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)١( 

أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينـار بـن هو 
 .)٢(ث، من أهل حملة دار القطن ببغدادعبد اهللا البغدادي، املقرئ، املحد

 
.)٣(ولد سنة ست وثالث مائة، هو أخرب بذلك 

 قـال الـشيخ :عن أيب سعيد حممد بن عيل بن حممد أنا أبو عبد الرمحن السلمي قال
 .)٤( سنة ست وثالثامئة: يعني، ولدت يف هذه السنة:أبو احلسن

  
 
 

                                                

)١( : بفتح الدال وبعد االلف راء مفتوحة، ثـم قـاف مـضمومة، وبعـدها طـاء 
 .مهملة ساكنة، ثم نون، هذه نسبة إىل دار قطن وكانت حملة كبرية ببغداد

 ).١٦/٤٤٩(م النبالء للذهبي سري أعال:  انظر)٢(
 ).١٦/٤٤٩(املرجع السابق :  انظر)٣(
، عمـرو بـن غرامـة العمـروي: قـقيحت، )٤٣/٩٥( البـن عـساكر تاريخ دمشق:  انظر)٤(

 .م١٩٩٥- هـ ١٤١٥: عام النرش، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع: النارش
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 ٍ يف سـن مبكـرة، ذكـر ذلـك العلـامء يفلعلما -رمحه اهللا–طلب اإلمام الدارقطني 
 . أنه بدأ طلب العلم مع حداثة سنهترمجته

اعتني بطلب العلم منـذ نعومـة أظفـاره، واهـتم باحلـديث وعلومـه، وبـالغ يف ف
اهتاممه، فبدأ يرتدد عىل جمالس العلامء وعمره مل يتجاوز العرشة، فهو يميش خلف 
 املتعطشني إىل العلم وبيده رغيف وعليه إدام، وعندما يمنع من الدخول يقعد عىل

 .الباب ويبكي
 
بيـده رغيـف ، كنا نمر إىل ابن منيع والدارقطني صبي يميش خلفنـا 

 .)٥( فقعد عىل الباب يبكي، فدخلنا إىل ابن منيع ومنعناه،عليه كامخ
 

 بلغني أن الدارقطني حـرض يف حداثتـه جملـس إسـامعيل الـصفار 
 ال يـصح :فقال له بعض احلارضين ،ا كان معه وإسامعيل يميلًفجلس ينسخ جزء
 .سامعك وأنت تنسخ

 حتفظ كم أمىل الشيخ من : ثم قال، فهمي لإلمالء خالف فهمك:فقال الدارقطني
 . ال: فقال؟حديثه إىل اآلن

                                                

 ).٤٣/٩٨(تاريخ دمشق البن عساكر :  انظر)٥(
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ت األحاديث فكانت كـام قـال أبـو دا فعدً أمىل ثامنية عرش حديث:فقال الدارقطني
 واحلـديث الثـاين عـن ،تنه كـذااحلسن احلديث األول منها عن فالن عن فالن وم

 ومل يزل يذكر أسانيد األحاديث ومتوهنا عىل ترتيبهـا يف ،فالن عن فالن ومتنه كذا
.)٦(اإلمالء حتى أتى عىل آخرها فتعجب الناس 

 
 بـل أخـذه عـن :أخذ الفقه عن أيب سعيد اإلصطخري الفقيـه الـشافعي، وقيـلو

 ، حممد بـن احلـسن النقـاش عناًا وسامعًحب أليب سعيد، وأخذ القراءة عرضصا
 وحممد بن احلصني الطربي ومن يف طبقتهم، وسمع من أيب ،وعيل بن سعيد القزاز

 .بكر بن جماهد وهو صغري
وانفرد باإلمامة يف علم احلديث يف دهره، ومل ينازعـه يف ذلـك أحـد مـن نظرائـه، 

 . وتصدر يف آخر أيامه لإلقراء ببغداد
 من دواوين العرب، منها ديوان السيد اًفظ كثري وحي، باختالف الفقهاءاًوكان عارف

 . احلمريي، فنسب إىل التشيع لذلك
 ومجاعـة كثـرية، »حلية األوليـاء«وروى عنه احلافظ أبو نعيم األصبهاين صاحب 

وقبل القايض ابن معروف شهادته يف سنة ست وسبعني وثلثامئة، فندم عـىل ذلـك 
هللا عليه وسـلم، بـانفرادي، فـصار ال كان يقبل قويل عىل رسول اهللا، صىل ا: وقال

 .يقبل قويل عىل نقيل إال مع آخر

                                                

 ).٤٣/٩٨(يخ دمشق البن عساكر تار:  انظر)٦(
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 أبا الفـضل جعفـر بـن الفـضل املعـروف بـابن اًىل مرص قاصدإ وخرج من بغداد
حنزابة وزير كافور اإلخشيدي فإنه بلغه أن أبا الفـضل عـازم عـىل تـأليف مـسند 

نفـق يف إكرامـه وأفمىض إليه ليساعده عليه، وأقام عنده مدة، وبالغ أبـو الفـضل 
 ومل يـزل عنـده ، جزيلٌ وحصل له بسببه مال،اًكثري اًعليه نفقة واسعة وأعطاه شيئ

حتى فرغ املسند، وكان جيتمع هو واحلافظ عبد الغني بن سعيد عىل ختريج املـسند 
 .)٧(وكتابته إىل أن نجز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ). ٣/٢٩٨(وفيات األعيان البن خلكان :  انظر)٧(
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– 
دهره، ونسيج وحـده، وإمـام وقتـه، انتهـى إليـه علـم وكان فريد عرصه، وقريع 

األثر، واملعرفة بعلل احلـديث، وأسـامء الرجـال، وأحـوال الـرواة، مـع الـصدق 
واألمانة، والثقة والعدالة، وقبول الشهادة، وصحة االعتقاد، وسـالمة املـذهب، 

ا ًالقراءات فإن له فيهـا كتابـا خمتـرص: واالضطالع بعلوم سوى علم احلديث منها
 .ِا، مجع األصول يف أبواب عقدها أول الكتابًموجز

ُوسمعت بعض من يعتنى بعلوم القرآن، يقول ُ َمل يـسبق أبـو احلـسن إىل طريقتـه : َ ِ ُ َ
ِالتي سلكها يف عقـد األبـواب يف أول القـراءات، وصـار القـراء بعـده يـسلكون  ِ

 .)٨(ِقته يف تصانيفهم، وحيذون حذوهطري
– اإلمام، احلافظ، املجود، شيخ اإلسالم، علم

 .)٩(اجلهابذة
 ١٠( حافظ الزمان، شيخ اإلسالم،الدارقطني اإلمام(. 

                                                

 ).١٣/٤٨٧(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :  انظر)٨(
 ).١٦/٤٤٩(سري أعالم النبالء للذهبي :  انظر)٩(
 ).٣/١٣٢(طبقات احلفاظ للذهبي :  انظر)١٠(
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 وكان من بحور العلم، ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه احلفظ ومعرفة علل
 الفقـه، احلديث ورجاله، مـع التقـدم يف القـراءات وطرقهـا، وقـوة املـشاركة يف

 .)١١(واملغازي، وأيام الناس، وغري ذلكواالختالف، 
 

–  
  عىل مـذهب اإلمـام الـشافعياًا فقيهًا حافظً كان عامل،الدارقطني احلافظ املشهور

 .)١٢(ريض اهللا عنه
 

– 
راء ُا ىف القــً وإمامــ،عصــار الــدارقطنى أوحــد عــرصه ىف احلفــظ والفهــم والــور

 وىف سنة سبع وستني أقمت ببغداد أربعة أشهر وكثر اجتامعنـا بالليـل ،والنحويني
 وأشهد أنه :قال ، وسألته عن العلل والشيوخ،صف يلُ فصادفته فوق ما و،والنهار

 .)١٣(مل خيلف عىل أديم األرض مثله
 
 

                                                

 ).١٦/٤٥٠(سري أعالم النبالء للذهبي :  انظر)١١(
دار : النـارش، إحـسان عبـاس: قيقحت، )٣/٢٩٧(وفيات األعيان البن خلكان : ظر ان)١٢(

 . بريوت-صادر 
 ،حممود حممد الطناحي.د: قيقحت، )٣/٤٦٣(طبقات الشافعية الكربى للسبكي :  انظر)١٣(
 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية، ، هجر للطباعة والنرش والتوزيع: النارش، عبد الفتاح حممد احللو.د
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– 
فظ الكبري، أستاذ هذه الصناعة يف زمانه وقبلهـا بمـدة احلا: أبو احلسن الدارقطني

وبعدها إىل زماننا هذا، سمع الكثري، ومجع وصنف، وألف وأجاد وأفاد، وأحسن 
 .النظر والتعليل، واالنتقاء واالعتقاد

وكان فريد عرصه، ونسيج وحده، وإمام أهل دهره يف أسـامء الرجـال، وصـناعة 
لتــصنيف والتــأليف، واتــساع الروايــة، التعليــل، واجلــرح والتعــديل، وحــسن ا

.)١٤(واالطالع التام يف الدراية 

 
– 

عـيل بـن املـديني يف وقتـه،  : ثالثـةr  عىل حديث رسول اهللااًأحسن الناس كالم
.)١٥(وموسى بن هارون يف وقته، والدارقطني يف وقته 

 
–  

ا يف ً وإمامـ،صار واحد عـرصه يف احلفـظ والفهـم والـورع tاحلافظ الدارقطني 
 ، أول ما دخلت بغداد كان حيرض املجـالس وسـنة دون النـاس،القراء والنحويني
 ، ثم صحبنا يف رحلتي الثانية وقد زاد عـىل مـا كنـت شـاهدته،وكان أحد احلفاظ

                                                

 ).١٥/٤٦٠(البداية والنهاية البن كثري :  انظر)١٤(
 ). ٣/٢٩٨(وفيات األعيان البن خلكان :  انظر)١٥(
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 ،ن أيب ذهل سـنة ثـالث ومخـسني وثالثامئـة وانـرصفوحج شيخنا أبو عبد اهللا ب
فكان يصف حفظه وتفرده بالتقدم حتى استنكرت وصـفه إىل أن حججـت سـنة 

 اجتامعنا َرُ فلام انرصفت إىل بغداد أقمت هبا زيادة عىل أربعة شهر وكث،سبع وستني
لعلل  وسألته عن ا،بالليايل والنهار فصادفته فوق ما كان وصفه الشيخ أبو عبد اهللا

 سمع أبا القاسم ،والشيوخ ودونت أجوبته عن سؤااليت وقد سمعها مني أصحايب
 وحـج واسـتفاد ، ثم دخل الشام ومرص عىل كرب السن،بن منيع وأقرانه بالعراقني

 .)١٦(وأفاد وله مصنفات كثرية مفيدة يطول ذكرها
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

 ).٤٣/٩٦(تاريخ دمشق البن عساكر :  انظر)١٦(
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– 
 انتهى إليه علـم األثـر ، وإمام وقته، ونسيح وحده،ع دهره وقري،كان فريد عرصه

 ، مـع الـصدق واألمانـة،واملعرفة بعلل احلديث وأسامء الرجال وأحـوال الـرواة
ــة ــة،والثق ــشهادة، والعدال ــول ال ــاد، وقب ــذهب، وصــحة اإلعتق ــالمة امل  ، وس

 :واالضطالع بعلوم سوى علم احلديث منها
ا مجـع األصـول يف أبـواب عقـدها أول ًا موجزًا خمترصً فإن له فيها كتاب:القراءات
 مل يـسبق أبـو احلـسن إىل : وسمعت بعض من يعتني بعلوم القرآن يقـول،الكتاب

راء بعـده ُ وصار الق،طريقته التي سلكها يف عقد األبواب املقدمة يف أول القراءات
 .يسلكون طريقته يف تصانيفهم وحيذون حذوه

 الذي صنفه يدل عىل أنه كان »السنن«ن كتاب  فإ: املعرفة بمذاهب الفقهاء:ومنها
ممن اعتنى بالفقه ال يقدر عىل مجع ما تضمن ذلك الكتاب إال من تقدمت معرفتـه 

ــام ــاإلختالف يف األحك ــعيد ،ب ــىل أيب س ــشافعي ع ــه ال ــه درس فق ــي أن  وبلغن
 وكتب احلديث عن ، بل درس الفقه عىل صاحب أليب سعيد: وقيل،اإلصطخري

 .أيب سعيد نفسه
 وقيـل إنـه كـان حيفـظ دواويـن مجاعـة مـن : املعرفة باألدب والشعر:اًنها أيضوم

 .)١٧(الشعراء
                                                

 ).٤٣/٩٧(تاريخ دمشق :  انظر)١٧(
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 املشهور، من أحسن املصنفات يف بابه، مل يسبق إىل مثلـه، »السنن الكبري«له كتاب 

 »العلـل«وال يلحق يف شكله، إال من استمد من بحره، وعمل كعمله، وله كتـاب 
 واملنقطـع واملعـضل، وكتـاب ،الزلل، واملتصل مـن املرسـل بني فيه الصواب من

 عن أن ينظمه، إال من هـو مـن احلفـاظ األفـراد، ً الذي ال يفهمه فضال»األفراد«
واألئمة النقاد، واجلهابدة اجلياد، وله غري ذلك من املصنفات التي هي كالعقود يف 

 .)١٨(األجياد
 

–  
 كان وجد عنده منه نـصيب ٍ نوعيا من العلم أً إذا ذوكر شيئ،اًكان الدارقطنى ذكي

 دعـوة فجـرى ي أنه حرض مع الدارقطن ولقد حدثنى حممد بن طلحة النعايل،وافر
ذكر األكلة فاندفع الدارقطنى يورد أخبـارهم ونـوادرهم حتـى قطـع أكثـر ليلتـه 

 .بذلك
 أجاب ابن أبى الفـوارس عـن علـة حـديث أو  رأيت الدارقطني:وقال األزهرى

 .ي يا أبا الفتح ليس بني الرشق والغرب من يعرف هذا غري: ثم قال له،اسم
 

–  
 وأنـا الـذى مجعتهـا وقرأهـا : قـال، من حفظـه»العلل«مىل عىل ُ ييكان الدراقطن

 .ين نسختالناس م

                                                

 ).١٥/٤٦٠(البداية والنهاية البن كثري :  انظر)١٨(

 



 - ١١ - 

من أراد أن يعرف قـدر ذلـك فليطـالع  ف،دهشُ مٌء وهذا يش:قال شيخنا الذهبى
 .)١٩(ي للدراقطن»العلل«كتاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 ).٣/٤٦٥(طبقات الشافعية الكربى للسبكي :  انظر)١٩(
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 ومؤلفاتـه ،وقد ألف اإلمام الدارقطني مؤلفات عديدة أكثرها يف احلديث ونقـده
 .يف علوم احلديث أكثر منها يف احلديث وغريه

اته مـستقل وقد متيزت باألصالة العلمية، فلم يعتمد فيها عىل النقل، بل كل مصنف
 .)٢٠( لكتاب غريه، أو رشحا أو نحو ذلكاًيف إنشائها، فلم يكن فيها كتاب خمترص

 
 .، مطبوع»األحاديث التي خولف فيها إمام دار اهلجرة مالك بن أنس« -١
 .، خمطوط»األحاديث الرباعيات« -٢
 .، مطبوع»أحاديث الرؤية« -٣
 .أحاديث الصفات، مطبوع« -٤
 .، مفقود» مالك التي ليست يف املوطأأحاديث« -٥
أحاديث املوطـأ، واتفـاق الـرواة عـن مالـك، واخـتالفهم فيـه، وزيـادهتم « -٦

 .، طبع»ونقصاهنم
 .، طبع»أحاديث النزول« -٧
  .، مفقود»أحاديث الوضوء من مس الذكر« -٨
 .، مطبوع»أخبار عمرو بن عبيد وإظهار بدعته« -٩

                                                

 عبـد اهللا بـن ضـيف اهللا الـرحييلل  اإلمام أبو احلسن الدارقطني وآثاره العلميـة:  انظر)٢٠(
 .ندلس اخلرضاءدار األ: النارش، )١٧٦(
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 .طبوع بعضه، ومفقود بعضه، م»كتاب اإلخوة واألخوات« - ١٠
أربعون حديثا من مسند بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة، عن جده أيب بردة بن « -١١

 .، مطبوع»موسى، عن أيب موسى األشعري
 .، مفقود، واهللا أعلم»كتاب األربعني« -١٢
 .، مطبوع»أسئلة الربقاين« -١٣
 .، مفقود»مسند أيب حنيفة« -١٤
 .، مطبوع»طني عن شيوخهأسئلة احلاكم للدارق« -١٥
 .، مطبوع»أسئلة السلمي للدارقطني« -١٦
 .، مطبوع»أسئلة السهمي للدارقطني« -١٧
 .، مطبوع»كتاب األسخياء« -١٨
، »أسامء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم، وما انفرد به كـل مـنهام« -١٩

 .خمطوط
 .، مفقود»أسامء املدلسني« كتاب يف -٢٠
 .، مفقود»يل موطأ اإلمام مالكأطراف مراس« -٢١
 .، مفقود»أطراف موطأ اإلمام مالك« -٢٢
، مفقـود » األفراد والغرائب من حديث رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم« -٢٣

 .بعضه
 .، مطبوع»لزاماتاإل« -٢٤
 .، مفقود»كتاب األمايل« -٢٥
 .، مفقود»تاريخ الضبيني« -٢٦

 



 - ١٤ - 

 .، مطبوع»التتبع« كتاب - ٢٧
 . مفقود» من روي عنه من أوالد العرشةتسمية« -٢٨
 .، مفقود»تصحيف املحدثني« -٢٩
 .، مطبوع»تعليقات عىل املجروحني، البن حبان« -٣٠
اجلزء الثالث والعرشون من حديث أيب الطاهر حممد بن أمحد بـن عبـد اهللا « -٣١

 .، مطبوع»هـ٣٦٧الذهيل القايض، رمحه اهللا، ت
 .د، مفقو»كتاب اجلهر بالبسملة« -٣٢
 . خمطوط،»حديث أيب عمر حممد بن العباس بن حيويه اخلزاز« -٣٣
 .، خمطوط»حديث عمر الكناين، رواية حممد اآلبنويس« -٣٤
 .، مطبوع»ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عند البخاري« -٣٥
 .، مطبوع»ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عند مسلم« -٣٦
 كر أقوام أخرج هلم البخاري ومسلم يف صحيحهام، وضعفهمذ« -٣٧

 .، مطبوع»، سئل عنهم الدارقطني»الضعفاء«النسائي يف كتاب 
 .، خمطوطة»ذكر روايات الصحيحني« رسالة يف -٣٨
 .، مفقود»ذكر من روى عن الشافعي احلديث« -٣٩
 .، مفقود»ذيل عىل كتاب التاريخ الكبري للبخاري« -٤٠
 .، مفقود»مي والنضالكتاب الر« -٤١
 .، مفقود»الرواة عن مالك« -٤٢
 .، مطبوع"السنن عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم" -٤٣
 .، مطبوع"الضعفاء واملرتوكون من املحدثني" -٤٤

 



 - ١٥ - 

 .، خمطوط»ا منتقاة من كتاب الصفاتًعرشون حديث« -٤٥
 .، مطبوع بعضه»العلل الواردة يف األحاديث النبوية« -٤٦
 .»إن صح النقل يف ذلك«، خمطوط »ب احلديثغري« -٤٧
 .، مطبوع»الغيالنيات« -٤٨
 ،»فضائل الصحابة ومناقبهم، وقول بعضهم يف بعض، صلوات اهللا عليهم« -٤٩

 .مطبوع بعضه، ومفقود بعضه
 .، مطبوع»فوائد ابن الصواف« -٥٠
 .، خمطوط»الفوائد املنتخبة الغرائب العوايل« -٥١
 . خمطوط،، انتخاب الدارقطني»الغرائبالفوائد املنتقاة « -٥٢
 . خمطوط،»الفوائد املنتقاة الغرائب عن الشيوخ العوايل« -٥٣
 .، مفقود»كتاب القراءات« -٥٤
 .، مفقود»القضاء باليمني مع الشاهد« -٥٥
 .، مفقود»املدبج« -٥٦
 .، مفقود»كتاب املساجد« -٥٧
 . مطبوع،»كتاب املستجاد من فعل األجواد« -٥٨
 .، صنفه باالشرتاك مع احلافظ عبد الغني بن سعيد، مفقود»ملسندا« -٥٩
 .)٢١( مطبوع»كتاب املؤتلف واملختلف يف أسامء الرجال« -٦٠
 

                                                

 عبـد اهللا بـن ضـيف اهللا الـرحييلل  اإلمام أبو احلسن الدارقطني وآثاره العلميـة:  انظر)٢١(
)٢٤٠-٢٣٥.( 

 



 - ١٦ - 

 
 

 ذي احلجة، سنة : يوم األربعاء لثامن خلون من ذي القعدة، وقيل-رمحه اهللا– تويف
 الفقيـه مخس وثامنني وثلثامئة ببغداد، وصىل عليه الـشيخ أبـو حامـد اإلسـفرايني

ٍ مـن معـروف الكرخـي، يف مقـربة بـاب الـدير، رمحـه اهللا اًودفـن قريبـ، املشهور

 .)٢٢(تعاىل
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