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امللخص
بفضل اهلل تعالى ومنته انتهينا من موضوعنا «الشك من الراوي وأثره يف التعليل :دراسةً تطبيقيةً يف

علل الدارقطني» وميكننا تلخيص النتائج الرئيسية للبحث على النحو التالي.

 .1اإلمام الدارقطني ،قل مثيله بني أقرانه ،فقد أفنى عمره يف الذب عن سنة النبي ،rيدل على ذلك
حي ))
مقولته الصادقة(( :يا أهل بغداد ،ال تظ ّنوا أن أحد ًا يقدر أن يكذب على رسول اهلل  rوأنا ّ

 .2انتهج الدارقطني اسلوب ًا خاص ًا به يف كتاب العلل ،فبدأ كتابه مبدار احلديث ،ثم االختالف عليه ،ثم
بينّ املتسبب باملخالفة ،ثم عرض أقوال أئمة احلديث ،وصو ًال حلكمه على الرواية.
 .3قدم الدارقطني عدة صور للشك منها :الشك يف ثبوت احلديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم،

وشك الراوي بني التحديث والعنعنة أو بني العنعنة والسماع أو الشك يف السماع من الشيخ أم عنه بواسطة،
أو الشك يف تعيني اسم الراوي أو يف تعيني اسم أَب الراوي.
 .4ومن أنواع الشك أيضا عند الدارقطني :الشك يف إبهام السند ،وغيرها من القرائن الدالة على الشك،

كما احتوى كتاب العلل على كثير من األلفاظ االصطالحية أو اللغوية الدالة على الشك.

*

*

*
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Abstract:

Thanks to God Almighty and His help and end of our topic ((Doubt of the narrator and its

impact on reasoning applied in the study of Aldarkutni)); we can summarize the main findings
we have as follows.

1.The Imam al-Darqutni, who is similar among his peers, who died at the time of the

Prophet’s year, attests to this by saying: “Oh people of Baghdad, do not think that anyone can
lie to the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him).

2. Al-Daraqutni began to present the problem and formulate it in his style. Then he started

with the hadith of the hadeeth, then the difference on it. Then he explained the culprit, and
then he presented the words of the imams of the hadeeth, and this leads to his ruling on the
novel.

3. There are several types of doubt in the case of al -Daraqutni, including: the doubt about

the provenance of the hadeeth about the Prophet.

4. There may be a doubt between the narrator and the modernity or the doubt between

the narrator and hearing and hearing or suspicion of hearing from the Sheikh or by.

5. There shall be doubt as to the designation of the name of the narrator or of doubt in the

designation of the name of the father of the narrator.

6. It is likewise in the doubt between the two companions.
7. It is also possible to doubt the thumb of the bond

8. There are many clues to the suspicion of the Alarqutni, including the words of terminol-

ogy or language.

9. We recommend that more studies be done on the book of ills, since it is one of the most

important books of ills.
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املقدمة
بسم اهلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.

أما بعد؛ فبدأ املسلمون األوائل يتحرون التثبت من صحة األحاديث النبوية ،وتوسعوا يف ذلك؛ ورمبا يعود

ذلك لسببني :أولهما :تباعد أماكنهم ،وثانيهما :تنوع مراتبهم ،وملا كان املعلوم أن ميدان العلل هو حديث
الثقات؛ لذا قام جهابذة هذا العلم بالتحري عما يعتري هؤالء الرواة الثقات من خطأ ووهم ،وكان منهم اإلمام

عما ورد
الدارقطني يف كتابه «العلل» ،وكانت عادة ّ
احملدثني كالدارقطني ،وغيره التثبت من سالمة التلقي َّ
عن النبي ﷺ؛ وقد وقع اختيارنا للكتابة يف(( :الشك من الراوي وأثره يف التعليل :دراسةً تطبيقيةً يف علل

الدارقطني)).

•وتكمن أهمية املوضوع يف األسباب اآلتية:

 .1الرغبة يف خدمة السنة النبوية الشريفة ،ويكون ذلك بتمييز الصحيح من السقيم.
 .2تكمن أهمية املوضوع من أهمية كتاب العلل ،ومؤلفه اإلمام الدارقطني.
 .3معرفة أثر الشك يف األحاديث املعلة للدارقطني يف علله.

وقد اقتضت خطة البحث تقسيمه على مقدمة وثالثة مباحث ،وخامتة بحسب الترتيب اآلتي:

أما املقدمة :فبينا فيها أهمية املوضوع ،وسبب اإلختيار ،وخطة البحث.

أما املبحث األول :فأفردناه للتعريف بالشك ،والدارقطني ،وكتابه العلل.

وتطرقنا يف املبحث الثاني :إلى مناذج من أنواع الشك يف كتاب العلل.

وعرجنا يف املبحث الثالث :على القرائن الدالة على الشك يف علل الدارقطني.

أما اخلامتة :فتضمنت أهم ما توصلنا إليه من النتائج مع التوصيات.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني...
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املبحث األول
التعريف بالشك ،والدارقطني وكتابه العلل
احملدثني الذين أفنوا
إن معرفة الشك يف رواية احلديث أمر يف غاية األهمية؛ ملا له من أثر كبير يف نفوس ّ

عمرهم يف بيان الصحيح من السقيم وال سيما يف كتب علل احلديث؛ لذا سأقوم يف هذا املبحث بالتعريف

بالشك ،وكتاب العلل للدارقطني ،بحسب الترتيب اآلتي:

•املطلب األول :التعريف بالشك
الشيء ُّ
شككت بالشيء؛ إذا جمع َته بشيء ُتدخله فيه( ،)1والشَّ ك ُ
وشك
خرق
أو ًال :الشَّ ك لغة :يقال
َ
َ

العود فيما ينفذ فيه ،وقد ذكرت لفظة شك يف القرآن الكرمي ،بقوله تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﭼ ( ،)2وهنا خطاب من اهلل عز وجل لنبيه محمد ﷺ يقول له :إن كنت يف شك مما أنزلنا إليك ,وفيه
كنت يف شك أنك رسول.
وجهان :أحدهما :إ ْن َ

كنت يف شك أنك مكتوب عندهم يف الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكرمي( ،)3فالشك
الثاني :إ ْن َ

يدل على عدم اليقني.
احملدثني :أمر يطرأ على راوي احلديث؛ فيحصل اشتباه منه ولبس وخلط يف
ثاني ًا :الشك يف اصطالح ّ
الصيغ ،واإلسناد ،واأللفاظ(.)4

((( ينظر :مقاييس اللغة ( ،)137/3ولسان العرب ( ،)451 /10مادة « :شك»
((( سورة يونس ،من اآلية (.)94
((( ينظر :الهداية إلى بلوغ النهاية( ،)3324 /5والنكت والعيون (.)450/2
((( ينظر :الكفاية ( ،)216/1والشذا الفياح ( ،)187/1وتدريب الراوي (.)322/1
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()1

•املطلب الثاني :التعريف بالدارقطني
أو ًال :اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ومولده.

هو أبو احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبداهلل ،وامللقب

بالدارقطني ،نسب إلى دارقطن ،وهي محلة كبيرة ببغداد( ،)2ولد يف خمس من ذي القعدة سنة ست
وثلثمائة(.)3
ثاني ًا :نشأته وبداية طلبه للعلم.

احملدثني ،حضر يف بداية طلبه للعلم
طلب العلم منذ صغره ،واهتم باحلديث وكان يتردد على مجالس ّ

((( كثرت الدراسات التي تناولت اإلمام الدارقطني؛ لذا سنتكلم بإيجاز عنه؛ لعدم التكرار واإلطالة ،وسنذكر بعض تلك
الدراسات بحسب الترتيب اآلتي:
الدراسة األولى :دراسة محفوظ الرحمن زين اهلل ،التي قدم بها بني يدي حتقيق كتاب :العلل الواردة يف األحاديث
النبوية ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (ت385 :ه) ،دار طيبة  ،الرياض،
ط1405 ،1/هـ 1985 /م.
الدراسة الثانية :اإلمام الدارقطني وجهوده يف احلديث وعلومه ،لألستاذ الدكتور :مظفر شاكر محمود احلياني ،رسالة
ماجستير نوقشت يف كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة بغداد (1988م) ،ثم طبعت ككتاب مبطبعة ديوان الوقف السني،
الطبعة األولى1430( ،ه2009 -م).
الدراسة الثالثة :دراسة شعيب األرنؤوط ،وحسن عبد املنعم شبلي ،التي قدما بها بني يدي حتقيق كتاب :سنن
الدارقطني ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (ت385 :هـ) ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1/هـ 2004 /م.
الدراسة الرابعة :دراسة مبروك إسماعيل مبروك ،التي قدم بها بني حتقيق كتاب :رؤية اهلل ،لعلي بن عمر بن أحمد
الدارقطني (ت385 :هـ) ،مكتبة القرآن ،القاهرة.
الدراسة اخلامسة :دراسة خليل بن محمد العربي ،التي قدم بها بني يدي حتقيق كتاب :تعليقات الدارقطني على
املجروحني البن حبان ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،ط1414 ،1/هـ 1994 /م.
الدراسة السادسة :اإلمام أبو احلسن الدارقطني وآثاره العلمية ،لعبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي ،عضو هيئة التدريس
بجامعة طيبة وأمني املجلس العلمي باجلامعة ،دار االندلس اخلضراء.
الد َارقط ِني يف ِ
اب ال ِع َّلل ،وأصل هذا الكتاب :رسالة ماجستير ،ألبي
هج اإل َما ِم َّ
نقد احلديث يف ِك َت ِ
الدراسة السابعة :منْ ُ
احملدثني للبحث العلمي والترجمة والنشر ،ط1432 ،1/ه 2011 /م.
عبد الرحمن ،يوسف بن جودة الداودي ،دار ّ
الدراسة الثامنة :الدليل املغني لشيوخ اإلمام أبي احلسن الدارقطني ،ألبي الطيب نايف بن صالح بن علي املنصوري،
دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،ط 1428 ،1/هـ  2007 /م
((( ينظر :األنساب ( ،)273/5ووفيات األعيان (.)299-298/3
((( وفيات األعيان (.)298/3
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مجلس اإلمام إسماعيل الصفار ،فجلس ينسخ جزء ًا كان معه وإسماعيل ميلي فقال له بعض احلاضرين:
ال يصح سماعك وأنت تنسخ ،أحتفظ كم أملى حديثًا؟ ،فقال :إنه أملى ثمانية عشر حديث ًا إلى اآلن ،ثم
ساقها كلها بأسانيدها وألفاظها؛ فتعجب الناس منه (.)1
ثالث ًا :شيوخه.

سمع أبو احلسن الدارقطني من خلق كثيرين ال يحصون ،سنكتفي بذكر قسم منهم ،ونرتبهم بحسب

الوفيات(:)2

 .1أبو القاسم عبداهلل بن محمد بن عبد العزيز ،البغوي (ت  317هـ).
 .2أبو احلسن أحمد بن العباس بن أحمد ،البغوي (ت 322 :هـ).
 .3أبو بكر يعقوب بن إبراهيم بن أحمد ،البزار (ت 322 :هـ).

 .4أبو إسحاق إبراهيم بن حماد بن إسحاق ،األزدي (ت  323هـ).

 .5أبو سهل أحمد بن محمد بن عبداهلل بن زياد ،القطان (ت 350 :هـ).
رابع ًا :تالميذه.

سمع منه عدد كثير من احلفاظ ،وغيرهم ،سنكتفي بذكر بعضهم ،ونرتبهم بحسب الوفيات (:)3

 .1أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن محمد ،احلاكم (ت 405 :هـ).
 .2عبدالغني بن سعيد األزدي ،احلافظ (ت 409 :هـ).

 .3أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب ،البرقاني (ت 425 :هـ).

 .4أبو نعيم أحمد بن عبداهلل بن أحمد ،األصبهاني (ت 430 :هـ).

الس َّماك (ت434:هـ).
 .5أب ُو ذر عبد بن أحمد بن محمد ،الهروي ،املعروف بإبن َّ
خامس ًا :آثاره العلمية.

اإلمام الدارقطني ،قل مثيله بني أقرانه ،فقد أفنى عمره يف الذب عن سنة النبيﷺ ،يدل على ذلك
حي ))(،)4
مقولته الصادقة(( :يا أهل بغداد ،ال تظ ّنوا أن أحد ًا يقدر أن يكذب على رسول اهلل ﷺ وأنا ّ
((( ينظر :البداية والنهاية (.)362/11
((( ينظر :مقدمة حتقيق علل الدارقطني (.)14-13/1
الد َارقط ِني يف ِ
اب ال ِع َّلل (.)36/1
((( ينظرَ :منْهج اإل َما ِم َّ
نقد احلديث يف ِك َت ِ
((( فتح املغيث (.)320/1
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وصنف يف فنون عدة ،منها :يف احلديث وعلومه ،وغيرها ،وقام كثير من العلماء بتلخيص بعض مؤلفاته،
وقام آخرون بتقدمي رسائل علمية عنها ،وله مؤلفات كثيرة( ،)1مخطوطة ومطبوعة ،وقد أشرنا إلى قسم منها،
جتنبا لإلطالة والتكرار.
وسنكتفي بذكر بعض املطبوع؛ ً
 .1األحاديث التي خولف فيها اإلمام مالك.

 .2التتبع واإللزامات.

 .3ذكر أسماء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته.
 .4سؤاالت احلاكم له :مطبوع عدة طبعات.
 .5سؤاالت السلمي له.

 .6فوائد أبي علي محمد الصواف انتقاء الدارقطني.
 .7كتاب الضعفاء واملتروكني.

 .8املؤتلف واملختلف يف أسماء الرجال.
سادس ًا :وفاته.

تويف اإلمام الدارقطني – رحمه اهلل – يف شهر ذي القعدة سنة خمسني وثمانني وثالثمئة(.)2
•املطلب الثالث :التعريف بكتاب العلل(:)3

يطول الكالم على أهمية كتاب العلل ،الذي يعد من أبرز مصنفاته التي جتاوزت الثمانني مصنف ًا ،بينَّ
فيه الصواب من اخلطأ ،واملصادر واملراجع والرسائل العلمية واألطاريح التي حتدثت عن هذا الكتاب املاتع

النافع؛ لذا سأعرف به بإيجاز شديد.

وال يوجد أدنى شك من نسبة الكتاب إلى مؤلفه اإلمام الدارقطني؛ وذلك من قرائن كثيرة(.)4

((( قام الدكتور عبداهلل بن ضيف اهلل الرحيلي بإحصاء مؤلفاته املفقودة واملخطوطة واملطبوعة بتفصيل دقيق يف رسالته
املوسومة(( :اإلمام أبو احلسن الدارقطني وآثاره العلمية )) .ينظر يف ذلك :من ص ،240-177وأحصاها أيض ًا الدكتور
موفق بن عبد اهلل بن عبدالقادر يف مقدمة حتقيق كتابه(( :املؤتلف واملختلف)) .ينظر :يف ذلك (.)57-41 /1
((( ينظر :تاريخ بغداد ( ،)487 /13ووفيات األعيان (.)298/3
((( ملن أحب االستزادة الرجوع إلى :مقدمة حتقيق كتاب علل الدارقطني (.)148-105/1
((( ينظر :مقدمة حتقيق علل الدارقطني (.)66-59/1
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ومن املعلوم أَنَّ السبب الرئيس لتأليف الكتاب هو أبو منصور بن الكرخي الذي كان يتوق لتأليف مسند
ُمعل ،لذا كان يعطي أصوله للدارقطني؛ فيدله على األحاديث املع َّلة ،ولكن تويف -رحمه اهلل -قبل إمتام

كتابه(.)1

*

((( ينظر :تاريخ بغداد (.)487 /13

*

*
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املبحث الثاني
مناذج من أنواع الشَّ ُك يف كتاب العلل
هذا املبحث مهم ومطول ،وميكن أن نبني بعض النماذج باختصار؛ ألني نوهت بأن املوضوع كبير؛ فيمكن

أن نرتبه بحسب الترتيب اآلتي:
ُ
الشك يف ثبوت احلديث عن النبي ﷺ.
أو ًال:

سئل الدارقطني عن حديث عاصم بن ضمرة ،عن علي ،عن النبي ﷺ؛ يف صدقة الغنم واإلبل والبقر

والرق  ...حديث طويل(.)1

فقال :يرويه أبو إسحاق ،واختلف عنه؛ فرفعه أبو أحمد الزبيري ،عن الثوري ،عن أبي إسحاق ،علي

شك يف رفعه.

ووقفه غيره ،عن الثوري(.)2

ورواه عبد املجيد( ،)3عن معمر ،عن أبي إسحاق مرفوع ًا ،ورواه زهير بن معاوية ،عن أبي إسحاق ،عن
عاصم ،واحلارث ،عن علي موقوف ًا(.)4
وقال الدارقطني :وشك زهير يف رفعه ،والصواب موقوف عن علي ،واهلل أعلم(.)5

قلنا :الصواب ما ذهب إليه الدارقطني ،وشكك فيه ،قال أبو داود . . .(( :وروي احلديث عن أبي
علي لم يرفعوه أو وقفوه على علي ))( ،)6وقال املباركفوري :وهذا يدل على أن زهير ًا
إسحاق عن عاصم عن ِّ
ِّ
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،كتاب :الزكاة ،باب :الصدقات ( )5/4رقم (.)6794
((( املصدر نفسه ،كتاب :الزكاة ،باب :البقر ( )21/4رقم (.)6842
((( هو عبد املجيد بن عبد العزيز بن ميمون ،ابن أبي رواد ،صدوق يخطئ ،تويف سنة(206ه) .ينظر :تهذيب الكمال
( )271/18رقم ( ،)3510والتقريب (ص )361:رقم (.)4160
((( أخرجه البيهقي يف الكبرى ،كتاب :الزكاة ،باب :ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي ،رضي اهلل عنه بخالف ما
مضى يف خمس وعشرين من اإلبل وفيما زاد على مائة وعشرين من اإلبل ( )157/4رقم (.)7265
((( العلل له (.)75/4
((( يف سننه ،كتاب :الزكاة ،باب :يف زكاة السائمة ( )11/2رقم ( .)1576
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شك يف رفعه ،وقال زهير :وأحسبه عن النبيﷺ(.)1

والذي نراه :أن الدارقطني بدأ بعرض العلة وصياغتها بأسلوبه؛ فبدأ مبدار احلديث ،ثم االختالف عليه،
ثم بينّ املتسبب باملخالفة ،ثم عرض أقوال أئمة احلديث ،وصو ًال إلى حكمه على الرواية ،وهذا منهج عام

يف جميع علله ،واهلل أعلم.
ثاني ًا :شك الراوي بني التحديث والعنعنة
وسئل عن حديث َع ْمرِو بْنِ ِدي َنارٍ َ ،ع ْن َجابِرٍ َ ،عنِ ال َّن ِب ِّي ﷺ :بني العبد وبني الكفر ترك الصالة(.)2
ونقل قول :أحمد بن إبراهيم املوصلي عن حماد ،عن عمرو ،أو بلغني عنه ،عن جابر ،ورفعه.
وهنا بني الشك يف هذا احلديث ،وهو شك الراوي بني التحديث والعنعنة.

وقال محمد بن عبد الرحمن :حدثنا عبداهلل قال :حدثنا أحمد بن إبراهيم املوصلي قال :حدثنا حماد،

عن عمرو  -قال حماد :أو بلغني عنه  -عن جابر وقد رفعه قال(( :بني العبد وبني الكفر ترك الصالة))(.)3
وقال الدارقطني :ورفعه صحيح ،وهو محفوظ عن أبي الزبير ،عن جابر ،مرفوع ًا ،قال :حدثنا محمد بن
إبراهيم بن نيروز ،قال :حدثنا محمد بن عمرو بن نافع ،قال :حدثنا علي بن احلسن ،قال :حدثنا سفيان

بن سعيد ،عن عمرو بن دينار ،عن جابر ،قال :قال رسول اهلل ﷺ (( :ما بني اإلنسان والكفر إال ترك
الصالة ))(.)4
ثالث ًا :شك الراوي بني العنعنة والسماع

وسئل عن ابن عباس ،عن عمر ،عن النبي ﷺ يف التغليظ يف البكاء على امليت ،فقال :هو حديث رواه

عمرو بن دينار ،واختلف عنه(.)5

وهذا يف شك الراوي بني العنعنة والسماع ،ومن أحاديث ابن عباس عن عمر ،عن النبي ﷺ.

قلنا :رواه عمرو بن دينار؛ واختلف عنه؛ وهذا حديث معلول سببه شك الراوي بني العنعنة والسماع؛

((( ينظر :مرعاة املفاتيح (.)137/6
((( علل الدارقطني (.)365 /13
سمعت جابر ًا ،يقول:
((( املخلصيات ( )29/3رقم ( ،)1937وأصل احلديث صحيح رواه مسلم ،عن أبي سفيان ،قال:
ُ
رك ُ
الش ِ
والك ْف ِر َ
الص َ
ال ِة)) .صحيح مسلم ،88/1 :كتاب اإلميان،
َس ُ
الر ُجلِ وب َ
ترك َّ
ني ِّ
النبي ﷺ ،يقول (( :إنَّ َبينْ َ َّ
معت ّ
باب إطالق أسم الكفر على من ترك الصالة ،رقم (.)82
((( علل الدارقطني (.)366/13
((( املصدر نفسه (.)77 /2
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فعمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس؛ وإمنا سمع من ابن أبي ُمليكة ،عن ابن عباس ،عن عمر بن
اخلطاب؛ لذا ساق الدارقطني -رحمه اهلل – الروايات الصحيحة يف هذا احلديث مبين ًا علة احلديث ،وكيف

أن سيدتنا عائشة -رضي اهلل عنها -قد ساقت الروايات الصحيحة()1؛ وهذا دليل على أن الوهم يف السماع
يكون حتى من الراوي الثقة؛ فقد أنكرت على ابن عمر روايته أَنَّ امليت ليعذب ببكاء أهله عليه؛ فقالت:

إنكم لتحدثون عن غير كاذبني وال مكذبني ،ولكن السمع يخطئ ،ونحو ذلك كثير يف األحاديث التي ّبينها
الدارقطني يف علله ،وال مجال لذكرها يف هذا املقام(.)2
رابع ًا :الشك يف السماع من الشيخ أم عنه بواسطة.

وسئل عن حديث حميد ،عن أنس ،قال رسول اهلل ﷺ :لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم

عذاب القبر(.)3

فقال :يرويه يحيى بن سعيد ،وابن علية ،عن حميد؛ أنه سمعه من أنس(.)4

صواب()5؛
ورواه معتمر بن سليمان ،عن حميد ،قال :حدثني ثابت ،عن أنس ،أو سمعه من أنس وك ُّلها
ٌ
ألن حميد ًا كان يشك فيه أحيان ًا وأحيان ًا ال يشك.

قلنا :بينّ الدارقطني – رحمه اهلل – أن حميد ًا( )6كان يشك فيه تارة ،وأخرى ال؛ ألنه وإن كان ثقة فهو

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب :اجلنائز ،باب :امليت يعذب ببكاء أهله عليه ( )640/2رقم (.)927
((( ينظر :علل الدارقطني ( ،)80-77/2وينظر( ،)79/8 ( ،)193/7 (،)255/5( ،)183/5( ،)88/4( ،) 64/3( :
.)342/15( ،)332/15(،)262/13( ،) 105/13 ( ،)44/13 (،)221 /12 ( ،) 308/9(،)233/9 (،)151/8
((( علل الدارقطني (.)46/12
((( أخرجه أحمد يف مسنده ( ،)176/19رقم (  ، )12123من حديث أَ َنس بْن َمالِ ٍك ق َ
َال :قال :مر النبي ﷺ بحائط
لبني النجار ،فسمع صوت ًا من قبر فقال (( :متى مات صاحب هذا القبر؟)) قالوا :مات يف اجلاهلية .فقال (( :لوال
أن ال تدافنوا ،لدعوت اهلل أن يسمعكم عذاب القبر)).
((( ينظر إحتاف اخليرة املهرة ( )216-215/2رقم ( ،)2013وقال ((:رواه أبو يعلى واللفظ له ،ورواه احلميدي وأحمد بن
حنبل ومسلم وأبو داود مختصر ًا)) .ويف تذكرة احلفاظ ،للذهبي ( )115-114/1نقل الذهبي قول حماد بن سلمة(( :
لم يدع حميد لثابت البناني علم ًا إال وعاه عنه وسمعه منه وعامة وما يرويه عن أنس سمعه من ثابت)).
((( هو :حميد ابن أبي حميد الطويل ،أبوعبيدة البصري ،ثقة مدلس ،مات سنة (142ه) .ينظر تقريب التهذيب
( )181:رقم ( .)1544أورده ابن عدي يف الضعفاء ،)67/3( :رقم ،)432( :وقال (( :لم يسمع حميد من أنس إال
أَرْبع ًا وعشرين حديثًا ،والباقي سمعها أو ثبته فيها ثابت)).
وقال الذهبي يف ميزان االعتدال ( )610/1رقم ( ((:)2320وأجمعوا على االحتجاج بحميد ،إذا قال :سمعت))،
ونقل الذهبي يف تاريخ اإلسالم ( )849/3رقم ( )104قول ابن املديني عن يحيى بن سعيد(( :كَ انَ ُح َميْ ٌد إِذَا َذ َهبْ ُت
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احملدثني( :)1أن املدلس لاَ يحمل حديثه على
مدلس ،وهنا لم يصرح بالتحديث ،ومن املعلوم اَنَّ القاعدة عند ّ
الراوِي َذلِكَ ،و َما لم يبني َف ُه َو كاملنقطع فَلاَ يقبل.
السماع َح َّتى يبني َّ
خامس ًا :الشك يف تعيني اسم الراوي.

ذنبا
سئل عن حديث علي بن أبي طالب ،عن أبي بكر الصديق ،عن النبي ﷺ(( :ما من عبد يذنب ً

فيتوضأ ثم يصلي . . .احلديث))(.)2

فقال( (( :)3رواه عثمان بن املغيرة ويكنى أبا املغيرة ،وهو عثمان بن أبي زرعة ،وهو عثمان األعشى ،رواه

عن علي بن ربيعة الوالبي ،عن أسماء بن احلكم الفزاري( ،)4عن علي بن أبي طالب.

حدث به عنه كذلك مسعر بن كدام ،وسفيان الثوري ،وشعبة ،وأبو عوانة ،وشريك ،وقيس ،وإسرائيل،

واحلسن بن عمارة ،فاتفقوا يف إسناده .إال أن شعبة من بينهم شك يف أسماء بن احلكم ،فقال :عن أسماء
أو أبي أسماء ،أو ابن أسماء )).

قلنا :ساق الدارقطني اختالف الروايات يف هذا احلديث ،وبينّ أسانيدها بتفصيل ،ثم بني أن أصح

َت ْق ُف ُه َع َلى َب ْع ِ
ض َح ِدي ِث ِه َع ْن أَ َن ٍس ُي َش ُّك ِفي ِه)).
((( ينظر :االقتراح يف بيان األصطالح (ص ،)19:وفتح املغيث (.)232/1
((( ونص احلديث :عن أسماء بن احلكم الفزاري ،قال :سمعت عليا رضي اهلل عنه يقول :كنت رجال إذا سمعت
من رسول اهلل ﷺ حديثا نفعني اهلل منه مبا شاء أن ينفعني ،وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته ،فإذا
حلف لي صدقته ،قال :وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي اهلل عنه ،أنه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
(( ما من عبد يذنب ذنب ًا ،ف َُي ِ
حس ُن الطهور ،ثم يقوم فيصلي ركعتني ،ثم يستغفر اهلل ،إال غفر اهلل له ،ثم قرأ هذه
ين إِذَا ف ََع ُلوا ف ِ
َاح َشةً أَ ْو َظ َل ُموا أَنْف َُس ُه ْم ذَكَ ُروا اللهَّ َ﴾ [آل عمران ]135 :إلى آخر اآلية.
اآليةَ ﴿:وا َّل ِذ َ
أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ( )4/1رقم ( ،)1وابن أبي شيبة يف مصنفه ،كتاب :صالة التطوع واإلمامة ،باب:
فيما يكفر به الذنوب ( )159/2رقم ( ،)7642وأبو داود يف سننه ،كتاب :تفريع أبواب الوتر ،باب :يف االستغفار،
( )86/2رقم (.)1521
((( علل الدارقطني (.)176/1
((( قال ابن سعد يف الطبقات الكبرى ( :)225/6روى عن علي بن أبي طالب ,وكان قليل احلديث ،وقال البخاري يف
كنت إذا َح َّدثني ٌ
((س ِم َع َع ِلي ًّاَ ،روى َعنْ ُه علي بْن ربيعةُ ،ي َعدُّ فيِ الكو ِفيني ،ق َ
رجل،
َالُ :
تاريخه( )54/2رقم (َ :)1663
َعن النبي ﷺَ ،ح َّلف ُته ،فإذا َح َل َف لِي َص َّدق ُته ،ولم ُير َو َع ْن أسماء بْن ا َ
حل َكم ،إال هذا الواحد ،وحديث آخر ولم ُيتابع
ِّ
بعضهم بعضاَ ،وق َ
َال ُ
بعض ،فلم ُي َحلِّف ُ
النبي ﷺُ ،
بعضهمَ ،ع ْن ٍ
بعض الفزاريني :إِن أسماء
أصحاب
روى
وقد
عليه،
ُ
ِّ
س بفزاري)) .
مي لَيْ َ
الس َل ّ
وقال املعلمي اليماني كما يف كتاب :النكت اجلياد املنتخبة من كالم شيخ النقاد ((( :)212-211/1وهو رجل
مجهول ،وقد ر ّده البخاري  ،وغيره )).
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تلك األسانيد هو ما رواه :مسعر بن كدام ،وسفيان الثوري ،ومن تابعهما فاتفقوا يف إسناده ،مبين ًا الشك

من شعبة يف تسمية الراوي؛ قال البزار يف مسنده (( :وهذا احلديث رواه شعبة ،ومسعر ،وسفيان الثوري،
وشريك ،وأبو عوانة وقيس بن الربيع وال نعلم أحد ًا شك يف أسماء أو أبي أسماء إال شعبة))( ،)1وقال أيضا

ً :أسماء بن احلكم ،رجل مجهول لم يحدث بغير هذا احلديث ،ولم يحدث عنه غير علي بن ربيعة ،وال
يحتج بكل ما كان مثل هذه األحاديث على أن شعبة قد شك يف اسمه(.)2
سادس ًا  :الشك يف تعيني اسم أبي الراوي.

وسئل عن حديث مخنف بن سليمَ ،عنِ ال َّن ِب ِّي ﷺَ :ع َلى أهل كل بيت يف كل عام أضحاة( )3وعتيرة

()4

(.)5

فقال(( :يرويه ابن عون ،عن أبي رملة ،عن مخنف بن سليم ،ورواه سليمان التيمي ،عن صاحب له،

وهو عبد اهلل بن عون ،عن أبي رملة ،فقال :عن مخنف بن سليم ،أو سليم بن مخنف ،وروى هذا احلديث
اخ ُت ِل َف َعنْ ُه؛ ف ََر َوا ُه َي ْح َيى بْ ُن َس ِع ٍيد الأْ ُ َمو ُِّي ،عن ابن جريج ،عن عبد الكرمي ،عن حبيب بن
ابن جريجَ ،و ْ

مخنف الغامدي ،عن أبيه؛ وخالفهم أبو عاصم؛ فرواه ،عن ابن جريج ،وأسنده عن حبيب بن مخنف،

((( (.)61/1
((( ينظر :مسند البزار (.)187/1
((( أضحاة :أي أضحية ،وهي الذبيحة ،واألضحى يذكر ويؤنث ،فمن أنثه جعله (أضحاه) واجلمع (أضحى) .ينظر:
غريب احلديث ،ألبي محمد ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،190/2 :والنهاية يف غريب احلديث واألثر ،ألبي
السعادات املبارك بن محمد اجلزري ،76/3 :مادة (ضحا).
((( عتيرة :قال اخلطابي :العتيرة يف احلديث ،أنها شاة تذبح يف رجب ،وهذا هو الشئ الذي يشبه معنى احلديث ،ويليق
بحكم الدين ،وأما العتيرة التي كانت تعترها اجلاهلية ،فهي الذبيحة التي كانت تذبح لألصنام فيصب دمها على
رأسها -النهاية يف غريب احلديث واألثر ،للجزري ،178/3 :مادة (عتر).
وف َم َع ال َّن ِبي ﷺ ِب َع َر َف َة َف َق َ
َال َر ْو ٌح ال ْ َغا ِم ِد ُّي ق َ
((( ونص احلديث :عن ِم ْخ َن ِف بْنِ ُس َليْ ٍم ق َ
اس
َالَ :و َن ْح ُن ُو ُق ٌ
الَ (( :يا أَ ُّي َها ال َّن ُ
ِّ
الر َج ِب َّي ُة)) .واحلديث أخرجه
إِنَّ َع َلى أَ ْهلِ ُك ِّل َبيْ ٍت فيِ ُك ِّل َع ٍام أَضْ َحا ًة َو َع ِت َير ًة أَ َت ْد ُرونَ َما ال ْ َع ِت َير ُة ِه َي ا َّل ِتي ُي َس ِّمي َها ال َّن ُ
اس َّ
ابن أبي شيبة يف مصنفه ،كتاب :األطعمة ،باب :يف العتيرة ( ،)119/5وابن ماجه يف سننه من طريق ابن أبي
عاصم ،كتاب :األضاحي ،باب :ثواب األضحية ( )304/4رقم ( )3125وابن قانع يف معجم الصحابة (،)91/3
والطبراني يف الكبير ( )310/20رقم (.)738
والر َج ِب َّي ُة :هي الذبيحة التي كانت تذبح يف رجب يتقرب بها أهل اجلاهلية ،ثم جاء اإلسالم ،فكان على ذلك حتى
َّ
نسخ بعد ،و(الرجبية) نسبة إلى شهر (رجب) .ينظر غريب احلديث ،البن سالم ،195/1 :عادة (عتر) ،والنهاية يف
غريب احلديث واألثر ,للجزري ،197/2 :مادة (رجب).
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ولم يذكر أباه.

وحديث يحيى بن سعيد األموي ،أشبه بالصواب))(.)1
ساق الروايات الضعيفة أو ًال عن أبي رملة ،ومعلوم جهالته( ،)2وبينّ الشك ،وكيف أنه شكك يف أب راوٍ

للحديث ،وهو مخنف بن سليم ،ثم ساق احلديث من طريق أخرى؛ ليبني األشبه بالصواب ،وطريق احلديث

الغامدي :روى حديثه
عن عبد الكرمي بن أبي املخارق؛ فمعلوم أنه متروك( )3قال ابن حجر حبيب بن مخنف
ّ

النبي ﷺ يوم عرفة  ...احلديث ،قال
ابن جريج ،عن عبد الكرمي ،عن حبيب بن مخنف ،قال :انتهيت إلى ّ

ابن منده :ويقال :إنه وهم .وقال أبو نعيم :إنه وهم ،وإمنا هو عن حبيب بن مخنف عن أبيه ،قال :وكان عبد
مجرد ًا ومرة ال يقول عن أبيه ،وقال ابن عبد البر :حبيب بن مخنف العمري ،كذا قال ،روى
الر ّزاق يرويه مرة ّ

البغوي :عبد الكرمي شيخ ابن جريج فيه هو ابن أبي املخارق ،وأبو أمية
حديثه عبد الكرمي بن أبي املخارق ،قال
ّ

املعلم البصري ،ويف حديثه لني(.)4
سابع ًا :الشك بني صحابيني.

وسئل عن حديث ربعي بن حراش ،عن عبد اهلل ،عن النبي ﷺ (( :ثالثة يحبهم اهلل عز وجل :رجل قام

من الليل ،ورجل تصدق بيمينه يخفيها من شماله ،ورجل كان يف سرية ... ،احلديث))(.)5

فقال الدارقطني :يرويه أبو بكر بن عياش ،عن األعمش ،عن منصور ،عن ربعي ،عن ابن مسعود(،)6

ووقع فيه وهم وليس هذا من حديث ابن مسعود ،وإمنا هو من حديث أبي ذر ،وقد اختلف فيه على منصور؛
فرواه الثوري ،وغيره مثل شعبة عن منصور ،عن ربعي ،عن أبي ذر ،و ُه َو احملفوظ(.)7

((( علل الدارقطني (.)26 /14
العنْبري القاضي .ينظر:
((( قال االرنؤوط :إسناده ضعيف جلهالة أبي رملة ،واسمه عامر .معاذ بن معاذ :هو أبو املثنى َ
مسند أحمد ( )331/34رقم (.)20731
((( لسان امليزان (.)553/2
((( اإلصابة يف متييز الصحابة ( )172/2رقم (.)2071
((( علل الدارقطني (.)51 /5
((( أخرجه الترمذي يف جامعه ،باب :صفة اجلنة ( )697/4رقم ( ،)2567وقال الترمذي (( :هذا حديث غريب وهو
غير محفوظ ،والصحيح ما روى شعبة ،وغيره عن منصور ،عن ربعي بن حراش ،عن زيد بن ظبيان ،عن أبي ذر ،عن
النبي ﷺ “وأبو بكر بن عياش كثير الغلط” ))
((( ينظر :علل الدارقطني (.)51/5
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قلنا :بني الدارقطني – رحمه اهلل -الشك بني الصحابيني ،وكيف ساق الرواية املعلة أو ًال ثم ساق الرواية

الصحيحة ،والصحابي الصحيح؛ ليبني الشك يف الصحابي راوي احلديث ،وهذا مطابق ملا ذهب اليه
الترمذي يف سننه كما أسلفت ،ونحو هذا أحاديث أخرى يف علله( ،)1وقد يكون الشك يف الشك يف إبهام
الصحابي( ،)2واهلل أعلم.
ثامن ًا :الشك يف إبهام السند.

وسئل عن حديث القعقاع بن حكيم ،عن عائشة ،سألت النبي ﷺ عن الرجل يطأ بنعليه األذى فقال:

التراب لهما طهور(.)3
َف َق َ
اخ ُت ِل َف َعنْ ُه؛ فقال :روي هذا احلديث من أوجه كثيرة ،وذكر منها :ما رواه
يد المْ َق ُْبر ُِّيَ ،و ْ
الَ :ي ْروِي ِه َس ِع ٌ
ابن عجالن ،عن املقبري ،أو عن رجل ،عن جدته ،عن عائشة رضي اهلل عنها موقوف ًا ،وهنا عن املقبري،
أو عن رجل؛ فهو مبهم كما هو معلوم؛ وهذا الشك يف سند احلديث ،كان سبب ًا يف إعالله ،واهلل أعلم (.)4

*

*

*

((( (.)203 /15
((( علل الدارقطني ( ،)132/8ونحو ذلك حديث ((وسئل عن حديث املقبري ،عن أبي هريرة ،عن النبيﷺ :من عمره
اهلل ستني سنة ،فقد أعذر اهلل إليه يف العمر)) .قال الدارقطني :يرويه أبو حازم األعرج ،سلمة بن دينار ،واختلف عنه؛
فرواه يعقوب بن عبد الرحمن اإلسكندراني ،عن أبي حازم ،عن سعيد املقبري ،عن أبي هريرة ،أخرجه أحمد يف
مسنده ( )230/15رقم ( ،)9394وقال األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخني .يعقوب :هو ابن عبد الرحمن
القارِي ،وأبو حازم :هو سلمة بن دينار املدني.
وروى هذا احلديث حماد بن زيد ،عن أبي حازم ،فوهم فيه ،وكان قليل الوهم ،رواه عن أبي حازم ،عن سهل بن
سعد :بن مالك بن خالد بن ثعلبة ،وهو صحابي جليل ،توفى سنة (88ه) .ينظر :معرفة الصحابة ،البي نعيم (/3
 ،)1312واإلصابة يف معرفة الصحابة ( )167/3رقم ( .)3546رواه عن النبي ﷺ.
((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  ،كتاب :الطهارة  ،باب :كم يطأ نتنا ً يابس ًا أو رطب ًا  )33/1( ،رقم ( ،)104وأبو يعلى
املوصلي يف مسنده ( )283/8رقم ( ،)4869وقال :حسني سليم أسد :إسناده ضعيف .
((( ينظر :العلل للدارقطني (.)337/14
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املبحث الثالث
القرائن الدالة على الشك يف علل الدارقطني
من تتبعنا لنصوص االحاديث يف علل الدارقطني ،وجدنا أن األلفاظ الدالة على الشك كثيرة ومتنوعة،

منها ألفاظ اصطالحية أو لغوية ،ولن نسرد األمثلة ،وسنكتفي باإلشارة إليها؛ لتجنب اإلطالة ،ولكون ذلك
يتطلب بحوث ًا أكبر تصل إلى حد رسالة ماجستير مث ً
ال ،وقمنا بجردها وتثبيتها بحسب حروف الهجاء:
أو ًال :لفظة ( :أحسب )(.)1
ثاني ًا( :أحسب ُه)(.)2
ثالث ًا( :أراه) (.)3

رابع ًا( :أشك )(.)4
خامس ًا( :أظنه)(.)5

سادس ًا( :أكثر علمي )(.)6
سابع ًا ( :إ َّما)(.)7
((( ينظر.)336/10( ،)246/10( ،)42/9( :
((( ينظر،)260/8( ،)291/7 ( ،)226/7( ،)154/7( ،)281/6( ،)235/5( ،)219/2( ،)142/2( ،)208/1( :
(،)263 /13( ،)132/13( ،)386/12( ،)324/12( ،)371/10( ،)336 /10( ،)180/9( ،)92/9
(.)297/15( ،)206/14
((( ينظر،)178/6( ،)47/6( ،)293/5( ،)366/4( ،)187/4( ،)75/4( ،)22/4( ،)211/2( ،)285 /1( :
(،)401/13( ،)17/13( ،)345/12( ،)172/11( ،)346/10( ،)363/9( ،)13/9( ،)158/8( ،)229/7
(.)59 ،50/14 ،)33/14 ،)434/13
((( ينظر.)122/5( :
((( ينظر،)455/13( ،)433/13( ،)88/13( ،)221/7( ،)129/6( ،)379/4( ،)284 ،283/3( ،)65/3( :
(.)120 /14( ،)18/14
((( ينظر.)70 ،69/13( :
((( ينظر.)58/12( ،)60/8( :
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حسب )(.)1
ثامن ًا ( فيما أَ َ
تاسع ًا :لفظة ( فيما أعلم )(.)2

عاشر ًا( :ال أدري )(.)3

حادي عشر( :ال أعلم )(.)4
ثاني عشر ( :ال أَع َل ُم ُه إال )(.)5
ثالث عشر( :لعله)(.)6

رابع عشر ( :ما أدري )(.)7

*

*

*

((( ينظر.)246/10( ،)42/9( :
((( ينظر.)240/7( ،)116/6( :
((( ينظر.)339/10( ،)326/9( ،)225/7( ،)148/4( :
((( ينظر.)43 /14( ،)105/13( ،)297/12( ،)53/6( ،)176/4( :
((( ينظر.)265/13( ،)137/11( ،)190/10( ،)91/5( ،)13/3( :
((( ينظر.)408 /15( ،)164/15( ،)83/15( ،)60/12( ،)207/11( ،)383/10( :
((( ينظر.)115/6( :
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اخلامتة
النتائج والتوصيات
بحمد اهلل سبحانه وتعالى ومعونته ومنته انتهينا من موضوعنا ((الشك من الراوي وأثره يف التعليل:

دراسة تطبيقية يف علل الدارقطني)) ؛ فيمكن أن نوجز أهم ما توصلنا إليه على النحو اآلتي:
 .1اإلمام الدارقطني ،ق ََّل مثيله بني أقرانه ،أفنى عمره يف الذب عن سنة النبيﷺ ،يدل على ذلك
حي )).
مقولته الصادقة(( :يا أهل بغداد ،ال تظ ّنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول اهلل ﷺ وأنا ّ

 .2الدارقطني بدأ بعرض العلة وصياغتها بأسلوبه؛ فبدأ مبدار احلديث ،ثم االختالف عليه ،ثم
بينّ املتسبب باملخالفة ،ثم عرض أقوال أئمة احلديث ،وصو ًال حلكمه على الرواية ،وهذا منهج عام يف
جميع علله.
 .3صور الشك يف علل الدارقطني أنواع عدة أذكر منها :الشك يف ثبوت احلديث عن النبي ﷺ.

 .4وقد يكون شك الراوي بني التحديث والعنعنة أو بني شك الراوي بني العنعنة والسماع أو الشك يف

السماع من الشيخ أم عنه بواسطة.

 .5ويكون الشك يف تعيني اسم الراوي أو الشك يف تعيني اسم أَب الراوي.
 .6ويكون كذلك يف الشك بني صحابيني.

 .7ومن أنواع الشك أيضا الشك يف إبهام السند.

 .8كثيرة هي القرائن الدالة على الشك يف علل الدارقطني كثيرة ،منها ألفاظ اصطالحية أو لغوية.
 .9نوصي بإجراء املزيد من الدراسات عن كتابه العلل؛ ألنه من أهم كتب العلل.

واحلمد هلل الذي بنعمته
هذه أبرز النتائج التي توصلنا إليها ،والتوصيات التي اقترحناها يف هذا البحث,
ُ

تتم الصاحلات.
ُّ

*

*

*
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ثبت املصادر واملراجع
 -بعد القرآن الكرمي.

 .1إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

بن حجر العسقالني (ت852 :هـ) ،حققه :مركز خدمة السنة والسيرة ،بإشراف الدكتور زهير بن ناصر

الناصر ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة ،ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية باملدينة،
ط 1415 ،1/هـ  1994 /م.

 .2اإلصابة يف متييز الصحابة ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني

(ت852 :هـ) ،حققه :عادل أحمد عبد املوجود ،وعلي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

ط 1415 ،1/هـ.

 .3االقتراح يف بيان االصطالح ،لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري،

املعروف بابن دقيق العيد (ت702 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

 .4اإلمام أبو احلسن الدارقطني وآثاره العلمية ،لعبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي ،وأصل الكتاب أطروحة

دكتوراه ،دار األندلس ،بيروت ،،ط2011 ،1/م.

 .5األنساب ،لعبد الكرمي بن محمد بن منصور التميمي السمعاني املروزي ،أبي سعد (ت562 :هـ)،

حققه :عبد الرحمن بن يحيى املعلمي اليماني ،مجلس دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،ط1382 ،1/
هـ  1962/م.

 .6البداية والنهاية ،ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت774 :هـ) ،حققه:

علي شيري ،دار إحياء التراث العربي بيروت ،لبنان ،ط1408 ،1/هـ  1998 /م.

 .7تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم ،لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان

بن َقايمْ از الذهبي (ت748 :هـ) ،حققه :عمر عبد السالم التدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط،2/
 1413هـ  1993 /م.

 .8تاريخ بغداد ،ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي (ت463 :هـ)،

حتقيق :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422 ،1/هـ  2002 /م.
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 .9التاريخ الكبير ،حملمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغيرة البخاري ،أبي عبد اهلل (ت256 :هـ) ،دائرة

املعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الدكن.

 .10تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ) ،حتقيق:

عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض.

 .11تذكرة احلفاظ ،لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (ت:

748هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1،1419/هـ1998 /م.

 .12تعليقات الدارقطني على املجروحني البن حبان ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي

بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت385 :هـ) ،حققه :خليل بن محمد العربي ،دار
الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،ط 1414 ،1/هـ  1994 /م.

 .13تقريب التهذيب ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت:

852هـ) ،حققه :محمد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا ،ط1406 ،1/ه 1986 /م.

 .14تهذيب الكمال يف أسماء الرجال ،ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبي احلجاج ،جمال

الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي املزي (ت742 :هـ) ،حققه :د .بشار عواد معروف ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط 1400 ،1/ه 1980 /م.

 .15الدليل املغني لشيوخ اإلمام أبي احلسن الدارقطني ،ألبي الطيب نايف بن صالح بن علي املنصوري،

دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،ط 1428 ،1/هـ  2007 /م.

 .16رؤية اهلل ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي

الدارقطني (ت385 :هـ) ،حققه :إبراهيم محمد العلي ،وأحمد فخري الرفاعي ،مكتبة املنار ،الزرقاء،
األردن 1411 ،هـ.

 .71سنن ابن ماجه ،البن ماجه أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني( ،ت273 :هـ) ،حتقيق :محمد

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.

 .18سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ابن عمرو األزدي
الس ِج ْستاني (ت275 :هـ) ،حتقيق :محمد محيي الدين عبداحلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت.
ِّ

 .19سنن الترمذي ،حملمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبي عيسى (ت:

279هـ) ،حتقيق :أحمد محمد شاكر ،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر
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الشريف ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي ،مصر ،ط 1395 ،2/هـ  1975 /م.

 .20سنن الدارقطني ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار

البغدادي الدارقطني (ت385 :هـ) ،حتقيق وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،وحسن عبد

املنعم شلبي ،وعبد اللطيف حرز اهلل ،وأحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1424 ،1/
هـ  2004 /م.

 .21السنن الكبرى ،ألحمد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساني ،أبي بكر البيهقي (ت458 :هـ)،

حتقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1424 ،3/هـ  2003 /م.

 .22الشذ الفياح من علوم ابن الصالح ،ابراهيم بن موسى األبناسي (ت 802هـ) ،حتقيق :صالح

فتحي هلل ،مكتبة الرشد ،ط1418(1هـ1998-م).

 .23صحيح مسلم ،ألبي احلسن ،مسلم بن احلجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،حتقيق :محمد

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 .24غريب احلديث ،ألبي عبيد ،القاسم بن سالم الهروي (ت224هـ) ،حتقيق :د .محمد عبد املعني

خان ،دار الكتاب العربي ،بيروت (1396هـ).

 .25غريب احلديث ،ألبي محمد ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ) ،حتقيق :د .عبد

اهلل اجلبوري ،مطبعة العاني ،بغداد1397( ،هـ).

 .26الطبقات الكبرى ،ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي

املعروف بابن سعد (ت230 :هـ) ،حتقيق :د .إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،ط 1968 ،1/م.

 .27العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن

النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت385 :هـ) ،حققه :محفوظ الرحمن زين اهلل السلفي ،،دار

طيبة ،الرياض ،ط 1405 1/هـ  1985 /م.

 .28فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي ،لشمس الدين أبي اخلير محمد بن عبد الرحمن بن

محمد بن أبي بكر بـن عثمان بـن محمد السخاوي (ت902 :هـ) ،حققه :علي حسني علي ،مكتبة

السنة ،مصر ،ط1424 ،1/هـ 2003 /م.

 .29الكامل يف ضعفاء الرجال ،ألبي أحمد بن عدي اجلرجاني (ت365 :هـ) ،حققه :عادل أحمد

عبد املوجود ،وعلي محمد معوض ،وعبد الفتاح أبي سنة ،الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1/
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1418هـ1997 /م.

 .30الكفاية يف علم الرواية ،للخطيب البغدادي (ت 463هـ) ،حتقيق :أبو عبداهلل الدسوقي ،ابراهيم

حمدي املدني ،املكتبة العلمية ،املدينة املنورة.

 .31لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن علي ،أبي الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي

(ت711 :هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط 1414 ،3/هـ.

 .32لسان امليزان ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت852 :هـ)،

حققه :دائرة املعارف النظامية ،الهند ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت ،لبنان ،ط1390 ،2/هـ
1971/م.

املخلِّص (ت:
 .33املخلصيات ،حملمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي َ

393هـ) ،حققه :نبيل سعد الدين جرار ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر ،ط 1429 ،1/هـ
 2008 /م.

 .34مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،ألبي احلسن عبيد اهلل بن محمد عبدالسالم بن خان محمد بن

أمان اهلل بن حسام الدين الرحماني املباركفوري (ت1414 :هـ) ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء،،
اجلامعة السلفية ،بنارس الهند ،ط 1404 ،3/هـ 1984 /م.

 .35مسند أبي داود الطيالسي ،ألبي داود سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي البصرى (ت204 :هـ)،

حققه :الدكتور محمد بن عبد احملسن التركي ،دار هجر ،مصر ،ط 1419 ،1/هـ  1999/م.

 .36مسند أبي يعلى ،ألبي يعلى أحمد بن علي بن املثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي،

املوصلي (ت307 :هـ) ،حققه :حسني سليم أسد ،دار املأمون للتراث ،دمشق ،ط 1404 ،1/ه1984 /م.

 .37مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني

(ت241 :هـ) ،حققه :شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون ،بإشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن
التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1/ه  2001/م.

 .38مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار ،ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد

اهلل العتكي املعروف بالبزار (ت292 :هـ) ،حققه :محفوظ الرحمن زين اهلل ،وعادل بن سعد ،وصبري عبد
اخلالق الشافعي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط2009 ،1/م.

 .39املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل ﷺ ،ملسلم بن احلجاج أبي احلسني

مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية [عدد ]57
الشك من الراوي وأثره يف التعليل دراسةً تطبيقيةً يف علل الدارقطني

407

القشيري النيسابوري (ت261 :هـ) ،حققه :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 .40املصنف يف األحاديث واآلثار ،ألبي بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن

خواستي العبسي (ت235 :هـ) ،حققه :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1409 ،1/هـ.
 .41املصنف ،ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلميري اليماني الصنعاني (ت211 :هـ)،

حققه :حبيب الرحمن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1403 ،2/ه.

 .42معجم الصحابة ،ألبي احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي

(ت351 :هـ) ،حققه :صالح بن سالم املصراتي ،مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة املنورة ،ط1،1418/هـ.

 .43املعجم الكبير ،لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبي القاسم الطبراني (ت:

360هـ) ،حققه :حمدي بن عبد املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط 1415 ،2/هـ 1994 /م.
 .44معجم مقاييس اللغة ،ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبي احلسني (ت395 :هـ)،

حققه :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399هـ 1979/م.

 .45معرفة الصحابة ،ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني

(ت430 :هـ) ،حققه :عادل بن يوسف العزازي ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط 1419 ،1/هـ  1998 /م.
الد َارقط ِني يف ِ
اب ال ِع َّلل ،ألبي عبد الرحمن ،يوسف بن جودة
َ .46منْهج اإل َما ِم َّ
نقد احلديث يف ِك َت ِ

احملدثني للبحث العلمي والترجمة والنشر،
يس يوسف الداودي ،وأصل هذا الكتاب :رسالة ماجستير ،دار ّ

ط 2011 ،1/م  1432 /م.
 .47املؤ َت ِلف واملخ َت ِلف ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ابن النعمان بن

دينار البغدادي الدارقطني (ت385 :هـ) ،حققه :موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط1406 ،1/هـ 1986/م.

 .48ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايمْ از

الذهبي (ت748 :هـ) ،حققه :علي محمد البجاوي ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط،1/
 1382هـ 1963 /م.

 .49النكت اجلياد املنتخبة من كالم شيخ النقاد« :عبد الرحمن بن يحي املعلمي اليماني» ،ألبي أنس

إبراهيم بن سعيد الصبيحي ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الرياض /اململكة العربية السعودية ،ط1431 ،1/
هـ  2010 /م.
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 .50النكت والعيون ،ألبي احلسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير

باملاوردي (ت450 :هـ) ،حققه :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان.

 .51النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ألبي السعادات املبارك بن محمد اجلزري (ت606هـ) ،حتقيق:

طاهر أحمد الزاوي ،محمود محمد الطناحي ،املكتبة العلمية ,بيروت (1399هـ1979-م).

 .52الهداية إلى بلوغ النهاية يف علم معاني القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه ،ألبي

محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي املالكي

(ت437 :هـ) ،حققه :مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة،
بإشراف األستاذ الدكتور :الشاهد البوشيخي ،ط 1429 ،1/هـ  2008 /م.

 .53وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي

بكر بن خلكان البرمكي اإلربلي (ت681 :هـ) ،حققه :الدكتور .إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.

*

*

*

