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ممخص البحث :

ىذا البحث يتناوؿ موضوعاً ميماً مف موضوعات عموـ الحديث ،إال وىو
تعريؼ مصطمحي الشاذ ولمعموؿ ،وتحرير الفرؽ بينيما عمى خالؼ ما يوجد

في كثير مف كتب عموـ الحديث المتأخرة.

أظير البحث مشكمة الخمط بيف تعريفي الحديث الشاذ والحديث المعموؿ عند

المتأخريف ممف صنؼ في عموـ الحديث  ،بحيث صعب التفريؽ بينيما .و

عرض البحث مراحؿ ظيور وتطور مصطمحي الشاذ والمعموؿ بيف المتقدميف

والمتأخريف مف خالؿ السبر التأريخي  ،جامعاً بيف النظرية والتطبيؽ.و أوضح
البحث الفرؽ عند حفاظ الحديث بيف طريؽ معرفة الحديث المعموؿ وطريؽ
معرفة الشاذ.

و توصؿ البحث إلى أف الخطأ في فيـ تعريؼ اإلماـ الشافعي لمشاذ عند

المتأخريف  ،أوصميـ لوضع تعريفيف لمشاذ  ،أحدىما لإلماـ الشافعي واآلخر

لبقية الحفاظ.

سبر البحث تعريؼ الشاذ عند األئمة المتقدميف مف حفاظ الحديث  ،فحقؽ أنو
ال فرؽ بيف تعريؼ اإلماـ الشافعي وتعريؼ بقية الحفاظ  ،وأنو التفرد بخطأ ال

أصؿ لو.

الكممات المفتاحيةَ :در ُؾ -المأموؿ ِ َّ -
الم ْعمُ ْو ِؿ.
ُْ
ْ
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Abstract:
The research demonstrated the problem of confusing the
definitions of anomalous hadith with the reasoned hadith
of the later scholars who were classified in hadith
sciences, so that it was difficult to differentiate between
them.The research revealed the stages of the emergence
and development of the terminology anomalous and
reasoned between the applicants and the later, through
historical sounding, combining theory and practice, and
The research clarified the difference when memorizing
the hadith between the way of knowing the justified
hadith and the way of knowing the abnormal.and The
research found that the error in understanding the
definition of Imam Al-Shafi’i for the abnormal among the
late, led to the development of two definitions of the
abnormal one, one for Imam Al-Shafi’i and the other for
the rest of the preservation.and The research explored
the definition of abnormality among the imams who
advanced from memorizing the hadith, so it was realized
that there is no difference between the definition of Imam
Al-Shafi’i and the definition of the rest of the
preservation, and that exclusivity is a mistake that has no
basis.
Keywords: Realization - Hope - Abnormal – Cause.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء
 ..وبعد.
والمرسميف
بم ْي ِػز َّ
الشػاذ عػف المعمػوؿ  ،وقػد سػمكت فػي
فيذا بحث بعنػواف َ :
دد ْر ُؾ المػأموؿ َ
معالجة ىذا البحث خطة تتكوف مف  :المقدمة ،وثالثة مباحث  ،ثـ خاتمة  ،ثـ
فيرس المصادر والمراجع.
 فالمقدمة تشتمؿ عمى :دٔ أىمية البحث .دٕ مشكمة البحث .دٖ خطة البحث .دٗ أىداؼ البحث.
د٘ منيج البحث واجراءاتو .د ٙالدراسات السابقة..
أىمية البحث :

ىذا البحث يوضح موقؼ أىؿ النقد مف الحفاظ المتقدميف مف مصطمحي الشاذ
والمعموؿ ،ومقارنتو بتعريفو عند المتأخريف ،وىو موضوع دقيؽ جداً ومشكؿ،
وقع في الخمط فيو كثير ممف ألؼ في عموـ الحديث ،حتى ال يكاد مف يق أر
الكتب المتأخرة أف يفرؽ بينيما في التنظير أو التطبيؽ.
مشكمة البحث :

جرى كثير مف المصنفيف المتأخريف في تعريؼ الشاذ والمعموؿ بتعريؼ ال
يتمكف الناظر بو مف التفريؽ بينيما ،حيث يعرفوف العمة بأنيا سبب خفي
غامض يقدح في صحة الحديثٔ ،ويعرفوف الشاذ بأنو مخالفة الثقة لمف ىو

ٔ انظر  :عثماف بف عبد الرحمف ابف الصالح" ،معرفة أنواع عمػوـ الحػديث" ،المحقػؽ :نػور
الديف عتر ،ددمشؽ :دار الفكرالمعاصػرٔٗٓٙ ،ىػػ  ،دص ٜٓ:؛ ويحيػى بػف شػرؼ النػووي،

"التقريػػػب والتيسػػػير لمعرفػػػة سػػػنف البشػػػير" ،تحقيػػػؽ  :محمػػػد الخشػػػت ،دط ،ٔ:بيػػػروت :دار
الكتاب العربئٗٓ٘ ،ىػ  ،دص . ٗٗ:ومحمد بػف إبػراىيـ ابػف جماعػة" ،المنيػؿ الػروي فػي
مختصػػػر عمػػػوـ الحػػػديث النبػػػوي" ،المحقػػػؽ :د .محيػػػي الػػػديف رمضػػػاف ،دط ،ٕ:دمشػػػؽ :دار

الفكرٔٗٓٙ ،ىػ  ،دص ٕ٘:؛ وأحمد بف عمي ابف حجػر" ،النكػت عمػى كتػاب ابػف الصػالح"،
المحقؽ :ربيع المدخمي ،دط ،ٔ:المدينة :الجامعة اإلسالميةٔٗٓٗ ،ىػ  ،دٕ. ٚٔٓ/
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أوثؽ منو أو أحفظٔ ،فإذا تكمموا عف العمة وأمثمتيا لـ يذكروا إال ما يعرؼ
بالمخالفة كالمزيد في متصؿ األسانيد ،والمضطرب ،والمدرج ،والمقموب ،لذا
قاؿ الحافظ ابف حجر " :السبيؿ إلى معرفة سالمة الحديث مف العمة  -كما
نقمو المصنؼ عف الخطيب  -أف يجمع طرقو  ،فإف اتفقت رواتو واستووا
ظيرت سالمتو ،واف اختمفوا أمكف ظيور العمة ،فمدار التعميؿ في الحقيقة عمى
بياف االختالؼ"ٕ .والواقع أف ىذا ىو الذي ينطبؽ عمى تعريؼ الشاذ بحسب ما
مشوا عميو في كتب عموـ الحديث .ولذلؾ ربما ظير بعض التناقض في
تقريراتيـ ،فيذا الحافظ ابف حجر لما أشار لتعريؼ الحاكـ بأف الشاذ ىو الذي
لـ يوقؼ لو عمى عمة بخالؼ المعموؿ قاؿ " :وىذا عمى ىذا أدؽ مف المعمؿ
بكثير ،فال يتمكف مف الحكـ بو إال مف مارس الفف غاية الممارسة ،وكاف في
الذروة مف الفيـ الثاقب ،ورسوخ القدـ في الصناعة ،فرزقو اهلل تعالى نياية
الممكة"ٖ .فكيؼ يكوف ىذا؟ مع أنيـ قيدوا إدراؾ الشاذ بالمخالفة ،ووصفوا
المعموؿ بالخفاء والغموض ،وجعموا تحتو كؿ أنواع المخالفات في المتف
واإلسناد ،بؿ ربما جاء في كالميـ ما يظير عدـ وضوح الحد الفاصؿ بينيما،
كما قاؿ الحافظ ابف حجر كذلؾ عف المقموب " :كؿ مقموب ال يخرج عف كونو
ٔ انظػػر  :معرفػػة أنػواع عمػػوـ الحػػديث البػػف الصػػالح دص ، ٚٙ :قػػاؿ أحمػػد بػػف عمػػي ابػػف
حجر" ،نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر" ،حققو :نور الديف عتػر ،دط ،ٖ:دمشػؽ :مطبعػة

الصباحٕٔٗٔ،ىػ  ،دص" : ٕٚ :الشاذ :ما رواه المقبوؿ مخالفا لمف ىو أولى منو  ،وىػذا
ىو المعتمد في تعريؼ الشاذ بحسب االصطالح".

ٕ النكت دٕ. ٚٔٔ/

ٖ نقمو عنو إبراىيـ بف عمر البقاعي" ،النكت الوفية بما فػي شػرح األلفيػة" ،المحقػؽ :مػاىر
ياسػػػيف الفحػػػؿ ،دط،ٔ:الريػػػاض :مكتبػػػة الرشػػػدٕٔٗٛ ،ىػػػػ  ،دٔ ٗ٘٘/؛ ومحمػػػد بػػػف عبػػػد
الرحمف السخاوي" ،فتح المغيػث بشػرح الفيػة الحػديث" ،المحقػؽ :عمػي حسػيف عمػي ،دط،ٔ:

مصر :مكتبة السنةٕٔٗٗ ،ىػ  ،دٔ ٕٗٙ/؛ وعبد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيوطي" ،تػدريب
الػػػػػراوي فػػػػػي شػػػػػرح تقريػػػػػب النػػػػػواوي" ،حققػػػػػو :نظػػػػػر محمػػػػػد الفاريػػػػػابي ،دالريػػػػػاض :دار

طيبةٔٗٔٔ،ىػ  ،دٔ. ٕٙٛ/
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معمالً أو شاذاً؛ ألنو إنما يظير أمره بجمع الطرؽ ،واعتبار بعضيا ببعض
ومعرفة مف يوافؽ ممف يخالؼ ،فصار المقموب أخص مف المعمؿ والشاذ"ٔ.
وانما نشأ ىذا اإلشكاؿ مما فيموه مف تعريؼ اإلماـ الشافعي لمشاذ حيف عرفو
ظ َف أف المخالفة ىنا التي أرادىا اإلماـ الشافعي ىي
بمخالفة الراوي لمناس ،فَ ُ
المخالفة التي يقصدىا النقاد في باب العمؿ ،فنصبوا الخالؼ بيف اإلماـ
الشافعي ،وبيف باقي المحدثيف الذيف يعرفوف الشاذ بالفرد الغريب المنكر الذي
ال أصؿ لو ،وسيأتي مزيد لتوضيح إعضاؿ مشكمة ىذا البحث عند سرد
الدراسات السابقة  ،ليذا فيذا البحث يحاوؿ رفع ىذا اإلشكاؿ حسب ما ظير
لمباحث ،واهلل المستعاف.
خطة البحث :

تشمؿ خطة ىذا البحث عمى  :مقدمة البحث ،ثـ ثالثة مباحث في ثمانية
مطالب ،ثـ الخاتمة ،وفيرس المصادر والمراجع فيو.
 وأما المباحث فيي :* المبحث األوؿ  :في تعريؼ العمة ،وفيو ثالثة مطالب :
 المطمب األوؿ  :تعريؼ الحديث المعموؿ في المغة. المطمب الثاني  :تعريؼ المعموؿ في االصطالح بيف النقاد المتقدميفوالمتأخريف  ،وشروط تحقؽ العمة.
 المطمب الثالث  :ما تتطرؽ إليو العمة مف األحاديث وطرؽ إدراكيا.* المبحث الثاني  :في تعريؼ الشاذ بيف المتقدميف والمتأخريف  ،وفيو ثالثة
مطالب :
 المطمب األوؿ  :تعريؼ الشاذ لغة. المطمب الثاني  :تعريؼ الشاذ في اصطالح المتقدميف. -المطمب الثالث  :طريؽ معرفة الشاذ.

ٔ النكت دٕ. ٛٚٗ/
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* المبحث الثالث  :في تحرير معنى الحديث الشاذ عند اإلماـ الشافعي  ،وفيو
مطمباف :
 المطمب األوؿ :فيـ المتأخريف لمشاذ عند اإلماـ الشافعي. المطمب الثاني  :تحرير معنى الشاذ عند اإلماـ الشافعي.أىداؼ البحث :

ىذا البحث يناقش بياف الفرؽ بيف حد الشاذ والمعموؿ  ،وييدؼ ألمور :
ٔ -يبرز البحث تعريؼ الشاذ والمعموؿ  ،وتحرير الفرؽ بينيما.
ُٕ -ي ِظير البحث مراحؿ ظيور مصطمح الشاذ والمعموؿ بيف المتقدميف
والمتأخريف.
عرؼ البحث بطرؽ إدراؾ كؿ مف الشاذ والمعموؿ.
ُٖ -ي ِّ
ُٗ -ي ِظير البحث المبس الذي حصؿ عند المتأخريف في فيـ كالـ اإلماـ
الشافعي.
٘ -يحرر البحث المعنى الصحيح لتعريؼ اإلماـ الشافعي لمشاذ.

منيج البحث واجراءاتو :

تـ االعتماد في ىذا البحث عمى أسموب المنيج االستقرائي مع المنيج
التحميمي النقدي الذي يعتبر األنسب لمثؿ أغراض ىذه الدراسة محؿ البحث.
وقد انتيجت في ىذا البحث ما يأتي :
ٔ -رتبت موضوع البحث عمى مباحث ،وتحت كؿ مبحث مطالب.
ٕ -ذكرت في كؿ مطمب مف مطالب البحث أمثمة عف النقاد تبيف ىذا المطمب.
ٖ -وثقت ما أنقمو مف كالـ العمماء بعزوه إلى موطنو مف كتبيـ في الحاشية.
ٗ -عزوت األحاديث إلى مصادرىا بذكر رقـ الحديث  ،فإف لـ يوجد فممجزء
والصفحة.
٘ -أوضح بعض اإلشكاالت في حاشية البحث مع ذكر فوائد تبيف ما في
األصؿ.



الدراسات السابقة
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ال يكاد يوجد كتاب مف كتب عموـ الحديث المتأخرة أو بحث عممي لو تعمؽ
بالشاذ أو بالمعموؿ إال وتناوؿ تعريؼ الشاذ والمعموؿ ،لكف غالب ىذه الكتب
والبحوث تجري عمى نسؽ واحد تبعاً لتعريؼ ابف الصالح الذي جمع بيف
تعريؼ الشافعي بقيد المخالفة وبيف تعريؼ الخميمي والحاكـ بقيد التفرد ،فجعموا
الشاذ قسميف بناء عمى ىذيف القيديفٔ ،حتى جاء الحافظ ابف حجر فميز
الشاذ بالمخالفة ،والمعموؿ بالخفاء والغموضٕ ،وعنو صدر مف بعده إلى يومنا
ىذا ،وقد حاولت أف استقرئ الدراسات الخاصة بالشاذ التي تعرضت لمفرؽ بينو
وبيف المعموؿ أو العكس ،فوقفت عمى مجموعة منيا ،لكف لـ أر في واحد منيا
مف تعرض لفيـ كالـ الشافعي كإماـ مف أئمة الحديث ،بحيث ال يمكف أف يأت
بما يخالؼ ما عميو الحفاظ مف مشايخو ومف قبميـ في تعريؼ الشاذ ،متحر ارً
مف سطوة تعريؼ المتأخريف التي ابتدأت بالحافظ أبي عمرو ابف الصالح الذي
فيـ بأف المخالفة في تعريؼ الشافعي لمشاذ ىي المخالفة التي يقصدىا عمماء
الحديث عند ذكر اختالؼ الرواة عمى المدار في الحديث المعموؿ ،وسأذكر
خمس دراسات منيا ،أتدرج بيا حسب قوة التحرير العممي لمصطمح الشاذ
ألنتيي بأقربيا إليو :
األوؿ  :كتاب دالبياف المكمؿ في تحقيؽ الشاذ والمعمؿ لمقاضي المحدث
حسيف بف محمد األنصاري اليماني المتوفى دٖٕٔٚىػ  ،وقد عرض تعريؼ
الشاذ والمعموؿ بتوسع ،لكني لـ أره خرج عف النقؿ المجرد لما في كتب عموـ
الحديث التي سبقتو ،والتي مشت عمى طريقة ابف الصالح بالجمع بيف تعريؼ

ٔ قػػاؿ ابػػف الصػػالح فػػي معرفػػة أنػواع عمػػوـ الحػػديث دص" : ٜٚ:الشػػاذ المػػردود قسػػماف:
أحدىما :الحديث الفرد المخالؼ .والثػاني :الفػرد الػذي لػيس فػي راويػو مػف الثقػة والضػبط مػا

يقع جاب ارً لما يوجبو التفرد والشذوذ مف النكارة".

ٕ قػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي نزىػػة النظػػر دص" : ٛ٘ :الشػػاذ  :مػػا رواه المقبػػوؿ مخالفػاً لمػػف ىػػو
أولى منو .وىذا ىو المعتمد في تعريؼ الشاذ بحسب االصطالح".
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الشافعي بقيد المخالفة وبيف تعريؼ الخميمي والحاكـ بقيد التفرد ،دوف تحرير
لمتداخؿ بيف تعريؼ الشافعي لمشاذ وبيف تعريؼ المعموؿ.
الثاني  :بحث "الشاذ عند المحدثيف" لمباحث عبد اهلل بف سعاؼ المحياني الذي
توصؿ في "المبحث السابع :العالقة بيف الشذوذ والعمة" إلى تقرير " :أف
الشذوذ بمعنييو  -أعني التفرد والمخالفة  ،-عمى ما سبؽ بيانو ال يخرج عف
كونو عمة يعؿ بيا الحديث ،فميس الشذوذ إال جنساً مف أجناس العمة التي
تقدح في صحة الحديث  ...فبينيما عموـ وخصوص ،فكؿ شذوذ عمة وال
عكس" ،فانتيى بو األمر إلى أف قرر أنو ال حاجة لذكر الشاذ في تعريؼ حد
الصحيحٔ .وال شؾ أف ىذه النتيجة التي توصؿ إليو ىي نتيجة حتمية لميروب
مف التداخؿ بيف الحديث الشاذ والحديث المعموؿ عند المتأخريف بسبب عدـ
فيـ كالـ اإلماـ الشافعي ،وىذا ما ييدؼ ىذا البحث لتحريره.
الثالث  :بحث "الحديث الشاذ تأصيؿ وتسييؿ" لمدكتور لبي أحمد أشرؼ عمر
الذي تبع ابف الصالح بأف الشاذ قسماف  :األوؿ  :ما خالؼ بو الثقة األرجح.
ثـ الثاني  :ما تفرد بو ثقة وىو غمط .ثـ قرر أنو ال مغايرة بيف المعموؿ والنوع
األوؿ مف الشاذ .وأما مع النوع الثاني  :فالمعموؿ ُوِقؼ عمى موضع الوىـ منو
بعكس الشاذ ،فبينيما عموـ وخصوصٕ .قمت  :ىذا التقسيـ الجديد في
العالقة بيف القسميف والمعموؿ ىو كذلؾ لميروب مف مشكمة التداخؿ بيف
تعريفي الشاذ والمعموؿ ،فيو إضافة بأنو لـ يأت بشيء جديد كما ذكر في
مقدمتو ،فإنو لـ يخرج عف الحيرة التي أوقعت ابف الصالح بيذا الدور ،نتيجة
لعدـ فيـ كالـ اإلماـ الشافعي لمحديث الشاذ ،وىذا ما ييدؼ ىذا البحث
لتحريره.
الرابع  :رسالة الدكتوراه "الشاذ والمنكر وزيادة الثقة" لمدكتور عبد القادر
المحمدي الذي توسع في بحث الشاذ ،وحاوؿ تممس معناه عند المتقدميف

ٔ الحديث الشاذ عند المحدثيف بقمـ عبد اهلل بف سعاؼ المحياني دص. ٗٙ:
ٕ الحديث الشاذ تأصيؿ وتسييؿ " لمدكتور لمدكتور لبي أحمد أشرؼ عمر دص. ٕٔٚ:
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والمتأخريف ،ومع أف الباحث قد وضع يده عمى الجرح في إشكاؿ تعريؼ
الحديث الشاذ عند الشافعي وخطى خطوة جديدة لـ يخطيا مف سبقو ممف
اكتفى بترديد عبارات المتأخريف ،إال انو مشى عمى ما مشى عميو المتأخروف
مف نصب الخالؼ بيف اإلماـ الشافعي وباقي النقاد ممف ىـ في طبقتو أو
طبقة شيوخو ،فيرب مف ذلؾ إلى قوؿ جديد ،وىو أف الشافعي أراد بإطالؽ
الشاذ المعنى المغوي ،فقاؿ في مبحث [مفيوـ الحديث الشاذ عند المتقدميف] :
"ونحف ال نشؾ بأف ىذا التعبير لغوي ،وليس اصطالحياً"ٔ .فوضع الباحث يده
عمى المرض ولكنو لـ يحسف التشخيص وال العالج ،فال يمكف أف يكوف
الشافعي أراد المعنى المغوي ،ولـ يفيـ ذلؾ أحد ممف جاء بعده مف موافقيو أو
مخالفيو ،وىذا ما أردت محاولة إيضاح إشكالو في ىذا البحث.
الخامس  :بحث "الحديث المعموؿ" لمدكتور حمزة المميباري الذي اعتبره –
حسب اطالعي – مف أجود مف تناوؿ كالـ اإلماـ الشافعي في تعريؼ الحديث
الشاذٕ ،إال أف الدكتور الفاضؿ لـ يستطع أف يخرج مف سطوة فيـ المتأخريف
لكالـ اإلماـ الشافعي حيث مشى عمى أف تعريؼ المخالفة في الشاذ في كالـ
الشافعي ىو تعريؼ المخالفة في حد الحديث المعموؿ ،وانما قيد ذلؾ عند
الشافعي بأنو ال يقصد كؿ مخالفة ،وانما ما ترجح بالقرائف أنو مرجوح ووىـ،
ثـ استحسف تعريؼ ابف الصالح بجعؿ الشاذ قسميف فقاؿ " :إنو تحرير
وتمخيص جيد ،ويكوف لمعمؿ بو مجاؿ خاص ،ينبغي أف يحدد ىذا المجاؿ في
ضوء ما شرحو في نوع العمة"ٖ .قمت  :ولـ يحرر التداخؿ بيف المخالفة في

ٔ الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بيف المتقدميف والمتأخريف دص. ٖٛ،ٔٓٙ:

ٕ مع أني لـ اطمع عمى كالمو إال بعد االنتياء مف تحرير قوؿ الشافعي في الحديث الشاذ ،
فإني وافقتو في فحوى تأصيمو لكالـ اإلمػاـ الشػافعي فػي الشػاذ  ،وخالفتػو فػي تفسػير معنػاه

والتفريؽ بينو وبيف المعموؿ.

ٖ الحديث المعموؿ دص. ٘٘،ٙ٘:
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تعريؼ الشافعي لمشاذ ،وبيف المخالفة في تعريؼ المعموؿ ،وىذا ما ييدؼ ىذا
البحث لتحريره وتوضيحو ،واهلل المستعاف.

118
* المبحث األوؿ
في تعريؼ المعموؿ  ،وفيو ثالثة مطالب :
 المطمب األوؿ  :تعريؼ الحديث المعموؿ في المغة :قاؿ ابف الصالح " :معرفة الحديث المعمؿ  :ويسميو أىؿ الحديث دالمعموؿ ،
وذلؾ منيـ ومف الفقياء في قوليـ في باب القياس " :العمة والمعموؿ" مرذوؿ
عند أىؿ العربية والمغة"ٔ .أراد ابف الصالح ىنا أف اإلطالؽ الصحيح ىو
"الم ُّ
عؿ" ،وىو المعروؼ عند أىؿ المغة ،بخالؼ "المعموؿ" عند المحدثيف
ُ
والفقياء فيو مرذوؿ ،وتبعو النووي لكنو بالغ فجعمو مف المحفٕ ،ولعؿ ابف
الصالح وقؼ عمى إنكار بعض أىؿ المغة :
 قاؿ الحريري " :ويقولوف لمعميؿ  :ىو معموؿ ،فيخطئوف فيو؛ ألف المعموؿىو الذي سقى العمؿ ،وىو الشرب الثاني ،والفعؿ منو عممتو ،فأما المفعوؿ
مف العمة فيو معؿ"ٖ.
 وقاؿ ابف سيده " :المعروؼ إنما ىو أعمو اهلل ،فيو معؿ ،الميـ إال أف يكوفعمى ما ذىب إليو سيبويو ،مف قوليـ  :مجنوف ومسموؿ"ٗ.
لكف في جعمو خطأ أو لحناً نظر مف وجييف :
األوؿ  :أنو قد حكاه وجياً في المغة جماعة مف أئمة المغة القدماء ،حيث ورد
ٔ
لحف
في كالـ الشعراء األقحاح ،وردوا عمى الحريري التخطئة ومف زعـ انو ٌ
كالنووي :

ٔ معرفة أنواع عموـ الحديث دصٜٛ:

ٕ تقريب والتيسير ألبي زكريا النووي دص. ٖٗ :
ٖ درة الغواص في أوىاـ الخواص دص. ٜٔٛ:

ٗ عمي بف إسماعيؿ ابف سيده" ،المحكػـ والمحػيط األعظػـ" ،المحقػؽ :عبػد الحميػد ىنػداوي،
دط،ٔ:بيروت :دار الكتب العمميةٕٔٗٔ،ىػ  ،دٔ. ٜٗ/
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 قاؿ ابف ىشاـ في شرح ٍبيت مف قصيدة "بانت سعاد" لكعب بف زىير : 
ٕ
ِ
ٍ
تَجمو َعو ِ
اح َم ْعمُو ُؿ
س َمت
ني ٌؿ ِبالر ِ
ار َ
َكأَنَّ ُو ُم َ
ض ذي ظَ ْمـ إِذا ابتَ َ
"وزعـ الحريري أف المعموؿ ال يستعمؿ إال بيذا المعنى ،وأف إطالؽ الناس لو
عمى الذي أصابتو العمة وىـ ،وانما يقاؿ لذلؾ ُ :م َعؿ ،مف دأعمو اهلل  .وكذا
قاؿ ابف مكي وغيرهٖ ،ولحَّنوا المحدثيف في قوليـ :دحديث معموؿ  ،وقالوا :
دالصواب ُم َع ٌؿ أو ُم َعمَّؿ  .والصواب أنو يجوز أف يقاؿ ِ :عمَ ٌة فيو َم ْعمو ٌؿ ،مف
العمة ،إال أنو قميؿ .وممف نقؿ ذلؾ الجوىري في دصحاحو  ،وابف القوطية في
دأفعالو  ،وقطرب في كتاب دفعمت وأفعمت  ،وذكر ابف سيده في دالمحكـ أف

ٔ قػػاؿ أحمػػد بػػف محمػػد الخف ػاجي" ،شػػرح درة الغ ػواص فػػي أوىػػاـ الخ ػواص" ،المحقػػؽ :عبػػد
الحفيظ فرغمي عمي ،دط،ٔ:بيروت :دار الجيؿٔٗٔٚ،ىػػ  ،دص" : ٘ٛٛ:مػا أنكػره وقػع فػي
كالـ كثير ممف يوثؽ بو مف العمماء كالمحدثيف والعروضييف واألصولييف".

ٕ تجمو  :تكشؼ ومنو جموت الخبر أي كشػفتو .العػوارض :األسػناف مػا بعػد الثنايػا ،وقيػؿ :
كميا .ذي ظمـ :يعني الثغر ،والظَمـ  :ماء األسناف شديد الصفاء يجري عمى أسنانيا ،أو ىو

وصؼ لألسناف لرقتيا وبياضػيا .والمنيػؿ  :مػف أنيمػو إذ أسػقاه النيػؿ وىػو الشػربة األولػى.
والراح  :الخمرة .والمعموؿ :سقي العمؿ وىو الشرب الثاني ،وأصمو اإلبؿ تنيػؿ عنػد الػورود،

وتسػػقى العمػػؿ أخػػرى عنػػد أعطانيػػا .والمعنػػى :إذا مػػا ابتسػػمت سػػعاد كشػػفت عػػف أسػػناف ليػػا
بيضػػاء رقيقػػة كأنيػػا سػػقيت مػػف خمػػرة مػػرة بعػػد أخػػرى .انظػػر :محمػػد بػػف ىشػػاـ األنصػػاري

النحػػوي" ،شػػرح قصػػيدة بانػػت سػػعاد" ،المحقػػؽ :د .عبػػد اهلل الطويػػؿ  ،دط،ٔ:مصػػر :المكتبػػة

اإلسػػالميةٖٔٗٔ،ىػػػ  ،دٔ ٕٔٔ/؛ وعبػػد القػػادر البغػػدادي" ،حاشػػية عمػػى شػػرح ابػػف ىشػػاـ
لقصػػػػيدة بانػػػػت سػػػػعاد" ،المحقػػػػؽ  :نظيػػػػؼ محػػػػرـ خوجػػػػة ،دط،ٔ:بيػػػػروت :مطػػػػابع صػػػػادر

ٔٗٓٓ،ىػ  ،دٔ. ٗ٘ٛ/

ٖ قاؿ عمر بف خمؼ الصقمي" ،تثقيؼ المساف وتمقيح الجناف" ،ضبطو :مصطفى عبد القػادر
عطا ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتب العمميةٔٗٔٓ،ىػ  ،دص ٖٗٔ " :ويقولػوف  :رجػؿ معمػوؿ
 ،وكالـ معموؿ  ،والصواب :معؿ  ،وكذلؾ  :رجؿ مألوـ  ،والصواب :مؤلـ".
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العروض  :معموؿ ،ثـ قاؿ  :دولست منيا عمى ثقة .
في كتاب أبي إسحاؽ في ُ
قاؿ :دويشيد ليذه المغة قوليـ  :عميؿ  ،كما يقولوف  :جريح وقتيؿ "ٔ.
 وقاؿ الفيومي في "المصباح المنير" عف "المعموؿ"" :قيؿ  :مف النوادر التيجاءت عمى غير قياس  ،وليس كذلؾ فإنو مف تداخؿ المغتيف ،واألصؿ أعمو
اهلل فيو معموؿ ،أو مف عمو فيكوف عمى القياس ،وجاء ُم َعؿ عمى القياس،
لكنو قميؿ االستعماؿ"ٕ.
 ويغني عف ذلؾ كمو أف إماـ أىؿ المغة والحديث والفقو اإلماـ الشافعي قداستعممو وحسبؾ بو بإثبات ذلؾ لغة صحيحة ،حيف قاؿ " :رىف المقبوض ممف
يجوز رىنو ،ومف يجوز ارتيانو ؟ ثالث أصناؼ صحيح ،وآخر معموؿ ،وآخر
فاسد .ٖ"...
الثاني  :أنو قد استعممو كبار األئمة النقاد في معرض الحكـ عمى األحاديث :
كالبخاريٗ ،والترمذئ ،وأبي داودٕ ،وابف حبافٖ ،والعقيميٗ ،وابف يونس٘،
والحاكـ ،ٙوابف عبد البر ،ٚوالخميمي ،ٛوالبييقي ،ٜوابف حزـٓٔ ،وغيرىـ.

ٔ شػػػرح قصػػػيدة بانػػػت سػػػعاد البػػػف ىشػػػاـ دٔ . ٔٚٔ/وينظػػػر :حاشػػػية البغػػػدادي عمييػػػا
دٔ. ٗ٘ٛ/

ٕ أحمد بف محمد الفيومي " ،المصػباح المنيػر فػي غريػب الشػرح الكبيػر" ،دبيػروت :المكتبػة
العممية  ،دٕ. ٕٗٙ/

ٖ محمػػػد بػػػف إدريػػػس الشػػػافعي  ،كتػػػاب "األـ" ،تحقيػػػؽ محمػػػد زىػػػري النجػػػار ،دبيػػػروت :دار
المعرفة  ،دٖ . ٔٙٓ/وقد روى عبد الػرحمف بػف محمػد الػرازيآ" ،آداب الشػافعي ومناقبػو" ،

حققو :عبد الغني عبد الخالؽ ،دطٔ:بيػروت :دار الكتػب العمميػةٕٔٗٗ،ىػػ] ،دص- ٔٓٔ:
عف ابف ىشاـ النحوي وأبػو عبيػد القاسػـ بػف سػالـ قػاال" :الشػافعي ممػف تؤخػذ عنػو المغػة".
وقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ " :كاف الشافعي رحمو اهلل مف أفصح الناس".

ٗ انظػػػر :محمػػػد بػػػف عيسػػػى الترمػػػذي" ،ترتيػػػب أبػػػي طالػػػب القاضػػػي" ،المحقػػػؽ :صػػػبحي
السامرائي،النوري،الصعيدي ،دط ،ٔ:بيروت :عالـ الكتب ومكتبة النيضة العربيةٜٔٗٓ،ىػ ،

دص. ٕٓٙ:
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 لذا انتقد الحافظ ابف حجر ابف الصالح بأنو فر مف المعروؼ في المغة إلىما ال يعرؼ باستعمالو كممة دالمعمؿ  ،فقاؿ " :واألولى عندي أف يقاؿ:
دمعموؿ ؛ ألنيا وقعت في عبارات أىؿ الفف كما تقدـ ،وىي لغة ،كما في كالـ
أبي إسحاؽ ،وعمى ما خرجو سيبويو ،وقد فر ابف الصالح مف استعماؿ لغة

ٔ محمد بف عيسى الترمذي" ،سنف الترمذي" ،تحقيؽ :أحمد محمد شػاكر وجماعػة ،دط،ٕ:
مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبئٖٜ٘ ،ىػ  ،دٔ ٖٔٙ/دٖ. ٕٗٓ/

سػػتاني" ،رسػػالة أبػػي داود إلػػى أىػػؿ مكػػة" لمحقػػؽ:
ٕ أبػػو داود سػػميماف بػػف األشػػعث ِّ
الس َن ِج ْ
محمد الصباغ ،دط ،ٔ:بيروت :دار العربية  ،دص. ٖٗ:
ٖ محمد بف حباف الدارمي" ،الصحيح -بترتيبو اإلحساف في تقريب صحيح ابػف حبػاف" البػف
بمباف  ،حققو  :شعيب األرنؤوط  ،دط،ٔ:بيروت :مؤسسة الرسالةٔٗٓٛ ،ىػ  ،دٖ.. ٗٓٛ/

ٗ محمػػد بػػػف عمػػػرو العقيمػػػي" ،الضػػػعفاء الكبيػػػر" ،المحقػػػؽ :عبػػػد المعطػػػي قمعجػػػي ،دط،ٔ:
بيروت :دار المكتبة العمميةٔٗٓٗ ،ىػ  ،دٔ ، ٕٕ٘/دٕ. ٖٛ/

٘ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أحمػػػد ابػػػف يػػػونس" ،تػػػاري ابػػػف يػػػونس" ،دط ،ٔ:بيػػػروت :دار الكتػػػب
العممية ٕٔٗٔ،ىػ ،دٔ. ٜٖ/

 ٙمحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الحػػػاكـ" ،معرفػػػة عمػػػوـ الحػػػديث" ،المحقػػػؽ :السػػػيد معظػػػـ حسػػػيف،
دط،ٕ:بيروت :دار الكتب العمميةٖٜٔٚ ،ىػ  ،دص. ٜ٘:

 ٚيوسػػؼ بػػف عبػػد اهلل ابػػف عبػػد البػػر" ،التمييػػد لمػػا فػػي الموطػػأ مػػف المعػػاني واألسػػانيد"،
تحقيػػػؽ :مصػػػػطفى العمػػػوي ،محمػػػػد البكػػػػري ،دط ،ٔ:المغػػػرب :وزارة األوقػػػػاؼٖٔٛٚ،ىػػػػػ ،

د. ٕٖٚ/ٔٙ

 ٛخميػػؿ بػػف عبػػد اهلل أبػػو يعػػؿ الخميمػػي" ،اإلرشػػاد فػػي معرفػػة عممػػاء الحػػديث" ،المحقػػؽ :د.
محمد إدريس ،دط،ٔ:الرياض:مكتبة الرشدٜٔٗٓ ،ىػ  ،دٔ. ٖٕٔ/

 ٜأحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي" ،السػػنف الكبػػرى" ،المحقػػؽ :محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا ،دط،ٖ:
بيروت :دار الكتب العممية ٕٔٗٗ،ىػ  ،دٔ ، ٖٓٗ/دٖٕٛٔ/

ٓٔ عمػػػي بػػػف أحمػػػد ابػػػف حػػػزـ" ،حجػػػة الػػػوداع"  ،المحقػػػؽ :أبػػػو صػػػييب الكرمػػػي  ،دط،ٔ:
الرياض :بيت األفكار الدولية لمنشر والتوزيعٜٜٔٛ ،ـ  ،دصٕٜ٘،ٜٗٙ:
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ىي عمى زعمو رديئة ،فوقع بقولو :دمعمؿ في أشد مف ذلؾ باستعماؿ ما ليس
مف ىذا الباب أصالً ،بؿ مف باب التعمؿ ،الذي ىو التشاغؿ والتميي"ٔ.
"الم ْعمَوؿ"
"الم َعؿ" ،ويميو َ
فعمى ىذا يصح الوجياف  :فاألكثر استعماؿ لفظ ُ
عمى ندرة ،أما لفظ دالمعمَّؿ فال يصح لغة ،واف استخدمو المتأخروف مجا ازً إذ
لـ يقع في كالـ النقاد المتقدميف .والعمة عمى ىذا ليا معاف ثالث في المغة،
دع َّؿ :
َ
أحدىا  :المرض والضعؼ .الثاني  :العائؽ الذي يعوؽ .الثالث  :تكرير
الشيء بعد الشيءٕ.
فمعؿ كؿ ىذه المعاني المغوية التي نص عمييا أىؿ المغة تتنازع المعنى
االصطالحي ،فتكوف العمة بمعنى ضعؼ عرض عمى الحديث فسمبو القوة.
وتكوف بمعنى عائؽ ط أر فصرفو عف االحتجاج .وتكوف بمعنى تكرر العمة في
الحديث الواحد مرة بعد مرة ،أو أنيا ال تعرؼ إال بعد تكرار النظر مرة بعد مرة
لخفائيا.
 المطمب الثاني  :تعريؼ الحديث المعموؿ في االصطالح بيف النقادالمتقدميف والمتأخريف  ،وشروط تحقؽ العمة :
ٔ نقمو عنو تمميذه الحافظ البقاعي في النكت الوفية بما فػي شػرح األلفيػة دٔ . ٜٜٗ/وقػاؿ
وقػػاؿ محمػػد بػػف عبػػد اهلل الزركشػػي" ،النكػػت عمػػى مقدمػػة ابػػف الصػػالح" ،المحقػػؽ :د .زيػػف

العابػػػديف بػػػف محمػػػد ،دط ،ٔ:الريػػػاض :أضػػػواء السػػػمؼٜٔٗٔ ،ىػػػػ  ،دٕ ٕٓٙ/عػػػف لفػػػظ
"المعمؿ" " :غير موجود في المغة  ..لكف استعماؿ المحػدثيف لػو فػي ىػذا المعنػى عمػى سػبيؿ

االستعارة".

ٕ انظػػر  :أحمػػد بػػف فػػارس ال ػرازي" ،معجػػـ مقػػاييس المغػػة" ،المحقػػؽ :عبػػد السػػالـ محمػػد
ىاروف ،دط:؟ ،الناشر :دار الفكرٖٜٜٔ،ىػ  ،دٗ ٕٔ/؛ والخميؿ بف أحمد الفراىيػدي" ،كتػاب
العػػػيف" ،المحقػػػؽ :د ميػػػدي المخزومػػػي ،د إبػػػراىيـ السػػػامرائي ،دط:؟ ،الناشػػػر :دار ومكتبػػػة

اليالؿ  ،دٔ ٛٛ/؛ ومحمد بف أبػي بكػر الػرازي" ،مختػار الصػحاح" ،المحقػؽ :يوسػؼ الشػي

محمػػػػػد ،دط ،٘:بيػػػػػروت وصػػػػػيدا  :المكتبػػػػػة العصػػػػػرية والػػػػػدار النموذجيػػػػػةٕٔٗٓ ،ىػػػػػػ ،

دص. ٕٔٙ:
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جاء اشترط نفي العمة في تعريؼ الحديث الصحيح عمى وجييف عند النقاد
القدماء :
الطور األوؿ  :عدـ النص عمى اشتراط نفي العمة باسميا في ذكرىـ لتعريؼ
الحديث الصحيح المقبوؿ ،لكف يفيـ اشتراط نفييا مف سياؽ كالميـ في
التعريؼ :
عما تقوـ بو الحجة مف الحديث فذكر اشتراط
 فحيف سئؿ اإلماـ الشافعي ّالعدالة والضبط واالتصاؿ  ،ثـ قاؿ " :إذا شرؾ أىؿ الحفظ في الحديث وافؽ
حديثيـ ،برياً مف أف يكوف مدلساً ،يحدث عمف لقي ما لـ يسمع منو ،ويحدث
عف النبي ما يحدث الثقات خالفو عف النبي"ٔ.
 وقاؿ الحميدي باشتراط العدالة والحفظ واالتصاؿ  ،ثـ قاؿ " :فيذا الظاىرالذي يعمؿ بو ،والباطف ما غاب عنا مف وىـ المحدث وكذبو ونسيانو ،وادخالو
بينو وبيف مف حدث عنو رجالً وأكثر ،وما أشبو ذلؾ مما يمكف أف يكوف ذلؾ
عمى خالؼ ما قاؿ ،فمـ نكمؼ عممو إال بشيء ظير لنا ،فال يسعنا حينئذ قبولو
لما ظير لنا منو"ٕ.
فنجد أف الشافعي والحميدي واف لـ ينصاً عمى اشتراط نفي العمة باسميا ،إال
أنيما ذكراىا بمعناىا الداؿ عمييا بوجوب نفي بعض أفراد العمؿ الخفية،
فاشترط الشافعي موافقة أىؿ الحفظ بما يحدث فال يخالفيـ ،وأف ال يروي عمف
لقيو أو سمع منو ما لـ يسمع منو ،وكذا أفاد كالـ الحميدي اشتراط نفي العمؿ

ٔ محمػػػد بػػػف إدريػػػس الشػػػافعي" ،الرسػػػالة" ،المحقػػػؽ :أحمػػػد شػػػاكر ،دط ،ٔ:مصػػػر :مكتبػػػو
الحمبػػئٖ٘ٛ،ىػػػ  ،دص . ٖٜٙ:وانظػػر :أحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي " ،المػػدخؿ إلػػى عمػػـ
السػنف" ،تخػريج :محمػد عوامػة ،دط ،ٔ:القػاىرة وبيػروت :دار اليسػر ودار المنيػػاجٖٔٗٚ ،

ىػ  ،دٔ ٕٔٛ/؛ وأحمد بف عمػي الخطيػب" ،الكفايػة فػي عمػـ الروايػة" ،المحقػؽ :أبػو عبػداهلل
السورقي وابراىيـ حمدي المدني ،دط ،ٔ:المدينة :المكتبة العممية  ،دص. ٕٗ:

ٕ رواه الخطيب في الكفاية دص. ٕٗ:
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الخفية مف وىـ المحدث ونسيانو  ،أو بزيادة في اإلسناد أو روايتو عمى خالؼ
الصواب.
الطور الثاني  :النص عمى اشتراط نفي العمة باسميا وقيودىا في تعريؼ
الحديث الصحيح ،وأوؿ مف جاء عنو ذلؾ ىو الحاكـ في كتابو "عموـ الحديث"
حيف عقد نوع [عمؿ الحديث] ،فقاؿ " :وىو عمـ برأسو غير الصحيح ،والسقيـ،
والجرح والتعديؿ  ..وانما يعمؿ الحديث مف أوجو ليس لمجرح فييا مدخؿ ،فإف
حديث المجروح ساقط واه ،وعمة الحديث ،يكثر في أحاديث الثقات أف يحدثوا
بحديث لو عمة  ،فيخفى عمييـ عممو ،فيصير الحديث معموالً ،والحجة فيو
عندنا الحفظ والفيـ والمعرفة"ٔ.
الم َعؿ ،فقاؿ " :فالحديث المعمؿ ىو
وتبعو عمى ذلؾ ابف الصالح ّ
فعرؼ ُ
الحديث الذي اطمع فيو عمى عمة تقدح في صحتو ،مع أف ظاىره السالمة
منيا"ٕ.
"الم َعؿ" بشرطيف يجب توفرىما في الحديث ليحكـ بكونو ُمعالً :
ّ
فعرؼ الحديث ُ
األوؿ  :أف تكوف العمة خفية غامضة  :لتحقؽ شروط الصحة الظاىرة فيو التي
ال تخفى عمى عامة المحدثيف مف العدالة والضبط واالتصاؿ .لذا فالعمة في
االصطالح ال تتناوؿ الضعؼ بسبب جرح الرواة أو انقطاع اإلسناد ،قاؿ ابف
الصالح " :ويتطرؽ ذلؾ إلى اإلسناد الذي رجالو ثقات ،الجامع شروط الصحة
مف حيث الظاىر"ٖ.
وذكر ذلؾ الحاكـ قبمو فقاؿ " :وليس ليذا النوع مف العمـ عوف أكثر مف مذاكرة
أىؿ الفيـ والمعرفة ،ليظير ما يخفى مف عمة الحديث"ٗ .فإف لـ تكف خفية

ٔ معرفة عموـ الحديث دص. ٕٔٔ:

ٕ معرفة أنواع عموـ الحديث دصٜٓ:
ٖ معرفة أنواع عموـ الحديث دصٜٓ:
ٗ معرفة عموـ الحديث دص. ٜ٘:
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فميس مف العمة االصطالحية ،ولكف تدخؿ بمعناىا العاـ تجو ازً ،خاصة في
"كتب العمؿ" التي دونت مف خالؿ المجالس و السؤاالت.
وفي حقيقة الخفاء والغموض تنبيياف :
ٔ -أف الخفاء والغموض في العمة نسبي  :فيي ال تظير لمجرد النظر لظاىر
اإلسناد ،لذا قد تظير لقوـ دوف قوـ لقوة تضمعيـ في العمؿ ،فال يتفطف ليا إال
الجيابذة مف النقاد.
 لذا لما حكـ عبد الرحمف بف ميدي عمى حديث بحكـ فسئؿ مف أيف قمتو،فقاؿ " :أرأيت لو أف رجال أتى بدينار إلى صيرفي ،فقاؿ  :انتقد لي ىذا ،فقاؿ :
ىو بيرج ،يقوؿ لو  :مف أيف قمت لي إنو بيرج ؟ [قاؿ] :الزـ عممي ىذا
عشريف سنة حتى تعمـ منو ما أعمـ"ٔ.
 وذكر ابف أبي حاتـ أف أباه وأبا زرعة الرازياف كانا يتذاكراف عمؿ أحاديثفقاؿ أبو زرعة" :يا أبا حاتـ! َّ
قؿ مف يفيـ ىذا! ما أعز ىذا! إذا رفعت ىذا مف
واحد واثنيف فما َّ
أقؿ مف تجد مف يحسف ىذا! وربما أشؾ في شيء أو
يتخالجنى شيء في حديث ،فإلى أف ألتقي معؾ ال أجد مف يشفيني منو ،قاؿ
ِ
ٕ
أبي :وكذاؾ كاف أمري" .
 وقاؿ ابف الرومي " :كنا في مجمس لبعض أصحابنا ،فقمت لو  :يا أبا زكريا!نفيدؾ حديثاً مف أحسف حديث يكوف  -وفينا يومئذ عمي وأحمد وقد سمعوه -
فقاؿ  :وما ىو ؟ قمنا  :حديث كذا وكذا ،فقاؿ :ىذا غمط ،فكاف كما قاؿ[ .قاؿ]

ٔ أحمػػد بػػف عمػػي الخطيػػب " ،الجػػامع ألخػػالؽ الػراوي وآداب السػػامع" ،المحقػػؽ :د .محمػػود
الطحاف ،دط ،ٔ:الرياض :مكتبة المعارؼ  ،دٕ. ٕ٘ٙ/

ٕ عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ال ػرازي" ،الجػػرح والتعػػديؿ" ،دط ،ٔ:الينػػد وبيػػروت :مجمػػس دائػػرة
المعارؼ العثمانية ودار إحياء التراث العربي ٕٔٚٔ ،ىػ  ،دٔ. ٖ٘ٙ/
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 :كنت عند أحمد فجاءه رجؿ فقاؿ  :يا أبا عبد اهلل! انظر في ىذه األحاديث
فإف فييا خطأ ،قاؿ :عميؾ بأبي زكريا فإنو يعرؼ الخطأ"ٔ.
لذا قد يصحح المتأخروف حديثاً لخفاء عمتو عمييـ ،ويتفؽ األئمة المتقدموف
عمى رده ،قاؿ الشي طاىر الجزائري " :وعمى ذلؾ فال يستغرب أف يقاؿ :إنو
يجب في الحديث أف يرجع فيو إلى أئمتو المشيوريف  ،الذيف تفرغوا لو،
وصرفوا أعمارىـ في تحصيمو ،والبحث عف غوامضو وعممو وأحواؿ رجالو ،فإذا
ثبت اتفاقيـ عمى شيء ثبوتاً بيناً ،لـ يسغ العدوؿ عنو ،ومف سمؾ مسمكيـ
تبيف لو مثؿ ما تبيف ليـ"ٕ.
ٕ -أف الخفاء والغموض متفاوت مف حيث نوع العمة  ،فقد يسيؿ كشفو وقد
يعسر:
 قاؿ إماـ العمؿ عمي بف المديني " :ربما أدركت عمة حديث بعد أربعيفسنة"ٖ.
 وقاؿ ابف أبي حاتـ عف أبيو في حديث مرفوع سألو عنو وبيف لو أنوموقوؼ" :ولـ أزؿ أفتش عف ىذا الحديث وىمنَّي جداً"ٗ.
َعيف ،عف
 وروى ابف أبي حاتـ مف طريؽ ابف أبي الثمج حديث موسى بف أ ْعبيد اهلل ،عف نافع ،عف ابف عمر  حديثاً رفعو فقاؿ" :كنا نذكر ىذا الحديث

ٔ رواه أحمد بف عمػي الخطيػب" ،تػاري بغػداد" ،تحقيػؽ :مصػطفى عبػد القػادر عطػا ،دط،ٔ:

بيػػػروت :دار الكتػػػب العمميػػػةٔٗٔٚ،ىػػػػ  ،دٗٔ . ٔٛٗ/وانظػػػر :أحمػػػد بػػػف عمػػػي ابػػػف حجػػػر
العسػػقالني" ،تيػػذيب التيػػذيب" ،دط ،ٔ:الينػػد :مطبعػػة دائػػرة المعػػارؼ النظاميػػةٖٕٔٙ ،ىػػػ ،

دٔٔ. ٕٛ٘/

ٕ طػػاىر بػػف صػػالح الجزائػػري" ،توجيػػو النظػػر إلػػى أصػػوؿ األثػػر" ،المحقػػؽ :عبػػد الفتػػاح أبػػو
غدة ،دط ،ٔ:حمب :مكتبة المطبوعات اإلسالميةٔٗٔٙ،ىػ  ،دٕ. ٕٙ٘/

ٖ رواه الخطيب في الجامع دٕ. ٕ٘ٚ/

ٗ عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ال ػرازي" ،عمػػؿ الحػػديث" ،تحقيػػؽ :فريػػؽ مػػف البػػاحثيف  ،دط،ٔ:
الرياض :مطابع الحميضي ٕٔٗٚ ،ىػ  ،د. ٜٗ/ٙ
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ليحيى بف معيف سنتيف أو ثالثة ،فيقوؿ  :ىو باطؿ .وال يدفعو بشيء ،حتى
قدـ عمينا زكريا ابف عدي ،فحدثنا بيذا الحديث عف عبيداهلل بف عمرو ،عف
إسحاؽ بف أبي فروة ،فأتيناه فأخبرناه ،فقاؿ  :ىذا بابف أبي فروة أشبو منو
بعبيداهلل بف عمرو"ٔ.
قاؿ الخطيب البغدادي " :فمف األحاديث ما تخفى عمتو ،فال ُيوقؼ عمييا إال
بعد النظر الشديد ،وم ِ
ض ّي الزمف البعيد"ٕ.
ُ
الثاني  :أف تكوف ىذه العمة قادحة في صحة الحديث  :سواء كاف ذلؾ في
سند الحديث أو متنو .لذا قاؿ ابف الصالح " :اطمع فيو عمى عمة تقدح في
صحتو" .فإف لـ تكف قادحة فميست مف العمة االصطالحية عمى ما استقر عند
المحدثيف.
وقد أشار ابف الصالح إلى ما يقدح في الحديث تمثيالً ،فقاؿ " :إرساؿ في
الموصوؿ ،أو وقؼ في المرفوع ،أو دخوؿ حديث في حديث ،أو وىـ واىـ بغير
ذلؾ ،بحيث يغمب عمى ظنو ذلؾ ،فيحكـ بو ،أو يتردد فيتوقؼ فيو .وكؿ ذلؾ
مانع مف الحكـ بصحة ما وجد ذلؾ فيو "ٖ.
وقد مثّؿ الحاكـ بعشرة أجناس لمعمؿ قادحة في أسانيد ظاىرىا الصحة ،منيا :
المختمؼ في وصمو وارسالو ،أو في رفعو ووقفو ،أو أف يروي عف تابعي يقع
الوىـ بالتصريح بما يقتضي صحبتو .أو أف يكوف لمحديث طريؽ معروؼ
فيروى مف طريؽ آخر بناء عمى سموؾ الجادة .أو يكوف في إسناده مف ال
يعرؼ بالسماع ممف روى عنو ،أو سمع عنو لكف لـ يسمع منو أحاديث
معينة ،أو ُر ِوي بالعنعنة وسقط منو رجؿ د ّؿ عميو طريؽ أخرى .ثـ قاؿ :

ٔ عمؿ الحديث عبد الرحمف بف محمد ابف أبي حاتـ د٘. ٔ٘ٙ/
ٕ الجامع دٕ. ٕ٘ٚ/

ٖ معرفة أنواع عموـ الحديث دص. ٜٓ:
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"وبقيت أجناس لـ نذكرىا ،وانما جعمتيا مثاالً ألحاديث كثيرة معمولة لييتدي
إلييا المتبحر في ىذا العمـ ،فإف معرفة عمؿ الحديث مف أجؿ ىذه العموـ"ٔ.
وىو ما سار عميو غالب العمماء بعد ابف الصالح.
 المطمب الثالث  :ما تتطرؽ إليو العمة مف األحاديث وطرؽ إدراكيا.الشؾ أف الطريؽ إلى معرفة عمؿ الحديث ليس كالطريؽ لمعرفة أحواؿ الرواة
واتصاؿ األسانيد بحيث يكتفى بالنظر لظاىر اإلسناد والرجوع لكتب "الجرح
والتعديؿ" ،و"التأري " ،بؿ يكوف بجمع طرؽ الحديث وتتبعيا باستقصاء ،لذا
قاؿ ابف الصالح عف العمة " :ويستعاف عمى إدراكيا بتفرد الراوي ،بمخالفة
غيره لو ،مع قرائف تنضـ إلى ذلؾ تنبو العارؼ بيذا الشأف عمى إرساؿ في
الموصوؿ ،أو وقؼ في المرفوع ،أو دخوؿ حديث في حديث ،أو وىـ واىـ بغير
ذلؾ ،بحيث يغمب عمى ظنو ذلؾ فيحكـ بو ،أو يتردد فيتوقؼ فيو  ،وكؿ ذلؾ
مانع مف الحكـ بصحة ما وجد ذلؾ فيو"ٕ .فتبيف مف كالـ ابف الصالح أف
العمة تدرؾ بثالثة طرؽ:
األوؿ  :جمع طرؽ الحديث  :إذ أنو ال تتبيف العمة في تفرد أو مخالفة أو
قرينة إال بمقارنة الروايات بعد االستقصاء ومقارنة الرواة مف حيث الحفظ
والعدد ،فقد ُيظف أف اإلسناد صحيح في الظاىر ،فإذا نظر في طرقو األخرى
تبيف أنو معموؿ ،وال يتوصؿ لما بعده مف التفرد والمخالفة والنظر بالقرائف إال
بعده ،فيو الوسيمة ليا :
 قاؿ ابف المديني " :الباب إذا لـ تجمع طرقو لـ يتبيف خطؤه"ٖ. وقاؿ ابف معيف " :اكتب الحديث خمسيف مرةً ،فإف لو ٍآفات كثيرة"ٗ.
 -وقاؿ أبو حاتـ الرازي " :لو لـ نكتب الحديث مف ستيف وجياً ما عقمناه"ٔ.

ٔ معرفة عموـ الحديث لمحاكـ دص. ٔٔٛ :
ٕ معرفة أنواع عموـ الحديث دصٜٓ:

ٖ رواه الخطيب في الجامع دٕ. ٕٕٔ/
ٗ رواه الخطيب في الجامع دٕ. ٕٕٔ/
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 وقاؿ الخطيب " :السبيؿ إلى معرفة عمة الحديث أف يجمع بيف طرقو ،وينظرفي اختالؼ رواتو ،ويعتبر بمكانيـ مف الحفظ ومنزلتيـ في اإلتقاف والضبط"ٕ.
* ومف تطبيقات ىذا المنيج عند األئمة لمعرفة عمؿ األحاديث وأخطاء الرواة :
إلي أبو عبد اهلل  -يعني أحمد
 ما نقمو الخالؿ عف الميموني قاؿ" :تعجب َّبف حنبؿ  -ممف يكتب اإلسناد ويدع المنقطع ،ثـ قاؿ  :وربما كاف المنقطع
أقوى إسناداً وأكبر ،قمت  :بينو لي كيؼ ؟ قاؿ  :تكتب اإلسناد متصالً وىو
ضعيؼ ،ويكوف المنقطع أقوى إسناداً منو ،وىو يرفعو ثـ يسنده ،قد كتبو ىو
عمى أنو متصؿ ،وىو يزعـ أنو ال يكتب إال ما جاء عف النبي  .معناه لو
كتب اإلسناديف جميعاً عرؼ المتصؿ مف المنقطع  ،يعني  :ضعؼ ذا وقوة
ذا"ٖ.
 وجاء يحيى بف معيف إلى عفاف ليسمع منو كتب حماد بف سممة  ،فقاؿ لو" :سمعتيا مف أحد ؟ قاؿ :نعـ ،حدثني سبعة عشر نفساً عف حماد بف سممة،
قاؿ  :واهلل ال حدثتؾ .فقاؿ  :إنما ىو درىـ وانحدر إلى البصرة وأسمع مف
التبوذكي ،فقاؿ  :شأنؾ .فانحدر إلى البصرة ،وجاء إلى موسى بف إسماعيؿ،
فقاؿ لو موسى  :لـ تسمع ىذه الكتب مف أحد ؟ قاؿ  :سمعتيا عمى الوجو مف
سبعة عشر نفساً وأنت الثامف عشر ،فقاؿ  :وماذا تصنع بيذا ؟ فقاؿ :إف
حماد بف سممة كاف يخطئ ،فأردت أف أميز خطأه مف خطأ غيره ،فإذا رأيت
أصحابو قد اجتمعوا عمى شيء عممت أف الخطأ مف حماد نفسو ،واذا اجتمعوا

ٔ انظر  :عبد الرحيـ بف الحسػيف العراقػي" ،شػرح التبصػرة والتػذكرة" ،المحقػؽ :عبػد المطيػؼ
اليمػػػيـ ومػػػاىر ياسػػػيف فحػػػؿ ،دط ،ٔ:بيػػػروت :دار الكتػػػب العمميػػػة ٕٖٔٗ ،ىػػػػ  ،دٕ ٗٚ/؛
والسخاوي  ،فتح المغيث دٖ. ٕٜٜ/

ٕ رواه الخطيب في الجامع دٕ. ٕٜ٘/
ٖ رواه الخطيب في الجامع دٕ. ٜٔٔ/
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عمى شيء عنو ،وقاؿ واحد منيـ بخالفو ،عممت أف الخطأ منو ال مف حماد،
فأميز بيف ما أخطأ ىو بنفسو وبيف ما أخطئ عميو"ٔ.
الثاني  :التَّفرد  :وىو يظير بعد جمع الطرؽ ،وىو نوع مف االختالؼ وال شؾ
أخص مف
إذ تفرد الراوي عف أقرانو بزيادة ىو نوع مف المخالفة ليـ ،لكنو
ُ
االختالؼ مف وجو؛ بأف الرواة لـ يتعرضوا لما زاده أصالً خاصة في المتف،
ويدخؿ في عمة التفرد زيادة الوصؿ وىماً الذي ىو "المزيد في متصؿ
األسانيد" ،وكذا زيادة الرفع وىماً ،وأيضاً عمة التفرد بزيادة في المتف أو
اإلسناد أعؿ بيا األئمة .ثـ إف التفرد في "العمة" يختمؼ عف التفرد في "الشاذ"،
فالمراد بالتفرد في "العمة" ىو الفرد النسبي أو الغريب ،بخالؼ التفرد في
"الشاذ" فيو الفرد المطمؽ الذي يكوف التفرد فيو بأصؿ الحديث كما سيأتي
تناولو ،إذ ليس ىو محؿ البحث ىنا ،ومف أمثمة معرفة العمة بالتفرد :
الس َّن ِة» في حديث ابف
َعمَ ُم ُي ْـ ِب ُّ
 أف ابف أبي حاتـ سأؿ أباه عف زيادة « :فَأ ْمسعود  في إمامة الصالة ،فذكر أنو قد زادىا فطر بف خميفة ،واألعمش،
عف إسماعيؿ بف رجاء ،ورواه شعبة والمسعودي عف إسماعيؿ بدونو ،ثـ قاؿ
" :أيف كاف الثوري وشعبة عف ىذا الحديث ؟ وأخاؼ أال يكوف محفوظاً"ٕ.
 وقاؿ البخاري في حديث يرويو وكيع وعبدة ،عف ىشاـ بف عروة ،عفعمرو بف خزيمة المدني ،عف عمارة بف خزيمة  ،عف خزيمة بف ثابت 
رفعو « :في االستطابة ثالثة أحجار ليس فيو رجيع»  ،ورواه أبو معاوية
الضرير ،عف ىشاـ بف عروة ،عف عبد الرحمف بف سعد ،عف عمر بف خزيمة،
عف خزيمة بف ثابت .فزاد عبد الرحمف بف سعد .فقاؿ البخاري " :الصحيح ما

ٔ رواىػػا محمػػد بػػف حبػػاف البسػػتي" ،المجػػروحيف"  ،المحقػػؽ :محمػػود إب ػراىيـ زايػػد ،دط،ٔ:

حمػب :دار الػوعئٖٜٙ ،ىػػ  ،دٕ . ٖٕ/وأعميػا باالنقطػاع محمػد بػف أحمػد الػذىبي" ،سػػير
أعػػػالـ النػػػبالء"  ،المحقػػػؽ  :مجموعػػػة بإشػػػراؼ الشػػػي شػػػعيب األرنػػػاؤوط ،دط ،ٖ:بيػػػروت:

مؤسسة الرسالة ٔٗٓ٘،ىػ  ،د. ٗ٘ٙ/ٚ

ٕ عمؿ الحديث البف أبي حاتـ دٕ. ٜٔٓ/
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روى عبدة ووكيع ،وأبو معاوية أخطأ في ىذا الحديث إذ زاد دعف عبد الرحمف
بف سعد "ٔ.
 وذكر الحاكـ الجنس الثاني مف أجناس العمؿ بزيادة وصؿ مرسؿ في حديثُّى ْـ ِفي ِد ِ
يف المَّ ِو ُع َم ُر َ ...وِا َّف لِ ُك ِّؿ
متصؿ حديث « :أ َْر َح ُـ أ َّ
ُم ِتي أ َُبو َب ْك ٍر َ ،وأَ َ
شد ُ
َمي ًنا  ،وِا َّف أ ِ
ُم ٍة أ ِ
ُم ِة أ َُبو ُع َب ْي َدةَ» ،مف طريؽ قبيصة بف عقبة ،عف
يف َى ِذ ِه األ َّ
أ َّ
َم َ
َ
سفياف ،عف خالد الحذاء و عاصـ ،عف أبي قالبة ،عف أنس  .فقاؿ " :إنما
روى خالد الحذاء ،عف أبي قالبة  :أف رسوؿ اهلل  قاؿ« :أرحـ أمتي»،
َمي ًنا ،وأَبو عب ْي َدةَ أ ِ
ُم ٍة أ ِ
ُم ِة»،
يف َى ِذ ِه األ َّ
ص َؿ َ « :وِا َّف لِ ُك ِّؿ أ َّ
َم ُ
ُ َُ
مرسالًَ ،وأ ْ
َس َن َد َو َو َ
ىكذا رواه البصريوف الحفاظ ،عف خالد الحذاء وعاصـ جميعاً ،وأسقط المرسؿ
مف الحديث ،وخرج المتصؿ بذكر أبي عبيدة في الصحيحيف"ٕ.
الثالث  :المخالفة  :وىي التي تظير كذلؾ بعد جمع الطرؽ بمخالفة الراوي
غيره مف الرواة ممف شاركوه في الرواية عف شي ليـ ،ىـ أحفظ أو أكثر
عددا ،رفعاً ووقفاً ،أو وصالً وارسالً ،أو بمزيد متصؿ األسانيد ،أو بتغيير
ً
سياؽ اإلسناد ،ونحو ذلؾ.
 قاؿ اإلماـ الشافعي " :ويعتبر عمى أىؿ الحديث بأف إذا اشتركوا في الحديثعف الرجؿ بأف يستدؿ عمى حفظ أحدىـ بموافقة أىؿ الحفظ ،وعمى خالؼ
حفظو بخالؼ حفظ أىؿ الحفظ لو ،واذا اختمفت الرواية استدلمنا عمى المحفوظ
منيا والغمط بيذا"ٖ.

ٔ انظر  :العمؿ الكبير لمترمذي ترتيب أبي طالب دص. ٕٙ:
ٕ معرفة عموـ الحديث دص. ٔٔٗ:
ٖ الرسالة دص. ٖٖٛ:
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 وقاؿ اإلماـ كذلؾ " :إنما يغمط الرجؿ بخالؼ مف ىو أحفظ منو ،أو يأتيبشيء في الحديث يشركو فيو مف لـ يحفظ منو ما حفظ ،وىـ عدد  ،وىو
منفرد"ٔ.
 وقاؿ مسمـ " :وعالمة المنكر في حديث المحدث ،إذا ما عرضت روايتولمحديث عمى رواية غيره مف أىؿ الحفظ والرضا ،خالفت روايتو روايتيـ أو لـ
تكد توافقيا ،فإذا كاف األغمب مف حديثو كذلؾ ،كاف ميجور الحديث ،غير
مقبولو وال مستعممو"ٕ.
 وقاؿ ابف حجر معمقاً عمى كالـ ابف الصالح اآلنؼ " :السبيؿ إلى معرفةسالمة الحديث مف العمة كما نقمو المصنؼ دأي ابف الصالح عف الخطيب :
أف ُيجمع طرقو ،فإف اتفقت رواتو واستووا ظيرت سالمتو ،واف اختمفوا أمكف
ظيور العمة ،فمدار التعميؿ في الحقيقة عمى بياف االختالؼ"ٖ.
* ومف تطبيقات ىذا المنيج عند األئمة لمعرفة عمؿ األحاديث بالمخالفة :
ٔ -ما تقدـ مف حديث اإلماـ مالؾ الذي رواه في "الموطأ" ،عف ابف شياب،
عف عباد بف زياد ،عف أبيو ،عف المغيرة بف شعبة ،فذكر حديث في الوضوء
والمسح عمى الخفيفٗ .فذكر الدارقطني وغيره أف مالكاً أخطأ إذ خالفو  :صالح
بف كيساف ،ومعمر ،وابف جريج ،ويونس ،وعمرو بف الحارث ،وعقيؿ بف خالد،
وعبد الرحمف بف خالد بف مسافر وغيرىـ ،فرووه :دعف الزىري ،عف عباد بف

ٔ محمػػد بػػف إدريػػس الشػػافعي" ،اخػػتالؼ الحػػديث" ،دبيػػروت:دار المعرفػػةٔٗٔٓ،ىػػػ .ممحؽ
باألـ ،د. ٙٚٗ/ٛ

ٕ مسمـ بف الحجاج النيسابوري" ،مقدمة صحيح مسمـ" ،المحقؽ :محمػد فػؤاد عبػد البػاقي ،
دبيروت :دار إحياء التراث العربي  ،دٔ. ٚ/

ٖ النكت دٕ. ٚٔٓ/

ٗ مالػػؾ بػػف أنػػس األصػػبحي" ،الموطػػأ" ،عمػػؽ عميػػو :محمػػد فػؤاد عبػػد البػػاقي ،دبيػػروت :دار
إحياء التراث العربئٗٓٙ،ىػ  ،دٔٗ .
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زياد ،عف عروة بف المغيرة بف شعبة  ،عف أبيو  ،فزادوا عمى مالؾ في
اإلسناد :دعروة بف المغيرة ٔ.
ٕ -ومثمو ما رواه أبو معاوية محمد بف خازـ الضرير عف ىشاـ بف عروة،
عف عبد الرحمف بف سعد ،عف عمر بف خزيمة ،عف خزيمة بف ثابت  رفعو
« :في االستطابة ثالثة أحجار ليس فيو رجيع» .وخالفو وكيع وعبدة فأسقطا
دعبد الرحمف بف سعد  ،قاؿ البخاري " :أبو معاوية أخطأ في ىذا الحديث إذ
زاد دعف عبد الرحمف بف سعد "ٕ.
ٖ -وذكر أبو حاتـ حديثاً رواه حساف بف حساف ،عف شعبة ،عف عدي بف
ثابت ،عف زر بف حبيش ،عف عمي؛ أنو قاؿ « :إنو لعيد النبي  إلي :ال
يحبؾ إال مؤمف» " :ىذا الحديث رواه األعمش ،عف عدي  ،عف زر بف
الخمؽ ،والحديث معروؼ باألعمش،
حبيش ،عف عمي .وقد روى عف األعمش
ُ
ومف حديث شعبة غمط ،ولو كاف ىذا الحديث عند شعبة؛ كاف أوؿ ما يسأؿ
عف ىذا الحديث"ٖ.
الرابع  :الق ارئف  :وىي ضوابط تكوف بعد ظيور وجو االختالؼ بجمع الطرؽ ،
يتبيف بيا الوجو الراجح ،وذلؾ َّ
بالنظر في حاؿ الرواة مف حيث عدد مف روى
األوجو المختمفة في الحديث الذي اتحد مخرجو ،ومف حيث حفظيـ
واختصاصيـ بالشي ومالزمتيـ لو ،أو كونيـ مف أىؿ بمده ،ثـ يكوف الترجيح
بيف ىذه الطرؽ بقرائف كثيرة ال يمكف حصرىا.

ٔ انظػر  :محمػد بػف أحمػد ابػػف عبػد اليػادي" ،تعميقػة عمػى العمػػؿ البػف أبػي حػاتـ" ،تحقيػػؽ:
سامي جاد اهلل ،دط ،ٔ:الرياض :أضواء السمؼٕٖٔٗ،ىػ ،دص ٕٚٔ:؛ ومغمطاي بػف قمػيج
الحنفػػي" ،اإلعػػالـ بسػػنتو عميػػو السػػالـ  -شػػرح سػػنف ابػػف ماجػػو" ،المحقػػؽ :كامػػؿ عويضػػة،

دط ،ٔ:السعودية :مكتبة نزار مصطفى البازٜٔٗٔ ،ىػ  ،دٔ. ٙٓ٘/

ٕ انظر  :العمؿ الكبير لمترمذي ترتيب أبي طالب دص. ٕٙ:
ٖ عمؿ الحديث د. ٜ٘ٓ/ٙ

888
 قاؿ اإلماـ الشافعي " :واذا اختمفت الرواية استدلمنا عمى المحفوظ منياوالغمط بيذا ،ووجوه سواه ،تدؿ عمى الصدؽ والحفظ والغمط"ٔ.
 وقاؿ الحافظ العالئي وذكر أوجو االختالؼ " :فإف استوى عددىـ مع استواءأوصافيـ وجب التَّوقؼ حتى يترجح أحد الطريقيف بقرينة مف القرائف ،فمتى
اعتضدت إحدى الطَّريقيف بشيء مف وجوه الترجيح حكـ ليا ،ووجوه الترجيح
كثيرة ال تنحصر ،وال ضابط ليا بالنسبة إلى جميع األحاديث ،بؿ ُّ
كؿ حديث
يقوـ بو ترجيح خاص ال يخفى عمى الممارس الفطف الذي أكثر مف جمع
الطرؽ ،وألجؿ ىذا كاف مجاؿ النظر في ىذا أكثر مف غيره ،واف كاف أحد
المتماثميف أكثر عددا ،فالحكـ ليـ عمى قوؿ األكثر"ٕ.
 وقاؿ ابف حجر " :ثـ الوىـ  ..إف اطُّمع عميو بالقرائف الدَّالة عمى وىـ راويومف وصؿ مرسؿ أو منقطع ،أو إدخاؿ حديث في حديث ،أو نحو ذلؾ مف
األشياء القادحة ،وتحصؿ معرفة ذلؾ بكثرة التَّتبع وجمع الطُّرؽ ،فيذا ىو
المعمَّؿ"ٖ.
وقرائف الترجيح في االختالؼ ال يمكف حصرىا كما أشار العالئي ،لكف نذكر
أىميما :
ٔ -تعدد الرواة  :وىي أكثر ما يستدؿ بو الحفاظ لمترجيح بيف الروايات
السابقيف.
المختمفة لرفع العمة .واعتمدىا كثير مف الحفَّاظ َّ

ٔ الرسالة دص. ٖٖٛ:

ٕ انظر  :النكت البف حجر دٕ. ٚٚٛ/
ٖ نزىة النظر دص. ٜٕ:
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فأما
 قاؿ الشافعي " :ندع تثبيت ما خالفو فيو غيره مما ىو أكثر منو عدداًَّ ،ما لـ يكف يخالفو فيو أحد وىو لفظ غير الَّمفظ الذي خولؼ فيو وأمر غير
األمر الذي خولؼ ،فنثبتو إذا لـ يكف فيو مخالؼ"ٔ.
السيو
 وقاؿ الخطيب " :ويرجَّح بكثرة الرواة ألحد الخبريف ،ألف الغمط عنيـ و ّأبعد ،وىو إلى األقؿ أَقرب"ٕ.
*ومف تطبيقات ىذه القرينة عند األئمة لمعرفة الراجح مف المخالفة :
أ -قاؿ الشافعي عف حديث يرويو سفياف بف عيينة ،عف الزىري ،عف سعيد،
عف أبي ىريرة ،عف النبي  قاؿ « :إِ َذا َجمَ َ ِ
ؼ» :
ط َوُوا ُّ
اـ َ
الص ُح َ
س اإل َم ُ
"حديث سفياف محفوظ كمو إال إدخالو سعيد بف المسيب بيف ابف شياب وأبي
ىريرة ،فإنو قد خولؼ فيو ،وابف أبي ذئب جعؿ مكاف سعيد أبا عبد اهلل األغر،
وروى ذلؾ ابف سعد بف إبراىيـ ،وكاف االثناف أولى بالحفظ مف واحد إال أف
يكوف ابف شياب سمعو منيما معاً"ٖ.
ب -وذكر شي الحفاظ يحيى بف سعيد القطاف حديثاً يرويو أصحاب سميماف
األعمش ،يسموف التابعي فيو دعبد الرحمف بف يزيد  ،فأ بدلو الثوري بػ
دحريث بف ظيير  ،فقاؿ القطاف " :فكنا نظف أف الثوري وىـ فيو لكثرة مف
خالفو"ٗ.

ٔ السنف المأثورة لإلماـ لشافعي إلسماعيؿ بف يحيى المزني دالمتوفىٕٙٗ :ىػ  ،المحقؽ:
د .عبػػد المعطػػي أمػػيف قمعجػػي ،الناشػػر :دار المعرفػػة ببيػػروت ،الطبعػػة األولػػى ٔٗٓٙ ،ىػػػ،

دص . ٖٕٙ:األـ د. ٖ٘ٙ/ٛ
ٕ الكفاية دص. ٖٗٙ:

ٖ إسماعيؿ بف يحيى المزني" ،السنف المأثورة لإلماـ الشػافعي" ،المحقػؽ :د .عبػد المعطػي
أميف قمعجي ،دط ،ٔ:بيروت :دار المعرفة ببيروتٔٗٓٙ ،ىػ  ،دص. ٕٕٛ:

ٗ انظر  :عمي بف عمر الدارقطني " ،العمؿ الواردة في األحاديػث النبويػة"  ،تحقيػؽ :محفػوظ
الرحمف زيف اهلل السمفي ،دط،ٔ:الرياض  :دار طيبةٔٗٓ٘،ىػ  ،د٘. ٕٔٓ/
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ط ِب ِبالتَّ ْم ِر
الر َ
سو ُؿ المَّ ِو َ ع ْف َب ْي ِع ُّ
جػ -وذكر الدارقطني حديث « َن َيى َر ُ
يئ ًة» ،يرويو يحيى بف أبي كثير ،عف عبد اهلل بف يزيد ،فقاؿ بعده :
َن ِس َ
"وخالفو مالؾ ،واسماعيؿ بف أمية ،والضحاؾ بف عثماف ،وأسامة بف زيد،
يئ ًة»  ،واجتماع ىؤالء
رووه عف عبد اهلل بف يزيد ،ولـ يقولوا فيو َ « :ن ِس َ
األربعة عمى خالؼ ما رواه يحيى يدؿ عمى ضبطيـ لمحديث"ٔ.
ٕ -الحفظ  :وىذه القرينة تكوف عند تعدد الروايات المختمفة لرفع العمة في
الحديث المختمؼ فيو لمعرفة الراجح مف األوجو المتعارضة :
 قاؿ اإلماـ الشافعي " :ولما كاف حديث اثنيف أولى في الظاىر بالحفظ ،وبأفينفى عنو الغمط مف حديث واحد ،كاف حديث األكثر الذي ىو أشبو أف يكوف
أولى بالحفظ"ٕ.
 وقاؿ " :والعدد أولى بالحفظ مف الواحد"ٖ. قاؿ الحافظ ابف رجب " :صحة الحديث وسقمو تحصؿ مف وجييف :أحدىما:معرفة رجالو وثقتيـ وضعفيـ ،ومعرفة ىذا َى ِّيف ،ألف الثقات والضعفاء قد
دونوا في كثير مف التصانيؼ ،وقد اشتيرت بشرح أحواليـ التواليؼ .والوجو
الثاني  :معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضيـ عمى بعض عند االختالؼ ،إما
في اإلسناد ،واما في الوصؿ واإلرساؿ ،واما في الوقؼ والرفع ،ونحو ذلؾ،

ٔ عمػػي بػػف عمػػر الػػدارقطني" ،سػػنف الػػدار قطنػػي" حققػػو :شػػعيب االرنػػؤوط وآخػػروف ،دط،ٔ:
بيروت :مؤسسة الرسالةٕٔٗٗ ،ىػ  ،دٖ. ٕٗٚ/

ٕ الرسالة دٔ. ٕٛٔ/

ٖ السنف الكبرى لمبييقي دٕ ، ٖٜ/قاؿ الحافظ ابف حجر في النكػت دٕ" : ٙٛٛ/وقػد ذكػر
كثير ما يقػوؿ :العػدد الكثيػر أولػى بػالحفظ مػف
الشافعي  -رضي اهلل عنو  -ىذا في مواضع ًا
الواحد".
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وىذا ىو الذي يحصؿ مف معرفتو واتقانو وكثرة ممارستو الوقوؼ عمى دقائؽ
عمؿ الحديث"ٔ.
*ومف تطبيقات ىذه القرينة عند األئمة لمعرفة الراجح مف المخالفة :
أ -ذكر اإلماـ أحمد حديث يحيى بف سعيد ،عف شعبة ،عف قتادة ،قاؿ :
طعُ َّ
سمعت جابر بف زيد يحدث عف ابف عباس ،عف النبي  قاؿَ « :ي ْق َ
الصالةَ
ب» .فقاؿ اإلماـ "ثنا يحيى ،قاؿ  :شعبة رفعو ،قاؿ :
ا ْل َم ْأرَةُ ا ْل َح ِائ ُ
ض َوا ْل َك ْم ُ
وىشاـ لـ يرفعو .قاؿ اإلماـ أحمد :كاف ىشاـ حافظاً" .قاؿ ابف رجب " :ىذا
ترجيح مف أحمد لوقفو"ٕ.
ب -وقاؿ ابف أبي حاتـ " :سألت أبي عف حديث رواه شعبة ،عف قتادة ،عف
ض ُؿ
عقبة بف وساج ،عف أبي األحوص ،عف عبد اهلل ،عف النبي  قاؿ « :تَ ْف ُ
الر ُج ِؿ َو ْح َدهُ» .ورواه ىماـ ،وسعيد بف بشير ،عف
الج ِم ِ
صالَ ِة َّ
صالَةُ َ
يع َعمَى َ
َ
قتادة ،عف مورؽ العجمي ،عف أبي األحوص ،عف عبد اهلل ،عف النبي .
ورواه أباف ،عف قتادة ،عف أبي األحوص ،عف ابف مسعود ،عف النبي .
قمت ألبي  :أييما أصح ؟ قاؿ :حديث شعبة أصح ؛ ألنو أحفظ"ٖ.
*دفرع ويمحؽ بقرينة الحفظ فروع كثيرة تدؿ عمى الحفظ أو الوىـ ،فنذكر
بعضيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر ،إذ تقدـ كالـ العالئي عف القرائف بأنيا :
"ال تنحصر  ،وال ضابط ليا بالنسبة إلى جميع األحاديث"ٗ  ،فمف ذلؾ :
ٔ -اختصاص الراوي بالشي مالزمة أو قرابة أو مواطنة.
ٕ -تقوية حاؿ الراوي ،مثؿ أف يحدث مف كتاب الشي  ،أو عنو قبؿ اختالط.

ٔ عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب" ،شػػرح عمػػؿ الترمػػذي" ،المحقػػؽ  :الػػدكتور ىمػػاـ عبػػد
الرحيـ سعيد ،دط ،ٔ:األردف :مكتبة المنارٔٗٓٚ ،ىػ  ،دٕ. ٖٙٙ/

ٕ عبػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب" ،فػػتح البػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري" ،تحقيػػؽ :جماعػػة،
دط ،ٔ:المدينة :مكتبة الغرباء األثرية ٔٗٔٚ ،ىػ  ،دٗ. ٕٔٔ/

ٖ عمؿ الحديث دٕ. ٕٖٔ/

ٗ انظر  :النكت البف حجر دٕ. ٚٚٛ/
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ٖ -سموؾ الجادة في حديث إلسناد عرؼ بو وأغرب غيره.
ٗ -معرفة وجو وىـ الراوي بمخالفة حديث الراوي لألحاديث الثابتة.
٘ -معرفة وجو وىـ الراوي بكوف المفظ ال يصمح أف يكوف مف كالـ النبوة.
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* المبحث الثاني
في تعريؼ الشاذ بيف المتقدميف والمتأخريف  ،وفيو ثالثة مطالب :
 المطمب األوؿ  :تعريؼ الشاذ لغة :ش َّذاف بالفتح،
ش َّذاف بالضـ ،و َ
الشاذ في المغة مثؿ شاب وشباف ،يجمع عمى ُ
وىو المتفرؽ أو المتطاير مف الحصى ونحوه ،والشاذ يأتي في المغة عمى
معاف تترادؼ :
ٔ -االنفراد عف الجماعة :
 قاؿ الخميؿ" :شذ  :ش ّذ الرجؿ مف أصحابو ،أي :انفرد عنيـ ،وكؿ شيءُمنفرد فيو شاذ"ٔ.
 وقاؿ األزىري " :قاؿ الميث :شذ الرجؿ إذا انفرد عف أصحابو ،وكذلؾ كؿشيء منفرد فيو شاذ ،وكممة شاذة  ،وشذاذ الناس  :الذيف ليسوا في قبائميـ
وال منازليـ"ٕ.
ٕ -التنحي عف الشيء :
 قاؿ مرتضى الزبيدي " :ويقاؿ  :شاذ أي ُمتَنح  ،وعف ابف األعرابي  :يقاؿ:ما يدع فالف شاذاً وال ناداً إال قتمو ،إذا كاف شجاعاً ال يمقاه أحد إال قتمو"ٖ.
 وقاؿ أيضاً " :وقوـ شذاذ إذا لـ يكونوا في منازليـ وال حييـ  ..وشذاذالناس  :الذيف يكونوف في القوـ ليسوا في قبائميـ وال منازليـ"ٗ.
ٖ -التفرؽ :

ٔ كتاب العيف د. ٕٔ٘/ٙ

ٕ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف األزىػػري" ،تيػػذيب المغػػة" ،المحقػػؽ :محمػػد عػػوض مرعػػب  ،دط،ٔ:
بيروت :دار إحياء التراث العربيٕٓٓٔ،ـ  ،دٔٔ. ٔٛٙ/

محمػػد َّ
الزبيػػدي " ،تػػاج العػػروس" ،المحقػػؽ :مجموعػػة مػػف المحققػػيف،
محمػػد بػػف ّ
ٖ انظػػر ّ :
دالناشر :دار اليداية ،د ٕٗ٘/ٜ؛ وقالػو قبمػو محمػد بػف مكػرـ ابػف منظػور" ،لسػاف العػرب"،
دط ،ٖ:بيروت :دار صادرٔٗٔٗ ،ىػ  ،دٖ. ٜٗ٘/

ٗ لساف العرب دٖ. ٜٗٗ/
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ش َّذ يشذ شذاً ،وشذوذاً إذا تفرؽ ،وشذذتو أَنا وأشذذتو ،ولـ
 قاؿ ابف دريدَ " :يجز األَصمعي شذذت ،وقاؿ  :ال أعرؼ إال شاذا أَي متفرقًا  ..وشذاذ ال ّناس :
فرقيـ"ٔ.
اف الحصى،
ش ّذاذ ال ّناس ِّ :
متفرقوىـ ،وكذلؾ ُ
 وقاؿ الخميؿ الفراىيدي " :و ُش ّذ ُ
صا قَ َنا ِبالَ"ٕ.
قاؿ :تتُْر ُؾ ُ
ش َّذ َ
اف ا ْل َح َ
 وقاؿ ابف سيده " :وشذاف اإلبؿ ،وشذانيا  :ما افترؽ منيا ،انشد ابفش َّذا ُن َيا ِرِائ َع ٌة لِ َي ْد ِره رائعة  :مرتاعة"ٖ.
األعرابي :د ُ
ٗ -النسياف :
شيء شذا إذا أُنسيتو"ٗ.
 قاؿ ابف دريد " :وشذ عني ال ّ٘ -القميؿ مف الشيء :
٘
 قاؿ ابف منظور " :وجاؤوا شذاذا  :أي قالالً" .* فعمى ىذا فتجتمع ىذه المعاف المغوية المتعددة لتحقؽ نفس المعنى ،فيكوف
الشاذ في كؿ شيء ىو المنفرد عف غيره ،وىو بمعنى المتنحي ،فإذا انفرد
وتنحى صار مفارقاً لغيره مفترقاً عنو قميؿ العدد ،وكذا نسيانو لمشيء فإنو نوع
مف المفارقة واالنفراد لما كاف منظماً إليو مف عمـ في رأسو ،فحضرت وغاب
وشذ ىذا المنسي.

ٔ محمد بف الحسف بف دريد األزدي" ،جميرة المغة" ،المحقػؽ :رمػزي منيػر بعمبكػي  ،دط،ٔ:
بيروت :دار العمـ لممالييفٜٔٛٚ،ـ  ،دٔ. ٔٔٚ/

ٕ كتاب العيف د . ٕٔ٘/ٙقاؿ  :العػيف د٘" : ٕٙٔ/قولػو :دقنػابال واحػدىا  :قَ ْنَبمَػ ٌة  ،وىػي
طائفة مف الخيؿ".
ٖ المحكـ والمحيط األعظـ د. ٙٔٔ/ٚ
ٗ جميرة المغة دٔ. ٔٔٚ/
٘ لساف العرب دٖ. ٜٗٗ/
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ومف ثـ استعمؿ ىذا المعنى المغوي في األفعاؿ لكؿ ما انفرد عف سائر جنسو
في األقواؿ سواء في القراءة أو الحديث أو الفقو أو النحو ،فيقاؿ قراءة شاذة،
وحديث شاذ ،وقوؿ أو مسألة شاذة ،وىذا ما ذكر في كتب المغة كذلؾ:
 قاؿ الزمخشري " :ومف المجاز  :ىو شاذ عف القياس ،وىذا مما شذ عفاألصوؿ ،وكممة شاذة"ٔ.
 قاؿ ابف منظور " :كؿ شيء منفرد فيو شاذ؛ وكممة شاذة ،ويقاؿ  :أشذذتيا رجؿ ،إذا جاء بقوؿ شاذ ناد"ٕ.
 وقاؿ ابف سيده قبميـ " :وسمى أىؿ النحو ما فارؽ ما عميو بقية بابووانفرد عف ذلؾ إلى غيره شاذاً ،حمالً ليذا الموضع عمى حكـ غيرهٖ.
فيكوف الشاذ في الحديث بحسب التعريؼ المغوي ىو الذي تفرد بو راو فشذ
بو دوف غيره مف الناس ،وىذا التفرد فارؽ بو الراوي األصوؿ المستقرة مف
نصوص الشريعة.
 المطمب الثاني  :تعريؼ الشاذ في اصطالح المتقدميف :الشاذ في إصالح المتقدميف مرتبط بالمعنى المغوي – عمى ما ذكره الخميمي
والحاكـ والبييقي – وىو الحديث الذي يتفرد بو الثقة فيتبيف أنو أخطأ بو،
بإد ارج متف في سند آخر ،أو إبداؿ سند بسند ونحو ذلؾ ،ويكوف ىذا الحديث
ال يعرؼ لو أصؿ يرجع إليو ،يعرفو األئمة بحفظيـ ألحاديث الصحابة  ومف
روى عنيـ مف التابعيف ،وكذا بأحاديث الشيوخ والرواة عنيـ ،وبمخالفة
المستقر مف النصوص الشرعية العامة ،وقد يعبر عنو القدماء بالحديث الغريب
أو المنكر؛ ألنو يجمع بيف الغرابة المطمقة مع النكارة ،فيتفرد بو راو يخالؼ

ٔ محمود بف عمرو الزمخشري" ،أساس البالغة" ،تحقيؽ :محمد السػود ،دط،ٔ:بيػروت :دار
الكتب العممية ٜٔٗٔ ،ىػ  ،دٔ. ٜٜٗ/

ٕ لساف العرب دٖ. ٜٗ٘/

ٖ المحكـ والمحيط األعظـ د ، ٙٔٓ/ٚونقمو ابف منظور في لساف العرب دٖ. ٜٗٗ/
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الناس ،وليس ليذا الذي روى أصؿ يشيد لو ،ومف ثـ يقترف تفسيرىـ لو بما
ال ينطبؽ إال عمى الحديث الشاذ.
 وىو الذي عناه شعبة بقولو " :ال يجيئؾ الحديث الشاذ إال مف الرجؿالشاذ"ٔ.
 وابف ميدي حيف قاؿ " :ال يكوف إماماً في الحديث مف يتبع شواذ الحديث"ٕ. وقاؿ الراميرمزي في نصيحتو ألىؿ الحديث " :دعوا ما بو تعيروف مف تتبعالطرؽ وتكثير األسانيد ،وتطمب شواذ األحاديث"ٖ.
 وذكر الخطيب قوؿ عبد الرزاؽ عف الحديث دشر كمو  ،ثـ قاؿ " :وىذاالكالـ كمو قريب مف كالـ الثوري في ذـ شواذ الحديث ،والمعنى فييما سواء،
إنما كره مالؾ وابف إدريس وغيرىما اإلكثار مف طمب األسانيد الغريبة والطرؽ
المستنكرة"ٗ.
بوب الخطيب باباً فقاؿ " :ترؾ االحتجاج بمف غمب عمى حديثو الشواذ
 وكذا ّورواية المناكير والغرائب مف األحاديث"  ،ثـ أورد تحتو قوؿ شعبة وابف ميدي
وأحمد وغيرىـ في الشواذ والغرائب٘.
 وقاؿ الحافظ ابف رجب " :ومف جممة الغرائب المنكرة  :األحاديث الشاذةالمطرحة"ٔ.
ٔ رواه عبػػػد اهلل بػػػف عػػػدي الجرجػػػاني" ،الكامػػػؿ فػػػي ضػػػعفاء الرجػػػاؿ" ،تحقيػػػؽ :عػػػادؿ عبػػػد
الموجػػود وعم ػي معػػوض وآخػػروف ،دط ،ٔ:بيػػروت :الكتػػب العمميػػةٔٗٔٛ ،ىػػػ  ،دٔ ٔ٘ٔ/؛

والخطيب في الكفاية دص. ٔٗٔ:

ٕ رواه ابف أبي حاتـ في الجػرح والتعػديؿ دٕ ، ٖٙ/والبييقػي فػي المػدخؿ إلػى عمػـ السػنف
دص. ٖٚٙ:

ٖ الحسف بف عبػد الػرحمف الراميرمػزي ،المحػدث الفاصػؿ بػيف الػراوي والػواعي ،المحقػؽ :د.
محمد عجاج الخطيب ،دط ،ٖ:بيروت :دار الفكرٔٗٓٗ ،ىػ  ،دص. ٕٔٙ:

ٗ أحمد بف عمي الخطيب" ،شرؼ أصحاب الحديث" ،لمحقؽ :د .محمػد سػعيد خطػي اوغمػي،
دط:؟ ،أنقرة :دار إحياء السنة النبوية  ،دص. ٕٜٔ:

٘ الكفاية دص. ٔٗٓ:
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ويوضح ذلؾ ما روى األثرـ ،قاؿ " :رأى أحمد بف حنبؿ يحيي بف معيف
رحميما اهلل بصنعاء في زاوية وىو يكتب دصحيفة معمر عف أباف عف أنس ،
فإذا اطمع عميو إنساف كتمو ،فقاؿ لو أحمد  :تكتب دصحيفة معمر عف أباف
عف أنس  ،وتعمـ أنيا موضوعة ،فمو قاؿ لؾ قائؿ  :أنت تتكمـ في أباف ثـ
تكتب حديثو عمى الوجو ،فقاؿ رحمؾ اهللَ يا أبا عبد اهلل ،أكتب ىذه الصحيفة
عف دعبد الرزاؽ عف معمر عمى الوجو ،فأحفظيا كميا ،وأعمـ أنيا موضوعة،
حتى ال يجيء بعده إنساف فيجعؿ بدؿ أباف ثابتًا  ،ويروييا عف دمعمر عف
ثابت عف أنس  ،فأقوؿ لو  :كذبت! إنما ىي عف أباف ال عف ثابت"ٕ.
فيذا الحديث قد يخطئ أو يتعمد بعض الرواة فيدخؿ إسناد أباف عمى حديث
ثابت  ،فيكوف اإلسناد صحيحاً والمتف موضوعاً أو منك ارً  ،فال يمكف معرفة
مثؿ ىذا إال بالحفظ.
حد الشاذ عمى ىذا المعنى عند أئمة
* ولنستعرض ما يؤيد ذلؾ مف ذكر ِّ
الحديث النقاد نصاً أو تطبيقاً :
األوؿ :قاؿ إماـ العمؿ عمي بف المديني دت ٖٕٗىػ عف حديث عثماف 
مص ِ
الة» " :إسناد حسف ،ولكنو
ضأُ َك َما َيتََو َّ
عمف جامع ولـ يمف « َيتََو َّ
ضأُ لِ َّ
حديث شاذ غير معروؼ ،وقد روي عف عثماف وعمي وأبي بف كعب  -بأسانيد
جياد  -أنيـ أفتوا بخالفو"ٖ.
قاؿ ابف عبد البر " :وىذا حديث منكر ال يعرؼ مف مذىب عثماف وال مف
مذىب عمي وال مف مذىب المياجريف ،انفرد بو يحيى بف أبي كثير ولـ يتابع

ٔ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٕٙٗ/
ٕ رواىا ابف حباف في المجروحيف دٔ ٖٔ/؛ ومحمد بف عبد اهلل الحاكـ" ،المدخؿ إلى كتػاب
اإلكميػػػؿ" ،المحقػػػؽ :د .فػػػؤاد عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد ،داالسػػػكندرية  :دار الػػػدعوة  ،دص ٖٕ:؛

والبييقي في المدخؿ إلى عمـ السنف دٔ ٕٕٙ/؛ والخطيب في الجامع دٕ. ٜٕٔ/

ٖ انظر  :يوسؼ بف عبد اهلل ابف عبد البر" ،االستذكار" ،تحقيػؽ :سػالـ محمػد عطػا ومحمػد
عمي معوض ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتب العمميةٕٔٗٔ ،ىػ  ،دٔ. ٕٚٓ/
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عميو ،وىو ثقة ،إال أنو جاء بما شذ فيو وأنكر عميو ونكارتو؛ أنو محاؿ أف
يكوف عثماف سمع مف رسوؿ اهلل  ما يسقط الغسؿ مف التقاء الختانيف ثـ
يفتي بإيجاب الغسؿ منو ،وال أعمـ أحداً قاؿ بأف الغسؿ مف التقاء الختانيف
منسوخ"ٔ.
قمت  :حكـ ابف المديني بأنو شاذ لتفرد الراوي الثقة بما ال أصؿ لو ،حيث
خالؼ األحاديث الثابتة المتظاىرة عف النبي  أنو أمر بالغسؿ مف التقاء
الختانيف.
الثاني  :قاؿ اإلماـ أحمد دت ٕٔٗىػ وذكر حديثاً " :ىذا الشاذ مف الحديث
الذي ال يؤخذ بو ،قد روي عف النبي  مف كذا [وجو]ٕ خالؼ ىذا الشاذ .قاؿ
إسحاؽ  :ما أحسف ما قاؿ"ٖ.
وقاؿ أحمد كذلؾ " :إذا سمعت أصحاب الحديث يقولوف  :ىذا حديث غريب،
أو فائدة ،فاعمـ أنو خطأ ،أو دخؿ حديث في حديث ،أو خطأ مف المحدث ،أو
حديث ليس لو إسناد ،واف كاف قد روى شعبة وسفياف ،فإذا سمعتيـ يقولوف :
ىذا ال شيء ،فاعمـ أنو حديث صحيح".
ٗ
وقاؿ أيضاً " :شر الحديث الغرائب التي ال يعمؿ بيا ،وال يعتمد عمييا" .
وقاؿ أيضاً " :ال تكتبوا ىذه األحاديث الغرائب ،فإنيا مناكير ،وعامتيا عف
الضعفاء"ٔ.

ٔ االستذكار دٔ . ٕٜٙ/وانظر  :التمييد لو دٖٕ. ٔٔٓ/

ػحيؼ طبػػاعي ؛ حيػػث لػػـ ينبػػو عميػػو
ٕ فػػي المطبػػوع " :مػػف كػػذا وجيػاً" بالنصػػب .ولعمػػو تصػ ٌ
المحقؽ.
ٖ رواه إسحاؽ بف منصور الكوسػج" ،مسػائؿ اإلمػاـ أحمػد واسػحاؽ بػف راىويػة" ،المحقػؽ :

خالػػػد الربػػػاطي ود.جمعػػػة فتحػػػي ،دط ،ٔ:السػػػعودية  :دار اليجػػػرةٕٔٗ٘،ىػػػػ  ،دٕ ٕ٘٘/؛
وانظر  :شرح عمؿ الترمذي البف رجب دٕ. ٕٙٗ/

ٗ رواىما الخطيب في الكفاية دص. ٔٗٔ،ٕٔٗ:
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قاؿ الحافظ ابف رجب " :ومف جممة الغرائب المنكرة األحاديث الشاذة المطرحة،
وىي نوعاف  :ما ىو شاذ اإلسناد ،وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثمتو،
وما ىو شاذ المتف كاألحاديث التي صحت األحاديث بخالفيا أو أجمعت أئمة
العمماء عمى القوؿ بغيرىا وىذا كما قالو أحمد"ٕ .وذكر الحديث المشار إليو في
كالـ أحمد.
قمت  :عرؼ اإلماـ أحمد الشاذ بقيديف  :األوؿ أف يكوف غريباً منك ارً بسبب
دخوؿ حديث في حديث ونحوه ،أخطأ بو محدث .الثاني  :أف يخالؼ ما روي
عف النبي  مف غير ما وجو.
الثالث  :قاؿ الحافظ محمد بف يحيى الذىمي دت ٕ٘ٛىػ عف حديث «أ َّ
َف ِبالالً
ِ
ِ
أ ََّذ َف قَ ْب َؿ طُمُوِع ا ْلفَ ْج ِر فَأَمرهُ َّ
اـ» :
الن ِب ُّي  أ ْ
َف َي ْر ِج َع فَ ُي َناد َ
ََ
ي  :أَال إ َّف ا ْل َع ْب َد َن َ
ٖ
"شاذ غير واقع عمى القمب ،وىو خالؼ ما رواه الناس عف ابف عمر" .
قاؿ الترمذي " :ىذا حديث غير محفوظ ،والصحيح ما روى عبيد اهلل بف عمر
وغيره ،عف نافع ،عف ابف عمر أف  قاؿ« :إِ َّف ِبالالً ُي َؤِّذ ُف ِبمَ ْي ٍؿ  ،فَ ُكمُوا
ش َرُبوا َحتَّى ُي َؤِّذ َف ْاب ُف أ ُِّـ م ْكتُ ٍ
وـ»ٗ".
َوا ْ
َ
قمت  :حكـ الذىمي عمى الحديث بأنو شاذ لتفرد أحد الرواة بو ،مع مخالفتو
لممحفوظ عف ابف عمر وغيره مف الصحابة  مف أف بالالً يؤذف بعد طموع
الفجر.
الرابع  :ذكر الحافظ أبو بكر األثرـ دت ٖٕٚىػ حديث عقبة بف عامر  :أف
ش ِري ِ
ش ْر ٍب»  ،ثـ قاؿ :
َّاـ التَّ ْ
َّاـ أَ ْك ٍؿ َو ُ
ؽ أَي ُ
رسوؿ اهلل  قاؿَ « :ي ْوُـ َع َرفَ َة وأَي ُ
ٔ رواه البييقي في المدخؿ إلى عمـ السنف دٔ ٖٖٗ/؛ وعبػد الكػريـ بػف محمػد السػمعاني ،
"أدب االمػػالء واالسػػتمالء" ،المحقػػؽ :مػػاكس فايسػػفايمر ،دط،ٔ:بيػػروت:دار الكتػػب العمميػػة،

ٔٓٗٔىػ  ،دص. ٘ٛ:

ٕ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٕٙٗ/

ٖ رواه البييقي في السنف الكبرى دٔ. ٘ٙٗ/
ٗ سنف الترمذي دٔ. ٖٜٗ/
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"وأما حديث عقبة بف عامر فإنو حديث تفرد بو موسى بف ُعمَي ،وروى الناس
ىذا الحديث مف وجوه كثيرة ،فمـ يدخموا فيو صوـ عرفة ،غيره .وقد يكوف مف
الحافظ الوىـ أحياناً ،فاألحاديث إذا تظاىرت فكثرت كانت أثبت مف الواحد
الشاذ ،كما قاؿ إياس بف معاوية  :دإياؾ والشاذ مف العمـ  ،وقاؿ إبراىيـ بف
أدىـ  :دإنؾ إف حممت شاذ العمماء حممت ش ارً كثي ارً  .فالشاذ عندنا  :ىو الذي
ٍ
بشيء لـ يجئ
يجيء بخالؼ ما جاء بو غيره ،وليس الشاذ الذي يجيء وحده
أحد بمثمو ،ولـ يخالفو غيره"ٔ.
قاؿ ابف عبد البر " :ىذا حديث انفرد بو موسى بف ُعمَي عف أبيو ،وما انفرد
بو فميس بالقوي ،وذكر يوـ عرفة في ىذا الحديث غير محفوظ ،وانما المحفوظ
ِ
َّ
ش ِري ِ
َّاـ أَ ْك ٍؿ
َّاـ التَّ ْ
ؽ أَي ُ
عف النبي  مف وجوه « َي ْوُـ ا ْلف ْط ِر َوَي ْوُـ الن ْح ِر َوأَي ُ
وشرب»"ٕ.
قمت  :فتعريؼ األثرـ ىنا ال ينطبؽ عمى حد المعموؿ عندىـ ،بؿ عمى تعريؼ
الشاذ حيف ّحده بأنو رواية الواحد الذي انفرد بحديث لـ يأت بو غيره ،فخالؼ
األحاديث المتظاىرة األخرى عف رسوؿ اهلل  التي لـ تذكر يوـ عرفة في
أحد غير موسى بف ُعمي ،عف أبيو ،عف عقبة ،
الحديث ،إذ لـ يرو الحديث ٌ
أحد في إسناد ىذا الحديث بوجو مف الوجوه ،لكنو خالؼ في حديثو
ولـ يخالفو ٌ
ما يزيد عف سبعة عشر صحابياً لـ يذكروا ىذه المفظةٖ  ،لذا قاؿ " :فاألحاديث

بف ُم َح َّم ِػد األثػرـ" ،ناسػ الحػديث ومنسػوخو"  ،المحقػؽ :عبػد اهلل بػف حمػد
َح َم ُد ُ
ٔ أبو بكر أ ْ
المنصور ،دطٔ،ٕٔٗٓ:ىػ  ،دص. ٜٔٚ:
ٕ التمييد دٕٔ. ٖٔٙ/

ٖ انظػػر  :المبػػارؾ بػػف محمػػد ابػػف األثيػػر الجػػزري" ،جػػامع األصػػوؿ فػػي أحاديػػث الرسػػوؿ"،

تحقيػؽ :عبػد القػػادر األرنػؤوط ،دط ،ٔ:بيػروت  :مكتبػػة الحمػواني ومطبعػة المػػالح-ٕٜٔٛ ،

ٕٖٜٔىػ  ،د ٖٗٛ/ٙ؛ وعمي بف أبي بكر الييثمي" ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" ،المحقؽ:
حساـ الديف القدسي ،دالقاىرة :مكتبة القدسي ٔٗٔٗ،ىػ  ،دٖ ٕٕٓ/؛ وأحمد بػف عمػي ابػف
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إذا تظاىرت فكثرت كانت أثبت مف الواحد الشاذ"  ،أما قولو " :وليس الشاذ
ٍ
بشيء لـ يجئ أحد بمثمو ،ولـ يخالفو غيره"  ،فيذا رد عمى
الذي يجيء وحده
مف خمط بيف األفراد الصحاح التي لـ يشذ رواتيا فييا ،وبيف مف ثبت تفردىـ
بما ال أصؿ لو مف السنة المتظاىرة  ،كما سيأتي في تفسير تعريؼ الشافعي.
الخامس  :قاؿ أبو داود دت ٕ٘ٚىػ في رسالتو إلى أىؿ مكة " :فإنو ال يحتج
بحديث غريب ،ولو كاف مف رواية مالؾ ويحيى بف سعيد والثقات مف أئمة أىؿ
العمـ ،ولو احتج رجؿ بحديث غريب وجدت مف يطعف فيو ،وال يحتج بالحديث
الذي قد احتج بو ،إذا كاف الحديث غريباً شاذاً ،أما الحديث المشيور المتصؿ
فميس يقدر أف يرده عميؾ أحد"ٔ.
وقد مثّؿ أبو داود ليذا الشاذ الغريب المنكر ،حيف أسند حديثاً مف طريؽ
اف َّ
الن ِب ُّي  إِ َذا
ىماـ ،عف ابف جريج ،عف الزىري ،عف أنس  ،قاؿَ « :ك َ
ض َع َخاتَ َم ُو» .قاؿ أبو داود " :ىذا حديث منكر ،وانما يعرؼ عف
الء َو َ
َد َخ َؿ ا ْل َخ َ
ابف جريج ،عف زياد بف سعد ،عف الزىري ،عف أنس"ٕ.
قاؿ الحافظ العراقي " :فيماـ بف يحيى ثقة ،احتج بو أىؿ الصحيح ،ولكنو
خالؼ الناس ،فروى عف ابف جريج ىذا المتف بيذا السند ،وانما روى الناس
عف ابف جريج الحديث الذي أشار إليو أبو داود"ٖ.
وقاؿ الحافظ ابف حجر " :والخمؿ في ىذا الحديث مف جية أف ابف جريج
دلسو عف الزىري بإسقاط الواسطة وىو زياد بف سعد ،ووىـ ىماـ في لفظو -
عمى ما جزـ بو أبو داود وغيره  ،-ىذا وجو حكمو عميو بكونو منك ارً ،وحكـ

حجػػر العسػػقالني" ،المطالػػب العاليػػة بزوائػػد المسػػانيد الثمانيػػة  ،رسػػايؿ عمميػػة  ،تنسػػيؽ :د.
سعد الشثري ،دط ،ٔ:الرياض :دار العاصمة ودار الغيثٜٗٔ،ىػ  ،د. ٔٛٓ/ٙ

ٔ رسالة أبي داود إلى أىؿ مكة دٕ. ٕٙٚ/

ستاني "سف أبي داود" ،المحقؽ :محمد محيي الػديف
ٕ أبو داود سميماف بف األشعث ِّ
الس َن ِج ْ
عبد الحميد ،دط :ٔ:بيروت وصيدا :المكتبة العصرية  ،د. ٜٔ
ٖ شرح التبصرة والتذكرة دٔ. ٕ٘ٙ/
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النسائي عميو بكونو غير محفوظ أصوب ،فإنو شاذ في الحقيقة إذ المنفرد بو
مف شرط الصحيح ،لكنو بالمخالفة صار حديثو شاذأً"ٕ.
قمت  :وانما أراد أبو داود بالمنكر ىنا الذي سماه قبؿ في "رسالتو" بالغريب
الشاذ ،فمفيوـ النكارة عند المتقدميف أوسع منو في عرؼ المتأخريف ،فيو
يعني التفرد أو المخالفة مطمقاً سواء كاف المتفرد أو المخالؼ ثقة أـ غير ثقة،
لذا أطمؽ أبو داود ىنا المنكر عمى الشاذ الجتماع وصفي التفرد والنكارة فيو،
وقد استنكره أبو داود؛ ألف ىماماً تفرد بيذا المتف دوف الناس فال يعرؼ في
الدنيا إال بو ،فأدخؿ ىذا المتف الشاذ المنكر عمى سند حديث محفوظ عف
ِ ِ
س ِ
وؿ المَّ ِو َ خاتَ ًما ِم ْف َو ِر ٍ
ؽ
الزىري ،عف أنس  بمفظ " :أ ََّن ُو َأرَى في َيد َر ُ
يوما و ِ
اح ًدا" ،رواه الشيخافٖ  ،وىو كما قاؿ اإلماـ أحمد آنفاً " :إذا سمعت
َْ ً َ
أصحاب الحديث يقولوف  :ىذا حديث غريب ،أو فائدة ،فاعمـ أنو خطأ ،أو
دخؿ حديث في حديث ،أو خطأ مف المحدث"ٗ.
ش َبابة بف
السادس  :سئؿ الحافظ أبو حاتـ الرازي دت ٕٚٚىػ عف حديث َ
َف َّ
الن ِب َّي
سوار ،عف شعبة ،عف بكير بف عطاء ،عف عبد الرحمف بف يعمر « :أ َّ

ػػده
ٔ العجػػػب أف الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر يحػػػاكـ أبػػػا داود باصػػػطالح لممتػػػأخريف  ،ىػػػو الػػػذي ولػ ّ

بالتفريؽ بيف الشاذ والمنكر حيف عرؼ الشاذ بمخالفة الثقة والمنكػر بمخالفػة الضػعيؼ فقػاؿ

في نزىة النظر دص" : ٕٚٙ :فإف خولؼ بػأرجح فػالراجح المحفػوظ  ،ومقابمػو الشػاذ ،ومػع
الضعؼ فالراجح المعروؼ  ،ومقابمو المنكر ومقابمو".

ٕ النكت دٕ. ٙٚٚ/

ٖ محمد بف إسماعيؿ البخاري" ،صحيح البخاري" ،المحقؽ :محمػد زىيػر بػف ناصػر الناصػر،
دط ،ٔ:الناشر:دار طوؽ النجاةٕٕٔٗ ،ىػ  ،د ٘ٛٙٛ؛ وصحيح مسمـ بف الحجاج القشػيري
النيسػػابوري دالمتػػوفىٕٙٔ :ىػػػ  ،المحقػػؽ :محمػػد ف ػؤاد عبػػد البػػاقي  ،الناشػػر :دار إحيػػاء
التراث العربي ببيروت ،دٖ. ٕٜٓ

ٗ رواه الخطيب في الكفاية دص. ٕٔٗ:
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َ نيى ع ِف الدُّب ِ
َّاء َوا ْل ُم َزفَّ ِت»  ،قاؿ أبو حاتـ " :ىذا حديث منكر ،لـ يروه غير
َ َ
ٔ
شبابة ،وال يعرؼ لو أصؿ" .
قاؿ ابف رجب " :فيو بيذا اإلسناد غريب جداً ،وقد أنكره عمى شبابة طوائؼ
مف األئمة ،منيـ اإلماـ أحمد ،والبخاري ،وأبو حاتـ ،وابف عدي .وأما ابف
المديني فإنو سئؿ عنو ،فقاؿ  :دال ينكر لمف سمع مف شعبة  -يعني حديثاً
كثي ارً  ،-أف ينفرد بحديث غريب  .وقاؿ أحمد :دإنما روى شعبة بيذا اإلسناد:
حديث الحج  ،يشير إلى أنو ال يعرؼ بيذا اإلسناد غير حديث الحج"ٕ.
قمت  :أطمؽ أبو حاتـ الرازي  -كأبي داود آنفاً  -المنكر عمى الشاذ ،لكنو
بيف أنو مف المنكر الشاذ الذي تفرد بو ثقة وال أصؿ لو ،والسبب أف ىذا المتف
مف حديث ابف يعمر تفرد بو شبابة ،فأبدلو  -وىماً  -بالمتف الثابت ليذا
الح ُّج َع َرفَ ُة» ،فأدخؿ حديث في حديث.
اإلسناد بمفظ « َ
السابع  :قاؿ الترمذي " :وما ذكرنا في ىذا الكتاب حديث حسف ،فإنما أردنا بو
حسف إسناده عندنا كؿ حديث يروى ال يكوف في إسناده مف يتيـ بالكذب ،وال
يكوف الحديث شاذاً ،ويروى مف غير وجو نحو ذاؾ ،فيو عندنا حديث
حسف"ٖ.
قاؿ ابف رجب " :والظاىر أنو أراد بالشاذ ما قالو الشافعي ،وىو أف يروي
الثقات عف النبي  خالفو بشرط أف ال يكوف شاذاً ،وبشرط أف يروى نحوه
مف غير وجو ،يعني أف يروي معنى ذلؾ الحديث مف وجوه أخر عف النبي 
بغير ذلؾ اإلسناد ،فعمى ىذا الحديث الذي يرويو الثقة العدؿ ،ومف كثر غمطو،
ومف يغمب عمى حديثو الوىـ ،إذا لـ يكف أحد منيـ متيماً ،كمو حسف؛ بشرط

ٔ عمؿ الحديث البف أبي حاتـ دٗ. ٜٗٗ/
ٕ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٙٗٛ/

ٖ محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػذي" ،العمػػؿ الصػػغير" ،المحقػػؽ  :أحمػػد محمػػد شػػاكر وآخػػروف ،
دط:؟ ،بيروت :دار إحياء التراث العربي  ،دص. ٚ٘ٛ:
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أف ال يكوف شاذاً مخالفاً لألحاديث الصحيحة ،وبشرط أف يكوف معناه قد روي
مف وجوه متعددة"ٔ.
وقد سمى الترمذي كذلؾ الشاذ غريباً كما في الحديث اآلنؼ مف طريؽ شبابة
َف
بف سوار ،عف شعبة ،عف بكير بف عطاء ،عف عبد الرحمف بف يعمر « :أ َّ
الن ِب َّي َ نيى ع ِف الدُّب ِ
َّ
َّاء َوا ْل ُم َزفَّ ِت» فقاؿ " :ىذا حديث غريب مف قبؿ إسناده
َ َ
ال نعمـ أحداً حدث بو عف شعبة غير شبابة ،وقد روي عف النبي  مف أوجو
كثيرة أنو نيى أف ينتبذ في الدباء والمزفت ،وحديث شبابة إنما يستغرب ألنو
تفرد بو عف شعبة"ٕ.
قمت  :فالشاذ الذي ال يعتضد وال ينجبر ىنا عند الترمذي ىو الذي تفرد بو
راويو مخالفاً في المتف لألصوؿ مف األحاديث الصحيحة ،أو في اإلسناد بأف
أدخؿ عميو متناً آخر خطأ ،فال يعرؼ إال بو.
الثامف  :قاؿ الحافظ صالح بف محمد البغدادي الممقب بجزرة دت ٖٕٜىػ :
"الحديث الشاذ  :الحديث المنكر الذي ال يعرؼ"ٖ.
قاؿ الحافظ ابف رجب " :أما أكثر الحفاظ المتقدميف فإنيـ يقولوف في الحديث
إذا انفرد بو واحد واف لـ يرو الثقات خالفو أنو ال يتابع عميو ،ويجعموف ذلؾ
عمة فيو ،الميـ إال أف يكوف ممف كثر حفظو واشتيرت عدالتو وحديثو كالزىري
ونحوه ،وربما يستنكروف بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ،وليـ في كؿ حديث
نقد خاص ،وليس عندىـ لذلؾ ضابط يضبطو"ٗ .ثـ ذكر تعريؼ الحافظ صالح.
فحد الحافظ صالح البغدادي الشاذ بكونو يجمع بيف أمريف  :النكارة في
قمت ّ :
سنده أو متنو ،وعدـ وجود أصؿ لو يعرفو الحفاظ ،فيرجع إليو.

ٔ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٙٓٙ/
ٕ العمؿ الصغير دص. ٜٚ٘:

ٖ رواه الخطيب في الكفاية دص . ٔٗٔ:وانظر :شرح عمؿ الترمذي البف رجب دٕ. ٕ٘ٛ/
ٗ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٕ٘ٛ/
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التاسع  :قاؿ الحافظ أبو بكر أحمد بف البرديجي دت ٖٔٓىػ " :المنكر ىو
الذي يحدث بو الرجؿ عف الصحابة ،أو عف التابعيف عف الصحابة ،ال يعرؼ
ذلؾ الحديث ،وىو متف الحديث إال مف طريؽ الذي رواه فيكوف منك ارً  ...فأما
أحاديث قتادة التي يروييا الشيوخ ،مثؿ  :حماد بف سممة ،وىماـ ،وأباف،
واألوزاعي ،ننظر في الحديث ،فإف كاف الحديث يحفظ مف غير طريقيـ عف
النبي  ،أو عف أنس بف مالؾ مف وجو آخر لـ يدفع ،واف كاف ال يعرؼ عف
أحد عف النبي  ،وال مف طريؽ عف أنس إال مف رواية ىذا الذي ذكرت لؾ،
كاف منك ارً"ٔ.
قاؿ الحافظ ابف رجب بعد سياقو لو " :ذكر ىذا الكالـ في سياؽ ما إذا انفرد
شعبة أو سعيد بف أبي عروبة أو ىشاـ الدستوائي بحديث عف قتادة ،عف
أنس ،عف النبي  ،وىذا كالتصريح بأف كؿ ما ينفرد بو ثقة عف ثقة وال
يعرؼ المتف مف غير ذلؾ الطريؽ فيو منكر ،كما قالو اإلماـ أحمد في حديث
عبد اهلل بف دينار ،عف ابف عمر ،عف النبي  دفي النيي عف بيع الوالء
وىبتو  .وكذا قاؿ أحمد في حديث مالؾ ،عف الزىري ،عف عروة ،عف عائشة :
دإف الذيف جمعوا الحج والعمرة طافوا حيف قدموا لعمرتيـ ،وطافوا لحجيـ حيف
رجعوا مف منى  ،قاؿ  :دلـ يقؿ ىذا أحد إال مالؾ  ،وقاؿ  :دما أظف مالكاً إال
غمط فيو ،ولـ يجىء بو أحد غيره  ،وقاؿ مرة  :دلـ يروه إال مالؾ ،ومالؾ
ثقة  .ولعؿ أحمد إنما استنكره لمخالفتو لألحاديث في أف القارف يطوؼ طوافاً
واحداً"ٕ.
وذكر الحافظ ابف الصالح قوؿ البرديجي في نوع المنكر مف الحديث ،ثـ قاؿ :
"فأطمؽ البرديجي ذلؾ ولـ يفصؿ .واطالؽ الحكـ عمى التفرد بالرد أو النكارة أو

ٔ نقمو الحافظ ابف الصالح فػي معرفػة أنػواع عمػوـ الحػديث دص ، ٛٓ:والحػافظ ابػف رجػب
في شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٖٙ٘/

ٕ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٖٙ٘،ٙ٘ٗ/
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الشذوذ موجود في كالـ كثير مف أىؿ الحديث ،والصواب فيو التفصيؿ الذي
بيناه آنفا في شرح الشاذ"ٔ.
وقاؿ الحافظ البقاعي " :ما أطمقو البرديجي موجود في كالـ أحمد ،فإنو يصؼ
بعض ما تفرد بو بعض الثقات بالمنكر ،ويحكـ عمى بعض رجاؿ الصحيحيف
أف ليـ مناكير ،لكف يعمـ مف استقراء كالمو أنو البد مع التفرد مف أف ينقدح
في النفس أف لو عمة ،وال يقوـ عمييا دليؿ عمى نحو ما تقدـ عف الحاكـ في
الشاذ"ٕ.
قمت  :وال شؾ أف البرديجي يريد الحديث الشاذ ،إال أنو لـ يسمو باسمو الذي
استقر بعد ،لكنو أطمؽ عميو الوصؼ العاـ لكؿ حديث مردود ،معموالً كاف أو
شاذاً ،لكنو بيف مراده حيف وصفو بتفرد مف ال يحتمؿ منو الخطأ في أصؿ
الرواية التي لـ يتابع عمييا ،كما أشار البقاعي.
العاشر  :قاؿ الحاكـ دت ٘ٓٗىػ في النوع الثامف والعشريف مف عموـ الحديث
" :معرفة الشاذ مف الروايات ،وىو غير المعموؿ ،فإف المعموؿ ما يوقؼ عمى
عمتو ،أنو دخؿ حديث في حديث ،أو وىـ فيو راو ،أو أرسمو واحد ،فوصمو
واىـ ،فأما الشاذ فإنو حديث يتفرد بو ثقة مف الثقات ،وليس لمحديث أصؿ
متابع لذلؾ الثقةٖ ،قاؿ الحافظ ابف حجر " :أُسقط مف قوؿ الحاكـ قيداً البد
منو ،وىو أنو قاؿ :دوينقدح في نفس الناقد أنو غمط ،وال يقدر عمى إقامة
الدليؿ عمى ذلؾ "ٗ.
* ومثّؿ لو الحاكـ بحديث قتيبة بف سعيد ،عف الميث ،عف يزيد بف أبي
حبيب ،عف أبي الطفيؿ ،عف معاذ  في جمع النبي  الصموات في غزوة

ٔ معرفة أنواع عموـ الحديث دص. ٛٓ:

ٕ النكت الوفية بما في شرح األلفية دٔ. ٗٙٚ/
ٖ معرفة عموـ الحديث دص. ٜٔٔ:

ٗ نقميا عف ابف حجر  :البقاعي في النكت الوفية دٔ ، ٗ٘٘/والسيوطي في تدريب الراوي
دٔ. ٕٙٛ/
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تبوؾ ،قاؿ " :ىذا حديث رواتو أئمة ثقات ،وىو شاذ اإلسناد والمتف ال نعرؼ لو
عمة نعممو بيا ،ولو كاف الحديث عند الميث عف أبي الزبير عف أبي الطفيؿ
لعممنا بو الحديث ،ولو كاف عند يزيد بف أبي حبيب عف أبي الزبير لعممنا بو،
فمما لـ نجد لو العمتيف خرج عف أف يكوف معموالً ،ثـ نظرنا فمـ نجد ليزيد بف
أبي حبيب ،عف أبي الطفيؿ رواية ،وال وجدنا ىذا المتف بيذه السياقة عند أحد
مف أصحاب أبي الطفيؿ ،وال عند أحد ممف رواه عف معاذ بف جبؿ ،عف أبي
الطفيؿ ،فقمنا الحديث شاذ  ...فنظرنا ،فإذا الحديث موضوع ،وقتيبة بف سعيد
ثقة مأموف"  - ،ثـ أسند عف البخاري أنو قاؿ  : -قمت لقتيبة بف سعيد  :مع
مف كتبت عف الميث بف سعد حديث يزيد بف أبي حبيب ،عف أبي الطفيؿ ؟
فقاؿ  :كتبتو مع خالد المدايني ،قاؿ البخاري  :وكاف خالد المدايني يدخؿ
األحاديث عمى الشيوخ"ٔ.
وقاؿ أبو حاتـ عف ىذا الحديث " :ال أعرفو مف حديث يزيد ،والذي عندي  :أنو
دخؿ لو حديث في حديث؛ حدثنا أبو صالح ،قاؿ  :حدثنا الميث ،عف ىشاـ بف
سعد ،عف أبي الزبير ،عف أبي الطفيؿ ،عف معاذ بف جبؿ ،عف النبي ... 
بيذا الحديث"ٕ.
وقاؿ الترمذي " :وحديث الميث ،عف يزيد بف أبي حبيب ،عف أبي الطفيؿ ،عف
معاذ حديث غريب ،والمعروؼ عند أىؿ العمـ حديث معاذ ،مف حديث أبي
الزبير ،عف أبي الطفيؿ ،عف معاذ"ٖ.
قمت  :فالشاذ عند الحاكـ سماه الترمذي غريباً ،ووصفو أبو حاتـ بأنو ال أصؿ
لو مف حديث يزيد ،واستظير أنو أدخؿ حديث عمى حديث وىماً.
الحادي عشر  :قاؿ الحافظ أبو يعمى الخميمي دت ٗٗٙىػ عازياً تعريؼ الشاذ
لحفاظ الحديث " :والذي عميو حفاظ الحديث  :الشاذ ما ليس لو إال إسناد واحد

ٔ معرفة عموـ الحديث لمحاكـ دص. ٕٔٓ:
ٕ عمؿ الحديث البف أبي حاتـ دٕ. ٔٓٗ/
ٖ سنف الترمذي دٕ. ٗٗٓ/

888
يشذ بذلؾ شي ثقة كاف أو غير ثقة ،فما كاف عف غير ثقة فمتروؾ ال يقبؿ،
وما كاف عف ثقة يتوقؼ فيو وال يحتج بو"ٔ.
ففرؽ الحافظ الخميمي بيف الفرد الصحيح والشاذ ،فالشاذ ما ينفرد بو مف ىو
دوف مرتبة األئمة والحفاظ ،يقوؿ الحافظ ابف رجب '' :كالـ الخميمي في تفرد
الشيوخ ،والشيوخ في اصطالح أىؿ ىذا العمـ عبارة عمف دوف األئمة والحفاظ،
وقد يكوف فييـ الثقة وغيره ،فأما ما انفرد بو األئمة والحفاظ فقد سماه الخميمي
فرداً ،وذكر أف أفراد الحفاظ المشيوريف الثقات ،أو أفراد إماـ مف الحفاظ
واألئمة صحيح متفؽ عميو"ٕ.
ومثؿ لو الحافظ الخميمي بعبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي رواد المكي
فقاؿ " :وعبد المجيد :صالح ،محدث ابف محدث ،ال يعمد عمى مثمو ،لكنو
يخطئ ولـ يخرج في الصحيح ،وقد أخطأ في الحديث الذي يرويو مالؾ
والخمؽ ،عف يحيى بف سعيد األنصاري قاضي المدينة ،عف محمد بف إبراىيـ
التيمي ،عف عمقمة بف وقاص ،عف عمر بف الخطاب ،عف النبي : 
الني ِ
َع َما ُؿ ِب ِّ
َّة» ،وىذا أصؿ مف أصوؿ الديف ،ومداره عمى يحيى بف سعيد،
«األ ْ
فقاؿ عبد المجيد  -وأخطأ فيو  : -أخبرنا مالؾ ،عف زيد بف أسمـ ،عف عطاء
الني ِ
َع َما ُؿ ِب ِّ
َّة» ،رواه
بف يسار ،عف أبي سعيد الخدري ،عف النبي  « : األ ْ
عنو نوح بف أبي حبيب  ،وابراىيـ بف عتيؽ ،وىو غير محفوظ مف حديث زيد
بف أسمـ بوجو ،فيذا مما أخطأ فيو الثقة عف الثقة ،بينت ىذا ليستدؿ بو عمى
أشكالو"ٖ.
قمت  :فالخميمي ع از لمحفاظ أف الشاذ ىو الفرد المنكر الذي تفرد بو ثقة أو
ضعيؼ ،وجعؿ الشذوذ مالزماً لتفرد الشيوخ مطمقاً ،والمعروؼ عف األئمة أف
الشذوذ عرض في الرواية ،وال يكوف مالزماً لمراوي بكؿ حاؿ.

ٔ اإلرشاد دٔ. ٔٚٙ/

ٕ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٙ٘ٛ/
ٖ اإلرشاد دٔ. ٔٙٙ/

888
الثاني عشر  :قاؿ الحافظ البييقي دت ٗ٘ٛىػ عف الشاذ " :ىذا النوع مف
معرفة صحيح الحديث مف سقيمو ،ال يعرؼ بعدالة الرواة وجرحيـ ،وانما يعرؼ
بكثرة السماع ،ومجالسة أىؿ العمـ بالحديث ومذاكرتيـ ،والنظر في كتبيـ،
والوقوؼ عمى روايتيـ حتى إذا شذ منيا حديث عرفو  ...وقد يزؿ الصدوؽ
فيما يكتبو ،فيدخؿ لو حديث في حديث ،فيصير حديث روي بإسناد ضعيؼ
مركباً عمى إسناد صحيح ،وقد يزؿ القمـ ويخطئ السمع ويخوف الحفظ ،فيروي
الشاذ مف الحديث عف غير قصد ،فيعرفو أىؿ الصنعة الذيف قيضيـ اهلل لحفظ
سنف رسولو  عمى عباده"ٔ.
ومثّؿ البييقي بحديث عف عمرو بف مرة ،عف أبي الضحى ،عف ابف عباس 
ِفي قَ ْولِ ِو تعالى :ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﮊ
ِ ِ
[الطالؽ ،]ٕٔ:قَ َ ِ
ٍ
يـ  ."قاؿ البييقي بعده :
اؿ  :في ُك ِّؿ أ َْرض َن ْح َو إ ْب َراى َ
"إسناد ىذا عف ابف عباس  صحيح ،وىو شاذ بمرة ،ال أعمـ ألبي الضحى
عميو متابعاً"ٕ.
الثالث عشر  :بوب الخطيب البغدادي باباً فقاؿ { :ترؾ االحتجاج بمف غمب
عمى حديثو الشواذ ورواية المناكير والغرائب مف األحاديث}  ،ثـ أورد كالـ
شعبة حيف قاؿ ":يجيئؾ الحديث الشاذ إال مف الرجؿ الشاذ"  ،وقوؿ الحافظ
صالح البغدادي " :الحديث الشاذ الحديث المنكر الذي ال يعرؼ"  ،وقوؿ أحمد :
"إذا سمعت أصحاب الحديث يقولوف :ىذا حديث غريب أو فائدة ،فاعمـ أنو
خطأ ،أو دخؿ حديث في حديث ،أو خطأ مف المحدث ،أو حديث ليس لو
إسناد ،واف كاف قد روى شعبة وسفياف" ،ثـ قاؿ" :وأكثر طالبي الحديث في ىذا

ٔ أحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي " ،معرفػػة السػػنف واآلثػػار" ،المحقػػؽ :عبػػد المعطػػي قمعجػػي ،
دط ،ٔ:باكستاف-دمشؽ-حمب-القاىرة :جامعة الدراسات اإلسالمية -دار قتيبة -دار الػوعي
-دار الوفاءٕٔٗٔ ،ىػ  ،دٔ. ٔٗٗ/

ٕ أحمد بف الحسيف البييقػي" ،األسػماء والصػفات ، ":حققػو :عبػد اهلل بػف محمػد الحاشػدي،
دط ،ٔ:جدة :مكتبة السوادي ٖٔٗٔ ،ىػ  ،دٕ. ٕٙٛ/
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الزماف يغمب عمى إرادتيـ كتب الغريب دوف المشيور ،وسماع المنكر دوف
المعروؼ ،واالشتغاؿ بما وقع فيو السيو والخطأ مف روايات المجروحيف
والضعفاء ،حتى لقد صار الصحيح عند أكثرىـ مجتنباً ،والثابت مصدوفاً عنو
مطرحاً ،وذلؾ كمو لعدـ معرفتيـ بأحواؿ الرواة ومحميـ ،ونقصاف عمميـ
بالتمييز ،وزىدىـ في تعممو ،وىذا خالؼ ما كاف عميو األئمة مف المحدثيف
واألعالـ مف أسالفنا الماضيف"ٔ .قمت  :فيـ مف تبويب الخطيب وما أورده عف
األئمة في الباب أنو ساوى الشاذ بالغريب المنكر الذي ال أصؿ لو.
الرابع عشر  :قاؿ الميانشي دت ٔ٘ٛىػ " :وأما الشاذ  :فيو أف يرويو ر ٍ
او
معروؼ ،لكنو ال ُيوافقو عمى روايتو المعروفوف"ٕ.
قاؿ الزركشي " :وجرى الميانشي عمى طريؽ المحدثيف ،فقاؿ الشاذ  :دإنو
يرويو راو معروؼ  ،لكنو ال يوافقو عمى روايتو المعروفوف "ٖ.
وعمى ىذا فالشاذ ىو  :تفرد الثقة بحديث ال أصؿ لو ،تبيف خطؤه فيو نتيجة
لموىـ ،وىو المراد باشتراطيـ انتفاء الشذوذ في تعريؼ الحديث الصحيح الذي
ىو  :تفرد الثقة مع ترجيح الخطأ ،وربما انقدح في نفس المحدث أنو خطأ،
وال يقدر أف يقيـ دليالً عمى ظنو.
َعيف ،عف
كما روى ابف أبي حاتـ مف طريؽ ابف أبي الثمج حديث موسى بف أ ْ
ِ
ام ِة
فما ُي ْج َزى َي ْوَـ الق َي َ
عبيد اهلل ،عف نافع ،عف عبد اهلل بف عمر  رفعو َ « :
إِالَّ ِبقَ ْد ِر َع ْقمِ ِو» ،قاؿ " :كنا نذكر ىذا الحديث ليحيى بف معيف سنتيف أو ثالثة،
فيقوؿ  :ىو باطؿ .وال يدفعو بشيء ،حتى قدـ عمينا زكريا بف عدي ،فحدثنا

ٔ الكفاية دص. ٔٗٓ:

ٕ عمر بف عبد المجيدي الميانشي" ،ما ال يسع المحدث جيمو -ضمف مجمػوع" ،المحقػؽ :
عمي حسف عبد الحميد ،داألردف :الوكالة العربية لمتوزيع والنشر  ،دص. ٕٜ:

ٖ النكت دٕ. ٖٜٔ/
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بيذا الحديث عف عبيداهلل بف عمرو ،عف إسحاؽ بف أبي فروة ،فأتيناه
فأخبرناه ،فقاؿ  :ىذا بابف أبي فروة أشبو منو بعبيداهلل بف عمرو"ٔ.
* الحاصؿ  :أنو عمى ىذا التعريؼ لمشاذ يتأتى التفريؽ بيف المعمؿ والشاذ؛
فالمعمؿ يعرؼ بمخالفة الثقة ،والشذوذ يعرؼ بتفرده بما ال يحتمؿ مع ترجح
الخطأ .ولذا لما ذكر السخاوي تعريؼ أبي عبد اهلل الحاكـ لمحديث الشاذ قاؿ
بعده " :وبيَّف ما يؤخذ منو أنو يغاير المعمؿ؛ مف حيث إف ذاؾ وقؼ عمى عمتو
الدالة عمى جية الوىـ فيو ،مف إدخاؿ حديث في حديث ،أو وصؿ مرسؿ ،أو
نحو ذلؾ كما سيأتي ،والشاذ لـ يوقؼ لو عمى عمة أي معينة ،وىذا يشعر
باشتراؾ ىذا مع ذاؾ في كونو ينقدح في نفس الناقد أنو غمط ،وقد تقصر
عبارتو عف إقامة الحجة عمى دعواه ،وانو مف أغمض األنواع وأدقيا ،وال يقوـ
بو إال مف رزقو اهلل الفيـ الثاقب ،والحفظ الواسع ،والمعرفة التامة بمراتب
الرواة ،والممكة القوية باألسانيد والمتوف ،وىو كذلؾ ،بؿ الشاذ  -كما نسب
لشيخنا  -أدؽ مف المعمؿ بكثير"ٕ.
 المطمب الثالث  :طريؽ معرفة الشاذ.تظافرت النصوص عف أئمة النقد أف المعموؿ يدرؾ بمجرد مخالفة الراوي
لمسائر الرواة الذيف شاركوه في رواية حديث عف شي ليـ ،كما أشار مسمـ
لذلؾ حيف ذكر الذي يعرؼ بو الخطأ في رواية ناقؿ الحديث إذا ىـ اختمفوا
فيو ،فقاؿ " :أف يروي نفر مف حفاظ الناس دحدثنا عف مثؿ الزىري أو غيره
مف األئمة بإسناد واحد ومتف واحد مجتمعوف عمى روايتو في اإلسناد والمتف،
ال يختمفوف فيو في معنى ،فيرويو آخر سواىـ عمف حدث عنو النفر الذيف
وصفناىـ بعينو ،فيخالفيـ في اإلسناد أو يقمب المتف فيجعمو بخالؼ ما حكى

ٔ عمؿ الحديث البف أبي حاتـ د٘ . ٔ٘ٙ/وقاؿ ابف حباف في المجػروحيف دٖ" : ٗٓ/وىػذا
خبػػر مقمػػوب  ،تتبعتػػو مػػرة ألف أجػػد ليػػذا الحػػديث أصػالً أرجػػع إليػػو  ،فمػػـ أره إال مػػف حػػديث
إسحاؽ بف أبي فروة".

ٕ فتح المغيث دٔ. ٕٗٙ/

888
مف وصفنا مف الحفاظ ،فيعمـ حينئذ أف الصحيح مف الروايتيف ما حدث
الجماعة مف الحفاظ دوف الواحد المنفرد"ٔ .وقد قدمنا طرؽ معرفة المعموؿ.
أما الشاذ فيو الذي وصفو الحذاؽ ،وفرقوا بينو وبيف المعموؿ بأنو  :تفرد
الثقة بحديث ال أصؿ لو  ،تبيف خطؤه فيو ،وربما انقدح في نفس المحدث أنو
خطأ ،وال يقدر أف يقيـ دليالً عمى ظنو :
ٔ -قاؿ الحاكـ " :وىو غير المعموؿ ،فإف المعموؿ ما يوقؼ عمى عمتو ،أنو
دخؿ حديث في حديث ،أو وىـ فيو راو أو أرسمو واحد ،فوصمو واىـ ،فأما
الشاذ فإنو حديث يتفرد بو ثقة مف الثقات ،وليس لمحديث أصؿ متابع لذلؾ
الثقةٕ ،قاؿ الحافظ ابف حجر " :أُسقط مف قوؿ الحاكـ قيداً البد منو ،وىو أنو
قاؿ  :دوينقدح في نفس الناقد أنو غمط ،وال يقدر عمى إقامة الدليؿ عمى
ذلؾ "ٖ.
ٕ -وذكر البييقي في باب {انتقاد الرواية وما يستدؿ بو عمى خطأ الحديث}
قوؿ اإلماـ الشافعي " :إنما الشاذ أف يروي الثقة حديثاً يخالؼ ما روى الناس"
 ،ثـ قاؿ بعده " :وىذا النوع مف معرفة صحيح الحديث مف سقيمو ال يعرؼ
بعدالة الرواة وجرحيـ ،وانما يعرؼ بكثرة السماع ،ومجالسة أىؿ العمـ بالحديث
ومذاكرتيـ ،والنظر في كتبيـ ،والوقوؼ عمى روايتيـ حتى إذا شذ منيا حديث
عرفو ،وىذا ىو الذي أشار إليو عبد الرحمف بف ميدي  -وىو أحد أئمة ىذا
الشأف  ،-وألجمو صنؼ الشافعي كتاب الرسالة ،واليو أرسمو ،وذلؾ أنو قيؿ لو
 :كيؼ تعرؼ صحيح الحديث مف خطئو ؟ قاؿ  :كما يعرؼ الطبيب المجنوف.
وقاؿ مرة  :أرأيت لو أتيت الناقد فأريتو دراىمؾ فقاؿ  :ىذا جيد ،وقاؿ  :ىذا

ٔ مسمـ بف الحجاج النيسػابوري" ،التمييػز" ،المحقػؽ :د .محمػد مصػطفى األعظمػي ،دط،ٖ:
السعودية :مكتبة الكوثرٔٗٔٓ،ىػ  ،دص. ٔٚٓ:

ٕ معرفة عموـ الحديث دص. ٜٔٔ:

ٖ نقميا عف ابف حجر  :البقاعي في النكت الوفية دٔ ، ٗ٘٘/والسيوطي في تدريب الراوي
دٔ. ٕٙٛ/

888
بيرج ،أكنت تسأؿ عـ ذلؾ ،أو كنت تسمـ األمر لو ؟ قاؿ  :بؿ كنت أسمـ األمر
لو ،قاؿ  :فيذا كذلؾ ،لطوؿ المجالسة والمناظرة والخبرة .وقد يزؿ الصدوؽ
فيما يكتبو ،فيدخؿ لو حديث في حديث ،فيصير حديث روي بإسناد ضعيؼ
مركباً عمى إسناد صحيح ،وقد يزؿ القمـ ويخطئ السمع ،ويخوف الحفظ،
فيروي الشاذ مف الحديث عف غير قصد ،فيعرفو أىؿ الصنعة الذيف قيضيـ اهلل
لحفظ سنف رسولو  عمى عباده"ٔ.
لذا تواردت النصوص عف األئمة بتسمية ىذا النوع بأنو إلياـ أو كيانة عند
العامة :
ٖ -قاؿ محمد بف عبداهلل ابف نمير " :قاؿ عبد الرحمف بف ميدي  :معرفة
الحديث إلياـ .قاؿ ابف نمير :صدؽ؛ لو قمت  :مف أيف لـ يكف لو جواب
حجة"ٕ.
ٗ  -وقاؿ سميماف بف حرب " :كاف يحيى بف معيف يقوؿ في الحديث  :دىذا
خطأ  ،فأقوؿ  :كيؼ صوابو ؟ فال يدري ،فأنظر في األصؿ فأجده كما قاؿ"ٖ.
 وذكر ابف أبي حاتـ عف أبيو أف شخصاً مف أىؿ الرأي والفيـ سألو عفأحاديث فأنكر جوابو بأنو رجـ بالغيب ،فأمره أف يسأؿ أبا زرعة ليتأكد أنو عمـ،
فمـ يخالفو إال أنو قاؿ عف الكذب باطؿ  ،وعف الباطؿ كذب ،وىما شيء واحد،
فتعجب الرجؿ ،قاؿ أبو حاتـ " :وانما قمناه بعمـ ومعرفة قد أوتينا ،والدليؿ عمى
صحة ما نقولو  :بأف دينا ارً نبيرجاً يحمؿ إلى الناقد ،فيقوؿ  :ىذا دينار

ٔ معرفة السنف واآلثار دٔ. ٔٗٗ/

ٕ رواه أبػػو نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل األصػػبياني" ،حميػػة األوليػػاء وطبقػػات األصػػفياء" ،دطٔ،
مصػػػر :السػػػعادةٖٜٔٗ ،ىػػػػ  ،د . ٗ/ٜوالخطيػػػب فػػػي الجػػػامع دٕ ٕ٘٘/لكػػػف فػػػي الحميػػػة

"بمعرفػػػة الحػػػديث البيػػػاء" وىػػػو تصػػػحيؼ ظػػػاىر .وذكػػػره الحػػػاكـ فػػػي معرفػػػة عمػػػوـ الحػػػديث

دص ٖٔٔ:عف ابف ميدي معمقاً لكف بمفظ " :معرفػة الحػديث إليػاـ  ،فمػو قمػت لمعػالـ يعمػؿ
الحديث  :مف أيف قمت ىذا ،لـ يكف لو حجة".

ٖ رواه ابف أبي حاتـ في الجرح والتعديؿ دٔ. ٖٔٗ/
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نبيرج ،ويقوؿ لدينار  :ىو جيد ،فاف قيؿ لو  :مف أيف قمت إف ىذا نبيرج ،ىؿ
كنت حاض ارً حيف بيرج ىذا الدينار؟ قاؿ  :ال ،فإف قيؿ لو  :فأخبرؾ الرجؿ
الذي بيرجو أني بيرجت ىذا الدينار؟ قاؿ  :ال ،قيؿ :فمف أيف قمت إف ىذا
نبيرج؟ قاؿ  :عمماً ُرزقت ،وكذلؾ نحف ُرزقنا معرفة ذلؾ"ٔ.
َعيف ،عف
*وقد تقدـ التمثيؿ بما روى ابف أبي حاتـ مف طريؽ موسى بف أ ْ
ِ
ام ِة إِالَّ ِبقَ ْد ِر
عبيد اهلل ،عف نافع ،عف ابف عمر  رفعو « :فَ َما ُي ْج َزى َي ْوَـ الق َي َ
َع ْقمِ ِو» قاؿ" :كنا نذكر ىذا الحديث ليحيى بف معيف سنتيف أو ثالثة ،فيقوؿ :
ىو باطؿ .وال يدفعو بشيء ،حتى قدـ عمينا زكريا ابف عدي ،فحدثنا بيذا
الحديث عف عبيداهلل بف عمرو ،عف إسحاؽ بف أبي فروة ،فأتيناه فأخبرناه،
فقاؿ :ىذا بابف أبي فروة أشبو منو بعبيد اهلل بف عمرو"ٕ.
ومثمو ما ذكره الحافظ أبو حاتـ الرازي مف طريؽ دبقية بف الوليد؛ قاؿ :
حدثني أبو وىب األسدي؛ قاؿ  :حدثنا نافع ،عف ابف عمر ،قاؿ « :ال تَ ْح َم ُدوا
ام ِر ٍ
ئ َحتَّى تَ ْع ِرفُوا ُع ْق َدةَ َأْرِي ِو»  ،فقاؿ " :روى ىذا الحديث :عبيداهلل بف
إسالـ ْ
َ
عمرو ،عف إسحاؽ بف أبي فروة ،عف نافع ،عف ابف عمر ،عف النبي ،
وعبيداهلل بف عمرو كنيتو  :أبو وىب ،وىو أسدي؛ فكأف بقية بف الوليد كنى
عبيداهلل بف عمرو ،ونسبو إلى بني أسد لكيال يفطف بو ،حتى إذا ترؾ إسحاؽ
بف أبي فروة مف الوسط ال ييتدى لو ،وكاف بقية مف أفعؿ الناس ليذا ،وأما ما
قاؿ إسحاؽ في روايتو عف بقية ،عف أبي وىب  :دحدثنا نافع  ،فيو وىـ،
غير أف وجيو عندي  :أف إسحاؽ لعمو حفظ عف بقية ىذا الحديث ،ولما
يفطف لما عمؿ بقية مف تركو إسحاؽ مف الوسط ،وتكنيتو عبيد اهلل بف عمرو،
فمـ [يفتقد] لفظ بقية في قولو  :دحدثنا نافع  ،أو  :دعف نافع "ٖ.

ٔ الجرح والتعديؿ دٔ. ٖ٘ٓ/

ٕ عمؿ الحديث البف أبي حاتـ د٘. ٔ٘ٙ/
ٖ عمؿ الحديث البف أبي حاتـ دٔ ، ٔٔ٘/د٘. ٕ٘ٔ/
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فابف معيف وأبو حاتـ ردا حديثيف ليس ليما أصؿ ،مع أنيما وردا بإسناديف
ظاىرىما الصحة ،لكف لمعرفتيما وحفظيما لحديث ابف عمر  ،وحديث الرواة
عنو ،كرواية نافع عف ابف عمر ،أو رواية سالـ عف ابف عمر ،وغيرىما ،عرفا
أف الحديث ال أصؿ مف حديث ابف عمر  ،وال مف حديث نافع عنو ،أما ابف
معيف فمـ يبيف وجو الخطأ ،أما أبو حاتـ فسبر شيوخ بقية بف الوليد فوجد أف
في شيوخو عبيد اهلل بف عمرو الرقي وأنو يكني بأبي وىب ونسب إلى بني
أسد ،ثـ سبر مف يروي عف نافع فوجد فييـ إسحاؽ ابف أبي فروة ،وىو مف
شيوخ عبيد اهلل المذكور ،فعرؼ أف بقية دلسو فأسقط إسحاؽ ىذا ،وىو
متروؾ ،وىذا مف الحافظيف ليس اعتماداً عمى معرفة العمؿ واختالؼ الرواة،
وانما اعتماداً عمى معرفة أحاديث الصحابة ،ثـ التابعيف عنيـ ،ثـ أتباعيـ
عنيـ ،مع معرفة أصوؿ السنف.
ليذا أقر الحافظ ابف حجر  -وىو الذي تقمد تعريؼ الشاذ بأنو مخالفة الراوي
لمف ىو أرجح منو في شي ليـ  -لما أشار لتعريؼ الحاكـ اآلنؼ بأف الشاذ
ىو الذي لـ يوقؼ لو عمى عمة بخالؼ المعموؿ قاؿ " :وىذا عمى ىذا أدؽ مف
المعمؿ بكثير ،فال يتمكف مف الحكـ بو إال مف مارس الفف غاية الممارسة،
وكاف في الذروة مف الفيـ الثاقب ،ورسوخ القدـ في الصناعة ،فرزقو اهلل تعالى
نياية الممكة"ٔ.
وقاؿ تمميذه السخاوي  -وىو ممف تابع شيخو عمى تعريؼ الشاذ  -عف كالـ
الحاكـ كذلؾ " :وبيَّف ما يؤخذ منو أنو يغاير المعمؿ؛ مف حيث إف ذاؾ وقؼ
عمى عمتو الدالة عمى جية الوىـ فيو ،مف إدخاؿ حديث في حديث ،أو وصؿ
مرسؿ ،أو نحو ذلؾ ،كما سيأتي ،والشاذ لـ يوقؼ لو عمى عمة أي معينة؛
وىذا يشعر باشتراؾ ىذا مع ذاؾ في كونو ينقدح في نفس الناقد أنو غمط ،وقد
تقصر عبارتو عف إقامة الحجة عمى دعواه ،وانو مف أغمض األنواع وأدقيا،

ٔ نقمو عنو البقاعي في النكت الوفية دٔ ، ٗ٘٘/والسخاوي في فػتح المغيػث دٔ، ٕٗٙ/
والسيوطي في تدريب الراوي دٔ. ٕٙٛ/
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وال يقوـ بو إال مف رزقو اهلل الفيـ الثاقب ،والحفظ الواسع ،والمعرفة التامة
بمراتب الرواة ،والممكة القوية باألسانيد والمتوف ،وىو كذلؾ ،بؿ الشاذ  -كما
نسب لشيخنا  -أدؽ مف المعمؿ بكثير"ٔ.
* تنبيو  :مراد أىؿ النقد بأف تعميميـ لمحديث كيانة أو إلياـ ،ىو بالنسبة
لغير ىؤالء النقاد والجيابذة ،ممف جيؿ فنيـ فمـ يفيـ طرقيـ ولـ يشاركيـ في
فيميـ ،لذا قيده ابف ميدي بالجياؿ حيف قاؿ " :إنكارنا الحديث عند الجياؿ
كيانة"ٕ ،فعمـ النقد ال يقوـ عمى الذوؽ والكشؼ الذي يزعمو المتصوفة ،وانما
يعني أف لمجيابذة ممكة تكونت لمعرفة كالـ الرسوؿ  مف كالـ غيره نتيجة
لكثرة حفظو ومدارستو ،ومع ىذا فالذوؽ الحديثي مبني عمى قواعد متقنة مف
أعمميا توصؿ لمعرفة الدخيؿ ،بؿ ال يخرج ىذا الذوؽ في الحقيقة عف قيد
اشتراطيـ النتفاء الشذوذ والعمة ،ومف ذلؾ أنيـ وضعوا قواعد محكمة تمنع أف
ِ
كالـ غيره كما في المدرج ،أو ينسب إليو  ما لـ
يدخؿ في كالـ النبي ُ 
يقؿ كما في رفع الموقوفات والمقطوعات ،ومما يدؿ عمى ذلؾ أف األئمة النقاد
إذا اعترض عمييـ مف ال يفيـ ىذا العمـ فجعموه رجماً بالغيب أو كيانة،
احتجوا بأنو عمـ ُرزقوه  ،ومف لزمو عرؼ ما عرفوه.
٘ -لذا قاؿ الحافظ عبد الرحمف بف ميدي  -شي اإلماـ أحمد وابف معيف -
لمف أنكر عميو " :الزـ عممي ىذا عشريف سنة حتى تعمـ منو ما أعمـ"ٖ.
 -ٙوقاؿ أبو حاتـ لما قيؿ لو  :تدعي الغيب؟ قاؿ " :ما ىذا ادعاء الغيب ...
سؿ عما قمت مف يحسف مثؿ ما أحسف ،فإف اتفقنا عممت أنا لـ نجازؼ ولـ
نقمو إال بفيـ"ٗ.

ٔ فتح المغيث دٕٔٗٙ /

ٕ رواه ابف أبي حاتـ عف أبيو في العمؿ دٔ. ٖٜٛ/
ٖ رواه الخطيب في الجامع دٕ. ٕ٘ٙ/
ٗ الجرح والتعديؿ دٔ. ٖ٘ٓ/
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 -ٚوقاؿ ابف أبي حاتـ مبيناً كالـ أبيو اآلنؼ بقياس تمييز الناقد عمى تمييز
الصيرفي " :ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقميو ،وأف يكوف كالماً يصمح أف
يكوف مف كالـ النبوة ،ويعمـ سقمو وانكاره بتفرد مف لـ تصح عدالتو بروايتو
"ٔ.

ٔ الجرح والتعديؿ دٔ. ٖ٘ٔ/
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* المبحث الثالث
في تحرير معنى الحديث الشاذ عند اإلماـ الشافعي  ،وفيو مطمباف :
 المطمب األوؿ  :فيـ المتأخريف لمشاذ عند اإلماـ الشافعي :لما أراد الحافظ أبو عمرو ابف الصالح أف يجمع مختص ارً في عموـ الحديث
يحقؽ فيو مصطمحات ىذا الفف المختمفة بيف أئمة النقد نظر لتعريؼ
المتقدميف وقارنو بتعريؼ الشافعي ،فرأى أف فيو اختالفاً حيث إف المتقدميف
يطمقونو عمى مطمؽ التفرد بما ال أصؿ لو  ،والشافعي يقيده بالمخالفة،
وخروجاً مف ذلؾ قسـ الشاذ لقسميف ،فقاؿ " :روينا عف يونس بف عبد األعمى
قاؿ  :قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو  :دليس الشاذ مف الحديث أف يروي الثقة
ما ال يروي غيره ،إنما الشاذ أف يروي الثقة حديثا يخالؼ ما روى الناس ،
وحكى الحافظ أبو يعمى الخميمي القزويني نحو ىذا عف الشافعي وجماعة مف
أىؿ الحجاز ،ثـ قاؿ :دالذي عميو حفاظ الحديث أف الشاذ ما ليس لو إال إسناد
واحد ،يشذ بذلؾ شي ثقة كاف أو غير ثقة ،فما كاف عف غير ثقة فمتروؾ ال
يقبؿ ،وما كاف عف ثقة يتوقؼ فيو وال يحتج بو  ،وذكر الحاكـ أبو عبد اهلل
الحافظ أف الشاذ دىو الحديث الذي يتفرد بو ثقة مف الثقات ،وليس لو أصؿ
بمتابع لذلؾ الثقة  ،وذكر أنو يغاير المعمؿ مف حيث إف المعمؿ وقؼ عمى
عمتو الدالة عمى جية الوىـ فيو ،والشاذ لـ يوقؼ فيو عمى عمتو كذلؾ" ،حتى
قاؿ ابف الصالح " :فخرج مف ذلؾ أف الشاذ المردود قسماف  :أحدىما :
الحديث الفرد المخالؼ ،والثاني  :الفرد الذي ليس في راويو مف الثقة والضبط
ما يقع جاب ارً لما يوجبو التفرد والشذوذ مف النكارة والضعؼ"ٔ .فجعؿ ابف
الصالح أف تعريؼ اإلماـ الشافعي مغاي ارً لما عميو جميع المتقدميف مف طبقة
شيوخو ومف بعدىـ ،وقد جرى عميو عمؿ غالب المتأخريف بعده في كتب "عموـ
الحديث" ،لكنيـ انقسموا إلى قسميف :

ٔ معرفة أنواع عموـ الحديث دص. ٚٙ:
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القسـ األوؿ  :مف تابع ابف الصالح  :كالنووئ ،وابف دقيؽ العيدٕ،
والجعبريٖ ،والطيبيٗ ،والذىبي٘ ،وابف كثير ،ٙواألبناسي ،ٚوابف الممقف،ٛ
والعراقي ،ٜفأصموا الخصومة بيف قوؿ اإلماـ الشافعي وباقي الحفاظ ،والغريب
أنيـ تابعوا ابف الصالح عمى اعتراضو عمى تعريؼ الخميمي والحاكـ  :بأنو
معارض لألفراد الصحيحة حيف قاؿ " :أما ما حكـ الشافعي عميو بالشذوذ فال
إشكاؿ في أنو شاذ غير مقبوؿ ،وأما ما حكيناه عف غيره ،فيشكؿ بما ينفرد بو
الني ِ
َع َما ُؿ ِب ِّ
َّات» ،فإنو حديث فرد تفرد بو
العدؿ الحافظ الضابط كحديث« :إِ َّن َما األ ْ
عمر  عف رسوؿ اهلل  ،ثـ تفرد بو عف عمر  :عمقمة بف وقاص ،ثـ عف
عمقمة :محمد بف إبراىيـ ،ثـ عنو يحيى بف سعيد ،عمى ما ىو الصحيح عند
أىؿ الحديث"ٓٔ .وىذا اعتراض غير صحيح؛ ألف الخميمي والحاكـ خصا الشاذ
ٔ انظر  :التقريب والتيسير لمنووي دصٗٓ:

ٕ محمد بف عمي ابف دقيؽ العيد" ،االقتراح في بيػاف االصػطالح ،دط ،ٔ:بيػروت :دار الكتػب
العممية  ،دص. ٔٚ:

ٖ إبراىيـ بف عمر الجعبري" ،رسوـ التحديث في عموـ الحديث" ،المحقؽ :إبراىيـ بف شػريؼ
الميمي ،دط :ٔ:بيروت :دار ابف حزـٕٔٗٔ،ىػ  ،دص. ٚٙ:

ٗ الحسيف بف محمد الطيبي" ،الخالصة في معرفة الحديث" ،المحقؽ :أبػو عاصػـ الشػوامي،
دط ،ٔ:الناشر :المكتبة اإلسالمية ومكتبة الروادٖٔٗٓ ،ىػ  ،دص. ٚٚ:

٘ محمد بف أحمد الذىبي" ،الموقظة في عمـ مصطمح الحديث" ،اعتنى بػو :عبػد الفتػاح أبػو
ُغ ّدة ،دط ،ٕ:حمب  :مكتبة المطبوعات اإلسالمية بحمب ٕٔٗٔ ،ىػ  ،دص. ٕٗ:
 ٙمختصر عموـ الحديث البف كثير دص، ٘ٛ:

 ٚإبراىيـ بف موسى األبناسي" ،الشذا الفياح مف عموـ ابف الصالح" ،المحقؽ :صػالح ىمػؿ،
دط ،ٔ:الرياض :مكتبة الرشدٔٗٔٛ،ىػ  ،دٔ. ٔٛٔ/

 ٛعمر بف عمي ابف الممقف" ،المقنع في عموـ الحديث" ،المحقؽ  :عبد اهلل الجػديع ،دط،ٔ:
السعودية :دار فواز لمنشرٖٔٗٔ،ىػ  ،دٔ. ٜٔٙ/

 ٜشرح التبصرة والتذكرة لمعراقي دٔ. ٕ٘ٓ/
ٓٔ معرفة أنواع عموـ الحديث دص. ٚٚ:
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باألفراد التي ال أصؿ ليا ،فال يرد عمييما األفراد الصحيحة التي أوردوىا،
والدليؿ عمى ذلؾ مف كالـ الخميمي والحاكـ :
 أما الحافظ الخميمي  :فإنو فرؽ بيف األفراد والشاذ ،حيف عقد باباً فقاؿ :"أقساـ الحديث  :اعمموا رحمكـ اهلل  :أف األحاديث المروية عف رسوؿ اهلل 
عمى أقساـ كثيرة  :صحيح متفؽ عميو ،وصحيح معموؿ ،وصحيح مختمؼ فيو،
وشواذ ،وأفراد  ،"..حتى قاؿ" :وأما األفراد  :فما يتفرد بو حافظ مشيور ثقة ،أو
إماـ عف الحفاظ واألئمة فيو صحيح متفؽ عميو" ،فمثّؿ بحديث المغفر الذي
ىو مف أفراد اإلماـ مالؾ ،ثـ قاؿ" :فيذا وأشباىو مف األسانيد متفؽ عمييا"ٔ.
قاؿ ابف رجب " :كالـ الخميمي في تفرد الشيوخ  ،والشيوخ في اصطالح أىؿ
ىذا العمـ  :عبارة عمف دوف األئمة والحفاظ  ،وقد يكوف فييـ الثقة وغيره ،
فأما ما انفرد بو األئمة والحفاظ فقد سماه الخميمي  :فرداً ،وذكر أف أفراد
الحفاظ المشيوريف الثقات ،أو أفراد إماـ مف الحفاظ واألئمة صحيح متفؽ
عميو ،ومثمو بحديث مالؾ في المغفر"ٕ .ومنو تعمـ ُب ْع ُد قوؿ الحافظ ابف حجر :
" :والحاصؿ مف كالميـ أف الخميمي يسوي بيف الشاذ والفرد المطمؽ ،فيمزـ
عمى قولو أف يكوف في الشاذ الصحيح وغير الصحيح"ٖ.
بوب عمى الشاذ فبيف
 وأما الحاكـ  :فيو كذلؾ كاف صريحاً في تفريقو ،حيف ّأنو ما يتفرد بو ثقة وليس لو أصؿ متابع ،وينقدح في نفس الناقد أنو غمط،
وال يقدر عمى إقامة الدليؿ عمى ذلؾ ،لكنو حيف ذكر أقساـ الحديث الصحيح
قاؿ " :القسـ الرابع مف الصحيح المتفؽ عميو ىذه األحاديث األفراد الغرائب
التي يروييا الثقات العدوؿ ،تفرد بو ثقة مف الثقات وليس ليا طرؽ مخرجة

ٔ اإلرشاد دٔ. ٔٙٚ/

ٕ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٙ٘ٛ/

ٖ النكػػت دٕ . ٕٙ٘/قمػػت  :ال يفيػػـ أنػػو يسػػوي بينيمػػا؛ ألنػػو يقبػػؿ األف ػراد الصػػحيحة دوف
الشواذ.
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في الكتب"ٔ .إال أف الحاكـ ربما استخدـ الشذوذ عمى غير المعنى االصطالحي
حيف يقرف بيف الشذوذ والصحة في مواضع ويقصد بو األفراد الصحيحة ،فإنو
لما ذكر ىذا القسـ الرابع مف األفراد الغرائب ذكر مف أمثمتو حديث ىشاـ بف
س ِحر َّ
اف ُي َخَّي ُؿ
الن ِب ُّي َ ،حتَّى َك َ
عروة ،عف أبيو ،عف عائشة  أنيا قالت َ ُ « :
إِلَ ْي ِو أ ََّن ُو َي ْف َع ُؿ َّ
الش ْي َء َو َما َي ْف َعمُ ُو فعمو»ٕ ،ثـ قاؿ بعده " :ىذا الحديث مخرج في
الصحيح ،وىو شاذ بمرة" .أي أنو فرد صحيح ،ومنو تعمـ عدـ دقة كالـ ابف
َّت أَحا ِد ُ ِ
يرةٌ
كثير حيف اختصر كالـ ابف الصالح فقاؿ " :فَِإ َّف َى َذا لَ ْو ُرَّد لَُرد ْ َ
يث َكث َ
ِم ْف َى َذا َّ
الن َم ِط"ٖ ،فإف الخميمي والحاكـ ما قصدا ىذه األفراد الصحاح مطمقاً وال
جرت في اصطالحيـ.
القسـ الثاني  :مف رد تعريؼ حفاظ الحديث القدماء لمحديث الشاذ بقيد التفرد
بما ال أصؿ لو ،واعتمد تعريؼ اإلماـ الشافعي بقيد المخالفة عمى افتراض
ٗ
االختالؼ والتعارض بينيما ،وأوؿ مف قرره الحافظ ابف حجر ،وتبعو السخاوي
والسيوطي٘.
قاؿ الحافظ ابف حجر " :الشاذ  :ما رواه المقبوؿ مخالفا لمف ىو أولى منو،
وىذا ىو المعتمد في تعريؼ الشاذ  ،بحسب االصطالح".ٙ
عرؼ بو الشافعي".ٚ
وقاؿ أيضاً " :فاألليؽ في حد الشاذ ما َّ

ٔ المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ دص. ٖٜ:

ٕ المرجع السابؽ .وانظر صحيح البخاري د٘ ، ٖٔٚومسمـ د. ٕٜٔٛ

ٖ إسماعيؿ ابف كثير القرشي" ،اختصار عموـ الحديث -مع شرحو الباعث الحثيث" ،إشػراؼ
د .عمي ونيس ،دط ،ٔ:الرياض :دار ابف الجوزي لمنشر والتوزيعٖٔٗ٘ ،ىػ  ،دص. ٘ٛ:

ٗ فتح المغيث دٔ. ٕٜٗ/

٘ عبد الرحمف بف أبي بكػر السػيوطي" ،ألفيػة السػيوطي فػي عمػـ الحػديث" ،حققػو  :األسػتاذ
أحمد محمد شاكر ،دبيروت:المكتبة العممية  ،دص. ٕٕ:

 ٙنزىة النظر دص. ٛ٘:
 ٚالنكت دٕ. ٙٚٔ/
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 المطمب الثاني  :تحرير معنى الشاذ عند اإلماـ الشافعي :تقدـ أف المتأخريف تتابعوا عمى افتراض وجود االختالؼ بيف تعريؼ غالب
الحفاظ المتقدميف وبيف تعريؼ اإلماـ الشافعي ،فجعموا المتقدميف يطمقونو
عمى مطمؽ التفرد بما ال أصؿ لو ،والشافعي يقيده بمخالفة الراوي لمف شاركو
برواية مدار الحديث ،كما رواه يونس بف عبد األعمى عف الشافعي ،ورواه عف
يونس جماعة ،وانما فيموا ذلؾ مف كالـ الخميمي حيف قاؿ " :فقد قاؿ الشافعي
وجماعة مف أىؿ الحجاز  :الشاذ عندنا ما يرويو الثقات عمى لفظ واحد،
ائدا أو ناقصاً .والذي عميو حفاظ الحديث  :الشاذ  :ما
ويرويو ثقة خالفو ز ً
ليس لو إال إسناد واحد يشذ بذلؾ شي ثقة أو غير ثقة "ٔ ،ولـ أر مف خالؼ
في ىذا مف المتأخريف أو حاوؿ أف يتممس وجياً لتخريج كالـ الشافعي ،إال ما
ذكره الزركشي عف بعض المحدثيف ولـ يسمو حيف قاؿ " :وحاوؿ بعضيـ نفي
الخالؼ في ذلؾ  ،فقاؿ  :ال يحمؿ كالـ الشافعي عمى خالؼ قوؿ المحدثيف،
بؿ كالـ الشافعي محموؿ عمى حكـ الشاذ الذي ال يحتج بو ،وىو الذي انفرد
بو ثقة عف غيره مخالؼ لما رواه الناس ،وىو بيذا المعنى يسمى منك ارً،
فعممنا مف ىذا أف مراد الشافعي بياف حكـ الشاذ الذي ال يحتج بو ،ال تعريؼ
الشاذ مف حيث ىو؛ ألف الشافعي أجؿ مف أف يخفى عميو ذلؾ ،بؿ كالـ
الشافعي يفيـ أف أىؿ الحديث يطمقوف الشاذ عمى ما انفرد بو ثقة"ٕ .وىذا
الذي ظير لي  :بأف الشافعي لـ يخالؼ الحفاظ في تعريؼ الشاذ  ،وذلؾ مف
أوجو عدة:
األوؿ  :أف الشافعي مف أئمة المغة فال يخفى عميو معنى ىذا المفظ في المغة
حتى ينزلو عمى غير مدلولو في الرواية ،فإف الشاذ  -كما تقدـ  -ال ُمنفرد
الذي تفرد بالشيء ففارؽ غيره ،فأطمقوه عمى مف تنحى ففارؽ قبيمتو ومنزلو
وحيو ،حتى استعمؿ في كؿ ما انفرد عف سائر جنسو في األقواؿ ،سواء في

ٔ اإلرشاد دٔ. ٔٚٙ/
ٕ النكت دٕ. ٖٜٔ/

888
القراءة أو الحديث أو الفقو أو النحو ،فيقاؿ قراءة شاذة ،ووجو في المغة شاذ،
ومسألة في الفقو شاذة ،أي خالفت األصوؿ في الباب ،وتقدـ قوؿ الزمخشري
في تفسير الشذوذ قوليـ " :وىذا مما شذ عف األصوؿ"ٔ ،وقوؿ ابف سيده :
"وسمى أىؿ النحو ما فارؽ ما عميو بقية بابو وانفرد عف ذلؾ إلى غيره شاذاً،
حمالً ليذا الموضع عمى حكـ غيرهٕ .فمذا قاؿ ابف ىشاـ النحوي وأبو عبيد
القاسـ بف سالـ " :الشافعي ممف تؤخذ عنو المغة" .وقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ
" :كاف الشافعي رحمو اهلل مف أفصح الناس"ٖ .فال يمكف لمثؿ ىذا اإلماـ أف
يصطمح في تعريؼ الشاذ اصطالحاً يخالؼ ما وضع ألجمو ىذا المفظ في المغة،
ثـ يطمقو عمى مصطمح حديثي يخالؼ فيو نقاد الحديث ،وال يمكف أف يخفى
عمى مثؿ اإلماـ الشافعي ما جرى عميو استعماؿ الحفاظ قبمو؛ كشعبة وابف
ميدي ،أو نقاد الحديث مف معاصريو؛ كأحمد بف حنبؿ وعمي بف المديني ،
بأف الشاذ في الحديث كالشاذ في القراءة والمغة والنحو ،وىو الذي فارؽ بابو،
فتفرد راو بما ال أصؿ لو سنداً أو متناً ،كيؼ؟ وىو الذي نص عمى ذلؾ حيف
قاؿ أثناء تعريفو لمشاذ " :اإلجماع أكثر مف الخبر المنفرد"ٗ .لذا لما نقؿ
العالمة الزركشي قولو ىذا قاؿ " :وليذا قدـ الشافعي اإلجماع عمى النص لما
رتب األدلة  ...وكذا قاؿ اإلماـ في باب التراجيح مف البرىاف :دإذا أجمعوا عمى
خالؼ الخبر تطرؽ الوىف إلى رواية الخبر "٘.

ٔ أساس البالغة دٔ. ٜٜٗ/

ٕ المحكـ والمحيط األعظـ د ، ٙٔٓ/ٚونقمو ابف منظور في لساف العرب دٖ. ٜٗٗ/
ٖ رواىما ابف أبي حاتـ في آداب الشافعي ومناقبو دص. ٔٓٔ:

ٗ رواه ابف أبي حاتـ في آداب الشافعي ومناقبػو دص ، ٔٚٚ:والبييقػي فػي معرفػة السػنف
واآلثار دٔ. ٖٔٗ/

٘ محمػػد بػػف عبػػد اهلل الزركشػػي" ،البحػػر المحػػيط" ،دط ،ٔ:الناشػػر :دار الكتبػػئٗٔٗ ،ىػػػ ،
د. ٜٗٓ/ٙ
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الثاني  :أف الشافعي ،وىو مف أئمة الحديث ،جاء في سياؽ كالمو تقري ارً
ومناظرة بياف الشاذ كما ىو عند باقي حفاظ الحديث ،ففرؽ بيف الشاذ الذي
ىو التفرد بالمخالفة ألصوؿ األحاديث في باب ما ،وبيف المخالفة في المعموؿ
الذي ىو اختالؼ بيف رواة حديث معيف.
 أما المعموؿ ،فقد بينو اإلماـ الشافعي حيف ذكر شروط راوي الخبر ليكوفحجة فقاؿ " :إذا شرؾ أىؿ الحفظ في الحديث وافؽ حديثيـ ،برياً مف أف يكوف
مدلساً يحدث عمف لقي ما لـ يسمع منو ،ويحدث عف النبي ما يحدث الثقات
خالفو عف النبي ،ويكوف ىكذا مف فوقو ممف حدث حتى ينتيي بالحديث
موصوالً إلى النبي  ،أو إلى مف انتيى بو إليو دونو ،ألف كؿ واحد مثبت
لمف حدثو ،ومثبت عمى مف حدث عنو" ،حتى قاؿ " :ويعتبر عمى أىؿ الحديث
بأف إذا اشتركوا في الحديث عف الرجؿ بأف يستدؿ عمى حفظ أحدىـ بموافقة
أىؿ الحفظ ،وعمى خالؼ حفظو بخالؼ أىؿ الحفظ لو ،واذا اختمفت الرواية
استدلمنا عمى المحفوظ منيا والغمط بيذا "ٔ.
 وأما الشاذ فقد جاء في كتاب "األـ" لإلماـ الشافعي تحديده عمى لساف أبييوسؼ القاضي صاحب أبي حنيفة عمى ما ىو معروؼ عند العمماء ،فكاف
الشافعي يسوؽ ما ذكره في حد الشاذ مف أنو ما خالؼ الكتاب والسنة وما
يعرفو الفقياء ،فيقره عمى تعريؼ الشاذ ،لكنو َي ُّ
رد عميو اعتبار الخبر المنفرد
الصحيح إذا خالؼ قياسو أو ما فيمو مف ظاىر القرآف شاذاً ،فمما أورده عف
أبي يوسؼ في ذلؾ :
أ -ذكر الشافعي قوؿ أبي حنيفة فيمف تزوج خمس نسوة في عقد ثـ أسمـ،
فإنو يفرؽ بينو وبينيف ،ثـ قوؿ األوزاعي أنو " :بمغنا أنو قاؿ أيتيف شاء" ،
ثـ قاؿ " :وقاؿ أبو يوسؼ  -رحمو اهلل  -ما قاؿ رسوؿ اهلل  فيو كما قاؿ،
وقد بمغنا مف ىذا ما قاؿ األوزاعي ،وىو عندنا شاذ ،والشاذ مف الحديث ال

ٔ الرسالة دص . ٖٜٙ،ٖٛٓ:وانظر :المدخؿ إلى عمـ السنف لمبييقػي دٔ ، ٕٔٛ/الكفايػة
لمخطيب دص. ٕٗ:
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يؤخذ بو؛ ألف اهلل تبارؾ وتعالى لـ يحؿ إال نكاح األربع ،فما كاف مف فوؽ ذلؾ
كمو فحراـ مف اهلل في كتابو ،فالخامسة ونكاح األـ واألخت سواء في ذلؾ كمو
حراـ ،فمو أف حربياً تزوج أما وابنتيا ،أكنت أدعيما عمى النكاح؟ أو تزوج
أختيف في عقدة النكاح ثـ أسمموا ،أكنت أدعيما عمى النكاح؟ وقد دخؿ باألـ
والبنت أو باألختيف ،فكذلؾ الخمس في عقدة ،ولو كف في عقد متفرقات جاز
نكاح األربع وفارؽ اآلخرة" .فرد عميو الشافعي في زعمو شذوذ خبر ابف عمر
الف ْب َف سمَم َة الثَّقَ ِف َّي أَسمَـ وتَ ْحتَ ُو ع ْ ِ
اؿ لَ ُو َّ
الن ِب ُّي : 
 : أ َّ
س َوٍة ،فَقَ َ
َف َغ ْي َ
َ
ش ُر ن ْ
ْ َ َ
َ َ
«أ َْم ِس ْؾ أ َْرَب ًعاَ ،وفَ ِ
س ِائ َرُى َّف»ٔ .وبيف أف الحديث ىو األصؿ في الباب بال
ار ْ
ؽ َ
معارض ،وأنو ال يعارض أصالً آخر ،حتى قاؿ" :أفرأيت غيالف ،أليس بوثني،
ونساؤه وثنيات ،وشيوده وثنيوف؟ قاؿ  :أجؿ ،قمت :فمو كاف في اإلسالـ،
فتزوج بشيود وثنييف ،أو ولي وثني أيجوز نكاحو؟ قاؿ  :ال ،قمت  :فأحسف
حالو في النكاح حاؿ لو ابتدأ فييا النكاح في اإلسالـ رددتو ،مع أنا نروى أنيـ
قد ينكحوف بغير شيود وفي العدة ،وما جاز في أىؿ الشرؾ إال واحد مف
قوليف  :إما ما قمت إف خالؼ السنة فنفسخو كمو ونكمفو بأف يبتدئ النكاح في
اإلسالـ ،واما أف ال تنظر إلى العقدة وتجعمو معفواً ليـ كما عفي ليـ ما ىو
أعظـ منو مف الشرؾ والدماء والتباعات ،وتنظر إلى ما أدركو اإلسالـ مف
األزواج  :فإف كف عددا أكثر مف أربع ،أمرتو بفراؽ األكثر؛ ألنو ال يحؿ الجمع
بيف أكثر مف أربع ،واف كف أختيف أمرتو بفراؽ إحداىما؛ ألنو ال يحؿ الجمع

ٔ رواه الشػػافعي فػػي األـ د ٖٛٔ/ٚ؛ وأحمػػد ابػػف حنبػػؿ الشػػيباني ،فػػي "المسػػند" ،المحقػػؽ:
شعيب األرنؤوط وآخروف ،دط :ٔ:بيروت :مؤسسة الرسالةٕٔٗٔ،ىػػ  ،د ٜٗٙٓ؛ والترمػذي

فػػي "السػػنف" د ٕٔٔٛ؛ ومحمػػد بػػف يزيػػد ابػػف ماجػػة فػػي "السػػنف" ،تحقيػػؽ :محمػػد فػؤاد عبػػد
البػػاقي ،دط :مصػػر :دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة  -فيصػػؿ عيسػػى البػػابي الحمبػػي  ،دٖ٘ ٜٔ؛

وابػف حبػػاف ،فػػي صػػحيحو -كمػا فػػي اإلحسػػاف ،د ٗٔ٘ٙ؛ ومحمػػد بػف عبػػد اهلل الحػػاكـ ،فػػي
"المستدرؾ عمى الصحيحيف" ،تحقيؽ :مصطفى عبد القػادر عطػا ،دط،ٔ:بيػروت  :دار الكتػب

العمميةٔٗٔٔ ،ىػ  ،د. ٕٜٚٚ
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بينيما ،واف كف ذوات محارـ فرقت بينو وبينيف فتكوف قد عفوت العقدة،
ونظرت إلى ما أدركو اإلسالـ منيف ،فإف كاف يصمح أف يبتدئ نكاحو في
اإلسالـ أقررتو معو ،واف كاف ال يصمح رددتو كما حكـ اهلل ورسولو فيما أدرؾ
مف المحرـ ،قاؿ اهلل عز وجؿ  :ﮋﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮊ [البقرة ]ٕٚٛ :اآلية إلى قولو ﮋ ﰅ ﰆ

ﰇﮊ [البقرة:

ٔ ،]ٕٛووضع رسوؿ اهلل  - بحكـ اهلل  -كؿ ربا أدركو اإلسالـ ،ولـ
يقبض ،لـ يأمر أحدا قبض ربا في الجاىمية أف يرده ،وىكذا حكـ في األزواج
عفا العقدة ،ونظر فيما أدركو ممموكاً بالعقدة ،فما حؿ فيو مف العدد أقره ،وما
حرـ مف العدد نيى عنو .ٔ"
ب -قاؿ الشافعي " :قاؿ أبو يوسؼ  :ما قالو عف رسوؿ اهلل  فيو كما قاؿ،
ولرسوؿ اهلل  في الفيء وغيره حاؿ ليست لغيره ،وقد أسيـ رسوؿ اهلل 
لعثماف بف عفاف  في بدر ولـ يشيدىا ،فقاؿ  :وأجري يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :
«وأجرؾ» .قاؿ  :وأسيـ أيضا لطمحة بف عبيد اهلل في بدر ولـ يشيدىا ،فقاؿ :
وأجري؟ فقاؿ « :وأجرؾ» ،ولو أف إماماً مف أئمة المسمميف أشرؾ قوماً لـ
يغزوا مع الجند لـ يتسع ذلؾ لو وكاف مسيئاً فيو ،وليس لألئمة في ىذا ما
لرسوؿ اهلل  ،فال نعمـ رسوؿ اهلل  أسيـ ألحد مف الغنيمة ممف قتؿ يوـ
بدر وال يوـ حنيف وال يوـ خيبر ،وقد قتؿ بيا رىط معروفوف ،فما نعمـ أنو
أسيـ ألحد منيـ ،وىذا ما ال يختمؼ فيو ،فعميؾ مف الحديث بما تعرؼ العامة
واياؾ والشاذ منو ،فإنو حدثنا ابف أبي كريمة ،عف أبي جعفر ،عف رسوؿ اهلل
 أنو دعا الييود فسأليـ فحدثوه ،حتى كذبوا عمى عيسى ،فصعد النبي 
المنبر فخطب الناس ،فقاؿ « :إف الحديث سيفشو عني فما أتاكـ عني يوافؽ
القرآف فيو عني ،وما أتاكـ عني يخالؼ القرآف فميس عني» .مسعر بف كداـ
والحسف بف عمارة ،عف عمرو بف مرة ،عف البختري ،عف عمي بف أبي طالب

ٔ األـ لمشافعي د. ٖٛٔ/ٚ
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 أنو قاؿ  :دإذا أتاكـ الحديث عف رسوؿ اهلل  ،فظنوا أنو الذي ىو أىدى،
والذي ىو أتقى ،والذي ىو أحيا" .أشعث بف سوار واسماعيؿ بف أبي خالد،
عف الشعبي ،عف قرظة بف كعب األنصاري أنو قاؿ  :أقبمت في رىط مف
األنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بف الخطاب  يمشي حتى انتيينا إلى مكاف
قد سماه .ثـ قاؿ ىؿ تدروف لـ مشيت معكـ يا معشر األنصار؟ قالوا  :نعـ ،
لحقنا؟ قاؿ  :دإف لكـ الحؽ ،ولكنكـ تأتوف قوماً ليـ دوي بالقرآف كدوي النحؿ،
[فاقتموا ] الرواية عف رسوؿ اهلل  وأنا شريككـ  ،فقاؿ قرظة  :ال أحدث
أبدا .كاف عمر  -فيما بمغنا  -ال يقبؿ الحديث عف
حديثاً عف رسوؿ اهلل ً 
رسوؿ اهلل  إال بشاىديف ،ولوال طوؿ الكتاب ألسندت الحديث لؾ ،وكاف عمي
بف أبي طالب  ال يقبؿ الحديث عف رسوؿ اهلل  ،والرواية تزداد كثرة،
ويخرج منيا ما ال يعرؼ ،وال يعرفو أىؿ الفقو ،وال يوافؽ الكتاب وال السنة،
فإياؾ وشاذ الحديث ،وعميؾ بما عميو الجماعة مف الحديث ،وما يعرفو
الفقياء ،وما يوافؽ الكتاب والسنة ،فقس األشياء عمى ذلؾ ،فما خالؼ القرآف
فميس عف رسوؿ اهلل  ،واف جاءت بو الرواية"ٔ .فأقر الشافعي أبا يوسؼ
عمى ما ذكره في حد الشاذ ،لكنو عارضو؛ فرد عميو تنزيمو ىذا التعريؼ عمى
ما يخالؼ قياسو ،أو ما ظير لو مف القرآف ،فقاؿ " :فأما ما ذىب إليو مف
إبطاؿ الحديث وعرضو عمى القرآف ،فمو كاف كما ذىب إليو كاف محجوجاً بو،
وليس يخالؼ القرآف الحديث ،ولكف حديث رسوؿ اهلل  مبيف معنى ما أراد
اهلل  :خاصاً وعاماً ،وناسخاً ومنسوخاً ،ثـ يمزـ الناس ما سف بفرض اهلل ،فمف
قبؿ عف رسوؿ اهلل  فعف اهلل  قبؿ؛ ألف اهلل تعالى أباف ذلؾ في غير

موضع مف كتابو ،قاؿ اهلل عز وجؿ  :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ[النور ]56 :اآلية ،وقال عز

وجل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [النور:

ٖ ،]ٙوبيف ذلؾ رسوؿ اهلل  : فأخبرنا سفياف بف عيينة ،عف سالـ أبي
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النضر ،قاؿ :أخبرني عبيد اهلل بف أبي رافع ،عف أبيو عف رسوؿ اهلل  - أنو
قاؿ « :ما أعرفف ما جاء أحدكـ األمر مف أمري مما أمرت بو أو نييت عنو،
فيقوؿ  :ال ندري ما ىذا؟ ما وجدنا في كتاب اهلل عز وجؿ أخذنا بو» .ولو كاف
كما قاؿ أبو يوسؼ  -رحمو اهلل تعالى  -دخؿ مف رد الحديث عميو ما احتج
بو عمى األوزاعي ،فمـ يجز لو المسح عمى الخفيف ،وال تحريـ جمع ما بيف
المرأة وعمتيا ،وال تحريـ كؿ ذي ناب مف السباع ،وغير ذلؾ"ٔ.
الثالث  :يتبيف مف ىذا أف اإلماـ الشافعي حيف عرؼ الشاذ الذي نقمو أىؿ
الحديث عنو لـ يقصد المخالفة االصطالحية الحديثية في الحديث المعموؿ،
وانما أراد تقرير الشاذ الذي يخالؼ غيره مما جاء مف نصوص الباب عف
الصحابة  ،فكالمو عنو جاء في سياؽ الرد عمى مف ال يقبؿ أحاديث اآلحاد
الصحيحةٕ ،إما لكونيـ ال يقبموف الحديث المنفرد ،أو يجعموف كؿ خبر يخالؼ
قياسيـ أو ما فيموه مف ظاىر القرآف شاذاً ،حيث قاؿ " :األصؿ قرآف أو سنة،
فإف لـ يكف فقياس عمييما .واذا اتصؿ الحديث عف رسوؿ اهلل  ،وصح
اإلسناد بو ،فيو سنة .واإلجماع  :أكبر مف الخبر المنفرد .والحديث عمى
ظاىره ،واذا احتمؿ المعاني فما أشبو منيا ظاىر األحاديث أوالىا بو ،واذا
تكافأت األحاديث فأصحيا إسناداً أوالىا .وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع
ابف المسيب  ..ال يقاس أصؿ عمى أصؿ ،وال يقاس عمى خاص .وال يقاؿ
لألصؿ  :لـ؟ وال كيؼ؟ إنما يقاؿ لمفرع  :لـ؟ فإذا صح قياسو عمى األصؿ صح
وقامت بو  ..ليس الشاذ مف الحديث أف يروي الثقة حديثاً لـ يروه غيره ،إنما
الشاذ مف الحديث أف يروي الثقات حديثاً ،فيشذ عنيـ واحد ،فيخالفيـ ...
وكالِّ قد رأيتو استعمؿ الحديث المنفرد  :استعمؿ أىؿ المدينة حديث التفميس،

ٔ األـ لمشافعي د. ٖٙٓ/ٚ
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ِِ
َح ُّ
ؽ ِب ِو ِم ْف َغ ْي ِرِه»ٔ ،
قوؿ النبي « : إذا أ َْد َر َؾ َّ
الر ُج ُؿ َمالَ ُو ِب َع ْينو ،فَ ُي َو أ َ
واستعمؿ أىؿ العراؽ حديث العمرىٕ ،وكؿ قد استعمؿ الحديث المنفرد ،ىؤالء
أخذوا بيذا ،وتركوا اآلخر ،وىؤالء أخذوا بيذا ،وتركوا اآلخر  ..إذا جاء عف
أصحاب النبي  أقاويؿ مختمفة ،ينظر إلى ما ىو أشبو بالكتاب والسنة ،
فيؤخذ بو"ٖ.
فقصد اإلماـ الشافعي أنو ليس مف الشاذ  -المخالؼ لإلجماع واألحاديث
المحفوظة  -األفراد التي يتفرد بيا المتقنوف الحفاظ ولـ تخالؼ اإلجماع أو
األصوؿ ،لذا قاؿ " :وكال قد رأيتو استعمؿ الحديث المنفرد" ،فبيذا السياؽ
ينبغي أف يفيـ قوؿ اإلماـ الشافعي "اإلجماع أكبر مف الخبر المنفرد" ،فإنو قد
فسره بقولو "إنما الشاذ مف الحديث أف يروي الثقات حديثاً ،فيشذ عنيـ واحد
لمتف وا ٍ
فيخالفيـ بقولو" ،أي المخالفة في األصوؿ العامة ،ال المخالفة ٍ
سناد في
حديث معيف ،والذي ىو المعموؿ عمى اصطالح المحدثيف ،إذا ليس ىو الوارد
في سياؽ كالـ اإلماـ الشافعي في مناظرتو مع مف يحكـ بشذوذ األحاديث
الصحيحة الثابتة ،بؿ ىي المخالفة التي أشار ليا في إحدى مناظرتو حيف ذكر
المخالفة في الخبر المنفرد فقاؿ " :فروى ابف المسيب ،عف أبي ىريرة ،عف
النبي  شيئاً ،وأخذ بو ،ولو فيو مخالفوف مف األمة ،وعف أبي سعيد الخدري

ػو ِب َع ْي ِن ِػو ِع ْن َػد
ٔ الحديث رواه البخاري دٕٕٓٗ  ،ومسمـ د . ٜٔ٘٘بممفظ َ « :م ْػف أ َْدَر َؾ َمالَ ُ
سٍ
َح ُّ
ؽ ِب ِو ِم ْف َغ ْي ِرِه».
س فَ ُي َو أ َ
اف  -قَ ْد أَ ْفمَ َ
َر ُج ٍؿ  -أ َْو إِ ْن َ
ضػػػػى َّ
ػػػي 
الن ِبػ ُّ
ٕ روى البخػػػػاري دٕ٘ ، ٕٙومسػػػػمـ دٕ٘ ٔٙعػػػػف َجػػػػا ِب ٍر  ، قَػػػػا َؿ« :قَ َ
َّ ِ
ِ
ػو َولِ َع ِق ِب ِػو ،فَِإ َّن َيػا
ُع ِم َر ُع ْمَرى لَ ُ
ُّما َر ُج ٍؿ أ ْ
ِبال ُع ْم َرى ،أَن َيا ل َم ْف ُوى َب ْت لَ ُو»  ،وفي لفظ لمسمـ « :أَي َ

َعطَى عطَاء وقَع ْت ِف ِ
يػث» .والعمػرى
يو ا ْل َم َو ِار ُ
َعطَ َ
اىا ،أل ََّن ُو أ ْ
ُع ِط َي َيا ،ال تَْر ِجعُ إِلَى الَِّذي أ ْ
لِمَِّذي أ ْ
َ ً َ َ
 :أف يقوؿ رجؿ آلخر أعمرتؾ داري ،أي جعمتيا لؾ مدة عمري .وقولو دلمف وىبت لو  :أي
عمى التأبيد ال ترجع إلى الواىب أو ورثتو.

ٖ آداب الشافعي ومناقبو البف أبي حاتـ دص . ٔٚٚ :وقد حذفت األسانيد فيما بيف النقػوؿ
عف الشافعي ،وقد جاء متصالً عند البييقي في مناقب الشافعي دٕ. ٖٓ/

888
في الصرؼ شيئاً ،فأخذ بو ،ولو فيو مخالفوف مف األمة ،وروى عطاء ،عف
جابر بف عبد اهلل ،عف النبي  في المخابرة شيئاً ،وأخذ بو ،ولو فيو
مخالفوف ،وروى الشعبي ،عف عمقمة ،عف عبد اهلل ،عف النبي  أشياء،
أخذ بيا ،ولو فييا مخالفوف مف الناس اليوـ ،وقبؿ اليوـ"ٔ.
الرابع  :أف الحافظ أبا بكر األثرـ  -وىو اآلخذ عف تالميذ الشافعي ومف
عرؼ الحديث الشاذ حيف ذكر حديث عقبة بف عامر :أف
أبرزىـ اإلماـ أحمد ّ -
رسوؿ اهلل  قاؿ« :يوـ عرفة وأياـ التشريؽ أياـ أكؿ وشرب» ،فقاؿ " :وأما
حديث عقبة بف عامر فإنو حديث تفرد بو موسى بف عمي ،وروى الناس ىذا
الحديث مف وجوه كثيرة ،فمـ يدخموا فيو صوـ عرفة غيره .وقد يكوف مف
الحافظ الوىـ أحياناً ،فاألحاديث إذا تظاىرت فكثرت كانت أثبت مف الواحد
الشاذ ،كما قاؿ إياس بف معاوية  :دإياؾ والشاذ مف العمـ  ،وقاؿ إبراىيـ بف
أدىـ  :دإنؾ إف حممت شاذ العمماء حممت ش ارً كثي ارً  .فالشاذ عندنا ىو الذي
ٍ
بشيء لـ يجئ
يجيء بخالؼ ما جاء بو غيره ،وليس الشاذ الذي يجيء وحده
أحد بمثمو ،ولـ يخالفو غيره"ٕ .فالحافظ األثرـ طابؽ بتعريفو لمشاذ تعريؼ
اإلماـ الشافعي تماماً ،بؿ لعمو أخذه عنو كما ىو الظاىر مف نسج عبارتو،
فيكوف تمثيمو كذلؾ لمشاذ  -بالمثاؿ الذي ذكره مف تفرد الراوي بما ال أصؿ لو
دوف مخالفة أحد ،وبقرينة ذكر األقواؿ التي أوردىا عف ابف معاوية وابف أدىـ
في الشاذ -تفسي ارً صحيحاً لتعريؼ اإلماـ الشافعي لمشاذ ،وما تعارؼ عميو
الناس في عصره وما قبمو.
الخامس  :أف النص الذي استدؿ بو المصنفوف عمى تعريؼ اإلماـ الشافعي
لمشاذ لـ يرد في كتاب مف كتبو حتى نطمئف لسالمة النص مف التقديـ
والتأخير أو الرواية بالمعنى ،وانما رواه جماعة مف الرواة عف تمميذه يونس
بف عبد األعمى عنو ،فصار فيو اختالؼ في المفظ ،لذا فما نقمو الخميمي عف

ٔ األـ لمشافعي د. ٕٜٙ/ٚ
ٕ ناس الحديث ومنسوخو دص. ٜٔٚ:
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اإلماـ الشافعي أنو قاؿ  :دالشاذ عندنا ما يرويو الثقات عمى لفظ واحد ويرويو
ائدا أو ناقصاً  ،لـ نقؼ عميو بيذا المفظ مسنداً عف الشافعي عند
ثقة خالفو ز ً
جميع مف روى التعريؼ عنو ،فإنيـ كميـ لـ يذكروا كممة دعمى لفظ واحد ،
ائدا أو ناقصاً  ،فالظاىر أنو رواه بالمعنى الذي فيمو ،فالمسند
وال قالوا  :دز ً
منو جاء مف طريؽ أبي بكر محمد بف إسحاؽ الص ّغاني عف يونس عنو قاؿ :
"أف يروي الثقة حديثًا يخالؼ ما يروي الناس"ٔ ،وفي رواية عبد الرحمف ابف
أبي حاتـ عف يونس " :أف يروي الثقات حديثاً فيشذ عنيـ واحد فيخالفيـ"،
وفي رواية أبيو أبي حاتـ عف يونس " :أف يروي الثقات حديثاً عمى نص  ،ثـ
يرويو ثقة خالفاً لروايتيـ"ٕ ،وبنحوه في رواية الحسف بف إسحاؽ الخوالني
ويحيى بف زكريا ،وكذا رواية محمد بف سفياف ،ثالثتيـ عف يونس بمفظ " :أف
نص ،يرويو بعضيـ مخالؼ ليـ"ٖ .واختار ابف
يروي الثقات حديثاً عمى ٍّ
الصالح في "مقدمتو" لفظ محمد بف إسحاؽ الص ّغاني ،وعنو صدر مف بعده
حيث قاؿ " :روينا عف يونس بف عبد األعمى ،قاؿ  :قاؿ الشافعي رضي اهلل
عنو" :دليس الشاذ مف الحديث أف يروي الثقة ما ال يروي غيره ،إنما الشاذ أف
يروي الثقة حديثا يخالؼ ما روى الناس  ،وحكى الحافظ أبو يعمى الخميمي
القزويني نحو ىذا عف الشافعي"ٗ .فالظاىر أف كؿ الروايات المسندة تدؿ عمى
معنى المخالفة ألحاديث الناس في الباب ،ال عمى المخالفة في حديث بعينو،

ٔ رواه الحػػاكـ فػػي معرفػػة عمػػوـ الحػػديث دص ، ٜٔٔ:والبييقػػي فػػي معرفػػة السػػنف واآلثػػار
دٔ ، ٖٔٗ/وفي المدخؿ إلى عمـ السنف دٔ. ٕٙٚ/

ٕ انظر لمفظ أبي حاتـ وابنو عبد الرحمف كتاب آداب الشافعي البف أبي حاتـ د . ٜٔٚومػف
طريقو رواه الخطيب في الكفاية دص. ٔٗٔ:

ٖ رواه ابف عدي في الكامؿ دٔ ٕٓٚ/عف الحسف بف إسحاؽ الخػوالني ويحيػى بػف زكريػا،
ورواه البييقي في مناقب الشافعي دٕ ٖٓ/عف محمد بف سفياف .إال أنو جاء فػي مطبوعػة
نص أو قاؿ عمى نسؽ".
الكامؿ "عمى نصرتيـ" .وقاؿ ابف سفياف في روايتو " :عمى ٍّ

ٗ معرفة أنواع عموـ الحديث دص. ٚٙ:
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ألنيا جاء كالتفسير لما ذكره قبمو حيف قاؿ " :اإلجماع أكثر مف الخبر المنفرد،
ُّ
الشاذ مف الحديث أف يروي الثقة ما ال يروي غيره ،ىذا ليس بشاذ ،إنما
وليس
ٔ
ُّ
الشاذ  :أف يروي الثقة حديثًا يخالؼ ما روى الناس ،فيو الشاذ مف الحديث" .
وقد تقدـ مراد الشافعي بالمخالفة.
والواقع أف الخميمي ىو الذي وقع في أمريف خالؼ فييا الناس :
األوؿ  :أنو نصب الخالؼ بيف األمة واإلماـ الشافعي في تعريؼ الحديث
الشاذ ،وال ُيعمـ أف أحداً وافقو ممف جاء بعد الشافعي حتى عصره ،وسيأتي
بوب لمشاذ مف المحدثيف مف طبقة شيوخ الخميمي وأقرانو
قريباً أف كؿ مف ّ
جعموا تعريؼ الشافعي موافقاً لما عميو تعريؼ باقي الحفاظ ،حتى جاء ابف
الصالح فأيده عمى نصب ىذا الخالؼ ،وتبعو عميو المتأخروف.
الثاني  :أف الخميمي جعؿ الشاذ وصؼ لكؿ ر ٍ
او دوف مرتبة الحفاظ األثبات،
فقاؿ " :والذي عميو حفاظ الحديث  :الشاذ ما ليس لو إال إسناد واحد ،يشذ
بذلؾ شي ثقة كاف أو غير ثقة ،فما كاف عف غير ثقة فمتروؾ ،ال يقبؿ ،وما
كاف عف ثقة يتوقؼ فيو ،وال يحتج بو"ٕ .قاؿ ابف رجب " :كالـ الخميمي في
تفرد الشيوخ ،والشيوخ في اصطالح أىؿ ىذا العمـ  :عبارة عمف دوف األئمة
والحفاظ ،وقد يكوف فييـ الثقة وغيره"ٖ .قمت  :والحفاظ ال يجعموف الشاذ
وصفاً الزماً لكؿ ر ٍ
او ثقة دوف مرتبة األئمة الحفاظ ،بؿ الشذوذ يحصؿ في
حديث األئمة الحفاظ كما يحصؿ في حديث مف دونيـ مف الثقات كما تقدـ في
تعريفيـ لمشاذ المنكر ،وىو وصؼ يط أر عمى رواية الراوي ،وىذا ال يحتاج
لتدليؿ.

ٔ ىذه رواية الصغاني عند البييقي في معرفة السنف واآلثار دٔ ، ٖٔٗ/وفػي المػدخؿ إلػى
عمـ السنف دٔ. ٕٙٚ/

ٕ اإلرشاد دٔ. ٔٚٙ/

ٖ شرح عمؿ الترمذي دٕ. ٙ٘ٛ/
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السادس  :لـ يفيـ األئمة  -قبؿ الخميمي  -أف الشافعي خالؼ الناس في
تعريؼ الشاذ ،بؿ رووه عنو عمى المعروؼ المشيور عندىـ في التفرد :
فبوب الحاكـ عمى الشاذ ،فقاؿ " :وىو غير المعموؿ ،فإف المعموؿ ما
أ-
ّ
يوقؼ عمى عمتو ،أنو دخؿ حديث في حديث ،أو وىـ فيو راو ،أو أرسمو واحد
فوصمو واىـ ،فأما الشاذ فإنو حديث يتفرد بو ثقة مف الثقات ،وليس لمحديث
أصؿ متابع لذلؾ الثقة الذي يتفرد بو ثقة" ،واتبع الحاكـ ىذا التبويب بتعريؼ
اإلماـ الشافعي مباشرة كالتفسير لو حيف قاؿ " :إنما الشاذ أف يروي الثقة
حديثاً يخالؼ فيو الناس" ،ولـ يذكر تحت الباب تعريفاً لغير الشافعي ،ثـ مثّؿ
لو بالحديث المتقدـ عف معاذ  في الجمع بيف الصموات بقولو  :دومثالو ٔ .
ب -وىو الذي فيمو الحافظ البييقي كذلؾ – وىو ناقؿ ومحرر عمـ الشافعي
– حيف بوب باباً ،فقاؿ{ :انتقاد الرواية وما يستدؿ بو عمى خطأ الحديث}،
فاسند فيو تعريؼ الشافعي لمشاذ بالمفظ اآلنؼ عند الحاكـ ،ثـ قاؿ " :ىذا
النوع مف معرفة صحيح الحديث مف سقيمو ،ال يعرؼ بعدالة الرواة وجرحيـ،
وانما يعرؼ بكثرة السماع ،ومجالسة أىؿ العمـ بالحديث ومذاكرتيـ ،والنظر في
كتبيـ ،والوقوؼ عمى روايتيـ حتى إذا شذ منيا حديث عرفو ...وقد يزؿ
الصدوؽ فيما يكتبو ،فيدخؿ لو حديث في حديث ،فيصير حديث روي بإسناد
ضعيؼ مركباً عمى إسناد صحيح ،وقد يزؿ القمـ ويخطئ السمع ويخوف
الحفظ ،فيروي الشاذ مف الحديث عف غير قصد ،فيعرفو أىؿ الصنعة الذيف
قيضيـ اهلل لحفظ سنف رسولو  عمى عباده"ٕ.
ج -وبوب الخطيب البغدادي باباً فقاؿ " :ترؾ االحتجاج بمف غمب عمى حديثو
الشواذ ورواية المناكير والغرائب مف األحاديث"  ،ثـ أورد كالـ الشافعي مقروناً
بكالـ شعبة حيف قاؿ ":يجيئؾ الحديث الشاذ إال مف الرجؿ الشاذ" ،وقوؿ
الحافظ صالح البغدادي " :الحديث الشاذ الحديث المنكر الذي ال يعرؼ"  ،وقوؿ

ٔ معرفة عموـ الحديث دص. ٜٔٔ:
ٕ معرفة السنف واآلثار دٔ. ٔٗٗ/
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أحمد " :إذا سمعت أصحاب الحديث يقولوف :ىذا حديث غريب أو فائدة ،فاعمـ
أنو خطأ ،أو دخؿ حديث في حديث ،أو خطأ مف المحدث ،أو حديث ليس لو
إسناد ،واف كاف قد روى شعبة وسفياف"ٔ .ثـ قاؿ " :وأكثر طالبي الحديث في
ىذا الزماف يغمب عمى إرادتيـ كتب الغريب دوف المشيور ،وسماع المنكر دوف
المعروؼ ،واالشتغاؿ بما وقع فيو السيو والخطأ مف روايات المجروحيف
والضعفاء ،حتى لقد صار الصحيح عند أكثرىـ مجتنباً ،والثابت مصدوفاً عنو
مطرحاً ،وذلؾ كمو لعدـ معرفتيـ بأحواؿ الرواة ومحميـ ،ونقصاف عمميـ
بالتمييز ،وزىدىـ في تعممو ،وىذا خالؼ ما كاف عميو األئمة مف المحدثيف
واألعالـ مف أسالفنا الماضيف"ٕ .قمت  :فيـ الخطيب أف كالـ الشافعي ككالـ
أحمد وشعبة بأنو الحديث الشاذ ىو الفرد المنكر الخطأ الذي ال أصؿ لو.



خاتمة البحث :

أ – الممخص وأىـ النتائج :
مف اهلل عمي بإتماـ ىذا البحث فإف مف أبرز النتائج المستفادة منو
بعد أف ّ
تتمخص فيما يأتي :

ٔ الكفاية في عمـ الرواية لمخطيب البغدادي دص. ٔٗٓ:
ٕ الكفاية في عمـ الرواية لمخطيب البغدادي دص. ٔٗٓ:
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ٔ -أىمية دراسة منيج أئمة النقد المتقدميف مف خالؿ نصوصيـ  ،وتطبيقيا
عمى بعض المصطمحات التي استقرت بعد ذلؾ عند أىؿ االصطالح مف
المتأخريف.
ٕ -ناقش البحث ما جرى عميو كثير مف المصنفيف المتأخريف في تعريؼ
لمشاذ والمعموؿ بحيث ال يتمكف الناظر مف التفريؽ بينيما  ،فيعرفوف الشاذ
بمخالفة الثقة  ،ثـ يمثموف لو بأمثمة كميا لممعموؿ.
ٖ -أظير البحث مراحؿ تكوف مصطمح الشاذ والمعموؿ عند المتقدميف
والمتأخريف مف خالؿ السبر التأريخي إلطالؽ المصطمحيف عمى األحاديث ،
جامعاً بيف النظرية والتطبيؽ.
ٗ -أوضح البحث الفرؽ بيف طريؽ معرفة الحديث المعموؿ الذي يكوف بجمع
طرؽ الحديث والنظر باختالفيا  ،وبيف طريؽ معرفة الحديث الشاذ الذي يعرؼ
بالتفرد بما ال أصؿ لو صحيح  ،كتركيب إسناد ضعيؼ عمى إسناد صحيح  ،فال
يعرؼ بمجرد المخالفة  ،وانما بحفظ السنف وأسانيدىا.
٘ -بيف البحث خطأ ما جرى عميو المتأخروف مف تقسيـ الحديث الشاذ إلى
قسميف  ،قسـ عميو حفاظ الحديث  ،وآخر لإلماـ الشافعي بناء عمى عدـ فيـ
لكالـ اإلماـ.
 -ٙحرر البحث أف اإلماـ الشافعي لـ يرد بالمخالفة في تعريؼ الشاذ
المخالفة في الحديث المعموؿ أي مخالفة الراوي لغيره  ،وانما أراد المخالفة
بالتفرد بما ال أصؿ لو في الباب  ،كما ىو عند الحفاظ الحديث.
 -ٚبيف البحث الخمؿ في منيج بعض المشتغميف في عمـ الحديث بتقميد
لمحفاظ المتأخريف في كتب عموـ الحديث دوف النظر لمقرائف والتطبيقات في
مناىج أئمة النقد.
ب – التوصيات :
ٔ -وجوب العناية بمنيج أئمة النقد المتقدميف في خالؿ نصوصيـ وتطبيقيا
عمى بعض المصطمحات التي استقرت بعد ذلؾ عند أىؿ االصطالح مف
المتأخريف.
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ٕ -قياـ الجامعات ومراكز البحث العممي بتخصيص أقساـ وكر ٍ
اس بحثية
لدراسة منيج أئمة النقد المتقدميف  ،وتفريغ المتقنيف في ىذا الجانب لمتأليؼ
في ىذا الموضوع بشكؿ منيجي.
ٖ -االىتماـ مف قبؿ الجامعات ومراكز البحث فيما تـ كتابتو مف الرسائؿ
الجامعية في منيج أئمة النقد خاصة في تحرير مصطمحات أئمة النقد القدماء
 ،والتنسيؽ العممي بيف تمؾ الدراسات المتنوعة.
ٗ -طباعة الرسائؿ العممية األكاديمية التي لـ تطبع بعد في ىذا المجاؿ  ،لكي
يتمكف الباحثوف مف االستفادة منيا والتنسيؽ بينيا.
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فيرس مراجع البحث:















األبناسي  :إبراىيـ بف موسى دالمتوفىٕٛٓ :ىػ " ،الشذا الفياح مف عموـ
ابف الصالح" ،المحقؽ :صالح ىمؿ ،دط ،ٔ:الرياض :مكتبة
الرشدٔٗٔٛ،ىػ .
بف ُم َح َّم ِد أ َُبو َب ْك ٍر دالمتوفىٕٖٚ :ىػ " ،ناس الحديث
َح َم ُد ُ
األثرـ  :أ ْ
ومنسوخو"  ،المحقؽ :عبد اهلل بف حمد المنصور ،دطٔ،ٕٔٗٓ:ىػ .
األزدي  :محمد بف الحسف بف دريد دالمتوفىٖٕٔ :ىػ " ،جميرة المغة"،
المحقؽ :رمزي منير بعمبكي  ،دط ،ٔ:بيروت :دار العمـ
لممالييفٜٔٛٚ،ـ .
األصبحي  :مالؾ بف انس دالمتوفىٜٔٚ :ىػ " ،الموطأ" ،عمؽ عميو:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دط:؟ ،بيروت  :دار إحياء التراث
العربئٗٓٙ،ىػ .
األصبياني  :أحمد بف عبد اهلل بف أحمد أبو نعيـ" ،حمية األولياء وطبقات
األصفياء" ،دطٔ ،مصر :السعادةٖٜٔٗ ،ىػ .
األندلسي  :عمي بف أحمد ابف حزـ دالمتوفىٗ٘ٙ :ىػ " ،حجة الوداع" ،
المحقؽ :أبو صييب الكرمي  ،دط ،ٔ:الرياض :بيت األفكار الدولية
لمنشر والتوزيعٜٜٔٛ ،ـ .
األنصاري  :عمر بف عمي ابف الممقف دالمتوفىٛٓٗ :ىػ " ،المقنع في
عموـ الحديث"  ،المحقؽ  :عبد اهلل الجديع ،دط ،ٔ:السعودية :دار فواز
لمنشرٖٔٗٔ،ىػ .
األنصاري  :محمد بف مكرـ ابف منظور دالمتوفىٚٔٔ :ىػ " ،لساف
العرب" ،دط ،ٖ:بيروت :دار صادرٔٗٔٗ ،ىػ .
األنصاري  :محمد بف ىشاـ دالمتوفىٚٙٔ:ىػ " ،شرح قصيدة بانت
سعاد" ،المحقؽ  :د .عبد اهلل الطويؿ  ،دط،ٔ:مصر :المكتبة
اإلسالميةٖٔٗٔ،ىػ .
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البخاري  :محمد بف إسماعيؿ الجعفي دالمتوفىٕ٘ٙ :ىػ " ،صحيح
البخاري" ،المحقؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دط ،ٔ:الناشر:دار
طوؽ النجاةٕٕٔٗ ،ىػ .
البستي  :محمد بف حباف الدارمي دالمتوفىٖ٘ٗ :ىػ " ،الصحيح -ترتيبو
اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف" البف بمباف  ،حققو  :شعيب
األرنؤوط  ،دط،ٔ:بيروت :مؤسسة الرسالة ٗٓٛ ،ىػ .
البستي  :محمد بف حباف الدارمي دالمتوفىٖ٘ٗ :ىػ " ،المجروحيف" ،
المحقؽ :محمود إبراىيـ زايد ،دط ،ٔ:حمب :دار الوعئٖٜٙ ،ىػ .
البغدادي  :عبد القادر عمر" ،حاشية عمى شرح ابف ىشاـ لقصيدة بانت
سعاد" ،المحقؽ  :نظيؼ محرـ خوجة ،دط،ٔ:بيروت :مطابع صادر
ٔٗٓٓ،ىػ .
البقاعي  :براىيـ بف عمر دالمتوفىٛ٘٘ :ىػ " ،النكت الوفية بما في شرح
األلفية" ،المحقؽ :ماىر ياسيف الفحؿ ،دط،ٔ:الرياض :مكتبة الرشد،
ٕٔٗٛىػ .
البييقي  :أحمد بف الحسيف دالمتوفىٗ٘ٛ :ىػ " ،األسماء والصفات، ":
حققو :عبد اهلل بف محمد الحاشدي ،دط ،ٔ:جدة :مكتبة السوادي،
ٖٔٗٔ ىػ .
البييقي  :أحمد بف الحسيف دالمتوفىٗ٘ٛ :ىػ " ،السنف الكبرى"،
المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ،دط ،ٖ:بيروت :دار الكتب
العممية ٕٔٗٗ،ىػ .
البييقي  :أحمد بف الحسيف دالمتوفىٗ٘ٛ :ىػ " ،المدخؿ إلى عمـ
السنف" ،تخريج :محمد عوامة ،دط ،ٔ:القاىرة وبيروت :دار اليسر ودار
المنياج ٖٔٗٚ ،ىػ .
البييقي  :أحمد بف الحسيف دالمتوفىٗ٘ٛ :ىػ " ،معرفة السنف واآلثار"،
المحقؽ :عبد المعطي قمعجي  ،دط ،ٔ:باكستاف-دمشؽ-حمب-القاىرة:
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جامعة الدراسات اإلسالمية -دار قتيبة -دار الوعي -دار الوفاء،
ٕٔٗٔىػ .
الترمذي  :محمد بف عيسى دالمتوفىٕٜٚ :ىػ " ،العمؿ الصغير" ،المحقؽ
 :أحمد محمد شاكر وآخروف  ،دط:؟ ،بيروت :دار إحياء التراث العربي .
الترمذي  :محمد بف عيسى دالمتوفىٕٜٚ:ىػ " ،ترتيب أبي طالب
القاضي"  ،المحقؽ :صبحي السامرائي،النوري،الصعيدي ،دط ،ٔ:بيروت:
عالـ الكتب ومكتبة النيضة العربيةٜٔٗٓ،ىػ .
الترمذي  :محمد بف عيسى دالمتوفىٕٜٚ:ىػ " ،سنف الترمذي"،
تحقيؽ :أحمد محمد شاكر وجماعة ،دط ،ٕ:مصر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحمبئٖٜ٘ ،ىػ .
الجرجاني  :عبد اهلل بف عدي أبو أحمد دالمتوفىٖٙ٘ :ىػ " ،الكامؿ في
ضعفاء الرجاؿ" ،تحقيؽ :عادؿ عبد الموجود وعمي معوض وآخروف،
دط ،ٔ:بيروت :الكتب العمميةٔٗٔٛ ،ىػ .
الجزائري  :طاىر بف صالح دالمتوفىٖٖٔٛ :ىػ " ،توجيو النظر إلى
أصوؿ األثر" ،المحقؽ :عبد الفتاح أبو غدة ،دط ،ٔ:حمب :مكتبة
المطبوعات اإلسالميةٔٗٔٙ،ىػ .
الجزري  :المبارؾ بف محمد ابف األثير دالمتوفى ٙٓٙ:ىػ " ،جامع
األصوؿ في أحاديث الرسوؿ" ،تحقيؽ :عبد القادر األرنؤوط ،دط،ٔ:
بيروت  :مكتبة الحمواني ومطبعة المالحٖٜٕٔ-ٕٜٔٛ ،ىػ .
الجعبري  :إبراىيـ بف عمر دالمتوفىٖٕٚ :ىػ " ،رسوـ التحديث في عموـ
الحديث" ،المحقؽ :إبراىيـ بف شريؼ الميمي ،دط :ٔ:بيروت :دار ابف
حزـٕٔٗٔ،ىػ .
الحاكـ  :محمد بف عبد اهلل النيسابوري دالمتوفىٗٓ٘ :ىػ " ،المدخؿ إلى
كتاب اإلكميؿ" ،المحقؽ :د .فؤاد عبد المنعـ أحمد ،دط:؟ ،االسكندرية :
دار الدعوة .
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الحاكـ  :محمد بف عبد اهلل النيسابوري دالمتوفىٗٓ٘ :ىػ " ،المستدرؾ
عمى الصحيحيف" ،تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دط،ٔ:بيروت  :دار
الكتب العمميةٔٗٔٔ ،ىػ .
الحاكـ  :محمد بف عبد اهلل النيسابوري دالمتوفىٗٓ٘ :ىػ " ،معرفة
عموـ الحديث" ،المحقؽ :السيد معظـ حسيف ،دط،ٕ:بيروت :دار الكتب
العمميةٖٜٔٚ ،ىػ .
الحنبمي  :محمد بف أحمد ابف عبد اليادي دالمتوفىٚٗٗ :ىػ " ،تعميقة
عمى العمؿ البف أبي حاتـ" ،تحقيؽ :سامي جاد اهلل ،دط ،ٔ:الرياض:
أضواء السمؼٕٖٔٗ،ىػ .
الخطيب  :أحمد بف عمي دالمتوفىٖٗٙ :ىػ " ،الجامع ألخالؽ الراوي
وآداب السامع" ،المحقؽ :د .محمود الطحاف ،دط ،ٔ:الرياض :مكتبة
المعارؼ .
الخطيب  :أحمد بف عمي دالمتوفىٖٗٙ :ىػ " ،الكفاية في عمـ الرواية"،
المحقؽ :أبو عبداهلل السورقي وابراىيـ حمدي المدني ،دط ،ٔ:المدينة:
المكتبة العممية .
الخطيب  :أحمد بف عمي دالمتوفىٖٗٙ :ىػ " ،شرؼ أصحاب الحديث"،
لمحقؽ :د .محمد سعيد خطي اوغمي ،دط:؟ ،أنقرة :دار إحياء السنة
النبوية .
الخطيب  :أحمد بف عمي البغدادي دالمتوفىٖٗٙ:ىػ " ،تاري بغداد"،
تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتب
العمميةٔٗٔٚ،ىػ .
الخفاجي  :أحمد بف محمد" ،شرح درة الغواص في أوىاـ الخواص"،
المحقؽ :عبد الحفيظ فرغمي ،دط،ٔ:بيروت :دار الجيؿٔٗٔٚ،ىػ .
الخميمي  :خميؿ بف عبد اهلل أبو يعمى دالمتوفىٗٗٙ :ىػ " ،اإلرشاد في
معرفة عمماء الحديث" ،المحقؽ :د .محمد إدريس ،دط،ٔ:الرياض:مكتبة
الرشدٜٔٗٓ ،ىػ .
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الدارقطني  :عمي بف عمر أبو الحسف دالمتوفىٖٛ٘ :ىػ " ،العمؿ الواردة
في األحاديث النبوية"  ،تحقيؽ :محفوظ الرحمف زيف اهلل السمفي،
دط،ٔ:الرياض  :دار طيبةٔٗٓ٘،ىػ .
الدارقطني  :عمي بف عمر أبو الحسف دالمتوفىٖٛ٘ :ىػ " ،سنف الدار
قطني" حققو :شعيب االرنؤوط وآخروف ،دط ،ٔ:بيروت :مؤسسة الرسالة،
ٕٗٗٔىػ .
الذىبي  :محمد بف أحمد دالمتوفىٚٗٛ :ىػ " ،الموقظة في عمـ مصطمح
الحديث"  ،اعتنى بو :عبد الفتاح أبو ُغ ّدة ،دط ،ٕ:حمب  :مكتبة
المطبوعات اإلسالمية بحمب ٕٔٗٔ ،ىػ .
الذىبي  :محمد بف أحمد بف عثماف دالمتوفى ٚٗٛ :ىػ " ،سير أعالـ
النبالء"  ،المحقؽ  :مجموعة بإشراؼ الشي شعيب األرناؤوط ،دط،ٖ:
بيروت :مؤسسة الرسالة ٔٗٓ٘،ىػ .
الرازي  :أحمد بف فارس دالمتوفىٖٜ٘ :ىػ " ،معجـ مقاييس المغة"،
المحقؽ :عبد السالـ محمد ىاروف ،دط:؟ ،الناشر :دار الفكرٖٜٜٔ،ىػ .
الرازي  :محمد بف أبي بكر الحنفي دالمتوفىٙٙٙ :ىػ " ،مختار الصحاح"،
المحقؽ :يوسؼ الشي محمد ،دط ،٘:بيروت وصيدا  :المكتبة العصرية
والدار النموذجيةٕٔٗٓ ،ىػ .
الرازي  :عبد الرحمف بف محمد ابف أبي حاتـ دالمتوفىٖٕٚ :ىػ ،
"الجرح والتعديؿ" ،دط ،ٔ:اليند وبيروت :مجمس دائرة المعارؼ العثمانية
ودار إحياء التراث العربي ٕٔٚٔ ،ىػ .
الرازي  :عبد الرحمف بف محمد ابف أبي حاتـ دالمتوفىٖٕٚ :ىػ " ،آداب
الشافعي ومناقبو"  ،حققو :عبد الغني عبد الخالؽ ،دطٔ:بيروت :دار
الكتب العمميةٕٔٗٗ،ىػ .
الرازي  :عبد الرحمف بف محمد ابف أبي حاتـ دالمتوفىٖٕٚ :ىػ " ،العمؿ"،
تحقيؽ :فريؽ مف الباحثيف  ،دط ،ٔ:الرياض :مطابع الحميضئٕٗٚ ،
ىػ .
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الراميرمزي  :الحسف بف عبد الرحمف بف خالد دالمتوفىٖٙٓ :ىػ ،
المحدث الفاصؿ بيف الراوي والواعي ،المحقؽ :د .محمد عجاج الخطيب،
دط ،ٖ:بيروت :دار الفكرٔٗٓٗ ،ىػ .
َّ
محمد دالمتوفىٕٔٓ٘:ىػ " ،تاج العروس مف جواىر
محمد بف ّ
الزبيدي ّ :
القاموس" ،المحقؽ :مجموعة مف المحققيف ،دط:؟ ،الناشر :دار اليداية .
الزركشي  :محمد بف عبد اهلل دالمتوفىٜٚٗ :ىػ " ،البحر المحيط في
أصوؿ الفقو" ،دط ،ٔ:الناشر :دار الكتبئٗٔٗ ،ىػ .
الزركشي  :محمد بف عبد اهلل دالمتوفىٜٚٗ :ىػ " ،النكت عمى مقدمة
ابف الصالح" ،المحقؽ :د .زيف العابديف بف محمد ،دط ،ٔ:الرياض:
أضواء السمؼٜٔٗٔ ،ىػ .
الزمخشري :محمود بف عمرو دالمتوفىٖ٘ٛ :ىػ " ،أساس البالغة"،
تحقيؽ :محمد السود ،دط،ٔ:بيروت :دار الكتب العممية ٜٔٗٔ ،ىػ .
ستاني  :أبو داود سميماف بف األشعث دالمتوفىٕٚ٘ :ىػ "سف
ِّ
الس َن ِج ْ
أبي داود" ،المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دط :ٔ:بيروت
وصيدا :المكتبة العصرية .
ستاني  :أبو داود سميماف بف األشعث دالمتوفىٕٚ٘ :ىػ ،
ِّ
الس َن ِج ْ
"رسالة أبي داود إلى أىؿ مكة" لمحقؽ :محمد الصباغ ،دط ،ٔ:بيروت:
دار العربية .
السخاوي  :محمد بف عبد الرحمف دالمتوفىٜٕٓ:ىػ " ،فتح المغيث بشرح
الفية الحديث" ،المحقؽ :عمي حسيف عمي ،دط ،ٔ:مصر :مكتبة السنة،
ٕٗٗٔىػ .
السالمي  :عبد الرحمف بف أحمد بف رجب دالمتوفىٜٚ٘ :ىػ " ،شرح
َ
عمؿ الترمذي" ،المحقؽ  :الدكتور ىماـ عبد الرحيـ سعيد ،دط ،ٔ:األردف:
مكتبة المنارٔٗٓٚ ،ىػ .
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السالمي  :عبد الرحمف بف أحمد بف رجب دالمتوفىٜٚ٘ :ىػ " ،فتح
َ
الباري شرح صحيح البخاري" ،تحقيؽ :جماعة ،دط ،ٔ:المدينة :مكتبة
الغرباء األثرية ٔٗٔٚ ،ىػ .
السمعاني  :عبد الكريـ بف محمد دالمتوفىٕ٘ٙ :ىػ " ،أدب االمالء
واالستمالء" ،المحقؽ :ماكس فايسفايمر ،دط،ٔ:بيروت:دار الكتب العممية،
ٔٓٗٔىػ .
السيوطي  :عبد الرحمف بف أبي بكر دالمتوفىٜٔٔ :ىػ " ،ألفية
السيوطي في عمـ الحديث" ،حققو :األستاذ أحمد محمد شاكر ،دط:؟
،بيروت:المكتبة العممية .
السيوطي  :عبد الرحمف بف أبي بكر دالمتوفىٜٔٔ :ىػ " ،تدريب الراوي
في شرح تقريب النواوي" ،حققو :نظر محمد الفاريابي ،دط:؟ ،الرياض:
دار طيبةٔٗٔٔ،ىػ
الشافعي  :محمد بف إدريس دالمتوفىٕٓٗ :ىػ " ،اختالؼ الحديث" ،
دبيروت :دار المعرفةٔٗٔٓ،ىػ .مطبوع ممحقا باألـ.
الشافعي  :محمد بف إدريس دالمتوفىٕٓٗ :ىػ " ،األـ" ،تحقيؽ محمد
زىري النجار ،دط:؟  ،بيروت :دار المعرفة .
الشافعي  :محمد بف إدريس دالمتوفىٕٓٗ :ىػ " ،الرسالة" ،المحقؽ:
أحمد شاكر ،دط ،ٔ:مصر :مكتبو الحمبئٖ٘ٛ ،ىػ .
الشيرزوري  :عثماف بف عبد الرحمف ابف الصالح دالمتوفىٖٙٗ :ىػ ،
"معرفة أنواع عموـ الحديث" ،المحقؽ :نور الديف عتر ،دط:؟ ،سوريا -
دمشؽ :دار الفكر -دار الفكر المعاصرٔٗٓٙ ،ىػ .
الشيباني  :أحمد بف محمد ابف حنبؿ دالمتوفىٕٗٔ:ىػ " ،المسند"،
المحقؽ :شعيب األرنؤوط وآخروف ،دط :ٔ:بيروت :مؤسسة
الرسالةٕٔٗٔ،ىػ .
الصدفي  :عبد الرحمف بف أحمد ابف يونس دالمتوفىٖٗٚ :ىػ " ،تاري
ابف يونس" ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتب العممية ٕٔٗٔ،ىػ .
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الصقمي  :عمر بف خمؼ دتٔٓ٘ىػ " ،تثقيؼ المساف وتمقيح الجناف"،
ضبطو :مصطفى عبد القادر عطا ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتب
العمميةٔٗٔٓ،ىػ .
الطيبي  :الحسيف بف محمد دالمتوفى ٖٚٗ :ىػ " ،الخالصة في معرفة
الحديث" ،المحقؽ :أبو عاصـ الشوامي ،دط ،ٔ:الناشر :المكتبة
اإلسالمية ومكتبة الروادٖٔٗٓ ،ىػ .
العراقي  :عبد الرحيـ بف الحسيف دالمتوفىٛٓٙ :ىػ " ،شرح التبصرة
والتذكرةآ ألفية العراقي" ،المحقؽ :عبد المطيؼ اليميـ وماىر ياسيف
فحؿ ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتب العممية ٕٖٔٗ ،ىػ .
العسقالني  :أحمد بف عمي ابف حجر دالمتوفىٕٛ٘ :ىػ " ،المطالب
العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ،رسايؿ عممية  ،تنسيؽ :د .سعد
الشثري ،دط ،ٔ:الرياض :دار العاصمة ودار الغيثٜٗٔ،ىػ .
العسقالني  :أحمد بف عمي ابف حجر دالمتوفىٕٛ٘ :ىػ " ،النكت عمى
كتاب ابف الصالح" ،المحقؽ :ربيع المدخمي ،دط ،ٔ:المدينة :الجامعة
اإلسالميةٔٗٓٗ ،ىػ .
العسقالني  :أحمد بف عمي ابف حجر دالمتوفىٕٛ٘ :ىػ " ،تيذيب
التيذيب" ،دط ،ٔ:اليند :مطبعة دائرة المعارؼ النظاميةٖٕٔٙ ،ىػ .
العسقالني  :أحمد بف عمي ابف حجر دالمتوفىٕٛ٘ :ىػ " ،نزىة النظر
في توضيح نخبة الفكر" ،حققو :نور الديف عتر ،دط ،ٖ:دمشؽ :مطبعة
الصباحٕٔٗٔ،ىػ .
العقيمي  :محمد بف عمرو دالمتوفىٖٕٕ :ىػ " ،الضعفاء الكبير"،
المحقؽ :عبد المعطي قمعجي ،دط ،ٔ:بيروت :دار المكتبة العممية،
ٗٓٗٔىػ .
الفراىيدي  :الخميؿ بف أحمد دالمتوفىٔٚٓ :ىػ " ،كتاب العيف" ،المحقؽ:
د ميدي المخزومي ،د إبراىيـ السامرائي ،دط:؟ ،الناشر :دار ومكتبة
اليالؿ .
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الفيومي  :أحمد بف محمد دالمتوفى :نحو ٓٚٚىػ " ،المصباح المنير في
غريب الشرح الكبير" ،دط:؟ ،بيروت :المكتبة العممية .
القرشي :إسماعيؿ ابف كثير أبو الفداء" ،اختصار عموـ الحديث -مع
شرحو الباعث الحثيث"،إشراؼ د .عمي ونيس ،دط ،ٔ:الرياض :دار ابف
الجوزي لمنشر والتوزيعٖٔٗ٘ ،ىػ .
القزويني  :ابف ماجة محمد بف يزيد دالمتوفىٕٖٚ :ىػ  ،تحقيؽ :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دط :مصر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى
البابي الحمبي .
القشيري  :محمد بف عمي ابف دقيؽ العيد دالمتوفىٕٚٓ :ىػ " ،االقتراح
في بياف االصطالح ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتب العممية .
الكناني  :محمد بف إبراىيـ ابف جماعة دالمتوفىٖٖٚ :ىػ " ،المنيؿ
الروي في مختصر عموـ الحديث النبوي" ،المحقؽ :د .محيي الديف
رمضاف ،دط ،ٕ:دمشؽ :دار الفكرٔٗٓٙ ،ىػ .
الكوسج  :إسحاؽ بف منصور دالمتوفىٕ٘ٔ:ىػ "مسائؿ اإلماـ أحمد
واسحاؽ بف راىوية" ،المحقؽ  :خالد الرباطي ود.جمعة فتحي ،دط،ٔ:
السعودية  :دار اليجرةٕٔٗ٘،ىػ .
المرسي  :عمي بف إسماعيؿ ابف سيده الضرير دالمتوفىٗ٘ٛ :ىػ ،
"المحكـ والمحيط األعظـ" ،المحقؽ  :عبد الحميد ىنداوي ،دط،ٔ:بيروت:
دار الكتب العمميةٕٔٗٔ،ىػ
المزني  :إسماعيؿ بف يحيى دالمتوفىٕٙٗ :ىػ " ،السنف المأثورة لإلماـ
الشافعي" ،المحقؽ :د .عبد المعطي أميف قمعجي ،دط ،ٔ:بيروت :دار
المعرفة ببيروتٔٗٓٙ ،ىػ .
مغمطاي  ،عالء الديف ابف قميج الحنفي ،دالمتوفىٕٚٙ :ىػ " ،اإلعالـ
بسنتو عميو السالـ  -شرح سنف ابف ماجو" ،المحقؽ :كامؿ عويضة،
دط ،ٔ:السعودية :مكتبة نزار مصطفى البازٜٔٗٔ ،ىػ .
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الميانشي  :عمر بف عبد المجيديدالمتوفى٘ٛٔ :ىػ " ،ما ال يسع
المحدث جيمو -ضمف مجموع ثالث رسائؿ" ،المحقؽ  :عمي حسف عبد
الحميد ،دط:؟  ،األردف :الوكالة العربية لمتوزيع والنشر .
النمري  :يوسؼ بف عبد اهلل ابف عبد البر دالمتوفىٖٗٙ :ىػ ،
"االستذكار" ،تحقيؽ :سالـ محمد عطا ومحمد عمي معوض ،دط،ٔ:
بيروت :دار الكتب العمميةٕٔٗٔ ،ىػ .
النمري  :يوسؼ بف عبد اهلل ابف عبد البر دالمتوفىٖٗٙ :ىػ " ،التمييد
لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد" ،تحقيؽ :مصطفى العموي ،محمد
البكري ،دط ،ٔ:المغرب :وزارة األوقاؼٖٔٛٚ،ىػ .
النووي  :يحيى بف شرؼ دالمتوفىٙٚٙ :ىػ " ،التقريب والتيسير لمعرفة
سنف البشير" ،تحقيؽ  :محمد الخشت ،دط ،ٔ:بيروت :دار الكتاب
العربئٗٓ٘ ،ىػ .
النيسابوري  :مسمـ بف الحجاج دالمتوفىٕٙٔ :ىػ " ،التمييز" ،المحقؽ:
د .محمد مصطفى األعظمي ،دط ،ٖ:السعودية :مكتبة الكوثرٔٗٔٓ،ىػ .
النيسابوري  :مسمـ بف الحجاج دالمتوفىٕٙٔ :ىػ " ،صحيح مسمـ"،
المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دط:؟ ،بيروت :دار إحياء التراث
العربي
اليروي  :محمد بف أحمد بف األزىري دالمتوفىٖٚٓ :ىػ " ،تيذيب المغة"،
المحقؽ :محمد عوض مرعب  ،دط ،ٔ:بيروت :دار إحياء التراث
العربيٕٓٓٔ،ـ .
الييثمي  :عمي بف أبي بكر دالمتوفىٛٓٚ :ىػ " ،مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد" ،المحقؽ :حساـ الديف القدسي ،دط :؟ ،القاىرة :مكتبة
القدسي ٔٗٔٗ،ىػ .
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Faharas Marajie:
•al'abnasi: 'iibrahim bin musaa (almutawafaa: 802 ha) ,
"alshadha alfayaah min eulum abn alsalahi" ,
almuhaqiqi: salah hilal , (ta: 1 , alriyad: maktabat
alrushd , 1418 hi.)
•al'athrama: 'ahmad bn muhamad 'abu bakr
(almutawafaa:
273
ha)
,
"nasikh
alhadith
wamansukhuhi" , almuhaqiq: eabd allh bin hamd
almansur , (ta: 1,1420 ha.)
•al'azdi: muhamad bin alhasan bin durayd
(almutawafaa: 321 ha) , "jamharat allughati" ,
almuhaqiqi: ramzi munir baelabakiy , (t: 1 , bayrut: dar
aleilm lilmalayin , 1987 mi.)
•al'asbihi: malik bin ans (almutawafaa: 179 ha) ,
"almuta'a" , ealiq ealayhi: muhamad fuaad eabd albaqi ,
(ta:? , bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii , 1406 hu.)
•al'asbahani: 'ahmad bin eabd allh bin 'ahmad 'abu
naeim , "haliat al'awlia' watabaqat al'asfia'i" , (t 1 ,
masir: alsaeadat , 1394 ha.)
•al'andalsi: ealiu bin 'ahmad abn hazm (almutawafaa:
456 ha) , "hjat alwadaei" , almuhaqiqi: 'abu suhayb
alkarami , (t: 1 , alrayad: bit al'afkar alduwliat lilnashr
waltawzie , 1998 mi.)
•al'ansari: eumar bin ealiin abn almulaqin
(almutawafaa: 804 ha) , almuqanie fi eulum alhadith ,
almuhaqiq: eabd allah aljadie , (t: 1 , alsaeudiat: dar
fawaz lilnashr , 1413 ha.)
•al'ansari: muhamad bin makram abn manzur
(almutawafaa: 711 ha) , "lisan alearbi" , (t: 3 , bayrut:
dar sadir , 1414 ha.)
•al'ansari: muhamad bin hisham (almutawafaa: 761 hi) ,
"shrah qasidat bant saead" , almuhaqiqu: da. eabd allh
altawayl , (ta: 1 , masiri: almaktabat al'iislamiat , 1431
hi.)
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•albukhari: muhamad bn 'iismaeil aljuefii (almutawafaa:
256 ha) , "shih albukhari" , almuhaqaqa: muhamad
zuhayr bin nasir alnaasir , (ta: 1 , alnaashir: dar tawq
alnajaat , 1422 ha.)
•albasti: muhamad bin hibaan aldaarimi (almutawafaa:
354 hu) , "alsahihi- tartibah al'iihsan fi taqrib sahih aibn
hiban" liaibn balban , haqaqahu: shueayb al'arnawuwt ,
(t: 1 , bayrut: muasasat , 408 hu.)
•albasti: muhamad bn hibaan aldaarimii (almutawafaa:
354 hu) , "almajruhina" , almuhaqiqi: mahmud 'iibrahim
zayid , (t: 1 , halba: dar alwaey , 1396 ha.)
•albaghdadi: eabd alqadir eumar , "hashiat ealaa sharh
aibn hisham liqasidat bant saead" , almuhaqiq: nazif
muharam khujat , (t: 1 , bayrut: matabie sadir , 1400 ha.)
•albiqaei: brahim bn eumar (almutawafaa: 855 ha) ,
"alnakt alwafiat bima fi sharh al'alfiati" , almuhaqiqi:
mahir yasin alfahl , (ta: 1 , alriyad: maktabat alrushd ,
1428 hi.)
•albayhaqi: 'ahmad bn alhusayn (almutawafaa: 458 ha) ,
"al'asma' walsafati:" , haqaqahu: eabd allah bn
muhamad alhashidii , (t: 1 , jadat: maktabat alsawadi ,
1413 ha.)
•albayhaqi: 'ahmad bin alhusayn (almutawafaa: 458 ha)
, "alsunan alkubraa" , almuhaqaqa: muhamad eabd
alqadir eata , (t: 3 , bayrut: dar alkutub aleilmiat , 1424
ha.)
•albayhaqi: 'ahmad bn alhusayn (almutawafaa: 458 ha) ,
"almadkhal 'iilaa eilam alsanan" , takhriju: muhamad
eawamat , (t: 1 , alqahirat wabayrut: dar alyusr wadar
alminhaj , 1437 ha.)
•albayhaqi: 'ahmad bn alhusayn (almutawafaa: 458 ha) ,
"maerifat alsunan waliathar" , almuhaqiq: eabd almueti
qaleaji , (t: 1 , bakistan-dimshqa-dimishq-alqahrati:
jamieat aldirasat al'iislamiat -dar qatibat -dar
aldiymuqratiat -dar halab alwafa' , 1412 ha.)
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•altirmidhi: muhamad bn eisaa (almutawafaa: 279 ha) ,
"aleilal alsaghir" , almuhaqiqi: 'ahmad muhamad shakir
wakhrun , (ta:? , bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii.)
•altirmidhi: muhamad bn eisaa (almutawafaa: 279 ha) ,
tartib 'abi talib alqadi , almuhaqiqa: subhi alsaamaraayiy
, alnuwri , alsaeidiu , (t: 1 , bayrut: ealim alkutub
wamaktabat alnahdat alearabiat , 1409 hu.)
•altirmidhi: muhamad bn eisaa (almutawafaa: 279 ha) ,
"sunin altirmidhi" , tahqiqu: 'ahmad muhamad shakir
wajamaeat , (t: 2 , masr: sharikat maktabat wamatbaeat
mustafaa albabi alhalabii , 1395 hi.)
•aljirjani: eabd allah bin eadi 'abu 'ahmad
(almutawafaa: 365 ha) , "alkamil fi dueafa' alrajal" ,
tahqiqu: eadil eabd almawjud waeali mueawad wakhrun
, (t: 1 , bayrut: alkutub aleilmiat , 1418 hi.)
•aljazayiriu: tahir bin salih (almutawafaa: 1338 ha) ,
"tawjih alnazar 'iilaa 'usul al'athra" , almuhaqiq: eabd
alfataah 'abu ghudat , (t: 1 , halba: maktabat almatbueat
al'iislamiat , 1416 hi.)
•aljazari: almubarak bin muhamad abn al'uthir
(almutawafaa: 606 ha) , "jamie al'usul fi 'ahadith
alrasul" , tahqiqu: eabd alqadir al'arnawuwt , (t: 1 ,
bayrut: maktabat alhulwani wamatbaeat almalaah ,
1289-1392h.)
•aljaebari: 'iibrahim bin eumar (almutawafaa: 732 ha) ,
"rusum altahdith fi eulum alhadithi" , almuhaqiqa:
'iibrahim bin sharif almili , (t: 1: bayrut: dar aibn hazm ,
1421 ha.)
•alhakimu: muhamad bin eabd allah alnaysaburii
(almutawafaa: 405 ha) , "almadkhal 'iilaa kitab al'iiklil" ,
almuhaqiqu: du. fuad eabd almuneim 'ahmad , (ta:? ,
alaiskandiriatu: dar aldaewati.)
•alhakim: muhamad bin eabd allah alnaysaburi
(almutawafaa: 405 hi) , "almustadrik ealaa alsahihayni" ,
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tahqiqu: mustafaa eabd alqadir eata , (t: 1 , bayrut: dar
alkutub aleilmiat , 1411 hi.)
•alhakimu: muhamad bin eabd allah alnaysaburii
(almutawafaa: 405 ha) , "maerifat eulum alhadithi" ,
almuhaqiqi: alsayid muezam husayn , (t: 2 , bayrut: dar
alkutub aleilmiat , 1397 hi.)
•alhanbali: muhamad bn 'ahmad abn eabd alhadi
(almutawafaa: 744 ha) , "taeliqat ealaa aleilal liabn 'abi
hatim" , tahqiqu: sami jad allh , (t: 1 , alrayad: 'adwa'
alsalaf , 1423 ha.)
•alkhatiba: 'ahmad bn eali (almutawafaa: 463 ha) ,
"aljamie li'akhlaq alraawi wadab alsaamiei" ,
almuhaqiqi: du. mahmud altahaan , (ta: 1 , alrayad:
maktabat almaearifi.)
•alkhatiba: 'ahmad bin eali (almutawafaa: 463 ha) ,
"al'iijabat fi eilm alriwayati" , almuhaqiqu: 'abu
eabdallah alsuwrqi wa'iibrahim hamdi almadanii , (t: 1 ,
almadinati: almaktabat aleilmiati.)
•alkhatiba: 'ahmad bn eali (almutawafaa: 463 ha) ,
"shraf 'ashab alhaditha" , limuhaqiqa: du. muhamad
saeid khatiy qughali , (ta:? , 'anqarata: dar 'iihya' alsanat
alnabawiati.)
•alkhatiba: 'ahmad bin ealiin albaghdadi (almutawafaa:
463 ha) , "tarikh baghdad" , tahqiqu: mustafaa eabd
alqadir eata , (t: 1 , bayrut: dar alkutub aleilmiat , 1417
hi.)
•alkhafaji: 'ahmad bin muhamad , "shrh durat alghuaas
fi 'awham alkhawasi" , almuhaqiq: eabd alhafiz firghuli ,
(t: 1 , bayrut: dar aljil , 1417 ha.)
•alkhalili: khalil bin eabd allah 'abu yaelaa
(almutawafaa: 446 ha) , "'iirshad fi maerifat eulama'
alhadithi" , almuhaqiqu: du. muhamad 'iidris , (t: 1 ,
alriyad: maktabat alrushd , 1409 hi.(
• aldaariqatani: ealiin bin eumar 'abu alhasan
(almutawafaa: 385 ha) , "aleilal lilrasayil fi al'ahadith
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alnabawiati" , tahqiqu: mahfuz alrahman zayn allh
alsalafiu , (ta: 1 , alrayad: dar tibat , 1405 ha).
• aldaariqatni: ealiin bin eumar 'abu alhasan
(almutawafaa: 385 ha) , haqaqahu: shueayb aliarnawuwt
wakhrun , (t: 1 , bayrut: muasasat alrisalat , 1424 ha).
• aldhahabi: muhamad bn 'ahmad (almutawafaa: 748 ha)
, "almuaqizat fi eilm mustalah alhadithi" , aetanaa bihi:
eabd alfataah 'abu ghuddt , (t: 2 , halb: maktabat
almatbueat al'iislamiat bihalab , 1412 hi).
• aldhahabi: muhamad bin 'ahmad bin euthman
(almutawafaa: 748 ha) , "sir 'aelam alnubala'i" ,
almuhaqaqi: majmueat bi'iishraf alshaykh shueayb
al'arnawuwt , (t: 3 , bayrut: muasasat alrisalat , 1405 ha).
• alraazi: 'ahmad bin faris (almutawafaa: 395 hu) ,
"muejam maqayis allughati" , almuhaqiqu: eabd alsalam
muhamad harun , (ta:? , alnaashir: dar alfikr , 1399 hi).
• alraazi: muhamad bn 'abi bakr alhanafii (almutawafaa:
666 ha) , "mukhtar alsahahi" , almuhaqiqu: yusif
alshaykh muhamad , (t: 5 , bayrut wasayda: almaktabat
aleasriat waldaar alnamudhajiat , 1420 ha).
• alraazi: eabd alrahman bin muhamad abn 'abi hatim
(almutawafaa: 327 ha) , "aljurh waltaedili" , (t: 1 , alhind
wabayrut: majlis dayirat almaearif aleuthmaniat wadar
'iihya' alturath alearabii , 1271 hu).
• alraazi: eabd alrahman bin muhamad abn 'abi hatim
(almutawafaa:
327
ha)
,
"adab
alshaafiei
wamunaqibuhu" , haqaqahu: eabd alghani eabd alkhaliq
, (t 1: bayrut: dar alkutub aleilmiat , 1424 hi).
• alraazi: eabd alrahman bin muhamad abn 'abi hatim
(almutawafaa: 327 ha) , "aleilal" , tahqiqu: fariq min
albahithin , (ta: 1 , alriyad: matabie alhumaydi , 1427 ha).
• alraamhirmizi: alhasan bin eabd alrahman bin khalaad
(almutawafaa: 360 ha) , almahdath alfasil bayn alraawi
walwaei , almuhaqiqu: du. muhamad eajaj alkhatib , (t: 3
, bayrut: dar alfikr , 1404 hi).
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• alzabydy: mhmmd bin mhmmd (almutawafaa: 1205 ha)
, "taj alearus min jawahir alqamusa" , almuhaqaqu:
majmueat min almuhaqiqin , (ta:? , alnaashir: dar
alhidayti).
• alzarkashi: muhamad bin eabd allah (almutawafaa: 794
ha) , "albahr almuhit fi 'usul alfiqh" , (t: 1 , alnaashir:
dar alkatbi , 1414 hi).
• alzarkashi: muhamad bin eabd allh (almutawafaa: 794
ha) , "alnikt ealaa muqadimat aibn alsalah" ,
almuhaqiqi: du. zayn aleabidin bin muhamad , (t: 1 ,
alrayad: 'adwa' alsalaf , 1419 ha).
• alzumakhshari: mahmud bin eamriw (almutawafaa:
538 ha) , "'asas albalaghati" , tahqiqu: muhamad alsuwd
, (t: 1 , bayrut: dar alkutub aleilmiat , 1419 hi).
• alsaijistany: 'abu dawud sulayman bin al'asheath
(almutawafaa: 275 ha) "sin 'abi dawud" , almuhaqaqa:
muhamad muhyi aldiyn eabd alhamayd , (ta: 1: bayrut
wasayda: almaktabat aleasriati).
• alsaijistany: 'abu dawud sulayman bin al'asheath
(almutawafaa: 275 ha) , "risalat 'abi dawud 'iilaa 'ahl
makata" limuhaqaqa: muhamad alsabaagh , (t: 1 ,
bayrut: dar alearabiati).
• alsakhawi: muhamad bin eabd alrahman (almutawafaa:
902 ha) , "fath almughith bisharh alfiat alhadithi" ,
almuhaqiq: eali husayn eali , (t: 1 , masri: maktabat
alsanat , 1424 ha).
• alsalamy: eabd alrahman bin 'ahmad bin rajab
(almutawafaa: 795 hu) , "sharh ealal altirmidhi" ,
almuhaqiqi: alduktur humam eabd alrahim saeid , (ta: 1 ,
al'urduna: maktabat almanar , 1407 ha).
• alsalamy: eabd alrahman bin 'ahmad bin rajab
(almutawafaa: 795 ha) , "fath albari sharh sahih
albukhari" , tahqiqu: jamaeat , (t: 1 , almadinati:
maktabat alghuraba' al'athariat , 1417 ha).
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• alsimeani: eabd alkarim bin muhamad (almutawafaa:
562 ha) , "'adab alamala' walastimla'i" , almuhaqaqa:
maks faysfaylr , (t: 1 , bayrut: dar alkutub aleilmiat ,
1401 hi).
• alsuyuti: eabd alrahman bn 'abi bakr (almutawafaa:
911 ha) , "'alfiat alsuyutii fi eilm alhadithi" , haqaqah
al'ustadh 'ahmad muhamad shakir , (t :? , bayrut:
almaktabat aleilmiatu).
• alsuyuti: eabd alrahman bin 'abi bakr (almutawafaa:
911 ha) , "tadrib alraawy fi sharh taqrib alnawawi" ,
haqaqahu: nazar muhamad alfaryabi , (ta:? , alrayad:
dar tibat , 1411 hu)
• alshaafieayi: muhamad bn 'iidris (almutawafaa: 204 ha)
, "akhtilaf alhadithi" , (birut: dar almaerifat , 1410 ha)
.matbue milih bial'um.
• alshaafieii: muhamad bin 'iidris (almutawafaa: 204 ha) ,
"al'um" , tahqiq muhamad zahri alnajaar , (t :? , bayrut:
dar almaerifati).
• alshaafieii: muhamad bin 'iidris (almutawafaa: 204 ha) ,
"alrisalati" , almuhaqiqi: 'ahmad shakir , (t: 1 , masr:
maktabih alhalabia , 1358 ha).
• alshahrazuri: euthman bin eabd alrahman abn alsalah
(almutawafaa: 643 ha) , "maerifat 'anwae eulum
alhadithi" , almuhaqiqi: nur aldiyn eatr , (ta:? , suria dimashqa: dar alfikri- dar alfikr almueasir , 1406 ha).
• alshiybani: 'ahmad bin muhamad abn hanbal
(almutawafaa: 241 ha) , "almusandi" , almuhaqiqi:
shueayb al'arnawuwt wakhrun , (ta: 1: bayrut: muasasat
alrisalat , 1421 ha).
• alsadafi: eabd alrahman bin 'ahmad abn yunus
(almutawafaa: 347 ha) , "tarikh abn yunus" , (t: 1 ,
bayrut: dar alkutub aleilmiat , 1421 hi).
• alsaqli: eumar bin khalaf (t 501 hu) , "tathqif allisan
watalqih aljinan" , dabtahu: mustafaa eabd alqadir eata ,
(t: 1 , bayrut: dar alkutub aleilmiat , 1410 hi).
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• altaybi: alhusayn bin muhamad (almutawafaa: 743 ha) ,
"alkhulasat fi maerifat alhadithi" , almuhaqiqi: 'abu
easim alshawami , (ta: 1 , alnaashir: almaktabat
al'iislamiat wamaktabat alruwaad , 1430 hi).
• aleiraqia: eabd alrahim bin alhusayn (almutawafaa: 806
hu) , "shrh altabasurat waltadhkirat = 'alfiat aleiraqia" ,
almuhaqiq: eabd allatif alhamim wamahir yasin fahal ,
(t: 1 , bayrut: dar alkutub aleilmiat , 1423 hi).
• aleasqalani: 'ahmad bin ealiin abn hajar (almutawafaa:
852 ha) , "almatalib alealiat bizawayid almasanid
althamaniat , rasayil eilmiat , tansiqu: du. saed alshathari
, (t: 1 , alrayad: dar aleasimat wadar alghayth , 419 ha).
• aleasqalani: 'ahmad bin eali abn hajar (almutawafaa:
852 ha) , "alnakt ealaa kitab abn alsalahi" , almuhaqiqi:
rabie almadkhalii , (t: 1 , almadinati: aljamieat
al'iislamiat , 1404 hi).
• aleasqalani : 'ahmad bin ealiin abn hajar (almutawafaa:
852hi), "nzhat alnazar fi tawdih nukhbat alfikri",
haqaqahu: nur aldiyn eatr, (ta:3, dimashqa: matbaeat
alsabahi,1421h).
• aleaqilii : muhamad bn eamriw (almutawafaa: 322hi),
"aldueafa' alkabiru", almuhaqiq: eabd almueti qileiji,
(tu:1, birut: dar almaktabat aleilmiati, 1404h).
• alfarahidi : alkhalil bn 'ahmad (almutawafaa: 170hi),
"ktab aleini", almuhaqaqi: d mahdii almakhzumi, d
'iibrahim
alsaamaraayiy,
(ta:?,
alnaashir:
dar
wamaktabat alhilal).
• alfayumi : 'ahmad bin muhamad (almutawafaa: nahw
770ha), "almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabir",
(tu:?, bayrut: almaktabat aleilmiati).
• alqarashi: 'iismaeil abn kathir 'abu alfida', "akhtisar
eulum alhadithi- mae sharhih albaeith alhathithi",'iishraf
da. eali wanis, (ta:1, alrayad: dar abn aljawzi lilnashr
waltawziei, 1435h).
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• alqazwini : abn majat muhamad bn yazid
(almutawafaa: 273hi), tahqiqu: muhamad fuaad eabd
albaqi, (ta: masra: dar 'iihya' alkutub alearabiat - faysal
eisaa albabi alhalbi).
• alqishayriu : muhamad bin eali abn daqiq aleid
(almutawafaa: 702hi), "aliaqtirah fi bayan aliastilahi,
(tu:1, bayrut: dar alkutub aleilmiati).
• alkinaniu : muhamad bn 'iibrahim abn jamaea
(almutawafaa: 733hi) , "almanhal alrawii fi mukhtasar
eulum alhadith alnabawii", almuhaqaqa: du. muhyi
aldiyn ramadan, (ta:2, dimashqa: dar alfikri, 1406h).
• alkusaj : 'iishaq bn mansur (almutawafaa:251hi)
"masayil al'iimam 'ahmad wa'iishaq bin rahuya",
almuhaqiq : khalid alribati wada.jumeat fatahi, (ta:1,
alsueudiat : dar alhijrati,1425h).
• almursi : ealiu bn 'iismaeil abn sayidah aldarir
(almutawafaa: 458hi) , "almahkam walmuhit al'aezami",
almuhaqiq : eabd alhamid handawi, (ta:1,birut: dar
alkutub aleilmiati,1421hi)
• almazani : 'iismaeil bin yahyaa (almutawafaa: 264hi),
"alsunan almathurat lil'iimam alshaafieii", almuhaqaqi:
du. eabd almueti 'amin qileiji, (tu:1, birut: dar almaerifat
bibayrut, 1406h).
• maghaltay , eala' aldiyn abn qalij alhanafii,
(almutawafaa: 762ha), "al'iielam bisanatih ealayh
alsalam - sharh sunan abn majih", almuhaqiqi: kamil
euaydat, (ta:1, alsueudiatu: maktabat nizar mustafaa
albazi, 1419h).
• almianshi : eumar bin eabd almajidi(almutawafaa:
581hi), "maa la yasae almahdath jahlahu- dimn majmue
thalath rasayili", almuhaqiq : eali hasan eabd alhamid,
(ta:? , al'urduni: alwakalat alearabiat liltawzie
walnashri).
• alnamiri : yusif bin eabd allah abn eabd albiri
(almutawafaa: 463hi), "aliastidhkari", tahqiqu: salim
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muhamad eata wamuhamad eali mueawad, (tu:1, bayrut:
dar alkutub aleilmiati, 1421h).
• alnamiri : yusif bin eabd allah abn eabd albiri
(almutawafaa: 463hi), "altamhid lima fi almuataa min
almaeani wal'asanidi", tahqiqu: mustafaa alealawy,
muhamad
albakri,
(tu:1,
almaghribi:
wizarat
al'awqaf,1387h).
• alnawawiu : yahyaa bin sharaf (almutawafaa: 676hi),
"altaqrib waltaysir limaerifat sunan albishir", tahqiq :
muhamad alkhushta, (tu:1, bayrut: dar alkitaab
alearabii, 1405h).
• alniysaburi : muslim bin alhajaaj (almutawafaa: 261hi),
"altamyiazi", almuhaqaqi: du. muhamad mustafaa
al'aezami, (ta:3, alsaeudiatu: maktabat alkuthari,1410h).
• alniysaburi : muslim bin alhajaaj (almutawafaa: 261ha),
"shih muslmi", almuhaqaqa: muhamad fuaad eabd
albaqi , (tu:?, bayrut: dar 'iihya' alturath alearabii)
• alharawi : muhamad bn 'ahmad bn al'azharii
(almutawafaa: 370ha), "tahdhib allughati", almuhaqaqi:
muhamad eawad mureib , (tu:1, bayrut: dar 'iihya'
alturath alearabii,2001mu).
• alhaythami : ealiu bn 'abi bakr (almutawafaa: 807hi),
"majmae alzawayid wamanbae alfawayidi", almuhaqaqi:
husam aldiyn alqudsi, (ta: ?, alqahirati: maktabat
alqudsi,1414 ha).

