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مقرونا باالحترام الكبري لكل من كان خري معني يل  أتقدم جبزيل الشكر و العرفان
إلجناز هذا البحث، و أعرب عن خالص امتناين اخلاص لألفاضل السادة العلماء أعضاء 

  :جلنة املناقشة
األستاذ الدكتور سعيد فكرة عميد كلية العلوم االجتماعية و والعلوم اإلسالمية   

رحابة الصدر و اليسر و تقدمي كل أشكال املساعدة إلمتام الرسائل الذي يتميز ب
  .اجلامعية و منها هذه الرسالة

األستاذ الدكتور نصر سلمان املشرف على هذا العمل ملا له من أخالق فاضلة   
  .ال منلك أن نضاهيه يف ذلك

 األستاذ الدكتور منصور كايف الذي تربطين به عالقة خاصة ليست لغريه، أرجو  
  .دوامها
  .األستاذ الدكتور مصطفى محيداتو و الذي لسمو أخالقه كنت دائم احلياء منه  
  األستاذ الدكتور خمتار نصرية و الذي كلما لقيته زاد احترامي له؟  
األستاذ الدكتور أبو بكر كايف و الذي ارتسمت يف ذهين صروته األوىل و اليت   

  .مل تتبدل و مل تتغري
  .دكتور عبد احلكيم فرحات مقترح عنوان هذه الرسالةكما أشكر األستاذ ال  
   . و أخريا أسدي شكري و امتناين لكل مشاخيي و زمالئي يف الكلية و خارجها  

 
 
 





 
  

  : قوله تعاىل إىل كل مسلم تلقى
  )2(ن من علق خلق اإلنسا) 1(رأ باسم ربك الذي خلق إق" 

 علم اإلنسان ما مل يعلم) 4(الذي علم بالقلم ) 3(اقرأ و ربك األكرم 
)5("  

  .من مبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل يوم القيامة
  .أهدي هذا العمل سائال اهللا عز و جل السالمة يف العاجل و اآلجل
  .و صلى اهللا على سيدنا حممد و آله و أصحابه و سلم تسليما كثريا
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مـقـدمـة
إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه، و نعوذ باهللا من 

شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهدي اهللا فال مضل له، و من يضلل فال 
هادي له، و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، و أشهد أن حممدا عبده و 

. ى اهللا عليه و آله و سلمرسوله، صل  
إن علماء اإلسالم اهتموا دائما و أبدا بأحاديث الرسول صلى اهللا عليه و 

، إذ يعتربوهنا أشرف سلم ألهنا ثاين أدلة علوم اإلسالم بعد علوم القرآن الكرمي
.و أفضلها على اإلطالق العلوم   

م إىل يوم و قد جتلى هذا االهتمام منذ مبعث الرسول صلى اهللا عليه و سل
الناس هذا، متخذا سبال خمتلفة يف حفظ الرواية الشفوية و السند املتصل يف اجليل 
األول من الصحابة التابعني، و يف تدوينها و توثيقها، كتابة و تصنيفا، يف األجيال 

.اليت خلفت بعد ذلك  
و قد بذلت جهود يصعب على أي كان نفيها أو نكراها، اعترف هبا 

، أدت إىل رصيد معريف رصني متميز ترك آثارا واضحة يف مسار القريب و البعيد
جعلت كل منتسب هلذه األمة يشعر . املعرفة اإلنسانية عموما و اإلسالمية خصوصا

باالطمئنان التام و االعتقاد الراسخ إىل أن السنة النبوية حمفوظة حبفظ اهللا هلا، ذلك 
و حياهتم خلدمة السنة النبوية  أن اهللا قيض هلا علماء أجالء جبلهم و قصر جهدهم

الشريفة يف خمتلف األمكنة و األزمان، مهمتهم تكمن أصال يف التنبيه الدائم و 
اليقظة املتواصلة يف بيان و دفع كل حتريف أو تزييف أو تشكيك أو شبهة من أي 

.مصدر كان عن قصد أو غري قصد أو حسن نية يف بعض األحيان  
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ات اإلسالمية و غريها يف أرض اهللا تغين عن و إن ما تزخر به رفوف املكتب
تقدمي دليل على ما ذكر، و ما األمساء الكبرية اليت ارتبطت بعلوم احلديث إمجاال من 

قبل و من بعد إال برهان عملي على املضي قدما يف إبراز أنوار احلديث النبوي 
. الشريف  

األوىل كانت إن األسس القومية املتينة اليت أرساها علماؤنا يف العصور 
كافية لبناء القالع احلصينة تشع منها أنوار النبوية على الدوام مل حتل دون مواصلة 
تزيني و جتميل هذه القالع بالآليلء املشعة يف جوانبها املختلفة، فالكل يسعى إىل 

.مواصلة البناء  
و ها هي اجلامعات اإلسالمية املختلفة تقدم حبوثا يف مستويات خمتلفة من 

سات حول احلديث النبوي الشريف، منها ما يتوجه حنو إبراز جهود األئمة الدرا
األعالم يف خدمتهم للسنة النبوية الشريفة حتت عناوين خمتلفة لعل أمهها الوقوف 

.على مناهجهم و سبلهم املتعددة يف هذا اجملال  
منهج " و هذه الدراسة املتواضعة املقدمة إىل السادة العلماء و املوسومة بـ

ما هي إال حماولة لتتبع خطى الباحثني " اإلمام الدارقطين يف دراسة علل احلديث
فقط، و لعلها تكون عونا و سندا أوليا لفهم و معرفة أدبيات البحث األوىل ألحد 

. أعالم احلديث عموما و يف مادة العلل خصوصا  
إن الدارس للمؤلفات اخلاصة بعلم أصول احلديث يقف على حقيقة أساسية   

من أهم علوم احلديث ) علم علل احلديث(اتفق عليها أهل هذا العلم وهي اعتبار 
وأدقها وأجلها ويكفي يف إثبات ذلك تتبع أقوال علماء هذا الشأن، وتطبيقاهتم يف 

تظافرت جهودهم مجيعا حبثا ونقدا وتأليفا لتتبع  اإذ   .ات اليت ورثناها عنهماملؤلف
، وإن اختلف مناهجهم لغاية واحدة وهي بيان مسار رواية احلديث النبوي الشريف

ويبقى خللف هذه األمة   . عليه وسلم أو عدمهاصحة الرواية عن النيب صلى اهللا
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الوقوف على هذه املؤلفات، ودراستها، وحماولة إبراز ما فيها من نفائس وكنوز، 
 ا حسب ما يقتضيهليبقى التواصل قائما بني مبتكر هلذه املناهج، وبني جمدد هل

ولقد سبق إىل بيان ذلك كثري من الدارسني، كل يف جمال اهتمامه،   .احلال
وأخذ   .يب تارة أخرىواختصاصه، بالتحقيق والدراسة تارة، وبالتعليق وإعادة الترت

يف  البحث منحى أخر يف حماولة التعرف واستكشاف طرائق الرواد األوائل
ن قد سار على خطى أولئك ومقدِّم هذا البحث متىن أن يكو  .مصنفاهتم املختلفة

قدامى يف بناء الذين حياولون قراءة، واستنباط بعض ما ميكن تسميته مبنهج ال
وقد وقع االختيار والتقرب من أحد أئمة احملدثني األفذاذ أال   .وتأليف مصنفاهتم

يف أعظم ما تركه مرياثا " اإلمام احملدث أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين"وهو 
حماوال " العلل الواردة يف األحاديث النبوية"عين به كتابه املوسوم بـ هلذه األمة وأ

يف ذلك قراءته واالستعانة مبا كتب حوله لتكون تصور حول الكتاب أطلقت عليه 
وتسجيله أطروحة الدكتوراه يف " منهج اإلمام الدار قطين يف دراسة علل احلديث" 

  .احلديث وعلومه
 

:وضوعأسباب و دوافع اختيار هذا امل  
هناك سبب شخصي : أما عن سبب اختياره فيمكن إجياز ذلك فيما يأيت 

.وأسباب علمية  
فالسبب الشخصي مرده إىل أنه وخالل إعداد رسالة املاجستري وكان حول  

وقفت فيه على حقيقة أساسية وهي أن ". منهج ابن سعد يف كتاب الطبقات"
ألمة بالقبول واالستحسان، عينه تلقته ابجهود الباحث لو وجهت لدراسة مصنف 

أمكنه ذلك من تكوين خربة يتميز هبا عن غريه يف ذلك اجملال، وهذا أوىل من تتبع 
.مسائل متفرقة يف مصنفات شىت، واهللا أعلم  
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أما األسباب والدواعي العلمية هلذا االختيار فمرده إىل أن أغلب  
علم علل ( كانت يف األطروحات املسجلة يف اآلونة األخرية حول احلديث وعلومه 

يسري يف  ، من جهة ومناهج احملدثني عموما من جهة أخرى، وهذا البحث)احلديث
:د أسباب ودوافع ذاتية أخرى منهاولعله توج .هذا االجتاه  

الوقوف على ما حتتويه مؤلفات الدارقطين، وإن كان اجلهد منصبا على كتاب 
  . بالدرجة األوىل" العلل"

 دراسة املصادر األصلية لعلوم احلديث حىت تتكون توجيه اجلهد والوقت إىل
لدى الباحث أساسيات البحث يف هذه املصادر، وهي صعبة املنال يف زمننا 

.هذا  
االقتراب من منازل هؤالء املؤلفني عن طريق قراءة مصنفاهتم، ومن بينهم 

.اإلمام الدارقطين  
ث يف مؤ لفات إظهار أسس بناء هذا الكتاب مضافا إىل جهود من توىل البح

. هذا اإلمام  
 

:إشكالية البحث  
إنه وبالنظر إىل العصر الذي نعيشه تغريت أساليب التعبري وتقنياته وأدواته عما كان 
عليه األمر زمن ظهور تلك املؤلفات، يف أساليب الكتابة والتعبري والتأليف وكيفية 

استعمال أدوات التصنيف، حيث حنتاج حاليا إىل االستفادة من مصنفات القدامى ب
كل ذلك جعل الباحثني يستعملون أساليب حديثة لتقريب . التعبري الالزمة لوقتنا
.أعمال من سبقنا  

منهج للتعبري عن طريقة التأليف "ومن هنا يالحظ كثرة استعمال مصطلح 
".للمصنفات القدمية  
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وهذا البحث حنى هذا املنحى وهو يسأل عما إذا كان هناك طريقة ومنهج سلكه 
".العلل"إلمام الدارقطين يف تأليف كتابه ا  

وقد استعملت أدوات البحث للوصول إىل إجابات لعلها تكون مقبولة لدى السادة 
العلماء املناقشني، وما ذا كانت قد أفضت حقا إىل الكشف عن هذا املنهج 

.املفترض  
 ومن هذه األدوات إتباع أساليب الباحثني يف هذا املضمار من دراسة احلالة،

.والتحليل، واملقارنة، واالستنتاج، وغريها  
 

:الصعوبات  
:ميكن حصرها يف   

.احلصول على الكتاب حمل الدراسة صعوبة  
.سعة املادة حمل الدراسة       

.االنشغاالت املختلفة وإن مل تكن مربرا كافيا لتذليل هذه الصعوبات  
 

:الدراسات السابقة  
ل البحث رمسيا إملام كاف بالدراسات مل يكن لدى الباحث حني إبداء رغبته تسجي

لإلمام الدارقطين، حىت يعرف أين انتهت ويبين " العلل"اليت قامت حول كتاب 
:على بعض الدراسات ولعل أمههاعليها، ولكن بعد مرور الوقت اطلع الباحث 

وجعلها مقدمة للتحقيق، " العلل"الدراسة اليت وضعها حمقق حمقق كتاب   
                  .وهي اليت أفادتين جدا

وبعد الشروع يف تبييض بعض أجزاء هذا البحث وقفت على دراسات مكملة 
مرويات اإلمام الزهري املعلة يف كتاب العلل للدار قطين : للدراسة السابقة بعنوان

  .للدكتور عبد اهللا دمفو، نشرت من طرف مكتبة الرشد
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.دراسة وحتقيقا" سنن الدارقطين"باإلضافة إىل دراسات حول   
ة، ومجيعها لك املقدمات اليت وضعها حمقق مؤلفات الدار قطين يف بلدان متفرقوكذ

.خرقد أعانتين بشكل أو بآ  
:وقد تناولت هذا املوضوع بالبحث وفق اخلطة اآلتية  

 
:خطة البحث  

. مقدمة وأربعة فصول وخامتة وقد قسمت هذا البحث إىل   

وضوع إضافة إىل إشكالية أسباب ودوافع اختيار هذا املتناولت فيها و: املقدمة 
.البحث والصعوبات اليت واجهت البحث  

 
اإلمام الدارقطين حياته وعصره :الفصل األول   

طلبه  –مولده  –اسم اإلمام الدارقطين : املبحث األول        
.ثناء العلماء عليه –عقيدته  –رحالته العلمية  –للعلم                        

مرتلة اإلمام الدارقطين العلمية  :املبحث الثاين           
   مؤلفاته - تالميذه  –شيوخه  –                         

  
أنواع العلل عند اإلمام الدارقطين: الفصل الثاين   

أجناسها - أقسامها  –العلة مفهومها : املبحث األول         
املؤلفات يف العلل   :املبحث الثاين                     
.أنواع العلل عند اإلمام الدارقطين: ملبحث الثالثا        
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منهج اإلمام الدارقطين يف تعليل املرويات: الفصل الثالث   
 

.منهج اإلمام الدارقطين يف التعليل جبرح الرواة :الفصل الرابع   
.اخلامتة   

.فهرس املصادر واملراجع  
.فهرس املوضوعات  
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لفصل االولا  
اإلمام الدارقطين حياته وعصره                            

 املبحث األول:
:التعريف باإلمام احلافظ أيب احلسن علي بن عمر الدار قطين     

هو اإلمام  احلافظ أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود 
الدارقطين البغدادي، و دار القطن بفتح . ()1(ابن النعمان بن دينار بن عبد اهللا 

حملة  )2(ال و سكون األلف و فتح الراء و سكون الطاء املمهلة و يف آخرها نون الد
، )3(كانت ببغداد من هنر طابق اجلانب الغريب بني الكوخ و هنر عيسى بن علي 

.)4(خربت الساعة   
:مولده -1  

، و نقل )6( سنة مخس و ثالمثائة : ، و قيل)5(ولد سنة ست و ثالمثائة 
و لكنه صدر كالمه بالقول األول، و يرجح هذا القول ، )7(اخلطيب القولني 

مات أبو العباس أمحد بن حممد بن شريح «: تصريح الدارقطين نفسه به حيث قال
.)8(»و ولدت يف هذه السنة ... القاضي الفقيه سنة ست و ثالمثائة   

 
 

                                                 
  :مصادر ترمجنه - 1

: ، معجـم البلـدان  23-1= الورقة / 1: ، أطراف الغرائب و األفراد5/273: ، األنساب183/  7: ، املنتظم12/34: تاريخ بغداد
2/422.  
  .1/404: اللباب - 2
  .، و هنر عيسى بن علي قد أندثر اآلن2/422: معجم البلدان - 3
  .5/273: األنساب - 4
  .3/991: ، تذكرة احلفاظ10/4/516: أ، سري أعالم النبالء11الورقة / 1دمة أطراف الغرائب و األفراد ، مق7/193: املنتظم - 5
  .3/298: ، وفيات األعيان7/183: املنتظم - 6
  .40 -12/39: ت بغداد - 7
  .الورقة أ: سؤاالت السلمي - 8
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:طلبه للعلم -2  
حيرص  كان والد الدار قطين رجل علم، و من احملدثني الثقات، فالبد أن

: على تعليم ولده و هو صغري، كما انه بدأ الكتابة و هو صيب، فقد قال عن نفسه
و كان حيضر جملس البغوي منذ  )1(» كتبت يف أو لسنة مخس و عشر و ثالمثائة «

كنا منر إىل البغوي و الدار قطين صيب ميشي « : نعومة أظافره، قال يوسف القواس
و مسع و هو صيب من أيب : و قال الذهيب ،)2(» خلفنا بيده رغيف عليه كامخ 

، و الذي )3(القاسم البغوي و حيىي بن حممد بن صاعد، وأيب بكر ابن أيب داود 
يظهر لنا و حنن نقرأ حياة الدار قطين أنه حفظ القرآن و هو صغري، فقد قال عن 

خيرج الكتاين حمدث : كنت أنا و الكتاين نسمع احلديث فكانوا يقولون«: نفسه
 )4(»د، و خيرج الدار قطين مقرىء البلد، فخرجت أنا حمدثا و الكتاين مقرئاالبل

أضف إىل ذلك أن من عادة املسلمني أهنم كانوا حيفظون القرآن الكرمي ألبنائهم 
.وهم يف مرحلة الطفولة  

: رحالته العلمية-3  
بعد أن مسع الدار قطين شيوخ بلده أرحتل إىل البصرة و الكوفة و إىل غري  

من مدن العراق و اليت كانت مركزا من مراكز العلم و العلماء، فقد رحل إىل  ذلك
، كما انه رحل إىل الكوفة للسماع من )5(البصرة يف حدود العشرين و ثالمثائة 

: احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن القاسم بن زكريا الكويف السوداين، قال الدار قطين
  )6(»مث مضيت إىل الكوفة ألمسع منه . ..كتبت ببغداد من األحاديث السوداين «

                                                 
  . يف قائمة شيوخهو انظر ترمجة والد الدارقطين. أ نسخة دار الكتب 2سؤاالت الربقاين ق  - 1
  .578: خمتار الصحاح) الذي يؤتدم به معرب(، و الكامخ 3/944: ت احلفاظ - 2
  .10/4/516: سري أعالم النبالء - 3
  .7/87: املنتظم - 4
  .3/572: امليزان - 5
  .12/37: ت بغداد - 6
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دخل الدار قطين الشام و مصر «: و رحل إىل الشام و مصر و احلجاز، قال احلاكم
.)1(»على كرب السنة، و حج، و استفاد و أفاد، و مصنفاته يطول ذكرها   

:رحلته إىل مصر -3  
 و من أبرز رحالت الدار قطين رحلته إىل مصر، إذا دارت حوهلا شبهات، 

أراد أن «و كان هلا أثر علمي يف أهل مصر، و بيان ذلك أن الوزير إبن حنوزانة 
يصنف مسندا، فخرج أبو احلسن إليه، و أقام عنده مدة يصنف له املسند، و حصل 

: وقد حدد لنا الدار قطين وقت دخوله مصر فقال )2(»له من جهته مال كثري 
 و ثالمثائة، و قد الم اليافعي يعين )3(»...خلت مصر يف سنة سبع و مخسني د...«

فإنه ... «: الدار قطين الرحتاله إىل مصر و أخذه املال من الوزير ابن جرتابة، فقال
ال أرى : و إن كان ظاهره كما قالوا املساعدة له يف ختريج املسند املذكور، قلت

مثل هذا الئقا بأهل العلم، و ال بأهل الدين، نعم لو كانت مثل هذه املساعدة 
أهل العلم و الدين، و ال يشوهبا شيء من أمور الدنيا، كان حسنا منه  )4() البعض(

.)5(» منه و فضال و حرصا على نشر العلم و املساعدة يف اخلري  
عن الدار قطين يف ذلك بعد ان أورد  –رمحه اهللا تعاىل  –و قد دافع الذهيب 

يش، و مل يكن له حكاية تدل على أن الدار قطين مل يكون يف حالة ميسرة من الع
حضرت أبا احلسن وجاءه أبو : قال أبو احلسن العتيقي«نصيب وافر من املال 

هذا : احلسني البيضاوي بغريب ليقرأ له شيئا، فامتنع و اعتل ببعض العلل، فقال
غريب، و سأله أن ميلي عليه أحاديث فأملى عليه أبو احلسن من حفظه جملسا تزيد 

فإنصرف : قال) نعم اهلدية أمام احلاجة(منت مجيعها أحاديثه على العشرين حديثا 

                                                 
  .10/4/520: سري أعالم النبالء - 1
  .235 -7/234: ت بغداد - 2
  .4/275: ، أ، التهذيب13الورقة سؤاالت السهمي  - 3
  .وال يصح املعىن عليه) من بعض(يف األصل  - 4
  .2/427: مرآة اجلنان - 5
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الرجل مث جاءه بعد، و قد اهدي له شيئا فقربه و أملى عليه من حفظه بضعة عشر 
)1(). إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه(حديثا متون مجيعها   

و هي دالة على سعة حفظ .. هذه حكاية صحيحة : قلت«: قال الذهيب
بطلب شيء، و هذا مذهب لبعض العلماء، و لعل  هذا اإلمام، و على أنه لوح

الدار قطين كان آنذاك حمتاجا، و كان يقبل جوائز دعلج السجري، و كذا وصلة 
.)2(»الوزير إبن حرتابة جبملة من الذهب ملا خرج له املسند  

و جيب أن ال ينسى القارئ أن ابن خرتابة مل يكن وزيرا و صاحب سلطان 
بري و رجل عادل بذل نفسه للعلم و العلم و العلماء، وجاه فقط، إمنا هو عامل ك

   فرحلة الدار قطين له ملساعدته إمنا هي رحلة لعامل من العلماء مشهود له بالتقوى
و الصالح، و هذا أمر ال يالم عليه الدار قطين خاصة و أنه مل يقصر نفسه و علمه 

ري، و تأثروا به، و عرفوا على ابن خرتابة بل نشر علمه بني طالبه و استفاد منه الكث
مرتلته و فضله، و كان من أبرز تالميذه احلافظ أبو حممد عبد الغين بن سعيد 

ملا أراد الدار قطين اخلروج من عندنا «: األزدي، قال منصور بن علي الطرطوسي
تبكون و عندكم عبد الغين ابن سعيد : من مصر، خرجنا نودعه، و بكينا، فقال لنا

و هكذا غادر الدار قطين مصر تاركا بعده تلميذه عبد الغين بن . )3(»و فيه اخللف 
.سعيد ليتم رسالته يف أهل مصر  

:عقيدة اإلمام الدارقطين-4  
: و قد وجهت إليه هتمتان  

.أنه أشعري: هي التشيع، و الثانية: األوىل  

                                                 
  .12/39: ، احلكاية يف ت بغداد10/4/520: سري أعالم النبالء - 1
  .520/ 10/4: سري أعالم النبالء - 2
  .3/1048: ت احلفاظ - 3
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كان حيفظ ديوان السيد احلمريي يف مجلة « : أن الدار قطين: و سبب التهمة األوىل
و ال شك أن هذا دليل هزيل و  )1(»ما حيفظ من الشعر، فنسب إىل التشيع لذلك 

السيد . ميت ال يصلح ألن يتهم من أجله حافظ كبري الدار قطين بالتشيع، نعم
، و لكنه كان شاعرا مطبوعا حلو الشعر، بليغه، )2(» كان رافضيا خبيثا «احلمريي 

فحفظ الدا قطين لديوانه من باب . )3(كما أن شعره كان منتشرا بني أهل بغداد 
توسعه يف املعرفة، فإىل جانب إشتغاله باحلديث و علله، كان رمحه اهللا تعاىل عاملا 
بالقراءات و اللغة و األدب، و لو أن كل من حيفظ ديوان شاعر ما يتهم بعقيدة 

و كل  ذلك الشاعر لكان كل من حفظ ديوان أيب نواس إهتم بالفسق و الفجور، 
فظ دواوين الشعراء اجلاهليني يتهم مبا يعتقدونه، ملا حفظ أحد هذه الدواوين من حي
إختلف قوم ببغداد من أهل : قال الشيخ« نقل السلمي عن شيخه الدار قطين ... 

علي أفضل، فتحاكموا إيل فيه، : عثمان أفضل، و قال قوم: العلم، فقال قوم
: و قلت  مل أرد السكوت  اإلمساك عنه خري، مث: فسألوين عنه فأمسكت و قلت

إرجع إليهم و : دعهم يقولون فيما أحبوا فدعوت الذي جاءين مستفتيا، و قلت
أفضل من علي بإتفاق مجاعة  –رضي اهللا عنه  –عثمان : أبو احلسن يقول: قل

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هذا قول اهل السنة، و هو أول عقد حيل 
ار قطين كان حيرج الكثري بسبب تشيعهم املمقوت كما كما أن الد )4(يف الرفض 

.سيأيت يف كتاب الضعفاء  
 
 
 

                                                 
  .12/35: ت بغداد - 1
  .هو امساعيل بن حممد بن يزيد: سيد احلمريي، و ال1/436: اللسان - 2
  .7/10: له ترمجة واسعة يف كتاب األغاين - 3
  .3/994: أ، ت احلفاظ 8سؤاالت السلمي الورقة  - 4
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: الثانية  
: انه أشعري، و سبب هذه التهمة ما رواه أبو ذر اهلروي تلميذ الدار قطين 

فإلتزمه الدار  )1(كنت ما شيا مع الدار قطين فلقينا القاضي أبا بكر ... «: قال
    هذا إمام املسلمني: من هذا؟ قال: ا إفترقا قلتقطين و قبل وجهه و عينيه، فلم

، و هذه احلادثة تدل على )2(» ... و الذاب عن الدين القاضي أبو بكر بن الطيب 
من هذا الذي صنعت ... « : مسو اخالق الدار قطين و تواضعه، فقد قال له أبو ذر

ين مل يكن ذلك أن الدارقط) 3(..به ما مل اعتقد انك تصنعه و انت إمام وقتك؟
مغرورا بنفسه مزهوا بعمله، و إمنا كان متواضعا جمال ألهل العلم و الفضل، قال 

هو الذي كان : قلت«: الذهيب بعد ان أورد حكاية أيب ذر بشأن أيب بكر الباقالين
ببغداد يناظر عن السنة و طريقة احلديث باجلدل و الربهان و باحلضرة روعي 

و ألوان البدع، و هلم دولة و ظهور بالدولة البويهية، املعتزلة و الرافضة و القدرية 
وكان يرد على الكرامية، و ينصر احلنابلة عليهم، و بينه و بني أهل احلديث عامر، 

... و إن كانوا قد خيتلفون يف مسائل دقيقة، فلهذا عامله الدار قطين باإلحترام 
«)4(.  

ا يف الدنيا شيء م: و مسعت الشيخ أبا احلسن يقول«: و قد قال السلمي
مل يدخل الرجل يف علم الكالم، : قلت«: و قال الذهيب. )5(»أبغض إيل من الكالم 

، و قد نقل الذهيب عن أيب احلسن انه أنشد )6(»و ال خاص يف ذلك بل كان سلفيا 
:أنشد شعرا قال فيه  

                                                 
 :، له ترمجة يف ت بغداد»أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد املعروف بإبن الباقالين األشعري املتويف ببغداد سنة ثالث و أربعمائة«هو  - 1
  .، و غري ذلك من املراجع217: ، تبيني كذب املفتري5/379
  .3/1105: ت احلفاظ - 2
  .11/2/245: سري أعالم النبالء - 3
  .11/2/246: سري أعالم النبالء - 4
  .10/4/521: ب، سري اعالم النبالء 14ق : سؤاالت السلمي - 5
  .11/4/520: سري أعالم النبالء - 6
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 حديث الشفاعة يف أمحد إىل امحد املصطفى نسنده 
ضا فال جنحدهعلى العرش أي  و جاء حديث بإقعاده    

)1(و ال تدخلوا فيه ما يفسده          أمر احلديث على وجهه    
  ثابتة، و سالمة عقيدته من البدع و الصالل -رمحه اهللا تعاىل –فسلفيه الدارقطين 

و التشيع امر ثابت أقره العلماء، و شهد به أقران الدارقطين، كما أخرب بذلك 
.من العلماء اخلطيب البغدادي يف تارخيه و غري ذلك  

:أقوال العلماء فيه و ثناؤهم عليه -5  
و كان فريد غصره، و قريع دهره، و غمام وقته، إنتهى إليه «: قال اخلطيب

   علم األثر و املعرفة بعلل احلديث و أمساء الرجال و احوال مع الصدق و األمانة 
و اإلطالع و الفقه و العدالة و قبول الشهادة و صحة االعتقاد و سالمة املذهب 

.)2(»بعلوم سوى علم احلديث  
صار الدارقطين اوحد عصره يف احلفظ و الفهم و الورع، «: و قال احلاكم

و إماما يف القراء، و النحويني، و أقمت يف سنة سبع و ستني ببغداد أشهرا، و كثر 
اجتماعنا، فصادفته فوق ما وصف يل، و سألته عن العلل و الشيوخ و له مصنفات 

.)3(»ها، فأشهد انه مل خيلق على أدمي األرض مثله يطول ذكر  
كان الدارقطين ذكيا إذا ذكروا شيئا من العلم أي نوع «: و قال األزهري

.)4(»كان وجد عنده منه نصيب وافر   
أحسن : مسعت عبد الغين بن سعيد احلافظ مبصر يقول«: و قال الصوري

علي بن املديين يف : م ثالثةالناس كالما على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
.)1(» وقته، و موسى ابن هارون يف وقته، و علي بن عمر الدارقطين يف وقته   

                                                 
  .253: فارخمتصر العلو للعلي الغ - 1
  .، و غري ذلك من املراجع521، 10/4/520: ، سري أعالم النبالء83: ، كتاب األربعني حديث12/34: ت بغداد: أنظر - 2
  .992 – 3/991: ت احلفاظ - 3
  .12/36: ت بغداد - 4
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احلافظ الكبري أستاذ هذه الصنعة، و قبله و بعده إىل ... «: و قال ابن كثري
  زماننا هذا، مسع الكثري، و صنف و ألف و أجاد و أفاد و أحسن النظر و التعليل 

و كان ... العتقاد، و كان فريد عصره، و نسيج وحده، و إمام دهره و االنتقاد وا
.)2(»... من صغره موصوفا باحلفظ الباهر، و الفهم الثاقب، و البحر الزاخر   

عن األئمة من أهل  –رمحه اهللا تعاىل  –و حني سئل اإلمام ابن تيمية 
على مذهب  و أما البيهقي، فكان... «: احلديث ومذاهبه من و اجتهادهم، أجاب

  الشافعي منتصرا له علمه أقواله، و الدارقطين هو أيضا مييل إىل مذهب الشافعي، 
و أئمة املسند و احلديث، لكن ليس هو يف تقليد الشافعي كالبيهقي، مع أن  

البيهقي له اجتهاد يف كثري من املسائل، واجتهاد الدارقطين أقوى منه، فإنه كان 
.)3(»اعلم و أفقه منه   

: ن الدارقطين يعرف قيمة نفسه مع التواضع اجلم، قال رجاء املعدلو كا
قال اهللا : رأى الشيخ مثل نفسه؟ فقال يل: سألت أبا احلسن الدارقطين فقلت له«

«: تعاىل إن كان يف فن واحد : مل أرد هذا، قال: فقلت له. »فال تزكوا أنفسكم 
.)4(»مع يف، فال فقد رأيت من هو أفضل مين، و أما من اجتمع فيه ما اجت  

و قد سأل احلسن  –رأيت حممد بن أيب الفوارس «: و قال األزهري
ليس بني : يا أبا الفتح: مث قال له. عن علة حديث، أو اسم فيه، فأجابه -الدارقطين

»الشرق و الغرب من يعرف هذا غريي   

                                                                                                                                               
  .3/994: ، احلفاظ10/4/519: ، سري أعالم النبالء12/36: ت بغداد - 1
  .11/317: البداية و النهاية - 2
  .12/35: ت بغداد - 3
  .12/39: ت بغداد - 4
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يشعر أنه املدافع عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه  –رمحه اهللا  –و كان 
يا أهل بغداد ال تظنون أن أحدا يقدر يكذب على « : م احلمل لوائها، فقد قالوسل

.)1(» رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و أنا حي   
قرأت خبط محزة بن حممد بن طاهر الدقاق يف أيب حسن « : و قال اخلطيب
:الدار قطين  

 وسيطا فلم تظلم ومل تتحوب    جعلناك فيما بيننا ورسولنا 
لوالك مل يعرف الورى  فأنت الذي .)2(لو جهدوا ما صدق من مكذب   

:وفاته -6  
بعد حياة حافلة خبدمة السنة والدفاع عنها قوال وعمال وتعليما وتأليفا، 

انتهت حياة احلافظ الداري قطين بلقاء ربه تبارك وتعاىل ليبقي حيا بيننا مبا تركه 
ل سنة وفاة الدار قطين فقد من املصنفات واآلثار العلمية، وقد اتفقت الروايات حو

أشارت مجيعها إىل أن وفاته كانت سنة مخس ومثانني وثالمثائة،ولكن وقع اختالف 
هل هو شهر ذي القعدة أم شهر ذي احلجة ؟ : يسري يف حتديد الشهر الذي تويف فيه

ورجح اخلطيب أن وفاته كانت يف شهر ذي القعدة، كما اختلفت الروايات هل 
اء ودفن يوم األربعاء أم أن وفاته كانت يوم األربعاء ودفن يوم كانت وفاته الثالث

اخلميس؟ ومل أقف على ترجيح يف ذلك، ودفن أبو احلسن يف مقربة باب الدير، 
.)3(قريبا من قرب معروف الكرخي  

 656( وقال صدر الدين أبو علي احلسن بن حممد البكرين املتويف سنة

.نا مكان دفنهوبذلك يثبت ل )4( وزرت قربه هبا ):هـ  

                                                 
  .46-1/45: 1/45: املوضوعات إلبن اجلوزي - 1
  .12/39: ت بغداد - 2
  .12/40: ت بغداد - 3
  .، و قرب معروف الكرخي يف مدينة بغداد، الكرخ، و ما زال قربه قائما إىل اآلن84: كتاب األربعني حديثا - 4
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رأيت يف املنام ليلة من ليايل « :  وروى اخلطيب عن إن ماكوال قو قوله
شهر رمضان كاين أسأل عن حال أيب احلسن الدارقطين يف اآلخرة، و ما آل إليه 

.)1(» ذاك يدعى يف اجلنة اإلمام: أمره؟ فقيل يل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .12/40: ت بغداد - 1
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                                   :املبحث الثاين
  مرتلة اإلمام الدارقطين العلمية                    

:شيوخه - املطلب األول    
كان توسع الدارقطين يف الطلب و الرحلة مع إزدهار عصره بالعلم و العلماء 

سببا يف كثرة شيوخه الذين تلقى عنهم، و استفاد منهم، و تأثر هبم، و ال يتسع 
ين، لذا سأكتفي بذكر طائفة منهم مع التركيز املقام ال حصاء كل شيوخ الدارقط

على أهم من ظهر هلم أثر يف حياته العلمية، و الذين سئل عنهم يف كتاب الضعفاء 
.و سؤاالت محزة السهمي، و سؤاالت احلاكم  

أبو إسحاق إبراهيم بن محاد بن إسحاق بن زيد بن درهم األزدي موىل اجلرير  -1
و روى ...  العنربي، و علي بن مسلم الطوسي بن حازم، مسع أمحد بن عبيد اهللا

ثقة فاضل، و قال : عنه القاضي أبو احلسن اجلراحي، و أبو احلسن الدارقطين و قال
. )1(» ثقة جبل، تويف سنة ثالث و عشرين و ثالمثائة : عنه أيضا  

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى مب حممد اهلامشي، حدث عن أيب  -2
روى عنه الدراقطين، .. يب بكر الزهري، و احلسني بن احلسن املروزي مصعب بن أ

مل أر له أصال صحيحا فتركته، و قال : قال احلسن بن لولو.. و أبو جعفر الكتاين 
رأيت مساعه باملوطأ مساعا قدميا صحيحا، و : مسعت ابن أم شيبان يقول: الدارقطين

ل أيب إسحاق إبراهيم بن عبد رأيت أص: قال أبو احلسن حممد بن صاحل اهلامشي
الصمد اهلامشي عن أيب مصعب بن أيب بكر املوطأ مساعه مع أبيه باخلط العتيق خط 

و هو آخر من روى املوطأ عن أيب مصعب، تويف سنة : و قال الذهيب.. األصل 
.)2( مخس و عشرين و ثالمثائة  

                                                 
  .، و سيأيت له ذكر يف سؤاالت السمي6/61: ة يف ت بغدادله ترمج - 1
  .، و له ذكر يف سؤاالت السهمي2/205: أ، العرب 51الورقة : ، التقييد6/226: ، املنتظم6/132: ت بغداد له ترمجة يف  - 2
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ي إبن احلسن إبراهيم بن حممد بن عل: أبو إسحاق إبراهيم بن حممد، و يقال -3
.. الرباز، و يعرف بإبن بقرية، حدث عن علي بن املدين، و املفضل إبن غسان 
روى عنه أبو بكر بن شاذان،و أبو احلسن الدارقطين، و ضعفه، و نقل محزة 

تويف سنة ثالث و .. ليس باملرضي : السهمي عن احلسن بن علي البصري قوله
.)1(عشرين و ثالمثائة   

سند الوقت أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان إبن مالك العامل احملدث م -4
البغدادي القطيعي احلنبلي رواي مسند أمحد و الزهر و الفضائل له، مسع حممد بن 

ثقة زاهد، مسعت : حدث عنه الدارقطين و قال.. يونس الكدميي، وبشر بن موسى 
.)2(وتويف سنة مثان و ستني و ثالمثائة .. أنه مستجاب الدعوة   

بو احلسني امحد بن سعيد بن سعد وكيل دعلج بن أمحد املعدل، مسع منه أ -5
للنسائي، و كان شيخا فاضال، تويف سنة سبعني ) كتاب الضعفاء(احلسن الدارقطين 

.)3( و ثالمثائة  
أبو بكر بن سلمان بن احلسن بن إسرائيل بن يونس النجاد الفقيه احلنبلي،  -6

و رحل و صنف السنن، روى عنه إبن .. بة روى عن هالل بن العالء، و أيب قال
كان صدوقا عارفا، تويف سنة مثان و أربعني و : مردوديه، والدارقطين، قال اخلطيب

.)4(ثالمثائة   
 

                                                 
  .، و له ذكر يف سؤاالت السهمي1/64: ، امليزان159-6/158: له ترمجة يف ت بغداد - 1
  .، و غري ذلك من املراجع2/346: ، العرب395، 10/3/394: ، سري األعالم النبالء74، 73/ 4:  ت بغدادله ترمجة يف - 2
  .173، 1/172: له ترمجة يف ت بغداد - 3
  .، و له ذكر يف سؤاالت السهمي2/7: ، ط احلنابلة192، 191//4: له ترمجة يف ت بغداد - 4
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أبو بكر أمحد بن عيسى بن علي اخلواص، مسع عليا بن حرب املوصلي، و  -7
نتني و ثالثني و روى عنه الدارقطين و وثقه، تويف سنة إث.. سفيان بن زياد البلدي 

.)1(و ثالمثائة   
أحد .. أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور القاضي  -8

أصحاب حممد بن جرير الطربي، تقلد قضاء الكوفة، و كان من العلماء باألحكام 
و علوم القرآن و النحو، و غري ذلك، روى عنه أبو احلسن الدارقطين و لينه، و 

.)2(مخسني وثالمثائة  مشاه و غريه، تويف سنة  
أبو عبد اهللا أمحد بن حممد إبراهيم بن آدم املصلحي، روى عنه الدارقطين و  -9
.)3(ما علمت إال خريا، تويف سنة ثالثني و ثالمثائة : قال  
أبو سعيد أمحد بن حممد بن رميح بن عصمة بن وكيع بن رجاء النخعي، من  -10

و مسع العلم خبراسان، و غريها من أهل نسا، ولد بالشرمعان، و نشأن مبرو، 
البلدان، و كتب الكثري و صنف، و مجع، وذاكر العلماء، و كان معدودا يف حفاظ 

احلديث، و قدم بغدد دفعات، و حدث هبا عن حممد إبن إسحاق بن خزمية، و 
حدث عنه أبو احلسن الدراقطين، و أبو حفص بن .. حممد بن إسحاق السراج 
.)4( باجلحفة سنة سبع ومخسني و ثالمثائة شاهني، و حنومها، تويف  

أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن إبراهيم أبن زياد بن  -11
عبد اهللا بن عجالن الكويف املعروف بإبن عقدة، موىل بين هاشم، أبوه حنوى صاحل، 

لة، ألف مسع أمما ال خيصون، و كتب العايل و النازل، و كثرة احلديث و رحلته قلي
أمجع أهل الكوفة أنه مل ير هبا من زمن إبن : و مجع، حدث عنه الدارقطين و قال

                                                 
  .1/157: سؤاالت السهمي، روى عنه الدارقطين يف سننه ، و له ذكر يف4/281: له ترمجة يف ت بغداد - 1
  .2/182، 21/ 1: ، روى عنه الدارقطين يف سننه4/357: له ترمجة يف ت بغداد - 2
  .، و له ذكر يف سؤاالت السهمي1/148: ، روى عنه الدارقطين يف سننه4/385: له ترمجة يف ت بغداد - 3
  .، و غري ذلك من املراجع  و له ذكر يف سؤاالت السهمي2/307: ، العرب3/930: ظ، ت احلفا8، 6/5: له ترمجة يف ت بغداد - 4
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ما رأيت أحفظ منه حلديث : و قال أبو علي... مسعود إىل زمنه أحفظ منه 
.)1(الكوفيني و عنده تشييع، مات يف سنة إثنني و ثالثني وثالمثائة   

احلارث بن عبد الرمحن، أبو ذر أمحد بن حممد بن حممد بن سليمان بن  -12
املعروف بإبن الباغندي، مسع عبيد اهللا بن سعد الزهري، و حممد بن علي بن خلف 

و أبو احلسن الدارقطين نقل .. العطار، و روى عنه حممد بن عبيد اهللا بن الشخري 
دخلت على حممد بن حممد : مسعت الزيين يقول: محزة عن أيب مسعود قوله
ال تكتبوا عن إبين فإنه يكذب، فدخلت على إبنه أيب ذر : الباغندي فسمعته يقول

ما : ال تكتبوا عن أيب فإنه كذاب، و سئل محزة الدارقطين عنه فقال: فسمعته يقول
تويف أبو ذر سنة ست و .. علمت إال خريا و كان أصحابنا يؤثرونه على أبيه 

.)2(عشرين و ثالمثائة   
بن يزيد بن سعيد الغزاري البصري  أبو طلحة امحد بن حممد بن عبد الكرمي -13

املعروف بالوساوس، سكب بغداد، وحدث هبا عن نصر ابن علي اجلهضمي، وعبد 
روى عنه إبن شاذان، وأبو حفص بن شاهني،وأبو احلسن ..اهللا بن خبيق األنطاكي 

تكلموا فيه، وسأل عنه الربقاين : الدار القطين، ونقل محزة عن الدار قطين قوله
)3( .يف سنة إثنني وعشرون وثالمثائةثقة،تو:فقال  
ابو بكر أمحد بن املطلب بن عبد اهللا هارون الواثق بن حممد املعتصم بن -14

.. هارون الرشيد اهلامشي، مسع ابا مسلم الكجي، وموسى إبن إسحاق األنصاري
تويف ..وكان ثقة دينا صاحلا..روى عنه أبو احلسن الدار قطين،وأبو حفص اآلجري

.)4(أربعني وثالمثائة سنة أربع و  

                                                 
، امليزان و غري ذلك من املراجع، و له ذكر يف سـؤاالت  2/230: ، العرب337، 6/336: ، املنتظم5/14: له ترمجة يف ت بغداد - 1

  .السهمي
  .راجع، وله ذكر يف سؤاالت السهمي، و غري ذلك من امل2/206: ، العرب5/86: له ترمجة يف ت بغداد - 2
  .، و له ذكر يف سؤاالت السهمي5/58: ، ت بغداد47، 1/38: روى عنه الدارقطين يف السنن - 3
  .، و له ذكر يف سؤاالت السمي5/172: له ترمجة يف ت بغداد - 4
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أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد املقرئ شيخ القراء يف وقته  -15
ومصنف السبعة، ولد سنة مخس وأربعني ومائتني، مسع الرمادي،و سعدان بن 

و أبو احلسن الدارقطين و خلق، .. روى عنه احلديث أبو حفص بن شاهني.. نصر
تويف سنة أربع و ..م بكتاب اهللا من أبن جماهدما بقي يف عصرنا أعل: قال ثعلب

.)1(عشرين و ثالمثائة   
احلافظ اإلمام الثبت أبو طالب أمحد بن نصر بن طالب البغدادي، مسع عباسا  -16

أبو طالب أستاذي،تويف سنة ثالث و : الدوري و منه الدرقطين، و كان يقول
.)2(عشرين و ثالمثائة  

بن امساعيل بن حيىي بن بيان، اخلطيب، مسع  أبو حممد بن امساعيل بن علي -17
روى عنه الدرقطين و .. احلارث بن أيب أسامة التميمي، و بشر بن موسى اآلسدي

إبن شاهني و غريمها من املتقدمني، و كان فاضال فهما عارفا بأيام الناس و أخبار 
: اما أعرف إال خريا، كان يتحرى الصدق، و قال أيض: اخللفاء، قال الدارقطين

.)3(تويف سنة مخسني و ثالمثائة  ..ثقة  
احلافظ أبو حممد جعفر بن علي بن سهل الدقاق الدوري، حدث عن أيب  -18

روى عنه عبد اهللا ابن إبراهيم .. إمساعيل  الترمذي، و عن حممد بن زكريا الغاليب
كان فاسقا : بن ماسي، و أبو احلسن الدارقطين ضعفه أبو زرعة اجلرجاين و قال

.)4(ا، تويف سنة ثالثني وثالمثائة كاذب  
أبو الفضل جعفر بن الفضل بن حممد بن حسن بن الفرات املعروف بابن  -19

حرتابة البغدادي نزيل مصر، وزر لصاحب مصر كافور اخلادم، و حدث عن حممد 
و لذلك  رحل إليه ) املسند(بن هارون احلضرمي و غريه، و عزم على عمل 

                                                 
  . 3/58: ية الكربى،ط الشافع2/201: ،العرب10/1/131: ، سري أعالم النبالء5/144: ت بغداد له ترمجة يف - 1
  .،له رواية يف سنن الدراقطين3/832: ، ت احلفاظ10/1/30: ، سري أعالم النبالء2/198:، العرب5/182: له ترمجة يف ت بغداد - 2
  .، و غري ذلك من املراجع، و له ذكر يف سؤاالت السهمي1/459: ، اللباب306، 6/204: له ترمجة يف ت بغداد - 3
  . ، و غري ذلك يف املراجع و له الذكر يف سؤاالت السهمي1/413، امليزان، 223، 7/222: ادله ترمجة يف ت بغد - 4
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ولد ) املدبج(دة، و أعطاه مجلة، و روى عنه أحاديث يف الدارقطين و أقام عنده م
سنة مثان و ثالمثائة، اخلرتابة أمة كانت أم ولد الفضل، و يف اللغة القصرية السمينة 

.)1(تويف يف ثالث عشر ربيع األول سنة احدى و تسعني ثالمثائة .. الغليظة   
اين مسع قاسم بن احلافظ العالمة أبو حممد احلسن بن أمحد بن صاحل اهلمد -20

زكريا املطرز، و عبد اهللا بن ناجية، حدث عنه الدارقطين و أبو بكر الربقاين، و 
كان حافظا ثقة قال أبو العال حممد بن علي الواسطي، رأيت أبا احلسن الدارقطين، 

جاسا بني يدي أيب حممد السبيعي، كجلوس الصيب بني يدي املعلم هيبة و كان 
تويف سنة إحدى و سبعني و .. ت له أخالقا غري مرضية عسرا يف احلديث، و كان

.)2(ثالمثائة و قيل يف اليت قبلها   
أبو سعيد احلسن بن علي بن زكريا بن صاحل بن عاصم بن زفر إبن العالء  -21

بن أسلم العدوي البصري سكن بغداد، و حدث هبا عن عمر و بن مرزوق، و 
قطيعي و أبو احلسن الدارقطين و قال عروة بن سعيد، روى عنه أبو بكر بن مالك ال

متروك، قيل مات سنة تسع عشرة و ثالمثائة و قيل سنة مثان عشرة و ثالمثائة : عنه
)3(.  

أبو حممد دعلج بن أمحد عبد الرمحن السجستاين ولد سنة ستني و مائتني أو  -22
قبلها، مسع من هشام بن علي السريايف، و عبد العزيز بن معاوية، روى عنه 

ضفت : مسعت الدارقطين يقول: قال احلاكم. دارقطين و احلاكم، وخلق كثريال
لدعلج املسند الكبري، فكان إذا شك يف حديث ضرب عليه، و مل أر يف مشليخنا 

.)4(تويف سنة إحدى و مخسني وثالمثائة . أثبت منه  
                                                 

، و غري ذلك من املراجع،  3/48: العرب. 10/4/535: ، سري أعالم النبالء7/21: ، املنتظم235، 7/234: له ترمجة يف ت بغداد -1
  . و له ذكر يف سؤاالت السهمي

، و غري ذلك من املراجع و ستأيت لـه ذكـر يف سـؤاالت    3/952: ، ت احلفاظ2/355: ، العرب7/272: له ترمجة يف ت بغداد -2
  . السهمي

  . ، و غري ذلك من املراجع2/175: ، العرب6/394:،  املنتظم384، 7/381:له ترمجة يف ت بغداد - 3
  . ربى، ط الشافعية الك2/291: ، العرب7/1: ، املنتظم392، 8/387: له ترمجة يف ت بغداد - 4
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احلافظ العامل املصنف أبو احلسن عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق  -23
واسع الرحلة، كثري احلديث، ) معجم الصحابة(موي موالهم، البغدادي صاحب األ

كان حيفظ و لكنه كان خيطئ و : مسع احلارث بن أيب أسامة و منه الدارقطين و قال
: البغداديون يوثقونه، و هو عندي ضعيف، و قال اخلطيب: يصر، و قال الربقاين

و مائتني، و تويف سنة إحدى و  و لد سنة مخس و ستني.. اختلط قبل موته بسنتني
.)1(مخسني و ثالمثائة   

احلافظ أبو القاسم عبد اهللا بن إبراهيم األبندوين اجلرجاين، سكن بغداد، و  -24
حدث عن أيب خليفة، و احلسن بن سفيان و طبقتهما و كان أحد أركان احلديث، 

دا مثقال من كان حمدثا زه: و قال الربقاين... حدث عنه الدارقطين و الربقاين 
تويف سنة .. الدنيا، مل يكن حيدث لسوع أدب الطلبة، و حدثهموقت السماع 

.)2(ست و ستني و ثالمثائة   
احلافظ اجملود العالمة أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد بن واصل الفقيه  -25

الشافعي، حدث عن حممد بن حيىي الذهلي و أمحد بن يوسف السلمي، روى عنه 
ما رأيت أحفظ منه كان يعرف زيادات : د، والدارقطين و قالدعلج بن أمح

.)3(األلفاظ يف املتون تويف سنة أربع و عشرين و ثالمثائة   
أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز بن املرزبان اليغوي األصل،  -26

البغدادي ابن بنت أمحد بن منيع، ولد يف رمضان سنة عشرة و مائتني، و مسع ابن 
حدث عنه ابن صاعد، و اجلعايب، و .. اجلعد، و أمحد بن حنبل و ابن املديين 

كان  البغوي قل أن يتكلم على حديث، فإذا تكلم كان كالمه : الدارقطين، و قال

                                                 
  .1/2/295: ، سري األعالم النبالء2/292: ، العرب7/14: ، املنتظم11/89: له ترمجة يف ت بغداد - 1
  . 62الترمجة : ، كتاب الضعفاء و املتروكني3/347: ، العرب230: ، ت جرجان9/407: له ترمجة يف ت بغداد - 2
  . 3/310: الكربى: ، ط الشافعية6/286: ، املنتظم10/12: له ترمجة يف ت بغداد - 3



- 25 - 
 

تويف سنة سبع عشرة .. ثقة جليل إمام أقل املشايخ خطأ ... كاملسمار يف السياج 
.)1(و ثالمثائة، عن مائة و ثالث سنني   

والد (عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهللا  -27
روى عنه أبو احلسن، .. حدث عن جعفر الفريايب و إبراهيم بن شريك ) الدارقطين

.)2(و مل يذكر سنة وفاته ... وكان ثقة : قال اخلطيب  
دي، احلافظ اإلمام أبو احلسني حممد بن املظفر بن موسى بن عيسى البغدا -28

حمدث العراق، ولد سنة ست و مثانني و مائتني و مسع الباغندي، و إبن جرير و أبا 
و .. و كان حافظا صادقا : عروبة، و منه الدارقطين و إبن شاهني، قال اخلطيب

ثقة مأمون مييل إىل : كان الدارقطين جيعله ويعظمه و ال يستند حبضرته، و قال قيه
.)3(سبعني و ثالمثائة تويف سنة تسع و.. التشيع قليال   

أبو جعفر حممد بن احلسني بن سعيد بن أبان اهلمذاين، قدم بغداد، و حدث  -29
روى .. هبا عن امحد بن حممد بن الشدين املصري، و حممد بن مشكان اإلنطاكي 

متهم ساقط : ثقة، و قال الذهيب: و الدارقطين، و قال.. عنه أبو احلسني بن البواب 
.)4(يف غري احلديث   

أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إسحاق بن حبر الفارس، ولد سنة تسع و  -30
روى عنه .. أربعني ومائتني، روى عن أيب زرعة الدمشقي، و إسحاق بن إبراهيم 

.)5(و نويف سنة مخس و ثالثني و ثالمثائة .. الدارقطين، و قد أكثر عنه   
بن احلسن بن بيان إبن مساعة بن أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار  -31

فرو بن طعن بن دعامة األنباري النحوي اللغوي، العالمة صاحب املصنفات، مسع 

                                                 
  .، و غري ذلك من املراجع و له ذكر يف سؤاالت السهمي2/170، العرب 2/737: ، ت احلفاظ10/111:  له ترمجة يف ت بغداد - 1
  .، ت بغداد2/103، 252، 1/99: روى عنه يف السنن - 2
  .اجع و له ذكر يف سؤاالت السهمي، و غري ذلك من املر3/980: ، ت احلفاظ3/12: ، العرب3/262: له ترمجة يف ت بغداد - 3
  .، و غري ذلك من املراجع و له ذكر يف سؤاالت السهمي2/571: ، املغين239، 2/238: له ترمجة يف ت بغداد - 4
  .، و غري ذلك من املراجع3/120: ، ط الشافعية الكربى11/218: ، البداية و النهاية2/50: له ترمجة يف ت بغداد - 5
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: من الكدميي وإمساعيل القاضي، و أخذ عن أبيه، روى عنه الدارقطين، قال اخلطيب
. )1(تويف سنة مثان و عشرين و ثالمثائة ... و كان صدوقا دينا خريا من أهل السنة   

أبو جعفر حممد بن عبيد اهللا بن حممد بن العالء الكاتب، مسع أمحد بن بديل  -32
اليامي، وعلي بن حرب الطائي، روى عنه القاضي أبو احلسن اجلراحي، و أبو 

.)2(تويف سنة تسع و عشرين و ثالمثائة .. احلسن الدارقطين، وقال فيه ثقة مأمون   
تميمي البغدادي املعروف بإبن احلافظ أبو بكر حممد بن عمر بن مسلم ال -33

اجلعايب ولد سنة أربع و مثانني و مائتني، روى عنه الدارقطين و احلاكم و أبو نعيم 
ما رأيت يف املشايخ أحفظ من عبدان و ال يف أصحابنا أحفظ من : قال أبو علي

إبن اجلعاين ويل قضاء املوصل فلم حيمد، و فيه تشيع، تويف مخس و مخسني و 
.)3(ثالمثائة   

الشيخ احملدث املعمر أبو عبد اهللا حممد بن القاسم بن زكريا الكويف  -34
حدث .. السوداين، روى عن أيب كريب، و هو آخر أصحابه، و شعبان بن وكيع 

عنه الدارقطين، و حممد بن عبد اهللا اجلعفي، قال أبو محاد احلافظ نويف سنة ست و 
عن حسني ) النهي(حدث بكتاب عشرين و ثالمثائة و ما روى له أصل قط، و قد 

.)4(ضعيف : نصر بن مزاحم، و مل يكن له فيه مساع، و قال الذهيب  
أبو بكر حممد بن مزيد بن حممود بن منصور بن راشد اخلزاعي املعروف بإبن  -35

روى عنه .. أبر األزهر، حدث عن إسحاق بن إسرائيل و حممد بن سليمان لوين 

                                                 
  .، و له ذكر يف سؤاالت محزة السهمي2/331: غدادله ترمجة يف ت ب - 1
  .و غري ذلك من املراجع 2/214: ، العرب315، 6/311: ، املنتظم186، 3/181: له ترمجة يف ت بغداد - 2
  .، و غري ذلك من املراجع، و له ذكر يف سؤاالت السهمي2/302: ، العرب3/925: له ترمجة يف ت احلفاظ - 3

، و غري ذلك من املراجع، و سيأليت له ذكر يف سؤاالت 4/14: ، امليزان2/207: ، العرب10/328: الم النبالءله ترمجة يف سري أع - 4
  .السهمي
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الدارقطين، و كان يضع األحاديث على الثقاب،  أبو بكر بن شاذان، و أبو احلسن
.)1(أنا اقول و كان كذابا قبيح الكذاب ظاهره : و قال حممد بن عمران  

أبو احلسن حممد بن نوح بن عبد اهللا اجلند يسابوري، سكن بغداد، و حدث  -36
و روى عنه .. هبا عن هارون بن إسحاق اهلمذاين، و شعيب بن أيوب الصريفيين 

ثقة مامون، تويف سنة إحدى و عشرين و : شاذان، و الدارقطين، و قال فيهأبو بكر 
.)2(ثالمثائة   

أبو حامد حممد بن هارون بن عبد اهللا بن محيد بن سليمان إبن مياح،  -37
احلضرمي املعروف بالبعراين، مسع خالد بن يوسف السمين، و نصر بن علي 

: بو احلسن الدارقطين، و قالاجلهضمي، روى عنه حممد بن إمساعيل الوراق، و أ
.)3(ثقة، تويف سنة إحدى و عشرين و ثالمثائة   

اإلمام املفيد أبو عبيد اهللا حممد بن خملد بن حفص السدوري العطار اخلضيب  -38
و صنف و خرج و كان .. مسند العراق، مسع ميلم بن احلجاج و احلسن بن عرفة 

ثقة مامون، تويف سنة إحدى : قالمعروفا بالثقة والصالح، روى عنه الدارقطين و 
.)4(و ثالثني و ثالمثائة   

أبو حممد حيي بن حممد بن صاعد بن كاتب موىل أيب جعفر املنصور اهلامشي  -39
البغدادي، ولد سنة مثان و عشرين و مائتني، مسع إبن منيع، و منه البغوي، و 

.)5(ائة تويف سنة مثان عشرة و ثالمث.. ثقة ثبت حافظ : الدارقطين و قال  

                                                 
، و غري ذلك من املراجع، و له ذكـر يف السـؤاالت   4/35: ، امليزان7/233: ، اإلكما291، 3/288: له ترمجة يف ت بغداد - 1

  .السهمي
  .، و غري ذلك من املراجع، و له ذكر يف سؤاالت السهمي12، 10/11/11: سري إعالم النبالء، 3/334: له ترمجة يف ت بغداد - 2
  .و له ذكر يف سؤاالت السهمي -، و غري ذلك من املراجع10/1/10: ، سري أعالم النبالء359، 3/358: له ترمجة يف ت بغداد - 3
و غري ذلك من املراجع، و له ذكـر يف   1/1/123: م النبالء، سري أعال6/334: ، املنتظم311، 3/310: له ترمجة يف ت بغداد -4

  .سؤاالت السهمي
  .و له ذكر يف سؤاالت السهمي. ، و غري ذلك من املراجع2/173: ، العرب2/776: له ترمجة يف ت احلفاظ - 5
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أبو احلسني يعقوب بن موسى األردبيلي، سكن بغداد و حدث هبا عن أمحد  -40
بن طاهر بن النجم املياجني عن سعيد بن عمرو الربذعي، سؤاالت و تعاليق عن أيب 

تويف سنة إحدى و .. زرعة، و كان ثقة أمينا فاضال فقيها على مذهب الشافعي 
.)1(مثانني و ثالمثائة   

 
                                ذهيتالم :الثايناملطلب     

كما كثر شيوخ الدارقطين فقد كثر تالميذته و ظهر أثره فيهم و يعترب  
إستيعاب تالميذه أمرا خارج نطاق هذه الدراسة، لذا اكتفيت بذكر طائفة من 
 أشهر تالميذه و خاصة من له عالقة باجلرح و التعديل، و ممن سأل الدارقطين

املعروف بإبن الكرجي، : بو منصور إبراهيم بن احلسني بن حكمان الصرييفأ -1 
مسع امحد بن عبيد بن إمساعيل الصفار، و أبا بكر الشافعي، و أبا علي بن الصواف 

و قد حدث الدارقطين عن ايب منصور ... و هذه الطبقة وكان قد أكثر الكتاب 
.حديثا) املدبج(الكرجي يف كتاب   

و مل أر مثل أيب منصور، صحبته حنوا من عشرين سنة أدام فيها : قال الربقاين 
و كان وقت العتمة كل ليلة يصلي أربع ركعات، يقرأ فيها سبع : الصيام، قال

.)2(القرآن، كل ركعة جزاء، و مات الدارقطين بسنني كثرية  
احلافظ أبو مسعود إبراهيم بن حممد الدمشقي، أحد من أبرز يف العلم، سافر  -2
ري وروى قليال على سبيل املذاكرة، روى عن الدارقطين، و مسع منه كتاب الكث

، و حدث عن أيب احلسن بنو لول الوراق، و عبد العزيز إبن حممد السقا )األفراد(

                                                 
  .، و له ذكر يف سؤاالت السهمي، و احلاكم14/295: له ترمجة يف ت بغداد - 1

، و قد شارك الربقاين يف حواره مع الدارقطين يف حال الرواة الذين تكلم فـيهم الـدارقطين يف   60، 6/59: دله ترمجة يف ت بغدا - 2
  .كتاب الضعفاء
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الواسطي، حدث عنه محزة السهمي، و أبو ذر اهلروي، تويف يف بغداد سنة إحدى 
.)1(و أربعمائة   

د إمساعيل بن اإلمام شيخ اإلسالم أيب بكر أمحد العالمة شيخ الشافعية أبو سع -3
بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس اإلمساعيلي اجلرجاين، ولد سنة ثالث و ثالثني و 

من أيب ) الغرائب و األفراد(كتاب (ثالمثائة، و حدث عن أبيه قدم إىل بغداد و مسع 
و بالغ .. رى حدث عنه بنوه املفضل و مسعدة و سعد و الس –احلسن الدارقطين 

إياك «تويف سنة ست وتسعني و ثالمثائة، يف صالة املغرب و هو يقرأ .. يف تعظيمه 
.)2(ففاضت نفسه، رمحه اهللا » نعبد و إياك نستعني   

أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن منصور اجملهز، و املعروف بالعتيقي،  -4
د بن حيان النحوي، و روياين األصل، ولد ببغداد، و مسع علي بن حممد بن أمح

كنبت عنه و : إسحاق بن سعد النسوي، و أبو احلسن الدارقطين، قال اخلطيب
.)3(كان صدوقا، تويف سنة إحدى و أربعني و أربعمائة   

أبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد اإلسقراييين، تفقه على ابن املرزبان، و -5
كان حيضر : ال اخلطيبالداركي، وحدث عن عبد اهللا بن عدى، و الدارقطين، ق

تويف سنة .. لو رآه الشافعي لفرح به : جملسه شبعمائة متفقة و كان الناس يقولون
.)4(.. ) ست و أربعمائة   

أبو ذر عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن غفري املالكي بن السماك اهلروي،  -6
كان زاهدا  و.. مسع زاهر بن أمحد السرخسي، و إبن محوية و الدارقطين و خلقا 

                                                 
  .11/1/51: أ سري أعالم النبالء3ص : مقدمة أطراف الغرائب و األفراد 173، 6/172: له ترمجة يف ت بغداد - 1
  .و غري ذلك من املراجع 11/1/19: ، سري أعالم النبالءأ3ص : له ترمجة يف أطراف الغرائب و األفراد - 2
  .و غري ذلك من املراجع 11/1/134: ، سري أعالم النبالء4/379: له ترمجة يف ت بغداد - 3
  .1/55: ، و فيات األعيان3/92: ، العرب11/1/43: ، سري أعالم النبالء4/368: له ترمجة يف ت بغداد - 4
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عابدا حافظا عاملا تويف سنة أربع و ثالثني و أربعمائة، و قد روى عن الدارقطين 
.)1(كما ذكر ذلك إبن خري يف الفهرس ) الضعفاء واملتروكون(كتاب   

احلافظ اإلمام املتقن أبو حممد عبد الغين بن سعيد بن علي بن سعيد إبن بشر  -7
: ناحية، وروى عن الدارقطين، قال الربقاينبن مروان األزدي املصري، مفيد تلك ال

.)2(ما رأيت بعد الدارقطين أحفظ منه، تويف يف سنة تسع و أربعمائة   
أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى النيسابوي الصويف األزدي، مسع  -8

األصم والدارقطين و سأله حول عدد كبري من الرجال سؤال عارف هبذا الشأن، و 
ت قد مجعها يف جزء بإسم سؤاالت السلمي للدارقطين، و قد تكلم يف هذه السؤاال

كان يضع للصوفية األحاديث، تويف سنة اثنيت عشرة و : السلمي، و ضعف وقيل
.)3(أربعمائة   

احلافظ اجملود أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن فارس املعروف  -9
ثالمثائة، مسع من أمحد بن الفضل بن  بابن أيب الفوارس، ولد سنة مثان و ثالثني و
كان ذا حفظ و أمانة مشهور : خزمية و أيب احلسن الدارقطين، قال اخلطيب

للدارقطين تويف سنة إثنيت عشرة و ) الضعفاء واملتروكون(بالصالح، روى كتاب 
. )4(أربعمائة   

غدادي اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا احلسني بن امحد بن عبد اهللا بن بكري الب -10
الصرييف، مسع الصفار و النجاد، و الدارقطين و سأله عن رجال الصحيحني ذكرهم 

                                                 
  .2/70: ، نفح الطيب3/180، العرب 11/1/124، سري إعالم النبالء 11/141: له ترمجة يف ت بغداد - 1
  . ، و غري ذلك من املراجع3/100: ، العرب3/1047: ، ت احلفاظ11/1/60: له ترمجة سري إعالم النبالء - 2
  .3/1046: ، ت احلفاظ11/1/55: ، سري إعالم النبالء2/148: له ترمجة يف ت بغداد - 3

، الضعفاء و املتروكون نسخة الظاهرية املختصـرة  3/196: ، الشذرات3/1053: ، ت احلفاظ1/352: غدادله ترمجة يف ت ب - 4
  .210: فهرسة إبن خري
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و أجابه الدارقطين على ذلك، تويف ) الضعفاء(أبو عبد الرمحن النسائي يف كتابه 
.)1(سنة مثان و مثانني و ثالمثائة عن إحدى و ستني سنة   

 
لفات الدارقطينمؤ : املطلب الثالث    

ذا البحث، إستيعاب مؤلفات الدارقطين و التوسع يف ليس من مطالب ه 
للتعريف  ايلالكالم عنها، و لذا سأذكر هنا أهم ما وقفت عليه منها بإمجال استكم

:بشخصيته العلمية و خاصة يف جانب اجلرح و التعديل الذي هو يف جمال البحث  
.)2() الصفات أو أحاديث الصفات(كتاب  -  
.)3() فاتديثا من كتاب الصحن ورعش( -  
.)4() أحاديث الرتول( -  
.)5() األسخياء(كتاب  -  
.)6() الرؤيا(كتاب  -  
ذكر أمساء التابعني و من بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند حممد بن ( -

.)7( )إمساعيل البخاري  
. )8() غريب احلديث( -  
.)1() االلتزامات على صحيحي البخاري و مسلم( -  

                                                 
، سؤاالت أبو عبد اهللا بن بكري الدارقطين، نسـخة أمحـد   3/128: ، الشذرات3/38: ، العرب3/1017: له ترمجة يف ت احلفاظ - 1

  .الثالث، و غري ذلك من املراجع
  .253: ، خمتصر العلو للعلي الغفار1/510: فؤاد سزكني - 2
  .1/511: فؤاد سزكني - 3
  .1/511: املصدر السابق - 4
  .253: ، خمتصر العلو للعلي الغفار1/511:  سزكني - 5
  .1/511: فؤاد سزكني - 6
  .املصدر نفسه- 7
  .املصدر نفسه - 8
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. )2() الغرائب و األفراد( -  
.)3()الفوائد املنتقاة و الغرائب احلسان( -  
.)4( )معروفالفوائد املنتقاة احلسان إلبن ( -  
.)5() الفوائد املنتجة و املنتقاة، الغرائب العوايل( -  
.)6( )مسلمذكر أمساء التابعني و من بعدهم ممن صحت روايته عند ( -  
.)7() ، و ما إنفرد به كل منهماأمساء الصحابة اليت اتفق فيها البخاري و مسلم( -  
.)8() رجال البخاري و مسلم( -  
) خرآلاأحدمها عن  رسالة يف بيان ما اتفق عليه البخاري و مسلم و ما إنفرد به( -
)9(.  
 

ذكر قوم آخرج هلم البخاري و مسلم يف صحيحيهما و ضعفهم النسائي يف ( -
.)10() كتاب الضعفاء  

.)11() لى الصحيحني و له علةكتاب التتبع و هو ما أخرج ع( -  
.)12() املؤتلف و املختلف( -  

                                                                                                                                               
من قبل اإلسناد مقبل بن هـداي، البدايـة و النهايـة    ) التتبع(تاب ، و قد حقق من ك470: ، فهرست ابن خري1/511: سزكني - 1
11/37.  
  .1394: ، حجاي خليفة472: ، إبن خري1/512: سزكني - 2
  .1/513: سزكني - 3
  .املصدر نفسه - 4
  .املصدر نفسه - 5
  .املصدر نفسه - 6
  .املصدر نفسه - 7
  .املصدر نفسه - 8
  .1/514: املصدر نفسة - 9

سؤاالت أبو عبـد اهللا بـن بكـري    : (، و قد قمت بنسخها و حتقيقها و ستنشر قريبا إن شاء اهللا تعاىل و هي1/514: سزكني - 10
  ).للدارقطين

  ".اإلستدراك"، و قد حقق رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة مع كتاب 1/514: سركني - 11
  .317: إلبن اآلبار: ، املعجم73: ، ابن عقبة533: ، ابن خري1/514: سركني   - 12
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. )1() األحاديث اليت خولف فيها اإلمام مالك( -  
و قد أشار فؤاد سركني إىل كتاب أمساه  )2() جزء فيه سؤاالت أيب بكر الربقاين( -

هو نفسه سؤاالت الربقاين : ، قلت)3() تعليق على سؤاالت الربقاين للدارقين(أمساه 
إذ أن سؤاالت الربقاين للدارقطين تقع يف ثالثة اجزاء و الذي أمساه  للدارقطين

هو اجلزء الثالث من السؤاالت و قد ) تعليق على سؤاالت الربقاين للدارقطين(
.قارنت بني نسخة أمحد الثالثة، و دار الكتب فوجدهتما متطابقتني  

اخيه من أهل سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين، و أجوبته يف أسامي مش( -
.)4( )العراق  

.)5() السؤاالت مما مجعه أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي( -  
.)6() سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدارقطين و غريه من املشايخ( -  
.)7() فضائل الصحابة و مناقبهم( -  
.)8( )عبيدأخبار عمرو بن ( -  
و ليلة النصف من شعبان، و مي  كتاب يف بيان نزول اجلبار كل ليلة رمضان،( -

.)9() عرفات إىل مساء الدنيا  
.)10() كتاب األخوة و األخوات( -  
.)1() كتاب فيه أربعون حديثا من مسند بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة( -  

                                                 
  .جبامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض" رسالة دكتوراه " و أقوم اآلن بتحقيقه   - 1
  .1954حققه الشخ زاهد الكوثري، و نشره عزت العطار سنة  465: ، فهرست إبن خري1/514سزكني   - 2
  .أ1/3: مقدمة األطراف و الغرائب: سركني  - 3
  .1/514: سركني - 4
  .ب3ق /1: ، األطراف و الغرائب515، 1/514: سركني - 5
  أ3ص /1: ، األطراف و الغرائب515/ 1: سركني - 6
أ، و قد انتهيت من حتقيقها و احلمـد هللا  3ق/1: ، مقدمة األطراف و الغرائب1/238: ، اللسان1/215: املصدر نفسه، التهذيب - 7

  .رب العاملني
  .1/515: سركني - 8
  .1/515: سركني - 9

  .8/421: ، التهذيب1/515: سركني - 10
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.)2( )الرباعيات األحاديث( -  
. )3( )احملدثني تصحيف( -  
النيسابوري عن  أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيي املزكي حديث( -

.)4( ...)شيوخه  
. )5( )املدبج( -  
.)6( )الصالةاجلهر بالبسملة يف  جزء( -  
.)7( )احلديثمن  املستجاد( -  
.)8( )للدارقطينأيب نعيم  سؤاالت( -  
.للدارقطين )9( )اهلوريأيب ذر عبد بن أمحد  سؤاالت( -  
.للدارقطين )10( )األزديعبد الغين بن سعيد  سؤاالت( -  
.)11( )القراءات ابكت( -  
. )12( )احملدثنيو املتروكون من  الضعفاء( -  
.)13( )احملدثنيكتاب الضعفاء و املتروكني من  مقدمة( -  
.)14( )اجملروحنيتعليق و إستدراكات للدارقطين على كتاب ( -  

                                                                                                                                               
  .25: األربعني حديثا لصدر الدين البكري" ، كتاب 83: ، فهرست ابن عطية1/515: سركني - 1
  .1/516: سركني - 2
  .481: فهرست إبن خري - 3
  .487: ابن خري  - 4
  .3/160: ، فتح املغيث523: ابن خري - 5
  .م القاهرة 1966باع الفقيه ، ط شركة الط1/336: تدريب الراوي  - 6
  .55كشف الظنون  - 7
  .ب2ق /1: مقدمة أطراف الغرائب و األفراد - 8
  .أ 3ق /1: املصدر السابق - 9

  .أ3ق/ 1: مقدمة أطراف الغرائب و األفراد - 10
  .1/558: ، غاية النهاية12/35: تاريخ بغداد - 11
  .210: ، إبن خري1/511: سركني - 12
  .209: إبن خري - 13
  .الطبعة اهلندية، و قد طبع هبا مش اجملروحني، الطبعة اهلندية –اجملروحني إبن حبان ص أ مقدمة الناشر  - 14
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. )1( )التعديلو  اجلرح( -  
.)2( )مالك غرائب( -  
.)3( )للبخاريعلى التأريخ الكبري  الذيل( -  
.)5(و يقع يف جزئني  ، )4( )الشافعيمن روى عن  ذكر( -  

و لقد إنتفع املسلمون من مصنفات أيب احلسن الدارقطين على مر العصور،  
بعة من احلفاظ أحسنوا التصنيف و عظم س: (حىت قال إبن الصالح رمحه اهللا
. تعاىل،و بدأ بأيب احلسن الدارقطين رمحه اهللا)6( )اإلنتفاع بتصانيفهم يف أعصارنا  

:هذه املؤلفاتوأهم   
.حوله دراسات عديدة تقام :"سنن الدارقطين"كتاب   -  أ  

  :"سنن الدارقطين"  التعريف بــ -
:نقال عما قاله املرحوم العالمة عبد الفتاح أبو غدة  

سنن أيب داود، و النسائي، و ابن ماجه، و سعيد بن : هذه السنن اخلمسة 
مما صنفها مؤلفوها على املعىن املشروح الذي ذكرته  منصور، و الدارمي، و أمثاهلا

).السنن املدونة لالحتجاج و العمل(اسم  -لإلفهام –آنفا، ميكن أن أطلق عليها   
السنن املدونة : (-يف تلك الكتب اخلمسة و أمثاهلا –و أقول هذا الوصف  

لكن  أيضا، و" السنن " ، لالحتراز عن كتاب مسي باسم )لالحتجاج و العمل هبا
، مع وجود يسري من األحاديث مما ال )السنن(معناه ومطواه على بيان العلل اليت يف 

.علة فيها أيضا  

                                                 
  .268، 5/267: ، التهذيب2/14: التهذيب - 1
  .73، 4/60: اللسان - 2
    .222، 220: اإلعالن بالتوبيخ - 3
  .103: طبقات الفقهاء أليب إسحاق الشريازي - 4
  .104 :املصدر نفسه - 5
  .348: مقدمة إبن الصالح - 6
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و ذلك الكتاب هو كتاب اإلمام الناقد البارع كاشف العلل و طبيبها، و  
إمام معرفتها و خطيبتها، اإلمام أيب احلسن الدارقطين البغدادي رمحة اهللا تعاىل و 

، ليتعقب يف "سنن الدارقطين" لعظيم، فقد ألف كتابه املسمى أكرمه برضوانه ا
، و فيها مآخذ و مغامز، و قد عمل هبا بعض )السنن(األحاديث اليت ذكرت يف 

الفقهاء، أو خفيت عللها على بعض احملدثني، فكشف اإلمام الدارقطين ما فيها، 
.مبهارته الفائقة يف هذا الفن الدقيق العويص  

الكتاب على غرار تأليف أيب داود، والنسائي، و ابن  فهو مل يؤلف هذا 
أصح ما ثبت عندهم، و " السنن " ماجه، وأمثاهلم، الذين يوردون يف كل باب من 

أحاديث " السنن" ، لكنه مجع يف "العلل : " إمنا ألفه على غرار كتابه الفذ العجيب
ف عليها من جهلها، الباب املعلولة يف صعيد واحد، مع إبانة عللها و مطاعنها، ليق

أو مكن مل يرها علة مانعة من العمل باحلديث، فيقتنع هبا، او ينتفع هبا عند املوازنة 
و الترجيح بني احلديثني الواردين يف الباب، املتعارضني، أو الزائد أحدمها على 

اآلخر زيادة ذات شأن يف استنباط احلكم منها، فيقدم الراجح على املرجوح، و 
اجملروح، فرمحات اهللا تعاىل على هذا اإلمام الفذ، و جزاه اهللا تعاىل عن السليم على 

.السنة و علومها خري اجلزاء  
 –"العلل : " مع كونه على غرار كتاب العجاب –" السنن : " فكتابه هذا 

بأنه مرتب على األبواب الفقهية، فيصل إليه املستفيد " العلل" متيز على كتاب 
فمؤلف على طريقة السؤال عن حال حديث و " العلل " بأيسر طريق، أما كتاب 

اجلواب عنه، فانتثرت فيه املتفقات، و اجتمعت فيه املفترقات، فكانت الفائدة منه 
.متر بشيء من الصعوبة و النظر للوصول إليها  

، كما حوى كثريا من األحاديث اليت "سنن الدارقطين : " و هذا الكتاب 
جد يف غريه، حوى أيضا كثريا من األحاديث الضعيفة توجد يف غريه، و اليت ال تو

املردودة، و مجلة وافرة يف األحاديث املوضوعة، و حوى أيضا مجهرة كبرية من 
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اآلثار، املوقوفة، و املقطوعة، و املراسيل، و فتاوى الصحابة و التابعني، حىت إن 
. باب أثارا فقطبعض األبواب مل يرو فيه حديثا واحدا مرفوعا، و إمنا كان عماد ال

و هذا يبدو جليا يف كل باب أو أكثر أبواب الكتاب ملن نظر فيه بأناة وفهم، 
.فيتبني لذي النظر السليم أن الكتاب قائم على بيان األحاديث و اآلثار املعلولة  

: ما يف تلك األحاديث و اآلثار علل –يف الغالب  –و بني رمحه اهللا تعاىل  
طاع يف اإلسناد، و ما إىل ذلك من ألوان الضعف، من ضعف من الرواة، أو انق

كما بني ما صح منها أو ترجح على معارضه، و سكت يف بعض األبواب سكوتا 
تاما على كثري من األحاديث اليت فيها متروك أو كذاب أو وضاع، كما سكت 

عن بيان كثري من األحاديث الضعيفة أو املوضوعة يف بعض أبواب الكتاب أيضا، و 
اكتفى عن بيان حاهلا بذكر إسنادها، و إن كان هذا ال يرضى به مثل اإلمام لعله 

.ابن اجلوزي و النووي و الذهيب و الزيلعي، و هو احلق  
باملعىن ) السنن(فخرج الكتاب هبذا الصنيع عن أن يكون أو يذكر من كتب  

ؤلف لبيان ما عليه العمل، و كتابه م -يف نظر مؤلفيها –االصطالحي، فهي مؤلفة 
لبيان ما يف السنن من املغامز و العلل، فتباينت بنية كتابه عن بنيتها مباينة شديدة، و 

: اختلفت الغاية من تأليفه عن الغاية من تأليفها، فحقه أن يكون عنوانه و امسه
.، تغليبا ملضمون أكثر التاب على مضمون جزء يسري منه)السنن املعلولة(  
:رقطين من تأليف سننهأقوال العلماء يف مقصد الدا -  

سنن " و أورد هنا أقوال األئمة احلفاظ الكبار، لتأييد ما ذكرته بشأن  
:رمحه اهللا تعاىل" الدارقطين  

:، يقول الصديف)1(البن األبار " املعجم يف أصحاب علي الصديف " جاء يف  -1  
 522عبد اهللا بن أمحد اإلشبيلي القرطيب، تويف سنة  –و سأل ابن يربوع " 
. و قصده فيها" سنن الدارقطين " أعزه اهللا عن  -)1(" املعجم " ما يف ترمجته يف ك

                                                 
 .80-79ص  - 1
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فقصده أن يذكر األحاديث اليت حيتج هبا الفقهاء يف كتب اخلالف، و يعلل ما 
.و رمبا نسبه احلنيفة إىل التعصب ملذهب الشافعي رمحه اهللا. ميكن  

ده يف أربعني جزءا، و الكتاب غري مبوب، قرأته على ابن خريون، و كان عن
و هو يقرب يف اجلزم من كتاب الترمذي، و كان عند ابن خريون منه أجزاء خبط 
الدارقطين، فكان إذا أشكل من الكتاب شيء استخرج تلك األجزاء، فرمبا وجد 

.فيه اختالفا، و يف النسخة مواضع علمت على بعضها، مل يتجه يل أمرها  
مر إىل اختياري ما حدثت به، ألن و قد قرئ علي بدانية، و لو كان األ

هو : قال عبد الفتاح –كثريا من أحاديثه غريبة، اقتداء بقول الدارقطين أو غريه 
.إذا كتبت فقمش، و إذا حدثت ففتش:اإلمام حيىي بن معني  

لو وفق اهللا للدارقطين : و كان ابن خريون حيكي عن الربقاين أنه كان يقول
.انتهى مصححا ما فيه من حتريف". اأصحابا الستخرجوا منه علما كثري  

و : " )2(" الرد على البكري " و قال اإلمام احلافظ ابن تيمية يف كتابه  -2
ليذكر فيها غرائب السنن، وهو الغالب يبني حال ما " سننه " الدارقطين صنف 

".رواه، و هو من أعلم الناس بذلك   
" الفتاوى الكربى " شهور باسم من كتابه امل" التسعينية " قال أيضا يف الرسالة  -3

وأبو احلسن الدارقطين مع متام إمامته يف احلديث، فإنه إمنا صنف هذه السنن، : ")3(
كي يذكر فيها األحاديث املستغربة يف الفقه، و جيمع طرقها، فإهنا هي اليت حيتاج 

عنها فيها إىل مثله، فأما األحاديث املشهورة يف الصحيحني و غريمها، فكان يستغين 
".يف ذلك  

                                                                                                                                               
 .206ص  - 1
 .20ص  - 2
 ).الوجه الثامن و السبعني(من الطبعة الثانية، يف  299: 5، و 1329من الطبعة األوىل املطبوعة  251: 5ذات اجمللدات اخلمس  - 3
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و قد اتفق أهل املعرفة باحلديث، على أنه : " )1("  جمموع الفتاوى " و قال يف  -4
ليس يف اجلهر بالبسملة حديث صريح، و مل يرو أهل السنن املشهورة، كأيب داود 

و إمنا يوجد اجلهر هبا صرحيا يف أحاديث . و الترمذي والنسائي شيئا من ذلك
 و املاوردي و امثاهلما يف التفسري، أو بعض كتب موضوعة، و يرويها الثعليب

.الفقهاء الذين ال مييزون بني املوضوع و غريه، بل حيتجون مبثل حديث احلمرياء  
و أعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء، مل يعز يف كتابه حديثا إىل  

، و من هذا "البخاري " البخاري إال حديثا يف البسملة، و ذلك احلديث ليس يف 
.بلغ علمه يف احلديث كيف يكون حاهلم يف هذا البابم  

أو يرويها من مجع هذا الباب كالدارقطين و اخلطيب و غريمها، فإهنم مجعوا  
ما روي، و إذا سئلوا عن صحتها قالوا مبوجب علمهم، كما قال الدارقطين ملا 

 هل فيها شيء: دخل مصر، و سئل أن جيمع أحاديث اجلهر هبا فجمعها، فقيل له
أما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال، و أما عن الصحابة فمنه : صحيح؟ فقال

".صحيح، و منه ضعيف   
 –و كل ما يروى يف هذا الباب : : )2(" جمموع الفتاوى " و قال أيضا يف  -5

من زارين و زار قرب أيب يف عام واحد ضمنت له : " مثل قوله -يعين باب الزيارة
فهي أحاديث ضعيفة بل موضوعة،  –و ذكر عدة أحاديث  - ، " ..على اهللا اجلنة 

مل يرو أهل الصحاح و السنن املشهورة و املسانيد منها شيئا، و غاية ما يعزى مثل 
ذلك إىل كتاب الدارقطين، و هو قصد به غرائب السنن، و هلذا يروي فيه من 

على أن جمرد  الضعيف و املوضوع ما ال يرويه غريه، و قد اتفق أهل العلم باحلديث
". العزو إليه ال يبيح االعتماد عليه  

                                                 
1 - 22 :415. 
2 - 27 :165. 



- 40 - 
 

: )1(" الصارم املنكي " و قال احلافظ ابن عبد اهلادي احلنبلي يف أوائل كتابه  -6
والدارقطين جيمع يف كتابه غرائب السنن، و يكثر فيه من رواية األحاديث الضعيفة "

إنكاره يف بعض  واملنكرة بل و املوضوعة، و يبني علة احلديث و سبب ضعفه و
".املواضع  

أي  –من عادة الدارقطين و أمثاله أن يذكروا هذا : " )2( و قال فيه أيضا -7
، ليعرف، و هو و غريه يبينون ضعف الضعيف "السنن " يف  –الضعيف واملوضوع 

".من ذلك  
أخرج الدارقطين عن عبد اهللا : " )3(" نصب الراية " و قال احلافظ الزيلعي يف  -8

د بن مسعان، عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن رسول بن زيا
من صلى صالة مل يقرأ فيها أم القرآن فهي خداع :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

ابن مسعان، و هو  –و هو ثقة  –و هذه الرواية انفرد هبا عن العال ... ". غري تام، 
الستة، و ال املصنفات املشهورة، و  كذاب و مل خيرجها أحد من أصحاب الكتب
، الت يروي فيها غرائب "سننه " ال املسانيد املعروفة، و إمنا رواه الدارقطين يف 

" عبد اهللا بن زياد بن مسعان متروك احلديث، و ذكره يف : احلديث، و قال عقيبة
".، و أطال فيه الكالم "علله   

بن بشري، أخرجه الدارقطين يف  حديث آخر عن النعمان:" )4(و قال فيه أيضا  -9
، عن يعقوب بن يوسف بن زياد الضيب، حدثنا أمحد بن محاد )5(" سننه " 

قال : اهلمداين، عن فطر بن خليفة، عن أيب الضحى، عن التعمان بن بشري، قال
أمين جربيل عن الكعبة، فجهر ببسم اهللا الرمحن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
 .من طبعة دار اإلفتاء بالرياض 31من طبعة مطبعة اإلمام بالقاهرة، و ص  12ص  - 1
 .من طبعة دار اإلفتاء بالرياض 67من طبعة مطبعة اإلمام، و ص  37ص  - 2
 .يف مبحث اجلهر بالبسملة 340: 1 - 3
 .يف مبحث اجلهر بالبسملة 349: 1 - 4
5 - 1 :309. 
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و هذا حديث منكر بل موضوع، و يعقوب بن يوسف الضيب . ، انتهى"الرحيم 
ليس مبشهور، و قد فتشت عليه يف عدة كتب من اجلرح و التعديل، فلم أر له 

ذكرا أصال، و يتحمل أن يكون هذا احلديث مما عملته يداه، وأمحد بن محاد ضعفه 
.الدارقطين  

احلديث و سكوت الدارقطين و اخلطيب و غريمها من احلفاظ عن مثل هذا 
و مل : (كذا يف املطبوعة، و لعل الصواب –قبيح جدا، و مل يتعلق : بعد روايتهم له

ابن احلوزي يف هذا احلديث إال على فطر بن خليفة و هو تقصري، إذ لو  -)يعلق
".نسب إليه لكان حديثا حسنا  

 ، عن ابن عبد اهلادي قوله)1(" نصب الراية " و نقل احلافظ الزيعلي أيضا يف  -10
و الدارقطين قد مأل كتابه من األحاديث الغربية، و الشاذة، و املعللة، و كم : "أيضا

". فيه من حديث ال يوجد يف غريه  
روى : " )2(" عمدة القارئ يف شرح البخاري " و قال اإلمام البدر العيين يف  -11

و أحاديث سقيمة و معلولة و منكرة و غريبة و موضوعة، " سننه " الدارقطين يف 
، و احتج هبا مع علمه "اجلهر بالبسملة " لقد روى أحاديث ضعيفة يف كتابه 

".ليس فيه حديث صحيح: بذلك، حىت إن بعضهم استخلفه على ذلك فقال  
: " )3(" البناية شرح اهلداية " و قال اإلمام البدر العيين أيضا، يف كتابه  -12

يبة و الشاذة و املعللة، و كم الدارقطين كتابه مماوء من األحاديث الضعيفة و الغر
". فيه من حديث ال يوجد يف غريه   

الرسالة املستطرفة " و قال شيخ شيوخنا العالمة حممد بن جعفر الكتاين يف  -13
و سنن الدارقطين مجع فيها غرائب : " )1(" لبيان مشهور كتب السنة املشرفة 

". رة بل و املوضوعة السنن، و أكثر فيها من رواية األحاديث الضعيفة و املنك  
                                                 

1 - 1 :360. 
 ).اباب وجوب القراءة فإلمام و املأموم يف الصلوات كله(، يف 12: 6 - 2
 .من طبعة اهلند 628: 1) مبحث اجلهر بالبسملة(من كتب الفقه احلنفي، يف  - 3



- 42 - 
 

". جممع املنكرات " هي ": سنن الدارقطين " و قال احلافظ الذهيب يف شأن  -14
، و وقعت فيه هذه )2(للمناوي " فيض القدر بشرح اجلامع الصغري " انتهى من 

)جممع احلشرات (الكلمة حمرفة إىل  ! و فهم منها املناوي فهما خاطئا، و لعله مبين  
يعد نقله كالم العلماء يف الثناء على اإلمام  –فإنه قال  على هذا التحريف،

لكن رأيت يف كالم الذهيب ما يشري إىل أنه كان يتساهل يف : " -الدارقطين 
و هو حتريف . انتهى". الدارقطين جممع احلشرات -كتاب -: الرجال، فإنه قال مرة

.كما أسلفت ذكره) املنكرات(عن   
م هؤالء األئمة احلفاظ الكبار، ألن بعض هذا، و إمنا أكثرت من نقل كال 

هي مثل سائر كتب السنن األربعة، و على " سنن الدارقطين " الناس زعم أن 
!غرارها يف التأليف واملضمون و املقصد، و أن أحاديثها بني صحيح و حسن  و  
!!!أنه يقول هذا بعلم و ممارسة، ألنه يشتغل هبا حتقيقا  فكتبت هذه الصفحات  

لكشف هذا اخللط و اهلراء " سنن الدارقطين " بـللتعريف  ! 
و بعد كتابيت ما تقدم، رأيت أن أضيف إليه ما كتبه أحد طاليب النبهاء  

الفضالء، ممن تلقوا عين يف كلية الشريعة بالرياض، و ناقشتهم يف مرحلة الدراسة 
اليت تقدم  العليا، و هو األستاذ الدكتور عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، يف رسالته

لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف فضيلة الشيخ العالمة األستاذ  1402هبا سنة 
، فأنقل من رسالته هذه "اإلمام الدارقطين و كتابه السنن: " الدكتور حممود طحان

".سنن الدارقطين " اليت مل تطبع بعد، نقوال تتصل باملقام واستكمال بيان حال   
و قد حوى الكتاب مجلة : " )3() سنن وصف كتاب ال(قال حتت عنوان  

حديث تقريبا، بني حديث مرفوع  5687وافرة من األحاديث، بلغ عددها 

                                                                                                                                               
 .35ص  - 1
2 - 1 :28. 
 .244و  243ص  - 3
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و هذا حبسب عد الناشر هلا حتت األبواب و مجعي . وحديث موقوف و مقطوع
.هلا  

و املؤلف بني حكم بعض هذه األحاديث صحة و ضعفا، و سكت عن  
ه الصحيح و احلسن و الضعيف و البعض اآلخر، و هذا املسكوت عنه، في

.املوضوع  
و قد رجح أن الدارقطين ألفه جلمع األحاديث الضعيفة و املوضوعة، على  

و هو هبذه . و يف الكتاب أبواب كاملة ليس فيها حديث صحيح. أبواب الفقه
.املثابة ال جيوز االعتماد على احلديث املخرج فيه، مبجرد وجوده فيه  

ات الكتاب عنايته بكشف علل األحاديث و بيان عترب أن من أهم صفأو  
و مجع طرقها  –رغم كثرة ما سكت عنه  –حكمها، من حيث الصحة و الضعف 

كما أن الكتاب تفرد بعدد من . و بيان االختالف فيها و اختالف ألفاظها
.األحاديث الضعيفة اليت توجد يف غريه  

هو جلمع  هل: " )1() موضوع سنن الدارقطين(و قال حتت عنوان  
األحاديث الصحيحة أو الضعيفة أو ملاذا؟ الذي يتبادر إىل الذهن من تسمية الكتاب 

، يف مجع احملتج به يف مذهب "السنن " ، أنه يشبه أمثاله من كتب "السنن " بـ 
مؤلفه، من السنن املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسبم، و املعترب به، مما 

.ت، الذي هو األصل املقصود هبذا النوع من التصنيفيصلح للشواهد و املتابعا  
: أصل وضع التصنيف للحديث على األبواب: " )2(يقول احلافظ ابن حجر 

أن يقتصر فيه على ما يصلح لالحتجاح أو االستشهاد، خبالف ما رتب على 
".مطلق اجلمع : املسانيد، فإن أصل وضعه  

                                                 
 .251-249ص  - 1
 .8ص " تعجيل املنفعة" يف  - 2
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و هي ): " كتب السنن(، عن )1(" الرسالة املستطرفة " و يقول الكتاين يف 
يف اصطالحهم الكتب املرتبة على األبواب الفقهية، من اإلميان و الطهارة، و 
الصالة، و الزكاة، إىل آخرها، و ليس فيها شيء من املوقوف ال يسمى يف 

".اصطالحهم سنة، و يسمى حديثا   
لسنن، على ما وصفوا به كتب ا" سنن الدارقطين " و احلق أنه ليس األمر يف 

أن موضوعه يكاد يكون  –بعد الدراسة  –بل إن الذي يستنتج من الكتاب 
العكس متاما، ألن اإلمام الدارقطين قد خالف هذا األصل الذي ذكره ابن حجر و 

.الكتاين، و مشى عليه مجهور احملدثني من قبل و من بعد  
مجع األحاديث الضعيفة و املوضوعة و : أي أن موضوع الكتاب هو

.مرتبة من أبواب الفقه –و إن خرج عن ذلك أحيانا  –ربة واملعللة املضط  
فموضوع كتب السنن هو مجع أحاديث األحكام مرتبة على أبواب الفقه، 

.ليحتج هبا الفقهاء، و يستدلوا هبا على ما ذهبوا إليه األحكام  
مجع أحاديث األحكام اليت استدل " سنن الدارقطين" يف حني أن موضوع 

لفقهاء، و بيان عللها، و اختالف طرقها و ألفاظها، و أهنا ال تصلح دليال هبا بغض ا
.على ما ذهب إليه من احتج هبا من الفقهاء  

كأنه قصد الرد على " السنن " فالدارقطين يف مجعه هذه األحاديث يف كتابه 
.بعض الفقهاء، و بيان أن استدالهلم هبذه األحاديث غري سديد  

فغنه توجد بعض األبواب يسوقها الدارقطين هذا يف الغالب، و إال 
لالحتجاج هبا، وهذا ال خيرج الكتاب عن وضعه األصلي و هو مجع األحاديث 

.الضعيفة و املوضوعة  
و ما خرج عن هذا القصد، من إيراد حديث صحيح أو حسن، أو احلكم 

إمنا جاء تبعا و مل يأت قصدا، و هو امر مل ختل من  –عن حديث ما بأنه كذلك 
                                                 

 .32ص  - 1
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مؤلفات العلل يف احلديث و حنوها، و قد جاء يف الكتاب من هذا النوع من 
.قد يصل إىل أربع مئة حديث فقط. احلديث احملتج به قدر ال بأس به  

إذ قد يضع املؤلف شرطا أو منهجا يف التأليف، و لكن خيرج عنه، لطول 
ملنهج الكتاب، ولتجدد بعض الدواعي أو العوارض الصارفة أحيانا عن دائرة ا

.املختط  
كأن يكون منهجه إخراج األحاديث الضعيفة يف الفقه على األبواب، مث يف 

باب من األبواب يتجدد عنده بعض الدوافع إلخراج األحاديث الصحيحة فيه، 
كما لو أراد الرد على األحاديث الضعيفة بذكر األحاديث الصحيحة، أو كأن 

ضعفها، فيجد داع أو أكثر لذكر يكون منهجه إخراج األحاديث الضعيفة و بيان 
.الطرق املتعددة و الشواهد للحديث، لبيان ما جيرب ذلك الضعف  

مجع غري " سنن الدارقطين " و قد قرر بعض العلماء أن الغرض من تأليف 
احملتج به من احلديث، و ممن ذكر ذلك ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل، أثناء كالمه على 

فهي أحاديث : " )1(، و أمثاله، فقال )د جفاين من حج و مل يزرين فق: (حديث
ضعيفة، بل موضوعة، مل يرو أهل الصحاح و السنن املشهورة و املسانيد منها 

.شيئا  
و غاية ما يغزى مثل ذلك إىل كتاب الدارقطين، و هو قصد به غرائب 

السنن، و هلذا يروي فيه من الضعيف و املوضوع ما ال يرويه غريه، و قد اتفق أهل 
" .لعلم باحلديث على أن جمرد الغزو إليه ال يبيح االعتماد عليها  

الفرق بني سنن الدارقطين و بني غريه من كتب (مث قال حتت عنوان 
يف االسم مع غريه من كتب السنن، " السنن للدارقطين " اتفق كتاب :")2()السنن

                                                 
 .166: 27" جمموع الفتاوى " يف  - 1
 .259 -258ص  - 2
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ت يل الفروق ظهر" السنن " وخالفها يف املضمون، وبعد املوازنة بينه و بني غريه 
:املميزة له التالية  

أنه يذكر األحاديث الضعيفة، و الغريبة، و الواهية، و هي الغالبة فيه، خبالف  -1
.غريه من كتب السنن  

و هي فيه كثرية جدا، . أنه يذكر املوقوفات و املقطوعات، من فتاوى و غريها -2
من األجزاء  –خبالف غريه من كتب السنن، فقد أخرج هو يف اجلزء األول فقط 

.مراسيل 35مقاطيع، و   24موقوفات، و  167حديث، منها  226 –األربعة   
أنه مل يؤلف لالستدالل بأحاديثه على األحكام الشرعية، خبالف غريه من  -3

.كتب السنن كسنن أيب داود، و النسائي، و ابن ماجه  
هو سبب  و هلذا فإن وجود األحاديث الضعيفة و املوضوعة فيه ال يشينه، بل 
ازدادت به قيمته لدى احملققني، خبالف السنن األخرى فإهنا ألفت لالحتجاج هبا، و 

لذلك يزري بالكتاب منها وجود أحاديث ضعيفة أو واهية فيه، و لذلك احنطت 
.عن بقية السنن عند احملققني" سنن ابن ماجه " رتبة   

، "سنن النسائي " وى كثرة أحاديثه، فلم يسبقه يف العدد من السنن األربعة س -4
حديث  5687" الدارقطين " حديثا تقريبا، و بلغ عدد أحاديث  5720ففيه 

 4341" سنن ابن ماجه " حديث، و  5274" سنن أيب داود " تقريبا، و 
.حديث  

، فذكر )1() الكالم عن املؤلفات حول سنن الدارقطين (مث قال حتت عنوان  
ختريج األحاديث الضعاف يف سنن "  مجلة منها، و حتدث بوجه خاص  عن كتاب

للمحدث احلافظ أيب حممد عبد اهللا بن حيىي الغساين اجلزائري مث " الدارقطين
: رمحه اهللا تعاىل 682الدمشقي، املتوىف ين   

                                                 
 .260ص  - 1
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، "سنن الدارقطين " و هو كتاب ذكر فيه مؤلفه األحاديث الضعاف يف " 
حديث تقريبا  870فيه  و بلغ جمموع ما ضعفه. بني بعد كل حديث ضعفه غالبا

)1(.  
و األحاديث اليت يوردها، أحيانا يكون سبب ضعفها الذي يذكره اجلزائري 

، أو يكون كالم "السنن " هو نص كالم الدارقطين يف املوضع نفسه من كتاب 
".الدارقطين يف غري السنن، و قد يكون حسب ما يراه املؤلف اجلزائري  

و درجة " السنن " دارقطين يف كتاب منهج اإلمام ال(مث قال حتت عنوان 
ملا مل يكن غرض اإلمام الدارقطين رمحه اهللا تعاىل بتأليف كتابه مجع : " )2() أحاديثه

سنن " احملتج به من السنن، من حسن و صحيح، فقد اشتهر هذا األمر عن 
لدى بعض األئمة، و ممن صرح بذلك ابن عبد اهلادي رمحه اهللا تعاىل، " الدارقطين 

" :سنن الدارقطين "مضعفا حلديث مذكور يف  قال  
فكيف و هو حديث منكر، ضعيف اإلسناد، واهي الطريق، ال يصلح " 

االحتجاج مبثله، و مل يصححه أحد من احلفاظ املشهورين، و ال اعتمد عليه أحد 
غرائب " كتابه " من األئمة احملققني، بل إمنا رواه مثل الدارقطين، الذي جيمع يف 

يكثر فيه من رواية األحاديث الضعيفة، و املنكرة، بل و املوضوعة ، و  السنن، و
.)3(" يبني علة احلديث و سبب ضعفه وإنكاره يف بعض املواضع   

يف  –قد ألف جلمع غري احملتج به من السنن " السنن " و مبا أن كتاب 
: ة أشياء هيفإن اإلمام الدارقطين قد عين فيه بثالث –الغالب، ألنه حمتجا هبا أحيانا   

.الكالم عن الرجال جرحا و تعديال -3الفقه، -2علل احلديث،  -1  

                                                 
، مث استمر إىل ما 4/200إىل  3/211، الحظت فيها االنتقال من "السنن " اليت رأيتها و قابلتها بكتاب رغم أن النسخة املخطوطة  - 1

كتاب النكـاح،  : ، و ذكر منه حديثا، مث ذكر العنوان3/216، مث عاد إىل كتاب النكاح يف "السنن " من اجلزء الرابع من  220يقابل 
 .الوجه ب 49الورقة " التخريج" كما يف 

 .275و  273 ص - 2
 .12ص " الصارم املنكي "  - 3
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يف حقيقته إذا نظرنا إليه من زاوية كشف علل " سنن الدارقطين " و 
حىت ال أكاد " علل احلديث " احلديث، فإننا ال نشك أنه يقرب كثريا من كتب 

" ارقطين يف أنكر على من يصنف هذا الكتاب ضمن كتب العلل، ككتاب الد
و قد تبدو هذه دعوى . البن أيب حامت" العلل "البن املديين، و" العلل " ، و "العلل 

:ليس هلا حجة، و لكن إليك الدليل  
لقد اجتمع يف الكتاب كثري من صفات كتب العلل، و متكنت منه : أوال

:تلك الصفات حىت ال تكاد ختلو فيه صفحة من صفحات منها، حنو  
لكثرية للحديث الواحد، و إن كان قد جيمعها أحيانا ليقوي مجع الطرق ا/ أ

.احلديث بكثرة الطرق، كما يف حديث شربمة و غريه  
.بيان علة الضعيف منها، من إرسال، أو إنقطاع، أو وقف أو غريه/ ب  
.املقارنة بني تلك الطرق، إذا اقتضى األمر ذلك/ ج  
ا أو أبان ضعفها، يف جنب بالنظر إىل نسبة األحاديث اليت أوضح علله: ثانيا

و  –األحاديث اليت حكم بصحتها أو حسنها، يتبني أن النوع األول من األحاديث 
هو األكثر جدا، حبيث إن اإلنسان ال يتردد يف ان الغرض  –هو املعلوم و الضعيف 

األساسي من تأليف الكتاب لدى املؤلف هو كشف علل أحاديث األحكام يف 
ذا القصد أحيانا، لسبب أو آخر، كأن يورد أحاديث أبواهبا، و إن خرج عن ه

.صحيحة تعارض احلديث الضعيف، ليبني ضعفه  
إىل إيراد  –و هو اإلمام احلافظ  –و إال فما الذي يلجئ الدارقطين رمحه اهللا تعاىل 

و العدول  –أي األحاديث الضعيفة و الواهية الساقطة  –هذا النوع من احلديث 
؟ رغم أنه كان ذلك " السنن "  كل باب حتت عنوان عن األحاديث الصحيحة يف

الرجل انربى لنقد أحاديث صحيح البخاري، و صحيح مسلم، اللذين مها أصح 
 !!الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل
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إىل بعض األبواب، يتضح للمرء أن املؤلف مل  –أيضا  –و بالنظر : ثالثا 
ذكر عللها فقط، و ها هي يعقد ذلك الباب، و يورد ما فيه من األحاديث إال لي

:األمثلة  
باب أحاديث القهقهة يف الصالة و : ()1(" السنن " قال الدارقطين يف  

: )2(" السنن " و قال يف . صفحة تقريبا 16، مث أوردها، و ذكر عللها يف )عللها
، مث أورد ")األذنان من الرأس " باب ما روي من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم (

 ذلك يف أكثر من عشر صفحات و أبان عللها، و قال يف أول حديث األحاديث يف
و مل يورد ". و ما بعده ، و قد بينت عللها  –هو  –هذا وهم و ال يصح " منها 

.حديثا واحدا صحيحا عنده يف هذا الباب  
بيان جممل باملالحظات و النتائج اليت استنتجتها من (مث قال حتت عنوان 

و حكم ما سكت ) السنن(وضوع الصحيح و احلسن يف الدراسة السابقة حول م
:، و أمجل ذلك فيما يلي)3() عنه   

.حديث تقريبا 520جمموع ما نص الدارقطين على تضعيفه  -1  
.حديث تقريبا 380جمموع ما سكت عليه الدارقطين من الضعيف  -2  
.حديث 188جمموع ما محك الدارقطين بصحته أو حسنه أو صحة سنده  -3  
.حديث تقريبا 870ع ما ضعفه الغساين اجلزائري جممو -4  
جمموع األحاديث الضعاف اليت مل يذكرها الغساين سواء حكم عليها  -5

.حديث تقريبا 383: الدارقطين أوال  
ذكر الدارقطين أبوابا كاملة ليس يف شيء منها حديث صحيح، و بلغ عدد  -6

.ابا تقريباب 34": السنن " هذه األبواب يف اجلزء األول فقط من   

                                                 
1 - 1 :116. 
2 - 1 :97. 
 .310و  297 -295ص  - 3
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و ذكر أبوابا الغالب فيها أحاديث ضعاف، نص على ضعفها و سكت عن  -7
من كان له إمام فقراءة اإلمام له : باب ذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم(الباقي، مثل 

حديثا، ضعف منها  33، ذكر فيه حنوا من )1() قراءة، و اختالف الروايات فيه 
ينقض الوضوء و ما روي يف املالمسة و باب صفة ما (حديثا، و مثل  24حنو 

حديثا، و الباقي  30حديثا، الضعيف منها أكثر من  46، ذكر فيه )2()القبلة 
.حيتاج لبحث، و فيها أحاديث صحيحة  

باب اجلنب إذا : (و ذكر أبوابا كاملة ليس يف شيء منها حديث ضعيف، مثل -8
فيه ثالثة أحاديث  ، ذكر)3() أراد أن ينام أو يأكل و يشرب كيف يصنع ؟ 

، ذكر فيه حديثني، أحدمها )4() املاء من املاء: باب نسخ قوله(و مثل . صحيحة
باب ما روي يف النوم قاعدا ال (و مثل . صحيح، و اآلخر ضعيف، لكنه شاهد

باب صفة (و مثل . ، ذكر فيه ثالثة أحاديث كلها صحيحة)5()ينقض الوضوء 
.، ذكر فيه ثالثة أحاديث، و هي صحيحة)6() اجللوس للتشهد و بني السجدتني   

حديث تقريبا،  231الذين نص على تركهم " السنن " أحاديث املتروكني يف  -9
حديث  132حديثا فقط، و سكت عن بيان تركهم يف  99نص على تركهم يف 

.من رواياهتم  
بعضها ليس بد ختريج و دراسة األحاديث بل حبسب ظاهر : هذه النتائج -10
.النظر  
.حاديث صحيحة و سكت عليهاأذكر جمموعة  -11  

                                                 
1 - 1 :323. 
2 - 1 :133. 
3 - 1 :125. 
4 - 1 :126. 
5 - 1 :130. 
6 - 1 :349. 
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من األحاديث اليت أخرجها الستة أو الشيخان " السنن " جمموع ما ذكره يف  -12
.حديث، سكت عن أكثرها 293فقط أو أحدمها   

بالصحة أو احلسن أو على " السنن " أما األحاديث اليت حكم عليها يف  
.حديث 174سندها، فقد بلغت   

سنن : املؤكد لدي من خالل هذه الدراسة أن كتاب من : و النتيجة 
، مل يؤلفه الدارقطين جلمع احملتج به من السنة قطعا، و إن أورد فيه "الدارقطين 

و يغلب على ظين أن الدارقطين ألفه لغري احملتج به من . أحاديث حمتجا هبا
، )موضوع سنن الدارقطين(األحاديث الضعيفة و املوضوعة، كما سبق يف مبحث 

ألن املتحصل من نتائج نظريت املتكررة يف الكتاب أو جمموع عدد األحاديث 
غري مستقصى، ويؤكد هذا ما  4700الضعيفة و الواهية يف الكتاب، يبلغ حنو 

و أما ما سكت عنه فمنه الصحيح، و . نقلته عن بعض األئمة كالزيلعي و ابن تيمية
". وابو اهللا املوفق للص. منه الضعيف، و منه املوضوع  

تراجم رجال الدار قطين يف "وقد قال مقبل بن هادي الوادعي يف كتابه 
"سننه :عن سنن الدار قطين مايلي   

:"نن الدارقطينس"الكالم على -  

مبرتلة عظيمة من علم احلديث و علله و قد قال . كان اإلمام الدارقطين رمحه اهللا 
ة حفظه اجلامع لقوة احلافظة و هنا خيضع للدارقطين و لسع: اإلمام الذهيب رمحه اهللا

له " العلل"لقوة الفهم و املعرفة، و إذا شئت أن تبني براعة هذا اإلمام الفرد فطالع 
)] 993ص  3ج " ( تذكرة احلفاظ. [" فإنك تندهش و يطول تعجبك  

.و تقدم الكالم على قوته يف احلديث و علله، و قد شهدت له بذلك الدنيا  

فيه مجلة من األحاديث و رتبها حسب األبواب  فأما كتاب السنن فقد مجع
.الفقيهة، و قد أوىل العلماء هتمامهم هبذا الكتاب  
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:مدح العلماء للسنن  -  

.هو أمري املؤمنني يف احلديث، و من تأمل: قال أبو الطيب الطربي عن الدارقطين   

)]  28ص  1ج" ( فيض القدير[ "هـ . / سننه عرف قدر علمه مبذاهب العلماء  

و منها املعرفة مبذاهب الفقهاء فإن : قال اخلطيب يف ذكر ميزات هذا اإلمام  و
الذي صنفه يدل على أنه كان ممن اعتىن بالفقه، ألنه ال يقدر على " السنن" كتاب 

هـ . / مجع ما تضمن ذلك الكتاب إال من تقدمت معرفته باالختالف يف األحكام
) ]. 35ص  12ج " (تاريخ بغداد. [ "املراد  

و له كتابه املشهور من أحسن املصنفات يف بابه، مل يسبق : و قال احلافظ ابن كثري 
[" هـ ./ ىل مثله، و ال حيلق يف شكله إال من استمد من حبره و عمل كعمله’

) ] . 338ص  11ج "( البداية و النهاية  

.و غري هذا كثري و سيأيت حنوا منه  

:مراتب أحاديث السنن   -  

، كما قاله ابن "الصحيحني"ى أحاديث صحيحة غري ما يف قد حيصل منها عل
)].17(ص " علوم احلديث. [" الصالح  

: و قد يذكر فيها من احلديث احلسن فقد قال ابن الصالح يف احلديث احلسن  -1
)] 32(ص "علوم احلديث. [ "على كثري من ذلك" سننه"و نص الدارقطين يف 

" ( تدريب الراوي. [ "سيوطيأي أهنا من مظان احلديث احلسن، كما فال ال
) ].169ص  1ج   

:و يكثر فيها األحاديث الضعيفة و املوضوعة و الغرائب  -2  
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يف سياق كالمه ) 22(ص " الصارم املنكي" يقول ابن عبد اهلادي يف 
بل إمنا رواه مثل الدارقطين الذي جيمع يف كتابه : ... على حديث منكر 

اديث الضعيفة و املنكرة بل غرائب السنن، و يكثر فيه من رواية األح
واملوضوعية، و بني علة احلديث و سبب ضعفه و إنكاره يف بعض 

 املواضع 

" سنن الدارقطين"و ) : 35(ص " الرسالة املستطرفة"و قال الكتاين يف 
مجع فيها غرائب السنن، و أكثر فيها من األحاديث الضعيفة و املنكرة 

.ةبل و املوضوع  

بعد أن ذكر حديثا )  340ص  1ج"(الرايةنصب "و قال الزيلعي يف 
اليت يروي فيها غرائب " سننه"و إمنا رواه الدارقطين يف : ضعيفا جدا 

بن زياد بن مسعان متروك احلديث، و  و عبدا هللا: احلديث، و قال عقيبة 
.ذكره يف علله و أطال الكالم عليه  

و أحاديث اجلهر ليست خمرجة يف الصحاح ) :  360ص  1ج(و قال 
و ال يف املسانيد املشهورة و لو يرويها إال احلاكم و الدارقطين، و احلاكم 

عرف تساهله و تصحيحه لألحاديث الضعيفة بل املوضوعة، و 
الدارقطين فقد مأل كتابه من األحاديث الغريبة و الشاذة و املعللة، و كم 

   !فيه من حديث ال يوجد يف غريه 

.كان عمله هذا عظيما يعرف به قدر علمهفرحم اهللا اإلمام الدارقطين، فقد   
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: "السنن" مقصد الدارقطين من تأليف   

للسنن و اختلفوا يف ذلك ألنه  تأليفهو قد تكلم أهل العلم على مقصده من 
مل جيعل هلا مقدمة يوضح فيها مقصده مع أن وضع السنن من أصلها إمنا تكون يف 

.ذكر أبواب و حيتج هلا بأحاديث  

من كالم أهل العلم، بل و من صنيعه أيضا أنه يؤلفها ليحتج مبا  و الذي يظهر
أورده فيها بل يذكر ما احتج به الفقهاء من الغرائب و األفراد و املناكري و 

صحيحة و  أحاديثالضعاف مع بيان علل بعضها، و رمبا خرج عن هذا فيذكر 
العلم  حسنة كما تقدم، فهو كتاب علل و كتاب سنن، و تقدم بعض كالم أهل

من تأليفه هلا،  مقصدهمن كتابه اليت تشف عن  النماذجعلى كتابه السنن و بعض 
:و إليك كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية حول هذا  

بعد أن ) 78ص  1ج(قال يف رده على علي بن يعقوب بن جربيل البكري
 نوع منهم ال يروي إال عن: ذكر أن أهل احلديث العاملني باجلرح و التعديل نوعان

ثقة عنده كمالك و شعبه و حيي بن سعد و ابن مهدي و أمحد بن حنبل و كذلك 
.ري و أمثالهاالبخ  

و نوع منهم يروي عن الثقة و غريه للمعرفة و ملا عنده من التمييز كالثوري 
.و غريه  

و الذين مجعوا املنقوالت فيهم من ميكنه التمييز بني الصحيح و الضعيف يف 
يب نعيم و اخلطيب و البيهقي و ابن ناصر الدين و ابن و أ كالدار قطينلب االغ

عساكر ز أيب موسى املديين و ابن اجلوزي و أمثاهلم، لكن قد يروون يف كتبهم 
.الغرائب و املنكرات و األحاديث املوضوعات للمعرفة هبا  
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ليذكر فيها غرائب السنن و هو يف " سننه"و الدارقطين صنف : إىل أن قال 
.ما رواه و هو من أعلم الناس بذلك املراد لب يبني حالاالغ  

و هو فيما يقولونه من أصدق الناس و أثبتهم لكن الشأن ) : 79(إىل أن فال ص 
فيمن قبلهم من اإلسناد، فإهنم كثريا ما يتركون التمييز فيه خبالف األئمة الكبار 

الك و الذين يعتمدون على احلديث و حيتجون به فيما بينهم و بني اهللا تعاىل كم
بن مهدي و حيي بن سعيد و البخاري و  نالشافعي و أمحد و إسحاق و عبدا لرمح

أيب داود فإهنم حيررون الكالم يف املنت و اإلسناد، و اهللا اهلادي إىل سبيل 
هـ./الرشا  

فهي ضعيفة بل موضوعة، مل يرو ... و قال أيضا يف الكالم على أحاديث الزيارة
و املسانيد منها شيئا و غاية ما يعزى مثل ذلك إىل  أهل الصحاح و السنن املشهورة

كتاب الدارقطين، و هو قصد به غرائب السنن، و هلذا يروي فيه من الضعيف و 
املوضوع ما ال يرويه غريه، و قد اتفق أهل العلم باحلديث على أن جمرد العزو إليه 

) ].166ص  27ج " (جمموع الفتاوى. [" ال يبيح االعتماد عليه  
":السنن" مميزات  من -  

و يتميز بعدة مميزات ال تكاد توجد " السنن" تبني لك مما تقدم مرتلة كتابه 
:يف غريه  

مجع أغلب األحاديث احملتج هبا يف كتب الفقه و ذكر كثري منها و بعضها . 1 
.ال يوجد إال عنده كما قال ذلك الزيعلي و غريه  

أحيانا قوة للحديث مبتابعات مجع طرق كثرية ملسألة أو حلديث واحد تفيد . 2
و شواهد، و تارة تكون معلة للحديث من حيث ترجيح اإلرسال أو االنقطاع 

.الباحثون اأو الوقف و غري ذلك من الفوائد احلديثية اليت يستفيد ه  
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.تعليله جلمع من األحاديث.3  

 الكالم على بعض الرواة و قد ال جند يف بعضهم إال كالم اإلمام الدارقطين يف.4
".سننه"  

":السنن" رواة  -  
ملا كان كتاب الدارقطين مبرتلة عند احملدثني و الفقهاء و احملققني تنافس الناس يف 

:روايته فمما وقفنا عليه أسانيد احلافظ ابن حجر تنتهي إىل  
أيب طاهر حممد بن أمحد بن عبد الرحيم، و إىل أيب احلسني حممد بن علي بن 

املهتدي باهللا، و إىل أيب بكر بن أيب القاسم عبد امللك عبيداهللا بن عبد الصمد بن 
.بن بشران، و إىل أيب منصور حممد بن حممد بن أمحد النوقاين كلهم عن اإلمام  

الدارقطين، و بعضها يرويها احلافظ قراءة و بعضها إجازة، و قال يف هناية أسانيده 
عبد الرحيم و رواية  و بني رواية ابن بشران و رواية أيب طاهر بن": السنن"إىل 

النوقاين تفاوت بالتقدمي و التأخري و الزيادة و النقص يف نسب بعض الرواة، و من 
فإنه ليس يف رواية ) السبق(األلفاظ خاصة دون األحاديث فهي مستوفاة إال كتاب 

) ] . 47 – 46(البن حجر ص " املعجم املفهرس["هـ ./ابن عبد الرحيم  
إحتاف األكابر "بإسنادين كما يف كتابه " دارقطين سنن ال" و الشوكاين يروي 

.ينتهيان إىل أيب الطيب الطربي و ابن املهتدي باهللا" بأسانيد الدفاتر  
:ترامجهم باختصار هذهو   

:حممد بن أمحد بن عبد الرحيم  
هو أبو الطاهر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، وصفه 

ارحتل إىل : الثقة بقية املسندين الكتاب، مث قال الذهيب فقال اإلمام احملدث 
أي  –الدارقطين فأخذ عنه سننه و أتقن نسخته، مولده يف أول سنة ثالث و ستني 



- 57 - 
 

مل حيدث يف : و قال عبد الغافر النخشيب . ثقة : ، قال حيي بن مندة  -و ثالمثائة
عشر  وقته أوثق منه و أكثر حديثا، صاحب األصول الصحاح، مات يف احلادي

. ربيع اآلخر سنة مخس و أربعني و أربعمائة  
) ] 639ص  17ج"(السري[ "  

:حممد بن حممد بن أمحد النوقاين   
هو أبو منصور حممد بن حممد بن أيب بكر النوقاين، وصفه الذهيب باإلمام و 

. كان ثقة فاضال مكثرا مات سنة مثان و أربعني و أربعمائة: قال أبو سعد السمعاين  
)]6ص  18ج"(السري[ "  

: حممد بن عبد امللك بن حممد بن بشران   
هو أبو بكر حممد بن أيب القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران 

األموي موالهم البغدادي وصفه الذهيب بالشيخ العامل الصدوق بن الواعظ اإلمام، 
ذهلي عنه  سألت شجاعا ال: و قال السفلي . و كان من املكثرين الثقات: مث قال   
كان شيخا جيد السماع حسن األصول صدوقا فيما يروي من احلديث، : فقال 

مولده يف مجادى اآلخرة سنة ثالث و سبعني و : قد مسعت منه و قال اخلطيب 
" السري . [ " ثالمثائة، و تويف يف مجادى األوىل سنة مثان و أربعني و أربعمائة

)] .60ص  18ج(  
:ر الطربيبن طاه طاهر بن عبدا هللا  

بن طاهر بن عمر الطربي الفقيه الشافعي،  هو أبو الطيب طاهر بن عبدا هللا
قال أبو . ولدت بآمل يف سنة مثان و أربعني و ثالمثائة: مسعته يقول : قال اخلطيب 

أبو الطيب الطربي أفقه من أيب حممد البايف و كان أبو الطيب : حامد األسفرائين 
عارفا بأصول الفقه و فروعه و حمققا يف علمه، سليم  الطربي ثقة صادقا دينا ورعا

مات : قال اخلطيب. الصدر حسن اخللق صحيح املذهب جيد اللسان يقول الشعر
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تاريخ . [" يف يوم السبت لعشر بقني من شهر ربيع األول سنة مخسني و أربعمائة
) ] .260 -258ص  9ج" (بغداد  

:حممد بن علي بن املهتدي باهللا   
بن عبد الصمد بن املهتدي  سني حممد بن علي بن حممد بن عبدا هللاهو أبو احل

كتبت عنه و كان فاضال : باهللا اهلامشي اخلطيب املعروف بابن الغريق، قال اخلطيب 
نبيال ثقة صدوقا، و يل القضاء مبدينة املنصور و ما اتصل هبا، و هو ممن اشتهر 

راهب بين هاشم ، : ال له ذكره ، و شاع أمره بالصالح و العبادة حىت كان يق
)] 108ص  3ج"( تاريخ بغداد. ["ولد يف أول يوم من ذي القعدة   

مات يف أول ذي احلجة سنة مخس وستني و أربعمائة، و هو : قال ابن خريون 
)] 243 – 241ص  18ج" (السري . ["أخر من حدث عن الدارقطين   

السؤاالت ومنها  واملذكورة سابقا ومن مؤلفاته أيضا  
:"سؤاالت احلاكم للدارقطين"كتاب  -ب   

.وميكن تلخيص منهجه يف هذه السؤاالت كما ذكر ذلك حمقق هذا الكتاب  
ذكر حملة عن منهج تملا كان موضوع البحث هو نقد الرواة ناسب أن  

الدارقطين يف النقد، فقد كان له منهج متميز يقوم على اإلحاطة اجليدة بالراوي 
توقف عن احلكم على الرجل إذا مل خيربه كما يف الترمجة الذي يتكلم عليه إذ أنه ي

من سؤاالت محزة، و تظهر شخصية الدارقطين ) 109(من الضعفاء، و ) 622(
يف النقد عندما خيالف كبار احلفاظ من النقاد و يعطي رأيا خاصا قائما على الدارية 

: برأيه، قال السلميالتامة، و الرتاهة يف احلكم، كما أنه كان واثقا من نقده، معتزا 
فما تكلم فيه إبن : ثقة مأمون إمام، فقلت: و سألته عن أيب حامد الشرقي؟ فقال(

سبحان اهللا و ترى يؤثر فيه مثل كالمه؟ و لو كان بدل إبن عقدة : عقدة؟ فقال
و ما كان حمل : و أبو علي احلافظ كان يقول من ذلك، فقال: حيىي بن معني، قلت
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دما يف الصنعة أن يسمع كالمه يف أيب حامد رمحه اهللا، أبو أيب علي، و إن كان مق
.)1( )صحيح الدين صحيح الرواية .. حامد   

كذلك تظهر شخصيته يف ترجيح رأي بعض النقاد على بعض أو تضيعيف 
ما يراه ضعيفا من آراء غريه، أو تصويب ما يراه خطأ، كما ستأيت أمثلة ذلك يف 

ت السهمي، مع سؤاالت السهمي، مع ، و سؤاال)الضعفاء(دراسيت لكتاب 
سؤاالت احلاكم، و الدارقطين معتدل يف النقد فإنه ال يترك الراوي ألبسط شبهة، 

بل ميحص الراوي و خيترب رواياته مث حيكم عليه فيكون حكمه حكما دقيقا مستندا 
من الضعفاء ) 142(على أدلة عملية بعيدا عن التسرع و العجلة مثال ذلك الترمجة 

ما رأيت أكذب من جابر : (و جابر بن يزيد اجلعفي، فقد قال فيه أبو حفصةو ه
).اجلعفي  

و غري ذلك من النقاد، ) متروك: (و قال النسائي) حيىي بن مهدي(و تركه  
:يف حني نرى أن الدارقطين يسلك منهجا معتدال وسطا فيقول  

الدارقطين فقول ) إن أعترب له حبديث يعد حديثا صاحلا إذا كان عن األئمة(
فيه هو قول الناقد املتأمل يف رواياته العارف هبا فإنه مل يتركه مطلقا و مل يوثقه 

بل أعطى فيه حكما وسطا أال هو عن أعترب له حبديث يعد صاحلا فهو .. مطلقا 
من ) 323(و كذا احلال بالنسبة للترمجة رقم . احلديث الذي رواه عنه األئمة
يعترب مبا يروي عنه العبادلة، ابن : (يعة فإنه قال فيهالضعفاء و هو عبد اهللا بن هل

).املبارك، و املقرىء، و ابن وهب  
فحديث : (1/238: فقه الذهيب على هذا فيقول يف تذكرة احلفاظاو يو

، و كذا بالنسبة للترمجة )هؤالء عنه اقوى، و بعضهم يصححه، و ال يرتقي إىل هذا
مان بن أيب شيبة فقد كذبه أقرانه و من سؤاالت السهمي و هو حممد بن عث) 46(

أخذ : كان يقال: (اهتموه بتهم شىت، و عندما سئل عنه الدارقطين جييب بقوله
                                                 

  .3/822: أ، تذكرة احلفاظ/1ق: سؤاالت السلمي - 1
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فيه أشعار بتضعيف القول : فقوله كان يقال) كتاب أيب أنس و كتب منه فحدث
).ضعيف: (كما انه مل يتهمه مبا إهتمه اآلخرون، و قال عنه يف سؤاالت احلاكم  

ارقطين، و اعتداله يف اجلرح و التعديل جعلت له املكانة املرموقة بني إن نزاهة الد
احلفاظ والنقاد فهذا الذهيب يقول يف ترمجة حممد بن الفضل السدوسي، شيخ 
: البخاري بعد ان نقل قويل إبن حبان الذي ضعفه، و قول الدارقطين الذي وثقه

ثله، فأين هذا القول من فهذا قول حافظ العصر الذي مل يأت بعد النسائي مب: قلت(
.)1(... ) قول إبن حبان اخلساف املتهور يف عاوم   

و كان الذهيب كثريا ما يكتفي بقول الدارقطين يف جتريح الرجل، ففي حني 
نراه يفضل يف ذكر أقوال النقاد يف امليزان نراه يف املغين يكتفي بقول واحد منهم، و 

من الضعفاء و  )2() 54(لك الترمجة كثيار ما كان يأخذ قول الدارقطين مثال ذ
و أمثال هؤالء كثري إذ  )5() 82(و الترمجة  )4() 79(والترمجة  )3()65(الترمجة 

كان الذهيب رمحه اهللا يكتفي بذكر قول الدارقطين، و ما هذا إال ملرتلة الدارقطين 
.العالية يف اجلرح و التعديل  

الية فليجأون إليه و يسألونه و كان املعاصرون للدارقطين يعرفون مرتلته الع
عن الرجال و علل احلديث، و ما سؤاالت الربقاين، و السلمي، و السهمي، و عبد 
اهللا بن أيب بكري و غريه من املشايخ، و سؤاالت احلاكم له إال دليل قاطع على مرتلة 

.الدارقطين بني أهل عصره  
يخ من أهل ذكر أسامي مشا: (قال احلاكم يف مقدمة سؤاالته للدارقطين

العراق خفي على أحواهلم يف اجلرح و التعديل، علقت أساميهم و عرضتهم على 

                                                 
  .4/8: امليزان - 1
  .1/42: املغين - 2
  .1/48: املصدر نفسه - 3
  .1/80: املصدر نفسه - 4
  .1/83: املصدر نفسه - 5
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شيخنا أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين رمحه اهللا فعلق خبطه حتت أساميهم ما 
).هبا  )1( صح له من أحواهلم، مث سألته فشافهين  

ر احلفاظ إن إعتدال الدارقطين رمحه اهللا يف اجلرح و التعديل شهد به كبا
كما تقدم، لذا قال فيه السخاوي و هو يتحدث عن الذين تكلموا يف اجلرح و 

وقسم : (و وصفه باالعتدال فقال )2() و الدارقطين وبه ختم معرفة العلل: (التعديل
.)3(..) معتدل كأمحد و الدارقطين وابن عدي   

حملدثني أحكامه على ا(إن اعتدال الدارقطين يف اجلرح و التعديل، جعلت من 
.)4()قوال فضال أمام متأخري العلماء   

" العلل الواردة يف األحاديث النبوية : "هم مؤلفاته مجيعا هو الكتاب املوسوم بـأو  
  .وعنه نقل العلماء بعد ذلك" اخلطيب البغدادي" من نوه به وذكره أول  وكان

:قال عنه اخلطيب البغدادي ما يلي    
دى بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهللا على بن عمر بن امحد بن مه    

احلافظ الدارقطين مسع أبا القاسم البغوي وأبا بكر بن أىب داود وحيىي بن   أبو احلسن
والقاضي امحد بن إسحاق بن البهلول وعبد الوهاب بن أىب   صاعد وبدر بن اهليثم

محد بن عمر حممد بن يوسف القاضى وأ  حية والفضل بن امحد الزبيدي وأبا
ويوسف بن يعقوب   القاسم أخا أىب الليث الفرائضي وأبا سعيد العدوى

احلافظ  النيسابوري وأبا حامد بن هارون احلضرمي وسعيد بن حممد بن أخا زبري

                                                 
  .-املقدمة  -سؤاالت احلاكم الدارقطين - 1
  .355: اإلعالن بالتوبيخ - 2
  .355: املصدر السابق - 3
  .1/506: سزكني - 4
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وحممد بن نوح اجلنديسابوري وأمحد بن عيسى بن السكني البلدي وإمساعيل بن 
 بن حممد بن سعيد اجلمال وأبا الوراق وإبراهيم بن محاد القاضى وعبد اهللا العباس

احلافظ وخلقا كثريا من هذه الطبقة ومن بعدهم حدثنا عنه أبو  طالب امحد بن نصر
وأبو القاسم بن بشران ومحزة بن حممد بن طاهر  نعيم األصبهاين وأبو بكر الربقاين

وعبد العزيز االزجى وأبو بكر بن بشران  واالزهرى واخلالل واجلوهرى والتنوخى
وكان فريد آالف وقريع دهره  تيقى والقاضي أبو الطيب الطربي ومجاعة غريهوالع

احلديث وأمساء الرجال  ونسيج وحده وإمام وقته انتهى اليه علم األثر واملعرفة بعلل
االعتقاد  وأحوال الرواة مع الصدق واألمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة

علم احلديث منها القراءات فان له فيها وسالمة املذهب واالضطالع بعلوم سوى 
خمتصرا موجزا مجع األصول يف أبواب عقدها أول الكتاب ومسعت بعض من  كتابا

سلكها يف عقد   القرآن يقول مل يسبق أبو احلسن اىل طريقته اليت يعتىن بعلوم
وصار القراء بعده يسلكون طريقته يف تصانيفهم وحيذون  األبواب يف أول القراءات

فان كتاب السنن الذي صنفه يدل على انه  ومنها املعرفة مبذاهب الفقهاء حذوه
ذلك الكتاب اال من تقدمت  كان ممن اعتىن بالفقه ألنه ال يقدر على مجع ما تضمن

سعيد  معرفته باالختالف يف االحكام وبلغين انه درس فقه الشافعي على أىب
كتب احلديث عن أىب االصطخري وقيل بل درس الفقة على صاحب أليب سعيد و

نفسه ومنها أيضا املعرفة باألدب والشعر وقيل انه كان حيفظ دواوين مجاعة  سعيد
ومسعت محزة بن حممد بن طاهر الدقاق يقول كان أبو احلسن  من الشعراء

احلمريي يف مجلة ما حيفظ من الشعر فنسب اىل  الدارقطين حيفظ ديوان السيد
دخل مصر كان هبا شيخ علوى  با احلسن ملاالتشيع لذلك وحدثين األزهري ان أ

عبيد اهللا وكان  من أهل مدينة رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقال له مسلم بن
  عنده كتاب النسب عن اخلضر بن داود عن الزبري بن بكار وكان مسلم أحد
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املوصوفني بالفصاحة املطبوعني على العربية فسأل الناس أبا احلسن ان يقرا عليه 
ورغبوا يف مساعه بقراءته فاجاهبم اىل ذلك واجتمع يف اجمللس من  ب النسبكتا

واألدب والفضل فحرصوا على ان حيفظوا على أىب احلسن  كان مبصر من أهل العلم
يقدورا على ذلك حىت جعل مسلم يعجب ويقول  حلنة أو يظفروا منه بسقطة فلم

أبا حممد رجاء بن حممد قال مسعت  له وعربية أيضا حدثنا حممد بن على الصوري
الدارقطين فقلت له رأى الشيخ  بن عيسى األنصاري املعدل يقول سألت أبا احلسن
هذا وامنا  فقلت له مل أرد مثل نفسه فقال يل قال اهللا تعاىل فال تزكوا أنفسكم

أردت ان أعلمه القول رأيت شيخا مل ير مثله فقال يل ان كان يف فن واحد فقد 
ين واما من اجتمع فيه ما اجتمع يف فال حدثين أبو الوليد هو أفضل م رأيت من

قال مسعت أبا ذر اهلروي يقول مسعت احلاكم أبا عبد  سليمان بن خلف األندلسي
الدارقطين فقال ما رأى مثل نفسه قال يل  بن عبد اهللا احلافظ وسئل عن  اهللا حممد

ع كان وجد عنده أي نو األزهري كان الدارقطين ذكيا إذا ذوكر شيئا من العلم
احلسن يف  منه نصيب وافر ولقد حدثين حممد بن طلحة النعايل انه حضر مع أىب

دعوة مث بعض الناس ليلة فجرى شيء من ذكر األكلة فاندفع أبو احلسن يورد 
األكلة وحكاياهتم ونوادرهم حىت قطع ليلته أو أكثرها بذلك مسعت القاضى  أخبار

ربي يقول كان الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث عبد اهللا الط أبا الطيب طاهر بن
وعلو  قدمة يف احلفظتمضى اليه وسلم له له ال ورد بغداد االوما رأيت حافظا 

فلهذا بن سعيد احلافظ مبصر يقول  املرتلة يف العلم حدثين الصوري قال مسعت عبد
ى بن وسلم ثالثة عل أحسن الناس كالما على حديث رسول اهللا  صلى اهللا عليه

وقته أخربنا  املديين يف وقته وموسى بن هارون يف وقته وعلى بن عمر الدارقطين يف
 الربقاين قال كنت امسع عبد فلهذا بن سعيد احلافظ كثريا إذا حكى عن أىب احلسن
الدارقطين شيئا يقول قال استاذى ومسعت استاذى فقلت له يف ذلك فقال وهل 

من أىب احلسن الدارقطين قال لنا الربقاين وما احلرفني من العلم اال  تعلمنا هذين
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من عبد فلهذا بن سعيد حدثنا األزهري قال بلغين ان  رأيت بعد الدارقطين احفظ
الصفار واحلاصل ينسخ جزءا كان معه  الدارقطين حضر يف حداثته جملس إمساعيل

مساعك وأنت تنسخ فقال له  وإمساعيل ميلى فقال له بعض احلاضرين ال يصح
من حديث  رقطين فهمى لإلمالء خالف فهمك مث قال حتفظ كم أملى الشيخالدا

اىل اآلن فقال ال فقال الدارقطين أملى مثانية عشر حديثا فعدت األحاديث فوجدت 
قال مث قال أبو احلسن احلديث األول منها عن فالن عن فالن ومتنه كذا  كما

ذكر أسانيد األحاديث عن فالن ومتنه كذا ومل يزل ي واحلديث الثاين عن فالن
فتعجب الناس منه أو كما قال  على آخرها ومتوهنا على ترتيبها يف اإلمالء حىت اتى

كتبت ببغداد من أحاديث  أخربنا الربقاين قال مسعت أبا احلسن الدارقطين يقول
وعنده أبو  السوداىن أحاديث تفرد هبا مث مضيت اىل الكوفة المسع منه فجئت اليه

فدفعت اليه األحاديث يف ورفة فنظر فيها أبو العباس مث رمى هبا العباس بن عقدة  
واستنكرها وأىب ان يقرأها وقال هؤالء البغداديني جييئونا مبا ال نعرفه قال أبو احلسن 

العباس عليه فمضى يف مجلة ما قراه حديث منها فقلت له هذا احلديث  مث قرا أبو
ضا من مجلتها مث مضى ثالث فقلت مضى آخر فقلت وهذا أي من مجلة األحاديث مث

عن العود اىل اجمللس حلمى نالتىن فبينما انا يف  وهذا أيضا منها وانصرف وانقطعت
الباب فقلت من هذا فقال بن  املوضع الذي كنت نزلته إذا انا بداق يدق على

سيدي مل جتشمت  سعيد فخرجت وإذا بأيب العباس فوقعت يف صدره اقبله رجاء يا
اخرك عن  ما عرفناك اال بعد انصرافك وجعل يعتذر اىل مث قال ما الذياجملئ فقال 

 احلضور فذكرت له اىن محمت فقال حتضر اجمللس لتقرا ما أحببت فكنت بعد إذ
ا عمال اكرمىن ورفعىن يف اجمللس أو كما قال سألت الربقاين قلت له هل كان أبو 

مث شرح يل قصة مجع العلل الدارقطين ميلى عليك العلل من حفظه فقال نعم  احلسن
منصور بن الكرخي يريد ان يصنف مسندا معلما فكان يدفع أصوله  فقال كان أبو

األحاديث املعللة مث يدفعها أبو منصور اىل الوراقني  اىل الدارقطين فيعلم له على
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تعليق الدارقطين على األحاديث نظر  فينقلون كل حديث منها يف رقعة فإذا أردت
األعمش عن أىب وائل  ن مث أملى على الكالم من حفظه فيقول حديثفيها أبو احلس

وخالفهما  روايته  عن عبد اهللا بن مسعود احلديث الفالىن اتفق فالن وفالن على
فالن ويذكر مجيع ما يف ذلك احلديث فاكتب كالمه يف رقعة مفردة وكنت أقول 

حفظي بنظرى مث   يفتنظر قبل إمالئك الكالم يف األحاديث فقال اتذكر ما  له مل
والعلل يف الرقاع فقلت أليب احلسن بعد سنني من موته اىن قد  مات أبو منصور

االجزاء وارتبها على املسند فأذن يل يف ذلك وقرأهتا عليه  عزمت ان انقل الرقاع اىل
قال أبو بكر الربقاين وكنت أكثر ذكر  من كتايب ونقلها الناس من نسخىت

احلافظ فقال يل أبو مسلم أراك  حبضرة أىب مسلم بن مهران الدارقطين والثناء عليه
مسعود فجئت اىل أىب  تفرط يف وصفه باحلفظ فتسأله عن حديث الرضراض عن بن

له نعم  احلسن وسألته عنه فقال ليس هذا من مسائلك وامنا قد وضعت عليه فقلت
ال اجيبك فقال من الذي وضعك على هذه املسألة فقلت ال ميكنىن ان امسيه فقال 

يل فأخربته فأملى على أبو احلسن حديث الرضراض باختالف وجوهه  أو تذكره
فاحلقته بالعلل ونقلته إليها أو كما قال مسعت القاضى أبا  وذكر خطأ البخاري فيه

الدارقطين وقد قرأت عليه األحاديث اليت  الطيب الطربي يقول عمال أبا احلسن
حنبل حاضرا الستفاد هذه  لو كان امحد بنمجعها يف الوضوء من مس الذكر فقال 

مساه اخلالل  األحاديث حدثين اخلالل قال كنت يف جملس بعض شيوخ احلديث
 وانسيته وقد حضره أبو احلسني بن املظفر والقاضي أبو احلسن اجلراحى وأبو
احلسن الدارقطين وغريهم من أهل العلم فحلت الصالة فكان الدارقطين امام 

يوخ أكرب اسنانا منه فلم يقدم أحد غريه قال اخلالل وغاب ش اجلماعة وهناك
بعض جمالسه فاستمليت عليه فروى حديث  مستملي أىب احلسن الدارقطين يف

اللهم انك عفو حتب العوف  عائشة ان النيب  صلى اهللا عليه وسلم امرها ان تقول
د بتشدي فاعف عىن فقلت اللهم انك عفو وخففت الواو فأنكر ذلك وقال عفو
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كنا مث الدارقطين  الواو حدثين الصوري قال مسعت رجاء بن حممد األنصاري يقول
والقارئ يقرا عليه وهو قائم يصلى نافلة فمر حديث فيه ذكر نسري بن ذعلوق  يوما

بن ذعلوق فقال الدارقطين سبحان اهللا فقال القارئ بشري بن  فقال القارئ بشري
القارئ يسري بن ذعلوق فقال الدارقطين  فقال ذعلوق فقال الدارقطين سبحان اهللا

ذعلوق ومر يف قراءته أو كما قال  نون والقلم وما يسطرون فقال القارئ نسري بن
الدارقطين وهو قائم يتنفل  حدثين محزة بن حممد بن طاهر قال كنت مث أىب احلسن

سعيد  فقرا عليه أبو عبد اهللا بن الكاتب حديثا لعمرو بن شعيب فقال عمرو بن
ال أبو احلسن سبحان اهللا فأعاد اإلسناد وقال عمرو بن سعيد ووقف فتلى أبو فق

شعيب اصالتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا فقال بن املكاتب عمرو بن  احلسن يا
قال رأيت حممد بن أىب الفوارس وقد سألت أبا احلسن  شعيب حدثين األزهري

ل له يا أبا الفتح ليس بني الشرق فأجابه مث قا الدارقطين عن علة حديث أو اسم فيه
حممد بن طاهر الدقاق يف أىب  والغرب من يعرف هذا غريى قرأت خبط محزة بن

  :احلسن الدارقطين
سيطا فلم تظلم ومل تتحوبو           اـجعلناك فيما بيننا ورسولن  

 فأنت الذي لوالك مل يعرف الورى     ولو جهدوا ما صادق من مكذب
 

ال عمال أبا احلسن الدارقطين وقد جاءه أبو احلسني البيضاوي حدثين العتيقي ق
وسأله ان يقرا له شيئا فامتنع واعتل ببعض العلل فقال هذا غريب  ببعض الغرباء

فأملى عليه أبو احلسن من حفظه جملسا يزيد عدد  وسأله ان ميلى عليه أحاديث
لرجل مث جاءه بعد احلاجة وانصرف ا أحاديثه على العشرة نعم الشيء اهلدية امام

عشر حديثا إذا اتاكم كرمي  وقد أهدى له شيئا فقر به وأملى عليه من حفظه بضعة
  :قوم فاكرموه مسعت عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران يقول
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ولد الدارقطين يف سنة ست وثالمثائة حدثنا أبو احلسن بن الفضل قال قال يل 
ني وثالمثائة يف يوم اجلمعة يا أبا احلسن اليوم احملرم سنة مخس ومثان الدارقطين يف

توىف يل مثانني قال بن الفضل وتوىف يف ذي القعدة من هذه  دخلت يف السنة اليت
االزجى قال توىف الدارقطين يوم األربعاء لثمان  السنة حدثين عبد العزيز بن على

سنة مخس  وثالمثائة أخربنا العتيقي قال خلون من ذي القعدة سنة مخس ومثانني
األربعاء الثاين من ذي القعدة  ومثانني وثالمثائة توىف أبو احلسن الدارقطين يوم

الدارقطين ليلة األربعاء  ومولده سنة مخس وثالمثائة وقال يل العتيقي مرة أخرى توىف
مثانني سنة  ودفن يوم األربعاء الثامن من ذي احلجة سنة مخس ومثانني وقد بلغ

ول هو الصحيح وقد ذكر مثله حممد بن أىب الفوارس ودفن ومخسة أيام وقوله األ
احلسن يف مقربة بابل الدير قريبا من قرب معروف الكرخي حدثين أبو نصر على  أبو

على بن جعفر بن ماكوال قال رأيت يف املنام ليلة من ليايل شهر  بن هبة اهللا بن
آل اليه أمره فقيل أىب احلسن الدارقطين يف اآلخرة وما  رمضان كاىن أسأل عن حال
.يل ذاك يدعى يف اجلنة االمام  

 
656وقال عنه صدر الدين أيب علي احلسن بن حممد البكري املتويف سنة  يف كتابه  

:األربعني حديثا مايلي  
مجع اإلمام احلافظ شيخ العراق، و بقية " كتاب األربعني " احلديث العاشر من 

هدي بن مسعود بن النعمان بن بن م )1(حفاظ اآلفاق أيب احلسن علي بن عمر 
، يف )2(دينار بن عبد اهللا الدارقطين، شيخ وقته، و أوحد عصره، و واحد دهره 

علم العلل، و مجع املؤتلف و املختلف، و األطراف، و طرق االختالف، و علم 
النحو و العربية، مجع كتاب السنن، وكذر علل احلديث، و بني الغريب، و ميز 

                                                 
 .ن أمحد بن مهدي إذ املعروف عن الدارقطين انه علي بن عمر ب" بن أمحد " و يبدوان الناسخ اسقط . كذا يف األصل- 1
 ".وواحد دهره، ملحق يف شوال سنة ألف ثالث و أربعني : قوله: " بالطرة - 2
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و شهد له أهل زمانه، والعلماء من اقرانه باحلفظ و االتقان، . الصحيح من السقيم
و قرأ الفقه يف أو ل عمره على أيب سعيد . مع صحة االعتقاد، وجودة االنتقاد

، أو على بعض أصحابه، و رحل من بغداد بعد أن علت سنه إىل )1(االصطرخي 
.البصرة، و الكوفة، و الشام، و مصر  

و اقتدى به يف تصانيفه أبو حممد عبد . الشام و مصرو استفاد من احلفاظ من اهل  
و مسع بالعراق أبا القاسم . الغين بن سعيد احلافظ، و خترج به، و أحسن الثناء عليه

، وحيىي بن حممد بن صاعد، و حممد بن هارون احلضرمي، و عبد اهللا )2(البغوي  
عبد اهللا احلكام روى عنه االمية أبو . بن سليمان بن األشعث، و خلقا سوى هؤالء

النيسابوري، صاحب كتاب املستدرك، و التاريخ، و أبو نعيم األصبهاين أو بو بكر 
/ و مجع الغرائب و تكلم عليها مائة. الربقاين، و محزة بن يوسف السهمي و غريهم

و مجع هذه األربعني على . ب يف أربع جملدات كبار15/جزء، و كتاب العلل
و تعرف بأربعني أيب بردة، بريد  -رمحهما اهللا– شرط الشيخني البخاري و مسلم

.)3(بن عبد اهللا بن أيب بردة، عن جده أيب بردة، عن أيب موسى، رضي اهللا عنه   
يوم  -رمحه اهللا –و تويف . و كان مولده يف ذي القعدة سنة ست و ثالث مائة

اد، و لثمان خلون من ذي القعدة سن مخس و مثانني و ثالث مائة ببغد )4(األربعاء 
.، وزرت قربه هبا)5(دفن قريبا من قرب معروف الكرخي   

الشيخ الصاحل أبو عبد اهللا احلسني بن سعيد بن احلسني بن شنيف بن  بأناأن
، بقراءايت عليه يف املرة األوىل باجلانب الغريب من مدينة )6(حممد البغدادي الدارقزي 

                                                 
، معجم املؤلفني .2/212، العرب2/192اإلعالم . كانت أخالقه حدة، له مؤلفات) 328-244(احلسن بن أمحد بن يزيد، الفقيه  - 1
3/204 ،308 ،13/381. 
احملدث احلافظ اجملود املصنف الناسخ، انتهى إليه علو اإلسناد يف عصـره، اإلعـالم   ) 217-213(عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز  - 2
 .6/126، معجم املؤلفني2/170، العرب4/263
 .516 -1/515تاريخ التراث العريب : انظر. هـ 919، كتبت سنة 541توجد منها نسخة مبكتبة شهيد علي باستانبول رقم  - 3
 .12/40تاريخ بغداد : ظران. مسحتها األرضية - 4
 .516 -1/509، تاريخ التراث العريب 5/130يف االعالم : انظر ترمجة الدارقطين - 5
 .6/209، النجوم 5/35، العرب 5/42الشذرات ) 610ت ( - 6
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أبو الغنائم عبد  بأنااإلنصاري، أنالقاضي أبو بكر حممد بن عبد الباقي  بأناالسالم، أن
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد  بأنا، أن)1(الصمد بن علي بن حممد بن املأمون 

، ثنا حممد بن هشام املروزي )2(الدارقطين، ثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد 
 –رضي اهللا عنه  –، ثنا أبو معاوية، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى )3(

إن اهللا ليملي للظامل فإذا أخذه مل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
و كذلك أخذ ربك إذا ألخذ القرى و هي ظاملة، إن أخذه اليم : يفلته، مث قرأ

". )4(شديد   
.، عن بريد)6(، عن أيب أسامة )5(و كذلك رواه إبراهيم بن سعيد اجلوهري   

.بريد  
و كذلك . داد تعرف بدار القطنالدارقطين منسوب إىل حمله كبرية ببغ

.الدارقزي إىل حمله دار القز باجلانب الغريب  
:"العلل الواردة يف األحاديث النبوية"كتاب  -ج   
ومن مؤلفاته اليت نالت تقدير العلماء عرب العصور رواية ودراسة  -

 واعتىن به الدارسون عرب السنني وافادوا منه وتلقوه، واستشهادا به كتابه العلل
يف مؤلفاهتم يف شىت أنواع املعارف اإلسالمية دراسة  لقبول والرضا ونقلوا منهبا

وللتعريف به , ولعل من ابرز اآلثار اليت اعتىن هبا كتابه املعروف بالعلل. وخترجيا
:يذكر ما يلي  

 

                                                 
 .كان ثقة نبيال مهيبا، تعلو سكينة ووقار) 385-374(اهلامشي العباسي البغدادي  - 1
 ).3318 -228( ، احلافظ احلجة، املؤلف البغدادي، موىل بين هاشم - 2
 .كان تقة) 252 161أو 160(و هو حممد بن هاشم بن عيسى الطالقاين املروذي القصري، نزيل بغداد . و يقال املروذي، بالذال - 3
 .من سورة هود 102اآلية  - 4
 .البخارياحلافظ الثقة، املؤلف، روى عنه أصحاب الكتب الستة عدا ) 248ت (هو البغدادي  - 5
احلافظ األمام احلجة، و كان يعد من حكماء أصـحاب  ) 201-121( موىل بين هاشم، الكويف. هو محاد بن أسامة  بن زيد الليثي - 6

 .احلديث، احتج به أصحاب الكتب الستة



- 70 - 
 

 
   -رمحه اهللا -حقق الكتاب الدكتور حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. 1

2 وراه مربزا يف مقدمة الطبعة املصورة عن الطبعة جعله موضوع رسالة الدكت. 
م أسباب االختيار وأشار اىل تكاثف جهود الدارقطين مع 2001األوىل عام 

.الربقاين وابن الكرخى على اجناز كتاب العلل  
حاولت '' : وقال, تأكد حملقق الكتاب توثيق نسبة الكتاب ملؤلفه الدارقطين. 3

إلسناد حفظتها لنا االيام من عوادي الدهر جاهدا أن أحبث عن نسخة مروية با
لك فالنسخ اليت حصلت عليها  حىت يومي خالية من إسناد ذولكين مل أمتكن من 

). 59-1(متصل باملؤلف   
أظطر احملقق إىل االستعانة بقرائن تفوض اثبات نسبة الكتاب إىل الدارقطين . 4

: بقرائن أخرى وهي   
الدار قطين تبتدئ األحاديث املسندة يف كراثنني وعشرين شيخا من شيوخ ذ -أ

.الكتاب هبم  
سئل يف " أو  -''قال الدارقطين يف كتاب العلل''-أقوال األئمة يف مؤلفاهتم -ب
".حكى الدارقطين" و, "ذكر الدارقطين يف العلل"و, " علله  
ولعل أبرز القرائن يف اثبات وتوثيق نسبة الكتاب إىل اإلمام الدارقطين هو فيما  -ج
( قال أبو بكر الربقاين ( ر اخلطيب البغدادي عن شيخه أيب بكر الربقاين قولهذك
).ينقل) 38-/12  
تنقل كما هي (يف إمالء العلل ما ذكره بعض العلماء من أسلوب الدارقطين  -د

وبذلك أمكن النحقق من أن كتاب العلل املذكور هو من ) 37-12/ بغداد-66
والكتاب طبعته دار طيبة يف أحدعشر جملد  .مؤلفات اإلمام الدار قطين الشهرية

والكناب ظهر يف شكله النهائي . وعنواهنا  يف الصفحة األوىل الداخلية من الكتاب
-:حيتوي على مايلي  
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أشري فيها إىل سبب االختيار والشكر إىل الذين قدموا العون يف إخراج , املقدمة -1
 الكتاب 

-:الكرخى مشلت تراجم كل من الدارقطين والربقاين وابن -2  
وثناء العلماء , والرحالت والشيوخ والتالمذة.واملولد والنشأة, االسم والنسب   

صفحة  28وكل ترمجة منفصلة عن األخرى يف حوايل . وأخريا الوفاة.واملؤلفات
.من اجمللد األول  

باحلاق صور من النسخ احملفوظة من دار الكتب   -عليه رمحة اهللا -مث قام احملقق 
ومنوذج من نسخة املكتبة  -اهلند–ية ومنوذج من نسخة خدا خبش بتنه املصر

.الباكستان-ومنوذج من نسخة شاه حمب اهللا بالسند -الناصرية بلكنهوباهلند  
وأفرد مبحثا للعلة ومباحثها تعريفا وأقساما أجناسا وادراكا وتأليفا مع التخريج 

.اجليد والشامل يف حوايل عشرين صفحة  
توثيق الكتاب وسبب تاليفه وطريقة تاليفه مث ما قيل يف الثناء على وجاء بعدها ذكر

. كتاب العلل للدارقطين وما أخذ علبه يف حوايل أربع وعشرين صفحة من الكتاب  
, مث  أشار إىل اىل املنهج  الذي سلكه أبو احلسن الدارقطين يف اجوبته  -

تاب العلل مث بني أمهية ك. ومصادر الكتاب, ومنهج الربقاين يف مسلكه
العلل ألمحد -للدارقطين مع املقارنة بينه و بني كل من العلل البن املديين

العلل الكبري للترميذياملسند –مسند يعقوب بن شيبة -برواية ابنه عبد اهللا
.العلل البن أيب حامت-املعلل للبزار  

وخلص إىل القوا إن كتاب الدارقطين توجد فيه الزيادات اليت ال تولد عند  -
, املديين  كما أن علل أمحد ال يوجد فبها الكالم على الرجال إال قليالابن 

كما أن علل الدارقطين ميتاز على كتاب يعقوب بن شيبة من جهات عديدة 
إن كتاب ( ويف املقارنة بينه وبني كتاب الترميذي قال . ذكرها يف موطنها

بني  مث أجرى مقارنة موسعة, الترميذي ال يعدل عشر كتاب الدارقطين
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ال شك أن كتاب الدارقطين  يتميز :( كتايب البزار والدارقطين واستنتج أن
بالتوسع يف ذكر الطرق أما ميزة كتاب العلل البن أيب حامت على كتاب 

ولكن كتاب العلل للدارقطين , العلل للدارقطين هي ترتيبه على أبواب الفقه
).ميتازعنه بكثرة الطرق حلديث واحد  

بحث هذه املقارنة اليت أدت إىل ابراز قيمة  كتاب العلل وخلص يف هناية امل
:الدارقطين يف   

أن االمام الدارقطين كان جبال يف احلفظ واالتقان-1  
أن كتابه أجل وأمجع كتاب ألف يف هذا الفن -2  
براعته يف ذكر طرق احلديث بأخلص ما ميكن -3  
.والترتيبوهلذه امليزات أعتمد عليه يف النقل واالختصار والنقل     

ولقد مت تلخيص ما احتواه هذا املبحث من حوايل مخس وعشرين صفحة من 
. اجمللد األول من الكتاب  

 
و يف اخلتام أبرز حمقق كتاب العلل للدار قطين عمله يف الكتاب ملخصا إياه يف 

مت وصف املخطوط املعتمد يف ). 138-135(تسعة نقطة يف أربع صفحات 
.منه)148-139ص(حتقيق الكتاب   

.ووضع فهارس متنوعة يف موضعها -  
والبد من التنويه باجلهد الذي ال يعرف قيمته و أثره إال من وقف على كل  -

رمحه –كلمة او مجلة أو فقرة حررها و أبرزها الدكتور حمفوظ الرمحان زين اهللا 
وهو يقوم باخراج هذا املصنف العظيم لألمة لالنتفاع به ولذلك حتقق له  -اهللا

فترجح لدي أن الكتاب جيب ان خيرج للناس (اه يف مقدمة الكتاب قائالما رج
ألسد به حاجة وأبرز درة مثينة أرى أن املكتبة االسالمية حباجة اليها فهو جيلي 

..) العلة ويربزها وقد حتققت يف هذا الكتاب  
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.آمني, فجازاه اهللا كل خري وأثقل هبذا العمل ميزان حسناته   
:هارس هلذا السفر العظيمكما وضع يف األخري ف  

.فهرس االثار  على حروف املعجم -فهرس االحاديث على حروف املعجم -  
.فهرس األحاديث واآلثار على أبواب الفقه  -  

ومسانيد الصحابة مرتبني , ويف وضع الفهرسني اخلاصني باألحاديث واآلثار
 هذا للدارقطين قد اضاف اىل" العلل" على حروف املعجم يكون حمقق كتاب 
أن يرتب على االبواب ليقرب تناوله : الكتاب ماكان يعوزه وال بد منه وهو

للطالب أو أن تكون أمساء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبني على حروف 
املعجم ليسهل االخذ منه فإنه مبدد جدا ال يكاد يهتدي اإلنسان إىل  مطلوبه 

.منه بسهولة واهللا املوفق  
يف النوع الثامن  عشر " الباحث احلثيث "ظ  بن كثري يف ذلك ما أشار به احلاف

وبذلك يكون التواصل بني ) املعلل من احلديث ( من أنواع علوم احلديثوهو 
.الدارسني عرب السنني  

.مث وضع يف اخلتام الفهارس املعتادة بني أهل هذا الشأن  
 وبعد حتقيق الكتاب ظهرت دراسات أخرى تناولت كتاب العلل من زوايا-

: خمتلفة منها  
مرويات اإلمام الزهري املعلة يف كتاب العلل للدارقطين من تأليف  -1

كما أشرف الدكتور علي الصياح على , الدكتور عبد اهللا بن حممد دمفو
.اخراج العلل الواردة يف االحاديث من مسند النساء من كتاب العلل  

:وجاء يف مقدمة الكتاب قوله   
ان ه اهللا والدكتورعبداهللا دمفو جهود مباركة يف بيللدكتورحمفوظ السلفي رمح-     

ومع دلك الزال الكتاب حباجة اىل دراسة عامية ,منهج الدارقطين يف كتابه العلل
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التام للكتاب مع اإلستفادة من مجيع الدراسات اليت  مفردة تعتمدعلى اإلستقراء
حتقيقا ودراسة ولعل اهللا أن ييسر من يقوم بذلك  تناولت الكتاب   
من هنا  والزلنا نسمع أخبارا)جهوداحملدثني يف بيان علل احملدثني (وقال يف كتابه

يقه وإخراجه أعان اهللا من يقوم بذلك وسدده حتقوهناك أن هناك من يعمل على   
سألت سعدا الزجناين احلافظ مبكة قلت له (قال حممدبن طاهر احلافظ :وقال أيضا

قلت الدار قطين ببغداد  قال من؟ف أربعةمن احلفاظ تعاصروا أيهم أحفظ ؟(
وعبدالغين مبصر وأبوعبداهللا بن مندة بأصبهان وابوعبداهللا بنيسابورفسكت فأحلحت 

قال أماالدارقطين فأعلمهم بالعللعليه ف  ( مماينبغي التفطن )السنن ( وقال عن كتابه
له أن مقصد الدارقطين من تأليف سننه  بيان غرايب وعلل أحادبث األحكام 

لى ذلك أبوعلي الصديف وابن تيمية وابن عبداهلادي والزيلعي وغريهم وقدنص ع
وأكدذلك من خالل دراسة عميقة باألرقام الباحث عبداهللا الرحيلي يف رسالته 

.العلمية األمام الدارقطين وكتابه السنن  
:وقال ايضا الدكتور علي الصياح  

بعض  مسانيد " على حتقيق  –يف هذا العمل  الثاين  -و قد وقع االختيار
بدءا من هناية الكتاب، حيث إن الكتاب عين به " النساء من علل الدارقطين

"  –دكتوراه  -حمفوظ الرمحن السلفي فكان موضوع رسالته العلمية: الدكتور
مسانيد أبو بكر و مهر و عثمان و جزان من : العلل الواردة يف احلاديث النبوية

طبع من حتقيقه (حث أكمل حتقيق ما قدر له مث إن البا" مسند علي رضي اهللا عنهم 
رمحه اهللا رمحه اهللا  –، حىت وافته املنية )أحد عشر جملدا عن دار طيبة، الرياض

.واسعة  و أسكنه فسيح جناته  
و منذ ان تويف احملقق و حنن نسمع من هنا و هناك أن الكتاب أكمل حتقيقه، 

مل نر شيئا، و يف هذه الفترة و أنه على وشك الرتول، و مرت الشهور و السنني و 
".علل الدارقطين" طبعت كتب وأجزاء و مصنفات أقل قيمة علمية من كتاب   



- 75 - 
 

فقوي العزم على طرح الكتاب للطالب و الطالبات ليقوموا بتحقيقه و 
دراسته حتقيقا للمصاحل املتقدم ذكره، و يف النية أن نستمر يف حتقيقه و إخراجه، 

.التوفيق و السدادسائلني املوىل اإلعانة و   
:و انبه على أمور  

: أن هناك عددا من الباحثني حيققون الكتاب رسائل علمية، و منهم الطالبة: األول
مسند أم " و قد أخذت جزءا من  -الدراسة بقسم الثقافة اإلسالمية –وفاء اخلزمي 

 –حممد التركي : ، و قد انتهت من حتقيقه، و يشرف عليها زميلنا الدكتور"سلمة 
.، و لعل حتقيق الطالبة يطبع ضمن مشروعنا هذا إن شاء اهللا تعاىل-حفظه اهللا   

ملاذا بدأنا من آخر الكتاب؟ و مل : أن هناك سؤاال يرد على عملنا هذا و هو: الثاين
.نبدأ من املوضع الذي وقف عنده الدكتور حمفوظ؟  

لكتاب سوف أنه وقع يف النفس أن األخوة الذين شرعوا يف حتقيق ا: و اجلواب
يبدأون من املوضع الذي وقف عنده الدكتور حمفوظ، فعليه ال نريد أن يكون عملنا 
.تكرارا لعمل من يقوم بتحقيق الكتاب، بل نريد أن يكون مكمال لعملهم هذا أمر  

و األمر اآلخر أن طبيعة الكتاب ال متنع من هذا التصرف، فالكتاب مكون 
تلفة يف موضوعات شىت، ال يربطها إال أهنا من سؤاالت متفرقة عن علل أحاديث خم

من مسند فالن، و قد روعي هذا الرابط يف التحقيق، فلن يطبع من املسانيد إال ما 
.كمل لنا حتقيقه  

:انتقاد الدارقطين     
و هو " عمدة  القارئ شرح صحيح البخاري" قال بدر الدين العيين صاحب 

و قد استعرض مجلة من " لكتابال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة ا" يشرح حديث 
أخرجه ) أي املذكور(فإن قلت هذا احلديث:( األحاديث يف املوضوع، قال

الدارقطين يف سننه مث البيهقي عن أيب حنيفة مقرونا باحلسن بن عمارة ومها 
لو تأدب الدارقطين و استحىي ملا تلفظ هبذه اللفظة يف حق أيب : قلت... ضعيفان
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قد ظهر لك من هذا حتامل الدارقطين عليه و تعصبه الفاسد  و... حنيفة فإنه  إمام 
و ليس له مقدار بالنسبة إىل هؤالء حىت يتكلم يف إمام متقدم على هؤالء يف الدين 

و التقوى و العلم و بتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف أفال يرضى بسكوت 
ريبة و أصحابه عنه و قد روى يف سننه أحاديث سقيمة و معلولة و منكرة و غ

و احتج هبا مع  ةموضوعة و لقد روى أحاديث ضعيفة يف كتاب اجلهر بالبسمل
 علمه بذلك حىت أن بعضهم استحلفه على ذلك فقال ليس فيه حديث صحيح 

:و لقد صدق القائل  
1حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه         فالقوم أعداء له و خصوم  

       2"تأنيب اخلطيب " يف  كتابه  و قال الشيخ حممد زاهد بن احلسن الكوثري 
و هو "  أعور بني عميان" و الدر قطين هو الذي يهذي يف أيب يوسف بقوله" 

األعمى املسكني بني عور حيث ضل يف املعتقد و تابع اهلوى يف الكالم على 
فإذا ... و الدار قطين هو الذي:" مث قال يف موضع آخر " األحاديث و اضطرب 

يكون قوله هذا هذيانا حبتا و سفها صرفا فلو عارضه أحد...الس قال يف بعض اجمل  
  ما بعد عن الصواب ألن اهللا سبحانه" بل هو أعمى بني عور :" أصحابنا قائال 
و تعاىل أعمى بصرية هذا املتسافه يف صفات اهللا سبحانه  حىت دون يف صفات اهللا    

د القطط و حديث و هو حديث الشاب اجلع -سبحانه ما ال يدونه إال جمسم
كما أعمى بصرية كثري من  زمالئه و هو معهم  يف  –اإلقعاد  الذي يلهج هو به 

الفروع فإذن هو فاقد البصر  يف املعتقد كما أنه فاقد البصر يف الفروع و من يكون 
فاقد البصرين يكون هو األعمى بني أناس عور مل يفقدوا إال إحدامها  بفقدهم 

لتطلع على ... راجع ما ذكره احملدث البارع ... فقط التبصرة يف بعض الفروع
".جلية أمر الدار قطين يف الثقة و األمانة نسأل اهللا السالمة   

                                                 
  12،ص6عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ج -  1
  178، ص 167تأنيب اخلطيب، ص -  2
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قلت مل أقف على أحد وصفه مبثل هذه األوصاف أو دوهنا سوى ما صدر من 
هذين الشيخني العيين و الكوثري فقد رد الكوثري و دافع عن اإلمامني أيب حنيفة 

ألن الدار قطين وصفهما بالضعف، و هناك من سبقه إىل ذلك، قال  وأيب يوسف
و كان : يف ترمجة أليب يوسف القاضي" الطبقات الكربى "حممد بن سعد صاحب 

يعرف باحلفظ للحديث و كان حيضر احملدث فيحفظ مخسني  و ستني حديثا فيقوم 
لب عليه الرأي و فيمليها على الناس مث لزم أبا حنيفة النعمان بن ثابت فتفقه و غ

1جفا احلديث  
و هو صاحب : " و يف ذكره اإلمام أبا حنيفة يف موضعني وصفه بالضعف قال 

و هو ضعيف يف احلديث " الرأي و كان ضعيفا يف احلديث مث قال يف الوضع الثاين
"و كان صاحب رأي  

و ال أعلم إن كان كل من العيين و الكوثري قد ردا على حممد بن سعد قوله ذلك 
.                                                     ما فعال مع الدار قطين أم الك  
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 322ص  8و ج 369ص  6و ج  330، ص8الطبقات الكربى، ج 1
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يـــانــثـالل ــصـالف  
 

 أنواع العلة عند اإلمام الدارقطين
 

  املبحث اإلول:  العلة ( مفهومها ، أقسامها ، أجناسها )
 

:ة و االصطالحمفهوم العلة يف اللغ :املطلب األول  
:يف اللغة تطلق على معان  

.عل يعل و اعتل و أعله اهللا تعاىل فهو و عليل: املرض، يقال: منها  
.علله الشيء إذا أهلاه و شغله به، و منه تعليل الصيب بالطعام: و منها  
.)1(علة بالشراب إذا سقاه مرة ثانية : و منها  

.و القياسمعلّ، و ه: و احلديث الذي توجد فيه العلة يقال  
.كما يطلق عليه املعلل، ألن العلة قد عاقته و شغلته فلم يعد صاحلا للعمل  

للحديث الذي توجد فيه العلة » معلول«و كثري من احملدثني يستعملون كلمة 
.)2(. البخاري و الترميذي و الدارقطين و احلاكم و غريهم: منهم  

يث الذي توجد فيه للحد» معلول«و قد أنكر بعض العلماء استعمال كلمة  
.)3(و املعلول مرذول عند أهل العربية و اللغة : العلة فقال ابن الصالح  

.)4(إنه حلن : و تبعه النووي فقال   
                                                 

 .8/32، و تاج العروس4/21: ، و القاموس15-4/12: معجم مقاييس اللغة البن فارس: راجع - 1
 .118- 117: التقييد و االيضاح: انظر - 2
 .79: علوم احلديث - 3
 .1/251: التقريب للنووي مع التدريب - 4
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معلول و املتكلمون يقولوهنا و لست : و ال تقل: و قال صاحب القاموس 
. )1(منه على ثلج   

.لثانيةألم املعلول يف اللغة اسم مفعول من علة إذا سقاه السقية ا  
عل الشيء إذا أصابته علة، : و قد رد عليهم بأنه ذكر يف بعض كتب اللغة 

.هذا مأخوذا منه» معلول«فيكون لفظ   
أصابته العلة، فيكون : مرض، و الشيء: عل اإلنسان: و قال ابن القوطية 

. )2(استعماله باملعىن الذي أرادوا غري منكر   
يف  ةمحدثني و ال مشاحو ميكن أن يرد أيضا بأن هذا اصطالح لل 

.االصطالح، واهللا أعلم  
:و يف اصطالح احملدثني هلا معان  

: املعىن األغليب -1  
هي عبارة عن أسباب خفية غامضة، طرأت على احلديث فقدحت يف  

. )3(صحته مع أن الظاهر السالمة منها، و ال يكون للجرح مدخل فيها   
الراوي بالكذب أو الغفلة أو  األسباب اليت يضعف هبا احلديث من جرح: هي -2

.سوء احلفظ أو حنو ذلك من األسباب القادحة  
.هذا احلديث معلول بفالن مثال: فيقولون  

:)4(عند اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي -3  
هي تطلق على وجود سبب غري قادح يف صحة احلديث أيضا كاحلديث الذي 

.)1(وصله الثقة الضابط فأرسله غريه   
                                                 

 .4/21: القاموس - 1
، العلل يف احلديث 26-2/25، توضيح األفكار 1/210، فتح املغيث للسخاوي 118- 115: ضاحالتقييد و االي: أنظر للتفصيل -  2

 .17-15: للدكتور مهام
، 266: ، النكت البن حجر العسقالين116: ، التقييد و االيضاح81: ، علوم احلديث113، 112: معرفة علوم احلديث: راجع - 3

 .160/1-159/2: النكت الوفية
 .1124 -3/1123: و أربعني و أربعمائة، راجع ترمجته يف التذكرةسبع : تويف سنة - 4
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فأما احلديث الصحيح املعلول، فالعلة تقع لألحاديث من «: رشادفإنه قال يف اإل
طرق شىت ال ميكن حصرها فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسال و ينفرد به ثقة 

.»مسندا، فاملسند صحيح و حجة و ال تضره علة اإلرسال   
بلغنا أن أبا هريرة : مث مثل للصحيح املعلول حبديث مالك يف املوطأ أنه قال 

:قال رسول اهللا: اهللا عنه قالرضي   
.)2(»  للمملوك طعامه و كسوته«    

رواه إبراهيم بن طهمان و النعمان بن عبد السالم عن مالك عم حممد بن : و قال
.عجالن عن أبيه عن أيب هريرة  

فقد صار احلديث بتبيني اإلسناد صحيحا يعتمد عليه و هذا من الصحيح : مث قال
.)3(املبني حبجة ظهرت   

بأنه جعل النسخ أيضا من العلة يعين أن النسخ : هو ما نقل عن اإلمام الترميذي -4
. )4(علة يف العمل باحلديث   

:توضيحات للمعاين األربعة  
ال يشمل احلديث املنقطع و احلديث الذي يف رواته : إن املعىن األول للعلة 

: د فال يقالجمهول أو مضعف، فإذا وجد االنقطاع أو اجلهالة أو الضعف يف السن
.)5(معلول   

.ألن هذا املعىن من األسباب احلفية الغامضة اليت ليس للجرح فيها مدخل   
 و باعتبار هذا املعىن الغليب يكون احلديث املعل قسيما للحديث املنقطع 

                                                                                                                                               
 .258-/1: ، تدريب الراوي1/218: ، فتح املغيث للسخاوي122: ، التقييد و االيضاح84: علوم احلديث: راجع- 1
 .396-4/395: املوطأ، األمر بالرفق باململوك - 2
 .1-5- 4/2: اإلرشاد: راجع - 3
 .258- /1: ، تدريب الراوي1/219: ، فتح املغيث للسخاوي122: ، التقييد و االيضاح84: علوم احلديث: راجع - 4
 .2/27: توضيح األفكار - 5
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و املضطرب و املوضوع و غريها، و هذا هو من أغمض العلوم و أدقها ال يكشف  
.عما فيه إال اجلهايذة  

عىن الثاين يشمل احلديث املنقطع و الضعيف و املوضوع و مجيع و امل 
.األحاديث اليت يوجد فيها سبب يوهيها  

.فهذا أعم من األول ألنه يشمل مجيع األسباب القادحة   
و الكتب املؤلفة يف العلل تعين بالكشف عن مجيع األسباب الظاهرة و  

.الغامضة اليت تقدح يف احلديث  
ليلي فالعلة تشمل احلديث الصحيح أيضا، فيجوز أن و أما على مذهب اخل 

يكون باحلديث صحيحا معال، فهو عكس املعىن األول، فإن األول ما ظاهره 
السالمة فاطلع فيه بعد الفحص على قاصح، و أما هذا فكان ظاهره اإلعالل 

.)1(باإلعضال مثال فلما فتش تبني وصله   
لة عامة تشمل مجيع األسباب اليت يدل على أن الع: و أما قول الترمذي فهو 

.تكون سببا لوهن احلديث أو عدم العمل به  
فهذا أعم من املعىن األول و الثاين مطلقا، و أعم و أخص من وجه من املعىن  

.و اهللا أعلم. الثالث  
 

:أقسام العلة باعتبار حملها و قدحها : املطلب الثاين  
يف املنت، فإذا وقعت العلة يف  العلة غالبا توجد يف اإلسناد و أحيانا توجد 

.اإلسناد، فإما تقدح يف السند فقط أو فيه و يف املنت معا أو ال تقدح مطلقا  
:)2(و هكذا إذا وقعت يف املنت، فعلى هذا يكون للعلة ستة أقسام    

.تقع العلة يف اإلسناد و ال تقدح مطلقا -1  
                                                 

 .71: الباعث احلثيث - 1
 .32-2/31: ، توضيح األفكار288: النكت البن حجر: راجع - 2
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: مثاله  
قبوله فإذا وجد من طريق  ما رواه مدلس بالعنعنة، فهذا يوجب التوقف عن 

.)1(أخرى قد صرح فيها بالسماع تبني أن العلة غري قادحة   
.تقع العلة يف اإلسناد و تقدح فيه دون املنت -2  

:مثاله  
مارواه يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر  

:عن النيب  
»البيعان باخليار«   

دينار إمنا هو عبد اهللا بن دينار كما رواه عمرو بن : فغلط يعلى يف قوله 
األئمة من أصحاب الثوري مثل الفضل بن دكني و حممد بن يوسف الفريايب و 

. )2(خملد بن يزيد وغريهم  
.تقع العلة يف اإلسناد و تقدح فيه و يف املنت معا -3  

مثال يوجد اإلرسال أو الوقف أو إبدال راو ضعيف بروا ثقة كما وقع أيب  
عن عبد الرمحن ابن يزيد بن )3( -أحد الثقات  –محاد بن أسامة الكويف  أسامة
قدم الكوفة فكتب عنه أهلها و مل يسمع  )4( -و هو من ثقات الشاميني  –جابر 

و هو من  –منه أبو أسامة، مث قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرمحن بن يزيد بن متيم 
عبد الرمحن بن : ه عن امسه فقالفسمع منه أبو أسامة و سأل )5( -ضعفاء الشاميني 

: يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار حيدث عنه و ينسبه من قبل نفسه، فيقول
حدثنا عبد الرمحن بن يزيد ابن جابر، فوقعت املناكري يف رواية أيب أسامة عن ابن 

                                                 
 .32-2/31، توضيح األفكار 288النكت البن حجر  - 1
 .1/254: الراوي، تدريب 83-82: علوم احلديث - 2
 .1/195: التقريب - 3
 . 1/502: املصدر السابق - 4
 .املصدر السابق - 5
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فلم يفطن لذلك إال أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه  –مها ثقتان  –جابر 
.)1(ري و أيب حامت و غري واحد كالبخا  

.تقع العلة يف املنت و ال تقدح فيه و ال يف اإلسناد -4  
: مثاله  

كل ما وقع من اختالف ألفاظ كثرية من أحاديث الصحيحني إذا أمكن  
.)2(اجلمع رد اجلميع إىل معىن واحد، فإن القدح ينتفي عنهما   

.تقع العلة يف املنت و تقدح فيه دون اإلسناد -5  
:و مثاله  

ما انفرد به مسلم بإخراجه يف حديث أنس من اللفظ املصرح بنفي قراءة  
فعلل قوم رواية اللفظ املذكور ملا رأوا األكثرين إمنا  )3(» بسم اهللا الرمحن الرحيم«

فكانوا يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني من غري تعرض لذكر : قالوا فيه
و رأوا  )4(بخاري و مسلم على إخراجه يف الصحيح البسملة، و هو الذي اتفق ال

كانوا «: أن ما رواه باللفظ املذكور رواه باملعىن الذي وقع له، ففهم من قوله
.أهنم كانوا ال يسلمون، فرواه على فهم و أخطأ» يستفتحون باحلمد هللا   

ألن معناه أن السورة اليت كانوا يفتتحون هبا من السور هي الفاحتة و ليس  
. )5(ه تعرض لذكر البسملة في  

و  )1(و ابن حجر العسقالين  )6(عبد الرحيم العراقي : و قد أطال الكالم فيه 
.)4(السيوطي  )3(و جالل الدين عبد الرمحن  )2(و حممد بن عبد الرمحن السخاوي   

)4(.  
                                                 

 .2/32: ، توضيح األفكار289: النكت البن حجر: راجع - 1
 .2/32: ، توضيح األفكار289: النكت البن حجر: راجع - 2
 .1/170: ال جيهر بالبسملة: صحيح مسلم، باب حجة من قال - 3
 .1/170: ال جيهر بالبسملة: ، و صحيح مسلم، باب حجة من قال227-2/226: باب ما يقول بعد التكبري: يصحيح البخار - 4
 .83: راجع علوم احلديث - 5
 .57- 7/55: ، و شذرات الذهب178- 4/171: تويف سنة ست و مثامنائة، راجع ترمجته يف الضوء الالمع - 6
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.)5(و العلل اليت ذكرها السيوطي ميكن ردها، و لكن تركتها خوف اإلطالة    
.ملنت و تقدح فيه و يف اإلسناد معاتقع العلة يف ا -6  

:مثاله  
ما يرويه راو باملعىن الذي ظننه يكون خطأ و املراد بلفظ احلديث غري ذلك،  

.)6(فإن ذلك يستلزم القدح يف الراوي فيعلل اإلسناد   
 

:أجناس العلة :املطلب الثالث   
ذكر احلاكم عشرة أقسام ألجناس العلل فأذكرها باقتضاب،و الذي يريد  

و الباعث احلثيث  )8(و تدريب الراوي  )7(التفصيل فلرياجع معرفة علوم احلديث 
. )9(شرح اختصار علوم احلديث   

. أن يكون السند ظاهرة الصحة و فيه من ال يعرف بالسماع ممن روى عنه: األول
.»كفارة اجمللس«كحديث   

.)10(موسى بن عقبة ال يذكر مساعه من سهيل بن أيب صاحل : فيه   
أن يكون احلديث مرسال من وجه رواه الثقات احلفاظ و يسند من وجه : اينالث

.ظاهره الصحة  

                                                                                                                                               
 .342-326: ترمجته يف ذيل التذكرة البن فهدتويف سنة اثنتني و مخسني و مثامنائة، راجع  - 1
 .187- 2/184: تويف سن اثنتني و تسعمائة، راجع ترمجته يف البدر الطالع - 2
 .325-1/328: تويف سنة احدى عشرة و تسعمائة، راجع ترمجته يف البدر الطالع - 3
: ، تدريب الراوي217 - 1/214: لسخاوي، فتح املغيث ل289: ، النكت البن حجر122-118: التقييد و االيضاح: راجع - 4
1/254-257. 
 .203-290: ، النكت البن حجر229-2/227: فتح الباري: راجع للتفصيل - 5
 .2/23: ، و توضيح األفكار289: النكت البن حجر - 6
 .119-113: معرفة علوم احلديث - 7
 .262- 1/207: تدريب الراوي - 8
 .81-67: الباعث احلثيث - 9

: ، فتح الباري287- 270: ، النكت البن حجر118: ، التقييد و االيضاح114-113: معرفة علوم احلديث: راجع -  10
 .68-67: ، الباعث احلثيث259-1/258: ، تدريب الراوي13/511-546
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و إمنا . احلديث... أرحم ألميت أبو بكر : كحديث قبيصة بن عقبة مرفوعا 
. )1(هو مرسل   
أن يكون احلديث حمفوظا عن صحايب و يروى عن غريه الختالف بالد : الثالث

فيني، و املدنيون إذا رووا عن الكوفيني زلقوا و رواته كرواية املدنيني عن الكو
.احلديث... إين ألستغفر اهللا و أتوب إليه : حديث: مثاله  

فذكره موسى بن عقبة عنب أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه، و احملفوظ عن األغر 
.)2(املزين  
أن يكون حمفوظا عن صحايب فريوي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح مبا : الرابع
.تضي صحته بل و ال يكون معروفا من جهتهيق  

كحديث زهري بن حممد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه مسع رسول اهللا   
.يقرأ يف املغرب بالطور  

.عثمان هو ابن أيب سليمان: األوىل: ففيه ثالث علل   
.هو يروي عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبه: الثانية    
.)3(من النيب  و مل يره  أبو سليمان مل يسمع: الثالثة    

أن يكون روى بالعنعنة و سقط منه رجل، دل عليه طرق أخرى حمفوظة : اخلامس
أهنم كانوا مع رسول اهللا : كحديث..   .احلديث... ذات ليلة فرمي بنجم    

رواه يونس فأسقط ابن عباس بني علي بن احلسني و رجال من األنصاري و  
.)4(ي و غريهم ذكره ابن عيينة و شعيب و األوزاع  

                                                 
 .68: ، الباعث احلثيث1/209: ، تدريب الراوي144: معرفة علوم احلديث - 1
 .1/2/8: ابن عبد اهللا املزيب، التقريب: ، و األعز هو68: ، الباعث احلثي1/259: ، تدريب الراوي114: معرفة علوم احلديث - 2
 .69: ، الباعث احلثيث1/260: ، تدريب الراوي115: معرفة علوم احلديث - 3
 .، و املصدران السابقان116: معرفة علوم احلديث - 4
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أن خيتلف على رجل باإلسناد و غريه و يكون احملفوظ عنه ما قابل : السادس
اإلسناد كحديث علي بن احلسني بن واقد عن أبيه عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه 

.احلديث... يا رسول اهللا مالك أفصحنا : قلت: عن عمر قال  
ني بن واقد بلغين أن ما أسند عن علي بن خشرم ثنا علي بن احلس: فعلته 

.)1(عمر فذكره  
.االختالف على رجل يف تسمية شيخه أو جتهيله: السابع  

.املؤمن غر كرمي، و الفاجر خب لئيم: كحديث   
فرواه أبو شهاب عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن حيي بن أيب كثري  

.عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا  
.)2(حيىي بن أيب كثري  رجل بدل: و رواه حممد بن كثري فقال   

.أدرك الراوي شخصا و مسه منه و لكنه مل يسمع منه أحاديث معينة: الثامن  
أفطر «: كحديث. فإذا رواها عنه بال واسطة فعلتها أنه مل يسمعها منه 

فقد رواه روح بن عبادة عن هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بن » عندكم الصائمون
.إخل.. .أيب كثري عن أنس أن النيب    

و ال شك أبن حيىي بن أيب كثري رأى أنسا و لكنه مل يسمع منه هذا احلديث 
حدثت عن أنس : و الدليل على ذلك مارواه ابن املبارك عن هشام عن حيىي قال

)3(.  
أن تكون للحديث طريق معروفة، يروي أحد رجاهلا حديثا من غري : التاسع

.وهميف ال -بناء على اجلادة –تلك الطريق، فيقع   

                                                 
 .املصادر السابقة - 1
  .261-1/260: ، تدريب الراوي117: معرفة علوم احلديث - 2

 .70-69: الباعث احلثيث ففيه كالم على هذه العلة: و راجع
 .املصادر السابقة: راجع - 3
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كحديث املنذر بن عبد اهللا احلزامي عن عبد العزيز بن املاجشون عن عبد 
كان إذا افتتح الصالة  صلى اهللا عليه وسلم اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا

.احلديث... سبحانك : قال  
هلذا احلديث علة صحيحة، و املنذر بن عبد اهللا أخذ طريق : قال احلاكم

ه بإسناده إىل مالك بن إمساعيل ثنا عبد العزيز ثنا عبد اهللا بن اجملرة فيه، مث روا
.)1(الفضل عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي   

.أي يروي احلديث مرفوعا من وجه و موقوتا من وجه: العاشر  
.كحديث إعادة الصالة من الضحك دون وضوء   

مش عن أيب سفيان فقد رواه أبو فروة الرهاوي عن أبيه عن جده عن األع 
. )2(عن جابر مرفوعا، و رواه وكيع موقوتا   

فقد ذكرنا علل احلديث على عشرة أجناس، و بقيت أجناس مل : قال احلاكم
نذكرها و إمنا جعلتها مثاال ألحاديث كثرية معلولة ليهتدي إليها املتبحر يف هذا 

. )3(العلم، فإن معرفة علل احلديث من أجل هذه العلوم   
ك العلة؟مب تدر  

و يستعان على إدراكها بتفرد الراوي و مبخالفة غريه : )4(قال ابن الصالح  
له مع قرائن تنضم إىل ذلك تنبه العارف هبذا الشأن على إرسال يف املوصول أو 

وقف يف املرفوع أو دخول حديث أو وهم واهم بغري ذلك حبيث يغلب على ظنه 
ذلك مانع من احلكم بصحة ما وجد  ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، و كل

.)5(يف ذلك فيه   

                                                 
 .70: ، الباعث احلثيث1/261: ، تدريب الراوي117: معرفة علوم احلديث - 1
 .71-70: ، الباعث احلثيث1/261: ، تدريب الراو119-118: معرفة علوم احلديث - 2
 .119 :معرفة علوم احلديث - 3
 .عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تويف سنة ثالث و أربعني و ستمائة: هو - 4
 .82-81: معرفة علوم احلديث - 5
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و ال ميكن معرفة تفرد الراوي و خمالفته لغريه إال إذا مجع طرق احلديث و  
الباب إذا مل : ينظر يف اختالف رواته و ضبطهم و اتفاهنم، كما قال ابن املديين

.)1(جتمع طرقه مل يتبني خطؤه    
احلديث أن جيمع بني طرفه و ينظر يف السبيل إىل معرفة علة : و قال اخلطيب

.)2(اختالف رواته و يعترب مبكاهنم من احلفظ و مرتلتهم يف اإلتقان و الضبط   
:ما ألف العلل  

ال شك أن فن العلل من أهم أنواع علوم احلديث و أعوصها، ال يهتدي إىل  
دقيق اخلطري، حتقيقه إال اجلهابذة النقاد، فهم الذين توجهوا بعنايتهم إىل هذا الفن ال

و ميزوا بني صحيح احلديث و سقيمه كما مييز الصري يف البصري بصناعته بني اجليد 
.و الردىء  

 
املؤلفات يف العلل  :  املبحث الثاين    

:املؤلفات : املطلب األول   
قد ألف األئمة النقاد الذين كانوا من أهل اخلربة و الفهم الثاقب مؤلفات  

القادحة أو غري القادحة يف إسناد احلديث أو متنه دفاعا تشتمل على بيان األسباب 
من مصادر  –بعد القرآن الكرمي  –عن السنة املطهرة اليت هي مصدر أساسي 

.الشريعة اإلسالمية  
فالكتب اليت ألفت يف هذا الفن كثرية، و من الصعب إحصاؤها و حصرها  

و سأرتبها  )3(قودة لذلك أكتفي مبا عثرت عليه منها، سواء كانت موجودة أم مف
:فمنها. حسب وفيات مؤلفيها  

                                                 
 .2/29: ، توضيح األفكار1/203: ، تدريب الراوي82: معرفة علوم احلديث - 1
 .82: انظر علوم احلديث البن الصالح - 2
 .ثور عليهالذي أمهلت ذكر وجوده مل يتيسر لنا الع - 3
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.)1() 234: ت(رواية ابن املديين ) 198: ت(العلل لسفيان بن عيينة  -1  
.)2() 198: ت(العلل ليحىي بن سعيد القطان  -2  
) هـ223: ت(علل األحاديث للحسن بن حمبوب بن وهب الشراد البجلي  -3

)3(.  
.)4( )هـ233: ت(العلل ليحىي بن معني  -4  
.)5() هـ234: ت(علل املسند لعلي بن املدين  -5  
. )6() هـ282: ت(العلل اليت كتبها عن ابن املديين إمساعيل القاضي  -6  
.)7(علل حديث ابن عيينة البن املديين  -7  
. )8(العلل املتفرقة له   -8  
.)9() هـ291: ت(العلل له برواية أيب احلسن حممد بن أمحد بن الرباء  -9  

برواية عبد اهللا )10() هـ241: ت(العلل و معرفة الرجال ألمحد بن حنرب  -10
.)1( )هـ290: ت(بن أمحد   

                                                 
 .2/234ذكره السخاوي يف فتح املغيث  - 1
 .533ذكره ابن رجب يف شرح علل الترمذي  - 2
 .2/273، و معجم املؤلفني 310انظر فهرست ابن الندمي  - 3
، و شرح علل الترميذي البن رجب 1/218أنظر أخبار أصبهان البن حبان، ترمجة إسحاق بن حممد بن علي بن سعيد املكديين  -  4

533. 
  .هو يف ثالثني جزءا - 5

، و اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي، و ابن 2/360، و اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي 71ذكره احلاكم يف معرفة علوم احلديث 
 .1/98، و العليمي يف املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام امحد 186رجب يف شرح العلل للترمذي 

، و اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي، و ابن رجب يف شرح العلل 71ءا كما ذكره احلاكم يف علوم احلديث هو يف أربعة عشر جز -  6
 .1/98، و العليمي يف املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام امحد 186للترمذي 

  .هو يف ثالثة عشر جزءا انظر املصادر السابقة - 7
 .2/334علل عن ابن عينية رواية ابن املدين، فتح املغيث كال: لعل السخاوي أشار إىل هذا الكتاب فقال

 .187و شرح العلل البن رجب  2/360، و اجلامع ألخالق الراوي 71يقع يف ثالثني جزءا، أنظر معرفة علوم احلديث - 8
فيه جتزئة من هـ ذكرته مستقبال، ألن هذا الكتاب ليست  1392الكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور حممد مصطفى األعظمي سنة  -  9

املؤلف و ال من الراوي، و ليس هناك شيء يدل على أن هذا الكتاب جزء من كتاب كبري، ألن بدايته موجودتان، فالراجح عندي إما أنه 
 .كتاب مستقل عن الكتب األخرى املتقدمة، أو جزء من العلل املتفرقة له

  .2/334غيث للسخاوي ، و فتح امل227، و علوم احلديث 229أنظر فهرست ابن الدمي  - 10
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: ت(العلل ألمحد بن حنبل، رواية أمحد بن حممد بن احلجاج املروذي  -11
.)2() هـ275  

.)3(كتاب العلل أليب بكر أمحد  -12  
.)4(ابن ممد هاين األثرم   

.)5(لإلمام امحد ) هـ264: ت(سؤاالت خطاب بن بشري  -13  
علل احلديث و معرفة الشيوخ أليب جعفر حممد بن عبد اهللا بن عمار  -14

.)6() هـ242: ت(املخرمي املوصلي   
. )7() هـ249: ت(كتاب العلل أليب حفص عمرو بن علي الفالس  -15  
.)8() هـ256: ت(كتاب العلل أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري  -16  

                                                                                                                                               
يف احلقيقة أن علل أمحد عبارة عما سأله أصحابه يف احلديث و الرجال مث مجعه كل منهم يف كتاب مستقبل، كعبد اهللا و املروذي و 

 .غريها
لي، و م بتحقيق الدكتور طلعت قوج بيكيت و الدكتور إمساعيل جراح أوغ 1963قد طبع منه اجمللد األول يف أنقرة بتركيا سنة  -  1

وفقه اهللا إلخراجه يف أقرب  –بقي اجمللد الثاين فلم يطبع بعد و األخ الفاضل الدكتور وصي اهللا حممد عباس يقوم بتحقيق هذا الكتاب 
و الكتاب يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة أبا صوفيا باستنبول، و توجد صورة عنها يف قسم املخطوطات باملكتبة املركزية  -وقت

 .كما يوجد منه بعض األجزاء يف دار الكتب الظاهرية بدمشق 381المية يرقم باجلامعة اإلس
 .جزء كبري: و قال» معرفة الرجال و علل احلديث« ذكره ابن خري يف الفهرست باسم  - 2
  :اختلفت نسبة الكتاب فبعضهم نسبوه إىل األثرم، منهم - 3

  .229ابن الندمي يف فهرسته فعده من مؤلفات األثرم 
  .2/571يب يف التذكرة و الذه

  .11/108و ابن كثري يف البداية و النهاية 
  .439و ابن رجب يف شرح علل الترمذي 

 .2/334و السخاوي يف فتح املغيث 
 .بعد الستني و مائتني: سنة ثالث و سبعني و مائتني، و قيل: سنة إحدى و ستني و مائتني، و قيل: قد اختلف يف تاريخ وفاته فقيل - 4
 .1/467ابن حجر يف املعجم املفهرس، يف كتب العلل  ذكره - 5
، و التذكرة )ط( 469/ 11، و سري أعالم النبالء 5/417هو كتاب كبري، روى عنه احلسني بن إدريس اهلروي، انظر تاريخ بغداد  - 6
 .9/265، التهذيب 3/596، امليزان2/494
 .8/81ذكره ابن حجر يف التهذيب  - 7
، و السخاوي يف فتح 468-1/467، و أيضا يف املعجم املفهرس و ذكره اسناده إليه 492دى الساري ذكره ابن حجر يف ه - 8

 .111: ، و الكتاين يف الرسالة املستطرفة2/234املغيث 
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حملمد بن حيىي الذهلي ) هـ125: ت(ل حديث ابن شهاب الزهري عل -17
.)1() هـ258:ت(  

.)2() هـ261: ت(كتاب العلل ملسلم بن احلجاح القشريي  -18  
. )3(كتاب التمييز له  -19  
. )4() هـ 262: ت(املسند املعلل ليعقوب بن شيبة  -20  
.)5() هـ264: ت( كتاب العلل أيب زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي الرازي -21  

)5(.  
: ت(كتاب العلل أليب بشر إمساعيل بن عبد اهللا بن مسعود األصبهاين  -22

. )6()هـ267  
.)7() هـ279: ت(العلل أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي  -23  
.)8(العلل الصغري له  -24  
كتاب العلل أليب زرعة عبد الرمحن بن عمرو بن صفوان الدمشقي  -25

.)1()هـ280:ت(  
                                                 

من أحب أن ينظر قصور علمه فينظر يف علل «: ، و الذهيب يف التذكرة، و نقل الدارقطين103ذكره ابن خري اإلشبيلي يف فهرسته  -  1
 .2/531»حديث الزهري حملمد بن حيىي 

، و الرسالة 2/1160، و كشف الظنون 2/334، و فتح املغيث 2/590، و التذكرة 1/2/91أنظر هتذيب األمساء و اللغات  - 2
 .111املستطرفة 

هيب يف التذكرة ، و الذ1/2/91، و النووي يف هتذيب األمساء و اللغات 2/283ذكره السماعي يف ترمجة أيب القاسم البسيت  -  3
، و العراقي يف التبصرة و التذكرة 437، 435، 432، 358، 352، 351، 315، و ابن رجب يف شرح العلل للترميذي 2/590
2/240. 
ما صنف : ، و الذهيب يف التذكرة و قال255، و ابن الصالح يف علوم احلديث 14/281مل يتمه : ذكره اخلطيب يف تارخيه و قال -  4

 .2/312، و العراقي يف ألفية احلديث 2/577لكنه ما أمته  مسند أحسن منه
 .85انظر تسمية ما ورد به اخلطيب دمشق رقم  - 5
 .2/334ذكره السخاوي يف فتح املغيث  - 6
  .325ذكره ابن الندمي يف الفهرست  - 7

  .633/ 2و الذهيب يف التذكرة 
 .534و ابن رجب يف شرح علل الترميذي الصفري 

عدة طبعات يف اهلند و غريها، و شرحه ابن رجب احلنبلي و هو أيضا مطبوع بتحقيق االسناد صبحي السامرائي يف هو مطبوع  - 8
 .هـ1398بغداد، و أيضا بتحقيق الدكتور نور الدين عز يف دمشق سنة 
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.)2() هـ285: ت(كتاب العلل إلبراهيم بن إسحاق احلريب  -26  
املسند الكبري املعلل املسمى بالبحر الزخار أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد  -27

.)3() هـ292: ت(اخلالق البزار   
العلل يف احلديث أليب إسحاق إبراهيم بن أيب طالب حممد بن نوح بن عبد  -28

.)4() هـ295: ت(اهللا النيسابوري شيخ خراسان   
. )5() هـ 307: ت(علل احلديث أليب يعلى زكريا بن حيي الساجي  -29  
) هـ311: ت(كتاب العلل أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل  -30

)6(.  
معرفة الرجال و علل احلديث لعبد اهللا بن حنني بن عبد اهللا يعرف بابن أخي  -31

.)7( ).هـ318: ت(ربيع الصباغ   
اب العلل أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس الرازي كت -32

. )8() هـ327:ت(  

                                                                                                                                               
حاجي خليفة يف كشف الظنون ، و 1/205ذكره القاضي أبو احلسني حممد بن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة نقال عن أيب بكر اخلالل  - 1
2/1440. 
، و ترمجة 5/1ترمجة داؤه بن يزيد  5/1ذكره املغلطائي يف إكمال هتذيب الكمال يف مواضع عديدة، منها يف ترمجة داؤد بن أيب هند  -  2

 .راشد بن سعد
  .4/334ذكره اخلطيب يف تارخيه  - 3

  .654-2/653و الذهيب يف التذكرة 
 .64وم احلديث و ابن كثري يف اختصار عل

 .1/109، و معجم املؤلفني 2/314،و إيضاح املكنون 9/129/2، و سري اعالم النبالء 639، 2/638أنظر التذكرة  - 4
، و الذهيب يف 104، و الشريازي يف طبقات الفقهاء 1/349ذكره اخلطيب يف تارخيه يف ترمجة حممد بن أمحد بن حممد األدمي  - 5

 .710- 2/709» اب جليل يف عللي احلديث يدل على تبخره يف هذا الفن  للساجي كت«التذكرة و قال 
، و )ط( 11/331، و قال الذهيب يف عدة جملدات، و أنظر سري أعالم النبالء 3/785، و التذكرة 2/12انظر طبقات احلنابلة  -  6

، و املعجم املفهرس البن حجر 203ح ، و حماسن االصال64، و اختصار علوم احلديث البن كثري 61شرح علل الترميذي البن رجب 
1/496. 
 .6/51، معجم املؤلفني 139انظر الديباج  - 7
 .هـ1343مطبوع يف القاهرة سنة  - 8
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) هـ349: ت(كتاب العلل أليب علي حسني بن علي علي النيسابوري  -33
)1(.  

. )2() هـ354: ت(علل حديث الزهري أليب حامت حممد بن حبان البسيت  -34  
. )3(علل حديث مالك له  -35  
. )4(إليه أبو حنيفة علل ما استند -36  
) هـ365: ت(املسند الكبري املعلل أليب علي احلسني بن حممد املاسرجسي  -37

)5( .  
: ت(كتاب العلل أليب احلسني حممد بن حممد بن يعقوب احلجاجي  -38

.)6() هـ368  
) هـ 378: ت(العلل أليب أمحد حممد بن حممد بن أمحد احلاكم الكبري  -39

)7(.  
ردة يف األحاديث النبوية أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين العلل الوا -40

. )8() هـ385:ت(  
.)1() هـ400ت يف حدود (العلل أليب علي حسن بن حممد الزجاجي  -41  

                                                 
  .2/240ذكره العراقي يف التبصرة وة التذكرة  - 1

  .2/334و السخاوي يف فتح املغيث 
 .111و الكتاين يف الرسالة املستطرفة 

  .يف عشرين جزءا: هو - 2
  .2/361اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي  ذكره

 .1/417و ياقوت احلموي يف معجم البلدان 
 .هو يف عشرة أجزاء، أنظر املصدرين السابقني - 3
 .هو يف عشرة أجزاء، أنظر املصدرين السابقني - 4
، و أيضا من يعتمد قوله 10/298/1 ، و أيضا يف سري أعالم النبالء3/956ذكره الذهيب يف التذكرة . هو يف ألف و ثالمثائة جزء - 5

 .2/342، و السخاوي يف فتح املغيث 11/283، و ابن كثري يف البداية 195يف اجلرح و التعديل 
فلما بلغ الثمانني لزمه أصحابنا بالليل و النهار حىت مسعوا منه كتاب العلل له، و : ذكره الذهيب يف التذكرة و نقل عن احلاكم بأنه قال - 6

 .945 -3/944مثانون جزءا و هونيف و 
 .10/242/1و يف سري أعالم النبالء  3/977ذكره الذهيب يف التذكرة  - 7
 .آمني... هو هذا الكتاب الذي أتشرف بتحقيق جزء منه، و أدعو اهللا أن يوفقين إلكماله  - 8
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العلل أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلاكم النيسابوري  -42
.)2()هـ405:ت(  

حممد عبد اهللا بن يوسف اجلرجاين علة احلديث املسلسل يف يوم العيد أليب  -43
.)3() هـ489:ت(  

.)4() هـ507: ت(تصحيح العلل أليب الفضل حممد بن طاهر القيسراين  -44  
جزء فيه علل احلديث أليب حممد عبد اهللا بن السيد البطليوسي النحوي  -45

.)5() هـ521:ت(  
.)6() هـ581: ت(املعتل من احلديث لعبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبيلي  -46  
العلل املتناهية يف األحاديث الواهية أليب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن  -47

.)7() هـ 597:ت(اجلوزي   
.)8() هـ744: ت(العلل لشمس الدين حممد بن أمحد بن علبد اهلادي  -48  
أمحد بن علي على العسقالين : الزهر املطول يف اخلرب املعلول البن حجر -49

.)9() هـ852:ت(  
.)1(شفاء العلل يف بيان العلل له  -50  

                                                                                                                                               
 .2/1160أنظر كشف الظنون  - 1
، و 2/1160، و حاجي خليفة يف كشف الظنون 3/1043يف التذكرة  ، و الذهيب228ذكره ابن عساكر يف تبيني كذب املفتري  -  2

 .111الكتاين يف الرسالة املستطرقة 
  .246ذكره األلباين يف فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية ص  - 3

 .1547و توجد صورة منها يف قسم املح املخطوطات باجلامعة اإلسالمية يرقم 
 .196ذكره البلقيين يف حماسن االصطالح  - 4
 .205ذكره ابن خري يف فهرسته  - 5
 .5/92أنظر معجم املؤلفني  - 6
مطبوع، طبعته إدارة العلوم األثرية بفيصل آباد الباكستان بتحقيق األستاذ إرشاد احلق األثري، و خلصه الذهيب، و قد قمت بتحقيق  -  7

 .التلخيص و قدمته لنيل درجة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية
، و مل اعرف هل هو كتاب 352" و العلل ترتيب كتب الفقه" ّ السيوطي يف ذيل احلفاظ من مصنفات ابن عبد اهلادي، فقال ذكره -  8

 .مستقل أم هو شرح العلل البن أيب حامت الذي شرع يف شرحه فاخترمته النية بعد أن كتب جملدا
) الزهر املطول يف بيان احلديث املعدل: و فيه( 7/272ب ، شذرات الذه1/258ـ تدريب الراوي 156/1أنظر اجلواهر و الدرر  - 9

 .2/961و كشف الظنون 
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هذه هي بعض املؤلفات اليت خصصت هلذا الفن العويص، و هناك كتب  
أخرى يف األحاديث ورجاهلا، قد ذكر فيها علل األحاديث كالسنن الكربى أليب 

 )2(و هتذيب اآلثار حملمد بن جرير الطربي ) هـ303: ت(عبد الرمحن النسائي 
و الكامل ) هـ322: ت(حملمد بن عمرو العقلي  والضعفاء). هـ310: ت(

و ) 430: ت(واحليلة أليب نعيم األصبهاين ) هـ365: ت(لعبد اهللا بن عدي 
الفوائد املنتخبة للخطيب البغدادي و الفوائد أليب بكر عبد اهللا بن حممد النقور 

.و غري ذلك من الكتب) ... 565: ت(  
:ليوقال عنه صاحب كتاب األربعني حديثا ما ي  

مجع اإلمام احلافظ شيخ العراق، و " كتاب األربعني " احلديث العاشر من 
بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  )3(بقية حفاظ اآلفاق أيب احلسن علي بن عمر 

، يف )4(دينار بن عبد اهللا الدارقطين، شيخ وقته، و أوحد عصره، و واحد دهره 
طراف، و طرق االختالف، و علم علم العلل، و مجع املؤتلف و املختلف، و األ

النحو و العربية، مجع كتاب السنن، وكذر علل احلديث، و بني الغريب، و ميز 
و شهد له أهل زمانه، والعلماء من اقرانه باحلفظ و االتقان، . الصحيح من السقيم

و قرأ الفقه يف أو ل عمره على أيب سعيد . مع صحة االعتقاد، وجودة االنتقاد
، أو على بعض أصحابه، و رحل من بغداد بعد أن علت سنه إىل )5(االصطرخي 

.البصرة، و الكوفة، و الشام، و مصر  

                                                                                                                                               
 .7/272أنظر شذرات الذهب  - 1
و قد توسع يف ذكر بعض األحاديث فاجاد و أبرز ما فيها من علل تدل على معرفة واسعة بالعلة و مسار ها، و قد طبع حديثا منه  -  2

  .هـ1402ناصر بن سعد الرشيد و عبد القيوم عبد رب النيب يف مطابع الصفا مبكة املكرمة سنة جملدان األول و الثاين بتحقيق الدكتور 
 
 .إذ املعروف عن الدارقطين انه علي بن عمر بن أمحد بن مهدي " بن أمحد " و يبدوان الناسخ اسقط . كذا يف األصل- 3
 ".عني وواحد دهره، ملحق يف شوال سنة ألف ثالث و أرب: قوله: " بالطرة - 4
، معجم املؤلفني .2/212، العرب2/192اإلعالم . كانت أخالقه حدة، له مؤلفات) 328-244(احلسن بن أمحد بن يزيد، الفقيه  - 5
3/204 ،308 ،13/381. 
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و اقتدى به يف تصانيفه أبو حممد عبد . و استفاد من احلفاظ من اهل الشام و مصر 
و مسع بالعراق أبا القاسم . الغين بن سعيد احلافظ، و خترج به، و أحسن الثناء عليه

وحيىي بن حممد بن صاعد، و حممد بن هارون احلضرمي، و عبد اهللا ، )1(البغوي  
روى عنه االمية أبو عبد اهللا احلكام . بن سليمان بن األشعث، و خلقا سوى هؤالء

النيسابوري، صاحب كتاب املستدرك، و التاريخ، و أبو نعيم األصبهاين أو بو بكر 
/ غرائب و تكلم عليها مائةو مجع ال. الربقاين، و محزة بن يوسف السهمي و غريهم

و مجع هذه األربعني على . ب يف أربع جملدات كبار15/جزء، و كتاب العلل
و تعرف بأربعني أيب بردة، بريد  -رمحهما اهللا–شرط الشيخني البخاري و مسلم 

.)2(بن عبد اهللا بن أيب بردة، عن جده أيب بردة، عن أيب موسى، رضي اهللا عنه   
 -رمحه اهللا –و تويف . عدة سنة ست و ثالث مائةو كان مولده يف ذي الق

لثمان خلون من ذي القعدة سن مخس و مثانني و ثالث مائة  )3(يوم األربعاء 
.، وزرت قربه هبا)4(ببغداد، و دفن قريبا من قرب معروف الكرخي   

أنا الشيخ الصاحل أبو عبد اهللا احلسني بن سعيد بن احلسني بن شنيف بن 
، بقراءايت عليه يف املرة األوىل باجلانب الغريب من مدينة )5(ارقزي حممد البغدادي الد

مدينة السالم، أنا القاضي أبو بكر حممد بن عبد الباقي اإلنصاري، أنا و أبو الغنائم 
، أنا أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد )6(عبد الصمد بن علي بن حممد بن املأمون 

، ثنا حممد بن هشام املروزي )7(د الدارقطين، ثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاع

                                                 
عـالم  احملدث احلافظ اجملود املصنف الناسخ، انتهى إليه علو اإلسناد يف عصـره، اإل ) 217-213(عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز  - 1
 .6/126، معجم املؤلفني2/170، العرب4/263
 .516 -1/515تاريخ التراث العريب : انظر. هـ 919، كتبت سنة 541توجد منها نسخة مبكتبة شهيد علي باستانبول رقم  - 2
 .12/40تاريخ بغداد : انظر. مسحتها األرضية - 3
 .516 -1/509العريب ، تاريخ التراث 5/130يف االعالم : انظر ترمجة الدارقطين - 4
 .6/209، النجوم 5/35، العرب 5/42الشذرات ) 610ت ( - 5
 .كان ثقة نبيال مهيبا، تعلو سكينة ووقار) 385-374(اهلامشي العباسي البغدادي  - 6
 ).3318 -228( البغدادي، موىل بين هاشم، احلافظ احلجة، املؤلف  - 7
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 –رضي اهللا عنه  –، ثنا أبو معاوية، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى )1(
إن اهللا ليملي للظامل فإذا أخذه مل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

و كذلك أخذ ربك إذا ألخذ القرى و هي ظاملة، إن أخذه اليم : يفلته، مث قرأ
". )2(شديد   

.، عن بريد)4(، عن أيب أسامة )3(و كذلك رواه إبراهيم بن سعيد اجلوهري   
.بريد  

و كذلك الدارقزي . الدارقطين منسوب إىل حمله كبرية ببغداد تعرف بدار القطن
.إىل حمله دار القز باجلانب الغريب  

األستاذ ابراهيم بن الصديق من وممن توىل التأليف ودراسة العلل يف هذا الزمان  
بيان الوهم واإليهام الواقعني " من خالل كتاب " علم علل احلديث"ل كتابه خال

"يف كتاب االحكام أليب احلسن بن القطان الفاسي  562-628 ".هـ  
 -فيما يبدو -فقد أدوا مهمتهم. على قلة العلماء املختصني يف علل احلديث" قال

تدوينه مرقبني حيث واكبوا مسرية مجع احلديث و كتابته و . على الوجه األكمل
مفتشني، فلم ينب عن بصرهم حديث واحد من آالف األحاديث املروية، و مل 

بفضل ما اعتمدوا . يشذ عن نقدهم تصرف من تصرفات مآت اآلالف من الرواة
من دقة يف اإلحصاء، و ما انتهجوه من استقرار يتصف بنوع من الشمول و 

.أتوه من أملعية و ذكاءاإلحاطة مع ما حتلوا به من صرب و مثابرة، و ما   
و لعل اجلانب املثري يف عملهم أهنم سجلوا لنا إىل جانب أحكامهم النهائية  

.على األحاديث خواطرهم و شكوكهم  

                                                 
 .كان تقة) 252 161أو 160(شم بن عيسى الطالقاين املروذي القصري، نزيل بغداد و هو حممد بن ها. و يقال املروذي، بالذال - 1
 .من سورة هود 102اآلية  - 2
 .احلافظ الثقة، املؤلف، روى عنه أصحاب الكتب الستة عدا البخاري) 248ت (هو البغدادي  - 3
افظ األمام احلجة، و كان يعد من حكماء أصـحاب  احل) 201-121( موىل بين هاشم، الكويف. هو محاد بن أسامة  بن زيد الليثي - 4

 .احلديث، احتج به أصحاب الكتب الستة
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و ينبغي التوقف قليال عند شكوكهم فالشك يف سالمة اإلسناد هو أو و أهم  
إىل اصدار  وألمهية تشككهم فقد يقفون عنده، وال يتعدونه. مراحل التعليل عندهم

، و كثري ما جتد )1(حكم هنائي، فيعترب احلديث بذلك متوقفا فيه، أي غري صحيح 
يشبه أم " املرسل أشبه" " أراه فالنا عن فالن:" يف كتبهم من عبارات التشكك مثل

و كل ذلك له قيمة كربى يف " يف نفسي من فالن عن فالن شيء" يكون كوقوف
.  إن أصحاب الصحيح  و امللتزمني للصحةتعليل احلديث املقول فيه ذلك، حىت

باعتباره معلال بالفعل " العلل" يبتعدون عن كل إسناد حامت حوله شكوك اهل
. ال حيجمون عندما يعثرون على صواب خطإ مكتشف" العلل"كما أهنم أي أهل 

أن يسجلوا اخلطأ و صوابه، وال يتركون فرصة لتسجيل مالحظاهتم على األحاديث 
.ا ولو يف غري ما يظن أن جتد كالمهم فيه، نظرا لكثرة األسانيد و الرواةإال انتهزوه  

أن وراء هذه الثورة املباركة من : -بكل موضوعية -و ميكن القول 
تقوميا يتراوح " العلل" األحاديث النبوية  املدونة، خلفيات و ظالال من تقومي العلماء

مادة   -يف الغالب –كالمهم  بني التشكك و التوقف، و احلكم النهائي، مما جيعل
و هكذا . خاما ال يتسىن استخدامها إال ملن ختصص يف علمهم على مر العصور

أن يتناول كالم ابن املدين و أيب  -إن وجد –يستطيع املتخصص يف عصرنا احلاضر 
زرعة والدارقطين، فيقبل ويرد مبقتضاه أحاديث مل يتفق للمتقدم أن أبدى فيها 

. ما تناول به اإلسناد يف مرحلة التشكك مثالحكما هنائيا إال   
دونوا ما صادف أن أبدوا " علماء علل"وهكذا تواىل على خمتلف األزمان  

فيه رأيهم من أحاديث، أو نقلوا كالم غريهم ممن سبقهم أو عاصرهم ممن مل 
سفيان بن عيينة، وعلي بن املديين، وأمحد : يدون، جند منهم على مر القرون أمثال

نبل وابن أيب حامت الرازي والبخاري والدارقطين وأيب علي اجلياين وعبد احلق بن ح
إىل احلافظ ابن حجر . اإلشبيلي، وابن القطان الفاسي وابن رشيد السبيت، وغريهم

غري أن تدوينهم مل يتخذ منطا موحدا، وال انتهجوا يف . فمن بعده إىل ما شاء اهللا
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يف الكتابة والتأليف بل تنوعت كتاباهتم إبرازهم لعلل األحاديث منهجا حمددا 
فمنهم من عمد إىل . حبسب ما توخى كل واحد منهم من املوضوع الذي ألف فيه

تدوين علل األحاديث مباشرة، ومنهم من مجع مسندا وعلل فيه ما عثر عليه من 
ومنهم من صنف أحاديث األحكام وعلل ما ظهر له تعليله أو علله . حديث معلل
ومنهم من ألف يف الرواة، فإذا وجد ألحدهم حديثا معلال بينه، غريه منها، 
. وهكذا  

 
:"العلل"تقسيم املؤلفات يف  :املطلب الثاين    

وقد أمكن بسحب استقراء املوجود من تلك املؤلفات، أو تيسر الوقوف على 
: منهجه مما مل يوجد، تصنيف املؤلفات يف العلل إىل األقسام التالية  

تمحض للكالم على علل األحاديثم: القسم األول  
لإلمام سفيان بن عيينة اهلاليل املتويف " العلل"ولعل أقدم كتاب ألف يف هذا  

وقد ذكر هذا الكتاب احلافظ السخاوي يف . رواه عنه علي بن املديين. 198سنة 
).1) (فتح املغيث(  

: مث تتابع التأليف يف العلل بعد ذلك فألف  
: كتاب 234السعدي املديين املتوىف سنة علي بن عبد اهللا بن جعفر  (1

لعلي بن املديين شيخ البخاري، وسائر احملدثني بعده يف هذا " العلل"
).2" (الشأن على اخلصوص عيال عليه  

صحيفة باملكتب اإلسالمي ببريوت سنة  70وقد طبع كتاب يف حنو 
العلل لعلي "بتحقيق األستاذ مصطفى األعظمي، باسم  1972 -1932
.قال األستاذ احملقق يف مقدمته" يينبن املد  

هذه املخطوطة فريدة يف باهبا، وهي ضمن جمموعة مسجلة حتت رقم "
وذكر األستاذ فؤاد سزكني . يف مكتبة سلطان أمحد الثالث باستانبول 624
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كما ورد ذكرها يف فهرس املخطوطات املصورة ... هذه الرسالة يف كتابه
).1( 743اين رقم جبامعة الدول العربية، اجمللد الث  

يف مكتبة سراي . 624والذي ذكره األستاذ فؤاد سزكني حتت رقم 
ولعلي ابن ) 2" (علل احلديث ومعرفة الرجال:"حيمل اسم. أمحد الثالث

وهو الذي اشتهر له ووصفه احلافظ " العلل"املديين عدة كتب يف العلل، فله 
" علوم احلديث" معرفة قال احلاكم يف" علل املسند"وله  . مبا تقدم. ابن كثري

وله . ذكر احلاكم أنه ثالثون جزءا أيضا" العلل املتفرقة"إنه ثالثون جزءا وله 
" علل حديث أبن عيينة"أربعة عشر جزءا وله " العلل إلمساعيل القاضي"

علل احلديث ومعرفة "وزاد األستاذ فؤاد سيزكني ) 123(ثالثة عشر جزءا
. املخطوطحسب ما استفاده من عنوان " الرجال  

علل "أما هذا املطبوع ببريوت والذي حاول األستاذ احملقق أن جيعله هو 
فال ينطبق عليه أي من األوصاف السابقة زيادة على أن . ابن املديين املشهور

: ابن أيب حامت حيث قال" بعلل. "ابن املديين" علل"علم الدين البلقيين قارن 
" يين وابن أيب حامت واخلاللالعلل كتاب ابن املد"أجل كتاب صنف يف "
وكالم البلقيين هذا مع كالم ابن كثري السابق مع املقارنة مبا عند ). 124(

ابن املديين " علل"احلاكم جيعل من البعيد جدا أن يكون املطبوع هو 
:لألسباب التالية  

 33الكتاب املطبوع مل حيتو إال على تعليل حنو ستني حديثا يف حنو  .1
البن أيب حامت،احتوى " العلل"و هو . تاب املقارن بهصفحة بينما الك

.حديثا و قد طبع يف جملدين 2840على تعليل   

و هي جزء حديث أو نصف . صحيفة املخصصة لعلل األحاديث33. 2
جزء باعتبار أن جزء احلديث يتراوح ما بني الست و العشر كراريس و 

زء أقل الكراريس عشر ورقات أي عشرين صفحة، و أحيانا يكون ج
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و " علل أبن أيب حامت" من هذا العدد و قد جعلناه أن يضاهي او يقارب 
علل "إال فالواقع أنه أقل من جزء، و الذي ميكن أن يضاهي أو يقارب 

و يوصف بأنه أجل و أحفل كتاب هو الذي  ذكره " أبن ايب حامت
و كل منهما يقع يف " العلل املسند"أو " العلل املتفرقة" احلاكم باسم

صحيفة مبا فيها ما  70ثالثني جزءا حديثيا، فأين مها من هذا املطبوع يف 
.هو خمصص لغري العلل كما سيأيت  

نظرت فإذا اإلسناد يدور على :" ابتدأ ابن املديين كتابه املطبوع بقوله. 3
، .....، و ألهل مكة عمرو بن ديار....ستة، فألهل املدينة ابن شهاب
و يعرف بالرواة و درجاهتم، . علم من ذكر مث صار يذكر من انتهى إليه

و قد نقل عنه هذا الكالم نصه ". ومن ألف منهم يف حنو أربعني صفحة 
و مل يشري إىل أنه نقله ". احملدث الفاصل"ابو حممد الرامهرمزي يف كتابه 

املصنفون من رواة الفقه يف "بل نقله حتت عنوان " العلل"من كتاب 
: ن الديين أصحاب التصنيف بعد أن قالذكر على ب:" ،قال "األمصر

و هذا الكالم ال عالقة له ). 125"(نظرت، فإذا اإلسناد يدور على سته
.بالعلل متاما  

صفحة يف الكالم  33صفحة يف التعريف بالرواة و املؤلفني، مع 40 .4
على العلل جتعل الكتاب أقرب إىل العنوان الذي ذكره فؤاد سزكرين، 

البن املديين، " العلل"، و نشره باسم "معرفة الرجالالعلل احلديث و "أي 
.فيه إيهام و تدليس  

معرفة من :" و إمنا هو. إن اسم الكتاب ال هذا  وال ذاك -إن شاء اهللا–و الواقع 
هكذا كان أسم هذا الكتاب معروفا . لعلي بن املديين" يدور عليه اإلسناد

الذيل " ن الرباق الواد ياشي من و كانوا يدرسونه ففي ترمجة أيب قاسم ب. باألندلس
  .عندما ذكر برناجمه" و التكملة
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. لعلي ابن املديين) معرفة من يدور عليه اإلسناد( ويف رسم أيب عبد اهللا بن سعادة" 
  )126"(أنابه عن شيخنا ايب بكر ابن العريب. قرأته عليه

رضه من انتخب علال ألحاديث تعلق هبا غ. و ال بعد يف ان يكون الناسخ للكتاب
مث جاء من وضع . املشهور للمؤلف، ووضعها يف آخر هذا الكتاب" العلل"كتاب 

العنوان حبسب حمتوى الكتاب املشتمل على معرفة الرجال، و على بعض العلل، 
وهو الذي مقل امسه فؤاد سزكني بأمانة، " عل األحاديث و معرفة الرجال" فسماه

  .على غري الوجه املطلوب فجاء الناشر أو احملقق، فتصرف يف العنوان
على أن احملقق أشار يف القدمي إىل أن يف إسناد النسخة انقطاعا، و أنه ال يوجد 

على انه   عليها السماع، و مع ذلك أصر على صحة نسبة الكتاب غلى مؤلفه
  .املشهور"العلل"

أبو بكر أمحد بن حممد بن هاين اإلسكايف األثرم، صاحب اإلمام امحد ابن   )5
و كان له تيقظ عجيب يف هذا الشأن، حىت قال حيي . 260يف بعد حنبل تو
هو أحفظ من أيب زرعة :" ، و قيل)127" (كأن أحد أبويه جين:" بن معني

العلل :" و قال السخاوي" له كتاب العلل:" قال الذهيب) 128"(الرازي و أتقن
 )129"(أليب بكر األثرم مع ما ضمه معرفة الرجال

 ).130"(كتاب العلل"صاحب الصحيح له أبو عبد اهللا البخاري )6

 .أبو حسني مسلم بن احلجاج النيسابوري صاحب الصحيح )7

و الثاين " العلل" األول باسم. عد السخاوي له كتابني يف العلل
و . يف كتب احلديث بكثرة" التمييز"و يوجد النقل عن كتاب ) 131"(التمييز"

  .مؤخرا و قد طبع) 132(هو موجود باملكتبة الظاهرية بدمشق
 "السنن"ابو عيسى الترميذي صاحب  )8
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. ، و يعترب مفقودا حسب الفهارس املوجودة"العلل الكبري:" له كتابان يف العلل
و . و قد كان موجودا باملغرب حيث نقل منه ابن القطان بكثرة كما سيأيت

و أخذ عنه على أنه كتاب . ، و هو املطبوع بآخر جامعه"العلل الصغرية"
ذي شرحه ابن رحيب احلنبلي، و طبع هذا الشرح مؤخرا وهو ال. مستقل
  .ببغداد

  .و يقول الدكتور تور الدين عتر يف حبثه عن اإلمام الترميذي
أما . العلل الصغري، و العلل الكبري، او املفرد: وضع الترميذي يف العلل كتابني: 

ا العلل العلل الصغري، فهو كتاب العلل الذي أتبعه جامعه و جعله خامتا له، وأم
، مما يدل ............فهو كتاب آخر سوى العلل الصغري: الكبري أو املفرد

و كتاب العلل الكبري أو املفرد هو املراد عند إطالق . جزما على أهنما متغايران
و هذا الكتاب ينفه أبو عيسى على ". العلل"رواه الترميذي يف : احملدثني، قوهلم

سيع يف العلل احلديث مبا ال يسمح و تو –فيما يبدو لنا  –األبواب 
بإبدائه، لذلك نرى أنه رمبا روى احلديث يف جامعه، او تكلم فيه "اجلامع"كتابه

، و قد أثىن .....بإجياز، مث توسيع يف الكالم على راوياته و تعلي يف العلل
 –العلماء على هذا الكتاب و كان موضع ثقتهم، لكن يد احلدثان كوت عنا 

 ).133......."( ال جند منه إال النقولهذا الكتاب، حىت
و أخريا عثر األستاذ السامرائي يف خزانة سرباي أمحد الثالث بتركيا، على 

أبو طالب القاضي، و : رتبه على كتب اجلامع" علل الترمذي الكبري"ترتيب 
إهنا خبط مغريب : حققه مع شخصني آخرين و طبعه ببريوت عن نسخة قال

  .مشكول و مجيل
و للساجي :" قال الذهيب 307ريا حيىي بن عيد الرمحن الساجي تأبو زك )9

 )134"(كتاب جليل يف علل احلديث يدل على تبحره يف هذا الفن
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له  311أبو بكر اخلالل أمحد بن حممد بن حممد بن هارون البغدادي ت  )10
 )135"(هو يف عدة جملدات" فال يف الرسالة املستطرفة"كتاب العلل

إمام :" قال احلاكم 295إبراهيم ابن آيب طالب ت  أبو إسحاق النيسابوري )11
قال " عصره بنيسابور يف معرفة احلديث و الرجال، مجع الشيوخ و العلل

 )136"(و قد أملي كتاب العلل و غري الشيء:" الذهيب

ابو حممد عبد الرمحن أبن أيب حامت الرازي احلافظ اإلمام بن حافظ اإلمام ت  )12
و قد طبع باملكتبة السلفية بالقاهرة .  جملدينيف" علل احلديث: له كتاب. 327

 .هـ1343

كما . وقد أثىن عليه سائر علماء الفن و شهدوا له باجلاللة و الق مية العلمية
و خلص  منه الشيخ الطاهر اجلزائري أمثلة وافرة يف كتابه . تقدم بعض ذلك

  :، و قال"توجيه النظر"
وهو كتاب اإلمام أيب ) العلليعين كتب ( و قد وقفت على أحد هذه الكتب" 

حممد عبد الرمحن بن اإلمام أيب حامت، فرأيته من الكتب اجلليلة املقدار، اليت ال 
يستغين عن اإلطالع عليها، و تكرار النظر إليها، من أراد اإلشراف على هذا 

  )137..."(النوع الذي هو من أغمض األنواع
 349بن علي بن يزيد تو امسه احلسني . أبو علي النيسابوري شيخ حاكم )13

 ).139"(العلل"له كتاب ) 138(و صفه الذهيب باإلمام حمدث اإلسالم 

و سيأيت  385أبو احلسن على بن عمر الدار قطين اإلمام احلافظي ت  )14
 .تفصيل الكالم يف علله قريبا

و امسه حممد ابن . أبو أمحد احلاكم الكبري صاحب كتاب الكىن املشهور )15
هو إمام :" ، قال احلاكم378وري الكرابيسي ت حممد بن إسحاق النيساب
 )140"(لعلل"و صنف الكتاب ..."عصره يف هذه الصنعة
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أبو عبد اهللا احلاكم أبن البيع احلافظ الكبري صاحب التصافيف الكثرية النافعة  )16
و اتفق له من التصافيف ما لعله يبلغ قريبا من :" ، قال الذهيب405تويف سنة 

 ).141"...(العلل"و " نيألف جزء من خترج الصحيح

أبو حممد عبد احلق بن عبد الرمحن األزدي اإلشبيلي احلافظ، صاحب  )17
، و غري ذبك، املتويف ببجاية سنة "األحكام الشرعية"و " اجلمع بني الصحيحني"

 )142"(املعتل من احلديث. "إن شاء اهللا. و سيأيت الكالم عنه بتفصيل 581

وي الشهري، وامسه عبد اهللا بن حممد ت أبو حممد بن السيد البطليوسي اللغ )18
" الفهرست"هكذا ذكره ابن خري يف " جزء فيه علل احلديث"له  521

)143.( 

أو تناول متون . من ناحية الصناعة احلديثية" العلل"وال أدري هل تناول 
  .وهذا هو الغالب على الظن. األحاديث من الناحية اللغوية

افظ، صاحب التصانيف الكثرية ت أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي احل )19
وهو مشهور متداول بني أهل " العلل املتناهية يف األحاديث الواهية:" ، له597

وقد طبع مؤخرا ببريوت بتحقيق الشيخ خليل . احلديث، ينقلون منه بكثرة
 . امليس يف جملدين

هو يف ثالث جملدات، عليه يف كثري منها انتقاد :" قال يف الرسالة املستطرفة
)2144.(  

ولعل أهم كتاب يف هذا النوع حبسب ما تعطيه نصوص العلماء، هو كتاب 
قال يف . أليب احلسن الدار قطين، الذي تقدمت اإلشارة إليه قريبا" العلل"

وهو أمجع كتاب يف العلل مرتب على املسانيد يف اثين عشر :" الرسالة املستطرفة
: ويقول احلافظ الذهيب. سالموقد أطلق عليه العلماء كتاب اإل). 145" (جملدا

له، فإنك تندهش " العلل"وإذا شئت أن تتبني براعة هذا اإلمام الفرد فطالع "
  ". ويطول عجبك
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وأعطى احلافظ السخاوي فكرة أوسع نوعا ما عن هذا الكتاب وطريقة      
وهو على املسانيد مع أنه أمجعها، وليس من مجعه، بل :" مجعه، حيث قال
ألنه كان يسأله عن علل األحاديث . يذه احلافظ أبو بكر الربقايناجلامع له تلم

فيجيبه عنها مبا يقيده عنه بالكتابة، فلما مات الدارقطين وجد الربقاين قمطره 
" امتأل من صكوك تلك األجوبة، فاستخرجها ومجعها يف تأليف نسبه لشيخه

)146.(  
وء على جانب من وسلط نقاش ابن القطان يف كتابه، لعبد احلق، بعض الض  

  .كما أفادنا بعض األمثلة منه" علل  الدارقطين"منهج 
فاحلوار بني الربقاين والدارقطين ال يتخلله إسناد منها إىل موضع العلة           

  . كما هو يف احلوار بني أيب حامت وأبيه وأيب زرعة
 

  أنواع العلل عند الدارقطين :املطلب الثالث
:ريا من املرويات بعلل خمتلفة فيمل يلي أمههاأعل اإلمام الدارقطين كث  

 
:فرفع املوقو  

 
كثريا ما يعلل اإلمام الدارقطين األحاديث األحاديث املوقوفة اليت يرفعها بعض 

.الرواة  
:هو -رمحه اهللا–واحلديث املوقوف كما عرفه السيوطي   

ستعمل يف املروي عن الصحابة قوال هلم أو فعال أو حنوه متصال كان أو منقطعا وي 
   1.غريهم مقيدا فيقال وقفه فالن على الزهري وحنوه

 
                                                 

عبد الوهاب عبد اللطيف: الرياض تحقيق  –مكتبة الرياض الحديثة  184/  1تدريب الراوي  -  1  
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 املثال األول :
 

سئل عن حديث نافع عن بن عمر عن عمر قوله أميا أمة ولدت من سيدها فإهنا    
ال تباع وال توهب فقال يرويه مالك وعبيد اهللا بن عمر وسعد بن إبراهيم عن نافع 

د اهللا بن دينار عن بن عمر قوله ورواه عن بن عمر عن عمر قوله وكذلك رواه عب
يونس بن حممد املؤدب عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر 

عن عبد اهللا بن جعفر املدين عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر ورفعه إىل النيب  
صلى اهللا عليه وسلم  واحلديث عن عمر   موقوف  ومن حديث سامل عن بن عمر 

1.عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلمعن   
 

:املثال الثاين  
سئل عن حديث عبد الرمحن بن عبد القارىء عن عمر أنه كان يعلم الناس التشهد 
فذكره فقال هو حديث رواه الزهري وهشام بن عروة عن عروة فاختلفا فيه على 

 عروة فجود إسناده الزهري ورواه عن عروة عن عبد الرمحن بن عبد عن عمر
ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عمر مل يذكر بينهما عبد الرمحن بن عبد وقول 
الزهري أوىل بالصواب واهللا أعلم ومل خيتلفوا يف أن احلديث   موقوف  على عمر 
ورواه بعض املتأخرين عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك عن الزهري عن عروة 

 عن بن عبد عن عمر مرفوعا ووهم يف رفعه والصواب   موقوف .2
 

:املثال الثالث  
سئل عن حديث املعرور بن سويد عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

اللهم ال جتعل قربي وثنا وكان بنو إسرائيل اختذوا قبور أنبيائهم مساجد فقال يرويه 
                                                 

41/  2علل الدارقطني  -  1  
2/180العلل -  2  
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أصحاب األعمش عنه عن املعرور عن عمر موقوفا وأسنده عبد اجلبار بن العالء 
عيينة عن األعمش عن املعرور عن عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم ومل  عن بن

 يتابع عليه واحملفوظ هو   املوقوف .1   
  
 

:املثال الرابع  
وسئل عن حديث احلارث عن علي يف قوله تعاىل وإدبار النجوم قال ركعتان قبل 

ينة والعالء صالة الفجر فقال يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه رواه بن عي
بن املسيب وإسرائيل والثوري عن أيب إسحاق موقوفا واختلف عن األجلح فرواه 

يعلى بن عبيد وأبو معاوية عن األجلح عن أيب إسحاق موقوفا أيضا وخالفهما 
حممد بن كثري الكويف رواه عن أجلح ورفعه إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم وكذلك 

رواه حممد بن إسحاق عن أيب إسحاق من رواية عبد الوارث عنه مرفوعا أيضا 
 والصحيح   موقوف .2 

.ويف املقابل فإن اإلمام الدارقطين يعلل األحاديث املرفوعة اليت وقفها بعض الرواة   
:وقف املرفوع  

خاصة ويدخل  –صلى اهللا عليه وسلم  –واملرفوع هو ما أضيف إىل رسول اهللا  
3.ويسميه بعض العلماء املسند  يف املرفوع املتصل واملنقطع واملرسل ،  

 
 ومن األمثلة على ذلك :

 
وسئل عن حديث مسروق عن عبد اهللا عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  جيمع 
األولون واآلخرون يف صعيد واحد احلديث بطوله وفيه صفة اجلنة فقال يرويه 
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 عن املنهال بن عمرو واختلف عنه فرواه زيد بن أيب أنيسة وأبو خالد الداالين
املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة عن مسروق عن عبد اهللا ورفعه زيد بن أيب أنيسة 
من أوله إىل آخره   رفعه  خالد الداالين يف آخره ورواه األعمش عن املنهال بن 

عمرو فقال عن قيس بن املوطأ وأيب عبيدة عن عبد اهللا ومل يذكر فيه مسروقا 
 املساور عن املنهال بإسناد األعمش إال ووقف احلديث ورواه عبد األعلى بن أيب

أنه   رفعه  إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم ورواه إدريس األودي عن املنهال عن 
قيس بن املوطأ عن عبد اهللا موقوفا ومل يذكر فيه أبا عبيدة وال مسروقا ورواه 
ال بن إمساعيل بن عياش عن أيب فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أيب أنيسة عن املنه

عمرو فقال عن سعيد بن جبري عن بن عباس ووهم فيه قال ذلك هياج بن بسطام 
عن إمساعيل والصحيح حديث أيب خالد الداالين وزيد بن أيب أنيسة عن املنهال عن 

 أيب عبيدة عن مسروق عن عبد اهللا مرفوعا .1
 

. وصل املرسالتومن العلل اليت وقف عندها اإلمام الدارقطين   
جاء القوم أرساال أي : "وقيل مأخوذ من قوهلم . لغة هو اإلطالق واإلرسال 
" ناقة رسل " وقيل مأخوذ من قوهلم .ألن بعض اإلسناد منقطع عن بقيته " متفرقني

2.فحذف بعض اإلسناد  ه ،كأن املرسل للحديث أسرع في. أي سريعة السري   
.ديث املرسلوقبل التطرق إىل األمثلة التطبيقية ، نتعرف بداية عن حد احل  

:حّد املرسل   
اختلفت عبارات العلماء يف حّد املرسل إىل عدة أوجه ، نوجز أمهها فيما  

:يلي   
أ ـ هو ما أضافه التابعي الكبري إىل النيب   فيخرج بذلك ما أضافه صغار   

. )1(التابعني ومن بعدهم  
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ب ـ هو ما أضافه التابعي إىل النيب   ابن عبد  من غري تقييد بالكبري، نقله
. )2(الرب عن بعض أهل العلم  

)4(وهو ما قاله احلاكم. )3(ثنيقال ابن حجر وهذا الذي عليه مجهور احملّد   
 جـ ـ هو قول غري الصحايب ـ قال رسول اهللا   ، وهو ما ذهب  )5( 

.)6(إليه اآلمدي  
:وصل املرسل  

 مثال ذلك:
يه وسلم أنه هنى عن وسئل عن حديث أيب هريرة عن عمر عن النيب  صلى اهللا عل

العزل عن احلرة إال بإذهنا فقال تفرد به إسحاق الطباع عن بن هليعة عن جعفر بن 
ربيعة عن الزهري عن حمرر بن أيب هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه وخالفه بن 

وهب فرواه عن بن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محزة بن عبد اهللا بن 
 عمر عن أبيه عن عمر وهو وهم أيضا والصواب   مرسل  عن عمر .7

وقد وقف اإلمام . ويف املقابل فإن من الرواة من يرسل األحاديث املوصولة
.الدارقطين عند مثل هذه العلل ونبه عليها   

:إرسال املوصول  
 مثال ذلك:

 
وسئل عن حديث عبد اهللا بن الزبري عن الزبري قال ملا نزلت مث لتسئلن يومئذ عن 

ال الزبري ونصف نعيم نسأل عنه وإمنا هو األسودان فقال أما ان ذلك النعيم ق
سيكون فقال حدث به سفيان بن عيينة عن حممد بن عمرو عن حيىي عن عبد اهللا 

                                                                                                                                               
  1/19، وذآره ابن عبد البر في التمهيد  2/543النكت على آتاب ابن الصالح ـ  )1(
. 1/20التمهيد ـ  )2(  
. 41: ، وشرح نخبة الفكر ص  2/543ى آتاب ابن الصالح النكت علـ  )3(  
. 25: معرفة علوم الحديث للحاآم ص ـ  )4(  
.  2/542النكت على آتاب ابن الصالح ـ  )5(  
) .1914/  ـه1332 /مصر /مطبعة المعارف( 2/123اإلحكام لآلمدي ـ  )6(  
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بن الزبري عن الزبري ورواه زياد بن أيوب عن بن عيينة فلم يذكر فيه بن الزبري قصر 
 به وأرسله والقول قول من   وصله .1

أوضح بأن ما سبق  -رمحه اهللا –ما ذكرنا سابقا فإن الدارقطين  وللتفريق بني
:خيتلف عن زيادة الثقة يف السند ، وإليك املثال اآليت  

:زيادة الثقة  
:مثال ذلك  

وسئل عن حديث أيب الصديق الناجي عن بن عمر عن عمر أنه سأل النيب  صلى 
ديث فقال هو احلديث اهللا عليه وسلم  عما يذيل النساء من الثياب فقال شربا احل

رواه مسعود بن سعد اجلعفي عن مطرف عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي 
عن بن عمر عن عمر وتابعه سابق الرقي عن مطرف وخالفهما شريك القاضي 

فرواه عن مطرف وأسنده عن بن عمر ومل يذكر عمر وتابعه سفيان الثوري فرواه 
بن عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عن

خالد عن قيس بن أيب حازم  روي عن إمساعيل بن أيب كومل يذكر فيه عمر وكذل 
عن بن عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم ومطرف من االثبات وقد اتفق عنه 

رجالن ثقتان فأسنده عن عمر ولوال أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم 
يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لكنه زاد وزيادة الثقة  مقبولة 

 واهللا أعلم .2
وسئل عن حديث عاصم بن عمر بن اخلطاب عن عمر عن النيب صلى اهللا يف فضل 
ما يقال مث األذان فقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرمحن 

عن عمارة عن خبيب عن حفص بن واختلف عن عمارة فرواه إمساعيل بن جعفر 
عاصم عن أبيه عن عمر فوصل إسناده ورفعه إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم  

حدث به عنه كذلك إسحاق بن حممد الفروي وحممد بن جهضم ورواه إمساعيل 
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بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرمحن مرسال عن النيب  صلى اهللا 
أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب وحديث إمساعيل  عليه وسلم ووقفه حيىي بن

بن جعفر املتصل قد أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح وإمساعيل بن جعفر 
أحفظ من حيىي بن أيوب وإمساعيل بن عياش وقد زاد عليهما وزيادة   الثقة  مقبولة 

 واهللا أعلم .1
 

.ديث ومن العلل اليت وقف عندها اإلمام الدارقطين ، القلب يف احل  
  :واملقلوب يف اصطالح احملدثني

هو ما بدل فيه راويه شيئا بشيء، وقد يكون القلب يف السند أو يف املنت،    
.)2(وقد يقع خطأ من الراوي أو عمدا  

والقلب يف احلديث علة توجب ضعفه، ألنه ناشئ عن اختالل ضبط الراوي 
.للحديث حىت أحاله عن وجهه  
صلى – بالكشف عما وقع من القلب يف أحاديث النيب وقد اعتىن كثري من احملدثني

 اهللا عليه وسلم،
:القلب يف احلديثمثال عن   

 
وسئل عن حديث شقيق عن عبد اهللا عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم الدنيا ملعونة 

ملعون ما فيها إال عامل أو متعلم وذكر اهللا فقال يرويه عبد الرمحن بن ثابت بن 
واه أبو املطرف مغرية بن مطرف عن بن ثوبان عن عبدة بن ثوبان واختلف عنه فر

أيب لبابة عن شقيق عن عبد اهللا وهذا إسناد   مقلوب  وإمنا رواه بن ثوبان عن 
3.  عطاء بن بن قرة عن عبد اهللا بن ضمرة عن أيب هريرة وهو الصحيح  
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:اإلدراج يف احلديث  
ع منه، وقد يقع اإلدراج وهو ما ذُكرت فيه زيادة ليست منه، فيحسبها السام

.)1(يف املنت كما يقع يف اإلسناد  
ـ ويدرك اإلدراج بورود رواية مفصلة للقدر املدرج، أو بالتنصيص على 

ذلك من الراوي، أو من بعض األئمة املطلعني، أو باستحالة كون النيب  يقول 
.)2(ذلك  

بعض  ـ وُمْدَرج املنت، هو أن يدخل يف حديث رسول اهللا  شيء من كالم
الرواة، وقد يكون ذلك يف بداية أو وسط أو آخر احلديث، وغالبا ما يكون 

.اإلدراج يف املنت تفسريا لعبارة يف احلديث، أو استنباط احلكم منه  
:ـ وأما اإلدراج يف اإلسناد ومرجعه يف احلقيقة إىل املنت فهو أقسام  

ه راو آخر ـ أن يكون الراوي مسع احلديث بأسانيد خمتلفة، فريويه عن 1
.فيجمع الكل على إسناد واحد، من غري أن يبني اخلالف  

ـ أن يكون املنت عند راو بإسناد إال طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر،  2
فريويه راو عنه تاما باإلسناد األول، ومنه أن يسمع احلديث من شيخه إال طرفا منه 

.فيسمعه عن شيخه بواسطة، فريويه راو عنه حبذف الواسطة  
ـ أن يكون عند الراوي متنان خمتلفان بإسنادين خمتلفني فريويهما راو عنه  3

.مقتصرا على أحد األسانيد  
                                                 

 .58، والباعث احلثيث، ص1/268انظر يف ذلك تدريب الراوي  )1(
 .46انظر نزهة النظر البن حجر، ص )2(
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ـ أن يسوق الراوي اإلسناد، فيعرض له عارض فيقول كالما من قبل  4
نفسه، فيظن بعض من مسعه أن ذلك الكالم هو منت ذلك اإلسناد، فريويه عنه 

.)1(كذلك  
لرب أن اإلدراج قد يكون أيضا يف األحاديث املوقوفة، ويرى احلافظ ابن عبد ا

مثل أن تزاد لفظة أو عبارة، يف منت احلديث من كالم الراوي، فيحسبها من 
.يسمعها أهنا من كالم الصحايب املوقوف عليه احلديث، فريويها كذلك  

هذا وقد عين احملدثون بالبحث عن اإلدراج يف احلديث وتوضيحه وأخذ 
.مييزه عن كالم رسول اهللاحليطة فيه لت  

واإلدراج يف احلديث من العلل اليت ال يهتدي إليها إال اجلهابذة من العلماء 
.كالدارقطين وأمثاله  

 مثال ذلك:
وسئل عن حديث جابر بن عبد اهللا عن عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  إن 

زبري ووهب عشت ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فقال يرويه أبو ال
بن منبه عن جابر واختلف عن الزهري فرواه إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن 

عمره موسى بن عقبة عن الزهري قال حدثين بن تدرس وهو أبو الزبري عن جابر 
عن عمر وخالفه حممد بن فليح رواه عن موسى بن عقبة عن الزهري قال قال جابر 

ن الثوري عن أيب الزبري عن جابر عن عن عمر مرسال ورواه أبو أمحد الزبريي ع
عمر هذا احلديث وأحلق به كالما آخر   أدرجه  فيه عن النيب  صلى اهللا عليه 

وسلم  ألهنني أن يسمى رباحا وجنيحا ووهم يف إدراجه هذا الكالم عن عمر وغريه 
2. وهو الصحيح بر عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن الثوري عن أيب الزبري عن جا  

                                                 
 .46هذا التقسيم الرباعي ذكره ابن حجر يف شرح النخبة، ص )1(
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:حيف يف احلديثالتص  
:يف اللغة  

اخطأ يف قراءهتا وروايتها يف الصحيفة، أو حرفها عن : صحف الكلمة 
).ومصدره، التصحيف(وضعها   

  :وعند احملدثني
التصحيف هو تغيري حرف أو حروف من الكلمة يف احلديث، أو حتويل 

.من اهليئة املتعارفة إىل غريها. )1(الكلمة يف احلديث  
:إىل عدة تقسيمات نوجزها يف اآليتوقد قسمه العلماء   

.ـ تصحيف يف املنت وآخر يف السند  
.ـ تصحيف مسع وتصحيف بصر  

.)2()وهو من باب اخلطأ يف الفهم(ـ تصحيف يف املعىن   
:وقد قسمه احلافظ ابن حجر إىل قسمني  

ـ ما كان فيه تغيري حرف أو حروف بتغيري النقط مع بقاء صورة اخلط، فهو 
.املصحَّف  

.)3(كان فيه ذلك يف الشكل فهو احملرفـ ما   
إن معرفة ضبط ألفاظ احلديث متنا وسندا واالحتراز من التصحيف فيه، فن عظيم 

ال يتقنه إال اجلهابذة من احملدثني، وقد عين العلماء هبذا الفن وأولوه أمهية خاصة 
.-رمحه اهللا  -منهم اإلمام الدارقطين  
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:رقطين ما يلي ومن األمثلة اليت ساقها اإلمام الدا  
سئل الشيخ أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي احلافظ عن حديث عمر 
بن اخلطاب عن أيب بكر يف تزويج النيب  صلى اهللا عليه وسلم  حفصة وقول أيب 

بكر لعمر مل مينعين أن أرجع غليك فيما عرضت علي إال أين علمت أن رسول اهللا 
كن ألفشي سر رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم  ذكرها فلم أ 

ولو تركها لقبلتها فقال يرويه الزهري عن سامل عن أبيه عن عمر تأميت حفصة من 
خنيس بن حذافة السهمي وهو حديث صحيح من حديث الزهري رواه عنه مجاعة 

منهم شعيب بن أيب محزة وصاحل بن كيسان  من الثقات احلفاظ فاتفقوا على إسناده
نس وعقيل وحممد بن أخي الزهري وسفيان بن حسني والوليد بن حممد ويو

املؤقري وعبيد اهللا بن أيب زياد الرصايف وغريهم عن الزهري فاتفقوا على لفظ 
واحد يف قول أيب بكر لعمر مل مينعين أن أرجع إليك شيئا إال أين قد كنت علمت 

مر بن راشد عن أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ذكر حفصة ورواه مع
الزهري هبذا اإلسناد فجوده وأسنده وقال فيه مل مينعين أن أرجع إليك شيئا إال أين 
كنت مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يذكرها ومل أكن ألفشي سر رسول 

 اهللا
وهو حديث صحيح عن الزهري أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث معمر 

ن الزهري إال أن معمرا قال فيما حكى ومن حديث صاحل بن كيسان وشعيب ع
عنه هشام بن يوسف قال فيه حبيش بن حذافة صحف فيه وأما عبد الرزاق فقال 

عن معمر خنيس بن حذافة أو حذيفة والصحيح أنه خنيس بن حذافة بن قيس 
السهمي أخو عبد اهللا بن حذافة الذي استعمله النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وهو 

 أيام مىن حني أمر رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أهنا أيام الذي كان ينادي يف
1.  أكل وشرب  
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:التفرد وأثره يف التعليل  
يعترب تفرد الراوي من القرائن املعتربة يف تعليل األحاديث، كما أن تفرد الثقة 

ال يقابل بالقبول على إطالقه، فلكل حديث حيثيات جيب التوقف عندها لكي ال 
.دا، إن سلبا أو إجيابايكون احلكم مطر  

:يقول احلافظ ابن رجب احلنبلي ـ رمحه اهللا ـ  
وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فإهنم يقولون يف احلديث إذا تفرد به واحد، وإن «

وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم إال أن يكون ) إنه ال يتابع عليه(مل يرو الثقات خالفه 
لزهري وحنوه، ورمبا يستنكرون بعض ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه، كا

تفردات الثقات الكبار أيضا، وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك 
.)1(»ضابط يضبطه  

واجلدير باملالحظة يف هذا السياق أن التفرد يف عهد الصحابة غري خاضع هلذا 
ثرية على النقد، فعدالتهم ثابتة، وتفردهم ميكن حدوثه واستساغته لورود األمثلة الك

.ذلك  
واألمر كذلك ـ أو قريب منه يف طبقة كبار التابعني ـ لوجود املقلني لرواية 

احلديث من الصحابة، فإمكانية تفرد التابعي الكبري ببعض املرويات عن صحايب ال 
.ميكن استنكاره  

وإمنا يضر التفرد الطبقات املتأخرة عن ذلك، كتفرد بعض الرواة برواية 
الثقات الذين تدور غالب األحاديث الصحيحة عليهم، مع أحاديث عن أعيان 

.كثرة تالميذهم ومريديهم  

                                                 
 .208شرح علل الترمذي، ص )1(
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إن وجود مثل هذه النماذج من التفرد جيعل النقاد يتوقفون عندها مليا، وذلك 
بالبحث عن مالبسات هذا التفرد، من حيث طريقة حتمل هذا احلديث، وضبط 

فروايته عن (ف أحوال التلقي، الرواي له، فإن الثقة خيتلف حاله يف الضبط باختال
كما أن روايته عن شيوخه ليست كلها . أهل بلده ختتلف عن روايته عن سواهم
كما ال خيفى أن الراوي كلما تقدم به . بنفس الدرجة من ناحية الضبط واإلتقان

العمر يصبح أكثر عرضة لالختالط وخفة الضبط ولذلك فإن كثريا من شيوخ 
).ديث مبجرد إحساسهم مبثل هذه احلاالتاحلديث يتوقفون عن التح  

:من خالل ما سبق ميكن القول بأن  
.ـ حصر الغرائب واألفراد يسهم يف إدراك علل احلديث  

ـ إذا تفرد ثقة عن إمام مشهور مكثر الرواية، ال يقبل وال يرد، بل يتوقف 
.فيه حىت تلوح قرائن ترجح أحد االجتاهني  

.ل مثل هذا التوقف جلالء أمرهمأما تفرد الضعفاء فاألمر ال حيتم  
وأما الزيادات اليت يتفرد هبا الثقات، فينظر فيها إىل حفظ راويها وإتقانه وعدم 

:خمالفته للحفاظ املتقنني بذلك، قال احلافظ ابن عبد الرب  
إمنا تقبل الزيادة من احلافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر، أو 

.)1(حديث آخر مستأنف مثله يف  احلفظ، ألنه كأنه  
ومن العلماء الذين تتبعوا تفردات الرواة وخنلوها وميزوا مقبوهلا من مردودها 

.اإلمام اجلهبذ احلافظ الدارقطين عليه رمحة اهللا  
 ومن أمثلة ذلك ما يلي:

                                                 
 .3/306: التمهيد )1(
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وسئل عن حديث عبد اهللا بن مسعود عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عن النيب 
ن سره أن يقرأ القرآن كما أنزل وقول النيب  صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم  م 

عليه وسلم  سل تعطه فقال رواه محاد بن سلمة عن عاصم عن زر مرسال ورواه 
أبو بكر بن عياش وزائدة بن قدامة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا وهو صحيح عن 

هللا أن عبد اهللا وقال حيىي بن آدم عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد ا
أبا بكر وعمر بشراه أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال من سره أن يقرأ القرآن 

 غضا
قال فرات بن حمبوب عن أيب بكر عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 
عن أيب بكر وعمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم حنو هذا تفرد هبذا القول فرات 

به إال أنه وهم يف هذا عن أيب بكر رضي اهللا  بن حمبوب وكان كوفيا ال بأس
1عنهما  

وسئل عن حديث سامل عن أبيه عن عمر قوله للرجل طلق نساءه وقسم ماله 
لترجعن نساءك أو ألرمجن قربك كما رجم رسول اهللا عليه وسلم قرب أيب رغال 

فقال   تفرد  به وكيع عن صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن سامل عن بن عمر 
عمر ووهم يف ذكر النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فيه وإمنا رواه أصحاب الزهري  عن

2عن الزهري قالوا كما رجم قرب أيب رغال وهو الصواب    
 

وسئل عن حديث أيب هريرة عن عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى  -   
عن العزل عن احلرة إال بإذهنا فقال   تفرد  به إسحاق الطباع عن بن هليعة عن 
جعفر بن ربيعة عن الزهري عن حمرر بن أيب هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه 
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وخالفه بن وهب فرواه عن بن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محزة بن 
1عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن عمر وهو وهم أيضا والصواب مرسل عن عمر  

: عدم مساع بعض الرواة من بعض  
وقد كان لإلمام الدارقطين باع . سىن معرفته إال للمحنكني من العلماءوهذا ال يت

.كبري يف هذا امليدان   
:ومن أمثلة ذلك   

وسئل عن حديث الصناحبي عن علي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم أنا مدينة 
احلكمة وعلي باهبا فمن أراد املدينة فليأهتا من باهبا فقال هو حديث يرويه سلمة بن 

اختلف عنه فرواه شريك عن سلمة عن الصناحبي عن علي واختلف عن كهيل و
شريك فقيل عنه عن سلمة عن رجل عن الصناحبي ورواه حيىي بن سلمة بن كهيل 
عن أبيه عن سويد بن غفلة عن الصناحبي ومل يسنده واحلديث ثابت وسلمة   مل 

 يسمع  من الصناحبي2
 

لت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسئل عن حديث احلارث بن يزيد عن أيب ذر سأ
وسلم عن اإلمارة فقال من وىل عشرة جىيء به يوم القيامة مغلوال ال يطلقه إال احلق 

فقال يرويه حيىي بن سعيد األنصاري واختلف عنه فرواه حيىي القطان وفرج بن 
فضالة ويزيد بن هارون وغريهم عن حيىي عن احلرث بن يزيد عن أيب ذر واحلرث  

  مل يسمع  من أيب ذر3
 
 
 
 
                                                 

 93/  2السابق  -  1
 247/  3العلل  -  2
 237/  6السابق  -  3



- 121 - 
 

 احلديث املضطرب
.أصله من مادة ضرب :املضطرب لغة  

.)1(اختل: أي ضرب بعضه بعضا، واضطرب أمره: اضطرب املوج: يقال  
ختتلف الرواية فيه، فريويه بعضهم على وجه، : هو الذي :واحلديث املضطرب

أما  .وبعضهم على وجه آخر خمالف له، وإمنا نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان
إذا ترجحت إحدامها حبيث ال تقاومها األخرى، بأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر 

صحبة للمروي عنه، أو غري ذلك من وجوه الترجيحات املعتمدة، فاحلكم 
.)2(للراجحة، وال يطلق عليه حينئذ وصف املضطرب، وال له حكمه  

:فال بد للحديث املضطرب من  
.وة وامتنع الترجيح بينهاـ أن تكون رواياته متساوية يف الق  
.ـ أن ال ميكن التوفيق واجلمع بينهما  

وهو . )3(واالضطراب يوجب ضعف احلديث إلشعاره بعدم الضبط من رواته
:ينقسم إىل قسمني حبسب موقعه من احلديث  

.ـ اضطراب يف السند 1  
).أو يكون يف السند واملنت معا(ـ اضطراب يف املنت  2  

.اع مشهود يف تتبع األحاديث املضطربةوكان لإلمام الدارقطين ب  
:من ذلك  

                                                 
 .379ـ  378تار الصحاح، صخم: انظر )1(
 .، النوع التاسع عشر44مقدمة ابن الصالح، ص: انظر )2(
واضطرابه موجب لضعفه، إال يف حالة واحدة، وهي أن يقع االختالف يف اسم : قال العالمة أمحد شاكر )3(

ف فيما راو أو اسم أبيه أو نسبه مثال، ويكون الراوي ثقة، فإنه حيكم للحديث بالصحة، وال يضر االختال
 ).58ـ57انظر الباعث احلثيث، ص. (ذكر، مع تسميته مضطربا، ويف الصحيحني أحاديث هبذه املثابة
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سئل عن حديث يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أيب الدرداء عن النيب  صلى    
اهللا عليه وسلم ال صالة مللتفت فقال يرويه أبو مشر الضبعي واختلف عنه رواه 
الصلت بن طريف املعويل عن أيب مشر قال حدثين رجل يقال له أبو مليكة عن 

ف بن عبد اهللا بن سالم عن أيب الدرداء وقال أبو قتيبة عن الصلت بن طريف يوس
عن رجل عن بن أيب مليكة عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه وخلط يف 

اإلسناد وقال شعبة عن أيب مشر عن رجل عن رجل عن رجل عن رجل فيهم امرأة 
 من هؤالء األربعة واحلديث   مضطرب  ال يثبت1

ديث سويد بن يزيد السلمي عن أيب ذر عن النيب صلى الل عليه وسلم وسئل عن ح
أن احلصى سبحن يف يد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم مث يف يد أيب بكر مث عمر 
مث عثمان فقال يرويه الزهري واختلف عن فروا صاحل بن أيب األخضر عن الزهري 

صاحل بن أيب األخضر عن سويد بن يزيد عن أيب ذر وقال ذلك قريش بن أنس عن 
عدا عنبسة بن عبد الواحد فقال عن صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن أيب 

عروة الديلي عن سويد أو عن بن سويد روا شعيب بن أيب محزة وعبيد اهللا بن أيب 
زياد عن الزهري عن الوليد بن سويد عن رجل عن أيب ذر وكذلك قال الوليد بن 

ل حممد بن أيب محيد عن الزهري عن سعيد بن حممد املوقري عن الزهري وقا
 املسيب عن أيب ذر واحلديث   مضطرب2
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ثــلاـثـل الــصـفـال  
 

اإلمام الدارقطين يف تعليل املرويات منهج  
تتبع اإلمام الدارقطين العلل الواردة يف املرويات ونبه عليها، وكانت له يف ذلك 

:مناهج خمتلفة نوجزها يف ما يلي  
 املنهج األول : التنبيه على اختالف اإلسناد عن الراوي

اخلالف -غالبا يذكر الراوي الذي يقع اختالف اإلسناد عنه، مث يذكر أوجه 
.فيه  

:1 كما هو احلال يف السؤال التايل  
وسئل عن حديث عمر عن أيب بكر وقوله إشارة إىل لسانه هذا أوردين  -

  ف عن زيد بن أسلم فرواهاملوارد فقال رواه زيد بن أسلم عن أبيه واختل
الدراوردي عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر اطلع 
على أيب بكر وهو آخذ بلسانه قال هذا أوردين املوارد مسعت رسول اهللا 
قال   صلى اهللا عليه وسلم يقول كل عضو يشكو إىل اهللا اللسان على حدته

ردي عن زيد بن أسلم عن أبيه ذلك عبد الصمد بن عبد الوارث عن الدراو
ووهم فيه على الدراوردي والصواب عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر 

اطلع على أيب بكر وهو آخذ بلسانه فقال هذا أوردين املوارد وقال 
الدراوردي عن زيد بن أسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كل 

ن وغريمها عن زيد بن عضو يشكو رواه هشام بن سعد وحممد بن عجال
أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أيب بكر حنو قول الدراوردي ومل يذكر 

ورواه سفيان   املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال وال مسندا
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الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب بكر مل يذكر فيه عمر وقال فيه إن 
من الثوري ورواه سعري بن  أسلم قال رأيت أبا بكر ويقال إن هذا وهم

اخلمس عن زيد بن أسلم مرسال عن عمر عن أيب بكر مل يقل فيه عن أسلم 
والصحيح من ذلك ما قاله بن عجالن وهشام بن سعد ومن تابعهما وروى 
هذا احلديث بن وهب عن هشام بن سعد وداود بن قيس وحيىي بن عبد اهللا 

أسلم فأرسله عنهم عن عمر  بن سامل وعبد اهللا بن عمر العمري عن زيد بن
فلم يذكر فيه أسلم وروى هذا احلديث عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر 
وال علة له تفرد به النضر بن إمساعيل أبو املغرية القاص عن إمساعيل بن أيب 

خالد عنه وثنا أبو حممد بن صاعد حدثنا عبد الرمحن بن أيب البختري الطائي 
اين عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم قال ثنا موسى بن وحدثنا أبو العباس املارست

حممد بن حيان البصري ببغداد قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا 
الدراوردي بذلك وحدثنا صوابه أبو حممد بن صاعد قال ثنا عبد اهللا بن 

.عمران العابدي قال ثنا الدراوردي  
  .التنبيه عن الصحيح واألصح :الثاين املنهج

هو حديث صحيح من حديث فالن ، رواه عنه مجاعة من الثقات : حيانا يقولأ
احلفاظ ، فاتفقوا على إسناده ، منهم فالن وفالن ، مث يذكر من رواه عنه ، 

.وخالف فيه الثقات  
:1يف احلديث الذي ورد يف السؤال األول هماقال همثل  
ظ عن حديث عمر سئل الشيخ أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي احلاف -

أيب بكر بن اخلطاب عن أيب بكر يف تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم حفصة وقول 
ليك فيما عرضت علي إال أين علمت أن رسول اهللا صلى علعمر مل مينعين أن أرجع 

اهللا عليه وسلم ذكرها فلم أكن ألفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولو 
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لزهري عن سامل عن أبيه عن عمر تأميت حفصة من تركها لقبلتها فقال يرويه ا
خنيس بن حذافة السهمي وهو حديث صحيح من حديث الزهري رواه عنه مجاعة 

منهم شعيب بن أيب محزة وصاحل بن   من الثقات احلفاظ فاتفقوا على إسناده
كيسان ويونس وعقيل وحممد بن أخي الزهري وسفيان بن حسني والوليد بن حممد 

يد اهللا بن أيب زياد الرصايف وغريهم عن الزهري فاتفقوا على لفظ املؤقري وعب
واحد يف قول أيب بكر لعمر مل مينعين أن أرجع إليك شيئا إال أين قد كنت علمت 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر حفصة ورواه معمر بن راشد عن الزهري 

إليك شيئا إال أين كنت  هبذا اإلسناد فجوده وأسنده وقال فيه مل مينعين أن أرجع
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكرها ومل أكن ألفشي سر رسول اهللا

وهو حديث صحيح عن الزهري أخرجه البخاري يف الصحيح من حديث معمر 
ومن حديث صاحل بن كيسان وشعيب عن الزهري إال أن معمرا قال فيما حكى 

صحف فيه وأما عبد الرزاق فقال  عنه هشام بن يوسف قال فيه حبيش بن حذافة
عن معمر خنيس بن حذافة أو حذيفة والصحيح أنه خنيس بن حذافة بن قيس 
السهمي أخو عبد اهللا بن حذافة الذي استعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو 

الذي كان ينادي يف أيام مىن حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا أيام أكل 
ي قال من أيب يا رسول اهللا قال أبوك حذافة حدثنا إبراهيم بن وهو الذ  وشرب

محاد قال ثنا أمحد بن منصور بن سيار ثنا عبد الرزاق وحدثنا القاضي أمحد بن 
إسحاق بن هبلول قال ثنا زهري بن حممد قال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري 

ريش يقال له عن سامل عن بن عمر عن عمر قال تأميت حفصة من رجل من ق
خنيس بن حذيفة أو حذافة شهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا مات 
باملدينة فلقي عمر عثمان فقال إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر قال أنظر يف 

ذلك قال فلبثت ليايل مث لقيين فقال ما أريد النكاح يومي هذا فوجدت يف نفسي مث 
ة بنت عمر فلم يرجع إىل شيئا وكان لقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفص
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وجدي عليه أشد من وجدي على عثمان فلبثت ليايل فيخطبها إيل رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم فزوجتها إياه فلقيين أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حني عرضت 
علي حفصة فلم أرجع غليك شيئا قال قلت نعم قال فإين كنت مسعت رسول اهللا 

وسلم يذكرها ومل أكن ألفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه 
وحدثنا إبراهيم بن محاد قال ثنا أمحد بن منصور قال ثنا أصبغ   ولو تركها تزوجتها

أخربين بن وهب أخربين يونس عن بن شهاب أن سامل بن عبد اهللا كان حيدث أن 
ومل يذكر بن عمر عمر حني تأميت حفصة مث ذكر حنو حديث معمر قال الرمادي 

حدثنا علي بن سامل ثنا إبراهيم بن هاين ثنا سويد بن سعيد ثنا الوليد بن حممد عن 
الزهري عن سامل أنه مسع أباه حيدث أن عمر قال إن حفصة كان طلقها بن حذيفة 

قال عمر فلقيت عثمان مث ذكر احلديث حدثنا إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا 
ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن صاحل وحدثنا عباس بن حممد بن حامت 

إبراهيم بن محاد قال ثنا أبو الفضل عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم الزهري ثنا عمي 
حدثنا أيب عن صاحل عن بن شهاب أخربين سامل بن عبد اهللا أنه مسع عبد اهللا بن 

س بن حذيفة عمر حيدث أن عمر بن اخلطاب حني تأميت حفصة بنت عمر من خني
السهمي وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتويف باملدينة فقال 

عمر أتيت عثمان بن عفان احلديث حدثنا إبراهيم بن محاد حدثنا علي بن إشكاب 
ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل عن بن عمر قال ملا 

عليه فقال عثمان مايل يف النساء من حاجة  تأميت حفصة لقي عمر عثمان فعرضها
فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت فغضب على أيب بكر فإذا برسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم قد خطبها فزوجها فلقي عمر أبا بكر فقال إين عرضت على عثمان 
ابنيت فردين وعرضت عليك فسكت فألنا كنت عليك أشد غضبا حني سكت مين 

ردين فقال أبو بكر إنه صلى اهللا عليه وسلم قد كان ذكر منها  على عثمان وقد
  شيئا وكان سرا وكرهت أن أشي السر
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  .التنبيه على اضطراب الراوي يف مروياته :الثالث املنهج
ن وهو فيقول مثال يرويه فال. أحيانا يذكر االضطراب فيه من شخص واحد   

. مل يكن باحلافظ ويضطرب فيه  
عامر بن ربيعة العدوي عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه عن حديث 1وسئل  -

وسلم تابعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب احلديث فقال يرويه 
عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ومل يكن باحلافظ رواه عن 

بد اهللا بن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر وكان باحلافظ رواه عن ع
عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر وكان يضطرب فيه فتارة ال يذكر فيه عامر بن 
ربيعة فيجعله عن عبد اهللا بن عامر عن عمر وتارة يذكر فيه حدث به عنه عبيد 

اهللا بن عمر وحممد بن عجالن وسفيان الثوري وشريك بن عبد اهللا واختلف 
 اإلسناد من قبل عاصم بن عبيد اهللا عنهم رواه بن عيينة عنه فبان االضطراب يف

ال من قبل من رواه عنه فأما رواية عبيد اهللا بن عمر عن عاصم فرواه زهري وابن 
منري وعبدة بن سلمان وأبو حفص األبار وأبو بدر وحممد بن بشر عن عبيد اهللا 

فاتفقوا على قول واحد وأسنده عن عبد اهللا بن عامر عن أبيه عن عمر 
ن مسهر وأبو أسامة وحيىي بن سعيد األموي فرووه عن عبيد اهللا وخالفهم علي ب

ومل يذكروا يف اإلسناد عامر بن ربيعة ورواه بن عجالن عن عاصم فجود 
إسناده خالد بن احلارث عنه وخالفه بكر بن صدقة عن بن عجالن فلم يذكر 

ورواه  يف اإلسناد عامر بن ربيعة وتابعه الليث بن سعد على إسناده إال أنه وقفه
الثوري عن عاصم واختلف عنه فقال حسني بن حفص عن سفيان عن عاصم 

عن عبد اهللا بن عامر عن أبيه عن عمر وخالفه أبو أمحد الزبريي فرواه عن 
الثوري فنقص من إسناده عامر بن ربيعة ورواه حممد بن كثري عن الثوري عن 

يه وسلم  ومل يذكر عاصم عن عبد اهللا بن عامر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عل
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فيه عمر ورواه شريك بن عبد اهللا عن عاصم واختلف عنه فأسنده حيىي بن 
طلحة عن شريك وجود إسناده وخالفه أسباط بن حممد عن شريك فلم يذكر 
يف اإلسناد عامرا وقال عثمان بن أيب شيبة عن شريك عن عاصم عن عبد اهللا 

م ومل يذكر عمر ورواه سفيان بن بن عامر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسل
عيينة عن عاصم فجود إسناده وبني أن عاصما كان يضطرب فيه فمرة ينقص 
من إسناده رجال ومرة يزيد ومرة يقفه على عمر وقال بن عيينة وأكثر ذلك 

 كان يقوله عن عبد اهللا بن عامر عن أبيه عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
س باحلافظ حدثنا حممد بن يوسف القاضي أبو عمر قال وعاصم بن عبيد اهللا لي 

ثنا حممد بن إمساعيل الصائغ ثنا حسني بن حفص ثنا سفيان الثوري عن عاصم 
بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر قال رسول اهللا 

رزق صلى اهللا عليه وسلم تابعوا بني احلج والعمرة فإن متابعتهما يزيدان يف ال
والعمر وينفيان الذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد ثنا أبو عمر القاضي ثنا 
الرمادي ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان عن عاصم عن عبد اهللا بن عامر عن أبيه 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر عمر أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار 

اق ثنا علي بن املديين ثنا سفيان ومحزة بن حممد قاال حدثنا إمساعيل بن إسح
قال رأيت عبد الكرمي اجلزري سنة ثالث وعشرين جاء إىل عبدة بن أيب لبابة 

وأنا جالس عنده وذلك أول ما رأيت عبد الكرمي فقال له ممن مسعت هذا 
احلديث يعين تابعوا بني احلج والعمرة فقال عبدة حدثنيه عاصم بن عبيد اهللا 

ألناه فحدثنا به وزاد فيه ويزيدان يف العمر قال سفيان فس  فحج عاصم فأتيناه
وكان رمبا قال هذه الكلمة ورمبا سكت عنها يعين يزيدان يف العمر قال سفيان 

مث سألوه عنه مرة أخرى فكأنه اختلط يف إسناده قال مرة عن النيب صلى اهللا 
م وبه عليه وسلم وقال مرة عن عمر  رضي اهللا عنه ه بسم اهللا الرمحن الرحي

.نستعني بقية مسند عمر بن اخلطاب  رضي اهللا عنه  
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    . التنبيه على االختالف عن الرواة يف احلديث   : الرابع املنهج  
:  1أحيانا يذكر أكثر من راو ، مث يذكر االختالف عنهم كمايف السؤال-  
بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف امليت اوسئل عن حديث    

بالنياحة عليه فقال حديث يرويه عن بن عمر مجاعة منهم سعيد بن  يعذب
وأبو صاحل   املسيب واختلف عنه وسامل بن عبد اهللا ونافع واختلف عنهما أيضا

السمان وقزعة وحيىي بن رؤية وعبد اهللا بن دينار وأبو بكر بن حفص ويوسف 
املسيب عن  بن ماهك وغريهم فأما حديث سعيد بن املسيب فرواه قتادة عن بن

بن عمر عن عمر وخالفه الزهري فرواه عن سعيد بن املسيب عن عمر ومل 
يذكر فيه بن عمر وأما حديث سامل الزهري عن سامل عن بن عمر عن عمر 

حدث به صاحل بن كيسان وصاحل بن أيب األخضر ويونس وابن أيب ذئب 
زهري ال  واختلف عن شعيب بن أيب محزة فرواه بشر بن شعيب عن أبيه عن

عن سامل مبتابعة صاحل بن كيسان ومن تابعه من رواية حممد بن حيىي عنه وخالفه 
عمران بن بكار من رواية عبد اهللا بن أمحد بن حنبل وغريه عنه وكذلك حدثنا 
به أبو حممد بن صاعد قال حدثنا عمران بن بكار فرواه عن بشر بن شعيب عن 

يف قوله نافع والذي قبله أصلح  أبيه عن الزهري عن نافع عن بن عن عمر ووهم
ورواه نعمر بن حممد بن زيد عن سامل فخالف الزهري فأسنده عن بن عمر عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم وأما حديث نافع فرواه عنه عبيد اهللا بن عمر من 
رواية حيىي القطان وحممد بن بشر عنه عن نافع عن بن عمر عن عمر وتابعه 

لوليد بن مسلم عنه عن نافع عن بن عمر عن عمر مالك بن أنس من رواية ا
ورواه األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن نافع عن بن عمر عن عمر مبتابعة 

وخالفه الوليد بن مزيد وبشر   عبيد اهللا ومالك من رواية الوليد بن مسلم عنه
بن بكر فروياه عن األوزاعي عن حيىي قال حدثين موىل آلل الزبري عن نافع عن 
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عمر عن عمر وكذلك رواه عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر  بن
ورواه بن إسحاق عن نافع فأسنده عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومل يذكر روى عن أيوب عن نافع ورواه الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر 
رواه عن عمر قوله مل يرفعه وأما حديث أيب صاحل السمان عن بن عمر ف

األعمش عنه واختلف عنه فقال علي بن مسهر عن األعمش عن أيب صاحل عن 
بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم وخالفه أبو معاوية فلم 

يذكر فيه عمر ورواه حممد بن عبيد عن العمش عن أيب صاحل عن بن عمر عن 
لنيب صلى اهللا عمر قوله وأما حديث قزعة فأسنده عن بن عمر عن عمر عن ا

عليه وسلم ووقفه الباقون وهم عبد اهللا بن دينار ويوسف بن ماهك وأبو بكر 
بن حفص فلم يرفعوه وأما حيىي بن رؤية فإنه أسنده عن بن عمر عن عمر عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا حيىي بن حممد بن صاعد قال ثنا عمرو بن علي 
عمر حدثين نافع وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا بن 

أبو بكر البزاز وأبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قاال ثنا أمحد بن حممد بن حيىي بن 
سعيد القطان ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر عن عمر 

  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه
:  1لسؤالويف ا  

وسئل عن حديث شريح بن هانئ عن علي بن أيب طالب عن النيب  -    -
صلى اهللا عليه وسلم يف املسح على اخلفني فقال هو حديث يرويه القاسم بن 
خميمرة واملقدام بن شريح كالمها عن شريح بن هانئ فأما القاسم بن خميمرة 

و بن قيس املالئي فرواه عنه احلكم بن عتيبة واختلف عنه فأسنده عنه عمر
وأبو خالد الداالين   وزيد بن أيب أنيسة وعبد امللك بن محيد بن أيب غنية

والقاسم بن الوليد اهلمداين وإدريس بن يزيد األودي واختلف عن األعمش 
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فرواه أبو معاوية الضرير وعمرو بن عبد الغفار عن األعمش عن احلكم 
هما زايدة بن قدامة وعلي بن ورفعاه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وخالف

غراب وأمحد بن بشري عن األعمش فوقفوه على علي بن أيب طالب ومل 
يرفعوه وروي عن أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن سليمان التيمي 

عن األعمش مرسال وموقوفا أيضا ورواه بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وحممد 
حلكم رفعوه إىل النيب صلى العرزمي وحجاج بن أرطاة عن ا  بن عبيد اهللا

اهللا عليه وسلم ورواه األجلح ومالك بن مغول وأبو حنيفة عن احلكم بن 
عتيبة موقوفا واختلف عن شعبة فرواه حيىي القطان عنه مرفوعا وتابعه أبو 

الوليد من رواية أيب خليفة عنه وقال غندر عن شعبة أنه كان يرفعه مث شك 
ورواه ليث بن أيب   ووه عن شعبة موقوفافيه وأما أصحاب شعبة الباقون فر

سليم عن احلكم فأسقط منه القاسم بن خميمرة واختلف عن ليث فرواه 
شيبان عن ليث عن احلكم عن شريح بن هانئ عن علي بن أيب طالب  

رضي اهللا عنه ه عن بالل وخالفه معتمر فرواه عن ليث عن احلكم وحبيب 
ا وذكره بالل يف حديث شريح عن شريح بن هانئ عن بالل ومل يذكر علي

بن هانئ وهم من ليث التفاق أصحاب احلكم على ترك ذكره وملوافقة 
أصحاب شريح بن هانئ لترك ذكره وروى هذا احلديث أبو إسحاق 

السبيعي واختلف عنه فرواه الثوري عن أيب إسحاق عن القاسم بن خميمرة 
ليه وسلم وتابعه عن شريح بن هانئ عن علي مرفوعا إىل النيب صلى اهللا ع

وتابعهما أيضا حممد بن مصعب القرقساين   محاد بن شعيب عن أيب إسحاق
ومل يكن حافظا فرواه عن مالك بن مغول وإسرائيل وزهري وأيب عوانة عن 
أيب إسحاق ورفعه أيضا وخالفه أصحاب زهري وأصحاب إسرائيل فرووه 

م بن سليم عنهما عن أيب إسحاق موقوفا وكذلك رواه أبو األحوص سال
ويونس بن أيب إسحاق واحلسن بن صاحل ويزيد بن أيب زياد عن أيب إسحاق 
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موقوفا وقد مسعه أيضا يزيد بن أيب زياد من القاسم بن خممرية موقوفا أيضا 
ورفعه سفيان بن عيينة عن يزيد بن أيب زياد ووقفه غريه عنه ورواه احلسن 

زهري ورواه   بن أبان ووقفهبن احلر عن القاسم بن خميمرة فرفعه عنه حممد 
عبدة بن أيب لبابة عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ عن علي موقوفا 

ورواه املقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن علي فاختلف عنه فرفعه عنه 
شريك وشعبة من رواية أيب قتادة احلراين وحده عنه ووقفه عنه مسعر ورواه 

ن شريح بن هانئ ومل يسمه عن أبيه عن عبد امللك بن أيب سليمان عن ب
علي مرفوعا قيل أن الذي روى عنه عبد امللك هو حممد بن شريح بن هانئ 
أخو املقدام واهللا أعلم ورواه العباس بن ذريح عن شريح بن هانئ عن علي 

موقوفا أيضا ورفعه صحيح التفاق أصحاب احلكم احلافظ الذين قدمنا 
 أعلم حدثنا حممد بن خملد قال حدثنا أبو ذكرهم عن احلكم على رفعه واهللا

الصفار بغدادي ثقة قال ثنا زكريا بن عدي ثنا   يعقوب إسحاق بن إبراهيم
عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة حدثنا احلكم بن عتيبة عن القاسم 

بن خميمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة فقلت إنا نغزو يف جبلنا 
 الثلج فنبيت يف املرتل مث يقوم أحدنا فيتوضأ ويلبس وهو جبل بارد كثري

ثيابه وخفيه عند النار مث يدجل ويصبح مث يرتل فيتوضأ أحدنا ويقضي احلاجة 
فإن نزعهما شق عليه وإن تركهما مل يدر جيزي ذلك أم ال قال قالت عائشة 

مايل هبذا من علم ولكن ائت على رجل فسله هو أعلم مين قلت ومن هو 
لي بن أيب طالب ائته فسله فأتيت عليا فسألته وذكرت له برد جبلنا قالت ع

قال فقال علي كنا إذا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسحنا ثالثا 
وللمقيم يوما أخرجه مسلم عن إسحاق عن زكريا بن عدي ثنا حممد بن 

القاسم حممود قال ثنا يعقوب الدورقي ثنا بن أيب غنية ثنا أيب عن احلكم عن 
بن خميمرة عن شريح بن هانئ عن علي قال رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا 
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عليه وسلم ثالثة للمسافر ويوما وليلة للحاضر يف املسح على اخلفني حدثنا 
أبو القاسم احلسن بن حممد بن بشر البجلي اخلزاز وأبو احلسن علي بن 

هيم بن إسحاق بن أيب حممد بن حممد بن عقبة الشيباين الكوفيان قاال ثنا إبرا
العنبس ثنا قبيصة عن سفيان بن أيب إسحاق عن القاسم بن خميمرة عن 

شريح بن هانئ عن علي ثقال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسح 
على اخلفني يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثالثة أيام أو حنو ذا من الكالم هذا 

ء يف املسح واللفظ البن بشر حدثنا معناه قال قبيصة هذا من أجزء شيء جا
احلسن بن حممد بن بشر قال ثنا بن أيب العنبس ثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن 

  إسحاق بإسناده حنوه ومل يرفعه
.الراوي يف احلديث التنبيه على وهم: اخلامس املنهج  

كما قال يف حديث , حدث به فالن ووهم، والصواب كذا: وأحبانا يقول
  : 1 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتفصيله يف السؤالربعي عن علي 

وسئل عن حديث ربعي عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إن مما أدرك  - 
الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت فقال حدث به عبد 
 الرمحن بن أيب محاد املقري واسم أيب محاد شكيل وهو من كبار أصحاب محزة
وأيب بكر بن عياش يف القراءة عن شريك عن منصور ووهم فيه والصواب عن 
منصور عن ربعي عن أيب مسعود األنصاري وقال إبراهيم بن سعد عن الثوري 

عن منصور عن ربعي عن حذيفة ووهم أيضا وقال أبو مالك األشجعي عن 
.ربعي عن حذيفة وحديث أيب مسعود هو الصواب  
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  .نا يعمد إىل الترجيح بني املروياتأحيا :السادس املنهج
وأحيانا يسرد عددا من الرواة مث يفصل، ويذكر االختالف يف بعضهم كما -

:1ورد يف السؤالني التاليني 283 و   325 
وسئل عن حديث أيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان عن النيب صلى اهللا عليه  -

علقمة بن مرثد  وسلم خريكم من تعلم القرآن وعلمه فقال هو حديث يرويه
وسعد بن عبيدة وعبد امللك بن عمري وسلمة بن كهيل وعاصم بن هبدلة 

واحلسن بن عبيد اهللا وعبد الكرمي وعطاء بن السائب واختلف عنه عن أيب عبد 
الرمحن السلمي واختلف عن علقمة بن مرثد فرواه موسى بن قيس الفراء من 

عر وأبو اليسع واجلراح بن رواية أيب نعيم عنه وعمرو بن قيس املالئي ومس
الضحاك وعمرو بن النعمان وحممد بن طلحة وأبو اليمان وعبد اهللا بن عيسى 

وقفه عن علقمة بن مرثد عن أيب عبد الرمحن عن عثمان ورواه سفيان   إال أنه
الثوري واختلف عنه فرواه موسى بن أعني وقبيصة ووكيع وابن مهدي وأبو 

  بن اليمان وعبد اهللا بن وهب وغريهم عن أسامة ومؤمل بن إمساعيل وحيىي
الثوري عن علقمة بن مرثد عن أيب عبد الرمحن عن عثمان وخالفهم حيىي 

القطان فرواه عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد 
وكذلك قال سعيد بن سامل القداح عن الثوري وحممد بن   الرمحن عن عثمان

بن عبيدة وكذلك رواه شعبة وقيس بن الربيع وغريمها  أبان عن علقمة عن سعد
ورواه اجلراح بن   عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن

الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أيب عبد الرمحن عن عثمان وقد 
اختلف عن إسحاق بن سليمان فيه فقال يعلى بن املنهال عن إسحاق بن 

ح وفضل كالم اهللا على سائر خلقه أدرجه يف كالم النيب صلى سليمان عن اجلرا
اهللا عليه وسلم وإمنا هو من كالم أيب عبد الرمحن السلمي وبني ذلك إسحاق 
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بن راهويه وغريه يف روايتهم عن إسحاق بن سليمان ورواه عبد اهللا بن عيسى 
وقوفا بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علقمة عن أيب عبد الرمحن عن عثمان م

ورفعه بعض الكوفيني عن زهري عن عبد اهللا بن عيسى وال يثبت مرفوعا ورواه 
عثمان بن مقسم الربي عن علقمة عن أيب عبد الرمحن عن عثمان وقال سعيد 

بن سامل عن حممد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن أيب عبد الرمحن عن أبان بن 
ل احملاريب عن موسى الفراء عثمان عن عثمان ووهم يف ذكر أبان يف إسناده وقا

الرمحن خالف أبا نعيم وأما حديث عبد امللك   عن سلمة بن كهيل عن أيب عبد
بن عمري فتفرد به الثوري عنه من رواية معاوية بن هشام ونصر بن مزاحم عن 

الثوري وحديث احلسن بن عبيد اهللا تفرد به أبو زائدة زكريا بن حيىي بن زكريا 
م بن إبراهيم عن عمر بن أيب زائدة قاله املقانعي عنه بن أيب زائدة عن مسل

واختلف عن عاصم بن أيب النجود فرواه حفص بن سليمان عن عاصم عن أيب 
.عبد الرمحن عن عثمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  

عن حديث احلارث عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعن  1وسئل -
اهده ومانع الصدقة والوامشة واملستومشة واحملل أكل الربا وموكله وكاتبه وش
فقال رواه إمساعيل بن أيب خالد وقتادة وحصني   واحمللل له وهنى عن النوح

ومغرية وداود بن أيب هند واحلكم بن عتيبة وجابر اجلعفي وابن عون وجمالد 
واختلف عن بن عون وجمالد رواه عن الشعيب عن احلارث عن علي قاله هشيم 

ورواه شعبة ومحاد بن سلمة والنضر بن مشيل وغريهم عن بن   ونعن بن ع
عون عن الشعيب عن احلارث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يذكروا فيه عليا 

وروي عن أزهر بن سعد عن بن عون عن حممد عن احلارث عن علي قال ذلك 
سعيد بن حممد بن ثواب عن أزهر ووهم يف قوله عن حممد إمنا هو الشعيب 

ورواه بن منري عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا عن علي وغريه يرويه 
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عن جمالد عن الشعيب عن احلارث عن علي وهو احملفوظ ورواه أشعث بن عبد 
الرمحن بن زبيد فجوده فقال عن جمالد عن الشعيب عن جابر وعن احلارث عن 

األعمش عن عبد اهللا علي قاال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن ورواه 
بن مرة فخالف رواية الشعيب رواه عن احلارث عن عبد اهللا بن مسعود واهللا 

أعلم واختلف عن إمساعيل بن أيب خالد فقيل عنه عن أيب إسحاق عن احلارث 
عن علي حدثنا بذلك احلسني بن إمساعيل وحممد بن أيب خالد قاال ثنا أمحد بن 

ا بن املبارك عن إمساعيل بن أيب خالد عن منصور ثنا سلمة بن سليمان قال ثن
أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال هنى عن النوح ومل يتابع سلمة على هذا 

. اإلسناد  
  .التنبيه على تفرد الراوي    :السابع املنهج

تفرد به فالن، وغريه يرويه كذا، وهو الصواب ومثاله السؤال : وأحيانا يقول-
 121رقم 

عمر عن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كل  بناعن حديث  1وسئل -
فقال تفرد به مهام عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن بن عمر   مسكر حرام

عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الصواب وعند أيب سلمة بن عبد 
الرمحن يف هذا أحاديث منها هذا ومنها ما رواه الزهري عن أيب سلمة عن 

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام ومنها ما عائشة أ
عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه حممد بن عمرو أيضا عن أيب سلمة  يرويه

وسلم هنى عن الدباء واحلنتم والنقري وقال كل مسكر حرام وكلها حمفوظة عن 
.عليه وسلمأيب سلمة ومن أحاديث بن عباس عن عمر عن النيب صلى اهللا   
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توهيم الرواة  :الثامن املنهج  
ال يذكر أمساء الرواة الذين اختلف يف احلديث أو سنده، ) وهذا نادرا(وأحيانا -

بل يقول: من روى هذا احلديث فقد وهم ، وقال ما مل يقله احد من أهل 
:السؤال ومثاله ما ورد يف, العلم  

عاىل وفاكهة وأبا فما عن حديث أنس عن عمر أنه سأل عن قوله ت 1وسئل -
األب مث قال هذا لعمر اهللا التكلف فخذوا أيها الناس مبا تبني لكم فيه فما عرفتم 

فخذوا به وما مل تعرفوا فكلوا علمه إىل اهللا تعاىل فقال من روى هذا احلديث 
فكلوه إىل خالقه فقد وهم وقال ما مل يقله أحد من أهل العلم باحلديث فإنه ال 

.قوله فكلوه إىل عامله أو كلوا علمه إىل اهللا عز وجل أو فدعوهيعرف فيه إال   
 

.تصويب الروايات ، والتنبيه على الرواية املعلولة:  التاسع  املنهج  
العلل املوجود يف إسناد احلديث من االتصال  غالبا يذكر الدار القطين-

كما يف واإلرسال ، أو االنقطاع واالضطراب ، أو إبدال راو براو ، وغريها ، 
.20,19,18,16,15,14,12,11,8,7,5,4,3,1  :السؤاالت التالية  

وسئل عن حديث عمر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن  -
أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا احلديث فقال هو حديث يرويه الزهري 

بن سعيد واختلف عنه فممن رواه على الصواب شعيب بن أيب محزة وحيىي 
بن   األنصاري وحممد بن الوليد الزبيدي ويونس وعقيل وعبد الرمحن بن خالد
مسافر والنعمان بن راشد وسفيان بن حسني وسليمان بن كثري وحممد بن 

إسحاق وجعفر بن برقان وعبد الرمحن بن يزيد بن متيم فرووه عن الزهري عن 
واختلف   ال عمر أليب بكرعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة قال ق

عن سفيان بن حسني فأسنده عنه حممد بن يزيد الواسطي عن الزهري عن عبيد 
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اهللا عن أيب هريرة وأرسله يزيد بن هارون فأسقط منه أبا هريرة ورواه معمر بن 
راشد واختلف عنه فأسنده رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا 

دم حديثه وأرسله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أيب هريرة مبتابعة من تق
عن عبيد اهللا مل يذكر أبا هريرة ورواه عمران القطان عن معمر وقال عن 

ووهم فيه على معمر ورواه حيىي بن   الزهري عن أنس بن مالك عن أيب بكر
أيب أنيسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

ووهم أيضا يف ذكر سعيد ورواه صاحل بن أيب األخضر فقال عن عليه وسلم 
الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة ورواه الوليد بن مسلم عن شعيب 
ومرزوق بن أيب اهلذيل وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة 
ووهم فيه على شعيب وعلي بن عيينة ألن شعيبا يرويه عن الزهري عن عبيد 

اهللا عن أيب هريرة وابن عيينة يرويه عن الزهري مرسال ال يذكر فوقه أحدا 
  والقول الصواب األول هو الصواب

عن حديث حذيفة بن اليمان عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه  1وسئل -
وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل احلديث فقال هو حديث يرويه 

ه فيه فرواه بن جريح عن ليث بن أيب سليم عن ليث بن أيب سليم واختلف عن
أيب حممد شيخ له عن حذيفة بن اليمان عن أيب بكر الصديق خالفه عبد العزيز 

بن مسلم القسملي فرواه عن ليث بن أيب سليم عن أيب حممد عن معقل بن 
يسار عن أيب بكر وقال عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلون عن ليث بن أيب 

وقال أبو إسحاق   ان بن رفيع عن معقل بن يسار عن أيب بكرسليم عن عثم
الفزاري وأبو جعفر الرازي عن ليث عن رجل غري مسمى عن معقل عن أيب 

بكر وقال جرير بن عبد احلميد عن ليث عن من حدثه عن معقل بن يسار عن 
أيب بكر وقيل عنه عن ليث عن شيخ من غرتة عن معقل عن أيب بكر وقال عبد 
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بن سعيد عن ليث قال حدثين صاحب يل عن معقل عن أيب بكر وروى الوارث 
هذا احلديث شيبان بن فروخ عن حيىي بن كثري أيب النضر عن سفيان الثوري 

عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه 
 كثري هذا متروك نوسلم وال يصح عن إمساعيل وال عن الثوري وحيىي ب

.احلديث  
عن حديث عمر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم سلوا اهللا  1وسئل -

العفو والعافية احلديث فقال رواه محيد بن عبد الرمحن احلمريي البصري 
واختلف عنه فرواه قتادة عن محيد بن عبد الرمحن عن عمر عن أيب بكر حدث 

فقيل عنه عن قتادة عن يه سليم بن حيان عن قتادة كذلك واختلف عن سليم 
محيد احلمريي عن بن عباس عن عمر عن أيب بكر حدثنا بذلك حممد بن خملد 
قال حدثنا حامت بن الليث ثنا حبر بن سوسد احلنفي ثنا األصمعي ثنا سليم بن 
حيان ورواه أبو التياح فخالف قتادة فرواه عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي 

بن عباس وقول سليم بن حيان فيه أصح ألنه عن أيب بكر ومل يذكر عمر وال 
  ثقة وزاد فيه عمر زيادته مقبولة

وسئل عن حديث عمر عن أيب بكر أنه قبل احلجر وقال لوال أين رأيت  -
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فقال يرويه سليمان بن بالل 

هو عبد احلميد بن عن شريك بن أيب منر واختلف عنه فرواه أبو بكر األعشى و
أيب أويس أخو إمساعيل بن أيب أويس األكرب عن سليمان بن بالل عن شريك بن 

أيب منر عن عيسى بن طلحة عن عمر عن أيب بكر وخالفه خالد بن خملد وعبد 
اهللا بن وهب فروياه عن سليمان بن بالل عن شريك بن أيب منر عن عيسى بن 

ه عن أيب بكر وقوهلما أشبه طلحة عن رجل حدثه مل يسميا عمر وال غري
.بالصواب وتابعهما عبد امللك بن مسلمة عن سليمان بن بالل  
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عن حديث عبد اهللا بن عمر عن أيب بكر الصديق سألت رسول اهللا  1وسئل -
صلى اهللا عليه وسلم وسلم ما النجاة من هذا األمر الذي حنن فيه قال شهادة أن 

يرويه هشيم واختلف عنه فرواه عبد اهللا بن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فقال 
مطيع واخلضر بن حممد بن شجاع واحلسن بن شبيب عن هشيم عن كوثر بن 
حكيم عن نافع عن بن عمر عن أيب بكر ورواه أمحد بن منيع عن هشيم عن 

كوثر عن نافع مرسال عن أيب بكر وشك يف بن عمر وغري أمحد بن منيع يرويه 
.مرسال بال شك  

ن حديث آخر من حديث بن عباس عن أيب بكر أن النيب صلى اهللا وسئل ع -
عليه وسلم قال العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه فقال يرويه الوليد بن سلمة 

األردين وهو متروك احلديث عن عمر بن قيس سندل وهو ضعيف أيضا 
ويضطرب يف إسناده فمرة يرويه عن عطاء عن بن عباس عن أيب بكر ومرة 

ه عن عطاء عن سعيد بن املسيب عن أيب بكر ومرة يرويه عن الزهري عن يروي
سعيد بن املسيب عن أيب بكر حدثنا أمحد بن عبد اهللا الوكيل ثنا إسحاق بن 
الضيف قال ثنا الوليد بن سلمة ثنا عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن 

ال يصح هذا املسيب عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك و
عن أيب بكر والوليد وبن سلمة ذاهب احلديث ورواه احلارث بن منصور عن 

.اعمر بن قيس عن عطاء عن جابر عن أيب بكر موقوف  
: كما ورد يف االسئلة التالية, وأحيانا يذكر يف منت احلديث أيضا 

124,93,92,17,13,6.  
ليه وسلم عن عن حديث عمر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا ع  2وسئل-   

النيب صلى اهللا عليه وسلم وإنا ال نورث ما تركنا صدقة احلديث بطوله فقال 
رواه مالك بن أنس وأبو أويس وزياد بن سعد عن الزهري عن مالك بن أوس 
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عن عمر عن أيب بكر حدث به عن مالك كذلك مجاعة منهم جويرية بن أمساء 
فروي واهليثم بن حبيب بن حممد ال وبشر بن عمر وعمرو بن مرزوق وإسحاق

غزوان فأسندوا هذه األلفاظ عن عمر عن أيب بكر وغريهم يرويه عن مالك 
فيسندها عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى هذا احلديث فأسندوا 
هذه األلفاظ عن مالك بن أوس بن احلدثان عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 

 بكر الصديق أنه قال أنا ويل رسول وسلم وذكروا يف احلديث عن عمر عن أيب
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعمل كما عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورواه 
عبد امللك بن عمري عن الزهري فأسنده عن مالك بن أوس بن احلدثان عن أيب 

بكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال نورث ما تركنا صدقة مل يذكر بينهما 
طاب حدث به عن عبد امللك بن عمري كذلك تليد بن سليمان عمر بن اخل

وحده ومل يكن بالقوي يف احلديث عثمان بن عفان عن أيب بكر الصديق  
  رضي اهللا عنه مها

وسئل عن حديث زيد بن ثابت عن أيب بكر الصديق يف مجع القرآن فقال  -   
زيد بن ثابت هو حديث يف مجع القرآن ورواه الزهري عن عبيد بن السباق عن 

حدث به الزهري كذلك مجاعة منهم إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وشعيب 
الرصايف وإبراهيم بن إمساعيل بن جممع  مب أيب محزة وعبيد اهللا بن أيب زياد

وسفيان بن عيينة وهو غريب عن بن عيينة اتفقوا على قول واحد ورواه عمارة 
ارجة بن زيد بن ثابت وجعل بن غزية عن الزهري فجعل مكان بن السباق خ

احلديث كله عنه وإمنا روى الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه من 
هذا احلديث ألفاظا يسرية وهي قوله فقدت من سورة األحزاب آية قد كنت 

أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها فوجدهتا مع خزمية بن ثابت ضبطه 
د وشعيب بن أيب محزة وعبيد اهللا بن أيب عن الزهري كذلك إبراهيم بن سع

زياد وذكر إبراهيم بن سعد من بينهم عن الزهري فيه أسانيد منها عن عبيد اهللا 



- 142 - 
 

ومنها عن أنس وذكر شعيب بن أيب محزة  بن عبد اهللا بن عتبة عن بن مسعود
وعبيد اهللا بن أيب زياد فيه عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ألفاظا 

لك بن أنس من هذا احلديث عن الزهري عن سامل وخارجة مرسال وروى ما
عن أيب بكر بعض هذه األلفاظ قال وروى أبو خليد عتبة بن محاد عن مالك 

عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه ألفاظا أغرب هبا عن مالك ووافق 
إبراهيم بن سعد يف روايته عن الزهري عن أنس شعيب بن أيب محزة والنعمان 

راشد وعبيد اهللا بن أيب زياد فأما حديث عمارة بن غزية الذي وهم فيه على بن 
الزهري وجعل صلة احلديث كله عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه فرواه 
عنه كذلك عبد العزيز بن حممد الدراوردي وإمساعيل بن جعفر األنصاري وعبد 

على قول واحد ورواه اهللا بن جعفر املديين وإبراهيم بن طهمان فاتفقوا فيه 
خالد بن خداش عن الدراوردي فجعل مكان عمارة بن غزية عمرو بن أيب 

عمرو موىل املطلب ووهم فيه على الدراوردي والصحيح من ذلك رواية 
إبراهيم بن سعد وشعيب بن أيب محزة وعبيد اهللا بن أيب زياد ويونس بنيزيد ومن 

الزهري وأسندوا كل لفظ منها تابعهم عن الزهري فإهنم ضبطوا األحاديث عن 
إىل رواية وضبطوا ذلك وروى شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري عن 

أنس قال قال أبو بكر لزيد بن ثابت قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم ووهم يف هذا القول والصحيح من هذا اللفظ أنه عن عبيد بن 

أنس من هذا فهو أن حذيفة قدم على  السباق عن زيد فأما رواية الزهري عن
عثمان فقال أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا كذلك قاله احلفاظ عن الزهري 

  وكذلك قاله بن وهب والليث عن يونس
عن حديث عبد اهللا بن عباس عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى  1وسئل -   

ق السبيعي واختلف فقال يرويه أبو إسحا اهللا عليه وسلم شيبتين هود وأخواهتا
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عنه فرواه شيبان بن عبد الرمحن عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس عن 
أيب بكر الصديق حدث به عنه عبيد اهللا بن موسى ومعاوية بن هشام واختلف 
عن إسرائيل وأبيه يونس وعن زهري بن معاوية وعن أيب األحوص وأيب بكر بن 

ن عثمان اخلزار وإمساعيل بن عياش ومسعود بن سعد اجلعفي فرواه سعيد ب
وتابعهما بن ناجية عن خالد بن  صبيح كوفيان عن إسرائيل عن أيب إسحاق

أسلم عن النضر بن مشيل عن إسرائيل وأبيه يونس عن أيب إسحاق عن عكرمة 
عن بن عباس عن أيب بكر مبتابعة شيبان عنه وكذلك قال احلسن بن حممد بن 

عن أيب األحوص وعبد الكرمي بن اهليثم أعني عن زهري وابن مصفى عن بقية 
عن طاهر بن أيب أمحد عن أيب بكر بن عياش وأمحد بن احلسني األودي عن أيب 
نعيم عن مسعود بن سعد كلهم قالوا عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس 

إسحاق وخالفهم أصحاب إسرائيل عن  عن أيب بكر مبتابعة شيبان عن أيب
زهري والقاسم بن احلكم العرين عن يونس بن أيب إسرائيل وأصحاب زهري عن 

إسحاق وأصحاب أيب األحوص عن أيب األحوص وأصحاب أيب بكر بن عياش 
عن أيب بكر وأصحاب أيب نعيم عنه عن مسعود بن سعد اتفقوا كلهم فرووه 

عن أيب إسحاق عن عكرمة مرسال عن أيب بكر مل يذكروا فيه بن عباس كذلك 
يد بن أجبر عن أيب إسحاق ورواه علي بن صاحل بن حئى رواه عبد امللك بن سع

قاله حممد بن بشر العبدي  عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة عن أيب بكر الصديق
عنه وحدث به حممد بن حممد الباغندي عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن حممد 
ن بن بشر فوهم يف إسناده يف موضعني فقال عن العالء بن صاحل وإمنا هو علي ب
صاحل بن حئى وقال عن أيب إسحاق عن الرباء عن أيب بكر وإمنا هو عن أيب 

إسحاق عن أيب جحيفة عن أيب بكر ورواه زكريا بن أيب زائدة عن أيب إسحاق 
واختلف عنه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أيب إسحاق عن 

ة الضرير وأبو أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل عن أيب بكر وخالفه أبو معاوي
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أسامة وأشعث بن عبد اهللا اخلراساين فرووه عن زكريا عن أيب إسحاق عن 
قال ذلك هشام بن عمار عن أيب معاوية  مسروق بن األجدع عن أيب بكر

الضرير واختلف عن هشام فقيل عنه عن أيب معاوية عن زكريا بن أيب زائدة عن 
منا هو أبو إسحاق الشعيب عن مسروق عن أيب بكر وذكر الشعيب وهم وإ

السبيعي وأما راوية أيب أسامة عن زكريا ورواية أشعث بن عبد اهللا عن زكريا 
فإهنما اتفقا على زكريا عن أيب إسحاق عن مسروق بن األجدع عن أيب بكر 
قال ذلك إبراهيم بن سعيد اجلوهري عن أيب أسامة عن زكريا وقاله نصر بن 

الفهم حممد بن سلمة النصييب فرواه علي عن أشعث بن عبد اهللا عن زكريا وخ
عن أيب إسحاق السبيعي عن مسروق عن عائشة عن أيب بكر ورواه احلسن بن 

أيب بكر ورواه  قتيبة عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن علقمة عن
عبد الكرمي بن عبد الرمحن اخلزار عن أيب إسحاق واختلف عنه فقيل عن جبارة 

 اخلزار عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن بن املغلس عن عبد الكرمي
أيب بكر وقيل عن جبارة عن عبد الكرمي اخلزار عن أيب إسحاق عن عامر بن 

سعد عن أبيه ورواه أبو شيبة يزيد بن معاوية النخعي عن أيب إسحاق عن 
مصعب بن سعد أيب وقاص عن أبيه عن أيب بكر ورواه عمرو بن ثابت بن أيب 

أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود أن أبا بكر املقدام عن 
سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عن أيب بكر بن عياش فيه إسناد آخر 
حدث به احلسن بن حممد الطنافسي بن أخت يعلى بن عبيد عن أيب بكر بن 
 عياش عن ربيعة الرأي عن أنس بن مالك قال قال أبو بكر يا رسول اهللا حدثنا
أبو بكر النيسابوري حدثين يوسف بن سعيد بن مسلم وحدثنا أمحد بن حممد 
بن عبد اهللا بن زياد ثنا حممد بن الفرج األزرق قاال ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا 

شيبان عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول اهللا 
ر الصديق قال قلت يا وقال النيسابوري هذا لفظه عن بن عباس عن أيب بك



- 145 - 
 

رسول اهللا عجل إليك الشيب سريعا قال شيبتين هود وعم يتساءلون وإذا 
وقعت إذا الشمس كورت حدثنا حممد بن القاسم بن زكريا احملاريب قال حدثنا 
أبو كريب حممد بن العالءح وحدثنا أمحد بن حممد بن زياد قال ثنا عبد اهللا بن 

ء وحدثنا عبد اهللا بن حممد بن الناصح الفقيه أمحد بن حنبل ثنا حممد بن العال
مبصر ثنا أمحد بن علي بن سعيد القاضي حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن 

هشام عن شيبان عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو بكر يا 
شبت فقال شيبتين هود والواقعة واملرسالت وعم   رسول اهللا أراك قد 
مس كورت حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب سعيد يتساءلون وإذا الش

البزار وأمحد بن حممد بن سعيد قاال ثنا الفضل بن يوسف بن يعقوب اجلعفي ثنا 
سعيد بن عثمان اخلزار ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس أن 

 أبا بكر قال يا رسول اهللا أراك قد شبت قال شيبتين هود والواقعة وعم
يتساءلون واملرسالت هذا لفظ أيب بكر وقال أبو العباس يف حديثه قال قال أبو 

بكر يا رسول اهللا لقد أسرع إليك الشيب فقال شيبتين هود وأخواهتا حدثنا 
احلسن بن حممد بن سعدان العرزمي وعلي بن حممد بن عبيد احلافظ قاال ثنا 

بن حممد بن سعيد ثنا  علي بن احلسني بن عبيد بن كعب القرشي وحدثنا أمحد
أمحد بن حيىي الصويف وحممد بن عبيد بن عتبة قالوا ثنا إمساعيل بن صبيح ثنا 

إسرائيل عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول 
شيبتين هود وأخواهتا وقال بن عبيد إن أبا بكر  اهللا لقد أسرع إليك الشيب قال

قدشبت قال شيبتين هود والواقعة واملرسالت وعم  قال يا رسول اهللا إال أراك
يتساءلون حدثين احلسن بن أمحد بن صاحل السبيعي من أصل كتابه قال ثنا عبد 
اهللا بن حممد بن ناجية ثنا خالد بن أسلم ثنا النضر ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق 
 عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول اهللا شبت قال شيبتين هود
والواقعة وإذا الشمس كروت حدثين احلسن بن أمحد بن صاحل من أصل كتابه 
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قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن ناجية ثنا خالد بن أسلم ثنا النضر ثنا يونس 
وإسرائيل عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول 

نا القاضي أبو اهللا شبته قال شيبتين هود والواقعة وإذا الشمس كورت حدث
العباس أمحد بن عبد اهللا بن نصر بن جبري الذهلي ثنا أبو مروان أبان بن عبد اهللا 

بن كردوس احلراين القرشي ثنا احلسن بن حممد بن أعني ثنا زهري عن أيب 
إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول اهللا لقد شبت قال 

كورت وعم يتساءلون تابعه حسني بن أيب شيبتين هود واملرسالت وإذا الشمس 
ذكر أبو حممد بن صاعد ومل أمسعه منه عن  السري عن احلسن بن حممد بن أعني

حممد بن عوف عن حممد بن مصفي عن بقية بن الوليد عن أيب األحوص سالم 
بن سليم عن أيب إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول 

حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد ثنا عبد الكرمي بن اهليثم اهللا أراك قد شبت حنو 
ثنا طاهر بن أيب أمحد الزبريي ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن عكرمة 
عن بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول اهللا لقد أسرع إليك الشيب قال شيبتين 

عبد امللك هود وأخواهتا حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد ثنا أمحد بن احلسني بن 
األودي ثنا أبو نعيم ثنا مسعود بن سعد اجلعفي عن أيب إسحاق عن عكرمة عن 

بن عباس قال قال أبو بكر يا رسول اهللا لقد أسرع إليك الشيب قال شيبتين 
هود وأخواهتا أخربنا أمحد بن حممد بن املغلس قراءة عليه ثنا خملد بن أسلم ثنا 

إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر أال  النضر بن مشيل أنبأ أسرائيل ثنا أبو
أراك قد شبت يا رسول اهللا قال شيبتين هود والواقعة واملرسالت عرفا وعم 

يتساءلون وإذا الشمس كورت مل يذكر فيه بن عباس وهو الصواب عن 
إسرائيل أخربنا أمحد بن حممد بن املغلس ثنا أبو السائب ثنا وكيع عن إسرائيل 

أسرع إليك الشيب  ة قال قال أبو بكر يا رسول اهللاعن أيب إسحاق عن عكرم
قال شيبتين هود والواقعة وإذا الشمس كورت وعم يتساءلون حدثنا علي بن 
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ثابت بن أمحد النعماين ثنا إسحاق بن احلسن قال ثنا عبد اهللا بن رجاء ثنا 
إسرائيل عن أيب إسحاق عن عكرمة وحدثنا أبو العباس بن عقدة قال ثنا عبد 

بن أمحد بن مستورد ثنا خمول بن إبراهيم حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن اهللا 
عكرمة أن أبا بكر قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه حدثنا دعلج بن 

أمحد ثنا عبد اهللا بن احلسن احلراين ثنا أمحد بن عبد امللك ثنا زهري عن أيب 
قد شبت قال شيبتين هود إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر يا رسول اهللا ل

واملرسالت وإذا الشمس كورت وكم يتساءلون وحدثنا القاسم بن عبد اهللا بن 
حممد بن سعيد التبعي قال ثنا القاسم  عبد الرمحن بن بلبل الزعفراين ثنا أمحد بن

بن احلكم قال ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق قال قال عكرمة موىل 
ديق يا رسول اهللا بأيب وأمي أراك قد شبت فقال بن عباس قال أبو بكر الص

شيبتين هود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون حدثين علي بن عبد اهللا بن 
مبشر حدثنا أمحد بن سنان القطان ثنا عمرو بن عون ثنا أبو األحوص عن أيب 

إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما 
ل شيبتين هود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت شيبك قا

حدثنا أبو العباس بن سعيد ثنا إبراهيم بن إسحاق الصواف ثنا طاهر بن أيب 
أمحد ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن عكرمة قال قال أبو بكر يا 

بن عياش رسول اهللا حنوه وكذلك رواه أبو هشام الرفاعي وغريه عن أيب بكر 
مرسال حدثين به احلسن بن أمحد السبيعي حدثنا بن ناجية ثنا أبو هشام وحدثنا 

نعيم وحدثنا أبو العباس  حامد بن حممد اهلروي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو
بن سعيد ثنا حممد بن احلسني احلنيين والسري بن حيىي واهليثم بن خالد أو صاحل 

بن سعد عن أيب إسحاق عن عكرمة قال قال أبو قالوا ثنا أبو نعيم ثنا مسعود 
بكر يا رسول اهللا حنوه حدثنا أبو حممد احلسن بن أمحد بن الربيع األمناطي ثنا 
محيد بن الربيع ثنا عبد اهللا بن منري وحممد بن بشر عن علي بن صاحل عن أيب 
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إسحاق عن أيب جحيفة قال قيل يا رسول اهللا قد شبت قال شيبتين هود 
كذا قال مل يتجاوز به أبا جحيفة وكذلك حدث به حممد بن عبد اهللا  وأخواهتا

سواء حدثنا به حممد بن أمحد بن  بن منري عن حممد بن بشر مثل قول محيد
احلسن قال ثنا حممد بن عثمان ثنا بن منري ح وحدثنا دعلج حدثنا الفريايب 

اب بن عباد وأمحد مب أيب عوف قاال ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ورواه شه
وحممد بن املهاجر القاضي عن حممد بن بشر فذكروا فيه أبا بكر الصديق حدثنا 

أبو احلسن أمحد بن حممد بن يزيد الزعفراين ثنا حممد بن مهاجر ثنا حممد بن 
بشر حدثين علي بن صاحل عن أيب إسحاق عن أيب جحيفة قال قال أبو بكر 

شيبتين هود والواقعة وعم  الصديق يا رسول اهللا أسرع إليك الشيب قال
حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد قال  يتساءلون واملرسالت وإذا الشمس كورت

ثنا القاسم بن حممد بن محاد قال ثنا شهاب بن عباد ثنا حممد بن بشر مثل قول 
بن مهاجر سواء وتابعهما عباد بن ثابت القطواين عن علي بن صاحل حدثنا عبد 

فقيه مبصر حدثنا أمحد بن علي بن سعيد القاضي ثنا اهللا بن حممد بن ناصح ال
عبد الرمحن بن صاحل ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أيب إسحاق عن 

أيب ميسرة عن أيب بكر قال قلت شبت يا رسول اهللا قال شيبتين هود والواقعة 
وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وحدثناه مجاعة عن مجاعة عن هشام بن 

أيب معاوية عن زكريا عن أيب إسحاق عن مسروق عن أيب بكر  عمار عن
الصديق بذلك حدثنا أبو طالب احلافظ ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن عبد اهللا بن 

أحسبه ذكره عن مسروق  زرارة ثنا عبد امللك بن زياد النصييب عن أيب إسحاق
ل شيبتين عن عائشة أن أبا بكر هو الصديق قال يا رسول اهللا أراك قد شبت قا

هود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت حدثنا أبو احلسني 
علي بن حممد بن عبيد احلافظ من أصل كتابه قال ثنا حممد بن عيسى بن حيان 

ثنا احلسن بن قتيبة ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن علقمة قال قال 
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أال أراك يا رسول اهللا قد شبت بأيب أبو بكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنت وأمي قال نعم شيبتين سورة هود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا 

الشمس كورت حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن وعبد الباقي بن قانع قاال 
حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا جبارة ثنا عبد الكرمي بن عبد الرمحن 

حاق عن عامر بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول اهللا لقد اخلزاز ثنا أبو إس
شبت قال شيبتين هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت حدثنا أمحد 

بن جعفر اخلياش ثنا علي بن سعيدثنا جبارة ثنا عبد الكرمي اخلزيز هبذا وزاد 
شيبة حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد ثنا رجل ذكره جبارة مثا أبو  واملرسالت

يزيد بن معاوية النخعي عن أيب إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه ح 
وحدثنا جعفر بن حممد بن نصري من أصل كتابه قال حدثنا حممد بن حممد بن 
عقبة ثنا جبارة ثنا عبد الكرمي بن عبد الرمحن البجلي ثنا أبو إسحاق عن عامر 

بت قال شيبتين هود بن سعد عن أيب بكر الصديق قال قلت يا رسول اهللا لقد ش
والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت وحدثنا حممد بن أمحد 

بن احلسن ودعلج بن أمحد وآخرون قالوا ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة ثنا 
أمحد بن طارق ثنا عمرو بن ثابت عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد 

ليه وسلم قال يا رسول اهللا ما شيبك قال اهللا أن أبا بكر سأل النيب صلى اهللا ع
شيبتين هود والواقعة وقال دعلج عن عبد اهللا قال قال أبو بكر يا رسول اهللا ما 

شيبك قال شيبتين هود وأخواهتا حدثنا أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد البلخي 
وأمحد بن حممد بن يونس بن مسعدة وغريمها قالوا ثنا حممد بن أيوب الراوي 

ا احلسن بن حممد الطنافسي ثنا أبو بكر مب عياش ثنا ربيعة الرأي عن أنس حدثن
.بن مالك قال قال أبو بكر شبت يا رسول اهللا قال شيبتين سورة هود والواقعة  
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عن حديث نافع عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه  1وسئل-   
فعه بعضهم إىل وسلم يف املسح على اخلفني فقال رواه عن بن عمر مجاعة فر

النيب صلى اهللا عليه وسلم ووفقه بعضهم فرواه نافع عن بن عمر عن عمر فرفعه 
فممن رفعه عن نافع أيوب السختياين من رواية سعيد  عنه قوم ووقفه آخرون

بن أيب عروبة ومعمر وعبد اهللا بن الزبري الباهلي ووقفه غريهم عن أيوب ورواه 
ع عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا شريك عن عبيد اهللا بن عمر عن ناف

عليه وسلم حدث عبد العزيز بن أبان عن شريك ومل يأت به غريه وأسنده أيضا 
وخالفه النضر  عكرمة بن عمر عن نافع من رواية عنبسة بن عبد الواحد عنه 

بن حممد فرواه عن عكرمة بن عمار ومل يصرح برفعه وقال فيه فإنه من السنة 
 بن عمر العمري وأيوب السختياين عن نافع عن بن عمر عن ورواه عبد اهللا

عمر مرفوعا وتابعهم حممد بن أب محيد املدين عن نافع فرفعه أيضا إىل النيب 
صلى اهللا عليه وسلم ورواه أبو بكر بن أيب اجلهم عن بن عمر عن النيب صلى 

بن عبد  حدث به عنه أبو حنيفة وأبو بكر النهشلي ورواه سامل اهللا عليه وسلم
اهللا بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث به 
عنه كذلك عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر قال ذلك احلسن بن صاحل 

عن عاصم وخالفه يزيد بن أيب زياد واختلف عن يزيد فقال خالد بن عبد اهللا 
ن جده عن عمر وقال بن الواسطي عنه عن عاصم بن عبيد اهللا عن أبيه أو ع

فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن عاصم بن عبيد اهللا عن جده عمر وقال شريك 
عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه أو عن عمر 

واختلف عن شريك فقال عنه أبو داود الطيالسي قوال آخر عن عاصم بن عبيد 
هذا من عاصم بن عبيد اهللا ألنه كان واالضطراب يف  اهللا عن أبيه عن عمر

سيء احلفظ ورواه أشرس بن عبيدعن سامل عن أبيه عن عمر موقوفا عليه غري 
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مرفوع ورواه خالد بن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن احلطاب 
عن سامل عن أبيه عن عمر وأغرب فيه بألفاظ مل يأت هبا غريه ذكر فيه املسح 

ر خلف وذكر يف التوقيت ثالثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقال فيه على ظه
وخالد بن أيب بكر العمري هذا ليس بقوي قاله زيد بن احلباب عنه حدثنا 

القاضي احملاملي قال ثنا علي بن حرب قال ثنا زيد بن احلباب بذلك ورواه 
عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى  حصني بن عبد الرمحن عن حمارب بن دثار

هللا عليه وسلم قال سويد بن عبد العزيز عن حصني وخالفه هشيم فرواه عن ا
حصني موقوفا ورواه أبو سلمة بن عبد الرمحن عن بن عمر واختلف عنه فرواه 

أبو النضر سامل موىل عمر بن عبيد اهللا عن أيب ساملة عن بن عمر عن عمر 
و أيوب اإلفريقي وسعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك أب

وابن هليعة عن أيب النضر ورواه موسى بن عقبة عن أيب النضر واختلف عنه 
فقال عبد العزيز بن املختار عن موسى بن عقبة عن أيب النضر عن أيب سلمة عن 

سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن بن عمر عن عمر 
عن أيب النضر عن أيب سلمة  موقوفا من قوله وقال وهيب عن موسى بن عقبة

عن بن عمر قال قال إذا حدثك سعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال 
وقال الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أيب النضر عن أيب  تشك فيه

سلمة قال حدث سعد ومل يذكر فيه بن عمر وقال عمرو بن احلارث وابن هليعة 
ن عمر عن سعد وقيل عن بن هليعة عن أيب عن أيب النضر عن أيب سلمة عن ب

النضر عن بسر بن سعيد وقد ذكرنا بقية طرقه يف مسند سعد بن أيب وقاص 
وقال أبو إسحاق السبيعي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن بن عمر عن عمر 

وسعد موقوفا عليهما غري مرفوع قال ذلك يونس بن أيب إسحاق وأبو األحوص 
ق عن أيب سلمة عن بن عمر قوله ومل جياوز به بن وقال شعبة عن أيب إسحا

ورواه الزهري عن محيد بن عبد الرمحن وسامل بن عبد اهللا عن بن عمر عن  عمر
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عمر وسعد قوهلما غري مرفوع ورواه عبد اهللا بن دينار وأصحاب نافع غري من 
تقدم ذكره واحلكم بن األعرج وأبو حازم األشجعي عن عامر الشعيب وخيثمة 

د الرمحن والنعمان بن سامل وميمون بن مهران عن بن عمر عن عمر بن عب
وسعد قوهلما غري مرفوع حدثنا حممد بن سليمان بن حممد النعماين قال ثنا أمحد 

بن حيىي بن مالك البسوسي ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع أن 
لك بن عمر رأى سعد بن مالك ميسح على اخلفني فقال إنكم لتفعلون ذ

فاجتمعا عند عمر فقال سعد لعمر افت بن أخي يف املسح على اخلفني فقال 
عمر كنا وحنن مع نبينا صلى اهللا عليه وسلم منسح على خفافنا ال نرى بذلك 
بأسا فقيل له وإن جاء من الغائط قال نعم حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن القاسم 

ن سعيد اجلمال قال ثنا بن حممد األزدي بن بنت كعب من كتابه ثنا أمحد ب
قبيصة ثنا سفيان ثنا احلسن بن صاحل عن عاصم بن عبيد اهللا عن سامل عن أبيه 

عن عمر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني يف السفر 
قال لنا أبو عبد اهللا هكذا حدثنا أمحد بن سعيد عن قبيصة عن سفيان عن 

. احلسن إمنا هو قبيصة عن احلسن بن صاحل احلسن بن صاحل قال الشيخ أبو  
 

.إيراده لألحاديث املسندة يف ختام أجوبته: العاشر املنهج  
كما ورد يف ,خيتم هبا اجلواب، مع متوهنا كاملة -غالبا-األحاديث املسندة -

.122, 66,63,50,41,17,1:السؤاالت التالية  
بكر عن النيب  عن حديث آخر من حديث قيس بن أيب حازم عن أيب 1وسئل -

صلى اهللا عليه وسلم إياكم والكذب فإنه جمانب لإلميان فقال رواه عن قيس 
إمساعيل بن أيب خالد وبيان بن بشر وأبو إسحاق السبيعي وجمالد بن سعيد 

وكلهم وقفه ومل يرفعه إال إمساعيل فإنه اختلف عنه فيه فرفعه عنه حيىي بن عبد 
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ألمحر وعمرو بن ثابت بن أيب املقدام ووقفه امللك بن أيب غنية وجعفر بن زياد ا
غريهم عن إمساعيل والصحيح منه قول من وقفه وروى عن أيب إسامة وعن 

يزيد بن هارون عن إمساعيل بن أيب خالد مرفوعا وال يثبت رفعه عنهما حدثنا 
أبو بكر أمحد بن عبد اهللا الوكيل قال ثنا عمر بن شبة ثنا حيىي القطان قال ثنا 

. قال مسعت أبا بكر يقول إياكم والكذب فإنه جمانب لإلميان إمساعيل  
 

عن حديث صفية بنت أيب عبيد عن أيب بكر أن رجال وقع على  1وسئل -
جارية بكر واعترف فأمر به أبو بكر فجلد مث نفاه إىل فدك فقال حدث به 

مالك عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد عن أيب بكر وتابعه عبيد اهللا بن عمر 
رواية حيىي القطان وخالفهما نوح بن دراج فرواه عن عبيد اهللا عن نافع عن  من

بن عمر عن أيب بكر وقال محاد بن سلمة عن عبيد اهللا عن نافع مرسال عن أيب 
بكر وقول مالك هو الصواب حدثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ويعقوب بن 

ن سعيد عن عبيد حممد بن عبد الوهاب قاال ثنا حفص بن عمرو حدثنا حيىي ب
اهللا حدثين نافع عن صفية أن رجال أضاف رجال فافتض أخته فجاء أخوها إىل 

أيب بكر فأخرب فأرسل إىل الرجل فسأله فأقر أبكر أم ثيب قال بكر فأمر يه 
فجلد مائة وغربه عاما إىل فذك مث إن الرجل بعد تلك املرأة مث إنه قتل بعد 

. باليمامة  
 

ملن مات يف النأنأة  بن شهاب عن أيب بكر طوىبديث طارق عن ح2وسئل  -
فقال حدث به إمساعيل بن أيب خالد عن طارق بن شهاب كذلك رواه احلفاظ 
عن إمساعيل وحدث به بعضهم عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر 
ووهم والصواب طارق بن شهاب حدثنا أمحد بن عبد اهللا الوكيل قال ثنا عمر 
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ا إمساعيل حدثين طارق بن شهاب قال قال أبو بكر طويب ملن بن شبة حيىي ثن
.مات يف النأنأة يعين جدة اإلسالم  

 
عن بن عباس عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التغليط يف  1وسئل - 

البكاء على امليت فقال هو حديث رواه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه 
ر عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن حممد بن مسلم الطائفي وورقاء بن عم

عمر قصرا بإسناده ألن عمرو بن دينار مل يسمعه من بن عباس وإمنا مسعه من 
بن أيب مليكة عنه كذلك رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن أيب 
مليكة عن بن عباس عن عمر وكذلك رواه أيوب السختياين وعبد امللك بن 

عامر اخلزاز ورباح بن أيب معروف وعبد اجلبار بن  جريج ونافع بن عمر أبو
وهو حديث صحيح من رواية  الورد عن بن أيب مليكة عن بن عباس عن عمر

عمرو بن دينار وأيوب وابن جريج ونافع بن عمر عن بن أيب مليكة حدثنا أبو 
بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا هندية احلسن بن عرفة ثنا سفيان بن عيينة 

مرو بن دينار عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال كنا يف جنازة أم أبان بنت عن ع
عثمان فبكى النساء فقال بن عمر ال تبكون فإن بكاء احلي على امليت عذاب 

للميت فقال بن عباس سرنا مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فلما كنا بالبيداء 
قال جئت فإذا صهيب إذا حنن نزول فقال عمر أذهب فانظر من هؤالء الركب 

موىل بن جدعان فقال مره فليلحق بنا فلما قدمنا املدينة طعن عمر فقال صهيب 
وأخاه واصاحباه فقال عمر مه يا صهيب إن بكاء احلي على امليت عذاب عليه 
فأتيت عائشة فذكرت ذلك هلا فقالت رحم اهللا عمر إمنا قال رسول اهللا صلى 

بعض بكاء أهله عليه لقد قضى اهللا عز وجل اهللا عليه وسلم إن الكافر يعذب ب
أخرجه مسلم عن عبد الرمحن بن بشر عن بن  أن ال تزر وازرة وزر أخرى
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عيينة عن عمرو حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا احلسن بن عرفة ثنا بن عيينة عن 
أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن القاسم بن حممد قال ملا بلغ عائشة قول 

قالت إنكم لتحدثون من غري كاذبني وال مكذبني ولكن السمع عمر وابن عمر 
خيطىء ثنا بن منيع ثنا داود بن رشيد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا 

احلسن بن عرفة وحدثنا احلسني بن حيىي بن عياش والعباس بن املغرية قاال ثنا 
عن أيوب عن احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين قالوا ثنا إمساعيل بن علية 

عبد اهللا بن أيب مليكة قال كنت جالسا إىل جنب عبد اهللا بن عمر وحنن ننتظر 
جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء بن عباس يقوده قائده 
قال فأرى أخربه مبكان بن عمر فجاء حىت جلس إىل جنيب فكنت بينهما فإذا 

رو أن يقوم فينهاهم مسعت صوت من الدار فقال بن عمر كأنه يعرض لعم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه قال 

فأرسلها عبد اهللا مرسلة قال فقال بن عباس كنا مع أمري املؤمنني عمر حىت إذا 
كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل يف ظل شجرة فقال يل اذهب فاعلم يل من ذلك 

جعت إليه فقلت له إنك أمرتين أن أعلم لك من فذهبت فإذا هو صهيب فر
ذلك الرجل وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا قال فقلت إن معه أهله قال وإن 

كان معه أهله قال فلما قدمن املدينة مل يلبث أمري املؤمنني أن أصيب قال فجاء 
صهيب يقول وأخاه واصاحباه قال فقال له عمر أمل تعلم أو مل تسمع قال أيوب 

قال أو مل تعلم أو مل تسمع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن امليت  أو
ليعذب ببعض بكاء أهله قال فأما عبد اهللا فأرسلها وأما عمر فقال ببعض قال 

فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها ما قال عمر فقالت ال واهللا ما قاله رسول 
د ولكن رسول اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن امليت يعذب ببكاء أح

عليه وسلم قال إن الكافر ليزيده اهللا عذابا ببكاء أهله وإن اهللا هلو أضحك 
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وأبكى وال تزر وازرة وزر أخرى لفظ بن عرفة أخرجه مسلم عن داود بن 
  رشيد عن بن عليه عن أيوب

كما ورد يف السؤاالت ,وأحيانا يذكرها أثناء ذكر اخلالف-
.71,59,49,37,4:التالية  

عن حديث آخر من حديث قيس بن أيب حازم عن أيب بكر أنه سئل  1وسئل - 
ما بقاؤنا هذا األمر قال ما استقامت أميتكم فقال هو حديث يرويه إمساعيل بن 

أيب خالد وبيان بن بشر عن قيس واختلف عنهما ورواه جمالد عن قيس ومل 
يل بن جمالد وابن عيينة خيتلف عنه فأما إمساعيل بن أيب خالد فرواه عنه إمساع

وخالفهما عبد الرمحن بن مغراء فرواه عن إمساعيل عن شبيل بن  فقاال عن قيس
عوف عن أيب بكر ورواه حممد بن بشر عن إمساعيل عن قيس عن جرير عن أيب 
بكر قال ذلك حممد بن عمران بن أيب ليلى عنه حدثين به إسحاق بن إدريس بن 

ثقة قال حدثنا العباس بن عبد اهللا الترقفي قال ثنا  عبد الرحيم املباركي باملبارك
حممد بن عمران بن أيب ليلى بذلك وأما حديث بن عيينة حدثنا أبو حممد بن 

صاعد إمالء قال حدثنا حممد بن ميمون اخلياط املكي ثنا سفيان عن إمساعيل بن 
هاجر أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مر أبو بكر بفناء جدة إبراهيم بن امل

فقالت ممن الرجل فقال رجل من املسلمني قالت من أي املسلمني أنت  فجلس
قال رجل من املهاجرين قالت من أي املهاجرين أنت قال إنك لسؤول أنا أبو 
بكر قالت يا خليفة رسول اهللا حىت مىت يدوم لنا هذا األمر قال ما استقامت 

حلوا حلوا وأما بيان فرواه  لكم امراؤكم أمل يكن عليكم امراء إذا طعنوا وإذا
عن شريك وأبو عوانة وإمساعيل بن جمالد فقالوا عن بيان عن قيس أن أبا بكر 

دخل على زينب بنت عوف ورواه حسني اجلعفي عن زائدة عن بيان عن قيس 
فقال عن أخته زينب ووهم يف قوله عن أخته وقول أيب عوانة وشريك أصح 
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يث عبد اهللا بن عون بإسناده آخر رواه وحديث بن مغراء وهم وروى هذا احلد
.عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة عن حية بنت أيب حية ومل خيتلف عنه فيه  

 
كر أن النيب صلى اهللا عليه عن حديث عروة عن عائشة عن أيب ب 1وسئل - 

نا ال نورث حدث به معمر ويونس وعقيل وصاحل بن كيسان والوليد أوسلم 
بن كثري وإسحاق بن راشد عن الزهري كذلك ورواه عبيد اهللا بن عمر عن 

الزهري مرسال عن أيب بكر وحدث به بن زاطيا عن أيب بكر بن أيب شيبة عن 
أيب بن منري وأيب أسامة عن عبيد اهللا وقال عن الزهري عن عروة عن عائشة عن 
بكر ووهم على أيب بكر بن أيب شيبة والصواب ما حدثنا به الطلحي عن بن 
غنام عن أيب بكر عن بن منري وأيب أسامة عن عبيد اهللا عن الزهري زاد غريمها 

عن معمر عن عروة عن عائشة عن أيب بكر وحدث به شيخ ألهل مصر يقال له 
زهري عن سنني أيب حممد بن عمرو السوسي عن بن منري عن عبيد اهللا عن ال

  مجيلة عن أيب بكر ووهم ومها قبيحا والصواب من هذا قول عبيد اهللا املرسل
 
عن حديث عبد الرمحن بن يربوع عن أيب بكر الصديق عن النيب  2وسئل - 

صلى اهللا عليه وسلم أفضل احلج العج والثج فقال يرويه حممد بن املنكدر 
ك بن عثمان عن حممد بن املنكدر واختلف عنه فرواه بن أيب فديك عن الضحا

عن عبد الرمحن بن يربوع عن أيب بكر حدثنا به حيىي بن حممد بن صاعد إمالء 
قال ثنا بن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن بن  قال ثنا بن املغرية أبو سلمة

املنكدر عن عبد الرمحن بن يربوع عن أيب بكر الصديق قال سئل رسول اهللا 
لم عن أفضل األعمال قال العج والثج وقال ضرار بن صرد صلى اهللا عليه وس

عن بن أيب فديك عن الضحاك عن بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن 
                                                 

 267/  1لعلل ا -  1
 279/  1العلل  -  2



- 158 - 
 

يربوع عن أبيه ورواه الواقدي عن ربيعة بن عثمان عن الضحاك بن عثمان عن 
بن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن أيب بكر وقال الواقدي أيضا 

املنكدر بن حممد عن أبيه عن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع عن جبري بن  عن
احلويرث عن أيب بكر والقول األول األشبه بالصواب وقال أهل النسب إنه عبد 
. الرمحن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد الرمحن فقد وهم واهللا أعلم  

 
.عزو األحاديث إىل مصادرها: احلادي عشر املنهج  

 
كقوله اخرجه ,غالبا ال يذكر من اخرج احلديث، وأحيانا يعزو إىل من أخرجه -

, البخاري ومسلم أو يرويه مالك يف املوطأ او رواه اصحاب املوطأ وغري ذلك
وغريها ومن ,205,201,180,122,99:كما ورد يف السؤاالت التالية

:االمثلة على ذلك  
ن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن حديث سامل عن بن عمر عن عمر أ 1وسئل -   

كان يأمر بالغسل يوم اجلمعة وقصة عمر وعثمان يف ذلك فقال هو حديث 
يرويه مالك عن الزهري يف املوطأ عن سامل عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 

كذلك رواه معن والقعنيب وحيىي بن حيىي   وسلم ومل يذكر فيه بن عمر
ن يوسف وغريهم ورواه مجاعة من الثقات والشافعي وحيىي بن بكري وعبد اهللا ب

يف غري املوطأ عن مالك عن الزهري عن سامل عن بن عمر متصال منهم جويرية 
بن أمساء وإبراهيم بن طهمان وعبد الرمحن بن مهدي وأبو عاصم والوليد بن 
مسلم بن عبادة وإسحاق بن إبراهيم احلنيين وأبو قرة وحيىي بن مالك بن أنس 

 واه أصحاب الزهري عن الزهري عن سامل عن أبيه عن عمروغريهم وكذلك ر
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الصواب وعند الزهري فيه أسانيد أخر  
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صحاح منها عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنها عن عبد اهللا 
عن بن  بن عبد اهللا بنعمر عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنها عن نافع

قاله عبد الرمحن بن   عمر وقيل عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة
حيىي العذري عن يونس اليلي عنه وقيل عن الزهري عن عبيد اهللا بن السباق عن 
بن عباس قاله عمار بن خالد عن علي بن غراب عن صاحل بن أيب األخضر عن 

ر بن خالد وقيل عن الزهري عن الزهري حدثناه أبو عبيد اهللا املعدل ثنا عما
أنس والصحيح من ذلك حديث عمر وحديث بن عمر الذي رواه الزهري عن 

سامل وعبد اهللا ابنيه عنه ورواه عمرو بن دينار عن الزهري مرسال ورواه 
الزبيدي عن الزهري واختلف عنه فرواه حممد بن حرب وعبد اهللا بن سامل وابن 

امل عن أبيه عن عمر وخالفهم بقية فرواه مسيع عن الزبيدي عن الزهري عن س
  عن الزبيدي عن سليمان بن موسى عن سامل واألول أصح

عن بن عباس عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التغليط  1وسئل -   
يف البكاء على امليت فقال هو حديث رواه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه 

مر عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن حممد بن مسلم الطائفي وورقاء بن ع
عمر قصرا بإسناده ألن عمرو بن دينار مل يسمعه من بن عباس وإمنا مسعه من 
بن أيب مليكة عنه كذلك رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن أيب 
مليكة عن بن عباس عن عمر وكذلك رواه أيوب السختياين وعبد امللك بن 

و عامر اخلزاز ورباح بن أيب معروف وعبد اجلبار بن جريج ونافع بن عمر أب
وهو حديث صحيح من رواية  الورد عن بن أيب مليكة عن بن عباس عن عمر

عمرو بن دينار وأيوب وابن جريج ونافع بن عمر عن بن أيب مليكة حدثنا أبو 
بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا هندية احلسن بن عرفة ثنا سفيان بن عيينة 

عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال كنا يف جنازة أم أبان بنت عن 
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عثمان فبكى النساء فقال بن عمر ال تبكون فإن بكاء احلي على امليت عذاب 
للميت فقال بن عباس سرنا مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فلما كنا بالبيداء 

قال جئت فإذا صهيب  إذا حنن نزول فقال عمر أذهب فانظر من هؤالء الركب
موىل بن جدعان فقال مره فليلحق بنا فلما قدمنا املدينة طعن عمر فقال صهيب 
وأخاه واصاحباه فقال عمر مه يا صهيب إن بكاء احلي على امليت عذاب عليه 
فأتيت عائشة فذكرت ذلك هلا فقالت رحم اهللا عمر إمنا قال رسول اهللا صلى 

ببعض بكاء أهله عليه لقد قضى اهللا عز وجل اهللا عليه وسلم إن الكافر يعذب 
أخرجه مسلم عن عبد الرمحن بن بشر عن بن  أن ال تزر وازرة وزر أخرى

عيينة عن عمرو حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا احلسن بن عرفة ثنا بن عيينة عن 
أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن القاسم بن حممد قال ملا بلغ عائشة قول 

قالت إنكم لتحدثون من غري كاذبني وال مكذبني ولكن السمع  عمر وابن عمر
خيطىء ثنا بن منيع ثنا داود بن رشيد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا 

احلسن بن عرفة وحدثنا احلسني بن حيىي بن عياش والعباس بن املغرية قاال ثنا 
عن أيوب عن  احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين قالوا ثنا إمساعيل بن علية

عبد اهللا بن أيب مليكة قال كنت جالسا إىل جنب عبد اهللا بن عمر وحنن ننتظر 
جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء بن عباس يقوده قائده 
قال فأرى أخربه مبكان بن عمر فجاء حىت جلس إىل جنيب فكنت بينهما فإذا 

مرو أن يقوم فينهاهم مسعت صوت من الدار فقال بن عمر كأنه يعرض لع
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه قال 

فأرسلها عبد اهللا مرسلة قال فقال بن عباس كنا مع أمري املؤمنني عمر حىت إذا 
كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل يف ظل شجرة فقال يل اذهب فاعلم يل من ذلك 

رجعت إليه فقلت له إنك أمرتين أن أعلم لك من فذهبت فإذا هو صهيب ف
ذلك الرجل وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا قال فقلت إن معه أهله قال وإن 
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كان معه أهله قال فلما قدمن املدينة مل يلبث أمري املؤمنني أن أصيب قال فجاء 
صهيب يقول وأخاه واصاحباه قال فقال له عمر أمل تعلم أو مل تسمع قال أيوب 

و قال أو مل تعلم أو مل تسمع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن امليت أ
ليعذب ببعض بكاء أهله قال فأما عبد اهللا فأرسلها وأما عمر فقال ببعض قال 

فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها ما قال عمر فقالت ال واهللا ما قاله رسول 
حد ولكن رسول اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن امليت يعذب ببكاء أ

عليه وسلم قال إن الكافر ليزيده اهللا عذابا ببكاء أهله وإن اهللا هلو أضحك 
وأبكى وال تزر وازرة وزر أخرى لفظ بن عرفة أخرجه مسلم عن داود بن 

  رشيد عن بن عليه عن أيوب
عن حديث سويد بن غفلة عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  1وسئل -   
النهي عن لبس احلرير فقال رواه الشعيب عن سويد واختلف عنه فرواه قتادة يف 

عن الشعيب عن سويد عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث به هشام 
الدستوائي وسعيد بن أيب عروبة عن قتادة كذلك وكذلك روى عن سعيد بن 

يه وسلم مسروق عن الشعيب عن سويد بن غفلة عن عمر عن النيب صلى اهللا عل
ورواه مسعر عن وبرة بن عبد الرمحن عنالشعيب عن سويد عن عمر موقوفا غري 

مرفوع وتابعه حصني بن عبد الرمحن وإمساعيل بن أيب خالد وحممد بن قيس 
األسدي وزكرياء بن أيب زائدة وعبد اهللا بن أيب السفر وداود بن أيب هند وسيار 

ن سويد بن غفلة عن عمر عن أبو احلكم وبيان بن بشر فرووه عن الشعيب ع
الشعيب عن سويد بن غفلة عن عمر قوله وكذلك رواه عبدة بن أيب لبابة 
وعمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن عمر قوله رواه أبو حصني عن 

إبراهيم يعين بن عبد األعلى عن سويد بن غفل عن عمر قال مل يرخص رسول 
ضع أربع أصابع فنحا به حنو الرفع اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الديباج إال مو
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ورواه احلكم عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن عمر قوله وقد أخرج مسلم 
حديث قتادة عن الشعيب عن سويد بن غفلة املرفوع عن عمر يف الصحيح واهللا 

.أعلم  
عن حديث عبد الرمحن بن أبزى عن عمر أنه صلى على زينب بنت  1وسئل -   

فقال هو حديث يرويه إمساعيل بن أيب خالد عن جحش فكرب عليها أربعا 
رواه عن إمساعيل مجاعة منهم زايدة وزهري وأبو   الشعيب عن بن أبزى عن عمر

شهاب وعبيد اهللا بن موسى وأبو محزة السكري وحيىي القطان وابن فضيل وابن 
عيينة ويزيد بن هارون ويعلى بن عبيد وغريهم فرووه عن إمساعيل موقوفا غري 

وروه شعبة من رواية وهب بن جرير عنه عن إمساعيل بن أيب خالد عن  مرفوع
الشعيب عن بن أبزى عن عمر وذكر فيه كالما رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه 

وسلم أغرب به وهب بن جرير عن شعبة وهو قوله كان رسول اهللا صلى اهللا 
فوقفه  عليه وسلم يقول أسرعكن يب حلوقا أطولكن يدا ورواه غندر عن شعبة

وقال عن بن أيب ليلى ورواه فراس عن الشعيب عن بن أبزى عن عمر ورواه 
زكريا عن الشعيب عمن حدثه عن عمر ورواه منصور بن عبد الرمحن الشل عن 
الشعيب مرسال عن عمر ورواه حجاج بن أرطاة عن الشعيب عن بن أيب ليلى عن 

دثنا أمحد بن عبد اهللا عمر قوله واحملفوظ قول زايدة ومن تابعه عن إمساعيل ح
بن حممد الوكيل ثنا عمر بن شبة ثنا حيىي ثنا إمساعيل ثنا عامر حدثين عبد 

الرمحن بن أبزى قال صليت مع عمر  رضي اهللا عنه ه باملدينة على زينب فكرب 
عليها أربعا مث أرسل إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من تأمرن أن 

ر يعجبه أن يكون هو يلي ذلك قال فأرسلن إليه يدخلها القرب قال فكان عم
  انظر من كان يراها يف حياهتا فليكن هو الذي يدخلها القرب فقال عمر صدقن
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عن حديث عاصم بن عمر بن اخلطاب عن عمر عن النيب صلى اهللا  1وسئل -   
يف فضل ما يقال عند األذان فقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب 

محن واختلف عن عمارة فرواه إمساعيل بن جعفر عن عمارة عن بن عبد الر
خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمر فوصل إسناده ورفعه إىل النيب 

صلى اهللا عليه وسلم حدث به عنه كذلك إسحاق بن حممد الفروي وحممد بن 
جهضم ورواه إمساعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرمحن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ووقفه حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية  مرسال عن
عن خبيب وحديث إمساعيل بن جعفر املتصل قد أخرجه البخاري ومسلم يف 

الصحيح وإمساعيل بن جعفر أحفظ من حيىي بن أيوب وإمساعيل بن عياش وقد 
.زاد عليهما وزيادة الثقة مقبولة واهللا أعلم  

 
.ترجيح بتوثيق رواة بعض الرواياتال: الثاين عشر املنهج  

 
ثقة وثقة مامون وغري ذلك من ألفاظ اجلرح : الراوي فيقول أحيانا يتكلم يف-

.94,49,7:كما ورد يف السؤاالت التالية, والتعديل  
عن حديث عثمان بن عفان عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا  2سئل -   

و حديث رواه الزهري واختلف عنه يف عليه وسلم أنه سأله ما جناة هذا األمر ه
إسناده فرواه بن أخي الزهري من رواية الواقدي عنه وعمر بن سعيد بن سرجة 
السرجي وعيسى بن املطلب وأبو هارون املدين وكلهم ضعفاء فاتفقوا على قول 

واحد رووه عن الزهري عن سعيد مب املسيب عن عبد اهللا مب عمرو بن العاص عن 
ورواه عبد اهللا بن بشر الرقى وليس باحلافظ عن   ر الصديقعثمان عن أيب بك

الزهري عن سعيد بن املسيب عن عثمان عن أيب بكر اسقط من اإلسناد عبد اهللا 
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وكذلك روى عن مالك بن أنس وعن بن أيب ذئب عن الزهري عن   بن عمرو
 سعيد بن املسيب عن عثمان عن أيب بكر حدث به حممد بن عبد اهللا اجلهيد وكان

ضعيفا عن محاد بن خالد عن مالك وعن أيب قطن عن بن أيب ذئب وال يصح 
عنهما وكل ذلك وهم والصواب عن الزهري قال حدثين رجال من األنصار مل 
يسمهم أن عثمان بن عفان دخل على أيب بكر كذلك رواه أصحاب الزهري 

ذا وروى ه  واحلفاظ عنه مجاعة منهم عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وغريهم
احلديث عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن أيب احلويرث وامسه عبد الرمحن 
بن معاوية عن حممد بن جبري بن مطعم عن عثمان عن أيب بكر وحممد بن جبري ال 
يثبت مساعه من عثمان فيكون حديثه هذا مرسال وروى هذا احلديث زيد بن أيب 

 بن حممد بن عقيل عن أبان بن أنيسة بإسناد متصل عن عثمان فرواه عن عبد اهللا
عثمان عن عثمان عن أيب بكر تفرد به زيد بن أيب أنيسة عن بن عقيل وال نعلم 

حدث به عن زيد بن أيب أنيسة غري أيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد وهو إسناد 
متصل حسن إال أن عقيل ليس بالقوي وروى هذا احلديث أيضا شيخ ألهل 

بن نوح ليس بقوي يف احلديث رواه عن يوسف بن يعقوب  األهواز يقال له داهر
عن سعيد بن املسيب عن جابر عن عمر عن   املاجشون عن حممد بن املنكدر

عثمان عن أيب بكر ومل يتابع داهر على هذا اإلسناد حدثناه احلسني بن إمساعيل 
بن عمرو بن احملاملي ثنا حممد بن حيىي األزدي نبيل ثنا داهر هبذا ورواه عبد الرمحن 

جبلة عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن حممد بن املنكدر عن جابر عن عثمان عن 
أيب بكر حدثنا به علي بن عبد اهللا بن يزيد الديباجي بالبصرة ثنا سيار بن احلسن 
التستري ثقة ثنا عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة بذلك علي بن أيب طالب عن أيب 

. بكر الصديق  رضي اهللا عنه مها  
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عن حديث آخر من حديث قيس بن أيب حازم عن أيب بكر أنه  1وسئل -     
سئل ما بقاؤنا هذا األمر قال ما استقامت أميتكم فقال هو حديث يرويه 

إمساعيل بن أيب خالد وبيان بن بشر عن قيس واختلف عنهما ورواه جمالد عن 
اعيل بن جمالد وابن قيس ومل خيتلف عنه فأما إمساعيل بن أيب خالد فرواه عنه إمس

وخالفهما عبد الرمحن بن مغراء فرواه عن إمساعيل عن  عيينة فقاال عن قيس
شبيل بن عوف عن أيب بكر ورواه حممد بن بشر عن إمساعيل عن قيس عن 

جرير عن أيب بكر قال ذلك حممد بن عمران بن أيب ليلى عنه حدثين به إسحاق 
رك ثقة قال حدثنا العباس بن عبد اهللا بن إدريس بن عبد الرحيم املباركي باملبا

الترقفي قال ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى بذلك وأما حديث بن عيينة حدثنا 
أبو حممد بن صاعد إمالء قال حدثنا حممد بن ميمون اخلياط املكي ثنا سفيان 
عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مر أبو بكر بفناء جدة 

فقالت ممن الرجل فقال رجل من املسلمني قالت من  املهاجر فجلسإبراهيم بن 
أي املسلمني أنت قال رجل من املهاجرين قالت من أي املهاجرين أنت قال 

إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت يا خليفة رسول اهللا حىت مىت يدوم لنا هذا األمر 
ذا حلوا حلوا قال ما استقامت لكم امراؤكم أمل يكن عليكم امراء إذا طعنوا وإ

وأما بيان فرواه عن شريك وأبو عوانة وإمساعيل بن جمالد فقالوا عن بيان عن 
قيس أن أبا بكر دخل على زينب بنت عوف ورواه حسني اجلعفي عن زائدة 

عن بيان عن قيس فقال عن أخته زينب ووهم يف قوله عن أخته وقول أيب عوانة 
ديث عبد اهللا بن عون وشريك أصح وحديث بن مغراء وهم وروى هذا احل

بإسناده آخر رواه عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة عن حية بنت أيب حية ومل 
.خيتلف عنه فيه  
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عن حديث نافع عن بن عمر عن عمر قوله ما بني املشرق  1وسئل -   
واملغرب قبلة فقال يرويه عبيد اهللا عن نافع واختلف عنه فرواه حيىي بن سعيد 

د اهللا عن نافع عن بن عمر عن عمر قوله ورواه شعيب وشريك عن عبي  القطان
بن أيوب عن بن منري عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم حدثنا به أبو يوسف يعقوب بن يوسف اخلالل بالبصرة أنا سألته ثنا 
شعيب بذلك وتابعه حجاج بن منهال عن محاد بن سلمة عن عبيد اهللا فرفعه 

ا عن بن عمر ثنا به أبو الطيب املنادي أمحد بن حممد بن إمساعيل ثقة مأمون أيض
قال ثنا محاد بن احلسن ثنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن عبيد اهللا عن نافع عن 

بن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا جعلت املغرب عن ميينك 
قبة ونافع بن أيب نعيم واملشرق عن يسارك فما بينهما قبلة ورواه موسى بن ع

عن نافع عن بن عمر عن عمر قوله ورواه أيوب السختياين ومالك عن نافع عن 
عمر ومل يذكر فيه بن عمر ورواه عبد اهللا بن بريدة عن بن عمر ومل يذكر عمر 

. والصحيح من ذلك قول عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن عمر  
كما ورد يف أو مل يسمع منه شيئا، كما انه يذكر أحيانا إن فالنا لقي فالنا،

:، ومثال ذلك401,386,376,149,72,28,23,7:السؤاالت التالية  
عن حديث يرويه جابر بن عبد اهللا عن أيب بكر من كان له عند  2وسئل -   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدة فليأتين احلديث فقال يرويه حممد بن مسلم 
ابر ومل يسمعه عمرو من جابر وإمنا رواه عن أيب الطائفي عن عمرو بن دينار عن ج

جعفر حممد بن علي بن احلسني عن جابر كذلك رواه بن جريح وابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن جابر ورواه ليث بن أيب سليم عن أيب جعفر 

  حممد بن علي عن جابر
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عليه وسلم أنه أكل  عن حديث جابر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا 1وسئل -   
حلما مث صلى ومل يتوضأ فقال اختلف فيه على األوزاعي فرواه يوسف بن شعيب 
عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن جابر عن أيب بكر الصديق رفعه إىل النيب 
صلى اهللا عليه وسلم وقيل عنه عن حسان بن عطية عن حممد بن أيب عائشة عن 

لقمة عن األوزاعي قال كان مكحول يتوضأ مما جابر عن أيب بكر ورواه عقبة بن ع
مست النار حىت لقي عطاء فأخربه عن جابر عن أيب بكر ما يشبه الرفع وخالفه 

حيىي بن عبد اهللا احلراين وغريه فرووه عن األوزاعي عن عطاء عن جابر عن أيب بكر 
 من فعله غري مرفوع وكذلك رواه قتادة عن عطاء عن جابر عن أيب بكر من فعله
وكذلك رواه وهب بن كيسان أبو نعيم عن جابر موقوفا على أيب بكر وكذلك 

رواه أبو الزبري املكي عن جابر عن أيب بكر موقوفا ورواه عمرو بن دينار عن جابر 
فاختلف عنه فرواه احلفاظ من أصحاب عمرو عن عمرو بن جابر عن أيب بكر 

دينار عن جابر عن النيب موقوفا وروى عن شعبة وابن عيينة مجيعا عن عمرو بن 
صلى اهللا عليه وسلم وال يصح عنهما رفعه والصواب قول من قال عن جابر عن 
أيب بكر من فعله وقيل عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن جابر عن أيب بكر 
مرفوعا وال يثبت هذا ألن الراوي له عن األوزاعي ضعيف وحسان بن عطية مل 

  يدرك جابرا 
حديث عبد الرمحن بن سابط عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا  عن 2وسئل -      

عليه وسلم قال صنفان من أميت ال يدخالن اجلنة املرجئة والقدرية فقال يرويه أنس 
بن عياض واختلف عنه فقيل عنه عن فطر عن بن سابط وقيل عن أيب ضمرة عن 

رمحن شيخ له حممد غري منسوب عن فطر ورواه بقية بن الوليد عن حممد بن عبد ال
وقيل إن أبا ضمرة إمنا أخذه عن بقية عن حممد بن عبد الرمحن عن فطر   عن فطر

وحممد هذا جمهول فاحلديث غري ثابت عن أيب بكر وهو مع هذا مرسل ألن بن 
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سابط مل يدرك أبا بكر آخر اجلزء ويتلوه إن شاء اهللا تعاىل جل وعال وسئل عن 
ر الصديق يف قوله تعاىل للذين أحسنوا حديث عامر بن سعد البجلي عن أيب بك

احلسىن وزيادة وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وصلواته على سيدنا حممد النيب وآله وسلم 
. تسليما كثريا بسم وبه نستعني بقية حديث أيب بكر الصديق  رضي اهللا عنه  

عن حديث عقبة بن عامر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  1وسئل -   
فقال رواه أبو إدريس اخلوالين   من مات على اإلسالم ويف فضل الوضوءفضل 

وجبري بن نفري وليث بن سليم اجلهين وابن عم زهرة بن معبد وأبو سالم األسود 
ممطور وحممد بن ثابت القرشي والقاسم أبو عبد الرمحن وأبو األحوص حكيم بن 

عن عقبة بن عامر ومل وروى عن محيد بن هالل العدوي   عمري عن عقبة بن عامر
يسمع من عقبة شيئا وروى عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة فرواه إسرائيل وأبو 

األحوص وعبيدة بن معتب ومسعر ويوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق وسلمة بن 
  صاحل األمحر وغريهم عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة بن عامر

لته وذكر أنه مسعه من بن إسحاق عن عبد ورواه شعبة ففحص عن إسناده وبني ع
اهللا بن عطاء عن عقبة بن عامر وأنه لقي عبد اهللا بن عطاء فسأله عنه فأخربه أنه 

مسعه من سعد بن إبراهيم وأنه لقي سعد بن إبراهيم فسأله فأخربه أنه مسعه من زياد 
 بن خمراق وأنه لقي زياد بن خمراق فأخربه أنه مسعه من شهر بن حوشب وأن

احلديث فسد شعبة بذكر بن حوشب فيه وأحسن أسانيده ما رواه معاوية بن صاحل 
عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين وعن أيب عثمان عن جبري بن نفري عن 
عقبة بن عامر وهو عثمان هذا األصبحي وحديث حيىي بن محزة عن يزيد بن أيب 

بأس أيضا واهللا أعلم وروى هذا  مرمي عن القاسم أيب عبد الرمحن عن عقبة ليس به
احلديث يزيد بن أيب منصور عن دحني أيب اهليثم عن عقبة بن عامر وأسنده عن أيب 
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يف مسند أيب بكر   بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد تقدم ذكرنا له
.رضي اهللا عنه  

عبد  ورواه شعبة ففحص عن إسناده وبني علته وذكر أنه مسعه من بن إسحاق عن
اهللا بن عطاء عن عقبة بن عامر وأنه لقي عبد اهللا بن عطاء فسأله عنه فأخربه أنه 

مسعه من سعد بن إبراهيم وأنه لقي سعد بن إبراهيم فسأله فأخربه أنه مسعه من زياد 
بن خمراق وأنه لقي زياد بن خمراق فأخربه أنه مسعه من شهر بن حوشب وأن 

ه وأحسن أسانيده ما رواه معاوية بن صاحل احلديث فسد شعبة بذكر بن حوشب في
عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين وعن أيب عثمان عن جبري بن نفري عن 
عقبة بن عامر وهو عثمان هذا األصبحي وحديث حيىي بن محزة عن يزيد بن أيب 

مرمي عن القاسم أيب عبد الرمحن عن عقبة ليس به بأس أيضا واهللا أعلم وروى هذا 
ديث يزيد بن أيب منصور عن دحني أيب اهليثم عن عقبة بن عامر وأسنده عن أيب احل

بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد تقدم ذكرنا له يف مسند أيب بكر  
 رضي اهللا عنه 

عن حديث الصناحبي عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا مدينة  1وسئل -   
راد املدينة فليأهتا من باهبا فقال هو حديث يرويه سلمة بن احلكمة وعلي باهبا فمن أ

كهيل واختلف عنه فرواه شريك عن سلمة عن الصناحبي عن علي واختلف عن 
شريك فقيل عنه عن سلمة عن رجل عن الصناحبي ورواه حيىي بن سلمة بن كهيل 
 عن أبيه عن سويد بن غفلة عن الصناحبي ومل يسنده واحلديث مضطرب غري ثابت

  وسلمة مل يسمع من الصناحبي
عن حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي أردت أن أفرق بني  2وسئل -   

امرأة وولدها فنهاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك وروى أردت أن أبيع 
غالمني أخوين فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بعهما مجيعا أو دعهما فقال رواه 
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يبة واختلف عنه فرواه شعبة وسعيد بن أيب عروبة واختلف عن عن احلكم بن عت
بن عطاء   سعيد فقال خالد بن عبد اهللا وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب

عن سعيد بن أيب عروبة عن احلكم وسعيد مل يسمع من احلكم شيئا وقال حممد بن 
عن رجل  سوار وعبد األعلى وأمحد بن حنبل عن اخلفاف عن سعيد بن أيب عروبة

عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى وتابعهم زيد بن أيب أنيسة وحممد بن عبيد 
اهللا العرزمي فروياه عن احلكم عن بن أيب ليلى وخالفهم أبو خالد الداالين يزيد بن 
عبد الرمحن واحلجاج بن أرطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مرمي فرووه عن احلكم 

عن علي وال ميتنع أن يكون احلكم مسعه منهما مجيعا شبيب   عن ميمون بن أيب
فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا واهللا أعلم وأما حديث شعبة عن احلكم فرواه عنه 
وضاح بن حسان األنباري وتابعه إمساعيل بن أيب احلارث وعي بن سهل عن عبد 
فوظ الوهاب بن عطاء عن شعبة وغريمها يرويه عن عبد الوهاب عن سعيد وهو احمل

واهللا أعلم ورواه بن أيب ليلى عن احلكم مرسال عن علي حدثناه القاضي احلسني بن 
إمساعيل احملاملي قال ثنا إمساعيل بن أيب احلارث وحممد بن الوليد الفحام قاال ثنا 

عبد الوهاب اخلفاف ثنا شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي قال 
هللا عليه وسلم سيب فأمرين ببيع أخوين فبعتهما وفرقت قدم على رسول اهللا صلى ا

بينهما فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أدركهما فارجتعهما وبعهما مجيعا 
 وال تفرق بينهما

 
, وأحيانا يذكر اسم الراوي أو كنيته، وإذا كان فيه خالف، فيبني وجه الصواب -

:كما يف األمثلة التالية, 101,69,52,39,8,7,1:كما ورد يف السؤاالت التالية  
عن حديث عثمان بن عفان عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه  1سئل -

وسلم أنه سأله ما جناة هذا األمر هو حديث رواه الزهري واختلف عنه يف إسناده 
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فرواه بن أخي الزهري من رواية الواقدي عنه وعمر بن سعيد بن سرجة السرجي 
طلب وأبو هارون املدين وكلهم ضعفاء فاتفقوا على قول واحد رووه وعيسى بن امل

عن الزهري عن سعيد مب املسيب عن عبد اهللا مب عمرو بن العاص عن عثمان عن 
ورواه عبد اهللا بن بشر الرقى وليس باحلافظ عن الزهري عن   أيب بكر الصديق

  هللا بن عمروسعيد بن املسيب عن عثمان عن أيب بكر اسقط من اإلسناد عبد ا
وكذلك روى عن مالك بن أنس وعن بن أيب ذئب عن الزهري عن سعيد بن 

املسيب عن عثمان عن أيب بكر حدث به حممد بن عبد اهللا اجلهيد وكان ضعيفا 
عن محاد بن خالد عن مالك وعن أيب قطن عن بن أيب ذئب وال يصح عنهما وكل 

ألنصار مل يسمهم أن ذلك وهم والصواب عن الزهري قال حدثين رجال من ا
عثمان بن عفان دخل على أيب بكر كذلك رواه أصحاب الزهري واحلفاظ عنه 

وروى هذا احلديث عن   مجاعة منهم عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وغريهم
عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن أيب احلويرث وامسه عبد الرمحن بن معاوية عن 

أيب بكر وحممد بن جبري ال يثبت مساعه من حممد بن جبري بن مطعم عن عثمان عن 
عثمان فيكون حديثه هذا مرسال وروى هذا احلديث زيد بن أيب أنيسة بإسناد 
متصل عن عثمان فرواه عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن أبان بن عثمان عن 

عثمان عن أيب بكر تفرد به زيد بن أيب أنيسة عن بن عقيل وال نعلم حدث به عن 
 أنيسة غري أيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد وهو إسناد متصل حسن زيد بن أيب

إال أن عقيل ليس بالقوي وروى هذا احلديث أيضا شيخ ألهل األهواز يقال له 
داهر بن نوح ليس بقوي يف احلديث رواه عن يوسف بن يعقوب املاجشون عن 

عن أيب بكر عن سعيد بن املسيب عن جابر عن عمر عن عثمان   حممد بن املنكدر
ومل يتابع داهر على هذا اإلسناد حدثناه احلسني بن إمساعيل احملاملي ثنا حممد بن 

حيىي األزدي نبيل ثنا داهر هبذا ورواه عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة عن عبد العزيز 
بن أيب سلمة عن حممد بن املنكدر عن جابر عن عثمان عن أيب بكر حدثنا به علي 
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د الديباجي بالبصرة ثنا سيار بن احلسن التستري ثقة ثنا عبد بن عبد اهللا بن يزي
الرمحن بن عمرو بن جبلة بذلك علي بن أيب طالب عن أيب بكر الصديق  رضي اهللا 

  عنه مها
عن حديث علي بن أيب طالب عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا  1سئل -   

قال رواه عثمان بن املغرية عليه وسلم ما من عبد يذنب فيتوضأ مث يصلي احلديث ف
ويكىن أبا املغرية وهو عثمان بن أيب زرعة وهو عثمان األعشى رواه عن علي بن 

ربيعة الواليب عن أمساء بن احلكم الفزاري عن علي بن أيب طالب حدث به عنه 
كذلك مسعر بن كدام وسفيان الثوري وشعبة وأبو عوانة وشريك وقيس وإسرائيل 

إال أن شعبة من بينهم يف أمساء بن احلكم   فقوا يف إسنادهواحلسن بن عمارة فات
وخالفهم علي بن عابس فرواه عن عثمان   فقال عن أمساء أو أيب أمساء أو بن أمساء

بن املغرية عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي ووهم فيه قال ذلك عنه عبد 
علي بن عابس عن اهللا بن وهب وخالفه عبيد اهللا بن يوسف اجلبريي فرواه عن 

عثمان عن رجل عن علي وروى هذا احلديث أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه 
فرواه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي عن إمساعيل بن عياش عن أبان بن أيب 

إسحاق اهلمداين قال مسعت علي بن أيب طالب عن أيب بكر وخالفه   عياش عن أيب
ه عن أيب إسحاق عن احلارث أو غريه عبد الوهاب بن جندة عن إمساعيل فقال في

عن علي عن أيب بكر وخالفهم موسى بن حممد بن عطاء رواه عن إمساعيل بن 
عياش عن شعبة بن احلجاج عن أيب إسحاق عن علي عن أيب بكر مل يذكر بينهما 
أحدا وموسى هذا متروك احلديث مقدسي يعرف بأيب طاهر املقدسي ورواه داود 

مر بن يزيد قاضي املدائن عن أيب إسحاق عن عبد خري عن بن مهران الدباغ عن ع
علي عن أيب بكر وخالفه الفرج بن اميان ورواه عن عمر بن يزيد عن عمرو بن مرة 

وروى هذا احلديث أبو املثىن سليمان   عن عبد اهللا بن سلمة عن علي عن أيب بكر
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اهللا بن نافع بن يزيد واختلف عنه فحدث به عبد اهللا بن محزة الزبريي عن عبد 
الصايغ عن أيب املثىن عن املغرية بن علي عن علي عن أيب بكر ووهم فيه وإمنا رواه 
أبو املثىن عن املقربي واختلف عن املقربي فيه فقال مسلم بن عمرو احلذاء املديين 

عن بن نافع عن بن املثىن سليمان بن يزيد عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن علي 
اه سعد بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أخيه عبد اهللا بن سعيد عن أيب بكر ورو

عن جده أيب سعيد املقربي أنه مسعه من علي بن أيب طالب عن أيب بكر ومل يذكر 
فيه أبا هريرة وأحسنها إسنادا وأصحها مال رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن 

  اهللا عنه مهاعثمان بن املغرية عبد الرمحن بن عوف عن أيب بكر  رضي 
عن حديث أيب برزة عن أيب بكر الصديق قوله ما كانت ألحد بعد  1وسئل -   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يرويه عمرو بن مرة واختلف عنه فرواه 
األعمش عن عمرو بن مرة واختلف عن األعمش فقال أبو معاوية عن األعمش عن 

يب برزة وقال بن عيينة ويعلى بن عبيد عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أ
عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن أيب برزة وقال أبو إسحاق 

  الفزاري عن األعمش عن رجل عن أيب البختري عن أيب برزة
وقال علي بن صاحل املكي عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن أيب 

نزار عن سعيد بن سامل عنه رواه زيد بن أيب  هريرة ووهم فيه قال ذلك خالد بن
أنيسة وشعبة عن عمرو بن مرة عن أيب نضرة عن أيب برزة وقال غندر عن شعبة 
عن عمرو بن مرة عن محيد بن هالل عن أيب برزة ومحيد مب هالل يكىن أبا نصر 

ومل يسمع هذا احلديث محيد من أيب برزة ورواه يونس بن عيد فجود إسناد فقال 
  يد بن هالل عن عبد اهللا بن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أيب برزةعن مح

قال ذلك يزيد بن زريع عن يونس وتابعه احلسن بن دينار عن محيد بن هالل 
وروى هذا احلديث شعبة عن توبة العنربي عن أيب سوار القاضي وامسه عبد اهللا بن 
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ن أيب برزة حدث به عنه قدامة بن عرتة عن أيب برزة وروى عن احلسن البصري ع
  أيوب السختياين والوليد بن دينار التياس بصرى

عن حديث أيب عبد اهللا الصناجبي عبد الرمحن بن عسيلة عن أيب بكر  1وسئل -   
أنه قرأ يف صالة املغرب يف الركعتني األوليني بأم القرآن وسورة من قصار املفصل 

ن بن عبد امللك واختلف عليه فقال حدث به أبو عبيد وامسه حيي حاجب سليما
فرواه مالك بن أنس واألوزاعي عن أيب عبيد عن عبادة بن نسي عن قيس بن 

احلارث عن الصناحبي وخالفهما حممد بن هالل وحممد بن عمرو فروياه عن أيب 
عبيد عن قيس بن احلارث ومل يذكروا فيه عبادة بن نسي ورواه هشام بن الغاز عن 

ن احلارث كرواية مالك عن أيب عبيد والقول قول مالك عبادة بن نسي عن قيس ب
ومن تابعه وروى هذا احلديث عبد اهللا بن عون عن رجاء بن حيوة عن حممود بن 
الربيع عن الصناحبي عن أيب بكر وهو صحيح عنه ورواه الصلت بن هبرام عن أيب 

الرمحن  صاحل ومل يسممه عن الصناحبي وكناه أبا عبد الرمحن ووهم فيه وإمنا عبد
  بن عسيلة أبو عبد اهللا

 
عن حديث أيب عتيق حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق عن  2وسئل - 

جده أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم السواك مطهرة للفم فقال يرويه محاد 
بن سلمة عن بن أيب عتيق عن أبيه عن أيب بكر وخالفهم مجاعة من أهل احلجاز 

ن بن أيب عتيق عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم فرووه ع
  وهو الصواب وابن أيب عتيق هذا هو عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر
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عن حديث سامل عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  1وسئل - 
له فقال هو حديث من قال يف سوق من األسواق ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

يرويه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري البصري وكنيته أبو حيىي عن سامل بن عبد 
اهللا بن عمر عن أبيه عن عمر واختلف عن عمرو يف إسناده رواه محاد بن زيد 

عن عمرو بن   وعمران بن مسلم املنقري ومساك بن عطية ومحاد بن سلمة وغريهم
بن حسان فرواه عنه عبد اهللا بن بكر السهمي فتابع دينار هكذا واختلف عن هشام 

محاد بن زيد ومن تابعه ورواه فضيل بن عياض عن هشام عن سامل عن أبيه ومل 
يذكر عمر ورواه سويد بن عبد العزيز عن هشام عن عمرو عن بن عمر عن عمر 
ه موقوفا ومل يذكر فيه ساملا ويشبه أن يكون االضطراب فيه من عمرو بن دينار ألن

ضعيف قليل الضبط وروى عن املهاصر بن حبيب وعن أيب عبد اهللا الفراء عن سامل 
عن أبيه عن عمر مرفوعا وروى عن عمر بن حممد بن زيد قال حدثين من أهل 

البصرة موىل قريش عن سامل فرجع احلديث إىل عمرو بن دينار وهو ضعيف 
 عن أيب حيىي عن بن احلديث ال حيتج به وروى هذا احلديث عن راشد أيب احلماين

عمر عن عمر وأبو حيىي هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري ومل يسمع من بن 
  عمر إمنا روى هذا عن سامل عن بن عمر
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.تصحيحه وتصويبه بعض الروايات: الثاين عشر املنهج  
 

 فيقول غالبا بعد ما ينتهي من ذكر الطرق ، واالختالف يف السند حيكم عليه -
, "هو الصحيح"أو , "وهو الصواب"أو , "وهم فالن والصحيح ماقاله فالن":مثال
وغري ذلك من العبارات الدالة على ذلك، كما ورد "ال يصح احملفوظ عنه كذا"أو 

: يف السؤاالت التالية
ومثال . 205,194,185,55,48,45,36,28,24,22,19,14,9,5,4,3

:ذلك  
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرت أن  عن حديث عمر عن أيب بكر 1وسئل -   

أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا احلديث فقال هو حديث يرويه الزهري 
واختلف عنه فممن رواه على الصواب شعيب بن أيب محزة وحيىي بن سعيد 
بن   األنصاري وحممد بن الوليد الزبيدي ويونس وعقيل وعبد الرمحن بن خالد

بن راشد وسفيان بن حسني وسليمان بن كثري وحممد بن إسحاق مسافر والنعمان 
وجعفر بن برقان وعبد الرمحن بن يزيد بن متيم فرووه عن الزهري عن عبيد اهللا بن 

واختلف عن سفيان بن   عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة قال قال عمر أليب بكر
هللا عن أيب هريرة حسني فأسنده عنه حممد بن يزيد الواسطي عن الزهري عن عبيد ا

وأرسله يزيد بن هارون فأسقط منه أبا هريرة ورواه معمر بن راشد واختلف عنه 
فأسنده رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا عن أيب هريرة مبتابعة من 

تقدم حديثه وأرسله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا مل يذكر أبا 
ان عن معمر وقال عن الزهري عن أنس بن مالك عن أيب هريرة ورواه عمران القط

ووهم فيه على معمر ورواه حيىي بن أيب أنيسة عن الزهري عن سعيد بن   بكر
املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ووهم أيضا يف ذكر سعيد 
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 ورواه صاحل بن أيب األخضر فقال عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة
ورواه الوليد بن مسلم عن شعيب ومرزوق بن أيب اهلذيل وسفيان بن عيينة عن 

الزهري عن سعيد عن أيب هريرة ووهم فيه على شعيب وعلي بن عيينة ألن شعيبا 
يرويه عن الزهري عن عبيد اهللا عن أيب هريرة وابن عيينة يرويه عن الزهري مرسال 

  الصوابال يذكر فوقه أحدا والقول الصواب األول هو 
عن حديث عمر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم سلوا اهللا  1وسئل -   

العفو والعافية احلديث فقال رواه محيد بن عبد الرمحن احلمريي البصري واختلف 
عنه فرواه قتادة عن محيد بن عبد الرمحن عن عمر عن أيب بكر حدث يه سليم بن 

م فقيل عنه عن قتادة عن محيد احلمريي حيان عن قتادة كذلك واختلف عن سلي
عن بن عباس عن عمر عن أيب بكر حدثنا بذلك حممد بن خملد قال حدثنا حامت بن 

الليث ثنا حبر بن سوسد احلنفي ثنا األصمعي ثنا سليم بن حيان ورواه أبو التياح 
فخالف قتادة فرواه عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن أيب بكر ومل يذكر عمر 

   بن عباس وقول سليم بن حيان فيه أصح ألنه ثقة وزاد فيه عمر زيادته مقبولةوال
عن حديث عمر عن أيب بكر أنه قبل احلجر وقال لوال أين رأيت  2وسئل -   

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فقال يرويه سليمان بن بالل عن 
عشى وهو عبد احلميد بن أيب شريك بن أيب منر واختلف عنه فرواه أبو بكر األ

أويس أخو إمساعيل بن أيب أويس األكرب عن سليمان بن بالل عن شريك بن أيب منر 
عن عيسى بن طلحة عن عمر عن أيب بكر وخالفه خالد بن خملد وعبد اهللا بن 

وهب فروياه عن سليمان بن بالل عن شريك بن أيب منر عن عيسى بن طلحة عن 
وال غريه عن أيب بكر وقوهلما أشبه بالصواب وتابعهما رجل حدثه مل يسميا عمر 

  عبد امللك بن مسلمة عن سليمان بن بالل
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عن حديث عبد الرمحن بن عوف عن أيب بكر الصديق ثالث وددت  1وسئل -   
أين سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها وددت أين سألته فيمن هذا األمر 

ألته هل لألنصار يف هذا األمر شيء وددت أين فال ينازعه أهله وددت أين كنت س
كنت سألته عن مرياث العمة وابنة األخت فقال هو حديث يرويه شيخ ألهل مصر 

يقال له علوان بن داود واختلف عليه فيه فرواه عنه سعيد بن عفري عن محيد بن 
عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن صاحل بن كيسان عن محيد بن 

وخالفه الليث بن سعد فرواه   لرمحن بن عوف عن أبيه عن أيب بكر الصديقعبد ا
عن علوان عن صاحل بن كيسان هبذا اإلسناد إال أنه مل يذكر بني علوان وبني صاحل 
محيد بن عبد الرمحن فيشبه أن يكون سعيد بن عفري ضبطه عن علوان ألنه زاد فيه 

د اهللا بن مسعود عن أيب بكر رجال وكان سعيد بن عفري من احلفاظ الثقات عب
  الصديق  رضي اهللا عنه مها

عن حديث حذيفة بن اليمان عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه  2وسئل -   
وسلم حديث الشفاعة فقال يرويه أو نعامة عمرو بن عيسى العدوي عن أيب هنيدة 

مشيل وروح النضر بن   الرباء بن نوفل عن واالن العدوي عن أيب بكر حدث به عنه
واحلسن بن عمرو بن يوسف ورواه اجلريري عن أيب هنيدة وأسنده عن حذيفة عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكروا فيه أبا بكر وواالن غري مشهور إال يف هذا 
  احلديث واحلديث غري ثابت

عن حديث آخر من حديث بن عباس عن أيب بكر ملا نزلت امل غلبت  3وسئل -   
ديث يف مراهنته لقريش فقال يرويه عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلمحي من الروم احل

ولد عامر بن مسعود عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس متصال وغريه يرويه 
  عن الزهري مرسال وعبد اهللا اجلمحي ليس بالقوي واملرسل أشبه بالصواب
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بن عباس ملا عن حديث آخر من حديث بن عباس عن أيب بكر قال  1وسئل -   
أخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة قال أبو بكر إنا هللا وإنا إليه راجعون 
أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل اهللا عز وجل أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا قال 

فعرفت أنه سيكون قتال احلديث فقال هو حديث يرويه الثوري عن األعمش عن 
بن عباس واختلف عنه فوصله إسحاق األزرق مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن 

ووكيع من رواية ابنه سفيان عنه واألشجعي عن الثوري وأرسله غريهم عنه فلم 
يذكر بن عباس ورواه الفريايب عن قيس بن الربيع عن األعمش متصال وقيل عن 

  الفريايب عن الثوري وال يصح واحملفوظ عنه عن قيس
ن عبد اهللا عن أيب بكر الصديق أنه قال ليس عن حديث يرويه جابر ب 2وسئل -   
قطع فقال كذا قال بن هليعة عن عمرو بن دينار قال عن جابر عن أيب  ى اخلائنعل

دينار   بكر قوله ورواه مؤمل بن إهاب عن عبد الرزاق عن بن جريح عن عمرو بن
عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يصح واحملفوظ عن بن جريح عن أيب 

  الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن حديث جابر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أكل  3وسئل -   

حلما مث صلى ومل يتوضأ فقال اختلف فيه على األوزاعي فرواه يوسف بن شعيب 
عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن جابر عن أيب بكر الصديق رفعه إىل النيب 

اهللا عليه وسلم وقيل عنه عن حسان بن عطية عن حممد بن أيب عائشة عن  صلى
جابر عن أيب بكر ورواه عقبة بن علقمة عن األوزاعي قال كان مكحول يتوضأ مما 

مست النار حىت لقي عطاء فأخربه عن جابر عن أيب بكر ما يشبه الرفع وخالفه 
جابر عن أيب   عن عطاء عنحيىي بن عبد اهللا احلراين وغريه فرووه عن األوزاعي 

بكر من فعله غري مرفوع وكذلك رواه قتادة عن عطاء عن جابر عن أيب بكر من 
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فعله وكذلك رواه وهب بن كيسان أبو نعيم عن جابر موقوفا على أيب بكر 
وكذلك رواه أبو الزبري املكي عن جابر عن أيب بكر موقوفا ورواه عمرو بن دينار 

احلفاظ من أصحاب عمرو عن عمرو بن جابر عن أيب  عن جابر فاختلف عنه فرواه
بكر موقوفا وروى عن شعبة وابن عيينة مجيعا عن عمرو بن دينار عن جابر عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يصح عنهما رفعه والصواب قول من قال عن جابر 
عن أيب بكر من فعله وقيل عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن جابر عن أيب 

مرفوعا وال يثبت هذا ألن الراوي له عن األوزاعي ضعيف وحسان بن عطية بكر 
  مل يدرك جابرا

عن حديث آخر من حديث أيب هريرة عن أيب بكر قام فينا رسول اهللا  1وسئل -   
صلى اهللا عليه وسلم كقيامي فيكم فقال إن الناس مل يعطوا شيئا هم أفضل من 

فرد بن زائدة عن عاصم بن أيب النجود عن أيب فقال ت  العفو والعافية فسلومها اهللا
صاحل عن أيب هريرة عن أيب بكر ومل يروه عن زائدة غري حسني بن علي اجلعفي 

ومل يتابع حسني بن علي على ذكر أيب هريرة يف إسناده ورواه شيبان عن األعمش 
عن أيب صاحل عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب بكر ومل يسم 

ورواه أبو معاوية الضرير وغريه عن األعمش عن أيب صاحل   هريرة وال غريه أبا
.مرسال عن أيب بكر واملرسل هو احملفوظ  

عن حديث آخر من حديث عبد اهللا بن سخربة عن أيب بكر الصديق  2وسئل -   
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من بىن هللا مسجدا فقال رواه احلكم بن يعلى بن 

يب وحممد بن عبد الرمحن بن طلحة القرشي عن حممد بن طلحة عن أبيه عطاء احملار
عن أيب معمر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه غريمها عن حممد بن 

  طلحة بن مصرف موقوفا غري مرفوع وهو أشبه بالصواب
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عن حديث سعيد بن املسيب عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  1وسئل -   
ذهب بالذهب والفضة بالفضة واحلنطة باحلنطة والشعري بالشعري مثال مبثل من زاد ال

أو استزاد فقد أربا فقال هو حديث يرويه أبو محزة ميمون عن سعيد بن املسيب 
رواه عنه منصور بن املعتمر والثوري وعمرو بن أيب قيس وخالد الصفار وغريهم 

محزة عن سعيد بن املسيب عن  فقال سيف بن حممد عن منصور والثوري عن أيب
عمر وقال جرير عن منصور عن أيب محزة عن سعيد بن املسيب عن بالل وقيل عن 
أيب محزة عن سعيد بن املسيب عن عمر عن بالل وقال عمرو بن أيب قيس وخالد 

عن أيب محزة عن سعيد بن املسيب عن عمر وأبو محزة احلديث واالضطراب يف 
لماإلسناد من قبله واهللا أع  

عن حديث عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن عمر أنه قرأ يف صالة  2وسئل -   
الفجر بسورة يوسف وسورة احلج فقال هو حديث يرويه هشام بن عروة عنه 
واختلف عنه فرواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عامر بن 

ن عبد اهللا بن عامر وتابع ربيعة ويقال أن مالكا رمحه اهللا وهم يف قوله عن أبيه ع
مالكا حيىي بن سعيد األموي وكذلك رواه مؤمل عن الثوري وخالفهم بن عيينة 

وابن أيب حازم وابن إدريس وحيىي القطان ووكيع وابن منري وأبو معاوية وابن مسهر 
فرووه عن هشام أنه مسعه من عبد اهللا بن عامر والقول قوهلم ورواه حامت بن 

أهنه مسعه من عبد اهللا بن عامر وزاد فيه حديثا آخر أسنده عن إمساعيل عن هشام 
عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه طلع له أحد فقال هذا جبل حيبنا وحنبه 

 وحامت ثقة وزيادته مقبولة
عن حديث عاصم بن عمر بن اخلطاب عن عمر عن النيب صلى اهللا  3وسئل -   

ديث يرويه عمارة بن غزية عن حبيب بن يف فضل ما يقال عند األذان فقال هو ح
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عبد الرمحن واختلف عن عمارة فرواه إمساعيل بن جعفر عن عمارة عن خبيب عن 
حفص بن عاصم عن أبيه عن عمر فوصل إسناده ورفعه إىل النيب صلى اهللا عليه 
وسلم حدث به عنه كذلك إسحاق بن حممد الفروي وحممد بن جهضم ورواه 

ارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرمحن مرسال عن النيب إمساعيل بن عياش عن عم
صلى اهللا عليه وسلم ووقفه حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب وحديث 

إمساعيل بن جعفر املتصل قد أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيح وإمساعيل بن 
 جعفر أحفظ من حيىي بن أيوب وإمساعيل بن عياش وقد زاد عليهما وزيادة الثقة

.مقبولة واهللا أعلم  
هذا وهو والصواب عن :" فيقول مثال,وأحيانا حيكم على احلديث أثناء ذكر العلل 

وغري ذلك "وهو غريب عن فالن " أو ".وهو صحيح عن فالن" أو , "فالن كذا
"اهللا اعلم" وأحيانا ال حيكم بل يقول, اجلوابأول ،وأحيانا حيكم يف   

:ومثال ذلك. 346,115,51,33,13,10,7:كما ورد يف السؤاالت التالية  
عن حديث عثمان بن عفان عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا  1سئل -    
عليه وسلم أنه سأله ما جناة هذا األمر هو حديث رواه الزهري واختلف عنه يف 
إسناده فرواه بن أخي الزهري من رواية الواقدي عنه وعمر بن سعيد بن سرجة 

طلب وأبو هارون املدين وكلهم ضعفاء فاتفقوا على قول السرجي وعيسى بن امل
واحد رووه عن الزهري عن سعيد مب املسيب عن عبد اهللا مب عمرو بن العاص عن 

ورواه عبد اهللا بن بشر الرقى وليس باحلافظ عن  عثمان عن أيب بكر الصديق
 الزهري عن سعيد بن املسيب عن عثمان عن أيب بكر اسقط من اإلسناد عبد اهللا

وكذلك روى عن مالك بن أنس وعن بن أيب ذئب عن الزهري عن  بن عمرو
سعيد بن املسيب عن عثمان عن أيب بكر حدث به حممد بن عبد اهللا اجلهيد وكان 

ضعيفا عن محاد بن خالد عن مالك وعن أيب قطن عن بن أيب ذئب وال يصح 
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نصار مل عنهما وكل ذلك وهم والصواب عن الزهري قال حدثين رجال من األ
يسمهم أن عثمان بن عفان دخل على أيب بكر كذلك رواه أصحاب الزهري 

وروى هذا  واحلفاظ عنه مجاعة منهم عقيل بن خالد ويونس بن يزيد وغريهم
احلديث عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن أيب احلويرث وامسه عبد الرمحن 

بكر وحممد بن جبري ال  بن معاوية عن حممد بن جبري بن مطعم عن عثمان عن أيب
يثبت مساعه من عثمان فيكون حديثه هذا مرسال وروى هذا احلديث زيد بن أيب 
أنيسة بإسناد متصل عن عثمان فرواه عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن أبان بن 
عثمان عن عثمان عن أيب بكر تفرد به زيد بن أيب أنيسة عن بن عقيل وال نعلم 

نيسة غري أيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد وهو إسناد حدث به عن زيد بن أيب أ
متصل حسن إال أن عقيل ليس بالقوي وروى هذا احلديث أيضا شيخ ألهل 

األهواز يقال له داهر بن نوح ليس بقوي يف احلديث رواه عن يوسف بن يعقوب 
عن سعيد بن املسيب عن جابر عن عمر عن عثمان  املاجشون عن حممد بن املنكدر

يب بكر ومل يتابع داهر على هذا اإلسناد حدثناه احلسني بن إمساعيل احملاملي ثنا عن أ
حممد بن حيىي األزدي نبيل ثنا داهر هبذا ورواه عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة عن 

عبد العزيز بن أيب سلمة عن حممد بن املنكدر عن جابر عن عثمان عن أيب بكر 
ديباجي بالبصرة ثنا سيار بن احلسن التستري حدثنا به علي بن عبد اهللا بن يزيد ال

ثقة ثنا عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة بذلك علي بن أيب طالب عن أيب بكر 
  الصديق  رضي اهللا عنه مها

أيب بكر الصديق  رضي اهللا عنه  عن حديث عبد اهللا بن مسعود عن 1وسئل -   
أنزل وقول النيب صلى  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن كما

اهللا عليه وسلم سل تعطه فقال رواه محاد بن سلمة عن عاصم عن زر مرسال ورواه 
أبو بكر بن عياش وزائدة بن قدامة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا وهو صحيح عن 
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عبد اهللا وقال حيىي بن آدم عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد اهللا أن 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من سره أن يقرأ القرآن أبا بكر وعمر بشراه 

قال فرات بن حمبوب عن أيب بكر عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن  غضا
عبد اهللا عن أيب بكر وعمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو هذا تفرد هبذا القول 

الفارسي عن  فرات بن حمبوب وكان كوفيا ال بأس به إال أنه وهم يف هذا سلمان
.أيب بكر  رضي اهللا عنه مها  

عن حديث زيد بن ثابت عن أيب بكر الصديق يف مجع القرآن فقال  1وسئل -   
هو حديث يف مجع القرآن ورواه الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت 

حدث به الزهري كذلك مجاعة منهم إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وشعيب مب 
الرصايف وإبراهيم بن إمساعيل بن جممع وسفيان بن  د اهللا بن أيب زيادأيب محزة وعبي

عيينة وهو غريب عن بن عيينة اتفقوا على قول واحد ورواه عمارة بن غزية عن 
الزهري فجعل مكان بن السباق خارجة بن زيد بن ثابت وجعل احلديث كله عنه 

ذا احلديث ألفاظا وإمنا روى الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه من ه
يسرية وهي قوله فقدت من سورة األحزاب آية قد كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يقرؤها فوجدهتا مع خزمية بن ثابت ضبطه عن الزهري كذلك إبراهيم 

بن سعد وشعيب بن أيب محزة وعبيد اهللا بن أيب زياد وذكر إبراهيم بن سعد من 
 منها عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن مسعودبينهم عن الزهري فيه أسانيد 

ومنها عن أنس وذكر شعيب بن أيب محزة وعبيد اهللا بن أيب زياد فيه عن الزهري 
عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ألفاظا وروى مالك بن أنس من هذا احلديث عن 
و الزهري عن سامل وخارجة مرسال عن أيب بكر بعض هذه األلفاظ قال وروى أب
خليد عتبة بن محاد عن مالك عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه ألفاظا 

أغرب هبا عن مالك ووافق إبراهيم بن سعد يف روايته عن الزهري عن أنس شعيب 
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بن أيب محزة والنعمان بن راشد وعبيد اهللا بن أيب زياد فأما حديث عمارة بن غزية 
له عن الزهري عن خارجة بن الذي وهم فيه على الزهري وجعل صلة احلديث ك

زيد عن أبيه فرواه عنه كذلك عبد العزيز بن حممد الدراوردي وإمساعيل بن جعفر 
األنصاري وعبد اهللا بن جعفر املديين وإبراهيم بن طهمان فاتفقوا فيه على قول 

واحد ورواه خالد بن خداش عن الدراوردي فجعل مكان عمارة بن غزية عمرو 
طلب ووهم فيه على الدراوردي والصحيح من ذلك رواية بن أيب عمرو موىل امل

إبراهيم بن سعد وشعيب بن أيب محزة وعبيد اهللا بن أيب زياد ويونس بنيزيد ومن 
تابعهم عن الزهري فإهنم ضبطوا األحاديث عن الزهري وأسندوا كل لفظ منها إىل 

ل رواية وضبطوا ذلك وروى شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري عن أنس قا
قال أبو بكر لزيد بن ثابت قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ووهم يف هذا القول والصحيح من هذا اللفظ أنه عن عبيد بن السباق عن زيد فأما 

رواية الزهري عن أنس من هذا فهو أن حذيفة قدم على عثمان فقال أدرك هذه 
الزهري وكذلك قاله بن وهب والليث  األمة قبل أن خيتلفوا كذلك قاله احلفاظ عن

.عن يونس  
عن حديث أنس عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث  1وسئل -   

الصدقات بطوله فقال يرويه حممد بن مصفى عن نعيم بن محاد عن معتمر عن أبيه 
عن أنس بن مالك عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مخس من اإلبل 

وخالفه حممد بن عبد األعلى الصنعاين فرواه عن معتمر عن  يث الصدقاتشاة حد
أبيه قال بلغين عن أنس عن أيب بكر من قوله غري مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه 

وسلم وروى هذا احلديث حممد بن عبد اهللا األنصاري عن أبيه عن مثامة عن أنس 
بن زيد عن أيوب قال قرأت أن أبا بكر كتب له كتابا يف الصدقات ورواه محاد 

كتابا عند مثامة كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر ألنس بن مالك وكذلك رواه 
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محاد بن سلمة عن مثالة عن كتاب أيب بكر ألنس وحديث نعيم بن محاد الذي 
أسنده وهم والصحيح حديث مثامة عن أنس وقد حدث به عزرة بن ثابت عن 

ن أبيه عن عرعرة بن الربند عنه تفرد به وروى مثامة عن أنس حدث به أبو خليفة ع
عن األوزاعي عن الزهري عن أنس حنو قول مثامة قال ذلك حيىي بن محزة عن 

  سلمة بن عمرو القاضي أنه جده خبط األوزاعي عن الزهري عن أنس
عن حديث آخر من حديث قيس بن أيب حازم عن أيب بكر الصديق  1وسئل -   

وسلم يف سعد بن أيب وقاص اللهم سعد سهمه وأوجب  عن النيب صلى اهللا عليه
دعوته فقال رواه حممد بن خفنان عن حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن بيان بن بشر 

عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر وهم وهم ورواه جعفر بن عون عن إمساعيل 
.عن قيس عن سعد وأصحاب إمساعيل يروونه عن إمساعيل عن قيس مرسال  

ينادي  عن حديث بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 2ئلوس -   
مناد يوم القيامة ليقم خصماء اهللا وهم القدرية فقال هو حديث مضطرب اإلسناد 

يرويه بقية بن الوليد عن حبيب بن عمر النصاري وهو جمهول عن أبيه عن بن عمر 
عن عمر ورواه  عن عمر وقيل أيضا عن أبيه عن رجل من األنصار عن بن عمر

احملاريب عن أيب سليمان التيمي وهو جمهول وقال ضرار بن صرد عن احلاريب عن أيب 
سليمان التيمي ووهم مث قالوا عن عمر بن حبيب األنصاري عن أبيه عن بن عمر 

عن عمر وقول من قال حبيب بن عمر أصح وهو جمهول واحلديث غري ثابت واهللا 
  أعلم
رث بن حبيش وقيل عبد الرمحن بن حبيش عن علي عن حديث احلا 3وسئل -   

قال حتظر علي بنو أمية تراث حممد صلى اهللا عليه وسلم واهللا لئن بقيت هلم 
ألنفضتهم نفض القصاب التراب الوذمة قال أبو عبيد إمنا هو الوذام التربة فقال 
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يرويه عمرو بن مرة واختلف عنه فرواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب وائل عن 
احلارث بن حبيش وخالفه األعمش فرواه عن عمرو بن مرة عن أيب وائل عن عبد 

 الرمحن بن حبيش واهللا أعلم
 
  :الثالث عشر املنهج 

واألشبه بالصواب "ونادرا يقول , أحيانا يكتفي بذكر العلل وال حيكم فيه بشيء
:كما ورد يف السؤاالت التالية,قول ال أحكم فيه بشيء  

:ومثال ذلك  
عن حديث نافع عن بن عمر عن عمر أنه كان يستجد احللل ألصحاب  1لوسئ - 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يرويه نافع واختلف عنه فرواه يونس بن زيد 
وابن مسعان عن نافع عن بن عمر عن عمر وخالفهما عمر بن حممد العمري فرواه 

.عن نافع أن عمر مرسال مل يذكر فيه بن عمر  
عن حديث سامل عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  2وسئل -   

يف تقبيل احلجر فقال يرويه الزهري واختلف عنه فرواه عمرو بن احلارث عن 
الزهري عن سامل عن أبيه ورواه يونس عن الزهري مرسال وروى هذا احلديث 
عن  حنظلة بن أيب سفيان واختلف عنه فرواه عمر بن هارون البلخي عن حنظلة

سامل عن بن عمر عن عمر وخالفه الوليد بن مسلم فرواه عن حنظلة عن طاوس 
 عن بن عباس عن بن عمر وغريمها يرويه عن حنظلة عن طاوس مرسال عن عمر

عن حديث حيىي بن وثاب عن بن عمر عن عمر قال اتضح العصيدة  3وسئل -   
عنه فقيل عن حيىي تذهب حرارة الزيت فقال رواه أبو عوانة عن األعمش واختلف 

بن محاد عن أيب عوانة عن األعمش عن عمارة بن عمري عن حيىي بن وثاب عن بن 
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عمر عن عمر وقال سعيد بن منصور عن أيب عوانة عن العمش عن املسيب بن 
.رافع عن عمر  

عن حديث سعيد بن املسيب عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  1وسئل -   
لفضة واحلنطة باحلنطة والشعري بالشعري مثال مبثل من زاد الذهب بالذهب والفضة با

أو استزاد فقد أربا فقال هو حديث يرويه أبو محزة ميمون عن سعيد بن املسيب 
رواه عنه منصور بن املعتمر والثوري وعمرو بن أيب قيس وخالد الصفار وغريهم 

سيب عن فقال سيف بن حممد عن منصور والثوري عن أيب محزة عن سعيد بن امل
عمر وقال جرير عن منصور عن أيب محزة عن سعيد بن املسيب عن بالل وقيل عن 
أيب محزة عن سعيد بن املسيب عن عمر عن بالل وقال عمرو بن أيب قيس وخالد 

عن أيب محزة عن سعيد بن املسيب عن عمر وأبو محزة احلديث واالضطراب يف 
.اإلسناد من قبله واهللا أعلم  

.قوله يف الراوي مل جياوز به :رالثالث عش نهجامل   
:كما ورد يف السؤاالت التالية  

عن حديث أنس بن مالك عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  2وسئل -   
يف تأويل قوله من يعمل مثقال ذرة خريا يره فقال رواه مساك بن عطية عن أيوب 

لى اهللا عليه وسلم إذ عن أيب قالبة عن أنس قال بينما أبو بكر يأكل مع النيب ص
نزلت عليه هذه اآلية من يعمل مثقال ذرة خريا يره حدث به اهليثم بن الربيع 

العقيلي عن مساك بن عطية وخالفه سفيان بن حسني فرواه عن أيوب عن أيب قالبة 
عن أيب أمساء أن أبا بكر وخالفهم عبد الوهاب الثقفي فرواه عن أيوب عن أيب 

والين مرسال وقال محاد بن زيد عن أيوب قرأت يف كتاب قالبة عن أيب إدريس اخل
 أيب قالبة ومل جياوز به وهو أشبهها بالصواب .
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عن حديث نافع عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  1وسئل -   
ىل النيب صلى يف املسح على اخلفني فقال رواه عن بن عمر مجاعة فرفعه بعضهم إ

بعضهم فرواه نافع عن بن عمر عن عمر فرفعه عنه قوم  هقفاهللا عليه وسلم وو
فممن رفعه عن نافع أيوب السختياين من رواية سعيد بن أيب عروبة   ووقفه آخرون

ومعمر وعبد اهللا بن الزبري الباهلي ووقفه غريهم عن أيوب ورواه شريك عن عبيد 
سلم حدث اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و

عبد العزيز بن أبان عن شريك ومل يأت به غريه وأسنده أيضا عكرمة بن عمر عن 
وخالفه النضر بن حممد فرواه عن عكرمة   نافع من رواية عنبسة بن عبد الواحد عنه

بن عمار ومل يصرح برفعه وقال فيه فإنه من السنة ورواه عبد اهللا بن عمر العمري 
بن عمر عن عمر مرفوعا وتابعهم حممد بن أب وأيوب السختياين عن نافع عن 

محيد املدين عن نافع فرفعه أيضا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه أبو بكر بن 
حدث به عنه أبو حنيفة    أيب اجلهم عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إىل  وأبو بكر النهشلي ورواه سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا
النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث به عنه كذلك عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن 
عمر قال ذلك احلسن بن صاحل عن عاصم وخالفه يزيد بن أيب زياد واختلف عن 
يزيد فقال خالد بن عبد اهللا الواسطي عنه عن عاصم بن عبيد اهللا عن أبيه أو عن 

زياد عن عاصم بن عبيد اهللا عن جده عن عمر وقال بن فضيل عن يزيد بن أيب 
جده عمر وقال شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن 

أبيه أو عن عمر واختلف عن شريك فقال عنه أبو داود الطيالسي قوال آخر عن 
واالضطراب يف هذا من عاصم بن عبيد اهللا  عاصم بن عبيد اهللا عن أبيه عن عمر

فظ ورواه أشرس بن عبيدعن سامل عن أبيه عن عمر موقوفا عليه ألنه كان سيء احل
غري مرفوع ورواه خالد بن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن احلطاب 
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عن سامل عن أبيه عن عمر وأغرب فيه بألفاظ مل يأت هبا غريه ذكر فيه املسح وقال 
وليلة للمقيم وخالد بن  فيه على ظهر خلف وذكر يف التوقيت ثالثا للمسافر ويوما

أيب بكر العمري هذا ليس بقوي قاله زيد بن احلباب عنه حدثنا القاضي احملاملي 
قال ثنا علي بن حرب قال ثنا زيد بن احلباب بذلك ورواه حصني بن عبد الرمحن 

عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سويد   عن حمارب بن دثار
حصني وخالفه هشيم فرواه عن حصني موقوفا ورواه أبو سلمة بن عبد العزيز عن 

بن عبد الرمحن عن بن عمر واختلف عنه فرواه أبو النضر سامل موىل عمر بن عبيد 
اهللا عن أيب ساملة عن بن عمر عن عمر وسعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه 

ورواه موسى بن عقبة وسلم قال ذلك أبو أيوب اإلفريقي وابن هليعة عن أيب النضر 
عن أيب النضر واختلف عنه فقال عبد العزيز بن املختار عن موسى بن عقبة عن أيب 
النضر عن أيب سلمة عن سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن بن 
عمر عن عمر موقوفا من قوله وقال وهيب عن موسى بن عقبة عن أيب النضر عن 

قال إذا حدثك سعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب سلمة عن بن عمر قال 
وقال الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أيب النضر عن أيب   فال تشك فيه

سلمة قال حدث سعد ومل يذكر فيه بن عمر وقال عمرو بن احلارث وابن هليعة 
نضر عن أيب النضر عن أيب سلمة عن بن عمر عن سعد وقيل عن بن هليعة عن أيب ال

عن بسر بن سعيد وقد ذكرنا بقية طرقه يف مسند سعد بن أيب وقاص وقال أبو 
إسحاق السبيعي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن بن عمر عن عمر وسعد موقوفا 
عليهما غري مرفوع قال ذلك يونس بن أيب إسحاق وأبو األحوص وقال شعبة عن 
أيب إسحاق عن أيب سلمة عن بن عمر قوله ومل جياوز به ابن عمر  ورواه الزهري 

عن محيد بن عبد الرمحن وسامل بن عبد اهللا عن بن عمر عن عمر وسعد قوهلما غري 
مرفوع ورواه عبد اهللا بن دينار وأصحاب نافع غري من تقدم ذكره واحلكم بن 

األعرج وأبو حازم األشجعي عن عامر الشعيب وخيثمة بن عبد الرمحن والنعمان بن 
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هران عن بن عمر عن عمر وسعد قوهلما غري مرفوع حدثنا سامل وميمون بن م
حممد بن سليمان بن حممد النعماين قال ثنا أمحد بن حيىي بن مالك البسوسي ثنا عبد 

الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر رأى سعد بن مالك ميسح على 
بن أخي اخلفني فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعا عند عمر فقال سعد لعمر افت 

يف املسح على اخلفني فقال عمر كنا وحنن مع نبينا صلى اهللا عليه وسلم منسح على 
خفافنا ال نرى بذلك بأسا فقيل له وإن جاء من الغائط قال نعم حدثنا أبو عبد اهللا 

حممد بن القاسم بن حممد األزدي بن بنت كعب من كتابه ثنا أمحد بن سعيد 
ثنا احلسن بن صاحل عن عاصم بن عبيد اهللا عن  اجلمال قال ثنا قبيصة ثنا سفيان

سامل عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني 
يف السفر قال لنا أبو عبد اهللا هكذا حدثنا أمحد بن سعيد عن قبيصة عن سفيان عن 

.احلسن بن صاحل قال الشيخ أبو احلسن إمنا هو قبيصة عن احلسن بن صاحل  
عن حديث عبيد اهللا بن أيب هنيك عن سعد عن النيب صلى اهللا عليه  1وسئل -   

فقال حديث يرويه عبد اهللا بن أيب مليكة   وسلم ليس منا من مل يتغن بالقرآن
واختلف عنه فرواه عمرو بن دينار وعبد امللك بن جريج وسعيد بن حسان 

ن سعد عنه عن بن أيب املخزومي املكي وحسام بن مصك وعمر بن قيس واللبث ب
واختلف عن الليث يف ذكر سعد بن أيب وقاص فأما الغرباء عن   هنيك عن سعد

الليث فرووه عنه على الصواب وأما أهل مصر فرووه وقالوا عن سعيد بن أيب 
ومنهم من قال عن سعيد أو سعد وقال قتيبة عن الليث عن رجل   سعيد كان سعد

رافع إمساعيل بن رافع عن بن أيب مليكة عن عبد  ومل يسم سعدا وال غريه ورواه أبو
الرمحن بن السائب ورواه عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي عن بن أيب مليكة عن 

عبد اهللا بن السائب عن سعد بن أيب وقاص ومل يقل عن بن أيب هنيك ورواه عبد 
وعبد اهللا  اجلبار بن الورد عن بن أيب مليكة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال كنت أنا
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بن السائب واقفني فمر بنا أبو لبابة فأسنده عن أيب لبابة عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم ومل يذكر سعدا ووهم فيه ورواه عسل بن سفيان عن بن أيب مليكة عن 

عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال شعبة وتابعه احلارث بن مرة احلنفي وقال 
ياين وعسل بن سفيان عن بن أيب مليكة عن أيوب بن خوط عن أيوب السخت

عائشة أيضا وقال عبيد اهللا بن األخنس أبو مالك عن بن أيب مليكة عن بن عباس 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال نافع بن عمر عن بن مليكة عن عبد اهللا بن 
الزبري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك حممد بن نبهان عن الواسطي عنه 

الفه العالء بن عبد اجلبار رواه عن نافع بن عمر فوقفه على بن الزبري وقال محاد وخ
بن سلمة عن داود بن أيب هند عن بن أيب مليكة من قوله ومل جياوز به وقال إبراهيم 

بن مهدي األبلي عن طالوت عن محاد فيه عن بن عباس ووهم ورواه بن جريج 
ن بن جريج عن عطاء عن عبد اهللا عن عطاء واختلف عنه فقال علي بن غراب ع

بن عمرو القاري دخلت أنا واملتوكل بن أيب هنيك على سعد فذكره عن سعد عن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم مرفوعا وقال عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء دخل 

عبد اهللا بن عمرو القاري واملتوكل بن أيب هنيك على سعد بن أيب وقاص فقال 
وقال حممد بن ربيعة عن بن جريج عن عطاء عن سعد بن أيب سعد مثله مرفوعا 

وقاص وقال مندل عن بن جريج عن عطاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسل 
وقال محزة النصييب وهو محزة بن أيب محزة ضعيف عن عمرو بن دينار عن عبد 

 الرمحن بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو وهم والصواب قول عمرو بن
     دينار وابن جريج عن بن أيب مليكة عن بن أيب هنيك عن سعد

عن حديث زر عن عبد اهللا قال هبطوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم  1وسئل -
وهو يقرأ القرآن فلما مسعوه قالوا صه فكانوا سبعة أحدهم زوبعة يعين اجلن فقال 

د بن منيع عن الزبريي يرويه أبو أمحد الزبريي عن الثوري واختلف عنه فرواه أمح
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عن الثوري عن عاصم عن زر عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتابعه 
عبد العزيز بن أبان عن الثوري وقيل عن أيب أمحد الزبريي عن الثوري عن عاصم 

عن زر مل جياوز به وكذلك رواه حيىي القطان مل جياوز به زرا حدثنا أبو حامد حممد 
مي قال ثنا أمحد بن منيع ثنا أبو أمحد الزبريي ثنا سفيان الثوري بن هارون احلضر

عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال هبطوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ 
ببطن خنلة فلما مسعوه قالوا أنصتوا قالوا صه وكانوا سبعة أحدهم زوبعة حدثنا 

محد الزبريي ثنا سفيان عن حممد بن صاحل اجلواريب ثنا عمرو بن علي ثنا أبو أ
عاصم عن زر يف قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن قال أنزل عليه وهو 

. ببطن خنلة مل يذكر بن مسعود  
عن حديث زيد بن وهب عن بن مسعود قال السالم اسم من أمساء اهللا  1وسئل -   

ه فرواه فقال يرويه عنه األعمش واختلف عن  وضعه يف األرض فأفشوه بينكم
شريك وزهري وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس وأبو معاوية وابن منري وأبو جعفر 
الرازي وابن جريج عن فافاه عن األعمش ومسعر عن األعمش كلهم وقفه ورواه 
شريك من رواية ابنه عبد الرمحن عنه مرفوعا ورفعه أيضا إبراهيم بن محيد الطويل 

اد عن أيب عوانة عن األعمش ورفعه أيضا عن شعبة ووقفه غريه ورفعه حيىي بن مح
ورقاء وأيوب بن جابر مجيعا عن األعمش واملوقوف أصح وقال عبد اجمليد بن عبد 

العزيز بن أيب رواد عن بن جريج عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا موقوف وقال 
 أبو كريب عن عمر بن عبيد عن األعمش عن شقيق مل جياوز به 

يد املقربي عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عن حديث سع 2وسئل -   
وسلم خذوا جنتكم قالوا أمن عدو حضر قال ال ولكن من النار سبحان اهللا 

واحلمد هللا احلديث فقال يرويه حممد بن عجالن واختلف عنه فرواه عبد العزيز بن 
خالد  مسلم القسملي عن بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة وخالفه أبو
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األمحر فرواه عن بن عجالن عن عبد اجلليل بن محيد عن خالد بن أيب عمران أن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مرسال ورواه بن عيينة عن بن عجالن مرسال مل 

 جياوز به بن عجالن وقول أيب خالد األمحر أصحها 
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عــرابـل الــصـفـال  
 
يف التعليل جبرح الرواة منهج اإلمام الدارقطين  

 
تنوعت وتعددت أقوال اإلمام الدارقطين يف نقد رواة احلديث ، وميكن 

.تصنيفها إىل ثالثة أصناف رئيسية   
 
األول  بحثامل  

. العبارات الدالة على الضعف اخلفيف  
 

 أوال  : قوله يف الراوي" ليس بالقوي"
ملا نزلت امل بن عباس عن أيب بكر اوسئل عن حديث آخر من حديث  - 

غلبت الروم احلديث يف مراهنته لقريش فقال يرويه عبد اهللا بن عبد الرمحن 
اجلمحي من ولد عامر بن مسعود عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس متصال 

وغريه يرويه عن الزهري مرسال وعبد اهللا اجلمحي ليس بالقوي واملرسل أشبه 
1.بالصواب  

 
ازب عن عمر ان النيب صلى اهللا عليه وسلم وسئل عن حديث الرباء بن ع -

توضأ ومسح على خفيه فقال يرويه عبد األعلى الثعليب عن عبد الرمحن بن أي ليلى 
واختلف عنه فرواه علي بن عبد األعلى عن أبيه عن بن أيب ليلى عن الرباء عن عمر 

فأما عمرو بن أيب قيس   حدث به عنه عمرو بن أيب قيس وشعبة بن احلجاج
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نده ووقفه شعبة ومل يذكر قصة املسح على اخلفني ورواه إسرائيل بن يونس فأس
وورقاء بن عمر وأبو عوانة وشريك وإبراهيم بن طهمان عن عبد األعلى عن بن 

أيب ليلى عن عمر مل يذكروا فيه الرباء بن عازب ورفعوه ورواه عيسى بن عبد 
اء ومل يرفعه والقول فيه عندي الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه عن عمر مل يذكر فيه الرب

قول من قال عن بن أيب ليلى عن عمر ألن إبراهيم بن طهمان وورقاء قاال يف 
روايتهما عن عبد األعلى أن بن أيب ليلى كان جالسا مع الرباء وعمر بن اخلطاب 

 ينظر إىل اهلالل وعبد األعلى ليس بالقوي عندهم واهللا أعلم.1
 

ن اجلعفي عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسئل عن حديث قيس بن مروا -
وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة بن أم عبد فقال هو 

حديث يرويه األعمش عن خيثمة بن عبد الرمحن عن قيس بن مروان عن عمر 
ورواه احلسن بن   ورواه األعمش أيضا بإسناد آخر عن إبراهيم عن علقمة عن عمر

هللا عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع عن قيس أو بن قيس رجل من جعفي عبيد ا
عن عمر وهو قيس بن مروان ورواه عمارة بن عمري عن رجل من جعفي عن عمر 
وهو قيس بن مروان وقد ضبط األعمش إسناده وحديثه وهو الصواب قلت له فان 

على حديث  البخاري فيما ذكره أبو عيسى عنه حكم حبديث احلسن بن عبيد اهللا
ن احلسن بن األعمش قال الشيخ وقول احلسن بن عبيد اهللا عن قرثع غري مضبوط أل

عبيد اهللا ليس بالقوي وال يقاس باألعمش وروى هذا احلديث أبو بكر بن عياش 
عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود عن أيب بكر وعمر قاله 

آدم فرواه عن أيب بكر بن عياش عن عاصم  فرات بن حمبوب عنه وخالفه حيىي بن
2. عن زر عن عبيد اهللا أن أبا بكر وعمر بشراه  
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وسئل عن حديث النعمان بن بشري عن علي يف قوله أن الذين سبقت هلم  -
منا احلسين أولئك عنها مبعدون قال ذلك عثمان وطلحة والزبري وأنا من شيعتهم 

فرواه يعقوب القمي عن ليث عن  فقال يرويه ليث بن أيب سليم واختلف عنه
الشعيب عن النعمان بن بشري كذلك قاله جميب بن غياث عن يعقوب وخالفه حممد 

بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين فقال عن ليث بن أيب سليم عن بن النعمان بن بشري 
عن علي وزاد فيه أبا بكر وعمر وقال وأنا منهم وقيل عن يعقوب القمي عن 

عن النعمان بن بشري قال ذلك حيىي بن الضريس عن يعقوب  أشعث عن الشعيب
 ويعقوب القمي ليس بالقوي. 1

 
308 وسئل عن حديث احلسني بن علي عن علي عن النيب صلى اهللا عليه  - 

وسلم قال من قال كل يوم مائة مرة ال إله إال اهللا امللك احلق املبني كان له أمانا من 
ي عن مالك بن أنس واختلف عنه فرواه الفضل الفقر واستجلب به الغىن فقال يرو

بن غامن عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي قال ذلك إبراهيم املخرمي 
ومحيد بن يونس الزيات عنه وخالفهما حممد بن أمحد بن الرباء فرواه عن الفضل بن 
ر غامن عن مالك عن جعفر عن أبيه مرسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه عم
بن إبراهيم كردي عن مالك فتابع رواية بن أيوب عن الفضل بن غامن وكذلك 
رواه أبو حنيفة سلم بن املغرية عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي 

 والفضل بن غامن ليس بالقوي.2
 

وسئل عن حديث جابر بن عبد اهللا عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه  -
ال هو الطهور ماؤه احلل ميتته فقال هو حديث تفرد به وسلم أنه سئل عن البحر فق

عبد العزيز بن أيب ثابت الزهري وهو عبد العزيز بن عمران بن عمر بن عبد الرمحن 
                                                 

 91/  3العلل  -  1
 106/  3ابق الس -  2



- 198 - 
 

احلديث رواه عن إسحاق بن حازم الزيات عن وهب بن  ضعيفبن عوف مديين 
بن كيسان عن جابر عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإسحاق 

حازم هذا شيخ مديين ليس بالقوي وقد اختلف عنه يف إسناد هذا احلديث فرواه 
أبو القاسم بن أيب الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد اهللا بن مقسم عن جابر عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر فيه أبا بكر حدث به عنه كذلك أمحد بن 
يق موقوفا من قوله غري مرفوع إىل حنبل وقد روى هذا احلديث عن أيب بكر الصد

النيب صلى اهللا عليه وسلم من رواية صحيحة عنه حدث به عبيد اهللا بن عمر عن 
عمرو بن دينار عن أيب الطفيل عن أيب بكر قوله ورواه بن زاطيا عن شيخ له من 

حديث عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بن دينار عن أيب الطفيل عن أيب بكر عن النيب 
1. عليه وسلم ووهم يف رفعه واملوقوف أصح صلى اهللا  

 
وسئل عن حديث أيب وائل عن علي قال ما أوصى رسول اهللا صلى اهللا  -   

عليه وسلم ما أوصى ولكن إن يرد اهللا بالناس خريا فسيجمعهم على خريهم كما 
مجعهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خريهم فقال هو حديث يرويه 

رة واختلف عنه فرواه حممد بن احلسن الواسطي عن احلسن بن احلسن بن عما
عمارة عن عاصم عن أيب وائل وتابعه إسحاق بن إبراهيم بن شاذان وإبراهيم بن 

أيب العنبس عن جعفر بن عون عن احلسن بن عمارة عن عاصم وغريمها يرويه عن 
عن  جعفر عن احلسن عن عمارة بن واصل األحدب عن أيب وائل وقيل عن جعفر

احلسن بن عمر الفقيمي عن واصل وال يصح ذكر الفقيمي ورواه يونس بن بكري 
 ضعيفعن احلسن بن عمارة عن احلكم وواصل عن أيب وائل واحلسن بن عمارة 

وروى هذا احلديث أيضا عن الشعيب عن أيب وائل حدث به شعيب بن ميمون 
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الواسطي عن حصني وأيب جناب عن الشعيب عن أيب وائل وشعيب بن ميمون ليس 
 بالقوي.1

 
مضطرب ال أحكم فيه بشيء: قوله يف الراوي :     ثانيا  
وسئل عن حديث حرملة بن إياس الشيباين عن أيب قتادة عن النيب صلى  -   

اهللا عليه وسلم يف فضل يوم عاشوراء ويوم عرفة فقال يرويه عطاء بن أيب رباح 
طاء فرواه عنه مهام بن حيىي وجماهد ومنصور بن املعتمر واختلف عنهم فأما ع

واختلف عنه أيضا فقال أبو الوليد وعبد اهللا بن رجاء ومسلم بن إبراهيم عن مهام 
عن حرملة بن إياس الشيباين عن أيب قتادة وقال   مسعت عطاء حيدث عن أيب اخلليل

يزيد بن هارون عن مهام فيه عن إياس بن حرملة قبله عن أيب قتادة ورواه بن جريح 
اء عن أيب اخلليل عن أيب قتادة ومل يذكر بينهما حرملة وكذلك قال بن أيب عن عط

ليلى عن عطاء ورواه عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن عطاء وجماهد عن موىل أليب 
قتادة عن أيب قتادة ومل يذكر أبا اخلليل وال حرملة وعبد اهللا بن مسلم ليس بالقوي 

ألشجعي عن الثوري عن ليث عن ورواه الثوري عن ليث واختلف عنه فقال ا
عطاء عن أيب اخلليل عن أيب قتادة وخالفه علي بن اجلعد عن الثوري فقال عن ليث 
عن جماهد عن اخلليل عن أيب قتادة وكذلك قال يزيد بن إبراهيم التستري وأبو بكر 
بن عياش عن ليث عن جماهد ورواه احلسن بن مسلم بن يناق عن جماهد عن موىل 

قتادة ورواه منصور بن املعتمر واختلف عنه فقال حيىي بن سعيد   عن أيبأليب قتادة 
القطان وعبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن حرملة بن إياس عن أيب قتادة 

وقال حيىي بن آدم عن سفيان عن منصور عن جماهد عن أيب اخلليل عن أيب قتادة 
عن حرملة بن إياس  وقال بن املبارك عن الثوري عن منصور حدثين أبو اخلليل

الشيباين عن أيب قتادة أو موىل أليب قتادة عن أيب قتادة وكذلك قال الفريايب عن 
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الثوري ومل يذكر الشك وقال علي بن اجلعد عن الثوري عن منصور عن جماهد 
عن أيب قتادة ورواه زائدة عن منصور عن أيب اخلليل عن حرملة بن إياس عن موىل 

ة أو عن أيب قتادة وتابعه فضيل بن عياض وأبو حفص األبار أليب قتادة عن أيب قتاد
محيد ورواه جرير عن منصور عن أيب اخلليل أو عن جماهد   وأبو عوانة وعبيدة بن

عن أيب اخلليل عن حرملة بن إياس عن أيب قتادة أو عن موىل أليب قتادة عن أيب 
ل عن حرملة بن قتادة والشك فيه من جرير وقال ورقاء عن منصور عن أيب اخللي

إياس عن أيب قتادة وقال اجلراح بن مليح عن منصور عن أيب اخلليل عن إياس بن 
حرملة أو حرملة بن إياس عن أيب قتادة قال الشيخ هو مضطرب ال أحكم فيه 

بشيء 1وروى هذا احلديث سفيان بن عيينة عن دود بن شابور عن أيب قزعة عن 
ة وهو احملفوظ عن بن عيينة قال ذلك عنه أيب اخلليل عن أيب حرملة عن أيب قتاد

احلميدي وسعيد بن منصور ونصر بن علي وأبو األحوص وعبد اهللا بن أيوب 
بن عيينة احلفاظ عنه ورواه إبراهيم بن بشار عن اأصحاب   املخزمي وغريهم من

أيب عيينة فخلط فيه وقدم وأخر وأظن الوهم فيه من إبراهيم أو ممن رواه عنه 
ادا قول من قال عن أب اخلليل عن حرملة بن إياس عن أيب قتادة وأحسنها إسن

وروته مسلم بن مسلم العجلي عن جماهد عن أيب حرملة عن أيب قتادة وروى عن 
زيد جماهد عن قتادة مرسال وقيل عن محاد بن زيدعن سليمان التيمي عن عطاء عن 

ع عن بن أيب ليلى عن أيب اخلليل عن أيب قتادة وال يثبت هذا وقيل عن قيس بن الربي
عطاء عن أيب الطفيل عن أيب قتادة وهذا وهم ممن رواه عن قيس بن الربيع وامنا هو 
عن أيب اخلليل ورواه أبان بن أيب عياش عن أيب اخلليل عن إياس بن حرملة عن أيب 

قتادة وامنا هو حرملة بن إياس وروى عن بن هليعة عن أيب الزبري عن أيب قتادة 
اد بن شعيب عن أيب الزبري عن أيب اخلليل عن حرملة عن أيب قتادة مرسال وقال مح

وهو أصح من قول بن هليعة حدثنا أبو القاسم البغوي قال ثنا علي بن اجلعد أنبأنا 
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سفيان الثوري عن منصور عن جماهد عن أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ها وحدثنا أبو القاسم البغوي قال صوم يوم عرفة كفارة ستني سنة بعدها وسنة قبل

قال ثنا علي بن اجلعد أنبا سفيان عن ليث عن جماهد عنأيب اخلليل عن أيب قتادة عن 
. النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله  

ممن روى عنه عدم مساع الراوي:  ثالثا  
وسئل عن حديث زيد بن خالد اجلهين عن عثمان عن النيب  صلى اهللا  -   

ن املاء فقال هو حديث يرويه حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عليه وسلم  املاء م
عطاء بن يسار عن زيد بن خالد وأسنده عن عثمان وطلحة والزبري وأيب بن كعب 

عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم حدث به عن حيىي حسني املعلم وشيبان وهو 
يا فأمروه ويف حديث شيبان أن زيدا سأل عليا وطلحة والزبري وأب صحيح عنهما

بذلك ومل يذكر فيه النيب  صلى اهللا عليه وسلم  ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن زيد بن خالد أنه سأل مخسة أو أربعة من أصحاب النيب  صلى اهللا عليه 
وسلم  فأمروه بذلك ومل يرفعه ويف حديث حسني املعلم عن حيىي قال أبو سلمة 

أنه مسع ذلك من رسول اهللا  صلى اهللا عليه  وأخربين عروة أن أبا أيوب أخربه
وسلم  ويف هذا املوضع وهم ألن أبا أيوب مل يسمع هذا من رسول اهللا  

صلى اهللا عليه وسلم  وإمنا مسعه من أيب بن كعب عن النيب  صلى اهللا عليه 
1. وسلم قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أيب أيوب عن أيب بن كعب  

 
حديث الصناحبي عن علي عن النيب  صلى اهللا عليه وسئل عن  -        

وسلم أنا مدينة احلكمة وعلي باهبا فمن أراد املدينة فليأهتا من باهبا فقال هو حديث 
يرويه سلمة بن كهيل واختلف عنه فرواه شريك عن سلمة عن الصناحبي عن علي 

ن واختلف عن شريك فقيل عنه عن سلمة عن رجل عن الصناحبي ورواه حيىي ب
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سلمة بن كهيل عن أبيه عن سويد بن غفلة عن الصناحبي ومل يسنده واحلديث 
 ثابت وسلمة   مل يسمع  من الصناحبي .1

 
وسئل عن حديث عبد اهللا بن جني عن علي عن النيب  صلى اهللا عليه  -     

وسلم إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه متثال فقال هو حديث يرويه احلارث العكلي 
فرواه مغرية بن مقسم وعمارة بن القعقاع واختلف عنهما عن  واختلف عنه

احلارث العكلي فأما حديث املغرية فرواه جرير بن عبد احلميد عنه عن احلارث 
العكلي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد اهللا بن جني وخالفه أبو بكر بن 

بينهما أبا زرعة  مل يذكر عياش فرواه عن املغرية عن احلارث عن عبد اهللا بن جني
واختلف عن عمارة بن القعقاع فرواه عبد الواحد بن زياد عن عمارة عن احلارث 
العكلي عن أيب زرعة عن عبد اهللا بن جني حدث به عنه أبو سعيد موىل بين هاشم 
وإسحاق بن عمر بن سليط وقال مسدد عن عبد الواحد عن عمارة عن أيب زرعة 

يد بن أيب أنيسة عن احلارث العكلي عن أيب زرعة مل يذكر بينهما احلارث ورواه ز
عن عبد اهللا بن جني عن علي وروي عن أيب إسحاق السبيعي وجابر اجلعفي عن 
بن جني وهو غريب عنهما ويقال أن عبد اهللا بن جني مل يسمع هذا من علي 

ورواه شرحبيل بن مدرك عن  وإمنا رواه عن أبيه عن علي وليس بقوي يف احلديث
عن أبيه عن علي حدثنا أمحد بن عمر القزويين ثنا علي بن احلسني بن سلم بن جني 

ثنا عبد اهللا بن داود األصبهاين ثنا إبراهيم بن أيوب ثنا أبو هاين عن سفيان عن 
جابر عن عبد اهللا بن جني عن علي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  أنه كان يأتيه 

يه النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فجاءه جربيل كل ليلة وكل يوم فيتنحنح فيخرج إل
ليلة فخرج إليه النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال جربيل إين ألمسع حسا فنظروا فإذا 

هو بكلب صغري للحسن فقال جربيل إن املالئكة جتتنب البيت يكون فيه اجلنب 
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والكلب والصورة حدثنا أمحد بن عيسى بن السكني ثنا إسحاق بن زريق ثنا 
م بن خالد ثنا سفيان عن جابر عن عبد اهللا بن جني عن علي قال كنت أيت إبراهي

النيب  صلى اهللا عليه وسلم كل غداة فإذا تنحنح دخلت وإذا سكت مل أدخل قال 
فخرج إيل فقال حدث البارحة أمر مسعت حشحشة يف الدار فإذا أنا جبربيل فقلت 

املالئكة ال يدخلون البيت  ما منعك فإذا جبرو للحسن حتت كرسي لنا قال فقال إن
1. إذا كان فيه ثالث خالل كلب وصورة وجنب  

 
وسئل عن حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي أردت أن أفرق  -     

بني امرأة وولدها فنهاين رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  عن ذلك وروى أردت 
ما مجيعا أو دعهما فقال أن أبيع غالمني أخوين فقال النيب  صلى اهللا عليه وسلم بعه

رواه عن احلكم بن عتيبة واختلف عنه فرواه شعبة وسعيد بن أيب عروبة واختلف 
بن  عن سعيد فقال خالد بن عبد اهللا وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب

عطاء عن سعيد بن أيب عروبة عن احلكم وسعيد مل يسمع من احلكم شيئا وقال 
د بن حنبل عن اخلفاف عن سعيد بن أيب عروبة حممد بن سوار وعبد األعلى وأمح

عن رجل عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى وتابعهم زيد بن أيب أنيسة وحممد 
بن عبيد اهللا العرزمي فروياه عن احلكم عن بن أيب ليلى وخالفهم أبو خالد الداالين 

رمي فرووه عن يزيد بن عبد الرمحن واحلجاج بن أرطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو م
شبيب عن علي وال ميتنع أن يكون احلكم مسعه منهما  احلكم عن ميمون بن أيب

مجيعا فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا واهللا أعلم وأما حديث شعبة عن احلكم 
فرواه عنه وضاح بن حسان الدفع وتابعه إمساعيل بن أيب احلارث وعي بن سهل 

ا يرويه عن عبد الوهاب عن سعيد وهو عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وغريمه
احملفوظ واهللا أعلم ورواه بن أيب ليلى عن احلكم مرسال عن علي حدثناه القاضي 
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احلسني بن إمساعيل احملاملي قال ثنا إمساعيل بن أيب احلارث وحممد بن الوليد الفحام 
لى عن قاال ثنا عبد الوهاب اخلفاف ثنا شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب لي

علي قال قدم على رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  سيب فأمرين ببيع أخوين 
فبعتهما وفرقت بينهما فبلغ ذلك النيب  صلى اهللا عليه وسلم فقال أدركهما 

1. فارجتعهما وبعهما مجيعا وال تفرق بينهما  
 

وسئل عن حديث بن أيب ليلى عن حديث علي والين رسول اهللا  صلى  -     
عليه وسلم  مخس اخلمس فوضعته مواضعه حياة رسول اهللا  صلى اهللا عليه اهللا 

وسلم وحياة أيب بكر وحياة عمر احلديث فقال يرويه مطرف بن طريف واختلف 
عنه فرواه أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي 

الرمحن بن أيب وخالفه أبو عوانة رواه عن مطرف عن رجل يقال له كثري عن عبد 
ليلى عن علي وكثري هذا جمهول ومطرف   مل يسمع   من بن أيب ليلى وهذا 
احلديث يرويه عبد اهللا الرازي عن بن أيب ليلى عن علي حدث به عنه احلسني بن 

2. ميمون قاله هاشم بن الربيد عنه  
وسئل عن حديث علي بن ربيعة الواليب األسدي عن علي يف ركوب الدابة  -

ال مث ذلك فقال حدث به أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة رواه عن وما يق
أيب إسحاق كذلك منصور وعمرو بن قيس املالئي وسفيان الثوري وأبو األحوص 

سليمان واألجلح بن عبد اهللا واختلف عنه فقال  وشريك وأبو نوفل علي بن
  إسحاقمصعب بن سالم عن األجلح وأبو يوسف القاضي عن ليث مجيعا عن أيب

عن احلارث عن علي وومها والصواب ما رواه شيبان عن األجلح عن أيب إسحاق 
عن علي بن ربيعة وكذلك قال أصحاب أيب إسحاق عنه وأبو إسحاق مل يسمع 
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هذا احلديث من علي بن ربيعة يبني ذلك ما رواه عبد الرمحن بن مهدي عن 
ل حدثين يونس بن خباب شعبة قال قلت أليب إسحاق مسعته من علي بن ربيعة فقا

عن رجل عنه وروى هذا احلديث شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب عن 
بن عقبة األدي عن علي بن ربيعة ورواه املنهال بن عمرو وإمساعيل بن عبد  شقيق

امللك بن أيب الصغري عن علي بن ربيعة فهو من رواية أيب إسحاق مرسال وأحسنها 
ن علي بن ربيعة واهللا أعلم ورواه حممد بن عبد إسنادا حديث املنهال بن عمرو ع

الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم بن عتيبة عن علي بن ربيعة حدثنا القاضي حسني بن 
إمساعيل قال ثنا زكريا بن حيىي الباهلي ال ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا سفيان 
ى اهللا حدثين أبو إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أيب طالب عن النيب  صل

عليه وسلم قال يتعجب الرب أو ربنا عز وجل إذا قال لعبد سبحانك اللهم ال إله 
1. إال أنت ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت  

 
وسئل عن حديث حممد بن احلنفية عن علي بن أيب طالب عن النيب   -     

حلمر األهلية فقال يرويه صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي نكاح املتعة وحترمي حلوم ا
الزهري عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن احلنفية عن أبيهما عن علي حدث به 

كذلك مالك بن أنس يف املوطأ ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد وعبد العزيز بن أيب 
فأما  ابن عمر وإمساعيل بن أمية سلمة املاجشون وسفيان بن عيينة ومعمر وعبيد اهللا

أصحاب موطأ على قول واحد عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن عن  مالك فاتفق
أبيهما واختلف عنه املوطأ فرواه الثوري عن مالك عن الزهري عن احلسن بن حممد 

وقيل عن الثوري عن احلسن وعبد اهللا من قال هذا  عن أبيه ومل يذكر عبد اهللا أخاه
هري عن احلسن بن عن الثوري فلم يضبطه عنه ورواه ورقاء عن مالك عن الز

حممد وحده مرسال عن علي ورواه محاد بن زيد عن مالك عن الزهري عن عبد اهللا 
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بن حممد وحده عن أبيه عن علي ورواه حيىي بن سعيد األنصاري عن مالك 
واختلف عنه فقال عبد الوهاب الثقفي وخالد الواسطي وإمساعيل بن عياش عن 

ري عن عبد اهللا واحلسن عن أبيهما حيىي بن سعيد األنصاري عن مالك عن الزه
عن علي كقول أصحاب املوطأ وقال هشيم وعبيد اهللا بن عمرو وزفر بن اهلذيل 

عن حيىي بن سعيد عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن عن أبيهما عن علي ومل 
 يذكروا يف اإلسناد مالكا ورواه محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن مالك عن

حده عن أبيه عن علي كرواية محاد عن مالك وأما عبيد اهللا الزهري عن عبد اهللا و
بن عمر فاختلف عنه أيضا فرواه عبدة بن سليمان وأبو أسامة وعبد اهللا بن إدريس 
وعبد اهللا بن منري وحيىي بن سعيد األموي وشريك وعمرو بن عبد الغفار فقالوا عنه 

ن عبيد اهللا واحلسن عن ورواه الفاء ع عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن عن أبيهما
علي مرسال ورواه الثوري عن عبيد اهللا بن عمرو قد اختلف عنه فقال أبو حذيفة 
عن الثوري عن عبيد اهللا عن الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي ووهم 

فيه وقال مهران بن أيب عمر وحممد بن كثري عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمر 
زهري عن احلسن بن حممد مرسال عن علي وكذلك قال وإمساعيل بن أمية عن ال

أبو حذيفة عن الثوري عن إمساعيل بن أمية وحده عن الزهري وقال حيىي بن آدم 
عن الثوري عن إمساعيل عن الزهري عن احلسن بن حممد عن أبيه عن علي وقال 

حفص بن بكري بن عامر عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن عبد اهللا 
واحلسن عن أبيهما عن علي وقال أيضا عن الثوري عن إمساعيل بن أمية عن 

وحده عن أبيه عن علي وقال حيىي بن أيوب عن  الزهري عن احلسن بن حممد
إمساعيل بن أمية عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن مرسال عن علي وأما معمر فقال 

ا عن علي وقال محاد عبد الرزاق عنه عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن عن أبيهم
بن زيد عن معمر عن الزهري عن عبد اهللا وحده عن أبيه عن علي قال ذلك عارم 

عن محاد وخالفه املقدمي عن محاد فقال عن معمر عن الزهري عن عبد اهللا عن 
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علي مرسال ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد اهللا بن حممد وحده عن 
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك أبيه عن علي وقال يف حديثه هنى 

وزاد فيه أيضا قلت له فهال عن احلسن قال لو أن احلسن  وال يقول ذلك غريه
حدثين مل شك وقال إبراهيم بن إمساعيل بن جممع عن الزهري عن احلسن بن حممد 
وحده عن أبيه عن علي وهو حديث صحيح والصواب من ذلك ما رواه مالك يف 

ابن عيينة ويونس وأسامة بن زيد ومن تابعهم عن الزهري عن عبد اهللا املوطأ و
واحلسن عن أبيهما عن علي ورواه أبو سعد البقال واختلف عنه فقيل عنه عن 
الزهري عن أنس وقيل عنه عن الزهري عن عبد اهللا بن حممد عن أبيه عن علي 

ثنا جنيح بن إبراهيم قال   حدثنا علي بن عبد اهللا بن عمر بن البازيار بغدادي ثقة
قال ثنا سعيد بن عمر وحدثنا حممد بن أمحد بن راشد من أصل كتابه قال ثنا حممد 

بن أشكاب ثنا سعيد بن عمر ثنا عبثر أبو زبيد عن سفيان الثوري عن مالك بن 
أنس عن حممد بن مسلم الزهري عن احلسن بن حممد بن احلنفية عن أبيه قال كلم 

ة فقال علي إنك امرء تائه ان رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم بن عباس عليا يف املتع
هنى عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر األهلية لفظها قريب حدثنا عبد اهللا بن حممد  

بن زياد قال ثنا حممد بن أشكاب قال ثنا سعيد بن عمرو قال ثنا عبثر بن القاسم 
ري عن عبد اهللا واحلسن حدثين سفيان الثوري قال حدثنا مالك بن أنس عن الزه

ابين حممد بن علي عن أبيهما عن علي أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم هنى عن 
نكاح املتعة حدثنا حممد بن خملد قال ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي الكويف قال ثنا 
سعيد بن عمرو ثنا عبثر عن سفيان عن مالك بن أنس عن الزهري عن احلسن 

د بن احلنفية عن أبيهما عن علي أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  اهللا ابين حمم وعبد
هنى يوم خيرب عن متعة النساء حدثنا عبد الرمحن بن إمساعيل العروصي مبصر ثقة 
قال ثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثين أمحد بن حممد بن بسطام أبو العباس قال 

بعض أيامه واشتد ذلك  قال حيىي بن أكثم كان املأمون قد أطلق نكاح املتعة يف
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علي رجاء يأمر مبا قد هنى عنه كل من كان قبله فبينا أنا يف مرتيل إذ دخل علي 
عبد الرمحن بن إسحاق القاضي وآخر مساه فقلت هلما إن أمري املؤمنني أمر كذا 

وكذا فإذا دخلتما عليه فكلماه فيه فوعدا بذلك فلما دخال عليه هاباه ومل يكلماه 
بن شهاب الزهري وكنت  ا علي فقلت يا أمري املؤمنني ما تقول يفبشيء مث دخال 

أعلم أن رأيه فيه حسن فقال أحسن القول قلت فما تقول يف عبد اهللا بن حممد بن 
احلنفية فقال ما عسى أن أقول يف أيب هاشم أقول انه الثقة املأمون قلت ما تقول يف 

الت اليت مل يكن من سؤالك فيما أبيه حممد بن احلنفية نفسه فقال يل ما هذه السؤا
قبل هو الثقة املرضا فقلت له قد بلغين التابعني بكذا وكذا والزهري الذي قلت فيه 

من حسن القول ما قلت هو الذي روى عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن علي 
عن أبيهما عن علي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  أنه هنى عن املتعة يوم خيرب 

علمت هذا فقلت قد أمرت خبالفة فقال إمنا خبالفة إذا مل أعلم فأما اآلن  فقال ما
فأنا أهنى عنه أخربنا علي بن الفضل أخربنا أبو حيىي البلخي عبد الصمد بن الفضل 
أن شداد بن حكيم حدثهم عن زفر بن اهلذيل عن حيىي بن سعيد عن الزهري عن 

حممد بن علي عن عي قال هنى عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن علي عن أبيهما 
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيرب قال الشيخ كذا قال عن 
حيىي بن سعيد عن الزهري وحيىي مل يسمع هذا من الزهري إمنا مسعه من مالك 
بن أنس عن الزهري قال ذلك عبد الوهاب الثقفي وإمساعيل بن عياش ومحاد بن 

1. زيد  
عن حديث مصعب عن أبيه عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  إمنا وسئل  -   

نصر اهللا هذا األمة لضعيفها بدعائهم وصالهتم وإخالصهم فقال يرويه طلحة بن 
مصرف عن مصعب بن سعد حدث به زبيد ومسعر وليث فوصلوه ورواه حممد بن 

طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد أن سعدا رأى له فضال على دونه فقال 
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رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ومل يسنده كما أسنده غريه وحممد بن طلحة   
 مل يسمع   من أبيه واملتصل أصح .1

 
وسئل عن حديث يزيد بن احلراث عن سعيد بن زيد عن النيب  صلى  -   

اهللا عليه وسلم  عشرة يف اجلنة فذكرهم فقال حدث به أبو يعفور العبدي وامسه 
ارث ويف احلديث أن سعيد بن زيد قال مسعت أبا بكر وقدان عن يزيد بن احل

الصديق يقول للنيب  صلى اهللا عليه وسلم  ليتين رأيت رجال من أهل اجلنة فيجعل 
يف احلديث روايته عن سعيد بن زيد عن أيب بكر الصديق وروى هذا احلديث أيضا 

ن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن سعيد بن زيد تفرد به حممد بن أنس ع
األعمش وهو مرسل ألن ساملا   مل يسمع   من سعيد بن زيد وقال عكرمة بن 

إبراهيم عن عبد الرمحن بن بكر جمهول عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان موىل 
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم عن سعيد بن زيد ورواه صاحل بن موسى الطلحي 

قاسم األسدي فرواه عن عن عاصم عن زر عن سعيد بن زيد وخالفه حممد بن ال
الثوري وشريك وأيب بكر بن عياش وغريهم عن عاصم عن زر عن علي ورواه 

إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبد الرمحن السلمي عن سعيد بن زيد قال ذلك 
حممد بن يوسف الطباع عن أمحد بن يونس عنه وغريه يرويه عن إسرائيل عن أيب 

2. ملرسل عن أيب إسحاق أصحإسحاق عن أيب عبد الرمحن مرسال وا  
وسئل عن حديث طارق بن شهاب عن بن مسعود قال النيب  صلى  -       
اهللا عليه وسلم اقتربت الساعة وال يزداد الناس على الدنيا إال حرصا وال يزداد 
منهم إال بعدا وبني يدي الساعة تسليم اخلاصة ويفشو التجارة حىت تعني املرأة 

ة فأنزهلا بالناس مل يسد فاقته ومن أنزهلا باهللا أوشك اهللا له زوجها ومن أصابته فاق
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بالغنا فقال يرويه بشري بن سلمان عن سيار واختلف عنه فرواه مجاعة منهم خملد بن 
يزيد ووكيع وحيىي بن آدم وعبد اهللا بن داود اخلرييب وأبو أمحد الزبريي فقالوا 

وهم وإمنا هو سيار أبو محزة كلهم عن سيار أيب احلكم وقوهلم سيار أبو احلكم 
الكويف كذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري عن بشري عن سيار أيب محزة وهو 

الصواب وسيار أبو احلكم   مل يسمع  من طارق بن شهاب شيئا ومل يرو 
 عنه.1

 
وسئل عن حديث مصعب عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا نصر  -

م وصالهتم وإخالصهم فقال يرويه طلحة بن اهللا هذا األمة لضعيفها بدعائه
مصرف عن مصعب بن سعد حدث به زبيد ومسعر وليث فوصلوه ورواه 

حممد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد أن سعدا رأى له فضال على 
دونه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يسنده كما أسنده غريه 

 وحممد بن طلحة مل يسمع من أبيه واملتصل أصح.2
 
 

وصف الراوي بالوهم  :  رابعا  
:كما ورد يف األسئلة التالية  

وسئل عن حديث أنس عن أيب بكر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  حديث 
الصدقات بطوله فقال يرويه حممد بن مصفى عن نعيم بن محاد عن الفاء عن أبيه 

مخس من اإلبل عن أنس بن مالك عن أيب بكر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم يف 
وخالفه حممد بن عبد األعلى الصنعاين فرواه عن الفاء عن   شاة حديث الصدقات

أبيه قال بلغين عن أنس عن أيب بكر من تزوجها إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم 
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وروى هذا احلديث حممد بن عبد اهللا األنصاري عن أبيه عن مثامة عن أنس أن أبا 
ت ورواه محاد بن زيد عن أيوب قال قرأت كتابا مث بكر كتب له كتابا يف الصدقا

مثامة كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر ألنس بن مالك وكذلك رواه محاد بن 
سلمة عن مثالة عن كتاب أيب بكر ألنس وحديث نعيم بن محاد الذي أسنده وهم 
والصحيح حديث مثامة عن أنس وقد حدث به عزرة بن ثابت عن مثامة عن أنس 

أبو خليفة عن أبيه عن عرعرة بن الربند عنه تفرد به وروى عن األوزاعي  حدث به
عن الزهري عن أنس حنو قول مثامة قال ذلك حيىي بن محزة عن سلمة بن عمرو 

1. القاضي أنه جده خبط األوزاعي عن الزهري عن أنس  
وسئل عن حديث قيس بن أيب حازم عن أيب بكر الصديق عن النيب  صلى اهللا  -

فقال هو  وسلم إذا رأى الناس املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابهعليه 
حديث رواه إمساعيل بن أيب خالد عن قيس فرواه عنه مجاعة من الثقات فاختلفوا 

عليه فيه فمنهم من أسنده إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم  ومنهم من أوقفه على أيب 
عليه وسلم عبد اهللا بن منري وأبو أسامة وحيىي بكر فممن أسنده إىل النيب  صلى اهللا 

بن سعيد األموي وزهري بن معاوية وهشيم بن بشري وعبيد اهللا بن عمرو وحيىي بن 
عبد امللك بن أيب غنية ومروان بن معاوية الفزاري ومرجي بن رجاء ويزيد بن 

ن عاصم وجرير ب هارون وعبد الرحيم بن سليمان والوليد بن بن القاسم وعلي بن
عبد احلميد وشعبة بن احلجاج ومالك بن مغول ويونس بن أيب إسحاق وعبد 

العزيز بن مسلم القسملي وهياج بن بسطام ومعلى بن هالل وأبو محزة السكري 
وخالفهم حيىي  ووكيع بن اجلراح فاتفقوا على رفعه إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم

الد وعبيد اهللا بن موسى فرووه جم بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة وإمساعيل بن
عن إمساعيل موقوفا على أيب بكر ورواه بيان بن بشر وطارق بن عبد الرمحن وذر 
بن عبد اهللا اهلمداين واحلكم بن عتيبة وعبد امللك بن عمري وعبد امللك بن ميسرة 
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فرووه عن قيس عن أيب بكر رواة هذا احلديث ثقات ويشبة أن يكون قيس بن أيب 
ينشط يف الرواية مرة فيسنده جينب عنه فيقفه على أيب بكر وروى هذا  حازم كان

احلديث عن حممد بن قدامة املصيصي عن جرير عن إمساعيل بن أيب خالد عن 
طارق بن شهاب عن أيب بكر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم مرفوعا وذلك وهم 

1. من رواية والصحيح عن جرير ما تقدم ذكره عن إمساعيل عن قيس  
 

وسئل عن حديث آخر من حديث قيس بن أيب حازم عن أيب بكر الصديق عن  -
النيب  صلى اهللا عليه وسلم يف سعد بن أيب وقاص اللهم سعد سهمه وأوجب دعوته 

فقال رواه حممد بن خفنان عن حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن بيان بن بشر عن 
 قيس بن أيب حازم عن أيب بكر وهو  وهم.

جعفر بن عون عن إمساعيل عن قيس عن سعد وأصحاب إمساعيل يروونه ورواه   
2.عن إمساعيل عن قيس مرسال  

 
عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيه أن النيب  صلى اهللا  ىوسئل عن حديث يرو -

عليه وسلم  قال ال تعضية على أهل املرياث إال ما محل القسم فقال يرويه أبو بكر 
عن صديق بن موسى عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن  بن أيب سربة عن بن جريح

 أبيه   وهو وهم. 3
واحملفوظ عن ابن جريح عن صديق بن موسى عن حممد بن أيب بكر بن حممد بن  

صلى اهللا عليه وسلم رواه بن وهب وروح بن حزم عن أبيه مرسال عن النيب  عمرو
.وحجاج وغريهم  

 

                                                 
 253/  1العلل  -  1
 259/  1السابق  -  2
 290/  1العلل  -  3



- 213 - 
 

ر عن النيب  صلى اهللا عليه بن عمر عن عماوسئل عن حديث نافع عن  -   
وسلم  تابعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب فقال يرويه إمساعيل 
بن مسلم املكي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه خطبهم 

فقال فرقوا بني احلج والعمرة فإنه أمت حلجكم وتابعوا بني احلج والعمرة فإهنما 
فقر والذنوب فأما قوله األول فصحيح عن نافع عن بن عمر وأما قوله ينفيان ال

تابعوا فهو   وهم  من حديث نافع وإمنا رواه عبيد اهللا عن عاصم بن عبيد اهللا 
عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم 

1.وهو الصواب   
   
عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم إذا أكل وسئل عن حديث سامل عن أبيه عن   

أحدكم فيأكل بيمينه احلديث فقال هو حديث يرويه الوهري واختلف عنه فرواه 
معمر عن الزهري واختلف عن معمر فقال سعيد بن أيب عروبة عن معمر عن 
الزهري عن سامل عن أبيه عن عمر قاله مكي بن إبراهيم عنه وخالفه غريه عن 

فيه عمر وكذلك قال عبد الرزاق عن معمر وكذلك قيل عن عبدة  سعيد فلم يذكر
بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن سامل بن عمر عن عمر وهو   
وهم  ممن قاله واحملفوظ عن عبدة عن عبيد اهللا عن الزهري عن أيب بكر بن عبيد 

فرووه عن عبيد اهللا عن جده عبد اهللا بن عمر عن عمرعدا عبدة أصحاب عبيد اهللا 
اهللا عن الزهري ومل يذكروا فيه عمر والقول قول من مل يذكر فيه عمر وكذلك 
رواه مالك ويونس عن الزهري عن بن بكر بن عبيد اهللا عن بن عمر عن النيب  

صلى اهللا عليه وسلم  وقيل إن أبا بكر بن عبيد اهللا امسه القاسم ومل يسمع هذا من 
واه عن القاسم بن عبيد اهللا عن سامل عن بن زيد رحممد بن  ن عمر بنبن عمر أل

عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وهو أصحها واهللا أعلم رواه عمر بن قيس 
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املكي عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وذلك وهم 
نيب  ورواه النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن ال
1.صلى اهللا عليه وسلم قاله بن جريج عنه وذلك وهم من النعمان على الزهري  

 
وسئل عن حديث أيب هريرة عن عمر عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  الريح  -   

من روح اهللا فقال هو حديث رواه علي بن معبد بن شداد املصري عن بشر بن 
أيب هريرة عن عمر عن النيب   بكر عن األوزاعي عن الزهري عن ثابت الزرقي عن

 صلى اهللا عليه وسلم 
 ووهم فيه والصواب ما رواه احلفاظ عن األوزاعي وأصحاب الزهري عن الزهري 

عن ثابت الزرقي عن أيب هريرة أن عمر سأهلم عن الريح فقال أبو هريرة مسعت 
 رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقول الريح من روح اهللا

ري فيه فقيل عن الزهري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب اختلف عن الزهو 
هريرة وهو   وهم  قاله لوين عن احلسن بن حممد بن أعني عن عمر بن سامل 

 األفطس عن أبيه عن الزهري ووهم فيه
والصواب ثابت بن قيس الزرقي عن أيب هريرة عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم وقيل  

2. هريرةعن الزهري عن بن املسيب عن أيب  
 

وسئل عن حديث عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن عمر أنه قرأ يف صالة الفجر  -
بسورة يوسف وسورة احلج فقال هو حديث يرويه هشام بن عروة عنه واختلف 

عنه فرواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ويقال 
أن   مالكا  رمحه اهللا وهم يف قوله عن أبيه عن عبد اهللا بن عامر وتابع   مالكا  

حيىي بن سعيد األموي وكذلك رواه مؤمل عن الثوري وخالفهم بن عيينة وابن أيب 
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حازم وابن إدريس وحيىي القطان ووكيع وابن منري وأبو معاوية وابن مسهر فرووه 
ل عن عن هشام أنه مسعه من عبد اهللا بن عامر والقول قوهلم ورواه حامت بن إمساعي

هشام أهنه مسعه من عبد اهللا بن عامر وزاد فيه حديثا آخر أسنده عن عمر عن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم أنه طلع له أحد فقال هذا جبل حيبنا وحنبه وحامت ثقة وزيادته  

1.مقبولة  
وسئل عن حديث روى عن أيب عمر الضرير عن القسملي عن إمساعيل بن أيب  -   

حازم قال رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قميصا على عمر خالد عن قيس بن أيب 
جديدا فقال لبست جديدا وعشت محيدا وتوفيت كالمها ويريك اهللا قرة عني يف 

الدنيا واآلخرة فقال حدثناه دعلج عن أيب احلسن أمحد بن عبد الرمحن اهلجري عن 
أيب عمر كذلك وهو وهم  والصواب عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب األشهب 

2.النخعي مرسال عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  
 

وسئل عن حديث احلارث عن علي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  اإلسالم مثانية  -
أسهم الصالة والزكاة واجلهاد احلديث ويف آخره وقد خاب من ال سهم له فقال 

احلارث تفرد به حبيب بن حبيب أخو محزة بن حبيب الزيات عن أيب إسحاق عن 
عن علي عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  وخالفه أصحاب أيب إسحاق فرووه عن 
أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قوله وهو الصواب قيل للشيخ أيب احلسن 

مسعه من بن منيع فإنه كان يرويه عن سويد بن سعيد عن حبيب بن حبيب فقال ثنا 
خو محزة عن أيب إسحاق احلديث بن منيع ثنا سويد قال ثنا حبيب بن حبيب أ

ورفعه بعضهم عن أيب إسحاق عن صلة عن حذيفة عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم 
 احلديث قال ومن قال عن حبيب بن حبيب عن أخيه فقد   وهم  ومها قبيحا .3
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وسئل عن حديث أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل عن علي عن النيب  صلى اهللا  - 

تعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار فقال عليه وسلم من كذب علي م
يرويه األعمش عن طلحة بن مصرف واختلف عنه فرواه حيىي بن طلحة الريبوعي 
عن أيب معاوية عن األعمش عن طلحة عن أيب عمار عن عمرو بن شرحبيل عن 

علي ومل يتابع عليه وخالفه يونس بن بكري فرواه عن األعمش عن طلحة عن عمرو 
بن شرحبيل عن بن مسعود وكالمها   وهم  والصواب عن العمش عن طلحة عن 

1.أيب عمار عن عمرو بن شرحبيل مرسال  
 

وسئل عن حديث أيب عبد الرمحن السلمي عن علي ملا مات أبو طالب أتيت  -
رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فقال اذهب فواره احلديث فقال يرويه السدي 

ن يونس وحممد بن بكار وأبو معمر القطيعي وزمحويه واختلف عنه فرواه سريج ب
ومجهور بن منصور وإبراهيم بن أيب العباس عن احلسن بن يزيد عن السدي عن أيب 
عبد الرمحن السلمي عن علي وحدث به حامت بن الليث عن إبراهيم عن أيب العباس 

ي عن احلسن بن يزيد عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن عل
 زاد فيه سعد بن عبيدة وهو وهم  والقول األول أصح.2
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  مل يكن مرضياقوله      :خامسا 
:كما ورد يف  السؤال التايل  

وسئل عن حديث أيب سلمة عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -
ترفع زينة الدنيا سنة مخس وعشرين ومائة فقال يرويه بركة بن حممد احلليب ومل 

يكن مرضيا عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب 
هريرة ومرة قال عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

أبيه وكذلك رواه مصعب   ومرة قال عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن
حفوظ عن الزهري وال عن بن مصعب عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه وليس مب

حيىي بن أيب كثري ورواه سعيد بن هاشم الفيومي وهو ضعيف من أهل الفيوم عن 
مالك عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه ورواه حبيب عن مالك وابن أخي 

الزهري عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه وال يصح عن مالك وال عن بن أخي 
الزهري وهو مدين قيل إنه من ولد الزهري ومصعب بن مصعب له حديثان عن 

عبد الرمحن بن عوف هذا أحدمها واآلخر عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريكم املدافع عن أهله ما مل يأمث تفرد هبما بن 
أيب فديك عن عبد امللك بن زيد قيل عنه إنه من ولد عمر بن اخلطاب وقيل إنه من 

1.يد بن زيد بن عمرو بن نفيلسع  
 

  بالتدليسوصف الراوي       : سادسا
:كما ورد يف السؤال التايل  

وسئل عن حديث روي عن موسى بن وردان عن أيب هريرة عن النيب  صلى اهللا  -
عليه وسلم من مات مريضا مات كالمها فقال يرويه بن جريج واختلف عنه فرواه 

لؤلؤي عن بن جريج عن موسى بن وردان عن حممد بن ربيعة وحسن بن زياد ال
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أيب هريرة واختلف عن حجاج بن حممد فقيل عنه كذلك والصحيح عن جحادة 
عن بن جريج عن إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء عن موسى بن وردان عن أيب 

 هريرة وكذلك قال سعيد بن سامل
عن حممد بن أيب القداح وعبد اجمليد بن أيب رواد وقال خملد بن يزيد عن بن جريج 

عاصم عن موسى بن وردان وإمنا هو إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي دلس بن جريج 
1.عنه  

 
  فالن سيئ احلفظقوله      : سابعا

:كما ورد يف السؤاالت التالية  
وسئل عن حديث نافع عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  - 

عمر مجاعة فرفعه بعضهم إىل النيب صلى اهللا  املسح على اخلفني فقال رواه عن بن
عليه وسلم ووفقه بعضهم فرواه نافع عن بن عمر عن عمر فرفعه عنه قوم ووقفه 

فممن رفعه عن نافع أيوب السختياين من رواية سعيد بن أيب عروبة   آخرون
ومعمر وعبد اهللا بن الزبري الباهلي ووقفه غريهم عن أيوب ورواه شريك عن عبيد 

بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث  اهللا
عبد العزيز بن أبان عن شريك ومل يأت به غريه وأسنده أيضا عكرمة بن عمر عن 

وخالفه النضر بن حممد فرواه عن عكرمة   نافع من رواية عنبسة بن عبد الواحد عنه
ورواه عبد اهللا بن عمر العمري  بن عمار ومل يصرح برفعه وقال فيه فإنه من السنة

وأيوب السختياين عن نافع عن بن عمر عن عمر مرفوعا وتابعهم حممد بن أب 
محيد املدين عن نافع فرفعه أيضا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه أبو بكر بن 

حدث به عنه أبو حنيفة وأبو   أيب اجلهم عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
هشلي ورواه سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا إىل النيب بكر الن
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صلى اهللا عليه وسلم حدث به عنه كذلك عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر 
قال ذلك احلسن بن صاحل عن عاصم وخالفه يزيد بن أيب زياد واختلف عن يزيد 

 عن أبيه أو عن جده فقال خالد بن عبد اهللا الواسطي عنه عن عاصم بن عبيد اهللا
عن عمر وقال بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن عاصم بن عبيد اهللا عن جده 

عمر وقال شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه أو 
عن عمر واختلف عن شريك فقال عنه أبو داود الطيالسي قوال آخر عن عاصم بن 

عبيد اهللا عن أبيه عن عمر  واالضطراب يف هذا من عاصم بن عبيد اهللا ألنه كان 
سيء احلفظ ورواه أشرس بن عبيدعن سامل عن أبيه عن عمر موقوفا عليه غري 

مرفوع ورواه خالد بن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن احلطاب عن 
وقال فيه  سامل عن أبيه عن عمر وأغرب فيه بألفاظ مل يأت هبا غريه ذكر فيه املسح

على ظهر خلف وذكر يف التوقيت ثالثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وخالد بن أيب 
بكر العمري هذا ليس بقوي قاله زيد بن احلباب عنه حدثنا القاضي احملاملي قال ثنا 

علي بن حرب قال ثنا زيد بن احلباب بذلك ورواه حصني بن عبد الرمحن عن 
مر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سويد بن عن بن عمر عن ع  حمارب بن دثار

عبد العزيز عن حصني وخالفه هشيم فرواه عن حصني موقوفا ورواه أبو سلمة بن 
عبد الرمحن عن بن عمر واختلف عنه فرواه أبو النضر سامل موىل عمر بن عبيد اهللا 

ه عن أيب ساملة عن بن عمر عن عمر وسعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا علي
وسلم قال ذلك أبو أيوب اإلفريقي وابن هليعة عن أيب النضر ورواه موسى بن عقبة 
عن أيب النضر واختلف عنه فقال عبد العزيز بن املختار عن موسى بن عقبة عن أيب 
النضر عن أيب سلمة عن سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن بن 

ب عن موسى بن عقبة عن أيب النضر عن عمر عن عمر موقوفا من قوله وقال وهي
أيب سلمة عن بن عمر قال قال إذا حدثك سعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقال الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أيب النضر عن أيب   فال تشك فيه
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سلمة قال حدث سعد ومل يذكر فيه بن عمر وقال عمرو بن احلارث وابن هليعة 
ر عن أيب سلمة عن بن عمر عن سعد وقيل عن بن هليعة عن أيب النضر عن أيب النض

عن بسر بن سعيد وقد ذكرنا بقية طرقه يف مسند سعد بن أيب وقاص وقال أبو 
إسحاق السبيعي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن بن عمر عن عمر وسعد موقوفا 

ل شعبة عن عليهما غري مرفوع قال ذلك يونس بن أيب إسحاق وأبو األحوص وقا
ورواه الزهري   أيب إسحاق عن أيب سلمة عن بن عمر قوله ومل جياوز به بن عمر

عن محيد بن عبد الرمحن وسامل بن عبد اهللا عن بن عمر عن عمر وسعد قوهلما غري 
مرفوع ورواه عبد اهللا بن دينار وأصحاب نافع غري من تقدم ذكره واحلكم بن 

الشعيب وخيثمة بن عبد الرمحن والنعمان بن األعرج وأبو حازم األشجعي عن عامر 
سامل وميمون بن مهران عن بن عمر عن عمر وسعد قوهلما غري مرفوع حدثنا 

حممد بن سليمان بن حممد النعماين قال ثنا أمحد بن حيىي بن مالك البسوسي ثنا عبد 
الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر رأى سعد بن مالك ميسح على 

فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعا عند عمر فقال سعد لعمر افت بن أخي اخلفني 
يف املسح على اخلفني فقال عمر كنا وحنن مع نبينا صلى اهللا عليه وسلم منسح على 
خفافنا ال نرى بذلك بأسا فقيل له وإن جاء من الغائط قال نعم حدثنا أبو عبد اهللا 

من كتابه ثنا أمحد بن سعيد حممد بن القاسم بن حممد األزدي بن بنت كعب 
اجلمال قال ثنا قبيصة ثنا سفيان ثنا احلسن بن صاحل عن عاصم بن عبيد اهللا عن 

سامل عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني 
يف السفر قال لنا أبو عبد اهللا هكذا حدثنا أمحد بن سعيد عن قبيصة عن سفيان عن 

1. صاحل قال الشيخ أبو احلسن إمنا هو قبيصة عن احلسن بن صاحل احلسن بن  
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وسئل عن حديث حجية بن عدي عن علي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - 
يقول أمني إذا فرغ من فاحتة الكتاب فقال هو حديث يرويه حممد بن عبد الرمحن 

وعمران بن حممد بن أيب ليلى واختلف عنه رواه محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي 
وسهيل بن صربة وزياد البكائي وعيسى بن املختار عن بن أيب ليلى عن سلمة بن 
كهيل عن حجية بن عدي عن علي ورواه أبو محزة السكري واختلف عنه فقال 
عبد الرمحن بن علقمة املروزي عن أيب محزة عن عبد امللك بن عمري عن بن أيب 

وعلي بن احلسن بن شقيق وعبدان رووه ليلى عن سلمة وخالفه عبدة بن احلكم 
عن أيب محزة عن بن أيب ليلى وهو الصواب ورواه مطلب بن زياد عن بن أيب ليلى 
فقال عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي ورواه عمران بن أيب ليلى عن 
سلمة عن أيب الزعراء عن بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل أيضا عنه 

 ليلى عن عبد الكرمي عن عبد اهللا بن احلارث عن بن عباس عن علي عن بن أيب
واالضطراب يف هذا من بن أيب ليلى ألنه كان سيء احلفظ واملشهور عنه حديث 
حجية بن عدي قال شعبة ما رأيت أسوأ حفظا من بن أيب ليلى ثنا بن صاعد قال 

ت أسوأ حفظا من ثنا عمرو بن علي مسعت أبا داود يقول مسعت شعبة يقول ما رأي
1. بن أيب ليلى  

 
وسئل عن حديث عبد اهللا بن زرير الغافقي عن علي قال أخذ رسول اهللا صلى  -   

اهللا عليه وسلم بيمينه حريرا وبشماله ذهبا فقال هذان حرام على ذكور أميت فقال 
يرويه يزيد بن أيب حبيب واختلف عنه رواه الليث بن سعد وعبد احلميد بن جعفر 

بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب الصعبة عن أيب وحممد 
واختلف عن بن إسحاق فقال بن هليعة عن   أفلح اهلمداين عن بن زرير عن علي

يزيد بن أيب حبيب عن أيب أفلح ومل يذكر بينهما عبد العزيز بن أيب الصعبة ورواه 
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 بن زرير أسقط من اإلسناد زيد بن أيب أنيسة عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا
رجلني بن أيب الصعبة وأبا أفلح وقال بن عيينة عن بن إسحاق عن يزيد بن أيب 

حبيب عن رجل عن آخر مل يسمهما عن علي ورواه عمر بن حبيب عن بن 
إسحاق بإسناد آخر عن سعيد بن أيب هند عن عبد اهللا بن شداد عن عبد اهللا بن 

مرة عن علي ووهم يف هذا اإلسناد عمر بن حبيب وكان سيء احلفظ والصحيح 
عن بن إسحاق قول يزيد بن هارون وجرير عنه ملتابعة عبد احلميد بن جعفر 

1. والليث إيامها  
 

وسئل عن حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي أن النيب صلى اهللا عليه  -   
كم اهللا وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا على كل حال وليقل له يرمح

وليقل هو يهديكم اهللا ويصلح بالكم فقال حدث به حممد بن عبد الرمحن بن أيب 
ليلى واختلف عنه فرواه عنه حيىي القطان وعلي بن مسهر وحفص بن غياث ومحزة 

الزيات ومنصور بن أيب األسود وأبو عوانة عن بن أيب ليلى عن أخيه عن أبيه عن 
ن عبد الرمحن أبو اهليثم فروياه عن بن أيب علي وخالفهم شعبة بن احلجاج وعدي ب

ليلى عن أخيه عن أبيه عن أيب أيوب األنصاري واالضطراب فيه من بن أيب ليلى 
 ألنه كان سيء احلفظ .2

 
دخل عليه حديث يف حديثوقوله      :ثامنا  

:ومثله ما يأيت  
سري سئل عن حديث حدث به حممد بن عبد الواحد ثنا أبو بكر حممد بن ال -     

التمار ثنا عباس الدوري ثنا أبو داود احلفري عن سفيان الثوري عن سلمة بن 
كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد بن أيب وقاص قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقال هذا ال يصح عن مصعب 
بن سعد وال عن سلمة بن كهيل وال عن الثوري ولعل هذا الشيخ دخل عليه 

 حديث يف حديث.1
قوله يف أحد الرواة مل يكن مرضيا  : تاسعا  

:كما ورد يف السؤال التايل   
وسئل عن حديث أيب سلمة عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - 

ترفع زينة الدنيا سنة مخس وعشرين ومائة فقال يرويه بركة بن حممد احلليب ومل 
يكن مرضيا عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب 
هريرة ومرة قال عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

أبيه وكذلك رواه مصعب   ومرة قال عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن
هري وال عن بن مصعب عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه وليس مبحفوظ عن الز

حيىي بن أيب كثري ورواه سعيد بن هاشم الفيومي وهو ضعيف من أهل الفيوم عن 
مالك عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه ورواه حبيب عن مالك وابن أخي 

الزهري عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه وال يصح عن مالك وال عن بن أخي 
مدين قيل إنه من ولد الزهري ومصعب بن مصعب له حديثان عن الزهري وهو 

عبد الرمحن بن عوف هذا أحدمها واآلخر عن الزهري عن أيب سلمة عن أبيه قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريكم املدافع عن أهله ما مل يأمث تفرد هبما بن 
أيب فديك عن عبد امللك بن زيد قيل عنه إنه من ولد عمر بن اخلطاب وقيل إنه من 

2.ن عمرو بن نفيلسعيد بن زيد ب  
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قوله يف الراوي تغري حفظه:     اشراع     
: كما جاء يف األسئلة التالية   
النيب  صلى اهللا عليه وسلم من ترك موضع  وسئل عن حديث زاذان عن علي عن -

شعرة من جنابة مل يصب املاء فعل اهللا به كذا وكذا فقال يرويه عطاء بن السائب 
ه محاد بن سلمة وشعبة وحفص بن عمر ورواه عن زاذان عن علي حدث به عن

عبد اهللا بن رشيد عن حفص بن غياث عن األعمش وليث عن زاذان عن علي 
وروى عن محاد بن زيد عن عطاء عن زاذان عن علي موقوفا وكذلك قال األسود 

بن عامر عن محاد بن سلمة ورفعه عفان عن محاد بن سلمة وشعبة عن عطاء 
وعطاء   تغري حفظه  واحملفوظ عن عفان عن محاد قال مسعته يذكر عن عطاء بن 

1. السائب فصحفه الراوي فقال شعبة  
 

وصفه الراوي بأنه اختلط يف آخر العمر: عشر  حادي  
:ومثال ذلك يف السؤاالت التالية   
وسئل عن حديث عبيدة عن عبد اهللا علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

السائب واختلف عنه فرواه قيس بن الربيع عن عطاء التشهد فقال يرويه عطاء بن 
عن أيب البختري عن عبيدة عن عبد اهللا مرفوعا وخالفه وهيب فرواه عن عطاء بن 

السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عبد اهللا مرفوعا أيضا ورواه علي بن 
عاصم عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن عن بن مسعود موقوفا وهذا من 

 عطاء بن السائب فإنه اختلط يف آخر عمره.2
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النيب صلى وسئل عن حديث روي عن أيب عبد الرمحن السلمي عن أيب هريرة عن  -
اهللا عز وجل يف نفسه ذكره اهللا يف نفسه ومن ذكر اهللا يف  اهللا عليه وسلم من ذكر

مإل احلديث وفيه تقرب إىل اهللا احلديث فقال يرويه عطاب بن السائب واختلف 
عنه فرواه جرير عن عطاء عن أيب أيب عبد الرمحن عن أيب هريرة وخالفه محاد بن 
سلمة فرواه عن عطاء بن السائب عن سلمان األغر عن أيب هريرة هذا من عطاء 

 بن السائب ألنه اختلط يف آخرة عمره .1
 
 
       الثانيمبحث ال
 

الضعف والضعف الشديدعبارات   
 

جمهول قوله  فالن          : أوال  
:كما وقع يف األسئلة التالية   
 

وسئل عن حديث سلمان عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه   -
وسلم يف عالمات املنافق فقال هو حديث يرويه علي بن عبد األعلى الثعليب 

واختلف عنه فرواه حكام بن سلم عن علي بن عبد األعلى عن أيب نعمان عن أيب 
ه إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد األعلى فأسنده عن وقاص عن سلمان وروا

زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو النعمان جمهول وعلي بن عبد 
األعلى ليس بالقوي واحلديث مضطرب غري ثابت وقيل إن أبا النعمان هو احلارث 

2.بن حصرية واهللا أعلم  
                                                 

 287/  8العلل  -  1
 185/  1العلل  -  2



- 226 - 
 

 
صلى اهللا عليه وسلم عن أيب  وسئل عن حديث أيب رافع موىل رسول اهللا -   

بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة 
بالفضة وزنا بوزن الزايد واملزيد يف النار فقال يرويه حممد بن السائب الكليب 

واختلف عنه فيه فرواه عنه مجاعة منهم يعلى بن عبيد وأبوإسحاق الفزاري فقالوا 
السائب عن أيب رافع وروى عن الثوري عن الكليب فقال عن أيب عن سلمة بن 

سلمة عن أيب رافع وروى هذا احلديث عن موسى بن أيب عائشة عن حفص بن أيب 
حفص عن أيب رافع عن أيب بكر قاله حسني األشقر عن زهري بن معاوية عنه 

وحفص بن أيب حفص جمهول ورواه سفيان بن حسني عن الزهري عن عثامة أو 
 عثامة عن رجل من قومه عن أيب رافع عن أيب بكر واحلديث غري ثابت عن أيب أيب
1.رافع  

 
وسئل عن حديث عبد الرمحن بن سابط عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا  -   

عليه وسلم قال صنفان من أميت ال يدخالن اجلنة املرجئة والقدرية فقال يرويه أنس 
ن بن سابط وقيل عن أيب ضمرة عن بن عياض واختلف عنه فقيل عنه عن فطر ع

حممد غري منسوب عن فطر ورواه بقية بن الوليد عن حممد بن عبد الرمحن شيخ له 
وقيل إن أبا ضمرة إمنا أخذه عن بقية عن حممد بن عبد الرمحن عن فطر   عن فطر

وحممد هذا جمهول فاحلديث غري ثابت عن أيب بكر وهو مع هذا مرسل ألن بن 
2.ا بكر سابط مل يدرك أب  

 
  وسئل عن حديث بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -   

ينادي مناد يوم القيامة ليقم خصماء اهللا وهم القدرية فقال هو حديث مضطرب 
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اإلسناد يرويه بقية بن الوليد عن حبيب بن عمر النصاري وهو جمهول عن أبيه عن 
األنصار عن بن عمر عن عمر بن عمر عن عمر وقيل أيضا عن أبيه عن رجل من 

ورواه احملاريب عن أيب سليمان التيمي وهو جمهول وقال ضرار بن صرد عن احلاريب 
عن أيب سليمان التيمي ووهم مث قالوا عن عمر بن حبيب األنصاري عن أبيه عن بن 

عمر عن عمر وقول من قال حبيب بن عمر أصح وهو جمهول واحلديث غري 
1.ثابت واهللا أعلم  

 
سئل الشيخ اجلليل اإلمام أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي  -   

بن مسعود الدارقطين احلافظ عن حديث أيب أمامة الباهلي عن عمر أن النيب صلى 
اهللا عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال احلمد هللا الذي كساين ما أواري به عوريت 

زحر عن القاسم عن أيب  احلديث فقال حدث به ياسني الزيات عن عبيد اهللا بن
أمامة عن عمر وعبيد اهللا بن زحر إمنا يروي عن علي بن يزيد عن القاسم ومل 

يذكره ياسني يف اإلسناد ورواه أبو السائب عن وكيع عن مسعر عن عبيد اهللا بن 
زحر ومل يتابع عليه وغريه يرويه عن وكيع عن خالد الصفار عن عبيد اهللا بن زحر 
وهو الصواب وروى هذا احلديث أصبغ بن زيد عن أيب العالء عن أيب امامة وأبو 

 العالء هذا جمهول وعبيد اهللا بن زحر ضعيف واحلديث غري ثابت.2
 

وسئل عن حديث سيار بن معرور عن عمر ان هذا مسجد بناه رسول  -   
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن معه ويف السجود على ظهر املسلم فقال هو حديث 

بن حرب عنه حدث به عن مساك أبو األخوص وأسباط بن نصر واتفقا  يرويه مساك
على أنه سيار بن معرور وقال حيىي بن معني إمنا هو سيار بن مغرور بالغني ولست 
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أعلم من أين أخذ هذا وسيار هذا جمهول وال نعلم حدث به عنه غري مساك بن 
1.حرب وال نعمله أسند حديثا غري هذا واهللا أعلم  

 
وسئل عن  -   ه وسلم مخس اخلمس فوضعته مواضعه حياة رسول اهللاهللا علي

صلى اهللا عليه وسلم  حديث بن أيب ليلى عن حديث علي والين رسول اهللا صلى
وحياة أيب بكر وحياة عمر احلديث فقال يرويه مطرف بن طريف واختلف عنه 

خالفه فرواه أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي و
أبو عوانة رواه عن مطرف عن رجل يقال له كثري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن 
علي وكثري هذا جمهول ومطرف مل يسمع من بن أيب ليلى وهذا احلديث يرويه عبد 
اهللا الرازي عن بن أيب ليلى عن علي حدث به عنه احلسني بن ميمون قاله هاشم بن 

2.الربيد عنه  
 

عيد بن املسيب عن طلحة عن النيب صلى اهللا عليه وسئل عن حديث س -   
وسلم يكون فتنة ال يهدأ منها جانب إال جاش جانبا فينادي من السماء أال إن 

أمريكم فالن فقال يرويه إمساعيل بن عياش واختلف عنه فقال حيىي بن صاحل عن 
يب إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا عن عبد الرمحن بن أيب حسني عن سعيد بن املس
عن طلحة واضطرب إمساعيل بن عياش يف إسناده وقيل عن بن أيب حسني عن 

الزهري يف إسناده وقيل عن بن عياش عن عمرو بن دينار عن سعيد املسيب عن 
طلحة وال يصح ما مسع بن عياش عن عمرو بن دينار وروى عن بشري بن زاذان 

وكان ضعيفا عن أيب احلجاج وهو جمهول عن حيىي بن سيعد عن سعيد بن املسيب 
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عن طلحة وال يصح عن حيىي بن سعيد وال يثبت أيضا عن سعيد بن املسيب واهللا 
1.أعلم  

 
وسئل عن حديث يزيد بن احلراث عن سعيد بن زيد عن النيب صلى اهللا  -   

عليه وسلم عشرة يف اجلنة فذكرهم فقال حدث به أبو يعفور العبدي وامسه وقدان 
ديث أن سعيد بن زيد قال مسعت أبا بكر الصديق عن يزيد بن احلارث ويف احل

يقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم ليتين رأيت رجال من أهل اجلنة فيجعل يف احلديث 
روايته عن سعيد بن زيد عن أيب بكر الصديق وروى هذا احلديث أيضا األعمش 

عن سامل بن أيب اجلعد عن سعيد بن زيد تفرد به حممد بن أنس عن األعمش وهو 
مرسل ألن ساملا مل يسمع من سعيد بن زيد وقال عكرمة بن إبراهيم عن عبد 

الرمحن بن بكر جمهول عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم عن سعيد بن زيد ورواه صاحل بن موسى الطلحي عن عاصم عن زر 

عن الثوري وشريك وأيب عن سعيد بن زيد وخالفه حممد بن القاسم األسدي فرواه 
بكر بن عياش وغريهم عن عاصم عن زر عن علي ورواه إسرائيل عن أيب إسحاق 
عن أيب عبد الرمحن السلمي عن سعيد بن زيد قال ذلك حممد بن يوسف الطباع 

عن أمحد بن يونس عنه وغريه يرويه عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبد 
2.أصح الرمحن مرسال واملرسل عن أيب إسحاق  

 
وسئل عن حديث عمر بن عبد الرمحن بن نضلة عن سعيد بن زيد عن  -   

النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلار أحق بصقبه فقال يرويه إبراهيم بن إمساعيل بن 
جممع اختلف عنه فرواه إبراهيم بن املختار عنه عن عبد الكرمي عن عمر بن عبد 

راوردي فرواه عن إبراهيم بن الرمحن بن نضلة عن سعيد بن زيد وخالفه الد
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إمساعيل عن عبد الكرمي بن عبد الرمحن بن عمر عن سعيد بن زيد والراوي له 
 جمهول واهللا أعلم.1

 
  قوله ال يعرف     :ثانيا 

:كما ورد يف السؤاالت التالية  
وسئل عن حديث شقيق عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -   

رسول لقتلتك فقال يرويه عاصم بن أيب النجود واختلف عنه فرواه لرجل لوال أنك 
الثوري واملسعودي وسالم أبو املنذر عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا وخالفهم 

أبو بكر بن عياش فرواه عن عاصم عن أيب وائل عن أيب معري السعدي عن بن 
مسعود زاد عليهم يف إسناده رجال هو بن معري أو أيب وال يعرف هذا إال يف هذا 

احلديث حدثنا العباس بن العباس بن املغرية اجلوهري حدثنا إبراهيم بن هاين 
النيسابوري ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 
مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول مصرية البن النواحة لوى أنك رسول 

ذا اخلرب هيثم الدوري عن شيخ له عن لقتلتك أو لضربت عنقك وقال وحدث هب
أيب عاصم عن الثوري عن األعمش عن أيب وائل وذلك وهم والصواب عن الثوري 

2.عن عاصم  
 

وسئل عن حديث علقمة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أقرض  -   
مرتني كان له مثل أجر أحدمها لو تصدق به فقال يرويه قيس بن رومي كويف عن 

علقمة عن عبد اهللا رفعه ورواه سليم بن أذنان عن علقمة واختلف عنه فرفعه عطاء 
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بن والسائب عنه ووقفه غريه واملوقوف أصح ال يعرف قيس بن رومي إال يف 
 هذا.1

  
وسئل عن حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا  -   

وحده ال شريك له احلديث فقال يرويه عليه وسلم قال من قال ال إله إال اهللا 
الشعيب واختلف عنه فرواه داود بن أيب هند وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن 

ورواه إمساعيل بن أيب خالد واختلف عنه   الشعيب عن بن أيب ليلى عن أيب أيوب
فقال علي بن عاصم عن إمساعيل عن الشعيب عن الربيع بن خثيم عن بن أيب ليلى 

يب أيوب ورفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال بن عيينة عن إمساعيل عن عن أ
الشعيب عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن بن أيب ليلى عن أيب أيوب ومل 

يرفعه قال الشعيب فلقيت بن أيب ليلى فحدثين وكذلك قال يزيد بن عطاء عن 
وحيىي بن سعيد األموي عن  إمساعيل وتابعهما يعلى بن عبيد وحممد بن إسحاق

إمساعيل ورواه عبد اهللا بن أيب السفر واختلف عنه فرواه عمر بن أيب زائدة عن بن 
أيب السفر عن الشعيب عن الربيع بن خثيم حنو قول بن عيينة ومن تابعه عن إمساعيل 
إال أنه رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه شعبة عن بن أيب السفر عن بن أيب 

وقال مسلم عن شعبة عن بن أيب   ليلى عن أيب أيوب موقوفا قاله أبو قطن وروح
السفر عن الشعيب عن أيب أيوب ومل يذكر بينهما أحدا ورواه أبو إسحاق السبيعي 
عن عمرو بن ميمون قال حدثين من مسع أبا أيوب قوله قال ذلك أبو األحوص عنه 

ن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا وقال حديج عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون ع
عليه وسلم قال ذلك جعفر بن محيد عن حديج وخالفه بسرة بن صفوان وأبو 

إبراهيم الترمجاين فقاال عن حديج عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن الربيع 
عن خثيم عن بن أيب ليلى عن أيب أيوب ووقفه وقال عمر بن أيب زائدة عن أيب 
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ون قوله مل جياوز به واحلديث حديث بن أيب السفر عن إسحاق عن عمرو بن ميم
الشعيب وهو الذي ضبط اإلسناد حدثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي قال ثنا علي بن 

مسلم قال ثنا أبو عامر قال ثنا عمر بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن عمرو بن 
مد وهو على كل ميمون من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احل

شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل حدثنا احلسني 
بن إمساعيل قال ثنا علي بن مسلم قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا عمر قال ثنا 

عبد اهللا بنأيب السفر عن الشعيب عن الربيع بن خثيم مثل ذلك قال فقلت للربيع ممن 
ن ميمون قال فلقيت عمرو بن ميمون فقلت له ممن مسعته قال مسعته قال من عمرو ب

حيدث به   من بن أيب ليلى فأتيته فقلت له ممن مسعته قال من أيب أيوب األنصاري
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن حممد املسندي 

ن يوسف عن أبيه عن عن أيب عامر عن عمر باإلسنادين مجيعا قال وقال إبراهيم ب
أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن بن أيب ليلى عن أيب أيوب وقال موسى ثنا 

وهيب قال حدثين داود بن عامر عن أيب ليلى عن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم وقال إمساعيل عن الشعيب عن الربيع بن خثيم قوله وحدثنا آدم قال ثنا شعبة 

ن ميسرة مسعت هالل بن يساف عن الربيع بن خثيم عن وقال ثنا عبد امللك ب
عمرو بن ميمون عن بن مسعود قوله وقال األعمش وحصني عن هالل عن الربيع 
عن عبد اهللا قوله ورواه أبو حممد احلضرمي عن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم قال الشيخ الدار قطين والصحيح حديث عبد امللك بن عمري وأيب عامر 
وأخرجه مسلم عن أيب أيوب الغيالين عن أيب عامر العقدي وسئل عن أيب حممد 

 احلضرمي فقال ال يعرف إال يف هذا فقط .1
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وسئل عن حديث أيب صاحل عن أيب الدرداء قال يا رسول اهللا ذهب أهل  -   
الدثور بال أجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وهلم فضول أمواهلم 

التسبيح فقال هو حديث يرويه عبد العزيز بن رفيع واحلكم بن احلديث يف فضل 
عتبة واختلف عنهما فأما عبد العزيز بن رفيع فرواه عنه جرير بن عبد احلميد وأبو 

األحوص سالم بن سليم فقاال عن أيب صاحل عن أيب الدرداء وخالفهما سفيان 
وقال   أيب الدرداءالثوري فرواه عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب عمر الصيين عن 

شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب عمر عن أم الدرداء عن أيب الدرداء ول 
يتابع شريك على ذكر أم الدرداء وأما احلكم فرواه عنه مالك بن مغول وشعبة بن 
احلجاج وزيد بن أيب أنيسة فقال شعبة ومالك بن مغول عن احلاكم عن أيب عمر 

ل زيد بن أيب أنيسة عن احلكم عن أيب عمر عن رجل الصيين عن أيب الدرداء وقا
عن أيب الدرداء ورواه ليث بن أيب سليم واختلف عنه فقيل عنه احلكم عن عبد 

الرمحن بن أيب ليلى عن أيب الدرداء وقال احلماين عن احملاريب عن ليث عن جماهد 
حديث  عن بن أيب ليلى عن أيب الدرداء وليس هذا من حديث بن أيب ليلى وال من

جماهد والصحيح من ذلك قول شعبة ومالك بن مغول عن احلكم عن أيب عمر 
الصيين عن أيب الدرداء وقول الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب عمر عن أيب 

الدرداء وسئل عن اسم أيب عمر الصيين فقال ال يعرف وال روى عنه غري هذا 
 احلديث .1

عقوب عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى وسئل عن حديث عبد الرمحن بن ي -     
اهللا عليه وسلم إذا ثوب بالصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة 

وأيوب بن سيار وسنان الرقي وغريه عن   فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا
 العالء عن أبيه عن أيب هريرة
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لعالء عن أبيه وإسحاق أيب واختلف عن مالك فرواه أصحاب املوطأ عن مالك عن ا
 عبد اهللا عن أيب هريرة

ورواه إسحاق الطباع وابن مهدي عن مالك عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة 
 والقوالن حمفوظان

 قلت إسحاق أبو عبد اهللا من هو ؟ قال ال يعرف إال يف هذا احلديث .
 

ديناران  وسئل عن حديث أيب حازم عن أيب هريرة أن رجال وجد يف مشلته -   
 فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم كيتان

الوابشي عن شريك عن   فقال يرويه شريك واختلف عنه فرواه حممد بن عيسى
 هارون بن سعد عن أيب قيس عن جابر

 والصواب عن شريك عن هارون بن سعد عن أيب حازم عن أيب هريرة
 قال الشيخ كذا عن ايب قيس وال يعرف.

 
 الفوارس عن أيب هريرة قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسئل عن حديث أيب -   

 وسلم ال سبق إال يف خف أو حافر
فقال يرويه الثوري عن زيد بن أسلم واختلف عنه يف رفعه فرفعه ابن وهب عن 

 الثوري ووقفه معاوية بن هشام وغريه
 واملوقوف أشبه ال يعرف أبو الفوارس إال يف هذا احلديث.

 
 ثالثا :    قوله يف الراوي ضعيف قليل الضبط

:كما ورد يف السؤال التايل   
وسئل عن حديث سامل عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه  -   

وسلم من قال يف سوق من األسواق ال إله إال اهللا وحده ال شريك له فقال هو 
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 حديث يرويه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري البصري وكنيته أبو حيىي عن سامل
بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن عمر واختلف عن عمرو يف إسناده رواه محاد بن 

عن عمرو   زيد وعمران بن مسلم املنقري ومساك بن عطية ومحاد بن سلمة وغريهم
بن دينار هكذا واختلف عن هشام بن حسان فرواه عنه عبد اهللا بن بكر السهمي 

عياض عن هشام عن سامل عن أبيه  فتابع محاد بن زيد ومن تابعه ورواه فضيل بن
ومل يذكر عمر ورواه سويد بن عبد العزيز عن هشام عن عمرو عن بن عمر عن 

عمر موقوفا ومل يذكر فيه ساملا ويشبه أن يكون االضطراب فيه من عمرو بن دينار 
ألنه ضعيف قليل الضبط وروى عن املهاصر بن حبيب وعن أيب عبد اهللا الفراء 

عن عمر مرفوعا وروى عن عمر بن حممد بن زيد قال حدثين من عن سامل عن أبيه 
أهل البصرة موىل قريش عن سامل فرجع احلديث إىل عمرو بن دينار وهو ضعيف 
احلديث ال حيتج به وروى هذا احلديث عن راشد أيب احلماين عن أيب حيىي عن بن 

يسمع من بن  عمر عن عمر وأبو حيىي هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري ومل
1.بن عمراعمر إمنا روى هذا عن سامل عن   

 
أنه ليس بشيءبوصفه الراوي :  رابعا  

:كما ورد يف السؤال التايل   
وسئل عن حديث بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال  -   

منها يعدل ما من أيام أحب إىل اهللا تعاىل أن يتعبد له فيها من أيام العشر صيام يوم 
 صيام سنة وقيامها احلديث بن قهم عن قتادة عن بن املسيب عن أيب هريرة والنهاس

بن قهم مضطرب احلديث تركه حيىي القطان ومسعود بن واصل ضعفه أبو داود 
الطيالسي وهذا احلديث إمنا روي عن قتادة عن سعيد بن املسيب مرسال هذه 

 صاحل عن أيب هريرة عن النيب  األلفاظ وروي هذا احلديث عن األعمش عن أيب
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صلى اهللا عليه وسلم حدث به موسى بن أعني عن األعمش وتابعه أبو معاوية 
الضرير من رواية هشام بن يونس عنه وأبو حيىي الكناين من رواية عبد السالم بن 

عبيد عنه وعبد السالم هذا   ليس بشيء   الصحيح عن أيب معاوية وابن منري عن 
ورواه أبو إسحاق الفزاري عن  صاحل مرسال ليس فيه أبو هريرة األعمش عن أيب

األعمش عن أيب وائل عن بن مسعود عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قاله أمحد بن 
حنبل عن إسحاق الطباع عن الفزاري وتابعه بن سهم عن الفزاري وروي عن 
مر بن جماهد عن أيب هريرة قاله أبو كريب عن أيب مصعب بدر بن مصعب عن ع

ذر عن جماهد عن أيب هريرة والصحيح عن عمر عن ذر وغريه عن جماهد مرسال 
وكذلك رواه األعمش عن جماهد مرسال وروى عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة 

وقال غريه عن  وقاله مؤمل عن محاد عن أيب الزبري عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة
ورواه إبراهيم بن إمساعيل بن جممع محاد عن أيب الزبري عن حيىي بن جعدة مرسال 

وإبراهيم اخلوزي ومرزوق موىل طلحة عن أيب الزبري عن جابر وكذلك قيل عن 
حيىي بن سالم عن أيب الزبري عن جابر وكذلك قيل عن نصري بن أيب األشعث عن 

أيب الزبري عن جابر وكذلك قال عاصم بن هالل عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر 
وب عن أيب الزبري مرسال وروي عن أيب سلمة عن أيب هريرة تفرد والصحيح عن أي

به أمحد بن حممد بن نيزك عن األسود بن عامر عن صاحل بن عمر عن حممد بن 
1.عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رفعه  

 
   ضعيف قوله يف الراوي بأنه: رابعا  

:كما وقع يف السؤاالت  التالية  
ديث بن عباس عن أيب بكر أن النيب صلى وسئل عن حديث آخر من ح -   

اهللا عليه وسلم قال العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه فقال يرويه الوليد بن سلمة 
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األردين وهو متروك احلديث عن عمر بن قيس سندل وهو ضعيف أيضا 
ويضطرب يف إسناده فمرة يرويه عن عطاء عن بن عباس عن أيب بكر ومرة يرويه 

يد بن املسيب عن أيب بكر ومرة يرويه عن الزهري عن سعيد بن عن عطاء عن سع
املسيب عن أيب بكر حدثنا أمحد بن عبد اهللا الوكيل ثنا إسحاق بن الضيف قال ثنا 

الوليد بن سلمة ثنا عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب بكر 
يب بكر والوليد الصديق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك وال يصح هذا عن أ

وبن سلمة ذاهب احلديث ورواه احلارث بن منصور عن عمر بن قيس عن عطاء 
1.عن جابر عن أيب بكر موقوفا  

 
وسئل عن حديث جابر عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -   

اتقوا النار ولو بشق مترة فقال يرويه حممد بن إمساعيل الوساوسي عن زيد بن 
عبد الرمحن بن سليمان بن الغسيل عن شرحبيل عن جابر عن أيب بكر احلباب عن 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يتابع عليه والوساوسي هذا ضعيف وغريه يرويه 
2.عن شرحبيل بن سعد مرسال وال يذكر فيه جابرا وال أبا بكر  

 
 وسئل عن حديث عقبة بن عامر عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا -   

عليه وسلم يف فضل الوضوء والذكر عقب الوضوء فقال يرويه عبد الرمحن بن زياد 
بن أنعم واختلف عنه فرواه عبد اهللا بن وهب وعمر بن علي املقدمي عن عبد 

الرمحن بن زيد عن مالك بن قيس عن عقبة ورواه منري عن عبد الرمحن بن زياد عن 
وخالفهم حممد بن يزيد  مالك بن قيس عن من حدثه عن عقبة عن أيب بكر

الواسطي فرواه عن عبد الرمحن بن زياد عن عبد اهللا بن يزيد وهو أبو عبد الرمحن 
احلبلى عن عقبة بن عامر عن أيب بكر وعبد الرمحن بن زياد ضعيف وهلذا احلديث 
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طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن 
وسلم وهذا القول أشهر من قول عبد الرمحن بن زياد ويأيت  النيب صلى اهللا عليه

1.ذلك يف مسند عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  
 

وسئل عن حديث أيب كبشة األمناري عن أيب بكر الصديق عن النيب  -   
صلى اهللا عليه وسلم من كذب علي متعمدا فقال يرويه جارية بن هرم واختلف 

.  بن مالك الراسيب عن جارية عن عبد اهللا بن بسر عنه فرواه أبو عثمان عمرو  
عن أيب كبشة عن أيب بكر وخالفه حممد بن إسحاق اللؤلؤي فرواه عن جارية 
عن عبد اهللا بن بسر عن أيب راشد احلرباين عن أيب كبشة األمناري عن أيب بكر 

وجارية ضعيف وعبد اهللا بن بسر كذلك ورواه أبو إمساعيل األبلي حفص بن عمر 
األزدي عن أيب كبشة عن أيب بكر وأبو إمساعيل   بن ميمون عن حممد بن سعيد

وحممد متروكان وروي عن تليد بن سليمان عن أيب اجلحاف عن عبد خري عن أيب 
بكر قاله عمار املستملي وكان ضعيفا عن تليد وروي عن قاسم العمري عن بن 

املنكدر عن جابر عن أيب بكر والقاسم ضعيف وحدث به شيخ يعرف باحلسن بن 
عن عمر بن التل عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن  .عثمان التستري وكان ضعيفا

مالك عن بن املنكدر عن جابر عن أيب بكر وال يصح هذا عن مالك وحدثنا علي 
بن مبشر قال حدثنا إسحاق بن أمحد القاص قال حدثنا يونس بن عطاء قال ثنا أبو 

األكرب عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه معمر األصغر عن أيب معمر 
2.وسلم وهذا إسناد غري ثابت  
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ال حيتج به    :قوله  خامسا  
:كما وقع يف األسئلة التالية   

وسئل عن حديث سامل عن بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه  -   
له فقال هو وسلم من قال يف سوق من األسواق ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

حديث يرويه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري البصري وكنيته أبو حيىي عن سامل 
بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن عمر واختلف عن عمرو يف إسناده رواه محاد بن 

عن عمرو   زيد وعمران بن مسلم املنقري ومساك بن عطية ومحاد بن سلمة وغريهم
بن حسان فرواه عنه عبد اهللا بن بكر السهمي بن دينار هكذا واختلف عن هشام 

فتابع محاد بن زيد ومن تابعه ورواه فضيل بن عياض عن هشام عن سامل عن أبيه 
ومل يذكر عمر ورواه سويد بن عبد العزيز عن هشام عن عمرو عن بن عمر عن 

عمر موقوفا ومل يذكر فيه ساملا ويشبه أن يكون االضطراب فيه من عمرو بن دينار 
ه ضعيف قليل الضبط وروى عن املهاصر بن حبيب وعن أيب عبد اهللا الفراء عن ألن

سامل عن أبيه عن عمر مرفوعا وروى عن عمر بن حممد بن زيد قال حدثين من 
أهل البصرة موىل قريش عن سامل فرجع احلديث إىل عمرو بن دينار وهو ضعيف 
احلديث ال حيتج به وروى هذا احلديث عن راشد أيب احلماين عن أيب حيىي عن بن 

عمر عن عمر وأبو حيىي هذا هو عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري ومل يسمع من بن 
1.عمر إمنا روى هذا عن سامل عن بن عمر  

 
ال تغالوا نفي مهور  وسئل عن حديث أيب العجفاء السلمي عن عمر قال -   

هللا  صلى اهللا عليه نسائكم فإهنا لو كانت مكرمة مث اهللا كان أوالدكم هبا رسول ا
وسلم ما أصدق امرأة من نسائه وال أنكح من بناته على أكثر من ثنيت عشرة أوقية 
فقال هو حديث رواه حممد بن سريين عنه واختلف عن بن سريين فيه فرواه أيوب 
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السختياين وابن عون وهشام بن حسان ومنصور بن زاذان وأشعث بن سوار ومطر 
مد بن عمرو األنصاري وعوف األعرايب وإمساعيل بن الوراق والصلت بن دينار وحم

بن عتيق  مسلم وجماعة بن الزبري وعبيدة بن حسان وعقبة بن خالد الشين وحيىي
فاتفق بن عيينة ومحاد بن  وأبو حرة وأخوه عن حممد بن سريين عن أيب العجفاء

ة عن الوهاب الثقفي ومعمر ومحاد بن سلم زيد وابن علية واحلارث بن عمري وعبد
أيوب وخالفهم عمرو بن أيب قيس فرواه عن أيوب عن بن سريين عن بن أيب 

العجفاء عن أبيه ورواه سلمة بن علقمة عن بن سريين قال نبئت عن أيب العجفاء 
ففي رواية سلمة بن علقمة تقوية لرواية عمرو بن أيب قيس عن أيوب ورواه عبد 

مرسال عن عمروتابعه جرير بن  الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن أيوب عن بن سريين
حازم عن بن سريين وقال معاذ بن معاذ عن بن عون عن بن سريين عن أيب 

العجفاء أو بن أيب العجفاء عن عمر وقال منصور بن زاذان عن بن سريين ثنا أبو 
العجفاء قال كان عمرو بن أيب قيس حفظه عن أيوب فيشبه أن يكون بن سريين 

ظه عن بن أيب العجفاء عن أبيه واهللا أعلم وذلك لقول مسعه من أيب العجفاء وحف
منصور بن زاذان وهو من الثقات احلفاظ عن بن سريين ثنا أبو العجفاء ولكثرة من 
تابعه ممن رواه عن بن سريين عن أيب العجفاء واهللا أعلم وروى هذا احلديث عن بن 

ن فضيل عن عباس عن عمر حدث به سعيد بن عبد امللك بن واقد احلراين عن ب
أبيه عن عطاء عن بن عباس عن عمر ومل يتابع عليه وسعيد هذا ضعيف ال حيتج به 

وروي عن بن عمر عن عمرحدث به عيسى بن ميمون البصري وهو متروك عن 
سامل ونافع عن بن عمر عن عمر ورواه بن أيب رواد عن نافع مرسال عن عمر 

الشعيب عن شريح عن عمر  ورواه الشعيب واختلف عنه فرواه أشعث بن سوار عن
وخالفه جمالد فرواه عن الشعيب عن مسروق عن عمر وزاد فيه ألفاظا مل يأت هبا 

غريه واختلف عن جمالد فرواه هشيم عنه عن الشعيب عن عمر مل يذكر بينهما أحدا 
وال يصح هذا احلديث إال عن أيب العجفاء وزيادة جمالد فيه أن حممد بن إسحاق 
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خطب عمر بن  جمالد بن سعيد عن الشعيب عن مسروق قالوهشيما روياه عن 
اخلطاب فقال ال تغالوا بصدق النساء فلو كانت مكرمة كان أحقكم هبا رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم  ال أويت برجل أصدق أكثر مما أصدق رسول اهللا  صلى اهللا  
امرأة من  عليه وسلم إال أخذت فضله فجعلته يف بيت املال قال مث انصرف فلقيت

قريش قالت يا أمري املؤمنني بلغين أنك خطبت يف صدقات النساء وقول اهللا عز 
وجل أحق من قولك قال اهللا عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا 

أتأخذونه هبتانا وإمثا فرجع عمر إىل فقال نصف إنسان أفقه من عمر قلت مسعته من 
ن بن عمر احلمريي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا بن خملد قال نعم ثنا عن محرا

أيب عن حممد بن إسحاق عن جمالد بذلك ومل يذكر بينهما أحدا حدثنا احلسني بن 
حممد البزاز قال ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن 

1. إسحاق قال حدثين حممد بن عبد اهللا بن سعيد عن جمالد بذلك  
 

وسئل عن حديث علقمة عن عبد اهللا عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم ال  -   
يقبل اهللا دعا عبد اله فقال يروى عن أيوب بن جابر عن حصني عن إبراهيم عن 

علقمة عن عبد اهللا مرفوعا والصحيح موقوف أيوب بن جابر من أهل اليمامة 
 ضعيف   ال حيتج به .2
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  مضطرب احلديث كونه الراوي وصفه:  اسادس
:كما ورد يف االحاديث التالية  

وسئل عن حديث حممد بن احلنفية عن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر  -   
رجال صلى إىل رجل إن يعيد الصالة فقال هو حديث يرويه إسرائيل عن عبد 

 األعلى التغليب عن بن احلنفية عن علي قاله وكيع وإمساعيل بن صبيح عن إسرائيل
وخالفهما عبيد اهللا بن موسى وعلي بن اجلعد فروياه عن إسرائيل عن عبد األعلى 
 عن بن احلنفية مرسال وعبد األعلى مضطرب احلديث واملرسل أشبه بالصواب.1

 
وسئل عن حديث علقمة عن عبد اهللا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ  -   

ي األعور عن إبراهيم واختلف عنه باملد ويغتسل بالصاع فقال يرويه مسلم املالئ
فرواه أبو خالد األمحر عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا ورواه إسرائيل 

عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة واألسود عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم وقيل عن األسود عن عائشة ومسلم األعور مضطرب احلديث ما أخرجوا 

2.عنه يف الصحيح  
 

وسئل عن حديث بن املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -   
ما من أيام أحب إىل اهللا تعاىل أن يتعبد له فيها من أيام العشر صيام يوم منها يعدل 

صيام سنة وقيامها احلديث بن قهم عن قتادة عن بن املسيب عن أيب هريرة 
والنهاس  بن قهم مضطرب احلديث تركه حيىي القطان ومسعود بن واصل ضعفه 
أبو داود الطيالسي وهذا احلديث إمنا روي عن قتادة عن سعيد بن املسيب مرسال 

هذه األلفاظ وروي هذا احلديث عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم حدث به موسى بن أعني عن األعمش وتابعه أبو معاوية 
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اية هشام بن يونس عنه وأبو حيىي الكناين من رواية عبد السالم بن الضرير من رو
عبيد عنه وعبد السالم هذا ليس بشيء والصحيح عن أيب معاوية وابن منري عن 

ورواه أبو إسحاق الفزاري عن  األعمش عن أيب صاحل مرسال ليس فيه أبو هريرة
سلم قاله أمحد بن األعمش عن أيب وائل عن بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و

حنبل عن إسحاق الطباع عن الفزاري وتابعه بن سهم عن الفزاري وروي عن 
جماهد عن أيب هريرة قاله أبو كريب عن أيب مصعب بدر بن مصعب عن عمر بن 
ذر عن جماهد عن أيب هريرة والصحيح عن عمر عن ذر وغريه عن جماهد مرسال 

حيىي بن جعدة عن أيب هريرة  وكذلك رواه األعمش عن جماهد مرسال وروى عن
وقال غريه   وقاله مؤمل عن محاد عن أيب الزبري عن حيىي بن جعدة عن أيب هريرة

عن محاد عن أيب الزبري عن حيىي بن جعدة مرسال ورواه إبراهيم بن إمساعيل بن 
جممع وإبراهيم اخلوزي ومرزوق موىل طلحة عن أيب الزبري عن جابر وكذلك قيل 

م عن أيب الزبري عن جابر وكذلك قيل عن نصري بن أيب األشعث عن حيىي بن سال
عن أيب الزبري عن جابر وكذلك قال عاصم بن هالل عن أيوب عن أيب الزبري عن 

جابر والصحيح عن أيوب عن أيب الزبري مرسال وروي عن أيب سلمة عن أيب هريرة 
مر عن حممد تفرد به أمحد بن حممد بن نيزك عن األسود بن عامر عن صاحل بن ع

1.  بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة رفعه  
 

- وسئل عن حديث عروة بن عياض عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه  -   
 وسلم قال إذا أعجل أو قحط فال غسل عليه

فقال يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
 عروة بن عياض عن أيب سعيد

 وخالفه زكريا بن إسحاق فرواه عن عمرو بن دينار عن عبيد اهللا بن عياض
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 وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبيد اهللا بن أيب عياض
عمار عن عطية عن أيب سعيد مرفوعا  وقال شعبة عن عمرو عن عبيد اهللا بن اخليار  

 ورواه عبيدة بن محيد وابن عيينة عن عمار موقوفا
وكذلك رواه إبراهيم بن مهاجر عن عطية عن أيب سعيد موقوفا وعطية مضطرب 

 احلديث
 ورواه عمرو بن قيس املالئي عن عطية عن أيب سعيد مرفوعا

 
:الثالث مبحثال  
 

و الواضعــــــــــــــــــــــــــــــون الــمــتـــروآـــــــــــــون  
 

قوله  متروك أو متروك احلديث : ثانيا  
 

:ة التاليةكما وقع يف االسئل  
وسئل عن حديث أيب رافع عن بن مسعود عن النيب  صلى اهللا عليه  -   

وسلم يف الوضوء بالنبيذ فقال يرويه أبو سعيد موىل بىن هاشم عن محاد بن سلمة 
وتابعه عبد العزيز بن أيب رزمة وال  عن علي بن زيد عن أيب رافع عن بن مسعود
بن سلمة املصنفات وعلي بن زيد يثبت هذا احلديث ألنه ليس يف كتب محاد 

ضعيف وأبو رافع ال يثبت مساعه من بن مسعود وروى عن األعمش عن أيب وائل 
عن عبد اهللا بن مسعود والراوي له متروك احلديث وهو احلسني بن عبيد اهللا 

العجلي عن أيب معاوية كان يضع احلديث على الثقات وهذا كذب على أيب معاوية 
بن هليعة عن قيس بن احلجاج عن حنش الصنعاين عن  وعلى األعمش وروى عن

وال يثبت وابن هليعة ال حيتج به ورواه حجاج بن   بن عباس عن عبد اهللا بن مسعود
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أرطأة عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قوله وحجاج ال حيتج به والصحيح ما 
ن واهللا روى عن بن مسعود انه مل يشهد مع النيب  صلى اهللا عليه وسلم  ليلة اجل

اعلم ورواه حسن بن قتيبة عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة 
وأيب األحوص عن عبد اهللا عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم واحلسن بن قتيبة 
 متروك احلديث والراوي له عنه بن حيان املدائين وهو ضعيف واهللا اعلم. 1

 
بكر الصديق عن النيب صلى  سئل عن حديث علي بن أيب طالب عن أيب -   

اهللا عليه وسلم ما من عبد يذنب فيتوضأ مث يصلي احلديث فقال رواه عثمان 
بن املغرية ويكىن أبا املغرية وهو عثمان بن أيب زرعة وهو عثمان األعشى رواه 
عن علي بن ربيعة الواليب عن أمساء بن احلكم الفزاري عن علي بن أيب طالب 

بن كدام وسفيان الثوري وشعبة وأبو عوانة حدث به عنه كذلك مسعر 
إال أن شعبة   وشريك وقيس وإسرائيل واحلسن بن عمارة فاتفقوا يف إسناده

  من بينهم يف أمساء بن احلكم فقال عن أمساء أو أيب أمساء أو بن أمساء
وخالفهم علي بن عابس فرواه عن عثمان بن املغرية عن أيب صادق عن ربيعة 

قال ذلك عنه عبد اهللا بن وهب وخالفه عبيد  وهم فيهوبن ناجد عن علي 
اهللا بن يوسف اجلبريي فرواه عن علي بن عابس عن عثمان عن رجل عن 

علي وروى هذا احلديث أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه عبد الوهاب 
  بن الضحاك العرضي عن إمساعيل بن عياش عن أبان بن أيب عياش عن أيب

ل مسعت علي بن أيب طالب عن أيب بكر وخالفه عبد إسحاق اهلمداين قا
الوهاب بن جندة عن إمساعيل فقال فيه عن أيب إسحاق عن احلارث أو غريه 

عن علي عن أيب بكر وخالفهم موسى بن حممد بن عطاء رواه عن إمساعيل بن 
عياش عن شعبة بن احلجاج عن أيب إسحاق عن علي عن أيب بكر مل يذكر 
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بينهما أحدا وموسى هذا متروك احلديث مقدسي يعرف بأيب طاهر املقدسي 
ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد قاضي املدائن عن أيب إسحاق 
عن عبد خري عن علي عن أيب بكر وخالفه الفرج بن اميان ورواه عن عمر بن 

وروى   يزيد عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن علي عن أيب بكر
أبو املثىن سليمان بن يزيد واختلف عنه فحدث به عبد اهللا بن  هذا احلديث

محزة الزبريي عن عبد اهللا بن نافع الصايغ عن أيب املثىن عن املغرية بن علي عن 
علي عن أيب بكر ووهم فيه وإمنا رواه أبو املثىن عن املقربي واختلف عن 

عن بن املثىن املقربي فيه فقال مسلم بن عمرو احلذاء املديين عن بن نافع 
سليمان بن يزيد عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن علي عن أيب بكر ورواه 
سعد بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أخيه عبد اهللا بن سعيد عن جده أيب 
سعيد املقربي أنه مسعه من علي بن أيب طالب عن أيب بكر ومل يذكر فيه أبا 

لثوري ومسعر ومن تابعهما عن هريرة وأحسنها إسنادا وأصحها مال رواه ا
1.عثمان بن املغرية عبد الرمحن بن عوف عن أيب بكر  رضي اهللا عنه مها  

 
وسئل عن حديث حذيفة بن اليمان عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه  -   

وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل احلديث فقال هو حديث يرويه ليث 
ه فرواه بن جريح عن ليث بن أيب سليم عن أيب حممد بن أيب سليم واختلف عنه في

شيخ له عن حذيفة بن اليمان عن أيب بكر الصديق خالفه عبد العزيز بن مسلم 
القسملي فرواه عن ليث بن أيب سليم عن أيب حممد عن معقل بن يسار عن أيب بكر 

ن وقال عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلون عن ليث بن أيب سليم عن عثمان ب
   رفيع عن معقل بن يسار عن أيب بكر
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وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو جعفر الرازي عن ليث عن رجل غري مسمى 
عن معقل عن أيب بكر وقال جرير بن عبد احلميد عن ليث عن من حدثه عن معقل 
بن يسار عن أيب بكر وقيل عنه عن ليث عن شيخ من غرتة عن معقل عن أيب بكر 

سعيد عن ليث قال حدثين صاحب يل عن معقل عن أيب بكر وقال عبد الوارث بن 
وروى هذا احلديث شيبان بن فروخ عن حيىي بن كثري أيب النضر عن سفيان الثوري 

عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلم وال يصح عن إمساعيل وال عن الثوري وحيىي بن كثري هذا متروك 

 احلديث.1
 

وسئل عن حديث آخر من حديث بن عباس عن أيب بكر أن النيب صلى  -   
اهللا عليه وسلم قال العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه فقال يرويه الوليد بن 

سلمة األردين وهو متروك احلديث عن عمر بن قيس سندل وهو ضعيف أيضا 
ن أيب بكر ومرة يرويه ويضطرب يف إسناده فمرة يرويه عن عطاء عن بن عباس ع

عن عطاء عن سعيد بن املسيب عن أيب بكر ومرة يرويه عن الزهري عن سعيد بن 
املسيب عن أيب بكر حدثنا أمحد بن عبد اهللا الوكيل ثنا إسحاق بن الضيف قال ثنا 

الوليد بن سلمة ثنا عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب بكر 
 عليه وسلم بذلك وال يصح هذا عن أيب بكر والوليد الصديق عن النيب صلى اهللا

وبن سلمة ذاهب احلديث ورواه احلارث بن منصور عن عمر بن قيس عن عطاء 
2.عن جابر عن أيب بكر موقوفا  

وسئل عن حديث بن عباس عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - 
مسعان عن حممد بن إلطالق قبل نكاح فقال هو حديث يرويه عبد اهللا بن زياد بن 

املنكدر عن طاوس عن بن عباس عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه 
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يرويه عن بن املنكدر عن طاوس مرسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله حسني 
املروذي عن بن أيب ذئب وقيل عن بن أيب ذئب عن بن املنكدر عن جابر وال يصح 

ر مرسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الصواب عن جابر وإمنا رواه بن املنكد
 وعبد اهللا بن زياد بن مسعان متروك احلديث.1

وسئل عن حديث بن عباس عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  -     
أنه هناه عن القراءة يف الركوع والسجود وعن خامت الذهب ولبس املعصفر فقال هو 

الكرمي عن عبدا هللا بن احلارث عن بن عباس عن حديث يرويه بن أيب ليلى عن عبد 
علي ورواه أيضا إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني واختلف عنه فرواه حممد بن عجالن 

وعبداحلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة فاتفق   وداود بن قيس والضحاك بن عثمان
لف هؤالء األربعة عن إبراهيم عن أبيه عن بن عباس عن علي بن أيب طالب واخت

عن داود بن قيس من بينهم فقال القعنيب عنه عن إبراهيم عن بن عباس عن علي 
ومل يذكر أباه وقال حيىي القطان ووكيع وابن وهب عن داود بن قيس عن إبراهيم 

وخالفهم مجاعة أكثر منهم عددا فرووه عن   عن أبيه عن بن عباس عن علي
فيه بن عباس على االختالف إبراهيم بن عبد اهللا عن أبيه عن علي ومل يذكروا 

منهم على إبراهيم رواه الزهري عن إبراهيم عن أبيه عن علي وتابعه الوليد بن كثري 
وحممد بن عمرو بن علقمة وإسحاق بن أيب بكر وحممد بن إسحاق ويزيد بن أيب 

حبيب واحلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب وزيد بن أسلم فرووه عن إبراهيم بن 
نني عن أبيه أنه مسعه من علي ومل يذكروا فيه بن عباس وزاد الوليد عبد اهللا بن ح

بن كثري وحممد بن إسحاق ويزيد بن أيب حبيب فيه حديثا آخر هبذا اإلسناد أن 
ورواه زيد بن أسلم واختلف    النيب صلى اهللا عليه وسلم كسي عليا حلة سرياء 

 عن زيد بن أسلم عن عنه فرواه إمساعيل بن عياش وحممد بن جعفر بن أيب كثري
إبراهيم عن أبيه عن علي وخالفه عمر بن عبد الرمحن شيخ أليب أمحد الزبريي فرواه 
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عن زيد بن أسلم عن أبيه عن علي والقول قول بن عياش واختلف عن شريك بن 
أيب منر فرواه الداروردي عن شريك عن إبراهيم بن عبد اهللا عن أبيه عن علي 

فرواه عن شريك عن عبد اهللا بن حنني عن علي واختلف وخالفه إمساعيل بن جعفر 
عن أسامة بن زيد فرواه بن وهب عن أسامة عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن 
أبيه عن علي وذكر فيه أن أسامة دخل على عبد اهللا بن حنني فسمعه ورواه وكيع 

ي ورواه بن حنني عن عل  وعثمان بن عمر وحمبوب بن حمرز عن أسامة عن عبد اهللا
نافع موىل بن عمر عن إبراهيم واختلف عن نافع فرواه مالك بن أنس عن نافع 

وضبط إسناده فقال عن نافع عن إبراهيم عن أبيه عن علي ورواه الليث بن سعد 
عن نافع عن إبراهيم عن بعض موايل آل عباس عن علي ورواه أيوب السخيتاين 

بهان عن أيوب عن نافع عن عن نافع واختلف عنه فقال وهيب واحلارث بن ن
إبراهيم عن أبيه عن علي وقال محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن إبراهيم بن 

علي وكذلك قاله احلسن بن أيب جعفر عن أيوب وقال بن علية عن اهللا   حنني عن
أيوب عن نافع عن إبراهيم بن فالن بن حنني عن جده حنني عن علي وقال عبد 

عن علي ورواه عبيد اهللا بن عمر عن نافع واختلف عنه الوارث عن أيوب عن نافع 
فقال بشر بن املفضل واملعتمر بن سليمان وعبد الوهاب الثقفي وابن منري عن عبيد 

اهللا عن نافع عن بن حنني عن علي وقال زايدة وإمساعيل بن عياش وعبدة بن 
عن عبيد  وقال محاد بن سلمة  سليمان عن عبيد اهللا عن نافع عن إبراهيم عن علي

اهللا عن نافع عن حنني عن علي ورواه عمرو بن سعد عن نافع عن بن حنني عن 
علي ورواه برد بن سنان عن نافع عن إبراهيم عن علي وكذلك قال زيد بن واقد 
عن نافع وروي عن الثوري عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن حنني عن علي 

رواه عبد اهللا بن عيسى بن عبد وقال مهام عن نافع عن رجل مل يسمه عن علي و
  الرمحن بن أيب ليلى عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن علي قاله شريك عنه

ورواه أبو بكر بن حفص عن عبد اهللا بن حنني واختلف عنه فرواه شعبة فقال 
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غندر والنضر بن مشيل وغريمها عن شعبة عن أيب بكر بن حفص عن عبد اهللا بن 
 يذكروا فيه عليا وخالفهم أبو قطن فرواه عن شعبة عن أيب حنني عن بن عباس ومل

بكر بن حفص عن عبد اهللا بن حنني عن علي ومل يذكر بن عباس ورواه حيىي بن 
أيب كثري وحممد بن املنكدر عن عبد اهللا بن حنني عن علي ورواه سليمان بن بالل 

عن علي عن النيب عن شريك بن أيب منر عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه 
تفرد به سليمان بن   صلى اهللا عليه وسلم حديثا آخر هو أنه كان يتختم بيمينه

بالل عنه هبذا اإلسناد وخالفه إبراهيم بن أيب حيىي فرواه عن شريك بن أيب منر عن 
إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن بن عباس عن علي أن النيب صلى اهللا عليه 

يف ميينه ورواه إسحاق بن أيب فروة عن إبراهيم بن عبد اهللا بن  وسلم كان يتختم
حنني عن أبيه عن بن عباس عن علي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا آخر وهو 

قوله إذا كان اإلزار واسعا فاتشح به وإذا كان ضيقا فاتزر به وإسحاق بن أيب 
فروة متروك احلديث وروى إسحاق بن أيب فروة أيضا عن إبراهيم بن عبد اهللا بن 

حنني عن أبيه عن علي أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل قتل عبده فجلد مائة 
ومل يتابع عليه حدثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل احملاملي ثنا يعقوب بن   ونفاه سنة

إبراهيم حدثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن ثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن 
بن عباس عن علي وحدثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثقال ثنا أمحد بن  أبيه عن

سنان وثنا أمحد بن الوكيل ثنا عمر بن شبة وحدثنا إبراهيم بن محاد ويعقوب بن 
إبراهيم قاال ثنا عمر بن شبة قالوا ثنا حيىي بن سعيد عن بن عجالن عن إبراهيم بن 

قال هناين رسول اهللا صلى اهللا  عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن بن عباس عن علي
عليه وسلم عن خامت الذهب وعن القراءة راكعا وعن القسي واملعصفر وقال بن 

شبة هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ألبس خامت الذهب وأن أقرأ وأنا راكع 
ومل يذكر القسي واملعصفر وقال الدورقي مثل بن سنان إال أنه قال وأن أقرأ وأنا 

حدثنا حممد بن جعفر بن رميس وحممد بن خملد قاال حدثنا إبراهيم بن راشد راكع 
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حدثنا معلى بن أسد أخو هبز بن أسد ثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن إبراهيم بن 
عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن علي هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن لبس 

لقسي وأن أقرأ وأنا راكع حدثنا املعصفر وخامت الذهب زاد بن رميس وعن لباس ا
محزة بن احلسني بن عمر السمسار قال ثنا عبيد اهللا بن حممد بن مالك قال ثنا كثري 
بن حيىي قال ثنا احلارث بن نبهان قال ثنا أيوب السختياين عن نافع عن إبراهيم بن 

عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن علي مثل قول بن رميس حدثنا حممد بن إمساعيل 
فارسي قال ثنا أبو زيد حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حباب املؤذن بصنعا قال ثنا ال

إسحاق بن يوسف احلذايف ثنا عبد امللك بن الصباح ثنا سفيان عن عبد اهللا عن 
نافع عن بن حنني عن علي قال هناين النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع 

1.وأن أختتم بالذهب وأن ألبس املعصفر  
وسئل عن حديث عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي يف القراءة خلف  -     

االمام يف الصالة انه أمره بذلك فقال هو حديث يرويه الزهري عن عبيد اهللا بن أيب 
رافع واختلف عن الزهري فرواه إسحاق بن راشد واخلف عنه عن الزهري عن 

عن إسحاق بن راشد إىل  عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي فرفعه حممد بن إسحاق
النيب صلى اهللا عليه وسلم من رواية حفص بن عبد الرمحن عن بن إسحاق وخالفه 

عبيد اهللا بن عمر فرواه عن إسحاق بن راشد عن الزهري موقوفا وهو الصواب 
حسني   وكذلك رواه معمر بن راشد وعبد الرمحن بن إسحاق وسفيان بن

ن سفيان بن حسني عن الزهري عن بن أيب واختلف عنه فقال أبو داود عن شعبة ع
رافع عن علي وخالف حفص بن راشد أبو عمر وعبد الصمد بن النعمان وعلي بن 
حفص فقالوا عن شعبة عن سفيان بن حسني عن الزهري عن بن أيب رافع عن أبيه 

والصواب قول من قال علي بن أيب رافع موقوفا وهذا احلديث عن علي   عن علي
صح من احلديث الذي يرويه الكوفيون عن عبد الرمحن بن أحسن إسنادا وأ
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األصبهاين عن املختار بن عبد اهللا عن أبيه عن علي أخطأ الفطرة من قرأ خلف 
االمام واهللا أعلم وهو أيضا أصح إسنادا من احلديث الذي يرويه حممد بن سامل عن 
الشعيب عن احلارث عن علي مرفوعا يكفيك قراءة االمام ألن حممد بن سامل متروك 
احلديث واحلارث إذا تفرد مل يثبت حديثه فلم يروه عن حممد بن سامل غري قيس بن 

1. الربيع وهو ضعيف احلديث وغريه يرويه عن حممد بن سامل عن الشعيب مرسال  
 

 سابعا: قوله: فالن يضع احلديث  
:كما وقع يف السؤاالت التالية  

د عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم يف ئل عن حديث أيب رافع عن بن مسعوس -     
الوضوء بالنبيذ فقال يرويه أبو سعيد موىل بىن هاشم عن محاد بن سلمة عن علي بن 

وتابعه عبد العزيز بن أيب رزمة وال يثبت هذا  زيد عن أيب رافع عن بن مسعود
احلديث ألنه ليس يف كتب محاد بن سلمة املصنفات وعلي بن زيد ضعيف وأبو 

ثبت مساعه من بن مسعود وروى عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا بن رافع ال ي
مسعود والراوي له متروك احلديث وهو احلسني بن عبيد اهللا العجلي عن أيب معاوية 
كان يضع احلديث على الثقات وهذا كذب على أيب معاوية وعلى األعمش وروى 

بن عباس عن عبد اهللا بن هليعة عن قيس بن احلجاج عن حنش الصنعاين عن  ا عن
وال يثبت وابن هليعة ال حيتج به ورواه حجاج بن أرطأة عن أيب إسحاق  بن مسعود

عن احلارث عن علي قوله وحجاج ال حيتج به والصحيح ما روى عن بن مسعود انه 
مل يشهد مع النيب  صلى اهللا عليه وسلم  ليلة اجلن واهللا اعلم ورواه حسن بن قتيبة 

إسحاق عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة وأيب األحوص عن عبد اهللا عن يونس بن أيب 
عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم واحلسن بن قتيبة متروك احلديث والراوي له عنه بن 

2.  حيان املدائين وهو ضعيف واهللا اعلم  
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وسئل عن أحاديث رويت عن أيب هريرة عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  يف  -   
 منها حديث يرويه جرير بن أيوب البجلي عن أيب زرعة عن أيب املسح على اخلفني

هريرة عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم إذا أدخل أحدكم قدميه طاهرتني فليمسح 
للمقيم يوما وللمسافر ثالثا فقال هذا باطل عن أيب هريرة وقد قال أبو نعيم كان 

 جرير يضع احلديث.
 سلمة عن أيب هريرة يف حنو ذلك وحديث يورى عن حيىي بن أيب كثري عن أيب

رواه أيوب بن عتبة وعمر بن أيب خيثمة ومها ضعيفان روياه عن حيىي وتابعهما 
معلى بن عبد الرمحن الواسطي وكان كذابا فرواه عن عبد احلميد بن جعفر عن 

 حيىي حنو ذلك وزاد فيه واخلمار ومل يذكر التوقيت  
وكان ضعيفا عن عطاء عن أيب هريرة وحديث آخر يرويه سعيد بن أيب راشد    

 عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم يف التوقيت عن املسح حدث به مروان الفزاري عنه
بن أيب ذئب ا  وحديث آخر يرويه إبراهيم بن أيب حيىي ومسلم بن خالد الزجني عن

بن أيب ذئب  ا عن صاحل موىل التوأمة وال يصح  
عن موىل أليب  اهللا البجلي وكان ضعيفوحديث آخر يرويه أبان بن عبد ا     

هريرة يف املسح على اخلفني مرفوعا وأبان ضعيف وقال أمحد بن حنبل هذا حديث 
منكر وكلها باطلة وال يصح عن أيب هريرة عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  يف 

1.املسح   
يف تعليله هذا ما تيسر يل مجعه من اإلمثلة اليت تدلل على منهج احلافظ الدارقطين    

.للمرويات بتجريح الرواة   
ن احلمد هللا رب العاملني أوآخر دعوانا                             

وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما                   
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  ةـامتـاخل  
بعد  االطالع على بعض مؤلفات الدارقطين و خباصة كتاب العلل و إهناء 

  :فت على ما يليهذا البحث وق
: تظافرت فيه جهود مشتركة بني األئمة" العلل" إن كتاب  .1

  .الدارقطين، ابن الكرخي، و الربقاين
أفرزت هذه اجلهود املشتركة عمال ضخما متميزا رصينا  .2

 .شامال لعلل احلديث

اشتماله على أنواع علوم احلديث املختلفة، ميكن للباحثني  .3
 .تتبعها، و إبرازها يف حبوث مستقلة

ال ميكن لشخص أو ألكثر هضم هذه املادة العلمية املودعة يف  .4
هذا السفر العظيم، بل جيب إبرازها من قبل جهات عديدة 

 .متخصصة

هناك جهود كبرية جدا بذلت من قبل يف حتقيق و دراسة هذا  .5
 .املرياث العظيم من قبل باحثني ذوي خربة يف هذا اجملال

ديث الذين عاصروا اإلمام إن الثناء الكبري من قبل علماء احل .6
الدارقطين و الذين جاءوا بعده صدقوا فيما وصفوا به هذا 
: اإلمام، من ذلك قول اإلمام ابن كثري يف وصف كتاب العلل

و هو أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع يف هذا الفن مل " 
 ".    سبق إليه مثله، و قد أعجز من يريد أن يأيت بعده
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:جعقائمة املصادر واملرا  
 

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم:: اسم الكتاب   
صديق بن حسن القنوجي:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
عبد اجلبار زكار:: اسم احملقق   
               ________________________________  

بن احلجاج علل األحاديث يف كتاب الصحيح ملسلم:: اسم الكتاب   
أبو الفضل حممد بن أيب احلسني بن أمحد بن حممد بن عمار بن :: اسم املؤلف 

 حممد بن حازم بن املعلى بن اجلارود اجلارودي 
دار اهلجرة :: دار النشر   

علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد احلليب األثري:: اسم احملقق   
             ________________________________  

أحوال الرجال:: سم الكتاب ا  
إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أبو إسحاق:: اسم املؤلف   

مؤسسة الرسالة:: دار النشر   
صبحي البدري السامرائي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
أخبار املصحفني:: اسم الكتاب   
بو أمحداحلسن بن عبد اهللا العسكري أ:: اسم املؤلف   

عامل الكتب:: دار النشر   
صبحي البدري السامرائي:: اسم احملقق   
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             ________________________________  
أدب االمالء واالستمالء:: اسم الكتاب   
عبدالكرمي بن حممد بن منصور أبو سعد التميمي السمعاين:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
ماكس فايسفايلر:: قق اسم احمل  
             ________________________________  

أسباب ورود احلديث أو اللمع يف أسباب احلديث:: اسم الكتاب   
جالل الدين السيوطي:: اسم املؤلف   

دار املكتبة العلمية:: دار النشر   
حيىي إمساعيل أمحد:: اسم احملقق   

      __________________________       ______  
أمساء من يعرف بكنيته:: اسم الكتاب   
حممد بن احلسني أبو الفتح األزدي املوصلي:: اسم املؤلف   

 
الدار السلفية:: دار النشر   

 
أبو عبدالرمحن اقبال:: اسم احملقق   

             ________________________________  
  البيعرواية ابن حيىي -أمايل احملاملي :: اسم الكتاب 
احلسني بن إمساعيل الضيب احملاملي أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

 
دار ابن القيم, املكتبة اإلسالمية :: دار النشر   

إبراهيم القيسي. د:: اسم احملقق   
             ________________________________  
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أمثال احلديث املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم:: اسم الكتاب   
أبو احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي:: اسم املؤلف   

مؤسسة الكتب الثقافية:: دار النشر   
أمحد عبد الفتاح متام:: اسم احملقق   

             ________________________________  
األوهام اليت يف مدخل أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري:: اسم الكتاب   
الغين بن سعيد بن علي األزدي عبد:: اسم املؤلف   

مكتبة املنار:: دار النشر   
مشهور حسن حممود سلمان:: اسم احملقق   

             ________________________________  
إصالح غلط احملدثني:: اسم الكتاب   
محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت:: اسم املؤلف   

دار املأمون للتراث:: دار النشر   
حممد علي عبد الكرمي الرديين. د:: م احملقق اس  

             ________________________________  
إيضاح اإلشكال:: اسم الكتاب   
حممد بن طاهر بن علي املقدسي أبو الفضل:: اسم املؤلف   

مكتبة املعال:: دار النشر   
باسم اجلوابرة. د:: اسم احملقق   

      ________________________       ________  
اختالف احلديث:: اسم الكتاب   
حممد بن إدريس أبو عبداهللا الشافعي:: اسم املؤلف   
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مؤسسة الكتب الثقافية:: دار النشر   
بريوت:: مدينة النشر   
عامر أمحد حيدر:: اسم احملقق   

             ________________________________  
اختالف العلماء:: اسم الكتاب   

حممد بن نصر املروزي أبو عبد اهللا:: املؤلف اسم   
عامل الكتب:: دار النشر   

صبحي السامرائي:: اسم احملقق   
             ________________________________  

إسعاف املبطأ برجال املوطأ:: اسم الكتاب   
عبدالرمحن ابن أيب بكر أبو الفضل السيوطي:: اسم املؤلف   

التجارية الكربى املكتبة:: دار النشر   
 

          ________________________________  
    

املعني يف طبقات احملدثني:: اسم الكتاب   
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

دار الفرقان:: دار النشر   
مهام عبد الرحيم سعيد. د:: اسم احملقق   

      _________________       _______________  
طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها:: اسم الكتاب   
عبداهللا بن حممد بن جعفر بن حيان أبو حممد األنصاري:: اسم املؤلف   

مؤسسة الرسالة:: دار النشر   
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عبدالغفور عبداحلق حسني البلوشي:: اسم احملقق   
            ________________________________  

طبقات املدلسني:: اسم الكتاب   
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي:: اسم املؤلف   

مكتبة املنار:: دار النشر   
عاصم بن عبداهللا القريويت. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
ومعرفة الرجالمن كالم أمحد بن حنبل يف علل احلديث :: !اسم الكتاب   
أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

مكتبة املعارف:: دار النشر   
صبحي البدري السامرائي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
علل احلديث:: اسم الكتاب   
ان الرازي أبو حممدعبد الرمحن بن حممد بن بن إدريس بن مهر:: اسم املؤلف   

دار املعرفة:: دار النشر   
حمب الدين اخلطيب:: اسم احملقق   

             ________________________________  
علل الترمذي:: اسم الكتاب   
حممد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي:: اسم املؤلف   

دار إحياء التراث العريب :: دار النشر   
حممد شاكرأمحد :: اسم احملقق   

             ________________________________  
علل الترمذي الكبري:: اسم الكتاب   
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أبو طالب القاضي:: اسم املؤلف   
مكتبة النهضة العربية ,عامل الكتب :: دار النشر   

حممود حممد الصعيدي, أبو املعاطي النوري , صبحي السامرائي :: اسم احملقق   
      _____________      ___________________  
       

اآلحاد واملثاين:: اسم الكتاب   
أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباين:: اسم املؤلف   

دار الراية:: دار النشر   
باسم فيصل أمحد اجلوابرة. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
ارةاألحاديث املخت:: اسم الكتاب   
أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي:: اسم املؤلف   

مكتبة النهضة احلديثة:: دار النشر   
عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش:: اسم احملقق   

             ________________________________  
األدب املفرد::  اسم الكتاب   
أبو عبداهللا البخاري اجلعفيحممد بن إمساعيل :: اسم املؤلف   

دار البشائر اإلسالمية:: دار النشر   
حممد فؤاد عبدالباقي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
األسامي والكىن:: اسم الكتاب      

أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين:: اسم املؤلف   
مكتبة دار األقصى:: دار النشر   
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عبداهللا بن يوسف اجلديع:: احملقق اسم   
             ________________________________  

طبقات األمساء املفردة من الصحابة والتابعني وأصحاب احلديث:: اسم الكتاب   
أمحد بن هارون الربدحيي أبو بكر:: اسم املؤلف   

دار املأمون للتراث:: دار النشر   
عبده علي كوشك:: اسم احملقق   

             ________________________________  
األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة:: اسم الكتاب   
حممد بن عبد امللك بن مالك الطائي اجلياين أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

دار اجليل:: دار النشر   
حممد حسن عواد. د:: اسم احملقق   

      ________________________________        
األم:: اسم الكتاب   
حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

دار املعرفة:: دار النشر   
             ________________________________  

 
األولياء:: اسم الكتاب   
عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن أيب الدنيا القرشي أبو بكر:: اسم املؤلف   

ة الكتب الثقافيةمؤسس:: دار النشر   
حممد السعيد بن بسيوين زغلول:: اسم احملقق   

             ________________________________  
اإلحكام يف أصول األحكام:: اسم الكتاب   
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علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد:: اسم املؤلف   
دار احلديث:: دار النشر   

      ________________________________  
العلل الواردة يف األحاديث النبوية:: اسم الكتاب   
علي بن عمر بن أمحد بن مهدي أبو احلسن الدارقطين البغدادي:: اسم املؤلف   

دار طيبة:: دار النشر   
حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. د:: اسم احملقق   

              ________________________________  
يف أصول األحكام اإلحكام:: اسم الكتاب   
علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن:: اسم املؤلف   

دار الكتاب العريب:: دار النشر   
سيد اجلميلي. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث:: اسم الكتاب   
لي القزويين أبو يعلىاخلليل بن عبد اهللا بن أمحد اخللي:: اسم املؤلف   

مكتبة الرشد:: دار النشر   
حممد سعيد عمر إدريس. د:: اسم احملقق   

         ________________________________  
ذكرأمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند :: اسم الكتاب 

 البخاري ومسلم
ارقطينأيب احلسن علي بن عمر بن أمحد الد:: اسم املؤلف   

مؤسسة الكتب الثقافية:: دار النشر   
بوران الضناوي وكمال يوسف احلوت:: اسم احملقق   
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            ________________________________  
اإلصابة يف متييز الصحابة:: اسم الكتاب   
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي:: اسم املؤلف   

دار اجليل:: دار النشر   
علي حممد البجاوي:: م احملقق اس  

             ________________________________  
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكن:: اسم الكتاب   
علي بن هبة اهللا بن أيب نصر بن ماكوال:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
      __________________       ______________  

اإلكمال يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال:: اسم الكتاب   
حممد بن علي بن احلسن أبو احملاسن احلسيين:: اسم املؤلف   

جامعة الدراسات اإلسالمية:: دار النشر   
عبداملعطي أمني قلعجي. د:: اسم احملقق   

    
 

      _____________________       ___________  
االستيعاب يف معرفة األصحاب:: اسم الكتاب   
يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب:: اسم املؤلف   

دار اجليل:: دار النشر   
علي حممد البجاوي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
       

ورود احلديث الشريف البيان والتعريف يف أسباب:: اسم الكتاب   
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إبراهيم بن حممد احلسيين:: اسم املؤلف   
دار الكتاب العريب:: دار النشر   

سيف الدين الكاتب:: اسم احملقق   
             ________________________________  

)األوسط(التاريخ الصغري :: اسم الكتاب   
البخاري اجلعفي حممد بن إبراهيم بن إمساعيل أبو عبداهللا:: اسم املؤلف   

مكتبة دار التراث, دار الوعي :: دار النشر   
حممود إبراهيم زايد:: اسم احملقق   

        ________________________________  
معرفة علوم احلديث:: اسم الكتاب   
أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
السيد معظم حسني:: اسم احملقق   

            ________________________________  
التاريخ الكبري:: اسم الكتاب   
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري اجلعفي:: اسم املؤلف   

دار الفكر:: دار النشر   
السيد هاشم الندوي:: اسم احملقق   

      ______________________       __________  
التبيني ألمساء املدلسني:: اسم الكتاب   
إبراهيم بن حممد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا احلليب الطرابلسي:: اسم املؤلف   

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع:: دار النشر   
حممد إبراهيم داود املوصلي:: اسم احملقق   
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      _____________________________       ___  
التحبري يف املعجم الكبري:: اسم الكتاب   
أبو سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور السمعاين:: اسم املؤلف   
منرية ناجي سامل:: اسم احملقق   

             ________________________________  
التحقيق يف أحاديث اخلالف:: اسم الكتاب   
ن حممد بن اجلوزي أبو الفرجعبد الرمحن بن علي ب:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
مسعد عبد احلميد حممد السعدين:: اسم احملقق   

                   ________________________________  
التراجم الساقطة من الكامل يف معرفة ضعفاء احملدثني وعلل :: اسم الكتاب 

 احلديث 
دى بن عبداهللا بن حممد بن املبارك أبو أمحد اجلرجاين عبداهللا بن ع:: اسم املؤلف   

مكتبة إبن تيمية :: دار النشر   
أبو الفضل عبد احملسن احلسيين:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الترغيب والترهيب من احلديث الشريف:: اسم الكتاب   
املنذري أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
إبراهيم مشس الدين:: اسم احملقق   

             ________________________________  
التطريف يف التصحيف:: اسم الكتاب   
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي أبو الفضل:: اسم املؤلف   
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دار الفائز:: دار النشر   
علي حسني البواب. د::  اسم احملقق  

             ________________________________  
التوقيف على مهمات التعاريف:: اسم الكتاب   
حممد عبد الرؤوف املناوي:: اسم املؤلف   

دار الفكر, دار الفكر املعاصر :: دار النشر   
حممد رضوان الداية. د:: اسم احملقق   

      ________________________       ________  
ملن خرج له البخاري يف اجلامع الصحيح, التعديل والتجريح :: اسم الكتاب   
سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي:: اسم املؤلف   

دار اللواء للنشر والتوزيع:: دار النشر   
أبو لبابة حسني. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
التعريفات:: سم الكتاب ا  

علي بن حممد بن علي اجلرجاين:: اسم املؤلف   
دار الكتاب العريب:: دار النشر   

إبراهيم األبياري:: اسم احملقق   
             ________________________________  

التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد:: اسم الكتاب   
لبغدادي أبو بكرحممد بن عبد الغين ا:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
كمال يوسف احلوت:: اسم احملقق   

             ________________________________  
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التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد:: اسم الكتاب   
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري:: اسم املؤلف   

عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية وزارة:: دار النشر   
حممد عبد الكبري البكري ,مصطفى بن أمحد العلوي :: اسم احملقق   

             ________________________________  
التمييز:: اسم الكتاب   
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري أبو احلسني:: اسم املؤلف   

مكتبة الكوثر:: دار النشر   
حممد مصطفى األعظمي. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الثقات:: اسم الكتاب   
حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت:: اسم املؤلف   

دار الفكر:: دار النشر   
السيد شرف الدين أمحد:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الشمائل الشريفة:: سم الكتاب ا  

عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد إبن سابق الدين اخلضريي :: اسم املؤلف   
دار طائر العلم :: دار النشر   

حممد عبدالرؤوف بن تاجالعارفني إبن علي بن زين العابدين املناوي:: اسم احملقق   
             ________________________________  

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع:: ب اسم الكتا  
أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي أبو بكر:: اسم املؤلف   

مكتبة املعارف:: دار النشر   
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حممود الطحان. د:: اسم احملقق   
        ________________________________  

العلل:: اسم الكتاب   
عدي املديينعلي بن عبد اهللا بن جعفر الس:: اسم املؤلف   

املكتب اإلسالمي:: دار النشر   
حممد مصطفى األعظمي:: اسم احملقق   

         ________________________________  
نوادر األصول يف أحاديث الرسول:: اسم الكتاب   
حممد بن علي بن احلسن أبو عبداهللا احلكيم الترمذي:: اسم املؤلف   

دار اجليل :: دار النشر   
عبد الرمحن عمرية.د::  اسم احملقق  

             ________________________________  
اجلامع:: اسم الكتاب   
معمر بن راشد األزدي:: اسم املؤلف   

املكتب اإلسالمي:: دار النشر   
)10منشور كملحق بكتاب املصنف للصنعاين ج(حبيب األعظمي :: اسم احملقق   

      ______________________________       __  
اجلرح والتعديل:: اسم الكتاب   
عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أبو حممد الرازي التميمي:: اسم املؤلف   

دار إحياء التراث العريب:: دار النشر   
        ________________________________  

ناسخ احلديث ومنسوخه:: اسم الكتاب   
محد بن عثمان بن شاهنيأبو حفص عمر بن أ:: اسم املؤلف   
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مكتبة املنار:: دار النشر   
مسري بن أمني الزهريي     :: اسم احملقق   

              ________________________________  
احلجة على أهل املدينة:: اسم الكتاب   
حممد بن احلسن الشيباين أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

عامل الكتب:: دار النشر   
مهدي حسن الكيالين القادري:: اسم احملقق   

             ________________________________  
    

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية:: اسم الكتاب   
أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل:: اسم املؤلف   

دار املعرفة:: دار النشر   
السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين:: اسم احملقق   

             ________________________________  
       

الديباج على صحيح مسلم:: اسم الكتاب   
عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي:: اسم املؤلف   

دار ابن عفان:: دار النشر   
أبو إسحاق احلويين األثري:: اسم احملقق   

             ________________________________  
      
الرحلة يف طلب احلديث:: سم الكتاب ا  

أمحد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر:: اسم املؤلف   
دار الكتب اتلعلمية:: دار النشر   
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نور الدين عتر:: اسم احملقق   
             ________________________________  
      

الرد على سري األوزاعي:: اسم الكتاب   
إبراهيم األنصاري أبو يوسفيعقوب بن :: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
أبو الوفا األفغاين:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الرسالة:: اسم الكتاب     

حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي:: اسم املؤلف   
القاهرة:: مدينة النشر   
شاكرأمحد حممد :: اسم احملقق   

             ________________________________  
*الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة :: اسم الكتاب   
حممد بن جعفر الكتاين:: اسم املؤلف   

دار البشائر اإلسالمية:: دار النشر   
حممد املنتصر حممد الزمزمي الكتاين:: اسم احملقق   

      _________________       _______________  
الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم:: اسم الكتاب   
أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا:: اسم املؤلف   

دار البشائر اإلسالمية :: دار النشر   
حممد إبراهيم املوصلي:: اسم احملقق   

      ___________________________     _____  
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جمموعة رسائل يف علوم احلديث:: اسم الكتاب   
أمحد بن شعيب النسائي أبو عبد الرمحن:: اسم املؤلف   

مؤسسة الكتب الثقافية:: دار النشر   
مجيل علي حسن  :: اسم احملقق   

         ________________________________  
          

السنة:: اسم الكتاب   
بن أيب عاصم الضحاك الشيباين عمرو:: اسم املؤلف   

املكتب اإلسالمي:: دار النشر   
حممد ناصر الدين األلباين:: اسم احملقق   

             ________________________________  
السنة:: اسم الكتاب   
عبد اهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين:: اسم املؤلف   

دار ابن القيم:: دار النشر   
مد سعيد سامل القحطاينحم. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
السنة:: اسم الكتاب   
أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل أبو بكر:: اسم املؤلف   

دار الراية:: دار النشر   
عطية الزهراين. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
السنة:: تاب اسم الك  

حممد بن نصر بن احلجاج املروزي أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   
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مؤسسة الكتب الثقافية:: دار النشر   
سامل أمحد السلفي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
السنن األبني واملورد األمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف السن:: اسم الكتاب   
حممد بن عمر بن حممد بن عمر رشيد الفهري أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

مكتبة الغرباء األثرية:: دار النشر   
صالح بن سامل املصرايت:: اسم احملقق   

             ________________________________  
السنن الصغرى:: اسم الكتاب   
و بكرأمحد بن احلسني بن علي البيهقي أب:: اسم املؤلف   

مكتبة الدار:: دار النشر   
حممد ضياء الرمحن األعظمي. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
السنن الكربى:: اسم الكتاب   
أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
سيد كسروي حسن, يمان البنداري عبد الغفار سل.د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
السنن املأثورة:: اسم الكتاب   
حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

دار املعرفة:: دار النشر   
عبد املعطي أمني قلعجي. د:: اسم احملقق   

      ________________________________        
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السرية النبوية البن هشام:: اسم الكتاب       
عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد:: اسم املؤلف   

دار اجليل:: دار النشر   
طه عبد الرءوف سعد:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الصفات:: اسم الكتاب   
بن عمر الدارقطين علي:: اسم املؤلف   

مكتبة الدار:: دار النشر   
عبد اهللا الغنيمان:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الضعفاء الصغري:: اسم الكتاب   
حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي:: اسم املؤلف   

دار الوعي:: دار النشر   
م زايدحممود إبراهي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الضعفاء واملتروكني:: اسم الكتاب   
عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
عبد اهللا القاضي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الضعفاء واملتروكني:: الكتاب  اسم  

أمحد بن شعيب النسائي:: اسم املؤلف   
دار الوعي:: دار النشر   
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حممود إبراهيم زايد:: اسم احملقق   
             ________________________________  

الطبقات الكربى:: اسم الكتاب   
حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري:: اسم املؤلف   

دار صادر:: دار النشر   
             ________________________________  

)القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم(الطبقات الكربى :: اسم الكتاب   
حممد بن سعد بن منيع اهلامشي أبو عبد اهللا:: اسم املؤلف   

مكتبة العلوم واحلكم:: دار النشر   
ورزياد حممد منص:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الطبقات:: اسم الكتاب   
خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري:: اسم املؤلف   

دار طيبة:: دار النشر   
أكرم ضياء العمري. د:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الطبقات:: اسم الكتاب   
أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن النسائي::  اسم املؤلف  
دار الوعي:: دار النشر   

حممود إبراهيم زايد:: اسم  احملقق   
             ________________________________  
       

العلل املتناهية يف األحاديث الواهية:: اسم الكتاب   
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عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي:: اسم املؤلف   
ر الكتب العلميةدا:: دار النشر   

خليل امليس:: اسم احملقق   
             ________________________________  

العلل ومعرفة الرجال:: اسم الكتاب   
أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين:: اسم املؤلف   

دار اخلاين, املكتب اإلسالمي :: دار النشر   
وصي اهللا بن حممد عباس:: اسم احملقق   

      ___    _____________________________  
تاريخ بغداد:: اسم الكتاب   
أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
        ________________________________  

        
الفصل للوصل املدرج يف النقل:: اسم الكتاب   
ي بن ثابت البغدادي أبو بكرأمحد بن عل:: اسم املؤلف   

دار اهلجرة:: دار النشر   
حممد مطر الزهراين:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الفهرست:: اسم الكتاب   
حممد بن إسحاق أبو الفرج الندمي:: اسم املؤلف   

دار املعرفة:: دار النشر   
      _____________________________       ___  
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القول املسدد يف الذب عن املسند لإلمام أمحد:: اسم الكتاب   
أمحد بن علي العسقالين أبو الفضل:: اسم املؤلف   

مكتبة ابن تيمية:: دار النشر   
مكتبة ابن تيمية:: اسم احملقق   

             ________________________________  
من له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفة:: اسم الكتاب   
محد بن أمحد أبو عبداهللا الذهيب الدمشقي:: اسم املؤلف   

مؤسسة علو, دار القبلة للثقافة اإلسالمية :: دار النشر   
حممد عوامة:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الكامل يف ضعفاء الرجال:: اسم الكتاب   
عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بن حممد أبو أمحد اجلرجاين ::اسم املؤلف   

دار الفكر:: دار النشر   
حيىي خمتار غزاوي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث:: اسم الكتاب   
ا احلليب الطرابلسيإبراهيم بن حممد بن سبط ابن العجمي أبو الوف:: اسم املؤلف   

مكتبة النهضة العربية, عامل الكتب :: دار النشر   
صبحي السامرائي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الكفاية يف علم الرواية:: اسم الكتاب   
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أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي:: اسم املؤلف   
العلمية املكتبة:: دار النشر   

إبراهيم محدي املدين, أبو عبداهللا السورقي :: اسم احملقق   
             ________________________________  

الكىن:: اسم الكتاب   
حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري اجلعفي:: اسم املؤلف   

دار الفكر:: دار النشر   
السيد هاشم الندوي:: اسم احملقق   

             ________________________________  
الكىن واألمساء:: اسم الكتاب   
مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي أبو احلسني:: اسم املؤلف   

اجلامعة اإلسالمية:: دار النشر   
عبد الرحيم حممد أمحد القشقري:: اسم احملقق   

             ________________________________  
دار  ,الكواكب النريات ,أمحد بن يوسف أبو الربكات الذهيب الشافعي حممد بن
 العلم

محدي عبد اجمليد السلفي:: اسم احملقق   
             ________________________________  

)األنساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط(املؤتلف واملختلف:: اسم الكتاب   
علي بن القيسراين حممد بن طاهر بن:: اسم املؤلف   

دار الكتب العلمية:: دار النشر   
كمال يوسف احلوت:: اسم احملقق   
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