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ABSTRACT: 

 

Imam Darqutni and His Approach towards Defects Occurred in 

the Prophetic Traditions 

Qur’an and Prophetic traditions (Hadith) are the 

fundamental sources of Islam. Muslims believe that Qur’an 

is the word of God (Allah). Hadith (Prophet’s sayings, actions 

and silent approval and disapproval for something) likewise 

is based on divine revelation. Qur’an affirms also this view: 

(God says) Your Companion (Muhammad) has neither gone 

astray nor has erred. Nor does he speak of (his own) desire. It 

is only a Revelation revealed. (Al-Qur’an 53:2-4) Allah 

Almighty Himself took the responsibility to guard His word 

(the Qur’an): (He says:) Verily, We, it is We Who have sent 

down the Dhikr (i.e. the Qur’an) and surely, We will guard it 

(from corruption). (Al-Qur’an 15:9) On the contrary, the 

responsibility to guard the Prophetic traditions (Hadith) was 

put on the shoulders of Muslim Ummah. The scholars of 

Islam (ulamas) tried their utmost to collect and save the 

Prophetic traditions and guard it from any alteration. To 

achieve this purpose, they introduced different hadith 

sciences to distinguish between the true and the fabricated 

hadith. If a hadith (tradition) did not meet the criterion set by 

the Ulamas for an acceptable hadith (tradition) was called 

                                                 
*

 .قمانسهر ,قااضر بقسم الدراسات االسالمية جامعة ىزار 

**
 .اسالـ آباد ,سالمية العاظتيةبقسم اضتديث باصتامعة اال قطالب الدكتورا 



 
 56                   اإلمام الدارقطني ومنهجو في العلل الواردة في األحاديث النبوية  

 

 

Mardood. A tradition may be considered mardood for 

different reasons or defects, like defect in the narrator 

(Raavi) or in narration, etc. As a result, different types of 

Mardood hadith emerged. One of these types is known as 

Muallal. Different scholars have discussed hadith muallal in 

detail in their works. While this paper is aimed at Imam al-

Dara-Qutni’s approach towards hadith muallal. 

إف اضتمد  ؿتمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ با من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا 
من يهده ا فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو 

. كأشهد أف ػتمدا عبده كرسولو
!  أما بعد

كرر ال يعتٍت بو إالَّن كل حربر فففَّن علم اضتديث رفيي القىٍدرر ععيم الففرر شريي اللٍّ 
فتعتربعلـو اضتديث النبوم الشريي من كال ُييٍرمو إالَّن كل غمرر كال تفٌت ػتىىاسنوي على ؽتر الدَّنىرر 

كنصوص السنة كإرتاع األمةر كأف رتيي  القرآفالعلـو اإلسالمية اعتامةر يؤكد ذلك نصوص 
قَت كتبجيلر باعتبار أنو اظتصدر الثاين اظتسلمُت ينعركف إذل اضتديث النبوم الشريي نعرة تو

ذل إذل السنة من السنة إحوج أ القرآف: "ر كللا قاؿ االماـ الشافعيالكرًن القرآفللتشريير بعد 
. "القرآف

ففف من األمهية مبكاف أف نعلم سَت العلماء الكبار كالفطاحل اللين بللوا الغارل كالنفيس 
افيأ كافيان بعيداٌ كل البعد عن الزيي كالكلب كالبهتافر صافياي ش اضتديثيف سبيل أف يصل إلينا 

كعلم معرفة الرجاؿ كترارتهم علم ػتمود جدان كلو فوائد رتٌة كيكفي ىلا العلم فائدة أنو يعطي 
القارئ كالسامي جرعة من اإلميانيات كدفعة للهمم حىت ترل النفس عالية اعتمة متشوفة للوصوؿ إذل 

ا كاف ىلا العادل معاصرا شاىد ما شاىدناه كعاين ما عايناه من تغَتات ما كصلوا إليو ال سيما إذ
كخاصة إذا كاف ىلا العلم العادل يف  كتطورات يف سائر غتاالت اضتياة فيكوف قدكة حسنة للمعاصرر
 .طي النسياف كخرب كاف عند الناس فضال عند بعض طلبة العلم
عصره حقان أمَت اظتؤمنُت يف  ىهٌ كمن ىؤالء العلماء الكبار الشيخ العالمة العلم ذ

اضتديث الدارقطٍت فهو من األجدر بنا أف نتعرؼ عليو كنعلم من حياتو كنتعلم حىت نستفيد من 
. يف العلل الواردة يف األحاديث النبويةكخدماتو العلمية يف غتاؿ اضتديث كمنهجو سَتتو العطرة 
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. " العلل الواردة يف األحاديث النبويةتررتة اإلماـ الدارقطٍت كبياف منهجو يف: "عنواف البحث
: على فصلُت كُيتول ْتثي

 شيوخو كدل نشأتو كطلبو لليكمولده ك اشتو كنسبو: تكلمت عن ففي الفصل األكؿ
مؤلفاتو كما ك ثناء العلماء عليوك كمشائلو أخالقوك السنة كالرجاؿ الشيخ يف إحياء كتب أثرك تالميلهك

. كفاتوم مرتبة يف اصترح كالتعديل كأكمن  بالتشييإهتاـ الدارقطٍت ق كحقق من كتب
, "العلل الواردة يف األحاديث النبوية"يف كتاب  منهج اإلماـ الدارقطٍتعن : الفصل الثاينك

الكتاب كترتيبو كشبهة  تأليي لدارقطٍت كسببو كطريقةإذل انسبة كتاب العلل  :عن تكلمت ففيو
. مي األمثلة كيف االخر خادتة البحث حوؿ تأليفو كمنهجو يف كتاب العلل يف نقاط

. كأسأؿ ا أف يسهل لنا األمر كجيعلنا ؽتن يسمعوف  القوؿ فيتبعوف أحسنو
 

 ترجمة اإلمام الدارقطني: الفصل األول
 :اسمو ونسبو

ىو علي بن عمر بن أزتد ابن مهدم بن مسعود بن النعماف بن دينار بن عبد ار 
بفتح الداؿ اظتهملة كبعد األلي راء مفتوحة مث قاؼ مضمومة أبواضتسن الشافعير الدارقطٍتر 

 1.مهملة ساكنة مث نوف كىله النسبة إذل دار القطن ككانت ػتلة كبَتة ببغداد كبعدىا طاء
: مولده

 كالدار قطن 2,كلد طتمس خلوف من ذم القعدة سنة ست كثالذتائة يف دار قطن ببغداد
 3.من مدف خراساف
: لمنشأتو وطلبو للع

 كلده تعليم على ُيرص أف بد فال الثقاتر ادثُت كمن دلراع رجل الدارقطٍت كالد فكا
 عشرة ستس سنة أكؿ يف كتبت نفسو عن قاؿ فقد صهر كىو الكتابة بدأ أنو كما صغَتر كىو

 البغوم إذل منر كنا القواس يوسي قاؿ أظافرهر نعومة منل البغوم غتلس ُيضر ككافر كثالذتئة
 عن دمشق تاريخ يف عساكر ابن كنقلر كامخ عليو رغيي بيده خلفنا ميشي صه كالدارقطٍت

 ابن إذل فدخلنار كامخ عليو رغيي بيده خلفنا صه كالدارقطٍت منيي ابن إذل منر كنا قولو القواس
 4.يبكي الباب على فقعدر كمنعناهر منيح

 ىولتو إذل الشاـشتي منل أياـ صباه من أىل بلدهر كارحتل يف ؾ: قاؿ اطتطيب البغدادم
على  كشتي من أىل العلم يف تلك البالد كأخل عنهمر كىو أكؿ من صني يف القراءات ...كمصر
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خلق  كأخل عنو ...النحو اللم بُت أيدينا حيث عقد األبواب قبل فرش اضتركؼ كجعل القواعد
 5...اضتافظ أبو عبد ا اضتاكم: كثَت من بغداد كدمشق كمصر كمن الرحالُتر منهم

 :العلمية رحالتو
 مدف من ذلك غَت كإذلر كالكوفةر البصرة إذل ارحتلر بلده شيوخ الدارقطٍت شتي أف بعد

 كالركاية شيوخها للقاء كاسط إذل ارحتل فقدر كالعلماء العلم مراكز من مركزنا كانت كاليتر العراؽ
 من للسماع ةالكوؼ إذل رحل أنو كما ركثالذتئة العشرين حدكد يف البصرة إذل كرحلر عنهم

 من ببغداد كتبت الدارقطٍت قاؿر السوداين الكويف زكريا بن القاسم بن ػتمد ا عبد أيب اضتافظ
 قاؿر كاضتجازر كمصرر الشاـ إذل كرحلر منو ألشتي الكوفة إذل مضيت مثر ..السوداين أحاديث

 يطوؿ اتوكمصنير كأفاد كاستفاد كحجر السن كرب على كمصر الشاـ الدارقطٍت دخل اضتاكم
 6.شيوخها من للسماع خوزستاف إذل كرحلر الشاـ يف طربية إذل الدارقطٍت كرحل .ذكرىا

: شيوخو
. (ىػ 317ت )عبد ا بن ػتمد بن عبد العزيزر أبوالقاسم البغوم  -1
. بوسعيد اإلصطفرم كأخل عنهما الفقو الشافعيأ -2
 يد القزاز كػتمد بنأخل القراءة عرضا كشتاعا عن ػتمد بن اضتسن النقاش كعلي بن سي -3

. اضتصُت الطربم
. (ىػ 323ت )عبيد ااملي  القاسم بن إشتاعيلر أبو -4
. (ىػ 354: ت)ػتمد بن عبد ا بن إبراىيمر أبو بكر الشافعي  -5
. (ىػ 331: ت)عبد ا الدكرم العطار  ػتمد بن ؼتلد بن حفصر أبو -6
. (ىػ 322: ت)بكر البزار  يعقوب بن إبراىيم بن أزتدر أبو -7
. (ىػ 358: ت)براىيم بن أزتد بن اضتسن القرميسيٍت إ -8
. (ىػ 322: ت)اضتسن البغوم  أزتد بن العباس بن أزتدر أبو -9
 7.ر ك غَتىم(ىػ 325: ت)بكر ككيل أيب الصفرة  أزتد بن عبد ا بن ػتمدر أبو -10

: تالميذه
 .(صاحب اظتستدرؾ) عبد ا اضتاكم  أبو -1
 .(كلياءصاحب حلية األ) نعيم األصبهاين أبو -2
. (صاحب سؤالت الدارقطٍت) بكرالربقاين أبو -3
 .عبد الغٍت بن سعيد -4
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 .اضتسن العتيقي أبو -5
 .حامد اإلسفراييٍت أبو الفقيو -6
 .الطيب الطربم القاضي أبو -7
 .(صاحب سؤالت السهمي ) زتزة بن يوسي السهمي -8
 .ػتمد الرازم دتاـ بن -9
 8.عبد العزيز بن علي األزجير كغَتىم -10

:  عقيدتو
 االماـ الدارقطٍتكمصنفاتو يتضح لو جليا ماكاف عليو  ب اإلماـ الدارقطٍتكت الناظر يف

 .أىل السنة كاصتماعة  اتباع طتَت الربية كأنو على عقيدة الفرقة اظترضية
عن عقيدة السلي حيث كاف من العلماء القالئل  بل كاف الشيخ رزتو ا من اظتنافحُت

ككللك  .ظتعرفة بالفرؽ اظتفالفة كأصوعتم ما دل يبلغو غَتىمكا احث العقيدةباللين بلغوا يف إتقاف ـ
. الشيخ رزتو ا يف نشر عقيدة السلي من خالؿ كتب العقيدة اليت صنفها تعهر جهود

ؿ يف صفات ا سبحانو كتعاذل كما يقوؿ االماـ مالك رزتو ا كؤشعرم ال مأ كىو
اإلماـ الدارقطٍت المياف بو كاجبر كصني االستوائ معلـو كالكيي غتهوؿ كالسؤاؿ عنو بدعة كا

فأكرد فيو احاديث تدؿ " رؤية ا"يف اثبات صفات ا سبحانو كتعاذل كتب متنوعة كمثل كتاب
:  على رؤية ار كقاؿ يف مقدمة كتابو

اضتمد  رب العاظتُت كالصالة كالسالـ على خَت خلقو أرتعُت ػتمد 
ا عليو كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو خامت النبيُت كإماـ اظترسلُت صلى 

. الطيبُت الطاىرين
فهلا كتاب حافل رتعت فيو ما كرد من النصوص الواردة : أما بعد

يف كتاب ا تعاذل كأحاديث النه اظتتعلقة برؤية البارم جل كعال 
 9.كبعض أمور اآلخرة

: ذل مثلكأرد فيو احاديث تدؿ على اثبات صفات ا تعا" الصفات"ككللك كتاب 
قاؿ حدثنا ػتمد بن ؼتلد بن حفص حدثنا ػتمد بن اسحاؽ الصاغاىن كحدثنا ػتمد بن عبد ا 

بن إبراىيم حدثنا أبو قبيصة ػتمد بن عبد الرزتن بن عمار بن القعقاع كاضتسُت بن شاكر قالوا 
يلقى يف  حدثنا عبد ا حدثنا حرمى بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النىب أنو قاؿ

 10.النار كتقوؿ ىل من مزيد حىت يضي رجلو فيها أك قاؿ قدمو فتقوؿ قط قط
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:  بيات الدارقطٍت حيث قاؿ الدار قطٍتأكقد ذكر صاحب شرح قصيدة ابن القيم 
 د اظتصطفى نسندهػذل أحمإ   حديث الشفاعة يف أزتد

 على العرش أيضا فال ؾتحده  ادهػػكأما حديث بفقي
 11لوا فيو ما يفسدهػكال تدخ  كجهوأمركا اضتديث على 

 :السنة والرجال في إحياء كتب اإلمام الدارقطنيأثر
حياتو بُت الورؽ كاظتداد ككتب السنة كالرجاؿ  قضى الدارقطٍت رزتو ا شطرا كبَتا من

لىعىلَّنكيٍم  اتػَّنقيوا اللَّنوى أىيػ هىا الَّنًلينى آمىنيوا اٍصربيكا كىصىاًبريكا كىرىاًبطيوا كى  يىا﴿.صابرا مثابرا مرابطا ػتتسبا
األمة اليت كانت تغط يف سبات عميق  يف سبيل إحياء كتب السنة أمال يف إحياء 12﴾تػيٍفًلحيوفى 

 .كاطترافة غارقة يف ظلمات التعصب كالتقليد
 .فكاف الشيخ رزتو ا يسعى سعيا حثيثا إلحياء كتب السنة كالرجاؿ كالًتاجم

كالعقائد كغَتىا مستقالر كما من منصي  تب السنة كالرجاؿكقد قاـ الشيخ بتصنيي عدد من ؾ
إطالع على كتبو إال كيعًتؼ للدارقطٍت بالفضل كاظتكانة كرسوخ  مشتغل بعلـو اضتديث أك لو

. القدـ يف غتاؿ تصنيي الكتب السيما كتب السنة كالرجاؿر مي دقتو كمهارتو
العلم  جتعل الباحث أك طالب كنعرة سريعة على قائمة الكتب اليت قاـ الشيخ بتصنيفها

 .كاإلتقاف يقي مبهورا أماـ ىلا اإلنتاج الوفَت مي الدقة كاصتودة
: وشمائلو أخالقو
: ىيئتو

 ذكر على أقي دل للار .. قليال إال لو اظتًتجم ىيئة بلكر كثَتنا يهتموف ادثوف يكن دل
 بن علي بن بكر القاسم أيب عن نقل اظتقدسي طاىر بن ػتمد أف غَتر الدارقطٍت ىيئة لوصي

 كحضرت كته كأخلتر الدارقطٍت عمر بن علي من شتعت قولو البندار زتاد بن علي بن بكر
 ككافر كثالذتئة كذتانُت ستس سنة القطن دار يف اللم اظتسجد يف عليو كصلي الدارقطٍت جنازة
رجال متواضعا كاف ك .اللوف أبيض القامة طويل كاف تعاذل ا رزتو فالدارقطٍت إذفر .أبيض طواالن 

. ر كُيي الليارل يف ملاكرة االحاديث كاسانيدكعاجزا
كاف الدارقطٍت ذكيار إذا ذكر شيئا من العلم أم نوع كافر كجد عنده : كقاؿ االزىرم 

منو نصيب كافرر لقد حدثٍت ػتمد بن طلحة النعارل أنو حضر مي أيب اضتسن دعوة عند بعض 
كلةر فاندفي أبو اضتسن يورد أخبار االكلة كحكاياهتم الناس ليلةر فجرل شئ من ذكر اال

نوادرىمر حىت قطي أكثر ليلتو بللكر قاؿ االزىرمر كرأيت ابن أيب الفوارس سأؿ الدارقطٍت عن 
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يا أبا الفتح ليس بُت الشرؽ كالغرب من يعرؼ ىلا : علة حديث أك اسمر فأجابر مث قاؿ
. ض إرل من علم الكالـأبغ مءما ش: كقاؿ الدارقطٍت أنو قاؿ 13.غَتم

دل يدخل الرجل أبدا يف علم الكالـ كال اصتداؿر كال خاض يف ذلكر بل : قاؿ اللىهك
 14.كاف سلفيار شتي ىلا القوؿ منو أبو عبد الرزتن السلمي

: ناء العلماء عليوث
 كاف من ْتور: اإلماـ اضتافظ اَّودر شيخ اإلسالـر علم اصتهابلةر كقاؿ: اللىه قاؿ

القراءات  كمن أئمة الدنيار انتهى إليو اضتفظ كمعرفة علل اضتديث كرجالور مي التقدـ يفالعلمر 
 15.ذلك كطرقهار كقوة اظتشاركة يف الفقو كاالختالؼر كاظتغازم كأياـ الناسر كغَت

 أحسن الناس كالما على حديث رسوؿ ا صلى ا: كقاؿ اضتافظ عبد الغٍت بن سعيد
كالدارقطٍت  كقتور ابن اضتماؿ ػ يف: ديٍت يف كقتور كموسى بن ىاركف ػ يعٍتابن ادل: عليو كسلم ثالثة

 .يف كقتو
 الى ؼى ﴿: قاؿ ا: نفسك؟ فقاؿ للدارقطٍت رأيت مثل: قاؿ رجاء بن ػتمد اظتعدؿ قلت

 17.دل أر أحدا رتي ما رتعت: فقاؿ فأضتحت عليو 16.﴾ـٍ ؾي سى ؼي فٍ ا أى كٍ ؾ  زى تي 
ما رأل  ىو: فقاؿ مثل الدارقطٍت؟  اضتاكم ىل رأيتقلت أليب عبد ا: كقاؿ أبو ذر

أخل الفقو عن أيب سعيد اإلصطفرم الفقيو الشافعي كقيل بل أخله  مثل نفسور فكيي أنا ؟
عن صاحب أليب سعيدر كأخل القراءة عرضا كشتاعا عن ػتمد بن اضتسن النقاش كعلي بن سعيد 

 18.ع من أيب بكر ابن غتاىد كىو صغَتاضتصُت الطربم كمن يف طبقتهم كسم القزاز كػتمد بن
يف علم اضتديث يف دىره كدل ينازعو يف ذلك أحد من نعرائو كتصدر يف آخر أيامو  كانفرد باإلمامة

 ببغداد ككاف عارفا باختالؼ الفقهاء كُيفظ كثَتا من دكاكين العرب منها ديواف السيد لإلقراء
 19.اضتمَتم فنسب إذل التشيي لللك

 لغٍت أف الدارقطٍت حضر يف حداثتو غتلس إشتاعيل الصفارر فجعلب: كقاؿ األزىرم
 !ال يصح شتاعك كأنت تنسخ: ينسخ جزءا كاف معور كإشتاعيل ميلير فقاؿ رجل

ال : الشيخ؟ فقاؿ لالء خالؼ فهمكر كم حتفظ أملفهمي لإلـ: الدارقطٍت فقاؿ
ككلار  فالفر كمتنو كلا األكؿ عن فالف عن: ذتانية عشر حديثا لأمل: فقاؿ الدارقطٍت .أحفظ

األحاديثر  كاضتديث الثاين عن فالف عن فالفر كمتنو كلا ككلار كمر يف ذلك حىت أيت على
 20.فتعجب الناس منو

 كاف الدارقطٍت فريد عصرهر كقريي دىرهر كنسيج كحدهر كإماـ: قاؿ أبو بكر اطتطيب
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كصحة  اؿر مي الصدؽ كالثقةكقتور انتهى إليو علو األثر كاظتعرفة بعلل اضتديث كأشتاء الرج
ؼتتصرر رتي  االعتقادر كاالضطالع من علـو سول اضتديث؛ منها القراءات؛ ففنو لو فيها كتاب

دل يسبق أبو : يقوؿ األصوؿ يف أبواب عقدىا يف أكؿ الكتابر كشتعت بعض من يعتٍت بالقراءات
 21.اضتسن إذل طريقتو يف ىلار كصار القراء بعده يسلكوف ذلك

: مؤلفاتو
كحقق ىلا الكتاب عبدا بن ػتمد الغنيمافر كشتاه كتاب : أحاديث الصفات -1

. الصفات لإلماـ الدارقطٍت
كحقق ىلا الكتاب أزتد شحاتو السكندرلر كشتاه التعليق اظتأموؿ : أحاديث النزكؿ -2

. على كتاب النزكؿ للدارقطٍت
 من كاألفراد ائبالغر أطراؼ: كشرح ىلا الكتاب ايب الطاىر اظتقدسي كشتاه :االفراد -3

. كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ حديث
. الوادعي ىادم بن مقبل حتقيقر بالعلمية الكتب دار: ط  :االلزامات كالتتبي -4
. اضتديث جامي موقي: ط  :الصحابة فضائل -5
. مربكؾ إشتاعيل مربكؾ: القاىرةر بتحقيق  –القرآفمكتبة : الناشر :رؤية ا -6
عبدالرحيم  .د: حتقيقر بكتب خانو رتيلي باكستاف: الناشر :سؤاالت أيب بكر الربقاين -7

. ػتمد أزتد القشقرم
موفق بن عبدا بن  .د: حتقيقر بمكتبة اظتعارؼ الرياض: الناشر :سؤاالت اضتاكم لو -8

 .القادر عبد
. حياف آؿ طالؿ: اققر اضتديث اىل ملتقى: الناشر :لو سؤاالت السلمي -9
. كاة عن مالك كاختالفهم فيو كزيادهتم كنقصاهنماتفاؽ الر أحاديث اظتوطأ كذكر -10
 22.(على تأليي مسنده كافور اإلخشيدمر كزيرابن حنزابةكساعد ) السننر  -11
. اظتؤتلي كاظتفتلي يف أشتاء الرجاؿ -12
. العلل الواردة يف االحاديث النبوية -13
 .اَّتىب من السنن اظتأثورة -14
 ."جزء منو يف كريقات"أخبار عمرك بن عبيد  -15
 .ظتًتككوفالضعفاء كا -16
 .األربعوف -17
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 .القراءات -18
. القضاء باليمُت مي الشاىد -19
 23.غرائب مالك -20
. غريب اللغة -21
 24.الفقهاء ملاىب معرفة -22

: إتهام الدارقطني بالتشيع
كاف أبواضتسن الدارقطٍت : يقوؿ كشتعتي زتزة بن ػتمد بن طاىر الدقاؽ»: اطتطيب يف قاؿ

 25.«من الشعر؛ فنيًسبى إذل التشي ػي بللك ُيفظي ديواف السيٍّػد اضًتٍمَتم يف رتلة ما ُيفظي 
ر فنقل ىلا القوؿ من تاريخ إشتاعيل بن علي 26«اللساف»كنزؿ اضتافظ ابن حجر يف 

. دكف أف ينسبو ضتمزة 27كقد أكرده فيو (732ت ) األيويبر كىو أبوالفداء
 فُتبن ػتمد بن طاىرر اضتافظ اظتفيدر من أصحاب الدارقطٍتر اظتععمُت لور اظتعًت كزتزة

 28.بفضلو
ر مات ذكريهر كىجر الناسي شعره؛ ظتا كاف يفرطي  كالسيٍّػد اضًتٍمَتم  ىلا شاعره  شيعيٌّ غاؿو

. كأمهات اظتؤمنُتر عاملو ا بعدلو فيو من سبٍّ الصحابة
عر كىو يف الداللة على اظتراد سببه كاهو من سببي نسبة الدارقطٍت إذل التشي  فهلا ىو 

:  كجوه كثَتة
أنو لو صحَّن حفظي الدارقطٍت عتلا الديوافر فهو من رتلة دكاكينى كثَتةو حىًفعىهار كالرجلي فكاف  :أولها

ذكَّناقةن للبيافر فال  بالشعرر ػتبًّا لألدبر موصوفنا بالفصاحةر مطبوعنا على العربيةر بصَتنا
 29.دهلشاعرو شيعيٍّي ػتكم الشعر جيٍّ  ري أف يكوف يف رتلة ػتفوظو ديوافه ييٍستػىٍنكى 

كاف : كمن الغريب أف السمعاين قاؿ 30ركعتلا قاؿ ػتمد تقي التسًتمر كىو شيعي
 ففنو كما! دكاكين العربر منها ديواف السيد اضتمَتمر فنيًسبى إذل التشي ي بللك ُيفظ كثَتنا من

السيٍّػد كاف من  كاف ناصبيًّار كال بدَّن أف حفعو ديواف[ سبط ابن اصتوزم: يعٍت]عرفتى من السٍّبط 
. حبٍّػو لألدب

 .ىلا الشاعرر كأعلن إنكاره عليور كرغبتو عن مسلكو أف الدارقطٍت بيَّنػن موقفو من :ثانيها
بن ػتمد بن  إشتاعيل: لسيٍّػد اضًتٍمَتمر الشاعرر اشتوا 31«اظتؤتلي كاظتفتلي»فقاؿ يف 

. بن أيب طالب يزيدر كاف غالينار يسب  السليى يف شعرهر كميدحي أمَت اظتؤمنُت علي
أف للدارقطٍت من العبارات كاألقواؿ اظتنبئة عن صحَّنة عىػٍقدهر كسداد هنجور ما تطيشي معو  :ثالثها
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. تلك الشبهة الواىيةر إذا ما كزنت مبيزاف العدؿ
عثمافي أفضلر كقاؿ : اختلي قوـه ببغداد من أىل العلمر فقاؿ قـو»: ذلك قولو فًمنٍ 

ر كقلتعليٌّ أفضلر فتحاكموا إرلَّن فيور ؼ: قـو خَتر مث دل  االمساؾي عنو: سألوين عنور فأمسكتي
ارجي : جاءين مستفتينار كقلت دىٍعهم يقولوف يفَّن ما أحب وار فدعوتي اللم: أيرًد السكوتى كقلتي 

ا عنو أفضلي من علي بن أيب طالبر  عثماف بن عفاف رضي: أبو اضتسن يقوؿ: إليهمر كقل
أىل السنةر كىو أكؿي عىػٍقدو ُييىل   ا عليو كسلمر ىلا قوؿي باتفاؽ رتاعة أصحاب رسوؿ ا صلى 

  32.«يف الرَّنٍفض
الغلوٍّ يف اإلنكار على من  فماذا بعد ىلا البياف اللم دل يرضو اللىهر كرأل فيو بعض

 !يقدٍّـ عليًّا على عثماف؟
من بل قد ذىب إليو خلقه  ليس تفضيلي عليٍّي برفضو كال ىو ببدعةر: قلت» :يف فقاؿ

الصحابة كالتابعُتر فكلٌّ من عثماف كعلي ذك فضلو كسابقةو كجهادر كمها متقارباف يف العلم 
كمها ًمٍن سادة الشهداءر رضي ا عنهمار كلكنَّن  كاصتاللةر كلعلهما يف اآلخرة متساكياف يف الدرجةر

يسَتر كاألفضلي رتهور األمَّنة على ترجيح عثماف على اإلماـ علير كإليو نلىبر كاطتطبي يف ذلك 
منهما بال شكٍّي أبو بكر كعمرر من خالي يف ذا فهو شيعيٌّ جلدر كمن أبغض الشيفُت كاعتقد 

ـى   مها كاعتقد أهنما ليسا بفمامىٍي ىدنل فهو من غالةًقيتر كمن سبَّن صحة إمامتهما فهو رافضيٌّ 
 33.منو قليالن  ما كافإال  أنو جعل اظتيل إذل الشيعة ضارًّار : كمن ذلكر الرافضةر أبعدىم ا

إنو : يقاؿ: فقلت .«ثقةر مأموف»: كسألتو عن ػتمد بن اظتعفرر فقاؿ: قاؿ السلمي
ر مقداره ما ال يضر  إف شاء ا» : مييل إذل الشيعةر فقاؿ  34.‹‹قليالن

ر طيًبي ما «كمناقبهم كقوؿ بعضهم يف بعض فضائل الصحابة»أنو صنَّنػي كتابنا مفردنا يف  :رابعها
كأىل بيتو على الشيفُت كعثماف رضي ا عنهم  كاظتوجود كل و يف ثناء عليٍّي  رمنو كيًجد

! أرتعُت
: قاؿ السهمي: ذلك كمن أنو جرح رتاعةن من الركاة بسبب رفضهم كتناكعتم للصحابة :خامسها

ال يساكم شيئنار »: فقاؿ سألت أبا اضتسن الدارقطٍت عن بكار اللم يركم عنو اظتقانعي؟
 35.«مبثالب الصحابة الر جييء»: رافضيٌّ كحده ؟ قاؿ: قلت .«رافضي

السالـ بن صاحل اعتركم عند أيب اضتسن الدارقطٍتر  ذيًكرى أبو الصلت عبد: كقاؿ الربقاين
 36.«كاف خبيثنا رافضيًّا: كأنا أشتي ػفقاؿ أبو اضتسن 

ثر ضعيي اضتدم»: كسألتو عن إبراىيم بن ػتمد بن أيب ُيِتر فقاؿ: السلمي كقاؿ
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 37.«رافضير قدرم ؼ الدين؛ضعي
 38.«يعيَّنػةه مفرطةر كاف يسب  عثمافرجلي سوءر فيو ش»: يف يونس بن خباب كقاؿ

من »: قولو يف ريشىٍيد اعتجرم: كتكلَّنم يف ركاةو آخرينر كأنكر عليهم تشي عهمر كمن ذلك
  .39«مستقيمنا يف ملىبو الشيعةر أدرؾ علي بن أيب طالبر كدل يكن

: أم)الشيعة ال يعد كنو منهمر بل ىو عندىم ناصهٌّر متعصٍّبر من ػتدٍّثي العامَّنة  أف :سادسها
 40.أىل السنة

الدارقطٍت من ىله التهمةر كؽتن تعقَّنػب تلك النسبة  كبلا يتبيَّنػن للمنصي براءةي اإلماـ
كأنو دل ير ر ك«برمءه من التشي ػي ىو: قلت» 41«معرفة القراء»اللىه  فقاؿ يف  الباطلة بالنفي

عنو  ا ػتضنار كقاؿكاف سيٍتًٍّّ : قلت: إذل  42أخرل عبارتو ىله شافيةن لصدرهر فأصلحها يف نسفةو 
. «كاف إليو اظتنتهٰى يف السنة كملاىب السلي» 43«العلو»يف كتابو 

 44.«كىلا ال يثبتي عن الدارقطٍت»حجر  كقاؿ ابن
 :من أي مرتبة في أئمة الجرح والتعديل

 اصتىرٍحر يف حاد نفسو من فمنهم ›› اظتوقعةا كما قاؿ اللىه يف ىو متساىل احياف
 كأبو معُتر كابن سعيدر بن ُيِت: فيهم فاضتاد متساىلر ىو من كمنهم معتدؿر ىو من كمنهم
 :كاظتتساىل كأبوزرعةر كالبفىارٌمر حنبلر بن أزتد: فيهم كاظتعتدؿ كغَتىمر خراشر كابن حامتر

 45.‹‹األكقات بعض يف طٍتٍّ كالدارؽ كاضتاكمر كالًتملمر
: وفاتو

تويف االماـ الدارقطٍت يف شهر ذم القعدة يـو اطتميس سنة : قاؿ اطتطيب البغدادم
ستس كذتانُت كثالذتائة كصلى عليو أبو حامد االسفرائيٍت الفقيور كدفن يف مقربة باب الديرر قريب 

. كسبعُت سنة اعاش تسي 46,من معركؼ الكرخي رزتهما ا كجعل اصتنة مثوامها
" العلل"في  بيان منهج اإلمام الدارقطني: الفصل الثاني

. كقبل أف أذكر منهج اإلماـ الدارقطٍت يف العلل أريد أف أذكر دتهيدا
 :التمهيد

ىو ًعلم برأسور كىو أىجىل  أنواع علم : بداية أحب أف ألقي الضوء على علم العلل
فهي قواعد  لفن يف اضتفظ كاإلتقافر كأما أدكاتواضتديث كأدىق هار كأما أصحابو فهم جهابلة ا

كرفضور حىت  تيكشي ُّا األسباب اطتفية القادحةر كىو صاحب القوؿ الفصل يف قبوؿ اضتديث
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علـو اضتديثر كأساسو  إنَّنو ال يسلم كبار اضتفاظ من نقدهر كال يتكلم فيو إال اظتتقنوف لسائر
 .التمرس كالتجربة العملية الطويلة

: العلل علم أىمية
؛ ألنَّنو  إذا كاف كل علم يشرؼ مبدل نفعور فففَّن علم علل اضتديث يعد من أشرؼ العلـو

من أىم فنونور قاؿ اطتطيب يف  من أكثرىا نفعانر فهو نوع من أىجىلٍّ أنواع علم اضتديثر كفن
نوكم حيث كرحم ا اإلماـ اؿ 47‹‹معرفة العلل أىجىل  أنواع علم اضتديث››: اصتامي ألخالؽ الراكم

صحيحها : معرفة متوهنا: كمن أىم أنواع العلـو حتقيق معرفة األحاديث النبوياتر أعٍت››: قاؿ
كحسنهار كضعيفهار متصلهار كمرسلهار كمنقطعهار كمعضلهار كمقلوُّار كمشهورىار كغريبهار 

ار كعزيزىار كمتواترىار كآحادىا كأفرادىار معركفهار كشاذىا كمنكرىار كمعللهار كموضوعو
 48.‹‹كمدرجهار كناسفهار كمنسوخها

غرك يف  عجب يف خوض اإلماـ الدارقطٍت ىلا اظتضمار كال كإذاكاف األمر كللك فال
أنو فاز ُّله الدرجة من الدقة كالتحرم كالتتبير فجزاه ا كعلماء اظتسلمُت رتيعان من اظتسلمُت 

فن دليل على اعجاز ىلا الدين خَتاصتزاءر كىله اصتهود الثرة من علماء اظتسلمُت يف ىلا اؿ
 .اضتنيي يزيل عنو الشكوؾ كالكلب كرتيي أنواع الغلط بأدلة قاقطعة

: للدارقطني العلل كتاب نسبة
. لدارقطٍتىناؾ قرائن تدؿ على أف ىلا الكتاب لإلماـ ا

. الدارقطٍتاإلماـ  بشيوخ أسانيدىا تبتدئ ىلا الكتاب يف اظتسندة حاديثاأل كل فإ -1
 بنصها موجودة كىي العلل كتابو يف الدارقطٍت إذل االحاديث أك االقواؿ عضب االئمة عزك -2

 .الكتاب ىلا يف
 أكثر ككنت: الربقاين أبوبكر قاؿ:" فقاؿ الربقاين بكر أيب عن البغدادم اطتطيب نقلو ما -3

 أراؾ: سلمـأبو رل فقاؿ اضتافظ مهراف بن مسلم أيب ْتضرة عليو كالثناء الدارقطٍت ذكر
 أيب إذل فجئت مسعودر ابن عن الرضراض حديث عن فتسألو باضتفظر كصفو يف تفرط

 نعمر: فقلت رؾعلي كضعت قد كإمنا مسائلكر من ىلا ليس: فقاؿ عنو كسألتو اضتسن
 أجيبك ال: فقاؿ .أشتيو أف ميكنٍت ال: فقلت ؟ اظتسألة ىله على كضعك اللم من: فقاؿ

 كذكر كجوىور باختالؼ الرضراض حديث اضتسن أبو علي فأملي فأخربتور .رل تلكره أك
 49."فيو البفارم خطأ

 يف ما رتيي يلكر أنو: كىو .العلل إمالء يف الدارقطٍت أسلوب من العلماء بعض ذكره ما -4
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 50.الركاية يف كاختالفهم الركاة اتفاؽ من اضتديث
 :كتابال تأليف سبب

 معلالر مسندا يصني أف يريد كاف اللم الكرخي ابن منصور أبو ىوق كتاب تأليي سبب إف 
 .استتمامو قبل اظتنية اخًتمتو كلكن اظتعللةر حاديثاأل على لو فيعلم الدارقطٍت إذل أصولو يدفي ككاف

: الكتاب وترتيبو تأليف طريقة
. حفعو من جوبةاأل ميلي فكاف إليور سئلةاأل توجيو طريق عن العلل ألي الدارقطٍتاإلماـ  إف

 الدارقطٍت اضتسن أبو فكاف معلالر مسندا يصني أف أراد:"منصور أيب تررتة يف اطتطيب قاؿ
  -الربقاين بكر أبو شيفنا كينقلها أصولو يف حاديثاأل على كيعلم يومار أسبوع كل يف عنده ُيضره
 كتويف كثَتار شيئا ذلك من خرج حىت حاديثراأل علل اضتسن أبو عليو كميلي  -لو يورؽ ذاؾ إذ ككاف

 كشتعو اضتسن أيب على كقرأه اظتسندر على كرتبو الدارقطٍت كالـ الربقاين فنقل استتمامور قبل منصور أبو
 51."الدارقطٍت عن الناس يركيو اللم العلل كتاب فهو بقراءتور الناس

: شبهة حول تأليفو
 تلميله لو اصتامي بل رالدارقطٍت رتي من ليسأنو  خَتة ابن الوليد أبو اضتافظقاؿ 

. الدارقطٍت كفات بعدرتعو  كأنو رالربقاين بكر أبو اضتافظ
: ألمرين مرجوح قالو وما
. الدارقطٍت حياة يف تأليفو مت الكتاب أف من الربقاين عن اطتطيب نقلو ما خيالي نوأل -1
 .الربقاين ذكر فيها ليس أخرل بأسانيد الدارقطٍت عن ركم قد العلل كتاب فكأل -2

:  اآليت اظتنهج على الكتاب الربقاينٌ أبوبكر  رتب كقد
 الصحابة مسانيد على رتبو. 
 الرجاؿ مسانيد بقية ذكر مث باصتنةر اظتبشرين العشرة قدـ. 
 النساء مسانيد الرجاؿ مسانيد أتبي. 
 الراكم عن الركاة يرتب كقد عنهمر الركاة على منهم اظتكثرين مسانيد رتب. 
 ؼتتصرا عنو اظتسؤكؿ اضتديث يلكر مث" سئل" بقولو كالمو يبدأ. 
 اإلسناد التفاؽ حديثُت بُت اؿالسؤ يف جيمي قد. 
 ذلك غَت أك منو شتعو اللم شيفو عن أك راكر عن الدارقطٍتَّن  الربقاين يسأؿ قد. 
 انتهاء بعد" قلتي " بقولو كمييزه جدار نادر كىلا الدارقطٍت كالـ على الربقاين يزيد قد 

 .الدارقطٍت كالـ
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: للدارقطني" النبوية األحاديث في الواردة العلل" كتاب
 السؤاالت ىله رتي بل كتبور من كغَتىا للسنن تأليفو مثل العلل الدارقطٍت يؤلي دل

 قالو ما ذلك يبُت الدارقطٍتر على عرضها مث كرتبها( ىػ425ت) الربقاين ػتمد بن أزتد بكر أبو
 مسندا يصني أف أراد››:  الكرخي اضتسُت بن إبراىيم منصور أيب تررتة يف البغدادم اطتطيب

 يف األحاديث على كيعلم يوما أسبوع كل يف عنده ُيضره الدارقطٍت اضتسن أبو فكاف معلال
 علل اضتسن أبو عليو كميلي لو يورؽ ذاؾ إذ ككاف الربقاين بكر أبو شيفنا كينقلها أصولو

 كالـ الربقاين فنقل استتمامو قبل منصور أبو كتويف كثَتا شيئا ذلك من خرج حىت األحاديث
 اللم العلل كتاب فهو بقراءتو الناس كشتعو اضتسن أيب على كقرأه دمفاظتسا على كرتبو الدارقطٍت

 .52‹‹الدارقطٍت عن الناس دكنو
: في كتاب العلل الدارقطنياإلمام  منهج

 فيها أحاديث حوؿ الدارقطٍتاإلماـ  إذل كجهت منتعمة غَت أسئلة من مكوف الكتاب
. عنها جييب الدارقطٍت اإلماـ كاف أكثر أك علة

 53:يلي فيما أكضحو متنوع أجوبتو يف الدارقطٍتاإلماـ  سلكو اللم هنجكادل
 .فيو اطتالؼ أكجو يلكر مث عنور سناداإل اختالؼ يقي اللم الراكم يلكر غالبا فهو -1

 عليو ا صلى النه عن عمر عن عمر بن عن نافي حديث عن سئل: كمثاؿ ذالك
 أيوب عن زيد بن زتاد فركاه رعنو كاختلي رالسفتياين أيوب يركيو: فقاؿ .اضتجر قبل نوأ: كسلم

  .عمر عن عمر بن عن نافي عن
 نافي عن أيوب عن زيد بن زتاد عن: كقيل ركاظتقدمي كمسدد اضتوضي ذلك قاؿ

 54 .عمر عن مرسال
موصوال  عمر عمرعن بنا عن نافي عن أيوب عن زيد بن عن زتاد مسددك اضتوضي
 .عمر مرسال عن نافي عن كبأم عن زيد بن زتاد عنكغَتىم  كاظتقدمي

 ىو حديث صحيح من حديث فالفر ركاه عنو رتاعة من الثقات اضتفاظر: كأحيانا يقوؿ -2
 .فاتفقوا على إسناده منهم فالف كفالفر مث يلكر من ركاه عنو كخالي فيو الثقات

 عليو ا صلى النه تزكيج يف بكر أيب عن اطتطاب بن عمر حديث: كمثاؿ ذالك
 أف علمت أين إال علي عرضت فيما غليك أرجي أف مينعٍت دل لعمر بكر أيب كؿكؽ حفصة كسلم
 كلو كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ سر ألفشي أكن فلم ذكرىا كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ
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. لقبلتها تركها
 حلافة بن خنيس من حفصة تأميت عمر عن أبيو عن سادل عن الزىرم يركيو فقاؿ

 فاتفقوا اضتفاظ الثقات من رتاعة عنو ركاه الزىرم حديث من حيحص حديث كىور السهمي
 الزىرم أخي بن كػتمد كعقيل كيونس كيساف بن كصاحل زتزة أيب بن شعيب منهمر إسناده على

 الزىرم عن كغَتىم الرصايف زياد أيب بن ا كعبيد اظتؤقرم ػتمد بن كالوليد حسُت بن كسفياف
 كنت قد أين إال شيئا إليك أرجي أف مينعٍت دل لعمر بكر يبأ قوؿ يف كاحد لفظ على فاتفقوا
 ُّلا الزىرم عن راشد بن معمر كركاهر حفصة ذكر كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ أف علمت
 ا رسوؿ شتعت كنت أين إال شيئا إليك أرجي أف مينعٍت دل فيو كقاؿ كأسنده فجوده االسناد

 الزىرم عن صحيح حديث كىور ا رسوؿ سر فشيال أكن كدل يلكرىا كسلم عليو ا صلى
 عن كشعيب كيساف بن صاحل حديث كمن معمر حديث من الصحيح يف البفارم أخرجو
. الزىرم

. فيو صحي حلافة بن حبيش فيو قاؿ يوسي بن ىشاـ عنو حكى فيما قاؿ معمرا أف إال 
. حليفة أك حلافة بن خنيس معمر عن فقاؿ الرزاؽ عبد كأما

. حلافة بن ا عبد أخو السهمي قيس بن حلافة بن خنيس أنو كالصحيح
 كىب بن أخربين أصبغ حدثنا قاؿ منصور بن أزتد حدثنا قاؿ زتاد بن إبراىيم كحدثنا

 مث حفصة تأميت حُت عمر أف ُيدث كاف ا عبد بن سادل أف شهاب ابن عن يونسر أخربين
 معمر حديث ؿتو ذكر

 حدثنا ىاين بن إبراىيم حدثنا سادل بن علي حدثنا عمر بنا يلكر كدل الرمادم قاؿ
 إف قاؿ عمر أف ُيدث أباه شتي أنو سادل عن الزىرم عن ػتمد بن الوليد حدثنا سعيد بن سويد

. اضتديث ذكر مث عثماف فلقيت عمر قاؿ حليفة بن طلقها كاف حفصة
 كسلم عليو ا صلى النه عن عمر بن عن أسلم بن زيد فركاه سناف بن ا عبد خالفو

 عن اضتفاظ ركاه كلا.عباس بنا عن يسارف ب عطاء عن أسلم بن زيد عن كالصواب كىم ككالمها
 55.أسلم بن زيد
 كىو دل يكن -يركيو فالف : كأحيانا يلكر االضطراب فيو من شفص كاحد فيقوؿ مثال -3

ذم كأحيانا يلكر الراكم اؿ .كيضطرب فيو فتارة يركم كلا كتارة يركم كلا .باضتافظ
سناد عنور فيلكر عدة الركاة عنو مث يلكر االختالؼ أيضا عن ىؤالء الركاة خيتلي اإل
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 .كيفصل يف ذكرىا
 بن منصور عنو ركاه اظتسيب بن سعيد عن ميموف زتزة أبو يركيو: قاؿ: كمثاؿ ذلك

  .كغَتىم الصفار كخالد قيس أيب بن كعمرك كالثورم اظتعتمر
 الثورم عمرك عن سيبادل بن سعيد عن زتزة أيب عن منصور

  بالؿ عن اظتسيب بن سعيد عن زتزة أيب عن منصور عن جرير
 56.زتزة أيب: أم قبلو من سناداإل يف كاالضطراب: قاؿ الدارقطٍت

 دل كىو  -فالف يركيو:  مثال فيقوؿ كاحد شفص من فيو االضطراب يلكر كأحيانا -4
 عامر حديث يف قاؿ كما كلا يركم كتارة كلا يركم فتارة فيو كيضطرب باضتافظ يكن

 . . كالعمرة اضتج بُت تابعوا:  كسلم عليو ا صلى النه عن عمرر عن العدكم ربيعة بن
. اضتديث .

  -باضتافظ يكن كدل  -اطتطاب بن عمر بن عاصم بن ا عبيد بن عاصم يركيو:  فقاؿ
. عمر عن أبيو عن ربيعة بن عامر بن ا عبد عن ركاه

 عن عامر ابن ا عبد عن فيجعلو ربيعة بن عامر فيو يلكر ال ارةفت فيو يضطرب ككاف
.  اخل ...فيو يلكر كتارة ر عمر
 االختالؼ يلكر مث عنو الركاة عدة فيلكر ر عنو االسناد خيتلي اللم الراكم يلكر كأحيانا -5

. ذكرىا يف كيفصل الركاة ىؤالء عن أيضا
 كعمر بكر أيب يف كسلم عليو ا صلى النه عن علي عن اضتارث حديث يف قاؿ كما

. اضتديث ... اصتنة أىل كهوؿ سيدا ىلاف: عنهما ا رضي
 كعبد زايدة أيب بن كزكريا عتيية بن اضتكم فركاه ر عنو كاختلي الشعه يركيو: فقاؿ

. علي عن اضتارث عن الشعهف ع سليم أيب بن كزيد ُيِت بن كفراس الثعله عامر بن االعى
. عمارة بن كاضتسن مرة بن ػتمد عنو فركاه اضتكم حديث فأما
 . اخل ...عنو كاختلي ميموف بن اعتليل عنو فركاه زايدة أيب بن زكريا حديث كأما

 .كأحيانا يلكر أكثر من راكر مث يلكر االختالؼ عنهم -6
:  رتاعة عمر بنا عن يركيو حديث قاؿ: كمثاؿ ذالك

 عنهما كاختلي ركنافي ا عبد بن كسادل رعنو كاختلي اظتسيب بن سعيد: منهم
 57.أيضا
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 .حدث بو فالف عن فالف ككىمر كالصواب كلا: كأحيانا يقوؿ -7
 نافي عن ا عبيد عن معاكية أيب عن مؤؿؤالل يونس بن ىشاـ ركاه: قاؿ: كمثاؿ ذالك

  .فيو ككىم ركسلم عليو ا صلى النه عن عمر عن عمر بن عن
 58 .الصواب كىور عمر قيف يلكر ال معاكية أيب عن يركيو كغَته

 .كأحيانا يسرد عددا من الركاةر مث يفصل كيلكر االختالؼ يف بعضهم -8
 .تفرد بو فالفر كغَته يركيو كلار كىو الصواب: كأحيانا يقوؿ -9

:  األمثلة
 ا رسوؿ فينا قاـ: فقاؿر بالشاـ خطبهم أنو عمر عن حبيش بن زر حديث عن سئل :األول

  .اضتديث خَتا بأصحايب استوصوا: فقاؿ فيكم كمقامي كسلم عليو ا صلى
. عمر عن زر عن عاصم عن عياش بن بكر أيب عن موماأل ُيِت بن سعيد بو تفرد: فقاؿ
 59 .الصواب كىو .عمر عن مرسال عاصم عن عياش بن بكر أيب عن يركيو كغَته
 عن  زر عن   عاصم عن  عياش بن بكر أيب عن  موماأل ُيِت بن سعيد 

 .موصوال عمر
 عمر مرسال عن عاصم عن  عياش بن بكر أيب عن غَت سعيد .
. علة اإلسناد ىو االتصاؿ: العلة

 يف كسلم عليو ا صلى للنه قاؿ أنو عمر عن السلمي الرزتن عبد أيب حديث عن سئل :الثاني
  .اضتديث عنقو أضرب دعٍت مكة أىل إذل كتب حُت بلتعة أيب بن حاطب
  .عمر عن الرزتن عبد أيب عن عبيدة بن سعد عن حصُت عن كرقاء بو تفرد: فقاؿ
  60.الصواب كىو رعلي عن الرزتن عبد أيب عن سعد عن حصُت عن يركيو كغَته
 عمر عن عبدالرزتن أيب عن  عبيدة بن سعد عن حصُت عن كرقاء. 
  علي عن الرزتن عبد أيب عن سعد عن   حصُت عن غَت كرقاء. 
  .خرعلة اإلسناد إبداؿ راك براك آ: العلة

 كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ قاؿ مسعود أيب عن سعد بن خالد حديث عن سئل :الثالث
. كالدة اطتالة

 أيب عن قيس عن عباد بن ُيِت عباد أيب عن النشائي حرب بن ػتمد بو تفرد: فقاؿ
  61.الصواب ىو كاظتوقوؼ ريرفعو ال كغَتهر كرفعو مسعود أيب عن سعد بن خالد عن حصُت
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:  عنو حرب بن ػتمد بو تفردك عباد أيبعن  االختالؼ
 سعد بن خالد عن حصُت أيب عن  قيس عن  عباد أيب عن حرب بن ػتمد 

  .مرفوعا مسعود أيب عن
 بن خالد عن حصُت أيب عن  قيس عن  عباد أيب عن  حرب بن ػتمد غَت 

 .موقوفا مسعود أيب عن سعد
 علة اإلسناد ىو رفي اظتوقوؼ: العلة.  

كركل ىلا اضتديث : يلكر اطتالؼ على راك كبعد ما ينتهي من الكالـ عليو يقوؿكأحيانا  -۱۰
 .فالف كاختلي عنور مث يلكر اطتالؼ عن ىلا الراكم

 عليو ا صلى النه عن عثماف عن عثماف بن أباف حديث عن سئل: كمثاؿ ذالك
 62.اـر ينكح ال كسلم

:  عركبة أيب بن سعيداالختالؼ عن 
:  ارقطٍت أف اضتديث ركم عنو من ثالثة كجوهذكر اإلماـ الد

 نبيو عن نافي عن أيوب عن سعيد عن ىاركف بن يزيد عن يزيد أصحاب. 
 نافي عن قتادة عن سعيد عن ىاركف يزيد بن عن إشتاعيل بن ػتمد اضتساين. 
 أيوب عن شعبة عن ىاركف يزيد بن عن الرحيم عبد بن عبدة. 
 ععن ناؼ مطر سعيد عن عن زريي بن يزيد. 
 على كالسهمياأل كعبد

 ال: كقاؿ عن الوجو الثالث .اضتساين: أم فيو كىم: قاؿ الدارقطٍت عن الوجو الثاين
. يصح

. سعيد عن صحيح كىو: كقاؿ عن الوجو الرابي
 .عنو كاختلي ر موسى بن أيوب اضتديث ىلا كركل

 فركاه: موسى بن أيوب االختالؼ عن
 عن نبيو عن عثماف بن أباف عن نافي عن السفتياين أيوب عن الثورم 

                         .عثماف
  موسى عن بن كأيوب السفتياين أيوب الثورم عن اللمارم عن اظتلك عبد 

                .ككىم عثمافر عن نبيو عن عثماف بن أباف عن نافي
 فيو ليس) نبيو عن  موسى بن أيوب عن عيينة كابن سعيدر بن الوارث عبد 
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 .الصواب كىو ( نافي
. الصواب كىو: كقاؿ عن الوجو الثاين: أم فيو كىم: قاؿ الدارقطٍت عن الوجو األكؿ

: ال يلكر أشتاء الركاة اللين اختلفوا يف اضتديث أك سندهر بل يقوؿ( كىلا نادر)كأحيانا   -۱۱
 .من ركل ىلا اضتدث فقد كىمر كقاؿ ما دل يقلو أحد من أىل العلم

. [كأبا كفاكهة: ]تعاذل قولو عن سأؿ أنو عمر عن أنس حديث عن سئل
 من أحد يقلو دل ما كقاؿ .كىم فقد رخالقو إذل فكلوه اضتديث ىلا ركل من: قاؿؼ

 63.باضتديث العلم أىل
رساؿ أك االنقطاع اإلغالبا يلكر العلل اظتوجودة يف إسناد اضتديث من االتصاؿ أك ػ  ۱۲

  64.يلكر يف منت اضتديث أيضاكأحيانا  .كاالضطراب أك إبداؿ راك براك كغَتىا
كأحيانا  .بل يكتفي بلكر ما فيو من علة .حاديث ال يلكر السند من عندهيف غالب األػ  ۱۳

 65.يسرد األحاديث بفسناده
كأحيانا يلكرىا أثناء ذكر  .ػ األحاديث اظتسندة غالبا خيتم ُّا اصتواب مي متوهنا كاملة 1۴

 .اطتالؼ
كأحيانا يطوؿ فيلكرىا من  .حاديث اظتسندةك طريقُت من األأحيانا يكتفي بلكر طريق أػ  1۵

 .عدة طرؽ
أخرجو البفارم : كأحيانا يعزك إذل من أخرجو فيقوؿ مثال .غالبا ال يلكر من أخرج اضتديثػ  1۶

 .أك يركيو مالك يف اظتوطأر أك ركاه أصحاب اظتوطأ كغَت ذلك 66كمسلم
مأموف  أكسئ اضتفظ  أك دل يكن بالقوم  ليس  ثقة 67ثقةر: حيانا يتكلم يف الراكم فيقوؿأػ 1۷

 كغَت ذلك 71أك مًتكؾ اضتديث  أك غتهوؿ 70راضتديث ضعيي 69أك ضعيي 68,بالقوم
كما أنو يلكر أحيانا أف فالنا لقي فالنا أك دل يسمي من فالف  .من الفاظ اصترح كالتعديل

 .كجو الصواب كأحيانا يلكر اسم الراكم أك كنيتو  كإذا كاف فيو خالؼ فيبُت .شيئا
كىم : "ُيكم عليور فيقوؿ مثال غالبا بعد ما ينتهي من ذكر الطرؽ كاالختالؼ يف السندػ  1۸

 القوؿر ك"ىو االشبو بالصواب" أك  72,"كىو الصواب"ر أك "فالف كالصحيح ما قالو فالف
 .غَت ذلكك 75رمنو أصح كقوؿ فالف 74رإسنادا أحسنهاك 73رأصح كؿاأل

ىلا كىم كالصواب عن فالف : "اضتديث أثناء ذكر العللر فيقوؿ مثالكأحيانا ُيكم على ػ  1۹
  .كغَت ذلك 76رؼكاظتوؽ بالصواب شبواألر ك"كىو صحيح عن فالف"ر أك "كلا

 .ؿ اصتوابككأحيانا ُيكم يف أػ ۲۰
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 77.كا أعلم: ُيكمر بل يقوؿال كأحيانا ػ  2۱
شبو بالصواب قوؿ ال كاأل: "ا يقوؿكنادر .كأحيانا يكتفي بلكر العلل كال ُيكم عليو بشئػ 2۲

 .أحكم فيو بشئ
 .كأحيانا يلكر حديثا آخر غَت حديث الباب للتعريي برجل أك لسبب آخر  يقتضيو اظتقاـػ  2۳

: الخاتمة
إذل ىنا انتهى الكالـ يف ىلا اظتوضوع اظتمتي منهج االماـ الدارقطٍت رزتو ا تعاذل 

كأف جيعلو للكاتب يف ميزانة حسناتو كأف ينفعو كينفي  أسأؿ ا عزكجل أف يتقبل ىلا اَّهود
. آمُت.. ماؿ كالبنوف إالمن أتى بقلب سليمرتيي اظتسلمُت يـو ال

:  أما نتائج البحث فيمكن لنا أف نلفصها يف النقاط التالية
. عًتاؼ ّتاللة اإلماـ الدراقطٍت رزتو ا يف علم العللػ اال 1
 .ب يف ىلا اظتضمارػ إف كتابو يعد من أجل الكت 2
 .ػ منهجو يف الكتاب  يف اضتقيقة أجوبة ألسئلة طرحت عليو 3
 : ػ إف منهجو ميتاز باألمور التالية 4

. يشرح أكجو اطتالؼ يف اسم الراكم -
. يصحح اضتديث -
... يزيل االلتباس يف اضتديث أم نوع من االلتباس سواء يف حكمو أك تقسيمو -
يلكر العلة اليت من أجلها قل شأف اضتديث سواء  النقطة األخَتة ىو أنو رزتو ا -

. تلك يف منت اضتديث أك يف سنده
  .ا اللهم على سيدنا ػتمد صلى ا عليو كسلم كعلى آلو كصحبو أرتعُت لكصل
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 شالهوام
                                                 

ر  بَتكت ,دار الكتب العلمية: الناشرر  دتاريخ بغدا, أبو بكرأزتد بن علي  ,اطتطيب البغدادم  1
 ,سَت أعالـ النبالء ,مشس الدين أبو عبد ا ػتمد بن أزتد ,اللىىىه ؛6404ت  ,34/ 12
 454 /16 ,مؤسسة الرسالة, غتموعة ػتققُت بفشراؼ شعيب األرناؤكط: حتقيق

 6404ت ,34/ 12 ,تاريخ بغداد  2
 مؤسسةر عباس إحساف: اققر األقطار خرب يف اظتعطار الركض ,اظتنعم عبد فب ػتمد ,اضًتمَتم  3

 1/232 رـ 1980 ,2: الطبعةر السراج دار ,بَتكت ,للثقافة ناصر
 1/9 بَتكت, مكتبة أعالـ الكتب ,غَتهػتمد مهدم اظتسلمي ك: حتقيق, موسوعة أقواؿ الدارقطٍت  4
: حتقيق رالوايف بالوفيات ,خليل الدين صالح ,الصفدم ؛6404ت  ,34/ 12, تاريخ بغداد  5

 6/470 ىػر1420 ,بَتكت ,الًتاث إحياء دار: النشر دار ,مصطفى كتركي األرناؤكط أزتد
 1/10 ,موسوعة أقواؿ الدارقطٍت  6
 .د: ؽمؽتح, العلل الواردة يف األحاديث النبوية ,الدراقطٍت ؛6404ت  ,12/34تاريخ بغداد   7

 1/13 ,ـ1985 ,االكذل الطبعة, دار طيبة الرياض,  السلفيػتفوظ الرزتن زين ا
 13/ 1 ,ر كعلل الدراقطٍت6404ت  34ص /  12ج  تاريخ بغداد  8
. 1/21 رمربكؾ إشتاعيل مربكؾ: حتقيقر بالقاىرة  –القرآف مكتبة: الناشرر رؤية ا ,الدارقطٍت  9

. 12ص /  1ج ر حتقيق الغنيمافر مكتبة الدارالصفات ,لدارقطٍتا  10
ر توضيح اظتقاصد كتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلماـ ابن القيم ,أزتد بن إبراىيم بن عيسى  11

 1/533ر زىَت الشاكيش: حتقيق, 1406الطبعة الثالثةر  ,بَتكت, اظتكتب اإلسالمي
 200: آؿ عمراف, القرآف  12

 457 /16 ,سَت أعالـ النبالء  13
 .اظترجي السابق  14
. ابقاظترجي الس  15
 32: النجم, القرآف  16
 6404ت  ,12/34 ,تاريخ بغداد  17
. اظتصدر السابق  18
. اظتصدر السابق  19
 457 /16  ,سَت أعالـ النبالء  20
 6404ت , 34/ 12 ,تاريخ بغداد  21
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حنزابة كزير كافور  خرج من بغداد إذل مصر قاصدا أبا الفضل جعفر بن الفضل اظتعركؼ بابن  22

ليساعده عليو كأقاـ عنده  ق أف أبا الفضل عاـز على تأليي مسند فمضى إليواإلخشيدم ففنو بلغ
كأعطاه شيئا كثَتا كحصل لػو بسببو ماؿ  مدة كبالغ أبو الفضل يف إكرامو كأنفق عليو نفقة كاسعة

ختريج جيتمي ىو كاضتافظ عبد الغٍت بن سعيد على  جزيل كدل يزؿ عنده حىت فرغ من اظتسند ككاف
ر عباس إحساف: ؽمؽر تحالزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات, ابن خلكاف]. تو إذل أف ؾتزاظتسند ككتاب

 [3/298 ,بَتكت ,صادر دار
 ,جعفر بن ػتمد ,الكتاين ؛4/314 ,بَتكت ,للماليُت العلم دار ,األعالـ ,خَت الدين, الزركلي  23

 دار رالكتاين الزمزمي ػتمد ظتنتصرا ػتمد: حتقيقر اظتصنفة السنة كتب مشهور لبياف اظتستطرفة الرسالة
 بن اضتي عبد, الدمشقي ؛1/21ر 1986  –1406ر 4طر بَتكت ,اإلسالمية البشائر

 رالعلمية الكتب دار: النشر دار: ر طذىب من أخبار يف اللىب شلرات رالعكرم أزتد
3/116 

 ,ـ1992, بَتكت, دار الكتب العلمية ,كشي العنوف ,مصطفى بن عبد ا كاتب جله  24
2/1208 

  12/35, تاريخ بغداد  25
مؤسسة األعلمي ر لساف اظتيزاف ,أزتد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ,العسقالين  26

 6 ,اعتند ,دائرة اظتعرؼ النعامية: حتقيق ر ـ1986الطبعة الثالثة ر  ,بَتكت, للمطبوعات
/249 

 1/237 ,تاريخ إشتاعيل بن علي األيويباظتعركؼ باظتفتصر يف أخبار البشر  ,إشتاعيل بن علي ,أبو الفداء  27
 12/39, تاريخ بغداد  28
 7/224 ,األغاين, أبو الفرج, األصفهاين ؛32ص, طبقات الشعراء ,ابن اظتعتز  29
 12/33, الرجاؿ قاموس  30
 بن موفق .د: حتقيق ,للدارقطٍت كاظتفتلي اظتؤتلي ,البغدادم عمر بن علي اضتسن أبو ,الدارقطٍت  31

 3/1309. اإلسالـ الغرب دار :القادرر الطبعة عبد بن ا عبد
 ,حياف طبي دار الكتب آؿ طالؿ: اقق ,للدارقطٍت السلمي سؤاالت ,اضتسُت بن ػتمد ,السلمي  32

 238ص ,بَتكت لبناف
 458-16/457 ,سَت أعالـ النبالء  33
 313ص ,للدارقطٍت السلمي سؤاالت  34
 225ص ,سؤاالت السهمي  35
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 11/51, يخ بغدادتار  36
 313ص ,سؤاالت السلمي  37
 36ؽ /4ج ,العلل لدارقطٍت  38
 36ؽ /4ج ,العلل لدارقطٍت  39
 ؛4/57 ,الفوائد الرجالية  ,ْتر العلـو ؛436ر ك33ػ 12ص ,قاموس الرجاؿ ,لتسًتما  40

هتليب اظتقاؿ يف تنقيح كتاب  ,ألبطحي؛ ا8/514, رجاؿ اضتديث مستدركات علم ,لشاىركدما
  5/306, النجاشي رجاؿ

معرفة القراء الكبار على الطبقات , ػتمد بن أزتد بن عثماف بن قامياز أبو عبد ا, اللىه  41
شعيب , بشار عواد معركؼ: حتقيق 1404الطبعة األكذلر  ,بَتكت, مؤسسة الرسالة, كاألعصار
 1/351 ,صاحل مهدم عباس, األرناؤكط

 2/667, ألعصارالطبقات كامعرفة القراء الكبار على   42
 ,مكتبة أضواء السلي ,العلو للعلي الغفار ,ا ػتمد بن أزتد بن عثماف بن قامياز عبد أبو ,اللىه  43

  1/234 ,اظتقصود أبو ػتمد أشرؼ بن عبد: حتقيق ,ـ1995الطبعة األكذلر  ,الرياض
 6/249 ,ساف اظتيزافؿ  44
 مصطلح علم يف اظتوقعة, قىامٍياز بن عثماف بن أزتد بن ػتمد  عبد أبو الدين مشس ,اللىه  45

 1/20 رالقاىرة, القرآف مكتبةر اضتديث
, ر كفيات االعياف16/452 ,سَت أعالـ النبالء؛ 40ك 12/34 ,تاريخ بغداد  46

بتحقيق كتعليق  ,النهاية البداية, الدمشقي اشتاعيل الفداء أبو اضتافظ الماـا كثَت بنا ؛3/298
 11/317, العريب تراثاؿ إحياء دار ,شَتم علي

 5/188 ,اصتامي ألخالؽ الراكم كآداب الساميطتطيب البغدادم ا  47
, دار إحياء الًتاث العريبر اظتنهاج شرح صحيح مسلم بن اضتجاج ,أبوزكريا ُيِت بن شرؼ ,النوكم  48

 1/3 ,ىػ1392الطبعة الثانيةر ر بَتكت
 6/59 ,بغداد تاريخ  49
 ,(اقق) السلفي ا زين الرزتن فوظظتحر "كاردة يف األحاديث النبويةالعلل اؿ"مقدمة , الدارقطٍت  50

 .دار طيبة ,ـر الرياض1985/ىػ1405
 6/59 ,بغداد تاريخ  51
 6/59 ,بغداد تاريخ  52
 .95-89ص السلفي الرزتن فوظظتحر "العلل الواردة يف األحاديث النبوية"مقدمة   53
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 2/159 ,اظترجي السابق  54
 2/145 ؽراظترجي الساب  55
 159 /2 رعلل الواردة يف األحاديث النبويةاؿ  56
 2/58 اظترجي السابقر  57
 2/14 اظترجي السابقر  58
 2/150 ,العلل الواردة يف األحاديث النبوية  59
ر 5/106ر 4/225ر 4/209ر 4/35ر 3/171: كانعر أيضا ؛2/242 اظترجي السابقر  60

 6/141ر 5/190ر 5/135
 6/194 اظترجي السابقر  61
 12-3/10اظترجي السابقر   62
 2/120العلل الواردة يف األحاديث النبويةر   63
 2/182اظترجي السابقر   64
 101-2/100اظترجي السابقر   65
 2/182ر علل الواردة يف األحاديث النبويةاؿ  66
 2/53اظترجي السابقر   67
 1/129اظترجي السابقر   68
 2/58ظترجي السابقر ا  69
 1/220 اظترجي السابقر  70
 2/71اظترجي السابقر   71
 2/150اظترجي السابقر   72
 2/176اظترجي السابقر   73
 2/173اظترجي السابقر   74
 2/175اظترجي السابقر   75
 2/179اظترجي السابقر   76
 2/149اظترجي السابقر   77


