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  اً على أفراده قبوال أو رد في الحكم وأثرها الثقةالزمانية للراوي  طبقةال

  أمحد بن حيىي أمحد الناشري

 –جنران  – جامعة جنران -  كلية الشريعة وأصول الدين  - قسم احلديث وعلومه 

  السعودية .

  a.b.30@hotmail.com:  البريد االليكتروني

  : الملخص

وعملت  حبثاً مهماً من مباحث علم العلل وهو تفرد الثقات، الدراسة هذه تناولت

مة النقد يف احلكم على أحاديث (أفراد الثقات)، وأ�م يراعون ظهار منهج أئعلى إ

القرائن يف أحكامهم قبوًال وردًا من خالل تنظريا�م القولية وتطبيقا�م العملية، وأن 

مراعاة ومن القرائن اليت أبرز�ا هذه الدراسة نظريًا وعمليًا  لكل حديث نظر خاص به.

وخلصت   احلكم على أفراده قبوًال أورداً. ية عندالزمانطبقة الراوي الثقة لأئمة النقد 

إن استنباط قرائن التعليل من أقوال األئمة وتطبيقا�م،  - الدراسة إىل النتائج التالية:

ودراستها وبيان أثرها يف احلكم على األحاديث من االجتاهات التجديدية يف البحث 

غالب األحيان، وإن ذكر�ا احلديثي؛ ألن كتب التعليل ال تنص على هذه القرائن يف 

أن أفراد الثقات من  -  .فبعبارات وتعبريات دقيقة ال يفهمها إال أصحاب هذا الشأن

املسالك الدقيقة اليت ال يتأهل للحكم عليها إال النقاد الكبار؛ أل�ا خاضعة للقرائن يف 

ئمة أن أ  - احلكم عليها، وهي كثرية حتتاج لفهم دقيق ونظر عميق عند احلكم �ا.

النقد ليس هلم منهج مطرد يف القبول أو الرد ألفراد الثقات، وإمنا حيكّمون القرائن؛ ولذا  

وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه، بل يراعون يف كان لكل حديث نظره اخلاص به، 

ذلك القرائن قبوًال ورداً، وهي كثرية؛ استعرضت يف هذا البحث إحدى تلك القرائن، 

املطالع يف كتب أئمة  -  .ية وأثرها يف تفردات الثقة قبوًال ورداً وهي: طبقة الراوي الزمن
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النقد يرى أن موقفهم الغالب من األحاديث األفراد والغرائب هو التحذير منها؛ أل�ا 

مظنة للخطأ والوهم، فالتفرد ليس علة يف ذاته، وإمنا هو مؤشر على وجود خلل ما يف 

تفرد الصحايب حبديث أو أحاديث عن  إن  -  .الرواية؛ ولذلك كثر حتذيرهم منها

أمر واقع موجود، وهو مقبول مطلقًا إن ثبت الطريق إليه، فال يعل  رسول اهللا 

احلديث بتفرد صحايب واحد يف روايته؛ وذلك أن كل صحايب حتققا فيه ركنا التوثيق: 

؛ غريها يقبل منه ما ال يقبل يفة التابعني طبق أن احتمال التفرد يف - العدالة والضبط.

ألن الرواية مل تتسع فيتداوهلا النقلة، وكذا شيوع اخلريية يف هذه الطبقة؛ لقر�ا من طبقة 

ألن الرواية  يف طبقة أتباع التابعني أظهر من اليت قبلها؛أثر التفرد  أن -  الصحابة.

اخلطأ فيها وقوع  احتمال انتشرت، وحرص الرواة على التقصي والتتبع؛ مما جيعل

يف إثارة الشكوك يف  واضحٌ  طبقة ما بعد القرون املفضلة أثر التفرد يفأن   - متوقعاً.

قبوهلا، واحلكم بصحتها؛ ألن الرواية انتشرت، وحرص الرواة على التقصي والتتبع، 

وانتشرت الكتابة للحديث؛ مما جيعل وقوع التفرد فيها نوعًا من اخلطأ من املتفرد، فمن 

م الرواة يف طبقات متعددة، مث يظهر فجأة يف زمن املستبعد أن يفوت شيء على عمو 

  .متأخر، خاصة إذا كان يف أصل من أصول الشرع، واحلاجة ماسة إليه لالستدالل

  .الرد - القبول - أئمة النقد  - الثقات -الطبقة الزمنية - األفراد:  الكلمات المفتاحية
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The temporal class of the narrator of trust and its effect on judging 
its members acceptance or response 
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abstract: 

This study dealt with an important research from the science of ills, 

which is the uniqueness of trusts, and it worked to show the approach 

of imams of criticism in judging the hadiths (individuals of trusts), and 

that they observe the clues in their rulings acceptance and response 

through their theoretical theories and their practical applications, and 

that each hadith has its own consideration. One of the evidences 

presented by this study, both theoretically and practically, is the imams 

’criticism of the narrator’s class of temporal confidence when judging 

its members to accept it. The study concluded the following results: - 

The extraction of the evidence of the reasoning from the sayings of the 

imams and their applications, studying them and showing their effect 

on judging the hadiths from the innovative trends in the 

researchHadithi; Because the explanatory books do not often stipulate 

these clues, and if you mention them in precise terms and expressions, 

only the owners of this matter will understand them. - The trustworthy 

individuals are among the precise pathways that only major critics are 

entitled to judge. Because they are subject to clues in judging them, and 

they often need careful understanding and deep consideration when 

judging them. - The imams of criticism do not have a steady method of 

accepting or responding to trustworthy individuals, but rather they 

govern the clues. Therefore, each hadith had his own vision, and they 

did not have an officer to control him, but they should take into account 

in this evidence the acceptance and response, which are many; In this 

research, I reviewed one of these clues: the narrator's temporal layer 
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and its effect on the vocabulary of trust and acceptance. - Those who 

read in the books of imams of criticism see that their predominant 

attitude towards individual hadiths and oddities is to warn against them; 

Because sheis a reality that exists, and it is absolutely acceptable if the 

path is proven to it, so the hadith is not preceded by the singularity of 

one companion in his narration; This is because every companion has 

investigated the cornerstone of documentation: justice and discipline. - 

that the possibility of exclusivity in the subordinate class is accepted 

from what is not accepted in others; Because the novel did not expand, 

and the move circulated, as did charity in this class. Because of its 

proximity to the companions layer. - The effect of uniqueness on the 

subordinate class was more apparent than before; Because the novel 

spread, and the narrators were keen to investigate and trace; Which 

makes the possibility of error in itA sign of error and illusion, because 

uniqueness is not a cause in itself, but rather an indication of some 

imbalance in the novel; Therefore, many of them warned them. - The 

companions ’singularity with a hadith or hadiths on the Messenger of 

God Expected. - The effect of exclusivity in the preferred post-

centuries class is evident in raising doubts about its acceptance and 

judgment about its validity. Because the novel spread, and the narrators 

were keen to investigate and follow, and writing spread to the hadith; 

Which makes the occurrence of exclusivity a kind of error from the 

singular, it is unlikely to miss something on the general narrators in 

multiple layers, and then appears suddenly at a late time, especially if it 

is at the origin of the principles of Sharia, and the urgent need for it to 

infer. 

Keywords: Individuals - time class - trustworthy - imams of criticism - 

acceptance - response. 
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  املقدمة

  اما بعد: ؛الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على من ال نبي بعده

 موضوع البحث، وأمهيته:  

إن استنباط قرائن التعليل من أقوال األئمة وتطبيقا�م، ودراستها وبيان أثرها يف 
احلكم على األحاديث من االجتاهات التجديدية يف البحث احلديثي؛ ألن كتب 

تنص على هذه القرائن يف غالب األحيان، وإن ذكر�ا فبعبارات وتعبريات التعليل ال 
دقيقة ال يفهمها إال أصحاب هذا الشأن، ومن هذا املنطلق كان هذا البحث يف 

أئمة النقد يف احلكم على األحاديث  راعاهاالتفتيش عن قرينة من تلك القرائن اليت 
راوي الثقة، وكيف كان ملراعا�ا لل الزمانية طبقةالاألفراد قبوًال ورداً، وهي قرينة النظر يف 

   قبوًال ورداً. أثر يف احلكم على أ فراده

  

  تتجلى أهمية البحث في النقطتين التاليتين:و 

، طأأن مبحث أفراد الثقات هو ميدان العلل؛ ألن التفرد هو مظنة للوهم واخل ـ١
لماء يف حكمها على أقوال كان هذا املبحث من املسائل احلديثة اليت اختلف الع  اولذ

مراعاة القرائن يف قبول هذه التفردات أو ردها؛  خمتلفة كان أقر�ا إىل تطبيقات األئمة
ولذا كان مجع هذه القرائن والنظر يف مراعاة األئمة هلا نظريًا وتطبيقيًا من املساحات 

  البيضاء يف الدراسات احلديثية املعاصرة.

ا أئمة النقد يف أحكامهم على أفراد الثقات قبوًال أن من القرائن اليت استصحبه ـ٢
ورداً= النظر يف طبقة الراوي الثقة زمانياً،؛ فالتفرد النازل يستنكر منه ما ال يستنكر من 
التفرد يف الطبقات العليا؛ ولذا إعطاء صورة واضحة عن هذه القرينة، وأثرها يف القبول 

اظر فيها يقينًا بصحة عمل احملدثني والرد من خالل األمثلة التطبيقية، يورث الن
  ومنهجهم يف احلكم على األحاديث.



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٠

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 
 أهداف البحث:  

يهدف البحث إىل هدف رئيسي وجمموعة من األهداف الفرعية؛ فاهلدف الرئيسي 
هو: إبراز أثر النظر يف الطبقة الزمانية للراوي الثقة يف احلكم على أفراده قبوًال ورداً، 

  والتطبيقي. على املستويني النظري

  أما األهداف الفرعية فهي:

بيان موقف أئمة النقد احلديثي من أحاديث األفراد عمومًا ومن أفراد الثقات  ـ١
  خصوصاً.

إظهار منهج أئمة النقد يف احلكم على أحاديث (أفراد الثقات)، وأ�م يراعون  ـ٢
قا�م العملية، وأن القرائن يف أحكامهم قبوًال وردًا من خالل تنظريا�م القولية وتطبي

  لكل حديث نظر خاص به.

 الدراسات السابقة:  

هناك مؤلفات ودراسات عدة ذكرت قرائن التعليل، وأشارت إىل التعليل من 
خالهلا، وأكدت على مراعا�ا ومالحظتها؛ لكن مل تفرد قرينة الطبقة الزمنية للراوي 

  ومن هذه املؤلفات:الثقة املتفرد وأثرها يف الرد والقبول بدراسة مستقلة، 

املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها للدكتور محزة  ـ١
  املليباري.

وهذه الكتاب فيها إشارات للقرينة املقصودة بالبحث لكن مل يفردها بالتقعيد 
والتمثيل، وهذا البحث قد توسع يف التقعيد هلا وذكر األمثلة عليها من كالم االئمة 

  صرحاً أو استنباطاً.ت

  قواعد العلل وقرائن الرتجيح للشيخ عادل الزرقي. ـ٢

وهو كتاب صغري احلجم، تكلم فيه مؤلفه على علم العلل، مث ذكر القرائن يف 
آخره وقسمها عدة أقسام وباعتبارات عدة، لكن مل خيص القرينة املقصودة يف هذا 

  البحث مبزيد تأصيل ومتثيل.

  القبول والرد للدكتور متعب السلمي. أفراد الثقات بني ـ٣

دراسة نظرية، ودراسة تطبيقية، يف  وهو كتب كبير الحجم قسمه إلى قسمين:
أفراد الثقات عمومًا ويف الفصل الثالث من الباب الرابع يف الدراسة النظرية ذكر مبحثاً 
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ملقصودة بالبحث يف (القرائن اليت يراعيها النقاد يف تفرد الثقة)، وقد أشار هلذه القرينة ا
يف هذا املبحث بقوله:" التفرد النازل. فالتفرد النازل يستنكر منه ماال يستنكر من التفرد 

. لكن ذكرها بشكل مقتضب، ومل يتوسع فيها تأصيًال وتطبيقاً، )١(يف الطبقات العليا"
  وهذا البحث أوسع تأصيالً ومتثيًال.

  

 مشكلة البحث:  

األحاديث  تراعى يف احلكم علىائن اليت تتلخص مشكلة البحث يف أن القر 
ورمبا احتف باحلديث الفرد أكثر من  ،كثرية ومتنوعة ومتداخلة  بالقبول أو الرد األفراد
جاذبه قبوالً ورداً، ومن تلك القرائن اليت تتداخل مع غريها من القرائن وقد تكون تقرينة ت

  الثقة. راويلل الزمنية طبقةالمؤثرة يف احلكم على احلديث الفرد 

هذه القرينة من خالل تنظريات أئمة النقد  إظهار وحل هذه املشكلة يكمن يف
  قبوالً ورداً.  األفراد أثرها يف أحكامهم على األحاديث بيانوتطبيقا�م، مث 

  

 منهج البحث:  

  اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج االستقرائي التحليلي من خالل التالي:

يف تقرير هذه  النقد احلديثيعلماء مجع أقوال خالل  من: تأصيليةالدراسة الـ ١
 وذلك من خالل استقراءالقرينة وإثبات أثرها يف احلكم على أفراد الثقات قبوًال ورداً، 

إلظهار نتائج ذلك االستقراء وحترير هذه القرينة  حتليلهانصوصهم، ومجع أقواهلم، مث 
  نظرياً.

ء بتتبع بعض األحاديث اليت تفرد �ا قوامها االستقراو  الدراسة التطبيقية:ـ ٢
من خالل النظر يف هذه  عليها قبوًال أو رداً  النقدحكم أئمة  هاالثقات، واليت يظهر في

القرينة يف  أثر هذه وبيانكل مثال، لل يحلالت مع الثقة)، لراويل الزمنية طبقةالقرينة (ال
النقد عليها تصرحيًا أو  قبوًال أو ردًا من خالل كالم أئمة األحاديث هذه احلكم على

  .استنباطاً 
                                                           

  .)٢٦٤ ص:(هـ ١٤٣٤ ١أفراد الثقات، متعب السلمي. الناشر: دار املنهاج ط )١(
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 خطة البحث:  

اقتضت طبيعة ومنهج دراسة هذا البحث تقسيمة إلى مقدمة وتمهيد وقسمين 
  وخاتمة وفهارس كاآلتي:

  تشتمل على:فالمقدمة، أما 
، وأمهيته، وأهدافه،، والدراسات السابقة، ومشكلة البحث، ـ موضوع البحث

  ومنهجيته، وخطته.
، الطبقة(شتمل على مدخل مفاهيمي ملفردات عنوان البحث:ا فقد التمهيد:أما 

  ).الثقة ،التفرد
  أما القسم األول: الدراسة التأصيلية، وتشتمل على مبحثين:

  موقف أئمة النقد من األحاديث األفراد عموماً. المبحث األول:
لى يف احلكم ع ةزمنياللطبقة الراوي الثقة  النقد مراعاة أئمة المبحث الثاني:

   أفراده.
  وفيه ثالثة مطالب:

  النقد لطبقة الصحابة يف احلكم على أفراده. أئمةمراعاة  المطلب األول:
  النقد لطبقة التابعني يف احلكم على أفراده. أئمةمراعاة  المطلب الثاني:
   .أفراده على احلكم يف التابعني لطبقة تابعي النقد أئمة مراعاة المطلب الثالث:
لطبقة من بعد القرون الثالثة يف احلكم على  النقد أئمة مراعاة المطلب الرابع:

  أفراده. 
  :  أما القسم الثاني: الدراسة التطبيقية، ويشتمل على مبحثين

قبول تفرد الثقات من خالل مراعاة طبقته  أمثله تطبيقية على :األولالمبحث  
  الزمنية.

من خالل مراعاة طبقته رد تفرد الثقات  أمثله تطبيقية على :الثانيالمبحث  
  الزمنية.

  .: فتشتمل على أهم النتائجالخاتمةأما 
  .: فتشتمل على الموضوعات والمصادرالفهارسأما 

  



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٣

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  التمهيد

  مدخل مفاهيمي ملفردات عنوان البحث 

  :ًلغة واصطالحاً األفراد مفهومأوال:  

  األفراد مجع فرد، وهو الوتر.لغة: ـ ١

فاء والراء والدال أصٌل صحيٌح يدلُّ على ُوْحدة. : " الهـ) ٣٩٥(تقال ابن فارس

من ذلك الَفْرد وهو الَوْتر. والفارد والَفْرد: الثَّور املنفرِد. وظبيٌة فارٌد: انقطعت عن 
  .)١(الَقطيع،..."

: " َواْلَفْرُد: اْلِوتْـُر، َواجلَْْمُع أَفراد وفُراَدى، َعَلى َغْريِ هـ) ٧١١(توقال ابن منظور

  .)٢( َواْلَفْرُد أَيضاً: الَِّذي َال َنِظَري َلُه..."ِقَياٍس... 

يف النوع السابع عشر معرفة : هـ) ٦٤٣ذكره ابن الصالح(تاصطالحاً:ـ ٢
أول من و ، وذكر أقسامه لكن مل يعرفه تعريفيًا اصطالحيًا مييزه عن غريه؛)٣(األفراد

ما "وأما املفرد، فهو: ، فقال: )٤(عرف مصطلح " الفرد" تعريفًا اصطالحيًا هو امليانشي

  .)٥(دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ"  ،انفرد بعض الثقات عن شيخه

                                                           

ـا، احملقـق بـن فـاِرس بن أمحد سنياحل اللغة؛ أليب مقاييس معجم )١(  السَّـالم عبـد :زَكرِّي

  العرب الكتاب احتاد :الناشر َهاُرون، حممد

  ).٤/٣٩٧( .م٢٠٠٢ هـ ١٤٢٣ :الطبعة

 - الطبعـــــة: الثالثـــــة ،بريوت –لســـــان العـــــرب، البـــــن منظـــــور، الناشـــــر: دار صـــــادر  )٢(

   .)٣٣١/ ٣( ،هـ ١٤١٤

 سـوريا، - الفكـر دار: الناشر ،عرت الدين رنو : احملقق الصالح، البن احلديث علوم )٣(

  .٨٨ ص ،م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦: النشر سنة بريوت، – املعاصر الفكر دار

أبـــو حفـــص، عمـــر بـــن عبـــد ا�يـــد القرشـــي، امليانشـــي، لـــه كتـــاب صـــغري يف علـــوم  )٤(

  هـ ).٥٨١" ما ال يسع احملدث جهله"، تويف مبكة سنة ( احلديث مساه:

: معــروف، الناشــر عــّواد بشــار الــدكتور: اإلســالم، احملقــق تــاريخ(انظــر يف ترمجتــه:  

  )٧٣٦/ ١٢( م) ٢٠٠٣ األوىل،: اإلسالمي، الطبعة الغرب دار

ما ال يسع احملدث جهله، احملقق علـي حسـن عبـد احلميـد، الناشـر: الوكالـة العربيـة  )٥(
= 



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٤

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  وقد أخذ على هذا التعريف أنه قصره على ما تفرد به الثقة دون غريه.

وعرفه محزة املليباري بقوله: " أن يروي شخص من الرواة حديثاً، دون أن يشاركه 
  .)١( اآلخرون "

الذي قبله؛ فيشمل تفرد الثقة، وغري الثقة، ويشمل التفرد وهذا التعريف أعم من 
يف اإلسناد واملنت مع املخالفة أو بدو�ا، لكن يؤخذ عليه: أنه ال يشمل التفرد ببعض 

  .)٢( احلديث، حنو قوهلم: تفرد �ذه اللفظة فالن

هو عدم مشاركة غريه له؛ فالراوي املنفرد هو: الراوي  فحقيقة التفرد مما سبق:
، وال يعرف إال من ي ال يشاركه أحد من طبقته يف رواية ذلك احلديث، أو بعضهالذ

  ، وال يكون له متابعة.هطريق

  :ًلغة واصطالحاً الطبقات مفهومثانيا:  

  لغة: ـ ١

ملادة "طََبَق"، وقد تكلم علماء اللغة على هذه املفردة هذه  ومرجعمفرد طبقات، 
والطََّبق اجلََْماَعُة ِمَن النَّاِس يـَْعِدلون َمجَاَعًة " :هـ)٤٥٨(تاملادة ومعانيها؛ فقال اْبُن ِسيَدهْ 

ِمثْـَلُهْم، َوِقيَل: ُهَو اجلََْماَعُة ِمَن اجلَْرَاِد َوالنَّاِس. َوَجاَءنَا طََبٌق ِمَن النَّاِس وِطْبٌق َأي َكِثٌري. 

  .)٣( "وأَتى طََبٌق ِمَن اجلَْرَاِد َأي َمجَاَعٌة...

: يف تعريف الطبقة يف اللغة: " عبارة عن القوم هـ) ٦٤٣ت(وقال ابن الصالح
  .)٤(املتشا�ني"

  فاخلالصة مما سبق: أن الطبقة، والطبق، يأيت مبعىن واحد، وهو اجلماعة من الناس.

 =                                                            

  ). ٢٩للتوزيع والنشر الزرقاء ـ األردن (ص:

، محــزة املليبــاري، أخرين يف تصــحيح األحاديــث وتعليلهــااملوازنــة بــني املتقــدمني واملتــ )١(

  )٢٠(ص:  ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ :سنة النشر الثانية :الطبعة

  .)٣٢( انظر: أفراد الثقات بني القبول والرد ص:  )٢(

  .)٢١٠/ ١٠لسان العرب ( )٣(

سـوريا،  - الناشر: دار الفكـر ،احملقق: نور الدين عرت ،علوم احلديث البن الصالح )٤(

  .٣٩٩ص  ،م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦بريوت، سنة النشر:  –لفكر املعاصر دار ا



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٥

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  اصطالحًا:ـ ٢

حيث قال: هـ)  ٨٠٦(تأول من نص على تعريف الطبقة يف االصطالح العراقي

ا اكتفوا باملتشابِه يف " وأما يف االصطالِح فاملراُد: امل تشابُه يف األسناِن، واإلسناِد، ورمبَّ

  ، لكن يرد على هذا التعريف: )١(اإلسناِد"

أن القوم قد يتقاربون يف السن، ولكن خيتلفون يف الطرق واألسانيد؛ فهناك 

صحابة متقاربون يف السن يروي عنهم أهل الشام ومل يرو عنهم أهل العراق أو 

ن تقدم من املصنفني يف الطبقات مل اك استعماالت للطبقات ملهنوأيضًا بالعكس؛ 
الصحابة مجيعاً طبقة واحدة، والتابعني   جعلاألسنان؛ فهذا ابن حبان  يف يراعوا التشابه

كذلك، وهلم جرا... وكذا احلاكم يف " معرفة علوم احلديث" رتب الصحابة حسب 

اقي مصطلح الطبقة على ؛ ولذا كان قصر العر األفضلية فقسمهم اثين عشر طبقة
التقارب يف السن واإلسناد حمل نظر وإيراد، وتقرير املصطلحات إمنا يقوم على استقراء 

   مواضع استعماهلم، حىت تعرف �ا.

واقع الكتب املصنفة يف الطبقات؛ فقال: "  وعرف أسعد تيم الطبقة من خالل
العلماء، تعاصروا زمناً  لتمييز طائفة من الرواة أو  ؛ويستخدم احملدثون مصطلح طبقة

  .)٢( كافياً ومجعت بينهم عالقة مكانية، أو علمية، أو قبيلة ما "

أن تقسيم العلماء واألئمة على الطبقات له اعتبارات عدة  فالحاصل مما سبق:
  منها:

ـ اعتبار الزمان يف تقسيم الطبقات مع الفضل والنسب يف طبقات الصحابة كما  أ

اعتبار  وأ، يف " الطبقات" وخليفة بن خياط ت الكربى"يف " الطبقا فعل ابن سعد
  الزمان فقط كما فعل البخاري يف " التاريخ األوسط".

                                                           

دار :الناشــر ،مــاهر ياســني فحــل - عبــد اللطيــف اهلمــيم  :التبصــرة والتــذكرة، احملقــق )١(

/ ٢م. ( ٢٠٠٢ - هـــــ  ١٤٢٣لبنـــان الطبعـــة: األوىل،  –الكتـــب العلميـــة، بـــريوت 

٣٤٣(.  

يم، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل علم طبقات احملدثني أمهيته وفوائده، أسعد سامل ت )٢(

  ).٧(ص: هـ١٤١٥



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٦

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

، كما فعل ابن حبان يف الزمانب ـ اعتبار املكان بالدرجة األوىل مع اعتبار 
، وأبو الشيخ األصبهاين يف " طبقات احملدثني بأصبهان ر"مشاهري علماء األمصا"

يف هذه  ها"، واحلاكم يف " تاريخ نيسابور"، وكل هؤالء جعلوا الرواةوالواردين علي

  : الصحابة، والتابعني، وأتباع التابعني، وتبع األتباع.زمنية على أربع طبقات األماكن

ج ـ اعتبار تصنيفهم بالنسبة إىل إمام من األئمة من حيث احلفظ والضبط 

معرفة طبقات الرواة عن الزهري"  واملالزمة واإلكثار عن الشيخ، ومن أمثلة ذلك: "

للذهلي؛ فقد قسم الرواة عن الزهري حبسب احلفظ واإلتقان إىل ثالث طبقات، بينما 
وكذا أصحاب نافع قسمهم ابن  .)١(قسمهم احلازمي وابن رجب إىل مخس طبقات

  .)٣(، وكذا فعل النسائي)٢(املديين إىل تسع طبقات

باعتبار الزمان)، ولذا قيدته يف عنوان هذا البحث يف االعتبار األول ( يدخل و 
  يف احلكم على أفراده قبوالً أو رداً".  وأثرها لراوي الثقةل الزمانية لطبقةاالبحث فقلت: " 

  

  :ًلغة واصطالحاً الثقةمفهوم ثالثا:  

  لغة:ـ ١

: " الثقة: مصدر قولك وثق به يثق، بالكسر فيهما، هـ) ٧١١(تقال ابن منظور

  .)٤(ه، وأنا واثق به وهو موثوق به، وهي موثوق �ا وهم موثوق �م"وثاقة وثقة ائتمن

                                                           

دار الكتـــب  :الناشـــربـــن موســـى احلـــازمي، حممـــد األئمـــة اخلمســـة،  ط(انظـــر: شـــرو  )١(

  ).١/٣٩٩، وشرح علل الرتمذي ٥٥العلمية ص: 

، مهـام عبـد الـرحيم سـعيد :احملقـق، ابـن رجـب احلنبلـي(انظر: شرح علـل الرتمـذي،  )٢(

  ).١/٤٠١. م٢٠٠١ ،هـ١٤٢١ الثانية :لطبعةا، مكتبة الرشد :دار النشر

الناشـر: ، عبد الكرمي الوريكات- احملقق: مشهور حسن(انظر: الطبقات للنسائي،  )٣(

  ).٥٣(ص ،م١٩٨٧- هـ١٤٠٨الطبعة: األوىل، ، الزرقاء- األردن - مكتبة املنار 

 -  الثالثــــة: بــــريوت، الطبعــــة – صــــادر دار: الناشــــر ، البــــن منظــــور،لســــان العــــرب )٤(

  .)٣٧١/ ١٠( هـ ١٤١٤



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٧

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  .)١(: "الثقة هي اليت يعتمد عليها يف األقوال واألفعال"هـ) ٨١٦(توقال اجلرجاين

  اصطالحًا:ـ ٢

  .)٢( : "الثقة: من وثقه كثري، ومل يضعف"هـ) ٧٤٨(تقال الذهيب

أخرين إطالق اسم "الثقة" : "وقد اشتهر عند طوائف من املتيف موضع آخروقال 
على: من مل جيرح، مع ارتفاع اجلهالة عنه. وهذا يسمى: "مستورا"، ويسمى: "حمله 

  .)٣(الصدق"، ويقال فيه: "شيخ"

أن مصطلح الثقة يدخل يف معناه من كان يف أعلى درجات  فالحاصل مما سبق:
توفر يف الطبقة القبول ومن دون ذلك؛ فتمام الضبط ال يتوفر يف كل الثقات، وإمنا ي

العليا منهم، ومن دو�م طبقات يتفاضلون يف الضبط، وكلهم يشملهم مصطلح الثقة، 

هو تفرد الراوي املقبول وهذا يشمل: مرادي بتفرد الثقة يف هذه الدراسة: ف وعلى ذلك
  ".الثقة، ومن يف حكمه ممن يقال فيه: " صدوق"، أو " ال بأس به

  
 

                                                           

 -  العــريب الكتــاب دار :األبيــاري، الناشــر إبــراهيم :، للجرجــاين: حتقيــقالتعريفــات )١(

  بريوت

  .)٩٩(ص:  ١٤٠٥ ،األوىل الطبعة 

الناشـر: مكتبـة املطبوعـات ، عبـد الفتـاح أبـو ُغـّدةحتقيـق:  ،الـذهيبلإلمام  ،املوقظة )٢(

  ).٧٨ص: ( هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية،  ،اإلسالمية حبلب

  ).٧٨ص: ( ،الذهيبلإلمام  ،املوقظة )٣(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٨

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 

  

  

  

  

  القسم األول

  النظرية الدراسة

  
   وفيه مبحثان:    

 املبحث األول: موقف أئمة النقد من األحاديث األفراد.� �

  املبحث الثاين: مراعاة ألئمة نظرياً للطبقة الزمنية للراوي الثقة  

   .يف احلكم على أفراده      

  



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٤٩

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  املبحث األول

  موقف أئمة النقد من األحاديث األفراد

أن موقفهم الغالب من األحاديث األفراد والغرائب املطالع يف كتب أئمة النقد يرى 
هو التحذير منها؛ أل�ا مظنة للخطأ والوهم، فالتفرد ليس علة يف ذاته، وإمنا هو مؤشر 
على وجود خلل ما يف الرواية؛ ولذلك كثر حتذيرهم منها، وهلم يف ذلك كلمات 

  مشهورة متداولة منها:

ب، وخري العلم الظاهر الذي قد رواه هـ): " شر العلم الغري١٧٩قال مالك (تـ ١
  .)١(الناس"

هـ): " العلم هو الذي جييئك من ههنا ومن ههنا، يعين ١٨١قال ابن مبارك(تـ ٢
  .)٢(املشهور"

كل أحد،  هـ): " ال يكون الرجل إماماً من يسمع من١٩٨قال ابن مهدي(تـ ٣
يف احلديث من  وال يكون إمامًا يف احلديث من حيدث بكل ما مسع، وال يكون إماماً 

  .)٣(يتبع شواذ احلديث، واحلفظ هو اإلتقان"

"مسعت أمحد يقول: تركوا احلديث وأقبلوا على  :هـ)٢٧٥وقال املروذي(تـ ٤
  .)٤(الغرائب ما أقل الفقه فيهم"

" ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب، فإ�ا مناكري، وعامتها عن  :وقال أيضاً ـ ٥
  .)٥(الضعفاء"

                                                           

احملقـــق: د. حممـــود  اجلـــامع ألخـــالق الـــراوي وآداب الســـامع، للخطيـــب البغـــدادي، )١(

  .٢/١٠٠الرياض،  - الطحان، الناشر: مكتبة املعارف 

  ).٦٢١/ ٢شرح علل الرتمذي () ٢(

رتاث العـــريب، اجلـــرح و التعـــديل، عبـــد الـــرمحن بـــن أيب حـــامت الـــرازي، دار إحيـــاء الـــ )٣(

  .٢/٣٥هـ، ١٢٧١بريوت، الطبعة األوىل

الناشـر:  الكفاية، للخطيب، احملقق: أبو عبداهللا السورقي، وإبـراهيم محـدي املـدين، )٤(

  ).٦٢١/ ٢. وشرح علل الرتمذي (١٤٢املدينة املنورة ص - املكتبة العلمية

  ).٦٢٣/ ٢شرح علل الرتمذي ( )٥(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٥٠

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 أن هذه النصوص وأمثاهلا إمنا هي يف تفردات الضعفاء دون  :وقد يقول قائل
الثقات، لكن الناظر يف كتب أئمة النقد جيد من النصوص يف التحذير من األحاديث 

  الكثري، ومنها: اليت يتفرد �ا الثقة الشيء

هـ): " واألحاديث اليت وضعتها يف كتاب السنن  ٢٧٥قال أبو داوود(ت ـ١
ند كل من كتب شيئًا من احلديث إال أن متييزها ال يقدر عليه  أكثرها مشاهري، وهي ع

كل الناس والفخر �ا أ�ا مشاهري، فإنه ال حيتج حبديث غريب، ولو كان من رواية 

مالك وحيىي بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل حبديث غريب وجدت 
  .)١(احلديث غريبا شاذاً "من يطعن فيه وال حيتج باحلديث الذي قد احتج به إذا كان 

هـ): يف سياق ما نفرد به شعبة، أو  ٣٠١ما نقله ابن رجب عن الربدجيي (تـ ٢

 ؛ سعيد بن أيب عروبة، أو هشام الدستوائي، حبديث عن قتادة، عن أنس، عن النيب
أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين، «حيث قال: 

رف ذلك الحديث، وهو متن الحديث، إال من طريق الذي عن الصحابة، ال يع

  .)٢(»رواه فيكون منكراً 

" فأما أحاديث قتادة اليت يرويها الشيوخ مثل محاد  ثم قال البرديجي بعد ذلك:

بن سلمة، ومهام، وأبان، واألوزاعي، ننظر يف احلديث فإن كان احلديث حيفظ من غري 

من وجه آخر، مل يدفع، وإن كان ال يعرف أو عن أنس بن مالك  طريقهم عن النيب 
وال من طريق عن أنس إال من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان  عن أحد عن النيب 

  .)٣(منكراً"

" وهو غري املعلول فإن  :عن حد الشاذ فقال هـ): ٤٠٢وتكلم احلاكم (ت ـ٣
ه واحد املعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث يف حديث أو وهم فيه راو أو أرسل

فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل 

                                                           

ريهم يف وصـــف ســـننه، أليب داود السجســـتاين، رســـالة أيب داود إىل أهـــل مكـــة وغـــ )١(

  .٢٩، حتقيق: حممد الصباغ. ص: بريوت –الناشر: دار العربية 

  .٢/٦٥٣شرح علل الرتمذي  )٢(

  .٢/٦٥٤نفس املصدر  )٣(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٥١

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  .)١(متابع لذلك الثقة" 

وقال يف موضع آخر يف حديث تفرد به طاووس ـ وهو من الثقات األثبات إال ـ ٤

: " فهذا احلديث ألئمة اإلسالم فيه طريقان، أحدمها مسلك اإلمام )٢(أنه كان يرسل ـ 

ومن وافقه، وهو يرجع إىل الكالم يف إسناد احلديث، لشذوذه وانفراد طاووس به، أمحد 
وأنه مل يتابع عليه، وانفراد الراوي باحلديث خمالفا لألكثرين هو علة يف احلديث، يوجب 

التوقف فيه، وأنه يكون شاذا ومنكرًا إذا مل يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة 

  .)٣(ىي القطان وحيىي بن معني"د، وحياملتقدمني كاإلمام أمح

تعريف الشافعي ومجاعة للشاذ بأنه: ما يرويه الثقة  هـ): ٤٤٦وذكر اخلليلي(تـ ٥

خمالفًا ملن هو أوثق منه، مث قال متعقبًاً◌: " الذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ ما 

 ليس له إال إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان، أو غري ثقة، فما كان عن غري ثقة
  .)٤(فمرتوك، ال يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، وال حيتج به" 

فهذه النصوص وغريها يستفاد منها يف اجلملة أن أئمة النقد كانوا حيذرون من 

األفراد عموماً؛ أل�ا مظنة للخطأ والوهم، وال مينع ذلك أن هلم يف كل حديث نقد 
لك القرائن قبوالً ورداً؛ قال خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه، بل يراعون يف ذ

وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به ابن رجب: " 

واحد وإن (لم) يرو الثقات خالفه أنه ال يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، 
اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، 

بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، ولهم في كل حديث نقد  وربما يستنكرون

  .)٥(خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
                                                           

(انظــــر: �ــــذيب التهــــذيب البــــن حجــــر العســــقالين الناشــــر: مطبعــــة جملــــس دائــــرة  )١(

هــــ ١٣٢٥اد الـــدكن الطبعـــة: األوىلحيـــدر آبـــ - املعـــارف النظاميـــة الكائنـــة يف اهلنـــد 

٥/٩.(  

  .٢/٦٥٨نفس املصدر  )٢(

  ).٢٤٧/ ١شرح علل الرتمذي ( )٣(

  .٢/٦٥٨نفس املصدر  )٤(

  )٥٨٢/ ٢شرح علل الرتمذي ( )٥(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٥٢

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  املبحث الثاين

  مراعاة ألئمة نظرياً للطبقة الزمنية

  للراوي الثقة يف احلكم على أفراده



  من خالل تتبع األحاديث األفراد واعتبار أسانيدها نستطيع تقسيم الرواة

�:���برواية الحديث إلى أربع طبقات في الجملةالذين يتفردون  �

 :طبقة الصحابة. الطبقة األولى  

 :طبقة التابعني. الطبقة الثانية  

 :طبقة أتباع التابعني. الطبقة الثالثة  

 :٢(طبقة من بعد القرون الثالثة الطبقة الرابعة(.  
                                                           

وقــد فصــل احلــافظ ابــن حجــر يف تقســيم هــذه الطبقــات يف كتابــه تقريــب التهــذيب  )١(

  فجعل:

  هـ ).١١٠ـ ١الزمنية تقريباً ( أ ـ (الصحابة) وجعلهم طبقة واحدة، وفرت�م

ـ ٣٠)، وفرت�م الزمنية تقريباً من (٦ـ٢ـ (التابعون) وجعلهم مخس طبقات من ( ب

  هـ). ١٥٥

ـ  �١٥٠م الزمنيــة تقريبــاً ()، وفــرت ٨ـــ٧ج ـ ( أتبــاع التــابعني وجعلهــم طبقتــني (

  هـ ).٢٠٠

م الزمنيــة )، وفــرت�١٢ـــ٩ـــ (اآلخــذون عــن تبــع األتبــاع) وجعلهــم ثــالث طبقــات ( د

  هـ)٣٠٠ـ ٢٠٠تقريباً (

(انظــر: تقريــب التهــذيب، البــن حجــر العســقالين، احملقــق: حممــد عوامــة، الناشــر: 

  ).٧٣هـ، (ص:١٤٠٦سوريا، الطبعة: األوىل،  –دار الرشيد 

خير الناس «أنه قال:  ، عن النيب رضي اهللا عنه) ويستأنس هلذا التقسيم حبديث ابن مسعود ٢(

نهم، ثــم الــذين يلــونهم، ثــم يجــيء أقــوام تســبق شــهادة أحــدهم يمينــه قرنــي ثــم الــذين يلــو 

أخرجه البخاري يف الشهادات، باب: ال يشهد على شهادة جـور إذا أشـهد،  »ويمينه شهادته

)، ومسـلم يف فضـائل ٣٦٥١( ). ويف الفضائل، بـاب فضـائل أصـحاب النـيب ٣٤٦١رقم:(
= 



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٥٣

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

التعامل  وسأتناول كل طبقة ممن ذكرت يف مطلب مستقل مبينًا منهج االئمة يف
  مع أفراد أحاديثها. 

  املطلب األول

 مراعة األئمة لطبقة الصحابة يف احلكم على أفرادهم 

مؤمنًا به ومات على اإلسالم، ولو تخللت  الصحابي: هو من لقي النبي 

  .)١(إسالمه ردة 

أكثر من صحايب؛  عدم التفرد به، وأنه مسعه منه  واألصل يف حديث النيب 

: ، وتبليغه لألمة؛ استجابة ألمره صني على التلقي عن النيب أل�م كانوا حري
 =                                                            

  ) بشرح النووي.٨٤/ ١٦لذين يلو�م (الصحابة، باب فضل الصحابة مث الذين يلو�م، مث ا

وقـد ظهـر أن الـذي بـني  قال ابن حجر في تحديد المدة الزمنية لكل من القرون الثالثـة:"

البعثــة وآخــر مــن مــات مــن الصــحابة مائــة ســنة وعشــرون ســنة أو دو�ــا أو فوقهــا بقليــل علــى 

ليه وسلم فيكون مائة االختالف يف وفاة أيب الطفيل وإن اعترب ذلك من بعد وفاته صلى اهللا ع

سنة أو تسعني أو سبعاً وتسعني، وأما قرن التابعني فإن اعترب من سنة مائة كان حنو سبعني أو 

مثـانني، وأمــا الــذين بعــدهم فــإن اعتــرب منهــا كـان حنــوا مــن مخســني؛ فظهــر بــذلك أن مــدة القــرن 

من أتباع التابعني ختتلف باختالف أعمار أهل كل زمان. واهللا أعلم. واتفقوا أن آخر من كان 

ممــن يقبــل قولــه مــن عــاش إىل حــدود العشــرين ومــائتني، ويف هــذا الوقــت ظهــرت البــدع ظهــوراً 

فاشياً، وأطلقـت املعتزلـة ألسـنتها، ورفعـت الفالسـفة رؤوسـها، وامـتحن أهـل العلـم ليقولـوا خبلـق 

مث  قولــه  القــرآن، وتغــريت األحــوال تغــرياً شــديداً، ومل يــزل األمــر يف نقــص إىل اآلن، وظهــر

  يفشو الكذب ظهورا بيناً حىت يشمل األقوال واألفعال واملعتقدات واهللا املستعان".

(فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، أمحــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو الفضــــل 

، رقـــم كتبـــه وأبوابـــه ١٣٧٩بـــريوت،  - العســـقالين الشـــافعي، الناشـــر: دار املعرفـــة 

خراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإ

  ).٦/ ٧الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز. 

(انظـر: نزهــة النظــر يف توضــيح خنبـة الفكــر املؤلــف: أبــو الفضـل أمحــد بــن علــي بــن  )١(

حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، حققه على نسخه مقـروءة علـى املؤلـف وعلـق 

هــ  ١٤٢١ور الدين عرت، الناشر: مطبعة الصباح، دمشق، الطبعـة: الثالثـة، عليه: ن

  ).١١١م، ص:  ٢٠٠٠ - 



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٥٤

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

؛ وكان هذا هو األصل يف طبقة الصحابة، وقد وجد ما )١( »بلغوا عني ولو آية...«
  ريبة ألمرين: خرج عن هذا األصل يف طبقة الصحابة، ومل يكن موضع

فى بالمرء ك« :أن الصحابة كانوا يكرهون اإلكثار من الرواية؛ لقول النيب  ـ١

  ، )٢(»كذباً أن يحدث بكل ما سمع 

                                                           

 أخرجــــه البخــــاري يف أحاديــــث األنبيــــاء، بــــاب: مــــا ذكــــر عــــن بــــين إســــرائيل، رقــــم )١(

)٣٤٦١.(  

  :رضي اهللا عنههذا اللفظ جاء على وجهني من حديث حديث أيب هريرة )٢(

  االتصال: الوجه األول:

)، وأبــو داود يف األدب، بــاب يف حســن الظــن ١/١٠مســلم يف املقدمــة، (أخرجــه 

ــــان ٤٩٩٢، رقــــم ٧/٣٤٤ ــــن حب رقــــم  ١/١٩٥، واحلــــاكم ٣٠رقــــم  ١/٢١٤، واب

، أربعتهم من طريق علي بن حفص، عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرمحن، ٣٨١

  عن حفص بن عاصم، عن أيب هريرة به بلفظه، متصًال.

  اإلرسال: الوجه الثاني:

)، مـن طريـق معـاذ العنـربي، وابـن مهـدي؛ وابـن ١/١٠خرجه مسلم يف املقدمـة، (أ

)، عـن أيب أســامة؛ ١/١٠، ومـن طريقـه مسـلم (٢٥٦١٧، رقـم ٥/٢٣٧أيب شـيبة 

، واحلاكم ٤٩٩٢، رقم ٧/٣٤٤أخرجه أبو داود يف األدب، باب يف حسن الظن 

 ٣٨٢، رقــم ١/١٩٥، مــن طريــق حفــص بــن عمــر؛ واحلــاكم ٣٨٢، رقــم ١/١٩٥

رقـــــم  ٢/٣٠٥مـــــن طريـــــق ســـــليمان بـــــن حـــــرب، وآدم بـــــن أيب إيـــــاس؛ والقضـــــاعي 

، مــن طريــق حممــد بــن جعفــر؛ ســبعتهم (معــاذ، وابــن مهــدي، وأبــو أســامة، ١٤١٦

وحفـــص، وســـليمان، آدم، وحممـــد بـــن جعفـــر) عـــن شـــعبة، عـــن خبيـــب بـــن عبــــد 

  مرسًال. الرمحن، عن حفص بن عاصم، عن النيب 

قــد تفــرد بوصــله علــي بــن حفــص املــدائين مــن بــني والصــواب يف روايتــه اإلرســال؛ ف

  أصحاب شعبة.

"ومل يسنده إال هـذا الشـيخ، يعـين علـي بـن حفـص  قال أبو داود بعد إخراجه له:

  املدائين".

ِئل " فقــال: يرويـــه شــعبة واختلـــف  ) عنـــه١٠/٢٧٥الــدارقطين كمـــا يف العلــل ( وُســ

بــن عاصــم  عنــه؛ فــرواه علــي بــن حفــص املــدائين عــن شــعبة عــن خبيــب عــن حفــص

وخالفــه أصــحاب شــعبة، رووه عــن شــعبة عــن خبيــب  عــن أيب هريــرة عــن النــيب 
= 
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 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  .)١()(أقلوا احلديث عن رسول اهللا  :◙وروي عن عمر 

يف بعض شأنه فشاهد مامل يشاهده غريه،  أن من الصحابة من لزم النيب  ـ٢

ومسع منه مامل يسمعه من غريه؛ وقد جاء هذا صرحيًا يف بعض روايات الصحابة 

ِإنَّ النَّاَس يـَُقوُلوَن َأْكثـََر أَبُو ُهرَيـْرََة، َوَلْوَال آيـََتاِن «: قال ◙أنفسهم؛ فعن أيب هريرة 
ُلو  ْثُت َحِديثًا، ُمثَّ يـَتـْ v u t s r q p (ِيف ِكَتاِب اللَِّه َما َحدَّ

w(  :ِإَىل قـَْولِِه  ]١٥٩[البقرة)$(  :ِإنَّ ِإْخَوانـََنا ِمَن  ]١٦٠[البقرة

َهاِجرِيَن َكاَن َيْشَغُلُهُم 
ُ
الصَّْفُق بِاَألْسَواِق، َوِإنَّ ِإْخَوانـََنا ِمَن األَْنَصاِر َكاَن َيْشَغُلُهُم الَعَمُل امل

ِبِشَبِع َبْطِنِه، َوَحيُْضُر َما َال َحيُْضُروَن،  ِيف أَْمَواهلِِْم، َوِإنَّ أَبَا ُهرَيـْرََة َكاَن يـَْلَزُم َرُسوَل اللَِّه 

َحيَْفُظ َما الَ َحيَْفظُوَن"وَ 
)٢(.  

من مث أمجع نقاد احلديث على قبول أفراد الصحابة فال يذكرون فيه خالفاً؛ قال و 
الشافعي: " ومل أعلم أحدًا من التابعني أخرب عنه إال قبل خرب واحد، وأفىت به وانتهى 

وجيعله  إليه، فابن املسيب يقبل خرب أيب هريرة وحده، وأيب سعيد وحده عن النيب 
شة مث يصنع ذلك يف حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، سنة، وعروة يصنع ذلك يف عائ

ويف حديث حيىي بن عبد الرمحن عن أبيه، عن عمر، وعبد الرمحن بن عبد القارئ، عن 
، ويثبت كل ذلك سنة، وصنع ذلك القاسم وسامل ومجيع التابعني عمر عن النيب 

 =                                                            

، وكذلك قال غندر، والنضر بن مشيل، عن حفص بن عاصم مرسًال عن النيب 

وسليمان بن حرب، وغريهم. والقول قوهلم، وأخرج مسلم حديث علي بن حفص 

لــي بــن حفــص املــدائين، عــن أيب بكــر بــن أيب شــيبة املتصــل، مث رواه بإســناده إىل ع

  به، موصوًال، وقال: "تفرد به علي بن حفص عن شعبة متصًال ".

 أخرجه ابن ماجه يف سننه يف املقدمة، باب: التوقي يف احلديث عن رسول اهللا  )١(
، والطحــــاوي يف ٢٢٦، رقــــم ١٤٠، وابــــن املبــــارك يف مســــنده ص ٢٨رقــــم  ١/٢٠

، ٢١١٧، رقــــم ٢/٣٢٦وســــط ، والطــــرباين يف األ٣١٥/ ١٥شــــرح مشــــكل اآلثــــار 

، كلهـم مـن طريـق الشـعيب، عـن ٢/٩٩٩وابن عبد الرب يف جامع بيان الغلم وفضـله 

به بنحـوه. وإسـناده  رضي اهللا عنهقرظه بن كعب األنصاري، عن عمر بن اخلطاب 

  صحيح.

، ٣/١٠٩أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب املزارعة، باب: ما جاء يف الغرس  )٢(

  .٢٣٥٠رقم 
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، وعن النيب باملدينة، وعطاء وطاووس وجماهد مبكة فقبلوا اخلرب عن جابر وحده عن 
وثبتوه سنة، وصنع ذلك الشعيب، فقبل خرب عروة بن  ابن عباس وحده عن النيب 

وثبته سنة، وكذلك قبل خرب غريه، وصنع ذلك إبراهيم النخعي  مضرس عن النيب 
وثبته سنة، وكذلك خرب غريه، وصنع ذلك  فقبل خرب علقمة عن عبد اهللا عن النيب 

  .)١(احلسن وابن سريين فيمن لقيا"

" فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة، مل يروه غريه،  :وقال ابن القيم
  . )٢(وقبلته األمة كلهم، فلم يرده أحد منهم"

أمر واقع موجود، وهي   فتفرد الصحايب حبديث أو أحاديث عن رسول اهللا 
 كثرية ال تنحصر، وهذا التفرد مقبول مطلقا إن ثبت الطريق إليه، فال يعل احلديث

بتفرد صحايب واحد بروايته؛ وذلك أن كل صحايب حتققا فيه ركنا التوثيق: العدالة 
والضبط؛ ولذا كان الطعن فيهم منطلقًا لبعض الفرق الضالة يف الطعن يف شرائع هذا 

"إذا رأيت الدين القائم على نصوص الوحيني الكتاب والسنة؛ قال أبو زرعة الرازي: 
فاعلم أنه زنديق، وذلك أن  سول اهللا الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب ر 

عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب  الرسول 
، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح رسول اهللا 

  .)٣(بهم أولى، وهم زنادقة"

رد بالتفرد، لكن جياب  و قد يرد على هذا التقرير أحاديث اإلستدراك، فهي فيها
أن األصل عندهم قبول رواية الصحايب املتفرد، وإمنا يتوقفون إذا وقع مع هذا  عن ذلك

  .)٤(التفرد علة أخرى يف املروي، وكثرياً ماتزول بعد مزيد تثبت أو وجود متابع
                                                           

خــتالف احلــديث للشــافعي، احملقــق: رفعــت فــوزي عبــد املطلــب، دار النشــر: دار ا )١(

م، ٢٠٠١هــ، ١٤٢٢البلـد: املنصـورة ـ مصـر، الطبعـة: األوىل، سـنة الطبـع: ، الوفـاء

  ).١٩(ص 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن قيم اجلوزية، احملقق: حممد حامد الفقي،  )٢(

   ).٢٩٥/ ١، اململكة العربية السعودية (الناشر: مكتبة املعارف، الرياض

   .٤٩رواه اخلطيب يف الكفاية ص )٣(

ينظر: استدراكات الصحابة يف الرواية دراسة حديثية، نوال الغنام، الناشر: مكتبة  )٤(

  ).٢/٦٨٥الرشد(
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� �

  املطلب الثاين 

  التابعني يف احلكم على أفرادهم مراعاة األئمة لطبقة

  

ي صحابيًا وكان مؤمناً، ومذهب جمهور العلماء عدم اشتراط التابعي: من لق

طول صحبة التابعي للصحابي، وإنما مجرد لقائه به كاف في إطالق اسم التابعي 
عليه، وهذا الرأي هو الراجح وعليه عمل أئمة المحدثين كاإلمام مسلم، وأبي 

هم طبقة واحدة، ، فبهذا االعتبار )١(حاتم بن حبان، وأبي عبد اهللا الحاكم وغيرهم

اك يف السن واإلسناد فهم طبقات متعددة؛ فمن قدر له إدراك كبار أما باعتبار االشتر
الصحابة أعلى طبقة ممن أدرك صغار الصحابة، قال ابن طاهر " فإن التابعني أيضا 

  على طبقات عدة إال أنا خنتصرهم فنمثلهم ثالث طبقات: 

يف طبقتهم فال يكاد يقع حديثهم إال  قوم رووا عن العشرة فمن  الطبقة األولى:
  كما يقع حديث متأخري الصحابة لتقدم مو�م وال يوجد حديثهم إال عند تابعي. 

الطبقة الثانية: قوم رووا عن متوسطي الصحابة وهم الذين أدركهم هؤالء 

األئمة وأمثالهم. الطبقة الثالثة: قوم حدثوا عن صغار الصحابة الذين تأخرت 
هم في حال صغر سنهم وكبر سن الصحابة الذين عمروا وكانوا وفاتهم فأدركو 

  .)٢(..".صغارا في عهد رسول اهللا 

ومن خالل معرفة طبقات التابعني ميكن تفسري كثرة األحاديث اليت فيها رواية 
                                                           

)، والتقييـــد واإليضـــاح للعراقـــي، احملقـــق: عبـــد ٥٠٦انظـــر: مقدمـــة ابـــن الصـــالح (ص ) (ينظـــر: ١(

مد عثمان، الناشر: حممد عبد احملسن الكتيب صاحب املكتبة السـلفية باملدينـة املنـورة. الرمحن حم

)، وفـــــتح املغيـــــث ١٣١)، ونزهـــــة النظـــــر (ص ٣١٧م (ص ١٩٦٩هــــــ/١٣٨٩الطبعـــــة: األوىل، 

مصـــــر. الطبعـــــة: األوىل،  –للســـــخاوي، احملقـــــق: علـــــي حســـــني علـــــي، الناشـــــر: مكتبـــــة الســـــنة 

  ).١٤٧/ ٤م (٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤

ألة العلـــو والنـــزول يف احلـــديث، البـــن طـــاهر املقدســـي، حتقيـــق: صـــالح الـــدين مســـ )٢(

  .)٦٩الكويت(ص:  - مقبول أمحد، الناشر: مكتبة ابن تيمية 
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بعض التابعني عن بعض، وأن ذلك راجع إىل رواية التابعي الصغري أو املتوسط عن 
ثر كبري يف فهم وتفسري تسلسل التفرد يف هذه الطبقة ـ أعين التابعي الكبري، وهذا له أ

وذلك أن بعض من تدور عليهم األسانيد من صغار التابعني كالزهري  ،طبقة التابعني ـ

وأمثاله ال ميكن هلم الرواية عن الصحابة إال بوسائط من التابعني فيتسلسل التفرد يف 
  ني إمجاًال.طبقتني أو ثالث وإن كان ال يتعدى طبقة التابع

: أن التفرد يف رواية التابعني الثقات عن الصحابة األصل فيه االحتمال فالحاصل

  والقبول إال إن قامت قرينة خارجية ـ ال ترجع إىل ذات التفرد ـ متنع من قبول التفرد.

" وكم يف الصحيحني من حديث مل يروه إال صحايب واحد، وكم  قال ابن حجر:

  .)١(إال تابعي واحد "فيهما من حديث مل يروه 

بل إن هؤالء املكثرين من التابعني اتسعت روايا�م حىت قبل التفرد عنهم أيضاً؛ 
قال حممد بن عثمان بن أيب شيبة: " ومسعت َعِلي�ا يـَُقوُل: نظرنا؛ فإذا َحيَْىي بن َسِعيد 

َسيَّب ما ليس يروي أحد مثلها. ونظرنا فإذا الزُّْهرِ 
ُ
ي يروي عن يروي عن َسِعيد بن امل

َسيَّب 
ُ
َسيَّب َشْيًئا مل يروه أحد. ونظرنا فإذا قـََتاَدة يروي عن َسِعيد بن امل

ُ
َسِعيد بن امل

  .)٢(َشْيًئا مل يروه أحد"

فهؤالء الثالثة من أصحاب سعيد بن املسيب تابعيون أئمة تفرد كل واحد منهم 

  يب وكثر�ا.عنه مبا مل يتابعه غريه، وهذا دال على سعة رواية سعيد بن املس

وقد كان وجود التفرد يف هذه الطبقة من املدح والثناء عليهم، فإذا شكك أحد يف 

تفردا�م، فكأنه يعرض بقلة بضاعتهم يف احلديث؛ وقد ضم جملس يف مكة: أيوب 

السختياين، وإمساعيل بن أمية، وإمساعيل بن مسلم، وأشعث بن سوار، وسفيان بن 

                                                           

بن االنكت على كتاب ابن الصالح، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد  )١(

ي، هـــــ)، احملقــــق: ربيــــع بــــن هــــادي عمــــري املــــدخل٨٥٢حجــــر العســــقالين (املتــــوىف: 

الناشر: عمادة البحـث العلمـي باجلامعـة اإلسـالمية، املدينـة املنـورة، اململكـة العربيـة 

  ).٢٤١/ ١هـ (١٤٠٤السعودية الطبعة: األوىل، 

سؤالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين، احملقق: موفق عبد اهللا عبد  )٢(

  ).٣٩(ص:  ١٤٠٤، ، الطبعة: األوىلالرياض –القادر الناشر: مكتبة املعارف 
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ً
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ند الزهري، فكان مما قاله أشعث بن سوار: ما جاء عيينة، وذلك بعدما خرجوا من ع
الزهري بشيء إال قد مسعناه من أصحابنا بالكوفة! قال سفيان بن عيينة: فمقته القوم 

  .)١( حىت استبان يل ذلك، فمن يومئذ مقته فلم أرو عنه شيئا

" إذا روى الثقة من طريق صحيح عن  وقال البرديجي في تفرد التابعي الثقة:
حديثًا ال يصاب إال عند الرجل الواحد مل يضره أن ال  أصحاب النيب رجل من 

  .)٢(يرويه غريه، إذا كان منت احلديث معروفاً، وال يكون منكراً وال معلوًال"

" فهؤالء احلفاظ الثقات: إذا انفرد الرجل منهم من التابعني،  وقال الذهبي:
، فأفاد كالم )٣( غريب)..."وإن كان من األتباع، قيل: (صحيح،  .فحديثه: (صحيح)

  الذهيب أن ما تفرد به الرجل من هذه الطبقة ال يسمى غريباً وإمنا هو صحيح.

أن احتمال التفرد يف هذه الطبقة يقبل منه ما ال يقبل يف  :فالحاصل مما سبق
غريها؛ ألن الرواية مل تتسع فيتداوهلا النقلة، وكذا شيوع اخلريية يف هذه الطبقة؛ لقر�ا 

  طبقة الصحابة.من 

" التفرد يف هذه الطبقات ال يثري يف نفس الناقد تساؤًال  قال حمزة الميلباري:
حول كيفية التفرد، وال ريبة يف مدى ضبطه ملا تفرد، حيث إن تداخل األحاديث 

واآلثار بالنسبة إليه احتمال يكاد يكون معدوماً، نظرًا حملدودية األسانيد اليت يتداوهلا 

  .)٤(وقصرها" هو ومعاصروه،

                                                           

املعرفــة والتــاريخ، املؤلــف: يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفارســي الفســوي،  ) ينظــر:١(

هـــــ)، احملقــــق: أكــــرم ضــــياء العمــــري، الناشــــر: مؤسســــة ٢٧٧أبــــو يوســــف (املتــــوىف: 

  ).٧١٨/ ٢م  ١٩٨١ - هـ ١٤٠١الرسالة، بريوت الطبعة: الثانية، 

  ).٦٥٤/ ٢شرح علل الرتمذي ( )٢(

  ).٧٧يف علم مصطلح احلديث (ص:  املوقظة)٣(

  ).٢٥املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها (ص:  )٤(
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ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  املطلب الثالث 

  تباع التابعني مراعاة األئمة لطبقة أفراد أ

  للحكم على أفرادهم

باخلريية كما  وهم القرن الثالث بعد الصحابة والتابعني ممن شهد هلم رسول 
. وعلى هذا فتابعي التابعي: هو من لقي تابعياً، وكان مؤمنًا بالنيب )١( جاء يف احلديث

اخلريية. ، فبهذا يدخل يف   

وقد كان يف هذه الطبقة مجاعة من الثقات من أئمة املسلمني وفقهاء األمصار 
مثل: مالك بن أنس، واألوزاعي، والثوري، وشعبة، وابن جريج، ومن بعدهم مثل: حيىي 

القطان، وابن املبارك، وحممد بن احلسن الشيباين، وابن طهمان، وحنوهم ممن أدركوا 

  .)٢( نتشرت السنن وشاعت األحاديثالتابعني؛ فعن هؤالء ا

   فينظر له فيما تفرد به من جهتين:فإذا انفرد تابع تابعي عن تابعي حبديث، 

النظر إىل التابعي املتفَرد عنه؛ فإن كان من الثقات الذين دارت عليهم  األولى:

األسانيد، وانفردوا بأحاديث وسنن كثرية، كالزهري، وعمرو بن دينار، وأيب إسحاق 
وأيوب، وحيىي بن أيب كثري، وغريهم، فإذا أنفرد أحد من  ،بيعي، واألعمش، وقتادةالس

تالمذ�م عنهم دون أن يتابعه أحد عليه، ومل يكن يف اإلسناد إىل هذا الراوي املكثر 

انقطاع أو رجل متكلم فيه؛ فإن هذا التفرد يعترب غريباً، ويورث شيئًا من الريبة يف 
قال: إذا دي: " قيل لشعبة مىت يرتك حديث الرجل؟ صحته وقبوله؛ قال ابن مه

، وإذا أكثر الغلط، وإذا ا�م بالكذب، حدث عن المعروفين ما ال يعرفه المعروفون
                                                           

خيـر النـاس قرنـي ثـم «أنه قال:  ، عن النيب رضي اهللا عنهحديث ابن مسعود  )١(

الــذين يلــونهم، ثــم الــذين يلــونهم، ثــم يجــيء أقــوام تســبق شــهادة أحــدهم يمينــه 

أخرجه البخاري يف الشهادات، باب: ال يشهد على شهادة جور  »هويمينه شهادت

 ). ويف الفضــــــائل، بــــــاب فضــــــائل أصــــــحاب النـــــــيب ٣٤٦١إذا أشــــــهد، رقــــــم:(
)، ومسـلم يف فضـائل الصـحابة، بـاب فضـل الصـحابة مث الـذين يلـو�م، مث ٣٦٥١(

  .) بشرح النووي٨٤/ ١٦الذين يلو�م (

  ).٤٦ انظر: معرفة علوم احلديث للحاكم (ص )٢(
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ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

وإذا روى حديثا غلطا جمتمعًا عليه فلم يتهم نفسه فيرتكه طُرح حديثه، وما كان غري 
ف من مذهبهم يف ، وقال مسلم يف مقدمة صحيحه: " والذي نعر )١(ذلك فارووا عنه"

قبول ما يتفرد به احملدث من احلديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم واحلفظ 

يف بعض ما رووا، وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم، فإذا وجد كذلك، مث زاد بعد ذلك 
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جاللته، شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، 

الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وكثرة أصحابه 

وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما 
على االتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث 

مما ال يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما 

أماإذا كان  ،)٢(واهللا أعلم" ندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناسع
التابعي الذي تفرد عنه تابع التابعي مقًال يف الرواية، أو ممن مل يعنت أصحاب احلديث 

إال أنه ال يكون بتلك الغرابة أو  جبمع أحاديثه، فإن التفرد عنه وإن كان غريبًا أو منكراً 

  �ا التفرد عمن جيمع حديثه. النكارة اليت يوصف

النظر بعد ذلك إىل تابع التابعي الذي انفرد عن التابعي من أي  الجهة الثانية:

  طبقة يف احلفظ هو؟ مث حنكم على أفراده مبا يتناسب مع طبقته يف احلفظ واإلتقان.

ـ بعد أن قسم احلفاظ إىل ثالث طبقات باعتبار احلفظ واإلتقان:  قال الذهبي:
الذروة يف احلفظ واإلتقان، وطبقة توصف باحلفظ واإلتقان، وطبقة تعد من  طبقة يف

ثم بين حكم تفرد التابعين من هذه الطبقات، وحكم تفرد أتباع التابعين ـ احلفاظ، 

وإن   ." فهؤالء احلفاظ الثقات: إذا انفرد الرجل منهم من التابعني، فحديثه: (صحيح)
وإن كان من أصحاب األتباع، قيل: (غريب، كان من األتباع، قيل: (صحيح، غريب) 

ويندر تفردهم، فتجد اإلمام منهم عنده مئتا ألف حديث، ال يكاد ينفرد  .فرد)

ثم ننتقل حبديثني ثالثة! ومن كان بعدهم: فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد. 
ة"، إلى: اليقظ، الثقة، المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه: "ثق

                                                           

  ).٣٢/ ٢اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( )١(

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشـريي النيسـابوري، احملقـق: حممـد  )٢(

  ).٧/ ١بريوت. ( - فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
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وهم جمهور رجال "الصحيحين". فتابعيهم إذا انفرد بالمتن، خرج حديثه ذلك 
في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطالق "الغرابة" مع "الصحة" في 

وقد يسمي .حديث أتباع الثقات. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض

ن غياث: جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص ب
  .)١(."..(منكرا)

فاملتأمل يف سرب الذهيب لتعامل النقاد مع أفراد الثقات جيد أنه خلص إىل أ�م 

يراعون أمرين عند احلكم على أفراد التابعني وأتباع التابعني، األول: قوة الراوي واشتهاره 
ره آنفاً: أن باحلفظ والضبط، والثاين: طبقة الراوي الزمنية، وهذا هو الشاهد ملا سبق تقري

  التفرد حيتمل يف طبقة تابعي التابعي إذا كان معه من احلفظ واإلتقان ماجيرب ذلك.

 وقال الذهبي أيضًا في معرض رده على طعن العقيلي في علي بن المديني:
"وأنا أشتهى أن تعرفين من هو الثقة الثبت الذي ما غلط وال انفرد مبا ال يتابع عليه، 

انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم بل الثقة احلافظ إذا 

االثر، وضبطه دون أقرانه ألشياء ما عرفوها، اللهم إال أن يتبني غلطه وومهه يف الشيء 
الكبار والصغار، ما فيهم  فيعرف ذلك، فانظر أول شيء إىل أصحاب رسول اهللا 

ديث ال يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل أحد إال وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا احل

واحد عنده ما ليس عند اآلخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما 
. وإن تفرد )٢(وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريباً ينبغي يف علم احلديث. 

يها وإن إكثار الراوي من األحاديث اليت ال يوافق عل الصدوق ومن دونه يعد منكراً.

  .)٣(لفظاً أو إسناداً يصّريه مرتوك احلديث"

إن تفرد الثقة املتفن..." أراد به طبقة أتباع التابعني كما يظهر من ،فقوله: "

السياق، وأنه يراعي يف قبول تفردا�م ماعندهم من احلفظ واإلتقان حىت يقبل، أما 
                                                           

  ).٧٧املوقظة يف علم مصطلح احلديث (ص:  )١(

  ا يدرك: من السياق.يف طبقة أتباع األتباع كم )٢(

ميـزان االعتــدال، مشــس الــدين حممـد بــن أمحــد الــذهيب، حتقيـق علــي حممــد معــوض،  )٣(

/ ٣م. (١٩٩٥والشــــيخ عــــادل أمحــــد عبــــداملوجود، دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت، 

١٤٠.(  
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  الصدوق وحنوه يف هذه الطبقة فإنه تعد تفرداته من املنكرات.

أن أثر التفرد فيه هذه الطبقة ـ طبقة أتباع التابعني ـ أظهر  :حاصل مما سبقفال

ألن الرواية انتشرت، وحرص الرواة على التقصي والتتبع؛ مما جيعل ؛من اليت قبلها

احتمال وقوع اخلطأ فيها متوقعاً؛ ولذا كان نظر أهل النقد يف هذا القرن من حيث 
  ة اليت قبلها. القبول أشد حتوطاً وحترصاً من الطبق

� �

  املطلب الرابع 

  عد القرون الثالثةأفراد من ب

وهم القرن الرابع ومن وراءهم من الرواة، فيدخل يف هذه الطبقة كثري من شيوخ 
األئمة الستة، وأصحاب املصنفات واملسانيد واجلوامع والسنن واملعاجم وغريها من 

بالنكارة؛ حيث قال " فإن  التصانيف، وقد حكم الذهيب على التفرد يف هذه الطبقة 

مثل عثمان بن  كان املنفرد من طبقة مشيخة األئمة، أطلقوا النكارة على ما انفرد به
  .)١(أيب شيبة، وأيب سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر" 

فأثر التفرد يف هذ الطبقة واضٌح يف إثارة الشكوك يف قبوهلا، واحلكم بصحتها؛ ألن 

واة على التقصي والتتبع، وانتشرت الكتابة للحديث؛ مما الرواية انتشرت، وحرص الر 
جيعل وقوع التفرد فيها نوعًا من اخلطأ من املتفرد، فمن املستبعد أن يفوت شيء على 

عموم الرواة يف طبقات متعددة، مث يظهر فجأة يف زمن متأخر، خاصة إذا كان يف 

ـ استبعاد  ار إىل هذاأصل من أصول الشرع، واحلاجة ماسة إليه لالستدالل، وقد أش
مسَِعُت َأيب امت الرازي يف قصة ذكرها ابنه: "وقوع التفرد يف الطبقات املتأخرة ـ أبو ح

  ًيقول: قلت على باب أيب الوليد الطيالسي: من أغرب علي حديثا غريبا

مسنداً صحيحاً مل َأمسع به فله علي درهم يتصدق به، وقد حضر على باب أيب الوليد 
لق أَبو ُزرَعة فمن دونه، وإمنا كان مرادي َأن يُلقى علي ما مل َأمسع به خلق من اخل

فيقولون هو عند فالن فأذهب فأمسع، وكان مرادي َأن أستخرج منهم ما ليس عندي، 

                                                           

  ).٧٩املوقظة يف علم مصطلح احلديث (ص:  )١(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٦٤

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  .)١(فما �يأ ألحد منهم َأن يغرب علي حديثاً"

من وقال البيهقي: " فمن جاء اليوم حبديث ال يوجد عند مجيعهم مل يقبل منه، و 

جاء حبديث معروف عندهم فالذي يرويه ال ينفرد بروايته، واحلجة قائمة حبديثه برواية 

غريه، والقصد من روايته والسماع منه أن يصري احلديث مسلسال " حبدثنا وأخربنا "، 
  .)٢(" وتبقى هذه الكرامة اليت خصت �ا هذه األمة شرفا لنبينا املصطفى 

رد السابق للمراحل التاريخية: أن طبقة فحاصل هذا المبحث من خالل الس

لها أثر في الحكم على أفراده؛ فالتفرد النازل يستنكر  الراوي الثقة المتفرد الزمنية
منه ماال يستنكر من التفرد في الطبقات العليا؛ وألجل ذلك كان األئمة النقاد 

  يراعونها في أحكامهم على األحاديث األفراد. 

  

                                                           

  ).١/٣٥٥اجلرح والتعديل ( )١(

  ). ١٢١يف مقدمته ( ص: نقله عنه ابن الصالح  )٢(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٦٥

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 

  

  

  ينالثا القسم

  أمثله عملية على أثر طبقةدراسة التطبيقية: ال

  الراوي الثقة الزمنية يف احلكم على أفراده
  

  وفيه مبحثان: 

  املبحث األول: أمثلة تطبيقية لقبول تفرادات الثقات من خالل

  .مراعاة طبقته الزمنية

  املبحث الثاين: أمثلة تطبيقية لرد تفردات الثقات من خالل

  .مراعاة طبقته الزمنية

  

  



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٦٦

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  األولاملبحث 

  أمثلة تطبيقية لقبول تفرادات الثقات

  من خالل مراعاة طبقته الزمنية

  

األحاديث األفراد اليت تفرد �ا الرواة الثقات  مثالني منيف هذا املبحث سأعرض 

مع التأكيد على  طبقة الراوي الزمنية،ل مراعاةً  وصححها أئمة النقد ومن يف حكمهم،

  النظر من الناقد يف القرائن األخرى وإعماهلا مع هذه القرينة.أنه ليس معىن ذلك عدم 

 املثال األول:  

ثـََنا ُشْعَبُة، قَاَل: َأْخبَـَرِني َعْبُد اللَِّه )١(البخاري قال ثـََنا َأبُو الَولِيِد، َحدَّ ، قال: َحدَّ

ُهَما، يـَُقوُل:  َعْن  ى َرُسوُل اللَِّه نـَهَ  «ْبُن ِديَناٍر، َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
  .»بـَْيِع الَوَالِء، َوَعْن ِهَبِتهِ 

  :التخريج

 حفص بن عمر؛، عن )٣(؛ وأبو داوودفرمحمد بن جع، عن )٢(أخرجه مسلم 
إسماعيل بن ، من طريق )٥(النسائيو  عبدالرحمن بن مهدي؛، من طريق )٤(والرتمذي

(حممد بن جعفر،  ستهممخوكيع؛ من طريق  )٧(، والطرباين)٦(وابن ماجه إبراهيم؛

                                                           

  ، كتاب العتق، باب بيع الوالء وهبته).٢٥٣٥، رقم ١٤٧/ ٣يف صحيحه ( )١(

، كتــاب العتــق، بــاب النهــي عــن بيــع الــوالء ١٥٠٦رقــم  ٢/١١٤٥يف صــحيحه ( )٢(

  وهبته).

  ، كتاب الفرائض، باب يف بيع الوالء).٢٩١٩رقم  ٢/١٧٤يف سننه ( )٣(

كتــاب أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء يف كراهيــة   ،١٢٣٦رقــم  ٣/٥٢٩يف جامعــه ( )٤(

  بيع الوالء وهبته).

  ، كتاب البيوع، باب بيع الوالء).٤٦٥٩رقم  ٧/٣٠٦يف سننه ( )٥(

  ، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الوالء وهبته).٢٧٤٧رقم  ٢/٩١٨يف سننه ( )٦(

  ).١٣٦٢٦رقم  ١٢/٤٤٨يف املعجم الكبري ( )٧(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٦٧

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

عن شعبة،  وحفص بن عمر، وعبد الرمحن بن مهدي، وإمساعيل بن إبراهيم، ووكيع)،
  به، بلفظه.

 ٣(الشافعيو  ،)٢(ومسلم سليمان بن بالل؛، من طريق )١(وأخرجه مسلم(، 

سفيان بن من طريق  ،)٧(وأمحد ،)٦(، وابن أيب شيبة)٥(وسعيد بن منصور ،)٤(واحلميدي
، )٩(ومسلم والضحاك بن عثمان؛ ؛إسماعيل بن جعفر، من طريق )٨(ومسلم عيينة؛

 الثوري؛، من طريق )١٣(، والبيهقي)١٢(، والطرباين)١١(، وابن حبان)١٠(والرتمذي

، سفيان بن عيينة، وسليمان بن بالل( ستتهم ؛)١٥(، ومن طريقه النسائي)١٤(مالكو
عبد اهللا بن عن ، ومالك)، الثوري، و إسماعيل بن جعفر، والضحاك بن عثمانو

                                                           

، كتــاب العتــق، بــاب النهــي عــن بيــع الــوالء ١٥٠٦م رقــ ٢/١١٤٥يف صــحيحه ( )١(

  وهبته).

، كتــاب العتــق، بــاب النهــي عــن بيــع الــوالء ١٥٠٦رقــم  ٢/١١٤٥يف صــحيحه ( )٢(

  وهبته).

  .(برتتيب السندي) ٧٣ رقم ٢/٧٢ مسندهيف  )٣(

  .٦٣٩رقم  مسندهيف  )٤(

  .٢٧٦رقم  ١/١١٦يف سننه  )٥(

   ٦/١٢١يف مصنفه  )٦(

  ).٤٥٦٠رقم  ٨/١٦٥يف مسنده ( )٧(

، كتــاب العتــق، بــاب النهــي عــن بيــع الــوالء ١٥٠٦رقــم  ٢/١١٤٥يف صــحيحه ( )٨(

  وهبته).

، كتــاب العتــق، بــاب النهــي عــن بيــع الــوالء ١٥٠٦رقــم  ٢/١١٤٥يف صــحيحه ( )٩(

  وهبته).

، كتاب أبواب البيوع، بـاب مـا جـاء يف كراهيـة ١٢٣٦رقم  ٣/٥٢٩يف جامعه ( )١٠(

  بيع الوالء وهبته).

  ).٤٩٤٩رقم ١١/٣٢٥يف صحيحه ( )١١(

  ).٥٠رقم ١/٢٠يف األوسط ( )١٢(

  ).٢١٤٣٠رقم ١٠/٤٩٣يف السنن الكربى ( )١٣(

  ).١٨رقم  ٢/٧٨١يف املوطأ ( )١٤(

  ، كتاب البيوع، باب بيع الوالء).٤٦٥٩رقم  ٧/٣٠٦يف سننه ( )١٥(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٦٨

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

دينار، به، بلفظه، إال أن الطرباين يف روايته جعله عن عمرو بن دينار بدل عبد اهللا بن 
دينار، مث قال عقيبه مشريًا إىل خطأ هذه الرواية: " مل يروه عن سفيان عن عمرو بن 

دينار إال حيىي بن محزة، تفرد به: ولده عنه، ورواه الناس عن سفيان، عن عبد اهللا بن 

 .)١(ر"دينا

   

 من طريق حيىي بن سليم الطائفي، عن عبيد اهللا بن )٢(وأخرجه ابن ماجه ،

عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به، بلفظه. وهذه الرواية خطأ؛ قال الرتمذي: " وقد 
روى حيىي بن سليم هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن 

. وهو وهم، وهم فيه حيىي بن سليم، وروى عبد أنه �ى عن بيع الوالء وهبته النيب 

الوهاب الثقفي، وعبد اهللا بن منري، وغري واحد، عن عبيد اهللا بن عمر، عن عبد اهللا بن 
، وقال )٣(وهذا أصح من حديث حيىي بن سليم" دينار، عن ابن عمر، عن النيب 

، وحيىي )٤(مجيًعا"البيهقي: "هذا وهم من حيىي بن سليم أو من دونه يف اإلسناد واملنت 

بن سليم تكلم يف حديثه عن عبيد اهللا بن عمر؛ فقال النسائي: "منكر احلديث عن 
عبيد اهللا بن عمر"، وقال الساجي: "أخطأ يف أحاديث رواها عن عبيد اهللا بن 

. فتبني فمما تقدم أن هذا احلديث مل يصح إال من طريق عبد اهللا بن دينار، )٥(عمر"

  . وما جاء من غري هذه الطريق فغري حمفوظ.يب عن ابن عمر، عن الن

  

                                                           

  ).٥٠رقم ١/٢٠يف األوسط ( )١(

  النهي عن بيع الوالء وهبته).، كتاب العتق، باب ٢٧٤٨رقم  ٢/٩١٨يف سننه ( )٢(

احملقـــق: د. بشـــار عـــواد  ،أبـــو عيســـى حممـــد بـــن عيســـى اجلـــامع الكبـــري، للرتمـــذي )٣(

الطبعــة: ، الناشــر: دار اجليــل ـ بــريوت + دار الغــرب اإلســالمي ـ بــريوت، معــروف

  ). ٣/٥٢٩( ،م١٩٩٨الثانية 

َرْوِجر  ،السنن الكربى )٤( دي اخلراسـاين، أبـو أمحد بن احلسني بن علي بن موسـى اُخلْسـ

هـ) احملقق: حممد عبد القـادر عطـا الناشـر: دار الكتـب ٤٥٨بكر البيهقي (املتوىف: 

  ).١٠/٢٩٣م. ( ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنات الطبعة: الثالثة،  - العلمية، بريوت 

  ).١١/٢٢٦( �ذيب التهذيب )٥(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٦٩

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  بيان التفرد يف هذا احلديث

، مث اشتهر عنه، حىت عن ابن عمر  )١(هذا احلديث تفرد به عبد اهللا بن دينار

قال مسلم ملا أخرجه يف صحيحه: " الناس كلهم عيال على عبد اهللا بن دينار يف هذا 

ه. وقال الرتمذي بعد خترجيه: "حسن صحيح احلديث"، يعين: أنه مل يصح إال من طريق
ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن دينار، رواه عنه شعبة وسفيان ومالك". وقال ابن 

حجر: "وقد اعتىن أبو نعيم األصبهاين جبمع طرقه عن عبد اهللا بن دينار، فأورده عن 

  .)٢(مخسة وثالثني نفساً ممن حدث به عن عبد اهللا بن دينار"

أخرجه البخاري ومسلم يف مقام االحتجاج؛ وقال الرتمذي: " هذا  ومع ذلك

حديث حسن صحيح، ال نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر، 

  .)٣(والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم "

فهذا يدل على قبوهلم هلذا التفرد املطلق؛ وأن التفرد ليس علة يف ذاته، وأنه يقبل 

به من القرائن ما تدل على ضبط املتفرد له، ومن القرائن املستنبطة من قبول إذا احتفت 

األئمة وتصحيحهم له، أن هذا التفرد وقع يف الطبقة العليا(طبقة التابعني)؛ فعبد اهللا 
جل روايتها عن كبار التابعني وصغار الوسطى من التابعني، بن دينار من الطبقة 

ذهيب: " فهؤالء احلفاظ الثقات: إذا انفرد الرجل مما يؤكد صحة قول ال ؛)٤(الصحابة

  .)٥( ..".منهم من التابعني، فحديثه: (صحيح)

وال يعكر على قبول التفرد يف هذا احلديث إنكار اإلمام أمحد له؛ فقد نقل  

امليموين عنه يف هذا احلديث: " وسألته عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر؟ فقال يل: 

                                                           

ثقــة  ،ن عمــرمــوىل بـ ،أبـو عبــد الـرمحن املــدين ،مــوالهم ،عبـد اهللا بــن دينـار العــدوي )١(

تقريــب التهــذيب (انظــر:  .أخــرج لــه اجلماعــة ،مــن الرابعــة مــات ســنة ســبع وعشــرين

  .)٣٠٢(ص: 

  .)٤٤/ ١٢(: الباري فتح )٢(

  ). ٣/٥٢٩اجلامع الكبري للرتمذي ( )٣(

  .)١تقريب التهذيب (ص: انظر:  )٤(

  .)٧٧املوقظة يف علم مصطلح احلديث (ص:  )٥(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٠

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

، ونافع »الوالء ال تباع وال توهب  «حداً، يرويه عن ابن عمر قال: ثقة، إال حديثًا وا
، قال ابن رجب موضحاً لكالم اإلمام أمحد: )١(قال يف قصة بريرة: " الوالء ملن أعتق " 

" وهو معدود من غرائب الصحيح فإن الشيخني خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه اإلمام 

دينار عليه، وأشار إىل أن الصحيح ما روى  أمحد ووهنه، مث قال: مل يتابع عبد اهللا بن
، مل يذكر النهي عن بيع الوالء »الوالء ملن أعتق«:قال: نافع عن ابن عمر: أن النيب 

  .)٢(وهبته"

اإلمام أمحد ـ كما يظهر من سياق كالمه ـ مل ينكره للتفرد، واجلواب عن ذلك: أن 
الوالء ثبتت صحته عنده، وهو ؛ فهو يرى أنه خالف حديثاً آخر يف للمخالفةبل أنكره 

، وكالمها عن ابن عمر، فرمبا وقع االحتمال أ�ما حدبث »الوالء ملن أعتق«حديث: 

واحد فقدم األثبت واألتقن منهما، وهو نافع على ابن دينار؛ فهو هنا أعمل قرينة 
أخرى وهي املخالفة، ورجحها على قرينة كون املتفرد من الطبقات العليا من رواة 

واعتربوه حديثًا آخر  ث، وأما بقية األئمة كالبخاري ومسلم والرتمذي فقد قبلوه،احلدي

واعتمدوا يف قبوله على ثقة راويه وجاللته، وعلو طبقته فهو يروي  غري حديث نافع،
  عن الصحايب مباشرة، مما يبني مراعا�م هلذه القرينة يف قبول أفراد الثقات.

 املثال الثاين:  

ثـََناحَ  )٣(قال البخاري  َمْعَمٌر، َأْخبَـَرنَا يُوُسَف، ْبنُ  ِهَشامُ  َأْخبَـَرنَا ُحمَمٍَّد، ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  دَّ
 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْنُه، اللَّهُ  َرِضيَ  ُهرَيـْرَةَ  َأِيب  َعنْ  الرَّْمحَِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُمحَْيدِ  َعنْ  الزُّْهرِيِّ، َعنِ 

تِ : َحِلِفهِ  ِيف  فـََقالَ  َحَلفَ  َمنْ : "  اللَّهِ   قَالَ  َوَمنْ  اللَُّه، ِإالَّ  إَِلهَ  الَ : فـَْليَـُقلْ  َوالُعزَّى، َوالالَّ

  ." فـَْلَيَتَصدَّقْ  أُقَاِمْرَك، تـََعالَ : ِلَصاِحِبهِ 
                                                           

رُّوِذي - يب عبد اهللا أمحد بن حنبلالعلل ومعرفة الرجال لإلمام أ)١(
َ
وصاحل بن  ،رواية امل

أمحد وامليموين، رواية: أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين عنهم، احملقق: أبو 

القـاهرة، الطبعـة: األوىل،  - عمر حممد بن علي األزهري، الناشر: الفـاروق احلديثـة 

  .)١٨٩هـ (ص:  ١٤٣٠

  .)٦٢٩/ ٢شرح علل الرتمذي ( )٢(

َرأَيـُْتمُ { ، كتــاب تفســري القــرآن، بــاب بَــابُ ٤٨٦٠رقــم ١٤١/ ٦يف ( صــحيحه  )٣(  أَفـَــ

تَ    )}َوالُعزَّى الالَّ



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧١

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  :التخريج

  ٤(، وأبو عوانة)٣(، وأبو داوود)٢(ومن طريقه: أمحد ؛)١(عبد الرزاقأخرجه( ،

  ر به بلفظه.عن معم، )٦(، وابن حبان )٥(وابن خزمية

 يونس من طريق  ،)٩(ومسلم )٨(والبخاري عقيلمن طريق  )٧(وأخرجه البخاري
 من طريق الوليد )١٢(، من طريق أيب املغرية؛ ومسلم)١١(والرتمذي )١٠(والبخاري بن يزيد

من طريق  )١٤(، من طريق عمر بن عبد الواحد؛ والنسائي)١٣(مسلم؛ وابن ماجه بن

غرية، والوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، مسكني بن بكري؛ أربعتهم (أبو امل
من طريق حممد بن حرب؛  )١٥(والنسائي  األوزاعيومسكني بن بكري) عن 

من طريق مسلمة بن علي؛ كالهما (محمد بن  ،)١٧(، وابن عدي)١٦(والطرباين

                                                           

  ).١٥٩٣١رقم ١٤١/ ٨٤٩٦يف ( املصنف  )١(

  .)٨٠٨٧رقم  ١٣/٤٤٩يف ( املسند  )٢(

  .)٣٢٤٧رقم  ٣/٢٢٢يف ( السنن  )٣(

  ).٥٩٠٨رقم ٢٧/ ٤يف ( املستخرج )٤(

  .)٤٥م رق ١/٢٨يف ( صحيحه  )٥(

  .)٥٧٠٥رقم ١٣/١١يف ( صحيحه )٦(

  ).٦٣٠١رقم ٦٦/ ٨يف ( صحيحه  )٧(

  ).٥٩١٠رقم ٢٧/ ٤يف ( صحيحه  )٨(

  ).١٦٤٧رقم ١٢٧٦/ ٢يف ( صحيحه  )٩(

  )٦١٠٧رقم ٢٧/ ٨يف ( صحيحه  )١٠(

  )١٥٤٥رقم ١١٦/ ٤يف ( جامعه  )١١(

  )١٦٤٧رقم ١٢٦٨/ ٣يف ( صحيحه  )١٢(

  ).٢٠٩٦رقم ٦٧٨/ ١يف ( السنن  )١٣(

  )١٠٧٦٢رقم ٣٦٤/ ٩يف ( السنن الكربى  )١٤(

  ).٣٧٧٥رقم ٧/ ٧يف ( السنن  )١٥(

  ).١٧٣٤رقم ٢٦/ ٣يف ( مسند الشاميني  )١٦(

  ).٣١٤/ ٦يف ( الكامل  )١٧(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٢

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

وأبو  إبراهيم بن سعد، من طريق )١(والبيهقيحرب، ومسلمة بن علي ) عن الزبيدي 
ريق معاوية بن حيىي ستتهم (عقيل، ويونس، واألوزاعي، والزبيدي، من ط )٢(يعلى

الزهري، بنحوه، إال أن في رواية ابن ماجه من وإبراهيم، ومعاوية بن حيىي)، عن 

القمار، واقتصر معاوية بن طريق عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي لم يذكر لفظ 
فـَْلَيَتَصدَّْق"، وخالف  أُقَاِمْرَك، تـََعالَ : ِلَصاِحِبهِ  قَالَ  َوَمنْ  حيىي عند أيب يعلى على قوله "

، يف سياق اإلسناد فجعله عن الزهري، عن ابن املسيب، عن عمر بن اخلطاب 

وكذا خالف مسلمة بن علي ـ عند الطرباين، وابن عدي ـ فجعله عن الزبيدي، عن 
 هلم: ألخيه قال من«بلفظ:  الزهري، عن سلمة بن عبدالرمحن، عن أيب هريرة 

  .»يفعل لم أو فعل يكفرها، يميناً  عليه فإن أبايعك، هلم أقامرك،

  احلكم على احلديث:

معاوية بن حيىي رواية أبي يعلى من طريق رجاله ثقات وهو يف الصحيحني إال أن 

شاذة؛ فقد خالف يف سياق اإلسناد وجعله من طريق الزهري، عن سعيد بن املسيب، 

د أشار أبو زرعة إىل هذا ملا سئل عن هذا السياق؟ ؛ وقعن عمر بن اخلطاب 
 عبد بن حميد عن الزهري، عن، وغيرهم ومعمر، واألوزاعي، عقيل، رواه فقال: "

 أقامرك؛ تعال: لصاحبه قال من: قال  النبي عن هريرة، أبي عن الرحمن،

   .)٣(فليتصدق"

لف فيها سياق اليت خا ـ عدي وابن الطرباين، عند ـ علي بن مسلمة أما روايةو

  هريرة أيب عن، عبدالرمحن بن سلمة عن الزهري، عن عن الزبيدي، احلديث وجعله

 مل أو فعل يكفرها، مييناً  عليه فإن أبايعك، هلم أقامرك، هلم: ألخيه قال من«: بلفظ
 قال ،)٤(اخلشىن، مرتوك احلديث خلف بن على بن فهي منكرة؛ ففيها مسلمة .»يفعل

  .)٥(اَحلِديث" ِيف  ِبَشْيء َولَْيسَ  مسلمة، غري الزبيِديّ  َعن يروه مل َهَذا"وَ : القيسراين ابن
                                                           

  ).٦٨٤رقم ٢٣١/ ١يف ( السنن الكبري  )١(

  ).٥٤٥٠رقم ١١٥/ ٦يف ( إحتاف اخلرية املهرة  )٢(

  ٦/٢٥٦علل احلديث  )٣(

  ٦/٢٥٦ تقريب التهذيب )٤(

  )٣٤٢/ ١( احلفاظ ذخرية )٥(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٣

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  بيان التفرد يف هذا احلديث:

 أىب بن سعد حديث من)٢(، وابن ماجه)١(النسائى شاهد أخرجه أول احلديث له

 النىب فأتيت، هجراً : قلت: أصحاىب فقال، والعزى بالالت حلفت: " قال وقاص 

 اهللا رسول يا: فقلت  رسول فقال، والعزى بالالت وحلفت، قريباً  كان العهد إن 
 من باهللا وتعوذ، ثالثا يسارك عن اتفل مث، ثالثا وحده اهللا إال إله ال قل«:  اهللا

   .)٣(»تعد وال، الرجيم الشيطان

، فقد تفرد �ا حممد بن »فليتصدق  أقامرك تعال لصاحبه قال ومن«أما قوله 
هـ، من ١٢٥صغار التابعني، ممن أدرك صغار الصحابة، ت مسلم الزهري من طبقة

احلفاظ األثبات، وممن تدور عليهم األسانيد، وال يستغرب تفردهم؛ قال ابن رجب: " 

 يرو مل وإن واحد به تفرد إذا احلديث يف يقولون فإ�م املتقدمني احلفاظ أكثر وأما
 كثر ممن يكون أن إال اللهم فيه، علة ذلك وجيعلون، عليه يتابع ال إنه خالفه الثقات

  .)٤(وحنوه..." كالزهري وحديثه عدالته واشتهرت حفظه

مسلم وهو حممد بن  ،: أن طبقة الراوي املتفرد هنافالحاصل من هذا المثال

                                                           

 ، كتـــــاب: األميـــــان والنـــــذور، بـــــاب احللـــــف١٦٤٧رقـــــم ١٢٧٦/ ٢ يف ( الصـــــغرى )١(

  .والعزى) بالالت

، كتــاب الكفــارات، بــاب النهــي أن حيلــف بغــري ٢٠٩٧رقــم  ٦٧٨/ ١يف (الســنن  )٢(

  اهللا).

 رجالـه : ")١٩٢/ ٨ السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواءقال األلباين يف ( )٣(

 اهللا عبـد بـن عمـرو وامسـه السـبيعى وهـو إسـحاق أبا أن غري، الشيخني رجال ثقات

  عنعنه". وقد مدلس هو مث، اختلط كان

حممـــد بـــن مســـلم الزهـــري مـــن طبقـــة صـــغار التـــابعني، ممـــن أدرك صـــغار الصـــحابة،  )٤(

هــــــ، مـــــن احلفـــــاظ األثبـــــات، وممـــــن تـــــدور علـــــيهم األســـــانيد، وال يســـــتغرب ١٢٥ت

 إذا احلديث يف يقولون فإ�م املتقدمني احلفاظ أكثر دهم؛قال ابن رجب: " وأماتفر 

 فيـه، علة ذلك وجيعلون، عليه يتابع ال إنه خالفه الثقات يرو مل وإن واحد به تفرد

  وحنوه...". كالزهري وحديثه عدالته واشتهرت حفظه كثر ممن يكون أن إال اللهم

  ).٥٠٦ص التقريب، ١/٣٥٣(انظر: شرح علل الرتمذي، البن رجب 



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٤

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

صغار فهو يف طبقة  ؛القبول والصحةكان هلا أثر يف احلكم على حديثه با  الزهري،
ن الذين مجعوا السنن؛ فدارت عليه األسانيد؛ التابعني، وهو من االئمة الثقات املشهوري

ولذا أوردا صاحيب الصحيحني هذه اجلملة يف مقام االحتجاج، وعلل اإلمام مسلم 

  إخراجه هلا بقوله: 

 أحد يرويه ال فليتصدق" ـ أقامرك تعال لصاحبه: قال ومن ـ يعين" احلرف "هذا

 فيه يشاركه ال  النيب نع يرويه حديثاً  تسعني من حنو وللزهري: قال الزهري، غري

؛ ففي هذا الكالم إشارة منه إىل أنه هذه الطبقة قد يوجد )١(" جياد بأسانيد أحد
  وحيتمل فيها التفرد ما ال حيتمل يف غريها.

  

  
  

                                                           

  ).١٦٤٧رقم ١٢٧٦/ ٢يف ( صحيحه  )١(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٥

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 

  املبحث الثاين

  أمثلة تطبيقية لرد تفردات الثقات

  من خالل مراعاة طبقته الزمنية

 األول املثال:  

ُد  ،)١(أخرجه ابن ماجه ، َحّدثـََنا ُمَحمَّ ثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمَصفَّى اْلِحْمِصيُّ قال: َحدَّ
 :، قَاَل: قَاَل ْبُن َحْرٍب، َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر، َعْن نَاِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر 

  .»لَْيَس ِمْن اْلِبرِّ الصَِّياُم ِفي السََّفرِ «

  التخريج:

  ٤(والطرباين علي بن عبد الرحمن؛، عن )٣(والطحاوي ؛ )٢(الفريابيوأخرجه( 

الحسن بن ، عن )٥(وابن حبان  ، وعبداهللا بن أحمد؛رعلي بن أحمد األباعن 

سفيان، وعمر بن سعيد، والحسين بن عبد اهللا بن يزيد، ومحمد بن الحسن بن 
ن قتيبة، ومحمد بن عبيد اهللا الكالع، ومحمد بن المعافى، وعبد اهللا بن محمد ب

  مجيعهم أحد عشر راوياً، عن حممد بن املصفى، به، بلفظه. سلم الفريابي؛

  عيسى بن المنذر؛، من طريق )٧(، والطرباين )٦(وأخرجه الطربي   

                                                           

 يف اإلفطــــار يف جــــاء مــــا ، أبــــواب الصــــيام، بــــاب١٦٦٥رقــــم  ٢/٥٧٣يف ســــننه ( )١(

  السفر).

  .٨١رقم  ٧٦يف كتاب الصيام ص )٢(

  ).٣٢١١رقم  ٢/٦٣يف ( شرح معين اآلثار  )٣(

  .)١٣٤٠٣، ١٣٣٨٧، رقم ٣٧٩، ٣٧٤/ ١٢يف ( املعجم الكبري  )٤(

  ).٣٥٤٨رقم  ٨/٣١٧يف ( صحيحه  )٥(

  ).١٨٥٠رقم  ٥/١٦١يف ( �ذيب اآلثار  )٦(

  ).٧٩٦١رقم  ٥٩/ ٨يف ( املعجم األوسط  )٧(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٦

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

كالمها عن حممد بن حرب به،   خالد بن عمرو السلفي؛، من طريق )١(والطرباين
  بلفظه.

 عن رواد بن اجلراح،  ، من طريق حممد بن إبراهيم املقدسي،)٢(وأخرجه الطرباين

  به، بلفظه. ،عن عطاء، عن ابن عمر عن األوزاعي، 

  بيان التفرد يف هذا احلديث:

، عن عبيد اهللا بن عمر؛ قال )٣(هذا احلديث تفرد به حممد بن حرب ـ وهو ثقة ـ 

، وهذا )٤(الطرباين: " مل يرو هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر إال حممد بن حرب"
 طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ األئمة اليت عاصرت زمن التدوين، فيندر التفرد واقع يف

التفرد فيهم، وأيضًا خمرج هذا احلديث مدين ـ عن عبيد اهللا بن عمر ـ واملتفرد عنه 

محصي، وهو حممد بن حرب، فأين أصحاب عبيد اهللا، خاصة وهو من الرواة املكثرين، 
أهل محص أيضاً؛ ولذلك ملا سئل أبو ومع ذلك ال حيفظه عنه إال رجل واحد، ومن 

، ويف موضع آخر قال:" مل )٥(حامت الرازي عن هذا احلديث، قال: "هذا حديث منكر"

  .)٦(يروه غري حممد بن حرب"

  أما المتابعة التي أخرجها الطبراني؛ فال تفيد في تصحيح الحديث لسببين:

ضعيف احلديث أن حممد بن إبراهيم املقدسي "كان يسكن بيت املقدس  األول:
                                                           

  ).٦٢٩٣رقم  ٢٤٠/ ٦يف ( املعجم األوسط  )١(

  ).١٣٦١٨رقم  ٤٤٦/ ١٢يف ( املعجم الكبري  )٢(

ة مـــات ســـنة حممـــد بـــن حـــرب: اخلـــوالين، احلمصـــي، األبـــرش، مـــن الطبقـــة التاســـع )٣(

روى عــن عبيــد اهللا بــن عمــر، وحممــد بــن زيــاد األهلــاين، وعنــه: حممــد بــن . هـــ١٩٤

، والتقريـب ص ٢٥/٤٤( انظـر: �ـذيب الكمـال  مصفى، وحممد بن كثري. " ثقـة"

٤٧٣.(  

  ).١٣٦١٨رقم  ٤٤٦/ ١٢يف ( املعجم الكبري  )٤(

اف وعنايــة د/ ســعد حتقيــق: فريـق مــن البــاحثني بإشــر الــرازي،  العلـل البــن أيب حــامت )٥(

، الناشر: مطابع احلميضي، بن عبد اهللا احلميد و د/ خالد بن عبد الرمحن اجلريسي

  ).١/٢٧٤( ،م ٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧الطبعة: األوىل، 

  ).١/٢٦٢نفس املصدر ( )٦(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٧

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  .)١(جمهول"

  .)٢(أن فيه رواد بن اجلراح، قال ابن حجر: صدوق اختلط بأخرة فرتك"  الثاني:

: أن طبقة الراوي املتفرد هنا وهو حممد بن حرب كان فالحاصل من هذا المثال

الصغرى من  طبقةالفهو يف طبقة متأخرة وهي  هلا أثر يف احلكم على حديثه بالنكارة؛
مما كان لطبقته شيوخ األئمة اليت عاصرت زمن التدوين،  وهي طبقة أتباع التابعني

؛ ولذا قال: ابن أيب حامت: "مل يروه غري حممد أثر يف احلكم على تفرده بالنكارة الزمنية

فكأنه يستنكر تفرده وهو يف هذه الطبقة اليت األصل فيها انتشار احلديث  ؛بن حرب"
  وندرة التفرد.

  

 املثال الثاين:  

ثـََنا نـَُعْيُم ْبن )٣(الترمذيقال  ثـََنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن يـَْعُقوَب الُجوزََجاِنيُّ، قَاَل: َحدَّ : َحدَّ

َنَة، َعْن َأِبي الزِّنَاِد، َعْن اَألْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة،  ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َحمَّاٍد، قَاَل: َحدَّ

زََماٍن َمْن تـََرَك ِمْنُكْم ُعْشَر َما أُِمَر بِِه َهَلَك ثُمَّ يَْأِتي  ِإنَُّكْم ِفي«قَاَل:  َعِن النَِّبيِّ 
ُهْم ِبُعْشِر َما أُِمَر ِبِه َنَجا   .»زََماٌن َمْن َعِمَل ِمنـْ

  التخريج:

 ٦(، وابن عدي )٥(ومتام  يحيى بن عثمان السهمي؛، عن )٤(أخرجه الطرباين( ،
 إسماعيل بن عبد اهللا؛ من طريق )٧(وأبو نعيم  محمد بن عوف؛من طريق 

                                                           

  ).٢/١٢٨اجلرح والتعديل ( )١(

  .٢١١التقريب ص  )٢(

  ، أبواب الفنت)٢٢٦٧رقم  ٥٣٠/ ٤يف ( جامعه  )٣(

  ).١١٥٦رقم  ٢٧٤/ ٢ ( املعجم الصغري يف )٤(

  ).٧٦رقم  ٣٩/ ١يف ( فوائده  )٥(

  يف ترمجة نعيم بن محاد) ٢٥٣/ ٨يف ( الكامل  )٦(

  ).٣١٦/ ٧يف ( احللية  )٧(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٨

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 إبراهيم بن ديزيل؛، من طريق )٢(واهلروي  إبراهيم بن القاسم؛من طريق  )١(والسهمي
، عن نعيم بن محاد، به، (حيىي، وحممد، وإمساعيل، وإبراهيم، وبن ديزيل)مخستهم 

  بلفظه.

  بيان التفرد يف احلديث:

قال الرتمذي نة، ؛ عن سفيان بن عيي)٣(هذا احلديث من مفردات نعيم بن محاد

عقب إخراجه: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث نعيم بن محاد، عن سفيان 

وقال ابن  بن عيينة". وقال الطرباين عقب إخراجه أيضاً: "مل يروه عن سفيان إال نعيم".
أي: غري نعيم  -عدي: "وهذا احلديث أيضًا معروف ال أعلم رواه عن ابن عيينة غريه 

  . )٥(و نعيم: "غريب تفّرد به نعيم، عن سفيان"وقال أب .)٤("

                                                           

  ، يف ترمجة املفضل بن فضالة). ٤٦٤يف ( تاريخ جرجان ص  )١(

  ).١١٣/ ١يف ( يف ذم الكالم  )٢(

وقــد اختلــف  حلــارث اخلزاعــي، أبــو عبــداهللا املــروزي،نعــيم بــن محــاد بــن معاويــة بــن ا )٣(

كــان "، وقــال أبــو داود: "لــيس يف احلــديث بشــيء"قــال عنــه حيــىي بــن معــني: فيـه؛ ف

، وقـال النسـائي "ليس هلا أصـل  عند نعيم بن محاد حنو عشرين حديثًا عن النيبِّ 

  ".كثري الوهم": الدارقطينوقال "، ضعيف"يف: 

، وذكـره ابـن حبـان "ثقـة"وقـال العجلـي: "، ثقـة ر: "وقال ابن معني يف موضـع آخـ

كــان نعـــيم " البغــدادي ، وقــال اخلطيـــب"رمبــا أخطـــأ ووهــم"يف " الثقــات " وقــال: 

  ".حيدث من حفظه وعنده مناكري كثرية ال يُتابع عليها

، تتبــع ابــن عــدي، مــا ..،.اً صــدوق، خطــئ كثــري وخلــص ابــن حجــر حالــه فقــال: " 

   .ثه مستقيم "" باقي حدي :وقال ،أخطأ فيه

، والثقــــات ١٨٥٨ رقــــمالثقــــات ، وتــــاريخ ٥٨٩رقــــم الضــــعفاء واملرتوكــــون  انظــــر:(

تقريـــــــــب ، و ٤/٢٦٨، وميـــــــــزان االعتـــــــــدال ٣١٢/ ١٣ تـــــــــاريخ بغـــــــــداد، و ٩/٢١٩

  .) ٤٩٥التهذيب ص 

حتقيـــق: حيـــىي خمتــــار  ،أمحـــد عبــــد اهللا بـــن عـــدي ، أليبالكامـــل يف ضـــعفاء الرجـــال )٤(

  ).٢٥٣/ ٨ ١٩٨٨ -  ١٤٠٩سنة النشر ، بريوتالناشر: دار الفكر، ، غزاوي

الناشـر:  ،أمحد بن عبد اهللا األصفهاين أبـو نعـيم ،حلية األولياء وطبقات األصفياء )٥(

  ).٣١٦/ ٧( .م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤ ،جبوار حمافظة مصر - السعادة 



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٧٩

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

فهذا التفرد يظهر أثر تأخر طبقة الراوي يف إنكار مثل هذه املفاريد منه؛ فنعيم بن 
محاد من طبقة شيوخ املصنفني الذين عاصروا التدوين، فيندر يف مثل هذه الطبقة 

اال يرويه عنه إال نعيم  التفرد، وأيضاً سفيان بن عيينة ممن اعتىن الناس حبديثه؛ فيستغرب

بن محاد مع كثرة تالمذته، مع ما قيل يف نعيم بن محاد؛ ولذا استنكر أئمة النقد هذا 
، وال احلديث؛ فقال الذهيب "هذا حديث منكر ال أصل له من حديث رسول اهللا 

  . )١(شاهد، ومل يأِت به عن سفيان سوى نعيم، وهو مع إمامته منكر احلديث"

سبق ـ ليس علة في حد ذاته، وإنما هو مظنة الخطأ والوهم، والتفرد ـ كما 
  ولذا تلمس األئمة موجب وقوع هذا الخطأ من نعيم؛ وذكروا لذلك أحد سببين:

ذكره الذهيب وأنه دخل عليه إسناد ذكره ابن عيينة مع قول قاله ملا رأى  األول:

  منكراً يف طريقه؛ فركب نعيم ذاك اإلسناد على هذا القول.

الذهيب: "فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم، وقد قال نعيم: هذا حديث قال  

 -ينكرونه، وإمنا كنت مع سفيان فمّر شيء فأنكره، مث حدثين �ذا احلديث، قلت: 

هو صادق يف مساع لفظ اخلرب من سفيان، والظاهر ـ واهللا أعلم ـ أنَّ  - الكالم للذهيب 
ا اإلسناد قاله حلديث كان يريد أْن يرويه، فلما  سفيان قاله من عنده بال إسناد، وإمنَّ

رأى املنكر تعجب، وقال ما قال عقيب ذلك اإلسناد، فاعتقد نعيم أنَّ ذاك اإلسناد 

  . )٢(هلذا القول، واهللا أعلم"

ويؤيد حتليل الذهيب يف بيان سبب اخلطأ الذي وقع من نعيم يف رفعه هلذا 

يف ( فوائده ): "كنت مع ابن عيينة يف طريق احلديث؛ قول نعيم بن محاد يف رواية متام 

فرأى شيئًا فأنكره فالتفت إلينا فقال: حدثين أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، 

                                                           

الطبعة: األوىل، ، لبنان- الكتب العلمية بريوت دار الناشر:، لذهيبل،تذكرة احلفاظ )١(

  ).٤١٨/ ٢( م،١٩٩٨ - هـ١٤١٩

سري أعالم النـبالء، مشـس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان بـن قاميـاز  )٢(

هــــ)، احملقـــق: جمموعـــة مـــن احملققـــني بإشـــراف الشـــيخ شـــعيب ٧٤٨الـــذهيب (املتـــوىف: 

/ ١٠( م ١٩٨٥- هــ ١٤٠٥األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسـالة، الطبعـة: الثالثـة، 

٦٠٦.(  



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٠

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

، فظاهر هذا اللفظ أنَّ ابن عيينة أنكر الشيء )١(:... وذكر احلديث"قال: قال النيبُّ 
  الذي مر به قبل أْن يذكر اإلسناد واحلديث.

احلافظ ابن حجر، وأنه دخل عليه حديث يف حديث؛ قال احلافظ  ذكره الثاني:

عن  )٢(رداً على قول الذهيب السابق: "بل وجدت له أصًال: أخرجه ابن عيينة يف جامعه
معروف املوصلي، عن احلسن البصري مرسًال، فيحتمل أْن يكون نعيم دخل عليه 

خطأ؛ رواه جرير، حامت: " هذا عندي  ، ويؤيد هذا قول أيب)٣(حديث يف حديث"

  )٤( مرسًال ". وموسى بن أعني، عن ليث، عن معروف، عن احلسن، عن النيبِّ 

: أن يف هذا املثال ظهر لنا أثر هذه القرينة ـ وهي كون املتفرد من فالحاصل

، وأن هذا التفرد قبولنيالطبقات املتأخرة زمنيًا ـ يف إنكار حديث الراوي ولو كان من امل

ركه أئمة النقد من خالل مقارنة مروياته، ومجع طرق هذا احلديث دأمؤشر على خطأ 
  املتفرد به. 

  

                                                           

  ).٦٠٦/ ١٠رجع (نفس امل )١(

)، وابـــــن أيب حـــــامت ( يف العلـــــل ٧٧/٤١٥أخرجـــــه البخـــــاري يف ( التـــــاريخ الكبـــــري  )٢(

)، مــن طريــق ليــث بــن أيب ١٠/٢)، والــداين يف ( الســنن الــواردة يف الفــنت ٦/٥٩٩

 وفيــه جــًدا، ضــعيف ســند ســليم، عــن معــروف، عــن احلســن البصــري مرســًال. وهــذا

  :علل

  !كالريح هي: لواقا ومراسيله احلسن، إرسال -  ١

  .سليم أيب بن ليث اختالط -  ٢

  )١٢٩/ ٢سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ( انظر:  

  ).٦٠٦/ ١٠سري أعالم النبالء ( )٣(

  )٢٧٩٤( العلل )٤(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨١

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  اخلامتة

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآلة وصحبه وسلم.

  أما بعد:

  فقد أتى البحث على تمامه وَحُسن في الختام تسجيل بعص النتائج التي
  توصلت إليها في هذا البحث:

قرائن التعليل من أقوال األئمة وتطبيقا�م، ودراستها وبيان أثرها يف  إن استنباطـ ١

احلكم على األحاديث من االجتاهات التجديدية يف البحث احلديثي؛ ألن كتب 
التعليل ال تنص على هذه القرائن يف غالب األحيان، وإن ذكر�ا فبعبارات وتعبريات 

  .دقيقة ال يفهمها إال أصحاب هذا الشأن

فراد الثقات من املسالك الدقيقة اليت ال يتأهل للحكم عليها إال النقاد أن أ ـ٢
الكبار؛ أل�ا خاضعة للقرائن يف احلكم عليها، وهي كثرية حتتاج لفهم دقيق وعمق نظر 

  عند احلكم �ا.

ـ أن أئمة النقد ليس هلم منهج مطرد يف القبول أو الرد ألفراد الثقات، وإمنا ٣
وليس عندهم لذلك ضابط كان لكل حديث نظره اخلاص به،   حيكمون القرائن؛ ولذا

يضبطه، بل يراعون يف ذلك القرائن قبوًال ورداً، وهي كثرية؛ استعرضت يف هذا البحث 

  .إحدى تلك القرائن، وهي: طبقة الراوي الزمنية وأثرها يف تفردات الثقة قبوالً ورداً 

ب من األحاديث األفراد املطالع يف كتب أئمة النقد يرى أن موقفهم الغالـ ٤

والغرائب هو التحذير منها؛ أل�ا مظنة للخطأ والوهم، فالتفرد ليس علة يف ذاته، وإمنا 

  .هو مؤشر على وجود خلل ما يف الرواية؛ ولذلك كثر حتذيرهم منها

أمر واقع موجود،  تفرد الصحايب حبديث أو أحاديث عن رسول اهللا  إن ـ ٥

لطريق إليه، فال يعل احلديث بتفرد صحايب واحد يف وهو مقبول مطلقًا إن ثبت ا

  روايته؛ وذلك أن كل صحايب حتققا فيه ركنا التوثيق: العدالة والضبط.

؛ ألن الرواية غريهايقبل منه ما ال يقبل يف ة التابعني طبق أن احتمال التفرد يف ـ٦

  من طبقة الصحابة. مل تتسع فيتداوهلا النقلة، وكذا شيوع اخلريية يف هذه الطبقة؛ لقر�ا



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٢

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

ألن الرواية  هذه طبقة أتباع التابعني أظهر من اليت قبلها؛ أثر التفرد فيه أن ـ٧
اخلطأ فيها وقوع  احتمال انتشرت، وحرص الرواة على التقصي والتتبع؛ مما جيعل

  متوقعاً.

يف إثارة الشكوك يف قبوهلا،  واضحٌ  طبقة ما بعد القرون املفضلة أثر التفرد يفأن  ـ٨
واحلكم بصحتها؛ ألن الرواية انتشرت، وحرص الرواة على التقصي والتتبع، وانتشرت 

الكتابة للحديث؛ مما جيعل وقوع التفرد فيها نوعًا من اخلطأ من املتفرد، فمن املستبعد 

أن يفوت شيء على عموم الرواة يف طبقات متعددة، مث يظهر فجأة يف زمن متأخر، 
  .الشرع، واحلاجة ماسة إليه لالستدالل خاصة إذا كان يف أصل من أصول

  

  



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٣

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

  عـــادر واملراجــــاملص

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن  )١(
هـ) ٣٥٤حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت (املتوىف: 

هـ) حققه  ٧٣٩ملتوىف: ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (ا

وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 
جزء وجملد  ١٧( ١٨م عدد األجزاء:  ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل، 

 فهارس)

اختالف احلديث للشافعي، احملقق: رفعت فوزي عبد املطلب، دار النشر: دار  )٢(
هـ، ١٤٢٢الطبعة: األوىل، سنة الطبع:  البلد: املنصورة ـ مصر،، الوفاء

 م، ٢٠٠١

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل املؤلف : حممد ناصر الدين األلباين  )٣(
 -هـ) إشراف: زهري الشاويش الناشر: املكتب اإلسالمي ١٤٢٠(املتوىف: 

وجملد  ٨( ٩م عدد األجزاء: ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥بريوت الطبعة: الثانية 

  للفهارس)
تدراكات الصحابة يف الرواية دراسة حديثية، نوال الغنام، الناشر: مكتبة اس )٤(

 الرشد

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، البن قيم اجلوزية، احملقق: حممد حامد  )٥(
 الفقي، الناشر: مكتبة املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية 

  هـ١٤٣٤ ١أفراد الثقات، متعب السلمي. الناشر: دار املنهاج ط )٦(

 الغرب دار: معروف، الناشر عّواد بشار الدكتور: اإلسالم، احملقق تاريخ )٧(
 م)  ٢٠٠٣ األوىل،: اإلسالمي، الطبعة

ماهر ياسني فحل، الناشر:دار  -التبصرة والتذكرة، احملقق: عبد اللطيف اهلميم  )٨(

 م.  ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣لبنان الطبعة: األوىل،  –الكتب العلمية، بريوت 
الطبعة: ، لبنان- الكتب العلمية بريوت دار الناشر:، لذهيبل،اظتذكرة احلف )٩(

 م١٩٩٨ - هـ١٤١٩األوىل، 

 -  العريب الكتاب دار: األبياري، الناشر إبراهيم: ، للجرجاين: حتقيقالتعريفات )١٠(
  بريوت



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٤

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، احملقق: حممد عوامة، الناشر: دار  )١١(
 هـ١٤٠٦، سوريا، الطبعة: األوىل –الرشيد 

�ذيب التهذيب البن حجر العسقالين الناشر: مطبعة جملس دائرة املعارف  )١٢(

 هـ ١٣٢٥حيدر آباد الدكن الطبعة: األوىل - النظامية الكائنة يف اهلند 
احملقق: د. بشار عواد  أبو عيسى حممد بن عيسى، اجلامع الكبري، للرتمذي )١٣(

الطبعة: ، سالمي ـ بريوتالناشر: دار اجليل ـ بريوت + دار الغرب اإل، معروف

 م١٩٩٨الثانية 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه  )١٤(

املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري ، وأيامه = صحيح البخاري

اجلعفي احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة 
نية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: األوىل، عن السلطا

  ٩هـ عدد األجزاء: ١٤٢٢

جامع بيان العلم وفضله املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد  )١٥(
  هـ) حتقيق: أيب األشبال الزهريي٤٦٣الرب بن عاصم النمري القرطيب (املتوىف: 

احملقق: د. حممود  مع، للخطيب البغدادي،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السا )١٦(

 الرياض - الطحان، الناشر: مكتبة املعارف 
اجلرح و التعديل، عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، دار إحياء الرتاث العريب،  )١٧(

 هـ١٢٧١بريوت، الطبعة األوىل

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أمحد بن عبد اهللا األصفهاين أبو نعيم،  )١٨(
 م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤جبوار حمافظة مصر،  -عادة الناشر: الس

رسالة أيب داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه، أليب داود السجستاين،  )١٩(

 ، حتقيق: حممد الصباغبريوت –الناشر: دار العربية 
املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة  ،سنن ابن ماجه )٢٠(

هـ) حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار ٢٧٣اسم أبيه يزيد (املتوىف: 

  ٢فيصل عيسى البايب احلليب عدد األجزاء:  - إحياء الكتب العربية 
سنن أيب داود املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن  )٢١(

هـ) احملقق: حممد حميي الدين ٢٧٥شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين (املتوىف: 



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٥

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 ٤بريوت عدد األجزاء:  - د الناشر: املكتبة العصرية، صيدا عبد احلمي
السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين،  )٢٢(

هـ) احملقق: حممد عبد القادر عطا الناشر: دار ٤٥٨أبو بكر البيهقي (املتوىف: 

 م.  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنات الطبعة: الثالثة،  - الكتب العلمية، بريوت 
السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها املؤلف: عثمان بن سعيد بن  )٢٣(

هـ) احملقق: د. رضاء اهللا بن  ٤٤٤عثمان بن عمر أبو عمرو الداين (املتوىف: 

الرياض الطبعة: األوىل،  -حممد إدريس املباركفوري الناشر: دار العاصمة 
 ٣*٦عدد األجزاء:  ١٤١٦

عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين، احملقق: موفق عبد اهللا  سؤالت حممد بن )٢٤(

  ١٤٠٤، الطبعة: األوىل، الرياض –عبد القادر الناشر: مكتبة املعارف 
سري أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  )٢٥(

الشيخ شعيب هـ)، احملقق: جمموعة من احملققني بإشراف ٧٤٨الذهيب (املتوىف: 

  م ١٩٨٥- هـ ١٤٠٥األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 
دار ، احملقق: مهام عبد الرحيم سعيد، ابن رجب احلنبليشرح علل الرتمذي،  )٢٦(

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١ الطبعة: الثانية، مكتبة الرشد النشر:

بد امللك شرح مشكل اآلثار املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن ع )٢٧(
هـ)  ٣٢١بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف بالطحاوي (املتوىف: 

هـ،  ١٤١٥ -حتقيق: شعيب األرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل 

 وجزء للفهارس) ١٥( ١٦م عدد األجزاء:  ١٤٩٤
 دار الكتب العلمية الناشر: بن موسى احلازمي، حممد األئمة اخلمسة،  طشرو  )٢٨(

مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، احملقق:  صحيح )٢٩(

 بريوت - حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
، ٩/٢١٩، والثقات ١٨٥٨ رقمالثقات ، وتاريخ ٥٨٩رقم الضعفاء واملرتوكون  )٣٠(

 تاريخ بغدادو 

الناشر: مكتبة ، عبد الكرمي الوريكات- احملقق: مشهور حسنالطبقات للنسائي،  )٣١(
 م١٩٨٧-هـ١٤٠٨الطبعة: األوىل، ، الزرقاء- األردن -املنار 

املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد  العلل الواردة يف األحاديث النبوية. )٣٢(



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٦

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين (املتوىف: 
وختريج: حمفوظ الرمحن  هـ)  ا�لدات من األول، إىل احلادي عشر حتقيق ٣٨٥

 - هـ  ١٤٠٥الرياض. الطبعة: األوىل  -زين اهللا السلفي. الناشر: دار طيبة 

 م. ١٩٨٥
حتقيق: فريق من الباحثني بإشراف وعناية د/ سعد الرازي،  العلل البن أيب حامت )٣٣(

الناشر: مطابع ، بن عبد اهللا احلميد و د/ خالد بن عبد الرمحن اجلريسي

   هـ ١٤٢٧ألوىل، الطبعة: ا، احلميضي
رُّوِذي، وصاحل  -العلل ومعرفة الرجال لإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل )٣٤(

َ
رواية امل

بن أمحد وامليموين، رواية: أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين عنهم، 

القاهرة،  -احملقق: أبو عمر حممد بن علي األزهري، الناشر: الفاروق احلديثة 
 هـ  ١٤٣٠الطبعة: األوىل، 

علم طبقات احملدثني أمهيته وفوائده، أسعد سامل تيم، مكتبة الرشد، الطبعة  )٣٥(

 هـ ١٤١٥األوىل 
 -الفكر دار: الناشر، عرت الدين نور: احملقق الصالح، البن احلديث علوم )٣٦(

 م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦: النشر سنة بريوت، – املعاصر الفكر دار سوريا،

 -دين عرت، الناشر: دار الفكراحملقق: نور ال ،علوم احلديث البن الصالح )٣٧(
 م،١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦بريوت، سنة النشر:  –سوريا، دار الفكر املعاصر 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل  )٣٨(

، رقم كتبه وأبوابه ١٣٧٩بريوت،  - العسقالين الشافعي، الناشر: دار املعرفة 
خراجه وصححه وأشرف على طبعه: وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإ

 حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

حتقيق: حيىي خمتار  ،أمحد عبد اهللا بن عدي ، أليبالكامل يف ضعفاء الرجال )٣٩(
  ١٩٨٨ -  ١٤٠٩سنة النشر ، الناشر: دار الفكر، بريوت، غزاوي

 هللا السورقي، وإبراهيم محدي املدين،الكفاية، للخطيب، احملقق: أبو عبدا )٤٠(

 املدينة املنورة - الناشر: املكتبة العلمية
 - بريوت،الطبعة: الثالثة  –لسان العرب، البن منظور، الناشر: دار صادر  )٤١(

 هـ ١٤١٤



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٧

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

ما ال يسع احملدث جهله، احملقق علي حسن عبد احلميد، الناشر: الوكالة العربية  )٤٢(
  للتوزيع والنشر الزرقاء ـ األردن

مسألة العلو والنزول يف احلديث، البن طاهر املقدسي، حتقيق: صالح الدين  )٤٣(

 الكويت - مقبول أمحد، الناشر: مكتبة ابن تيمية 
املستدرك على الصحيحني املؤلف: أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن  )٤٤(

 حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بابن

هـ) حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب ٤٠٥البيع (املتوىف: 
  ٤عدد األجزاء:  ١٩٩٠ -  ١٤١١بريوت الطبعة: األوىل،  - العلمية 

مسند اإلمام عبد اهللا بن املبارك املؤلف: أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك بن  )٤٥(

) احملقق: صبحي البدري هـ١٨١واضح احلنظلي، الرتكي مث املْروزي (املتوىف: 
هـ عدد  ١٤٠٧الرياض الطبعة: األوىل،  -السامرائي الناشر: مكتبة املعارف 

 ١األجزاء: 

مسند الشهاب أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون   )٤٦(
هـ) احملقق: محدي بن عبد ا�يد السلفي ٤٥٤القضاعي املصري (املتوىف: 

عدد  ١٩٨٦ -  ١٤٠٧بريوت الطبعة: الثانية،  -الناشر: مؤسسة الرسالة 

  ٢األجزاء: 
املعجم األوسط املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،  )٤٧(

هـ) احملقق: طارق بن عوض اهللا بن حممد ، ٣٦٠أبو القاسم الطرباين (املتوىف: 

ألجزاء: القاهرة عدد ا - عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين الناشر: دار احلرمني 
١٠  

 السَّالم عبد: زَكرِيّا، احملقق بن فاِرس بن أمحد احلسني اللغة؛ أليب مقاييس معجم )٤٨(

  العرب الكتاب احتاد: َهاُرون، الناشر حممد
املعرفة والتاريخ، املؤلف: يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو  )٤٩(

: مؤسسة الرسالة، هـ)، احملقق: أكرم ضياء العمري، الناشر٢٧٧يوسف (املتوىف: 

 م  ١٩٨١ - هـ ١٤٠١بريوت الطبعة: الثانية، 
)، والتقييد واإليضاح للعراقي، احملقق: عبد ٥٠٦مقدمة ابن الصالح (ص  )٥٠(

الرمحن حممد عثمان، الناشر: حممد عبد احملسن الكتيب صاحب املكتبة السلفية 



       
  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

٣٨٨

 املجلد السادس من العدد السادس والثالثني ملجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية  

 ����ا��كم�وأثر�ا�الثقةالزمانية�للراوي��طبقةال 
ً
 ع���أفراده�قبوال�أو�ردا

 م ١٩٦٩هـ/١٣٨٩باملدينة املنورة. الطبعة: األوىل، 
، محزة املليباري، تقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلهااملوازنة بني امل )٥١(

  ٢٠٠١هـ ١٤٢٢سنة النشر:  الثانية :الطبعة

الناشر: مكتبة املطبوعات ، عبد الفتاح أبو ُغّدةحتقيق:  الذهيب،لإلمام  املوقظة، )٥٢(
  هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ، اإلسالمية حبلب

محد الذهيب، حتقيق علي حممد معوض، ميزان االعتدال، مشس الدين حممد بن أ )٥٣(

 م.١٩٩٥والشيخ عادل أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، 
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن  )٥٤(

أمحد بن حجر العسقالين، حققه على نسخه مقروءة على املؤلف وعلق عليه: 

 -هـ  ١٤٢١مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة: الثالثة، نور الدين عرت، الناشر: 
 م ٢٠٠٠

النكت على كتاب ابن الصالح، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد  )٥٥(

هـ)، احملقق: ربيع بن هادي عمري املدخلي، ٨٥٢بن حجر العسقالين (املتوىف: ا
ملكة العربية الناشر: عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، امل

 هـ ١٤٠٤السعودية الطبعة: األوىل، 

 –فتح املغيث للسخاوي، احملقق: علي حسني علي، الناشر: مكتبة السنة   )٥٦(
  م ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤مصر. الطبعة: األوىل، 

  

  


