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ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث
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ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث دراسة مع أمثلة من تطبيقات النقاد
Tafarrud in Hadeeth and The Rules of Acceptance

 مري أكرب شاه.* د
** عبد الرمحن

Abstract:
Tafarrud (Strangeness) of a Hadith means reporting by only a
single narrator at some stage of the Isnad. This is not necessary
that any Tafarrud (Strangeness) of a Hadith should be weak
(Da’if), because the narrator of such Hadith may make mistake
in reporting and may be right. The authenticity of such Hadith
rather depends on other factors such as:
 The reliability of the narrator of Strange Hadith.
 The earlier stage of the Isnad where Tafarrud (Strangeness)
is founded.
 Close relation of the narrator with the teacher (sheikh).
 Acceptance of Strange Hadith by renowned authorities in
Hadeeth.

Another narrator authenticating the first narrator’s account
of the strange hadith. Therefore Tafarrud (Strangeness) of a
Hadith should be studied in the light of these factors that
determines acceptability. This paper studies Tafarrud
(Strangeness) of a Hadith in the light of these factors.

………………………………………………...

:املقدمة

َّ
 وابلتايل،إن تفرد الراوي حبديث ال يشاركه يف روايته غريه يثري استغرااب لذلك احلديث
 بل مثل هذا احلديث، لكنّها ال تستلزم أن يكون احلديث معلوال،يكون احلديث مظنّة العلة
اهتم علماء احلديث الن ّقاد ابألحاديث األفراد يف
ّ  ولذلك،حيتاج إىل حبث ودراسة لكشف علته
. وال شك أن األئمة انتقدوها على أساس منهج علمي،كتبهم
. جامعة الكلية اإلسالمية بشاور،* حماضر بقسم الدراسات اإلسالمية
 جامعة بشاور۔، مرکز الشىخ زاىد اإلسالمي،** الباحث ىف مرحلة الدکتوراة
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فصل
وهذا املنهج النقدي شائع يف كتب مصطلح احلديث على سبيل اإلمجال ،وقد ّ
هذا اإلمجال كثري من الباحثني يف الدراسات املتعلقة ابلتفرد إىل ح ّد ما ،وذكروا بعض الضوابط
مستقل مع تطبيقات
ماسة إىل مجع هذه الضوابط يف حبث
لكن احلاجة ّ
لتعليل التفرد أو قبولهّ ،
ّ
احملدثني النقاد.
أمهية البحث:
تظهر أمهية البحث من خالل األمور التالية:
األول :دراسة الضوابط اليت جتعل التفرد مقبوال يف ضوء كالم األئمة النقاد.
الثاين :إبراز منهجية احملدثني يف قبول التفرد.
مشكلة البحث:
قد شاع يف كتب مصطلح احلديث ،أ ّن الراوي الثقة إذا انفرد برواية حديث يقبلل حديثله
اعتمادا على ثقته وكمال ضبطه ،وأما إذا تفرد الضعيف بشيء ت ّرد روايته استنادا على ضلعفه وقللة
ضبطه.
ولكن هل جُيعل ذلك حكما عاما؟ ،وهل يقتضي كون الراوي ثقة قبول روايته ،أو
املتفرد قد ضبط احلديث ،وُيوز أن يكون وهم فيه،
ينبغي أن ّ
خيصص ذلك؛ ألنه ُيوز أن يكون ّ
فال حيكم بقبول احلديث وال بصحته ما مل يتّضح ابلقرائن ضبط الراوي للحديث.
ولذلك ال ب ّد من دراسة قضية قبول التفرد يف ضوء تطبيقات احملدثني النقاد من خالل أقواهلم.
التمهيد:

التفرردل ل ررة :يقللال :شللجرة فللاردة متنحيللة ،ودبيللة فللاردة انقطع ل عللن القطيللع ،وراكللب
(.)0
فرد :ما معه غري ِّ
وفرد اعتزل الناسِّ ،
جم ِّّ
تفرد به
بعريهَّ ،
وفرد وانفرد واستفرد ابألمر ّ
ج

التفدل عند أهل االصطالح:

هو رواية الراوي حديثا ال يرويه غريه.
ذكللر اخلطيللب رمحلله م مصللطلح الغريللب ،ووصللفه بقوللله :وأكثللر مللا يوصللف بللذلك
احلديث الذي ينفرد به بعض الرواة مبعىن فيه ال يذكره غريه إما يف إسناده أو يف متنه (.)5
يتفرد فيه بعضهم أبمر ال يذكر فيه غريه (.)0
وقال ابن الصالح :احلديث الذي َّ
أقسام التفدل:

أهم هذه األقسام قسمان:
قد ذكر أئمة احلديث للتفرد أقساما متعددة ،و ّ
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القسم األول :التفرد املطلق ،وهو أن يروي الراوي منت احلديث ال يشلاركه فيله غلريه ،فلال يكلون لله
إال طريق واحد ،ويطلق عليه العلماء لفظ الغرابة ،فيقولون :حديث غريب ،أو حديث فرد.
القسم الثاين :التفرد النسيب ،وهو أن يروي الراوي احلديث إبسناد ال يشاركه فيه غريه ،وقد علر
متنه عن غري ذلك الشيخ(.)4
حكم التفدل:
وصف أئمة النقد احلديث ابلتفرد ال يقتضي تضعيفا وال تصحيحا؛ ألنله ُيلوز أن يكلون
ج
املتفرد قد ضبط احلديث ،وُيوز أن يكون وهلم فيله ،فلال حيكلم بضلعف احللديث وال بصلحته ملا مل
ّ
يتّضح ضبط الراوي للحديث أو ومهه فيه.
لحة وال
قال الدكتور املري :واخلالصلة مملا تقل ّدم هلي أن الغرابلة عنلد النقلاد ال تقتضلي ص ّ
ضعفا ،وإمنا هي جمرد االستغراب ،وأكثر ما يطلقلون الغرابلة حينملا ال يكلون للذلك التف ّلرد عنلدهم
ترده (.)2
علّة ّ
وهللذا مللا يظهللر مللن صللنيع أئمللة املصللطلح يف تقسلليم الغرائللب واألف لراد ابعتبللار الص للحة
والضعف.
قسم احلاكم الغريب إىل ثالثة أنواع :غرائب الصحيح ،وغرائب الشيوخ ،وغريب اإلسناد
ّ
واملنت.
وقسم ابن الصالح الغريب إىل صحيح وغري صحيح ،فقلال :مث إن الغريلب ينقسلم إىل:
ّ
()6
صحيح كاألفراد املخرجة يف الصحيح وإىل غري صحيح ،وذلك هو الغالب على الغريب .
ضابط قبول التفدل أو رله:
قللد شللاع عنللد كثللري مللن املتل خرين يف حكللم التفللرد ،أ ّن اللراوي الثقللة إذا تفللرد بروايللة شلليء
يقبللل حديثلله اعتمللادا علللى ثقتلله ،وأمللا ال لراوي الضللعيف إذا انفللرد بشلليء ي ل ّرد حديثلله اسللتنادا علللى
ضعفه.
قال ابن الصالح  :إذا انفرد الراوي بشيء.....فينظر يف هلذا اللراوي املنفلرد  :فلنن كلان
عدال حافظا موثوقا إبتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ،ومل يقلدح االنفلراد فيله ،وإن مل يكلن مملن يوثلّق
حبفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا عن حيز الصحيح (.)7
خيصللص وال يؤخللذ حكمللا عامللا ،فللن ّن
ومللا قاللله ابللن الصللالح يف حكللم التفللرد ينبغللي أن ّ
رده ليس كون الراوي ثقة أو ضعيفا فحسب ،بل هناك قرائن اليت تصلاحب
مقياس قبول التفرد أو ّ
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لرجح ابلقلرائن جانلب
لججح هبلا جانلب القبلول أو جانلب اللرد مللا تفلرد بله اللراوي ،فلنذا ت ّ
التف ّلرد ،في ّ
ترجح ابلقرائن عدم ضبط اللراوي أو علدم قبلول روايتله،
القبول حيكم بصحة احلديث حينئذ ،وإذا ّ
حيكم النقاد أبن احلديث معلول (.)3
وتبللني مللن هللذا أن التفللرد ِّ
مظنّللة العلللة ،فللال يكللون التفل ّلرد مللردودا مطلقللا ،كمللا ال يكللون
ّ
رده.
ترجح جانب قبوله أو ّ
مقبوال مطلقا ،بل ينظر إىل القرائن اليت ّ
الضوابط اليت جتعل التفدل مقبوال:
األوىل :تق ّدم الطبقة اليت وقع فيها التفرد
الثانية :كون ِّّ
املتفرد معروفا ابلعدالة واالتقان
الثالثة :كون ِّّ
املتفرد من أهل االختصا بشيخه
الرابعة :احتمال أئمة احملدثني عن ِّّ
املتفرد روايته
اخلامسة :اعتضاد الراوي ِّّ
املتفرد ابملتابعة
السادسة :اعتضاد الرواية اليت فيها التفرد ابلشاهد.
الضابطة األوىل

تقدم الطبقة اليت وقع فيها التفدل
التمهيد:
ردا ،وامللراد ملن
الطبقة الليت وقلع فيهلا التفلرد هللا أثلر عميلق يف احلكلم عللى التفلرد قبلوال أو ّ
الس ل ِّلن ولق ل ِّ
ِّ
لاء املش للايخ( ،)3ف للالتفرد يف طبق للة الص للحابة
الطبق للة الق للوم املتعاص للرون ال للذين اش للجكوا يف ّ ّ
ص للحيح وغ للري ق للادح؛ ألن تف ل ّلردهم أم للر طبيع للي لقلّللة الرواي للة يف الص للحابة ،وك للذلك تف للرد ص للحا ّ
ابحلديث بلفظ ويرويه آخر بلفظ آخر جائز ومقبول؛ أل ّن الصحابة والسلف كثريا ما كانوا ينقللون
(.)03
معىن واحدا يف أمر واحد أبلفاظ خمتلفة
قللال الللذهيب رمحلله م :فللانظر ّأول شلليء إىل أصللحاب رسللول م صلللى م عليلله وسلللم
(.)00
الكبار والصغار ،ما فيهم أحد إال وقد انفرد بسنة ،أفيقال له :هذا احلديث ال يتابع عليه؟
لح غالبللا إذا كللان مللن الثقللات ،وهللو أسللهل وأمكللن لكوهنللا طبقللة مللن
والتفللرد يف طبقللة التللابعني يصل ّ
ش هنا عدم شهرة احلديث وعدم تعدد روايته يف الغالب.

اإليضاح ( 03يونيو )5302

ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث

055

قال الذهيب رمحه م بعد ذكر طبقات احلفاظ :فهؤالء احلفاظ الثقات ،إذا انفرد الرجلل
(.)05
منهم من التابعني ،فحديثه صحيح ،وإن كان من األتباع ،قيل :صحيح غريب
تفرد الراوي حبديث يف طبقة ملن شل هنا علدم شلهرته وعلدم تعلدد
وقال الدكتور محزة املليباري :إذا ّ
لتج بله بشلر
روايته يف الغالب....مثل طبقلة الصلحابة والتلابعني ،فهلذا النلوع ملن التفلرد مقبلول وحم ّ
(.)00
أن يكون الراوي ثقة معروفا
املثال األول:
الش لْيلب ِِّّ
صللوسر ،عل ْلن جسل ْفيان ،عل ْلن أِّ إِّ ْسللحاِّ َّ
قللال اإلمللام النسللائي :أ ْخب للر جحم َّمل جلد بْل جلن مْن ج
اينّ
ِّ
َّيب صلَّى مج علْي ِّه وسلَّم ِّيف سف سر ،فلقال لِّر جج سل:
قالِّ :س ْع ج عْبد مِّ بْن أِّ أ ْوىف ،يل جق ج
ول :جكنَّا مع الن ِّّ
لول مِّ ص للَّى مج علْيل ِّله وس للَّم« :انْل ِّزْل
اجللد ْح» قللالَّ :
س َ ر جسللول مِّ ،جمثَّ قللال لللهج ر جسل ج
«انْل ِّلزْل ف ْ
الشل ْلم ج
ِّ
اجد ْح» فلنلزل فجدح فش ِّرب النِّ ُّ
س َ ر جسول م ،جمثَّ قال« :انْ ِّزْل ف ْ
ف ْ
اجد ْح» قال :الش ْ
َّيب صلَّى مج
َّم ج
ِّ
ِّ
اهنللا  -وأشللار بِّيل ِّلدهِّ إِّىل ْاألجفجل ِّلق  -فلق ل ْد أفْطللر
علْيلله وس للَّم جمثَّ قللال« :إِّذا رأيْللتج جم اللَّْيللل ق ل ْد أقْلبللل مل ْلن ه ج
الصائِّ جم».
َّ
خديج احلديث:

أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ( )033/4عن سفيان بن عيينة ،واألئمة أمحلد يف املسلند
( )033/4ومسلم يف الصحيح ( )005/0من طريق هشليم ،والبخلاري يف الصلحيح (،)632/5
و( )5353/2من طرِّ عبد الواحد وجرير.
كلهم (ابن عيينة وهشيم وعبد الواحد وجرير) عن الشيباين به بنحوه.
لراسة التفدل يف احلديث:
احلديث هبذا اللفظ مل يروه إال عبد م بلن أ أوىف رضلي م عنله ،وروي علن غلريه بلفلظ
آخر ،ومعناه واحد.
ق ل للال اإلم ل للام النس ل للائي رمح ل لله م :وح ل للديث عاص ل للم ب ل للن عم ل للر وح ل للديث اب ل للن أ أوىف
(.)04
صحيحان
قال احلافظ البزار :وهذا احلديث ال نعلم أحدا رواه عن رسلول م صللى م عليله وسللم
هبذا اللفظ إال عبد م بن أ أوىف (.)02
رأي الباحث:
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لتج بلله؛ ألن تفل ّلردهم أمللر طبيعللي لقلّللة الروايللة يف الصللحابة،
تفل ّلرد الصللحابة مقبللول وحمل ّ
وك للذلك تف للرد ص للحا ّ ابحل للديث بلف للظ ويرويل له آخ للر بلف للظ آخ للر ج للائز ومقب للول؛ أل ّن الص للحابة
والسلف كثريا ملا كلانوا ينقللون معلىن واحلدا يف أملر واحلد أبلفلاظ خمتلفلة( ،)06وللذلك حكلم اإلملام
النسائي على حديث عبد م بن أ أوىف رضي م عنه ابلصحة مع أ ّن لفظ حديث بن أ أوىف
رضي م عنه غري لفظ عاصم بن عمر.
املثال الثاين:
قال اخلليلي :حدثنا جدي حدثنا حممد بن الربيع بن سليمان اجليزي حلدثنا خشليب بلن
أصلرم حللدثنا عبلد الللرزاِّ حلدثنا سللفيان علن عاصللم األحلول عللن الشلعيب عللن ابلن عبللاس رضللي م
عنه أن النيب صلى م عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم.
ختديج احلديث:
أخرجلله األئمللة البخللاري يف الصللحيح  ،5003/2مللن طريللق سللفيان الثللوري ،ومسلللم يف
الصحيح  ،0603/0من طريق عاصم ،والبزار يف املسند  ،474/00من طريق سلفيان بلن عيينلة،
ومسلللم يف الصللحيح  ،0630/0مللن طريللق أ عوانللة ،وأمحللد يف املسللند  ،537/0مللن طريللق ابللن
املبارك.
كلهللم (الثللوري وعاصللم وابللن عيينللة وأبللو عوانللة وابللن املبللارك) عللن عاصللم األحللول ،عللن
الشعيب به.
لراسة التفدل يف احلديث:
احل للديث مل ي للروه ع للن اب للن عب للاس رض للي م عن لله غ للري الش للعيب ،وه للو ع للامر ب للن ش لراحيل
الشعيب ،من التابعني الثقات(.)07
تفرد به الشعيب عن ابن عباس (.)03
واحلديث وصفه اخلليلي ابلتفرد بقولهّ :

رأي الباحث:

احلللديث تفل ّلرد بروايتلله الشللعيب عللن ابللن عبللاس رضللي م عنلله ،والشللعيب مللن طبقللة التللابعني
لح غالبلا إذا كلان ملن الثقلات ،وهلو أسلهل وأمكلن لعلدم شلهرة
الثقات ،والتفلرد يف هلذه الطبقلة يص ّ
احللديث وعلدم كثللرة روايتله يف هللذه الطبقلة يف الغاللب ،وقلد وصللف احللديث اخلليلللي بتفلرد الشللعيب
مللع أ ّن احلللديث صللحيح خمل ّلرج يف الصللحيحني ،وتبل ّلني مللن هللذا أن كللون اللراوي مللن طبقللة التللابعني
الثقات ُيعل تفرده مقبوال وحمتجا.

اإليضاح ( 03يونيو )5302

ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث

054

املثال الثالث:

س
قال أبو نعيم :ح َّلدثلنا جحم َّم جلد بلن جحم َّم سلد ْ ِّ ِّ
لاذ وعب جلد الْملِّ ِّ
لك بْ جلن جحم َّم ِّلد
احللافظ ،ثنلا سلْل جم بْ جلن جمع ْ
ْج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ي ،ع ْلن م ْسلع سر ،ع ْلن إِّ ْساعيلل
ي ،ثنا عْب جد مِّ بْ جن جحم َّم سد ،ثنلا جشلكْر ،ثنلا جحم َّم جلد بْ جلن بِّ ْشل سر الْعْبلد ُّ
بْ ِّن عد سّ
ازسم ،ع ِّن الْمستلوِّرِّد ،أ ِّخي ب ِِّن فِّه سر قال :قال رس ج ِّ
س بْ ِّن أِّ ح ِّ
بْ ِّن أِّ خالِّ سد ،ع ْن قلْي ِّ
ْ
ج
جْْ
ول م صلَّى مج
ِّ
ِّ
علْي ِّه وسلَّم« :ما ُّ
جصبجلعهج ِّيف الْي ِّّم  ,فلْليلْنظجْر ِِّب تلْرِّج جع إِّلْي ِّه؟ .
الدنْليا ِّيف ْاْلخرةِّ إَِّّال كما يج ْدخ جل أح جد جك ْم أ ْ

ختديج احلديث:

أخرجه األئمة أمحد يف املسند ( )553/4ومسلم يف الصحيح ( )026/3وابن ماجله يف
السنن ( )0076/5من طرِّ عن إساعيل به.
وأخرج ل لله األئم ل للة الطل ل لرباين يف الكب ل للري ( ،)707/53واحل ل للاكم يف املس ل للتدرك ()022/4
والبيهقي يف شعب اإلميلان ( )054/7ملن طريلق إبلراهيم بلن مهلاجر علن قليس علن املسلتورد رضلي
م عنه.
لراسة التفدل يف احلديث:
قال احلافظ البزار رمحه م :وهذا احللديث ال نعللم أحلدا يرويله علن النليب صللى م عليله
وسلم إال املستورد ،وقد رواه مجاعة عن إساعيل (.)03
(.)53
قال احلافظ أبو نعيم رمحه م :هذا من صحيح حديث إساعيل وعيونه
وقللال اإلمللام الللدارقطِن رمحلله م :يرويلله إساعيللل بللن أ خالللد عللن قلليس عللن املسللتورد،
وهو صحيح عنه (.)50
رأي الباحث:
احلللديث مل يللروه عللن النلليب صلللى م عليلله وسلللم إال املسللتورد رضللي م عنلله ،ومل يللروه عللن
املستورد رضي م عنله إال قليس بلن أ حلازم( ،)55وهلو ملن ثقلات التلابعني ،والتفلرد يف هلذه طبقلة
لححه
مقبول وحملتج بله إذا كلان ملن الثقلات ،وللذلك أورد احللديث اإلملام مسللم يف صلحيحه ،وص ّ
األئمة أبو نعيم والدارقطِن.
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الضابطة الثانية

التمهيد:

كون ِّ
املتفدل معدوفاً ابلعدالة واالتقان

رده ،فللاملتفرد قللد
لرده أو ّ
إ ّن حلللال اللراوي مللن حيللث العدالللة والضللبط أثلرا كبلريا يف قبللول تفل ّ
يكون من طبقة مت خرة كطبقة أتباع التابعني ،لكن إذا كان معروفا أبنله ملن أهلل العداللة والضلبط،
تفرد الضعيف ،وكذلك تفلرد
تفرد الثقة أوىل ابلقبول من ّ
فيكون األصل قبول روايته ،ولذلك يكون ّ
إمام من األئمة احلفاظ أمثلال شلعبة والثلوري وماللك وحيلط القطلان ،يكلون أوىل ابلقبلول ،وال خيلرج
عنلله إال ببينللة واضللحة ،وذلللك ألملرين :األول :أن األئمللة احلفللاظ أهللل إتقللان وتثبل  ،حبيللث ينللدر
غلللط الواحللد مللنهم .الثللاين :أن األئمللة احلفللاظ كللانوا يتنافسللون علللى الطلللب واجلمللع حبيللث حيمللل
(.)50
ذلك بعضهم على احلر أن يسمع ما مل يسمع غريه
قس للم اخلليل للي األف لراد إىل أربع للة أقس للام ،وذك للر القس للم األول منه للا :م للا يتف للرد ب لله ح للافظ
ّ
()54
مشهور ثقة أو إمام عن احلفاظ واالئمة ،فهو صحيح متفق عليه .
قس للم املقدس للي الغرائ للب واألف ل لراد إىل اس للة أن ل لواع ،وذك للر الن للوع األول منه للا ،فق للال:
و ّ
غرائب وأفراد صحيحة وهلو أن يكلون الصلحا مشلهورا بروايلة مجاعلة ملن التلابعني عنله ،مث ينفلرد
حبديث عنه أحد اللرواة الثقلات مل يلروه عنله غلريه ،ويرويله علن التلابعي رجلل واحلد ملن األتبلاع ثقلة،
وكلّهم من أهل الشهرة والعدالة ،وهذا ح ّد يف معرفة الغريب والفرد الصحيح (.)52
املثال األول:

قال اإلمام الطرباين :حدثنا حممد بن أسد بن يزيد األصبهاين حدثنا أبو داود علن حمملود
بن غيالن عن أ داود الطيالسي حدثنا شلعبة علن األعملب علن جماهلد علن ابلن عبلاس رضلي م
عنلله :أن رسللول م صلللى م عليلله وسلللم تللال هللذه اْليللة[ :اتقلوا م حللق تقاتلله وال الللوتن إال وأنللتم
مسلمون] فقال :لو أن قطرة من الزقلوم قطلرت يف حبلار اللدنيا أفسلدت عللى أهلل اللدنيا معايشلهم
فكيف مبن يكون طعامه.
لراسة التفدل يف احلديث:
أخرجه األئمة أمحد يف املسند ( ،)003/0والجمذي يف اجلامع ( ،)533/4والنسائي يف
الكربى ( ،)000/6من طرِّ عن شعبة به.
قال اإلمام الطرباين :مل يروه عن األعمب إال شعبة (.)56
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وقال اإلمام الجمذي :هذا ح ِّديث حسن ص ِّحيح (.)57
رأي الباحث:
هللذا احلللديث تفل ّلرد بروايتلله شللعبة عللن األعمللب حيللث مل يشللارك فيلله عللن األعمللب غللري
شعبة ،وهو من أتبلاع التلابعني والتفلرد يف هلذه الطبقلة ينلدر غالبلا ،لك ّلن شلعبة ملن األئملة احلفلاظ،
لرد
وتفلرد إمللام مثللله ال خيللرج عنلله إال بللدليل واضللح ُيعلل تفللرده مللردودا ،وإذا مل يوجللد دليللل واضللح لل ّ
تفرده فاألصل أن تفرده يكون مقبوال.
املثال الثاين:

ي قال :ح َّدثلنا شبابةج بْ جن س َّوا سر قلال:
قال اإلمام الجمذي :ح َّدثلنا علِّ ُّي بْ جن ِّعيسى البل ْغد ِّاد ُّ
ِّ
ب ،عن الق ِّ
اس ِّم بْ ِّن عبَّ س
اس ،ع ْن فِّ ِّع بْ ِّن ججبل ِّْلري بْ ِّلن جمطْعِّل سم ،ع ْلن أبِّيل ِّه قلال :يل جقولجلون
ح َّدثلنا ابْ جن أِّ ذئْ س ْ
اَّللِّ
الشل ْلملة وقل ْد حلْب ل ج َّ
احلِّمللار ولبِّ ْسل ج َّ
ِّيل :ت جكونلجلون ِّيف التِّّيل ِّله وقل ْد ركِّْبل ج ْ
الشللاة ،وقل ْد قللال ر جسل ج
لول َّ
اَّلل علي ِّه وسلَّم« :من فلعل هذا فلليس فِّ ِّيه ِّمن ِّ
الك ِّْرب ش ْيء»:
ْ
صلَّى َّج ْ
ْ
لراسة التفدل يف احلديث:

أخرجه األئمة الجمذي يف اجلامع ( )065/4عن علي بن عيسلى البغلدادي ،واحللاكم يف
املستدرك ( )534/4ملن طريلق العبلاس بلن حمملد اللدوري ،والبيهقلي يف شلعب اإلميلان ()533/6
من طريق علي بن سهل .ثالثتهم (علي بن عيسى والعباس بن حمملد وعللي بلن سلهل) علن شلبابة
بن سوار به بنحوه.
احل للديث مل يل للرو إال مل للن طري للق شل للبابة بل للن س ل لوار عل للن ابل للن أ ذئ للب عل للن القاسل للم بل للن
العباس( ،)53به.
وحممد بن عبد الرمحن ابن أ ذئب ،ثقة فاضل من السابعة(.)53
وشبابة بن سوار الفزاري ،ثقة حافظ من التاسعة(.)03
قال اإلمام الجمذي :هذا ح ِّديث حسن غ ِّريب .
قللال احلللافظ البلزار :وهللذا احلللديث ال نعلملله يللروى هبللذا اللفللظ إال عللن جبللري بللن مطعللم،
وال نعلم له طريقا عن جبري إال هذا الطريق (.)00
رأي الباحث:
القاسم بلن العبلاس ملن التلابعني الثقلات وتفلرده مقبلول ،وتفلرد ابلن أ ذئلب وشلبابة ومهلا
ملن أتبلاع التلابعني ،والتفلرد يف هلذه الطبقلة حمتمللل يف بعلض األحيلان إذا كلان ملن الثقلات ،ولللذلك
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جنللد اإلمللام الجمللذي أنلله وصللفه ابلغرابللة ألجللل التفللرد فيلله ،ووصللفه ابلتحسللني إلمكانيللة قبللول هللذا
التفرد.
املثال الثالث:

قال احلافظ البزار :ح َّدثلنا حيط بن ح ِّكلي سم ،قلال :حيلط بلن سلعِّ س
يد الْقطَّلا جن ،قلال :قجل َّلرةج
ْ ْج
ْ ْج
ِّ
ِّ س
الر ْمح ِّن ب ِّن أِّ بكْرة ،وعن رج سل ،آخر هو أفْضل ِّيف نل ْف ِّسهِّ
ِّ
ج
بْ جن خالد ،قال :ابْ جن س ِّريين ،ع ْن عْبد َّ ْ
ْ ج
ج
اَّللِّ ص للَّى مج علْيل ِّله وس للَّم
اَّللج عْنللهج أ َّن ر جسللول َّ
ِّمل ْلن عْبل ِّلد الل َّلر ْمح ِّن بْل ِّلن أِّ ب ْكللرة ،عل ْلن أِّ ب ْكللرة ر ِّضللي َّ
اَّللج ور جسلولجهج أ ْعل جلم ح َّلَ دنلنَّلا أنَّلهج سيجس ِّّلم ِّيه بِّغ ِّْلري
ي يل ْلوسم؟ قلالجواَّ :
خطب النَّاس ِّمبِّىن ،فلقلال :أتل ْد جرون أ ُّ
ِّْ ِّ
ي بلل سلد هلذا؟ قجل ْلنلاَّ :
َّح ِّلر؟» قجلْلنلا :بلللى َ ،ر جسلول َّ
اَّللِّ ،قلال فل ُّ
اسه ،قلال« :أل ْليس يل ْلوم الن ْ
اَّللج ور جسلولجهج
أ ْعلم ،قال :فسك ح ََّ دنلنَّا أنَّه سيس ِّم ِّيه بِّغ ِّري ِّْ
اس ِّه ،قال« :ألْيس ِّابلْبلْلدةِّ؟» قجلْلنا :بللى َ ر جسلول
ج ج ّ ْ
ج
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللِّ ،قللال :فلِّلن َّن دمللاء جك ْم وأ ْمللوال جك ْم وأ ْعراضل جك ْم علل ْلي جك ْم حللرام ك جحْرمللة ي ل ْلوم جك ْم هللذا ِّيف شل ْله ِّرجك ْم هللذا ِّيف
َّ
بلل ِّد جكم هذا ،أال هل بلل ْغ ؟ قجلْلنا :نلعم ،قلال :اللَّه َّلم ا ْشله ْد ،قلال« :لِّيلبللِّّ ِّلِ الش ِّ
َّلاه جد ِّملْن جك جم الْغائِّلب
ْ ج
ج
ج
ْ
ْ
ض جك ْم ِّرقاب بل ْع س
ض.
فِّننَّهج جر َّ
ب جمبللِّّ سِ يلجبللِّّغجهج م ْن جهو أ ْوعى ِّمْنهج ،ال تلْرِّج جعوا بل ْع ِّدي جكفَّارا ي ْ
ب بل ْع ج
ض ِّر ج
لراسة التفدل يف احلديث:

أخرجلله األئمللة أمحللد يف املسللند ( )03/2والبخللاري يف الصللحيح ( )033/2ومسلللم يف
الصللحيح ( )033/2م للن طري للق حي للط ب للن س للعيد القط للان ،وأمح للد يف املس للند ( )43/2ومس لللم يف
الصحيح ( )033/2من طريق أ عامر العقدي ،كالمها (حيط بن سلعيد وأبلو علامر) علن قلرة بلن
خالد به بنحوه.
احلديث فيه التفرد ،ومل يروه عن حممد بن سريين إال قرة بن خالد.
قال احلافظ البزار :وهذا احلديث ال نعلم رواه هبذا اللفظ إال قرة عن حممد (.)05
رأي الباحث:
حممد بن سريين ،ثقة ثب ( ،)00وقرة بن خالد ،ثقة ضابط ومن طبقة أتباع التابعني(،)04
لكن قلرة بلن خاللد ملن احلفلاظ اللذين ينلدر اخلطل يف حلديثهم،
والتفرد يف هذه الطبقة قلما توجدّ ،
وهذا الذي ُيعل تفرده مقبوال ،ولذلك جند أ ّن احلديث خمرج يف الصحيحني.
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الضابطة الثالثة

كون ِّ
املتفدل من أهل االختصاص بشيخه
التمهيد:

املتفرد ابلرواية قد ال يكون يف الدرجة العليا من الثقة ،ك ن يكون صلدوقا إال أنّله
الراوي ّ
قلد يقبلل تفلرده يف شليخ يكلون ملن أقاربله ،وأهلل بيتله ،وأصلهاره ،وقلد يكلون املتف ّلرد ابلروايلة ملن
خمتصلا بله إال أن يتبلني
الثقات ،ويكلون ملن طبقلة متل خرة ،لكلن يقبلل تفلرده يف شليخ معلني لكونله ّ
غلطه وومهه يف حديث.
قللال اإلمللام ابللن معللني رمحلله م :كللان معتمللر بللن سللليمان أعلللم النللاس حبللديث أبيلله ،مل
يكن أحد من الناس يقوم ىف سليمان مقامه (.)02
تفرد بعض الرواة قلد يلتكلّم يف روايتله يف اجلمللة ،ويضلعف فيهلا ،لكنّله يكلون يف بعلض
وكذلك إذا ّ
الشيوخ ثبتا خلصوصية طول مالزمة وغريها(.)06
وق للال احل للافظ ال للذهيب رمح لله م :ب للل الثق للة احل للافظ إذا انف للرد أبحادي للث ك للان أرف للع ل لله،
أدل علللى اعتنائلله بعلللم األثللر وضللبطه دون أقرانلله ألشللياء مللا عرفوهللا ،اللهل ّلم إال أن
وأكمللل لرتبتلله ،و ّ
يتبني غلطه وومهه يف الشئ (.)07
املثال األول:

احلسل ِّلن
اِّ بْل جلن ْ
قللال احلللافظ أبللو نعلليم :حل َّلدثلنا جحم َّمل جلد بْل جلن أ ْمحللد بْل ِّلن ْ
احلسل ِّلن ،قللال :ثنللا إِّ ْسللح ج
احلللرِّ ُّ ح وحل َّلدثلنا جحم َّمل جلد بللن أ ْمحللد بل ِّلن علِّل ِّلي بل ِّلن خمْلل سلد قللال :ثنللا أبللو إِّ ْس ِّ
اعيللل اإلمللام الجمللذي ،ح
ّْ
ْ
ج
ْْ
ْج
وح َّلدثلنا جسلللْيما جن بْل جلن أ ْمحلد ،قللال :ثنللا علِّل ُّلي بْ جلن عْبل ِّلد الْع ِّزيل ِّلز ،قلالجوا :ثنللا أبلجلو نلجعلْلي سم ،قلال :ثنللا جعمل جلر بْل جلن
ذ سر ،عن أبِّ ِّيه ،عن سعِّ ِّ
يد بْ ِّن ججبل ْسري ،ع ِّن ابْ ِّن عبَّ س
َّيب صلَّى مج علْي ِّه وسلَّم قال ِّجلِِّّْربيلل علْي ِّله
اس ،أ َّن النِّ َّ
ْ
ّ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ور ؟» قال :فلنلزل ْ {وما نلتلنلَّزجل إال أب ْمر ربّك
َّ
يل ،ما منلعك أ ْن تلجزور أ ْكثلر ممَّا تلجز ج
السال جم َ« :ج ْرب ج
ِّ
لهج ما بل ْني أيْدينا وما خْلفنا} [مرميْ ]64 :اْليةج.
أخرجل لله األئم ل للة البخل للاري يف الص ل للحيح ( )0763/4ع ل للن أ نعل لليم ،وأمح ل للد يف املس ل للند
( )500/0عللن وكيللع ،والجمللذي يف اجلللامع ( )006/2مللن طريللق يعلللى بللن عبيللد ،والنسللائي يف
ذر ،به.
الكربى ( )034/6من طريق أ عامر ،ومن طريق حجاج بن حممد ،كلهم ،عن عمر بن ّ
لراسة التفدل يف احلديث:

قال اإلمام الجمذي :هذا حديث حسن (.)03

اإليضاح ( 03يونيو )5302

ضوابط قبول التفرد يف رواية احلديث

053

وقلال احلللافظ أبلو نعلليم :غريلب مللن حلديث سللعيد وذر ،تفلرد بلله عنله ابنلله عملر بللن ذر،
وهو حديث صحيح متفق على صحته (.)03
رأي الباحث:

احلديث تفلرد بله عملر بلن ذر( )43علن أبيله( ،)40وهلو ملن طبقلة أتبلاع التلابعني ،والتفلرد يف
هذه الطبقة يقبل من األئمة احلفاظ ،لكنه من أهل االختصا بشليخه ،وهلذا االختصلا ُيعلل
تفرده مقبوال ،ولذلك أخرجه اإلمام البخلاري يف صلحيحه ،وصلححه أبلو نعليم ،أملا مسلني اإلملام
التفرد فيه ،إذ قد ينزل احلديث عن الصلحة إىل احلسلن ابلتفلرد ،وإال
الجمذي هلذا احلديث فألجل ّ
خمرج يف الصحيح.
فرجال احلديث كلهم ثقات ،وهو ّ

املثال الثاين:
قلال احلللافظ البلزار :أ ْخب للر ع ْم جلرو بْل جلن علِّل سّلي ،وإِّبْللر ِّاه جيم بْل جلن جحم َّم سلد التلَّْي ِّمل ُّلي ،قلاال :أ ْخب للر أبلجلو
د جاود ،قال :أ ْخبلر إِّبْلر ِّاه جيم بْ جلن س ْلع سد ،ع ْلن أبِّي ِّله ،ع ْلن جحم َّم ِّلد بْ ِّلن ججبل ِّْلري بْل ِّن جمطْعِّل سم ،ع ْلن أبِّي ِّله ،قلال أبجلو
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
د جاود :وجهللو عْنللدي ِّيف م ْوض ل سع عل ْلن أبِّيلله ،وِّيف م ْوض ل سع لل ْليس عل ْلن أبِّيلله ،أ َّن ْامللرأة أت ل النَّل ِّ َّ
ليب ص للَّى مج
ِّ
اَّللِّ ،ف ِّلن ْن ملْ أرك ،قلال:
يل»  ،قالل ْ  َ :ر جسلول َّ
ت لهج شْيلئا ،فلقلال هللاْ « :ارِّجعِّلي إِّ َّ
علْيه وسلَّم ،فذكر ْ
«ائِّْيت أاب ب ْك سر».
قال احلافظ البزار :وهذا احلديث ال نعلم أحدا يرويه إال جبري بن مطعم عن النيب صللى
م عليلله وسلللم مللن وجلله متصللل عنلله ،وال نعلللم روى سللعد بللن إبلراهيم ،عللن حممللد بللن جبللري حللديثا
مسندا غري هذا احلديث ،وإسناده صحيح (.)45
لراسة التفدل يف احلديث:
أخرجه األئمة أمحد يف املسند ( )30/4والبخاري يف الصحيح ( ،)0003/0ومسللم يف
الصللحيح ( )003/7واإلمللام الجمللذي يف اجلللامع ( )602/2وأبللو يعلللى يف املسللند (،)053/00
من طريق إبراهيم بن سعد به بنحوه.
احلديث مل يرو إال من طريق إبراهيم بن سعد( ،)40عن أبيه( ،)44عن حممد بن جبري عن أبيه.

قال اإلمام الجمذي :هذا حديث غريب من هذا الوجه (.)42

رأي الباحث:

احلديث غريب من هذا الوجه ،لكنه حمتمل ،ووجهله أن إبلراهيم بلن سلعد ثقلة وملن أتبلاع
التللابعني ،والتفللرد يف هللذه الطبقللة يقبللل مللن احلفللاظّ ،إال أنلله مللن أهللل االختصللا بشلليخه ،فيقبللل
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تفل للرده الختصاصل لله بشل لليخه ،ولل للذلك أخرجل لله األئمل للة أصل للحاب الصل للحيحني البخل للاري ومسل لللم،
فاحلديث من غرائب الصحاح.
املثال الثالث:

قللال احلللافظ البلزار :حل َّلدثلنا ع ْمل جلرو بْل جلن علِّل سّلي ،قللال :جم ْعت ِّمللر قللال :سلْل جم بْل جلن أِّ الل َّذ ََّ ِّل
ع ْن جحم َّم ِّد بْ ِّن ِّس ِّريين ع ْن ِّع ْمران بْ ِّن جحص ْ س
احلك ِّم الْغِّف ِّ
َّيب صلَّى مج علْي ِّه وسللَّم قلال :ال
ني و ْ
ي أ َّن النِّ َّ
ار ِّّ
طاعة ِّيف مع ِّ
اَّللِّ.
صي ِّة َّ
ْ
قلال احلللافظ البلزار :وهللذا الكللالم قللد أخرجنللاه ،عللن عملران مللن وجلله آخللر حسللن ،وإمنللا
أعد ه ها هنلا ملكلان سللم بلن أ اللذَل؛ ألن سللما مل يسلند إال اسلة أحاديلث أو سلتة ،فل رد
أن خنرجه عن سلم لعزة حديث سلم (.)46
لراسة التفدل يف احلديث:
أخرجلله اإلمللام الط لرباين يف الكبللري ( )500/0واألوسللط ( )35/5مللن طريللق معتمللر بللن
سليمان عن سلم بن أ الذَل به.
احلللديث رواه معتمللر عللن سلللم بللن أ الللذَل( ،)47عللن ابللن س لريين عللن عم لران واحلكللم
الغفاري.
وقال الطرباين رمحه م :مل يروه عن سلم إال معتمر (.)43
ومعتمل للر بل للن سل للليمان التيمل للي ثقل للة ومل للن الطبقل للة الصل للغرى مل للن أتبل للاع التل للابعني روى لل لله
اجلماعة(.)43
رأي الباحث:
احلللديث مل يللروه عللن سلللم إال معتمللر ،ومعتمللر ثقللة ومللن أتبللاع التللابعني ،والتفللرد يف هللذه
الطبقة يقبل ملن األئملة احلفلاظ ،لك ّلن معتملرا ملن خلوا ّ سللم ،فقلد سلع معتملر ملن سللم بلن أ
الذَل حديثه يف البحر كان يغزو معه(.)23
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الضابطة الدابعة

احتمال أئمة احملدثني عن ِّ
املتفدل روايته
التمهيد:

قد ال يكون الراوي يف الدرجة العليا من الثقة ،وينفرد حبلديث دون أن يشلاركه فيله غلريه،
أهل العلم ملن احمللدثني ك مثلال حيلط القطلان ووكيلع
فيكون روايته موضع استغراب ،لكن يروي عنه ج
تفرد به من غري إنكار عليه ،وهذا اللذي ُيعلل تف ّلرده
وشعبة وغريهم ،وحيتملون عنه احلديث الذي ّ
حمتمال(.)20
لتم أصلحاهبا ببيلان حلال احللديث غرابلة
ويالحظ استخدام هذه القرينلة يف الكتلب الليت اه ّ
مثل سنن اإلمام الجمذي ومسند احلافظ البزار وغريمها.
فنجد من خالل سلنن اإلملام الجملذي أنله يقلول بعلد بيلان الغرابلة يف احللديث :ال نعرفله
إال من حديث فالن  ،وروى عنه فالن وغري واحد من األئمة (.)25
ومن احملدثني الذين أكثروا استخدام هذه القرينة يف كتلبهم احللافظ البلزار ،فقلد أكثلر إيلراد
األلفاظ مثل :ح ّدث عنه أو روى عنله أهلل العللم أو غلري واحلد ملن أهلل العللم أو مجاعلة ملن أهلل
العلم أو ح ّدث عنه مجاعة ثقات أو ح ّدث عنه فالن وفالن وغريمها أو ح ّدث عنه فالن وغريه أو
ح ّدث عنه الناس واحتملوا حديثه.
ومللن الن ّقللاد جنللد ابللن عللدي حيللث يللورد غرائللب أحاديللث ال لراوي ،وعنللدما يعللني درجللة
أحاديثه يقول أحيا  :وقد ح ّدث عنه مجاعة(.)20
املثال األول:

لاروِّ ا ْخلطَّلاِّ ُِّّ ،يف مجاع سلة قلالجوا:
قال أبو نعيم :ح َّدثلنا جحم َّم جد بْ جن أ ْمحلد بْ ِّلن ْ
احلس ِّلن ،وف ج
ثنا أبجو جم ْسلِّ سم الْك ِّّش ُّي ،قال :ثنا جحم َّم جلد بْ جلن ع ْرعلرة ،قلال :ثنلا جش ْلعبةج ،ع ْلن يجلونجس بْ ِّلن عجبلْي سلد ،ع ْلن
لس بل ِّلن مالِّل س
َثبِّل س الْبجلنل ِِّّ
لك ،قللال :ص ِّلحْب ج ج ِّريللر بْللن عْب ِّلد مِّ ،وكللان خيْل جلد جم ِِّن وكللان
لاينّ ،عل ْلن أن ِّ ْ
لس وقللال ج ِّريللر« :إِِّّّين رأيل ْاألنْصللار يصلنلعون بِّرسل ِّ
أ ْكب للر ِّمل ْلن أنل س
لول مِّ صللَّى مج علْيل ِّله وسللَّم
ْ ج
ْ ج
ج
شْيلئا ما أرى أحدا ِّمْنل جه ْم إَِّّال أ ْكرْمتجهج».
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ختديج احلديث:
أخرجه اإلمام البخاري يف الصحيح ( ،)0323/0وأخرجله اإلماملان مسللم يف الصلحيح
( )076/7من طرِّ نصلر بلن عللى وحمملد بلن املثلىن وابلن بشلار ،والطلرباين يف الكبلري ()530/5
من طريق أ مسلم الكشي،
كلهلم (البخلاري ونصلر بلن علللى وابلن املثلىن وحمملد بلن بشللار وأبلو مسللم) علن حمملد بللن
عرعرة به.
لراسة التفدل يف احلديث:

قال الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حممد (.)24
وقللال أبللو نعلليم :هللذا حللديث صللحيح متفللق علللى صللحته تفللرد بلله حممللد بللن عرعللرة عللن
شعبة وح ّدث به عنله األعلالم :عملرو بلن عللي ،ونصلر بلن عللي ،وبنلدار ،وحمملد بلن املثلىن ،وأمحلد
بن سنان (.)22
رأي الباحث:

تفرد به تفرد به حممد بن عرعرة علن شلعبة ،وشلعبة ملن األئملة احلفلاظ ،ولله
هذا احلديث ّ
تالميذ كثريون ،ومثلله ينلدر التف ّلرد عنله ،لكلن احللديث رواه علن حمملد بلن عرعلرة مجاعلة ملن األئملة
الثقلات ،وجنللد أابنعلليم أنلله أشللار إىل صللحة احلللديث معلله ذكللر التفللرد فيلله ،كمللا أنلله بل ّلني القرينللة اللليت
جعل هذا التفرد مقبوال حيث قال :وح ّدث به عنه األعالم .
املثال الثاين:

احلرِّش ُّي قال :أ ْخبلر ج ْعف جلر بْ جلن سللْيمان قلال:
قال احلافظ البزار :أ ْخبلر جحم َّم جد بْ جن جموسى ْ
أ ْخبلر بِّ ْسط جام بْ جن جم ْسلِّسم ع ْن جمع ِّ
اَّللج عْنهج قال :ما كان طع جامنا عللى ع ْه ِّلد
اوية بْ ِّن قجلَّرة ع ْن أبِّ سيه ر ِّضي َّ
رسل ِّ
اَّللِّ ص للَّى مج علْيل ِّله وس للَّم إَِّّال ْاأل ْسللوديْ ِّن يل ْع ل ِّلِن الت َّْم للر والْمللاء ،وق للال رْو جح بْل جلن جعب لادة :الت َّْم ل جلر
لول َّ
ج
والْماءج.

ختديج احلديث:

أخرجه األئمة أمحلد يف املسلند ( ،)572/4واحللاكم يف املسلتدرك ( ،)003/4ملن طريلق
روح بللن عبللادة ،والطلرباين يف الكبللري ( )52/03وأبللو نعلليم يف احلليللة ( ،)035/5مللن طريللق جعفللر
بن سليمان ،كالمها (روح بن عبادة وجعفر بن سليمان) عن بسطام به بنحوه.
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لراسة التفدل يف احلديث:

احلديث مل يروه عن معاوية بن قرة عن أبيه إال بسطام بن مسلم(.)26
قال احلافظ البزار :وهذا احلديث ال نعلم رواه عن معاوية بن قلرة إال بسلطام بلن مسللم،
وهو رجل مشهور من أهل البصرة ،ح ّدث عنه شعبة وغريه (.)27
قال أبو نعيم :رواه من األئمة عن روح مجاعة منهم أمحد وأبو خيثمة وبندار (.)23
رأي الباحث:

تفرد به بسطام بن مسللم ،وهلو ثقلة وملن أتبلاع التلابعني ،والتفلرد يف هلذه الطبقلة
احلديث ّ
يقبل من احلفاظ ،لكن احلديث رواه عن بسطام غري واحد من الثقات ،ورواه عن روح مجاعلة ملن
األئمة ،فاحلديث فيه التفرد ،وهو حمتمل لرواية مجع من األئمة واحتماهلم هلذا احللديث علن اللراوي
الذي تفرد به.
املثال الثالث:

قللال احلللافظ الب لزار :حل َّلدثلنا عمللرو بللن علِّل سلي ،قللال :حيللط بللن سللعِّ س
يد ،قللال :أاب جن بْل جلن
ْ ْج
ْج ْج ّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل علّ ْمل ِِّن شلْيلئا أنْلتف جلع
اَّللج عْنهج ،قال :قجلْلل ج  َ :ر جسلول َّ
ص ْمعة ،ع ْن أِّ الْو ِّازِّع ،ع ْن أِّ بلْرزة ،ر ِّضي َّ
بِِّّه ،قالْ « :اع ِّزِّل ْاألذى ع ْن ط ِّر ِّيق الْ جم ْسلِّ ِّمني».
لراسة التفدل يف احلديث:

أخرجه األئمة أمحلد يف املسلند ( )453/4ومسللم يف الصلحيح ( )04/3ملن طريلق حيلط
بللن سللعيد ،وأمحللد يف املسللند ( )453/4وابللن ماجلله يف السللنن ( )0504/5مللن طريللق وكيللع ،مللن
طريق يزيد بن زريع ،وابن عدي ( )70/5من طريق سهل بلن يوسلف ،أربعلتهم (حيلط ووكيلع ويزيلد
بن زريع وسهل بن يوسف) عن أابن بن صمعة به.
احلديث رواه احلافظ البزار من طريق أابن بن صمعة( ،)23عن أ الوازع( ،)63عن أ برزة
رضي م عنه.
قللال احلللافظ الب لزار :وهللذا احلللديث ال نعلملله يللروى هبللذا اللفللظ إال عللن أ بللرزة ،وأبللو
الوازع رجل من أهل البصرة روى عنه أيوب وشداد بن سعيد ومهدي بن ميمون وغريهم (.)60
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رأي الباحث:

احلديث تفرد بروايته أابن بن صمعة ،وهو من طبقة التابعني ،لكنه اختلط( ،)65واختال
الراوي مظنة اخلط يف روايته ،وقد ُيعل تفرده قادحا يف صحة احلديث ،لكن هذا احلديث حل ّدث
عنه أئمة احلديث حيط بن سعيد ووكيع ويزيد بن زريع ،واحتملوه عنه.

التمهيد:

الضابطة اخلامسة
اعتضال الداوي ِّ
املتفدل ابملتابعة

الراوي املتفرد ابحلديث قد ال يكون بدرجة من الضبط ،لكن يوجد له متابِّع ،ويدفع عنه
لب إصللابته علللى جانللب خطئلله ،واملتللابِّع احلللديث الللذي يشللارك رواتجلله رواة
ريبللة التفللرد ،فيل ّ
لججح جانل ج
احلديث الفرد ،مع اإلماد يف الصحا .
والقاعللدة يف ابب االعتضللاد ابملتابعللات أو الش لواهد أن احلللديث الللذي جحيتمللل أن يكللون
وحيتمللل أن يكللون ثلوااب ،هللو الللذي يصلللح ،أبن يوجللد يف الروايللة مللا يكللون ِّ
مظنّللة للخطل  ،أو
خطل ج
جانب إصابته(.)60
سببا لوقوع اخلط  ،ومللّا يتح ّقق منه ،فنذا جوجد متابع أو شاهد ،رجح
ج
قللال ابللن الصللالح رمحلله م :مث اعلللم :أنلله قللد يللدخل يف ابب املتابعللة واالستشللهاد روايللة
لتج حبديث ل لله وح ل للده ب ل للل يك ل للون مع ل للدودا يف الض ل للعفاء....،وليس ك ل ل ّلل ض ل للعيف يص ل لللح
م ل للن ال حي ل ل ّ
لذلك (.)64
لرجح فيله اخلطل  ،وكللان جانلب اخلطل فيله أقللوى ملن جانلب اإلصللابة؛
أملا احللديث اللذي تل ّ
فهو الذي ال يصلح يف ابب التقوية ،ورجحان اخلط يكون أبحد أمرين:
األول :أن يكون الراوي ِّّ
املتفرد ضعفه شديدا ،لكذب أو هتمة أو شدة غفلة.
الثاين :أن تكون رواية الراوي ِّّ
املتفرد من قبيل املنكر أو الشاذ(.)62
ق للال اإلم للام الجم للذي عن للد تعريف لله للح للديث احلس للن :ك للل ح للديث ي للروى ال يك للون يف
إسناده من يتّهم ابلكذب ،وال يكون احلديث شاذا ،ويروى من غري وجه حنو ذلك (.)66
املثال األول:

قال اإلمام مسلم :ح َّدثلنا أبجو جكريْ س
ب جحم َّم جد بْ جن الْعال ِّء ح َّدثلنا أبجو أجسامة ح َّدثلنا ِّهشلام ع ْلن
أبِّ ِّيه عن أِِّب جمحْي سد َّ ِّ ِّ ِّ
اَّللِّ -صلى م عليه وسلم -ر ججال ِّملن األ ْزِّد عللى
استل ْعمل ر جس ج
ول َّ
ى قال ْ
ْ
الساعد ّ
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صدق ِّ
لول
ات ب ِّىن جسلْي سم يج ْدعى ابْن األجتْبِّيَّ ِّة فلل َّملا جلاء حاسلبهج قلال هلذا ملالج جك ْم وهلذا ه ِّديَّلة .فلقلال ر جس ج
اَّللِّ -صلى م عليه وسلم « -فلهالَّ جل ْسل ِّىف بلْيل ِّ أبِّيلك وأ ِّّجملك ح َّلَ يْتِّيلك ه ِّلديلَّتجك إِّ ْن جكْنل
َّ
صل ِّ
الر ججللل ِّم لْن جك ْم علللى
لادقا » .جمثَّ خطبلنللا فح ِّمللد َّ
اَّلل وأثْللىن علْيل ِّله جمثَّ قللال « أ َّمللا بل ْعل جلد فل ِّلنِّّس أ ْس لتل ْع ِّم جل َّ
ول هذا مالج جك ْم وهذا ه ِّديَّة أ ْجه ِّدي ْ ِّىل .أفال جلس ِّىف بلْي ِّ أبِّ ِّيه وأ ِّّجم ِّه
اَّللج فلي ْتِّى فليل جق ج
الْعم ِّل ِّممَّا والَِّّس َّ
اَّلل تلعلاىل
اَّللِّ ال َيْ جخ جذ أحد ِّمْن جك ْم ِّمْنلهلا شلْيلئا بِّغ ِّْلري ح ِّّق ِّله إِّالَّ ل ِّقلى َّ
ح ََّ يْتِّيهج ه ِّديلَّتجهج إِّ ْن كان ص ِّادقا و َّ
اَّلل ْحي ِّم جل بعِّريا لهج جرغلاء أ ْو بلقلرة هللا جخلوار أ ْو شلاة تلْيعِّ جلر
ْحي ِّملجهج يل ْوم الْ ِّقيام ِّة فأل ْع ِّرف َّن أحدا ِّمْن جك ْم ل ِّقى َّ
ِّ
ِّ
ِّ
صر عْي ِّىن و ِّسع أجذجِّس.
» .جمثَّ رفع يديْه ح ََّ جرئى بلي ج
اض إِّبْطْيه جمثَّ قال « اللَّ جه َّم ه ْل بللَّ ْغ ج » .ب ج
لراسة التفدل يف احلديث:

أخرجلله األئمللة البخللاري يف الصللحيح ( ،)5223/6ومسلللم يف الصللحيح ( )00/6وابللن
خزمية يف الصحيح ( ،)24/4من طريق أ أسامة به مبثله.
وأخرجلله األئمللة البخللاري يف الصللحيح ( )5605/6ومسلللم يف الصللحيح ( )05/6مللن
طريق عبدة عن هشام به مثله.
وأخرجه اإلمام مسلم يف الصحيح ( )05/6من طريق ابن منري عن هشام به مثله.
وأخرجه اإلمام أبو عوانة يف املسند ( )033/4ملن طريلق أنلس بلن عيلاض علن هشلام بله
مثله.
وأخرجه اإلمام ابن حبان يف الصحيح ( )070/03من طريق محاد بن سلمة علن هشلام
به مثله.
(.)67
وأبو أسامة محاد بن أسامة ثقة ثب رمبا دلس ،من كبار التاسعة
رأي الباحث:
احللديث أعللله احللافظ البلزار بتفلرد أ أسللامة ،حيلث قللال :وهلذا احلللديث ال نعللم أحللدا
يرويلله إال أبللو أسللامة هبللذا اللفللظ ( .)63ويجتع ّقللب إعالللله أبن أسللامة مل يتفل ّلرد بلله ،بللل رواه عبللدة وابللن
مر يف التخريج.
منري وأنس بن عياض عن هشام مثل قول أ أسامة ،كما ّ
ورواه اإلم للام مس لللم م للن طري للق أ أس للامة ع للن هش للام ب للن ع للروة ،وأش للار إىل متابعت لله بقول لله :وىف
حديث عبدة وابن منري :فلما جاء حاسبه .كما قال أبو أسامة (.)63
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املثال الثاين:

يد،
ف بْ جلن جموسلى ،قلال :ع ْم جلرو بْ جلن محجْلران ،قلال :سلعِّ ج
وس ج
قال احلافظ البزار :ح َّدثلنا يج ج
احلس ِّن ،ع ْن ِّع ْمران بْ ِّن جحص ْ س
اَّللِّ صللَّى مج علْي ِّله وسللَّم
ع ْن قلتادة ،ع ِّن ْ
اَّللج عْنلهج أ َّن ر جسلول َّ
ني ،ر ِّضلي َّ
الشغ ِّ
ار.
نلهى ع ِّن ِّّ

ختديج احلديث:
أخرجه اإلمام الطرباين يف الكبري ( )047/03من طريق يوسف بن موسى القطان به مبعناه.
وأخرجلله اإلمللام الط لرباين يف الكبللري ( )043/03مللن طريللق عملران القطللان عللن قت لادة بلله
مبعناه.
وأخرجلله األئمللة أمحللد يف املسللند ( ،)453/4والجمللذي يف اجلللامع ( ،)400/0والط لرباين
يف الكبري ( )072/03من طرِّ عن احلسن عن عمران رضي م عنه مبعناه.
وأخللرج اإلمللام أمحللد يف املسللند ( )440/4مللن طريللق معمللر عللن حممللد بللن س لريين عللن
عمران رضي م عنه مبعناه.
لراسة التفدل يف احلديث:

احللديث فيله التفلرد النسليب ،ومل يلروه علن قتلادة علن احلسلن علن عملران إال سلعيد بلن أ
عروبلة ،تفلرد بله عنله عملرو بلن محلران( ،)73وملنت احللديث قلد جعلر علن عملران رضلي م عنله ملن
غري وجه.
قللال احلللافظ الب لزار :وهللذا احلللديث ال نعلللم أحللدا رواه ،عللن قتللادة إال سللعيد ،وال نعلللم
أحدا رواه عن سعيد إال عمرو بن محران ،ومل يكن به أبس ،وقد روي حنلو كالمله ،علن عملران ملن
غري وجه أبلفاظ خمتلفة (.)70
رأي الباحث:

لتج بلله إذا
احلللديث تفللرد بلله عمللرو بللن محلران ،وهللو للليس بدرجللة مللن الضللبط ،ومثللله ال حيل ّ
انفرد ،إال أنه صاحل للمتابعة ،وقد اتبعه عن قتادة عمران القطان .وأورده اإلمام الطلرباين بعلد روايلة
سعيد عن قتادة عن احلسن ،ومل يعلّه ،وك نه أورده متابعة لطريق سعيد علن قتلادة ،وعملران القطلان
صدوِّ يهم( ،)75لكنه صاحل للمتابعة.
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املثال الثالث:

قللال احلللافظ البلزار :حل َّلدثلنا حسللني بللن علِّل ِّلي بل ِّلن جعف ل سر ْاأل ْمحللر ،قللال :علِّللي بللن َثبِّل س
ج ْج ْ ج ّ ْ ْ
ُّ ْ ج
ج
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
احلس ِّلن ع ْلن ع ْملران بْ ِّلن جحص ْ س
لني رضلي
ور بْ جلن زاذ ِّان ع ِّلن ْ
قالْ :
احلك جم بْ جن عْبد الْملك قال :مْن ج
صج
َّيب صلَّى مج علْي ِّه وسلَّم نلهى ع ِّن النَّل ْو ِّح.
َّ
اَّللج عْنهج أ َّن النِّ َّ

ختديج احلديث:
أخرجه اإلمام الطرباين يف الكبري ( )073/03من طريق احلكم بن عبد امللك به بنحوه.
وأخرجه أمحد يف املسند ( )407/4والنسائي يف الكلربى ( )637/0والطلرباين يف الكبلري
( )036/03من طريق شعبة عن عبد م بن صبيح عن حممد بن سريين عن عمران بنحوه.
لراسة التفدل يف احلديث:
قللال احلللافظ الب لزار :وهللذا احلللديث ال نعلللم أحللدا يرويلله عللن عم لران أبحسللن مللن هللذا
اإلسل للناد ،وقل للد رواه شل للعبة عل للن عبل للد م بل للن صل للبيح ،عل للن حممل للد بل للن س ل لريين ،عل للن عم ل لران بل للن
حصني (.)70
احلللديث رواه احلللافظ الب لزار مللن طريللق احلكللم بللن عبللد امللللك عللن منصللور بللن زاذان عللن
احلسن عن عمران رضي م عنه.
واحلكم بن عبد امللك القرشي البصري ضعيف من السابعة (.)74
رأي الباحث:
احلكم بن عبلد املللك ملن طبقلة أتبلاع التلابعني ،وهلو ضلعيف لكنله توبلع ،فقلد اتبعله عبلد
م بن صبيح البصري ،وهو صدوِّ(.)72
الضابطة السالسة

اعتضال الدواية اليت فيها التفدل ابلشاهد
التمهيد:

الش للاهد :اس للم فاع للل م للن ش للهد ،وسّ لي ب للذلك؛ ألن لله يش للهد أن للح للديث الف للرد أص للال
ويقويه ،كما يقوي الشاهد قول املدعي ويدعمه.
ّ
واصلطالحا :هلو احلللديث اللذي يشللارك فيله رواتلله رواة احللديث الفللرد لفظلا ومعللىن ،أو معلىن فقللط،
مع االختال يف الصحا (.)76
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فللالراوي املتفللرد ابحلللديث قللد ال يكللون بدرجللة مللن الضللبط وال يقبللل تفللرده ،لكللن يوجللد
جانب إصابة الراوي على جانب خطئه.
يججح هبا
للحديث شواهد ّ
ج
وحيتملل أن
والقاعدة يف ابب التقوية ابلشلواهد أن احللديث اللذي جحيتملل أن يكلون خطل ج
لب إصلابته( .)77أملا احللديث
يكون ثوااب ،هلو اللذي يصللح ،فلنذا جوجلد متلابع أو شلاهد ،رجلح جان ج
ترجح فيه اخلط  ،وكان جانب اخلط فيه أقوى من جانب اإلصلابة؛ فهلو اللذي ال يصللح يف
الذي ّ
ابب التقوية.
املثال األول:

قلال اإلمللام البخللاري :حللدثنا حممللد بللن صللباح حللدثنا إساعيللل بللن زكللرَء حللدثنا بريللد بللن
عبد م عن أ بردة عن أ موسى رضي م عنه قال :سع النيب صلى م عليه وسللم رجلال يثلِن
على رجل ويطريه يف مدحه ،فقال :أهلكتم أو قطعتم دهر الرجل .
ختديج احلديث:
أخرجه األئمة أمحد يف املسند ( )405/4والبخاري يف الصحيح ( ،)347/5ومسللم يف
الصللحيح ( )553/3ثالثللتهم عللن حممللد بللن الصللباح عللن إساعيللل بللن زكللرَء عللن بريللد بللن عبللد م
عن أِب بردة عن أ موسى رضي م عنه بنحوه.
وأخل ل للرج األئمل ل للة أمحل ل للد يف املسل ل للند ( )47 ،40/2والبخل ل للاري يف الصل ل للحيح (،346/5
 )5525/2ومسلم يف الصحيح ( )557/3وأبو داود يف السنن ( )430/4وابن ماجه يف السلنن
( )0505/5مللن طللرِّ عللن خالللد احلللذاء عللن عبللد الللرمحن بللن أ بكللرة عللن أبيلله رضللي م عنلله
بنحوه.
قال احلافظ البزار عقلب روايلة حلديث أ بكلرة رضلي م عنله :وهلذا احللديث قلد روي
عن النيب صلى م عليه وسلم من غري وجه ،وهذا الوجله أحسلن وجهلا يلروى ،علن النليب صللى م
عليه وسلم يف ذلك ،وال نعلم أل بكرة طريقا غري هذا الطريق (.)73
لراسة التفدل يف احلديث:

لتمر التفلرد فيله يف طبقلات متل خرة،
حديث أ موسى رضي م عنه فيه التفرد ،واس ّ
وهي طبقة حممد بن الصباح البزاز أبو جعفر البغلدادي ،وهلو ثقلة حلافظ( ،)73وملن اْلخلذين
عللن أتبللاع التللابعني( ،)33والتفللرد يف هللذه الطبقللة ال يكللون إال درا ،لكل ّلن حللديث أ بكللرة
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خمرج يف الصلحيحني ،وقلد
رضي م عنه يقويّه ويشهد له ،وحديث أ موسى رضي م عنه ّ
أورده اإلمامان البخاري ومسلم بعد إيراد حديث أ بكرة رضي م عنه ،وهلذا يشلعر أبهنملا
روَه استشهادا.
املثال الثاين:

قال احلافظ البزار :ح َّدثلنا جحم َّم جد بْن بشَّلا سر ،و ْحيلط بْلن ح ِّكلي سم ،قلال :عْب جلد الْوَّه ِّ
لاب قلال:
ج
ج
الْمه ِّ
ليب صللَّى م عليلهِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الر ْمح ِّن بْ ِّن أِّ بكْرة ع ْن أبيله رضلي َّ
اججر أبجو خمْل سد ع ْن عْب ِّد َّ
ج ْ
ج
اَّللج عْنلهج علن النَّ ِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
س
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وسلَّم أنَّهج ر َّخص لْل جمسافر ثالثة أ ََّم ولياليه َّن ولْل جمقيم يل ْوما ولْيللة إذا تط َّهر فلللبس جخفَّْيله .وكلان أبجلو
ض فخلع جخفَّْي ِّه.
بكْرة إِّذا أ ْحدث تلو َّ

ختديج احلديث:

أخرجلله األئمللة ابللن ماجلله يف السللنن ( )034/0وابللن خزميللة يف الصللحيح ( )36/0وابللن
حبللان يف الصللحيح ( ،)020/4والللدارقطِن يف السللنن ( )034/0والبيهقللي يف السللنن ()530/0
من طرِّ عن عبد الوهاب به بنحوه.
وأخللرج اإلمللام أمحللد يف املسللند ( )543/4واإلمللام الجمللذي يف اجلللامع ( )023/0وابللن
خزميلة يف الصللحيح ( )00/0مللن طللرِّ عللن عاصللم بلن أ النجللود عللن زر بللن حبلليب عللن صللفوان
بن عسال رضي م عنه.
لراسة التفدل يف احلديث:
حلديث أ بكلرة رضلي م عنله فيله التفلرد حيلث مل يلرو إال ملن طريلق أ خمللد( ،)30عللن
عبد الرمحن بن أ بكرة عن أبيه رضي م عنه.
قللال احلللافظ الب لزار :وهللذا احلللديث ال نعلملله يللروى عللن أ بكللرة إال مللن هللذا الوجلله،
وإسناده حسن (.)35
قللال اإلمللام الجمللذي عقللب دلريج حللديث صللفوان رضللي م عنلله :هللذا حللديث حسللن
ص للحيح  .مث نق للل ع للن البخ للاري أن لله ق للال :أحس للن ش لليء يف ه للذا الب للاب ح للديث ص للفوان ب للن
عسال (.)30
قلت :مهلاجر بلن خمللد ل ّلني احللديث وانفلرد بله ،ومثلله ال يقبلل روايتله إذا انفلرد ،لكلن لله
ُ

شاهد من حديث صفوان رضي م عنه.
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املثال الثالث:

قال احلافظ البزار :ح َّدثلنا جحم َّم جد بْن صالِّ ِّح بْ ِّن الْع َّو ِّام ،قلال :عْب جلد ال َّلر ْمح ِّن بْلن ب َّك ِّ
لار
ج
ج
ِّ
َّ
لار بْل جلن عْبل ِّلد الْع ِّزيل ِّلز ،قللال ِّس ْعل ج أِّ عْبللد الْع ِّزيل ِّلز بْللن أِّ
بْل ِّلن عْبللد الْع ِّزيل ِّلز ،قللال :حللدَّث ِِّن أِّ بكل ج
ِّ
ضل ،
اَّللِّ صللَّى مج علْيل ِّله وسللَّم تلو َّ
اَّللج عْنللهج ،قللال «رأيْل ج ر جسللول َّ
ث عل ْلن أبِّيل سله ر ِّضللي َّ
ب ْكللرة ،جحيل ّد ج
استلْنشلق ثلالَث وغسلل و ْجهلهج ثلالَث ،وغسلل ِّذراعْي ِّله إِّىل
فلغسل يديِّْه ثلالَث ،وم ْ
ضلمض ثلالَث ،و ْ
الْ ِّمرفلق ْ ِّ
ني ،ومسح بِّرأْ ِّس ِّه يلج ْقبِّ جل بِّيديِّْه ِّم ْن جمق ِّّد ِّم ِّه إِّىل جمؤ َّخ ِّرهِّ ،وِّم ْلن جملؤ َّخ ِّرهِّ إِّىل جمق ِّّد ِّم ِّله ،جمثَّ غسلل
ْ
ِّر ْجلْي ِّه ثالَث ،وخلِّّ ْل بل ْني أصابِّ ِّع ِّر ْجلِّ ِّه ،وخلِّّ ْل ِّحلْيلتهج».

ختديج احلديث:
أخرجه اإلمام احلافظ البزار ( )004 ،000/3عن حممد بن صاحل بن العوام به.
ضل
وأخلرج اإلملام مسللم يف الصلحيح ( )045/0ملن طريللق أِب النضلر علن أِب أنللس أ َّن جعثْملان تلو َّ
ِّ ِّ ِّ
ضوء رس ِّ
ض ثالَث ثالَث.
اَّللِّ صلى م عليه وسلم ،جمثَّ تلو َّ
ول َّ
ابلْمقاعد ،فلقال :أال أ ِّجري جك ْم جو ج ج
وأخللرج اإلمللام البخللاري يف الصللحيح ( )70/0وأبللو داود يف السللنن ( )03/0مللن طريللق
محران موىل عثمان أنه رأى جعثْمان بْن عفَّان دعا ِّإبِّ سء ،وذكرا احلديث مبعناه.
لراسة التفدل يف احلديث:

قال احلافظ البلزار :وهلذا احللديث ال نعلمله يلروى علن أ بكلرة إال ملن هلذا الوجله هبلذا
اإلسناد ،وبكار بن عبد العزيز ليس به أبس ،وعبد الرمحن صاحل احلديث قد تق ّدم ذكر له (.)34
احلديث مل يجلرو إال ملن طريلق حمملد بلن صلاحل بلن العلوام حلدثنا عبلد اللرمحن بلن بكلار علن أبيله علن
عبد العزيز بن أ بكرة عن أ بكرة.
قلت :بكار ضعيف ،لكن يصلح حديثه لالعتبار ،وكذلك عبلد اللرمحن بلن بكلار صلاحل

احلديث ،وله شاهد صحيح من حديث عثمان رضي م عنه.
نتائج البحث:
 .0التفرد يف رواية احلديث ِّ
رده
مظنّة العلة فيه ولليس دلليال العللة ،فلال حيكلم بقبلول احللديث أو ّ
مبجرد تفرد راويه.
ّ
 .5إن قبللول تفللرد اللراوي لكونلله ثقللة للليس حكمللا عامللا ،بللل ينظللر يف الق لرائن اللليت جتعللل التفللرد
مقبوال.
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 .0من األمور اليت جتعل التفرد مقبلوال :تقل ّدم الطبقلة الليت وقلع فيهلا التفلرد ،وكلون املتف ِّّلرد معروفلا
ابلعداللة واالتقلان ،وكلون املتف ِّّلرد ملن أهلل االختصلا بشليخه ،واحتملال أئملة احمللدثني علن
املتفرد روايته ،واعتضاد الراوي ِّّ
ِّّ
املتفرد ابملتابعة ،واعتضاد الرواية اليت فيها التفرد ابلشاهد.
.4
.2
.6
.7

.3

تق ّدم الطبقة الليت وقلع فيهلا التفلرد يلؤثّر يف قبلول التفلرد ،فلالتفرد يف طبقلة الصلحابة صلحيح؛
يصح غالبا إذا كان من الثقات.،
لقلّة الرواية يف الصحابة ،والتفرد يف طبقة التابعني ّ
إذا كللان املتفل ِّّلرد معروفللا ابلعدالللة والضللبط ،فيكللون األصللل قبللول روايتلله ،وكللذلك تفل ّلرد األئمللة
احملدثني يكون أوىل ابلقبول.
خمتصلا بله وإن مل يكلن يف الدرجلة العليلا ملن الثقلة،
يقبلل تفلرد اللراوي يف شليخ معلني لكونله ّ
معني.
وذلك ما مل يتبني غلطه وومهه يف حديث ّ
قد يكلون تفلرد اللراوي موضلع اسلتغراب لتل ّخر طبقلة اللراوي أو نزولله علن درجلة الثقلة ،لكلن
أهل العللم ملن احمللدثني علن احللديث اللذي تف ّلرد بله ملن غلري إنكلار عليله ،وهلذا اللذي
يروي ج
تفرده مقبوال.
ُيعل ّ
اللراوي املتفللرد قللد ال يكللون بدرجللة مللن الضللبط ،لكللن يوجللد للحللديث متابعللات أو ش لواهد
جانب إصابة الراوي على جانب خطئه.
ججح هبا
ي ّ
ج

اهلوامش:
-0

انظللر :الصللحاح للجللوهري  ،203/5مقيللق :أمحللد عبللد الغفللور ،دار العلللم ،بللريوت ،الطبعللة

الرابعة0437 ،هل0337/م .القاموس احملليط للفلريوز آابدي  ،032جملد اللدين أبلو طلاهر
حممل ل ل للد بل ل ل للن يعقل ل ل للوب الفل ل ل للريوزآابدى ،مؤسسل ل ل للة الرسل ل ل للالة ،بل ل ل للريوت ،الطبعل ل ل للة الثامنل ل ل للة،
0456هل5332/م.
-5
-0
-4

اجلامع ألخالِّ الراوي  ،056/5للخطيب البغدادي مكتبة املعار  ،الرَض0430 ،هل.
علوم احلديث البن الصالح .027
انظللر :معرفللة علللوم احلللديث  ،020حممللد بللن عبللد م احلللاكم النيسللابوري ،مقيللق :السلليد
معظم حسني ،الطبعة الثانية0037 ،هل0377/م ،دار الكتب العلمية ،بلريوت ،عللوم احللديث
البن الصالح .027
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 ،67 -20دار ابلن حلزم ،الطبعلة

انظر :إعالل احلديث الغريب ابملشهور لللدكتور امللري،
األوىل0400 ،هل5303/م.
علوم احلديث البن الصالح .027
علوم احلديث البن الصالح .067
املوازنة بني املتقدمني واملت خرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها للدكتور املليباري  ،70دار
ابن حزم ،الطبعة الثانية 0455هل5330/م.
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر البن حجر .522
انظر :علوم احلديث البن الصالح .050
ميزان االعتدال للذهيب (.073/2
املوقظة للذهيب .77
املوازنة بني املتقدمني واملت خرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها للدكتور املليباري.73 ،
السنن الكربى للنسائي .525/5
مسند البزار .564/3
انظر :علوم احلديث البن الصالح .050

 -07اجلرح والتعديل  ،055/6وهتذيب الكمال ،43-53/04
 -03اإلرشاد يف معرفلة علملاء احللديث للخليللي  ،222/5مكتبلة الرشلد ،اللرَض ،مقيلق :د.
حممد سعيد ،الطبعة األوىل 0433 ،هل.
-03
-53
-50
-55
-50
-54
-52
-56

مسند البزار .037/3
حلية األولياء أل نعيم .553/7
العلل للدارقطِن .26/00
وقيس بن أ حازم أبو عبد م الكلويف ثقلة .ينظلر :اجللرح والتعلديل البلن أ حلا ،035/7
سؤاالت اْلجري أل داود  ،000كتاب الثقات البن حبان .037/2
انظر :إعالل احلديث الغريب ابملشهور للمري .35 -30 ،73
اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي .067/0
أطرا الغرائب واألفراد  ،20/0احلافظ حممد بن طاهر املقدسلي ،مقيلق :حمملود حمملد حسلن
نصار والسيد يوسف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل0403 ،هل0333/م.
املعجم الصغري .000/5
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اجلامع .533/4
والقاسللم بللن العبللاس اهلللالي أبللو العب لاس املللدين ثقللة وروى للله اجلماعللة إال البخللاري وأبللو داود.
ينظللر :اجلللرح والتعللديل البللن أ حللا  ،004/7كتللاب الثقللات البللن حبللان  ،002/7تقريللب
التهذيب البن حجر .53/5
وحممللد بللن عبللد الللرمحن بللن املغللرية ابللن أ ذئللب القرشللي ،ثقللة روى للله اجلماعللة مللن السللابعة،
ينظللر :اجلللرح والتع لديل البللن أ حللا  ،004/7هتللذيب الكمللال  ،522/2تقريللب التهللذيب
البن حجر .032/0
وشبابة بلن سلوار امللدائِن ،ثقلة ورملي ابإلرجلاء ،وروى لله اجلماعلة .ينظلر :اجللرح والتعلديل البلن
أ حا  ،035/4تقريب التهذيب البن حجر .403/0
مسند البزار .063/3
مسند البزار .36/3
أنظ للر :اجل للرح والتع للديل الب للن أ ح للا  ،533/7معرف للة الثق للات للعجل للي  ،543/5تقري للب
التهذيب البن حجر .32/5
وقرة بن خالد السدوسي أبو خالد البصري  ،ثقة وروى له اجلماعة .ينظر :العلل ومعرفة الرجال
ألمحد  ،30/5مقيق :وصي م بلن حمملد عبلاس ،املكتلب اإلسلالمي ،بلريوت ،الطبعلة األوىل،
0433هل ل ل لل0333/م ،اجل ل ل للرح والتع ل ل للديل الب ل ل للن أ ح ل ل للا  ،34/3هت ل ل للذيب الكم ل ل للال للم ل ل للزي
.277/50
اتريللخ ابللن معللني روايللة ابللن حمللرز  ،006مقيللق :حممللد كامللل القصللار ،جممللع اللغللة العربيللة،
دمشق ،الطبعة األوىل0432 ،هل0332/م.
رده ،233 ،د .عب للد اجلل لواد
انظ للر :التف للرد يف رواي للة احل للديث وم للنهج احملل ل ّدثني يف قبول لله أو ّ
محّام ،الطبعة األوىل0453 ،هل ،5333 ،دار النوادر ،بريوت.
ميزان االعتدال للذهيب .063/2

 -03اجلامع .006/2
 -03حلية األولياء .537/4

 -43وعمر بن ذر بن عبد م بلن زرارة اهلملداين ثقلة ملن السادسلة .أنظلر :اجللرح والتعلديل البلن أ
حا  ،037/6الثقات للعجلي  ،062/5تقريب التهذيب .706/0
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هو ذر بلن عبلد م بلن زرارة اهلملداين ثقلة ملن السادسلة .أنظلر :اجللرح والتعلديل البلن أ حلا
 ،420/0كتاب الثقات البن حبان  ،534/6تقريب التهذيب .537/0
مسند البزار .063/3
ثقة ،روى له اجلماعة .ينظلر :معرفلة الثقلات للعجللي  ،535/0اجللرح والتعلديل البلن أ حلا
 ،030/5هتذيب الكمال للمزي  ،33/5تقريب التهذيب البن حجر .26/0
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عو القرشي ثقة فاضل  ،روى له اجلماعة .ينظر :اتريخ
ابللن معللني روايللة الللدوري  ،536/0مقيللق :د .أمحللد حممللد نللور سلليف ،مركللز البحللث العلمللي،
مك للة املكرم للة ،الطبع للة األوىل0033 ،هل لل0373/م ،معرف للة الثق للات للعجل للي  ،033/0اجل للرح
والتعديل البن أ حا  ،73/4هتذيب الكمال للمزي .543/03
جامع الجمذي .602/2
مسند البزار .35/3
ثقللة وروى للله مسلللم وأبللو داود .ينظللر :العلللل ومعرفللة الرجللال ألمحللد  ،533/5اتريللخ ابللن معللني
رواية الدارمي  ،057هتذيب الكمال للمزي .553/00
املعجم األوسط للطرباين .35/5
اجلرح والتعديل البن أ حا  ،430/3معرفة الثقات للعجلي .536/5
العلل ومعرفة الرجال ألمحد .50/0
قال احلافظ البزار بعد رواية حلديث ملن طريلق رحيلان بلن سلعيد ( :)003/5وهلذا احللديث ال
نعلملله يللروى عللن أنللس إال مللن هللذا الوجلله  ،وال رواه عللن أيللوب إال عبللاد بللن منصللور  ،وال عللن
عبللاد إال رحيللان بللن سللعيد ورحيللان بللن سللعيد بصللري كتللب عنلله أهللل احلللديث :علللي بللن املللديِن
وإبراهيم بن حممد بن عرعلرة وإبلراهيم بلن سلعيد اجللوهري وغلريهم ،وحل ّدث أبحاديلث كثلرية علن
عباد عن أيوب مل حي ّدث هبا عنه غريه ،واحتمل عنه على تفرده هبا من غري إنكار عليه .
انظل ل ل ل ل ل للر :ج ل ل ل ل ل ل للامع الجم ل ل ل ل ل ل للذي ،033/4 ،523/4 ،205/0 ،076/0 ،042/5 ،040/5
.7/4 ،434/4
انظر :الكامل ،003/0 ،400/5

 -24املعجم األوسط .45/0

 -22حلية األولياء .503/5
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042

ثقة روى له النسائي وابن ماجه .ينظر :اجلرح والتعديل البن أ حلا  ،404/5العللل ومعرفلة
الرجال ألمحد  ،242/0هتذيب الكمال .73/4
مسند البزار .542/3
حلية األولياء أل نعيم .035/5
وأابن بن صمعة األنصاري صدوِّ إال أنله تغلري أبخلرة السلابعة  .ينظلر :معرفلة الثقلات للعجللي
 ،033/0اجل للرح والتع للديل الب للن أ ح للا  ،533/5العل للل ومعرف للة الرج للال ألمح للد ،433/5
اتريل للخ ابل للن معل للني روايل للة الل للدوري  ،037/4الضل للعفاء واملجوكل للني للنسل للائي  ،043تقريل للب
التهذيب البن حجر .20/0
هو جابر بن عمرو الراسيب صدوِّ لكنه يهم[ ،م ت ِّ] ينظر :اجلرح والتعديل البن أ حا
 ،432/5كتاب الثقات البن حبان  ،030/4الكامل البن عدي  ،007/5تقريب التهلذيب
البن حجر .020/0
مسند البزار .036/3
رماه حيط القطان وأمحد والنسائي ابالختال  .وقال ابن مهدي :لقيته وقد اختلط البتة قبل أن
.02
ميوت بزمان .وانظر :االغتبا مبن رمي من الرواة ابالختال
انظللر :اإلرشللادات يف تقويللة األحاديللث ابلشلواهد واملتابعللات ،44 ،40 ،أل معللاذ طللارِّ
بن عوض م0403 ،0 ،ه0333/م ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
علوم احلديث البن الصالح .043
أمللا الشللاذ فقللد ذكللر احلللاكم يف كتابلله معرفللة علللوم احلللديث (  )030يف تعريفلله ،فقللال :مللا
يتفل ّلرد بلله ثقللة مللن الثقللات ،وللليس للحللديث أصللل متللابِّع لللذلك الثق لة .وأمللا املنكللر فقللال ابللن
قس للم املنك للر إىل قس للمني ،وذك للر القس للم
الص للالح يف كتاب لله عل للوم احل للديث (  )46عن للد م للا ّ
الثاين :وهو الفرد الذي ليس يف راويه من الثقة واإلتقان ما حيتمل معه تفرده.
العلل الصغري للجمذي .723
محللاد بللن أسللامة القرشللي الكللويف ثقللة ثبل ورمبللا دلّلس ،روى للله اجلماعللة .ينظللر :العلللل ومعرفللة
الرجللال ألمحللد  ،033/0معرفللة الثقللات للعجلللي  ،003/0اجلللرح والتعللديل  ،005/0تقريللب
التهذيب .506/0
مسند البزار .023/3
صحيح مسلم .05/6
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وعمللرو بللن محلران البصللري ال أبس بلله .ينظللر :اجلللرح والتعللديل البللن أ حللا  ،557/6مسللند
البزار .53/3
مسند البزار .53/3
وعمران بن داور أبو العوام القطان البصري صدوِّ ّإال أنله يهلم ،روى لله األربعلة .ينظلر :العللل
ومعرف ل للة الرجل ل للال ألمحل ل للد  ،52/0الكامل ل للل الب ل للن عل ل للدي  ،064/6هتل ل للذيب الكمل ل للال للمل ل للزي
.053/55
مسند البزار .43/3
اجلرح والتعديل البن أ حا  ،050/0اجملروحني البن حبان  ،543/0تقريب التهذيب البن
حجر .505/0
ينظ للر :اجل للرح والتع للديل الب للن أ ح للا  ،32/2كت للاب الثق للات الب للن حب للان  ،22/2تقري للب
التهذيب البن حجر .235/0
انظللر :علللوم احلللديث البللن الصللالح  ،043التقييللد واإليضللاح  ،000/0زيللن الللدين عبللد
الرحيم بن احلسني العراقي ،املكتبة السلفية ،الطبعة األوىل0033 ،هل0363/م.
انظر :اإلرشادات يف تقوية األحاديث ابلشواهد واملتابعات.44 ،40 ،

 -73مسند البزار .36 ،32/3
 -73اجلرح والتعديل البن أ حا .533/7
 -33تقريب التهذيب البن حجر .33/5
-30

-35
-30
-34

ومهاجر بن خملد أبو خملد مقبول من السادسة  ،روى له الجمذي والنسائي وابن ماجه .ينظر:
كتلاب الثقللات البللن حبلان  ،436/7تقريللب التهللذيب البلن حجللر  ،507/5هتللذيب الكمللال
للمزي .273/53
مسند البزار .30/3
جامع الجمذي .023/0
مسند البزار .004/3

