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Al-HadÊth al-GharÊb: An Analysis of Its Weak Chains
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ABSTRACT
×adÊth (Prophetic Tradition) is classified by experts into a
number of categories from various angles. The very basis of
this classification is the chain (sanad or isnÉd). One such
category of ×adÊth is GharÊb (strange). It may be defined as
ÍadÊth reported by only one reporter at almost all the stages of
reporting including the period of the Prophet’s (s.a.w.)
Companions. Like other categories of solitary ÍadÊth (ÉÍÉd),
gharÊb may and may not be reliable, depending on the veracity
of the chain of narrators. One reason that may render gharÊb
ÍadÊth as unreliable is the unknown sources of narrators as
available in the chain of narrators. This article attempts to
discuss some infamous or unknown chains of reporters in
reporting gharÊb ÍadÊth.

………………………………………………...
.احلمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو أٗنعٌن

!أما بعد

 كسنة نبيو،فإ ّف من نعم اهلل العظيمة على ىذه األمة حفظ دينها ُنفظ كتابو العزيز
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ُ
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مع امتداد األياـ كال يزاؿ سيظهر ،فقيّض اهلل للقرآف من حيفظو حفظ صدر كحفظ كتابة ،كىيّأ
للسنة رجاال اعتنوا ُنفظها حفظ تدكين كحفظ كعاية ،كقاموا بأدائها كما مسعوىا ،ككما كفّق
للسنة ن ّقادا عارفٌن ميّزكا صحيحها من سقيمها بنقد رجاذلا ،ككشف عللها كبياف أحواذلا ،ككتبوا
يف ذلك بببذؿ جهودىم كقضاء أعمارىم ،فجزاىم اهلل أحسن اجلزاء.
كيف ىذا البحث العلمي بعنواف( :إعالؿ احلديث الغريب بنَدرة اإلسناد) دراسة جانب
من جوانب صنيع أئمة النقد يف اإلعالؿ.
كقد اعتمدت يف منهجية ىذا البحث على استخداـ منهج االستقراء كالتحليل
كاالستنتاج ،كذلك بتتبع ادلصادر احلديثية اليت ٓنتوم على األحاديث ادلعلّلة مثل مسند البزار
كمعاجم الطرباين.
قمت بتقسيم ىذا ادلوضوع إىل مبحثٌن:
كقد ُ
ادلبحث األكؿ :تعريف احلديث الغريب أقسامو كحكمو ،كتعريف ندرة اإلسناد كأنواعها
كيشتمل على ادلطلبٌن:
ادلطلب األكؿ :تعريف احلديث الغريب أقسامو كحكمو
ادلطلب الثاين :تعريف ندرة اإلسناد كأنواعها
ادلبحث الثاين :إعالؿ احلديث الغريب بندرة اإلسناد كأنواعو
كيشتمل على ثالثة مطالب:
ادلطلب األكؿ :معىن إعالؿ احلديث الغريب بندرة اإلسناد
ادلطلب الثاين :عناية احملدثٌن باإلسناد النادر ككقوعو يف كالمهم
ادلطلب الثالث :أنواع التعليل بندرة اإلسناد
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ادلبحث األكؿ
تعريف احلديث الغريب أقسامو كحكمو ،كتعريف ندرة اإلسناد كأنواعها
ادلطلب األكؿ:
تعريف احلديث الغريب أقسامو كحكمو
تعريف احلديث الغريب كأقسامو:

تطلػق لفظػة احلػديث يف لغػة العػر علػى معػاف ،فتطلػق علػى اجلديػد ألف اجلديػد شػيء
حادث ،كتطلق أيضا على اخلرب أك الكالـ ألنو حيدث منو الشىء بعد الشيء (.)1
كيف االصػطالح ىػو مػا أضػيف إىل النػي صػلى اهلل عليػو كسػلم قػوال أك فعػال أك
تقريرا(.)2
كأمػا لفظػة الغريػب يف اللغػة فإهنػا كصػف علػى كزف فعيػل مػن رػر كيوصػف الكػالـ
بذلك ،فيقاؿ كالـ رريب أم رامض أك بعيد عػن الفهػم ،كيوصػف بػذلك أيضػا الرجػل ،فيقػاؿ
(.)3
رجل رريب أم بعيد عن كطنو
تفرد بو راكيو ،فال يشاركو فيو رًنه.
كاحلديث الغريب عند أىل االصطالح ىو ما ّ
قاؿ اخلطيب البغػدادم عنػد الكػالـ علػى احلػديث ككصػفو بالصػحة كالثبػوت كرػًن ذلػك
مػن الصػفات" :كقػد يعػرب عػن مثػل مػا ذكرنػاه آنفػا بأنػو رريػب كأكثػر مػا يوصػف بػذلك احلػديث
(.)4
الذم ينفرد بو بعض الركاة ّنعىن فيو ال يذكره رًنه إما يف إسناده أك يف متنو"
أىم ىذه األقساـ قسماف:
كقد ذكر أئمة احلديث للغريب أقساما متعددة ،ك ّ
القسم االكؿ :الغريب ادلطلق ،كىو احلديث الذم ال يركل متنو إال بطريق كاحد ،كيطلق
عليو العلماء عادة لفظ الغرابة فيقولوف حديث رريب ،أك حديث فرد.
القسم الثاين :الغريب النسي ،كىو احلديث الػذم ينفػرد بػو راك عػن شػيخو ،كقػد عػرؼ
متنو عن رػًن ذلػك الشػي ،،كىػو مػا ذكػره الرتمػذم بقولػو  :كر حػديث يػركل مػن أكجػو كثػًنة،
(.)5
كإمنا يستغر حلاؿ اإلسناد
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كصف أئمة النقػد احلػديث بأنػو رريػب ال يقتضػي تضػعيفان كال تصػحيحان ،الحتمػاؿ أف
ُ
يكوف ادلتفرد قد ضبط احلديث ،كالحتماؿ أنو مل يضبط.
قسم احلاكم احلديث الغريب إىل ثالثة أنواع:
كقد ّ
األكؿ :ررائب الصحيح.
الثاين :ررائب الشيوخ.
الثالث :رريب اإلسناد كادلنت.
فقسػػمها إىل مػػا
كاىػػتم اخلليلػػي يف كتابػػو" :اإلرشػػاد يف معرفػػة علمػػاء احلػػديث" بػػاألفرادّ ،
يلي:
األكؿ :ما يتفرد بو حافظ مشػهور ثقػة أك إمػاـ عػن احلفػائ كاالئمػة ،فهػو صػحيح متفػق
عليو.
الثاين :ما يتفرد بو ضعيف كضعو على األئمة كاحلفائ ،كيكوف منكران.
الثالث :ما تفرد بو رًن حافظ يضعف من أجلو كإف مل يتهم بالكذ .
(.)6
الرابع :ما ال حيكم بصحتو كال بضعفو كيتفرد بو شي ،ال يعرؼ ضعفو كال توثيقو
كقسم ابن الصالح الغريب إىل صحيح كرًن صحيح ،فقػاؿ " :إف الغريػب ينقسػم إىل :صػحيح
ّ
(.)7
كاألفراد ادلخرجة يف الصحيح كإىل رًن صحيح ،كذلك ىو الغالب على الغريب"
لكػن قػد يصػاحب الغرابػة بعػض القػرائن الػيت يػرتجح هبػا ضػبط الػراكم دلػا تفػرد بػو ،فيقضػي النقػاد
بصحة احلديث الغريب حينئذ ،كقد يصاحب الغرابة بعض القرائن ادلرجحة لعدـ ضػبط الػراكم دلػا
تفرد بو ،فيقضي النقاد بعدـ صحة ذلك احلديث الغريب.
قاؿ الدكتور ادلرم" :كاخلالصة شلػا تقػدـ ىػي أف الغرابػة عنػد النقػاد ال تقتضػي صػحة كال
ضعفان ،كإمنا ىي رلرد االستغرا  ،كأكثر ما يطلقوف الغرابة حينما ال يكوف لػذلك التفػرد عنػدىم
علة ترده ،فيتعجب حينئذ من تفرد ادلتفرد بذلك احلديث دكف رًنه من الركاة.
كاحلػديث الغريػب إمنػا يسػتغربو النقػاد إذا كػاف التفػرد ّنثلػو نػادران ،كمل يكػن ٖنػة مػا يػدؿ علػى رلػط
ادلتفػرد بػو عػن شػيخو ،أك كػاف ٖنػة مػا يػدؿ علػى كىػم ادلتفػرد بػو ،كلكنػو ال يرقػى بظػن الناقػد إىل
مستول االقتناع.
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كأمػا إذا اتضػح أف ادلتفػرد قػد كىػم يف تفػرده عػن شػيخو فإنػو ال يكػوف ٖنػة مػا يػدؿ علػى
كىم ادلتفرد بو ،كلكنو ال يرقى بظن الناقد إىل مستول االقتناع.
كأمػا إذا اتضػح أف ادلتفػرد قػد كىػم يف تفػرده عػن شػيخو ،فإنػو ال يكػوف ٖنػة داع
لالستغرا  ،فال يوصف بالغرابة حينئذ ،إال مراعاة ألصل اإلطالؽ ْنوزان ،أك لعدـ العلم بو ،كإمنا
يوصف بالنكارة أك ضلوىا ،ألف التفرد الذم كقع من الراكم قد علم سببو ،كىو الوىم ،كاهلل تعاىل
(.)8
أعلم"

ادلطلب الثاين :تعريف نَدرة اإلسناد كأنواعها:

ندرة اإلسناد معناه كوف اإلسناد نادران ،كلفظة اإلسناد يف اللغة مصدر علػى كزف إفعػاؿ،
كالسند ىو معتمد اإلنساف( ،)9كاإلسػناد أك السػند يف مصػطلح احلػديث ىػو سلسػلة الػركاة ادلوصػلة
لنص احلديث.
كأما النَدرة ،فهو على كزف فَعلة ،كمعىن ندرة الشيء أف ال يكوف إال أحيانان قليلة ،يقاؿ:
(.)10
ال يكوف ذلك إال ندرة أك يف الندرة ،أم ال يكوف إال أحيانان قليلة
كادلقصػود بنَػدرة اإلسػناد كػوف اإلسػناد ُنيػث ال تكثػر الركايػة بػو ،كاإلسػناد النػادر مػا مل
يرك بو مػن األحاديػث إال الشػيء القليػل جػدا ،كقػد ال يػركل بػو إال حػديث أك حػديثاف أك ثالثػة.
كاإلسناد ادلشهور ىو الذم تكثر الركاية بو ،كركم بو من األحاديث الشيء الكثًن.
كاألسانيد النادرة ديكن تنويعو إىل نوعٌن:
األكؿ  :األسانيد النادرة بسبب كوف أىلهػا ال يعػرؼ لقػاء بعضػهم لػبعض ،إال يف تلػك
األحاديػث ،إمػا لتباعػد أقطػارىم ،أك للجهالػة بػأحواذلم ،أك النشػغاؿ أىلهػا بغػًن التحػديث،
كالسياسة كالقضاء كضلو ذلك.
كالثاين  :األسانيد النادرة دلالحتها ،كذلك بسػبب ركايػة األقػراف بعضػهم عػن بعػض ،أك
ركاية األكابر عن األصارر ،كضلو ذلك ،شلا يندر كجوده.
ادلبحث الثاين:
أنواع إعالؿ احلديث الغريب بنَدرة اإلسناد
ادلطلب األكؿ :معىن إعالؿ احلديث الغريب بنَدرة اإلسناد
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لفظػػة اإلعػػالؿ يف اللغػػة مصػػدر علػػى كزف إفعػػاؿ يقػػاؿ :أعػػل القػػوـ ،أم :شػربت إبلهػػم

ػوؿ ،قيػػل  :مػػن النػوادر الػػيت جػػاءت علػػى رػػًن قيػػاس،
َعلّػػو اهلل فهػػو معلػ ه
قػػاؿ الفيػػومي " :أ َ
(.)11
كليس كذلك ،فإنّو من تداخل اللغتٌن"
كيف اصطالح احملدثٌن ادلراد من اإلعالؿ االطالع على علة يف احلديث تقدح يف صػحتو
(.)12
مع أف الظاىر السالمة منها
كادلػراد هبػذا النػوع مػن اإلعػالؿ أك هبػذه القرينػة أف يػيء احلػديث باإلسػناد النػادر تكػوف
ركاهتا من ادلشهورين بالركاية ،كانفرد بػو الػراكم ،كتعتػرب نػدرة اإلسػناد مػن القػرائن ادلصػاحبة للغرابػة
اليت يرتجح هبا يف الغالب جانب الرد يف احلديث الغريب على جانب القبوؿ.
القرائن ادلصاحبة للغرابة:
ادلتفرد ككونو من أىل اختصاص بشيخو الذم تفرد عنو.
األكىل :درجة الراكم ِّ
ادلتفرد عنو ُنيث يكوف مشهوران أك رًن مشهور.
الثانية :حاؿ الراكم َّ
الثالثة :الطبقة اليت كقع فيها التفرد.
الرابعة :كوف منت اخلرب الذم تفرد بو مشتمال على األحكاـ الفقهية أك العقائد.
اخلامسة :كوف اإلسناد نادران ُنيث ال تكثر الركاية بو.
السادسة :كوف اإلسناد عاليان.
(.)13
السابعة :شهرة اخلرب من كجو آخر

مر يف ادلبحث األكؿ أف األسانيد النادرة على نوعٌن:
كقد ّ

األكؿ  :األسانيد النادرة بسبب كوف أىلهػا ال يعػرؼ لقػاء بعضػهم لػبعض ،إال يف تلػك
األحاديث لسبب من األسبا  .فمثل ىذه األسانيد إف كاف ركاهتا من ادلشهورين بركاية احلديث
مل يكن التفرد هبا مقبوالن إال نادران ،ألف الركاية ّنثل ىذه األسانيد النػادرة ال خيلػو مػن إثبػات أحػد
أمرين؛ إما إثبات لقاء بعضهم من بعض كإما إثبات زيادة عدد األحاديث اليت ركاىا بعضهم من
بعض ،ككال ىذين األمرين مهػم عنػد أىػل احلػديث فػال يعتمػد يف إثباتػو علػى رلػرد ركايػة تفػرد هبػا
راك ،كإف كاف ثقة ،كالتفرد ّنثلها ال يكاد يصح إال إذا كاف ادلتفرد بو ثقػة مػن الطبقػات ادلتقدمػة،
أك كاف من األئمة احلفائ.
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كأما إف كػاف ركاة تلػك األسػانيد النػادرة رػًن مشػهورين بركايػة احلػديث فػإ ّف مثػل أكلئػك
ديكن قبوؿ التفػرد عػنهم مػن سػائر الثقػات ،ألف رػًن ادلعػركفٌن مػن الػركاة ال حيػرص احملػدثوف عػادة
على طلب حديثهم.
كالثاين  :األسانيد النادرة دلالحتها ،كذلك بسػبب ركايػة األقػراف بعضػهم عػن بعػض ،أك
ركاية األكابر عن األصارر ،كضلو ذلك ،شلا يندر كجوده.
كىذا النوع من األسػانيد ال يكػوف عػادة إال يف ادلشػاىًن ،الػذين عػرؼ أهنػم أقػراف أك أ ّف
بعضػهم يػركم عػن تلميػذه ،كضلػو ذلػك ،كمػن ّ فػإ ّف الناقػد ال يرتػا عػادة يف مسػاع ركاة ىػذه
األسانيد بعضهم من بعض ،ألف الغالب يف مثلها أف يكوف اللقاء بٌن ركاهتا مشهوران.
كالتفرد ّنثل ىذه األسانيد ال إشكاؿ فيو عادة ،ألف ركاية القرين من قرينو أك الشي ،من
العلو كيكرىوف النزكؿ،
التلميذ تعترب من الركايات النازلة ،كمن ادلعلوـ أف أىل احلديث يرربوف يف ّ
(.)14
كيفضلوف ركاية احلديث عن الراكم األصلي ما داـ ذلك متيسران
كاخلالصة أف األسانيد النادرة إف كانت من قبيل ركاية األقراف أك الكبار من الصغار مل
يكن ٖنة إشكاؿ يف التفرد هبا ،دلا علم من زىد الركاة فيها ،كأما إف مل تكن من ذلك القبيػل فػإف
التفرد هبا ال يقبل إال من احلفائ ،كمع ذلك يكفي يف رده أدىن قرينة تشكك يف صحتو.

ادلطلب الثاين :عناية احملدثٌن باإلسناد النادر ككقوعو يف كالمهم:

م ػػن ادلعل ػػوـ أف أئم ػػة نق ػػد احل ػػديث يعلّػػوف األحادي ػػث لقػ ػرائن كأس ػػبا ٔنتل ػػف حس ػػب
أنواعهػا ،دكف أف يعلػوا ذلػا ألقابػان معينػة ،كلػذلك مل يتعػر ذلػا أصػحا ادلصػطلح إال بشػكل
عرضي ،كمن األمور اليت يراعيها األئمة عند الكػالـ علػى األحاديػث كتعليلهػا إسػناد اخلػرب ادلتفػرد
بو ،كمن تتبع صنيع النقاد كجد أهنم يعتربكف حاؿ اإلسناد عند الكالـ على التفرد من جهتٌن:
األكىل  :علو اإلسناد كنزكلو ،كالثانية  :شهرة اإلسناد كندرتو.
كالكالـ عن مراعاة النقاد حلػاؿ اإلسػناد عنػد الكػالـ عػن التفػرد حيتػاج إىل ُنػث مسػتقل
من كال اجلهتٌن ،كقد اخرتت اجلهة األكىل ذلذا البحث  ،كسأحاكؿ الكػالـ عػن قضػية أثػر شػهرة
اإلسناد كندرتو يف تعليل األحاديث.
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أما مراعاة علو اإلسناد كنزكلو ،فػألف أىػل احلػديث ال يرربػوف يف ركايػة األسػانيد النازلػة،
كحيرصػوف علػى علػو األسػانيد ،فػإذا كػاف احملػدثوف حريصػٌن علػى العلػو دكف النػزكؿ كػاف التفػرد
باحلديث العايل موضع استغرا ِنالؼ التفرد باحلديث النازؿ.
كأما اجلهة الثانيػة ،كىػي شػهرة اإلسػناد كندرتػو فػألف كػوف اإلسػناد مشػهوران أك نػادران مهػم
ػدؿ علػى كثػرة مصػاحبة التلميػػذ مػع شػيخو ،كمػػا أف
عنػد أىػل احلػديث؛ ألف كثػػرة الركايػة بإسػناد تػ ّ
تدؿ على قلّة ادلصاحبة ،كمن ادلعلوـ من صنيع أصحا الصحاح أهنم بالغوا يف
قلة الركاية بإسناد ّ
اإلجهاد فيما خرجوه كصححوه ،كاىتموا باالنتقاء كاالنتخا .
كلػذلك صلػد النقػاد ال يقنعػوف يف كثػًن مػن األحيػاف بركايػة راك كاحػد لػبعض األسػانيد
النادرة ،كيعلّوف احلديث جملرد أ ّف راكيو تفرد بإسناد معٌن ،كلو ركل احلديث بإسناد آخر لقبل منو

(.)15

كمن األئمة النقاد الذين أكثركا استخداـ ىذا النوع من التعليل اإلماماف البزار كالطرباين.
كمن العبارات اليت استخدموىا كثًنة ،فيقولوف مثال:
ال نعلم ركل فالف عن فالف إال ثالثة أحاديث.
أك ال نعلم ركل فالف عن فالف إال حديثٌن.
أك ال نعلم أسند فالف عن فالف إال حديثٌن.
أك ال نعلم أسند فالف عن فالف إال ىذا احلديث.
أك مل يسند فالف عن فالف إال ىذا احلديث.
أك ال نعلم ركل فالف عن فالف إال ىذا احلديث.
أك ال حيفظ عن فالف عن فالف إال ىذا احلديث.
أك مل يرك فالف عن فالف إال ىذا احلديث.
أك مل يرك فالف عن فالف إال ىذا احلديث كحديثا آخر.
أك ليس لفالف حديث مسند إال ىذا احلديث.
أك ال نعلم ركل فالف عن فالف حديثا مسندان إال ىذا احلديث.
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ادلطلب الثالث :األمثلة التطبيقية إلعالؿ احلديث الغريب بِنَدرة اإلسناد
احلديث األكؿ :حديث ىاركف بن مسلم عن قتادة عن معاكية بن قرة عن أبيو رضي اهلل
عنو ،قاؿ :كنا ننهى عػن الصػالة بػٌن األسػاطٌن كنطػرد عنهػا طػردان علػى عهػد رسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليو كسلم.

ٔنريج احلديث:

أخرج الطيالسي يف مسنده (ص )144كمن طريقو ابن ماجو يف سننو ( )320/1كابن
خزديػ ػػة يف صػ ػػحيحو ( )29/3كأخرجػ ػػو ابػ ػػن ماجػ ػػو يف سػ ػػننو ( )320/1كاحلػ ػػاكم يف ادلسػ ػػتدرؾ
( ) 339/1مػػن طريػػق أي قتيبػػة مسػػلم بػػن قتيبػػة ،كابػػن خزديػػة يف صػػحيحو ( )29/3كالطػرباين يف
الكبًن ( )21/19كابن حباف يف صحيحو كما يف اإلحساف ( )597/5من طريق حيٍن بن ٘ناد،
.
ثالثتهم (الطيالسي كأبو قتيبة كحيٍن بن ٘ناد) عن ىاركف بن مسلم بو بنحوه

دراسة علة احلديث:

إسناد ىذا احلديث من األسانيد النادرة حيث مل يرك بو إال ىذا احلػديث ،كركاة اإلسػناد
كتفرد بو أبو مسلم مل يكن التفرد هبا مقبوالن إال نادران.
من ادلشهورين بركاية احلديثّ ،
(.)16
كأبو مسلم ىاركف بن مسلم البصرم ركل عنو رًن كاحد كمل يوثقو أحد ،فهو رلهوؿ احلاؿ
أما قوؿ أي حامت فيو أنػو رلهػوؿ فألنػو مل يعػرؼ لػو راكيػان رػًن عمػر بػن سػناف الصػغدم،
كلذلك مل يذكر لو راكيان رػًنه ،كلكػن الواقػع أنػو ركل عنػو ثالثػة مػن الثقػات ،ككلهػم رككا عنػو ىػذا
(.)17
احلديث كما سلف يف التخريج
رأم الباحث يف كجو اإلعالؿ :ىذا احلديث معلوؿ ،ككجو إعاللو يعود إىل قرينتٌن:
تفرده.
األكىل :الراكم ادلتفرد كىو ىاركف بن مسلم مستور ،كمثلو الحيتمل ّ
الثانية :كىي األىم :أف ىػذا اإلسػناد مػن األسػانيد النػادرة ،كمل يػرك بػو إال ىػذا احلػديث،
كمثل ىذه األسانيد إذا كاف ركاهتا من ادلشهورين ال يكوف التفرد هبا مقبػوال إال مػن احلفػائ .كىػذا
اإلسػػناد راكيػػو قتػػادة ،كىػػو مػػن التػػابعٌن ادلشػػهورين بركايػػة احلػػديث ،كمثلػػو حيػػرص يف الركايػػة عنػػو إذ
كاف إسناده من األسانيد النادرة لعزة إسناده كندرتو ،فلو كاف احلديث عنػد قتػادة عػن معاكيػة بػن
(.)18
قرة عن أبيو دلا تركو الناس
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كلػػذلك أعلػػو البػزار بقولػػو" :كىػػذا احلػػديث ال نعلػػم ركاه عػػن قتػػادة إال ىػػاركف ،كال نعلػػم
(.)19
أسند قتادة عن معاكية بن قرة عن أبيو رًن ىذا احلديث"

احلديث الثاين:

حػػديث حفػػص بػػن ريػػاث ثنػػا أي عػػن احلسػػن بػػن عبيػػد اهلل عػػن عطػػاء بػػن السػػائب عػػن
عبد اهلل بن أي أكىف رضي اهلل عنو أف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم ،كػاف يقػوؿ :اللهػم طهػرين
بالثلج كالربد كادلاء البارد ،اللهم نقين من الذنو كاخلطايا كما ينقى الثو األبيض من الدنس.

ٔنريج احلديث:

أخػػرج البػزار يف مسػػنده ( )293 ،292/8كالرتمػػذم يف سػػننو ( )551/5كٕنػػاـ الػرازم
يف الفوائد ( ) 200/1من طريق عمر بن حفص بن رياث ثنا أي بو بنحوه.
دراسة علة احلديث:
إسناد ىذا احلديث مػن األسػانيد النػادرة حيػث مل يسػند عطػاء بػن السػائب عػن ابػن أي
أكىف إال ىذا احلديث.
كعطػػاء بػػن السػػائب أبػػو زلمػػد كيقػػاؿ أبػػو السػػائب الثقفػػي الكػػويف ،صػػدكؽ اخػػتلط مػػن
اخلامسة(.)20
كاحلسن بن عبيد اهلل بن عركة النخعي أبو عركة الكويف ،ثقة فاضل من السادسة ،كركل
لو مسلم كاألربعة(.)21
كراكيو عطاء بن السائب ،كىو من ادلشهورين بركاية احلديث.
كتفرد بركايتو حفص بػن ريػاث النخعػي قاضػي الكوفػة ،كىػو ثقػة فقيػو تغ ّػًن حفظػو قليػل
ّ
()22
يف اآلخر من الثامنة .
رأم الباحث يف كجو اإلعالؿ :كجو إعالؿ احلديث يرجع إىل قرينتٌن:
القرين ػػة األكىل :اس ػػتمرار التف ػػرد ح ػ كق ػػع يف طبق ػػات مت ػػأخرة ،كى ػػي طبق ػػة حف ػػص ب ػػن
تغًن حفظو يف اآلخر ،كالتفرد يف
رياث ،كىو ثقة كمن الطبقة الوسطى من أتباع التابعٌن ،إال أنو ّ
مثل ىذه الطبقة ال يقبل إال من الثقات احلفائ.
القرينػػة الثانيػػة :كىػػي األىػػم ،أف ىػػذا اإلسػػناد مػػن األسػػانيد النػػادرة ،حيػػث مل يػػرك بػػو إال
حػػديث أك حػػديثاف ،كمثػػل ىػػذه األسػػانيد إذا كػػاف ركاهتػػا مػػن ادلشػػهورين بركايػػة احلػػديث ال يكػػوف
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التفرد هبا مقبوال إال من احلفائ .كىذا اإلسناد راكيو عطاء بن السائب ،كىو مػن الطبقػة الصػغرل
مػػن التػػابعٌن ،كمػػن ادلشػػهورين بركايػػة احلػػديث ،فقػػد ركل عنػػو ٗناعػػة مػػن األئمػػة ،كمثلػػو حيػػرص يف
الركاية عنو لعزة إسناده كندرتو ،كالتفرد ّنثلها ال يكاد يصح إال إذا كاف ادلتفرد بو ثقة من الطبقات
ادلتقدمة ،أك كاف من األئمة احلفائ (.)23
كلذؾ أعلّو الرتمذم بالغرابة ،كقاؿ" :ىذا حديث حسن صحيح رريب"(.)24
كأعلو البزار بقولو" :كال نعلم أسند عطاء بن السائب عن ابن أي أكىف إال ىذا احلػديث ،كال ركل
ىذا احلديث عن احلسن بن عبيد اهلل عن عطاء إال حفص بن رياث"(.)25

احلديث الثالث:

حديث زياد بن أي مسلم مسعت أبا األشعث الصنعاين يقوؿ  :بعثين يزيد بن معاكية إىل عبد اهلل
بػػن أي أكىف ،فقػػدمت كمعػػي نػػاس مػػن أصػػحا رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  ،فقلػػت  :مػػا
تأمركف بو الناس؟ فقاؿ :أكصاين أبو القاسم ،إف أنا أدركت شيئا من ىذه من أف أعمد إىل أحد،
فأكسر سيفي كأقعد يف بييت  ،فإف دخل علي يف بييت ،قاؿ :اقعد يف سلدعك  ،فإف دخل عليك
فاجثو على ركبتيػك ،كيقػوؿ  :بػإ بػإٖني كإٖنػك فتكػوف مػن أصػحا النػار ،كذلػك جػزاء الظػادلٌن،
فقػػد كسػػرت سػػيفي فػػإذا دخػػل علػػي بيػػيت دخلػػت سلػػدعي  ،فػػإذا دخػػل علػػي سلػػدعي جثػػوت علػػى
ركبيت  ،كقلت ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف أقوؿ.

ٔنريج احلديث:

أخػرج أ٘نػد يف ادلسػػند ( )226/4عػن عبػد الصػػمد ،كالبػزار يف مسػنده ( )304/8عػػن
إبراىيم بن عبد اهلل أخربنا بشر بن زلمد بن أباف ،كالمها عن زياد بن مسلم بو.

دراسة علة احلديث:

إسػناد ىػذا احلػػديث مػن األسػػانيد النػادرة حيػث مل يسػػند أبػو األشػػعث عػن ابػػن أي أكىف
إال ىذا احلديث.
كأبػ ػػو األشػ ػػعث ىػ ػػو :ش ػ ػراحيل بػ ػػن آدة الصػ ػػنعاين ،ثقػ ػػة مػ ػػن الثانيػ ػػة ،ركل لػ ػػو مسػ ػػلم
(.)26
كاألربعة
كاحلديث انفرد بركايتو زياد بن أي مسػلم ،كىػو :زيػاد بػن أي مسػلم أك ابػن مسػلم أبػو عمػر الفػراء
(.)27
الصفار البصرم .صدكؽ فيو لٌن من السابعة ،ركل لو أبو داكد يف ادلراسيل
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رأم الباحث يف كجو اإلعالؿ :كجو اإلعالؿ يرجع إىل قرينتٌن:
القرينة األكىل :استمرار التفرد ح كقع يف طبقة متأخرة ،كىي طبقة زياد بن أي مسػلم،
كىو من طبقة أتباع التابعٌن  ،كالتفرد يف ىذه الطبقة اليقبل إال من الثقات احلفػائ ،كزيػاد بػن أي
مسلم ليس من احلفائ.
القرينة الثانية :أف اإلسناد من األسانيد النادرة ،حيث مل يسند أبو األشعث عن ابن أي
أكىف إال ىذا احلديث ،كأبو األشعث الصنعاين من كبار التابعٌن الثقات الذين يمع حديثهم ،كال
يركيو عنو إال زياد بن أي مسلم ،كالتفرد ّنثل ىذا اإلسناد مل يكن مقبوال إال نادران ،ال سيما إذا مل
يكن ادلتفرد من احلفائ ادلتقنػٌن ،كنقػاد احلػديث يف مثػل ىػذه األحيػاف ال يقنعػوف بركايػة راك كاحػد

(.)28

كل ػػذلك أعل ػػو البػ ػزار بقول ػػو" :كال نعل ػػم أس ػػند أب ػػو األش ػػعث ع ػػن اب ػػن أي أكىف إال ى ػػذا
(.)29
احلديث ،كزياد بن أي مسلم رجل مشهور من أىل البصرة"

احلديث الرابع:

حديث قزعة بن سويد عن ٘نيد األعرج عن الزىرم عن زلمود عن شداد بن أكس رضي اهلل عنو،
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :إذا حضرمت موتاكم فأرمضوا البصر  ،فإف البصر يتبع
الركح ،كقولوا خًنا  ،فإف ادلالئكة تإمن على ما قاؿ أىل ادليت.

ٔنريج احلديث:

أخػ ػػرج أ٘نػ ػػد يف ادلسػ ػػند ( )125/4كأبػ ػػو داكد يف سػ ػػننو ( ،)468/1كابػ ػػن حبػ ػػاف يف
اجمل ػػركحٌن ( )216/2كالطػ ػرباين يف الكب ػػًن ( )291/7كيف األكس ػػط ( )303/1كاب ػػن ع ػػدم يف
الكامػػل ( ،)687/2كاحلػػاكم يف ادلسػػتدرؾ ( )503/1مػػن طػػرؽ عػػن قزعػػة بػػن سػػويد عػػن ٘نيػػد
األعرج عن الزىرم عن زلمود بن لبيد عن شداد.

دراسة علة احلديث:

إسناد احلديث من األسانيد النادرة حيث مل يرك ٘نيد األعرج عن الزىػرم حػديثا مسػندان
إال ىذا احلديث ،كانفرد بركايتو قزعة بن سويد.
كقزعة بن سويد الباىلي ،مضطر احلديث كثًن اخلطأ ،كضعفو ٗنهػور األئمػة ،ركل لػو
الرتمذم كابن ماجو(.)30
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رأم الباحث يف كجو اإلعالؿ :كجو اإلعالؿ يرجع إىل قرينتٌن:
القرينػػة األكىل :اسػػتمرار التفػػرد حػ كقػػع يف طبقػػة متػػأخرة ،كىػػي طبقػػة قزعػػة بػػن سػػويد ،كىػػو مػػن
الطبقة الوسطى من أتباع التابعٌن ،كالتفرد يف ىذه الطبقة اليقبل إال من الثقات.
القرينة الثانية :كىي األىم ،أف ىذا إسناد من األسانيد النادرة حيث مل يرك ٘نيد األعرج
عن الزىرم ،كالتفرد ّنثل ىذه األسانيد ال يقبل إال نادرا ،كنقاد احلػديث يف مثػل ىػذه األحيػاف ال
يقنعوف بركاية راك كاحد.
كلذلك أعلو البزار بقولو" :كىذا احلديث ال نعلمو يركل عن شداد بن أكس إال من ىذا
الوجو ،كال نعلم ركل ٘نيد األعػرج عػن الزىػرم حػديثا مسػندا إال ىػذا احلػديث ،كحػديثا آخػر ركاه
جعفر بن سليماف عن ٘نيد األعرج عن الزىرم عن عركة عن عائشة حديث اإلفك"(.)31
كأعلو الطرباين بقولو" :ال يركل ىذا احلديث عن شداد بن أكس إال هبذا اإلسناد تفرد بو قزعػة بػن
سويد"(.)32
كأعلو ابن عدم بقولو" :ال أعلمو ركاه عن ٘نيد رًن قزعة"(.)33

احلديث اخلامس:

حديث إمساعيل بن أباف حدثنا حفص بن عمراف عن مسػاؾ عػن احلسػن عػن عمػراف بػن
حصٌن رضي اهلل عنو ،قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :ال طاعة يف معصية اهلل.

ٔنريج احلديث:

أخ ػ ػ ػػرج الب ػ ػ ػزار يف مس ػ ػ ػػنده ( ،)11/9كالط ػ ػ ػرباين يف الكب ػ ػ ػػًن ( )171/18كاألكس ػ ػ ػػط
( ) 321/4من طريق إمساعيل بن أباف حدثين حفص بن عمراف عن مساؾ بػن حػر عػن احلسػن
عن عمراف بن حصٌن.

دراسة علة احلديث:

إس ػػناد احل ػػديث م ػػن األس ػػانيد الن ػػادرة حي ػػث مل ي ػػرك مس ػػاؾ ع ػػن احلس ػػن ع ػػن عمػ ػراف إال
حديثٌن ،كىذا احلديث انفرد بركايتو عػن مسػاؾ حفػص بػن عمػراف ،كانفػرد بػو عػن حفػص إمساعيػل
بن أباف.
كحفص بن عمراف بن أي الرساـ عػن السػرم بػن حيػٍن كقػع حديثػو يف ترٗنػة احلسػٌن مػن
مستدرؾ احلاكم ،كتعقبو الذىي  :بأف حفصا ال نعرفو (.)34
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كإمساعيل بن أباف الوراؽ األزدم أبو إسحاؽ ،ثقة تكلم فيو للتشيع من التاسعة(.)35
كلذلك أعلو البزار بقولو" :كىذا احلػديث قػد ركم عػن عمػراف مػن رػًن كجػو ،فػذكرنا ىػذا احلػديث
من ىذا الطريق عن عمراف؛ ألنػو كػاف أع ّػز سلرجػان يػركل يف ذلػك عػن عمػراف  ،كال نعلػم ركل ىػذا
احلديث عن مساؾ إال حفص بػن عمػراف ،كىػو رجػل مػن أىػل الكوفػة  ،كال نعلػم ركاه عػن حفػص
إال إمساعيل بن أباف كىو رجل يتشيع  ،كقد ركل عنو أىل العلم كاحتملػوا حديثػو ،كال نعلػم ركل
مساؾ عن احلسن عن عمراف إال حديثٌن ىذا أحدمها ،كىو رريب ،كاآلخر مشهور"(. )36
كأ علػو الطػرباين بقولػػو" :مل يػػرك ىػػذا احلػديث عػػن مسػػاؾ بػػن حػػر إال حفػص بػػن عمػراف ،تفػػرد بػػن
إمساعيل بن أباف"(.)37
رأم الباحث يف كجو اإلعالؿ :كجو إعالؿ احلديث يرجع إىل ثالثة قرائن:
استمر ح كقع يف طبقة متأخرة ،كىي طبقة إمساعيل بن أباف ،كىػو مػن
القرينة األكىل :أف التفرد ّ
طبقة أتباع التابعٌن ،إال أنو من أصاررىم ،كالتفرد يف ىذه الطبقة ال يقبل إال من األئمة احلفائ.
القرينة الثانية :الراكم عن مساؾ كىو حفص بن عمراف ال يعرؼ.
القرينػة الثالثػػة :كىػػي األىػم بػػأف اإلسػػناد مػػن األسػانيد النػػادرة حيػػث مل يػػرك مسػاؾ عػػن احلسػػن عػػن
عمراف إال حديثٌن  ،أحدمها رريب ،كاآلخر مشهور .كمن البعيد جدا أف يركل احلديثاف باإلسػناد
الن ػػادر ،كيش ػػتهر أح ػػدمها دكف اآلخ ػػر ،ألف التف ػػرد ّنث ػػل ى ػػذه األس ػػانيد ال يقب ػػل إال ن ػػادرا ،كنق ػػاد
احلديث يف مثل ىذه األحياف ال يقنعوف بركاية راك كاحد.
كاحلػػديث ادلشػػهور هبػػذا اإلسػػناد أخرجػػو أ٘نػػد يف ادلسػػند ( )446/4كالب ػزار يف مسػػنده
( )25/9م ػػن طري ػػق أي عوان ػػة ،كالطػ ػرباين يف الكب ػػًن ( )143/18م ػػن طري ػػق ٘ن ػػاد ب ػػن س ػػلمة،
ك( )177/18من طريق حسن بن عمراف ،كالبيهقي يف السنن ( )266/6من طريػق أسػباب بػن
نصر ،كلهم عن مساؾ بن حر عن احلسن البصرم عن عمراف بن حصٌن  :أف رجال اعتػق عنػد
موتو ستة رجلة لو فجاء كرثتو من األعرا  ،فأخربكا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ّنا صنع قاؿ
أك فعل ذلك؟ .قاؿ :لو علمنا إف شاء اهلل ما صلينا عليو .قاؿ :فأقرع بينهم ،فاعتق منهم اثنػٌن،
كرد أربعة يف الرؽ.

احلديث السادس:
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حػػديث عبػػد الواحػػد بػػن زيػػاد حػػدثنا عاصػػم بػػن كليػػب عػػن أبيػػو عػػن الفلتػػاف بػػن عاصػػم
رضي اهلل عنو  ،قاؿ :كنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأنزؿ عليو  ،ككاف إذا نزؿ عليو فتح
عينيو  ،كفرغ مسعو كبصره دلا جاءه من اهلل ،فلما فرغ  ،قاؿ للكاتب  :اكتب ال يستوم القاعدكف
م ػػن ادل ػػإمنٌن ر ػػًن أكيل الض ػػرر كاجملاى ػػدكف يف س ػػبيل اهلل ب ػػأمواذلم كأنفس ػػهم فض ػػل اهلل اجملاى ػػدين
بػػأمواذلم كأنفسػػهم علػػى القاعػػدين درجػػة  ،فقػػاـ ابػػن أـ مكتػػوـ األعمػػى  ،فقػػاؿ :يػػا رسػػوؿ اهلل ،
فاعذرنا  ،فأنزؿ اهلل كىو قائم  ،فقاؿ الكاتب  :اكتب رًن أكيل الضرر.

ٔنريج احلديث:

أخػرج البػزار يف مسػػنده ( )144/9كابػن أي عاصػم يف اآلحػػاد كادلثػاين ( )421/4كأبػػو
يعل ػ ػػى يف مس ػ ػػنده ( )156/3كاب ػ ػػن حب ػ ػػاف ( )10/11كالطح ػ ػػاكم يف ش ػ ػػرح مش ػ ػػكل اآلث ػ ػػار
( )148/4كالطػرباين يف الكبػػًن ( )334/18مػػن طريػػق عبػػد الواحػػد بػػن زيػػاد حػػدثنا عاصػػم بػػن
كليب بو.

دراسة علة احلديث:

إسناد ىذا احلديث من األسانيد النادرة ،كانفرد بركايتو عبد الواحد بن زياد.
كعبد الواحد بن زياد العبدم موالىم البصرم ،،ثقة من الثامنة ،ركل لو اجلماعة(.)38
كلذلك أعلو البزار بقولو" :كىذا احلديث قد ركم بنحو كالمو من كجوه ،كذكرنا ىذا عػن الفلتػاف
لعزة حديث الفلتاف ،كإف كػاف قػد يػركل بغػًن ىػذا اإلسػناد شلػا ىػو أحسػن مػن ىػذا اإلسػناد بلفػظ
آخر"(.)39
رأم الباحث يف كجو اإلعالؿ :إعالؿ احلديث فيما أحسب يرجع إىل قرينتٌن:
القرينػػة األكىل :اسػػتمرار التفػػرد ح ػ كقػػع يف طبقػػة متػػأخرة ،كىػػي طبقػػة عبػػد الواحػػد بػػن
زياد ،كىػو مػن الطبقػة الوسػطى مػن أتبػاع التػابعٌن ،كالتفػرد يف ىػذه الطبقػة ال يقبػل إال مػن األئمػة
احلفائ.
القرينة الثانية :كىي األىم ،أف اإلسناد من األسانيد النادرة ُنيث ال يكاد يوجد منو إال
ثالثػػة أك أربعػػة أحاديػػث ،كىػػذه األحاديػػث مشػػهورة ركاىػػا عػػن عاصػػم بػػن كليػػب ٗناعػػة ،كىػػذا
احلػػديث رريػػب مل يػػركه إال عبػػد الواحػػد بػػن زيػػاد ،كمػػن البعيػػد جػػدا أف تػػرك األحاديػػث باإلسػػناد
الن ػػادر ،كيش ػػتهر ى ػػذه األحادي ػػث دكف أح ػػدىا؛ ألف مث ػػل ى ػػذه األس ػػانيد شل ػػا حي ػػرص علي ػػو أى ػػل

اإليضاح ( 26يونيو )2013

إعالل الحديث الغريب بنَدرة اإلسناد

272

احلديث ،كالتفرد ّنثلها ال يكاد يصح إال إذا كاف ادلتفرد بو ثقة من الطبقات ادلتقدمة ،أك كاف من
األئمة احلفائ (.)40

ملخص البحث:

ػب أف أذكػر ملخػص البحػث كأىػم النتػائج الػيت توصػلت إليهػا،
يف هناية ىذا البحػث أح ّ
كىي ما يلي:
 .1ادل ػ ػ ػراد مػ ػ ػػن اإلعػ ػ ػػالؿ االطػ ػ ػػالع علػ ػ ػػى علػ ػ ػػة يف احلػ ػ ػػديث تقػ ػ ػػدح يف صػ ػ ػػحتو مػ ػ ػػع أف
الظاىر السالمة منها.
 .2كاحلػديث الغريػب عنػد أىػل االصػطالح ىػو مػا تف ّػرد بػو راكيػو ،فػال يشػاركو فيػو
رًنه.
 .3تبػٌن أف كػوف احلػػديث رريبػػا ال يقتضػي تضػعيفان كال تصػحيحان ،بػل ىنػػاؾ بعػض
القرائن اليت يرتجح هبا جانب الصحة أك اخلطأ.
 .4تبٌن أف لشهرة اإلسناد كندرتو أمهية كبًنة يف قبوؿ التفرد كعدـ قبولو.
 .5تعتػػرب نػػدرة اإلسػػناد مػػن القػرائن ادلصػػاحبة للغرابػػة الػػيت يػػرتجح هبػػا يف الغالػػب
جانب الرد يف احلديث الغريب على جانب القبوؿ.
 .6ادلػراد هبػػذا النػػوع مػػن اإلعػالؿ أك هبػذه القرينػػة أف يػيء احلػػديث باإلسػػناد النػػادر
تكوف ركاهتا من ادلشهورين بالركاية ،كانفرد بو الراكم.
 .7ادلقصػػود بنَػػدرة اإلسػػناد كػػوف اإلسػػناد ُنيػػث ال تكثػػر الركايػػة بػػو ،كاإلسػػناد النػػادر
مػا مل يػرك بػو مػن األحاديػث إال الشػيء القليػل جػدان ،كقػد ال يػركل بػو إال
حديث أك حديثاف أك ثالثة.
 .8تبػٌن كجػود ىػذا النػوع مػن اإلعػالؿ يف صػنيع النقػاد ،أعػين إعػالؿ الغريػب بنػدرة
ترجح جانب خطأ ادلتفرد بالركاية.
اإلسناد ،كىو نوع يعترب دليالن أك قرينة ّ
 .9تبػػٌن أف إعػػالؿ احلػػديث الغريػػب بنػػدرة اإلسػػناد يرتكػػز علػػى أمػػر كاحػػد ،كىػػو
اسػػتبعاد كػػوف احلػػديث باإلسػػناد النػػادر تكػػوف ركاهتػػا مػػن ادلشػػهورين بالركايػػة ،دكف
أف يشتهر.
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فهرس ادلصادر كادلراجع

-1

اآلحػ ػػاد كادلث ػ ػػاين ،أ٘نػ ػػد ب ػ ػػن عم ػ ػػر بػ ػػن الض ػ ػػحاؾ الشػ ػػيباين ،ت :د .باس ػ ػػم فيص ػ ػػل أ٘نػ ػػد اجل ػ ػوابرة ،الري ػ ػػا :
دار الراية1411 ،ىػ1991/ـ ،ب.1
اإلرشػ ػػاد يف معرفػ ػػة علمػ ػػاء احلػ ػػديث ،اخلليػ ػػل بػ ػػن عبػ ػػد اهلل بػ ػػن أ٘نػ ػػد اخلليلػ ػػي القػ ػػزكيين أبػ ػػو يعلػ ػػىٓ ،نقيػ ػػق :
د .زلمد سعيد ،مكتبة الرشد ،الريا  ،الطبعة األكىل 1409 ،ىػ.

-3

إع ػ ػ ػػالؿ احل ػ ػ ػػديث الغري ػ ػ ػػب بادلش ػ ػ ػػهور ،ال ػ ػ ػػدكتور س ػ ػ ػػعيد ادل ػ ػ ػػرم ،الطبع ػ ػ ػػة األكىل1431 ،ىػ ػ ػ ػػ2010/ـ ،دار
ابن حزـ.
التقييػ ػ ػػد كاإليض ػ ػ ػػاح ،زي ػ ػ ػػن الػ ػ ػػدين عب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرحيم بػ ػ ػػن احلس ػ ػ ػػٌن العراق ػ ػ ػػي ،ادلكتبػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػلفية ،الطبع ػ ػ ػػة األكىل،
1389ىػ1969/ـ.
ٕناـ ادلنة يف التعليق على فقو السنة للشي ،ألباين ،ادلكتبة اإلسالمية ،الطبعة الثالثة1409 ،ىػ.

-6

تقري ػ ػػب الته ػ ػػذيب ،أ٘نػ ػ ػػد ب ػ ػػن علػ ػ ػػي ب ػ ػػن حجػ ػ ػػر العس ػ ػػقالينٓ ،نقيػ ػ ػػق :مص ػ ػػطفى عبػ ػ ػػد الق ػ ػػادر عطػ ػ ػػا ،دار
ادلكتبة العلمية ،بًنكت ،الطبعة الثانية 1415 ،ق 1995 /ـ.
هت ػ ػػذيب الكم ػ ػػاؿ ،احل ػ ػػافظ يوس ػ ػػف ب ػ ػػن عب ػ ػػد ال ػ ػػر٘نن ادل ػ ػػزمٓ ،نقي ػ ػػق :د .بش ػ ػػار عػ ػ ػواد مع ػ ػػركؼ ،مإسس ػ ػػة
الرسالة ،بًنكت ،الطبعة األكىل1400 ،ىػ1980/ـ.

-8

الثقػ ػػات ،زلمػ ػػد بػ ػػن حبػ ػػاف بػ ػػن أ٘نػ ػػد أ حػ ػػامت البس ػ ػ ٓ ،نقيػ ػػق :السػ ػػيد شػ ػػرؼ الػ ػػدين أ٘نػ ػػد ،دار الفك ػ ػػر،
بًنكت ،الطبعة األكىل 1395 ،ىػ 1975/ـ.
اجل ػ ػػامع ألخػ ػ ػػالؽ ال ػ ػ ػراكم ،أ٘نػ ػ ػػد ب ػ ػػن علػ ػ ػػي بػ ػ ػػن ثابػ ػ ػػت اخلطي ػ ػػب البغػ ػ ػػدادم ،مكتبػ ػ ػػة ادلعػ ػ ػػارؼ ،الريػ ػ ػػا ،
1403ىػ.

-10

اجل ػػرح كالتع ػػديل ،أب ػػو زلم ػػد عب ػػد ال ػػر٘نن ب ػػن زلم ػػد ب ػػن إدري ػػس التميم ػػي ال ػ ػرازم اب ػػن أي ح ػػامت ،دار إحي ػػاء
الرتاث العري ،بًنكت ،الطبعة األكىل 1271 ،ق 1952 /ـ.
حليػ ػ ػػة األكلي ػ ػ ػػاء كطبق ػ ػ ػػات ا ألص ػ ػ ػػفياء ،أ٘ن ػ ػ ػػد بػ ػ ػػن عب ػ ػ ػػد اهلل األص ػ ػ ػػفهاين ،أي نع ػ ػ ػػيم ،ب ػ ػ ػػًنكت :دار الكت ػ ػ ػػب
العلمية ،ب د1409،ىػ1988 /ـ.
س ػػنن الرتم ػػذم ،اإلمػ ػػاـ زلم ػػد بػ ػػن عيس ػػى الرتمػ ػػذم ،ت :الش ػػي ،أ٘نػ ػػد ش ػػاكر ،بػ ػػًنكت :دار إحي ػػاء ال ػ ػرتاث
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-11
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العري ،ب د.
س ػ ػػنن ال ػ ػػدارقطين ،اإلم ػ ػػاـ عل ػ ػػي ب ػ ػػن عم ػ ػػر ال ػ ػػدار قط ػ ػػين ،ت :الش ػ ػػي ،ع ػ ػػادؿ أ٘ن ػ ػػد كالش ػ ػػي ،عل ػ ػػي زلم ػ ػػد
معو  ،بًنكت :دار ادلعرفة1422 ،ىػ2001/ـ ،الطبعة األكىل.
سػ ػػنن ابػ ػػن ماجػ ػػو ،اإلمػ ػػاـ زلمػ ػػد بػ ػػن يزيػ ػػد بػ ػػن ماجػ ػػو القػ ػػزكيين ،أي عبػ ػػداهلل ،ت :الشػ ػػي ،زلمػ ػػد ف ػ ػإاد عبػ ػػد
الباقي ،بًنكت :دار إحياء الرتاث العري ،ب د.
سنن أي داكد ،اإلماـ سليماف بن األشعث ،أي داكد ،بًنكت :دار الكتا العري.
السػ ػ ػػنن الكػ ػ ػػربل ،اإلمػ ػ ػػاـ أ٘نػ ػ ػػد بػ ػ ػػن احلسػ ػ ػػٌن البيهقػ ػ ػػي ،أي بكػ ػ ػػر ،ت :زلمػ ػ ػػد عبػ ػ ػػد القػ ػ ػػادر عطػ ػ ػػا ،مكػ ػ ػػة
ادلكرمة  :مكتبة دار الباز1414 ،ىػ1994/ـ.
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س ػ ػ ػػنن النس ػ ػ ػػائي ،أ٘ن ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػن ش ػ ػ ػػعيب النس ػ ػ ػػائي ،ت :د .عب ػ ػ ػػدالغفار س ػ ػ ػػليماف البن ػ ػ ػػدارم كس ػ ػ ػػيد كس ػ ػ ػػركم
حسن ،بًنكت :دار الكتب العلمية1411،ىػ1991/ـ.
شػ ػ ػػرح معػ ػ ػػاين اآلثػ ػ ػػار ،اإلمػ ػ ػػاـ أ٘نػ ػ ػػد بػ ػ ػػن زلمػ ػ ػػد بػ ػ ػػن سػ ػ ػػالمة ،أي جعفػ ػ ػػر الطحػ ػ ػػاكم ،ت :زلمػ ػ ػػد زىػ ػ ػػرم
النجار ،بًنكت :دار الكتب العلمية1399 ،ىػ ،الطبعة األكىل.
ش ػػرح مش ػػكل اآلث ػػار ،أ٘ن ػػد ب ػػن زلم ػػد ب ػػن س ػػالمة ،أي جعف ػػر الطح ػػاكم ،ت :الش ػػي ،ش ػػعيب األرن ػػإكب،
بًنكت :مإسسة الرسالة1415 ،ىػ1994 /ـ.
الص ػ ػػحاح ت ػ ػػاج اللغ ػ ػػة كص ػ ػػحاح العربي ػ ػػة ،العالم ػ ػػة إمساعي ػ ػػل ب ػ ػػن ٘ن ػ ػػاد اجل ػ ػػوىرم ،ت :أ٘ن ػ ػػد عب ػ ػػد الغف ػ ػػور
عطا ،مصر :دار الكتا العري ،ب د.

-21

ص ػ ػػحيح البخ ػ ػػارم ،اإلم ػ ػػاـ زلم ػ ػػد ب ػ ػػن امسعي ػ ػػل البخ ػ ػػارم ،ت :مص ػ ػػطفى دي ػ ػػب البغ ػ ػػى ،ب ػ ػػًنكت :دار اب ػ ػػن
كثًن1407 ،ىػ1987/ـ ،الطبعة الثالثة.
صػ ػ ػػحيح ابػ ػ ػػن ح بػ ػ ػػاف ،اإلمػ ػ ػػاـ زلمػ ػ ػػد بػ ػ ػػن حبػ ػ ػػاف أ٘نػ ػ ػػد التميمػ ػ ػػي البسػ ػ ػػيت ،أي حػ ػ ػػامت ،بػ ػ ػػًنكت :مإسسػ ػ ػػة
الرسالة1414 ،ىػ1993/ـ.
ص ػ ػ ػػحيح مس ػ ػ ػػلم ،اإلم ػ ػ ػػاـ مس ػ ػ ػػلم ،ت :زلم ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػإاد عب ػ ػ ػػدالباقي ،ادلك ػ ػ ػػة ادلكرم ػ ػ ػػة :إدارة البح ػ ػ ػػوث العلمي ػ ػ ػػة
كاإلفتاء1400 ،ىػ.1980/
الطبق ػ ػ ػػات الك ػ ػ ػػربل اإلم ػ ػ ػػاـ اب ػ ػ ػػن س ػ ػ ػػعد ،ت :زلم ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػػدالقادر عط ػ ػ ػػاء ،ب ػ ػ ػػًنكت :دار الكت ػ ػ ػػب العلمي ػ ػ ػػة،
1410ىػ1990 /ـ.
الفوائدٕ ،ناـ بن زلمد الرازمٓ ،نقيق٘ :ندم عبد اجمليد السلفي ،مكتبة الرشد ،الريا .
الق ػ ػػاموس احمل ػ ػػيط ،رل ػ ػػد ال ػ ػػدين أب ػ ػػو ط ػ ػػاىر زلم ػ ػػد ب ػ ػػن يعق ػ ػػو الفًنكزآب ػ ػػادل ،مإسس ػ ػػة الرس ػ ػػالة ،ب ػ ػػًنكت،
الطبعة الثامنة 1426 ،ىػ  2005 -ـ.

-27

الكام ػ ػػل يف ض ػ ػػعفاء الرج ػ ػػاؿ ،احل ػ ػػافظ عب ػ ػػداهلل ب ػ ػػن ع ػ ػػدم اجلرج ػ ػػاين ،أب ػ ػػو عب ػ ػػداهللٓ ،نقي ػ ػػق :ع ػ ػػادؿ أ٘ن ػ ػػد
كعلي زلمد معو  ،ادلكتبة العلمية ،بًنكت ،الطبعة األكىل1418 ،ق1997/ـ.
لس ػ ػػاف الع ػ ػػر  ،زلم ػ ػػد ب ػ ػػن مكػ ػ ػػرـ ب ػ ػػن منظ ػ ػػورٗ ،ن ػ ػػاؿ الػ ػ ػػدين اإلفريق ػ ػػي ،ادلص ػ ػػرم ،دار ص ػ ػػادر ،بػ ػ ػػًنكت،
الطبعة :الثالثة 1414 ،ىػ.

-29

اجمل ػ ػػركحٌن  ،زلمػ ػ ػػد ب ػ ػػن حبػ ػ ػػاف ب ػ ػػن أ٘نػ ػ ػػد أ ح ػ ػػامت البس ػ ػ ػ ٓ ،نقي ػ ػػق :زلمػ ػ ػػود إب ػ ػ ػراىيم زايػ ػ ػػد ،الناشػ ػ ػػر :دار
الوعي ،حلب ،الطبعة األكىل1396 ،ىػ.
سلت ػػار الص ػػحاح ،زي ػػن ال ػػدين أب ػػو عب ػػد اهلل زلم ػػد ب ػػن أي بك ػػر ب ػػن عب ػػد الق ػػادر احلنف ػػي الػ ػرازم ،ادلكتب ػػة
العصرية بًنكت ،الطبعة اخلامسة1420 ،ىػ1999/ـ.
ادلس ػ ػ ػ ػػتدرؾ ،زلم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػن عب ػ ػ ػ ػػداهلل احل ػ ػ ػ ػػاكم النيس ػ ػ ػ ػػابورم ،أي عب ػ ػ ػ ػػداهلل ،ب ػ ػ ػ ػػًنكت :دار الكت ػ ػ ػ ػػب العلمي ػ ػ ػ ػػة،
1411ىػ1990/ـ.
ادلسند ،اإلماـ أ٘ند بن حنبل الشيباين ،مإسسة قرطبة ،القاىرة.
مس ػ ػػند أي يعل ػ ػػى ،أ٘ن ػ ػػد ب ػ ػػن عل ػ ػػي ب ػ ػػن ادلث ػ ػػىن أب ػ ػػو يعل ػ ػػى ادلوص ػ ػػلي ،دار ادل ػ ػػأموف للػ ػ ػرتاث ،دمش ػ ػػق ،الطبع ػ ػػة
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األكىل1404 ،ق–1984ـٓ ،نقيق  :حسٌن سليم أسد.
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مسػ ػ ػػند الب ػ ػ ػزار ،أ٘نػ ػ ػػد بػ ػ ػػن عبػ ػ ػػداخلالق الب ػ ػ ػزار ،ت :د .زلفػ ػ ػػوئ الػ ػ ػػر٘نن زيػ ػ ػػن اهلل ،بػ ػ ػػًنكت :مإسسػ ػ ػػة علػ ػ ػػوـ
القرآف1409 ،ىػ ،ب.1
مسند الشافعي ،اإلماـ زلمد بن إدريس الشافعي ،بًنكت :دار الكتب العلمية ،ب د.
مسند الطيالسي ،سليماف بن داكد أبو داكد البصرم الطيالسي ،دار ادلعرفة :بًنكت.
مص ػ ػػنف اب ػ ػػن أي ش ػ ػػيبة ،اإلم ػ ػػاـ عب ػ ػػداهلل ب ػ ػػن زلم ػ ػػد ب ػ ػػن أي ش ػ ػػيبة ،ت :كم ػ ػػاؿ يوس ػ ػػف احل ػ ػػوت ،الري ػ ػػا :
مكتبة الرشد1409 ،ىػ.
مص ػ ػ ػػنف عب ػ ػ ػػدالرزاؽ ،اإلم ػ ػ ػػاـ عب ػ ػ ػػدالرزاؽ ب ػ ػ ػػن مه ػ ػ ػػاـ الص ػ ػ ػػنعاين ،ت :الش ػ ػ ػػي ،حبي ػ ػ ػػب ال ػ ػ ػػر٘نن األعظم ػ ػ ػػي،
بًنكت :ادلكتب اإلسالمي1403 ،ىػ ،الطبعة الثانية.
ادلعجػ ػػم األكس ػ ػػط ،أب ػ ػػو القاس ػ ػػم س ػ ػػليماف بػ ػػن أ٘ن ػ ػػد الط ػ ػرباين ،دار احل ػ ػػرمٌن ،الق ػ ػػاىرة 1415 ،قٓ ،نقي ػ ػػق :
طارؽ بن عو اهلل بن زلمد ,عبد احملسن بن إبراىيم احلسيين.
ادلعج ػ ػ ػ ػػم الص ػ ػ ػ ػػغًن ،أي القاس ػ ػ ػ ػػم س ػ ػ ػ ػػليماف ب ػ ػ ػ ػػن أ٘ن ػ ػ ػ ػػد الطػ ػ ػ ػ ػرباين ،ت :زلم ػ ػ ػ ػػد ش ػ ػ ػ ػػكور زلم ػ ػ ػ ػػود احل ػ ػ ػ ػػاج،
1405ىػ1985/ـ ،الطبعة األكىل.
ادلعجػ ػ ػػم الكبػ ػ ػػًن ،أبػ ػ ػػو القاسػ ػ ػػم سػ ػ ػػليماف بػ ػ ػػن أ٘نػ ػ ػػد الط ػ ػ ػرباين ،ت ٘ :نػ ػ ػػدم عبداجمليػ ػ ػػد السػ ػ ػػلفي ،القػ ػ ػػاىرة:
مكتبة ابن تيمية ،ب د.
معج ػ ػػم مق ػ ػػائيس اللغ ػ ػػة ،العالم ػ ػػة أ٘ن ػ ػػد ب ػ ػػن ف ػ ػػارس ،أي احلس ػ ػػن ،ت :عبدالس ػ ػػالـ زلم ػ ػػد ى ػ ػػاركف ،مكتب ػ ػػة
مصطفى الباي احللي1389 ،ىػ1969/ـ ،ب د.
معج ػػم مق ػػاييس اللغ ػػة الب ػػن ف ػػارس ،عب ػػد الس ػػالـ زلم ػػد ى ػػاركف ،دار الفك ػػر :ب ػػًنكت1399 ،ىػ ػػ/
1979ـ.
معرف ػ ػ ػػة الثق ػ ػ ػػات ،أ٘ن ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػن عب ػ ػ ػػداهلل العجل ػ ػ ػػي الك ػ ػ ػػويف ،أي احلس ػ ػ ػػٌن ،ت :عب ػ ػ ػػداحلليم البس ػ ػ ػػتوم ،ادلدين ػ ػ ػػة
ادلنورة :مكتبة الدار1405 ،ىػ1985/ـ ،الطبعة األكىل.
معرف ػ ػػة عل ػ ػػوـ احل ػ ػػديث ،زلم ػ ػػد ب ػ ػػن عب ػ ػػد اهلل احل ػ ػػاكم النيس ػ ػػابورمٓ ،نقي ػ ػػق :الس ػ ػػيد معظ ػ ػػم حس ػ ػػٌن ،الطبع ػ ػػة
الثانية1397 ،ىػ1977-ـ ،دار الكتب العلمية ،بًنكت.
مقدمة ابن الصالح ،مكتبة الفاراي ،الطبعة األكىل 1984 ،ـ.
موطػ ػػأ مالػ ػػك ،ل مػ ػػاـ مالػ ػػك بػ ػػن أنػ ػػس األصػ ػػبحي ،أي عبػ ػػداهللٓ ،نقيػ ػػق :زلمػ ػػد ف ػ ػإاد عبػ ػػد البػ ػػاقي ،مصػ ػػر:
دار إحياء الرتاث العري ،ب د.
ميػ ػزاف اإلعت ػػداؿ يف نق ػػد الرج ػػاؿ ،ػػس ال ػػدين زلم ػػد ب ػػن أ٘ن ػػد ال ػػذىيٓ ،نقي ػػق :ع ػػادؿ أ٘ن ػػد عب ػػد ادلوج ػػود
كعلي زلمد معو  ،ادلكتبة العلمية ،بًنكت1995 ،ـ.
النك ػ ػػت عل ػ ػػى مقدم ػ ػػة اب ػ ػػن الص ػ ػػالح ،ب ػ ػػدر ال ػ ػػدين زلم ػ ػػد ب ػ ػػن ٗن ػ ػػاؿ ال ػ ػػدين للزركش ػ ػػي ،أضػ ػ ػواء الس ػ ػػلف،
الريا  ،الطبعة األكىل1419 ،ىػ 1998 -ـ.
Precise:
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All Praise is due to Allah, the Lord of the Worlds. And may the Peace and
Blessings of Allah be upon Prophet Muhammed and upon his Family and his
Companions.
“Hadith” is a word of Arabic language which means Statement or Talk. It
is defined as a statement or action of the prophet or a talk/action approved by
them.
The “Sunnah” refers to the actions, statements and way of life of the Prophet
Muhammad, may the blessing and mercy of God be upon him.
A Hadith is termed Gharib (strange) when only a single narrator is found
reporting it at some stage of the isnad, the said Hadith is also called Fard
(solitary).
This is not necessary that any Gharib (strange) Hadith should be weak
(Da’if), because the narrator of such Hadith may make mistake in reporting
and may be right.
The authenticity of Gharib Hadith rather depends on other factors such as:
 The reliability or unreliability of its narrator.
 Whether the teacher (sheikh) of the narrator is a renowned authority in
Hadeeth such as al-Zuhree and Qatadah or he is an unrenowned
reporter.
The nature of the link between narrator and his teacher (sheikh).
 The nature of Isnad like famous (Mashhur) or infamous (Nadir) etc.
Therefore a Gharib Hadith should be studied in the light of these factors to
be declared Ma’lul (defective) or Sahih.


This paper studies Gharib Hadith in the light of infamous (Nadir)
characteristic of the Isnad.
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اذلوامش:
 -1انظر معجم مقاييس اللغة البن فارس ،36/2 ،عبد السالـ زلمد ىاركف1399 ،ىػ 1979 -ـ ،دار الفكر:
بًنكت ،سلتار الصحاح للرازم ،ص  ،167ادلكتبة العصرية بًنكت ،الطبعة اخلامسة1420 ،ىػ1999/ـ ،لساف
العر  ،131/2البن منظور ،دار صادر ،بًنكت ،الطبعة :الثالثة 1414 ،ىػ.
 -2انظر :مقدمة ابن الصالح ص  ،27مكتبة الفاراي ،الطبعة األكىل1984 ،ـ ،التقييد كاإليضاح للعراقي ،ص،65
ادلكتبة السلفية ،الطبعة األكىل1389 ،ىػ1969/ـ.
 -3انظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس ،420/4 ،سلتار الصحاح للرازم ،ص  ،488لساف العر  ،640/1تاج
العركس للزبيدل  ،478/3دار اذلداية.
 -4انظر :اجلامع ألخالؽ الراكم  ،126/2للخطيب البغدادم ،مكتبة ادلعارؼ ،الريا 1403 ،ىػ.
 -5انظر :معرفة ع لوـ احلديث ألي عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابورم ص ٓ ،153نقيق  :السيد معظم
حسٌن ،الطبعة الثانية 1397 ،ىػ1977 -ـ ،دار الكتب العلمية ،بًنكت .مقدمة ابن الصالح ص ،157
النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ٓ ،377/1نقيق  :د .زين العابدين ،أضواء السلف ،الريا  ،الطبعة
األكىل 1419 ،ىػ 1998 -ـ.
 -6اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  ،173 -164/1مكتبة الرشد ،الريا  ،الطبعة األكىل  1409 ،ىػٓ ،نقيق :
د .زلمد سعيد.
 -7مقدمة ابن الصالح ص .157
 -8انظر :إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور للدكتور سعيد ادلرم ،ص  ،67 -53الطبعة األكىل1431 ،ىػ2010/ـ،
دار ابن حزـ.
 -9انظر :تاج العركس  ،315/8القاموس احمليط للفًنكز آبادم ،ص  ،370مإسسة الرسالة ،بًنكت ،الطبعة الثامنة،
1426ىػ 2005 /ـ.
 -10انظر :تاج العركس  ،195/14لساف العر .199/5
 -11انظر :الصحاح ،1773/5 ،لساف العر .467/11
 -12انظر :علوـ احلديث البن الصالح ص  ،52كالتقيد كاإليضاح ص .116 ،115
 -13انظر :إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور ص .69 ،68
 -14انظر :إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور ص .122 - 120
 -15انظر :إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور ص .123 - 110
 -16اجلرح كالتعديل البن أي حامت الرازم  ،94/9دار إحياء الرتاث العري ،بًنكت ،الطبعة األكىل،
1271ق1952/ـ ،الثقات البن حباف ٓ ،321/7نقيق  :السيد شرؼ الدين أ٘ند ،دار الفكر ،بًنكت ،الطبعة
األكىل1395 ،ىػ1975/ـ ،هتذيب الكماؿ للمزم ٓ ،104/30نقيق  :د .بشار عواد معركؼ ،مإسسة
الرسالة ،بًنكت ،الطبعة األكىل1400 ،ق1980 /ـ ،تقريب التهذيب البن حجرٓ ،259/2 ،نقيق :مصطفى
عبد القادر ،دار ادلكتبة العلمية ،بًنكت ،الطبعة الثانية 1415 ،ق 1995 /ـ.
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 -17انظرٕ :ناـ ادلنة يف التعليق على فقو السنة للشي ،ألباين  ،296/1ادلكتبة اإلسالمية ،الطبعة الثالثة1409 ،ىػ.
 -18انظر :إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور .122 -116
 -19مسند البزار  ،250/8ت :د .زلفوئ الر٘نن زين اهلل ،بًنكت :مإسسة علوـ القرآف1409 ،ىػ ،ب.1
 -20هتذيب الكماؿ  ،89/20تقريب التهذيب .665/1
 -21هتذيب الكماؿ  ،200/6تقريب التهذيب .206/1
 -22ميزاف االعتداؿ ٓ ،567/1نقيق :عادؿ أ٘ند عبد ادلوجود كعلي زلمد معو  ،ادلكتبة العلمية ،بًنكت،
1995ـ .هتذيب الكماؿ  ،60-56/7تقريب التهذيب .229/1
 -23إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور ص .275 ،274
 -24السنن .551/5
 -25مسند البزار .293 ،292/8
 -26هتذيب الكماؿ  ،409 -408/12تقريب التهذيب .414/1
 -27اجلرح كالتعديل  ،547/3كتا الثقات  ،329/6ميزاف االعتداؿ  ،137/3هتذيب الكماؿ  ،514/9تقريب
التهذيب .323/1
 -28انظر :إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور ص .122 - 120
 -29مسند البزار .304/8
 -30اجلرح كالتعديل  ،139/7التاري ،الكبًن ل ماـ البخارم  ،192/7دائرة ادلعارؼ العثمانية ،حيدر آباد الدكن.
الضعفاء كادلرتككٌن ص  ،228اجملركحٌن ٓ ،216/2نقيق :زلمود إبراىيم ،دار الوعي ،حلب ،الطبعة األكىل،
1396ىػ .ميزاف االعتداؿ  ،13/4تقريب التهذيب .30/2
 -31مسند البزار .403/8
 -32ادلعجم األكسط .118/6
 -33الكامل .271/2
 -34لساف ادليزاف .330/2
 -35ميزاف االعتداؿ  ،369/1تقريب التهذيب .89/1
 -36مسند البزار .11/9
 -37ادلعجم األكسط .321/4
 -38تقريب التهذيب .680/2
 -39مسند البزار .144/9
 -40إعالؿ احلديث الغريب بادلشهور ص .275 ،274

