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 دراسة  نزهة األلباب يف معرفة األنواع احلديثية اليت تتداخل مع احلديث الشاذ    

  

  

 املستخلص:
البحث: يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين،   موضوع البحث:)نزهة األلباب في معرفة األنواع الحديثية التي تتداخل مع الحديث الشاذ(خطة 

وخاتمة، وفهارس. المقدمة: وتحتوي على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة فيه، وخطته، والمنهج 
الحديث   األول:  وفيه تعريف  فيه.المبحث  الثان  الشاذ،المتبع  الحديثية.المبحث  المصطلحية  العالقات  ي:  ويتكلم عن األنواع وأحوال 

الثالثة الباقية   حيث شمل عشرة أنواع: سبعة منها من أنواع المردود رتبت على حروف المعجم, ث  الشاذ،الحديثية  المتداخلة مع الحديث  
 مترددة ما بين القبول والرد, ورتبت ايضا على حروف المعجم, ثم فائدة معرفة التداخل.الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

 األنواع الحديثية.-الكلمات المفتاحية: الحديث الشاذ
Research topic: 

research is the excursion of the kernels in knowing the types of hadith that interfere with anomalous 

speech 

Research plan: The research consists of an introduction, two articles, conclusion, and indexes. 

Introduction: It contains the importance of the topic, the reasons for choosing it, the research problem, 

previous studies in it, its plan, and the methodology used in it. 

The first topic: In it the definition of abnormal hadith, and the conditions of modern terminological 

relations. 

The second topic: It talks about the hadith types that overlap with the anomalous hadith, as it includes 

ten types: seven of them are of the types of reflection arranged on the letters of the dictionary, then the 

remaining three are hesitant between acceptance and response, and they are also arranged according to 

the letters of the dictionary, then the benefit of knowing the overlap. 

 Conclusion: It contains the most important results of the search. 

Key words: anomalous hadith - hadith types. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحمد هلل رب العالمين الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين؛ والتي جعلها هللا خير أمة أخرجت للناس، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

 سلطانه. وبعد..  الحمد هلل الذي علم اإلنسان مالم يكن يعلم، حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم
وأعطاها من المميزات ما يحفظ  ,  (1)يفٱ من ىن ين جه مه ىف  فقد شرف هللا هذه األمة, وميزها بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس قال تعالى:  

يل ام مم رن    يفٱ  لها صالحية التشريع لكل زمان ومكان, واستمراره حيث يعتبر ناسخ لما قبله, ومستمر إلى قيام الساعة لما بعده فقال تعالى
وبناء على ذلك سخر هللا لهذه األمة في كل عصر جهابذة من العلماء؛ لتبين للناس دينهم, وتحفظ لهم الخصائص؛ وكان    (2)زن من نن ىف

من ضمن هذه الخصائص خصيصة سلسلة اإلسناد؛ فأدرك  العلماء األهمية البالغة لهذه الخصيصة في الصناعة الحديثية, حيث تعتبر 
ية, ومركزها الجرح والتعديل بالنسبة للرواة في معرفة صحة الحديث, فوضعوا قواعد علم مصطلح الحديث وجعلوا له أصول  الدعامة األساس

ومسائل كشفوا من خاللها غوامض هذا العلم, وأهميته في الحكم على الحديث صحًة وضعفا، قبوًًل وردا, إًل أنه بقي للمتأخرين مجال في  
حيث يعتبر هذا العلم من أجل العلوم التي تستحق البحث، وبذل الجهد ًلرتباطها الشديد بالسنة النبوية, والتي تعتبر البحث والتفكير واًلبتكار  

حديثية المصدر الثاني من مصادر التشريع, فيسر هللا لي الكتابة عن الحديث الشاذ, واألنواع الحديثية المتداخلة معه حيث  يعد أحد األنواع ال
 ا فيه علماء المصطلح ووضعوا له قواعد وأحكام ترتبط بالحكم على الحديث من حيث صحته في بحث سميتهالمهمة التي صنفو 

ريم،  )نزهة األلباب في معرفة األنواع الحديثية التي تتداخل مع الحديث الشاذ( دراسة تحليله نقديةسائلة المولى أن يجعله خالصًا لوجهه الك
 السنة النبوية.وقربة نتقرب بها إليه في الدفاع عن 

 أهمية املوضوع:

وكنوًزا, يعّز وجودهًا, ويقل نظيرها مجتمعة في غيره   / ترجع أهمية الموضوع  من أهمية علم مصطلح الحديث الذي يحوى درًرا، وجواهر,1
 من الكتب والمصنفات والعلوم؛ فكان ًل بّد من السعي, وبذل الجهد لتسهيل مهمة الرجوع إلى هذا العلم واًلستفادة منه.

المختصر جامع بين الدراسة   / الوقوف على الصناعة الحديثية التي بذلها  المتقدمين في وضع مصطلحات األنواع حيث يعتبر هذا البحث2
 النظرية والتطبيقية.

  / تسليط الضوء على عمق هذا العلم، وأن اكتملت رسومه األساسية.3 
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 / ضرورة توضيح الصور والمفاهيم حول حقيقة التداخل ممن أراد إثارة الشبه والتشكيك في هذا العلم.4
                      حديثية المتداخلة مع الحديث الشاذ. / مكانة وفائدة الكتابة العلمية في التعريف باألنواع ال3

 أسباب اختياره:      

 إلرتباط الموضوع بذلك.  / التشرف بخدمة سنة النبي 1
/ الرغبة في التمرس على عرض أقوال العلماء، ورؤية ما كتبه األئمة حول األنواع، ومقارنة ذلك، واستخالص الحكم النهائي على التداخل  2

 لمتقدمين والمعاصرين .بين ا
 / تعميق الوعي بحقيقة دقة العلماء في مصطلحاتهم، مما يثمر تعظيًما لذلك في القلوب. 3
/ تثقيف المجتمع وخصوصًا المهتمين والمتخصصين بضرورة، وأهمية التأني، والتحري والتثبت قبل إصدار الحكم على الراوية؛ إلرتباط  4

 ذلك بقبول الحديث.
بط بين أنواع علوم الحديث الذي ينتج عنه الوحدة الموضوعية التي تجمع المسائل المتشتتة، والفروع المبعثرة، وتربطها بأصولها،  / إبراز الترا5

 وما يكملها أو يتصل بها.
 مشكلة البحث: 

في الحكم على األحاديث، فكان إن علم المصطلح من أهم العلوم التي ًلبد لطالب العلم الشرعي أن يفهم دقائقه؛ لما له من أهمية كبرى     
 ًلبد من اإلجابة على التساؤًلت التالية، والتي ُتشكل بمجموعها مشكلة الدراسة: 

 / ما معنى الحديث الشاذ وماهي شروطه ؟. 1
 / وما صلة الحديث الشاذ بغيره من األنواع الحديثية ؟. 2 
 لشاذ ؟. / وكيف نعالج موضوع التداخل بين األنواع الحديثية مع الحديث ا3
             / وهل يطلق الشذوذ على الحديث الضعيف فقط؟4

 الدراسات السابقة:
والنظريات، برزت إلى الساحة في اآلونة األخيرة مجموعة    في زحمة الصراع الكتابي المعاصر، وفي ظل واقع منهجي متعدد اإلتجاهات 

أعمال وكتابات، ساهم بها متخصصون حول مصطلح الحديث، وًل ريب أن لتلك األعمال، والكتابات خصائص، ومميزات، كان من ضمنها  
 لحصر:إفراد الحديث الشاذ بالدارسة، وغيره  من األنواع الحديثية, وسأذكر منها على سبيل المثال ًل ا

ه، قسم الباحث رسالته إلى بابين: كان الباب  1426/الشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، سنة  1
,  األول: يتكلم عن مفهوم الحديث الشاذ، والمنكر، وزيادة الثقة في مصطلح الحديث, واقتصر في فصل الشاذ على ذكر عالقته بالمنكر فقط

 أما الباب الثاني: فكان يتحدث عن التطبيق العملي في كتب األئمة المتقدمين.
ه, وهنا قسم الباحث رسالته 1422/ الشاذ من الحديث وأثره في األحكام الفقهية, لمحمد زكي الدايم. رسالة ماجستير, جامعة القاهرة, سنة:  2

لشذوذ, وزيادة الثقة, والفرق بينهما, ولم يتعرض بعالقتهم باألنواع الحديثية األخرى, ايضا إلى بابين: األول: كان عبارة عن دراسة تأصليه حول ا 
 والثاني: الدراسة التطبيقية على أحاديث في األحكام وأثر ذلك. 

لبة العلم لم  مع ذكر أنني لم أقف على رسالة علمية أفردت تداخل الحديث الشاذ مع األنواع الحديثية األخرى، وًل يعني ذلك أن العلماء وط  
وجه ما، ذلك أن هناك جهودًا مشكورة لبعض أفاضل العلماء, وطلبة العلم من الباحثين في هذا العصر حول الكتابة ولكن لم  ُيتطرقوا له ب

 تشمل جميع األنواع  بالدراسة في بحث مستقل؛ فمكان بحثي هذا من ضمن الدراسات هو: مكمل لسلسة من األبحاث والدراسات حول الحديث
ته الشاذ حيث أنه يتكلم عن  جميع األنواع الحديثة التي تتداخل مع هذا النوع من أجل أن نتلمس الحلول واإلجابات في معرفة التداخل وأهمي

وفوائده بطريقة البحث األكاديمي المتخصص, سائلة المولى أن يساهم في توضيح المفاهيم, وتثقيف المجتمع, وكشف الحقيقة, وإبعاد الزيف 
                                    عن طريق الكشف عن األحاديث: يفٱ مف حق مق جك  حك خكلك مك جل حل خلمل هل جم حم خم ىف  )3(   . 

 خطة البحث:
 يتكون البحث من: مقدمة، ومبحثين, وخاتمة, وفهارس:

 والخطة، والمنهج المتبع. المقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلته، والدراسات السابقة فيه، 
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 المبحث األول: تعريف الحديث الشاذ وأحوال العالقات المصطلحية الحديثية وفيه مطلبان:
 المطلب األول: تعريف الحديث الشاذ.

 المطلب الثاني: أحوال العالقات المصطلحية الحديثية.
 المبحث الثاني: األنواع المتداخلة مع الحديث الشاذ. 

 رز ما توصلت إليه من نتائج.الخاتمة: وفيها أب
  الفهارس: لتسهيل الوصول إلى المباحث.

 منهج البحث:

 أما عن منهجي في البحث فهو كالتالي:        
 المنهج اًلستقرائي: في تتبع النصوص، وجمع أقوال العلماء، وتقصي تعريفاتهم وتحريراتهم. 

 المنهج اًلستنباطي: من خالل استخراج التداخل بين األنواع الحديثية بعد جمع النصوص، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وفائدة معرفة 
ج  تخراالتداخل.المنهج النقدي والتحليلي: في مقارنه أقوال العلماء، وبيان نقاط اًلختالف، واًلتفاق بينهم، ورصد النتائج في التعريفات، واس

 األنواع المتداخلة، والعالقة ما بينها وبين الحديث الشاذ.سالكة على النحو اآلتي:
 /تتبعت النصوص من مصادرها األصلية، وعزوت األقوال إلى قائلها األول حسب استطاعتي، وإذا تعذر على ذلك أشرت إلى من نقل قوله. 1
يتميز كالم العلماء عن فهمي لها، وما عبرت فيه بأسلوبي عزوت إلى  /حرصت على نقل نصوص العلماء بألفاظها غالبا ثم التعليق؛ ل2

 المصدر، وقلت في الهامش بتصرف.
/ ذكرت في التعريف باألنواع عدة تعريفات؛ فما كان يحتاج إلى تعليق علقت عليه ثم أشرت إلى ترجيح التعريف الذي اعتمدته في بناء 3

 بالنوع الحديثي حتى أبين كيف بنيت ذلك التداخل. التداخل، وكان الغرض من ذلك إثراء المعلومة 
 /قد أنقل فكرة بالمعنى دون اللفظ لعدم مناسبة نقل السياق بنصه؛ فأشير بالهامش بقولي ينظر بالمرجع ثم بكلمة بتصرف. 4 
/ رتبت األنواع الحديثية المتداخلة مع الحديث الشاذ على حسب حروف المعجم واستثنيت منها المنكر؛ ألن كثيرا من العلماء عدوه نوعًا  4

 خيرة ألنها تختلف عن السبعة المذكورة أنها مترددة ما بين القبول والرد على حسب المرجحات ورتب على حروف المعجم.واحًد، والثالثة األ
/أما األمثلة التطبيقية  فكانت من كتب المصطلح والعلل من خالل مالحظة السياق المناسب للتوضيح، لذلك تعذر علّي في بعٍض منها 5

يج األحاديث؛ فأحلت على المصدر الذي أخذته منه, وأما بالنسبة لعالقة التداخل, والتعليق على األمثلة  العزو على المصدر األصلي, وتخر 
السنة النبوية  لتقريب المعنى في الغالب كان اجتهاديا مع اإلستدًلل بأقوال العلماء ما أمكن.سائلة المولى أن يجعله مقبوًًل، نافًعا, هادًفا, يخدم  

تمع على وجه العموم, معتذرة عما قد يكون فيه من قصور وتقصير, شاكرة لكل مالحظة خالصة...وهللا ولي  على وجه الخصوص, والمج
 التوفيق.

 املبحث األول:تعريف احلديث الشاذ وأحوال العالقات                      
, واسهمت كثيًرا من الدارسات, واًلبحاث في  يعتبر الحديث الشاذ من أكثر أنواع الحديث الضعيف الذي ُأختلف في تحديد حده، والمراد به

, حيث استخدم المحدثون للتعبير عن شذوذ الراوي مصطلحات أخرى مثل : ًل يتابع عليه، تفرد به فالن، خولف فيه، ونحو (4) تجليه ذلك
 ذلك. 

 املطلب األول: تعريف احلديث الشاذ:
, و)الشاذ(: المنفرد أو الخارج    (5) وكّل شيء ُمنفرد فهو شاٌذ، وشذاذ الناس: فرقهمالشاذ لغة هو: شّذ الرَّجُل من أصحابه، أي: انفرد عنهم.   

عن الجماعة, وما خالف القاعدة أو القياس, ومن الناس خالف السوي, و )في علم النفس(: ما ينحرف عن القاعدة أو النمط وتستعمل صفة  
 الثة تعاريف: . أما الحديث الشاذ في اًلصطالح فله ث (6) للنمط أو السلوك

 . (7)  إن الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، انما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم -1
ما شذ به غير    وقيل: إن الشاذ ما ليس له اًل اسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن ثقة يتوقف فيه وًل يحتج به ويرد  -2

أهل هذا العلم عبارة عمن دون األئمة والحفاظ،   . وقد رد هذا بأفراد الصحيحين، ولكن كالم الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ فياصطالح(8)ثقة
 . (9)وقد يكون فيهم الثقة وغيره، فأما ما انفرد به األئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردًا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين
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 . (10) وقيل فيه ايضا: أن الشاذ حديث ينفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة( -3
لذي هكذا عرفه الحاكم ولم يشترط فيه المخالفة، ولم يذكر رده، وعلى هذا يلزم أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ.والتـعريف األول: هو ا

استقر عليه اًلصطالح، وجرى عليه العمل عند جماهير المحدثين وهو ما اعتمدته.ويتضح من التعريف الذي استقر عليه جمهور المحدثين  
 الحديث الشاذ ًل يكون شاذًا حتى يجتمع فيه امران:أن 

 أولهما: التفرد.
 . (11)المخالفة وذلك ألن تفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه غيره ًل يعد ضعفا، بل هو صحيح إذا استوفى بقية الشروط وثانيهما:

هو شاذ في اللغة ًل العكس. -حدثينعند الم- العالقة بين المعنى اللغوي واًلصطالحي: عموم وخصوص مطلق؛ فكل حديث شاذ 
 املطلب الثاني: أحوال العالقات املصطلحية احلديثية:

ل  إن العالقة بين المعنى والمصطلح ذات أهمية كبيرة ألن أي  كلمة ترتبط دائما بالسياق الذي تستعمل فيه الكلمة، فالمعنى يتجّلى من خال 
سفية، تجعلنا ندرك تماما فعل المصطلح وأثره في تحريك المعاني في الذهن ودور اللغة في  اًلستعمال، و يمّدنا بمعطيات معرفية وتوجهات فل

, ولما أدرك المحدثون أهمية ذلك أنشأ مصطلح الحديث، وكان هذا أحد أسبابه, ومن خالل ذلك ندرك أن أحوال العالقات (12)كل ذلك وأثرها
 وهي:(13) المصطلحية الحديثية ًل تخرج عن ثالثة أحوال 

 الضعيف، واًلتصال باًلنقطاع. عالقة تباين: ونقصد بها عدم وجود قاسم مشترك بين المصطلحين كعالقة الحديث الصحيح بالحديث -1
 عالقة تطابق: وهي اًلشتراك في المعنى مع اختالف اللفظ كالفظة ثقة يطابق عند اإلطالق لفظة عدل.  -2
 عالقة تداخل: وهو أن يشترك المصطلحين في وجه، ويختلفان من وجه آخر، وهذا اًلختالف له وجهان: -3
النوع الحديثي نوعا حديثيا آخر يدل عليه دون أن يقتصر عليه ككل مرسل منقطع   يعبر عنه بالعموم والخصوص المطلق حيث يتضمن-أ

 وليس العكس .
يعبر عنه بالعموم والخصوص من جهة أو القيد وهو أن يتداخل بعض أفراد النوع الحديثي مع نوع آخر كبعض المتصل صحيح أو حسن  -ب

وجهيه تداخلت بعض األنواع الحديثية مع الحديث الشاذ  على ما سيأتي وليس كل متصل هو صحيح أو حسن، وبناء على عالقة التداخل ب
 توضيحه  في المبحث التالي وهو موضوع بحثي.

 األنواع املتداخلة مع احلديث الشاذ املبحث الثاني:        
 احلديث املنكر-1                               

    " اإلنكار" ضد اإلقرار, والنكر: الدهاء, والنكرة: نقيض المعرفة, والنَّكِرة ايضا: اسم لما  تعريف الحديث المنكر لغة: هو اسم مفعول من
, ويطلق المنكر في اللغة على عدة معاٍن منها: الفطنة، والصعوبة، واألمر الشديد،   (14)يخرج من الحوًلء وهو الخراج من قيح أو دم كالصديد  

 ما في اًلصطالح : فقد عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات عده  كان من أشهرها ما يأتي:.  إ (15)وخالف اًلعتراف، والتغيير، والجهل
مستدلين على ذلك من قوله في    هو الحديث الذي يتفرد به الراوي مطلقًا, ونسب جمهور المتأخرين هذا التعريف إلى الحافظ البرديجي-1

 .(16)معنى المنكر: ) أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل وًل يعرف متنه من غير روايته ًل من الوجه الذي رواه عنه وًل من وجه آخر(
على الرجل عندهم يكون  . وبناء على ذلك فإّن الحكم  (17)قال الزين العراقي: )كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا(

 - متن-على أساس المتون التي يأتي بها فمرادهم هنا اًل يكون متن الحديث غير معروف من طرق أخرى. فتفرد الثقة بحديث 
 . (18) ًل يضره إًل إذا كان فيه أمر ًل يعرفه من ًل يفوتهم معرفته أو جاء بأمر يستنكر 
 . (19) طلقًا  وهو بذلك مرادف للشاذ. وهذا التعريف هو الذي ذهب اليه ابن الصالح هو الحديث الذي تفرد راوه به مع مخالفته م -2

وقال ابن حجر في النكت معلقا على تعريف ابن الصالح:" ليس بعبارته ما يفصل أحد النوعين عن اآلخر، نعم هما مشتركان في كون كل  
 .(20)منهما على قسمين وإنما اختالفهما في مراتب الرواة"

 ( 21)الحديث الذي في إسناده راٍو فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه. وهذا التعريف هو الذي ذهب اليه الحافظ ابن حجرهو    -3
 ، ومشى على هذا التعريف ايضا البيقوني في منظومته فقال: 

َدا                 (22)َوالُمْنَكُر اْلَفْرُد ِبِه َراٍو َغَدا   ...   َتْعِديُلُه ًَل ْيحِمُل التََّفرُّ
 .(23) وقال ابن جماعة :"هو ما تفرد به من ليس بثقة وًل ضابط فهو المنكر"
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 وقال السيوطي في ألفيته:  (24)،هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر -4
 .(25)الُمْنَكُر الَِّذي َرَوى َغْيُر الثَِّقْه ... ُمَخاِلًفا، ِفي ُنْخَبٍة َقْد َحقََّقهْ             

 وهو ما اعتمدته.                            (26) قد عّد بعض المتأخرين هذا التعريف األخير هو أدق التعاريف بالنسبة للمنكر 
 التداخل بين المنكر والشاذ: حيث انهما يشتركان في التفرد والمخالفة, ويختلفان في أن الشاذ يكون فيه الشذوذ من ثقة, وفي المنكر من

بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة،  ضعيف. ومن ذلك ما قاله ابن حجر: )عرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه؛ ألن  
. وقال اللكنوي: )والذي    (27) وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة، أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما، وهللا تعالى أعلم(

هما المخالفة، ويفترقان في كون الراوي  حققه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها وارتضاه كثير ممن جاء بعده هو أّن المنكر والشاذ يعتبر في
 .وهنا ًل بد أن يلحظ فيه مسألتين مهمتين : (28) مجروحًا وغير مجروح( 

األولى: أن أول من عرف المنكر من علماء المصطلح، وأفرده قسمًا من علوم الحديث الحافظ ابن الصالح حيث أنه ًل يوجد تعريفًا صريحًا، 
طلح األولى ككتاب "المحدث الفاصل " لإلمام الرامهرمزي ، وًل في كتاب "معرفة علوم الحديث "ألبي عبد هللا  أو بابًا مستقاًل في كتب المص

 الحاكم ,وأما عن الخطيب البغدادي ؛ فقد بّوب بابًا سماه: "باب ترك اًلحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية المناكير والغرائب من
 . (29) ل، وإنما اكتفى بإيراد األحاديث الشاذة المستنكرة، وحتى أّن أبا حفص الميانشي لم يفرده بتعريفاألحاديث" ولم يصرح بتعريف مستق

ًا الثانية: أن النكارة شذوذ ظاهر, لذلك لم يشترط انتفاء النكارة في حد الصحيح: ) ألن المنكر على قسميه عند من يخرج الشاذ هو أشد ضعف
ر نسبة الحسن من الصحيح ، فكما يلزم من انتفاء الحسن عن اإلسناد انتفاء الصحة ، كذا يلزم من انتفاء من الشاذ ، فنسبة الشاذ من المنك 

, لذلك عندما قال الزركشي: ) إن اشتراط نفي الشذوذ ليس متفقًا عليه ، بل مختلف فيه ، والتحقيق أن الشاذ  (30)الشذوذ عنه انتفاء النكارة...(  
 , يبن التداخل بين هذين النوعين. (31)المنكر ، والذي لم ينجبر شذوذه بشيء من األمور (  الذي يخالف الصحيح هو الشاذ

 :ولتقريب المعنى سنضرب المثال التالي 
: »َمْن   ما رواه حبيب بن حبيب  أخو حمزة بن حبيب، عن أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول هللا  -

اَلةَ  ْيَف َدَخَل اْلَجنََّة«َأَقاَم الصَّ َكاَة، َوَحجَّ اْلَبْيَت، َوَصاَم َرَمَضاَن، َوَقَرى الضَّ  . (32) ، َوآَتى الزَّ
ورى من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، أن ابن عباس أتاه األعراب، فقالوا: إنا نقيم الصالة، ونؤتي الزكاة، ونحج  -

أناسا من المهاجرين يقولون: إنا لسنا على شيء، فقال ابن عباس: " من أقام الصالة، وآتى الزكاة، وحج البيت، البيت، ونصوم رمضان، وإن  
 . (33)وصام رمضان، وقرى الضيف دخل الجنة "

 قال أبو زرعة معلقًا عن الرواية األولى: هذا حديث منكر؛ إنما هو: عن ابن عباس، موقوف. 
 . ( 34): هو منكر ألن غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف وقال أبو حاتم معلقا عليه ايضاً 

 وبناء على ما تقدم تبين لنا أن هذه الرواية رويت من طريقين:  
 األول: من طريق حبيب بن حبيب عن ابي إسحاق به مرفوعا. 

وبناء على ما ذكره نقاد الحديث    والثاني: من طريق معمر عن ابي إسحاق به ولكنه موقوف على كالم ابن عباس وليس مرفوعا الى النبي   
 فإنهم حكموا على الرواية المرفوعة بالنكارة والشذوذ, وذلك لمخالفتها روايات الثقات الموقوفة وتفرد حبيب بن أبي حبيب بذلك.

 المدرج الحديث  -2     
  تعريف الحديث المدرج لغة هو: لف الشيء في الشيء, فالدال والراء والجيم أصل واحد يدل على مضي الشيء والمضي في الشيء, وأدرج

في طيه وثنيه، ومنه: الدرجة وهي المرقاة؛ ألنها توصل إلى الدخول في الشيء حسيا أو معنويا،   -أي-الكتيب في الكتاب: جعله في درجه 
 .              (35)باب تسمية السبب بنتيجته فهي من

 :أما في  اًلصطالح: فلقد عرف علماء الحديث المدرج بتعريفات عده  كان من أشهرها ما يأتي 
, ومشى على هذا التعريف العراقي في    (36) ا أن تزاد لفظة في متن الحديث من كالم الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة فيرويها كذلك-1

  (37) ألفيته فقال: الُمْدَرُج: الُمْلَحُق آِخَر الَخَبْر  ...  ِمْن َقْوِل راٍو َما، بال َفْصٍل َظَهْر 
رف من متن واحد بسند شيخ هو غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير اإلسنادان إسنادًا  قيل هو: أن يكون عند الراوي ط   -2

 . (38)واحدًا , أو يسمع حديثًا واحدًا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، َفُيدرج روايتهم على اًلتفاق وًل يذكر اًلختالف 
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سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما من أحد الرواة من غير توضيح لهذه   وقيل في تعريفه ايضا هو: الحديث الذي يعرف أن في   -3
التداخل بين المدرج والشاذ: ولكي نبين كيف يتداخل المدرج مع الشاذ ًلبد أن نوضح أن للعلماء  , وهذا التعريف هو ما اعتمدته(39)الزيادة

لمدرج فيه سواء كان سندا أو متنا؛ وبذلك تعتبر الرواية المدرجة شاذه  طرق في معرفة المدرج, وكان من بينها: ورود رواية مفصلة للقدر ا
, قال ابن المديني: )الباب الذي لم    (40)بالنسبة للرواية التي أثبت اإلدراج فبالمقارنة والجمع  تبين لنا المدرج وهو مذهب العلماء في الكشف

ه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تتميز صحيحها من سقيمها وتتبين رواة , وقال اإلمام مسلم: )فبجمع هذ(41)يجمع طرقه لم يتبين خطؤه(
, وبذلك يدرك التفرد من الراوي ومخالفته لغيره, ويتضح اشتراك المدرج مع الشاذ في المخالفة  (42)ضعاف اًلخبار من أضدادهم من الحفاظ(

 والتفرد التي هي شروطه.وسأوضح  ذلك بالمثال اًلتي:   
ما روى عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمها سلمان بن عامر يبلغ -       

 . (43)ُهوٌر« طَ قال: »ِإَذا َأْفَطَر َأَحُدُكْم َفْلُيْفِطْر َعَلى َتْمٍر، َفِإنَُّه َبَرَكٌة، َفِإْن َلْم َيِجْد َتْمًرا َفاْلَماُء َفِإنَّهُ  به النبي 
 مدار هذا الحديث على عاصم األحول رواه عنه: 

كلهم عن    (50) , وشعبة(49), وحماد بن زيد(48)ومحمد بن فضيل  ( 47) , وعبد الواحد بن زياد(46), وثابت بن يزيد(45), وأبو معاوية(44) الثوري   -
 (.51) عاصم بلفظ متقارب

فزاد في متنه )فإنه بركة(: قال أبو عبد الرحمن: هذا الحرف )فإنه بركة( ًل نعلم أن    (52)ورواه سفيان بن عيينة  عن عاصم بالسند نفسه-
 . (53)أحدًا ذكره غير ابن عيينة، وًل أحسبه محفوظًا.وهذه الزيادة انفرد بها سفيان وهو ثقة جبل, ولكن النسائي قال: ) وًل أحسبه محفوظًا (
ن شاذه  وبذلك فإن إدراج سفيان للفظة : )فإنه بركه( تعتبر شاذه لمخالفته لغيره بإدراج هذه الزيادة وتفرده, وبناء على ذلك تعتبر رواية سفيا

 بالنسبة للرواية التي تخلو منها وهنا أصبح اإلدراج شذوذا. 
 المزيد في متصل االسانيد-3   
د لغة هو: اسم مفعول، من "الزيادة". والمتصل: ضد المنقطع، واألسانيد: جمع إسناد  ومنه قولهم تعريف الحديث المزيد في متصل األساني

أما تعريفه اصطالحا فهو: مخالفة الراوي بزيادة راو في أثناء اإلسناد، .  (54)أسندت هذا الحديث الى فالن أسنده إسنادا، إذا رفعته إليه  
.التداخل بين المزيد في  (56) بذلك أن يزيد في اإلسناد رجاًل لم يذكره غيره في سند ظاهره اًلتصال  .ويقصد  (55)ومن لم يزدها أتقن ممن زادها

ع متصل األسانيد والشاذ:  يعتبر المزيد في متصل اًلسانيد فن مهم من فنون علوم الحديث؛ وًل يعرف إًل بجمع الطرق واألبواب وسعة اًلطال
أن الحديث الواحد يجيء بإسناد واحد من طريقين، ولكن وجد في أحد الطريقين زيادة راٍو، فإذا    على متون األحاديث والعلم بها, والمعنى

د اآلخر ترجحت الزيادة بأحد المرجحات المعتبرة ككثرة الراوين لها "أي الزيادة" أو ضبطهم وإتقانهم، فإنه يحكم بثبوتها وكان النقص في اإلسنا 
قص وذلك بعد توفي الشروط الثالثة المذكورة آنًفا حكم بأنه من المزيد في متصل األسانيد وأن تلك  من قبيل اإلرسال الخفي، وإن ترجح الن

دات الرواية الناقصة شاذه. خير ما يقال في هذا هو ما ذكره الشيخ اإلمام الحافظ أبو عمرو بن الصالح في كتابه "علوم الحديث" فقد قسم زيا
مام النووي في "التقريب" وكان من بين تلك اًلقسام زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق, يعني في نوع الثقات أقساما ثالثة وتبعه على ذلك اإل

.ًلبد أن نلفت النظر ان هناك كثير من العلماء من فرق بين زياده الثقه والمزيد في متصل األسانيد, والذي يهمنا هنا أن نوضح ليس (57) الشاذ
ا مخالفه وتفرد هو الذي يتداخل مع الشاذ ألنه كما ذكرنا ليس كل زياده شذوذ. إنما تقبل الزيادة إذا لم  كل زيادة تكون شاذة, فما ثبت  فيه

 .(58)يخالفه من هو أحفظ منه
:وبالمثال التالي سيتضح المراد 
ما روى عن عبد هللا بن المبارك قال: "حدثنا" سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال: حدثني "بسر" بن عبيد هللا قال: سمعت أبا    -

لُّوا  يقول: »ًَل َتْجِلُسوا َعَلى الُقُبوِر، َوًَل ُتَص   إدريس يقول سمعت واثلة بن األسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول هللا  
  (59)ِإَلْيَها«

فذكر "سفيان" في هذا اإلسناد زيادة ووهم وهكذا ذكر أبي إدريس.أما الوهم في ذكر سفيان فمن هم دون ابن المبارك ألن جماعة ثقات رووه  
نسوب فيه إلى الوهم  عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه ومنهم من صرح فيه بلفظ اإلخبار بينهما.وأما ذكر "أبي إدريس" فيه فابن المبارك م

وذلك ألن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة.قال أبو  
روي عن  حاتم الرازي: )يرون أن ابن المبارك وهم في هذا وقال: وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما  
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. وبذلك يثبت لنا شذوذ الرواية المذكورة لمخالفتها وتفردها عمن هم أوثق منهم  (60)أبي إدريس عن واثلة وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه(
             في روايتها بدون زياده سفيان وأبا إدريس.

 الحديث المصحف والمحرف -4
  بفتح الصاد والحاء المهملتين-تعريف الحديث المصحف لغة هو: اسم مفعول، من "التصحيف" وهو الخطأ في قراءة الصحيفة، والصحفي- 

من يخطئ في قراءة الصحيفة، والصحيفة الكتاب فيغير بعض ألفاظها، بسبب خطئه في قراءتها سواء أكان الخطأ بتغير بالنقط أو بالشكل.,  
من أصحف بالضم أي جعلت فيه الصحف، والتصحيف: الخطأ في الصحيفة وقد    -يعني بالفتح، والضم والكسر-لميم  والمصحف مثلثة ا

 تعريف الحديث المصحف اصطالحا: للحديث المصحف عند العلماء تعريفان هما:  (61) تصحف عليه
 .  (62)هو: التغيير بالنسبة إلى نقط الكلمة مع بقاء صورة الخط -1
.والمقصود بذلك تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة (63) غيير وذلك إما أن يكون في نقط الحروف، أو في حركاتها وسكناتهاوقيل هو: الت  -2

وينبغي التنبيه على أن المتقدمون من نقاد الحديث ًل يفرقون بين المصحف  .(64)إلى غيرهما وبذلك يشمل المحرف ويشمل تغيير لفظ أو معنى  
كري  والمحرف، فكالها يقع فيه الخطأ ألنه مأخوذ عن الصحف، لم ينقل بالمشافهة والسماع. وتبعا لهذا الترادف بين اللفظين، سمى اإلمام العس

, وما (66).وأول من فرق بينهما اإلمام الحافظ ابن حجر في النخبة  (65)كتابه في هذه المباحث " التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه "
 دته هو التعريف الثاني.  اعتم

والسبب في وقوع التصحيف واإلكثار منه إنما يحصل غالبا لآلخذين من بطون الكتب والصحف، دون تلق    التداخل بين المصحف والشاذ:
وبناء   (67) للحديث عن أستاذ من ذوي اًلختصاص، لذلك حذر أئمة الحديث من األخذ عمن هذا شأنه، وقالوا: "ًل يؤخذ الحديث من صحفي"

 على ذلك يحصل التداخل في أن الرواية المصفحة تعتبر شاذه وذلك لتفردها ومخالفتها الرواية التي بدون تصحيف. 
          :وبالمثال يتضح المقال 
ولّي فقال: " َشيْ    (68)َحِديث: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل «  -         ئا " بالشين المعجمة والياء ، فتعتبر  صحفه َأُبو بكر الصُّ

 رواية هذا الحديث بلفظة " َشْيئا " شاذه بالنسبة "ِستًّا". 
 وهذا مثال آخر لزيادة التوضيح:-
. صّحفه ُغْنَدر وقال فيه: َأِبي، باإلضافة،    (  (69)ُأَبيٌّ َيْوم اأْلَْحَزاب على َأْكَحِله فكواه َرُسول هللا   : ) ُرِميَ - رضي هللا عنه  -حديث جابر  -

 . (70)وإنما هو ُأبّي بن َكْعب, وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد، كذا ذكره الجزري 
ون صحيحا لذلك يعد الشذوذ هنا بالنسبة للفظة التي صحفت أو وظاهر أن ما وقع فيه التصحيف مردود، وإن كان أصل الحديث ربما يك

  (71) حرفت بخالف األنواع األخرى ففطن لذلك
    .                        

 الحديث المضطرب -5                             
     الحركة واًلختالف، يقال: اضطرب  تعريف الحديث المضطرب لغة هو: اسم فاعل من اضطرب؛ مأخوذ لغة من اًلضطراب بمعنى

 .               (72) الموج أي ضرب بعضه بعضا؛ فهو مضطرب, وقيل: اضطرب أمره اختل، وحديث مضطرب السند وأمره مضطرب
      :تعريف الحديث المضطرب اصطالحا 

هو: الحديث الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه, وبعضهم على وجه آخر مخالف له، مع عدم امكان ترجيح أحداهما على -1
 . (73)األخرى 

آخر،  وقيل هو: أن يخالف الرواة بإبدال راٍو براٍو أو برواة في إسناد واحد، وكذلك إبدال شيء في متن الحديث الواحد مرة بلفظ ومرة بلفظ-2
 , ومنه ما قاله البيقوني في منظومته: (74) فيسمى: مضطربًا 

        (  (  75وُذو اْخِتالِف َسَنٍد َأْو َمْتِن ... ُمْضَطِرٌب ِعْنَد أَُهْيِل اْلَفنِّ
:التنبه أن شرط اًلضطراب هو تساوي الروايات، أما اذا ترجحت احداهما على األخرى فالحكم    التداخل بين المضطرب والشاذ ينبغي 

للراجحة، والمرجوحة شاذة ومن هنا حصل التداخل فهو يعتبر نتيجة لروايات مضطربة ترجح أحدها على األخرى فالتي حكم عليها باًلضطراب 
 الفة والتفرد لذلك قال العراقي في ألفيته:مقابل اًلخرى هي ما يطلق عليها شاذه وذلك للمخ
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 ُمْضَطِرُب الَحِديِث: َما َقْد َوَرَدا ...   ُمْختَـــِلـــفــــــًا ِمْن َواحــــــٍد َفــــــأْزَيـــــــــَدا
 في َمْتٍن اْو في َسَنٍد إِن اتََّضْح  ...   ِفْيِه َتَساِوي الُخْلِف، َأمَّا ِإْن َرَجحْ 

  الُوُجْوِه َلْم َيُكْن ُمْضَطِرَبا   ...   َوالُحــــتْكـــــــُم للرَّاِجِح ِمنـــــــَْها َوَجَبا َبْعُض         
ْعــــــــِف   ْتَرِة َجمُّ الُخــْلِف   ...  واًلْضـــــِطَراُب ُمْوِجٌب للضَّ  (  76)َكالَخـــــطِّ للسُّ

 ًلضطراب للروايات وًل مرجح فليس هناك تداخل أما اذا رجحت حصل التداخل والشذوذ. وهذا ما أود اإلشارة إليه أنه اذا كان الوصف قائما با
       :وبالمثال يتوضح المقال 

ما رواه علي بن خشرم , أخبرنا عيسى بن يونس , عن أبي عبد هللا , عن خالد الحذاء, عن عراك بن مالك, عن عائشة, قالت: » ذكر  -
 (. 77) تقبلوا القبلة بغائط أو بول, فأمر بخالئه فاستقبل به القبلة «أن قوما يكرهون أن يس  لرسول هللا 

عن خالد الحذاء, عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة فقال عراك    ورواه حماد بن سلمة, -       
قال أبو حاتم: فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال:     (78) أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة «  بن مالك: قالت عائشة: » ذكر عند النبي  

. قال األثرم: قلت: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة. فأنكره وقال: عراك من    (79) عن عائشة قولها  هذا حديث فيه اضطراب , والصحيح
وصفت الرواية باًلضطراب دون النظر إلى    (80) -يعني: عن عائشة    -أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ هذا خطأ؛ إنما يروى عن عروة  

واضطربوا فيه, والراجح من اًلختالف رواية فالن وعندها ًل يكون هناك اضطرابًا معاًل    النتيجة والحكم النهائي، ومرادهم أن الرواة اختلفوا 
للرواية بل محفوظ وشاذ أو معروف ومنكر كاألحاديث المختلفة الواردة في باب مختلف الحديث مع التوفيق بينها أو األحاديث التي قيل  

 . (81) بنسخها مع رد دعوى النسخ
 الحديث المعل  -6    
يف الحديث المعل لغة هو: اسم مفعول، من "أعله" بكذا فهو "معل" وهو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة، فالمعل السرعة  تعر 

في السير, ومعلني عن حاجتي وأمعلني؛  لكن التعبير بـ"المعلل" من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة ومن المحدثين من عبر  
 .تعريف الحديث المعل اصطالحا: للحديث المعل عند العلماء تعريفان هما ( 82) " وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة عنه بـ"المعلول

أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميالد من يروي عنه, أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثاًل: عن المغربي وًل   -1
 . (83)بلده, وبذلك جعل اًلنقطاع قيدا في تعريف الحديث المعلول وهذا فاسد كما قال ابن حجرينقل أن أحدهما رحل عن 

.  وهو ما اعتمده ابن الصالح و ذهب إليه علماء (84)هو الحديث الذي اطُِّلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السالمة منها  -2
 في منظمته ايضا فقال:   الفن من بعده, ومشى عليه البيقوني

التداخل بين المعل والشاذ: الواقع أن الشذوذ بمعنييه أعني      (85)وَما بِعلٍَّة ُغُموٍض َأْو َخَفا   ...    ُمَعلٌَّل ِعْنَدُهُم َقْد ُعِرَفا              
شذوذ إًل جنسًا من أجناس العلة التي تقدح في صحة  التفرد والمخالفة ، على ما سبق بيانه ًل يخرج عن كونه علة يعل بها الحديث فليس ال

, فكل حديث شاذ هو معلول وليس العكس. وبناء على ذلك فأن اشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح يغني عنه اشتراط انتفاء (86)الحديث
ئط الصحة ، وذلك ألن العلة الظاهرة منتفية  العلة ؛ ألن الحديث الذي ينقله العدول الضابطون وكان مع ذلك خاليًا من العلة فقد استكمل شرا

حته  باشتراط العدالة والضبط واتصال السند. فإذا ما انضاف إلى ذلك خلوه من العلة الباطنة أو الخفية لم يبق بعد ذلك ما يمنع من الحكم بص
 صلة له بالعلة . وبناء على ذلك أتى التداخل  ؟!, والنصَّ ، في حد الصحيح ، على انتفاء الشذوذ ًل معنى له ، إًل إذا كان الشذوذ أمرًا ًل

 . (87)من ناحية التفرد والمخالفة ومنه ما قاله العراقي في تعريف المعل 
 وســــم ما بــــــعــــلــة مـــشــمـــول   ...    معلال، وًل تقل: مـــعـــلول                  
 وهي عبارة عن أسباب طرت  ...    فيها غموض وخفاء أثرت                  
                         ( 88) تدي تـــــــــدرك بــــالخـــــــالف والتفرد  ...    مع قرائن تــــضــــــم يه                 

:وبتأمل المثال التالي يتبين التداخل 
، واختلف عن عمارة، فرواه إسماعيل بن جعفر، عن عمارة، عن ُخَبيب، عن حفص  ما رواه عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبدالرحمن-      

. حدث به عنه كذلك إسحاق بن محمد الفروي،  ، فوصل إسناده ورفعه إلى النَِّبي  -رضي هللا عنهم    -بن عاصم، عن أبيه، عن عمر  
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-صلى هللا عليه وسلم  -بدالرحمن مرساًل، عن النَِّبي ومحمد بن جهضم، ورواه إسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن ُخَبيب بن ع
 . ووقفه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية، عن ُخَبيب.

وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن   
لحديث رواه بعض الثقات متصاًل، ورواه آخرون مرساًل، والذين رووه متصاًل أوثق ممن أرسلوه, وقد  عياش وقد زاد عليهما.ووجه العلة هنا أنَّ ا

 (. 89) رجح الشيخان المتصل فأخرجاه وبناء على ذلك تعتبر الرواية المرسلة شاذه بالنسبة للمتصلة لمخالفتها وتفردها 
والالم والباء أصالن صحيحان: أحدهما يدل على خالص الشيء وشريفه،   تعريف الحديث المقلوب لغة: هو اسم مفعول، من "القلب" فالقاف

, ومعناه: تحويل الشيء عن وجهه، وقلبه يقلبه قلبا، وقد انقلب وقلب الشيء وقلبه. تقول: قلبت (90)واآلخر على رد شيء من جهة إلى جهة
 . (91)  الشيء فانقلب: إذا كببته، وقلبه بيده تقليبا، وكالم مقلوب: ليس على وجهه

 :أما تعريفه اصطالحا: فلقد عرف علماء الحديث المقلوب بتعريفات عده  كان من أشهرها ما يأتي 
 .(92) الحديث المقلوب هو: اسناد الحديث الى غير راويه-1
 وقيل هو: ما بدل فيه راو بآخر في طبقته، أو ُأخذ إسناد متنه فُركب على متن  -2

 . (93)آخر, ويقال له المركب
.وهذا فيما يبدو لي أضبط   (94) وقيل فيه هو: الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو في المتن بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا-3

 . (95) مدتهتعريف للمقلوب وهو ما اعت
 التداخل بين المقلوب والشاذ: إن الحديث المقلوب ًل يتضح اًل بجمع الطرق 
أن كل مقلوب شاذ وليس كل شاذ   نقول  أن  لذلك نستطيع  لتفردها ومخالفتها  الرواية شاذه  تلك  أصبحت  القلب  ثبت  فاذا  بينها  والمقارنة 

ج عن كونه معلال أو شاذا؛ ألنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ,ويؤيد ذلك ما قاله ابن حجر: )كل مقلوب ًل يخر   (96) مقلوب
 وهو ما نبه عليه البيقوني في منظومته فقال: (97) ببعض، ومن معرفة من يوافق ومن يخالف فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ(

 وما يخلف ِثَقٌة ِبِه اَلمأل   ...   فالشاذُّ واَلمْقُلوُب ِقْسَماِن َتال              
  (98) إْبَداُل َراٍو َما ِبَراٍو ِقْسُم   ...  َوَقــــلــــُْب إْســــــــَنـــــــــاٍد لــــــــَمـــــــْتـنٍ               

 :وسنوضح ذلك بالمثال اآلتي 
اَلِم «ما رواه حماد النصيبي، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعا: »ِإَذا َلِقيُتُم اْلُمْشِرِكيَن ِفي َطِريٍق َفاَل َتْبَدءُ  -   (99) وُهْم ِبالسَّ
ة. هكذا أخرجه  فهذا حديث مقلوب، قلبه حماد، فجعله عن األعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هرير  

. فرواية هذا الحديث من   (100)مسلم في صحيحه من رواية شعبة، والثوري، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز الدراوردي، كلهم عن سهيل  
 طريق شعبه شاذه ولذلك ألنه بعد التحري ثبت أنها من طريق سهل وأن الراوي قلب فابدل سهل بشعبة فشذت الرواية للتفرد والمخالفة. 

 :وهذا مثال آخر فتأمل 
اَلُة َفاَل    ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول هللا- : »ِإَذا ُأِقيَمِت الصَّ

إنما كنا   -هو جرير بن حازم -ضر  َتُقوُموا َحتَّى َتَرْوِني «قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد, فسألته عن الحديث, فقال: وهم أبو الن
جميعا في مجلس ثابت، وحجاج ابن أبي عثمان معنا, فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه أن  

اَلُة َفاَل َتُقوُموا َحتَّى َتَرْوِني « فظن أبو النضر أنه فيما حدث  رسول هللا نا ثابت عن أنس, فقد انقلب اإلسناد على جرير،  قال: »ِإَذا ُأِقيَمِت الصَّ
 .( 101) والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف

 فة. وبهذا تبين انقالب السند على الراوي وأنه جعل المتن لغير السند الذي روي به فأصبحت الرواية مقلوبة شاذه للتفرد والمخال
 الحديث الصحيح  -8
(102) تعريف الحديث الصحيح لغة هو: ضد السقيم. وهو حقيقة في األجسام، مجاز في الحديث، وسائر المعاني . 
    :أما في اًلصطالح: فللعلماء في تعريف الصحيح عدة تعريفات منها 
 قيل في الصحيح أنه هو: أن يرويه عدًلن ضابطان، عن عدلين ضابطين-1   
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صحابي مشهور بالصحبة ويروي عنه تابعيان عدًلن ثم يتداوله    . أن صفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول هللا    (103) إلى منتهاه 
  (104)أهل الحديث بالقبول إلى زماننا

 . (105)ده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، وًل يكون شاذا، وًل معلالهو: الحديث المسند الذي يتصل إسنا-2   
 وقد انتقد التعريف األول ومن ذلك ما قاله السيوطي في الفيته: 

ِحيِح: ُمسَنٌد ِبَوْصِلِه  ...  ِبَنْقِل َعــــــْدٍل َضـــاِبٍط َعْن ِمثــِْلهِ                 َحدُّ الصَّ
ْعِف َعَلى                َحِة َوالضَّ  وَلــْم َيُكْن َشذًّا َوًل ُمــــَعلــَــّال   ...  والُحْكُم ِبالصَّ
 ظاِهِرِه، ًل الَقْطِع، ِإًلَّ َما َحَوى ...  ِكتاُب ُمسِلٍم َأِو الُجْعِفي ِســــَوى              
حَ               الِح َرجَّ  ا ...  َقـــْطـــًعـــا ِبـــِه، َوَكــــْم ِإَمـــاٍم َجنــَــَحاما اْنَتَقُدوا َفاْبُن الصَّ
ـــَح ِفــــي التَّـــْقرـــِيِب ...  َظـــنًّا ِبـــِه، َوالَقطـــُْع ُذو َتْصـــِويِب                 والنَّـــَوِوْي َرجَّ
  (106)َواَيــــــَة اْثنــَْيِن َفــَصــاِعــًدا َغـــَلـــطَ َوَلْيـــَس َشـــْرًطا َعـَدٌد، َوَمْن َشَرْط ...  رِ              

 والتعريف الثاني هو ما اعتمدته وما جرى عليه العمل ايضا عند العلماء. 
 التداخل بين الصحيح والشاذ: يختلف الحديث الصحيح في درجاته تبعا ًلختالف وجود األوصاف فيه, أو ًلختالف العلماء في اشتراط

وصاف, ومن ذلك ما ينفرد بروايته عدل واحد، مخالفا لغيره وهنا يحصل التداخل بين الشذوذ والصحيح فيشتركوا في التفرد  بعض هذه اًل
والمخالفة ولكن مخالفة الشذوذ ضعف ومخالفة الصحيح من رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية ًل تنافي الصحة، وأكثر ما فيه أن يكون  

لراجح وًل يعمل بالمرجوح ; ألجل معارضته له، ًل لكونه لم تصح طريقه فيه وًل يلزم من ذلك الحكم عليه  هناك صحيح وأصح، فيعمل با
كما في الناسخ والمنسوخ , وهو   (107)بالضعف، وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به، ويتأيد بمن يقول: )صحيح شاذ( وهذا ما يقصد به   

لمخصص، وفي األمر قبل وجود الصارف له عن الوجوب. ومن تأمل الصحيحين، وجد فيهما أيضا شبيه باًلختالف في العام قبل وجود ا
 أمثلة من ذلك. 

:والمثال على ذلك 
َقا   ما رواه الثقة على بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي    - قال: »ُكلُّ َبيَِّعْيِن ًَل َبْيَع َبْيَنُهَما َحتَّى َيَتَفرَّ

صحيح، والعلة في قوله: "    فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال   (  108)ِإًلَّ َبْيَع اْلِخَياِر«
عن عمرو بن دينار "، إنما هو عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر، هكذا رواه األئمة من أصحاب سفيان عنه. فوهم يعلى بن عبيد، وعدل  

هذا الحديث  كثير  عن عبد هللا بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكالهما ثقة لذلك فرواية هذا الحديث بعمرو بن دينار شاذه ومنه أطلق على
, وهذا القول منقول عن الخليلي والحاكم، ومن األمثلة على ذلك ايضا: حديث النهي عن بيع الوًلء (109)من العلماء مصطلح صحيح شاذ  

لق العلماء , لذلك جمعت هذه الرواية ما بين التفرد والمخالفة ولكن لم تكن قاده لصحة الحديث ولذلك أط  (110) وهبته، وحديث النيات، وغيرهما
على الرواية بصحية الشاذة ومن ذلك ينبغي أن يتنبه طالب العالم إلى  أنه ليس كل تفرد ومخالفه شذوذ قادح في صحة الحديث وهنا تظهر  

 أهمية التطبيقات العملية على مصطلحات األئمة.
 الحديث الغريب -9
  :المنفرد أو البعيد الرجل الغريب: هو المنفرد أو هو البعيد عن  تعريف الحديث الغريب لغة: هو صفة مشبهة مشتق من الغربة؛ بمعنى

 .           (111) أهله الذي انفرد وابتعد عن وطنه وعن أهله غربت الكلمة غرابة إذا غمضت وخفيت معنى 
 :تعريف الحديث الغريب اصطالحا: للعلماء في تعريفه مصطلحان 
 . (112) هو: ما شذ طريقه ولم يعرف راويه بكثرة الرواية-1
 . ومنه قال العراقي في الفيته:(113) هو الحديث الذي تفرد به راويه، سواء تفرد به عن إمام يجمع حديثه أو عن راو غير إمام,  -2

 ُن َمْنَدَة َفَحدْ َوَما ِبِه ُمْطَلقًا الرَّاِوي اْنَفَرْد ...  َفْهَو اْلَغِرْيُب َوابْ               
 ِباًلْنِفَراِد َعْن ِإَماٍم ُيْجَمــــــــُع ...  َحــِدْيثـــُُه َفـــــِإْن َعــــَلْيــــِه ُيــــْتَبــــعُ               
 ِمْن َواِحٍد َواْثَنْيِن َفاْلَعِزْيُز َأْو ... َفـــْوُق َفــــَمْشــُهْوٌر َوُكلٌّ َقْد َرَأْوا               
ِعْيَف ُثمَّ َقْد ... َيْغُرُب ُمْطَلقًا َأِو اْسَنادًا َفَقدْ               ِحْيَح َوالضَّ  . (114)ِمْنُه الصَّ
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 بزيادة في متنه أو إسناده لم يذكرها غيره. وقيل هو: ما انفرد راو بروايته؛ أو -3
ويقصد به انفرد واحد بروايته أو براويه زيادة فيه عمن يجمع حديثه ويكون عدل ضابط عد من أنواع القبول ولكن الصحيح أن الغريب ينقسم   

  (115) إلى صحيٍح وغير صحيٍح، والغالب على الغريب عدم الصحة
:مما ذكر أن الغرابة ًل تنافي الصحة ويجوز أن يكون الحديث صحيحا غريبا بأن يكون كل واحد من  وعلم    التداخل بين الغريب والشاذ

 رجاله ثقة وهو ما يطلق عليه الفرد, ولكن قد يقع بمعنى الشاذ من أقسام الطعن في الحديث, وهنا يحصل التداخل بين الشاذ والغريب فتأتي
 لى ذلك قال الجزري في منظومته: رواية غريبة لكنها شاذه لتفردها ومخالفتها وع

 أما الغريب فــهو ما به انفــرد   ...   عن حافظ راو بمتن أو سند           
  (116) منه صحيح وضعيف وحسن  ...   ففارق الــفـــرد وما شــذ إذن          

 كل شاذ غريب وليس العكس.                       وبذلك نستطيع أن نقول أن
:وفي المثال سيتبين ذلك 
 ما رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي  -

 . (117) قال: » اأْلَْعَماُل ِبالنِّيَِّة «
 . (118) خطأ فيه عبد المجيد وهو غير محفوظ عن زيد بن أسلم بوجه؛ و قال: فهذا مما أخطأ فيه الثقةقال الخليلي في اإلرشاد أ

 . ( 120) : هذا إسناد غريب كله والمتن صحيح (119)قال ابن سيد الناس
ومخالفته لذلك قال الحافظ العراقي هذا الحديث روى من وجوه  ولكن من هذا الطريق كان غريبا وبعد دراسته وأقوال العلماء عليه تبين تفرده 

  - في غرائب مالك  - ، وابن عساكر  -في غرائب مالك-، والدارقطني  -في معالم السنن  -أيضًا عنه :)حديث أبي سعيد الخدري رواه الخطابي
هو غلط من ابن أبي  من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، و 

، لذلك جمعت هذه الرواية باإلسناد المذكور سابقا ما بين الغرابة والتفرد والمخالفة لذلك نستطيع أن نطلق عليها شاذه وبذلك تداخل  (121) رواد(
 الغريب مع الشذوذ.  

 الحديث المنقطع-10
 .  (122)هتعريف الحديث المنقطع لغة: اسم فاعل من اًلنقطاع، هو قطع الشيء وعدم وصل 

   :اما اصطالحا: فقد عرف العلماء الحديث المنقطع عدة تعريفات سنذكر منها 
 . (123) هو: ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه ، سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره، فهو والمرسل واحد-1
 .(124) هو: ما حذف أثناءه  راو أو أبهم. وهو ما ذهب اليه  الحاكم -2
وقيل فيه ايضا: ما رواه من هو دون التابعي، عن الصحابي، عن رسول هللا -3

 (125) . 
 وهذا أغرب ما قيل في تعريفه  (126)أو إلى غيره هو: وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه سواء كان يعزى إلى  رسول هللا -4

قال ابن الصالح عن التعريف الثالث: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقه وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في  
ا ذكر من التعريفات تبين لنا أن العلماء اختلفوا في تعريفه  فمنهم من اطلقه على ان كان اًلنقطاع واحدا أو أكثر .وبناء على م  (127) كفايته

من غير موضع واحد وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غير المتصل, واًلخر  اطلق على المنقطع غير المتصل مطلقا شامال لجميع 
.لكنني سأعتمد في تعريف المنقطع  (  128) يكون قسما واحدا بل يشتمل على جميع أقسام اًلنقطاع وبهذا المعنى يجعل مقسما أي ًل  األقسام

على األول وهو: ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان سواء ترك ذكر الراوي من أول اإلسناد أو وسطه أو آخره إًل أن الغالب استعماله فيمن  
 . (129)ابيدون التابعي عن الصحابي لكنه يدخل فيه مرسل الصح

من طرق معرفة المنقطع سبر طرق الحديث فتثبت الواسطة؛ فاإلسناد الناقص منقطع بدًللة المزيد, مالم    (130) التداخل بين المنقطع والشاذ
لذلك قال بعض العلماء: وفرع قد يخفى اًلنقطاع فال يدركه إًل أهل المعرفة التامة , وهذا الخفاء    (131)يكن من المزيد في متصل اًلسانيد

 هو ما يقع فيه التداخل بينه وبين الشاذ فالرواية المنقطعة تعتبر شاذه أذا اتت رواية أخرى بينت مكان اًلنقطاع .
:والمثال على ذلك 
  (132)فكبر (  بي أوفى كان إذا قال بالل: ) قد قامت الصالة نهض رسول هللا حديث العوام بن حوشب عن عبد هللا بن أ- 
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قال أحمد بن حنبل: العوام لم يدرك ابن أبي أوفى، ومثل هذا كثير وًل سيما في اآلحاد حيث أنه قد يعرف اًلنقطاع بمجيئه من وجه آخر   
 ي هذه الرواية  لحكمنا على هذه الرواية باًلنقطاع والشذوذ  , لذلك لو أتت رواية أخرى بينت الواسطة ف(133) بزيادة رجل أو أكثر

:وبالمثال اآلخر ستضح الصورة أكثر 
: »ِإْن َولَّْيُتُموَها َأَبا َبْكٍر َفَزاِهٌد   ما روي عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال: رسول هللا  - 

ْنَيا، َراِغٌب فِ  ِ َلْوَمَة ًَلئِ ِفي الدُّ ٍم، َوِإْن َولَّْيُتُموَها َعِليًّا َفَهاٍد ُمْهَتٍد، ي اآْلِخَرِة، َوِفي ِجْسِمِه َضْعٌف، َوِإْن َولَّْيُتُموَها ُعَمُر َفِقِويُّ َأِميٌن، ًَل َيَخاُف ِفي َّللاَّ
فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين ألن عبد الرزاق لم    (134) ُيِقيُمُكْم َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم «

يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري, ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق إنما سمعه من شريك 
عبد الرزاق، أنا النعمان بن أبي شيبة، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد  ، وهذه صورته الصحيحة: ماروي   (135)عن أبي إسحاق

, لذلك تعد هذه الرواية منقطعة وشاذة (136) بن يثيع، عن حذيفة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا: » ِإْن َولَّْيُتُموَها َأَبا َبْكٍر... « الحديث  
نبه هنا أنه ربما يكون المنقطع أقوى من المتصل والدليل على ذلك ما قاله الميموني:  " تعجب وذلك لتفرها ومخالفتها, ولكن ينبغي لنا أن ن

ف؟ إلي أبو عبد هللا يعني أحمد بن حنبل ممن يكتب اإلسناد ويدع المنقطع ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر، قلت: بينه لي كي
منقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه ثم يسنده وقد كتبه هو على أنه متصل وهو يزعم أنه ًل  قال: تكتب اإلسناد متصال وهو ضعيف ويكون ال

  (137)يكتب إًل ما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم. معناه لو كتب اإلسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع يعني ضعف ذا وقوة ذا "
األسانيد من خالل َهَذا العرض لألنواع والتداخل ما بينها وبين الشاذ  يتبين لنا أن رأس  علم األنواع الحديثية  ُهَو اًلختالفات الواقعة في  
وضعفا  والمتون الَِّتْي تحيل اْلَحِدْيث من حيز الصحة والقبول إلى دائرة الضعف والترك أو العكس, وإن النظر في الحديث للحكم عليه صحة  

اذا    ًلبد ان يتنبه الناقد الى ثالثة أمور وهي: اصطالحات المحدثين والجرح والتعديل ثم دراسة األسانيد ,ولكن السؤال الذي يطرحه نفسه هنا
وضوع بحثي  كان هنالك تداخل بين األنواع فكيف لنا أن نميز إًذا؟ مع العلم بأنه قد يكون هنالك تداخل بين أنواع أخرى لم تذكر ألنها ليست م

ب هذا, وألنني رغبت في تقنينه باًلقتصار على الحديث الشاذ واألنواع المتداخلة معه, لكن الذي يهمني هو كيفية التمييز؟ أقول أنني سأضر 
نوع    مثاًل على الواقع لتقريب الصورة لألذهان وهي أن مصطلح الحديث يتعبر عائلة, وأن هذه العائلة مكونة من مجموعة من اًلبناء, وكل

نواع الحديثة  منها يمثل ابنا, وبالتالي اليس يوجد بين ابناء العائلة الواحدة من الترابط, والتالحم مع أثبات الشخصية المستقلة لكل فرد, كذلك األ
عن  منظومه   كال منها له رسموه التي تميزه عن غيره, ويتشارك مع غيره ايضا من ناحية أخرى فنستفيد من ذلك أن األنواع الحديثية عبارة

النبوية؛ فتميز ما هو من حديث صحيح مقبول معمول به, وما هو مقبول غير معمول به, وما هو  من الآللئ نسجت لتحيط األحاديث 
ضعيف, وما يرتقي الى درجة الحسن أو القبول.لذلك  يعد استقراء موقع الراوي بين حلقات األسانيد من أجل الطرق  للكشف عن الحديث، 

ء عظيم يحتاج إلى خبرة وحافظة محيطة متيقظة سريعة اًلستحضار تقف على مناهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف، هو استقرا
لى سنة  والجرح والتعديل، بجميع أبعاد هذه العلوم مما يعطينا  احتراما لنقاد الحديث فيما يصدر عنهم من األحكام ، وتقليدهم فيها .فالوقوف ع

في ضوء منهج علمائها, وتقليص وجوه اًلختالف بين فصائل األمة اإلسالمية ، وتضييق فرص اًلنشقاق ، علمًا بأن كثيرًا وسيرته  النبي 
من اًلختالفات الفقهية وغيرها يعود سببها إلى تساهل بعض العلماء في التصحيح، أو تشدد اآلخرين في التضعيف ، متجاوزين في ذلك  

المحدثين النقاد، وهذا ما نود اإلشارة عليه من قضية التداخل أن يفهم جيدا مصطلحاتهم وًل يدعى بالتناقض   قواعد النقد المنبثقة من جهود
 .  (138) بناء على التعريفات فان كثيرا من األحكام والتطبيقات العملية ًل يفهم خفاياها اًل من ملك سعة علم ونضرة ثاقبه لألحاديث النبوية

 اخلامتة
ي لتمام وجهك وعظيم سلطانك, ختمت هذه البحث والذي بعنوان: )نزهة األلباب في معرفة األنواع الحديثية التي تتداخل مع  الحمد هلل كما ينبغ

الحديث الشاذ(دراسة تحليله نقديه, ولم يختم  العمل والسباق على حصول األجر قبل حضور األجل, والشكر هلل على نعمته على إتمام هذا 
 أبرز ما توصلت إليه من نتائج:  لكل من ساعدني بعد توفيق هللا تعالى, وإليك أيها القارئ العزيز: أضع بين يديكالبحث، ثم الشكر موصوًًل 

 / أن التداخل بين األنواع الحديثية من القضايا التي تزيد طالب العلم ملكة علميه قويه في الكشف عن خفايا العلل في األحاديث.1
 ء ليس دائما المقصود به الضعف كما في الصحيح الشاذ. / إن الشذوذ في اطالقات العلما2

 / إن التطبيقات العملية لألنواع الحديثية تكشف نكتات علميه قلما تجدها في النظرية. 3    
 /إن تقوية الروايات وتضعيفها له صلة قوية بمصطلح الحديث.4
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 لفكرة. /إن التداخل بين المصطلحات الحديثية ًل يعني عدم الدقة وإنما عمق ا5
/ دعوة لشحذ الهمم والتالحم والتعاون بالجهود الجماعية للفصل في قضية اصطالحات األئمة واًلتفاق على ذلك؛ بدًًل من الجهود الفردية  6 

 التي فالغالب تضيع كثيرًا من الجهد والوقت بقليل من العلوم والمعرفة. 
لم الدقيق الذي تنوعت الكتابة حول الكالم عن عجائبه, وكان من ضمنها بحثي  وفي الختام وما هذه النتائج إًل قطرة من بحر, حول هذه الع

 هذا, وتهافتت األقالم على جني ثمار وفضل وشرف المساهمة في إخراجه للناس ًلتصاله الشديد بالحكم على األحاديث، سائلة المولى التوفيق
  رب العالمين.والسداد والتسخير لخدمة الكتاب والسنة والدفاع عنهما والحمد هلل

 وصلى هللا على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرين األبرار
 وغفل عن ذكره الغافلون وصلى عليه ما تعاقب الليل والنهار.... 
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 (.113/ 1( ينظر: النكت على مقدمة ابن الصالح, للزركشي: ) 104)
 (. 1/92لقزويني: )(, مشيخة ا12-11( ينظر: مقدمة ابن الصالح: )ص: 105)
 (. 4( ينظر: ألفية السيوطي في علم الحديث: )ص:  106)
 ( بتصرف. 33-32/ 1(, و فتح المغيث, لمحمد السخاوي بشرح ألفية الحديث ) 13( ينظر: مقدمة ابن الصالح: )ص: 107)
 ( 13629/ح: 12/448( المعجم الكبير للطبراني: )108)
(  44(, والتقريب والتيسير, للنووي: )ص: 90(, والمختصر في أصول الحديث: )ص: 91( ينظر: مقدمة ابن الصالح: )ص: 109)

 بتصرف.
 (. 94(, ومشيخة القزويني: )ص: 258/ 1( اسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم األثر: )110)
 (. 3/480العروس, للزبيدي العروس: ) (, وتاج 1/410( ينظر: المحيط في اللغة, إلسماعيل الطالقاني: ) 111)
 (. 5/ 4( ينظر: فتح المغيث, لمحمد السخاوي بشرح ألفية الحديث: ) 112)
 (. 17(, اًلقتراح في بيان اًلصطالح, ًلبن دقيق العيد: )ص: 270( ينظر: مقدمة ابن الصالح: )ص: 113)
 (. 72/ 2( ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ) 114)
(, والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي, لمحمد ابن جماعه الروي في مختصر علوم  105القزويني: )ص: ( ينظر: مشيخة 115)

 (. 55الحديث النبوي: )ص:  
 (. 187( ينظر: الهداية في علم الرواية مع شرحها: )ص: 116)
 تب المتون.( ولم أقف على من أخرجه بهذا السند من ك55( ينظر: التقيد واإليضاح، للعراقي: )ص:  117)
 (. 1/167(  ينظر: )118)
 (.311/ 1( ينظر: نفح الشذي: )119)
 (. 2/635( ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: )120)
 (. 2/4( ينظر: طرح التثريب, للعراقي: )121)
 (. 1/752والقاموس المحيط, للفيروز آبادي: )  (,161/  1( ينظر: المحكم والمحيط األعظم: )122)
 (. 1/235( ينظر: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: ) 123)
 (.71( ينظر: رسوم التحديث في علوم الحديث, للجعبري : )ص:  124)
 (. 101( ينظر: مشيخة القزويني: )ص:125)



   

         

 دراسة  نزهة األلباب يف معرفة األنواع احلديثية اليت تتداخل مع احلديث الشاذ    

  

  

 

 (. 1/141( ينظر: المقنع في علوم الحديث: )126)
 (.50اختصار علوم الحديث: )ص: ( ينظر: الباعث الحثيث إلى  127)
 (. 44( ينظر: مقدمه في أصول الحديث: )ص: 128)
 (. 88( ينظر: المختصر في أصول الحديث: )ص: 129)
 ( يشمل التداخل عندي في هذا القسم كل أنواع اًلنقطاع في السند: )كالمرسل, والمعضل, والمدلس...(.130)
 (. 144( ينظر: المقنع في علوم الحديث: )ص: 131)
 (. 2297/ ح:  35/  2لسنن الكبرى، للبيهقي: )( ا132)
( 46( ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي, لمحمد ابن جماعه الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: )ص:  133)

 بتصرف.
(, 28( لم أقف على من أخرجه من كتب المتون بهذا اإلسناد المنقطع وإنما ذكر في كتب المصطلح كمعرفة علوم الحديث: )ص: 134)

 (. 93والنكت على كتاب ابن الصالح, ًلبن حجر: )ص: 
 (. 157/  1( ينظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصالح, إلبراهيم األبناسيمن علوم بن الصالح: )135)
 (. 4685/ ح:153/  3درك على الصحيحين, للحاكم: )( المست136)
 (. 191/  2( ينظر: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع, للخطيب البغدادي: )137)
(  43(, وأثر اختالف األسانيد والمتون في اختالف الفقهاء: )ص: 455لمحمد عتر : )ص:   ( ينظر: منهج النقد في علوم الحديث,138)

 بتصرف.


