

قرائن إعالل الحديث الغريب:
دراسة في ضوء تطبيقات المحدثيـن النقاد
مري أكرب شاه
املقدمة:
إن علم علل احلديث يعد من أجل أنواع علم احلديث ،وأهم فن من فنونه؛ ولذلك اهتم علامء
احلديث باحلديث النبوي عموما ،وببيان علل األحاديث عىل وجه اخلصوص؛ وذلك ألنه بمعرفة العلل
يعرف كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم من غريه ،وصحيح احلديث من ضعيفه ،وصوابه من خطئه .قال
ابن الصالح رمحه اهلل" :اعلم :أن معرفة علل احلديث من أجل علوم احلديث وأدقها وأرشفها"(.)1
أمهية البحث:
تظهر أمهية البحث من خالل األمور التالية:
ً
أول:

دراسة األمور التي جيب مراعاهتا عند احلكم عىل احلديث الغريب بالقبول أو الرد ،وذلك من
خالل تطبيقات املحدثني النقاد.

ثان ًيا:

إبراز منهجية األئمة يف إعالل احلديث الغريب وعمق نظرهم ودقة أحكامهم ،تتجىل منه إصابة
القواعد التي ساروا عليها يف تعليل األحاديث ،ويتضح منه وحدة املنهج احلديثي؛ وإن
اختلفت العبارات واأللفاظ.

ثال ًثا:

جوهرية قضية الغرابة يف رواية احلديث ،وأثر الغرابة يف قبول احلديث أو رده ،فالغرابة تعترب
أهم القرائن يف تعليل احلديث.
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مشكلة البحث:
استقر عند كثري من املتأخرين يف حكم الغريب وشاع عندهم وتواطأت كتب املصطلحات
احلديثية املتأخرة أن الراوي إذا كان ثقة وانفرد برواية يشء ،قبل حديثه اعتامدا عىل ثقته وضبطه ،وأما إذا
كان الراوي ضعيفا وانفرد بيشء ،رد حديثه استنادا عىل ضعفه وقلة ضبطه.
ومن هنا ينشأ السؤال :هل يؤخذ ذلك حكام عاما؟ وهل يقتيض كون الراوي ضعيفا رد روايته،
أو ينبغي أن خيصص ذلك؟ ألنه جيوز أن يكون املتفرد قد ضبط احلديث ،وجيوز أن يكون وهم فيه ،فال
حيكم بضعف احلديث وال بصحته ما مل يتضح ضبط الراوي للحديث أو ومهه فيه.
ولذلك ال بد من دراسة احلديث الغريب يف ضوء تطبيقات املحدثني النقاد من خالل أقواهلم يف
إعالل احلديث الغريب.
التمهيد:
العلة لغة:
ِ
ورضب ،إذا سقاه السقية الثانية ،ويتعدى بنفسه
نص
العلة من َعله يعله و َيعله ،أي :من باب َ
َ

الَّشبة الثانية .فمعنى عَ له :سقاه مرة بعد أخرى(.)2
ويقال :علت اإلبل ت َِعل و تَعل إذا رشبت ر
العلة يف الصطالح:
ترد كلمة العلة عند املحدثني عىل معنيني:

املعنى األول :معنى عام ويراد به األسباب التي تقدح يف صحة احلديث ،وعىل ما ال يقدح يف
صحة احلديث ،وعىل ما كانت ظاهرة ،وعىل ما كانت خفية( .)3قال ابن الصالح رمحه اهلل" :اعلم أنه قد
يطلق اسم العلة عىل غري ما ذكرناه من باقي األسباب القادحة يف احلديث املخرجة له من حال الصحة إىل
حال الضعف املانعة من العمل به عىل ما هو مقتىض لفظ العلة يف األصل ،ولذلك نجد يف كتب علل
احلديث الكثري من اجلرح بالكذب والغفلة وسوء احلفظ ونحو ذلك من أنواع اجلرح"( .)4وما قاله ابن
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إسامعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور ،دار العلم ،بريوت،
ط1201 ،2هـ1881/م" ،مادة علل" ،ج  ،5ص  ،1111وحممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي ،لسان العرب،
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رشيف حاتم بن عارف العوين ،رشح موقظة الذهبي ،دار ابن اجلوزي ،ط 1241 ،1هـ ،ص .118
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الصالح ظاهر ،ففي كتاب العلل البن أيب حاتم ،وكتاب العلل للدار قطني ،والكتب التي هتتم بالتعليل
بالتفرد مثل مسند البزار واملعجم األوسط واملعجم الصغري للطرباين وغريها من الكتب أمثلة كثرية تدل
عىل ما قال ،وكذلك يف تطبيقات األئمة املتقدمني ،فالعلة عندهم هلا معنى واسع وشامل ،بحيث تشمل ما
قاله ابن الصالح ،واملعنى اخلاص اآليت الذكر.
املعنى الثاين :معنى خاص ،ذكره ابن الصالح يف تعريفه للحديث املعلول بقوله" :هو احلديث
الذي اطلع فيه عىل علة تقدح يف صحته مع أن ظاهره السالمة منها"( .)5وكذا ذكره ابن حجر بقوله" :هو
حديث ظاهره السالمة اطلع فيه بعد التفتيش عىل قادح"( .)6وهذا املعنى هو مراد من تكلم عن أمهية العلل،
وهو املعنى الذي يتكلم عنه من كتب يف علوم احلديث ،وقد أشار احلاكم يف كتابه إىل هذا املعنى(.)7
الغريب لغة:
لفظة "الغريب" وصف عىل وزن فعيل من غرب ويوصف الكالم بذلك ،فيقال :كالم غريب
أي غامض أو بعيد عن الفهم ،ويوصف بذلك أيضا الرجل ،فيقال :رجل غريب أي بعيد عن وطنه(.)8
الغريب يف الصطالح:
أن يروي الراوي حديثا ال يشاركه فيه غريه .ويسمى ذلك احلديث فردا أو غريبا .قال اخلطيب
البغدادي" :وقد يعرب عن مثل ما ذكرناه آنفا بأنه غريب ،وأكثر ما يوصف بذلك احلديث الذي ينفرد به
بعض الرواة بمعنى فيه ال يذكره غريه إما يف إسناده أو يف متنه"( .)9وقال ابن الصالح" :احلديث الذي
يتفرد به بعض الرواة يسمى بـ" :الغريب" ،وكذلك احلديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر ال يذكر فيه
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أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،فتح الباقي عىل ألفية العراقي ،حتقيق :عبد اللطيف مهيم وماهر
الفحل ،دار الكتب العلمية ،ط 1244 ،1هـ4004/م ،ج  ،1ص .431
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حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،معرفة علوم احلديث ،حتقيق :السيد معظم حسني ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط 1181 ،4هـ1811/م ،ص .101
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أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر ،بريوت1188 ،هـ /1818/ج ،2
ص  ،240أبو بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،املكتبة العصية ،بريوت ،ط 1240 ،5هـ1888/م،
ص  ،288لسان العرب ،ج  ،1ص  ،320الزبيدي ،تاج العروس ،دار اهلداية ،ج  ،1ص .218
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أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي ،اجلامع ألخالق الراوي ،مكتبة املعارف ،الرياض1201 ،هـ ،ج ،4
ص.143

82

غريه ،إما يف متنه وإما يف إسناده"(.)10
أقسام الغريب:
قد ذكر أئمة احلديث أقساما متعددة للغريب ،وأهم هذه األقسام قسامن :القسم األول :الغريب
املطلق ،وهو أن يروي الراوي متن احلديث ال يشاركه فيه غريه ،فال يكون له إال طريق واحد ،ويطلق عليه
العلامء لفظ الغرابة ،فيقولون :حديث غريب أو حديث فرد .القسم الثاين :الغريب النسبي ،وهو أن يروي
الراوي احلديث بإسناد ال يشاركه فيه غريه ،وقد عرف متنه عن غري ذلك الشيخ ،وهو ما ذكره الرتمذي
بقوله :ورب حديث يروى من أوجه كثرية ،وإنام يستغرب حلال اإلسناد(.)11
حكم الغريب:
إن وصف أئمة نقد احلديث بالغرابة ال يقتيض تضعيفا وال تصحيحا؛ ألنه جيوز أن يكون املتفرد
قد ضبط احلديث ،وجيوز أن يكون وهم فيه ،فال حيكم بضعف احلديث وال بصحته ما مل يتضح ضبط
الراوي للحديث أو ومهه فيه .قال الدكتور املري" :واخلالصة مما تقدم هي أن الغرابة عند النقاد ال تقتيض
صحة وال ضعفا ،وإنام هي جمرد االستغراب ،وأكثر ما يطلقون الغرابة حينام ال يكون لذلك التفرد عندهم
علة ترده"( .)12وهذا ما يظهر من صنيع أئمة املصطلح يف تقسيم الغرائب واألفراد باعتبار الصحة
والضعف .قسم احلاكم الغريب إىل ثالثة أنواع :غرائب الصحيح وغرائب الشيوخ وغريب اإلسناد
واملتن .وقسم ابن الصالح الغريب إىل صحيح وغري صحيح ،فقال" :ثم إن الغريب ينقسم إىل :صحيح
كاألفراد املخرجة يف الصحيح وإىل غري صحيح ،وذلك هو الغالب عىل الغريب"(.)13
عالقة الغرابة بالعلة:
تقدم يف حكم الغريب أن التفرد ال يقتيض تضعيفا وال تصحيحا؛ ألنه جيوز أن يكون املتفرد قد
ضبط احلديث ،وجيوز أال يكون كذلك ،فليس التفرد دليل اخلطأ والعلة ،بل هو مظنة اخلطأ والعلة؛ ألن
الراوي إذا روى حديثا ال يشاركه فيه غريه ،يظن به أن يكون قد وهم فيه .يقول ابن رجب" :وانفراد
الراوي باحلديث ،وإن كان ثقة ،هو علة يف احلديث يوجب التوقف فيه ،وأن يكون شاذا ومنكرا ،إذا مل يرو
معناه من وجه يصح ،وهذه طريقة أئمة احلديث املتقدمني كاإلمام أمحد وحييى القطان وحييى بن معني
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انظر :سعيد املري ،إعالل احلديث الغريب باملشهور ،دار ابن حزم ،ط 1211 ،1هـ4010/م ،ص .31 -51
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وعيل بن املديني وغريهم"(.)14
اهتامم املحدثن بالغريب:
اهتم املحدثون يف كتبهم بالغريب ،ومن املحدثني النقاد الذين اهتموا بالغريب ،اإلمام الرتمذي
يف جامعه واحلافظ البزار يف مسنده واإلمام الطرباين يف املعجم األوسط ،وابن عدي يف الكامل.
ضابط قبول الغرابة أو ردها:
الذي استقر عند كثري من املتأخرين يف حكم الغريب وشاع عندهم ،أن الراوي إذا كان ثقة
وانفرد برواية يشء ،قبل حديثه اعتامدا عىل ثقته وكامل ضبطه ،وأما إذا كان الراوي ضعيفا وانفرد بيشء رد
حديثه استنادا عىل ضعفه وقلة ضبطه .قال ابن الصالح" :إذا انفرد الراوي بيشء نظر فيه؛ فإن كان
ما انفرد به خمالفا ملا رواه من هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط ،كان ما انفرد به شاذا مردودا ،وإن مل تكن
فيه خمالفة ملا رواه غريه ،وإنام هو أمر رواه هو ومل يروه غريه ،فينظر يف هذا الراوي ومل يقدح االنفراد فيه،
وإن مل يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا عن حيز
الصحيح ،ثم هو بعد ذلك دائر بني مراتب متفاوتة بحسب احلال ،فإن كان املنفرد به غري بعيد من درجة
احلافظ الضابط املقبول تفرده ،استحسنا حديثه ذلك ،ومل نحطه إىل قبيل احلديث الضعيف ،وإن كان بعيدا
من ذلك رددنا ما انفرد ،وكان من قبيل الشاذ املنكر"( .)15وما قاله ابن الصالح ينبغي أن خيصص وال
يؤخذ حكام عاما ،فإن مقياس القبول والرد يف تفرد الراوي ليس كونه ثقة أو ضعيفا فحسب ،بل هلم يف
كل حديث تفرد به الراوي نقد خاص حسب القرائن التي تصاحب التفرد ،فيرتجح هبا جانب القبول أو
جانب الرد ملا تفرد به الراوي ،فإذا ترجح بالقرائن جانب القبول يقيض النقاد بصحة احلديث حينئذ ،وإذا
ترجح بالقرائن عدم ضبط الراوي أو عدم قبول روايته ،فيقيض النقاد بعدم صحة ذلك احلديث الغريب.
قال الدكتور محزة املليباري" :وعند تتبع كالم النقاد والنظر يف صنيعهم يتجىل لنا أن ما خلصه ابن الصالح
ينبغي ختصيصه ،فإن مقاييس القبول والرد يف جمال التفرد ليست أحوال الرواة املتمثلة يف الثقة والضعف
فحسب ،بل توافر القرائن الدالة عىل ذلك"( .)16وتبني من هذا أن التفرد مظنة لوجود العلة ،فال يكون
مردودا مطلقا ،كام ال يكون مقبوال مطلقا ،بل ينظر إىل قرائن عجعله مقبوال أو مردودا.
-14
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ابن رجب ،رشح علل الرتمذي ،مكتبة املنار ،الزرقاء ،ط 1201 ،1هـ1881/م ،ج  ،1ص .18
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الدكتور املليباري ،املوازنة بن املتقدمن واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها ،دار ابن حزم ،ط ،4
1244هـ4001/م ،ص .11
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القرائن التي جتعل احلديث الغريب غري حمتمل وقادحا يف صحته:
األوىل :كون روايتني بحيث تكون إحدامها غريبة ،واألخرى مشهورة ،وتكون الغريبة أوىل بالشهرة.
الثانية:

املتفرد معروفا بأنه غري عدل أو غري ضابط.
كون ِّ

الثالثة:

املتفرد عنه من املشهورين برواية احلديث.
كون الراوي ِّ

الرابعة :تأخر الطبقة التي وقع فيها التفرد.
اخلامسة :كون اإلسناد من األسانيد النادرة.
السادسة :كون السند عاليا.
القرينة األوىل :كون روايتن بحيث تكون إحدامها غريبة ،واألخرى مشهورة ،وتكون الغريبة أوىل بالشهرة:
املراد من التعليل هبذه القرينة أن توجد روايتان إحدامها غريبة واألخرى مشهورة ،وال يوجد
بينهام أي خمالفة حتى يعل إحدامها باملخالفة ،بل ويمكن أن تعترب كل واحدة منهام متابعة أو شاهدا
لألخرى يف بادئ النظر ،لكن تكون الرواية الغريبة أوىل بالشهرة من املشهورة ،وهذا الذي جيعل الناقد
يتوقف يف قبول الرواية الغريبة بقرينة كوهنا غريبة مع اقتضاء شهرهتا(.)17
ويعترب إعالل الغريب باملشهور من القرائن املصاحبة للتفرد التي عجعل الغريب معلوال ويرتجح
هبا جانب الرد عىل جانب القبول ،وهذا النوع من التعليل مستفيض من عمل النقاد ملن تتبع صنيعهم،
ويالحظ من صنيع البزار استخدام هذه القرينة ،فإنه يورد احلديث من طريقني :أحدمها يكون غريبا
واآلخر مشهورا ،فكأنه يعل الغريب باملشهور ،وأحيانا يورد الطريق الغريب ويعلله بالتفرد ويشري إىل
الطريق املشهور.
املثال األول:
قال أبو نعيم :حدثنا عبد اهلل بن حممد بن جعفر ثنا أبو بكر بن أيب عاصم ثنا عبد اجلبار بن
العالء ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن عبد اهلل بن أيب أوىف قال قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه و سلم" :خيار عباد اهلل الذين يراعون الشمس والقمر واألهلة لذكر اهلل" .وقال أبو نعيم:
"تفرد سفيان عن مسعر برفعه ،ورواه خالد وغريه عن مسعر موقوفا"(.)18
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انظر :إعالل احلديث الغريب باملشهور ،ص .114 -141
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أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين ،حلية األولياء ،دار الكتب العلمية ،بريوت1208 ،هـ1888 /م ،ج ،1

08

ختريج احلديث:
أخرجه البزار( )19واحلاكم( )20من طريق عبد اجلبار بن العالء ثنا ابن عيينة به مرفوعا بنحوه.
وأخرجه ابن املبارك( ،)21وأخرجه ابن أيب شيبة( ،)22عن وكيع ،والبيهقي( ،)23من طريق جعفر بن
عون .ثالثتهم (ابن املبارك ووكيع وجعفر) عن مسعر عن إبراهيم ثنا أصحابنا عن أيب الدرداء موقوفا.
دراسة علة احلديث:
احلديث له طريقان :الطريق األول :سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم عن ابن أيب أوىف
مرفوعا .ويرويه عن سفيان بن عيينة عبد اجلبار بن العالء العطار البصي ،وهو ال بأس به( .)24الطريق
الثاين :رواه غري واحد ،منهم :عبد اهلل بن املبارك( )25ووكيع بن اجلراح( )26وخالد بن حييى وجعفر بن

ص.441
-19

أمحد بن عبد اخلالق البزار ،مسند البزار ،حتقيق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،مؤسسة علوم القرآن ،بريوت ،ط،1
1208هـ ،ج  ،8ص .482 ،481

-20

حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري ،املستدرك ،دار الكتب العلمية ،بريوت1211 ،هـ1880/م ،ج  ،1ص ،11
ح.131 :

-21

عبد اهلل بن املبارك بن واضح املروزي ،الزهد ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ص .230

-22

إمام عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة ،املصنف ،حتقيق :كامل يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،الرياض1208 ،هـ،
ج ،11ص  ،114ح.15123 :

-23

إمام أمحد بن احلسني البيهقي أبو بكر ،السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة،
1212هـ1882/م ،ج  ،1ص  ،118ح.1351 :

-24

ينظر :عبد الرمحن بن حممد بن إدريس التميمي الرازي ابن أيب حاتم ،اجلرح والتعديل ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،ط1411 ،1هـ1854/م ،ج ،3ص ،14حممد بن حبان البستي ،كتاب الثقات ،حتقيق :السيد رشف الدين
أمحد ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1185 ،1هـ1815/م ،ج  ،8ص  ،218أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،تقريب
التهذيب ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطاء ،دار املكتبة العلمية ،بريوت ،ط1215 ،4هـ1885/م ،ج ،1ص.554

-25

عبد اهلل بن املبارك املروزي ،أحد األئمة واحلفاظ ،وروى له اجلامعة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،435إمام
حممد بن سعد بن منيع البصي ،الطبقات الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطاء ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1210هـ1880 /م ،ج  ،1ص  ،114تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .541

-26

ثقة حافظ ،روى له اجلامعة .ينظر :إمام أمحد بن حنبل الشيباين ،العلل ومعرفة الرجال ،حتقيق :ويص اهلل بن حممد
عباس ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1208 ،1هـ1888/م ،ج  ،1ص  ،154الطبقات الكربى ،ج ،3
ص ،182اجلرح والتعديل ،ج  ،8ص  ،18حافظ يوسف بن عبد الرمحن املزي ،هتذيب الكامل ،حتقيق :بشار عواد

00

عون( )27وغريهم عن مسعر عن بعض أصحابه عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه موقوفا .فهذا احلديث روي
من طريقني عن صحابيني :األول :سفيان بن عيينة عن مسعر عن إبراهيم عن ابن أيب أوىف مرفوعا .الثاين:
غري واحد عن مسعر عن إبراهيم عن رجل عن أيب الدرداء موقوفا .قلت :هذان الطريقان يمكن أن يقال
بصحة كليهام ،وأن الثاين ال يرض األول؛ فإهنام من رواية الثقات ،ولذلك صحح احلاكم طريق ابن عيينة،
بقوله" :هذا إسناد صحيح ... ،وإذا صح هذه االستقامة مل يرضه توهني من أفسد إسناده" .ثم قال بعد
رواية احلديث من طريق ابن املبارك" :هذا ال يفسد األول وال يعلله فإن ابن عيينة حافظ ثقة ،وكذلك ابن
املبارك ،إال أنه أتى بأسانيد َ
أخر كمعنى احلديث األول"( .)28وكأن احلاكم مل يعترب هذه العلة مؤثرة يف
احلكم ،لكن األئمة النقاد أعلوا الرواية املرفوعة باملوقوفة .وقال البزار" :وهذا احلديث ال نعلم أحدا رواه
عن مسعر هبذا اإلسناد إال سفيان بن عيينة ،وحممد بن الوليد الذي حدثنا هبذا احلديث ال نعلم أحدا تابعه
عىل روايته عن حييى بن أيب بكري عن ابن عيينة ،والصحيح الذي روى عن مسعر عن إبراهيم عن رجل
عن أيب الدرداء موقوفا"( .)29وأورده الدارقطني يف األفراد ،وقال" :تفرد به سفيان بن عيينة عن مسعر
عنه وهو غريب عنه ،ورواه حييى بن أيب بكري الكرماين عن ابن عيينة مثله ،وتفرد به حممد بن محيد الرازي
عنه ،وروى عن حممد بن حممد بن إدريس الشافعي عن ابن عيينة نحوه"(.)30
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
احلديث اشتهر عن مسعر عن إبراهيم عن رجل عن أيب الدرداء مع أنه موقوف ،بخالف
احلديث عن مسعر عن إبراهيم عن ابن أيب أوىف مع أنه مرفوع ،فكان األوىل اشتهار احلديث املرفوع بدال

-27

معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1200 ،1هـ1880/م ،ج  ،10ص .234
جعفر بن عون بن جعفر القريش املخزومي أبو عون الكويف ،ثقة ،وروى له اجلامعة .ينظر :أمحد بن حنبل ،العلل ومعرفة
الرجال ،ج  ،1ص  ،101ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج  ،3ص  ،85/1 ،183اإلمام حييى بن معني أبو زكريا ،تاريخ
ابن معن (رواية الدارمي) ،حتقيق :أمحد حممد نور سيف ،دار املأمون للرتاث ،دمشق1200 ،هـ ،ج ،1ص،85
 ،410/1أمحد بن عبد اهلل العجيل الكويف ،أبو احلسني ،معرفة الثقات ،حتقيق :عبداحلليم البستوي ،مكتبة الدار ،املدينة
املنورة ،ط 1205 ،1هـ1885/م ،ج  ،1ص  ،410اجلرح والتعديل ،ج  ،4ص  ،285هتذيب الكامل ،ج  ،5ص .10

-28

احلاكم ،املستدرك ،ج  ،1ص .115

-29

مسند البزار ،ج  ،8ص .482 ،481

-30

احلافظ حممد بن طاهر املقديس ،أطراف الغرائب واألفراد ،حتقيق :حممود حممد حسن نصار والسيد يوسف،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1218 ،1هـ1888/م ،ج  ،2ص .118

03

من اشتهار املوقوف .ثم لو كان احلديث عند مسعر عن إبراهيم عن ابن أيب أوىف مرفوعا ،ملا تركه أصحابه
اآلخرون .ولذك أعل غري واحد من النقاد منهم :البزار وأبو نعيم الطريق الغريب بالطريق املشهور.
ويالحظ من صنيع البزار أنه أعل الغريب باملشهور ،فقد ساق الرواية املرفوعة ،وعلق عليها بقوله:
والصحيح الذي روى عن مسعر عن إبراهيم عن رجل عن أيب الدرداء موقوفا.
املثال الثاين:
قال البيهقي :أخربنا أبو احلسن بن أيب عيل السقاء ،أخربنا أبو سهل بن زياد القطان ،حدثنا أمحد
بن حييى احللواين ،حدثنا عبيد بن جناد ،حدثنا عطاء بن مسلم اخلفاف عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن
أيب بكرة عن أبيه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :اغد عاملا أو متعلام أو مستمعا أو حمبا ،وال تكن
اخلامسة فتهلك" .وقال البيهقي " :تفرد هبذا عطاء اخلفاف ،وإنام يروى هذا عن عبد اهلل بن مسعود وأيب
الدرداء من قوهلام"(.)31
ختريج احلديث:
أخرجه الطرباين( ،)32والبيهقي( ،)33من طريق عبيد بن جناد به .وأخرجه الدارمي( ،)34من
طريق احلسن ،والبخاري من طريق سهل القراري( ،)35كالمها (احلسن وسهل) عن ابن مسعود قوله
بمثله دونَ :أو ِحمبا .وأخرجه الطحاوي( ،)36من طريق زر بن حبيش عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل
عنه ،أنه كان يقول" :اغد عاملا أو متعلام ،وال تغد إمعة فيام بني ذلك" .وأخرجه الطرباين( ،)37من طريق

-31

أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،شعب اإليامن ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط 1210 ،1هـ ،ج  ،4ص .435

-32

أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،املعجم األوسط ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن
إبراهيم احلسيني ،دار احلرمني ،القاهرة1215 ،هـ ،ج  ،5ص  ،411ح.5111 :

-33

شعب اإليامن ،ج  ،4ص  ،435ح.1581 :

-34

عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي ،السنن ،حتقيق :فواز أمحد زمريل وخالد السبع ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط ،1
1201هـ ،ج  ،1ص  ،81ح.428 :

-35

اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ،أبو عبد اهلل ،التاريخ الكبري ،دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد الدكن ،حتت
مراقبة :حممد عبد املعيد خان ،ج  ،2ص  ،88ت.4083 :

-36

أمحد بن حممد بن سالمة ،أبو جعفر الطحاوي ،رشح مشكل اآلثار ،حتقيق :الشيخ شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت1215 ،هـ1882 /م ،ج  ،15ص  ،201ح.3113 :

-37

أبو القاسم سليامن بن أمحد الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق :محدي عبد املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
ج ،8ص  ،150ح.8154 :

03

عبد امللك بن عمري عن ابن مسعود بنحوه.
دراسة علة احلديث:
احلديث مل يروه مرفوعا إال عبيد بن جناد( ،)38حدثنا عطاء بن مسلم( ،)39عن خالد بن
مهران( .)40وأعله البزار بقوله" :وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من
وجه من الوجوه إال من هذا الوجه عن أيب بكرة ،وعطاء بن مسلم ليس به بأس ومل يتابع عليه"(.)41
وأعله الطرباين بقوله" :مل يرو هذا احلديث عن خالد احلذاء إال عطاء بن مسلم ،ومل يروه عن مسعر أيضا
إال عطاء ،تفرد به عبيد بن جناد"(.)42
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
وجه إعالل احلديث يرجع إىل ثالث قرائن :األوىل :أن التفرد استمر حتى وقع يف طبقات
متأخرة ،وهي طبقة عطاء بن مسلم ،وهو من الطبقة الوسطى من أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة
ال يقبل إال من األئمة احلفاظ ،وانفرد عنه عبيد بن جناد ،وهو من تبع أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه
الطبقة ال يقبل إال نادرا .الثانية :خالد بن مهران احلذاء من املشهورين باحلديث ،والتفرد عن مثله موضع
استغراب .الثالثة :أن احلديث اشتهر عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه مع أنه موقوف ،دون أن يشتهر
عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه ريض اهلل عنه مع أنه مرفوع .فكان األوىل اشتهار احلديث املرفوع بدل
اشتهار املوقوف ،ثم لو كان احلديث عند أيب بكرة مرفوعا ،ملا تركه احلسن ورواه عن ابن مسعود ريض اهلل
عنه موقوفا ،وكذا لو كان احلديث عند عبد الرمحن بن أيب بكرة مرفوعا ملا تركه أصحابه ،منهم :عبد امللك
بن عمري ،ورووه عن ابن مسعود ريض اهلل عنه.
املثال الثالث:
قال الرتمذي :حدثنا أبو سلمة حييى بن خلف ،ومحيد بن مسعدة ،قاال :حدثنا بَّش بن املفضل
قال :حدثنا يونس بن عبيد ،عن حممد بن سريين ،عن أيب املهلب ،عن عمران بن حصني قال :قال لنا
-38
-39

عبيد بن جناد احللبي ،صدوق .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،5ص  ،202كتاب الثقات ،ج  ،8ص .214
عطاء بن مسلم اخلفاف الكويف ،صدوق ودفن كتبه َف َي ِهم كثريا ،من الثامنة وروى له النسائي وابن ماجه .ينظر:
اجلرح والتعديل ،ج  ،3ص  ،113ابن حبان ،املجروحن ،ج  ،4ص  ،111تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .315

-40

وهو ثقة ،وروى له اجلامعة .ينظر :الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،458اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،151تقريب
التهذيب ،ج  ،1ص .432
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مسند البزار ،ج  ،8ص .82
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الطرباين ،املعجم األوسط ،ج  ،5ص .411

03

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إن أخاكم النجايش قد مات ،فقوموا فصلوا عليه" ،قال :فقمنا ،فصففنا
كام يصف عىل امليت ،وصلينا عليه كام يصىل عىل امليت .وقال الرتمذي" :هذا حديث حسن صحيح غريب
من هذا الوجه ،وقد رواه أبو قالبة عن عمه أيب املهلب عن عمران بن حصني"(.)43
ختريج احلديث:
أخرجه أمحد( ،)44والبزار( ،)45من طريق بَّش بن مفضل به .وأخرجه ابن أيب شيبة( ،)46من
طريق عبد األعىل ،وأمحد( ،)47عن عبد الوارث بن سعيد .كالمها (عبد األعىل وعبد الوارث) عن يونس
عن ابن سريين عن عمران بنحوه .وأخرجه أمحد( ،)48من طريق حييى بن أيب كثري ،ومسلم( ،)49من
طريق أيوب السختياين ،وأمحد( ،)50من طريق خالد احلذاء ،وابن ماجه( ،)51من طريق يونس ،كلهم
(حييى وأيوب وخالد احلذاء ويونس) عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بمثله.
دراسة علة احلديث:
احلديث له طريقان :األوىل :يونس عن ابن سريين عن أيب املهلب( )52عن عمران ،وهو
غريب ،مل يروه عن يونس عن ابن سريين( )53إال بَّش بن املفضل( .)54الثاين :أبو قالبة عن أيب املهلب

-43

اإلمام حممد بن عيسى الرتمذي ،اجلامع ،حتقيق :الشيخ أمحد شاكر ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ج  ،1ص.151

-44

اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،املسند ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،ج  ،2ص  ،218ح.18853 :

-45

مسند البزار ،ج  ،8ص  ،53ح.1581 :

-46

املصنف ،ج  ،1ص  ، 134ح.1412 :

-47

املسند ،ج  ،2ص  ،218ح.18855 :

-48

املصدر السابق ،ج  ،2ص  ،223ح.40018 :
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اإلمام مسلم بن احلجاج ،الصحيح ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،مكة املكرمة،
1200هـ1880/م ،ج  ،1ص  ،55ح.4452 :

-50

املسند ،ج  ،2ص  ،211ح.18801 :

-51

اإلمام حممد بن يزيد بن ماجه القزويني ،أبو عبد اهلل ،السنن ،حتقيق :الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ج  ،1ص  ،281ح.1515 :

-52

وأبو املهلب اجلرمي البصي اسمه عمرو أو عبد الرمحن وقيل :النرض ،وقيل :معاوية ،ثقة وروى له مسلم واألربعة.
ينظر :الطبقات الكربى ،ج ،1ص ،143كتاب الثقات ،ج ،5ص ،212تقريب التهذيب ،ج ،4ص.215
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وحممد بن سريين األنصاري البصي ،ثقة ثبت وروى له اجلامعة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،480معرفة
الثقات للعجيل ،ج  ،4ص  ،420الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،181تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .85

-54

أبو إسامعيل البصي ،ثقة وروى له اجلامعة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،4ص  ،133معرفة الثقات للعجيل ،ج ،1
ص ،421الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،480تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .110

03

عن عمـران ،وهو مشهور ،رواه عن أيب قالبـة مجاعة .وأبو قالبـة عبـد اهلل بن زيد اجلـرمي البصي ،ثقة
وروى له اجلامعة( .)55قلت :بَّش بن املفضل من الثقات إال أنه قد خالفه عبد الوارث بن سعيد،
وعبد األعىل ،ومها ثقتان ،فروياه دون ذكر أيب املهلب ،وهذا الوجه ظاهره االتصال؛ ألن حممد بن سريين
يروي عن عمران بن حصني ،وال يعرف بالتدليس ،فروايتهام أوىل بالصواب ،ورواية بَّش من املزيد
يف متصل األسانيد( .)56واحلديث أعله البزار" :وهذا احلديث ال نعلم أحدا قال فيه :عن حممد عن
أيب املهلب عن عمران إال بَّش بن املفضل وهو ثقة ،عن يونس بن عبيد "( .)57وأعله الطرباين بقوله:
"مل يرو هذا احلديث عن يونس عن ابن سريين إال بَّش بن املفضل"( .)58وأعله الدارقطني بقوله:
" غريب من حديث حممد بن سريين عنه ،وغريب من حديث يونس بن عبيد عن ابن سريين ،تفرد به
بَّش بن املفضل عنه"(.)59
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
احلديث من طريق يونس عن ابن سريين معلول ،ووجه اإلعالل يرجع إىل قرينتني :األوىل:
خولف يونس بن عبيد ،فرواه بَّش بن املفضل عن يونس عن ابن سريين عن أيب املهلب عن عمران ،ورواه
عبد الوارث وعبد األعىل عن يونس عن ابن سريين عن عمران ،دون ذكر أيب املهلب .الثانية :اشتهار
احلديث عن أيب قالبة ،وهو ثقة ،بخالف حديث ابن سريين ،وهو ثقة ثبت ،وكان األوىل اشتهار حديث
ابن سريين بدال من اشتهاره عن أيب قالبة ،وكالمها من نفس الطبقة ،فكيف هؤالء الثقات رووا احلديث
عن أيب قالبة ،ورغبوا عمن هو أوثق ،ومن بينهم أصحاب ابن سريين ،منهم :أيوب السختياين وخالد
احلذاء؟ ولذلك نجد الرتمذي وغريه من األئمة النقاد يعلون هذا الوجه.
القرينة الثانية:

كون الراوي املتفرد عنه من املشهورين برواية احلديث:

إذا كان الراوي املتفرد عنه مشهورا بالرواية عنه وله تالميذ كثريون ،وتفرد عنه أحد أصحابه،
ومل يكن من احلفاظ املكثرين عن شيخه أو من أهل االختصاص به ،فمن الوجاهة أن نتساءل أين كان
أصحاب شيخه اآلخرون عن هذا احلديث؟ وكلام كان املتفرد عنه مشهورا كان التفرد عنه أشد استنكارا،
-55

اجلرح والتعديل ،ج  ،5ص  ،58الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،181تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .282

-56

انظر :حاشية مسند أمحد ،ج  ،11ص .133

-57

مسند البزار ،ج  ،8ص .51

-58

الطرباين ،املعجم األوسط ،ج  ،8ص .425

-59

املقديس ،أطراف الغرائب واألفراد ،ج  ،2ص .440
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ويشتد االستنكار إذا كان املتفرد عنه من األئمة الذين جيمع حديثهم( .)60قال اإلمام مسلم" :فأما من تراه
يعمد ملثل الزهرى ىف جاللته وكثرة أصحابه احلفاظ املتقنني حلديثه وحديث غريه أو ملثل هشام بن عروة
وحديثهام عند أهل العلم مبسوط مشرتك قد نقل أصحاهبام عنهام حديثهام عىل االتفاق منهم ىف أكثره
فريوى عنهام أو عن أحدمها العدد من احلديث مما ال يعرفه أحد من أصحاهبام وليس ممن قد شاركهم ىف
الصحيح مما عندهم فغري جائز قبول حديث هذا الرضب من الناس واهلل أعلم"( .)61نقل ابن الصالح
عن احلافظ ابن منده أنه قال" :الغريب من احلديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههام من األئمة ممن
جيمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم باحلديث يسمى :غريبا"(.)62
قلت :قول اإلمام مسلم واحلافظ ابن منده فيه إشارة إىل إعالل احلديث بقرينة كون الراوي
املتفرد عنه من األئمة الذين جيمع حديثهم.
املثال األول:
قال البزار :أخربنا حممد بن املثنى ،وحممد بن العالء ،قاال :أخربنا أبو معاوية ،عن الشيباين ،عن
ابن أيب أوىف ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه هنى عن نبيذ اجلر ،قلت :أي جر؟ قال:
ال أدري .أخربنا عبد اهلل بن حممد الزهري ،قال :أخربنا محاد بن مسعدة عن التيمي عن الشيباين ،عن ابن
أيب أوىف ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم بنحوه .وقال البزار" :وهذا احلديث ال نعلم روي عن عبد اهلل بن
أيب أوىف إال من حديث الشيباين ،ورواه غري واحد عن الشيباين ،وال نعلم رواه عن التيمي عن الشيباين إال
محاد بن مسعدة"(.)63
-60

انظر :إعالل احلديث الغريب باملشهور ،ص  .100وقال احلاكم يف معرفة علوم احلديث ،ص  141يف النوع
التاسع واألربعني" :هذا النوع من هذه العلوم معرفة األئمة الثقات املشهورين من التابعني وأتباعهم ممن جيمع
حديثهم" .وقد ذكر اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي ،ج  ،4ص  488 ،481بابا يف ذكر الرجال الذين
يعتنى بجمع حديثهم ،ثم مثل بأكثر من ثالثني رجال ،منهم :سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس ومحاد بن زيد
وابن عيينة وإسامعيل بن أيب خالد وأيوب السختياين وسليامن األعمش وأبو إسحق الشيباين وسليامن التيمي وابن
شهاب الزهري وطلحة بن مصف اليامي ومسعر بن كدام وعبد اهلل بن عون البصي وعبد الرمحن بن عمرو
األوزاعي وعبيد اهلل بن عمر العمري وحييى بن سعيد األنصاري وعمرو بن دينار وحممد بن جحادة ويونس بن
عبيد البصي.
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مقدمة الصحيح ،ج  ،1ص .4

-62

ابن الصالح ،علوم احلديث ،ص .151

-63

مسند البزار ،ج  ،8ص .431
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ختريج احلديث:
أخرجه البخاري( ،)64من طريق عبد الواحد ،وعبد الرزاق( ،)65عن الثوري ،وابن أيب
شيبة( ،)66عن عيل بن مسهر ،وأمحد( ،)67من طريق شعبة ،وابن حبان( ،)68من طريق أيب عوانة ،كلهم
(عبد الواحد والثوري وعيل بن مسهر وشعبة وأبو عوانة) عن الشيباين به( .)69واحلديث من طريق محاد
بن مسعدة عن التيمي عن الشيباين مل أجده يف املصادر احلديثية غري مسند البزار.
دراسة علة احلديث:
واحلديث مشهور من حديث الشيباين ،ورواه عنه غري واحد ،منهم الثوري وشعبة وأبو معاوية
وأبو عوانة وعبد الواحد وغريهم ،ورواه محاد بن مسعدة عن سليامن التيمي عن الشيباين .وسليامن بن طرخان
التيمي أبو املعتمر البصي ،ثقة روى له اجلامعة( .)70ومحاد بن مسعدة التميمي أبو سعيد البصي ،ثقة من
التاسعة روى له اجلامعة( .)71وعبد اهلل بن حممد القريش الزهري ،صدوق روى له مسلم واألربعة(.)72
رأي الباحث:
احلديث فيه التفرد النسبي وانفرد بروايته عن سليامن بن طرخان التيمي عن الشيباين ،محاد بن
مسعدة .وهذا التفرد غري حمتمل ألمرين :األول :استمرار التفرد ووقوعه يف طبقات متأخرة ،وهي طبقة

-64

اإلمام حممد بن إسمعيل البخاري ،الصحيح ،حتقيق :مصطفى ديب البغى ،دار ابن كثري ،بريوت ،ط ،1
1201هـ1881/م ،ج  ،5ص  ،4145ح.5412 :

-65

اإلمام عبدالرزاق بن مهام الصنعاين ،املصنف ،حتقيق :الشيخ حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت،
ط 1201 ،4هـ ،ج  ،8ص  ،400ح.13848 :

-66

املصنف ،ج  ،1ص  ،284ح.42480 :

-67

املسند ،ج  ،2ص  ،180ح.18213 :

-68

الصحيح ،ج  ،14ص  ،441ح.5204 :

-69

ويف رواية التيمي :هنى عن نبيذ اجلر ،قلت :أي جر؟ قال :ال أدري .ويف رواية عبد الواحد :هنى عن اجلر األخرض
قلت :أنَّشب يف األبيض؟ قال :ال .وعندهم :هنى عن اجلر األخرض قال :قلت :األبيض؟ قال :ال أدري .ويف
رواية الثوري :ينهى عن اجلر األخرض يعني النبيذ يف اجلر.

-70

تاريخ ابن معن (رواية الدارمي) ،ص  ،28اجلرح والتعديل ،ج  ،2ص  ،145الطبقات الكربى ،ج  ،1ص،454
تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .181

-71

اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،128الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،482تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .418

-72

اجلرح والتعديل ،ج  ،5ص  ،131هتذيب الكامل ،ج  ،1ص .38
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محاد بن مسعدة وهو من أتباع التابعني ،إال أنه من أصاغرهم ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل إال من األئمة
احلفاظ .ووقع يف طبقة عبد اهلل بن حممد الزهري ،وهو من تبع األتباع ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يكون إال
نادرا .الثاين :كون املتفرد عنه وهو سليامن التيمي من األئمة الذين جيمع حديثهم ،وله تالميذ كثريون،
ومثله يشتد التفرد عنه نكارة ،ولذلك أعله البزار بتفرد محاد بن مسعدة عن التيمي عن الشيباين.
املثال الثاين:
قال البزار :حدثنا عمرو بن عيل قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني املفضل
ابن فضالة عن الرمحن بن أيب بكرة ،عن أبيه ريض اهلل عنه ،أنه رأى ناسا يصلون الضحى ،فقال :إن هذه
الصالة ما صالها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال عامة أصحابه .وقال البزار" :وهذا احلديث ال نعلم
أحدا يرويه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هبذا اللفظ إال أبو بكرة ،وال نعلم يروى هذا احلديث عن
شعبة إال معاذ بن معاذ وحده"(.)73
ختريج احلديث:
أخرجه أمحد( ،)74والدارمي( ،)75والنسائي( ،)76من طريق معاذ بن معاذ به.
دراسة علة احلديث:
احلديث مل يروه عن شعبة إال معاذ بن معاذ .وشعبة بن احلجاج األزدي الواسطي البصي ،إمام
حجة حافظ وأمري املؤمنني يف احلديث( .)77ومعاذ بن معاذ العنربي البصي ثقة متقن من كبار التاسعة(.)78
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
وجه إعالل احلديث يعود إىل قرينتني :األوىل :أن التفرد استمر يف طبقة متأخرة ،وهي طبقة
معاذ بن معاذ ،وهو من الطبقة الصغرى من أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة يكون مقبوال يف بعض
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مسند البزار ،ج  ،8ص .100

-74

املسند ،ج  ،5ص  ،25ح.40218 :

-75

السنن ،ج  ،1ص  ،201ح.1253 :

-76

اإلمام أمحد بن شعيب النسائي ،السنن الكربى ،حتقيق :عبد الغفار سليامن البنداري وسيد كرسوي حسن،
دار الكتب العلمية ،بريوت1211 ،هـ1881/م ،ج  ،1ص  ،180ح.218 :
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اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،131 ،143معرفة الثقات ،ج  ،1ص  ،253الطبقات الكربى ،ج  ،1ص .480

-78

ومعاذ بن معاذ بن نص العنربي أبو املثنى البصي ثقة متقن ،روى له اجلامعة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج ،8
ص ،428 ،428الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،481هتذيب الكامل ،ج  ،48ص .111

33

األحيان إذا كان من احلفاظ .الثانية :املتفرد عنه شعبة ،وهو من األئمة املشهورين ،وله تالمذة كثريون،
والتفرد عن مثله ال يقبل إال إذا كان املتفرد من خواصه أو كان من األئمة احلفاظ.
املثال الثالث:
قال أبو نعيم :حدثنا عبد اهلل بن جعفر ،ثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات ،ثنا أبو أسامة ،عن
مسعر ،عن زياد بن عالقة ،عن عمه ،قال" :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدعو هبؤالء الكلامت:
"اللهم جنبني منكرات األخالق واألهواء واألدواء" .وقال أبو نعيم" :غريب من حديث مسعر تفرد به
عنه أبو أسامة"(.)79
ختريج احلديث:
أخرجه ابن أيب شيبة( ،)80والرتمذي( ،)81والبزار( ،)82من طريق أيب أسامة عن مسعر به.
دراسة علة احلديث:
احلديث مل يرو إال من طريق أيب أسامة عن مسعر عن زياد بن عالقة عن قطبة ريض اهلل عنه.
ومسعر بن كدام اهلاليل الكويف ،ثقة ثبت روى له اجلامعة( .)83وأبو أسامة محاد بن أسامة الكويف ثقة ثبت
ربام دلس ،من كبار التاسعة( .)84وقال الرتمذي" :هذا حديث حسن غريب"( .)85وأعله البزار"ال نعلم
رواه إال مسعر ،عن زياد ،وال نعلم رواه عن مسعر إال أبو أسامة ،وهو غريب"(.)86
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
احلديث معلول ،ووجه اإلعالل يعود إىل قرينتني :األوىل :أن التفرد استمر حتى وقع يف طبقة
متأخرة ،وهي طبقة أبو أسامة ،وهو من الطبقة الصغرى من أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل

-79

أبو نعيم ،حلية األولياء ،ج  ،1ص .411

-80

املصنف ،ج  ،10ص  ،152ح.10410 :

-81

اجلامع ،ج  ،5ص  ،515ح.1581 :

-82

مسند البزار ،ج  ،8ص  ،155ح.1103 :
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اجلرح والتعديل ،ج  ،8ص  ،138معرفة الثقات ،ج  ،4ص  ،412هتذيب التهذيب ،ج  ،10ص .102

-84

روى له اجلامعة .ينظر :العلل ومعرفة الرجال ،ج  ،1ص  ،180تاريخ ابن معن (رواية الدارمي) ،ص  ،84معرفة
الثقات ،ج  ،1ص  ،118اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،114تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .413
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جامع الرتمذي ،ج  ،5ص .515

-86

مسند البزار ،ج  ،8ص .155
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إال من احلفاظ .الثانية :الراوي املتفرد عنه ،وهو مسعر من األئمة الثقات املشهورين برواية احلديث الذين
جيمع حديثهم ،والتفرد عن مثله يزداد نكارة .ولذلك أعله األئمة بتفرد أيب أسامة عن مسعر.
القرينة الثالثة:

استمرار التفرد يف طبقات متأخرة:

الطبقة التي وقع فيها التفرد هلا أثر عميق يف احلكم عىل التفرد قبوال أو ردا ،واستعمل الطبقة
للداللة عىل اجليل عند املحدثني أمثال ابن حبان البستي يف كتابيه الثقات ومشاهري علامء األمصار ،وعند
احلاكم النيسابوري يف تاريخ نيسابور ،فقسموا الرواة إىل ثالث طبقات :التابعني وأتباع التابعني وتبع أتباع
التابعني( .)87وهذا التقسيم بالنظر إىل جهة جيل واحد( ،)88وأما إذا نظر إىل تفاوهتم من جهات أخرى،
كرؤية الراوي دون ثبوت سامعه أو قلة روايته وكثرته ،وغريها ،فيمكن أن تقسم كل طبقة إىل طبقات،
واعتمدت تقسيم احلافظ ابن حجر يف الطبقات حيث قسمها إىل اثنتي عَّشة طبقة( .)89فالتفرد يف طبقة
التابعني يصح غالبا إذا كان من الثقات ،وكذلك تفرد أتباع التابعني يكون حمتمال يف بعض األحيان ،السيام
إذا كان املتفرد إماما من األئمة ،وأما التفرد بعد هاتني الطبقتني فيكاد أال يوجد ،وكلام تأخرت الطبقة كان
ذلك أدعى إىل االستنكار .قال الذهبي بعد ذكر طبقات احلفاظ" :فهؤالء احلفاظ الثقات ،إذا انفرد الرجل
منهم من التابعني ،فحديثه صحيح ،وإن كان من األتباع ،قيل :صحيح غريب ،وإن كان من أصحاب
األتباع ،قيل :غريب فرد ،ويندر تفردهم ،فتجد اإلمام منهم عنده مئتا ألف حديث ،ال يكاد ينفرد
بحديثني ثالثة ،ومن كان بعدهم ،فأين ما ينفرد به ما علمته ،وقد يوجد"(.)90
املثال األول:
قال البزار :أخربنا عقبة بن مكرم ،قال :أخربنا معاذ بن أسد ،قال :أخربنا كثري بن عبد اهلل ،عن
معاوية بن قرة ،عن أبيه ،ريض اهلل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،قال" :تسحروا ،فإن يف السحور بركة".
قال البزار" :وال نعلم أحدا روى هذا احلديث إال عقبة بن مكرم عن معاذ بن أسد مل نسمعه إال منه"(.)91

-87

ينظر :خليفة بن خياط ،مقدمة الطبقات ،حتقيق :أكرم ضياء العمري ،مكتبة العاين ،بغداد ،الطبعة األوىل،
1181هـ1831/م ،ص .21

-88

ينظر :ابن الصالح ،علوم احلديث ،ص  ،210 -203و .500

-89

ينظر :مقدمة تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .8

-90

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،املوقظة يف علم احلديث ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتبة املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،ط 1214 ،4هـ ،ص .11

-91

مسند البزار ،ج  ،8ص .451
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ختريج احلديث:
مل أجده يف املصادر احلديثية غري مسند البزار.
دراسة علة احلديث:
احلديث رواه البزار من طريق عقبة بن مكرم( ،)92عن معاذ بن أسد( ،)93عن كثري بن
عبد اهلل( ،)94عن معاوية بن قرة عن أبيه.
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
وجه اإلعالل يرجع إىل قرينتني :األوىل :استمرار التفرد فيه يف طبقات متأخرة ،وهي طبقة معاذ
ا بن أسد وطبقة عقبة بن مكرم ،ومها من اآلخذين عن تبع األتباع ،والتفرد يف هذه الطبقة يندر عادة.
الثانية :كثري بن عبد اهلل من أتباع التابعني إال أنه ضعيف جدا ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل إال من
الثقات .فاحلديث غريب جدا ال يعرف إال من هذا الطريق الذي رواه البزار ،بل مل خيرجه غريه.
املثال الثاين:
قال العقييل :حدثنا عيل بن عبد العزيز ،قال :حدثنا أبو نعيم ،قال :حدثنا سلمة بن رجاء،
عن الشعثاء ،امرأة من بني دارم ،قالت :دخلت عىل ابن أيب أوىف ،فرأيته يصيل الضحى ركعتني،
فقلت له :أراك إنام صليت ركعتني؟ فقال" :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إنام صىل الضحى ركعتني
حني بَّش بالفتح ،وحني جيء برأس أيب جهل" .وقال العقييل" :وال يتابع عليه ،ال يعرف إال من هذا
الطريق"(.)95

-92

ثقة من احلادية عَّش .ينظر :كتاب الثقات ،ج  ،8ص  ،500تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .381

-93

ثقة من العارشة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،8ص  ،451تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .181

-94

كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزين ضعيف جدا ،روى له أبو داود والرتمذي والنسائي .ينظر :العلل ومعرفة
الرجال ،ج  ،1ص  ،411تاريخ ابن معن (رواية الدوري) ،ج  ،1ص  ،414اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص،152
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي ،الضعفاء واملرتوكن ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب،
ط 1183 ،1هـ ،ص  ،448حممد بن حبان بن أمحد أيب حاتم البستي ،املجروحن ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد،
دار الوعي ،حلب ،ط 1183 ،1هـ ،ج  ،4ص  ،441هتذيب الكامل ،ج  ،48ص .101

-95

احلافظ أبو جعفر حممد بن عمرو العقييل املكي ،كتاب الضعفاء ،حتقيق :الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،4ص .150
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ختريج احلديث:
أخرجه الدارمي( ،)96وابن ماجه( ،)97والبزار( ،)98من طريق سلمة بن رجاء به.
دراسة علة احلديث:
احلديث تفرد به سلمة بن رجاء الكويف( ،)99عن الشعثاء( .)100واحلديث أعله البزار بقوله:
"وال نعلم له طريقا إال هذا الطريق"(.)101
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
احلديث معلول ،ووجه اإلعالل يرجع إىل قرينتني :األوىل :أن التفرد استمر فيه حتى وقع يف
طبقة متأخرة ،وهي طبقة سلمة بن رجاء ،وهو من صغار أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل إال
من الثقات احلفاظ .الثانية :أن شعثاء الكوفية ال تعرف ،ومثلها ال يقبل تفردها.
املثال الثالث:
قال البزار :حدثنا عمرو ،قال :حدثنا عبد الرمحن بن عثامن ،قال :حدثنا بحر بن مرار بن
عبد الرمحن بن أيب بكرة ،عن جده عبد الرمحن بن أيب بكرة ،عن أبيه ريض اهلل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم خرج يف بعض عمرة ،وخرجت معه ما قطع التلبية حتى استلم احلجر .وقال البزار" :وهذا احلديث
ال نعلم أحدا يرويه ،عن أيب بكرة إال من هذا الوجه ،وال نعلم أحدا تابع عمرو بن مالك عىل هذا
احلديث ،عن أيب بكرة ،وال عن بحر بن مرار ،وبحر بن مرار بصي معروف"(.)102
ختريج احلديث:
أخرجه ابن عدي( ،)103والبيهقي( ،)104من طريق عمرو بن مالك به.
-96

السنن ،ج  ،1ص  ،203ح.1234 :

-97

السنن ،ج  ،1ص  ،225ح.1181 :

-98

املسند ،ج  ،8ص  ،483ح.1138 :

-99

صدوق وله غرائب (خ ت ق) .ينظر :تاريخ ابن معن (رواية الدوري) ،ج  ،1ص  ،111الضعفاء واملرتوكن ،ج ،1
ص  ،182اجلرح والتعديل ،ج  ،2ص  ،130كتاب الثقات ،ج  ،8ص  ،483تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .113

-100

األسدية الكوفية (ق) ال تعرف من اخلامسة .ينظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .323

-101

مسند البزار ،ج  ،8ص .483

-102

املصدر السابق ،ج  ،8ص .88

-103

عبد اهلل بن عدي اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،حتقيق :عادل أمحد وعيل حممد معوض ،املكتبة العلمية،
بريوت ،ط 1218 ،1هـ1881/م ،ج  ،4ص .55

-104

السنن الكربى ،ج  ،5ص  ،105ح.8381 :
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دراسة علة احلديث:
احلديث رواه البزار من طريق عمرو بن مالك( ،)105حدثنا عبد الرمحن بن عثامن( ،)106حدثنا
بحر بن مرار( ،)107عن جده عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه.
رأي الباحث:
التفرد استمر يف طبقات متأخرة ،وهي طبقة عبد الرمحن بن عثامن ،وهو من الطبقة الصغرى من
أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل إال من احلفاظ ،وانفرد به عنه عمرو بن مالك ،وهو من
اآلخذين عن أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يكون إال نادرا.
القرينة الرابعة:

كون الراوي غري عدل أو غري ضابط:

إن احلال الراوي من حيث العدالة والضبط أثرا كبريا يف قبول تفرده أو رده ،فليس تفرد الضعيف
كتفرد الثقة ،وليس تفرد الثقة كتفرد إمام حافظ ،فاملتفرد إذا كان معروفا بأنه غري عدل أو غري ضابط ،فيكون
األصل عدم قبول روايته( .)108والعدالة هي" :ملكة حتمل عىل مالزمة التقوى واملروءة واملراد بالتقوى
اجتناب األعامل السيئة من رشك أو فسق أو بدعة"( .)109وطريق معرفة العدالة هي تزكية املعدلني الذين
عرفوا أحوال هذا الراوي دينا وصالحا وسلوكا ،أو باستفاضة عدالته ،واشتهارها بني أهل العلم ونقل
احلديث( .)110والضبط هو :أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء ،وصيانة

-105

وعمرو بن مالك الراسبي أبو عثامن البصي ضعيف له غرائب وأخطاء ،من العارشة .ينظر :اجلرح والتعديل،
ج ،3ص ،458كتاب الثقات ،ج  ،8ص  ،281ابن عدي ،الكامل ،ج  ،3ص  ،458تقريب التهذيب ،ج ،1
ص .122

-106

وعبد الرمحن بن عثامن الثقفي البكراوي ضعيف( ،د ق) .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،5ص  ،435تاريخ ابن معن
(رواية الدوري) ،ج  ،2ص  ،408الضعفاء واملرتوكن ،ص  ،403املجروحن ،ج  ،4ص  ،31تقريب التهذيب،
ج  ،1ص .581

-107

وبحر بن مرار بن عبد الرمحن البصي صدوق يف نفسه لكنه اختلط بأخرة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج،4
ص ،218الضعفاء واملرتوكن ،ص  ،130املجروحن ،ج  ،1ص .182

-108

انظر :إعالل احلديث الغريب باملشهور ،ص .11 -38

-109

حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،فتح املغيث ،حتقيق :عيل حسني عيل ،مكتبة السنة ،مص ،ط 1242 ،1هـ/
4001م ،ج  ،1ص .480

-110
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ابن الصالح ،علوم احلديث ،ص .441

كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه إىل أن يؤدي منه( .)111وطريق معرفة الضبط هو اعتبار روايات الراوي
بروايات الثقات املعروفني .قال ابن الصالح" :يعرف كون الراوي ضابطا ،بأن نعترب رواياته بروايات الثقات
املعروفني بالضبط واإلتقان ،فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث املعنى لرواياهتم أو موافقة هلا يف
األغلب ،واملخالفة نادرة ،عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا ،وإن وحدناه كثري املخالفة هلم ،عرفنا اختالل ضبطه،
ومل نحتج بحديثه ،واهلل أعلم"( .)112قال أبو نعيم :ال ينبغي أن يؤخذ العلم إال عن ثالثة:
-1

حافظ له ،أمني عليه ،عارف بالرجال.

-4

أن يكون متيقظا ،سليم الذهن عن شوائب الغفلة.

-1

أن يكون قليل الغلط والوهم ،ألن من كثر غلطه وكان الوهم عليه غالبا رد حديثه وسقط

االحتجاج به"(.)113
وذكر املقديس أنواع الغرائب واألفراد ،وقال" :وإن كانوا من أهل اجلرح والضعف وسوء
احلفظ وكثرة اخلطأ مل حيتج بتفرده ،ومل يعتد به ال سيام األحاديث التي يتفرد بروايتها أهل األهواء عن
الكذبة املرتوكني والضعفاء واملجروحني عن الثقات أو عن أمثاهلم من الضعفاء"( .)114وإذا مل يعرف
حال الراوي تعديال أو جرحا ال حيكم بصحته وال بضعفه ،بل ينظر إىل قرائن أخرى للحكم عىل روايته.
وقد قسم اخللييل يف كتابه :اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث األفراد ،وذكر النوع الرابع منها ،فقال" :ما ال
حيكم بصحته وال بضعفه ،ويتفرد به شيخ ال يعرف ضعفه وال توثيقه"(.)115
املثال األول:
قال البزار :أخربنا حممد بن صالح بن العوام قال :أخربنا سعيد بن سالم قال :أخربنا خالد بن
ميرسة عن معاوية بن قرة عن أبيه ريض اهلل عنه :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا جلس جلس
إليه أصحابه حلقا حلقا .وقال البزار" :وهذا احلديث ال نعلم رواه عن خالد بن ميرسة إال سعيد بن
سالم ،وسعيد لني احلديث ،وإنام يكتب من حديثه ما ينفرد به ،ويبني العلة يف ذلك"(.)116
-111

السخاوي ،فتح املغيث ،ج  ،1ص .13

-112

علوم احلديث ،ص .411

-113

أبو بكر حممد بن موسى احلازمي ،رشوط األئمة اخلمسة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط  ،1ص .53

-114

أطراف الغرائب واألفراد ،ج  ،1ص .52

-115

اخلليل بن عبد اهلل بن أمحد اخللييل القزويني أبو يعىل ،اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث ،حتقيق :حممد سعيد ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط  1208 ،1هـ ،ج  ،1ص .114

-116

مسند البزار ،ج  ،8ص .428
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ختريج احلديث:
احلديث من طريق سعيد بن سالم مل أجده يف املصادر احلديثية غري مسند البزار .وأخرجه
البيهقي( ،)117من طريق يونس بن حممد ثنا خالد بن ميرسة به بمعناه .وأخرجه النسائي( ،)118من طريق
زيد بن أيب الزرقاء عن خالد بن ميرسة به بمعناه.
دراسة علة احلديث:
احلديث رواه البزار من طريق سعيد بن سالم( ،)119عن خالد بن ميرسة به.
رأي الباحث:
سعيد بن سالم منكر احلديث ورمي بالكذب ،فاحلديث من طريقه معلول ،وروي من طريق
يونس بن حممد( ،)120وزيد بن أيب الزرقاء( ،)121لكن هذه الطرق ال تقوي طريق سعيد بن سالم.
املثال الثاين:
قال ابن عدي :حدثنا عيل بن إسامعيل ،حدثنا عمرو بن عيل ،حدثنا أبو داود ،حدثنا بحر بن كنيز
أبو الفضل ،حدثني عبد العزيز بن أيب بكرة ،عن أبيه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم هنى عن الصف قبل
موته بشهرين .وقال ابن عدي" :وكل ما حيدث به ،فعامة ذلك أسانيدها ومتوهنا ال يتابعه عليه أحد"(.)122
ختريج احلديث:
احلديث مل أجده يف املصادر احلديثية غري الكامل البن عدي.
دراسة علة احلديث:
احلديث مل يرو إال من طريق بحر بن كنيز عن عبد العزيز بن أيب بكرة عن أبيه .وبحر بن كنيز
السقاء أبو الفضل البصي مرتوك روى له ابن ماجه( .)123قال ابن عدي :وقال البزار" :وهذا احلديث

-117

شعب اإليامن ،ج  ،1ص  ،115ح.8488 :

-118

السنن ،ج  ،2ص  ،241ح.4081 :

-119

وسعيد بن سالم مرتوك ،وكذبه ابن نمري .ينظر :العلل ومعرفة الرجال ،ج  ،1ص  ،131اجلرح والتعديل ،ج ،2
ص  ،14املجروحن ،ج  ،1ص  ،141الضعفاء واملرتوكن ،ص .182

-120

ثقة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،8ص  ،453تاريخ ابن معن (رواية الدارمي) ،ص .441

-121

وزيد بن أيب الزرقاء الثعلبي ثقة .تاريخ ابن معن (رواية الدارمي) ،ج ،2ص ،230اجلرح والتعديل ،ج ،1ص .515

-122

ابن عدي ،الكامل ،ج  ،4ص .415

-123

اجلرح والتعديل ،ج  ،4ص  ،218الضعفاء واملرتوكن ،ص  ،130تقريب التهذيب ،ج  ،1ص.141
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ال نعلمه يروى عن أيب بكرة إال من هذا الوجه هبذا اللفظ ،وبحر بن كنيز هو جد عمرو بن عيل ،وهو لني
احلديث"( .)124قلت :احلديث معلول ،ووجه اإلعالل أن بحر بن كنيز انفرد بروايته ،وهو مرتوك
احلديث ،ولذلك أعله البزار بتفرد بحر بن كنيز.
املثال الثالث:
قال العقييل :حدثنا حممد بن عبيد قال :حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد اجلبار بن العباس
الشبامي عن عطاء بن السائب عن عمر بن اهلجنع عن أيب بكرة قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يقول" :خيرج قوم هلكى ال يفلحون قائدهم امرأة قائدهم يف اجلنة" .وقال العقييل" :ال يتابع عليه
وال يعرف إال به"(.)125
ختريج احلديث:
أخرجه ابن أيب شيبة( ،)126من طريق أيب نعيم الفضل بن دكني به.
دراسة علة احلديث:
احلديث مل يرو إال من طريق عبد اجلبار بن العباس( ،)127عن عطاء بن السائب عن عمر بن
اهلجنع( ،)128عن أيب بكرة ريض اهلل عنه .وأعله البزار بقوله" :وال نعلم أحدا تابع عبد اجلبار عىل روايته،
وهو رجل معروف من أهل الكوفة روى عنه مجاعة منهم"( .)129وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات،
وقال" :هذا حديث موضوع ،واملتهم بوضعه عبد اجلبار ،فإنه كان من كبار الشيعة" ونقل قول أيب نعيم يف
عمر بن اهلجنع أنه قال" :مل يكن بالكوفة أكذب منه"(.)130

-124

مسند البزار ،ج  ،8ص .114

-125

العقييل ،الضعفاء ،ج  ،2ص .401

-126

املصنف ،ج  ،15ص  ،432ح.18821 :

-127

وعبد اجلبار بن العباس اهلمداين كويف ال بأس به وكان غاليا يف التشيع .ينظر :معرفة الثقات ،ج  ،4ص ،38
املجروحن ،ج  ،4ص  ،158الكامل ،ج  ،1ص .11

-128

ال يعرف .ينظر :كتاب الضعفاء ،ج  ،2ص  ،401شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ،ميزان العتدال ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،املكتبة العلمية ،بريوت1885 ،م ،ج  ،5ص .481
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مسند البزار ،ج  ،8ص .115
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اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن بن عىل بن اجلوزي ،كتاب املوضوعات ،حتقيق :عبد الرمحن حممد عثامن ،ط ،1
1183هـ1833/م ،ج  ،4ص .10
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رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
احلديث معلول بالتفرد؛ ألنه تفرد به عبد اجلبار بن العباس ،وكان غاليا يف التشيع .وفيه عمر بن
اهلجنع ،وذكر الذهبي يف ترمجته :هذا احلديث يف منكراته.
القرينة اخلامسة:

نادرا:
كون اإلسناد ً

التفرد باحلديث يكون إسناده نادرا يعترب قرينة عجعل التفرد قادحا ،واإلسناد النادر ما ال تكثر
الرواية به ومل يرو به من األحاديث إال اليشء القليل جدا ،وقد ال يروى به إال حديث أو حديثان أو ثالث،
واإلسناد املشهور هو الذي تكثر الرواية به ،وروي به من األحاديث اليشء الكثري .ومثل هذه األسانيد إن
كان رواهتا من املشهورين برواية احلديث يكون التفرد هبا موضع استغراب حلرص املحدثني بالرواية،
والتفرد بمثلها ال يكاد يصح إال إذا كان املتفرد به ثقة من الطبقات املتقدمة ،أو كان من األئمة احلفاظ،
ولذلك نجد النقاد ال يقنعون يف كثري من األحيان برواية راو واحد لبعض األسانيد النادرة ،ويعلون
احلديث ملجرد أن راويه تفرد بإسناد معني( .)131ويالحظ من خالل صنيع النقاد يف تعليل األحاديث
بالتفرد أهنم يستخدمون ألفاظا تدل عىل هذه القرينة .ومن األئمة النقاد الذين أكثروا استخدام هذا النوع
من التعليل ،اإلمامان البزار والطرباين .ومن العبارات التي استخدموها كثرية ،فيقولون مثال :ال نعلم
روى فالن عن فالن إال ثالثة أحاديث .أو ال نعلم روى فالن عن فالن إال حديثني .أو ال نعلم أسند فالن
عن فالن إال حديثني .أو ال نعلم أسند فالن عن فالن إال هذا احلديث .أو ال نعلم روى فالن عن فالن
إال هذا احلديث.
املثال األول:
قال البزار :أخربنا عمرو بن عيل ،قال :أخربنا أبو داود ،قال :أخربنا هارون أبو مسلم ،عن
قتادة ،عن معاوية بن قرة ،عن أبيه ،ريض اهلل عنه ،قال :كنا ننهى عن الصالة بني األساطني ،ونطرد عنها
طردا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .أخربنا حممد بن املثنى ،قال :أخربنا حييى بن محاد ،قال:
أخربنا هارون أبو مسلم ،عن قتادة ،عن معاوية بن قرة ،عن أبيه بنحوه.
وقال البزار " :وهذا احلديث ال نعلم رواه عن قتادة ،إال هارون ،وال نعلم أسند قتادة عن
معاوية بن قرة عن أبيه غري هذا احلديث"(.)132
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انظر :إعالل احلديث الغريب باملشهور ،ص .141 -110

-132

مسند البزار ،ج  ،8ص .450
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ختريج احلديث:
أخرجه ابن ماجه( ،)133وابن خزيمة( ،)134من طريق هارون بن مسلم به بنحوه.
دراسة علة احلديث:
إسناد هذا احلديث من األسانيد النادرة حيث مل يرو به إال هذا احلديث ،ورواة اإلسناد من
املشهورين برواية احلديث ،وانفرد به أبو مسلم(.)135
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
وجه إعالل احلديث يعود إىل قرينتني :األوىل :الراوي املتفرد وهو هارون بن مسلم مستور،
ومثله الحيتمل تفرده .الثانية :وهي األهم :أن هذا اإلسناد من األسانيد النادرة ،ومل يرو به إال هذا
احلديث ،ومثل هذه األسانيد إذا كان رواهتا من املشهورين ال يكون التفرد هبا مقبوال إال من احلفاظ .وهذا
اإلسناد راويه قتادة ،وهو من الطبقة الوسطى من التابعني ،ومثله حيرص يف الرواية عنه ،فلو كان احلديث
عند قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه ملا تركه الناس( ،)136ولذلك أعله البزار.
املثال الثاين:
قال البزار :حدثنا احلسن بن حييى األرزي قال :حدثنا عاصم بن مهجع قال :حدثنا قزعة بن
سويد عن محيد األعرج عن الزهري عن حممود عن شداد بن أوس ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم" :إذا حرضتم موتاكم فأغمضوا البص ،فإن البص يتبع الروح ،وقولوا خريا ،فإن
املالئكة تؤمن عىل ما قال أهل امليت" .وقال البزار" :وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن شداد بن أوس إال
من هذا الوجه ،وال نعلم روى محيد األعرج عن الزهري حديثا مسندا إال هذا احلديث ،وحديثا آخر رواه
جعفر بن سليامن ،عن محيد األعرج ،عن الزهري ،عن عروة ،عن عائشة حديث اإلفك ،وال نعلم رواه

-133

السنن ،ج  ،1ص  ،140ح.1004 :

-134

الصحيح ،ج  ،1ص  ،48ح.1531 :

-135

هارون بن مسلم البصي روى عنه غري واحد ،ومل يوثقه غري ابن حبان ،فهو جمهول احلال .أما قول أيب حاتم فيه
أنه جمهول؛ فألنه مل يعرف له راويا غري عمر بن سنان الصغدي ،ولذلك مل يذكر له راويا غريه ،ولكن الواقع أنه
روى عنه ثالثة من الثقات ،وكلهم رووا عنه هذا احلديث كام سلف يف التخريج .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج ،8
ص ،82كتاب الثقات ،ج  ،1ص  ،141حممد نارص الدين األلباين ،متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة ،املكتبة
اإلسالمية ،دار الراية للنَّش ،الرياض ،ط 1208 ،1هـ ،ج  ،1ص .483

-136

انظر :إعالل احلديث الغريب باملشهور ،ص .144 -113
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عن محيد إال قزعة بن سويد ،وقد تقدم ذكرنا لقزعة ،وإنام هو الزهري عن حممود بن الربيع ،وقال يف هذا
احلديث :عن حممود بن لبيد ،والزهري مل حيدث عن حممود بن لبيد"(.)137
ختريج احلديث:
أخرجه الطرباين( ،)138من طرق عن قزعة بن سويد به.
دراسة علة احلديث:
احلديث رواه البزار من طريق قزعة عن محيد األعرج( )139عن الزهري عن حممود عن شداد
ريض اهلل عنه .واحلديث أعله الطرباين بقوله" :ال يروى هذا احلديث عن شداد إال هبذا اإلسناد تفرد به
قزعة بن سويد"( .)140وأعله ابن عدي بقوله" :ال أعلمه رواه عن محيد غري قزعة"(.)141
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
وجه اإلعالل فيه يرجع إىل قرينتني :األوىل :قزعة بن سويد ،وهو ضعيف ومن أتباع
التابعني( ،)142والتفرد يف هذه الطبقة اليقبل إال من الثقات .الثانية :أن اإلسناد من األسانيد النادرة
حيث مل يرو محيد األعرج عن الزهري إال هذا احلديث ،والتفرد بمثل هذه األسانيد ال يقبل إال نادرا،
واهلل أعلم.
املثال الثالث:
قال البزار :حدثنا حممد بن موسى القطان ،قال :حدثنا إسامعيل بن أبان ،قال :حدثنا حفص بن
عمران ،عن سامك ،عن احلسن ،عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم" :ال طاعة يف معصية اهلل" .وقال البزار" :ال نعلم روى هذا احلديث ،عن سامك إال حفص بن
عمران ، ..وال نعلم رواه عن حفص إال إسامعيل بن أبان ،وهو رجل يتشيع ،وقد روى عنه أهل العلم
واحتملوا حديثه ،وال نعلم روى سامك ،عن احلسن ،عن عمران إال حديثني هذا أحدمها ،وهو غريب،
-137

مسند البزار ،ج  ،8ص .201

-138

املعجم األوسط ،ج  ،1ص  ،101ح.1015 :
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ومحيد بن قيس املكي األعرج أبو صفوان القارئ ال بأس به ،روى له اجلامعة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج ،1
ص ،148معرفة الثقات ،ج  ،1ص  ،142تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .423

-140

املعجم األوسط ،ج  ،3ص .118

-141

الكامل ،ج  ،1ص .14
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ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،118التاريخ الكبري ،ج  ،1ص  ،184الضعفاء واملرتوكن ،ص .448
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واآلخر مشهور"(.)143
ختريج احلديث:
أخرجه الطرباين( ،)144من طريق إسامعيل بن أبان به.
دراسة علة احلديث:
احلديث رواه البزار من طريق إسامعيل بن أبان( ،)145عن حفص بن عمران( ،)146عن
سامك( )147به .وأعله الطرباين بقوله" :مل يرو هذا احلديث عن سامك بن حرب إال حفص بن عمران ،تفرد
به إسامعيل بن أبان"(.)148
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
وجه اإلعالل يرجع إىل ثالثة قرائن :األوىل :استمر التفرد يف طبقة متأخرة ،وهي طبقة إسامعيل
بن أبان ،وهو من الطبقة الصغرى من أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل إال من األئمة احلفاظ.
الثانية :الراوي عن سامك وهو حفص بن عمران ال يعرف .الثالثة :أن اإلسناد نادر حيث مل يرو سامك عن
احلسن عن عمران إال حديثني ،أحدمها غريب ،واآلخر مشهور ،ومن البعيد جدا أن يروى احلديثان
باإلسناد النادر ،ويشتهر أحدمها دون اآلخر.

-143

مسند البزار ،ج  ،8ص  .11واحلديث املشهور من طريق عن احلسن عن عمران أن رجال أعتق عند موته ستة
رجلة له ....أخرجه أمحد ج  ،2ص  223من طريق أيب عوانة ،والطرباين يف الكبري ،ج  ،18ص  121من طريق
محاد بن سلمة ،و ج  ،18ص  111من طريق حسن بن عمران ،والبيهقي يف السنن الكربى ،ج  ،3ص  433من
طريق أسباط بن نص ،كلهم عن سامك بن حرب به.

-144

املعجم األوسط ،ج  ،2ص  ،141ح.2144 :
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وإسامعيل بن أبان الوراق األزدي ثقة يتشيع ،من التاسعة .ينظر :العلل ومعرفة الرجال ،ج  ،4ص  ،148اجلرح
والتعديل ،ج  ،4ص .131

-146

وحفص بن عمران بن أيب الرسام أبو عمران قال الذهبي :ال نعرفه .ينظر :أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،لسان
امليزان ،دائرة املعرف النظامية ،اهلند ،ط  1203 ،1هـ1883/م ،ج  ،4ص .110

-147

وسامك بن حرب الكويف صدوق وروايته عن عكرمة فيها اضطراب ،روى له مسلم واألربعة .ينظر :اجلرح
والتعديل ،ج  ،2ص  ،418تاريخ ابن معن (رواية الدوري) ،ج  ،1ص  ،112الكامل ،ج  ،2ص  ،521تقريب
التهذيب ،ج  ،1ص .182

-148

املعجم األوسط ،ج  ،2ص .141
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القرينة السادسة:

كون اإلسناد عال ًيا:

طلب علو اإلسناد واحلرص عليه من األمور املعلومة عند املحدثني ،ولذلك كان املحدثون
يرحلون من األقطار إذا سمعوا بشيخ ثقة عايل اإلسناد ،ويذكرون ذلك يف ترامجهم .قال اخلطيب رمحه اهلل:
"املقصود يف الرحلة يف احلديث أمران :أحدمها حتصيل علو اإلسناد وقدم السامع ،والثاين لقاء احلفاظ
واملذاكرة هلم واالستفادة عنهم"( .)149فإذا تفرد الراوي باإلسناد العايل يكون ذلك موضع استغراب
لكون املحدثني حريصني عىل العلو ،بخالف التفرد باإلسناد النازل ،وكلام عال سند احلديث كان التفرد
أشد استغرابا(.)150
املثال األول:
قال البزار :أخربنا الفضل بن يعقوب الرخامي ،وهالل بن العالء ،قاال :أخربنا عبد اهلل
ابن جعفر ،قال :أخربنا عيسى بن يونس ،عن إسامعيل بن أيب خالد ،عن ابن أيب أوىف ،ريض اهلل عنه،
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،قال" :لن يلج النار أحد شهد بدرا واحلديبية" .قال البزار" :وهذا احلديث
ال نعلم أحدا رواه عن إسامعيل بن أيب خالد إال عيسى بن يونس ،وال عن عيسى إال عبد اهلل
ابن جعفر"(.)151
ختريج احلديث:
أخرجه الطرباين( ،)152بنحوه .وأخرجه أمحد( ،)153ومسلم( ،)154وغريمها من حديث
أم مبَّش أهنا سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول" :ال يدخل النار إن شاء اهلل من أصحاب الشجرة
أحد الذين بايعوا حتتها".

-149

أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،اجلامع ألخالق الراوي ،مكتبة املعارف ،الرياض1201 ،هـ ،ج  ،2ص .211

-150

انظر :عبد اهلل بن يوسف اجلديع ،حترير علوم احلديث ،ج  ،1ص  ،451ومحزة املليباري ،املوازنة بن املتقدمن
واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها ،ص  ،43وإعالل احلديث الغريب باملشهور ،ص .112 -111

-151

مسند البزار ،ج  ،8ص .413

-152

عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ،جممع الزوائد ،حتقيق :حسام الدين القديس ،مكتبة القديس ،القاهرة،
1212هـ1882/م ،ج  ،8ص .451

-153

املسند ،ج  ،3ص  ،240ح.41204 :

-154

الصحيح ،ج  ،1ص  ،138ح.3530 :
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دراسة علة احلديث:
احلديث يرويه عبد اهلل بن جعفر( ،)155عن عيسى بن يونس( )156عن إسامعيل بن أيب خالد.
وإسامعيل بن أيب خالد وهو جممع عىل توثيقه وروى له اجلامعة(.)157
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
احلديث معلول بالتفرد ،والتفرد غري حمتمل ،ويرجع إعالله إىل أمرين :األول :كون املتفرد عنهام،
إسامعيل بن أيب خالد وعيسى بن يونس من املشهورين برواية احلديث ،والتفرد عن مثلهام يوجب الرتدد يف
قبوله ،وجيعله أشد نكارة .الثاين :كون اإلسناد من األسانيد العالية؛ فرواية عيسى بن يونس عن إسامعيل بن
أيب خالد عن ابن أيب أوىف ريض اهلل عنه إسناد ثالثي ويعترب عاليا ،وانفرد به عبد اهلل بن جعفر ،وهو من
اآلخذين عن أتباع التابعني ومن بينهم أصحاب املصنفات احلديثية أمثال إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أيب
شيبة ،ومها من تالميذ عيسى بن يونس ،والتفرد بمثل هذا اإلسناد يف هذه الطبقة يزداد التفرد نكارة ،واهلل أعلم.
املثال الثاين:
قال البزار :حدثنا مطر بن حممد السكري ،قال :حدثنا عبد املؤمن بن سامل ،قال :حدثنا هشام
يعني ابن حسان ،عن حممد ،عن عمران ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،قال" :من كذب عيل
متعمدا ،فليتبوأ مقعده من النار" .قال البزار" :وهذا احلديث مل نسمعه إال من مطر ،عن عبد املؤمن ومل
نسمع أحدا حيدث عن عبد املؤمن هذا غريه وال يروى عن عمران ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم إال من
هذا الوجه"(.)158
ختريج احلديث:
أخرجه العقييل( ،)159من طريق مطر بن حممد حدثنا عبد املؤمن بن سامل حدثنا هشام به.
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وعبد اهلل بن جعفر بن غيالن الرقي أبو جعفر القريش ،ثقة لكنه تغري بأخرة فلم يفحش اختالطه من العارشة ،روى له
اجلامعة .،ينظر :اجلرح والتعديل ،ج ،5ص ،41كتاب الثقات ،ج ،8ص ،151تقريب التهذيب ،ج ،1ص.281
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وعيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي الكويف ثقة ثبت ،روى له اجلامعة .ينظر :معرفة الثقات ،ج  ،4ص،400
اجلرح والتعديل ،ج  ،3ص  ،484 ،481الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،288هتذيب الكامل ،ج  ،41ص .34
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تاريخ ابن معن (رواية الدارمي) ،ج ،1ص ،53اجلرح والتعديل ،ج ،4ص ،115هتذيب الكامل ،ج ،1ص.15-38
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دراسة علة احلديث:
ذكر فيه البزار التفرد حيث مل يرو إال من طريق عبد املؤمن بن سامل حدثنا هشام بن حسان عن
حممد بن سريين عن عمران بن حصني ،وفيه التفرد بالنسبة هلذا اإلسناد ،ومتن احلديث متواتر عن مجاعة
من الصحابة .قال العقييل" :ال حيفظ هذا احلديث عن عمران بن حصني إال عن هذا الشيخ ،فأما املتن ففيه
عن مجاعة من الصحابة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم بأسانيد صحاح"( .)160وعبد املؤمن بن سامل
بصي ،قال العقييل" :ال يتابع عىل حديثه وساق له حديثا منكر السند"( .)161ومطر بن حممد بن
الضحاك السكري جمهول احلال(.)162
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
احلديث من هذا الطريق غريب ،ووجه الغرابة يعود إىل قرينتني :األوىل :تفرد به عبد املؤمن بن
سامل ،وهو من طبقة أتباع التابعني ،والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل إال من الثقات .وكذلك انفراد مطر بن
حممد غري حمتمل ،ألن مثله إن توبع يقبل ،وإال فهو لني احلديث .الثانية :إسناده من األسانيد اجلليلة،
فرواية هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني تعترب جليلة؛ ألن حممد بن سريين من
كبار التابعني ،وهو ثقة ثبت( ،)163وهشام بن حسان من أثبت الناس يف ابن سريين ،والتفرد بمثل هذا
اإلسناد يزيد التفرد غرابة.
املثال الثالث:
قال البزار :حدثنا حممد بن مرداس ،قال :حدثنا عبد اهلل بن عيسى أبو خلف ،قال :حدثنا
يونس ،عن حممد ،عن عمران بن حصني ريض اهلل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،قال" :ال يزال العبد
يف صالة ما انتظر الصالة" .قال البزار" :وهذا احلديث قد روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم هبذا الكالم
من وجوه بأسانيد خمتلفة وكالم خمتلف ،وال نعلم أنه يروى عن عمران بن حصني إال من هذا الوجه ،وال
نعلم رواه ،عن يونس إال أبو خلف"(.)164
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املرجع السابق ،ج  ،1ص .81
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املرجع السابق ،وميزان العتدال ،ج  ،2ص .241 ،240
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الضعفاء ،ج  ،1ص  ،81كتاب الثقات ،ج  ،8ص .188
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اجلرح والتعديل ،ج  ،1ص  ،480الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،181تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .85
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ختريج احلديث:
احلديث مل أجده يف املصادر احلديثية غري مسند البزار.
دراسة علة احلديث:
احلديث مل يروه إال عبد اهلل بن عيسى( ،)165عن يونس بن عبيد( ،)166عن ابن سريين عن
عمران .قال ابن عدي يف ترمجة عبد اهلل بن عيسى" :يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أيب هند ما ال
يوافقه عليه الثقات ...أحاديثه أفراد كلها"(.)167
رأي الباحث يف وجه اإلعالل:
وجه اإلعالل يرجع إىل قرينتني :األوىل :عبد اهلل بن عيسى من الطبقة الصغرى من أتباع
التابعني وانفرد به ،وهو ضعيف .الثانية :يونس بن عبيد عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني من
األسانيد اجلليلة ،والتفرد هبا يزداد احلديث غرابة حلرص املحدثني بمثل هذه األسانيد.
نتائج البحث:
-1

الغرابة مظنة العلة وليس دليال للعلة ،وكون احلديث غريبا ال يقتيض تضعيفا وال تصحيحا.

-4

إن مقياس القبول والرد يف تفرد الراوي ليس كونه ثقة أو ضعيفا فحسب ،بل هلم يف كل حديث
تفرد به الراوي ،نقد خاص حسب القرائن التي تصاحب التفرد.

-1

من األمور التي جيب مراعاهتا عند احلكم عىل الغريب بالقبول أو الرد هي :الراوي املتفرد،
وكونه خمتصا بشيخه أو غري خمتص ،والراوي املتفرد عنه ،والطبقة التي وقع فيها التفرد،
واإلسناد الذي وقع به التفرد.

-2

يعترب إعالل الغريب باملشهور من القرائن املصاحبة للتفرد التي عجعله قادحا يف صحة احلديث،
وهذا النوع من التعليل مستفيض من عمل النقاد ملن تتبع صنيعهم ،ويالحظ من صنيع البزار
استخدام هذه القرينة ،واملراد من هذه القرينة أن توجد روايتان إحدامها غريبة ،واألخرى
مشهورة ،وتكون الغريبة أوىل بالشهرة من املشهورة.
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وعبد اهلل بن عيسى اخلزاز أبو خلف ضعيف( ،ت) .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج  ،5ص  ،141الكامل ،ج ،5
ص ،215تقريب التهذيب ،ج  ،1ص .541

-166

ويونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصي ثقة ثبت ،روى له اجلامعة .ينظر :اجلرح والتعديل ،ج ،8
ص ،424الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  ،430هتذيب الكامل ،ج  ،14ص .511 -511
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ابن عدي ،الكامل ،ج  ،5ص .215
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-5

إذا كان الراوي املتفرد عنه مشهورا بالرواية عنه وله تالميذ كثريون ،وتفرد عنه أحد أصحابه،
ومل يكن من احلفاظ املكثرين عن شيخه أو من أهل االختصاص به ،فمن الوجاهة أن نتساءل
أين كان أصحاب شيخه اآلخرون عن هذا احلديث؟ وكلام كان املتفرد عنه مشهورا كان التفرد
عنه أشد استنكارا.

-3

الطبقة التي وقع فيها التفرد هلا أثر عميق يف احلكم عىل التفرد قبوال أو ردا ،فالتفرد يف طبقة
التابعني يصح غالبا إذا كان من الثقات ،وكذلك تفرد أتباع التابعني يكون حمتمال يف بعض
األحيان ،السيام إذا كان املتفرد إماما من األئمة ،وأما التفرد بعد هاتني الطبقتني فيكاد أال
يوجد ،وكلام تأخرت الطبقة كان ذلك أدعى إىل االستنكار.

-1

إن حلال الراوي من حيث العدالة والضبط أثرا كبريا يف قبول تفرده أو رده ،فليس تفرد
الضعيف كتفرد الثقة ،وليس تفرد الثقة كتفرد إمام حافظ ،فاملتفرد إذا كان معروفا بأنه غري عدل
أو غري ضابط ،فيكون األصل عدم قبول روايته.

-8

التفرد بحديث يكون إسناده نادرا يعترب قرينة عجعل التفرد قادحا ،واإلسناد النادر ما ال تكثر
الرواية به ومل يرو به من األحاديث إال اليشء القليل جدا ،فمثل هذه األسانيد إن كان رواهتا من
املشهورين برواية احلديث يكون التفرد هبا موضع استغراب حلرص املحدثني بالرواية.

-8

تفرد الراوي باإلسناد العايل يكون موضع استغراب لكون املحدثني حريصني عىل العلو،
بخالف التفرد باإلسناد النازل ،وكلام عال سند احلديث كان التفرد أشد استغرابا.
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