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(١٧٧)



      
 ٢ 

  ةـــــــــــــــاملقدم 
ء واملرسلني، سيدنا احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبيا     

  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.             
  دــــــوبع

فإن السنة النبوية هي املصدر الثاين للتشريع بعد كتاب اهللا عز وجل؛ ولذلك 
انصرفت جهود احملدثني إىل العناية ا، فحفظوا أسانيدها ومتوا، وتتبعوا طرقها 

ومعرفة العلل من أهم أنواع علوم احلديث  بني صحيحها وعليلها، اومجعوها، وميزو
أئمةُ هذا الشأن العلة من أدق األمور وأصعبها؛ إذ ال يقدر عليه إال  كوأجلها، وإدرا

ا ،وحذاقُهموأكثر ما يتطرق التعليل إىل اإلسناد اجلامع شروط الصحة ظاهر.  
ن أجلِّ علومِ اعلَم أنَّ معرفةَ علَلِ احلديث م :"- رمحه اهللا - قال ابن الصالح

  .)١("احلديث وأدقِّها وأشرفها، وإنما يضطَلع بذلك أهلُ احلفْظ واخلبرة والفَهمِ الثَّاقبِ
العلة؛ إذ إنه ينبه الناقد البصري للنظر والدراسة عن  )٢(والتفرد باحلديث مظنة

 )٣(انُ على إدراكهاويستع :"-رمحه اهللا- سبب التفرد ذا احلديث، قال ابن الصالح 
 إىل ذلك متنض نقرائ مع ،له غريِه الراوي، ومبخالفة دفَرفالطريق إىل معرفة العلة، )٤("بت .

فإن اتفقت رواته ، وضبطهم وإتقام هو مجع طرق احلديث، والنظر يف اختالف رواته
- رمحه اهللا - ن الْمدينِيقَالَ ابو .وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، واستووا ظهرت سالمته

 :"هطَؤخ نيبتي لَم قُهطُر عمجت إِذَا لَم اب٥("الْب( .   
                                                

  ،ت /الفحل.١٨٧، أو مقدمة ابن الصالح ص معرفة أنواع علوم احلديث   )١(
)٢(    م ظ ١/١٧١. خمتار الصحاح ظن كونه فيه واجلمع مظانمظنة الشيء موضعه ومألفه الذي ي) مادة ،

  ن).
  يريد العلة.    )٣(
  ،ت /الفحل. ١٨٨، ١٨٧، أو مقدمة ابن الصالح ص أنواع علوم احلديثمعرفة    )٤(
  .أبو قتيبة نظر حممد الفاريايبت/ ، ١/٢٩٦للسيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي    )٥(

(١٧٨)



      
 ٣ 

وإمنا كان التفرد مظنة العلة، وكان يف أفراد الثقات املقبول واملردود؛ ألن وصف  
وأَما : " - اهللا رمحه-، قال ابن القيمللْوثُوقِ بِنقْلهالراوي بالثقة يدعو إىل قبول روايته؛ 

عن  الثِّقَة الْعدل إِذَا روى حديثًا وتفَرد بِه لَم يكُن تفَرده علَّة فَكَم قَد تفَرد الثِّقَات بِسننٍ
 ، ووصفه بالتفرد يدعو للنظر والدراسة)١("النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عملَت بِها الْأُمة

عن سبب تفرده؛ ألن التفرد مظنة الوهم واخلطأ، وألن الثقة قد خيطئ، قال احلافظ ابن 
يعملُ  ،فَحملَ عنه وهو لَا يشعر أَنه خطَأٌ ،والثِّقَةُ إِذَا حدثَ بِالْخطَأ: "- رمحه اهللا- حجر 

بكُونُ سفَي هقْلثُوقِ بِنلْوامِ لولَى الدع ا بِهارِعبالش ا مل يقلهلِ بِمملْع٢("ل(.  
وملا كان وصف الراوي بالثقة يدعو إىل قبول روايته، ووصفه بالتفرد يدعو للنظر 

أكثر احلفاظ : "-رمحه اهللا- والدراسة عن سبب تفرد الثقة ذا احلديث، قال ابن رجب 
يرو الثقات خالفه أنه ال املتقدمني فإم يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد وإن مل 

يتابع عليه، وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته 
وحديثه كالزهري وحنوه، ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، وهلم يف 

  .)٣("كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه
البحث وعنونته" أفراد الثقات وموقف احملدثني ألجل ذلك شرعت يف كتابة هذا 

  منها"؛ ألبني من خالله معىن تفرد الثقة وعالقته بالعلة وموقف احملدثني من تفرده.
  .مباحث، وخامتة ووقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة ،  - 

  فقد اشتملت على أمهية املوضوع وسبب اختياره وخطة البحث. :أما املقدمة
                                                

عون املعبود شرح سنن أيب و ، ت/ إمساعيل بن غازي مرحبا.١٠٤٣/ ٢ذيب السنن البن القيم     )١(
: أليب عبد ٦/٣٣٠بن القيم: ذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالتهداود، ومعه حاشية ا

، بريوت –: دار الكتب العلمية ، طهـ)١٣٢٩شرف احلق الصديقي، العظيم آبادي (املتوىف: الرمحن 
  .هـ ١٤١٥الطبعة: الثانية، 

  .١٣٧٩ت، بريو -الناشر: دار املعرفة  .)١/٢٠١( البن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري    )٢(
  .٢/٥٨٢، الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد البن رجب،ت/ شرح علل الترمذي  )٣(

(١٧٩)



      
 ٤ 

  :يأيت مافاشتملت على  :وأما املباحث 
  تعريف أفراد الثقات وبيان أسباب التفرد، وفيه مطلبان.املبحث األول: 

  املطلب األول: تعريف أفراد الثقات.
  املطلب الثاين: أسباب التفَرد.

  التفرد وعالقته بالعلة، وفيه مطلبان.املبحث الثاين: 
  .املطلب األول: تعريف العلَّة

  لتفرد بالعلة.املطلب الثاين: عالقة ا
  ما يتصل بالتفرد من أنواع علوم احلديث، وفيه مطالب. املبحث الثالث:

  املطلب األول: احلديث الغريب وعالقته بالتفرد.
  املطلب الثاين: احلديث الشاذ وعالقته بالتفرد.

  املطلب الثالث: احلديث املنكر وعالقته بالتفرد.
  رد.املطلب الرابع: زيادة الثقة وعالقتها بالتف

  . موقف احملدثني من أفراد الثقاتاملبحث الرابع: 
  هذا البحث. نتائجوأما اخلامتة: فقد اشتملت على أهم 

  دــوبع
   :  - تبارك وتعاىل  –احلق فال يسعين إال ترديد قولِ 

[ Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Z  
                                                                                    

    )  ٨٨( سورةُ هود ، من اآلية :                                            

(١٨٠)



      
 ٥ 

  ث األولـــــــاملبح 
  ردـــــباب التفــــان أســــات وبيـــراد الثقـــف أفـــتعري

  املطلب األول: تعريف أفراد الثقات
أي  ،ا وفرادى منونا وغري منوندجاءوا فرا :يقال ،الْفَرد الْوِتر(أفراد) مجع فرد، و

  .)١(و(تفَرد) بِكَذَا و (استفْرده) انفَرد بِه ،وفرد مبعىن انفرد ،واحدا واحدا
وثاقة  - بالكسر فيهما- ق ق به يثالثقة مصدر قولك وثو وأما (الثقات) فجمع ثقة،

  .)٢(أيضا قال له إنه ثقة هقَووثَّ ،قق الشيء توثيقا فهو موثَّووثَّ ،هنمائت :وثقة
  : واصطالحا

مل أقف على من أفرد ملصطلح (أفراد الثقات) تعريفا خاصا، غري أن ما ذكره 
هو األقرب للداللة على  حفص امليانشيتعريف األفراد ونسبه إىل أيب عند  )٣(الزركرشي

ات عن شيخه دون : (ما انفَرد بروايته بعض الثِّقَأن الفرد امليانشي : ذكرقالهذا املعىن، ف
  . )٤( سائر الرواة عن ذَلك الشيخ)

  .فيه غريهمل يشاركه  ،ما رواه راو، فال خيرج معناه عن كونه: وأما احلديث الفرد
ويه بأي اهو ما تفرد به ر:" حلديث الفردا فقال نور الدين عتر وعرفه الدكتور
  .)٥("وجه من وجوه التفرد

  أقسام احلديث الفرد
َ فَرد مطْلَق وهو  :انمسق:  نم دكُلِّ أَح نع داحاوِي الْوالر بِه فَرِدنأَنْ ي وهو

                                                
  ، مادة (ف ر د).١/٢٠٨خمتار الصحاح للرازي ، مادة (فرد)، ٣/٣٣١لسان العرب البن منظور ينظر:   )١(
  . ٢/١٠١١، املعجم الوسيط ١/٢٩٥، مادة(وثق)، خمتار الصحاح ١٠/٣٧١ينظر: لسان العرب     )٢(
  .زين العابدين بن حممد ، ت/٢/١٩٨ لزركشيلعلى مقدمة ابن الصالح  ينظر: النكت  )٣(
كراس يف علم ، أليب حفص عمر بن عبد ايد امليانشي، وهو " ١٤صـ  ما ال يسع احملدث جهله    )٤(

  . الْحديث
  . ٣٩٩ص  لدكتور نور الدين عترل ،منهج النقد يف علوم احلديث   )٥(

(١٨١)



      
 ٦ 

 .مرِهغَيو الثِّقَات  
دفَرنٍ ؛  نسيب: أي ويعم لَدب أَو قَةبِث هتدا قَيم اعوأَن وهو ةاصخ ةإِلَى جِه ةبسبِالن

كَّةَ وكَمالْكُوفَةو ةرصإِلَّا فُلَان ،الْب فُلَان نع وِهري ثُ لَميوصٍ ؛ حصخاوٍ مبِر ١(أَو(.  
  وعليه فالفرد النسيب أنواع:

  و ثقة إال هذا الثقة.اتفرد الثقة عن ثقة، بأن ال يروي احلديث عن ر -  ١
  .تفرد أهل بلد أو قطر حبديث ال يرويه غريهم – ٢
راوي باحلديث عن راو، بأن ال يرويه غريه، وإن كان مرويا من وجوه تفرد ال -  ٣

  أخرى عن غريه.
  املطلب الثاين: أسباب التفَرد

هناك أمور أدت إىل تفرد بعض الرواة باحلديث ميكن استخالصها من خالل النظر 
  يف روايام منها: 

؛ لعلمه هغري به خيص مل مبا الرواة أحد الشيخ خيص أناالختصاص: وذلك ب -١
  وفضله وفقهه، أو ملكانته عنده، أو لكثرة مساعه منه، أو لثقته وحفظه.

 وأكملكَانَ ارفَع لَه  بأحاديثانفَرد  إذاالثِّقَة الْحافظ :"- رمحه اهللا-قال الذهيب
 أن إالاللَّهم  ،لأَشياء ما عرفوها أقرانهوضبطه دون  األثرعلى اعتنائه بِعلم  وأدللرتبته 

رسول اهللا صلى اهللا علَيه  أصحاب إىلفَانظُر ، يتبين غلطة وومهه في الشيء فَيعرف ذَلك
 دا فيهم اُحار مالصغار وبسلم الْكفَرد بِسنة إالوقد انابع  ،وتيث لَا يذَا احلَده فيقال لَه

  .)٢("من الْعلم اآلخريس عند علَيه وكَذَلك التابعون كل واحد عنده ما لَ
                                                

تدريب ، ولي حسني عليع ، ت/١/٢٦٨، بشرح الفية احلديث للعراقيللسخاوي املغيث فتح  ينظر:  )١(
  . أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب ، ت/١/٢٩١ الراوي يف شرح تقريب النواوي

. وينظر حتقيق: علي حممد البجاوي : دار املعرفة للطباعة والنشر،، ط٣/١٤٠ميزان االعتدال للذهيب    )٢(
عبد الفتاح  ت/مد عبد احلي اللكنوي اهلندي، ، حمل٤٠٨ص  يف اجلرح والتعديلوالتكميل     الرفع

  .حلب –: مكتب املطبوعات اإلسالمية ، طأبو غدة

(١٨٢)



      
 ٧ 

من  بعض أصحابه بأشياء دون اآلخرين، -صلى اهللا عليه وسلم- ولقد خص النيب  
ما من أَحد يشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وأَنَّ « -رضي اُهللا عنه  - هذا حديثه ملعاذ بن جبل 

قَالَ: يا رسولَ اللَّه، أَفَالَ ». لْبِه، إِالَّ حرمه اللَّه علَى النارِمحمدا رسولُ اللَّه، صدقًا من قَ
 خشية .)١(وأخرب به معاذ عند موته تأثُّما ،»إِذًا يتكلُوا«أُخبِر بِه الناس فَيستبشروا؟ قَالَ: 

  أنْ يكون قد كتم العلم.
أَيت سفْيانَ الثَّورِي يجِيُء إِلَى الْأَعمشِ فَيقُولُ: عيسى بن يونس: " ربما رقال 

 هدذُ بِيأْخي، فَيدذْ بِيقُولُ: خفَي ،معقُولُ: نفَي :يدعس نانُ بفْيقُولُ: سفَي ،كُملَيع لَامس
  .)٢(فَيدخلُه فَيحدثُه ويدعنا "

وله غرائب وموقوفات  :)٣(علي بنِ شبِيبٍ الْمعمرِي بنِ الْحسنِوقال ابن حجر يف 
قال احلاكم: مسعت الزبري بن عبد اهللا يقول مسعت أبا تراب حممد بن إسحاق ، يرفعها

أما تعجبون من موسى بن هارون يطلب يل متابعا  :املوصلي يقول مسعت الْمعمرِي يقول
  .)٤(ا من كتبهميف أحاديث خصتين ا الشيوخ وقطعته

  طول مدة مالزمة الراوي للشيخ: -٢
املالزمة كثرة املرويات واملسموعات من الشيخ فريوي العدد  طولويترتب على 

  من األحاديث ال يشاركه فيها غريه.

                                                
باب من خص بِالْعلْمِ قَوما دونَ قَومٍ  ،كتاب الْعلْمِأخرجه البخاري يف صحيحه جزًء من حديث،   )١(

باب  ، كتاب الْإِميان ). ومسلم يف صحيحه جزًء من حديث،١٢٨( ١/٥٩، كَراهيةَ أَنْ لَا يفْهموا
  ) .٣٥( ١/٦١، الدليلِ على أَنَّ من مات على التوحيد دخل الْجنةَ قَطْعا

: ، ط: د. حممود الطحان، ت ١/٣٠٦للخطيب البغدادي  جلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  )ا٢(
  .الرياض –مكتبة املعارف 

بن راشد ، واشتهر  ، نسبة إىل معمر -بفتح امليمني وسكون العني بينهما ويف آخرها راء- املَعمرِي :   )٣(
ذه النسبة ألنه ع ر . األنساب (احلسنمع٣٤٦، ٥/٣٤٥ىن جبمع حديث م. (  

  .دار البشائر اإلسالمية ، ت/ أبو غدة، ط/٣/٧١ينظر: لسان امليزان البن حجر   )٤(

(١٨٣)



      
 ٨ 

وحق ملن الزم مثل ابن  ")٢(إِبراهيم بن بشارٍ الرمادي يف )١(العتمي قول ومنه 
ه عشرات السنني أن يكون عنده عنه ما ليس عنده غريه ممن صحبه عيينة يف كثرة حديث

   ." )٣(مدة قليلة
  : -كثرة حديثه-كثرة مرويات الراوي  - ٣ 

يروي العدد من األحاديث ال يشاركه أن  ،ويترتب على كثرة مرويات الشيخ
 مل ما وحفظ ،غريه يلق مل ما الشيوخ من لقي ، وذلك بأن يكون الراويفيها غريه

  . غريه يروه مل مبا ردفيتف ،غريه حيفظ
حيىي بن معني: أبو معاوية كنا إذا ذاكرناه حديث األعمش، فكأنا مل نسمع  قال

  . )٤(احلديث، يشري إىل كثرة حديثه، وسعة حفظه
وله غرائب وموقوفات  :علي بنِ شبِيبٍ الْمعمرِي بنِ الْحسنِوقال ابن حجر يف 

ليس بعجب أن ينفرد املعمري بعشرين، أو ثالثني حديثا يف كثرة  قال الربدجيي: ،يرفعها
  .)٥(ما كتب

                                                
)١(  ي: العمن -بالضم والتاء الفوقية-تمجِبال الي نم لَدة بمتةً إىل عبذيل لب اللباب يف حترير . نِس

عبد الرمحن بن . وهو:أمحد بن أمحد بن حممد العجمي الشافعي شهاب الدين، ل١٧٩صـ  األنساب
 بين املعلم) من بالد عتمة، باليمن.حيىي بن علي بن حممد املُعلِّمي العتمي: فقيه من العلماء. نسبته إىل (

 :عتمة. وم ٢٠٠٢الطبعة: اخلامسة عشر ، دار العلم للماليني، ط/ ٣/٣٤٢األعالم للزركلي 
  . ٤/٨٢. معجم البلدان مضموم حصن يف جبال وصاب من أعمال زبيد

، أحدمها : رمادة اليمن  نسبة إىل موضعني -بفتح الراء وامليم ويف آخرها الدال املهملة -الرمادي :   )٢(
 كما يف ترمجته. رمادة اليمن . واملراد هناقرية ا، والثاين: منسوب إىل رمادة فلسطني

  ).٣/٨٨األنساب(
املكتب  ، ط/عبد الرمحن بن حيىي العتمي، ل١/٢٨٠ التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل  )٣(

  اإلسالمي
  . ٢/٧١٥ شرح علل الترمذي  )٤(
  .٣/٧١: لسان امليزان ينظر  )٥(

(١٨٤)



      
 ٩ 

 ٤- ابختانمن حديث الشيخ: النتقاءوا ال  
 عن أخفاه غريب حبديث مر فإذا ،الشيخ أحاديث من الراوي ينتقي بأن

  .وحده عليه وقرأه الشيخ وقصد أصحابه
وله غرائب وموقوفات  :يبٍ الْمعمرِيعلي بنِ شبِ بنِ الْحسنِقال ابن حجر يف 

مسعت أبا طاهر اجلنابذي  :قال احلاكم: مسعت أبا عمرو بن أيب جعفر يقول،  يرفعها
استخرت اهللا سنتني حىت تكلمت يف الْمعمرِي  :مسعت موسى بن هارون يقول :يقول

لت: من أين وذاك أين كتبت معه عن الشيوخ وما افترقنا فلما رأيت تلك األحاديث ق
كنت أتوىل هلم االنتخاب فإذا مر يب  :وكان الْمعمرِي يقول :فقال أبو طاهر ؟أتى ا

   .)١(حديث غريب قصدت الشيخ وحدي فأسأله عنه
  :)٢(خطأ الراوي -٥

، أو )٥(، أو قلب)٤(، أو إدراج)٣(سبب التفرد خطأ الراوي، من اضطرابوقد يكون 
                                                

  .٣/٧١املصدر السابق   )١(
  .١/١٥٦ينظر: شرح علل الترمذي البن رجب   )٢(
)٣(   طَرِبضالف :الْمخجه آخر معلى و ضهمعبجه وعضهم على وفريويه ب يهاة فلف الروي خيْتالَّذ وه .

  . ٢/٢٢٤النكت على مقدمة ابن الصالح
لفظة يف منت احلديث من كالم الراوي، فحسبها من يسمعها مرفوعة يف وهو أن تزاد : املدرج  )٤(

. ويكون اإلدراج من أساب التفرد إذا تفرد وقد يقع اإلدراج يف اإلسناد احلديث، فريويها كذلك.
أمحد حممد  ، ت/ ٧٣البن كثري ص  اختصار علوم احلديثالراوي بالزيادة ومل يتابع عليها.   ينظر: 

  .لبنان -تب العلمية، بريوت دار الك ، ط/شاكر
هو ما رواه الشيخ بإسناد مل يكن كذلك، فينقلب عليه وينطُّ من إسناد حديث إىل متنٍ آخر املقلوب:   )٥(

بعده. أو: أن ينقلب عليه اسم راوٍ، مثْل مرة بن كعب بـ كعب بن مرة، وسعد بن سنان بـ سنان 
علَ ذلك خطأً، فقريب. ومن تعمد ذلك وركَّب متناً على إسناد ليس له، فهو سارق بن سعد. فَمن ف

ملوقظة يف علم ا   .ويقع أيضا يف املنت احلديث، وهو الذي يقال يف حقَّه: "فالنٌ يسرِق احلديث"
مية : مكتبة املطبوعات اإلسال،طاعتىن به: عبد الفتاح أبو غُدة ، ٦٠للذهيب ص مصطلح احلديث

  .حبلب

(١٨٥)



      
 ١٠ 

  .)١(تصحيف 
  .)٢( باملعىن روايته أو احلديث اختصار -٦

فقد يؤدي اختصار احلديث اختصارا خمال، أو روايته مبعىن غري مراد إىل تفرد 
  راويه.

قال ابن رجب: "وقد روى كثري من الناس احلديث مبعىن فهموه منه، فغريوا 
املعىن، مثل ما اختصر بعضهم من حديث عائشة يف حيضها يف احلج، أن النيب صلى اهللا 

. وأدخله يف أبواب )٣(هلا، وكانت حائضا: "انقضي رأسك وامتشطي" عليه وسلم قال
غسل احليض. وقد أنكر أمحد ذلك على من فعله، ألنه خيل باملعىن، فإن هذا مل تؤمر به يف 

  .)٤(الغسل من احليض عند انقطاعه، بل يف غسل احلائض إذا أرادت اإلحرام"

                                                
 ينظر: التصحيف: هو تغيري حرف أو حروف من الكلمة بالنسبة إىل النقط مع بقاء صورة اخلط.   )١(

  .٤/١٦٥، وفتح املغيث ١١٨،ت/ الرحيلي صـنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر 
  . ١٥٧، ١/١٥٦ينظر: شرح علل الترمذي   )٢(
باب امتشاط الْمرأَة عند غُسلها من ض، أخرجه البخاري جزًء من حديث يف صحيحه، كتاب احلي  )٣(

).ومسلم أيضا ٣١١، ٣١٠( ١/١٢٠ باب نقْضِ الْمرأَة شعرها عند غُسلِ الْمحيضِو ،الْمحيضِ 
  ).١٢١١( ٢/٨٧٠، باب بيان وجوه الْإِحرامِ ،كتاب الْحججزًء من حديث يف صحيحه، 

  . ١/١٥٧رمذي شرح علل الت  )٤(

(١٨٦)



      
 ١١ 

  ي ـــــانـث الثــــــاملبح  
  ةـــــــــه بالعلـــــــــقترد وعالـــــــالتف

  املطلب األول: تعريف العلَّة
  لغة: الْعلَّةُ
(عل) العني والالم أصول ثالثة صحيحة: أحدها تكرر أو تكرير، :ابن فارس  قال

  اآلخر عائق يعوق، والثالث ضعف يف الشيء.و
واملعلول هو املورود يف  فاألول العلَل، وهي الشربة الثانية. ويقال علَلٌ بعد نهل.

واألصل اآلخر: العائق يعوق. قال اخلليل: العلّة حدثٌ يشغلُ صاحبه عن . املرة الثانية
واألصل الثالث: العلّةُ: املرض، وصاحبها معتلّ. قال ابن األعرايب: علّ املريض  وجهه.

  .)١(يعلُّ علّة فهو عليل. ورجل علَلَة، أي كثري العلَل
  واصطالحا:

الْعلَّةُ عبارةٌ عن سببٍ غَامضٍ خفي قَادحٍ ، مع فقال: " - رمحه اهللا- عرفها النووي
هنةُ ملَامالس ر٢( "أَنَّ الظَّاه(.  

ويالحظ من التعرف أن العلة البد أن يتحقق فيها شرطان ومها، الغموض 
  . )٣(د منهما فال تسمى علة اصطالحاواخلفاء، والقدح يف صحة احلديث، فإذا فُقد واح

                                                
، مادة ١١/٤٧١، مادة (عل) بتصرف يسري. ولسان العرب ٤/١٤ينظر: معجم مقاييس اللغة     )١(

  ، مادة (ع ل ل).١/١٨٩(علل)، وخمتار الصحاح 
  . ١/٢٩٥ينظر: تدريب الراوي شرح تقريب النووي    )٢(
د احلميد سعيد يف شرح علل العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي:  قال دكتور مهام عب    )٣(

وملا كان من معاين "عل" يف أصل اللغة الشربة الثانية، كما ذكر ابن فارس يف معىن هذه الترمذي:
املادة، فيكون هذا االستعمال ال غبار عليه، ال يف اللغة وال يف االصطالح، وتكون العالقة بني املعىن 

وكما يقال "معلول"  ر يف احلديث مرة بعد مرة.اللغوي واالصطالحي أن العلة ناشئة عن إعادة النظ
يقال "معل" ملا دخل على احلديث من العلة مبعىن املرض. وأما استعمال "معلل" فال =   ذا املعىن فإنه 

                         = (١٨٧)



      
 ١٢ 

والعلّةُ عبارةٌ عن  : "فقالهـ) ٨٠٤(ت  - رمحه اهللا- )١(احلافظ العراقي وعرفها 
" هيف صحت فيه، أي: قدحت فأثّرت ،على احلديث طرأت ،غامضة ٢(أسبابٍ خفية( .  

حلديثُ الذي احلديثُ املعلَّلُ: هو افعرفه ابن الصالح بقوله:" املعلَّلُوأما احلديث 
  .)٣("اطُّلع فيه على علَّة تقدح يف صحته مع أنَّ ظاهره السالمةُ منها

مثَّ الْوهم: إِن اطُّلع علَيه بِالقَرائنِ وجمعِ الطُّرقِ:  " :احلافظ ابن حجر فقال وعرفه
  .)٤(فَالْمعلَّلُ "

لفية العراقي، كالما للعراقي، جاء فيه: برهان الدين البقاعي يف نكتة على أ وذكر
  .)٥("واملعلل خرب ظاهره السالمةُ اطلع فيه بعد التفتيشِ علَى قادحِ"

وقد بني اإلمام احلاكم أن هذا العلم قائم بذاته، وأن ميدان علم العلل هو حديث 
  ، والْجرحِ والتعديلِ". غَير الصحيحِ، والسقيمِ ،"وهو علْم بِرأْسه الثقات فقال:

                                                                                                                   
متنعه القواعد إذا كان مشتقا من "علله" مبعىن أهلاه به وشغله، ويكون معىن "احلديث املعلل": هو =   

 ١/٢١شرح علل الترمذي البن رجب    لة وشغلته فلم يعد صاحلا للعمل به.احلديث الذي عاقته الع
  ت/د مهام عبد احلميد سعيد.

ماهر ياسني  -عبد اللطيف اهلميم  ، ت/١/٢٧٤،ألفية العراقي) -شرح (التبصرة والتذكرة ينظر:    )١(
ماهر  ، ت/١/٥٠١، يهان الدين إبراهيم بن عمر البقاع، لربالنكت الوفية مبا يف شرح األلفيةو .فحل

  .ياسني الفحل
ويالحظ على هذا  على هذا التعريف فقال: يف مقدمته لشرح علل الترمذيعقب الدكتور مهام   )٢(

التعريف تكرار األلفاظ فيه، وقوله "طرأت" يشعر بأن احلديث كان يف أصله صحيحا، وليس ذلك 
يث من أصله معلوال، كأن يظهر بعد بالزم، إذ قد تدخل العلة على احلديث الصحيح، وقد يكون احلد

  .١/٢٢شرح علل الترمذي البحث أن احلديث ال أصل له، وإمنا أدخل على الثقة فرواه.
  ،ت /الفحل.١٨٧، أو مقدمة ابن الصالح ص معرفة أنواع علوم احلديث   )٣(
بن ضيف  عبد اهللا ، ت/ ٢٧٦البن حجر،ص  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر  )٤(

  .اهللا الرحيلي
  .١/٥٠١، النكت الوفية مبا يف شرح األلفية  )٥(

(١٨٨)



      
 ١٣ 

أيضا: "وإِنما يعلَّلُ الْحديثُ من أَوجه لَيس للْجرحِ فيها مدخلٌ، فَإِنَّ حديثَ  وقال 
ه الْمجروحِ ساقطٌ واه، وعلَّةٌ الْحديث، يكْثُر في أَحاديث الثِّقَات أَنْ يحدثُوا  بِحديث لَ

،مالْفَهفْظُ، وا الْحندنع يهةُ فجالْحلُولًا، وعيثُ مدالْح ريصفَي ،هلْمع هِملَيفَى عخلَّةٌ، فَيع 
" ررِفَةُ لَا غَيعالْم١(و(.  

مما سبق يتضح أن العلة اصطالحا البد أن تكون غامضة خفية، قادحة يف صحة 
  غري ذلك؟ احلديث، فهل تطلق العلة على

لْأَسبابِ اقال ابن الصالح: " قَد يطْلَق اسم الْعلَّة علَى غَيرِ ما ذَكَرناه من باقي 
الْقَادحة في الْحديث الْمخرِجة لَه من حالِ الصحة إِلَى حالِ الضعف، الْمانِعة من الْعملِ 

تضى لَفْظ الْعلَّة في الْأَصلِ، ولذَلك تجِد في كُتبِ علَلِ الْحديث الْكَثري بِه علَى ما هو مقْ
وسمى  من الْجرحِ بِالْكَذبِ، والْغفْلَة، وسوِء الْحفْظ، ونحوِ ذَلك من أَنواعِ الْجرحِ.

ثُم إِنَّ بعضهم أَطْلَق اسم الْعلَّة علَى ما لَيس  .)٢(الْحديثالترمذي النسخ علَّةً من علَلِ 
من وجوه الْخلَاف، نحو إِرسالِ من أَرسلَ الْحديثَ الَّذي أَسنده الثِّقَةُ الضابِطُ  )٣(بِقَادحٍ

وا هيحِ محامِ الصأَقْس نى قَالَ: متح يححا قَالَ صلُولٌ، كَمعا  ميحِ محالص نم :مهضعب
لَمأَع اللَّهاذٌّ، وش يححص و٤("ه(.  

ومن خالل النظر يف كتب العلل يتضح أم يطلقون العلة على أي طعن قادح 
موجه للحديث ظاهرا أم خفيا، وقد تطلق العلة أيضا على طعن غري قادح كما يف التعليل 

                                                
  .السيد معظم حسني ، ت/١١٢للحاكم ص  معرفة علوم احلديث   )١(
مراد الترمذي أن احلديث املنسوخ مع صحته  ،وأما قوله: ومسى الترمذي النسخ علةقال ابن حجر:  )٢(

وهو الناسخ، وال يلزم من ذلك أن يسمى املنسوخ إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به 
ربيع بن هادي عمري  ، ت/٢/٧٧١البن حجر  النكت على كتاب ابن الصالح .معلوال اصطالحا

  .املدخلي
  .١٥٧/ ١اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث وقد قال بذلك احلافظ أبو يعلى اخلليلي يف    )٣(
  .نور الدين عتر ، ت/)٩٣، ٩٢( الصالح ، أو مقدمة ابنعلوم احلديث البن الصالح  )٤(

(١٨٩)



      
 ١٤ 

اإلرشاد يف  هاحلافظ أبو يعلى اخلليلى يف كتاب ا وصله الثقة، وقد أشار إىل ذلكبإرسال م 
اعلَموا رحمكُم اللَّه: أَنَّ الْأَحاديثَ الْمروِيةَ عن رسولِ حيث قال:"  معرفة علماء احلديث

متفَقٍ علَيه ، وصحيحٍ معلُولٍ،  اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى أَقْسامٍ كَثرية: صحيحٍ
لَفتخيحٍ محصوكما يف تسمية النسخ علة، وقد بني احلافظ ابن حجر  )١(" فيه ... و ،

مراد الترمذي أن احلديث املنسوخ مع صحته معىن ذلك عند الترمذي حيث قال: "و
يلزم من ذلك أن  إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ، وال

، والذي استقر عليه االصطالح أن الصحيح ال )٢("يسمى املنسوخ معلوال اصطالحا
  يكون معالّ.

قال ابن حجر:" والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غري قادحة، خفية أو 
  .)٣(واضحة"

فمن أطلق العلة على  ؛لفظيوالذي يظهر بعد النظر والتفتيش، أن هذا اخلالف 
ومن مل يقبل هذا اإلطالق فالعلة ، ح قسم الصحيح إىل معلول، وغري معلولغري القاد

والذي استقر عليه اصطالح احملدثني أن إطالق العلة ال يكون إال على  عنده قادحة فقط.
  قادح. 

  املطلب الثاين: عالقة التفرد بالعلة
فالتفرد  ث،للتفرد عالقة وثيقة مببحث العلة؛ ملا له من عالقة قوية بتعليل األحادي

  مع املخالفة من القرائن الدالة على اخلطأ والوهم، ولذا اهتم العلماء به اهتماما بالغا.
وأكثر ما يتطرق التعليل إىل اإلسناد اجلامع شروط الصحة ظاهرا، وحينئذ تدرك 

  .العلة بتفرد الراوي، ومبخالفة غريه له مع قرائن تنضم إىل ذلك 

                                                
  .١٥٧/ ١للخليلي،  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  )١(
  .ربيع بن هادي عمري املدخلي ، ت/٢/٧٧١البن حجر  النكت على كتاب ابن الصالح  )٢(
  .٢/٧٧١البن حجر  النكت على كتاب ابن الصالح  )٣(

(١٩٠)



      
 ١٥ 

ويستعانُ على إدراكها بتفَرد الراوي، ومبخالفة  :"- رمحه اهللا -قال ابن الصالح 
غريِه له، مع قرائن تنضم إىل ذلك تنبه العارف ذا الشأن على إرسالٍ يف املوصولِ، أو 
وقْف يف املرفوعِ، أو دخولِ حديث يف حديث، أو وهمِ واهمٍ بغريِ ذلك حبيثُ يغلب على 

 هظن جِدما و ةاحلكمِ بصح نم مانع وكلُّ ذلك ،فيه قَّفوتفي دأو يترد به كُمحفي ،ذلك
فيه ١("ذلك(.  

 وعليه فالطريق إىل معرفة العلة، هو مجع طرق احلديث، والنظر يف اختالف رواته
ظهور  وإن اختلفوا أمكن، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمته، وضبطهم وإتقام

   .العلة
 :ينِيدالْم نقَالَ اب"هطَؤخ نيبتي لَم قُهطُر عمجت إِذَا لَم اب٢("الْب(.  

فالتفرد مظنة العلة إذ إنه يدعو للنظر والبحث والدراسة عن علة هذا التفرد. قال 
ا انفرد به أكثر احلفاظ املتقدمني فإم يقولون يف احلديث إذ:" - رمحه اهللا-ابن رجب 

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 يستنكرون بعض 
تفردات الثقات الكبار أيضاً، وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط 

  .)٣("يضبطه
رمحه - د الثقة باحلديث مقبول، ما مل تظهر عليه عالمات العلة. قال ابن القيمفتفر

وأَما الثِّقَة الْعدل إِذَا روى حديثًا وتفَرد بِه لَم يكُن تفَرده علَّة فَكَم قَد تفَرد  :"-اهللا
سو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن ننٍ عنةالثِّقَات بِسا الْأُمبِه لَتمع ٤("لَّم(.  

                                                
  ،ت /الفحل. ١٨٨، ١٨٧ح ص ، أو مقدمة ابن الصالمعرفة أنواع علوم احلديث  )١(
  .١/٢٩٦للسيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي    )٢(
  .٢/٥٨٢، الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد البن رجب،ت/ شرح علل الترمذي  )٣(
  ، ت/ إمساعيل بن غازي مرحبا.١٠٤٣/ ٢ذيب السنن البن القيم     )٤(

(١٩١)



      
 ١٦ 

وملا كان التفرد مظنة العلة، وكان يف أفراد الثقات املقبول واملردود؛ ألن وصف  
الراوي بالثقة يدعو إىل قبول روايته، ووصفه بالتفرد يدعو للنظر والبحث والدراسة عن 

يف تعريف لماء العوضع  سبب تفرده؛ ألنه مظنة الوهم واخلطأ؛ إذ قد خيطئ الثقة؛ لذا
الصحيح قيد اخللو من الشذوذ والعلة فلو كان القبول الزماً ألحاديث الثقات ألصبح 

  .ذكر هذا القيد لغواً يف التعريف
فَحملَ عنه وهو لَا يشعر أَنه  ،والثِّقَةُ إِذَا حدثَ بِالْخطَأ قال احلافظ ابن حجر:"

  .)١("لدوامِ للْوثُوقِ بِنقْله فَيكُونُ سببا للْعملِ بِما مل يقله الشارِع يعملُ بِه علَى ا ،خطَأٌ
أئمةُ هذَا العلة من أدق األمور وأصعبها؛ إذ ال يقدر عليه إال  كلذا كان إدرا

وحذاقُهم وهلذا مل خيض غماره إال القليل منهم.الشأن ،  
ةَ علَلِ احلديث من أجلِّ علومِ احلديث وأدقِّها اعلَم أنَّ معرف قال ابن الصالح:"

  .)٢("وأشرفها، وإنما يضطَلع بذلك أهلُ احلفْظ واخلبرة والفَهمِ الثَّاقبِ
وذا تظهر العالقة بني التفرد والعلة إذ إنه مظنة العلة؛ ملا يدخله يف النفس من 

  تفرده .ريبة تدعوه للنظر والبحث والتفتيش عن سبب 
وأما العالقة بني احلديث الفرد واحلديث املُعلّ ، فبينهما عموم وخصوص من 

 الفرد احلديث من أعمواملُعلّ  ،وغريهاملُعلّ  منه إذ وجه مناملُعلّ  من أعم الفردوجه، ف
 . وغريه الفرد يشمل إذ وجه من
  

                                                
  .)١/٢٠١( البن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري    )١(
  ،ت /الفحل.١٨٧، أو مقدمة ابن الصالح ص معرفة أنواع علوم احلديث    )٢(

(١٩٢)



      
 ١٧ 

  ثــــــــالـث الثــــــــاملبح 
  ثــديـوم احلـــــواع علــــن أنــرد مـــل بالتفــــا يتصــم

إذا تفرد الراوي باحلديث فال خيلو حاله إما أن يكون ثقة أو ضعيفا، وإما أن 
  أنواع: يوعليه، فهيكون له خمالف أم ال، 

  تفرد الثقة دون خمالفة.  -١
  تفرد الثقة مع املخالفة.  -٢

  تفرد الضعيف دون خمالفة. -٣

  تفرد الضعيف مع املخالفة. -٤
فرد الثقة دون خمالفة هو الغريب والفرد، وأما إذا كان التفرد بزيادة من الثقة فت

يف احلديث عن بقية الرواة عن شيخ هلم فزيادة الثقة. وأما تفرد الثقة مع املخالفة فالشاذ 
إذا خالف غريه من الثقات مثله، أو من هو أوثق منه. وأما إذا وقع التفرد واملخالفة مع 

كر، وبني الشاذ واملنكر عموما وخصوصا من وجه، فيجتمعان يف الضعف فهو املن
  اشتراط املخالفة، ويفترقان يف أن الشاذ رواية املقبول، واملنكر رواية الضعيف.

  فينتج عنه: الغريب، والشاذ، واملنكر، وزيادة الثقة .
  املطلب األول: احلديث الغريب وعالقته بالتفرد

  : هـتعريف
  البعيد عن أهله ووطنه. : هو الغريب يف اللغة

و  ،ورجل غريب ليس من القوم، أغرب الرجل صار غريباقال ابن منظور: 
  .)١(الغريب الغامض من الكالم

و أغرب جاء بشيء ، تقول تغرب واغترب مبعىن فهو غريب ،الغربة االغترابو
                                                

  . ١/٦٤٠ينظر: لسان العرب مادة (غرب)    )١(

(١٩٣)



      
 ١٨ 

  .)١(غريب وأغرب أيضا صار غريبا 
   : واصطالحا

لْحديثُ الَّذي يتفَرد بِه بعض الرواة فقال: "ا - رمحه اهللا- عرفه احلافظ ابن الصالح
إِم :هرغَي يهف هذْكُررٍ لَا يبِأَم مهضعب يهف دفَرتي ييثُ الَّذدالْح ككَذَلرِيبِ، وبِالْغ فوصا ي

دعا يكُلُّ م سلَيو ،هادني إِسا فإِمو ،نِهتي مرِيبِ،  فاعِ الْغوأَن نا موددعم اداعِ الْأَفْروأَن نم
إِلَى الْبِلَاد افَةضالْم ادي الْأَفْرا ف٢(كَم(.  

وهو ما يتفرد بِروايته شخص واحد "الغريب:  فقال - رمحه اهللا- وعرفه ابن حجر
  .)٣("يف أي موضعٍ وقَع التفرد بِه من السند

  العالقة بني الغريب والفرد:

الغريب والفَرد مترادفان لغةً واصطالحاً، إال أن أهلَ االصطالحِ " قال ابن حجر:
 دطْلقونه على الفَرما ي أَكْثَر ه، فالفردلَّتعمالِ وقما من حيثُ كثرةُ االستهروا بينغاي

رد النسيب، وهذا من حيثُ إِطالق االسمِ املُطْلَقِ، والغريب أَكثر ما يطْلقونه على الفَ
 يبسقون، فَيقولونَ يف املُطْلَقِ والنفَرن حيثُ استعمالُهم الفعل املشتق فال يعليهِما، وأما م

  .)٤("تفرد بِه فُالنٌ، أو أغرب به فالن
ال يلزم وذا يتضح أن الغريب والفرد مترادفان، وأما يدالن على الفردية الىت 

يف احلديث الغريب، مثل أفراد ال تدخل بعض األفراد و من االتصاف به الرد وال القبول،
  البلدان وأفراد القبائل.

                                                
  .١/١٩٧ينظر: خمتار الصحاح مادة (غ ر ب)    )١(
  . ٢٧٠املصدر السابق ص   )٢(
 ٥٤، ص الرحيلي،ت/الينبن حجر العسق، النزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر   )٣(

.  
  . ٦٦، ص بن حجر العسقالينال ،نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر   )٤(

(١٩٤)



      
 ١٩ 

وللغريب معىن آخر: أنه متضمن الداللة على اخلطأ أو العلة، وأن يف النفس منه  
ل عنه ، فقد نقاخلطأجعل اإلمام أمحد بن حنبل مصطلح الغريب دليال على شيئًا. فقد 

قَالَ: سمعت أَحمد بن حنبلٍ ، يقُولُ: " إِذَا سمعت أنه محمد بن سهلِ بنِ عسكَرٍ ، 
أَصحاب الْحديث يقُولُونَ: هذَا حديثٌ غَرِيب ، أَو فَائدةٌ ، فَاعلَم أَنه خطَأٌ ، أَو دخلَ 

خ أَو ، يثدي حيثٌ فدح إِنْ كَانَ قَدو ، ادنإِس لَه سيثٌ لَيدح أَو ، ثدحالْم نطَأٌ م
  .)١("روى شعبةٌ وسفْيانُ 

روينا عن أيب "عبد اهللا بن - رمحه اهللا- ومما يشهد لذلك أيضا قول ابن الصالح 
 يثدكَح يثدالْح نم رِيبةَ مندة احلافظ األصبهاين" أنه قال: "الْغادقَتو رِيهالز

وأَشباههِما من الْأَئمة ممن يجمع حديثُهم، إِذَا انفَرد الرجلُ عنهم بِالْحديث يسمى 
  .)٢("غَرِيبا

ومعلوم أن التفرد عن الراوي الكبري املشهور مبا ال يعرفه أصحابه فإنه مما يوقع 
  ا يدعوا للنظر والبحث والدراسة عن معىن الغرابة فيه .الريبة يف احلديث، مم

  أقسام الغريب من حيث الصحة والضعف:
  إنَّ الغريب ينقسم من حيث الصحة وعدمها إىل قسمني: صحيح وغري صحيح.

قال ابن الصالح ـ رمحه اهللا تعاىل ـ: " ثُم إِنَّ الْغرِيب ينقَِسم إِلَى صحيحٍ، 
  .)٣("مخرجة في الصحيحِ،وإِلَى غَيرِ صحيحٍ، وذَلك هو الْغالب علَى الْغرِيبِكَالْأَفْراد الْ

                                                
  .١٤٢ص : للخطيب الرواية علمالكفاية يف    )١(
أسند هذا و . ٢٧٠ص  نور الدين عتر، ت / معرفة أنواع علوم احلديث، ويعرف مبقدمة ابن الصالح  )٢(

احلافظ ابن طاهر املقدسي يف أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهللا صلى  الكالم البن منده
الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد املقدسي  : أيبهملؤلف،  ١/٥٣،اهللا عليه وسلم لإلمام الدارقطين

الطبعة: ، بريوت –: دار الكتب العلمية ، طهـ)٥٠٧الشيباين، املعروف بابن القيسراين (املتوىف: 
  .: حممود حممد حممود حسن نصار / السيد يوسف، تم١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ألوىل، ا

  . ٢٧٠ص  نور الدين عتر،ت/معرفة أنواع علوم احلديث، ويعرف مبقدمة ابن الصالح   )٣(

(١٩٥)



      
 ٢٠ 

، ويعدونه من وملا كان الغالب يف الغرائب عدم الصحة فقد كره املتقدمون روايتها 
ره الظَّاهر : " شر الْعلْمِ الْغرِيب، وخي- رمحه اهللا-شر احلديث، كما قال اإلمام مالك 

" اسالن اهور ي قَد١(الَّذ(.  

  املطلب الثاين: احلديث الشاذ وعالقته بالتفرد
  : هـتعريف

أي: انفرد  - بضم الشني وكسرها  - الشاذ لغة: املنفرد، يقال: شذَّ يشذُّ ويشذُّ 
  .)٢(وندر عن اجلمهور

حلديث أنْ يروِي الثِّقَةُ ما ال ليس الشاذُّ من ا"عرفه الشافعي فقال:   واصطالحا:
ى الناسما رو فالثِّقَةُ حديثاً خيال ما الشاذُّ: أنْ يرويإن ،هغري ٣("يروي( .  

: التفرد، واملخالفة؛ وذلك أمرانيكون شاذا حىت جيتمع فيه وعليه فاحلديث ال 
استوىف بقية  إذاألن تفرد الثقة حبديث مل خيالف فيه غريه ال يعد ضعيفا، بل هو صحيح 

  الشروط.
الذي عليه حفَّاظُ احلديث أنَّ " حلافظُ أبو يعلَى اخلليلي القَزوِيين قال: وعرفه ا

 نفما كانَ ع ،ثقة ثقةً كانَ أو غري ،شيخ شذُّ بذلكي واحد إالَّ إسناد له الشاذَّ ما ليس
  .)٤( "قة يتوقَّف فيه وال يحتج بهغريِ ثقة فمتروك ال يقبلُ، وما كانَ عن ث

فيالحظ من تعريف اخلليلي أن الشاذ مطلق التفرد ال مع اعتبار املخالفة، فيلزم 
  على قوله أن يكون يف الشاذ الصحيح وغري الصحيح .

                                                
 يللسيوطتدريب الراوي و ،٤/١١، بشرح الفية احلديث للعراقي للسخاوي فتح املغيث ينظر:   )١(

٢/٦٣٤.  
  .١/١٤٠، خمتار الصحاح مادة (ش ذذ) ٣/٤٩٤رب مادة (شذذ) ينظر: لسان الع  )٢(
  .١٧٦/ ١، واخلليلي يف اإلرشاد ١١٩عن الشافعي: احلاكم يف معرفة علوم احلديث:  ذكره  )٣(
  .١/١٧٦ اإلرشاد  )٤(

(١٩٦)



      
 ٢١ 

هو احلديثُ الذي ينفَرِد به ثقةٌ من "الشاذ احلاكم فقال:  أبو عبد اهللا عرفهو 
  . )١(" ليس له أصلٌ مبتابِعٍ لذلك الثقةالثِّقات و

  فجعل احلاكم الشاذ تفرد الثقة، فهو أخص من قول اخلليلي .
  عقب احلافظ ابن الصالح على تلك األقوال فقال:

أما ما حكَم الشافعي عليه بالشذوذ فال إشكالَ يف أنه شاذٌّ غري مقبولٍ، وأما ما 
رِهغَي نع حكيناه :لُ احلافظُ الضابطُ، كحديثالعد به  لُ مبا ينفَرِدكشفَي  

((اتيما األعمالُ بالنإن)) )٢(  رمع :به دتفر ،دحديثٌ فَر هرضي اهللا عنه  - ، فإن - 
م عن ثُم تفرد به عن عمر: علْقمةُ بن وقَّاصٍ، ثُ - صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسولِ اِهللا 

.أهلِ احلديث ندع الصحيح على ما هو سعيد حيىي بن :عنه ثُم ،إبراهيم بن لْقمةَ: حممدع  
 أنَّ النيب)) :رمنِ ابنِ عاِهللا بنِ دينارٍ، ع حديثُ عبد :يف ذلك ذلك نم حأوض- 

، تفَرد به عبد اِهللا بن دينارٍ.  )٣( )هبتهعن نهى عن بيعِ الوالِء و - صلى اهللا عليه وسلم 
 أنسٍ: ((أنَّ النيب نع ،نِ الزهريع ،كَّةَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحديثُ مالكلَ مخد

 فَرغامل ه٤(وعلى رأس(به دفَرت ،  ةٌ يف الصحيحنيِ معجرخم فكلُّ هذه .عنِ الزهري مالك
  إالَّ إسناد واحد تفَرد به ثقةٌ.أنه ليس هلا 

                                                
  .١١٩معرفة علوم احلديث ص  )١(
كان بدُء الْوحيِ إىل رسول  باب كَيف، باب بدُء الْوحيِأخرجه البخاري يف صحيحه جزء من حديث،   )٢(

ومسلم يف صحيحه جزء من حديث، كتاب اإلمارة،١( ١/٣صلى اهللا عليه وسلم،  اللَّه ،(  هلاب قَوب
 ٣/١٥١٥، إمنا الْأَعمالُ بِالنية وأَنه يدخلُ فيه الْغزو وغَيره من الْأَعمالِ صلى اهللا عليه وسلم

)١٩٠٧.(  
)، ٢٣٩٨( ٢/٨٩٦، باب بيعِ الْولَاِء وهبته ،كتاب الْعتقِ  رجه البخاري يف صحيحه بلفظه،أخ  )٣(

  ).١٥٠٦( ٢/١١٤٥، باب النهيِ عن بيعِ الْولَاِء وهبته ، كتاب الْعتقِ  ومسلم يف صحيحه بلفظه،
 ٢/٦٥٥،دخولِ الْحرمِ ومكَّةَ بِغيرِ إِحرامٍ باب ،كتاب الْحج أخرجه البخاري يف صحيحه بنحوه،  )٤(

، باب جوازِ دخولِ مكَّةَ بِغيرِ إِحرامٍ ،كتاب الْحج )، ومسلم يف صحيحه جزء من حديث،١٧٤٩(
١٣٥٧( ٢/٩٨٩.(  

(١٩٧)



      
 ٢٢ 

فهذا الذي ذكرناه وغريه من مذاهبِ أئمة احلديث يبين لك أنه ليس األمر يف  
 هنيبعلى تفصيلِ ن يف ذلك بلِ األمر ، واحلاكم اخلليلي على اإلطالقِ الذي أتى به ذلك

نظر فيه، فإنْ كانَ ما انفَرد به خمالفاً لما رواه من هو  ذا انفرد الراوي بشيٍءإ فنقولُ:
أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبطُ كانَ ما انفرد به شاذّاً مردوداً، وإنْ لَم تكُن فيه خمالفةٌ لما 

راوي املنفرد، فإنْ كانَ رواه غريه، وإنما هو أمر رواه هو ولَم يروِه غريه، فَينظَر يف هذا ال
عدالً حافظاً موثوقاً بإتقانِه وضبطه؛ قُبِلَ ما انفرد به ولَم يقْدحِ االنفراد فيه، كما فيما 
 ه؛ كانَ انفرادبه الذي انفرد لذلك وإتقانِه هحبفظ وثَقي نمم يكن وإنْ لَم ،األمثلة نم سبق

ه عن حيزِ الصحيحِ. ثُم هو بعد ذلك دائر بني مراتب متفاوتة  خارماً له مزحزِحاً ل
 هداملقبولِ تفر الضابط احلافظ ةدرج نم بعيد غري به فإنْ كانَ املنفرد :حبسبِ احلالِ فيه

اً من ذلك استحسنا حديثَه ذلك ولَم نحطَّه  إىل قبيلِ احلديث الضعيف، وإنْ كانَ بعيد
  رددنا ما انفرد به، وكانَ من قبيلِ الشاذِّ املنكرِ.

:قسمان أنَّ الشاذَّ املردود ذلك نم جرفخ  
  : احلديثُ  الفرد املخالف. أحدهما
: الفرد الذي ليس يف راويه  من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه  والثاين

 دالتفروالضعف كارةالن ن١(والشذوذُ م(.  
  فيتضح من ذلك أن ابن الصالح سوى بني الشاذ واملنكر.

لمزِيد ضبط، أَو كثرة فإن خولف بأرجح منه: " فقال:وعرفه احلافظ ابن حجر 
ومقابِلُه، وهو  عدد، أو غري ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجِح يقالُ له: املَحفوظُ".

  .)٢(وح، يقالُ له: "الشاذُّ"املرج
                                                

ص  ، املعروف مبقدمة ابن الصالح، ت / الفحل،بن الصالح المعرفة أنواع علوم احلديث  ينظر:   )١(
١٦٨ -١٦٣.  

  . ٨٥، ٨٤البن حجر، ت/ الرحيلي صنزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر   )٢(

(١٩٨)
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، وهذا هو املُعتمد يف تعريف "ما رواه املقْبولُ مخالفاً لمن هو أَوىل منه"الشاذَّ: ف 
  الشاذ، حبسبِ االصطالح. 

فيالحظ من تعريف احلافظ ابن حجر أنه فرق بني الشاذ واملنكر، فإذا وقعت 
ه يتضح أن بني الشاذ واملنكر عموما وخصوصا من املخالفة مع الضعف فهو املنكر، وب

الثقة أو -وجه، فيجتمعان يف اشتراط املخالفة، ويفترقان يف أن الشاذ رواية املقبول 
   ، واملنكر رواية الضعيف .-الصدوق

فالشذوذ حكم بالرد يطلقه احملدث على احلديث الفرد الذي خالف فيه الثقة غريه 
  ق منه، وذا تظهر العالقة بني التفرد والشذوذ.من الثقات مثله أو من هو أوث

 املطلب الثالث: احلديث املنكر وعالقته بالتفرد
  فه احلديث املنكر:تعري

ضد املعروف  واملنكر ،اسم مفعول، من قوهلم: أنكره مبعىن جحده أو مل يعرفه:  ةـلغ
  . )١(أو يقبحه الشرع أو حيرمه أو يكرهه ،وكل ما حتكم العقول الصحيحة بقبحه

  : اـواصطالح
، وقد بيناه سابقا مييز بني املنكر والشاذ فلم - رمحه اهللا–عرفه احلافظ ابن الصالح 
فخرج من ذلك أنَّ ...ذا انفرد الراوي بشيٍء نظر فيه، يف تعريفه للشاذ حيث قال: "إ

:قسمان الشاذَّ املردود .املخالف ما: احلديثُ  الفردهيف والثاين أحد الذي ليس الفرد :
 كارةالن نوالشذوذُ م دالتفر ها يوجبمجابراً ل ما يقع والضبط الثقة نم  راويه

٣(. )٢("والضعف(  
                                                

  .٢/٩٥٢،املعجم الوسيط،  ٥/٢٣٣ينظر: لسان العرب مادة "نكر"   )١(
، ١٦٨ -١٦٣،املعروف مبقدمة ابن الصالح ، ص بن الصالح المعرفة أنواع علوم احلديث  ينظر:  )٢(

  ت / الفحل.
بلَغنا عن أيب بكرٍ أمحد بنِ " له فقال: البِردجيي تعريف احلافظ - رمحه اهللا - ن الصالحوذكر احلافظ اب  )٣(

                         = (١٩٩)
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الشاذَّ: ما رواه املقْبولُ مخالفاً لمن هو وعرفه احلافظ ابن حجر فقال بعد تعريفه  
نهاملخالف...، فأَوىل م تيقال إنْ وقَع ومقابلُه ،"روفاملَع" :قالُ لهي اجِح؛ فالرفعالض ة مع

  .)١(له: "املنكَر"
الثقة "، وهذا هو  ملا رواهخمالفاً  ما رواه الضعيف" فاحلديث املنكر هو: وعليه

  .املشهور يف عرف املتأخرينالتعريف 
  :احلديث املنكر عند املتقدمني أما تعريف

عندهم، وأول من أفرده بالتصنيف كعلم من أنواع  رحياًتعريفاً ص له أجد فلم
علوم احلديث احلافظ ابن الصالح. ولكن يظهر معناه عند املتقدمني من خالل االستقراء 

  والتتبع ملنهجهم وأقواهلم.
  فيطلق املنكر عندهم على أمرين:

 األول : يطلق على احلديث الذي تبني فيه خطأ راويه أو ترجح. فيكون احلديث
  املنكر هو احلديث الباطل واخلطأ.

وقد سئل:ترى أن نكتب احلديث  - رمحه اهللا- يدل على ذلك قول اإلمام أمحد
   .)٢(املنكر؟ قال:" املنكر أبداً منكر، قيل له فالضعفاء؟ قال: قد حيتاج إليهم يف وقت"

فدل ذلك على أن املراد به اخلطأ ال جمرد الضعيف؛ ألنه فرق بينه وبني حديث 
  عفاء.الض

                                                                                                                   
   = نال م ،هغريِ روايت نم هنتم فرعالرجلُ وال ي به احلديثُ الذي ينفرد :هأن ظاحلاف دجييهارونَ البِر

آخر وجه نوال م ،منه الذي رواه احلكمِ على الوجه لْ. وإطالقفَصي ولَم ذلك دجييالبِر فأطلق .
أهلِ احلديث نيف كالمِ كثريٍ م موجود ،أو الشذوذ أو النكارة دبالر دت/مقدمة ابن الصالح ".التفر ، 

  . ١/٢٧٦تدريب الراوي ، وينظر: ١٦٩ص ،الفحل
  .  ٨٦، ٨٥، ص الرحيلي ، ت/ نزهة النظر  )١(
  . ١/٣٨٥شرح علل الترمذي البن رجب   )٢(

(٢٠٠)
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الثاين: ويطلق املنكر أيضا على احلديث الذي ظهرت عليه عالمات النكارة، وهي  
  كثرية منها: 

"عالمة املنكر يف حديث احملدث إذا ما  ال اإلمام مسلم:ق التفرد مع املخالفة، - 
عرضت روايته للحديث على رواية غريه من أهل احلفظ والرضى خالفت روايته روايتهم 

فإن كان األغلب من حديثه كذلك كان مهجور احلديث غري مقبوله  ،ومل تكد توافقها
  )٢(.)١(وال مستعمله "

  أو التفرد مع مراعاة حال الراوي املتفرد، وأن تفرده ال يحتمل.  - 
  أو التفرد مبا ال يعرف . - 

مما سبق يتضح أن إطالق لفظ املنكر عند األئمة املتقدمني هو ما تبني فيه خطأ 
أو خمالفته . -مقبوال أو ضعيف –ح، وال يقيد حبال الراوي راويه أو ترج  

فهو قد  مفهوم املنكر عند املتقدمني أوسع من كونه:"خمالفة الضعيف للثقات"،ف
  وقد يشمل تفرد املتروك، الذي ال حتل الرواية عنه. الذي تبني خطؤه، يشمل تفرد الثقة

له إطالقات عدة ديث املنكر هوم احلمففوذا تتضح العالقة بني الفرد واملنكر، 
أراد  :فبعضهم أراد به: ما تفرد به الضعيف. وبعضهممدارها على خطأ الراوي املتفرد، 

  لشاذ . وبعضهم: أراد به ما خالف به الضعيف للثقة أو الثقات.ابه مرادف 
فيتضح مما سبق أنه ال حيكم على الرواية أا منكرة، إال بعد عرضها على رواية 

                                                
  . ٥٧ - ٥٦/ ١مسلم للنووي  مقدمة شرح  )١(
الَ ابن دقيقِ الْعيد في شرحِ الْإِلْمامِ: قَولُهم: روى مناكري، لَا يقْتضي بِمجرده ترك قال السخاوي: ق  )٢(

ي رِوف رياكنالْم كْثُرى تتح هتايرِو يثدالْح كَرنأَنَّ م؛ ل يثدالْح كَرنم :يهقَالَ فى إِلَى أَنْ يهتنيو ،هتاي
فتح املغيث . وصف في الرجلِ يستحق بِه الترك لحديثه. والْعبارةُ الْأُخرى لَا تقْتضي الديمومةَ

يف ترمجة:  قال الذهيب.   و ٢/١٣٠،  علي حسني علي ،ت/راقيبشرح الفية احلديث للع ،لسخاويل
حتقيق: ، ٢٥٩/ ١ميزان االعتدال .أمحد بن عتاب املروزي: " ما كل من روى املناكري يضعف " 

  الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبداملوجود.

(٢٠١)



      
 ٢٦ 

وال حيكم على  ،وإن مل توافق فهي غرائب منكرة ،فإن وافقتها فهي مقبولة الثقات، 
، فإن كان صاحب املناكري ثقة الراوي أنه منكر احلديث حىت تكثر املناكري يف رواياته

فرواياته املوافقة لروايات الثقات تقبل، أما ما خيالف فتترك، وأما إن كان راوي املناكري 
  .افقه أحد أم ال، ألنه منكر احلديث (متروك) ضعيفاً فإنه تترك روايته و

  املطلب الرابع : زيادة الثقة وعالقتها بالتفرد
  تعريف زيادة الثقة:
زاد  :يقولون ،أصل يدل على الفضل - الزاء والياء والدال-الزيادة يف اللغة: 

  .)١(النقصهي النماء والكثرة، خالف . والزيادة مصدر زاد يزيد: وزائدالشيء يزيد فهو 
ق ووثَّ ،هنمائت :قةاقة وثثَو - بالكسر فيهما- ق ق به يثمصدر قولك وثوأما الثقة: ف

  .)٢(أيضا قال له إنه ثقة هقَووثَّ ،قالشيء توثيقا فهو موثَّ
  واصطالحا: 

تفرد الراوي بزيادة يف احلديث عن بقية الرواة عن شيخ عرفه ابن كثري بقوله:"
  .)٣("ادة الثقةهلم، وهذا الذي يعرب عنه بزي

"أن يروي مجاعة حديثاً واحداً  ما مسألة زيادة الثقة فصوراوأ :وقال ابن رجب
  .)٤(بقية الرواة"ومنت واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، مل يذكرها بإسناد واحد، 

زيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة يف رواية " وقال الدكتور نور الدين عتر:
  .)٥("مجلة يف السند أو املنت احلديث من لفظة أو

                                                
  . ة (زيد)ماد ٣/٤٠مادة (زيد)، ومعجم مقاييس اللغة  ،١٩٨/ ٣لسان العرب  ينظر:  )١(
  . ٢/١٠١١، املعجم الوسيط ١/٢٩٥، مادة(وثق)، خمتار الصحاح ١٠/٣٧١ينظر: لسان العرب   )٢(
  . ٦١ص  تصار علوم احلديثالباعث احلثيث إىل اخ  )٣(
  .٦٣٥/ ٢شرح علل الترمذي، ابن رجب   )٤(
  . ٤٢٣ص  النقد يف علوم احلديثمنهج   )٥(

(٢٠٢)
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بنفس  ،راو واحد ثقة عن بقية الرواةبه تفرد ما  مما سبق يتضح أن زيادة الثقة: 
  السند عن نفس الشيخ، بزيادة لفظة يف املنت، أو وصل مرسل، أو رفع موقوف.

أكثر من واحد كأن يتابع ذلك الثقة بثقة آخر، خرج عن فإذا وقعت الزيادة من 
حلديث من قبيل زيادة الثقة، وإمنا هو من قبيل املختلف، الحتمال أن أن يكون هذا ا

احلاصلة من بعض الصحابة على صحايب وأما الزيادة يكون الشيخ رواه على الوجهني. 
 دنالس مقبولة باالتفاق.فآخر، إِذا صح  

  عالقة التفرد بزيادة الثقة
أنوع التفرد،  من نوع هومنا إ احلديث يف بزيادة الثِّقة تفرد أنيالحظ مما سبق 

إال أنه مقيد بكون املتفرِد ثقة، والثقة بالراوي مظنة لقبول روايته، وتفرده بالزيادة دون 
غريه مظنة للوهم واخلطأ فيها، لذا تعددت أقوال العلماء يف قبول تلك الزيادة وعدم 

  قبوهلا.
  أقوال العلماء يف زيادة الثقة قبوال وردا.

 بول مطلقا.القول األول: الق
إىل قبول زيادة الثقة مطلقا، وتبعهم يف ذلك  مجاعة من أئمة الفقه واألصولذهب 

  بعض أئمة احلديث.
وال فرق بني أن يروي الراوي العدل حديثا فال يرويه أحد غريه  "قال ابن حزم: 

 وبني أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة مل يروها ،أو يرويه غريه مرسال أو يرويه ضعفاء
غريه من رواة احلديث وكل ذلك سواء واجب قبوله بالربهان الذي قدمناه يف وجوب 
قبول خرب الواحد العدل احلافظ وهذه الزيادة وهذا اإلسناد مها خرب واحد عدل حافظ 

  .)١("ففرض قبوهلما

                                                
  .٢/٩١ بن حزمإل اإلحكام يف أصول األحكام  )١(

(٢٠٣)



      
 ٢٨ 

لْحديثَ العراقي: " الصحيح الَّذي علَيه الْجمهور أَنَّ الراوِي إِذَا روى اوقال  
نع حجرالْم وذَا هةً، هادفْعِ زِيالر الَةي حف هعأَنَّ مفْعِ ؛ للرل كْمقُوفًا فَالْحوما وفُوعرم د

" يثدلِ الْح١(أَه(.  
قال احلافظ ابن حجر:"وجزم ابن حبان، واحلاكم وغريمها بقبول زيادة الثقة و
  .)٢(مطلقاً"

: " والْحق أَنَّ الزيادةَ مع الْواصلِ، وأَنَّ الْإِرسالَ نقْص في الْحفْظ السخاوي وقال
" انيسالن نانُ مسالْإِن هلَيبِلَ عا جم٣(ل(.  

 القول الثاين: الرد مطلقا.
ناقصا، ولَا من غَيرِه،  وقيلَ: لَا تقْبلُ الزيادةُ مطْلَقًا لَا ممن رواهقال السخاوي: "

.نيثدحالْم نمٍ مقَو ناغِ عبالص نابو ،يبطالْخ كَاهح  رِيهكْرٍ الْأَبأَبِي ب نع يكحو
رأَم فعضيا وهنوها يهرِفَتعم نع مهابذَها وهقْلنل فَّاظالْح كرأَنَّ تكُونُ قَالُوا: ليا، وه

معارِضا لَها، ولَيست كَالْحديث الْمستقلِّ ؛ إِذْ غَير ممتنِعٍ في الْعادة سماع واحد فَقَطْ 
 ابذَهو ،داحو يثدحل ةاعمالْج اعما سيهف نِعتميو ،بِه هادرفاناوِي والر نم يثدلْحل

  .)٤("يادة فيه علَيهِم ونِسيانها إِلَّا الْواحدزِ
  القول الثالث: التفصيل.

  ردها.فتقبل الزيادة إذا احتفت بالقرائن املرجحة لقبوهلا، وترد إذا دلت القرائن على 
احلافظ العالئي: "كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن كعبد الرمحن بن مهدي قال 

يقتضي أم ال حيكمون يف  ،القطان وأمحد بن حنبل والبخاري وأمثاهلموحيىي بن سعيد 
                                                

  . ٢٢٠/ ١فتح املغيث   )١(
  .٦٨٨ - ٦٨٧/ ٢ البن حجر النكت على ابن الصالح  )٢(
  .٢٦٧/ ١فتح املغيث   )٣(
  .١/٢٦٣فتح املغيث   )٤(

(٢٠٤)



      
 ٢٩ 

هذه املسألة حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إىل ما يقوى عند  
  .)١(أحدهم يف كل حديث حديث"

أكثر احلفاظ املتقدمني فإم يقولون يف احلديث إذا :" -رمحه اهللا- وقال ابن رجب 
د وإن مل يرو الثقات خالفه أنه ال يتابع عليه، وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم انفرد به واح

واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه، ورمبا  ،إال أن يكون ممن كثر حفظه
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس 

  .)٢("عندهم لذلك ضابط يضبطه

شتهِر عن جمعٍ من العلماِء القَولُ بقَبولِ الزيادة مطْلقاً من واوقال ابن حجر: "
غريِ تفصيلٍ، وال يتأَتى ذلك على طريقِ املُحدثني الَّذين يشترِطونَ يف الصحيحِ أَنْ ال 

منه ن هو أَوثقم الثِّقة خالَفةذوذَ مبرونَ الشيكونَ شاذّاً، مثَّ يفس ،أَغفلَ والع نمم بج
يف حد ذوذتفاِء الشان راطته باشرافتاع م معحيحِ، وكذا احلَسنِ ذلك منهالص احلديث ،

واملَنقولُ عن أَئمة احلَديث املُتقَدمني كعبد الرمحنِ بنِ  مهدي، وحيىي القَطَّان، وأَمحد بنِ 
والبخاري، وأَيب زرعةَ ، وأَيب حامتٍ، والنسائي،  املَديين، حنبلٍ، وحيىي بنِ معنيٍ، وعلي بنِ

اعتبار الترجيحِ فيما يتعلَّق بالزيادة وغريها، وال يعرف عن أَحد  - والدارقطين وغريِهم 
يادةقَبولِ الز م إِطالق٣("منه(.  

رائن يف قبول الزيادة والصواب ما ذهب إليه أصحاب هذا املذهب من حتكيم الق
  أو ردها.

وخالصة القول أن كل حالة تدرس على حدة  ويحكَم عليها مبا يليق حباهلا من 
  القبول أو الرد بعد معرفة القرائن احملتفة ا.

                                                
  .٢/٦٠٤البن حجر  لنكت على كتاب ابن الصالحا  )١(
  .٢/٥٨٢البن رجب  شرح علل الترمذي  )٢(
  ت عتر. ٧٠، ٦٩نزهة النظر ص   )٣(

(٢٠٥)



      
 ٣٠ 

  وهذه القرائن كثرية ومتعددة منها: 
بلوغ الراوي احلافظ درجة عالية يف العدالة والضبط، وكون الغالب يف شأنه  - 

  وافقة الثقات األثبات.م
كثرة مالزمة الراوي املتفرد بالزيادة لشيخه املتفرد عنه ا، أو كثرة روايته  - 

  عنه. 
أن ال تدل القرائن على ومهه وخطأه يف تلك الزيادة، ككثرة عدد خمالفيه، أو  - 

قة حفظهم، أو كثرة مالزمتهم للشيخ املتفرد عنه، أو انفراده بزيادة مل يروها املختصون د
  عن الشيخ، أو كون الزيادة مناصرة ملذهب الراوي املتفرد ا، وحنو ذلك.

(٢٠٦)



      
 ٣١ 

  ع ــــــــث الرابـــــاملبح 
  اتـــراد الثقـــن أفـــني مــف احملدثـــموق

الثقة، وقلنا أن زيادة الثقة نوع من أنواع التفرد،  بعد أن بينا عالقة التفرد بزيادة
ولكي يتضح موقف احملدثني من تفرد الثقة باحلديث البد من بيان الفرق بيه وبني زيادة 

  الثقة.

  الفرق بني "تفرد الثقة" و"زيادة الثقة" .

وال فرق بني أن  "مل يفرق ابن حزم بني زيادة الثقة وتفرده باحلديث حيث قال: 
 ،لراوي العدل حديثا فال يرويه أحد غريه أو يرويه غريه مرسال أو يرويه ضعفاءيروي ا

وبني أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة مل يروها غريه من رواة احلديث وكل ذلك 
سواء واجب قبوله بالربهان الذي قدمناه يف وجوب قبول خرب الواحد العدل احلافظ 

  .)١("احد عدل حافظ ففرض قبوهلماوهذه الزيادة وهذا اإلسناد مها خرب و

إنّ الفرق بني تفرد الراوي " :حيث قال حجرومن العلماء من فرق بينهما كابن 
باحلديث من أصله وبني تفرده بالزيادة ظاهر، ألن تفرده باحلديث ال يلزم منه تطرق 

زيادة إذا السهو والغفلة إىل غريه من الثقات، إذ ال خمالفة يف روايته هلم، خبالف تفرده بال
مل يروها من هو أتقن منه حفظاً وأكثر عدداً، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، 

  .)٢( "ومبىن هذا األمر على غلبة الظن

احلافظ العالئي: "كالم األئمة املتقدمني يف هذا الفن كعبد الرمحن بن مهدي قال 
قتضي أم ال حيكمون يف وحيىي بن سعيد القطان وأمحد بن حنبل والبخاري وأمثاهلم ي

هذه املسألة حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إىل ما يقوى عند 
                                                

  .٢/٩١ بن حزمإل حكاماإلحكام يف أصول األ  )١(
   .٦٩١/ ٢ البن حجر لنكت على ابن الصالحا  )٢(

(٢٠٧)



      
 ٣٢ 

  .)١(أحدهم يف كل حديث حديث" 

من خالل النظر يف أقوال العلماء يف زيادة الثقة وتفرده باحلديث يتضح لنا أنه ال 
  ر ما حيتف ا من القرائن.يطلق القول بقبوله أو رده دون النظر يف الرواية واعتبا

أكثر احلفاظ املتقدمني فإم يقولون يف احلديث إذا :" - رمحه اهللا- قال ابن رجب  
انفرد به واحد وإن مل يرو الثقات خالفه أنه ال يتابع عليه، وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم 

تنكرون إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه، ورمبا يس
بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك 

  .)٢("ضابط يضبطه

إىل ، وأن احلكم عائد " إشارة إىل تلك القرائنوهلم يف كل حديث نقد خاصويف قوله "
  وغريه كثريا من تلك القرائن. )٣(ذكر ابن رجبحال احلديث يف إسناده ومتنه، وقد 

  ه القرائن ما يتعلق حبال الراوي:ومن هذ - 

فتفرد الثقة باحلديث ليس كتفرد الضعيف، وكذا تفرد الثقة املوصوف باحلفظ  
  وموافقة الشيوخ ، وتفرد املختص بالشيخ ليس كتفرد غريه . 

لذا جند كثريا من احملدثني حيتجون بتفردات بعض الثقات، ويردون بعضها بناء 
  على تلك القرائن املرجحة .

حكْم أَهلِ الْعلْمِ، والَّذي نعرِف من مذْهبِهِم في :" - رمحه اهللا–ل اإلمام مسلم قا
قَبولِ ما يتفَرد بِه الْمحدثُ من الْحديث أَنْ يكُونَ قَد شارك الثِّقَات من أَهلِ الْعلْمِ 

نعأَما، وووا رضِ معي بف فْظالْحو  ثُم ،ككَذَل جِدفَإِذَا و ،ملَه افَقَةولَى الْمع كي ذَلف
                                                

  . ٢/٦٠٤املصدر السابق   )١(
  .٢/٥٨٢البن رجب   شرح علل الترمذي  )٢(
  .١/١٥٦ينظر :املصدر السابق    )٣(

(٢٠٨)



      
 ٣٣ 

 هتادزِي قُبِلَت ابِهحأَص دنع سئًا لَييش كذَل دعب اد١("ز(.  
أَئمة فَما يتفَرد بِه حافظٌ مشهور ثقَةٌ ، أَو إِمام عنِ الْحفَّاظ والْ وقال اخلليلي: "...

نا فَهو صحيح متفَق علَيه كَحديث حدثَناه عمر بن إِبراهيم بنِ كَثريٍ الْمقْرِئ، بِبغداد، وأَ
بِي مزاحمٍ، سأَلْته حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ عبد الْعزِيزِ الْبغوِي، حدثَنا منصور بن أَ

وخلَف بن هشامٍ الْبزار، ومحمد بن سلَيمانَ، قَالُوا: حدثَنا مالك بن أَنسٍ، عنِ ابنِ 
ر ، شهابٍ، عن أَنسٍ، أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم دخلَ مكَّةَ يوم الْفَتحِ ، وعلَيه الْمغفَ

قَالَ مالك،: قَالَ ابن » اقْتلُوه«فَقيلَ: هذَا ابن خطَلٍ متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبة. فَقَالَ: 
، كالم بِه فَرِدنذَا يها. ورِمحم ذئموي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر كُني ابٍ،: لَمهش 

  .)٣(، فَهذَا وأَشباهه من الْأَسانِيد متفَق علَيها ...)٢(شهابٍ، عن أَنسٍ  عنِ ابنِ
عيسى بن يونس: " ربما رأَيت سفْيانَ وأما عن تفرد املختص عن الشيخ، قال 

فَي ،كُملَيع لَامقُولُ: سشِ فَيمجِيُء إِلَى الْأَعي رِيالثَّو ،معقُولُ: نفَي :يدعس نانُ بفْيقُولُ: س
  .)٤(فَيقُولُ: خذْ بِيدي، فَيأْخذُ بِيده فَيدخلُه فَيحدثُه ويدعنا "

لذا جند احملدثني يقبلون تفردات الثقات من األقارب عن شيوخهم؛ وعليه فحال 
  ة من عدمه.الراوي من أهم القرائن املرجحة لقبول تفرد الثق

  ومن هذه القرائن ما يتعلق حبال املروي: - 
فالنظر يف منت احلديث من أهم القرائن املبينة لقبول التفرد وعدم قبوله، وهو باب 
عظيم ال يقدر عليه إال أصحاب األلباب والعقول بالنظر الصحيح يف نصوص الشريعة 

                                                
  .بريوت –: دار إحياء التراث العريب ، طحممد فؤاد عبد الباقي، ت/ ١/٦مقدمة صحيح مسلم   )١(
 ٢/٦٥٥،باب دخولِ الْحرمِ ومكَّةَ بِغيرِ إِحرامٍ ،كتاب الْحج بخاري يف صحيحه بنحوه،أخرجه ال  )٢(

 ٢/٩٨٩، باب جوازِ دخولِ مكَّةَ بِغيرِ إِحرامٍ ،كتاب الْحج )، ومسلم يف صحيحه بنحوه،١٧٤٩(
)١٣٥٧.(  

  . ١٦٨، ١/١٦٧إلرشاد   ا)٣(
  .١/٣٠٦للخطيب البغدادي  وآداب السامع اجلامع ألخالق الراوي  )٤(

(٢٠٩)



      
 ٣٤ 

  والغوص يف معانيها.من فقهائها وعلمائها الذين أفنوا أعمارهم يف طلب علومها  
  ومن أمهها: - منها قرائن قبول وقرائن رد -وهذه القرائن كثرية 

  ، أو إمجاع العلماء.)١(خمالفة املنت لألحاديث الصحيحة -١

ومن مجلة الغرائب املنكرة األحاديث الشاذة  :" - رمحه اهللا - قال ابن رجب
ملنت كاألحاديث اليت وما هو شاذ ا... ، اإلسناداملطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ 

، ومن ذلك )٢("صحت األحاديث خبالفها، أو أمجعت أئمة العلماء على القول بغريها
الْقَاسم بن عبد الرحمن، عن أَبِيه، عن أَبِي بردةَ، قَالَ  عن ماكاألحوص عن س حديث أيب

 :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر"بروااشكَرسلَا تو وفي الظُّر٣("وا ف( .  
يروِيه أَبو الْأَحوصِ، عن سماك، عنِ الْقَاسمِ، عن أَبِيه، عن أَبِي  ":- الدارقطين  قال

ي ، فَقَالَ عنه سعيد بن سلَيمانَ: عن سماك، عن أَبِ)٤(واختلف عن أَبِي الْأَحوصِ بردةَ.
.أَبِيه نةَ، عدرا. بضأَي اكملَى سصِ عوو الْأَحأَب يهف مهوصِ، وولَى أَبِي الْأَحع يهف مهوو 

وإِنما روى هذَا الْحديثَ سماك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أَبِيه، ووهم أَيضا في 
   .)٥("تسكَروا، والْمحفُوظُ عن سماك، أَنه قَالَ: وكُلُّ مسكرٍ حراممتنِه، في قَوله: ولَا 

هذَا حديثٌ منكَر، غَلطَ فيه أَبو الْأَحوصِ سلَّام بن مسلمٍ، لَا  وقال اجلوزجاين:
                                                

 عند العمل فإن مل توجد خمالفة بل ورد ما يشهد لصحته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو أن عليه  )١(
  العلم فهي قرينة قبول . أهل

  . ٢/٦٢٤شرح علل الترمذي   )٢(
ليت اعتل ا من أباح شراب ، كتاب األشربة، ذكر األخبار االكربى بلفظه أخرجه النسائي يف السنن  )٣(

جزء كتاب األشربة )،والدارقطين يف سننه ٥٦٧٧(٨/٣١٩)، ويف اتىب ٥١٨٧( ٣/٢٣١ السكر،
  ).  ٦٧، ٦٦( ٤/٢٥٩منه،

سالم بن سليم احلنفي موالهم أبو األحوص الكويف ثقة متقن صاحب حديث من  :األحوصبو أ  )٤(
  .٢٦١، صـ٤٧٤/ـ١، الكاشف ٣/٢٥٣. ميزان االعتدال السابعة مات سنة تسع وسبعني

  ).٩٥٥، (٦/٢٦ الدارقطينعلل   )٥(

(٢١٠)



      
 ٣٥ 

حربٍ، قَالَ: أَحمد بن حنبلٍ: كَانَ نعلَم أَنَّ أَحدا تابعه علَيه من أَصحابِ سماك بنِ  
هي لَفْظفو ،هادني إِسف رِيكش الَفَهخ ،يثدذَا الْحي هئُ فطخصِ يووالْأَح١(أَب(.  

وقرينة العلة اليت صرح ا الدارقطين هي خمالفة أَبِي اَألحوصِ الثقات يف منت 
احملفوظ عن ون سماك بنِ حربٍ ذا اإلسناد واملنت، احلديث؛ ألنَّ احلديث غري معروف ع
، فخالف املشهور الثابت من األحاديث، وهذه )٢(سماك أنه قال: وكل مسكر حرام

  .)٣(القرينة كثرياً ما يعلّ ا النقاد األحاديث، وهي من أظهر القرائن
اعلم أنه : "، قال ابن رجب)٤(يف الطالق الثالثطاوس عن ابن عباس، وحديث 

مل يثبت عن أحد من الصحابة وال من التابعني، وال من أئمة السلف املعتد بقوهلم يف 
الفتاوى يف احلالل واحلرام شيء صريح يف أن الطالق الثالث بعد الدخول حيسب 
واحدة، إذا سيق بلفظ واحد" وأما حديث ابن عباس، فقد قال ابن رجب: فهذا احلديث 

                                                
  .   ٢/٢٧٥ ، أليب عبد اهللا اجلوزجايناألباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري  )١(
حدثنا عبد الْحميد بن بيان الْواسطي ثنا إسحاق )، قال: ٣٤٠٥( ٢/١١٢٧أخرج ابن ماجة يف سننه، ،   )٢(

عن ش فوسةَ عن أبيه عن النيببن يديرةَ عن بن برميخمِ بن معن الْقَاس اكمعن س صلى اهللا  رِيك
.   وأخرج الدارقطين يف قال كنت نهيتكُم عن الْأَوعية فَانتبِذُوا فيه واجتنِبوا كُلَّ مسكرٍ عليه وسلم

ن أمحد بن اهليثم نا أمحد بن إبراهيم حدثنا علي ب ) ،قال:٦٨( ٤/٢٥٩،كتاب األشربة  سننه،
القوهستاين نا حيىي بن حيىي نا حممد بن جابر عن مساك عن القاسم بن عبد الرمحن عن بن بريدة عن أبيه 

قال كنا يناكم عن الشرب يف األوعية فاشربوا يف أي سقاء شئتم وال  صلى اهللا عليه وسلم عن النيب
  .أعلم تشربوا مسكرا وهذا هو الصواب واهللا

 رسالة ماجستري، ٣٢٤، ٣٢٣صـ  منهج اإلمامِ الدارقطنِي يف نقد احلديث يف كتابِ العلَّلينظر:   )٣(
  . عبد الرمحن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي أليب

حدثنا  ) قال:١٤٧٢( ٢/١٠٩٩،باب طَلَاقِ الثَّلَاث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الطالق،  )٤(
ق بن إبراهيم ومحمد بن رافعٍ واللفظ البن رافعٍ قال إسحاق أخربنا وقال بن رافعٍ حدثنا عبد إسحا

رسول اللَّه دهعلى ع اسٍ قال كان الطَّلَاقبسٍ عن أبيه عن بن ععن بن طَاو رمعاقِ أخربنا مزصلى  الر
خلَافَة عمر طَلَاق الثَّلَاث واحدةً فقال عمر بن الْخطَّابِ إِنَّ  وأَبِي بكْرٍ وسنتينِ من اهللا عليه وسلم

  . الناس قد استعجلُوا يف أَمرٍ قد كانت هلم فيه أَناةٌ فَلَو أَمضيناه عليهم فَأَمضاه عليهم 

(٢١١)
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يقان، أحدمها مسلك اإلمام أمحد ومن وافقه، وهو يرجع إىل الكالم ألئمة اإلسالم فيه طر 
يف إسناد احلديث، لشذوذه وانفراد طاوس به، وأنه مل يتابع عليه، وانفراد الراوي 
باحلديث خمالفا لألكثرين هو علة يف احلديث، يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذا 

ة املتقدمني كاإلمام أمحد، وحيىي ومنكرا إذا مل يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريق
القطان وحيىي بن معني، مث قال ابن رجب: ومىت أمجع علماء األمة على اطراح العمل 

  حبديث وجب اطراحه، وترك العمل به.
مث قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس وهو راوي احلديث أنه أفىت خبالف 

ديث بانفرادها فكيف وقد انضم هذا احلديث، ولزوم الثالث اموعة، وهذه علة يف احل
  ، وإمجاع األمة على خالفه.واإلنكارإليها علة الشذوذ، 

وعن طريق الثاين يقول ابن رجب: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه، وهو 
  .)١(الكالم يف معىن احلديث، وهو أن حيمل على غري املدخول ا

  .)٢(أن املنت ال يشبه كالم النبوة -٢
ومن ذلك أم يعرفون الكالم الذي يشبه كالم  : "-ه اهللارمح - قال ابن رجب

قال ابن أيب حامت الرازي،  ،النيب صلى اهللا عليه وسلم من الكالم الذي ال يشبه كالمه
عن أبيه: تعلم صحة احلديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كالما يصلح أن يكون مثل كالم 

  .ومن ذلك ما يشبه كالم القصاص ، )٣("النبوة
  خمالفة راويه ملقتضاه: -٣

"قاعدة: يف تضعيف حديث الراوي إذا روى ما خيالف رأيه".  :قال ابن رجب
فمنها: أحاديث أيب  وقال: قد ضعف اإلمام أمحد وأكثر احلفاظ أحاديث كثرية مبثل هذا.

                                                
  . ١/٢٤٧ينظر: شرح علل الترمذي   )١(
  . ١/١٦٢املصدر السابق   )٢(
  . ١/١٦٣السابق املصدر   )٣(

(٢١٢)
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هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسح على اخلفني، ضعفها أمحد ومسلم وغري  
  .)١("أبو هريرة ينكر املسح على اخلفني فال يصح له فيه رواية :محدوقال أ، واحد

مما سبق نستخلص أن األصل يف رواية الثقة أا مقبولة ما مل تدل القرائن على 
  خالف ذلك من وهم أو نكارة، فتفرد الثقة باحلديث يقبل بشرطني:

فظ أو الختصاصه األول: أن يكون الراوي املتفرد ممن حيتمل تفرده، ملكانته يف احل
  بالراوي وحنو ذلك حبيث ميكن أن يتفرد مبثل ما انفرد به .

  الثاين: أن ال تدل القرائن على ومهه أو خطئه فيما روى.

                                                
  . ١/١٥٨املصدر السابق   )١(

(٢١٣)
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مث أما بعد: فقد أشتمل هذا البحث على فوائد عظيمة، حتوي درراً كثرية تدل 

  ومن أهم نتائج هذا البحث: على جهود عظيمة بذهلا العلماء صيانة للسنة وخدمة لألمة، 

اعتىن احملدثون بالتفرد عناية بالغة ؛ ملا له من صلة وثيقة مببحث العلة حيث إنه من  - ١
 أهم قرائن العلة.

 .ميدان علم العلل هو حديث الثقات إن -  ٢
إن أفراد الثقات منها املقبول ومنها املردود؛ ألن وصف الراوي بالثقة يدعو إىل  -  ٣

، ووصفه بالتفرد يدعو للنظر والدراسة عن سبب للْوثُوقِ بِنقْله؛ قبول روايته
 تفرده ذا احلديث؛ ألن التفرد مظنة الوهم واخلطأ، وألن الثقة قد خيطئ. 

 إن أسباب تفرد الراوي باحلديث كثرية ومتنوعة . -  ٤
والشاذ،  إن تفرد الراوي باحلديث ينتج عنه أنواع من علوم احلديث منها: الغريب، -  ٥

 واملنكر، وزيادة الثقة.
يتضح من خالل هذا البحث أن الراجح من أقوال العلماء يف قبول زيادة الثقة، أو  -  ٦

قبول تفرده باحلديث وعدم قبوله، أنه ال يطلق القول بقبوله أو رده دون النظر يف 
بول الرواية واعتبار ما حيتف ا من القرائن، وهذه القرائن منها ما يدل على ق

 الرواية، ومنها ما يدل على ردها .
األصل يف رواية الثقة أا مقبولة ما مل تدل القرائن على خالف ذلك من وهم أو  -  ٧

نكارة، فتفرد الثقة باحلديث يقبل بشرطني: األول: أن يكون الراوي املتفرد ممن 
ن أن حيتمل تفرده، ملكانته يف احلفظ أو الختصاصه بالراوي وحنو ذلك حبيث ميك

  يتفرد مبثل ما انفرد به . الثاين: أن ال تدل القرائن على ومهه أو خطئه فيما روى.
   

(٢١٤)
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  عــــــواملراج   ادرـــــــاملص 
 هـ)٥٤٣(املتوىف:  : أليب عبد اهللا اجلوزجايناألباطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ،

عودية، مؤسسة دار اململكة العربية الس - : دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض ط
حتقيق ، م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: الرابعة، . الدعوة التعليمية اخلريية، اهلند

  .وتعليق: الدكتور عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي
 مكتبة الرشد طليلي القزويين ، أليب يعلى اخل :اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث : - 

 .: د. حممد سعيد عمر إدريس، الطبعة: األوىل، حتقيق١٤٠٩ - الرياض 
  الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  يب: ألاختصار علوم احلديثالباعث احلثيث إىل

: دار الكتب العلمية، بريوت ، طهـ)٧٧٤القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف: 
  .حتقيق: أمحد حممد شاكر، الطبعة: الثانية، لبنان –
 يب بكر جالل الدين السيوطي (املتوىف: : ألدريب الراوي يف شرح تقريب النواويت

  .حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، : دار طيبة، طهـ)٩١١
 زكريا حميي  يب: ألالتقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث

، : دار الكتاب العريب، بريوت، طهـ)٦٧٦الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف: 
تقدمي وحتقيق وتعليق: حممد عثمان ، م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة: األوىل، 

  .اخلشت
 عبد الرمحن بن حيىي بن علي بن حممد : لالتنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل

الطبعة: الثانية، ، : املكتب اإلسالمي، طهـ)١٣٨٦املعلمي العتمي اليماين (املتوىف: 
  .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦

 دار الكتب ، طمد بن إمساعيل الصنعاينحمل :ح األنظارتوضيح األفكار ملعاين تنقي :
 .عويضة /حتقيق، م١٩٩٧هـ/١٤١٧الطبعة: األوىل ، لبنان -العلمية، بريوت

  :ذيب السنن البن القيم ( املتوىفالرياض الطبعة  –هـ) ، ط/مكتبة املعارق  ٧٥١
يل بن م، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور إمساع٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨األوىل 
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  غازي مرحبا. 
 بكر اخلطيب البغدادي (املتوىف:  يبأل :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع

  .حتقيق: د. حممود الطحان، الرياض –: مكتبة املعارف ، طهـ)٤٦٣
 أمحد بن أمحد بن حممد العجمي  شهاب الدين: لذيل لب اللباب يف حترير األنساب

اسات اإلسالمية وحتقيق التراث والترمجة، مركز النعمان للبحوث والدر، ط/الشافعي
: د. شادي بن حممد بن سامل ، تم ٢٠١١ - هـ  ١٤٣٢الطبعة: األوىل، ، اليمن

 .آل نعمان
 املتوىف:  اللكنوي اهلنديأليب احلسنات  :الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل)

الطبعة: الثالثة، ، حلب –: مكتب املطبوعات اإلسالمية ، طهـ)١٣٠٤
  .حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ١٤٠٧

 (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي) الفضل زين الدين العراقي (املتوىف:  يب: ألشرح
هـ  ١٤٢٣الطبعة: األوىل، ، لبنان –: دار الكتب العلمية، بريوت ، طهـ)٨٠٦

  .ماهر ياسني فحل - حتقيق: عبد اللطيف اهلميم ، م ٢٠٠٢ - 
 :النووي.  ت  لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف شرح النووي على صحيح مسلم

  هـ.١٣٩٢بريوت ، الثانية  –هـ) ، ط/ دار إحياء التراث العريب ٦٧٦(
 زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، ل :شرح علل الترمذي

 - : مكتبة املنار ، طهـ)٧٩٥السالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي (املتوىف: 
حتقيق: الدكتور مهام ، م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الطبعة: األوىل، ، ردناأل –الزرقاء 

  .عبد الرحيم سعيد
 ) هـ) . ط/ دار ٢٥٦صحيح البخاري: أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري ت

م ، حتقيق د/ مصطفى ديب ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بريوت  –اليمامة  –ابن كثري 
  البغا .

  :دار إحياء طقشريي النيسابوري ، احلسني مسلم بن احلجاج ال يبألصحيح مسلم :

(٢١٦)
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 بريوت ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. –التراث العريب  
  ذيب سنن أيب داود :عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم

، شرف احلق، الصديقي، العظيم  : أليب عبد الرمحن٦/٣٣٠وإيضاح علله ومشكالته
الطبعة: الثانية، ، بريوت –ار الكتب العلمية : د، طهـ)١٣٢٩آبادي (املتوىف: 

  .هـ ١٤١٥
 ط العسقالين الشافعي،  فتح الباري شرح صحيح البخاري:ألمحد بن علي بن حجر

  بريوت، حتقيق: حمب الدين اخلطيب. - :دار املعرفة 
 شمس الدين السخاوي (املتوىف: : لتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقيف

، م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤الطبعة: األوىل، ، مصر –ة : مكتبة السن، طهـ)٩٠٢
  .حتقيق: علي حسني علي

 املكتبة ، طهـ)٤٦٣بكر اخلطيب البغدادي (املتوىف:  يب: ألكفاية يف علم الروايةال :
  .اهللا السورقي ، إبراهيم محدي املدين عبد و: أب، تاملدينة املنورة - العلمية 

 األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف: حممد بن حزم  يب: ألإلحكام يف أصول األحكاما
  .حتقيق: الشيخ أمحد حممد شاكر، : دار اآلفاق اجلديدة، بريوتط ،هـ)٤٥٦

  لسان العرب: أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري
  هـ) ، ط/ دار صادر ، بريوت ، األوىل .٧١١ت(
  د بن حجر العسقالين الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمح يب: أللسان امليزان

حتقيق: ، م ٢٠٠٢الطبعة: األوىل، ، : دار البشائر اإلسالمية، طهـ)٨٥٢(املتوىف: 
 . عبد الفتاح أبو غدة

 ث جهلهيد امليانشي، وهو ما ال يسع احملدكراس يف : أليب حفص عمر بن عبد ا
  ، تنسيق بعض طلبة العلم.علم الْحديث

 بريوت  - : مكتبة لبنان ناشرون طر الرازي، مد بن أيب بكحمل :خمتار الصحاح - 
  .، الطبعة: طبعة جديدة، حتقيق: حممود خاطر١٩٩٥ -  ١٤١٥
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   :براهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار، إلاملعجم الوسيط
  . : دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربيةط
  :بريوت  - اجليل  : دارطس بن زكريا، يب احلسني أمحد بن فارألمعجم مقاييس اللغة

م، الطبعة: الثانية، حتقيق: عبد السالم حممد ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ -لبنان  - 
  .هارون

 دار الكتب ، طهـ)٦٤٣بن الصالح (املتوىف: : العرفة أنواع علوم احلديثم :
حتقيق: عبد اللطيف ، م ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣سنة النشر: ، الطبعة: األوىل،العلمية
  .هر ياسني الفحلما -اهلميم 

 عرف مبقدمة ابن الصالح (املتوىف:  :عرفة أنواع علوم احلديثمطهـ)٦٤٣وي ، :
  .حتقيق: نور الدين عتر، بريوت –سوريا، دار الفكر املعاصر  -دار الفكر

 دار الكتب ، طهـ)٤٠٥عبد اهللا احلاكم (املتوىف:  يب: ألعرفة علوم احلديثم :
حتقيق: السيد معظم ، م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ة، الطبعة: الثاني، بريوت –العلمية 

  . حسني
 لَّلابِ العتاحلديث يف ك قطنِي يف نقدارامِ الداإلم هجنعبد  أليب رسالة ماجستري: م

: دار احملدثني للبحث العلمي ، طالرمحن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي
  .م ١٤٣٢ -م  ٢٠١١الطبعة: األوىل، ، والترمجة والنشر

  دار الفكر، دمشق ، طلدكتور نور الدين عترل :النقد يف علوم احلديثمنهج :– 
  .م ١٩٨١- هـ  ١٤٠١الطبعة: الثالثة، ، سورية

 عبد اهللا الذهيب (املتوىف:  شمس الدين أيب: ل املوقظة يف علم مصطلح احلديث
، هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ، : مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب، طهـ)٧٤٨

  .عبد الفتاح أبو غُدة اعتىن به:
 عبد اهللا الذهيب (املتوىف:  شمس الدين أيب: لميزان االعتدال يف نقد الرجال

الطبعة: األوىل، ، لبنان –: دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت ، طهـ)٧٤٨

(٢١٨)



      
 ٤٣ 

  .حتقيق: علي حممد البجاوي، م ١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢ 
 دار الكتب العلمية طشمس الدين الذهيب، ل :ميزان االعتدال يف نقد الرجال : - 

، الطبعة: األوىل، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل ١٩٩٥ -بريوت 
  .أمحد عبداملوجود

 الفضل أمحد بن علي  يب: ألزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثرن
 الطبعة: األوىل،، : مطبعة سفري بالرياض، طهـ)٨٥٢بن حجر العسقالين (املتوىف: 

  .حتقيق: عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، هـ١٤٢٢
 الطبعة: ، : مكتبة الرشد، طربهان الدين البقاعي: لالنكت الوفية مبا يف شرح األلفية

  .حتقيق: ماهر ياسني الفحل، م ٢٠٠٧هـ /  ١٤٢٨األوىل، 
 حجر العسقالين  بنالفضل أمحد بن علي  يب: ألالنكت على كتاب ابن الصالح

: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ، طهـ)٨٥٢(املتوىف: 
حتقيق: ربيع بن ، م١٩٨٤هـ/١٤٠٤الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية

  .هادي عمري املدخلي
 ادر  يب: ألالنكت على مقدمة ابن الصالح عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن

الطبعة:  الرياض –: أضواء السلف ، طهـ)٧٩٤: الزركشي الشافعي (املتوىف
  .حتقيق: د. زين العابدين بن حممد بال فريج، م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، 

  

   

(٢١٩)



      
 ٤٤ 

 فهــرس  املوضـــــــــــوعات 
  ٢..........................................................................  املقدمة
  ٥...........................  التفرد أسباب وبيان الثقات أفراد تعريف:  األول املبحث
  ٥  .............................................  الثقات أفراد تعريف:  األول املطلب
  ٦  ....................................................  التفَرد أسباب:  الثاين املطلب
  ١١  ............................................  بالعلة وعالقته التفرد:  الثاين املبحث
  ١١  ...................................................  العلَّة تعريف:  األول املطلب
  ١٤  ..............................................  بالعلة التفرد عالقة:  الثاين املطلب
  ١٧  ........................  احلديث علوم أنواع من فردبالت يتصل ما:  الثالث املبحث
  ١٧  .................................  بالتفرد وعالقته الغريب احلديث:  األول املطلب
  ٢٠  ................................... بالتفرد وعالقته الشاذ احلديث:  الثاين املطلب
  ٢٣  ..................................  بالتفرد وعالقته املنكر احلديث:  الثالث املطلب
  ٢٦  .....................................  بالتفرد وعالقتها الثقة زيادة:  الرابع املطلب
  ٣١  .................................  الثقات أفراد من احملدثني موقف:  الرابع املبحث
  ٣٨  ........................................................................  اخلامتة

  ٣٩  ..............................................................  واملراجع صادرامل
 

مت حبمد ا  
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