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 ملخَّص البحث
لضعيف والدخيل. اعلم النقد احلديثي قائم على قواعد اثبتة وقوانني راسخة لقبول ما يصح من احلديث النبوي ورد 

تلك القواعد والقوانني لتصحيح الرواايت وتعليلها قوية الصلة بعلمي اجلرح والتعديل وعلل احلديث اللذين مها من 
مروايهتم  والناس أيمنوهنم يف-أصعب مباحث علوم احلديث. العلة ابملعىن االصطالحي تكمن يف رواية الثقات

 وجودها إال اجلهابذة النقاد. فمن أجل ذلك كله، اهتم النقاد من احملدثنيوال يفطن ل-ويطمئنون إليها ثقة منهم هبم
حلياض احلديث النبوي  ذااب   ببيان هذه العلل الكامنة يف مروايت الثقات -قدمي نشأة الرواية والتصنيف فيها - قدميا  

من أدق علوم احلديث وأصعبها  علم العللو اإلسالمي احلنيف ونصحا لألمة اإلسالمية.  للدين الشريف وحفظا  
أبو مام الناقد اإلعلى اإلطالق؛ ولذا مل يتكلم فيه عرب القرون إال أفراد قليلون من األئمة النقاد اجلهابذة، ومنهم 

خلف لنا تراثه العظيم يف بيان العلل الواردة يف األحاديث  ، الذيه(385احلسن علي بن عمر الدارقطين )ت:
وحتليل  ،كتابه اجلليل. ففي هذا البحث املتواضع سوف يقوم الباحث بعرض هذا الكتابكما هو عنوان    النبوية 

منهج اإلمام الدارقطين فيه بشكل موجز مع ذكر األمثلة التطبيقية لتوضيح احملاور األساسية املتعلقة هبذا الكتاب 
مع يث النبوية،  وقرائن اجلوهي تدور حول: املالمح العامة لكتاب "العلل"، وطرق الكشف عن العلل يف األحاد

 والرتجيح بني الرواايت املختلفة يف العملية النقدية التعليلية عند الدارقطين.
 

 .العلل. النقد. املنهج. األحاديث. العرض. الدارقطينالكلمات املفتاحية: 
 

 :املقدمة
نقد الرواية عند احملدثني يدور حول نقد عدالة الراوي وضبطه لروايته للحديث النبوي الشريف، واهلدف األمسى من 
عمليتهم النقدية هو التمييز بني صحيح الرواية من خطئها. ومما ال خيفى على اجلميع أن الرواة متفاوتون من حيث 

ومنهم  ل منهم الثقات األثبات املرضيون أهل احلفظ واإلتقان،العدالة والضبط واإلتقان وليسوا على مستوى واحد، ب
املتوسطون أهل الصدق الذين قد يهمون وخيطئون، ومنهم الضعفاء سيئو احلفظ وفاحشو الغلط، ومنهم من بلغ 

لنظر ادرجة الرتك واطراح حديثه وعدم االعتداد مبروايته. الرتبة العامة للراوي يف سلم اجلرح والتعديل تعطى له بعد 
يف مروايته ومدى موافقته لرواايت الثقات األثبات وخمالفته هلم. عملية نقد مروايت الراوي هذه، هي صميم علم 
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علل احلديث؛ ألن العلة يف مروايت الراوي تدرك ابلتفرد واملخالفة مع انضمام القرائن إليهما، يستطيع الناقد من 
 ابلصواب أو ابخلطأ. خالل هذه املعطيات أن حيكم  على تلك املروايت

من هنا، نفهم أن مراتب اجلرح والتعديل ما هي إال تفاوت نسبة الصواب واخلطأ يف الرواية بني راٍو وآخر؛  
فنسبة اخلطأ يف أحاديث الثقة قليلة مقارنة مع الرواايت اليت أصاب فيها، ونسبة اخلطأ يف أحاديث الصدوق أكثر 

 لذلك درج اصطالح علماء اجلرح والتعديل على تقدمي رتبة الثقة على رتبة مقارنة مع الرواايت اليت أصاب فيها.
ىل فنسبة خطئه تكون أكثر ابلنسبة إ-وإن كان عدال داينة  -الصدوق مبختلف مراتب الصدوق. وأما الضعيف

 صوابه. 
ك الراوي غ ذلومن املعلوم بداهة أنه ما من راٍو إال وقد أخطأ يف روايته للحديث، كائنا من كان، ومهما بل 

من قوة احلفظ وحدة الذهن؛ ألن البشر بشر، يصيب وخيطئ، وال يسلم من اخلطأ أحد، حاشا األنبياء واملرسلني 
الذين عصمهم هللا سبحانه وتعاىل. إذا فهم هذا، ال يستقيم االعرتاض على نقد الناقد وتضعيفه لرواية راو ما حبجة 

وق وروايته حسن؛ ألن مرتبة اجلرح والتعديل ما هي إال مرتبة عامة أن الراوي ثقة وروايته صحيحة، أو أنه صد
 للراوي، وليست حكما هنائيا على مجيع مروايته رواية رواية. 

ومع ذلك، املشكلة تكرب حينما وجدان بعض العلماء يوثقون الراوي بعبارات التوثيق املطلقة نظرا إىل كون  
واايت ماء ذلك الراوي بعبارات التجريح املطلقة مراعني يف جترحيهم الر أصل الراوي أنه ثقة، بينما جيرح بعض العل

املعينة اليت اختل فيها ضبط ذلك الراوي. وكذلك، وجدان بعض الرواة املوصوفني ابلضعف، أحاديثهم خمرجة يف 
 الصحيح، أو حمكوم عليها ابلصحة مع وجود راو ضعيف يف سندها. 

ميزاهنا الصحيح أثناء ممارسة النقد احلديثي، سيؤدي إىل فهم خاطئ وهذه األمور كلها إذا مل توضع يف  
وتصور غري صحيح مما يسبب النتيجة اخلاطئة يف احلكم على الراوي جرحا وتعديال، أو على احلديث تصحيحا 

 وتضعيفا. 
 وقد تبني من خالل التتبع أن جانبا مهما من مصطلحات اجلرح والتعديل املتعارضة اختص اجلرح فيها

بشيء معني، وما سواه فالراوي فيه ثقة.  وهذه األحاديث املعينة اليت حكم عليها ابلضعف من مجلة مروايت ذلك 
 الراوي الثقة، هي األحاديث املعلة يف اصطالح املتأخرين.

: "وال عيب على مسلم يف إخراج حديثه؛ ألنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم اجلوزية قال ابن قيم 
فظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه؛ فغلط يف هذا املقام من استدرك عليه مجيع حديث أنه ح

الثقة، ومن ضعف مجيع حديث سيئ احلفظ، فاأُلوىل: طريقة احلاكم وأمثاله، والثانية: طريقة أيب حممد ابن حزم 
 1وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن".

                                                           
دمشق: ، حتقيق: شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، )زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر،   1

 .353، ص1م(، ج2012هـ/1433، 1مؤسسة الرسالة انشرون، ط
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، فقد أوىل اهتمامه هبذا اجلانب املهم من علمي اجلرح والتعديل وعلل احلديث احلنبلي ابن رجب وأما احلافظ 
وأكمل شرحه على علل الرتمذي بذكر املباحث املهمة اليت قلما توجد يف كتب علوم احلديث، ومن تلك املباحث 

بعض  ضعف حديثهم: إما يف النفيسة: ذكر قوم من الثقات ال يذكر أكثرهم غالبا يف أكثر كتب اجلرح، وقد
 األوقات، أو يف بعض األماكن، أو عن بعض الشيوخ. 

كتبا   ألفوا فيه  و  ،وبينوا أصوله وقواعده ،وتكلموا فيه ،من أجل ذلك كله، اهتم العلماء قدميا بعلم العلل 
في هذا البحث الدارقطين. ف. من بني هؤالء األئمة الذين يشار إليهم ابلبنان يف هذا اجملال إمامنا أبو احلسن كثرية  

 األحاديث اإلمام يف أتليف كتابه "العلل الواردة يف هذا منهج -إن شاء هللا-الوجيز املتواضع سوف يستعرض الباحث
 النبوية" مع القيام بتحليل احملاور املهمة املتعلقة مبنهجه يف التأليف وعرض مادة الكتاب. 

 :ارقطين واملالمح العامة عن كتابه "العلل"املبحث األول: السرية الذاتية لإلمام الد
احلديث عن مكانة العامل ومنزلته يف العلم لن يتم إال بذكر سريته الذاتية؛ ألن من خالل معرفة حياته الشخصية 
والعلمية وثناء العلماء عليه، نستطيع أن نعرف منزلة ذلك العامل ومكانة مؤلفاته لالستفادة منها واالستشهاد هبا يف 

 ة الباحث العلمية.مسري 
 :املطلب األول: السرية الذاتية

  :امسه ونسبه 
اإلمام احلافظ اجملود، شيخ اإلسالم، علم اجلهابذة، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي ابن مسعود هو 

 2بن النعمان بن دينار بن عبد هللا البغدادي، املقرئ، احملدث، من أهل حملة دار القطن ببغداد.
ما يتعلق أبخبار عائلته فال يعرف منه شيء سوى أنه من أهل بغداد، وسوى أن والده رجل من أهل  وأما 

العلم، ويعترب من شيوخ الدارقطين يف القراءات، ومن القراء الذين أخذوا القراءة عن أهلها. ويبدو أن الدارقطين قد 
يها: "حدث عن بغدادي يف ترمجته اليت قال فأخذ عنه احلديث أيضا؛ إذ حدث عن أبيه يف سننه، ووثقه اخلطيب ال

جعفر الفراييب وإبراهيم بن شريك، وعبد هللا بن انجية، وهارون بن يوسف بن زايد، وجعفر بن أمحد بن حممد بن 
 3الصباح اجلرجرائي، وحممد بن حممد الباغندي. روى عنه ابنه احلسن، وكان ثقة".

 
 
 

                                                           
ه(، 1417، 1، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )بريوت: دار الكتب العلمية، طاتريخ بغدادالبغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب،   2

ؤسسة ، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، )بريوت: مسري أعالم النبالء؛ والذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قيماز، 34، ص12ج
)جدة:  ،اإلمام أبو احلسن الدارقطين وآاثره العلمية؛ وانظر: الرحيلي، عبد هللا بن ضيف هللا، 449، ص16م(، ج1985ه/1405، 3لرسالة، طا

 . 21دار األندلس اخلضراء، د.ط، د.ت(، ص
 . 23، صاإلمام أبو احلسن الدارقطين وآاثره العلميةانظر: الرحيلي،   3
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  :مولده
سنة مخس وثالمثائة، وقيل: سنة ست وثالث مائة، واختار الذهيب هذا القول حيث اختلف يف اتريخ مولده، فقيل: 

 4قال: "هو أخرب بذلك".
  :طلبه للعلم

عاش الدارقطين يف الفرتة اليت ازدهرت ابلعلماء األجالء، ورثِة علوم من سبقهم من كبار العلماء وأساطني العلم من 
 ف.ملختلف العلوم اإلسالمية والعربية وخاصة احلديث النبوي الشريالقرن الثالث اهلجري الذي هو العصر الذهيب 

طلب الدارقطين العلم من صغره، وظهرت نباهته وأهليته لتحمل أمانة العلم، وتقدم على أقرانه وفاقهم،  
اين توهو ال يزال يف عنفوان شبابه وأول طلبه للعلم. قال الدارقطين حاكيا عن نفسه يف طلب العلم: "كنت أان والك

نسمع احلديث، فكانوا يقولون: "خيرج الكتاين حمدث البلد، وخيرج الدارقطين مقرئ البلد"، فخرجت أان حمداث 
 5والكتاين مقرائ".

احلافظ  اهومن عالمة نبوغه وتقدمه قصة عجيبة حصلت له يف حداثة سنه وهو يطلب احلديث، فقد ذكر  
اعيل اهر، والفهم الثاقب، والبحر الزاخر. جلس مرة يف جملس إمسابن كثري: "... وكان من صغره موصوفا ابحلفظ الب

 أثناء ، فقال له بعض احملدثني يف-وهو ميلي على الناس األحاديث، والدارقطين ينسخ يف جزء حديث-الصفار
اجمللس: "إن مساعك ال يصح وأنت تنسخ"، فقال له الدارقطين: "فهمي لإلمالء أحسن من فهمك وأحضر"، مث 

ذلك الرجل: "أحتفظ كم أملى حديثا؟"، فقال: "إنه أملى مثانية عشر حديثا إىل اآلن، واحلديث األول منها: قال له 
 6.. مث ساقها كلها أبسانيدها وألفاظها، مل خيرم منها شيئا . فتعجب الناس منه"..عن فالن عن فالن

ي، والدارقطين "كنا منر إىل البغو  ومسع وهو صيب من أيب القاسم البغوي. قال أبو الفتح ابن أيب الفوارس: 
ومن يقرأ يف سرية أيب القاسم البغوي يدرك أنه من تالمذة األئمة  7صيب ميشي خلفنا بيده رغيف عليه كامخ".

الكبار أمثال أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين وغريهم كثري، فكان حقا واسطة وصل بني الدارقطين 
 لكبار.وهؤالء األئمة النقاد ا

: "دخل الدارقطين الشام ومصر على كرب السن، وحج واستفاد وأفاد، أبو عبد هللا النيسابوري قال احلاكم 
 8ومصنفاته يطول ذكرها".

                                                           
 .23صاإلمام أبو احلسن الدارقطين وآاثره العلمية، ؛ والرحيلي، 449، ص16، جءسري أعالم النبالالذهيب،   4
 .34صاإلمام أبو احلسن الدارقطين وآاثره العلمية، الرحيلي،   5
، ايةالبداية والنه؛ وابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، 453، ص16، جسري أعالم النبالء؛ والذهيب، 36، ص12، جاتريخ بغداداخلطيب،   6

اإلمام أبو احلسن الدارقطين ؛ والرحيلي، 460، ص15م(، ج1997ه/1418، 1حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، )مصر: دار هجر، ط
 ؛ 35-34، صوآاثره العلمية

 . 402، ص16، جسري أعالم النبالءالذهيب،   7
 . 457، ص16املصدر السابق، ج  8
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قال الذهيب: "وارحتل يف الكهولة إىل الشام ومصر، ومسع من ابن حيويه النيسابوري، وأيب الطاهر الذهلي،  
 9وأيب أمحد بن الناصح، وخلق كثري".

 :شيوخه
قد رزق اإلمام الدارقطين ابلتتلمذ والتلقي على أيدي كبار شيوخ زمانه يف شىت فنون العلم وخاصة احلديث النبوي 
الشريف والقراءات حىت صار مرجعا يف هذين الفنني بعد ذلك، وقصده التالميذ من شىت بقاع األرض لينهلوا من 

 معني علومه.
 القاسم البغوي، وحيىي بن حممد بن صاعد، وأيب بكر بن أيب داود، قال الذهيب: "ومسع وهو صيب من أيب 

وحممد بن نريوز األمناطي، وأيب حامد حممد بن هارون احلضرمي، وعلي بن عبد هللا بن مبشر الواسطي، وأيب علي 
ضي، وأيب احممد بن سليمان املالكي، وحممد بن القاسم بن زكراي احملاريب، وأيب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب الق

بكر بن زايد النيسابوري، واحلسن بن علي العدوي البصري، ويوسف بن يعقوب النيسابوري، وأيب بكر أمحد بن 
حممد بن إمساعيل األدمي، وعمر بن أمحد بن علي الديريب، وإسحاق بن حممد الزايت، وجعفر بن أيب بكر، 

قدة، وحممد وأخيه؛ أيب عبيد القاسم، وأيب العباس بن ع وإمساعيل بن العباس الوراق، واحلسني بن إمساعيل احملاملي،
بن خملد العطار، وأيب صاحل عبد الرمحن بن سعيد األصبهاين، وحممد بن إبراهيم بن حفص، وجعفر بن حممد بن 
يعقوب الصيديل، وأيب طالب أمحد بن نصر احلافظ، واحلسني بن حيىي بن عياش، وحممد بن سهل بن الفضيل، 

هللا وكيل أيب صخرة، وأمحد بن حممد بن أيب بكر الواسطي، واحلسني بن حممد املطبقي، وأيب جعفر  وأمحد بن عبد
 بن البخرتي، وإمساعيل الصفار، وخلق كثري.

وينزل إىل أيب بكر الشافعي، وإىل ابن املظفر، وارحتل يف الكهولة إىل الشام ومصر، ومسع من: ابن حيويه  
    10لي، وأيب أمحد بن الناصح، وخلق كثري".النيسابوري، وأيب الطاهر الذه

  :نبوغه يف الفنون
 تقدم الدارقطين ونبغ يف أكثر من فنون العلم الشرعي غري احلديث النبوي الشريف، وله صيت وشهرة يف معرفة: 

 :القراءات -1
كتاب. ومسعت أول المنها القراءات فإن له فيها كتااب خمتصرا موجزا مجع األصول يف أبواب عقدها قال اخلطيب: "

بعض من يعتين بعلوم القرآن يقول: "مل يسبق أبو احلسن إىل طريقته اليت سلكها يف عقد األبواب املقدمة يف أول 
 11القراءات، وصار القراء بعده يسلكون طريقته يف تصانيفهم، وحيذون حذوه".

صنف التصانيف، وسار ذكره يف الدنيا، وهو أول من صنف القراءات، وعقد هلا أبوااب قبل قال الذهيب: " 
فرش احلروف. تال على: أيب احلسني أمحد بن بواين، وأيب بكر النقاش، وأمحد بن حممد الديباجي، وعلي بن ذؤابة 
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لغنا ذكر من إلقراء، لكن مل يبومسع حروف السبعة من أيب بكر بن جماهد، وتصدر يف آخر أايمه ل . القزاز وغريهم
  12".–إن شاء هللا تعاىل  -قرأ عليه، وسأفحص عن ذلك 

 :الفقه ومذاهب الفقهاء-2
: "ومنها املعرفة مبذاهب الفقهاء، فإن كتاب السنن الذي صنفه دل على أنه كان ممن اعتىن البغدادي قال اخلطيب

ين أنه من تقدمت معرفته ابالختالف يف األحكام. وبلغ ابلفقه، ألنه ال يقدر على مجع ما تضمن ذلك الكتاب إال
درس فقه الشافعي على أيب سعيد االصطخري، وقيل: بل درس الفقه على صاحب أليب سعيد، وكتب احلديث 

  13عن أيب سعيد نفسه".
 :تالمذته

طلبة العلم من كل  أن يقصدهال شك أن من يف منزلة الدارقطين يف اإلمامة والداينة واملعرفة ابلعلوم الشرعية والعربية 
 بلد من أرجاء املعمورة.

قال الذهيب: "حدث عنه احلافظ أبو عبد هللا احلاكم، واحلافظ عبد الغين، ومتام بن حممد الرازي، والفقيه  
أبو حامد اإلسفراييين، وأبو نصر بن اجلندي، وأمحد بن احلسن الطيان، وأبو عبد الرمحن السلمي، وأبو مسعود 

وأبو نعيم األصبهاين، وأبو بكر الربقاين، وأبو احلسن العتيقي، وأمحد ابن حممد بن احلارث األصبهاين  الدمشقي،
النحوي، والقاضي أبو الطيب الطربي، وعبد العزيز بن علي األزجي، وأبو بكر حممد بن عبد امللك بن بشران، وأبو 

، أيب يعلى، وأبو النعمان تراب بن عمر املصرياحلسن بن السمسار الدمشقي، وأبو حازم بن الفراء أخو القاضي 
وأبو الغنائم عبد الصمد بن املأمون، وأبو احلسني بن املهتدي ابهلل، وأبو احلسني بن اآلبنوسي حممد بن أمحد بن 
حممد، وأبو احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن حسنون النرسي، ومحزة بن يوسف السهمي، وخلق سواهم من 

 14قة واملصريني والرحالني".البغاددة والدماش
 :مؤلفاته

عضها معظمها يف احلديث وعلومه، وهذه املؤلفات بو لإلمام الدارقطين مؤلفات متنوعة كثرية يف فنون خمتلفة، 
مطبوعة، وبعضها ال تزال خمطوطة تنتظر النور، وبعضها مفقودة. وهذه املؤلفات تدل داللة واضحة على عظم 

وخاصة يف احلديث النبوي الشريف رواية ودراية. وإليكم بعض تراث هذا اإلمام العظيم مكان هذا اإلمام يف العلم، 
 15 املطبوع:

أحاديث  -3أحاديث الرؤية. مطبوع.  -2األحاديث اليت خولف فيها إمام دار اهلجرة مالك بن أنس. مطبوع.  -1
 -5وزايدهتم ونقصاهنم. مطبوع.  أحاديث املوطأ، واتفاق الرواة عن مالك، واختالفهم فيه،-4الصفات. مطبوع. 
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أربعون حديثا  من مسند  -7كتاب اإلخوة واألخوات. مطبوع بعضه، ومفقود بعضه.   -6أحاديث النزول. مطبوع. 
أسئلة الربقاين.  -8بريد بن عبد هللا بن أيب بُردة، عن جده أيب بُردة بن موسى، عن أيب موسى األشعري. مطبوع. 

أسئلة  -11أسئلة السَُّلِمّي للدارقطين. مطبوع.  -10دارقطين عن شيوخه. مطبوع. أسئلة احلاكم لل -9مطبوع. 
تعليقات على اجملروحني البن  -14التتبع. مطبوع.  -13اإللزامات. مطبوع.  -12السهمي للدارقطين. مطبوع. 

ذكر أمساء  -16ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عند البخاري. مطبوع.  -15حبان. مطبوع. 
ذكر أقوام أخرج هلم البخاري ومسلم يف  -17التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عند مسلم. مطبوع. 

السنن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  -18صحيحهما وضعفهم النسائي يف كتاب "الضعفاء". مطبوع. 
 -21واردة يف األحاديث النبوية. مطبوع. العلل ال -20الضعفاء واملرتوكون من احملدثني. مطبوع.  -19مطبوع. 

 -23فضائل الصحابة ومناقبهم، وقول بعضهم يف بعض. مطبوع بعضه، ومفقود بعضه.  -22الَغيالنيات. مطبوع. 
 كتاب املؤتلف واملختلف يف أمساء الرجال. مطبوع.   -24فوائد ابن الصواف. مطبوع. 

 :ثناء العلماء عليه
 قدميا وحديثا يف الثناء عليه واإلشادة به ومبؤلفاته.تضافرت أقوال أهل العلم 

قال أبو بكر اخلطيب: "كان الدارقطين فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه  
علو األثر واملعرفة بعلل احلديث وأمساء الرجال، مع الصدق والثقة، وصحة االعتقاد، واالضطالع من علوم سوى 

  16احلديث".
قال رجاء بن حممد املعدل: "قلت للدارقطين: رأيت مثل نفسك؟"، فقال: "قال هللا: ﴿فال تزكوا  

  17["، فأحلحت عليه، فقال: "مل أر أحدا مجع ما مجعت".32أنفسكم﴾]النجم:
وقال أبو ذر: "قلت أليب عبد هللا احلاكم: "هل رأيت مثل الدارقطين؟"، فقال: "هو ما رأى مثل نفسه،  
  18؟" فكيف أان
قال احلافظ عبد الغين: "أحسن الناس كالما على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة: ابن املديين  

 19يف وقته، والدارقطين يف وقته". -يعين: ابن احلمال-يف وقته، وموسى بن هارون 
   20 وقال القاضي أبو الطيب الطربي: "كان الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث." 
قال أبو بكر الربقاين: "كان الدارقطين ميلي علي "العلل" من حفظه". قال الذهيب معلقا على كالم و  

الربقاين: "إن كان كتاب العلل املوجود قد أماله الدارقطين من حفظه كما دلت عليه هذه احلكاية، فهذا أمر عظيم، 
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تاب ن حفظه فهذا ممكن، وقد مجع قبله كيقضى به للدارقطين أنه أحفظ أهل الدنيا. وإن كان قد أملى بعضه م
  21"العلل" علي بن املديين حافظ زمانه".

وقال أبو عبد الرمحن السلمي: "شهدت ابهلل إن شيخنا الدارقطين مل خيلف على أدمي األرض مثله يف معرفة  
 22حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكذلك الصحابة والتابعني وأتباعهم".

ور العلم، وكان من حبالثناءات كلها إمام املؤرخني وميزان نقد الرجال احلافظ الذهيب، فقال: "وخلص هذه  
ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه احلفظ ومعرفة علل احلديث ورجاله، مع التقدم يف القراءات وطرقها، وقوة املشاركة يف 

 23الفقه، واالختالف، واملغازي، وأايم الناس، وغري ذلك".
 :وفاته

وبعد حياة عامرة ابلعلم تعلما وتعليما، أتليفا ونشرا للعلم، انتقل اإلمام الدارقطين إىل رمحة هللا سبحانه وتعاىل وهو 
اجلزاء  حسب االختالف يف اتريخ الوالدة، رمحه هللا رمحة واسعة، وجزاه هللا خري  سنة  نيأو مثان  سنة  نيابن تسع وسبع

  24جناته فإنه ويل ذلك والقادر عليه. عن اإلسالم واملسلمني، وأسكنه فسيح
  :املطلب الثاين: املالمح العامة عن كتاب "العلل"

 يف هذه السطور يتحدث الباحث بشكل موجز عن كتاب العلل للدارقطين معرفا به ومبنهجه العام يف أتليفه وتصنيفه.
 :اسم الكتاب

سم األحاديث النبوية". يرجع هذا االختالف يف االقد اشتهر الكتاب ابسم "علل الدارقطين" و"العلل الواردة يف 
إىل تصرف النساخ ابالختصار السم الكتاب على طرة بعض جملداته، وهذا مشاهد يف كثري من املخطوطات والنسخ 
القدمية؛ فمنها نسخة دار الكتب املصرية، كتب على اجمللد األول: "اجمللد األول من العلل املورودة يف األحاديث 

"، وكتب على اجمللد الرابع منها: "العلل الواردة يف األحاديث النبوية"، وكتب على اجمللد اخلامس منها: "اجمللد النبوية
اخلامس من العلل يف األحاديث". وأما تسميته ابلعلل فقد مساه كثري من األئمة اختصارا كما هو احلال يف اختصار 

  25أسامي كتب العلم.
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 :ب أتليفهنسبة الكتاب إىل مؤلفه وسب
لكن يف ، و -وهي نسبة صحيحة من حيث مضمون الكتاب ومادته-اشتهرت نسبة هذا الكتاب إىل الدارقطين

 الواقع هناك عاملان آخران هلما يد يف خروج هذا السفر العظيم إىل عامل الوجود، ومها اإلمامان الكرخي والربقاين.
ن كان أبو احلسن الدارقطين ميلي عليك العلل مقال اخلطيب البغدادي: "سألت الربقاين، قلت له: "هل   

حفظه؟"، فقال: "نعم"، مث شرح يل قصة مجع "العلل"، فقال: "كان أبو منصور ابن الكرخي يريد أن يصنف مسندا 
معلال، فكان يدفع أصوله إىل الدارقطين فيعلم له على األحاديث املعللة مث يدفعها أبو منصور إىل الوراقني فينقلون  

 ث منها يف رقعة.كل حدي
فإذا أردت تعليق الدارقطين على األحاديث نظر فيها أبو احلسن مث أملى علي الكالم من حفظه، فيقول:  

"حديث األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود: احلديث الفالين، اتفق فالن وفالن على روايته، وخالفهما 
كالم ه يف رقعة مفردة وكنت أقول له: "مل تنظر قبل إمالئك الفالن"، ويذكر مجيع ما يف ذلك احلديث، فأكتب كالم

يف األحاديث؟"، فقال: "أتذكر ما يف حفظي بنظري"، مث مات أبو منصور و"العلل" يف الرقاع، فقلت أليب احلسن 
ا عليه هتبعد سنني من موته: "إين قد عزمت أن أنقل الرقاع إىل األجزاء وأرتبها على املسند"، فأذن يل يف ذلك، وقرأ

 26من كتايب ونقلها الناس من نسخيت".
وقال أيضا: "قال أبو بكر الربقاين: "وكنت أكثر ذكر الدارقطين والثناء عليه حبضرة أيب مسلم ابن مهران  

احلافظ، فقال يل أبو مسلم: "أراك تفرط يف وصفه ابحلفظ؛ فتسأله عن حديث الرضراض عن ابن مسعود"، فجئت 
ه عنه، فقال: "ليس هذا من مسائلك وإمنا قد وضعت عليه"، فقلت له: "نعم"، فقال: "من إىل أيب احلسن وسألت

الذي وضعك على هذه املسألة؟"، فقلت: "ال ميكنين أن أمسيه"، فقال: "ال أجيبك أو تذكره يل"، فأخربته فأملى 
   27لته إليها".ل ونقعلي أبو احلسن حديث الرضراض ابختالف وجوهه وذكر خطأ البخاري فيه، فأحلقته ابلعل

 ويتضح مما سبق عدة أمور: 
نسبة كتاب العلل للدارقطين صحيحة؛ ألنه هو الذي أعلم يف أصول الكرخي األحاديث املعلولة، فانتقاها  (1

الكرخي وطلب من الوراقني أن يفردوا كل حديث يف رقعة. الظاهر من احلكاية السابقة، أن تلك الرقاع 
 د وفاة الكرخي. بقيت عند الدارقطين حىت بع

وأما الربقاين، ففي أثناء طلبه للعلم، سأل شيخه الدارقطين أسئلة كثرية حول علل األحاديث كما هو دأب  (2
الطلبة اجملدين اجملتهدين املالزمني لشيوخهم، فقبل أن يتكلم ويعلق الدارقطين على تلك األحاديث، نظر 

 حاديث، مث ميليها بعد ذلك من حفظه.  يف تلك الرقاع ليستعني هبا لتذكر وجوه وطرق تلك األ
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كتاب "العلل" املوجود حاليا مرتب على املسانيد، وقد رتبه احلافظ الربقاين مبوافقة شيخه، مث قرأه الربقاين  (3
 28على الدارقطين وتناقل الناس مادة الكتاب من نسخته.

 :طريقة أتليف الكتاب
العلل  ا الربقاين شيخه الدارقطين، شأنه شأن كثري من كتبكتاب علل الدارقطين يف األصل عبارة عن سؤاالت سأهل

املرتبطة بسؤال عامل العلل عن حديث وإجابته عن سؤال السائل، فيدون السؤال واجلواب بصرف النظر عن موضوعه. 
هذه الكتب اليت تشتهر بكتب السؤالت عادة غري مرتبة على ترتيب معني؛ فليست على األبواب، وال على 

، وال على حروف املعجم، بل كتبها التالميذ حسب أسئلتهم: بعضها متعلقة ابجلرح والتعديل وعلم الرجال، املسانيد
 29 وبعضها متعلقة بعلل احلديث.

 كتاب "العلل" مرتب على املسانيد، رتبه احلافظ الربقاين مبوافقة شيخه الدارقطين. ومعلومقد تقدم معنا أن   
وال خيفى على  30ارتباط بينها إال وحدة الصحايب املروية عنه وإن اختلفت موضوعاهتا.أن األحاديث يف املسانيد ال 

املشتغلني ابحلديث النبوي ما للتأليف على طريقة املسانيد يف العلل من فوائد عظيمة وجليلة يف معرفة األسانيد 
بطا حمكما. وعللها مث ضبطها ض ومعرفة صحاحها وضعافها -رواة  جرحا وتعديال، وأسانيد وصال وانقطاعا-املتداولة

هذه الطريقة يف التأليف أفيد للحديثي من هذه الناحية، وإن كان التأليف على األبواب جبمع طرق احلديث مبتابعاته 
 وشواهده أيسر للباحث املعتين بفقه احلديث ومضمونه.

 :طبعات الكتاب
 ، وهي كاآليت:قد طبع الكتاب عدة طبعات يف مراحل خمتلفة

عض األجزاء األول ب يف أحد عشر جملدا.-رمحه هللا تعاىل-حتقيق الدكتور الشيخ حمفوظ الرمحن السلفي  (1
من هذه الطبعة عبارة عن رسالة علمية تقدم هبا الشيخ حمفوظ الرمحن لنيل درجة الدكتوراه، مث واصل 

. وقد صدر الكتاب لكتابعمله يف حتقيق الكتاب وإخراجه تباعا إىل أن وافته املنية ومل يكمل حتقيق ا
 م.1985ه/1405ألول مرة عن دار طيبة ابلرايض عام 

وظ هذه الطبعة عبارة عن تكملة ما قد بدأ به الشيخ حمف حتقيق الشيخ حممد صاحل الدابسي )تكملة(. (2
الرمحن من حتقيق وإخراج للكتاب. وقد صدرت هذه التكملة يف أربعة جملدات عن دار ابن اجلوزي 

 ه يف مخسة جملدات.1428ه، وعن دار التدمرية ابلرايض عام 1427ابلدمام عام 
ا قد هذه الطبعة يف األصل عبارة عن تكملة مل حتقيق الشيخ خالد بن إبراهيم املصري وآخرين )كامال(. (3

مث بدا للمحققني أن يعيدوا مقابلة الكتاب على النسخ اخلطية  ،بدأ به الشيخ حمفوظ الرمحن أيضا

                                                           
 .47املصدر السابق، ص  28
 .142م(، ص2017ه/1439، 1، )مصر: الفتح للطباعة، طعلم العلل حقيقته ونبذة من مصادره وتطبيقاتهانظر: عبد اجمليد حممود عبد اجمليد،  29
 .142املصدر السابق، ص  30
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ه يف أربعة 1432جديد. صدرت هذه الطبعة عن دار طيبة ابلرايض ايضا عام  وتصحيح الكتاب من
 عشر جملدا.

 أعاد الشيخ حممد الدابسي حتقيق الكتاب من بدايته إىل حتقيق الشيخ حممد صاحل الدابسي )كامال(. (4
هنايته ملا رأى ما يف الطبعات السابقة للكتاب من أمور تستوجب إعادة طبعة الكتاب من جديد. 

 (. 3م )ط2011ه/1432رت هذه الطبعة عن مؤسسة الراين ببريوت عام صد
 :حمتوى الكتاب

" 4128"، مسندا تقريبا، تضم أكثر من "17حيتوي كتاب العلل للدارقطين الذي بني أيدينا اآلن على حوايل: "
ق واملفرتق، واملدرج، املتفسؤاال، وقد اشتملت السؤاالت على مجيع أنواع العلل املختلفة اخلفية والظاهرة، فكان منها 

  31واملضطرب واملصحف، واملدلس، وما فيه اإلرسال واالنقطاع والضعف وغريه.
قدم الربقاين مسانيد العشرة املبشرين ابجلنة على غريهم حىت إذا انتهى من الصحابة أتبعهم بذكر  

ثل أيب بكر الصديق م - ال يف روايتهومن منهج الربقاين يف ترتيبه للمسانيد: أن الصحايب إن كان مق 32الصحابيات.
و فإنه يقدم يف الرواية عنه الصحابة على التابعني، مث يقدم من الصحابة كبارهم، مث يتبعهم مبن ه -رضي هللا عنه

  33دوهنم. فإذا انتهى من رواايت الصحابة عن أيب بكر، بدأ برواايت كبار التابعني عنه كذلك.
لرواية فإنه يقدم الصحابة بدرجاهتم، مث التابعني كذلك، وإذا كان التابعي أما إذا كان الصحايب مكثرا من ا 

 مكثرا، فرع يف الرواية عنه. 
 مثال ذلك: من مسند  عبد هللا بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  
 34حديث سامل بن عبد هللا بن عمر عن أبيه. -1 
 ومن حديث انفع عن ابن عمر: -2 
 عن ابن عمر. *عبيد هللا عن انفع 
 *مالك بن أنس عن انفع. 
 *أيوب عن انفع. 
 35*الشيوخ عن انفع. 

                                                           
 ،ة يف األحاديث النبويةالعلل الواردالدابسي، فهرس انظر: ؛ و 50، صمنهج اإلمام الدارقطين يف نقد احلديث يف كتاب العللانظر: الداودي،   31

 .10ج
 . 146، صعلم العلل حقيقته ونبذة من مصادره وتطبيقاتهعبد اجمليد،   32
 .85-3، ص1جالعلل الواردة يف األحاديث النبوية، ؛ انظر: الدارقطين، 146املصدر السابق، ص  33
 . 299-280، ص6جالعلل الواردة يف األحاديث النبوية، الدارقطين،   34
-300، ص6جالعلل الواردة يف األحاديث النبوية، ؛ انظر: الدارقطين، 146، صعلم العلل حقيقته ونبذة من مصادره وتطبيقاتهيد، عبد اجمل  35
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 :منزلة الكتاب من بني كتب العلل األخرى
ولد الدارقطين يف مطلع القرن الرابع وعاش معظمه، وقد ورث هذا القرن كنوز العلم، وجىن مثرات املعرفة اليت نشطت 

يز العصر الذهيب لنشاط العلوم اإلسالمية وتدوينها واستقرارها. لذلك متوتنوعت يف القرن السابق عليه الذي يعد 
تصنيفه يف العلل عن سابقيه بكثرة الرواايت للحديث املسئول عنه مع معرفة الصواب منها، وما اخلطأ يف غريها 

 36ومن من الرواة من حالفه الصواب ومن صاحب الوهم.
 37اإلمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول تعجبك".قال الذهيب: "وإذا شئت أن تبني براعة هذا  
ري أبو ... وقد مجع أزمة ما ذكرانه كله احلافظ الكبقال ابن كثري بعد ذكره املؤلفات اجلليلة يف العلل: " 

احلسن الدارقطين يف كتابه يف ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع يف هذا الفن، مل يسبق إىل مثله، 
 38وقد أعجز من يريد أن أييت بعده، فرمحه هللا وأكرم مثواه...".

 :املبحث الثاين: طرق الكشف عن العلل عند الدارقطين
إن معرفة طرق كشف العلل ومراحل استكشافها من األمهية مبكان، وقد أوىل النقاد اهتمامهم يف بيان طرق الكشف 
عن العلل سواء من حيث التقعيد النظري أو التطبيق العملي. وهذه الطرق جيب على احلديثي أن يسري وفقها حىت 

ا، وحىت يكون نقده للحديث أقرب متتحصل عنده امللكة الراسخة للتعامل مع احلديث النبوي دراس ا يكون ة  ونقد 
ا وتعليال  أقرب إىل الصواب والدقة.   إىل منهج اجلهابذة النقاد املتقدمني ويكون حكمه على احلديث تصحيح 

فإمامنا الدارقطين يتبع الطرق نفسها يف الكشف عن العلل الكامنة يف األحاديث النبوية اليت سأله عنها  
ة، هذه ، وهذا أمر واضح وجلي جدا ملن يقرأ كتابه ويتتبع طريقته يف نقد احلديث وتعليله. يف احلقيقتلميذه الربقاين

 الطرق يف الكشف عن العلل ليست خاصة بعامل دون آخر، بل هي طرق مشرتكة بينهم.
 :املطلب األول: مجع الطرق وتقصي متابعاته

ق ملعرفة سالمة احلديث من الشذوذ والعلة من عدمها. إن مجع الطرق املختلفة للحديث الواحد يعترب أول طري
ويدخل يف مجع طرق احلديث الواحد، مجع املتابعات والشواهد لذلك احلديث، ألن من خالل هذه الطرق املختلفة 
والرواايت املتعددة، قد يكسب احلديث قوة أو قد يزداد ضعفا؛ إذ كثرة الطرق يف غالب األحوال تدل على احلفظ 

وشهرة احلديث، ومع ذلك، يف أحايني غري قليلة قد تدل على ضعف احلفظ واالضطراب وختليط الرواايت والضبط 
 وغريها من أسباب الوهم واخلطأ.

                                                           
 .143، صعلم العلل حقيقته ونبذة من مصادره وتطبيقاتهعبد اجمليد حممود،   36
-993، ص3م(، ج1998ه/1419، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طاحلفاظتذكرة الذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قيماز،   37

994. 
م(، 2013ه/1434، 1، حتقيق: ماهر ايسني الفحل، )الرايض: دار امليمن، طاختصار علوم احلديثابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر،  38
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 39قال علي بن عبد هللا املديين: "الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه". 
ف رواته ويعترب طرقه وينظر يف اختالقال اخلطيب البغدادي: "والسبيل إىل معرفة علة احلديث أن جيمع بني  

 40مبكاهنم من احلفظ ومنزلتهم يف اإلتقان والضبط".
قد اهتم الدارقطين هبذا اجلانب اهتماما ابلغا، والكتاب خري شاهد على هذه احلقيقة، وليس ببعيد إذا  

اب "العلل" تأمل يف كتجزمنا أبن الدارقطين قد ذكر أهم الطرق لذلك احلديث املسئول عنه إىل ذلك الصحايب. امل
جيد أن الدارقطين قد اهتم ببيان متابعات احلديث من طريق ذلك الصحايب مع ذكر االتفاق واالختالف بني الرواة 

 يف حكاية سند ذلك احلديث وألفاظه.
وأما جانب الشواهد فال يهتم به اإلمام الدارقطين ألنه يتكلم على كل طريق إىل ذلك الصحايب على حدة؛  

مه صخصوص كل طريق  وليس حكما عاما على مجيع أحاديث الباب صحة وضعفا، قبوال وردا. فمن أجل فكال
ذلك جيب على الباحث أن يستقصي مجيع الشواهد واملتابعات لذلك احلديث الذي هو بصدد دراسته مثل ما 

قيقة قد جتر الباحث احل فعلته كتب التخريج، وال يكتفي بكالم الدارقطين يف ذلك املوضع فقط. الغفلة عن هذه
إىل االضطراب واحلرية حينما يرى تعليالت الدارقطين وغريه من األئمة ألحاديث هي يف الصحيحني الذين تلقتهما 

 األمة ابلقبول! 
 مثال ذلك من علل الدارقطين:  
سلم؛ و سئل عن حديث عثمان بن عفان، عن أيب بكر الصديق، عن النيب صلى هللا عليه قال الربقاين: " 

 أنه سأله ما جناة هذا األمر؟
 قال: هو حديث رواه الزهري، واختلف عنه يف إسناده؛ 
 ، وعمر بن سعيد بن سرجة التنوخي، وعيسى ابن املطلب:-رواية الواقدي عنه-فرواه ابن أخي الزهري من 

، عن عبد هللا املسيب ، فاتفقوا على قول واحد: رووه عن الزهري، عن سعيد ابن-وكلهم ضعفاء-أبو هارون املدين
 بن عمرو بن العاص، عن عثمان، عن أيب بكر الصديق.

 عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن عثمان، عن أيب -وليس ابحلافظ-ورواه عبد هللا بن بشر الرقي  
 بكر، أسقط من اإلسناد: عبد هللا بن عمرو.

سعيد بن املسيب، عن عثمان،  وكذلك روي عن مالك بن أنس، وعن ابن أيب ذئب، عن الزهري، عن 
 عن أيب بكر.

عن محاد بن خالد، عن مالك، وعن أيب قطن، عن  -وكان ضعيفا-حدث به حممد بن عبد هللا اجلهبد 
 ابن أيب ذئب، وال يصح عنهما، وكل ذلك وهم.

                                                           
، 2، د.ت(، ج1، حتقيق: حممود الطحان، )الرايض: مكتبة املعارف، طلسامعاجلامع ألخالق الراوي وآداب ااخلطيب، أبو بكر أمحد بن علي،   39
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أن عثمان بن عفان دخل على أيب  -مل يسمهم-والصواب عن الزهري، قال: حدثين رجال من األنصار 
 كذلك رواه أصحاب الزهري احلفاظ عنه مجاعة، منهم: عقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وغريهم.  بكر.

ن وامسه عبد الرمحن ب-، عن أيب احلويرث-موىل املطلب-وروي هذا احلديث عن عمرو بن أيب عمرو 
عثمان،  ن، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن عثمان، عن أيب بكر. وحممد بن جبري ال يثبت مساعه م-معاوية

 فيكون حديثه هذا مرسال.
وروى هذا احلديث زيد بن أيب أنيسة، إبسناد متصل عن عثمان؛ فرواه عن عبد هللا بن حممد بن عقيل،  

 عن أابن بن عثمان، عن عثمان، عن أيب بكر.
م يتفرد به زيد بن أيب أنيسة عن ابن عقيل، وال نعلم حدث به عن زيد بن أيب أنيسة، غري أيب عبد الرح 

 خالد بن أيب يزيد، وهو إسناد متصل حسن إال أن ابن عقيل ليس ابلقوي.
وروى هذا احلديث أيضا شيخ ألهل األهواز، يقال له: داهر بن نوح ليس بقوي يف احلديث، رواه عن  

يوسف بن يعقوب املاجشون، عن حممد بن املنكدر، عن سعيد بن املسيب، عن جابر، عن عمر، عن عثمان، عن 
-ر. ومل يتابع داهر على هذا اإلسناد؛ حدثناه احلسني بن إمساعيل احملاملي، حدثنا حممد بن حيىي األزديأيب بك

 ، حدثنا داهر هبذا.-نبيل
ورواه عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة، عن عبد العزيز بن أيب سلمة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، عن  

-ثقة-رتي بن يزيد الديباجي ابلبصرة، حدثنا سيار بن احلسن التسعثمان، عن أيب بكر: حدثنا به علي بن عبد هللا
 41، حدثنا عبد الرمحن بن عمرو بن جبلة بذلك.

من خالل هذا املثال يتضح لنا كيف يذكر الدارقطين طرق احلديث ومتابعاته إىل أيب بكر من طريق عثمان  
 رضي هللا عنهما. 

 :ديثاملطلب الثاين: حتديد مدار اإلسناد وخمرج احل
هذا علم جليل، ومبحث مهم تكمل به فائدة مجع الطرق؛ إذ يتبني من خالله الراوي الذي تدور عليه طرق احلديث 
املتشعبة واملختلفة، فيعرف حينئذ وجود التفرد أو االتفاق أو االختالف على ذلك املدار. وهذه احلصيالت العلمية 

امنة يف وشواهده، هلي أكرب عون يف استكشاف العلل الك املتمثلة يف الطرق اجملموعة للحديث املدروس ومتابعاته
 ذلك احلديث. 

 42وبعد استفراغ اجلهد يف مجع الطرق املختلفة للحديث الواحد، كان الناقد أمام أحد ثالثة احتماالت: 
وهو -أن تكون الطرق والوجوه كلها متابعات تلتقي كلها عند إمام أو شيخ )دون الصحايب( يتفرد به -1 

 .-اإلسناد لذلك احلديثمدار 
                                                           

 . 13-12، ص1، جالعلل الواردة يف األحاديث النبويةالدارقطين،   41
م(، 2007، 1ط  دار امليمان للنشر والتوزيع، ، )الرايض:معرفة مدار اإلسناد وبيان مكانته يف علم علل احلديثانظر: حممد جمري اخلطيب احلسين،   42

 وما بعدها. 332، ص1ج
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هذا التفرد يكون أمارة على العلة يف حال وجودها، وليس ابلضرورة أن حيكم على ذلك احلديث أبنه  
معلول؛ إذ إن التفرد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فوجود التفرد يف احلديث يستدعي مزيد البحث والتفتيش 

لة، فحينئذ ينظر الناقد يف حال الراوي املتفرد من جوانب عن سبب حدوثه، وهو أحد وسائل الكشف عن الع
 متعددة، لينظر يف أمره هل هو ممن يقبل تفرده أو ممن يرد.

إذا كان الراوي ممن ال يقبل تفردهم من قبل أئمة احلديث، فالعلة هنا ظاهرة، وهي ضعف الراوي املتفرد،  
اء ردون الذين ال يقبل تفردهم أئمة النقد عادة  من الضعفألنه ليس أهال لتحمل عبء التفرد. هؤالء الرواة املتف

 واملتكلم فيهم. 
قال الرتمذي بعد ذكره عددا من الرواة أمثال حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، وابن هليعة وجمالد بن سعيد  

انفرد واحد  ، فإذااهلمداين: "إمنا تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غري واحد من األئمة
من هؤالء حبديث، ومل يتابع عليه مل حيتج به. وأشد ما يكون يف هذا، إذا مل حيفظ اإلسناد فزاد يف اإلسناد أو نقص، 

 43أو غري اإلسناد، أو جاء مبا يتغري فيه املعىن".
-ا انفرد  بهم وإن كان الراوي ممن يقبل تفرده إذا انفرد لثقته وجاللته، فينظر الناقد حينئذ: هل يقبل 

  ؛ فيحكم بصحته أو ال يقبل تفرده؛ فيحكم على احلديث أبنه معلول؟ هذا ألن ليس-صخصوص هذا احلديث بعينه
كل تفردات الثقة مقبولة، وليس كل ثقة أهال لقبول تفرده، بل الثقات مراتب ودرجات. ويف الوقت نفسه، ينظر 

خرى ثقة، فرمبا يقبل منه مرة صخصوص حديث، ويرد عليه مرة أأيضا يف حال الرواية اليت تفرد هبا ذلك الراوي ال
صخصوص حديث آخر. وإذا كان هذا حال تفرد الثقة، فتفرد الصدوق وما حتته من مراتب التعديل، أوىل بكثري أن 

 ينظر فيه ويبحث وعدم إطالق القبول عليه.
ب: ثال الزهري ومالك. قال ابن رجوقد يستنكر األئمة النقاد اجلهابذة تفردات الثقات الكبار أيضا أم 

"وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فإهنم يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد، وإن مل يرو الثقات خالفه: أنه ال يتابع 
عليه، وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه، واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه، ورمبا 

ردات الثقات الكبار أيضا، وهلم يف كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يستنكرون بعض تف
  44يضبطه".
. أن تكون متابعات تلتقي عند الصحايب راوي ذلك احلديث، فيكون احلديث مشهورا عن الصحايب، 2 

 ويكون الصحايب هو مدار اإلسناد أو خمرج احلديث. 

                                                           
 .744، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(، صالعلل الصغريالرتمذي،   43
، 2ة الرشد، طيم سعيد، )الرايض: مكتب، حتقيق: مهام عبد الرحشرح علل الرتمذيابن رجب، أبو الفرج زين الدين عبد الرمحن بن شهاب الدين،   44
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آخرين عن النيب صلى هللا عليه وسلم، واحلديث املروي . أن تكون شواهد للحديث من أحاديث صحابة 3 
من عدة من الصحابة يكون مشهورا عن النيب صلى هللا عليه وسلم. ففي هذه احلالة ينظر يف حديث كل صحايب 

 على حدة كالنظر يف احلالة األوىل أو الثانية.
د حيث الدارقطين مدار اإلسناطيع أن ننظر كيف حدد اإلمام تففي املثال السابق يف املطلب األول، نس 

جعل عثمان مدارا عن أيب بكر رضي هللا عنهما، مث ذكر الوجوه والطرق اليت تلتقي عند عثمان. وجدير ابلتنبيه هنا 
أن عثمان قد يكون مدارا حقيقيا وقد يكون مدارا فرعيا فقط عن أيب بكر هلذا احلديث، وكذلك أبو بكر قد يكون 

 صلى هللا عليه وسلم يف رواية هذا احلديث أو قد يشاركه غريه من الصحابة فيها. هذا  مدارا حقيقيا عن رسول هللا
 كله يدل على أمهية مجع كل طرق احلديث مبتابعاته وشواهده كما أسلفنا يف املطلب األول.

ايت اويف املثال نفسه، وجدان الدارقطين قد جعل الزهري مدارا فرعيا يف إحدى الطرق عن عثمان، مث فرع رو  
أصحابه والرواة عنه عليه مث تكلم عن هذه الوجوه عن الزهري. ومن خالل حتديد املدار وخمرج احلديث يستطيع 
الباحث النظر يف التفرد واالتفاق واالختالف الستكشاف العلل الواردة يف رواية ذلك احلديث كما سنبينه يف 

 املطلب الثالث.
 :واملخالفةاملطلب الثالث: النظر يف التفرد 

التفرد واملخالفة من مظان العلة. واملراد من اصطالحنا "مظان العلة" أن هذه األمور ليست هي العلة نفسها بل 
هي أمارة تدل على إمكانية وجود العلة يف الرواايت غالبا، ال اطرادا. ومن املهم التنبيه على حقيقة علمية وهي: أن 

كما سنبينه -املخالفة بني الرواة، قد حكم عليها األئمة النقاد ابلصحة هناك أحاديث أفراد وأحاديث وقعت فيها
 ا.فلذا نقول أن التفرد واملخالفة من مظان العلة وليسا العلة نفسه-ابختصار يف مبحث قرائن اجلمع والرتجيح

 :التفرد) أ ( 
 حد من طبقته يف رواية ذلك احلديثوالراوي املنفرد هو الراوي الذي ال يشاركه أ 45التفرد يف احلقيقة نفي االشرتاك.

من شيخه. والتفرد قد يكون حبديث مستقل سندا ومتنا )وهذه الصورة ميكن اصطالحها ابلتفرد املطلق سواء من 
وقد يكون من قبيل الزايدة يف املنت أو السند على رواية غريه لذلك احلديث من أقرانه  ،بداية السند أو من شيخه(
 ميكن اصطالحها ابلتفرد النسيب عن شيخه(.  عن شيخهم )وهذه الصورة

الء اخلمسة وكل راو من هؤ  ،ويف املثال السابق رأينا الدارقطين قد ذكر مخسة رواة عن عثمان رضي هللا عنه 
 ميثل طريقا يتفرد به عن عثمان؛ إذ ال يوجد من يروي عن كل واحد منهم إال راو واحد، نذكر منها:

بن أيب يزيد، عن زيد بن أيب أنيسة، عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، تفرد أبو عبد الرحيم خالد   (1
عن أابن بن عثمان به متصال. أشار الدارقطين إىل كون هذا اإلسناد متصال حسنا ولكن ابن عقيل 
                                                           

أمحد ابن فارس ؛ و 332، ص3ه(، ج1414، 3بريوت: دار الصادر، ط، لسان العرب، )حممد بن مكرم بن علي أبو الفضلانظر: ابن منظور،   45
م(، 1979ه/1399حممد هارون، )بريوت: دار الفكر، د.ط، ، حتقيق: عبد السالم معجم مقاييس اللغة، بن زكرايء أبو احلسني القزويين الرازي

 .500، ص4ج



459 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

ليس ابلقوي. هذا إشارة منه إىل أن هذا التفرد يف رواية احلديث متصال ال يقوى على معارضة رواية 
الزهري الذين رووا احلديث عن الزهري، عن رجل من األنصار، أن عثمان  الثقات من أصحاب

 دخل على أيب بكر، فذكر احلديث. 
ن فروى احلديث من طريقي مالك وابن أيب ذئب، ع -وكان ضعيفا-تفرد حممد بن عبد هللا اجلهبذ (2

ين إىل أن قطالزهري، عن ابن املسيب، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن عثمان به. أشار الدار 
هذين الطريقني وهم، وال يصح عنهما رواية عن الزهري هلذا احلديث ابالسناد املذكور، وال يقوى 

 على معارضة رواية الثقات من أصحاب الزهري كما أسلفنا.
يف سياق سند احلديث وهو سند غريب  - وليس بقوي -تفرد داهر بن نوح شيخ ألهل األهواز (3

  جدا. 
 :االختالف) ب ( 

 46لغة: التغري وخالف قدام وأن جييء شيء بعد شيء يقوم مقامه.
غرَي ما يرويه سائر الرواة عن  -وهو مدار أسانيده-هو أن يروي أحدهم أو بعضهم عن مصدر احلديث اصطالحا:

 ومعىن قول احملدثني خالف فالن فالان، أي: إذا روى ،47ذلك املدار، سواء كان يف السند أو املنت أو فيهما معا.
اختلف الرواة على "غري ما يرويه اآلخر. وهذا التعبري ابملخالفة جنده بكثرة يف كتب علل احلديث. ويقال أيضا: 

 إذا روى بعضهم غري ما رواه اآلخرون.  "فالن
 االختالف بني الرواة يف رواية حديث ما له صور: 

إما أن أييت االختالف من قبل الشيخ نفسه الذي هو مدار اإلسناد. وهذا االختالف قد يكون   (1
لسماع الشيخ احلديث أكثر من وجهني، أو تعمد االختصار والوقف واإلرسال، وقد يكون بسبب 

 االضطراب والوهم واخلطأ وما إىل ذلك من أوجه اخلطأ. 
لشيخ مدار اإلسناد. هذا القسم من االختالف هو الغالب إما أن أييت االختالف من قبل الرواة عن ا (2

يف رواية احلديث؛ ألن احملدثني وخاصة املكثرين واملتقنني منهم، رحل إليهم اجلم الغفري من طلبة 
احلديث من أقطار األرض مدة حياهتم واشتغاهلم ابلتحديث ونشر العلم. ومن األمور املسلمة بداهة 

سوا يف املستوى الواحد يف قوة احلفظ وحدة الذهن والذكاء واالتقان وعقال، أن هؤالء الطلبة لي
واالهتمام وطول مالزمة الشيوخ وسرب حديثهم وحفظه ومذاكرته؛ فمنهم من يعتمد على كتبه، ومنهم 
من يعتمد على ذاكرته، ومنهم من يروي احلديث بنصه، ومنهم من يرويه ابملعىن؛ وهذه العوامل كلها 

الختالف يف روايتهم عن الشيخ الواحد. وكلما يكثر عدد الرواة، كلما تتوفر فرص تساهم يف وجود ا
                                                           

 .569، ص2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،    46
 271، ص2م(،  ج2005ه/1426، 2، )دمشق: كلية الشريعة جامعة دمشق، طحملات موجزة يف أصول علل احلديثعرت، نور الدين حممد،    47
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. من أجل هذا اعتىن العلماء بعلم طبقات الرواة 48االختالف حول لفظ احلديث وسياقه بل يف معناه
 وأصحاب الرواة، وخاصة أصحاب املكثرين منهم، وأفردوا يف ذلك ابلبحث والدراسة والتأليف. 

: "فالسبيل إىل معرفة سالمة احلديث من العلة كما نقله املصنف عن اخلطيب أن ابن حجر ظقال احلاف 
جيمع طرقه فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل يف احلقيقة على 

 49بيان االختالف".
ذلك  ث اختلف فيه يف اجلملة، وإن كانقال: "فحديث مل خيتلف فيه على راويه أصال، أصح من حديو  

 50االختالف يف نفسه يرجع إىل أمر ال يستلزم القدح. وهللا أعلم".
وبعد إثبات وجود االختالف يف رواية بعينها حبث النقاد يف أسباب االختالف، واجتهدوا وسعهم إما  

لصواب على وجه بعينه اب لقبول ذلك احلديث على اختالف وجوهه على أهنا كلها صواب وحمفوظ أو للقضاء
وآخر ابخلطأ. هذا كله ال يتأتى إال ملن رزقه هللا الفهم والدراية يف هذا الفن مع اجلدية واالستمرار يف التفتيش 

 والتنقيب والبحث يف عدالة الرواة وضبطهم ومراتبهم والنظر يف القرائن اليت حتتف ابلرواة واملروايت. 
 طريقان ألن يف نظره ال يوجد إال ؛دارقطين وجوه االختالف على الزهريويف نفس املثال السابق، ذكر ال 

صاحلان لألخذ بعني االعتبار، ومها طريق الزهري وطريق عبد هللا بن حممد بن عقيل. وأما طريق ابن عقيل فقد 
 قدمنا أنه طريق حسن متصل مع ضعف يف ابن عقيل مما جيعل الدارقطين يتحرى لقبول تفرده بذلك السند.

وأما طريق الزهري فقد حصل االختالف بني أصحابه يف سياق سند ذلك احلديث عن عثمان؛ فرواه   
مجاعة من الضعفاء عن الزهري متصال، عن ابن املسيب، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن عثمان به،  ورواه 

 مجاعة من ثقات أصحابه عن راو مبهم، وهذا يؤثر يف احلكم على احلديث. 
ان أن عثمان بن عف-مل يسمهم-، قال: "حدثين رجال من األنصار"الدارقطين: "والصواب عن الزهري قال 

دخل على أيب بكر..."، كذلك رواه أصحاب الزهري، واحلفاظ عنه مجاعة، منهم: عقيل بن خالد، ويونس بن 
 يزيد، وغريهم".

ماعة احلفاظ ن الزهري وقضى لرواية اجلنرى يف هذا املثال كيف حاكم الدارقطين بني الوجهني املختلفني ع 
 على رواية اجلماعة الضعفاء.  

 :املطلب الرابع: دراسة األسانيد واحلكم على األحاديث
 :دراسة الرواة جرحا وتعديال) أ ( 

                                                           
 وما بعدها. 25م(، ص1996هـ/1416، 1، )الرايض: ابن حزم، طاحلديث املعلول قواعد وضوابطزة عبد هللا، انظر: املليباري، مح  48
امعة ، )املدينة: عمادة البحث العلمي ابجلربيع بن هادي عمري املدخلي، حتقيق: النكت على كتاب ابن الصالحابن حجر، أمحد بن علي،    49
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تندرج حتت هذه املرحلة عدة معارف، ال بد من االهتمام هبا كي يصل الباحث إىل املعلومة الصحيحة حول الرواة 
راواي. وهذه املعارف هي عني مباحث علم رجال احلديث واجلرح والتعديل. من بني هذه املباحث معرفة راواي 

العواصم العلمية أو املدارس احلديثية اليت ينتمي إليها الرواة وأوطاهنم، ومعرفة التواريخ والرحالت، ومعرفة املتشابه من 
قات الرواة يس واإلرسال واالختالط وطبقاهتم وأحواهلم، ومعرفة طباألمساء والكىن، واملتفق واملفرتق، ومعرفة أهل التدل

 51عن شيوخهم، واختصاصهم هبم ومواقعهم ومنازهلم من أقراهنم، وما إىل ذلك من املباحث.
وقد تكلم ابن رجب حول هذه القضااي احلديثية اليت هلا صلة وثيقة مببحث العلل إبسهاب يف آخر شرحه  

مراتب الثقات وطبقاهتم، وأعيان الثقات اليت تدور عليهم معظم أسانيد احلديث،  لعلل الرتمذي، فتكلم عن
وأصحاب هؤالء الرواة الثقات مدار األسانيد وطبقاهتم، ومن يقدم عند االختالف وغري ذلك. كذلك تعرض 

ا يف بملبحث نفيس يف منتهى األمهية، وهو مبحث تضعيف قوم من الثقات يف وجوه خاصة ال يذكر أكثرهم غال
أكثر كتب اجلرح، فمنهم من ضعف يف بعض األوقات، أو يف بعض األماكن، أو يف بعض الشيوخ، أو حني مجع 

 52الشيوخ عند التحديث.
 حسب احلاجة -وإمنا حيكم ،وأما اإلمام الدارقطين، فال يتكلم عن مجيع الرواة يف كتابه العلل جرحا وتعديال 

 ط مبا يفيد يف الكشف عن العلة املوجودة يف الرواية. على الراوي موضع البحث والدراسة فق -
ففي املثال السابق، بني الدارقطين رتبة الرواة الضعفاء املخالفني لثقات أصحاب الزهري املشهورين لبيان  

درجة روايتهم، وكذلك بني حال الرواة املتفردين ابلرواية ليبني درجة تفرده من حيث القبول والرد مثل ما فعل عند 
 بيان حالة تفرد زاهر شيخ من األهواز وتفرد عبد هللا بن حممد بن عقيل حيث ذكر أهنما ليس ابلقوي.

 :احلكم على احلديث) ب ( 
 وبعد التأكد من درجة كل راو من رواة اإلسناد، يقف الباحث أمام حالتني:

ق واجلهالة وهتمته والفسإسناد فيه علة ظاهرة مثل االنقطاع الظاهر، أو ضعف الراوي أبشكاله من الكذب  (1
 والبدعة وغريها.

 إسناد ظاهره الصحة والسالمة.  (2
أما احلالة األوىل: فأمره يسري، وحيكم على كل سند من تلك األسانيد حسب ما يعرتيه من العلة. وأما  

اهد و احلكم على منت احلديث كحكم كلي، فال بد من القيام بعملية االعتبار عند احملدثني، وهي النظر يف الش
واملتابعات من أجل البحث عما ميكن أن يقوى من خالله احلديث. وإعمال الشواهد واملتابعات له قواعده وأصوله 

 جيب مراعتها حىت ال يقع الناقد يف طريفَْ إفراط والتفريط يف هذه القضية. 

                                                           
 ، وما بعدها.83، صحملات موجزة يف أصول علل احلديثعرت،   51
  وما بعدها. 732، ص2ج شرح علل الرتمذي،ابن رجب،   52
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ة ونظر دقيق. دراسة معمق وأما احلالة الثانية: فتحتاج إىل التأكد من انتفاء الشذوذ والعلة، وهذا حيتاج إىل 
ففي حالة التفرد عن مدار اإلسناد، ينظر إىل أهلية املتفرد وحال شيخه الذي تفرد عنه وحال املنت الذي تفرد به 
للحكم على روايته تلك، فينظر حينئذ يف حاله من حيث العدالة والضبط، وطول املالزمة واالختصاص ابلشيخ، 

اايت عن املدار، وحال مروايته تلك من حيث خمالفتها حلقائق علمية أخرى ومشاركة األصحاب يف كثري من الرو 
 اليت ثبتت من القرآن واحلديث وأصول الشرع وقواعده وغري ذلك.

وأما يف حالة وجود املخالفة بني رواايت أصحاب املدار، فهذا حيتاج إىل تعيني الصواب من الرواايت من  
 خطئها، فينظر: 

يخ مدار اإلسناد، فينظر هل مسع الشيخ احلديث أكثر من وجه فيحدث ما كان انشئا عن الش  (1
بوجه مجاعة دون األخرى، أو هذا االختالف من أجل االضطراب أو االختالط الذين قد وقع 

قال ابن رجب: "فاختالف الرجل الواحد يف إسناد: إن كان متهما ينسب به  فيهما الشيخ. 
إىل االضطراب وعدم الضبط. وإمنا يتحمل ذلك ممن   إىل الكذب. وإن كان سيئ احلفظ نسب به

 53كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة وحنومها".
ما كان انشئا عن الرواة أصحاب املدار، ففي هذه احلالة ال بد من معرفة الرواية احملفوظة الصحيحة  (2

صطالحية الصحة اال الراجحة من غريها. وقولنا "الرواية احملفوظة الصحيحة الراجحة" فال يعين أبدا
اليت هي قسيم احلسن والضعيف االصطالحيني، بل املراد الرواية اليت توافق الواقع احلديثي أي األمر 
الواقع بغض النظر عن درجة ذلك احلديث متن ا من حيث الصحة أو احلسن أو الضعف. وهذا ال 

احلفظ واإلتقان،  بني مراتبهم يف يتأتى إال مبعرفة طبقات الرواة عمن تدور عليهم األسانيد، والتمييز
 ومعرفة من يرجح قوله منهم عند االختالف. 

مسلم متحداث عن اجلهة اليت يعرف هبا خطأ الراوي يف الرواية: "واجلهة األخرى أن يروي نفر  اإلمام وقال 
ه يف اإلسناد روايتمن حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غريه من األئمة إبسناد واحد ومنت واحد جمتمعون على 

واملنت، ال خيتلفون فيه يف معىن؛ فريويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه، فيخالفهم يف 
اإلسناد أو يقلب املنت، فيجعله صخالف ما حكى من وصفنا من احلفاظ؛ فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتني ما 

فرد وإن كان حافظا. وعلى هذا املذهب رأينا أهل العلم ابحلديث حدث اجلماعة من احلفاظ دون الواحد املن
حيكمون يف احلديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من أئمة أهل 

 54العلم".
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 لوتقوم قواعد احملدثني يف التعليل والرتجيح على قاعدة عامة مهمة جتمع علوم احلديث كلها، وهي إعما 
  55القرائن للجمع أو الرتجيح. قال ابن رجب: "وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه".

 :املبحث الثالث: قرائن اجلمع والرتجيح يف علم العلل
تقوم قواعد احملدثني يف التعليل والرتجيح على قاعدة عامة مهمة، جتمع علوم احلديث كلها، وهي: إعمال القرائن 

 أو الرتجيح. وهذه القاعدة قد نص على فحواها مجاعة من علماء احلديث واملصطلح. للجمع
قال ابن الصالح: "ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، ومبخالفة غريه له، مع قرائن تنضم إىل ذلك تنبه  

 56العارف هبذا الشأن...".
حد أوصافهم وجب التوقف حىت يرتجح أقال العالئي عند كالمه عن االختالف: "فإن استوى مع استواء  

الفريقني بقرينة من القرائن، فمىت اعتضدت إحدى الطريقني بشيء من وجوه الرتجيح حكم هبا، ووجوه الرتجيح  
كثرية ال تنحصر، وال ضابط هلا، ابلنسبة إىل مجيع األحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإمنا ينهض 

 57ثر من الطرق والرواايت".بذلك املمارس الفطن، الذي أك
وقال أيضا: "التعليل أمر خفي، ال يقوم به إال نقاد أئمة احلديث دون الفقهاء الذين ال اطالع هلم على  

 58طرقه وخفاايه".
ن األصل يف الرواايت املختلفة احلاصلة عند الرواة عن شيخ واحد الرتجيح ال اجلمع. إوقد قال احملدثون  

قرائن على أن الشيخ قد حدث بعض الطلبة بوجه، وحدث البعض اآلخر بوجه آخر، وإال اللهم إال أذا قويت ال
 59فاألصل التحديث بوجه واحد فقط.

ومما يشري إىل أن األصل حالة وجود االختالف بني الرواة عن شيخ يف حديث واحد هو الرتجيح، قول  
ن الراوي حتج من قبل الزايدة من الثقة مطلقا أبيف معرض احلديث عن قبول زايدة الثقة وردها: "وا ابن حجر احلافظ

إذا كان ثقة وانفرد ابحلديث من أصله، كان مقبوال، فكذلك انفراده ابلزايدة. وهو احتجاج مردود؛ ألنه ليس كل 
حديث تفرد به أي ثقة كان مقبوال، مث إن الفرق بني تفرد الراوي ابحلديث من أصله، وبني تفرده ابلزايدة ظاهر؛ 

 رده ابحلديث ال يلزم منه تطرق السهو والغفلة إىل غريه من الثقات؛ إذ ال خمالفة يف روايته هلم، صخالف تفردهألن تف
 60ابلزايدة إذا مل يروها من هو أتقن منه حفظا أو أكثر عددا، فالظن غالب برتجيح روايتهم على روايته".

                                                           
 .582، ص2، جشرح علل الرتمذيابن رجب،   55
، 1، حتقيق: ماهر ايسني الفحل، )بريوت: دار الكتب العلمية، طمعرفة أنواع علوم احلديث عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو ابن الصالح،  56

 .87م(، ص2002ه/1423
 .778، ص2جالنكت على كتاب ابن الصالح، ابن حجر،    57
 .714، ص2، جالنكت على كتاب ابن الصالحابن حجر،    58
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ث الذي يتحد ن غري احلافظ، حيث تقع يف احلديمث قال: "إمنا الزايدة اليت يتوقف أهل احلديث يف قبوهلا م  
خمرجه: كمالك عن انفع عن ابن عمر، إذا روى احلديث مجاعٌة من احلفاظ األثبات العارفني حبديث الشيخ، وانفرد 
دوهنم بعض رواته بزايدة، فإهنا لو كانت حمفوظة ملا غفل اجلمهور عن روايتها. فتفرد واحد عنه هبا دوهنم، مع توفر 

 61هم على األخذ عنه ومجع حديثه، يقتضي ريبة توجب التوقف فيها".دواعي
 62ويظهر بعد التتبع والسرب أن القرائن املسلوكة عند علماء العلل نوعان: 
 قرائن أغلبية مثل الرتجيج ابلعدد واحلفظ واالختصاص. ( 1 
د وسلوك الس وشذوذ السنقرائن خاصة مثل رواية الراوي عن أهل بيته والرواية ابملعىن واختالف اجمل (2 

 اجلادة وفقدان احلديث من كتب الراوي.
 فاإلمام الدارقطين كغريه من النقاد احملدثني يف إعمال القرائن، ولكن ينبغي التنبيه إىل أنه رمبا يرجح الدارقطين 

ب اختالف وجهة اب قرينة معينة يف اجلمع أو الرتجيح بني الرواايت ويرجح غريه من أئمة العلل قرينة أخرى. هذا من
ولكن -ةشأنه شأن غريه من العلوم اإلسالمي-النظر يف االجتهاد يف التعامل مع جزئيات احلديث النبوي الشريف

 األمر املهم الذي نريد توضيحه هنا إعمال األئمة النقاد القرائن يف عمليتهم النقدية. 
 :املطلب األول: قرائن اجلمع وتصحيح الوجوه املختلفة

الباب يعرف أيضا بقرائن درء العلة ودفعها مما يؤدي إىل تصحيح الوجوه املختلفة للرواية. ففي هذا املوضوع، هذا 
حتدث العلماء عن وجوه اجلمع بني األسانيد املختلفة سواء كان االختالف ابلزايدة والنقصان أم بتعيني بعض رجال 

ن احلديث لقول ابجلمع. هذا اجلمع لألسانيد املختلفة ينفي مالسند، وكذلك حتدثوا عن القرائن اليت استندوا إليها ل
  63والرواايت والطرق علة االضطراب واالختالف.

فاملراد ابجلمع بني األسانيد املختلفة إزالة التعارض الظاهري بني األسانيد اليت اختلف فيها رواة ثقات على  
 ختلف عليه وصحة صدورها عنه. شيوخهم حبمل االختالف على تعدد وجوه الرواية عن الشيخ امل

المها ك"، "كلها صحاح"، "كلها حمفوظة"من العبارات اليت تدل على اجلمع عند نقاد العلل قوهلم:  
. وللقول ابجلمع ال بد من كون االختالف الواقع على الشيخ قد صدر عن أصحابه "كالمها حمفوظان"، "صحيح

   64 الختالف عليه.الثقات املقبولني، وإال فال يلتفت إىل هذا ا
وجدير ابلتنبيه أيضا أن النقاد قد خيتلفون يف إدراك القرائن واملالبسات اليت حتتف ابلرواية فمنهم من يقدم  

قرائن اجلمع، ومنهم من يقدم قرائن الرتجيح. أوضح املثال على هذا هو االختالف بني اإلمام الدارقطين يف تتبعه 
  ث. ألحاديث الصحيحني ودفاع غريه من األئمة لتلك األحادي
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-: "ما ختتلف الرواة فيه بتغيري رجال بعض اإلسناد فاجلواب عنه: إن أمكن اجلمعابن حجر قال احلافظ 
ن فأخرجهما املصنف ومل يقتصر على أحدمها، حيث يكو -أبن يكون احلديث عند ذلك الراوي على الوجهني مجيعا

ل متفاوتني يف ون املختلفون غري متعادلني بأبن يك-وإن امتنع، املختلفون يف ذلك متعادلني يف احلفظ والعدد...
 65فيخرج املصنف إىل الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق اجملروحة أو يشسر إليها".-احلفظ والعدد

وهو مصري من البخاري إىل أنه عند الزهري عن سعيد وأيب سلمة معا وقد وافقه مسلم على قال احلافظ: " 
األوزاعي عن الزهري عنهما مجيعا وقد أطلق الدارقطين أن احملفوظ رواية  ذلك ويؤيده رواية حيىي بن الضحاك عن

 66وأما طريق اجلمع فهو ما صنعه البخاري".  ،مالك ومن اتبعه وهو حممول على العمل ابلرتجيح
قال ابن رجب: "فمن احلفاظ من صحح كال القولني، ومنهم اإلمام أمحد، وحممد بن حيىي الذهلي،  

 67من حكم بغلط معمر، النفراده هبذا اإلسناد، منهم البخاري، والرتمذي، وأبو حامت، وغريهم".وغريمها. ومنهم 
 تصحيح الدارقطين الوجوه عن املدار لسعة روايته.  مثال ذلك: 
قال الربقاين: "وسئل عن حديث أيب سلمة، عن ابن عمر، عن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  

 «.كل مسكر حرام»
: تفرد به مهام، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن ابن عمر، عن عمر عن النيب صلى هللا عليه فقال 

 وسلم. وغريه يرويه عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن ابن عمر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو الصواب.
الزهري، عن أيب سلمة، عن وعند أيب سلمة بن عبد الرمحن يف هذا أحاديث منها هذا، ومنها ما رواه  

 «.كل شراب أسكر فهو حرام»عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
ومنها ما يرويه حممد بن عمرو أيضا، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن  

 68وكلها حمفوظة عن أيب سلمة.«. كل مسكر حرام»الدابء واحلنتم والنقري، وقال: 
 مثال آخر: 
قال الربقاين: "وسئل عن حديث عبد هللا بن شقيق، عن عائشة كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا صلى  

 قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا.
فقال: يرويه حممد بن سريين، عن عائشة؛ وخالفه هشام الدستوائي ومطر الوراق ويزيد بن إبراهيم التسرتي  

 امل اخلياط؛ فرووه عن ابن سريين، عن عبد هللا بن شقيق، عن عائشة.وابن عون وس
ورواه أيوب السختياين واختلف عنه؛ فرواه عبد الوهاب الثقفي ومعمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سريين،  

 عن عبد هللا بن شقيق، عن عائشة.
                                                           

 .437، ص1، جهدى الساريابن حجر،   65
 . 443، ص9، جفتح الباريابن حجر،   66
 . 840، ص2ج ،شرح علل الرتمذيابن رجب،   67
 . 76، ص2، جالعلل الواردة يف األحاديث النبويةالدارقطين،   68
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 ،يحانعائشة، وكالمها صح ورواه محاد بن زيد وحفص بن عمران، عن أيوب، عن عبد هللا بن شقيق، عن 
 69قد مسعه أيوب عن عبد هللا بن شقيق وأخذه عن ابن سريين عنه".

 :املطلب الثاين: قرائن الرتجيح بني الوجوه املختلفة
األصل عند النقاد صحة وجه واحد فقط إال أن تدل القرائن على صحة الوجهني أو أكثر. وهناك نصوص عديدة 

 احملدثني النقاد. تدل على هذا األصل العظيم عند
إذا كان الراوي ثقة فلم ال جيوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه  : "فإن قيل:ابن حجر قال احلافظ 

قلنا: هذا التجويز ال ننكره لكن مبىن هذا العلم على غلبة الظن وللحفاظ  70حدث أبحدمها مرواي وابآلخر مرارا؟
 71ول يف ذلك على النقاد املطلعني منهم".طريق معروفة يف الرجوع يف مثل هذا، وإمنا يع

قال: "وكذا إذا اختلف يف اإلسناد على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن مث  
قال:  72اجلمع بينهما على طريق أهل احلديث ابلقرائن اليت حتف اإلسناد تبني أن تلك العلة غري قادحة".

 73"واالحتماالت العقلية اجملردة ال مدخل هلا يف هذا الفن".
 «.ال نكاح إال بويل»مثال ذلك: حديث و  
ال نكاح »قال الربقاين: "وسئل عن حديث أيب بردة، عن أيب موسى، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

 «.إال بويل
بد السالم عبة، واختلف عنه؛ فرواه النعمان بن عفقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه؛ فرواه ش 

ويزيد بن زريع، واختلف عنه؛ عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى. قال ذلك حممد بن موسى 
احلرشي ومعمر بن خملد السروجي وحممد بن احلصني األصبحي شيخ بصري، عن يزيد بن زريع، عن شعبة. وخالفهم 

احلسني املروزي وغريمها، فرووه عن يزيد بن زريع، عن شعبة مرسال. وكذلك قال أصحاب شعبة حممد بن املنهال و 
 عنه، وهو احملفوظ.

واختلف عن الثوري؛ فرواه النعمان بن عبد السالم وبشر بن منصور وجعفر بن عون ومؤمل بن إمساعيل،  
عيم الثوري، عن الثوري، منهم أبو ن عن الثوري، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى. وأرسله أصحاب

 وغريه.

                                                           
 .374، ص14املصدر السابق، ج  69
 ما بني قوسني كذا يف مجيع النسخ ولعل الصواب: فحدث أبحدمها مرة وابآلخر مرة.قال احملقق:   70
 . 875، ص2، جالنكت على كتاب ابن الصالحابن حجر،   71
 . 747، ص2املصدر السابق، ج  72
 . 45، ص1، جفتح الباريابن حجر،   73
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واختلف عن وكيع بن اجلراح، فرواه حاجب بن سليمان وميان بن سعيد املصيصي، عن وكيع، عن الثوري،  
عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى متصال. وغريمها يرويه عن وكيع، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن 

 لك قال أصحاب إسرائيل عنه.أيب بردة، عن أيب موسى. وكذ
ورواه أبو عوانة، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى، وقال معلى بن منصور، عن أيب عوانة: مل  

 أمسعه من أيب إسحاق، حدث به إسرائيل عنه.
ورواه علي بن حجر، عن شريك، عن أيب إسحاق متصال مسندا. واتبعه أسود بن عامر. وقيل: عن عبد  

 بن شريك، عن شريك.الرمحن 
 ورواه قيس بن الربيع، عن أيب إسحاق مسندا. 
قال عبد الرمحن بن مهدي: "كان إسرائيل حيفظ حديث أيب  ، وإسرائيل من احلفاظ عن أيب إسحاق 

إسحاق كما حيفظ سورة احلمد، ويشبه أن يكون القول قوله، وأن أاب إسحاق كان رمبا أرسله فإذا سئل عنه 
 74وصله".

ا املثال، فقد بني الدارقطين االختالف احلاصل بني الرواة عن أيب إسحاق السبيعي حيث روي ففي هذ 
، وقضى -الراويني عن أيب إسحاق السبيعي-عنه موصوال ومرسال. قد وقع االختالف أيضا عن شعبة والثوري

وصولة عن أيب دارقطين للرواية املالدارقطين للرواية املرسلة ألن أصحاهبما املالزمني هلما قد رووه مرسال. وقد قضى ال
إسحاق ألن إسرائيل قد رواه عنه موصوال، واتبعه على ذلك الثقات، ومل يقض الدارقطين يف هذا احلديث لشعبة 

 والثوري، وبني سبب ذلك.
 

 :اخلامتة
 لنا األمور اآلتية: تبني "من خالل هذا العرض ملنهج اإلمام الدارقطين يف كتابه "العلل الواردة يف األحاديث النبوية

نقد الرواية عند احملدثني يدور حول نقد عدالة الراوي وضبطه لروايته للحديث النبوي الشريف، واهلدف  (1
األمسى من عمليتهم النقدية هو التمييز بني صحيح الرواية من خطئها. رواة احلديث  متفاوتون من حيث 

عديل د، وقد بني لنا العلماء مراتبهم من حيث اجلرح والتالعدالة والضبط واإلتقان وليسوا على مستوى واح
يف مؤلفات مستقلة ختص هذا اجلانب من علوم احلديث. ولكن هذه املرتبة العامة للراوي تعطى له بعد 
النظر يف مروايته ومدى موافقته لرواايت الثقات األثبات وخمالفته هلم. عملية نقد مروايت الراوي هذه، هي 

احلديث؛ ألن العلة يف مروايت الراوي تدرك ابلتفرد واملخالفة مع انضمام القرائن إليهما، صميم علم علل 
 يستطيع الناقد من خالل هذه املعطيات أن حيكم  على تلك املروايت ابلصواب أو ابخلطأ.

                                                           
 . 207، ص7، جالعلل الواردة يف األحاديث النبوية الدارقطين،  74
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يلون لمن أدق علوم احلديث وأصعبها على اإلطالق، ولذا مل يتكلم فيه عرب القرون إال أفراد ق "علم العلل" (2
بدلوه  قد أدىل ، الذيأبو احلسن علي بن عمر الدارقطين اإلمام الناقدمن األئمة النقاد اجلهابذة، ومنهم 

 وخلف لنا تراثه العظيم يف بيان علل األحاديث النبوية املعروف بعلل الدارقطين. ،يف هذا اجملال
ولكن يف الواقع هناك عاملان آخران هلما إسهامات يف خروج  ،اشتهرت نسبة هذا الكتاب إىل الدارقطين (3

ن الكرخي والربقاين حيث أراد الكرخي أ أبو منصور ابن هذا السفر العظيم إىل عامل الوجود، ومها اإلمامان
 لكرخيا، فكان يدفع أصوله إىل الدارقطين فيعلم له على األحاديث املعللة مث يدفعها يصنف مسندا معلال  

فينقلون كل حديث منها يف رقعة مث بقيت تلك الرقاع عند الدارقطين حىت بعد وفاة الكرخي،  ،راقنيإىل الو 
مث تداوهلا الناس  ،مث قام الربقاين بعد ذلك جبمع تلك الرقاع مع تعليالت الدارقطين لألحاديث وقرأها عليه

يف أصول  ه هو الذي أعلممن نسخته. من هذه احليثية تكون نسبة كتاب العلل للدارقطين صحيحة؛ ألن
 الكرخي األحاديث املعلولة وبني عللها عند سؤال تلميذه الربقاين.

ى املشتغلني ابحلديث وال خيفى علكتاب "العلل" املوجود حاليا مرتب على املسانيد برتتيب احلافظ الربقاين.  (4
رواة  -سانيد املتداولةمعرفة األالنبوي ما للتأليف على طريقة املسانيد يف العلل من فوائد عظيمة وجليلة يف 

ومعرفة صحاحها وضعافها وعللها مث ضبطها ضبطا حمكما.  -جرحا وتعديال، وأسانيد وصال وانقطاعا
هذه الطريقة يف التأليف أفيد للحديثي من هذه الناحية، وإن كان التأليف على األبواب جبمع طرق احلديث 

 احلديث ومضمونه. مبتابعاته وشواهده أيسر للباحث املعتين بفقه
" سؤاال، وقد 4128"، مسندا تقريبا، تضم أكثر من "17حيتوي كتاب العلل للدارقطين على حوايل: " (5

اشتملت السؤاالت على مجيع أنواع العلل املختلفة اخلفية والظاهرة، فكان منها املتفق واملفرتق، واملدرج، 
ه يف العلل وقد متيز تصنيف والضعف وغريه. واملضطرب واملصحف، واملدلس، وما فيه اإلرسال واالنقطاع

عن سابقيه بكثرة الرواايت للحديث املسئول عنه مع بيان الصواب واخلطأ منها، مدلال على ذلك ابحلجج 
من أجل ذلك كله، اعتربه العلماء أجل الكتب املؤلفة يف العلل، ومل يسبق إىل مثله وقد أعجز والرباهني. 

 . من يريد أن أييت بعده مبثله
من خالل القراءة يف علل الدارقطين، جيد الباحث أن الدارقطين ينتهج نفس املنهج الذي سلكه من سبقه  (6

املتابعات،  وهو يتمثل يف مجع الطرق وتقصي ،من النقاد يف الكشف عن العلل الكامنة يف األحاديث النبوية
احلديث  اجلمع أو الرتجيح للحكم علىوحتديد مدار األسانيد، والنظر يف التفرد واالختالف، وإعمال قرائن 

 أبنه صواب أو خطأ. 
نقد الدارقطين للحديث يف األعم األغلب منصب على طريق صخصوصه، ومل يعنت بذكر الشواهد املختلفة  (7

للحديث كما هو منهج كتب التخريج اليت هتدف إىل بيان الدرجة النهائية للحديث املدروس. من أجل 
يدرك القارئ يف كتاب الدارقطين وغريه من كتب العلل أن أحكام أئمة النقاد  ذلك، من األمهية مبكان أن
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يف حديث ما ليست هنائية، بل ال بد من القيام بعملية االعتبار الشامل واملقارنة بني أقوال النقاد بعضهم 
 ت.بعضا؛ ألن النقاد قد خيتلفون يف نقدهم بسبب اختالف املعطيات واملالبسات اليت حتتف ابلروااي

الدارقطين كغريه من النقاد احملدثني يف إعمال القرائن يف عمليتهم النقدية، ولكن ينبغي التنبيه إىل أنه رمبا  (8
رينة أخرى. ويرجح غريه من أئمة العلل ق ،يرجح الدارقطين قرينة معينة يف اجلمع أو الرتجيح بني الرواايت

شأنه -هذا من ابب اختالف وجهة النظر يف االجتهاد يف التعامل مع جزئيات احلديث النبوي الشريف
ولكن األمر املهم الذي نريد توضيحه هنا إعمال األئمة النقاد القرائن ، -شأن غريه من العلوم اإلسالمية

 يف عمليتهم النقدية.
_______________ 
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