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تفردات اإلمام الطرباين يف كتابه "املعجم األوسط" دراسة نظرية و تطبيقية

Ta’farrudat according to Imam-ut-Tabarani applied theory Study in his book “Al Mujam Al
Awsat"

عبداحلسيب
. جامعة بنجاب تياجنن للتكنالوجي الهور،حماضر الدراسات اإلسالمية

الدكتور عبداحلميد عبدالقادر خروب
 اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد،األستاذ املشارك
ABSTRACT
Hadith Sciences is one of the prominent field of research as it deals with primary
sources of Islamic Law. It is also an authentic way to decipher the exact sayings of the
Holy Prophet (PBUH) and the distinction between authentic and false becomes

clearer. The concept of Ta’farrud occupies a prominent position in the field of
Hadith Sciences. It is usually observed that the word Ta’farrud is interpreted as
‘rejected Hadith’ and thus Ta’farrud is considered unacceptable. Ta’farrud has a deep
relationship with Ilm ul Ilal which is one of the most challenging subjects of Uloom ul
Hadith. Muhaddetheen have interpreted Ta’farrud in various ways in their books. In
some places, Ta’farrud means Shaz, while in other places it means Munkar, and in
some instances it is interpreted as Gharib and so on. In the present study I have
attempted to present Ta’farrud in a brief yet comprehensive manner to provide a
clear understanding of Ta’farrud to the readers and to avoid possible confusions.
Key Words: Hadith, Ta’farrud, Ilal ul Hadith, Laws of Ta’farrud.

احلمد هلل عزوجل والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني إن قضية
هاما
ّ  وأيخذ دورا، يدخل التفرد يف التضعيف و التصحيح دخوال ظاهرا،جوهرية يف علوم احلديث ومباحثه
) فهذا من أقسام علوم احلديث اليت تعد من مباحثه األصلية (احلديث الغريب،يف رد احلديث أو قبوله
.)و(زايدة الثقة
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قيل لشعبة(" )1مىت يرتك حديث الرجل؟ قال :إذا حدث عن املعروفني ما ال يعرف ،وإذا أكثر
الغلط ،وإذا أهتم ابلكذب ،وإذا روى حديثا غلطا جممعا عليه فلم يتهم نفسه فيرتكه؛ طرح حديثه ،وماكان
غري ذلك فرووا عنه (.)2
فاملشكلة اليت سوف أعاجلها يف هذا البحث إبذن هللا تعاىل وتوفيقه هي:
أ -إبراز الربط بني أنواع علوم احلديث ،ففي منهج املتقدمني لكل نوع ابب خاص وعنوان مستقل
قد يوهم انفصاما بينها ،وال يظهر إتصاهلا و ترابطها.
ب  -يكشف البحث عن منهج املتأخرين ،ويظهر دقة نظرهم ،ودقة أحكامهم ،فبينما يظن أن
لكل حمدث انقد منهجه أخلاص واصطالحه املتميز ،سأبني يف هذه الدراسة أن املنهج النقدي واحد لدى
اجلميع ،وإن اختلفت األلفاظ  ،أو تباينت العبارات.
حتتوي املقالة على متهيد ومطلبني وخامتة فيها أهم نتائج البحث.
التمهيد :ترمجة اإلمام الطرباين
امسه ونسبه وشيوخه وتالميذه :هو اإلمام احلافظ الثقة أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب
الشامي الطرباين صاحب املعاجم الثالثة.ولد مبدينة عكا سنة  260وكانت أمه عكأوية .رحل يف طلب
احلديث إىل بالد خمتلفة وأقام يف الرحلة  33سنة .وروى عن :ايب زرعة واسحاق بن ابراهيم وادريس بن
جعفروبشر بن موسى وحفص بن عمر ابو الفوارس امحد بن عبد الرمحن بن يزيد بن عقال احلراىن .روي
عنه:أبو خليفة وأبو عبد هللا حممد بن اسحاق وأبو بكر امحد بن موسى بن مردويه وأبو نعيم واملسند أبو
()3
بكر حممد بن عبد هللا بن أمحد األصبهاين – وهو ممن روى معجم الطرباين الكبري والصغري
ثناء العلماء عليه :قال أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الرمحن" :هو أشهر كثريا من أن يدل على
فضله  ،كان – رمحه هللا – وسيع العلم كثري التصنيف"( )4وقال ابن عقدة " :ال اعلمين رأيت أحدا أعرف
ابحلديث وال أحفظ لألسانيد منه .اهـ(.)5وقال ابن عساكر :احد احلفاظ املكثرين والرحالني()6وقال ابن
()7
منده :احد احلفاظ املذكورين
مصنفاته:وله املصنفات النافعة الغريبة منها املعاجم الثالثة(الكبري،األوسط،الصغري) وهي اشهر
كتبه .تفسري القرآن الكبريومسند الشاميني و دالئل النبوة و الطواالت يف احلديث وعشرة النساء وكتاب
()8
األوائل و كتاب املناسك وكتاب النوادر وغري ذلك".
وفاته:قال ابو نعيم" :تويف لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة .163
التعريف بكتابه
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 .1الكتاب جيمع الغرائب والفوائد وينص على التفرد واملخالفة.وقد خلص احلافظ الذهيب تعريف
هذا الكتاب بقوله" :املعجم األوسط يف  6جملدات،على معجم الشيوخ؛أييت فيه عن كل شيخ
مبا له من الغرائب والعجائب ،فهو مثل كتاب األفراد للدار قطين ،وكان يقول" :هذا الكتاب
روحي" وفيه نفيس وعزيز ومنكر"(.)9
 .2جند يف املعجم األوسط األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة ،تباينت أسانيد الكتاب صحة
وضعفا؛ واملؤلف مل يهتم هبذا األمر اهتماما ألنه ليس املقصود من هذا ،بل املقصود مجع
()10
الغرائب والفوائد ،فجزاه هللا عنا خرياً
 .3يشتمل هذا الكتاب من الزوائد على الكتب الستة.
 .4عدد أحاديثه ( )9489نصا مسندا حسب طبعة دار احلرمني القاهرة.
 .5معاجم الطرباين تعد من مصادر السنة النبوية ؛ ومن املوسوعات املسندة وكذا تعد من ابرز
املصادر األصيلة يف معرفة الصحابة ،وذكر أنساهبم ووفياهتم وفضائلهم.
منهج الطرباين يف املعجم األوسط
 .1رتّب الطرباين أسامي شيوخه على حروف املعجم ،ومل يبني عددا معينا لكل شيخ؛ بل قد يبني
كثريا وقد يبني قليال حبسب روايته عن هذا الشيخ.
 .2إذا جاء سند واحد ابلتكرار لعدة أحاديث من مروايت شيخ واحد ،فيذكر الكامل يف مكان
واحد ،مث إن تكرر يقول" :وبه "..أو"وبه إىل فالن."...
 .3يذكر بعد كل حديث من االنفرادات ،فيقول" :مل يروه إال فالن عن فالن ،.....أو تفرد به
فالن عن فالن"....
 .4اهتمام الطربا ين ابلتفرد اهتماما كبريا ،حىت يشعر املطلع على معجمه أن هذا النوع من العلة
سبب رئيس يف اتليفه للمعجم األوسط ،وهلذا؛ فقد اخذ التفرد النصيب األغلب من كتابه.
 .5التفرد عند الطرباين ال يعد علة بذاته؛ وذلك لوجهني :األول :يستخدم يف معجمه ألفاظا يذكر
فيه التفرد بقيد الصحة .والثاين :يورد الطرباين يف مسنده األحاديث الىت يف الصحيحني أو
أحدمها.
 .6يذكر التفرد يف االغلب ،ويسكت أحياان عن بعض األحاديث  ،ويوجد يف املعجم األوسط كثري
من األحاديث الىت سكت عنها الطرباين ،وهي معلولة ،أو صحيحة.
 .7إن االمام الطرباين يعترب من املعتدلني يف حكم الرواة ،حيث يستعمل ألفاظ لطيفة ،مثال" :شيخ
بصري" "ما اعلم إال خريا" وغري ذلك من األلفاظ.
 .8إذا كان احلديث مرواي من عدة طرق من الصحابة ،أو كان مشهورا عن الصحايب أو بعد طبقة
التابعني ،فيكتفي الطرباين إبيراده من أعلى طرقه ،إال أن يزيد أحدا فيه فيكتب من أجل الزايدة.
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 .9يذكر املروايت يف مكان واحد اليت مسعها من شيخه  ،فاذا انتهى من هذا الشيخ انتقل إىل شيخ
آخر ،وهكذا.
املطلب األول:دراسة نظرية
تعريف التفرد لغة
قال ابن فارس(" :)11فرد :يدل على وحدة ،من ذلك :الفرد هو الوتر".
()12
مبعىن
وقال ابن منظور " :الفرد :الذي ال نظري له" .ويقال يف الوصف :شيء فرد ،وفريد؛ َ
ول َو َأيْتِينَا فَـ ْرًدا" مرمي.80 :
"ونَِرثُهُ َما يَـ ُق ُ
واحد .قال تعاىلَ :
التفرد اصطالحا
هناك أمران ال بد من اإلشارة إليهما قبل اخلوض يف التعريف:
َّفرد ابملفهوم الذي هو مدار هذا
األمر األول :ليس هناك يف كتب علوم احلديث تعريف ملسألة الت ُّ
َّفرد يف كتب العلل والرجال والتواريخ واملشيخات والتخرجيات ابإلضافة إىل
البحث ،وإمنا جيري ذكر الت ُّ
تناول بعض جوانبه يف طي أحباث مصطلح احلديث.
فهذا املصطلح استعمايل منتشر يف كالم احملدثني والنقاد خالل دراستهم لطر احلديث ورجاله ،لذا
َّفرد) يف بعض الكتب واستقرائها،
سيكون تعريفنا للتفرد استنتاجيا ،حيث قمت بتتبع إطالق مصطلح (الت ُّ
مث يف ضوء النتائج اليت أحصل عليها أصوغ التعريف املالئم.
َّفرد مبعناه االصطالحي مشابه بشكل كبري ملعناه اللغوي ،وهذا شأن
األمر الثاين :إن مفهوم الت ّ
كثري من املصطلحات واملفاهيم اليت وضعها واستعملها األئمة املتقدمون ،حيث كانت مدلوالهتا العرفية
مرتبطة أشد االرتباط مبدلوالهتا اللغوية ،فلم يكن اهتمام اجليل األول من العلماء واحلفاظ منصبا على حترير
هذه املصطلحات وتنميقها وضبطها بقدر ما كان اهتمامهم متوجها اىل التطبيق والناحية العملية.
وهذا يعود ألسباب
السبب األول :وضوح هذه املفاهيم يف أذهان تلك الطبقة من العلماء واحملدثني ،فلم يكونوا حباجة
إىل شرح مرادهم من تلك اإلطالقات واملصطلحات؛ ألهنا كانت مبثابة بدهيات ذلك العصر ومسلماته،
وكانت مبثابة املعارف والثقافة الشائعة بني طلبة العلم واهله وهم يف أوج عصر الرواية والدراية.
السبب الثاين :مل تظهر بعد يف ذلك الوقت قضية احلدود املنطقية ،والتعاريف اجلامعة املانعة ،أو
التعاريف التامة ،وما يتفرع عنها من التعريف ابجلنس والرسم والوصف وغري ذلك ،واليت هي يف األصل
وافدة على العلوم الشرعية ،طارئة عليها ،متولدة من علم املنطق.
قال ابن الوزير اليماين( (( : )13وذكر احلديد َّ
اجنيب عن هذا الفن ،فال حاجة إىل
احملق َقة ٌ
أمر ٌ
التطويل فيه)) .وهذه الضوابط واحلدود امنا اهتم هبا املتأخرون ،وعين به اصحاب الطبقات املتاخرة من
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العلماء يف شىت فروع العلوم االسالمية – ومنها علم مصطلح احلديث ،حىت تبلورت ونضجت لتشكل
جزءا من علومنا اإلسالمية ،ومنهجا متبعا يف كل فروع هذه العلوم.
جتوزوا يف إطالقاهتم واصطالحاهتم ،وال يقفون
أما املتقدمون فلم يكن هذا ابهتمامهم ،بل رمبا َّ
عند حدود االلفاظ متاما بل يتعاملون مع املضمون واجلوهر الذي كان واضحا عندهم ،حىت إن كثريا من
احلديد والتعريفات اليت نقلت عنهم مل يكونوا يقصدون منها احلد اجلامع املانع ،بل كانوا يصفون حالة أو
أمرا معينا ،يف حني يعتربها بعض من جاء بعدهم تعريفا اثبتا مستقرا عند هذا االمام ويبالغون يف مناقشتها
وإيراد االحتماالت واملداخالت عليها .لذلك فمالحظة املدلول اللغوي بشكل دقيق سيساعدان يف فهم
هذه املصطلحات ودراستها ،وفهم كالم األئمة وتصوراهتم هلذه املفاهيم واملصطلحات.
السبب الثالث :أن املصطلحات يف أي علم من العلوم ال بد أن متر مبراحل وشروط معينة حىت
تستقر وتنضج متاماً .فتبدأ املصطلحات على شكل إطالقات وأوصاف جتري من السابقني يف هذا العلوم،
مث بعد مرور مدة من الزمن يرتقي هذا االصطالح ويستويف خصائصه من االطراد والشيوع واالنضباط،
حىت يستقر عند املتأخرين اصطالحا واضحا دقيقا ال لبس فيه وال غموض .وهذا مل يكن قد حتقق بعد يف
العصر األول ،بل كان ذلك العصر هو بداية استخدام تلك التسميات وشيوع هذه األوصاف اليت
استقرت فيما بعد مصطلحات علمية حمررة ومضبوطة.
استقراء مصطلح التفرد
ومن خالل االستقراء (سوف أذكرالشواهد واألمثلة يف الصفحات القادمة حتت دراسة تطبيقية)
ظهر يل أن مصطلح (التفرد) قد استعمله العلماء يف املعاين التالية:
أوال :التفرد املطلق أبصل احلديث ،أبن ال يعرف احلديث إال هبذا الطريق وال يكون له متابع وال شاهد.
اثنيا :التفرد الواقع يف السند أاي كان موقع هذا التفرد ،ومنه ما يتفرد به الراوي عن شيخ معني وال يروي
عنه غريه ،وقد يعرف هذا الشيخ أو يكون جمهوال.
اثلثا :أن ينفرد الراوي بزايدة يف سند احلديث أو يف متنه ،فالزايدة يف السند كزايدة الوصل واإلرسال،
والزايدة يف املنت كزايدة لفظة أو مجلة.
رابعا :خمالفة الراوي لغريه من الرواة ،سواء يف السند أو يف املنت.
خامسا :تفرد أهل بلد برواية حديث وال يعرف احلديث إال من رواة ذلك البلد.
سادسا :التفرد بنسخة من السند أبن ال يروي هبذا السند غري هذا الرأوي ،صحيحة كانت تلك النسخة
أو ضعيفة ،حجة كان الرأوي أم ال.
هذه احلاالت الست هي االستعماالت اليت ظهر يل أن احملدثني أطلقوا التفرد عليها ،مع مالحظة
أن كل هذه احلاالت يسميها احملدثون (تفردا) بغض النظر عن:
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 .1حال الرأوي املتفرد ،فقد يكون إماما ثقة ثبتا حجة ،أو ثقة أقل من األول ،أو صدوقا أو ضعيفا
أو متهما.
 .2حال هذا التفرد من حيث النتيجة ،هل هو صحيح مقبول أو ضعيف مردود؟ إال أن أكثر ما
يطلقون عليه التفرد هو الثاين املردود ،أو ما به إشكال أو علة.
يف ضوء هذه املعاين املستنتجة ،وبعد التأمل فيها والنظر يف مدلوالهتا ،ميكننا صياغة تعريف جامع
للتفرد.
التعريف املختار للتفرد
((التفرد :ما أييت من طريق راو واحد ،دون أن يشركه غريه من الرواة ،سواء كان أبصل احلديث أو
الروي أو
جبزء منه ،مع املخالفة أو دون املخالفة ،بزايدة فيه أو بدوهنا ،يف السند أو املنت  ،ثقة ضابطاً كان ّ
دون ذلك)).
هل يدخل ما ينفرد به الصحايب يف قضية التفرد؟
السنَد،
فرد يف جوهره مفهوم حدينثي نقدي ،قائم على أساس البحث احلديثي يف َّ
إن مفهوم التّ ّ
فرد) وكينونته داخلة يف صلب النظر احلديثي ،ويف صلب
وهل هو يف مقام القبول أو الرد؟ فداللة (التّ ّ
تصحيح الرواايت واألحاديث أو ردها وعدم قبوهلا .وكل تفرد يقع يف السند قابل للقبول وللرد ،حبسب
حال هذا الرأوي ،وحال الرواية من حيث املخالفة أو الزايدة وحنو ذلك ،فهل ينطبق هذا على
الصحايب؟الذي يفهم من كالم العلماء يف مسائل التّفرد وأنواعه عدم دخول الصحابة يف قضية التّفرد وما
يتفرع عنها،
()14
أي
فاحلافظ ابن احلنبلي حني َّ
عرف احلديث الغريب قال ((هو ما ننفرد بروايته واحد يف ّ
بتفرد من بعد الصحايب ،أما تفرد الصحايب فال
موضع كان االنفراد من السند بعد الصحايب))فقيَّد الغرابة ّ
فرد.
يدخل يف الغريب ،وال يصف حديثُهُ ابلغرابة ،وابلتايل هو خارج عن مسألة التّ ّ
وقال املال علي القاري(")15وأما إنفراد الصحايب عن النيب صلى هللا عليه وسلم فليس غرابة ،ألن
الصحابة كلهم عدول".
َّفرد ،ومنه احلديث الغريب ،امنا هو القبول والرد ،والصحابة خارجون
فقد ذكر إن مثرة مسألة الت ُّ
عن هذا .مث قال((( : )16إذ التحقيق ان عبارة الشيخ يف هذا املقام تدل على أن وحدة الصحايب ال تصري
سببا للغرابة .وعبارة ابن الصالح تدل على أن وحدة الصحايب ال تدل على الغرابة)) .ويقصد بـ (عبارة
الشيخ) كالم ابن حجر يف النخبة حيث قال(":)17كأن يرويه عن الصحايب أكثر من واحد مث يتفرد بروايته
عن واحد منهم شخص واحد".
املطلب الثاين:دراسة تطبيقية
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َّفرد من
َّفرد ابعتبارات عدة ،كل اعتبار ينظر إىل الت ُّ
يف ضوء التعريف السابق نستطيع أن نقسم الت ُّ
زاوية معينة ،ويلحظ فيه جانبا خمتلفا عن اآلخر ،وكل جانب أو اعتبار تدخل فيه زمرة من أنواع علوم
احلديث ،ويف ضوء هذه التقسيمات ومالحظها سيتضح لنا بشكل أكرب ترابط هذه األنواع وتشابكها
وتكاملها ،لتشكل لنا يف النهاية نظرية واحدة متكاملة.
االعتبار األول -من حيث التفرد أبصل احلديث والرواية أو جبزء منها
الرواية :أن ال يشارك الراوي أح ٌد من الرواة يف رواية احلديث ،أو يف رواية
فالت ُّ
َّفرد أبصل احلديث و ّ
جزء منه ،أو يف متابعة له فيه ،ويدخل يف ذلك :احلديث (الفرد املطلق) ،ويدخل فيه أيضاً بعض صور:
(الغريب) و (الشاذ) و (املنكر) على اصطالح املتقدمني كما سيأيت.
َّفرد جبزء من احلديث :أن يكون احلديث مرواي من طرق أخرى لكن ينفرد هذا الرأوي بشيء
والت ُّ
ويسمى (الفرد النسيب).
يف سنده أو متنه ،مل أيت به غريه ممن روى احلديثّ ،
مثال التفرد جبزء يف السند
()19
()18
ما رواه الطرباين موصوال من طريق سليمان بن دأود قال :ان عبد الوارث بن سعيد قال :ان
أيوب ،عن ابن سريين ،عن أيب هريرة قال :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن النباذ واللماس.
قال الطرباين :ماروى هذا احلديث عن أيوب إال عبد الوارث.
وأرسله علي بن اجلَ ْعد يف املسند ( ) 1192عن ابن سريين  ,عن أيب هريرة(رض) ويف هذا اإلسناد
سليمان بن دأود الشاذكوين وهو مرتوك احلديث كما قال حيىي وأبوحامت .واملرسل هو الصواب.
رواية سليمان فيها تفرد جزئي ،حيث تفرد بوصل احلديث يف إحدى طرقه ،بينما رواه غريه
مرسال ،ورجح الدارقطين اإلرسال ،وأطلق على رواية قرة أهنا (تفرد).
مثال التفرد جبزء يف املنت
()21
()20
ما رواه الطرباين من قطن بن نسري قال :ان ابن أيب عمارة قال :مسعت قتادة حيدث عن
أنس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إن هذه احلشوش حمتضرة ،فإذا دخلها أحدكم فليقل:
بسم هللا ،اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ،ومن الشيطان الرجيم»
قال الطرباين :ماروى هذا احلديث عن قتادة ،عن أنس إال عدي ،تفرد به قطن.
فأطلق الطرباين التفرد على زايدة يف املنت تفرد هبا قطن هبذه الكلمات "بسم هللا" و "ومن
الشيطان الرجيم" .و أما أبوداؤد وأمحد بن حنبل وغريمها مل يذكروا هذه الزايدة.
االعتبار الثاين -من حيث قبول التفرد أو رده
َّفرد ينقسم إىل:
فالت ُّ
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تفرد مقبول :حيث يطلق احلكم بقبول هذا احلديث أو الرواية اذا حتقق فيها شروط القبول اليت نص عليها
احملدثون .ويدخل فيه من أنواع علوم احلديث :زايدات الثقات وتفرد الثقة أبصل احلديث إذا مل يكن فيه
علة وال شذوذ.
َّفرد واعتباره من أنواع احلديث الضعيف .ويدخل فيه الشاذ
تفرد مردود :حيث يطلق احلكم برد هذا الت ُّ
واملنكر ،على مصطلح اجلمهور.
تفرد مرتدد بني القبول والرد :فال حيكم فيه بكم عام بقبول أو رد ،بل هو وصف حلالة يف احلديث ال
عالقة هلا حبد ذاهتا ابلقبول أو الرد ،وإمنا يرجع القبول والرد ألمور أخرى ،فقد يكون مقبوالً وقد يكون
مردوداً.
ويدخل فيه من أنوع علوم احلديث :احلديث الفرد والغريب.
مثال التفرد املردود
()23
()22
مارواه الطرباين من طريق سليمان بن دأود الشاذكوين .....عن عثمان قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم« :يكفيكم من احلية ضربة بسوط ،أصبتموها أو خطأمتوها»
قال الطرباين :ماروى هذا احلديث عن عثمان إال هبذا اإلسناد ،تفرد به الشاذكوين.
أعل الطرباين هذا احلديث ابلتفرد فقال:تفرد به الشاذكوين.والشاذكوين ضعيف جدا كما قال حيىي
وأبوحامت ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد( )6125وقال يف األخري وفيه سليمان بن دأود الشاذكوين  ،وهو
مرتوك و ال توجد املتابعات والشواهد فلهذا يكون ضعيفا.
فإطالق الطرباين على هذه الرواية التفرد وهو التفرد املردود.
مثال التفرد املقبول
()24
مارواه الطرباين من طريق محاد بن سلمة ....عن الضحاك بن قيس الفهري ،عن نيب هللا صلى
هللا عليه وسلم قال« :إذا أتى الرجل القوم ،فقالوا :مرحبا ،فمرحبا به يوم يلقى ربه ،وإذا أتى الرجل القوم،
فقالوا :قحطا ،فقحطا له يوم يلقى ربه»
قال الطرباين :ماروي هذا احلديث عن الضحاك بن قيس إال هبذا اإلسناد ،تفرد به محاد.
أعل الطرباين هذااحلديث بتفرد محاد بن سلمة من ضحاك فقط وال توجد علة اخرى يف هذا
احلديث وهذا اليضر ألن مجيع الرواة يف هذااإلسناد ثقات.
االعتبار الثالث -التفرد من حيث حال الرأوي املتفرد
َّفرد الذي يقع من الرأوي خيتلف حبسب حاله من العدالة والضبط واإلتقان ،لذك ميّز العلماء
فالت ُّ
()25
َّفرد حبسب حال الرأوي املتفرد ،فقالوا:
َّفردات ،وفرقوا بينها من حيث احلكم عليها  ،وقسموا الت ُّ
هذه الت ُّ
َّفرد من امام حافظ ثقة متقن.
 .1إما أن يكون الت ُّ
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مثاله

()26

مارواه الطرباين من طريق محاد بن سلمة ....عن الضحاك بن قيس الفهري ،عن نيب هللا صلى
هللا عليه وسلم قال« :إذا أتى الرجل القوم ،فقالوا :مرحبا ،فمرحبا به يوم يلقى ربه ،وإذا أتى الرجل القوم،
فقالوا :قحطا ،فقحطا له يوم يلقى ربه»
قال الطرباين :ماروي هذا احلديث عن الضحاك بن قيس إال هبذا اإلسناد ،تفرد به محاد.
أعل الطرباين هذااحلديث بتفرد محاد بن سلمة من ضحاك فقط وال توجد علة اخرى يف هذا
احلديث وهذا اليضر ألن مجيع الرواة يف هذااإلسناد ثقات.
َّفرد من ثقة عدل لكنه دون األول من حيث اإلتقان والضبط ،ويدخل فيه
 .2وإما أن يكون الت ُّ
الرأوي الصدوق ،ومن ال أبس به.
مثاله
ما رواه الطرباين( )27من طريق ربعي بن عبد هللا قال :حدثين عمرو بن أيب احلجاج( )28قال:
حدثين اجلارود ( )29قال :حدثين أنس بن مالك ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم «أنه كان إذا سافر فأراد
أن يتطوع ابلصالة استقبل بناقته القبلة ،فكرب ،مث صلى حيث توجهت»
قال الطرباين :ما روي هذا احلديث عن اجلارود إال هبذا اإلسناد ،تفرد هبما ربعي.أطلق الرتمذي
هنا (التفرد) على رواية ربعي بن عبد هللا بن اجلارود وهو صدوق( .)30أعل الطرباين هذااحلديث لتفرد ربعي
بن عبد هللا بن اجلارود فقط وال توجد علة أخرى فيه ألن مجيع الرواة فيه ثقات و توجد املتابعات فلهذا
يرتقي إىل درجة الصحيح.
تغريه ،أو
 .3واما أن يكون التفرد من رأو ضعيف تكلم فيه من حيث عدالته ،أو ضبطه ،أو ُّ
اختالطه ،ويدخل فيه ايضا اجملهول ومستور احلال ،وكذا يدخل فيه املرتوك واملتهم ومنكر احلديث ،واكثر
َّفردات من قبل هؤالء.
ما تقع الت ُّ
مثاله
مارواه الطرباين( )31من طريق احلجاج بن أرطاة( ،)32عن الزهري ،عن ابن بشري ،عن أيب أيوب
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح».
قال الطرباين :ماروى هذا احلديث عن الزهري إال حجاج بن أرطاة.
َّفرد ،فقالوا :ما تفرد به االمام احلافظ املتقن
وبناءً على هذا التقسيم فرقوا يف احلكم على هذا الت ُّ
فصحيح مقبول ،بشرط أن ال يكون خمالفا ملن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا ،وان ال نقف يف روايته على
وهم أو خطا رمبا يقع فيه .وما تفرد به الثّـ َقة األقل ضبطا أو الصدوق فهو دون األول يف الصحة لكنه ال ينزل
عن حكم احلسن ،مع مراعاة عدم املخالفة أو الوهم أيضاً .وما تفرد به الضعيف واجملروح فهو مردود.
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االعتبار الرابع -من حيث وجود املخالفة يف التفرد أو عدم وجودها
َّفرد ،وسبب االشكال هو يف حتديد حقيقة املخالفة وماهيتها وزأوية
هذا جانب مهم يف قضية الت ُّ
النظر إليها .واملخالفة تقع يف احلديث الذي تعددت طرقه ورواايته ،حيث ينفرد راو من الرواة بشيء يف
احلديث ال يرويه غريه ممن روى أصل احلديث ،بل يتفقون على خالف روايته وعدم متابعته فيما رواه،
سواء كان ذلك يف املنت أو يف السند.
مثاله
()34
()33
مارواه الطرباين يف املعجم األوسط من طريق أابن بن يزيد  ،عن قتادة ،عن عبد هللا بن ابيب
املكي قال :صليت إىل جنب ابن عمر ،فلما صلى ضرب بيده على فخذي ،فقال :أال أعلمك حتية
الصالة كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا؟ فتال هؤالء الكلمات« :التحيات الصلوات
الطيبات هلل ،السالم عليك أيها النيب ،ورمحة هللا وبركاته ،السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني ،أشهد أن
ال إله إال هللا ،وأن حممدا عبده ورسوله»
قال الطرباين :ماروى هذا احلديث عن قتادة إال أابن ،تفرد به سهل.
قال الدار قطين يف العلل()35الراجح هو املوقوف ألن إبراهيم بن أيب دأود مل يذكر يف روايته هذه
عن النيب  -عليه السالم  ,-ولكن قول ابن عمر" :-وزدت فيها" ،أي يف التحيات ما يدل على أنه أخذ
ذلك عن غريه ،غري أبيه عمر بن اخلطاب؛ ألنه خالفه فيه ،فتعني أن يكون أخذ الزايدة من غريه ،وهو إما
النيب  -عليه السالم  ،-وإما أبو بكر الصديق  -رضي هللا عنه .
فأطلق الطرباين على التفرد ألن أابن خالف الذي أوثق منه.
َّفرد الذي يقع من الرأوي إما أن يكون خمالفا لغريه من الرواة ،أو موافقا هلم من حيث
وميكن القول إن الت ُّ
األصل .فإن وافق ابقي الرواة يف رواايهتم لكنه تفرد بطريق ،أو تفرد من بني أهل بلد معني أو حنو ذلك
َّفرد عندئذ يدخل يف
فهو صحيح مقبول ،ويدخل فيه الفرد النسيب .وإن خالف غريه من الرواة فإن الت ُّ
الشذوذ أو النكارة.
خامتة البحث
إن الباحث قد توصل من خالل البحث إىل النتائج التالية:
 .1إن التفرد مظنة العلة وليس دليل العلة وكون احلديث غريبا ال يقتضي تضعيفا وال تصحيحا.
 .2إن مقياس القبول والرد يف تفرد الرأوي ليس كونه ثقة أو ضعيفا فحسب ،بل هلم يف كل حديث
تفرد به الرأوي نقد خاص حسب القرائن اليت تصاحب التفرد.
 .3إن الرأوي املتفرد ابحلديث قد ال يكون بدرجة من الضبط وال يقبل تفرد لكن يوجد للحديث
املتابعات والشواهد فريتقي احلديث إىل درجة الصحيح أو احلسن.
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 .4كثريا ما هتمش مسئلة التفرد يف احلديث عند املتأخرين وخاصة املعاصرين ،فال اعتبار هلم عندهم
يف الغالب ،طاملا أن الرأوي املتفرد ثقة أو صدوق ،وابلتايل يصحح احلديث أو يضعف حسب
حال رأويه ،بينما ظهر لنا أمهية هذه القضية عند احلفاظ النقاد ،وما تشغله من مساحة يف النقد
رد لعدم احتمال التفرد منه أو ألمور أخرى
احلديثي ،فكم من حديث تفرد به ثقة أو صدوق ّ
متعلقة بتفرده.
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 - 10ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،النكت على ابن الصالح ،الناشر :عمادة البحث العلمي
ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل1404 ،هـ1984/م (.)708/2
 -11ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،الناشر دار الفكر ،سنة النشر ،1979 – 1399 :عدد اجمللدات.)500/4( ،6 :
 -12ابن منظور ،لسان العرب ،الناشر :دار صادر  -بريوت ( )331/3مادة [فرد].
 -13ابن الوزير ،تنقيح األنظار مع شرحه توضيح األفكار ،املسألة ( )13تعريف احلديث احلسن (. )147/1
 -14رضي الدين حممد بن ابراهيم بن يوسف ابن احلنبلي ،قفو األثر  ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة  ،عدد اجمللدات. )47( 1 :
 -15املال علي قاري ،شرح شرح النخبة ،دار األرقم  -لبنان  /بريوت ،اتريخ النشر .)233( ،1427
 -16املال علي قاري ،شرح شرح النخبة ،دار األرقم  -لبنان  /بريوت ،اتريخ النشر .)234( ،1427
 -17املال علي قاري ،شرح شرح النخبة ،دار األرقم  -لبنان  /بريوت ،اتريخ النشر . )235( ،1427
-18الطرباين  ،املعجم األوسط ،الناشر :دار احلرمني  -القاهرة  ،احملقق ،طارق بن عوض هللا (.2823 )168 /3
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تفردات اإلمام الطرباين يف كتابه "املعجم األوسط" دراسة نظرية و تطبيقية
 -19حيىي بن معني :كذاب عدوهللا كان يضع احلديث وقال أبو حامت :ليس بشيء مرتوك احلديث وترك حديثه ومل حيدث
عنه ،ابن أيب حامت،اجلرح والتعديل ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر ،اجلرح والتعديل، ،الناشر :دار إحياء
الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة األوىل (.369 )151/1
-20الطرباين  ،املعجم األوسط ،الناشر :دار احلرمني  -القاهرة .2803 )161 /3( ،
 -21صدوق خيطىء من العاشرة ،ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب ،الناشر :دار العاصمة،
سنة النشر ،1421 :عدد اجمللدات.5556 )456/2( ،1 :
-22الطرباين  ،املعجم األوسط ،الناشر :دار احلرمني  -القاهرة .2819 )167 /3( ،
 -23حيىي بن معني :كذاب عدوهللا كان يضع احلديثوقال أبو حامت :ليس بشيء مرتوك احلديث وترك حديثه ومل حيدث عنه
،ابن أيب حامت ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر ،اجلرح والتعديل، ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت ،الطبعة األوىل (.369 )151/1
-24الطرباين  ،املعجم األوسط ،الناشر :دار احلرمني  -القاهرة .2514 )70 /3( ،
 -25ابن رجب ،شرح علل الرتمذي ( )719/2وما بعدها.
-26الطرباين  ،املعجم األوسط ،الناشر :دار احلرمني  -القاهرة .2514 )70 /3( ،
-27الطرباين  ،املعجم األوسط ،الناشر :دار احلرمني  -القاهرة .2536 )75 /3( ،
-28عمرو ابن أيب احلجاج ثقة من السابعة.ابن حجر،تقريب التهذيب (.5007 )420 /2
-29اجلارود ابن أيب سربة اهلذيل،صدوق من الثالثة،مات 120ه.ابن حجر،تقريب التهذيب (.881 )137 /1
-30ابن حجر،تقريب التهذيب (.1880 )205 /1
 -31الطرباين  ،املعجم األوسط (.3279 )319 /3
 -32حجاج بن أرطاة،صدوق كثري اخلطأ والتدليس،من السابعة مات 45ه .احلافظ ابن حجر ،تقريب التهذيب(/1
.1119 )152
-33الطرباين ،املعجم األوسط (.2625 )103 /3
 -34ثقة له أفراد من السابعة ،ابن حجر ،تقريب التهذيب (.143 )87 /1
 -35الدارقطين ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد ،العلل ،دار طيبة – الرايض،الطبعة األوىل 1985م ، ،الناشر دار طيبة
الرايض ،عدداجمللدات . )77 /4( 11
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