهو  السل مصمقة موغراح، )املغ (1)
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 . (1)أه  دل لن  ب  حذافة ب  قن  الىصمي أدو لبهللار ب  حذافة
مث ذكددر الددهللارقاف بعددهلله اشدتسفدداب األدددرى يف الرالايددة، فالددذي يظصددر أ  

مل ))نا  أمري : األال : اشدتس  يف قول : الهللارقاف رأ  ار سا  اذا القو  لب
 ، الاو لفظ اجلمالة. ((ك عف أ  أرجو إلنه فنما لرةت لقيّ 

الرددداين: يف اسددد  زالج حفودددة، فقدددا  اجلمالدددة أ  امسددد  د دددن  بددد  حذافدددة، 
القددا  معمددر الحددهلله حلبددنش بدد  حذافددة، البدد  قاددحم لق مالددة، الأثبددت بدد  تشددذيذه 

  ملعمر يف اذي  القفظل، الار ألق .
 مرا   در: 

أمددرب أ  )): سددئا الددهللارقاف لدد  حددهلليو لمددر لدد  أ  بكددر لدد  ال ددي 
 احلهلليو.  ((أقاتا ال ام ح  يقولوا ش إل  إش ار

 فقا : او حهلليو يرالي  الزاري، الادتق  ل  : 
فمَّّم  رالاه لقحم الوواا:  عنت ب  أ  أزال، ال   ب  سعنهلل األهوداري، 

قلنحتا، اللبهللالرأ  ب  دالهلل ب  مىافر، الال عمدا  بد  ال مهلل ب  الولنهلل الزبنهللي اللل 
را هلل، السفنا  ب  حىل، السقنما  بد  كردع، ال مدهلل ابد  إسدحا ، الجعفدر بد  

 بلرقا ، اللبهللالرأ  ب  يزيهلل ب  متن . 
فرالاله ل  الزاري ل  لبندهللار بد  لبدهللار بد  لتبدة لد  أ  اريدرال قدا : قدا  

 لمر أل  بكر. 
 ل. الادتق  ل  سفنا  ب  حلى

ف سددد هلله ل ددد   مدددهلل بددد  يزيدددهلل الواسددداي لددد  الزادددري لددد  لبندددهلل ار، لددد  أ  
 دددددددددددددد
 ، الما بعهللاا(.1/193العقا الوارنال يف األحانيو ) (1)
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 اريرال، الأرسق  يزيهلل ب  اارال ، ف سقط م   أبا اريرال. 
الرالاه معمددر بدد  را ددهلل الادتقدد  ل دد ، ف سدد هلله ربدداح بدد  زيددهلل لدد  معمددر لدد  

 الزاري ل  للبدلنحتهلل ار ل  أ  اريرال مبتابعة م  تقهللم حهللير . 
 ، ل  معمر، ل  الزاري ل  للبدلنحتهلل ار، مل يذكر أبا اريرال. الأرسق  لبهللالرزا 

الرالاه لمرا  القاا  ل  ملعحتمر، القا : ل  الزادري لد  أهد  بد  مالده لد  
 أ  بكر، الالا  فن  لقحم معمر. 

ددري لدد  سددعنهلل بدد  املىددنت لدد  أ  اريددرال  الرالاه  دد  بدد  أ  ألهدلنحتىددة لدد  الزلاحت
  ، الالا  أيااح يف ذكر سعنهلل.ل  ال ي 

الرالاه صاحل ب  أ  األدار فقدا : لد  الزادري لد  سدعنهلل بد  املىدنت الأ  
 سقمة ل  أ  اريرال. 

الرالاه الولنهلل ب  مىق  ل   لعلنحتت المرزال  بد  أ  االدذيا السدفنا  بد  لنن دة 
 ل  الزاري ل  سعنهلل ل  أ  اريرال. 

الالادد  فندد  لقددحم  ددعنت اللقددحم ابدد  للنن ددة، أل   ددعنباح يراليدد  لدد  الزاددري لدد  
 نهلل ار ل  أ  اريرال. للب

 الاب  لنن ة يرالي  ل  الزاري مرسسح ش يذكر فوق  أحهللاح. 
 .(1)الالقو  األال  او الوواا

فص ددا مجددو الددهللارقاف رأدد  ار أحددهلل لشددر  ريقدداح الددذا احلددهلليو لدد  الزاددري 
القادددحم الددد  بالودددواا الالاددد  اآلددددري  ق المددد ص  بعددد  الرقددداب املعدددرالفلب مردددا 

  لنن ددددة ق ألادددد   ددددذالا يف رالايدددداهت  لدددد  الزاددددري، معمددددر بدددد  را ددددهلل السددددفنا  بدددد
 دددددددددددددد
 (.166-1/162لقا الهللارقاف ) (1)
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 الدالفوا مجالة كرعي . 
الإ  قددددا  أحددددهلل إ  الزاددددري كرددددع الشددددنو  الكرددددع الرالايددددة، فمدددد  املمكدددد  أ  
)تلىلّق ( بع  الرالاياب األدرى الا يوح إس اناا إىل الزاري، اليقا : إ  ادذه 

 الار  أيااح صحنحة، الار ألق . 
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 ذ: وعن أعثلة علة الف و 
مدد  ))، قددا : سددئا الددهللارقاف لدد  حددهلليو أددرا  لدد  لرمددا  لدد  ال ددي 

 . ((لق  أ  ش إل  إش ار ندا اجل ة
 فقا  يرالي   عبة، الادتق  ل  . 

فددرالاه لبددهللار بددد  أددرا ، لددد   ددعبة، لددد  بنددا  لددد  بشددر، لددد  أددرا  لددد  
 لرما . 

لد  أ   الدالف  ب هللر اللبهللالومهلل البعمها رالاله ل   عبة لد  دالدهلل احلدذا 
 .(1)بشر )الع ربي( الولنهلل ب  مىق  ل  أرا  الاو الوواا

 . (2)ققت:  ري  لبهللار ب  أرا ، أدرج  ال ىائي يف لما النوم الالقنقة
 . (3)الكذله  ري  ب هللر او الأأهلل

 القا  ال ىائي: حهلليو لبهللار ب  أرا  دا ، الالوواا  ري  ب هللر. 
القددا : مل يددرال اددذا احلددهلليو لدد   الالاددرباين يف جددز  مدد  حهلليردد  لدد  ال ىددائي

 . (4) عبة إش لبهللار ب  أرا 
اليهللدا يف باا العقدة كدا مدا ددال  فند  راال مقبدو  مد  ادو أالثد . فتدهللدا 
األهددوا  األدددرى الددا ذكددرب سددابقاح يف املذالفددة ألددف امل كددر الاملققددوا الاملددهللرج، 

 الاملزيهلل يف متوا األساهنهلل الاملوّح  الاعّر . 
 
 دددددددددددددد
 .(3/19العقا الوارنال يف األحانيو ) (1)
 (.991-997لما النوم الالقنقة )ص (2)
 (.1/69مى هلل أأهلل ) (3)
 (.2/19هقسح ل  تعقن   ق  لقا الهللارقاف ) (4)
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 عليل الحديث بعلل عامة الفصل الخامس: ت
 

ادددذا القدددهلل يعقدددا احلدددهلليو بعقدددا أددددرى بدددع مدددا ذكدددرب مددد دوذال مددد   دددر  
 الوحنح، فتهللدا تقه العقا يف ا  ا  لهللم كوه  معقسح يف تعري  الوحنح.

 كما قا  اب  رجت رأ  ار: 
دددذةا  ال قدددان مددد  احلفدددا  لكردددرال ممارسدددتص  لقحدددهلليو، المعدددرفتص  بالرجدددا   حل

مدد ص ، الدد  فصدد  ددداص يفصمددو  بدد  أ  اددذا احلددهلليو يشددب  الأحانيددو كددا الاحددهلل 
 حهلليو فس ، الش يشب  حهلليو فس ، فنعققو  األحانيو بذله. 

الاددذا ممدددا ش يعدددرّب ل ددد  بعبدددارال عودددره، الإمنددا يرجدددو فنددد  أاقددد  إىل جمدددرن الفصددد  
 الاملعرفة الا دووا هبا ل  سائر أاا العق  كما سب  ذكره يف بع موةو. 

لن  لقحم لموم  اللك  ل  أصا يف مواةو كرعال الالش    ققت: الاذا القو 
فن  لققرائ ، فقهلل تهلل  قري ٌة لقدحم صدهلل  قدو  اعدهللَ فنقبدا تعقنقد ، القدهلل ش تدهلل  

 . (1)قري ة فرمبا يرن تعقنق 
المددد  أمرقتددد : أ  يدددرالى احلدددهلليو بددداملعىن، أال تتودددر فتدددهللدا العقدددة يف ادددذا 

 التور . 
الحفظ  البّع القفظ فإ  اذا الاسو ل هلل قا  ال مذي: ف ما م  أقام اإلس ان 

 أاا العق  إذا مل يتغعة ب  املعىن. 
القددا  ابدد  رجددت يف  ددرح : الإمنددا  ددوز ذلدده ملدد  اددو لددامل بقغدداب العددرا، 

نا املعىن، الما ش نق ، هص لقحم ذله الشافعي.   بوعاح باملعاين، لاملاح مبا  ل

 دددددددددددددد
 (.2/796مذي ) رح لقا ال   (1)



 

 78 

غددّعالا املعددىن، مرددا مددا القددهلل رالى كرددع مدد  ال ددام احلددهلليو مبعددىن فصمددوه م دد  ف
 –قدددا  الدددا  ادتودددر بعادددص  حدددهلليو لائشدددة يف حنادددصا يف احلدددا أ  ال دددي 

، الأندقد  يف أبدواا بىددا ((اهقاددي  دعر رأسده الامتشدداي)): -الكاهدت حائاداح 
 .(1)احلن 

دا بداملعىن، فدإ  ادذا مل تدنيمر بد   القهلل أهكر أأهلل ذله لقحم م  فعقد ، ألهد  تل
بدددا يف بىدددا احلدددائ  إذا أرانب اإلحدددرام يف الغىدددا مددد  احلدددن  ل دددهلل اهقاالددد  

 الاي حائ . 
يريدهلل زكداال  – الرالى بعادص  حدهلليو: ك دا هنينيد  لقدحم لصدهلل رسدو  ال دي 

فودددّح   هنينيددد  ، فقدددا :  هورّثددد  ، مث فّىدددره مددد  ل دددهلله فقدددا : يعدددف:  –الفادددر 
 .(2)اجلهلّل، كا اذا تور  سنئ ش  وز مرق 

 ويه.وعن ه ا الاوع عن التعلذل: عخالفة ال اوم ع  
فاألصددا فندد  أ  العددربال مبددا رالى ش مبددا رأى، ألهدد  قددهلل ي ىددحم مراليةدد  فنذالفدد ، 

 فنكو  م  باا م  حهللَ الهىي. 
اللكددد  قدددهلل تدددهلل  القدددرائ  فتكدددو  خمالفتددد  لقدددة يف تودددحنح حهلليرددد ، قدددا  ابددد  

 رجت: 
يف تاعن  حهلليو الراالي إذا رالى ما تال  رأي ، القهلل ةع  اإلمام أأهلل 

رددعال مبرددا اددذا، فم صددا: أحانيددو أ  اريددرال يف املىدددح الأكرددر احلفددا  أحانيددو ك

 دددددددددددددد
هعدد ، أدرجدد  البذدداري يف أبددواا احلددن ، بدداا امتشددا  املدددرأال ل ددهلل بىددقصا مدد  اعددن ، البدداا هقدد  املدددرأال  (1)

  عراا ل هلل بىا احلن .
   (.1/147/149 رح لقا ال مذي ) (2)
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لقحم اخلفل ةعفصا أأهلل المىق  البع الاحهلل، القالوا: أبو اريرال ي كر املىح لقحم 
 اخلفل فس يوح ل  فن  رالاية. 

يف املىدح لقدحم اخلفدل أياداح أهكرادا  الم صا أحانيو اب  لمر ل  ال ي 
قدحم اخلفدل، فكند  يكدو  ل دهلله أأهلل، القا  اب  للمر أهكر لقحم سدعنهلل املىدح ل

 فن  رالاية.  ل  ال ي 
نلدي الودسال أيدام ))قدا  لقمىتحاةدة:  الم صا حهلليو لائشة ل  ال دي 

 . ((أقرائه
قددا  أأددهلل: كددا مدد  رالى اددذا لدد  لائشددة فقددهلل أدادد ، أل  لائشددة تقددو : 

  األقرا : األ صار ش احلن  . 
 . (1)الذكر اب  رجت أمرقة أدرى

الفددة الدراالي لرالايتدد  تكدو  لقددة إذا نلدت قددرائ  تظصدر أهدد  الالدذي يقدا : إ  خم
هىددي المل يتددذكر رالايتدد ، أال مل يكدد  أددا الرالايددة لقددحم  امددا أدددرى بددع الظدداار. 

 الار ألق . 
اددددذا القددددهلل مددددرب اإل ددددارال إىل أ  العقددددة اددددي سددددبت دفددددي قددددانح يف صددددحة 
احلدددهلليو، اللكددد  قدددهلل يىدددمي لقدددة كدددا سدددبت مادددع  لقحدددهلليو ظدددااراح كدددا  أم 

 الاذا أمر  ائو ل هلل أاا احلهلليو.  دفناح،
المجعصدددا  الإظصدددار العقدددا اخلفندددة لددد  نالر بدددارز يف حفدددظ سددد ة رسدددو  ار 

الم عصا، فبصذا العما اجلقنا توا  الى ة م  أ  يلهللدا فنصا أحهلٌل ما لن  م صا، 
 سصواح أال لمهللاح. 

 دددددددددددددد
 (.121-2/796ي ظر  رح لقا اب  رجت )(1)
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