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 تطبيقية  ةلي يتأصدراسة  الحديث الشاذ

 محمد نور الدين محمد عبد المذكور عائشة
الحممم ال الفممملوم  بكليمممل راكامممإل ال ةاومممرب ا وممماياإل  ال ل امممإل لك  مممرب  قسممم 

 رسلهرج

  :ل الجري ييميا 

 الملخص:
قمريلا بكيامر  ،هاأ هللا وبحرنل  ت رلى لكسم إل ال  لومإل مةممإل نرقم ا  يم  المحم  ي 

 الت قيق  التمحاص  ل  ياتفلا في ق لل المل ومرب رمجملث   مإل ة اتامر   ،رلحفظر
 ي لفمممإل يممم ق يلاف تمممل م  ي رلفتمممل  ،حتمممى تتب مممله  فمممي لمممل يمممل   بكمممى حممم  

  ارن و ب هذا االختاف بي  الث رب  قريلا بتأصيل نلعاإل    ،لكحفرظ المت  ي 
رب الحممم ال  يممم  همممذال االختافممم ، حامامممر   ومممرةل لفمممفار ،همممذال االختافمممرب 

 الفرذ.
 لاممممذا ت مممم ثب  ت لبممممئ ت لوفممممرب ا ةمممممإل  ، هممممل يمممم  معمممممي منمممملا  الحمممم ال 

لكح ال الفرذ،  الذ  اوت ل بكال االصطاح ب م  مهمل الحم ال يمر بملف رمل 
 ال بمممم  ماممممل يمممم  قيمممم   التفمممملث  ، ترر ممممل الحممممرفظ ابمممم  حجممممل ،ا يممممرش الفممممرف ي

  الم رلفإل لأل لى.

الم رلفمممإل ال مممرثة  يممم   ا  ل ولجمممم عمممملم يفاممملش الفمممرذ ةلمممى ميممملة  ا مممإل: 
 ال كيكممي يمم  تفمملث  ،ابتبممرة هممرهل عبممرةتي ا يريممرن الحممر    الثممرني:الث ممرب 

: من  الثرلممل   تفمملث المملا   يطك ممر لمم خلل ا فمملاث ال ممحرح تحتاممر ،الث ممإل يطك ممر
 ،م كل فامر رم  ى  اح  بي  الفرذ  ال ا طاقا ةمإل المت  يي  ل  يفلقلا في 
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فأةثب فمي همذا البحمل ا ومارش رفمير يسميل فمي ت لومب  تاسميل حذا مإل الفمرذ 
 همامممإل  ، باقتمممل رهيممملال يممم  منممملا  بكممملش الحممم ال  ، صممملةال  منلابمممل،  حاممممل

لكمملن السممايإل ي ممل يمم  دممل   الحمم ال  ،اللقمملف بكممى يفامملش الحمم ال الفممرذ 
 ال حاح.

 ،لتملجح خطمأ الث مإل   هممل ،ال يحمت  رمل    ،الحم ال العمفام   الفرذ يم  منملا 
الهممملم  الاممم ف يممم  ادمممتلا  نفمممي  ، ال ي ت مممل رمممل فمممي المترر مممرب  ال الفممملاه  

 الفذ ذ في ح  ال حاح هل التأ ي  بكى من الث إل ق  ضبط لل ح ال ر ي ل.

 .تأصيكاإل  –ثةاوإل   –الفرذ  -: الح ال الكلمات المفتاحية
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Gay talk is an application rooting study. 

Aisha Mohammed Noureddine Mohammed Abd El , Said 
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University email:  

Abstract: 

God almighty prepared the Prophet's Sunnah as imams of 

modernists, who preserved, scrutinized and scrutinized 

and not content themselves with accepting the narrations 

merely by trusting their novels until they followed them in 

each narration separately, knowing how agreed or 

contrary to the preservation of the believers, and 

explaining the reason for this difference between trusts 

and rooting out the quality of these differences, their 

judgment and the means of detection, and these 

differences of abnormal modernity. 

He is one of the most close types of hadith, and therefore 

the definitions of imams for the gay hadith, which was 

settled by the hadith people, are what Imam Shafi'i knew, 

and followed by Al-Hafiz Ibn Hajar, and it is necessary to 

restrict the uniqueness and violation of the former. 

The ambiguity of the concept of homosexuality is due to 

three things: the first is the rare violation of trust and the 

second: the apparent consideration of the words of the 

ruling imams, and the cell of the uniqueness of trust at all, 

and the uniqueness of the narrator at all to enter the 

individuals of the saha under the third: that the advanced 

imams did not differentiate at all between the gay and the 

denier in one sense, 
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In this research, I wanted to contribute something easy to 

bring the truth, images, types, judgment, and relationship 

to other types of modern sciences closer to the concept of 

abnormal hadith, because safety is one of the conditions 

of the right talk. 

The purpose and purpose of requiring that homosexuality 

be denied in a proper way is to emphasize that trust has 

controlled every particular conversation. 

Keywords: Hadith- Gay - Study - Rooting. 
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 المقدمة 
 ال ممممما   ،حمممممم ا لثيممممملا طيبمممممر يبرةلمممممر مامممممل ،الحمممممم  ا ةا ال مممممرلمي 

  بكمى للمل  صمحبل ،الملومكي  ومي نر يحمم   مدملف    ،ال كق  وي   الساش بكى  
  ...      ، ي  اتب ا  رإحسرن ةلى الش ال ا  ،الكلاش

يم    مةمإل نرقم ا  ،ف   قاي هللا وبحرنل  ت رلى لكس إل ال  لوإل جاربذ 
بممي  تمييمم ا  ،التمم قيق  التمحمماص    ، ممارنإلال   ،رممرلحفظبكياممر  ريلاقمم ،المحمم  ي 

ومرة ا فمي ذلمل بكمى نام  قملو  فأوسملا   ، الم  ملل  المملث ث   ،ال حاح  السذا 
  لممم  ياتفممملا فمممي ق ممملل المل ومممرب  ،،  ابت ممملا ررلسممم    الممممت ال لابممم   العممملارط

يممم ق ي لفمممإل    ،بكمممى حممم    مممإل ة اتامممر حتمممى تتب مممله  فمممي لمممل يمممل   رمجممملث 
   امرن وم ب  ، ن الث مإل قم  ي طمأ م  اام  ،يلاف تل م  ي رلفتل لكحفرظ المت  ي 

ليتح ممق لامم  من  يمم  التفمملث م  الم رلفممإل م  عيلهمممر بممي  الث ممرب  االخممتاف هممذا
بتأصمميل ةمممإل ال  ممرث  ا  ، ه ممر قممرش ال كمممرر ،ر ي ممل الث ممإل قمم  ضممبط لممل حمم ال 

 حامار   ومرةل لفمفار البرلهمإل   ،الت ريل ي ار   طلق   ،نلعاإل هذال االختافرب 
 يممم  همممذال االختافمممرب لالحممم ال الفمممرذل ال مممرت  بممم   هممم  ر مممي  ،فمممي ال قمممإل

فتلتمممب بكمممى همممذال الم رلفمممإل بممم ش ق ممملل  ،خمممرلفلا عيمممله  يممم  المت  مممي  ،الث مممرب 
  هلي  معمي منلا  الح ال  مبسلهر. ،الح ال 

 إشكالية البحث:
 ،تظامممل فمممي عمممملم يفاممملش الحممم ال الفمممرذ فمممي لتمممب االصمممطاح 

حيمل الاجاملن صم ل إل فمي تكملو    ، ص ل إل اثةا ل بكى ال اةوي   البرحثي 
 و ثاث التحيل ب   يطرل إل يمر لتمب   ،ت لة يتكريل ب  حذا إل الفرذ  منلابل

 ب ممم  االطممما  بكمممى تط ا مممرب  ، ي مممطكح الحممم ال  حللمممل خرصمممإل فمممي لتمممب 
 ل كل.ال كمرر في لتب ا
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   أسباب اختياري لموضوع البحث
ي   دل   لكلن السايإل ي ل    ،يفالش الح ال الفرذ   اللقلف بكى مهماإل   -1

 . دل   الح ال ال حاح

 . جمم دترب يسرةكل ي  لتب ي طكح الح ال الم تكفإل -2
الح ال ا خلق  -3 منلا  بكلش  بب ي  الفرذ  يثل زورثاب   ،ةهارة باقإل 

   . الم ل  ، الم كل ،الث رب 

 ش رفممير يسمميل فممي ت لوممب  تاسمميل حذا ممإلرومماا مةثب فممي هممذا البحممل  -4
 باقتممل رهيمملال يمم  منمملا  بكمملش  ،الفممرذ  صمملةال  منلابممل،  حامممل ي لفممإل

 ا رحممممرم الم رصممممل  وممممرهمئ فممممي  ،فا ممممرض ر ممممي الكتررممممرب  ،الحمممم ال 
ي اممممر يممممر ذلمممملب فممممي  ،إل  تسممممايل ر ممممي جلانممممب الحمممم ال الفممممرذ تجكامممم

 لال ةاورب السرر إلل في هذا البحل 

ال  ي   -5 لس إل  اثل     ،ح ي  رمر  بكليار  خ يإل  في  ةواريي   يحر لإل 
 الماتبإل الح اثاإل. 

 الدراسات السابقة
ر ي  بكى  ا  رثيماإل   قفئ  التي     ،ال ةاورب  الم رصل   ا رحرم 

 ي ار:   ،جلانبل ت ر لئ ر ي  ،تعم ئ في ر ي يبرحثار الح ال الفرذ 
لك لتلة    ،يلازنإل بي  المت  يي   المتأخلو   -الفرذ  الم كل  زورث  الث إل   (1

مصل هذا    ،مبل ذة ب   ال رثة ب  ي طفى ب  ب   اللزاق المحم  
ة  الكترا: ةورلإل ثلتلةاال ي  الجري إل ا واياإل رإدلاف ا وترذ ال لتل 

ي ل ف بلاث  ال كماإل،    نفل  ،رفرة  الكتب    -هم    1426بيل ب  ثاة 
 . ش 2005
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رحل  -لألوترذ ال لتلة ب ب بطاإل  ،ي  منلا  الح ال العفام الفرذ  (2
الس إل  السيل   رحلم  يلل   رمجكإل  ي فلة  ال ريس  -بكمي  ال  ث 

 ش 1991-هم1411
الستإل  (3 الكتب  خال  ي   تأصيكاإل  تط اذاإل  ثةاوإل  الفرذ   ا حرثال  

 . جري إل ا زهل ال ةورلإل ثلتلةا  –ب   ال  و  لك لتلة يحم  بي  

الفرذ ي  الح ال  م لال في ا حارش الف ااإل لك لتلة يحم  زلي يحم   (4
 . هم1422جري إل ال رهل    -ال ةورلإل ثلتلةا –ب   ال اي   

 . ا وترذ ال لتلة حم   المكيبرة  ،الح ال الم كلل قلاب   ضلارط  (5
ا حرثال  ت كيكار   (6 ت حاح  في  المت  يي   المتأخلو   بي   الملازنإل 

 . ش 2001/هم 1422ال لتلة حم   المكيبرة  

فلج   (7 ةبلاها   هفرش  ال لتلة/  لألوترذ  التفلث  ب ةاوإل  المح  ي   –ب ريإل 
    .ش2006 –رحل بكمي ي فلة رمجكإل قطر  مصلل ال ا  ررل رهل   

ال ةاب ي  م الفرذ هذال  حلل  يست كإل  ثةاوإل  لاسئ   الب ي    ،ورب 
  ، ) الف ارر(  م  يفاليل ب   عيل المح  ي   ،ا  رة المتلتبإل بكالا خل ت ر ل  

  ت كإل تأصيكاإل فأةثب باذا البحل االوارش ب ةاوإل يس   معفل ر ي المسرةل رل  
المح  ي  اصطاح  في  الفرذ  رل  ،حلل  المت ك إل  ب ورث    ، المسرةل   باقتل 

   لكت اخل بي ا . ، الم كل ، الم كل ،الث إل
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 خطة البحث

 .  خرتمإل ، مة  إل يبرحل  ، ق  جرر البحل في ي  يإل
الملضل ال مهماإل  بكى  البحل   ،م  يإل:  تفتمل  اختارة     ، إدارلاإل   و ب 

 .ي اجي في البحل    ، خطإل البحل  ، ال ةاورب السرر إل ،لكملضل 
الفرذ الكهإل  المبحل ا  ل: يفالش  المح  ي   ، في   وفتمل بكى    ، اصطاح 

 المطرلب اآلتاإل: 

 .المطكب ا  ل: ت لوم الفرذ في الكهإل

 :  المح  ي  صطاحت لوفل في ا المطكب الثرني: 

 ت لوم ا يرش الفرف ي  :م ال

 ت لوم ا يرش الحر    : رنار

 ت لوم الحرفظ ال كيكي  رلثر:  

 ت لوم ا يرش اب  ال اح  :ةار ر

 ت لوم الحرفظ اب  حجل :خريسر

ا يثكإل ذلل  يم  مقسريل  الثرني:  ي لفتل  ،التط اذاإل  المبحل   حامل    ، فرة   
الفلاه ؟      ، صلةال المترر رب    في  ررلفرذ  ي ت ل   ا إل   مال  هل 
 :يطرلب 

 . فرة   ي لفتل ،المطكب ا  ل : مقسريل يم ذلل ا يثكإل

 .  صلةال ،الثرني: حا  الح ال الفرذ المطكب 

 ل ررلفرذ في المترر رب   الفلاه ؟المطكب الثرلل: هل ي ت 
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ال حاح ح   في  الفذ ذ  نفي  ادتلا   الثرلل:  جل  يسمى    ،المبحل   هل 
 صحاحر؟ 

 .المطكب ا  ل:  جل ادتلا  نفي الفذ ذ في ح  ال حاح 

 المطكب الثرني: هل يسمى الفرذ صحاحر؟  

 الفرذ رهيلال ي  ا نلا  الح اثاإل.المبحل اللارم: باقإل الح ال 

 .المطكب ا  ل: ال اقإل بي  الح ال الفرذ  زورث  الث إل

 . المطكب الثرني: ال اقإل بي  الح ال الفرذ  الم كل

   .ال اقإل بي  الح ال الفرذ  الم كل  :المطكب الثرلل 

 :  تفتمل بكى مه  ال ترة   التلصارب.إل ال رتم
 : منهجي في البحث

االوت لاةي الم ا   ال      (1) اتب ئ  ال طلاب   (2)  ،  التحكيكي  اتب ئ  حيل 
 ال كماإل اآلتاإل: 

 

 و تمم  بكمى  ،هل الم ا  المذ  ي ملش بكمى تتبمم الج ةامرب لكلصملل ةلمى قربم   بريمإل   (1)
التح ق ررلماحظإل الم ظمإل  التحا  في المتهيلاب الم تكفإل ) البحل ال كمي ي رهجل 

 (.49 ت  ارتل. ث/ يحم  زورن بمل ص 
هل بمكاإل ب كاإل ت لش بكى ب ل صفرب الفير م  ب رصلال ر عمار بم  ر مي حتمى   (2)

 فمي لكتمر الحمرلتي   ، ق  يالن يرثير م  تجلو امر م  ب كامر ،يما  ةثةا ل ةثةا ر  اضحر
 و تامي ةلممى  ،ا ت مل ب مر يمم  المجاملل ةلمى الم كمملشد  نمل ا م م يمم  فكمل  لكامإل عريعممإل

مسمممت  يإل التفسممميل  ال  ممم   االومممت بر . )  يممم  بمكارتمممل ال ،ب رصمممل يحممم ث   اضمممحإل 
 ( . 102الم طق الح ال  ي ره  البحل. ث/ يحملث قرو  ص 
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ال كمرر  ،اوت لار -1 مقلال  لةار  الح ال    ، جمم  حلل  تط ا رتا      ي 
اللوم  الطرقإل مامر  بكى ق ة  - الح اثإل    ،الفرذ ي  الم رثة ا صيكإل 

 . -اطك ئ بكال

 .  ثةاوتار ثةاوإل  اماإل ررلتأصيل ،تحكيل ا قلال  اآلةار  -2
ب ا  -3 لمر  ةثب  ال كمرر  مةار  ررل ارن    ،بلم  ةير  بكيار  الت  يب     

 .رلم رقفإلر الت  ب لار  الفلح م 
الحرجإل  -4 ب    ا قلال  ال  لص  ر ي  ذلل    ،ي رقفإل  في   ابتم ب 

ا ةمإل   ةث ث  رر صلبكى  ال لاب    ،السرر ي   تحكيكار  ن  هر  فق  م  
 . المتب إل في االصطاح

 تذاكار    ،في هيئإل ب رصل  يسرةلصارعإل بلم اآلةار  الم رقفرب   -5
 .  ال اةس ،ص يفي  رأوكلا وال ياسل ليتح ق رل ال فم لك رةئ ك مر

تل يق ال  لص  ال  لل ر    لل ن ل ةلى ي  ةال يم  ضم بايإل   -6
 إن لرن عيل ذلل   ،ن ل ال ص بكفظل ث ن ت لفت  اص في حرلإل  

 .مديل ةلال راكمإل ) بت لف( 

 . ب   خرتمإل  ه  ال ترة   التلصارب  -7

 من    ، وكام ي اللد   ال لاا   ، الس اث   ،فرهلل موأل من الزق ي ال لن 
 من اا ا ر ال لا  المستذا  ةنل ن      ،يج ل هذا ال مل خرل ر للجال الكلو 

 المللى  ن   ال  يل.  

 *  *  *  *  *  * 
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 المبحث األول 

 واصطالح المحدثين  ،اللغةمفهوم الشاذ في 

 المطلب األول 

 في اللغة :تعريف الشاذ

َيُفذ   الفْيُر  الذارس ُ   َدذَّ  بكى  ررلكسل    َدّذًا  ُدُذ ذًا:   ررلع   َوِفّذ 
 . (1)  ْمُالِة َ َنَ َة، َفُاَل درذ  اْنَفَلَث َبِ  اْلجُ 

 قرل الكيُل: َدّذ اللُجُل،    ، الفي   الذال ا ل بكى االنفلاث  المفرةقإل 
 .(2)ِةذا اْنَفَلَث ب  َمصحرِرل،  لذلل ُلل  ديٍر ُيْ َفِلث فال درذ  

قبرةكا   ال    ي   ال لش  لاسلا  في  يالنلن  الذا   ال رس:   دذاذ 
ِفي َحِ اِل َقَترَثَ  َ َذَ َل َقْلَش ُللٍ  َفَ رَل    ،الح ى: المتفلق ي ل  ي رزلا .  دذان

مْتَبَم   ي ُعلثًا«  »ُ  َّ  َصْ لًا  ال لِش  َبْ     (3)ُدذَّاَن  َ َخَلَج  ِيْ ُاْ   َدذَّ  َيْ   َمْ  
دَرّا  ُدبرَّن   ِيْثُل   ، َدرذٍّ َجْمُم  يِ   َ َجَمرَبِتِل.  ُدذَّان  الفِّ ِرَفْتِح  ُهَل  َ ُوْلَ ق 

 .(4) ،  ُدذَّاُن ال َّرِس: ُيَتفّلُقله الُمتَفلِّق ِيَ  الَحَ ى َ َعْيِلالِ 

 

 (.494/ 3لسرن ال لا الب  ي ظلة) (1)
 (180/ 3ي رااس الكهإل الب  فرةس )( 2)
( مخلجممل ا يممرش الط ممل  فممي جممريم ال اممرن فممي تأ وممل ال ممللن : تفسمميل ومملة  همملث: قللممل 3)

 مبمممممل الفممممما   ، 441/ 15ج ك مممممر برليامممممر ومممممرفكار ...(  يلنمممممرت مممممرلى ) فكممممممر جمممممرر م
/ 2ا صمم ارني فممي ال ظمممإل : رممرا ذلممل الماةكممإل المممللكي  فممي السممملاب  ا ةضممي  

 ) بكفظ دذاذ ال لش(  798-800
 (.453/ 2ال اريإل في علوب الح ال  ا  ل الب  ا  يل الج ة  ) (4)
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، الفير: نحرال  مق رال  مدذ  ،نرثة مدذ اللجل، ةذا جرر ر لل درذ و 
درذا  ال نرثا ب  ا بلابي: ي رل: ير ا   فان   و رل: درذ، م  يت ح،  ب  ا

 .(1) قتكلةال ف كل، ةذا لرن دجربر ال اك رال مح  ةال 

  التفلق . ،فرلفرذ في الكهإل ا  ة حلل االنفلاث 

 *  *  *  *  *  * 

 لمطلب الثانيا

 تعريف الشاذ في اصطالح المحدثين 

  األئمة للحديث الشاذ: تعددت وتنوعت تعريفات

 تعريف اإلمام الشافعي: : أوال 
لممماس  ل: (3)ا يمممرش الفمممرف يقمممرل  :قمممرلرسممم  ال  (2) ة ق ا يمممرش الحمممر  

الفرذ من ال   الث إل ير ال ال   عيلال، ةنمر الفرذ من ال     مإل  حم اثًر ي مرل  
 . (4) لير ة ق ال رس

 

 (.373/ 5لك  ي   )ترج ال ل س ي  جلاهل ال ريلس  (1)
الحرفظ الك يل مبل ب   هللا يحم  ب  ب   هللا ب  يحم  ال اسربلة  ي لف ررب  ال ام ،   (2)

هممم )  405ي اممر المسممت ةض  ي لفممإل بكمملش الحمم ال ، تمملفي ومم إل  ،صممرحب الت ممرنام
 (  . 410طب رب الحفرظ لكسيلطي ص ، 163/ 17ويل مباش ال  ار لكذه ي 

اثةوممس بمم  الفبممرس بمم  بثمممرن بمم  دممرفم ل لدممي ن وممل ي ممل ةلاممل ا يممرش يحممم  بمم   (3)
دممذةاب  ، 5/ 10هممم) ومميل مبمماش ال مم ار 204ا سممب المممذهب الفممرف ي تمملفي ومم إل 

 (. 10-9/ 2الذهب الب  ال مرث الح  كي 
 . 183ي لفإل بكلش الح ال لكحر   ص (4)
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الت لوم في  ال رس  ي   ي      الملاث  عيلال  بكال  ثل  الث رب(  م :) 
في فتح   (1) الس ر     ا يرش  لذا فسلال ،الت لوفرب اآلتاإل اللاةث  ب  الفرف ي 

: ال لاقي  لالمهيل  الث   :(2) قرل  ي رل   ير  الفذ ذ  الما   إل ذ    ... مال 
 . فرلفرف ي ح  ل
ال رس ;  )الما( ررلام   وال ت فافر، م  الجمربإل الث رب ي     قرل الس ر  :

  .(3) لرحيل ال يما  الجمم بي امر 
لاس الفرذ   ل :الفرف ي  قرل    :رس  ال قرل  (4)   ة ق ال طيب البه اث 

الح ال   الح ال من  ي   الفرذ ي   ةنمر  ل  ال ال عيلال،  الث إل ح اثر  من ال   
   .(5)  لال   الث رب ح اثر مافذ ب ا   اح  ما رلفا 

 

ي  مدال ت رنافل فتح   ،ا يرش الحرفظ  ،دمس ال ا  يحم  ب  ب   اللحم  ب  يحم  (1)
هممم )  ال مملة السممرفل بمم  مخبممرة ال مملن 902تمملفي ومم إل  ،المهيممل دمملح ملفاممإل الحمم ال

 ( .  194/ 6ا باش لك ةلكي  ، 18ال ردل ل    ال رثة ال ي ة س ص 
ب مم  المملحم  بمم  مبممي راممل بمم   مبممل الفعممل زومم  المم ا  ب مم  المملحا  بمم  الحسممي  بمم   (2)

تملفي وم إل  ،لرن حرفظًر يت  ًر برةفمًر رف ملن الحم ال   رلف مل  ال ل امإل  ،ةبلاها  ال لاقي  
 (.4/171) العلر الايم  هل ال لن التروم لكس ر   ،هم806

 .1/244فتح المهيل دلح ملفاإل الح ال لكس ر    (3)
صرحب الت رنام ي ار ترةو  ره اث،  ،البه اث ا يرش الحرفظ محم  ب  بكي ب   ربئ (4)

طب مممرب الحفمممرظ ص  ، 18/270همممم ) وممميل مبممماش ال ممم ار 463 الكفريمممإل تممملفي وممم إل 
433 .) 

( رممرا تمملض االحتجممرج 1/339الكفريممإل فممي ي لفممإل مصمملل الل ايممإل لك طيممب البهمم اث ) (5)
 رم  عكب بكى ح اثل الفلاذ  ة ايإل الم ر يل  الهلاةب ي  ا حرثال.
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ل(1)   ال كيكي  الحرفظ   قرل  الفرف ي  جمربإل    :  قرل  ف    الفلاذ   مير 
لفظ  اح   ول ول   إل   الث رب بكى  ال ول  ير  ب  نر  الفرذ  الحجرز:  مهل  ي  

  . (2)  لخافل زاة ا م  نرق ر
ب  الفرف ي قرل: ل ةنمر الفرذ رس  ال    (3)   اب  مبي حرت ا يرش   ة ق  

الث رب ح اثر بكى نص،    ال ول   إل خافر   لل ااتا ، فاذا الذ   من ال   
  .(4)  ي رل: دذ ب ا  ل

  قرل ميعر:

ي ل   محفظ  اللجل ر اف ي  هل  يهكط  يأتي رفير في    ،لةنمر  م  
 . (5) ل هل ي فلث  ،ه  ب ث  ،ر حفظ ي لالح ال يفللل مال ي  ل  يحفظ ي ل ي 

) م  الفممرف ي فممي باممرن   هممذا الممذ  ذلمملال : (6)قممرل الحممرفظ ابمم  ةجممب 
ي  ممى قمملل لثيممل يمم  ا ةمممإل الحفممرظ فممي الجمملح فممي  :ر  ممل ال رصممإل (الحجممإل 

، م  يحمم م رمممر ال اترر ممل الث ممرب يحمم م رمممر ي ممرل  الث ممرب ل ثيممل يمم  الممل ا  
 

لمممرن   مممإل برةفمممر ررللجمممرل  ،ال رضمممي الحمممرفظ مبمممل ي كمممى ال كيمممل بممم  ب ممم  هللا بممم  محمممم  (1)
هممم) ومميل مبمماش 446تمملفي ومم إل  ،يمم  ت ممرنافل ا ةدممرث فممي ي لفممإل اللجممرل ، ال كممل

 ( .666/ 17ال  ار  لكذه ي
 .1/176االةدرث في ي لفإل بكمرر الح ال لك كيكي  (2)
 ،الملحم  بم  مبمل حمرت  يحمم  بم  اثةومس التماممي الملاز  ا يرش الحرفظ مبل يحمم  ب م   (3)

 (.346هم ) طب رب الحفرظ ص 327 رن رحلا في ال كل  ي لفإل اللجرل تلفي و إل 
 .179لثاا الفرف ي  ي رقبل الب  مبي حرت  اللاز  ص  (4)
 . 10/470ررا بتق الفلول  ،ي لفإل الس    ا  رة ب  ا يرش الفرف ي لك يا ي (5)
المح م زو  ال ا  مبل الفلج ب   اللحم  بم  مبمي الفبمرس محمم  بم  حسم  بم    الحرفظ(6)

تملفى  ،يم  مدمال يفلفرتمل دملح بكمل التليمذ  ،ةجب السايي البهم اث   م  ال يفم ي
 (.540هم ) طب رب الحفرظ ص 795و إل 
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اش: لكمم  الفممرف ي ابت ممل من ال ي رلفممل الث ممرب،  لاممذا قممرل ر مم  هممذا الكمم لبكاممل
  (1) لرمر يح م الث رب خافل. -  -)بلوئًر( من يح م ب  ال  ي ل

الس ر   :ل   مر ت لة بك  من الفرف ي قي  التفلث ر ي ا :   ا يرش  قرل
 (2)الث إل،  الم رلفإل.ل 

 يرش الفرف ي: ي  مقلال ا  ن كص يمر و ق 

من الفرذ ب  ال هل: ير ة اال الث إل ي رلفر لمم  همل م  مق ي مل حفظمر م  
 ب ثا.

ررلفممذ ذ تفمملث الث ممإل يممم الم رلفممإل لممم  همم  مةجممح منممل يفممتل  لكلصمم  
 ي ل.

من ال   الث إل ح اثر ب  دما  في وم  م  ام  ص فمي ةوم رثال م  يت مل    صلةتل:
 ب  ذلل الفا . الذا  ة  ال الث رب  ي رلفر بذلل لسرةل

فا  مير ير حا  الفرف ي بكال ررلفذ ذ   ل:  (3)  اب  ال احا يرش  قرل  
 .(4) لةدارل في منل درذ عيل ي  لل

 

 .582/ 2دلح بكل التليذ   (1)
 . 1/246فتح المهيل  (2)
لم ا  بم  بثممرن دا  االواش  ت ي ال ا  مبل بمل  بثمرن ب  ب م  الملحم  صماح ا  (3)

لممرن ةيريممر ررةبممر حجممإل بمم ي  ال ظيممل فممي زيرنممل يممم المم ا   ،بمم  يلوممى الفممالز ة  
طب مرب الحفمرظ ص  ، 140/ 23همم)  وميل مبماش ال م ار 643 ال ارنإل تملفي وم إل  

503 . ) 
 . 77رم  يإل اب  ال اح ص الم ل ف  ،ي لفإل منلا  بكلش الح ال (4)
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: فمممممإذن المممممذ  قرلمممممل الفمممممرف ي م اًل همممممل  (1)ابممممم  لثيمممممل الحمممممرفظ قمممممرل  
 . (2)ال لاال  

 تعريف الحاكمثانيا: 
الفرذ ي  الل ايرب،  هل عيل الم كلل فإن الم كلل يمر   : لقرل الحر  

حم ال فمي حم ال م   هم  مامل ةا  م  مةومكل  احم  الق  بكمى بكتمل منمل ثخمل  
 لماس لكحم ال  ،فلصكل  اه ، فأير الفرذ فإنل حم ال اتفملث رمل   مإل يم  الث مرب 

 . (3) للذلل الث إل  مصل يتررم

 فيه أمران: وظاهر التعريف

من الفرذ عيمل الم كملل يم  جامإل من الم كملل قم  بملف  بكممئ بكتمل   :األول 
نمل الوم  تفملث الث مإل م :الثاانير اف الفرذ فإنل ل  ي   بكى ال كإل مامل، 

 يطك ر.
مافال رمر ا فلث رمل ال م ل  ...ل قرل:  يرش اب  ال اح لاذا انت  ال ا 

 م ضح ي  ذلمل  ،... (4)الحرفظ العررط، لح ال: ل ةنمر ا بمرل ررل ارب ل 

 

 ،المحمم م الحممرفظ ذ  الفعممرةل بمممرث المم ا  مبممل الفمم ار ةومممربيل بمم  بمممل ابمم  لثيممل (1)
 (. 534هم ) طب رب الحفرظ ص 774صرحب التفسيل  الترةو  تلفي و إل 

 . 58البربل الحثيل اخت رة بكلش الح ال  ص  (2)
 .183ي لفإل بكلش الح ال لكحر   ص (3)
  امم لمرن بم ر الملحي رمرا  تمرا بم ر الملحي، صمحاحل، فمي ا يرش الب رة   مخلجل (4)

 يم  جم ر صمحاحل فمي  ا يمرش يسمك  ، 1حم ال ةقم    1 /3هللا   ةوملل ةلمى
 /3 منمل ام خل مامل الهم    ،ةنممر ا بممرل ررل امإل ا يمرة ، رمرا قللمل   تمرا ح ال،
 . 1907ح ال ةق   1515
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نامى بم   في ذلل: ح ال ب م  هللا بم  ثا مرة، بم  ابم  بممل: ل من ال  مي 
 ، تفلث رل ب   هللا ب  ثا رة. (1) بام اللالر  ه تل ل

ثخل   صكى هللا بكال  وك   ال  ي ح ال يرلل، ب  ال هل ، ب  منس: ل من  
فكل هذال ي لجإل    ،. تفلث رل يرلل ب  ال هل    (2)ياإل  بكى ةمول المهفل ل

علاةب   رل   إل.  في  تفلث  ةو رث  اح   ةال  لار  لاس  منل  يم  ال حاحي   في 
لك هل  نحل   ل  الحجرج:  ب   قكيكإل.  ق  قرل يسك   لذلل عيل  ال حاح مدبرال 

فاذا   ال يفرةلل فيار مح ، رأورني  جارث ل.،  تس ي  حلفر ال ول ب  ال  ي  
الذ  ذللنرال  عيلال ي  يذاهب مةمإل الح ال ا ي  لل منل لاس ا يل في ذلل  

 . (3)  لاق الذ  متى رل ال كيكي  الحر  بكى ا ط
بل    الس ر  :  الحرفظ  قرل   الت لوم،  باذا  ا فلث  ل   الحر    ل    ةن 

ال ل    الح ال،   (4)  قرل  ةنل يذهب جمربرب ي  مهل  ل  الماذا:  في دلح 
 .(5)قرل:  هذا ضفام ل 

 

 2/896 تمرا ال تمق: رمرا بامم الملالر  ه تمل  صمحاحل، فمي الب مرة  ا يمرش  مخلجمل(1)
صمحاحل: لتمرا ال تمق: رمرا ال امي بم   فمي  ا يرش يسك  ،-بكفظل -2389ح ال 

 . 1506ح ال  2/1145بام اللالر  ه تل 
 ياممإل بمم  ن  ،لتممرا الحمم : رممرا ثخمملل الحمملش ،مخلجممل ا يممرش الب ممرة  فممي صممحاحل (2)

 ا يمممرش يسممك  فمممي صمممحاحل: لتمممرا الحممم :  ،-ب حممملال -1749حممم ال  2/655ةحمملاش
 . 1357ح ال  3/989ررا جلاز ثخلل ياإل رهيل ةحلاش 

 . 78-77ي  يإل اب  ال اح  ص (3)
يم   ،بايمإل ررلف مل  الحم ال، ي مبل زللومر يحيمي بم  دملف بم  يمل  بم  حسم  الفمرف  (4)

هممم) 676 ا ة  مملن ال ل وممإل تمملفي ومم إل  ،مدممال يفلفرتممل الم اممرج دمملح صممحاح يسممك  
 ( .324/ 15ترةو  ا واش لكذه ي 

 . 1/246فتح المهيل  (5)
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:ل فإن هذا لل ُةث لُلثب محرثال  قرل  اب  لثيل  الحرفظانت  ال ميعر    
 .(1)  ثيل  ي  هذا ال مط  ت طكئ لثيل ي  المسرةل ب  ال الةل. وهللا مبك ل 

ال اح  الحرفظ  تررم  ف ا   بكىاب   االنت رث  ال ل   هذا  اب       ،يرش 
  ،  الذ  ثف ا  ةلى ذلل للنا  نظل ا ةلى لاش الحر   بكى منل ت لوم   ، ثيل

  قرل ال ةلفي  ،فت   لال رأنل عيل يرنم ل خلل مفلاث ال حاح مال  ،  ح  لكفرذ 
الفرذ ل:  (2) بلف  ف    الحر    جاإل    ، مير  ي   ةال  بكال  ي لل  ال   الت لوم 

ما رل هذا عيل جريم م  عيل يرنم فإنل قرل ةنل عيل يرنم    ، الجمم م  الم م
ر   من  ل خلل الح ال الذ  انفلث رل اآلحرث يم للنل  ةث في ال حاح ]فككح

ي لل ال ي ت ل في  ة ث الح ال الم فلث في ال حاح[  نل ل  يحا  ر حتل  
 ن التفلث ة مر ا ج ل رمر    د ال رع فل بل رفذ ذال  ال اك ش ي  ذلل ض فل

 . (3)  لاكح ل ررل حاح م  الحس 

ةلمممى ت لومممم  المممذ   جامممل الحمممرفظ ابممم  ال ممماح  يممم  تب مممل ووجاااه االنتقااااد
الفممرذ هممل تفمملث الث ممإل رأصممل ال  لمملن هممرهل عبممرة  الحممر    من :الحممر  

 بكممى هممذا التفسمميل نجمم  عبممرة   ،يتممررم لممل ال ا ممرقي اللصمم  ررل ممحإل
 واملن الفمرذ المملاث ب م ال لماس   ،لصمحاح علومب   لتسمر     لصحاح درذ ل

 بكممى ابتبممرةال  ،لكحمم ال رممرلتفلث  إنمممر هممل  صمم   ،يمم  مقسممرش العممفام

 

 . 58البربل الحثيل ص  (1)
الم ممل   ،الفمما  ا يممرش بمم ة المم ا  بمم  يحممم  بمم  باممرثة بمم  ب مم  هللا التللممي ا صممل (2)

هممم) الممم ةة الكري مممإل فمممي 794تممملفي وممم إل  ،ب مممي ررلف مممل   صمملل  الحممم ال ،ال ةلفممي
 (. 5/135معارن المرةإل الثري إل الب  حجل ال س اني 

 . 153/ 2ال كئ بكى ي  يإل اب  ال اح لك ةلفي   (3)
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ا يمممل المممذ   ،ت لوفمممر لكفمممرذ ال يم مممم يممم  ثخممملل ا فممملاث ال مممحرح مامممل
  هذا ل  ي ل رل مح  ي  ال كمرر.   ،اتلتب بكال ةث االفلاث ال حرح

    : تفسير اإلمام ابن حجر لتعريف الحاكم
الفممرذ من  ن الحممرفظ ابمم  حجممل ت بممل ةلممى من يمملاث الحممر   ميعممرعيممل م

 وهممرال الم كممل رممأن ذلممل  قمم  بكممى بكتممل قممرل الحممر  :  ل يمم  مقسممرش الممملث ث:
 لال الإل بكى جاإل الله  مال،  الفرذ ل  الق  مال بكى بكإل لذلل.

    ممي يمم  لمماش الحممر  :  و  مم ح ل:(1)) ابمم  حجممل( قمرل دمما  ا ومماش
فممي نفممس ال رقمم  منممل عكممط،  ال ي مم ة بكممى ةقريممإل المم ليل بكممى ذلممل، قممرل:  هممذا 
ال ي  ال ب  ي ل، قرل:  إنمر يهرال الم كل ي  هذال الجاإل، قرل:  هذا بكمى همذا 
مثق يمم  الم كممل راثيممل، فمما اممتما  يمم  الحامم  رممل ةال يمم  يممرةس الفمم  عريممإل 

 (2)   ش في ال  ربإل.الممرةوإل،  لرن في الذة   ي  الفا  الثرقب  ةولخ ال

  :ا يممرش الحممر   ب ممب ذلمملال الفممرذ  ذلممل يمم  خممال المثممرل الممذ  ذلمملال 
 يثرلل ير ح   ر مبل رال يحم  ب  محم  ب  ررللول قرل:   ر يلوى ب  هرة ن 
قرل: قتيبإل ب  و ي  قرل:   ر الكيل ب  و   ب  ا و  ب  مبي ح يب بم  مبمي 

: ل رن فمي عم    ت ملض ةذا اةتحمل ق مل ب  ي رذ ب  ج ل من ال  ي    الطفيل
ر  إذا  زومما الفمممس مخممل الظاممل حتممى يجم اممر ةلممى ال  ممل، ما ممكيامر جما ممً
ر  ممم  ومممرة،  لمممرن ةذا  اةتحمممل ر ممم  زوممما الفممممس صمممكى الظامممل  ال  مممل جما مممً

 

ال ا  مبل الفعل محم  ب  بكي ب  يحم  ب  بكي الك مرني ال سم اني   الحرفظ دارا  (1)
صمرحب الت مرنام الفلوم    ،الم ل ف ررب  حجل  همل ل مب لمب ي لررةمل   ،الم ل  

هممم ) العمملر الايممم  هممل 852ي اممر فممتح البممرة  دمملح صممحاح الب ممرة  تمملفي ومم إل 
 (.40-36/ 2ال لن التروم لكس ر   

 . 1/246فتح المهيل   ، 233/ 1 لوب ال لا   لكسيلطي ت ةوب اللا   في دلح ت  (2)
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اةتحممل ق ممل المهمملا مخممل المهمملا حتممى ي ممكيار يممم ال فممرر،  إذا اةتحممل ر مم  
 جل ال فرر، ف اهر يم المهلال.المهلا ب

هممذا حمم ال ة اتممل مةمممإل   ممرب  هممل دممرذ ل:  )الحممر  ( قممرل مبممل ب مم  هللا
ا و رث  المت  ال ن لف لل بكمإل ن ككمل بامر،  لمل لمرن الحم ال ب م  الكيمل بم  

 يمب الح ال،  لل لرن ب م  ا وم  مبمي ح  مبي ال  يل ب  مبي الطفيل ل كك ر رل
ل كك ر رمل، فكممر لم  نجم  لمل ال كتمي  خملج بم  من ياملن ي كملاًل، ب  مبي ال  يل 

 م  نظلنمر فكم  نجم  لي وم  بم  مبمي ح يمب بم  مبمي الطفيمل ة ايمإل  ال  جم نر همذا 
المت  باذال السارقإل ب   مح  ي  مصحرا مبمي الطفيمل  ال ب م  محم  يمم  ة اال 

 ظلنر فإذا    قرل: ف ، (1)ب  ي رذ ب  ج ل ب  مبي الطفيل ف ك ر الح ال درذ 
 مم  ة ق رسمم  ال ةلممى الب ممرة  قممرل قكممئ  ،الحمم ال يلضممل   قتيبممإل   ممإل يممأيلن 

ل تيبممإل يممم يمم  لت ممئ بمم  الكيممل هممذا الحمم ال قممرل يممم خرلمم  ي  ممي ابمم  ال رومم  
اممم خل ا حرثامممل بكمممى الفممميلخ  المممم اة ي  لمممرن خرلممم   :المممم اة ي قمممرل الب مممرة  

لضمم  قرل مبمل وم ي  بم  املنس لم  يحم م رمل ةال قتيبمإل  و مرل ةنمل عكمط  إن ي
 .(2) لا و  ب  مبي ح يب مبل ال  يل

 إنممممر  ،لي ي مممإللفمممرذ لممم  القممم  بكمممى بكتمممل اممملش لممماش الحمممر   من المفف
 ق  بكيار فامر  ح ور  هل لاش اب  حجلل    ي ي  لاش الحمر  :  و  م ح 

 .في نفس ال رق  منل عكط،  ال ي  ة بكى ةقريإل ال ليل بكى ذلل ل

فرقت ممل بكممى قيمم  الث ممإل  حمم ال،   ممي  يممر افخممذ ي ممل  ل ي ملل السمم ر  :
المله  منل يهرال الم كل ; ي  حيل ةن ذاض  ق  بكى بكتمل ال المإل بكمى جامإل 

 الفمرذ لم   ،مال، ي  ةثخرل ح ال في ح ال، م   صل يلول، م  نحل ذلل 
 

 .183ي لفإل بكلش الح ال لكحر   ص  (1)
 . 184الم  ة السربق ص  (2)
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،  همممذا يفممم ل رردمممتلاض همممذا يمممم ذاض )ي  مممي القممم  لمممل بكمممى بكمممإل م  ي ي مممإل 
الم كمملل( فممي للنممل ا  مم ح فممي نفممس ال رقمم  منممل عكممط،  قمم  ت  ممل عبرةتممل بمم  

 . (1)بل الفرذ مثق ي  الم كل راثيل اهم  ...ةقريإل الحجإل بكى ثبلاال،
عيمل  اضمح ال كمإل،   م فم  لث الحر   ر للل: ''الفمرذ عيمل الم كملل''  

  ال ي  ي منل نل  ي ف ل ب  ال كإل.

 ميمممممر بكمممممى طلومممممق ل الحمممممر   ل فمممممرلملاث ل : (2)ال ك ي مممممي  ا يمممممرش  قمممممرل
درة  ةلى  جلث قلاة  تم فم ةلمى ة  (3) ل ررالنفلاث: ير خرل  الفلاه  م  ال لاب .

  جلث خطأ في الح ال. 

  وت ي  ل ر يمر و ق:
مثق يمم  الم كممل راثيممل  هممل  ،يمم  مقسممرش الممملث ث من الفممرذ ب مم  الحممر    -1

 ال ي مم ة بكممى ةقريممإل المم ليل  فممي للنممل ا  مم ح فممي نفممس ال رقمم  منممل عكممط،
 . بكى ذلل

من يممم  نظممممل ةلمممى ت لوممممم الحممممر   لكفمممرذ رربتبممممرةال حممم ا مدممممال بكاممممل   -2
 ، همل همرهل عبمرة  الحمر   يم  تفملث الث مإل  ،ررن ةاج مفلاث ال حاح تحتل
المممذ    إنممممر نمممل  خمممرص يممم  تفممملث الث مممرب  ،لكممم  لممماس يممملاثال االطممماق

 اتلقممم  ال رقمممم  الجا ممممذ بمممم  ق للممممل  االحتجمممرج رممممل للجمممملث الممممله  ماممممل ،

 

 .246/ 1فتح المهيل  (1)
يم  ي م فرتل  ،الفذال الحرفظ المجتا  وملاج الم ا  بممل بم  ةومان الك مرني الم مل    (2)

) طب مممرب الحفمممرظ ص  همممم805يحروممم  االصمممطاح فمممي بكممملش الحممم ال تممملفي وممم إل 
542. ) 

 . 238يحرو  االصطاح ص  (3)
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لممر ام ل بكامل ميعمر يمر ذلملال   ،ت  ل عبرةتمل بم  ةقريمإل الحجمإل بكامل  
 . (1)في قس  ا فلاث  الهلوب قللل ل ف ل  ي ل علاةب ال حاحل 

يممر ذلمملال الحممرفظ ابمم  حجممل يمم  منممل اكمم ش يمم  قمملل الحممر   تفمملث الث ممإل:ل   -3
 مخص ي ل لاش الحر   ;  نل ي لج تفلث عيل الث إل،  وك ش بكمى قللمل 

، ل هممل يممر ال يامملن فمملثا  (2)ال ممحاح الفممرذ  عيممل الفممرذ، من يامملن فممي
 (3)بمممل ابتمممم  ذلمممل فمممي صممم ا ل ; حيمممل ذلمممل فمممي ميثكمممإل الفمممرذ حممم اثر 

 مخلجمممل الب مممرة  فمممي صمممحاحل يممم  اللجمممل المممذ  حاممم  بكامممل ررلفمممذ ذ.
 هذا الح ال مخلجل الب رة   ب ب الحرفظ اب  حجل بكى ذلل ر لللل 

 الحر   يلافق بكى صحتل ةال منل يسمال في صحاحل ي  هذا اللجل،  
  (4)ل  ال يفرحإل في التسماإل. درذا

 

 . 153ي لفإل بكلش الح ال ص  (1)
 . 133/ 1ال كئ بكى ي  يإل اب  ال اح الب  حجل ال س اني  (2)
 -قممرل: ل ممرن ي  لممإل قمماس بمم  ومم    -ةضممي هللا ت ممرلى ب ممل  -بمم  منممس بمم  يرلممل  (3)

رم  لممممإل صممممرحب الفمممملطإل يمممم  ا ييمممملل قممممرل  -  -يمممم  ال  ممممي  -ةضممممي هللا ب ممممل 
ةضمي هللا  -الحر  : لهمذا الحم ال دمرذ، فمإن ة اتمل   مرب  لماس لمل مصمل بم  منمس 

رإوم رث لخمملل  -  ةضمي هللا ت مرلى بم ا - ال بم  عيملال يم  ال محررإل  -ت مرلى ب مل 
 -12 مخلجل الب رة  في صحاحل: لترا االحارش   186ي لفإل بكلش الح ال ص 

، 7155ررا الحر   يحا  ررل تل بكى ي   جب بكال ث ن ا يرش المذ  فملق حم ال 
 مخلجل ا يرش التليذ  في و  ل: لترا الم رقب : ررا في ي رقب قاس ب  و   بم  

ر  ال: لهذا ح ال حس  علوب ال ن لفل ةال ي  ،  قرل التليذ  3850عبرث  ح ال  
ح ال ا ن رة ل. قرل يح ق ال كئ ث ة ام الم خكي:  ل ل الحرفظ صححل رمرل ظل 

 . 149/ 1ةلى تك ي لترا صحاح الب رة  ررل  لل  حق لل ذلل. ال كئ 
 . 150-1/149ال كئ الب  حجل(4)
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ةنمممر هممل رمممرل ظل ةلممى من يممم  مةمممإل الحممم ال يمم  اومممت مل لفممظ الفمممرذ 
المذ  يسمر   الهلارمإل مااملن قللمل علومب صمحاح   ررلم  ى الكهل   همل االنفملاث 

مااممملن اللصممم  ررلفمممذ ذ ه مممر ال ا مممرفي ال مممحإلد  نمممل  ،يسمممر ول دمممرذ صمممحاح
 .االصطاحي لاس  ، ص  ررلم  ى الكهل  

 ثالثا:  تعريف الحافظ الخليلي للشاذ:  
قمممرل ال كيكمممي :ل المممذ  بكامممل حفمممرظ الحممم ال: الفمممرذ: يمممر لممماس لمممل ةال 

فمممر لممرن بمم  عيممل   ممإل  ،بممذلل دمما    ممإل لممرن م  عيممل   ممإل ةومم رث  احمم  يفممذ 
 . (1) ل ال يحت  رل ، ير لرن ب    إل اتلق  مال  ،ال ي  ل  ،فمتل ض 

 .: يطكق التفلث لكلا   ولار لرن   إل مش اليفي    هرهل الت لوم
ل لك كيكممي قمملل  رلممل ماممل: )يفمملث المملا   ف ممط(   ممإل    قممرل السمم ر  :

 ممرن م  عيمممل   مممإل، خمممرل  م  لممم  ي مممرل ، فممممر انفممملث رمممل الث مممإل اتلقممم  مامممل  ال 
 .(2)ل ،  ير انفلث رل عيل الث إل فمتل ضيحت  رل،  لك  ي كح من يالن دره ا

 -مبل زليمل ير مخلجل الحرفظ ال كيكي في ا ةدرث رس  ال قرل:ل  يثرلل:
بم  هفمرش بم  بمل  ، بم  مبامل، بم   ،يحيى ب  يحم  بم  قماس    -ررلت هيل

: ل لكمملا المم كح رممرلتمل فممإن الفمماطرن ةذا ةمق برةفممإل، قرلممئ: قممرل ةومملل هللا 
 و لل: برش اب  لثش حتى م ل الج ا  ررل كق ل   هذا فلث دمرذ   ،ذلل عرهل  

 

 .1/176ا ةدرث لك كيكي  (1)
 .1/246فتح المهيل  (2)
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 ،ر محتل  ال يحام   ، هل دا  صرلح  ،ل  ال ال ب  هفرش عيل مبي زليل   ،
 (1).ل  وست ل باذا بكى نظرةلال ي  هذا ال ل  ، ال رع فل 

بكمممى همممذال الل ايمممإل ررلفمممذ ذ لتفممملث مبمممي  حاممم  ال كيكمممي جممم  من ا يمممرش ف
 تلقمم   ، هممل دمما  صممرلح ب مم  ال كيكممي ، (2)زليممل يحيممى بمم  يحممم  بمم  قمماس

( فاممل دممرذ  ال رعمم فل ، ال يحامم  ر ممحتل فمي الحامم  بكممى هممذال الل ايممإل ر للممل)
  يتلق  مال.

: ةنمل دما  صمرلح مةاث رمل فمي  قملل ال كيكمي قرل الحرفظ اب  حجمل:ل 
ثا ممل ال فممي ح اثمملد  ن يمم  بممرثتا  ةذا مةاث ا  صمم  المملا   ررل مماحاإل فممي 

 

 مخلجممل ا يمرش ابمم  يرجممإل فمي ومم  ل: لتمرا ا ط مممإل: رممرا  ، 173-1/172ا ةدمرث  (1)
 ا يرش ال سرةي فمي السم   الك ملق:  ، 3330ح ال ةق   1105/ 2م ل ال كح ررلتمل

 قممرل:ل  هممذا ي كمملل  ، 6690حمم ال ةقمم   6/250 تممرا الللامممإل: رممرا المم كح رممرلتمل
ا يممرش ال ممم اة فممي يسممم  ال : يسممم      ،(  12/244تحفممإل ا دممملاف رم لفممإل ا طممملاف) 

َذا  (  قممممرل:ل 32حمممم ال ةقمممم  99/ 18برةفممممإل ةضممممى هللا ب اممممر ) البحممممل ال خممممرة َ هممممَ
بم  برةفمإل ةضمي هللا  ،بم  مبامل  ،َبْ  هفرش ب  بل    ،اْلَحِ اُل ال َنْ َكُ  َمَحً ا َةَ ااُل 

 ب ار عيل يحيى ب  يحم  ب  قاسل.
الممفثا يم ا ي وما   -ررلت مهيل–مبل زليمل  ،يحيى ب  يحم  ب  قاس المحرة ي(4  

 قمرل مبمل زةبممإل:  ، قمرل مبمل حمرت : ياتممب ح اثمل ،قمرل ابم  ي مي : ضممفام ،الب مل  
 قرل اب  ب  : بريإل محرثاثل يسمتذامإل ةال  ،محرثاثل يت رة إل ةال ح اثي  ح م بامر 

ال(  قمرل ابم  حبمرن :  لمرن يمم  ي كمب هذال ا حرثال التي بي تار )  ي ار هذا الحم 
ا ورني   ولفم الملاويل يم  عيمل ت مم  فكممر لثمل ذلمل ي مل صمرة عيمل يحمت  رمل ةال 

 قمرل ابم  حجمل:  ،ب   اللفرق  إن ابت ل رمر ل  ي رل  ا  برب في ح اثل فما ضميل
 ،184/ 9) الجلح  الت  ال الب  مبمي حمرت  الملاز  ي  الثري إل. ،ص  ق ي طئ لثيلا

ت لوممممب التاممممذاب البمممم  حجممممل  ، 106-9/104 الكريممممل فممممي العمممم فرر البمممم  بمممم   
2/314 .) 
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ذا مطك لا ال اح، فإنممر الوم  ن الح ال قي  ا ذلل، ف رللا: صرلح الح ال. فإ
 (1)ل وهللا مبك . -ل في ال يرنإل. ر

 : الحر   في ت لوم الح ال الفرذ  بكى ال كيكيال كمرر ت  ب 
ت لومممم الحمممرفظ ال كيكمممي بامممذا االدمممارل االيمممرش ابممم  ال ممماح ت  مممب 

بم  عيملال مافمال رممر ا فملث رمل ال م ُل الحمرفظ العمررط،  :ل  مير ير حاي رالف رل
فكمل همذال ي لجمإل فمي   ح اِل ل ةنمر ا بمرل ررل ارب ل فإنل ح ال فملثد.....

اةممممب ال ممممحاحي  يممممم منممممل لمممماس لاممممر ةال ةومممم رث  احمممم  تفمممملث رممممل   ممممإل.  فممممي عل 
فاذا الذ  ذللنرال  عيلال يم  يمذاهب مةممإل    ...،ال حاح مدبرال لذلل عيل قكيكإل

اق الذ  متى رمل ال كيكمي ل ا ي  لل منل لاس ا يل في ذلل بكى ا طالح ا
 .(2)ل  الحر  

كمممممق التفممممملث ال يمممممم ابتبمممممرة ل فج مممممل الفمممممرذ يط :(3) قمممممرل السممممميلطي  
 .(4) لالم رلفإل

 الحرصممل يمم  لايامم  من ال كيكممي يسممل   ل ابمم  حجممل: الحممرفظ قممرل  
ياملن فمي الفمرذ ال محاح  عيمل بي  الفرذ  الفلث المطكق، فيك ش بكى قللل من 

 .(5)ل ال حاح، فكايل مب ،  مخص ي ل لاش الحر  

 

 . 158/ 2الب  حجل  ( ال كئ1)
 . 78-77ي  يإل اب  ال اح  (2)
صممرحب  ،ب مم  المملحم  بمم  مبممي راممل، جممال المم ا  السمميلطي ةيممرش حممرفظ يممفةخ مثاممب (3)

همممم )  الكلا مممب السمممرةل  911المفلفمممرب الجري مممإل،  الم ممم فرب ال رف مممإل،  تممملفى وممم إل: 
  (.227/ 1رأعارن المرةإل ال ردل  الب  اله   

 . 233/ 1ت ةوب اللا     (4)
 . 133-1/132ال كئ الب  حجل (5)
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ال لاقممي: ل لكمم  ال كيكممي يج ممل تفمملث المملا   الث ممإل دممرذا الحممرفظ قممرل   
 .(1)صحاحرل 

 الجواب على ما أخذ على الخليلي:
ال فممي الفممرذ هممل يطكممق من يمملاث  ميممر يممر ابتمملم رممل بكممى ال كيكممي يمم   -1

 :ماجرا ب ل التفلث 
ةدمرث: ل  ميمر ا فملاث فممر تفملث رمل حمرفظ ا يمرش ال كيكمي فمي ا  الذلمل رممر 

يفمممالة   مممإل م  ةيمممرش يممم  الحفمممرظ  ا ةممممإل فامممل صمممحاح يتفمممق بكامممل.ل   
 ميثرلمممل يممم   ممم  قمممرل:ل فامممذا  ، (2) يثمممل لمممل رحممم ال يرلمممل فمممي المهفمممل

 .(3) ا ورني  يتفق بكيارل
ال كيكمممي يمممر انفممملث رمممل ا ةممممإل  الحفمممرظ  همممل  وفخمممذ ي مممل من الفممملث ب ممم    

 إنمممر مةاث  ، يهممرال الفممرذ ب مم ال فكمم  ي  مم  رممرلتفلث تفمملثا يطك ممر ،صممحاح
رممل تفمملثا خرصممر ا فمملث رممل دمما ،  هممل ث ن يلتبممإل ا ةمممإل  الحفممرظ،  فممي 

'' لكمم  لمماش ال كيكممي فممي تفمملث الفمميلخ،  ي مملل الحممرفظ ابمم  ةجممب : ذلممل
ال ك  عبرة  بمم  ث ن ا ةممإل  الحفمرظ،  الفيلخ في اصطاح مهل هذا  

 ق  يالن فيا  الث إل  عيلال ، فأير ير انفلث رل ا ةمإل  الحفمرظ ف م  وممرال 
ال كيكممي فمملثا،  ذلممل من مفمملاث الحفممرظ المفممالةو  الث ممرب م  مفمملاث ةيممرش 

 

 . 101الت يي   االيعرح لك لاقي ص  (1)
 . 9ثخل ياإل  بكى ةمول المهفل ل و ق ت لوجل ص  ل من ال  ي  (2)
 . 178-1/177االةدرث  (3)
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بممم  الحفممممرظ  ا ةممممإل صممممحاح يتفمممق بكاممممل،  يثكمممل رحمممم ال يرلمممل فممممي 
 م(1) لالمهفل

يفتل  في صحإل الح ال  االحتجرج رل ت  ث المل ا    ل   ال كيكي   مر من
فمممي لمممل طب مممإل يممم  طب مممرب السممم   ،  همممذا لممم  ي ممملف ةال بممم  ال ممملاةج 

 (2)  طلاة  ي  مهل ال    .

 ماالن يلاثال  اضح في ت لوم الفرذ، ةنل تفلث خرص ا فملث رمل الفميلخ
،  وثيممل ذلممل التفمملث فممي قكممب ال رقمم  ةوبممإل حمملل  همم  ث ن ا ةمممإل الحفممرظ

 ، ال يحممت  رممل ،فممإن لممرن   ممإل تلقمم  فممي الحمم ال  ،فمملث ضممبط المملا   المت
  ال ي  ل. ، ان لرن عيل   إل  ص  ح اثل ررلفذ ذ 

ج ل تفملث الث مإل دمرذا صمحاحر ال لاقي رأن ال كيكي    ا يرش   مير ير ذللال -2
فممإن ال كيكممي لمم  يحامم  لممل  ،ت ذبممل الحممرفظ ابمم  حجممل ر للممل :ل ماممل نظممل

 .(3)ل-وهللا مبك   -رأنل اتلق  مال  ال يحت  رل ررل حإل، بل صلح 

بتبممرة    ممي ل ممر من ن مملل من ابتمملام ال كمممرر بكممى عبممرة  ال كيكممي رر
 ل ممممر من نممممذلل من  ،بمممم  من يامممملن جري ممممر يرن ممممر  الت لوممممم ال ، لناممممر ت لوفممممر

 

 . 461/ 1بكل التليذ  دلح  (1)
( قممرل السمميلطي فممي باممرن الفممل   الم تكمم  فياممر لك ممحاح: ل ي اممر من ر عمما  ادممتل  2)

قممرل ال لاقممي حاممرال الحممرزيي  فممي دممل   ا ةمممإل بمم   ،ال مم ث فممي الل ايممإل لرلفممارث  
 قرل مبل بكي الجبرةي ي  الم ت لإل: ال ي  مل ال  مل ةذا  ...،ر ي يتأخل  الم ت لإل  

للاح  ةال ةذا انع  ةلال خ ل ب ل لخل م  بعم ال يلاف مإل همرهل الكتمرا ة اال ال  ل ا
 (. 73-1/70م  هرهل خ ل لخل.) ت ةوب اللا   

 . 1/134ال كئ الب  حجل  (3)
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ال كيكي ذلل صلة  ي  صلة الفرذ  هل تفلث ال   ق الذ  ل  يامل ضبطل 
 . وسملن ذلل درذا   ،ر ال ي  كلنل) دا ( فإن ال كمر

ر ي ا :   ) الفرذ( يك ص ا قلال من الفرف ي قي    ل:  (1)   قرل الب ربي
،  ال كيكي  -بكى ير قرل الفا     -الث إل،  الم رلفإل.  الحر   قي  ررلث إل ف ط  

الكهإل   ي ي  رفير، فامر نرهلان ةلى الفرذ ي  حيل  ،  هل يطكق االنفلاث ل  
  .(2)ل  اثعار من االصطاح لذلل

 : للشاذ ابن الصالح اإلمام تعريفرابعا: 
ا يل في ذلل بكى تف يل ن يِّ ل ف  لل: ةذا بل  ل    اب  ال اح :  ا يرش  قرل

انفلث اللا   رفير ُنِظَل مالد فإن لرن ير انفلث رل ي رلًفر لمر ة اال َيْ   
هل م لى ي ل ررلحفظ لذلل  مضبُط، لرن ير انفلث رل درذًّا يلث ًثا.  إن 
ال ال  هل  ل   ة اال  ميل  هل  عيلال،  إنمر  ة اال  لمر  ي رلفإل  مال  يا   ل  

َفُي ْ  يل لًقر عيلال،  حرفًظر  ب ال  لرن  فإن  الم فلث:  اللا    هذا  في  َظل 
رإت رنل  ضبِطلد ُقِ َل ير انفلث رل  ل  ي  ح االنفلاث مال، لمر مامر و ق  

د  إن ل  يا  يم  الَ ق  إت رنل لذلل الذ  انفلث رلد   (3)   ي  ا يثكإل
 ال حاح.  رن انفلاثال رل خرِةًير لل ُيَ حِ ًحر لل ب  حيِّ  

 

ةبمملاها  بمم  بمممل بمم  حسمم  الل ممر  بمم  مبممي راممل الب ممربي الفممرف ي، بلهممرن المم ا  مبممل  (1)
تمملفي ومم إل ،ت ممرنام لثيممل  حسمم إل لممل  ،نسممبإل ةلممى ر ممر  فممي ومملةور  ،الحسمم  الب ممربي

 (.1/101هم) العلر الايم 885
 .1/455ال كئ اللماإل رمر في دلح ا لفاإل لكب ربي  (2)
( مةاث ا يممرش ابمم  ال مماح ر للممل :ل مامممر ومم ق يمم  ا يثكممإلل يممر ذلمملال فممي ةدممارلل بكممى 3)

ال اح الحر    ال كيكي رر فلاث ال حاحإل لح ال ةنمر ا بمرل ررل ارب ي  يإل اب  
 ي  البحل(  9  ص  8) انظل ص 77ص 
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   هل ر   ذلل ثاةل بي  يلاتَب يتفر تإٍل رحسب الحرل مالد فمإن لمرن 
الم فممملث رمممل عيمممل ر يممم  يممم  ثةجمممإل الحمممرفظ العمممررط الم  ممملل تفممملُثال، اوتحسممم َّر 
ح اثل ذلل،  ل  نحّطل ةلى ق يل الح ال العفام.  إن لرن ر يمً ا يم  ذلمل، 

 ةثثنر ير انفلث رل  لرن ي  ق يلِ  الفرذ الم كل.

 رج من ذلك أن الشاَذ المردوَد قسمان:فخ

 : الح ال الفلث الم رِل .أحدهما

ي  الث إل  العمبط يمر ي مم جمربًلا لممر الجبمل  ولا  : الفلث الذ  لاس في ة والثاني
 .(1)ل التفلث  الفذ ُذ ي  ال كرة   الع  

 مثال الفرد المخالف: األمثلة على ذلك:
حمم   ر الل اممم بمم  وممكامرن الجيمم  ، قممرل: حمم   ر  يممر ة اال ا يممرش الطحممر   قممرل:

مبل ا ولث ال عل ب  ب   الجبرة الملاث ، قمرل: حم   ر نمرفم بم  ا وم ، 
بمم  ابمم  الاممرث، بمم  ب مم  اللهممرا بمم  مبممي راممل، بمم  ابمم  دممارا، بمم  
مبممي وممكمإل بمم  ب مم  المملحم ، بمم  مبممي هلوممل  ةضممي هللا ب ممل من ةومملل 

ثةض ةل مإل يم  ال ما  ف م  مثةض هللا صكى هللا بكال  ومك  قمرل: ل يم  م
 (2) ال ا   فعكار ل

 

 . 79 -78ي  يإل اب  ال اح ص  (1)
( مخلجل ا يرش الطحمر   فمي دملح يفمال اآل مرة رمرا بامرن يفمال يمر ة   بم  ةوملل 2)

حمم ال  91/ 6مممام  مثةض ةل ممإل يمم  ال مما  منممل قمم  مثةض ال مما   فعممكار  هللا 
 . 562ح ال ةق   1/231  ا يرش تمرش في الفلاة   ،  2318ةق  
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ب وممممرث  بمممم  ابمممم  دممممارا ال هممممل   (1)هاممممذا ة اال ب مممم  اللهممممرا بمممم  مبممممي راممممل 
 ،خرلفل جمربإل ي  مصحرا ال هل  فكم  امذلل ا همذال ال ومرث   ، فعكار()

 ، ي ممممل ،(3)  ومممفارن بممم  بيي مممإل ، (2) يممم ا : ا يمممرش يرلمممل بممم  منمممس
  مممرب  لخمممل ن.  هممم  مةممممإل حفمممرظ  ، (4)  وحيمممى بممم  وممم ي   ، ا  زابمممي

  ح اثا  في ال حاحي .

فكممم  نجممم  محممم ا ة اال بممم  ابممم  دمممارا رمممإثةاض ال ممما   لقمممرل ا يمممرش الطحمممر  :
 قمم   ، هممل ي  مملل الل ايممإل  ، فعممكار عيممل ب مم  اللهممرا بمم  مبممي راممل 

 جمم نر الكيممل بمم  ومم   ة اال بمم  ابمم  الاممرث، بمم  ابمم  دممارا رهيممل ذلممل 
فلجم نر يم ةض  ،  هيل ذلل فمي ةثةاض فعمل ال ما   ،ل    اللهرا مال  

 

 ب مل  ،ة ق بم  ال همل   ،ب   اللهرال ب  مبي رال  اومل ةمام الم ني  ليل ال همل    (1)
قممرل مبممل حممرت    ممإل صممحاح  ،يحيممى بمم  ومم ي  ا ن ممرة   و ومم  بمم  ب مم  هللا بمم  الاممرث

) الجممملح  ، قمممرل ال سمممرةي   مممإل،يمممر رمممل رمممأس يممم  قممم يرر مصمممحرا ال همممل   ،الحممم ال 
 (. 18/491تاذاب الكمرل  ، 71/ 6حرت   الت  ال الب  مبي 

اَلَد ة ايممإل ا يممرش يرلممل   ((2 َرَ  الصااَ دأ َأدأ اَلدص، َفقااَ َن الصااَ ةن مااص عااَ َرَ  َركأ نأ َأدأ بمم  ن زوممرث   »مااَ
 فعكار( مخلجار: ا يرش الب رة  في صحاحل: لتمرا ال ما : رمرا يم  مثةض يم  )

فممممي صممممحاحل: لتممممرا   ا يممممرش يسممممك  ، 580حمممم ال ةقمممم   120/ 1ال مممما  ةل ممممإل 
حمم ال ةقمم   423/ 1المسممرج   يلاضممم ال مما : رممرا يمم  مثةض ةل ممإل يمم  ال مما  

607 . 
مخلجار ا يمرش يسمك  فمي صمحاحل: لتمرا المسمرج   يلاضمم ال ما : رمرا يم  مثةض   ((3

  لذلل ة ايإل ي مل  ا  زابي ب   يسك . ، 424/ 1 ةل إل ي  ال ا 
 52يمرش الب مرة  فمي جم ر ال ملار  خكم  ا يمرش  ص ة ايإل يحيى ب  و ي  مخلجامر ا   (4)

 . 133ح ال ةق  
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لرماممر ل ممر يممممر زاث فكمممرن يممر ة اال الكيممل بكامممل  ،ال مما  يمم ةلر لفعممكار 
 (1) .لنرفم بكال مال

 هل  )  فعكار( زورث  درذ  تفلث بار ب   اللهرا ب  مبي رال  من لفظإل:  ف ج  
عيمممل مصمممحرا ال هممل  فتكمملن زوممرث  دممرذ    ممرب  بمم  جمممم يمم     ممإل 

  ي  للإل.

الحديث الفرد الذي ليس في رواته من الثقاة واإلتقاان ماا محتماه معاه مثال  
حاديث اجتمااع الخ ار والياا  كاه     وهو باذلك مسااو للمنكار  ،تفرده
  (2)  عام

بممممل  بممم  برصممم ، حممم   ر الحسممم  بممم  ةزوممم ، بممم  ابممم  يممم  طلومممق : 
جممملو ، بممم  بطمممرر، بممم  ابممم  عبمممرس قمممرل،  ال مبكممممل ةال يلفلبمممر ةلمممى 
ال  ي صكى هللا بكال  ومك  قمرل: اكت مي ال عمل  إلامرس بكياممر السماش 

 ال  ،يجامملل فممي الل ايممإل لال  يكممي:ا يممرش ....(  قممرل  ممل بممرش ررلملومم 
 لاتررم بكال يس  ا  ال يلقلفر

 

 . 92-91/ 6يفال اآل رة  ( 1)
اكت ى ال عل  إلارس في لل بمرش فمي الملوم  رم مى ماحكمق لمل  احم  ي اممر   (  لفظل:ل2)

ةمس صممرحبل  وتفلقممرن بمم  هممفالر الككمممرب رسمم  هللا يممر دممرر هللا ال يسمملق ال يممل ةال 
ر ي مملف السمملر ةال هللا يممر دممرر هللا يممر لممرن يمم  ن مممإل فممم  هللا يممر هللا يممر دممرر هللا يمم

دممرر هللا ال حمملل  ال قممل  ةال رممرهلل يمم  قممرلا  حممي  ي ممبح  حممي  يمسممى  ممام يمملاب 
مي ممل هللا يمم  الهمملق  السمملق  يمم  الفمماطرن  السممكطرن  يمم  الحاممإل  ال  مملا ل مخلجممل 

 ا يمرش ابم   ، 1/588زوم  ا يرش ال  يكي في العم فرر الك يمل: تلجممإل الحسم  بم  ة 
 ،2/238 المممذه ي فمممي ييممم ان االبتممم ال ، 3/174بممم   فمممي الكريمممل فمممي العممم فرر 

الحرفظ اب  حجل في ا صررإل فمي تمييم  ال محررإل: تلجممإل ال عمل صمرحب يلومى 
 .   2/124بكال الساش 
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رممر لماس رمحفملظ بم  تح م ب  ابم  جملو   لاب  ب  :  ا يرش  قرل   
 ال مبكممم  امممل   همممذا، بممم  ابممم  جممملو  بامممذا ا وممم رث عيمممل  ،ابممم  جممملو 

الحسممم  بممم  ةزوممم  همممذا  لممماس رمممرلم ل ف،  همممل يممم  ة ايمممإل بممممل  بممم  
 ل ا و رث ي كل برص  ب ل  هذا الح ال باذا

 ل الحس  مال جارلإل  ، هل ي كل لالذه ي :  ا يرش  قرل

بممَ  ابمم   قممرل المم اةقط ي فممي ا فمملاث لمم  يحمم م رممل،لابمم  حجممل:  الحممرفظ  قممرل
بكاممل  قممرل َمبممل ج فممل ال  يكممي لمم  اتممررم  ،جمملو  عيممل الحسمم  بمم  ةزومم 

الم مرث  همل  قمرل َمبمل الحسمي  بم   ، هل يجاملل  ح اثمل عيمل يحفملظ
 لح ال  اال ررلحس  المذللة.

ال  ،فامممذا الحممم ال تفممملث بل ااتمممل الحسممم  بممم  ةزوممم   همممل يجاممملل فمممي الل ايمممإل
 . بكى طلو إل اب  ال اح فال درذ ي كل ،يحتمل تفلثال 

 قسمان: ابن الصالح اإلمام عند  الشاذ  ويت ح لنا: أن

الافممممق االيممممرش  هممممل بممممذلل  ،الحمممم ال الفمممملث الم ممممرل  لمممممر ة اال الث ممممرب  -1
 . الم رلفإل لم  هل م لى ي ل  ، قي ال ررلتفلث  ،الفرف ي

الممذ  لمماس فممي ة اتممل يمم  الث ممإل  ا ت ممرن يممر يحتمممل ي ممل الحمم ال الفمملث  -2
ابمممم   ا يممممرش فرلفممممرذ  الم كممممل ب مممم   ، هممممل بممممذلل يسممممر  لكم كممممل ،تفمممملثال

قرل السم ر  : ل تسمماإل يمر انفملث رمل عيمل الث مإل  ،ال اح رم  ى  اح  
درذا لتسماإل ير لرن في ة اتمل ضمفام م  وميئ الحفمظ، م  عيمل ذلمل 
ي  ا يلة الظرهل  ي كا،  ذلل فياممر ي مرف لهملضمامر، فمر ليق فمي 
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 ) الوم  ابم  حجممل(حم  الفمرذ يمر بلفمل رمل الفممرف ي،  لمذا اقت مل دما  ر
 .(1)في دلح ال  بإل بكالل 

يممرش ال ممل   ف ممرل: هممذا التف مميل ا  بكممىيممرش ابمم  ال مماح  تممررم ا 
فرل حاح التف يل : فإن لرن بتفلثال ي رلفمر محفمظ ي مل  مضمبط ، لمرن دمرذا ل

 إن لمم  ي ممرل  المملا    فممإن لممرن بمم ال حرفظممر يل لقممر رعممبطل لممرن  ،يمملث ثا
تفمملثال صممحاحر ،  إن لمم  ال ممق رعممبطل ،  لمم  اب مم  بمم  ثةجممإل العممررط لممرن 

 ر ،  إن ر   لمرن دمرذا ي كملا يملث ثا ،  الحرصمل من الفمرذ المملث ث : همل حس
الفلث الم رل   الفلث الذ  لاس في ة اتل ي  الث إل  العبط ير يج ل رل تفلثال 

   .(2)ل 
 لك  لرن  ،بكال اب  ال اح الث رر ا يرش  ق  نرل هذا التف يل ي 

 .في بارن حا  ي رلفإل الث إل لم  هل يثكل في العبط  ب بكال ميعر ت  
 لك مل ي مل لم رلفمإل   ، همذا التف ميل حسم ل  اب  جمربإل:    ا يرش  قرل

 .(3)ل الث إل ي  هل يثكل في العبط   ارن حامل
 همل تف ميل حسم ، :ل    الهريمإل دملح الا ايمإل  الس ر   فمي  الحرفظ  قرل

، كممى ال سمم  ا  ل  الثرلممل يمم  الثممرنيحيممل اقت ممل ب (4)  بكاممل يفممى ال ممره 

 

 . 249/ 1فتح المهيل (1)
 .40ص  لم لفإل و   البفيل ال ذال في مصلل الح ال لك ل    الت لوب  التاسيل (2)
 . 51-50ص في ي ت ل بكلش الح ال ال  ل  الب  جمربإل الم ال الل    (3)
 ،الومم  ابمم  الجمم ة  يحممم  بمم  يحممم  بمم  يحممم  بمم  بكممي ال مممل  ال يفمم ي الفمميلاز   (4)

هممم ) 833تمملفي ومم إل  ،الحممرفظ دمما  ال مملار يمم  ت ممرنافل: ال فممل فممي ال مملاراب ال فممل
 (.     549طب رب الحفرظ ص 
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العمبط،   امرن  م رلفمإل الث مإل لمم  همل يثكمل فميل رش اب  ال اح ي ملك  لا
 .(1) لحامل

) الوممممم  ابممممم  بممممم  همممممذا ف مممممرل:ل قللمممممل (2)  قممممم  مجمممممرا ا يمممممرش الطي مممممي
رل  : محفمظ ي ممل  مضمبط بكممى صماهإل التفعميل، امم ّل بكمى من الم ممال ماح(
 .(3)ل يثكل ال يالن يلث ثاً ةن لرن 

قللل: )بكى تف يل ن ي ل( لماس فمي همذا التف ميل يم    لقرل الب ربي:
الفرذ ةال ير قرلل م ال،  هل الذ  بلف رل الفرف ي،  مير الثرني: فامل صمحاح 
علوممب،  ميممر الثرلممل: فاممل حسمم  لذاتممل علوممب،  ميممر اللارممم: فإنممل ضممفام ةذا 
متممى يممر يج مملال صممرة حسمم ر لهيمملال،  تسممميتل لممل دممرذا نظمملا ةلممى يحممي التفمملث، 

  . (4)ل لهل ل فال نظ
ةطمماق ا بهممي فممي ق مملل مفمملاث الممل ا  ابمم  ال مماح ا يممرش  يممر حمملةال 

و ل بكال قلل اب  ببرقي دل   ال  لل ي  السايإل ي  الفذ ذ  ال كإل   ت يي ال  
'' ميممر م ثممل الحفممرظ المت مم يي  فممإنا  ي للمملن فممي الحمم ال ةذا  ةجممب الح  كممي :

 وج كملن ذلمل بكمإل  ،خافل ةنل ال اتررم بكالتفلث رل  اح   إن ل  ال  الث رب 
ماممل، الكامم  ةال من يامملن يممم  لثممل حفظممل  ادممتالب ب التممل  ح اثممل، لممرل هل  

 

 .196الهريإل دلح الا ايإل في بك  الل ايإل لكس ر   ص (1)
لمرن ليمإل فمي اومت لاج الم قرةق  ،ا يرش المفالة الحس  ب  يحم  ب  ب م  هللا الّطي مي  (2)

 (.8/240هم ) دذةاب الذهب 743ي  ال للن  الّس  ، تلفي و إل 
الحمم ال، دمملف المم ا  حسمم  بمم  يحممم  الطي ممي، ب: صممبحي ال اصممإل فممي مصمملل  (3)

 ( .70ش. )ص:1971السريلاةي، ثاة ةحارر التلام، ا  قرف ال لاقاإل،  /
 .465/ 1ال كئ اللماإل  (4)
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 نحمملال ،  ة مممر يسممت كل ن ر ممي تفمملثاب الث ممرب الكبممرة ميعممر،  لامم  فممي لممل 
 .(1) ص،  لاس ب  ه  لذلل ضررط يعبطل''ح ال ن   خر

قللمممل ل بكمممى تف ممميل ن ي مممل ل من مممر  نجممم  من ا يمممرش ابممم  ال ممماح فمممي 
م   ، لكم  زاثنمر اااريمر ميعمر ،و    بكى ت لوم  اضح لكفرذ    ي صلةال

 االيممرش فاممل فممي بارنممل لألفمملاث الث ممرب تممررم ،ر يممئ ال مملة  يفلدممإل فممي مذهرن ممر
دمل همل الفمرذ  همذا بما   مي  من  ، الم رلفمإل  ،تفملث الث مإل    قيم    بكمىالفرف ي  

 الفرف ي. ا يرش ماالن بذلل  افق  ،الملث ث 

 قللمممل ) الممملا  ( بمممرش يفممممل الث مممإل  ، ممم  ةجمممم ةلمممى بامممرن انفممملاث الممملا   
م  همممذا  ، لممم  ي يممم  ه مممر ررلم رلفمممإل ،همممذا الممملا   ةذا انفممملث رفمممير ، عيمممل الث مممإل

 اللا   ة ق ير ل  ال   عيلال ا ظل مال:

 هممممذ الصمممم  ح اثممممل  ،نفمممملاثالن لممممرن حرفظممممر يل لقممممر رإت رنممممل ق ممممل اة
ت رنل لرن ذلل ي ح ح لل بم  ثةجمإل ال محاح  ن ل  ال ق رإإ    ،ر حاح علوب 

 و ظل في حرلل هل قلوب ي  ثةجمإل الحمرفظ العمررط ) الوم  خفامم العمبط( 
ميممر ةن لممرن  ، ممرن انفمملاثال يممم  يحتمممل  ولصمم  ح اثممل ررلحسمم  لذاتممل علوممب 

 هل ير مدرة ةلامل  ثةجرتل يتفر تإل(  ،العفامالو  حرلل ر ي ا ب  العبط ) 
 و ممميل  ،ةن مةاث العمممفام المممذ  ا ج مممل ررلمترر مممرب  ،الب مممربيا يمممرش ومممرر ر 

إن مةاث    ،د ل ممم ش التفممملث  إدمممارل ،حسممم ر لهيممملال لمممرن فمممي  صمممفل ررلفمممرذ نظمممل
يترر مإل  العفام الذ  ال يحتمل تفلثال لمرن فمي  صم  ح اثمل ررلفمرذ الم كمل

بمي  لفمظ دمرذ  ي كمل، ي  ا ةمإل في التسملوإل فمي ا طماق  يلاف إل لكمت  يي   

 

 . 2/582دلح بكل التليذ  ص   (1)
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) ي كمممل(  (1) ن صممملة  تفممملث العمممفام حتمممى بممم  ن ي رلفمممإل يسمممميار ال كممممرر 
  .)م  رم  ى  اح ( لاذا لرن الفرذ  الم كل ب   اب  ال اح وارن

 ابمم   ،يممرش ال ممل   ا  :ت سممامل لكفممرذ  بكممى تممررم االيممرش ابمم  ال مماح 
   . (4) ال لاقي،  (3) الذه ي (2) ،ثقيق ال ي  

 وبااالن ر إلااى مااا وضااح لنااا ماان التعريفااات السااابقة للشاااذ نجااد أن
"وفاي الجملاة حيث ذكار : مام الشافعي الحافظ ابن حجر قد رجح تعريف اإل

 فاألليق في حد الشاذ ما عرف به الشافعي "

  

 

 (واأتي ي و  ي  ال ارن حلل يفالش الم كل في يطكب ال اقإل بي  الفرذ  الم كل .  1)
ا يرش الفذامل الحمرفظ المحم م المجتام    هل ، 17لاح في بارن االصطاح ص االقت   (2)

صممرحب  ،دمما  ا ومماش ت ممي المم ا  مبممل الفممتح يحممم  بمم  بكممي بمم   هممب بمم  يطاممم
هممم ) طب ممرب 702تمملفي ومم إل  ،الت ممرنام دمملح ال ممم    ا يممرش فممي ا حاممرش  ا لمممرش

 (.516الحفرظ ص 
 خرتممإل  ،المذه ي همل ا يمرش الحمرفظ  ،1/42لكمذه يالملقظإل  في ي مطكح الحم ال   (3)

 يفةخ ا واش مبل ب   هللا يحم  ب  محمم  بم  بثممرن قريممرز التللممرني  م    ،الحفرظ
تممملفي وممم إل  ، تمممرةو  ا وممماش ،يممم  مدمممال ي ممم فرتل وممميل مبممماش ال ممم ار ،ال يفممم ي

 (.523هم) طب رب الحفرظ ص 747
 . 1/250دلح التب ل   التذلل  لك لاقي   (4)
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 :للشاذ   ابن حجر الحافظ خامسا: تعريف

 اب  حجل في ن هإل ال ظل:  ا يرش قرل
يمممر ي مممرل  مامممل الممملا   يممم  همممل ل الفمممرذ لهمممإل: الم فممملث،  اصمممطاحر: 

    (2)  لل تفسيل لخل واأتي. (1) ،لمةجح ي ل
الم  لل الل ايإلد  ن ي رلفإل اللا   العمفام لكث مإل   لللا   امممل  رلملاث بف

، بممم ال يممم  م  مممق ي مممل لمةجمممح ي مممل لال ابتبمممرة بامممر.  بممم ل ةلمممى الت  يمممل ر للمممل:
 لي خل ير تلجح راثل  ال  ث.

فإن خلل  رأةجح ي ل: لم و  ضبط، م  لثل   ل:في ال  هإل   قرل ميعر
 ،لالمحفمممملظل رب، فممممرللاجح ي ممممرل لممممل:بممم ث، م  عيممممل ذلممممل يمممم   جمممملال التلجاحممم
 (3)  ي ربكل،  هل الملجلح، ي رل لل: لالفرذل.

، يمم  طلوممق ابمم  يثممرل ذلممل: يممر ة اال التليممذ ،  ال سممرةي،  ابمم  يرجممإل
، ب  بمل  ب  ثا رة، ب  بلومجإل، بم  ابم  عبمرس: لمن ةجما تملفي بيي إل

 تمررم  ،  ل  ا    اة ر ةال يللى هل مبت ل ... ل، الحم ال،بكى با  ال  ي 
فمل اال بم  د  ،  خرلفا  حمرث ب  زوم    عيلال  اب  بيي إل بكى  صكل اب  جلو 

 

هممذا الت لومم وممرقل الحممرفظ ابمم    29ن همإل ال ظممل دمملح ن بممإل الفكمل البمم  حجممل ص   (1)
 حجل في بارن الفرذ في ت لوم الح ال ال حاح.

 هممل قللممل:  مم  ومملر الحفممظ ةن لممرن الزيممر لكمملا   فممي جماممم حرالتممل، فاممل الفممرذ بكممى  (2)
  51ةم ، ال  هإل ص 

ن هممإل -ل زوممرث  ةا   ال ممحاح  الحسمم   وممرق الحممرفظ ابمم  حجممل هممذا ال مملل فممي بارنمم (3)
 . 35ال ظل ص 
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بمممممل  بمممم  ثا ممممرة، بمممم  بلوممممجإل.  لمممم  اممممذلل ابمممم  عبممممرس. قممممرل مبممممل حممممرت : 
 .(1) انتاى لالمحفلظ ح ال اب  بيي إلل. 

فحمممرث بمم  زومم  يمم  مهممل ال  الممإل  العممبط،  يممم ذلممل، ةجممح مبممل حممرت  
 ب ثا ي ل.ة ايإل ي  ه  م ثل 

 بمملف يمم  هممذا الت لوممل من الفممرذ: يممر ة اال الم  مملل ي رلفممر لممم  هممل 
 (2) م لى ي ل،  هذا هل الم تم  في ت لوم الفرذ، رحسب االصطاح.

)فممإن  : (3)  ممرة  البكممي الممما ا يممرش  فممي دمملح قمملل الحممرفظ ابمم  حجممل ي مملل 
ررل ومممرث ، م   - المممملاث ةا   ال مممحاح  الحسممم   -خللممم ( م  الممملا   

 ال  ص في الس  ، م  المت  بكى ير ذللال الس ر  .

  جلث ةا  مةجح حرلإل الم رلفإل.)رأةجح( م  رس ب 

)ي ل( م  ي  اللا   الم مرل  الملجملح، ف ملج المسمر   لممر مامل يم  
 التلق .

 : مةجح.ممم )لم و  ضبط( يت كق ب
لممرن[ لممل يمم ا  ث نممل فممي الحفممظ  ا ت ممرن،  ن  )م  لثممل  بمم ث(  إن ]

ال مممم ث الكثيممممل م لممممى رممممرلحفظ يمممم  اللاحمممم .  تطمممملق ال طممممأ لكلاحمممم  م ثممممل ي ممممل 
م  عيممممل ذلممممل يمممم   جمممملال التلجاحممممرب( التممممي ومممماأتي ذللهممممر  يمممم   مربممممإل.لكج

 

  الكاش بكال في قس  الفرذ في الس  . ،واأتي ت لوجل (1)
 . 35ن هإل ال ظل ص  (2)
بكي ب  وكطرن يحم  الال   ال رة  فذال ح فمي، يم  صم  ة ال كم  فمي ب ملال.  لم    (3)

) ا بماش .  همم1014 ص   لتبر لثيمل  تملفي وم إل  ،في هلا   وا  ياإل  تلفي بار
5/12) . 
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جمكتار: ف ل اللا  ،  بكل و  ال،  للنل في لترا تك رال ا يمإل رمرل  لل لكمتازش. 
)فرللاجح( م  ي  المح  ي  المت مرلفي ، )ي مرل لمل:( م  فمي بملف المحم  ي ، 

) ي ربكمممل( راسمممل البمممرر م  )المحفممملظ(  ن الهرلمممب منمممل يحفممملظ بممم  ال طمممأ، 
إل الل ا ،      نذاعل، ) هل الملجلح ي رل لل: الفرذ(  نل انفلث ب  ة ايإل رذا

 .(1)ب  موبرا التلجاح

) بممملف( م  بكممم  بكممممر ج ةامممر، )يممم  همممذا الت لومممل( م  المفاممملش فمممي 
ضم  التحلول.  مةاث رل ت لول المت  حيل فمل  قللمل: فمإن خللم  بكمى قللمل: 

مممر م  الحسمم   ال ممحاح، ف كمم  من فربكممل ةنمممر هممل ةا   الحسممم   زوممرث  ةا وا
 ال ممحاح،  هممل ي  مملل ال يمم  ت لوممل الفمملح  ن الحامم  رامملن ةا  فممي يثممرل 
ي  مملص   ممإل  ي  مملال ال امم ل بكممى  جمملا للنممل ي  مملال فممي جماممم ال مملة، 
 لذا الحا  رالن ةا  درذا في ح ال ال اك ش ي ل للنل عيل ي  لل في جمام 

 لممذا قممرل مامممر ومم ق: فحمممرث بمم  زومم  يمم  مهممل ال  الممإل  العممبط ... ا حمملالد 
 ال .  الحرصل: منل تح ق يمر ذللنر:

)من الفرذ: ير ة اال الم  لل ي رلفر( م  في نفمس الممت ، م  فمي وم  ال 
 ررل ورث  م  ال  ص.

)لم  هل م لى ي ل( م  في العبط حذا إل، م  حامر لمر في الت م ث، 
لمممى ذلمممل حيمممل قمممرل: رمممأةجح ي مممل، ةذ يفاممم  ي مممل من  فمممي لممماش الفممملح ةدمممرة  ة

الم ممممرل  ا بهممممي من يامممملن لممممل ةجحممممرن يممممر يمممم  الجاممممرب المممممذللة .  الممممملاث 
رمممرلم يلل مبممم  يممم  من ياممملن   مممإل م  صممم  قر.  الفمممرذ رمممرلم  ى الممممذللة ه مممر 
مخص يمر ذلل فمي ت لومم ال محاح. ) همذا( م  المذ  قلةنمر، ) همل الم تمم  

 

 .331-330دلح ن بإل الفكل لما بكي ال رة  ص   (1)
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صمطاح( م  المطمربق لكم  مى الكهمل  المذ  هممل فمي ت لومم الفمرذ رحسمب اال
 .(1) لث.   ل بلف الفرف ي،  مهل الحجرزالمتفل 

  أن: ويتبين من تعريف الحافظ ابن حجر
 ،مبمم  يمم  الث ممإل م  ال مم  ق ةا   الفممرذ هممل ةا   ال ممحاح  الحسمم   هممل  -

 . لذا ب ل ب ل ررلم  لل لا مامر
م ثمممل  -الم رلفمممإل لمممم  مةجمممح ي مممل بلجمممل يممم  التلجاحمممرب ) ي وممم  حفمممظ  -

 .بكل و    عيلهر(  -ف ل اللا   -ب ثا
تفممملث بممم  ة ايمممإل رذامممإل المممل ا  الحفمممرظ،    ممم  بممم   جمممل الملجلحامممإل للنمممل  -

 موبرا التلجاح.

 .هذا الت لوم هل الم تم  في االصطاح-
لخممل لكفممرذ فممي ن هممإل ال ظممل  (2)تفسمميل مدممرة الحممرفظ ابمم  حجممل ةلممى  سادسااا:

قرل:ل    ولر الحفظ ةن لرن الزير لكلا   في جمام حرالتل، فال الفرذ 
  . (3)ل ر ي مهل الح ال  بكى ةم 

مممذللة  لكفممرذ،  لممذا قممرل الممما ال ممرة : ل هممذا الم  ممى عيممل الم ممرني ال
)بكممى ةم (  هممل رممرلت لو ، نظمملا ةلممى المممت ،   تللممل نظمملا ةلممى الفمملح،  قممرل:

  .(4)فإنل يعرف ةلى )ر ي مهل الح ال(  لأنا  مةاث ا ررلفرذ الم فلث ر فإلل

  
 

 . 336-335ص دلح ن بإل الفكل لما بكي ال رة   (1)
 . 29ير مدرة ةلال ورر ر في بارن الفرذ في ت لوم ال حاح ن هإل ال ظل ص  (2)
 . 51ن هإل ال ظل ص   (3)
 . 535دلح يت  ن بإل الفكل ص (4)
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قرل ر ي ي  ل ي مرال:  يمر ذلملال المفلم  مامل يسمريحإل،   قرل الم ر  :ل
 .(1) ةذ ولر الحفظ ال الص  ررلفذ ذ  لذلل ال الص  ررالبت اثل

الممذ  ن كممل الحممرفظ ابمم  حجممل م ةنمممر هممل بكممى ةم  يمم  امملق التسمملوإل   
بي  الفرذ  الم كل، لر يرش اب  ال اح م تب ًر لم  وب ل ي  ا ةممإل م لممر من 

 مممرن يممم  المت ممم يي  يممم  لمممرن يطكمممق الفمممذ ذ بكمممى يطكمممق الفممملث وممملار ميممم  
رن ولر الحفظ يازيًر ف كى هذا  اللماي  يالن ح ال ي  ل  ،ضفام مش   إل  

ميممر بكممى ةم  الحممرفظ ابمم  حجممل فممإن حمم ال وممير الحفممظ يسمممى  ،لممل: دممرذًا 
 ي كلًا. 

  لاذا ب ب ال رة  رأن هذا الم  ى عيل الم رني المذللة  لكفرذ. 

 السابقة حول الحديث الشاذ نخلص إلى:  لتعريفاتوبعد استعراضنا ل
 ال ي  مي  ،من لمل ت لوفمرب ا ةممإل ثاةمل  حملل الفمرذ المذ  حاممل الملث 

رمر و ق ي  اختافا  في الت لوم من لل  احم  يم ا  ي محح الحم ال الفمرذ 
 ،لمذللحسب ت لوم اآلخل،  ال الثال ةال ةذا لمرن حسمب ت لوفمل، فمإنا  لاسملا 

 ممم  اومممت ل  ، إنممممر لمممل  احممم  يممم ا  بممملف الفمممرذ ر ممملة  عيمممل صممملة  اآلخمممل
االصمممطاح بكمممى ال ممملة  المفمممتلطإل فمممي ومممايإل الحممم ال ال مممحاح  الحسممم  

 هممي ي رلفممإل ةا   ال ممحاح  الحسمم  لممم  هممل م لممى ي ممل،  لممرن ا يممرش  ،ي اممر
 ، جمرر ت لومم الحمرفظ ابم  حجمل مثق الت مرةوم ،الفرف ي م ل ي  نبمل بكيامر

  بكال اوت ل االصطاح.

  

 

 .2/164اليلاقيئ  ال ةة دلح ن بإل الفكل لكم ر   ص (1)
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 هه قيد المخالفة في تعريف الشاذ مقت ي المنافاد؟
نص ال كمرر بكى قي  الم رلفمإل التمي تكملن بمي  الث مإل  ا ةجمح لااملن 

فكم  املث فمي م  يم   ،ح ال الث إل درذا يلث ثا،  ل  ا  لا بكى الم رفمر  ي امر
ال ملل ررلم رفمر  هممل الت مرةوم السمرر إل يممر يفميل ةلمى الم رفممر  يمم الم رلفمإل. ميممر 

 وك ش ي  ق ملل  ،قلل الف ارر  مهل ا صلل رحيل ات ذة الجمم بي  الل ااتي 
  هذا هرهل في زورث  الث إل. ،ةح اهمر ةث ا خلق ما  ل اللاجح  ولث الملجلح

ميمممر المحممم  لن ال  مممرث لممم  يفمممتلطلا الم رفمممر  فمممي الم رلفمممإل فمممي  صممم  
الفممرذ يممر خممرل  الث ممإل لممم  هممل   يمممر امم ل بكممى ذلممل : لكممرن خمملج يمم  ،الفممرذ 

  ن  ،مةجح في  صل الملول م  ةفم الملقلف ل  ش اوتكمرلل دمل  الم رفمر  
  .(1)الجمم فيار يما   هذا خاف اللاقم

 *  *  *  *  *  * 

  

 

 بت لف. 28الح ال الم كلل قلاب   ضلارط لحم   المكيبرة  ص (1)
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 المبحث الثاني 

  ،وحكمه وصوره ،وفائدد معرفته ،التطبيقية مع ذكر األمثلة  أقسامه

 المتابعات والشواهد؟ وهه معتبر بالشاذ في 

 المطلب األول 

 وفائدد معرفته   ،مع ذكر األمثلة  أقسامه

 ا  س  رربتبرة  جلثال ةلى  ا إل مقسرش:  :أقسام الشذوذ 

:  يثرلل ق  ذللال الحرفظ اب  حجمل فمي بارنمل يثمرال  الشذوذ في اإلسناد .1
 .لكفرذ في الس   

، بمم  يمر ة اال التليمذ ،  ال سمرةي،  ابم  يرجمإل، يم  طلومق ابم  بيي مإل
بممل  بمم  ثا ممرة، بم  بلوممجإل، بمم  ابم  عبممرس: لمن ةجمما تملفي بكممى بامم  

 تممررم ابمم   (1)مبت ممل ... ل، الحمم ال، ،  لمم  امم    اة ممر ةال يممللى هممل ال  ممي 

 

/ 4التليذ  في و  ل : لترا الفملاةي: رمرا فمي ييملام الممللى ا ومفلمخلجل ا يرش   (1)
ولص َ ص  بكفمظ  2106ح ال ةقم     423 دص َرساًل ى َعهاأ اَت َعلاَ الن ماَ َدعأ  »َأَن َرجاًل مأ ياَ َولاَ

ي   اهًل الَنبااص طااَ هًل َفَأعأ َتقااَ َو َأعأ ا هااًل دن ا إصاَل َعبااأ هًل  َوارصثاان يَراثااَ قممرل مبممل عاسممى: هممذا حمم ال   مص
 ال مممل ب مم  مهممل ال كمم  فممي هممذا البممرا ةذا يممرب اللجممل  لمم  اتمملض ب ممبإل من  ،حسمم 

ييلا ممل يج ممل فممي بيممئ يممرل المسممكمي  .  مخلجممل ال سممرةي فممي السمم   الك مملق: لتممرا 
قمممرل  6376حممم ال ةقممم   132/  6الفممملاةي: رمممرا ةذا يمممرب الم تمممق    مممي الم تمممق 

الة  ال ن ك  مح ا ال   ب ل عيمل بممل  بم  ثا مرة  لم  ال سرةي: بلوجإل لاس ررلمف
 مخلجمل ابم  يرجمإل فمي وم  ل : لتمرا الفملاةي:  ،نج  هذا الح ال ةال ب   بلومجإل  

 . 2741ح ال ةق   2/915ررا ي  ال  اةم لل 
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د فل اال  (3)،  خرلفا  حمرث ب  زو   (2) عيلال    (1)بيي إل بكى  صكل اب  جلو   
س. قممرل مبممل حممرت : بمم  بمممل  بمم  ثا ممرة، بمم  بلوممجإل.  لمم  اممذلل ابمم  عبممر

 انتاى. (4)لالمحفلظ ح ال اب  بيي إلل. 
فحمممرث بمم  زومم  يمم  مهممل ال  الممإل  العممبط،  يممم ذلممل، ةجممح مبممل حممرت  

 لة ايإل ي  ه  م ثل ب ثا ي ل.

 وممألئ مبممي بمم  حمم ال ة اال حمممرث بمم   " نممص لمماش ابمم  مبممي حممرت :
: من ةجمما تمملفي ، بمم  بلوممجإل يممللى ابمم  عبممرسة، بمم  بمممل  بمم  ثا ممرزومم  

، الحمم ال.  ... لمم  امم    اة ممر، ةال يممللى هممل مبت ممل  بكممى بامم  ةومملل هللا 
ي ملالن: بم  بلومجإل،  ،ويحمم  بم  يسمك  الطمرةفي    ،ف كئ لل: فإن اب  بيي إل

  . ب  اب  عبرس، ب  ال  ي 

 

 ا يمرش  ، 3369حم ال  424/ 3ة ايإل اب  جلو  مخلجار ا يرش محم  فمي يسم  ال :   (1)
حمم ال ةقمم   16/ 9: لتممرا : رممرا ييمملام المممللى يمملالال  ب مم  المملزاق فممي الم مم  

16191 . 
ة ايممإل حمممرث بمم  وممكمإل مخلجاممر مبممل ثا ث السجسممترني فممي ومم  ل: لتممرا الفمملاةي: رممرا  (2)

 ة ايممممإل يحممممم  بمممم  يسممممك    ،2905حمممم ال ةقمممم   4/532فممممي ييمممملام ذ   ا ةحممممرش 
 427/ 11س الطمرةفي مخلجاممر الط لانمي فممي الم جمم  الك يمل حمم ال ب م  هللا بمم  عبممر

 . 12211ح ال ةق  
ة ايإل حمرث ب  زو  مخلجار ال يا ي فمي السم   الك ملق: لتمرا الفملاةي: رمرا يمر جمرر   (3)

" أن رجااال مااات علااى عهااد  ، 12397حمم ال ةقمم   6/397فممي المممللى يمم  موممفل 
 ميراثااه " ولاام ياادع وارثااا إال مااولى لااه هااو أعتقااه، فأعطاااه النبااي  رسااول   

 لممذلل ة اال  ، قممرل ال يا ممي: هاممذا ة اال حمممرث بمم  زومم  يلومما، لمم  ا كمما رممل ابمم  عبممرس
 . 12398ة ح ب  ال رو  ب  بمل  ب  ثا رة يلوا ح ال ةق  

 . 1643ةق   564 -4/563ال كل الب  مبي حرت   (4)
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ف كممئ لممل: الكمممذا   ي مملالن: ابممم  عبممرس، يحفمملظ؟ ف مممرل: ن مم د ق مممل 
 حمرث ب  زو  .

 .(1) لي ح هذا الح ال؟ قرل: بلوجإل لاس ررلمفالةقكئ  بي: 

 :وخالصته

حمممممرث بمممم  زومممم   هممممل يمممم  مهممممل ال  الممممإل  العممممبط قمممم  ة ق ا يممممرش من 
 ،الحم ال يلوما بم  بلومجإل  خممرل  عيملال المذا  ة  ال يلصملال) ابم  بيي ممإل 

ويحممم  بمم  يسممك  الطممرةفي( بمم  بلوممجإل بمم   ، حمممرث بمم  وممكمإل ، ابمم  جمملو 
 ،للصل ب  اب  بيي إل ،  قمرل: يحفملظ  ةجح مبل حرت  ة ايإل ا ، اب  عبرس

 ال لو إل مال  ، طلوق اب  بيي إل يحفلظ ،درذ  ب  زو    بكال يالن طلوق حمرث 
 ا  ثل ب ثا.   تلجاح ة ايإل

 : في تمثيله بهذا المثال الحافظ ابن حجر ابن قطلوبغا شيخه تعقبو 
من تمثيكممل بممذلل قمم  نرزبممل ماممل ابمم  قطكل هممر، فممذلل ذلممل ا يممرش الم ممر   قممرل: ل

الث مإل عيملال  ن همذال ف رل: ا  لى في المثرل من يالن رمت  خمرل  مامل 
لممر مامل م   ا نلا  ي  الفذ ذ  نحلال ةير همي  اق مإل ررلمذاب بكمى الممت 

 .(2)في طلو ل ير ي تعيار

 القاري عن ذلك بقوله: اإلمام وأجاب

   أنممل يمم  رممرا اال تفممرر ،عيممل الزش   ومامم  ثف ممل رممأن ت مم ث المثممرلل
،  أنمل ةذا لرنمئ الم رلفممإل فمي السمم  ، فامذا حامممل، فكامم ةذا لممرن فمي المممت ؟ 

 

 . 1643ةق   564 -4/563ال كل الب  مبي حرت   (1)
 . 422/ 1لكم ر    اليلاقيئ  ال ةة دلح ن بإل الفكل (2)
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  أن الم رلفإل في المت  نرثة ،   أن ا ةلار لل مح ،   أنامر فاممئ يم  رحمل 
 .(1) لزورث  الث إل

 :ي :  مال يثرلالشذوذ في المتن .2

نص  ى باأ نأ مًلوساَ َدَثَنا َوكصياٌع، عاَ روى اإلمام الترمذي َحَدَثَنا َهَناٌد َقاَل: حاَ
ولًل َ ص  اَل َرساًل َبَة بأنص َعامصرٍّ َقاَل: قاَ ، َعنأ َأبصيهص، َعنأ عًلقأ َة، َعلصي ٍّ مًل َعَرفاَ وأ : »ياَ

اَلمص، سأ َنا َأهأَه اإلص يدًل ، عص رصيقص ، َوَأَمامًل الَتشأ رص مًل الَنحأ بٍّ  َوَيوأ رأ هٍّ َوشًل َي َأَمامًل َأكأ  .(2) َوهص

 

 .  334-333دلح ن بإل الفكل لما بكي ال رة  ص  (1)
مخلجل ا يرش التليذ  في و  ل : لترا ال لش ررا : ير جرر في للاهاإل ال لش ميرش   (2)

 فممي البممرا بمم  بكممي،  ومم  ،  مبممي هلوممل ،  ، 773حمم ال ةقمم   134/ 3التفمملوق 
 جمممربل،  ن افمممإل،   فمممل بممم  ومممحا ،  ب ممم  هللا بممم  حذافمممإل،  منمممس،  حمممم   بممم  بممممل  

،  ب ممم  هللا بممم  بممممل .: ا ومممكمي،  ل مممب بممم  يرلمممل،  برةفمممإل،  بممممل  بممم  ال مممرص
[ » ح ال بذبإل بم  بمريل حم ال حسم  صمحاح«  ال ممل بكمى همذا ب م  135]ص:

 عيمله   مهل ال ك : يالهلن ال ارش ميرش التفلوق، ةال من قلير ي  مصحرا ال  ي 
ةخ مملا لكمتمتممم ةذا لمم  يجمم  همم ير  لمم  ي مم  فممي ال فممل من ي مملش ميممرش التفمملوق   ممل 

ي،  محم ،  إوحرق ل.: » مهل ال لاق ي لللن يلوى ب  ي لل يرلل ب  منس،  الفرف 
بكي،  مهمل ي مل ي للملن يلومى بم  بكمي«، ومم ئ قتيبمإل ي ملل: ومم ئ الكيمل بم  

 مخلجمل  ،و   ي لل: قرل يلوى ب  بكي: »ال مج ل مح ا في حل صهل او  مبمي«
 ا يرش اب  خ ومإل في صحاحل : لترا ال ارش : ررا ذلل خ مل ة   بم  ال  مي 

 مخلجمل  ، 2100حم ال  3/292ل اي ب  صلش الش بلفإل يجمل عيل يفسمل في ا
بم   اب  حبرن في صحاحل: لترا ال لش : ررا ذلل ال كإل التي ي  مجكار ناى 

الحممر   فممي المسممت ةض: لتممرا  مخلجممل  ، 3603حمم ال  368/ 8صممارش هممذال ا يممرش 
سك   قرل هذا ح ال صحاح بكى دل  ي  1586ح ال ةق     1/600ررا   -ال لش  

   اف ل الذه ي.  ، ل  ي لجرال
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 مم  يثرلممل فممي المممت : زوممرث  ل امملش بلفممإل ل فممي السمم ر  : ل الحممرفظ قممرل
  دممملا ل فمممإن الحممم ال يممم  جمامممم طلقمممل حممم ال: ل ميمممرش التفممملوق ميمممرش م مممل

بمم  نار.  إنمممر جممرر باممر يلوممى بمم  بكممي بمم  ة ممرح، بمم  مباممل، بمم  بذبممإل بمم  
: ا حرثاممل ةذا لثمملب لرنممئ ا  مملش بممريل لمممر مدممرة ةلاممل ابمم  ب مم  ال ممل قممرل

م  ممئ يمم  اللاحمم  الفممرذ،  قمم  اامم  الحممرفظ محارنممر، بكممى منممل قمم  صممحح حمم ال 
 .اب  خ ومإل،  اب  حبرن  الحر    قرل: ةنل بكى دل  يسك  هذا يلوى

 ناممر زوممرث    ممإل عيممل   لممأن ذلممل  قممرل التليممذ : ةنممل حسمم  صممحاح.
 . (1) لماإل  يارن حمكار بكى حرضل  بلفإلي ر

 نظمل ا ،ل كا  عفكلا بم  دمذ ذ الممت   ل:بكي الما ال رة  ا يرش  قرل  
ةلى ا و رث ف ط فحاملا بكال رمر حاملا.  يثل ذا ي م لثيملا يم  مهمل ال ل امإل 

بلجمل صمحاح يم  ا بملاا لك مل ةذا لملحظ الم  مى ت مي  منمل بكمى منا  يمأتلن  
خممماف ال ممملاا.  قمممرل السممم ر  :  لمممأن ذلمممل  نامممر زومممرث    مممإل عيمممل ي رمامممإل 
 يامممرن حمكامممر بكمممى حرضمممل  بلفمممإل. انتامممى.  وممملث ةن ال ممملش لاممم  يامممل ال، 

  لهيله  يس لن  ال ي فى ر   تلجيال ي   جلال:

 : ةطاق الش بلفإل. األول

الكلاهممإل ي ت ممإل رممم  بجمم  بمم  الممذلل  المم برر:   ممم  لمم  يامم   ن: موالثاااني
 بكال صلش ال لان  التمتم.

: من الكلاهاإل في الش بلفإل ت  وااإل ررالتفرق،  ال لش في ميرش التفلوق والثالث
 .(2)ل إل لذللال ي اربحلاش ]رر جمر [ فا ي رو

 

 . 1/246فتح المهيل   (1)
 . 335-334دلح ن بإل الفكل ص  (2)
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يت  هذا الح ال يرش الس ر   زورث  لفظ ) الش بلفإل( في :ابت ل ا   خالصته
 إن لممرن ه ممرض يمم  صممحح  ،لاسممئ يحفلهممإل ل كممل الطمملق لكاممر ي اممر 

ي اممر: يممر ذلمملال  ،جمملث  جممل لكجمممم بي اممر   ممي  الحمم ال هممذال الل ايممإل فكل 
 ،االيممرش ابمم  خ ومممإل من ال اممي بمم  صمملش امملش بلفممإل يجمممل عيممل يفسممل

  .ةنمر للال صلش الش بلفإل ر لفرب ال عيلال من ال  ي 
اممملش  رن فمممي همممذا الحممم ال ةثخمممرل ةوممملل هللا  قمممرل الطحمممر  :ل فكممم

 إبايمممل ةيمممره  منمممل اممملش ط ممم   دممملا لممممر  ،بلفمممإل فمممي ميمممرش معامممرث المسمممكمي  
مبكماممم  فمممي ر يتامممر منامممر ميمممرش ط ممم   دممملا. فتأيك مممر ذلمممل فلجممم نر ومممرةل ا يمممرش 
الممذللة  فممي همذا الحمم ال ومملق املش بلفممإل ي  لصممإل رم  مى ات مملا ةلممى هللا 

 ، لمم  يجمم  صممليار لممذلل  ،بممذلل معاممرثا لكمسممكمي   بمم   جممل رممل فياممر فكرنممئ 
  جمم نر امملش بلفممإل ماممل ميعممر ومم ب يممر ات مملا رممل ةلممى هللا بمم   جممل لمماس فممي 

 لممرن ذلممل يمممر لمماس فممي وممرةل  ،عيمملال يمم  ا يممرش  هممل اللقمملف ر لفممإل لكحمم  
 لرن ير خ ئ رل ا يرش المذللة  في ح ال بذبإل ولاال  ،ال ك ان ولق بلفإل 
ف  ك مر بمذلل منامر معامرث فمي ال كم ان لكامر فكم    ،ال كم ان لكامر  يستل  حامار في  

 لممرن امملش بلفممإل بيمم ا فممي يلضممم خممرص  ،ي ممكح صممليار فممي دممير ي اممر 
 صممكح صممليل مامممر  ،فكمم  ي ممكح صممليل ه رلممل  ،ث نمممر ومملاال يمم  الملاضممم 

من ا دارر ق  تجمم في دير  اح   محاريار في منفسار  ،ولاال ي  الملاضم 
چ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٹ چ   قمممملل هللا ي تكفمممإل يمممم  ذلممممل

 ، نامى ب امر ناامر  احم ا  ،هللا ب   جل هذال ا دارر في ليإل  احم     (فجمم1)
 لرنممئ ي تكفممإل فممي محاممرش يممر ناممى ب اممر ماممل ;  ن اللفممل هممل الجمممر   هممل 

فمثل ذلمل  ، ير ولق اللفل ي  الفسلق  الج ال ال يفس  الح    ،يفس  الح   
 

 .197( ولة  الب ل  ي  اآليإل:  (1
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 رممرل اي بمم  صممليل يمم  ا يممرش المممذللة  فممي حمم ال  يممر جم ممل ةومملل هللا 
وهللا ب   جل  ،بذبإل جما ار ب اي  اح   خرل  بي  محاريار مامر ق  ذللب  

 (1) لنسألل التلفيق

 قال : في تدريب الراوي  وذكر الحافظ السيوطي مثاال للشاذ في المتن 
 ي  ميثكتل في الممت : يمر ة اال مبمل ثا ث،  التليمذ  يم  حم ال ب م  ل  

صرلح، بم  مبمي هلومل  يلفلبمر: »ةذا اللاح  ب  زورث، ب  ا بمش، ب  مبي  
 ) قلل( .(2)ةل تي الفجل فكاعطجم ب  يمي ل«  صكى مح ل 

قرل ال يا ي: خرل  ب   اللاح  ال  ث الكثيل في هذا، فإن ال رس ةنمر 
ال يممم  قللمممل:  انفممملث ب ممم  اللاحممم  يممم  بمممي    مممرب   (3)ة  ال يممم  ف مممل ال  مممي 

 (4)ل مصحرا ا بمش باذا الكفظ.

 

 ررخت رة  2964ح ال  413-411/ 7دلح يفال ا  رة لكطحر    (1)
حيمممل  2/443مخلجمممل ا يمممرش مبمممل ثا ث فمممي وممم  ل: لتمممرا ال ممما : رمممرا االضمممطجر  ر ممم هر  (2)

 التليممذ  فممي ومم  ل : تممرا ال مما  :رممرا  يممر جممرر فممي االضممطجر  ر مم  ةل تممي  ، 1261
قممرل مبممل عاسممى:  فممي البممرا بمم  برةفممإل: »حمم ال مبممي هلوممل   420حمم ال  2/281الفجممل 

ش ابممم  خ وممممإل فمممي صمممحاحل: لتمممرا  ا يمممر ،حممم ال حسممم  صمممحاح علومممب يممم  همممذا اللجمممل«
 . 1120ح ال 2/167ال ا : ررا: اوتحبرا االضطجر  ر   ةل تي الفجل

إذا  -  -كاان رساول    مخلجل ي  ة ايإل وايل ب  مبي صرلح بمم  مباممل بمم  مبممي هلوممل   (3)
: ابمم  يرجممإل فممي ومم  ل: لتممرا ال مما : رممرا يممر جممرر فممي  صاالى ركعتااي الفجاار اضااطجع 

 ال سمممرةي فمممي السممم    ، 1199حممم ال  265/ 2العمممج إل ر ممم  الممملتل    ممم  ةل تمممي الفجمممل 
 ال يا ممي فممي  ، 1460حمم ال  2/177الك لق: لترا ال ا  :ررا ال  مملث ر مم  االضممطجر  

حمم ال  64/ 3ل الس   الك لق لترا ال ا  رممرا يممر  ةث فممي االضممطجر  ر مم  ةل تممي الفجمم 
 قممرل هممذا م لممى من  ،يمم  طلوممق يحممم  بمم  ةبمملاها  بمم  مبممي صممرلح بمم  مبممي هلوممل  4888

 يالن يحفلهر لملاف تل ورةل الل ايرب ب  برةفإل  اب  عبرس .
 . 235/ 1ت ةوب اللا    (4)
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ف   ة اال وايل ب  مبي صرلح ب  مبال ب  مبي هلول  لرن ةولل هللا 
  . ف ل(ةذا صكى ةل تي الفجل اضطجم ( 

ةذا صكى ةل تي الفجل  برةفإل ةضي هللا ب ار: ) رن ال  ي   ب   
 ) ف ل( .ِد ِِّل اَ ْيَمِ «  بكى اضطجم
لمممممرن ةذا صمممممكى ةل تمممممي الفجمممممل  بممممم  ابممممم  عبمممممرس ل من ال  مممممي   

 )ف ل( .اضطجم ل 
فتكممملن ة ايمممإل ب ممم  ال يممم  قللمممل.  فرلثربمممئ منمممل يممم  ف مممل اللوممملل 

 اللاح  هي الفرذ .

 مثال الشذوذ في السند والمتن: .3
 يمم  هممذا الجمم س حمم   ر مبممل الفبممرس يحممم  بمم  محممم  قممرل الحممر   :ل

المح مل ي رممل  الث مإل المممأيلن يم  مصمل لتررمل قممرل: حم   ر مبمل الحسم  محممم  
ب  وارة قرل:   ر يحم  ب  لثيل ال     قرل:   ر وفارن الثلة  قرل: حم   ي 

فممي  مبممل ال  يممل بمم  جممربل بمم  ب مم  هللا ا ن ممرة  قممرل: لةماممئ ةومملل هللا 
 .(1) ل الفم ا يل ةذا ل ل  إذا ةلم  إذا ةفم ةمول ي  الللل لصا  الظا

 

 مبممل طممرهل السممكفي فممي فلاةمم ال   ، 185مخلجممل الحممر   فممي ي لفممإل بكمملش الحيممل ص  (1)
 ،طلومممق يحمممم  بممم  لثيمممل بممم  الثممملة  بممم  مبمممي ال  يمممل رمممليممم   2حممم ال  274ص 

 مخلجل ي  طلوق مبل حذيفإل بم  ابملاها  بم  طاممرن بم  مبمي ال  يمل رمل االيمرش ابم  
يرجل فمي وم  ل : لتمرا ال ما  رمرا ةفمم اليم ا  ةذا ةلمم  إذا ةفمم ةمومل يم  الللمل  

إل  ذلممملال ال وك مممي فمممي ن مممب اللايمممإل : لتمممرا ال ممما  رمممرا صمممف  868حممم ال  2/46
 بممم اال لك يا مممي فمممي ال امامممرب يممم  طلومممق الثممملة  بممم  مبمممي  415-1/414ال ممما  

وفياه: إذ ال  يل رل  ي  طلوق ابلاها  ب  طامرن ب  مبمي ال  يمل رمل  قمرل ال يا مي: 
ركع، قال: هكاذا، رواه ابان طهماان، وتابعاه  يااد بان ساوقة، وهاو حاديث صاحيح، 
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:  هممذا الحمم ال دممرذ ا ومم رث  المممت  ةذ لمم   )الحممر  ( قممرل مبممل ب مم  هللا
 ال ذلمل  ، لماس ب م  الثملة  بم  مبمي ال  يمل همذا الحم ال   ،ن   لل بكى بكمإل

مح  في ح ال ةفم الي ا  منل في صا  الظال م  عيلهر،  ال ن كم  محمً ا ة اال 
بمم  مبممي ال  يممل عيممل ةبمملاها  بمم  طامممرن  حمم ال تفمملث رممل ةال حمم ال يحمم م رممل 
وممكامرن بمم  محممم  المكطممي يمم  حمم ال زوممرث بمم  ومملقإل  وممكامرن يتممل ض يعممم 

ن ياممملن بممم  الحممم ال،  قممم  ةمامممئ جمربمممإل يممم  مصمممحرب ر امممذلل ن من بكتمممل م
 لماس ب م  يحمم   ،يحم  ب  لثيل بم  ةبملاها  بم  طاممرن، همذا خطمأ فمرحش

ر من يحمم  بم  لثيمل  ب  لثيل ب  ةبملاها  بم  طاممرن ]حملف[ فيتلهمملن قارومً
ر ة وممر بمم   اممل   بمم  ةبمملاها  بمم  طامممرن لمممر ة ق مبممل حذيفممإلد  نامممر جما ممً

سممم يم ا  يحمم   لاس لذلل فإن مرر حذيفإل ق  ة ق ب  جمربإل ل  ي  ،الثلة  
ب  لثيل ي ا  ةبلاها  بم  طاممرن  دم ل بم  عبمرث  باليمإل بم  بممرة  عيمله  

 .(1)ي  م ربل الفيلخ 

 ،دذ ذ في الس    :األولففي هذا المثرل ذلل الحر   مال  ا إل ميلة: 
دذ ذ فمي الممت   همل  :والثاني ، هل تفلث الثلة  ب  مبي ال  يل باذا الح ال 

ث ن ومممرةل الل ايمممرب قمممرل الحمممر  :ل  ال ذلمممل محممم  فمممي  (صممما  الظامممل)ذلمممل 
:  المحفمملظ يمم  الثالااثحمم ال ةفممم اليمم ا  منممل فممي صمما  الظاممل م  عيلهممرل 

ة ايمإل ةبملاها  بم  طاممرن بم  مبمي ال  يمل رمل قمرل الحمر  :ل  ال ن كم  محمً ا ة اال 
 .ب  مبي ال  يل عيل ةبلاها  ب  طامرن  ح ال تفلث رلل

 

ة الم يممل فممي ت مملو  محرثاممل  ميعممر ابمم  المك مم  فممي ال مم  رواتااه عاان مخاارهم ثقااات
 . 3/469اللاف ي الك يل 

  . 185ي لفإل بكلش الح ال لكحر   ص  (1)
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من الفممرذ يممر  حسممب ت لوفممل: ى هممذا الحمم ال ررلفممذ ذ يممرش الحممر   بكمم حامم  ا 
 ال ي مم ة  ، و  مم ح فممي المم فس منممل عكممط ،تفمملث رممل   ممإل  لمم  ي مم  ماممل بكممى بكممإل

 .بكى ةقريإل ال ليل

  :ة الحديث الشاذفائدد معرف

 بم ش ال ممل  ، تعمفام ة ايمإل الث مإل الم رلفمإل لألةجمح  ،التلجاح بمي  الل ايمرب 
 بار.

 *  *  *  *  *  * 

 المطلب الثاني

 ه حكم الحديث الشاذ وصور 
لتمملجح خطممأ   همم   ،ال يحممت  رممل ،الحمم ال الفممرذ يمم  منمملا  العممفام

 هل يملث ث  نمل  ،اللا   بتفلثال  ي رلفتل لألةجح ي ل ررل لاة  ال الإل بكى ذلل
  هل السايإل ي  الفذ ذ. ،نردئ ب  ف   دل  ي  دل   الح ال ال حاح

 صوره:

الفمممرف ي: من امممل   الث مممإل حممم اثر بممم  دممما  في وممم  م  صممملة الفمممرذ ب ممم   ▪
ا  ص في ةو رثال م  يت ل ي رلفر بذلل لسرةل الث رب الذا  ة  ال ب  ذلل 

 الفا .
 لمماس لممل مصممل اتممررم  ،صمملة  الفممرذ ب مم  الحممر  : من ا فمملث   ممإل رحمم ال  ▪

 و   ح في نفس ال رق  الجا ذ منل عكط  ال ي م ة بكمى ةقريمإل الم ليل   ،بكال
 بكال. 
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ة  الفرذ ب م  ال كيكمي: من ا فملث رمل دما  ) همل ث ن ا ةممإل الحفمرظ(، صل  ▪
فإن لرن  ، وثيل ذلل التفلث في قكب ال رق  ةوبإل حلل ضبط اللا   المتفلث 

 إن لممرن عيممل   ممإل  صمم  ح اثممل  ، ال يحممت  رممل ،  ممإل تلقمم  فممي الحمم ال 
  ال ي  ل. ،ررلفذ ذ 

ر لممر صلة  الفرذ ب   اب  ال اح صلةترن: ا  لى:  ير ا ▪ نفلث رمل ي رلفمً
ْ  هممل م لممى ي ممل رممرلحفظ لممذلل  مضممبُط،  الثرناممإل: الفمملث الممذ  لمماس  ة اال يممَ
فممي ةا وممل يمم  الث ممإل  العممبط يممر ي ممم جممربًلا لمممر الجبممل التفمملث  الفممذ ُذ يمم  

 ال كرة   الع  .ل
صمملة  الفممرذ ب مم  ابمم  حجممل : من ي ممرل  ةا   ال ممحاح  الحسمم  ومملار  ▪

م  المت  يم  همل مةجمح ي مل لم وم  ضمبط م    ررل ورث  م  ال  ص في الس   
 هممممل الم تممممم  رحسممممب  ، ثممممل  بمممم ث م  عيممممل ذلممممل يمممم   جمممملال التلجاحممممرب 

 االصطاح. 

 بممممم ش  ، لمممممل همممممذال ال ممممملة حاممممم  بكيامممممر االةممممممإل ررلعممممم    الممممملث  
 لممماس يجممملث التفممملث  الم رلفمممإل لأل  مممق ي ممم   ،االحتجمممرج ةيمممر لكتفممملث  الم رلفمممإل

ى  عيل ذلل (بك ،م  لثل  ب ث  ،ي و  ضبط دذ ذا  إنمر تلجح ذلل ررل لاة  )
 ب مل ب مل الحمرفظ ابم  حجمل  ،يمرش الفمرف ي هل يمر مدمرة ةلامل ا   ، جلث  ه 

  من الل ايإل اللاجحإل م لى. -ي  ي الفرذ  -رأنل يلجلح 

 .م  التفلث رمر ال اتررم بكال  و   ح في ال فس منل عكط  
فرلح ال الفرذ يلث ث ل ق الجمامم،  ال ي  مي رممر وم ق يم  اخمتافا  
في الت لوم من لل  اح  يم ا  ي محح الحم ال الفمرذ حسمب ت لومم اآلخمل، 

 إنمممر لممل  احمم  يمم ا   ،لممذلل ال امملثال ةال ةذا لممرن حسممب ت لوفممل، فممإنا  لاسمملا 
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 مم  اوممت ل االصممطاح بكممى ال مملة   ،بمملف الفممرذ ر مملة  عيممل صمملة  اآلخممل
 همممي ي رلفمممإل ةا    ،مفمممتلطإل فمممي ومممايإل الحممم ال ال مممحاح  الحسممم  ي امممرال

ال مممحاح  الحسممم  لمممم  همممل م لمممى ي مممل،  لمممرن ا يمممرش الفمممرف ي م ل يممم  نبمممل 
 بكامممممل اومممممت ل  ، جمممممرر ت لومممممم الحمممممرفظ ابممممم  حجمممممل مثق الت مممممرةوم ،بكيامممممر

 االصطاح.

 *  *  *  *  *  * 

 المطلب الثالث 

 الشواهد؟ هه معتبر بالشاذ في المتابعات و 
االبتبممرة: هممل البحممل فممي طمملق ا حرثاممل  المل وممرب ليتلصممل بممذلل 

 ةلى ي لفإل الح ال متفلث رل ةا ول مش ال؟ 

 ، بمممل همممل اللوممميكإل لكتلصمممل االبتبمممرة لممماس قسمممامر لكمتمممررم،  الفمممره
 .(1)ةليامر

المتررم: هل الحم ال المذ  يفمرةض مامل ة اتمل ة ا  الحم ال الفملث لفظمر 
 .ف ط يم االتحرث في ال حربي ي  ى م  ي  ى 

 الفره : هل الح ال الذ  يفرةض مامل ة اتمل ة ا  الحم ال الفملث لفظمر 
 ى ف ط يم االختاف في ال حربي.  ي  ى م  ي 

 .(2) الا ف ي امر ت لوإل الح ال ررل ثلة بكى ة ايإل مخلق 

 

 . 364اللواط  في ي طكح الح ال لألوترذ ال لتلة يحم  مبل دابإل ص (1)
 . 105-104تاسيل ي طكح الح ال لك لتلة يحملث الطحرن ص  (2)
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 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 ير اومت ل بكامل  ،ذللال ي  ت لوفرب ال كمرر لكح ال الفرذ   يمر و ق  
اتعممح ل ممر من الحمم ال الفممرذ الجممم ومم ب العمم    المملث  اصممطاح المحمم  ي 

 خطممأ المملا  ) الث ممإل،  يمم  خمم  ضممبطل(  فاممل ال ي ممكح من  ،ماممل ةلممى  همم 
 ال الت ي ي  الع   ةلى   ،فال ال ي كح لابتبرة  -رفتح البرر-يالن يترر ر

 .مترر رب  الفلاه   نل ال يما  من ا  كب ال طأ ةلى صلاا الحس  ررل

م  دره ا لهيلالد  -راسل البرر-من يالن يترر ر  الفرذ ميعر   ال ي كح
  نل   ئ خطأال فع فل مد  ي  من ي ل  عيلال.

قممرل ا يممرش ابمم  ال مماح: ل منممل لمماس لممل ضمم   فممي الحمم ال امم  ل 
رمجيئل ي   جلال، بل ذلل اتفر ب: فم ل ض   ا وكل ذلل، رأن يالن ضم فل 
نردئر ي  ض   حفظ ةا ول يم للنل ي  مهل ال م ق  ال يرنمإل. فمإذا ةما مر يمر 
ة اال ق  جمرر يم   جمل لخمل، بلف مر منمل يممر قم  حفظمل،  لم  ي تمل مامل ضمبطل 

 لمممذلل ةذا لمممرن ضممم فل يممم  حيمممل ا ةومممرل، زال ب حمممل ذلمممل، لممممر فمممي  لمممل.
الملوممل الممذ  الوممكل ةيممرش حممرفظ، ةذ ماممل ضمم   قكيممل امم  ل بل ااتممل يمم   جممل 

 ي  ذلل ض   ال ام  ل ب حمل ذلمل ل مل  العم    ت ربم  همذا الجمربل   لخل،
بممم  ج ممملال  ي ر يتمممل،  ذلمممل لرلعممم   المممذ  ا فمممأ يممم  لممملن الممملا   يتاممممر 

 هذال جمكإل تفرصيكار تم ةض ررلمبردمل   البحمل،  لن الح ال درذا.ررلكذا م  ل
 .(1)  ال فرةس ال  و  ، وهللا مبك  لفربك  ذلل فإنل ي

قرل الحرفظ اب  حجل:ل لم  امذلل لكجمربل ضمررطر ي كم  ي مل يمر ي مكح 
من ياممملن جمممربلا م  ال،  التحلومممل مامممل من ي مممرل: ةنمممل الجمممم ةلمممى االحتممممرل فمممي 

فحيمممل يسمممتل  االحتممممرل فياممممر فامممل المممذ  ي مممكح  ن  طلفمممي ال  ممملل  الممملث،

 

 .34ي  يإل اب  ال اح  ص  (1)



 

1920 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 ميمممر ةذا ةجممح جرنمممب  ،ا ج ممل،  حيممل ي ممملق جرنممب المملث فامممل الممذ  ال ا ج ممل
 .(1)ل ي  هذا، بل ذاض في الحس  الذاتي ال  لل فكاس

ف ج  في قلل الحرفظ اب  حجل بارن لممر مباممل الحمرفظ ابم  ال ماح 
 في طلفي ال  لل  اللث. في ضررط الجربل) المتررم(  هل االحتمرل

فممما  ،الفمممرذ قممم  قمممل  مامممل جرنمممب الممملث لث ممملب خطمممأ ةا ومممل   همممملميمممر 
 ي كح ان يالن جربلا لهيلال.

 *  *  *  *  *  * 

 

  

 

 . 248/ 1ال كئ الب  حجل  (1)
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 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 المبحث الثالث

 وهه مسمى صحيحا؟ ،وجه اشتراط نفي الشذوذ في حد الصحيح

 المطلب األول 

 ط نفي الشذوذ في حد الصحيحار تشوجه ا

 مسائه:ويأتي تحته 

محمم  ي   السممايإل يمم  ال كممإل ب مم  ال ،من دمملطي السممايإل يمم  الفممذ ذ  األولااى:
  صلليي . ث ن عيله  ي  الف ارر  ا 

 السيلطي :الحرفظ قرل 
ل قرل ال لاقمي:  ميمر السمايإل يم  الفمذ ذ  ال كمإل ف مرل ابم  ثقيمق ال يم  

ال محاح قمرل  مامل :ل ةن مصحرا الح ال زاث ا ذلمل فمي حم    (1)  في االقتلاح
نظل بكى ي تعى نظل الف ارر فإن لثيلا ي  ال كل التي ي كمل بامر المحم  لن 

من يم  ي م   فمي بكم    الجلاا:قرل ال لاقي  ،بكى مصلل الف ارر  ال تجل  
الحمم ال ةنمممر اممذلل محمم  ب مم  مهكممل ال ب مم  عيممله  يمم  مهممل بكمم  لخممل  لمملن 

الفملطي  ال يفسمم  الحمم   الف امرر  ا صمملليي  ال يفمتلطلن فممي ال محاح هممذا 
 لمذا قمرل ابم  ال ماح ر م  الحم  فامذا همل الحم ال المذ    ،ب   يم  يفمتلطامر

 (2)يحا  لل ررل حإل با خاف بي  مهل الح ال.ل 

  

 

 . 5االقتلاح في بارن االصطاح ص  (1)
 .65- 1/64ت ةوب اللا    (2)
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 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 الب ربي: ا يرش  قرل
زاث مهممممل الحمممم ال قيمممم   بمممم ش قممممرل دمممما  ر) ي  ممممي ابمممم  حجممممل( : ل ل 

الحمم ال ي ممل رمل  إن  جمم ب مامل بكممإل ي ملل: ةن  الفمذ ذ  ال كمإلد  ن محمم ا ال
قرثحمممإل، عراتمممل: من ر مممي ال كمممل التمممي ذلل همممر ال ي ت لهمممر الف امممرر، فاممم  ةنممممر 
ي رلفلنا  في تسماإل ر ي ال كل بكإل، ال في من ال كمإل تلجم   ال ت م ح، فأهمل 
الحممم ال يفمممتلطلن فمممي الحممم ال المممذ  اجتم مممئ مامممل ا  صمممرف ي وممم  تفتممماش 

ي  الفذ ذ  ال كإل،  الف ارر ال يفتلطلن ذلمل حتى يهكب بكى الظ  منل ورل  
الثا إل وملال صحاحر،  م  يتمى هامل دمرذا ةث ال،   بل يتى اجتم ئ ا  صرف

قمرل: فمما خمماف بي امممر فمي المممال،  إنمممر ال مماف فمي تسممميتل فممي الحممرل ر مم  
بكمممى من ال كمممإل ال رثحمممإل يتمممى يجم ممملن   جممملث ا  صمممرف الثا مممإل،  الفلو مممرن

 . (1)ضلبل    ج ب 
 (2) الحسمم  بمم  الح ممرة ا ن لسممي ال ةلفممي قمملل مبممي ا يممرش ذلممل   

ةن لكمحممم  ي  معلاضمممر فمممي طممملو ا   : لفمممي ت لومممب المممم اةض بكمممى يلطمممأ يرلمممل
الف ارر اتبربا  بكى ذلل لت كيكا      ال اك ش  ،لهلا في االحتار احترطلا فيار   ر

 لط  ا  في الملا   ةذا انفملث  ،الح ال الملفل  رأنل ق  ة   يلقلفر م  يلوا
 قم  ي كم   :قمرل ،يم  همل مبم ل ي مل  محفمظ ررلح ال م  ب ومرث  مامل م  لم رلفمإل

م  ليممإل يمم  لتممرا هللا ت ممرلى ماحمكممل  ،الفذاممل صممحإل الحمم ال رملاف ممإل ا صمملل

 

 . 82-1/81ال كئ اللماإل  (1)
الفذاممل بكممي بمم  يحممم  بمم  يحممم  ا ن ممرة  ال  ةجممي االدمم يكي االن لسممي الم ممل ف   (2)

ألبااي  تكمكممإل لكتممربي الملصمملل  ال ممكإلهممم )الممذال  ال 611رممرب  الح ممرة تمملفي ومم إل 
تممرةو  ا ومماش لكممذه ي  ، 5/70 هااا 703عبااد   محمااد باان محمااد المراكشااي ت 

13 /319 .) 
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 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 إذا لمم  يامم  فممي ومم  ال  ، ابت ممرث صممحتل ،لحمم ال  ال مممل رمملذلممل بكممى ق مملل ا
 ومممرةل  ، مممذاا فممما رمممأس رمممإطاق ال ممملل ر مممحتل ةذا  افمممق لتمممرا هللا ت مممرلى

 . (1)ل مصلل الفلو إل
ف جمممم  فمممممي قمممملل ابممممم  الح مممممرة ثاللممممإل بكمممممى التبممممرا  الم اجمممممي بمممممي  

يممم  مهمامممر يبحمممل  ،المحممم  ي   الف امممرر فمممي ر مممي قلابممم  ي مممطكح الحممم ال 
 يبحممل زوممرث  الث ممرب.  ،  يبحممل الفممرذ  الم كممل ،ت ممرةم اللصممل  ا ةوممرل

 إن لرن هرهل لايمل يفميل ةلمى من المحم  ي  اتب ملن المبرلهمإل فمي االحتامر  
المحمم  ي  ي تممم  ن بكممى ال مملاة  رر وممرس فاممذا عيممل ثقيممق  ن  ،فممي ا خبممرة

  في تلجاح الل ايرب،  لاس االحتار  الم  ي بكى الت مي .
ةن ادمتلا  السممايإل يم  الفمذ ذ  ال كممإل لم  اممذللهر  ل :(2) الم ممر   الحمرفظ  قمرل 

الف امممرر  مهمممل ا صممملل بمممل زاثال المحممم  لن،  مامممل نظمممل بكمممى ي تعمممى 
 الف ارر  مهل ا صلل.نظل 

 مجيممب: رممأن يمم  افلمم  فممي بكمم  ةنمممر اممذلل الحمم  ب مم  مهكممل ال ب مم  
ب ممم  يممم   ذلمممل فمممي ال مممحاح ال يفسممم  الحممم   عيمممله . لممملن م لئمممل لممم  يفمممتلطلا

 .(3) ليفتلطامر

  
 

 . 107-106/ 1ال كئ لك ةلفي    (1)
ا يمرش ال ايممإل ب م  المملتف بم  تممرج ال مرةفي  بمم  بكمي بمم  زوم  ال ربمم ا  ال مرهل  يمم  ( 2)

 ال خيممل ال اةممق  مممرني  ي مم فر ي اممر ل مملز الح ممرةق فممي حمم بممرة ال كمممرر لممل نحممل  
خاصإل ا  ل في معامرن ال ملن الحمرث  بفمل لمحمم  ميمي  بم  ه.)1031تلفي و إل  

 (. 2/412فعل هللا الحمل  
 .347-345/ 1اليلاقيئ  ال ةة دلح ن بإل الفكل لكم ر    (3)
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 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 ومما سبق نخلص إلى أن: 
يممممذهب الف امممممرر  االصمممملليي : اال تفمممممرر فممممي الحاممممم  بكممممى الحممممم ال  

 –ب المإل المل ا   –الفمل   الثا مإل ا  ل ) ات مرل السم   تملافل  ررل حإل بكمى  
 ،دممذ ذ م  بكممإل قرثحممإل ةث ال ماحاممملن لممل ررل ممحإل  مم  ةن هاممل ماممل  العممبط(

ي و  ي  التفتاش بم  ومايإل يم    ،،التحل  ر اف المح  ي  فإنا  ررلهلا في  
 .الح ال ي  الفذ ذ  ال كل ال رثحإل    ر   ذلل يحاملن لكح ال ررل حإل

  فمممي من الحممم ال بمممي  المحممم  ي   الف امممرر  ا صممملليي ذن ال خمممافة
 . الفذ ذ  ،إل ال رثحإل ن يالن خرلار ي  ال كال ب  م الذ  ي مل رل

فامذا همل الحم ال المذ  يحام     لاذا ذلل الحرفظ ابم  ال ماح قللمل:ل
 لل ررل حإل با خاف بي  مهل الح ال.ل

 الثانية : هه مغني اشتراط ال بط عن اشتراط نفي الشذوذ؟
 ال )بمم  قللممل  (العممررط) همما ا تفممى ر للممل ال ةلفممي :ل  ا يممرش قممرل 

 ن العبط عبرة  ب  يلاف إل الث رب ماممر ال  نمل فمإن خمرلفا  لم    (يالن درذا
من ي رلفممإل الث ممرب بكممى  : هممذا ي  ممى الفممرذ فممرلجلاا بمم  ذلممل ،يامم  ضممررطر

 ، نمممرثة  فمتمممى خمممرل  الث مممرب ماممممر ة اال عرلبمممر لممم  ياممم  حرفظمممر ،قسممممي  عرلبمممإل
 يتممممى خممممرلفا  نممممرثةا  لممممل فممممي حمممم ال  احمممم  لرنممممئ ي رلفتممممل دممممذ ذا فرحتممممرج 

   من اممممذلل فممممي حمممم  ال ممممحاح السممممايإل يمممم  الفممممذ ذ  لمممملن المممملا   الم مممم
 . (1)ل ضررطر

  

 

 .1/102ال كئ لك ةلفي  (1)
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 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 : هه مغني اشتراط نفي الشذوذ عن اشتراط ال بط؟ الثالثة
ل قيممممل من ادممممتلا  نفممممي الفممممذ ذ يه ممممي بمممم  السمممميلطي:  الحممممرفظ قممممرل

ادتلا  العبط  ن الفرذ ةذا لرن هل الفلث الم رل   لرن دل  ال حاح من 
: رأنممل  مجيممب  ،لممرن يمم  لثمملب ي ممل الم رلفممإل  هممل عيممل العممررط م لممى ،ا تفممى

 .(1) لفي ي رش الت يي  فأةاث الت  اص  ل  يات  رر درة 

 ،الشااذوذ المنفااي فااي حااد الصااحيحمااام اباان الصااالح ماان مااراد اإل الرابعااة :
 . ومنا عته في تر  تسمية الشاذ صحيحا ،واشكال ابن حجر عليه

 السيوطي في تنبيهات )على حد الصحيح(:مام ذكر اإل

 قمم  ذلمل فممي نلبمل  ا ممإل  ،قيممل لم  يف ممح رمملاثال يم  الفممذ ذ ه مر) الثالاث (  
 ، الثممممرني تفمممملث الث ممممإل يطك ممممر ،مقمممملال محمممم هر ي رلفممممإل الث ممممإل  ةجممممح ي ممممل

 . ةث ا خيلو  فرلظرهل منل مةاث ه ر ا  ل ، الثرلل تفلث اللا   يطك ر
يفمال  ن ا وم رث ةذا لمرن يت ما  ة اتمل  همل    :قرل دا  ا وماش 

 كا  ب  ال ضررطي  ف   انتفمئ ب مل ال كمل الظمرهل   م  ةذا انتفمى للنمل ي كملال 
فمر المرنم ي  الحا  ر حتل فمجلث ي رلفإل مح  ة اتمل لمم  همل م  مق ي مل م  

قرل  ل  ال   ،م ثل ب ثا ال يستك ش الع   بل يالن ي  ررا صحاح  مصح
  مةمإل الح ال ادتلا  نفي الفمذ ذ الم  مل ب مل ررلم رلفمإل يم ذلل ب  مح  ي

 . إنمر الملجلث ي  ت لفرتا  ت  ي  ر ي ذلل بكى ر ي في ال حإل 
قكمئ  ؟ فإن قيل اك ش من يسمى الح ال صحاحر  ال ي مل رل  :   قرل

قمرل  بكمى ت م ال  ،الم سملخال يرنم ي  ذلل لاس لل صحاح ي مل رمل بم ليل 
التسمكا  ةن الم مرل  الملجملح ال يسممى صمحاحر ففمي ج مل انتفرةمل دملطر فمي 

 

 . 1/64ت ةوب اللا    (1)
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 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

الحامممم  لكحمممم ال ررل ممممحإل نظممممل بممممل ةذا  جمممم ب الفممممل   المممممذللة  م ال حامممم  
لفمذ ذ لكح ال ررل حإل يرل  يظال ر   ذلل من مال دذ ذا  ن ا صل بم ش ا

 للن ذلل مصا يأخلذ ي  ب الإل اللا    ضمبطل فمإذا   مئ ب التمل  ضمبطل 
  . (1)ل  رن ا صل منل حفظ ير ة   حتى ات ي  خافل

فظمممرهل لممماش الحمممرفظ ابممم  حجمممل منمممل يسممممي الفمممرذ صمممحاحر لكممم  ال 
لمر منل الق من في ادتلا  العبط يه ي ب  ادتلا    ،يثل الم سلخ  ي مل رل

 لم    ، ن ا صل من العمررط حفمظ يمر ة   حتمى ات مي  خافمل  دنفي الفذ ذ 
م   ،فكأنمل ةمق ةميمل ،ش دا ل اب  حجملالسيلطي ت  يبر بكى لايرش  ا اذلل  

 تلق  فيار.
 ،ي ت مممل  يفيممم  يمممرش الم مممر   همممذال المسمممألإل ميعمممر رفبمممرة   م ضمممح ا 

 دارل ر للل:  ذلل الملق  ي  هذا ا 
ال ممممريس: ةنممممل لمممم  يف ممممح لممممرب  ال مممماح رممممملاثال يمممم  الفممممذ ذ فممممي  ل

الت لومم المممذللة فمي المممت ،  ذلمل فممي الفملح منممل ي رلفمإل الث ممإل  ةجمح ي ممل، 
بمم  ل   ابتلضمل فممي عيممل هممذا الكتممرا: رمأن ا ومم رث ةذا لممرن يت مما،  ة اتممل

ضممررطلن ف مم  انتفممئ ب ممل ال كممل الظممرهل ،  إذا انتفممى للنممل ي كمملال فمممر المممرنم 
يم  الحام  ر محتل.  عريمإل يمر مامل ةجحمرن ة ايمإل بكمى مخملق،  الملجلحاممإل ال 
ت رفي ال حإل،  م ثمل يمر مامل من ياملن ه مر صمحاح  مصمح ما ممل رمرللاجح ال 

  ال مل رل لممر فمي ررلملجلح،  ال اك ش ي ل الحا  رع فل بل عراتل اللق  ب
 ال رو   الم سلخ.

 

 . 66-1/65ت ةوب اللا     (1)
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  فلم تسكا  من الفرذ ال يسمى صحاحر فما اكم ش ي مل ج مل انت رةمل 
دمملطر فممي ال ممحإل،  لمم  ال يحامم  لكحمم ال ررل ممحإل ةلممى من تظاممل الم رلفممإل، 

 ماحا  ررلفذ ذ.
 ي مممم رمممأن همممذا يفعمممي ةلمممى االومممتل اح رحيمممل يحاممم  بكمممى الحممم ال 

اتمسمل بمذلل  بامر الفمذ ذ نفامر  إ برتمر،  قم    ررل حإل ق ل تتبم طلقمل التمي ي كم 
 (1)ل  و  البرا. ي  ال يحس  فر حس 

االوممممتل اح...ل ةدممممرة  ةلممممى من ف للمممملل  ي ممممم رممممأن هممممذا يفعممممي ةلممممى 
ل ومممم  هممممذا البممممرا  ا ر ممممرر بكممممى ادممممتلا  نفممممي الفممممذ ذ فممممي ت لوممممم ا فعمممم

يمرش السم ر   همل يم  وم ق  اطاق الع   بكى الفمرذ.  لمرن ا   ،ال حاح
ةلمممى همممذا الت  يمممب   امممرن يلقفمممل يممم  نممم ا  الحمممرفظ ابممم  حجمممل فمممذلل فمممي فمممتح 

 المهيل:   
 يم  المسمرةل الم تكم  فيامر ةذا م  مئ الملا   ل  :السم ر    ا يمرش قمرل

ب  دما ل دميئر ف فمرال يم  همل محفمظ م  م ثمل بم ثا م  م ثمل يازيمإل ي مل فمإن 
 مم ش بكممى ال ممرفي ما  ممل  المحمم  لن يسممملنل الفذاممل  ا صممللي ي مملالن المث ممئ ي

المفتل  نفال ه ر رم رلفإل اللا   في ة ااتل ي  همل درذا  نا  فسل ا الفذ ذ  
 اف امم  الفممرف ي بكممى التفسمميل  مةجممح ي ممل ب مم  ت سممل الجمممم بممي  الممل ااتي   

المممذللة بممل صمملح رممأن ال مم ث الكثيممل م لممى رممرلحفظ يمم  اللاحمم  م   ن تطمملق 
تطلقمممل ةلمممى ال ممم ث الكثيمممل  حي ئمممذ فممملث قممملل الجمربمممإل ر ممملل  السمممال مقممملا يممم 

 ي ار الح ال الذ  ال ول ال  ل ب  تمرر ي يمثا بم  صمحربي ،  اللاح  ر ي   
 ول ومل لخممل يثكممل ومملار بم  ذلممل التممرر ي ر ي ممل لكم  بمم  صممحربي لخممل فممإن 

 

 . 347-345/ 1اليلاقيئ  ال ةة دلح ن بإل الفكل لكم ر    (1)
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الف ارر  م ثل المح  ي  يجلز ن من يالن الترر ي وم ل ي ر ةن ل  يم مم ي مل 
 قريمئ قلو ممإل ا وم رث فممي  مرني قسمممي الم كملا  فممي ال محاحي  الكثيممل  يمرنم

   مي المحم  ي  ي كملن بامذا يتمسماي  رمأن االضمطلاا ثليمل بكمى  ،ي  هذا
ب ش العبط فمي الجمكمإل  الكمل يتف ملن بكمى الت كيمل رممر ةذا لمرن محم  المتملثث 

  .فيامر ضفافر بل تلوم ر عا  فلث رمجلث ال كإل  لل ل  تك  قرثحإل

 ميمممر يمممم  لمممم  اتلقمممم  يمممم  المحمممم  ي   الف اممممرر فممممي تسممممماإل يممممر يجمممممم 
 هممل اوممتل اح الفممل   الثا ممإل صممحاحر  مم  ةن هاممل دممذ ذ م  بكممإل ةثال ففممرذ 

حيل يحا  بكى الح ال ررل حإل ق مل ا ي مرن فمي الفحمص تتبمم طلقمل التمي 
ي كمم  باممر الفممذ ذ  ال كممإل نفاممر  إ برتممر فعمما بمم  محرثاممل البممرا لكممل التممي ة مممر 

 ة مر تطلق ةلى الت حاح يتمسار بذلل ي  ال يحس   ،ا  ةليار في ذلل احت
 .فر حس  و  هذا البرا 

 إن مد ل ت كيل اب  ال اح هالة الحا  ر حإل المت  ي  ةطماق 
ا يمرش الم تمم  صمحإل ا وم رث رجملاز الحام  ق مل التفتماش حيمل قمرل  ن بم ش 

يممم من ق ممل  ،  ا ف مملال كممإل  ال ممرثح هممل ا صممل الظممرهل فت مملوحل ررالدممتلا
 . انت رث الحا  بكى ا و رث  إن لرن محق ال يسك  ي  

بكمى من دمما  ر يممرل ةلممى ال مم ا  فمي تمملض تسممماإل الفممرذ صممحاحر  قممرل 
عريإل ير مال ةجحرن ة ايإل بكى مخلق  الملجلحاإل ال ت رفي ال محإل  م ثمل يمر 

 جملمال من ياملن ه مرض صمحاح  مصمح ما ممل رمرللاجح  ال ي ممل رمرلملجلح  
 ال اكمممم ش يمممم  ذلممممل الحامممم  بكاممممل  ،لممممل ال لكلنممممل لمممم  ي ممممح طلو ممممل تلي رةضمممم

 وتأا  رم  ي لل صحاح دمرذ  ،ررلع    إنمر عراتل من اتلق  ب  ال مل رل
قمممرل  يممم  تأيمممل  ، مممر وممماأتي فمممي همممل  همممذا لممممر فممي ال روممم   الم سممملخ وممملار
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 هل ميعر دم ال رمرالختاف فمي   ،ي   ج  فيامر ميثكإل ي  ذلل انتاىال حاح
 .ال رش ق ل  جلث الم  ص  في ا يل ق ل  جلث ال رةف لل ب  اللجلث 

  رلجمكمممإل فرلفمممذ ذ وممم ب لكتممملض ةيمممر صمممحإل م  بمممما خممماف ال كمممإل  
ال رثحإل لر ةورل ال في فتلذ  بلجلثهر ال حإل الظرهل   ومت م ي امر الحام  

 . (1)ل  ال مل ي ر

:ل ف ممم  تحممملة: من دمممارلن ذلمممل همممذا ا الب مممربي ر ممم  م ا يمممرش  قمممرل
يمملاثه  ررل ممحاح الممذ  يجممب ال مممل رممل، م  منامم  حاممملا بكممى الفممرذ رممرلله  
ف ممرة ضممفافر حامممر لتح يممق يظ ممإل العمم   ماممل،  حي ئممذ ال امملث دممير، وهللا 

 .(2)" مبك 

 ي اعتبار ابن الصالح نفي الشذوذ: شكال مخر فر أورد إكما أن ابن حج
 بكممممى الم ممم   ةدمممارل مدمممم  ي مممل،  ذلمممل منممممل  مممرل ابممم  حجمممل: ل ف 

يفمممتل  فمممي ال مممحاح من ال ياممملن دمممرذا لممممر ت ممم ش  و ممملل : ةنمممل لمممل ت مممرةم 
اللصل  ا ةورل )قم ش اللصمل يطك مر وملار لمرن ة ا  ا ةومرل( م ثمل م  مقمل، 

مةجممح  وممل يمم  همملا    ي ممرل  ة حفممظ مش ال،  و تممرة فممي تفسمميل الفممرذ منممل الممذ 
يم ادتلا امر في الث إل،    ةا   ا ةورل محفظ يم  ة ق اللصلي ل.  إذا لرن 

فكاممم يحام  لممل ررل محإل يمم دمملطل فمي ال ممحإل  دمرذا ف م    مئ لمملن اللصمل
 من ال يالن درذا؟

رمممأن ادمممتلا  نفمممي  :من يجمممرا ب مممل همممذا فمممي عريمممإل ا دمممارل،  وماممم 
اح ة ايممإل  همم  ال ممرةكلن بتمملج ،المحمم  لن  الفممذ ذ فممي دممل  ال ممحإل ةنمممر ي للممل
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 ا ةومممرل،  الف امممرر  مهمممل ا صممملل ال ي للممملن  ،ا حفمممظ ةذا ت مممرةم اللصمممل
للصمل بكمى ا ةومرل،  ل كمل املق  الم    ق  صلح ررختامرة تملجاح ا  ،بذلل
بم  نفسمل  ادتلا  نفمي الفمذ ذ فمي دمل  ال محاح  نمل ه مرض لم  ي ملح  ر  ش

 إذا انتاممى البحممل  ،بكممى ن ممل يممر ب مم  المحمم  ي  ررختاممرة دممير )بممل اقت ممل(
ةلممى هممذا المجممرل اةتفممم ا دممارل  بكمم  ي ممل من يممذهب مهممل الحمم ال من دممل  
ال حاح من ال يالن الح ال درذا،  من ي  مةومل يم  الث مرب ةن لمرن مةجمح 

 صل ي  الث رب ق ش  لذا ررل اس،  وأتي مامل االحتممرل بم  ال رضمي،   يم 
  (1) ل.-وهللا مبك  - هل من الفذ ذ ي  ح في االحتجرج ال في التسماإل 

   :وظاهر هذا االشكال 

فكام يفتل  نفي    ، قم في الت رقي بي  لةاةل   ةير   لن الحرفظ اب  ال اح
الفذ ذ في ال حاح    ر   ذلل ي لل بتلجاح ة ايإل اللصل ثاةمر بكى  

 ة ايإل االةورل حتى لل لرن ة اتار محفظ م  م ثل. 
في   مصا  الفذ ذ  نفي  ادتلا   الق  ال  ال اح  اب   الحرفظ  من  م  

  . ي  في ذلل   إنمر ن ل لاش المح ،ال حاح
ةن   الفذ ذ     نفي  ادتلا   المح  ي   يذهب  ي عي   لرن  الذ  

بكال  ،ررل حإل يأتي  الفذ ذ  نفي  ادتلا   تلض  ل  ماالن  الذ   الح ال  م    (
 هل ي  ح في االحتجرج    ،االحتمرل ررل حإل  ب يار  يفتل  مال نفي الفذ ذ(

 رل ال في تسميتل صحاحر .

 

تلضمممممماح ا فكممممممرة لم ممممممرني ت ذمممممماح ا نظممممممرة  ، 134-133/ 2ال كممممممئ البمممممم  حجممممممل  (1)
 .341-1/340لك   رني 
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فمرذ صمحاحر الحرفظ اب  حجمل يميمل ةلمى تسمماإل ال  :فيت ح لنا مما سبق أن
  لك  ال ي مل رل.

 في ال اريإل نك ص ي رزبمإل الحمرفظ ابم  حجمل فمي تملض تسمماإل الفمرذ 
  : صحاحر  ي رقفتل في ذلل

ساااا الحااافظ اباان حجاار منا عتااه فااي تاار  تساامية الشاااذ صااحيحا ماان عاادد 
 وجوه:

ةذا لمممرن االوممم رث يت ممما  ة اتمممل لكاممم  بممم  ال ضمممررطي  ف ممم   :األول الوجاااه 
انتفمممئ ب مممل ال كمممل الظمممرهل   ممم  ةذا انتفمممى للنمممل ي كممملال فممممر الممممرنم يممم  
الحامم  ررل ممحإل  مم  ةن هاممل ي رلفممإل محمم  ة اتممل لممم  هممل م  ممق ي ممل م  

 ال يسممتك ش  ،م ثممل بمم ثا م  حفظممر بممل ماامملن يمم  رممرا صممحاح  مصممح
 .الحا  بكال الع   

 ذلك: ومناقشة
الحام  ر محإل الحم ال من الحرفظ في ال  ايإل ورة بكى يذهب الف ارر في   -ا

  .ةلى من يظال و ب لكلث 
ةن هاممل ر ممم  ذلمممل ي رلفممإل لألةجمممح ال يسمممتك ش الحامم  ررلعممم   بمممل يممم   -ا 

   .ررا صحاح  مصح
ي تملف رظاملة ي رلفمإل محم  ة اتمل لمم  همل اةجمح  همذال  و رقش رأنمل  

  ةلى  جلث ال طمأ  المله  المذ  يمت مم ي مل ةطماق الم رلفإل في ح  ذاتار ةدرة 
 ؟ ص  ال حإل فكام الص  ررل حإل يم  جلث الم رلفإل  ال طأ
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+ السايإل يم   الفرذ= ات رل الس   + ب الإل اللا   + ضبط اللا   
 ،+ هامملة ي رلفممإل لممم  هممل مةجممح = ايت ممر  اللصمم  ررل ممحإل ال كمل الظممرهل 

  مطاق الع   بكال.

مجرا رأنل ال يرنم ب ليل  ،اك ش من يالن صحاحر  ال ي مل رل  الثاني:الوجه 
 .ال رو   الم سلخ 

صمحإل   إ بمرب  ،الم سلخ يحالش ر محإل طلو مل لسمايتار   و رقش رأن
 ربممئ رطلوممق صممحاح    قمم  ال مممل باممر يمم  ميممل الفممرة  ،نسمم تل لكلومملل 

 :لب مممربيقمممرل ال ،ل لممممر فمممي الفمممرذ ،  لممماس  جممملث خكمممل فمممي طلومممق ا برتمممميعمممر
فرل رو   الم سلخ ولار، طلومق لمل ي اممر صمحاح، لكم  قمرش يمرنم يم  ال ممل 

ر اف الفرذ ففال ي رلفإل   (1) لررلم سلخ،  ال اك ش ي ل من يالن عيل صحاح
لم  هل م لى  ن ةا ول ل  يعبطل ةع  للنل   إل  و بل الله  الذ  مثق ةلى 

 فا ي رةم ا  لى. ،الم رلفإل

بكى فلم التسكا  رأن الفرذ عيمل صمحاح فربتبمرة دمل  نفمي   :الوجه الثالث
 ن ا صمل منمل حفمظ  ،الفذ ذ مال نظمل لاومته رر ب مل رفمل  العمبط

 ات ي  خافل. ير ة   حتى

حام  ررل محإل ه ر ورة بكى طلو إل الف امرر فمي ال  : و رقش ميعر رأنل
لكمم  طلو ممإل المحمم  ي  فممي المبرلهممإل فممي االحتاممر   ،ةلممى من يظاممل ومم ب لكمملث 

 ،يمم  ال كممل الظممرهل   ال فاممإل ال رثحممإل  وممايتل  ، الم ومم  يمم  التفتمماش لكحمم ال 
 وممممايتل يمممم  الم رلفممممإل ال ممممرثة  لألةجممممح ق ممممل الحامممم  بكاممممل ررل ممممحإل  نسمممم تل 

 التي هي عريإل مهل الح ال. لكلولل  
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من الفذ ذ ي  ح في االحتجرج)  همل وم ب لكتملض بمما( ال فمي   :الوجه الرابع
 ن ادمتلا  نفمي الفمذ ذ ي عمي   طاق درذ صحاح(ةالتسماإل ) رجلاز  

 ب ش ادتلا  نفي الفذ ذ يأتي ررالحتمرل) ال حإل  ب يار(   ،ررل حإل  
 .ماالن و ب لكتلض لك  ال يرنم ي  اطاق اللص  ررل حإل

لممر  ،يمت مم ي مل اللصم  ررل محإليجملث  جملث االحتممرل   و رقش رأنل  
مدرة ةلال االيرش الب ربي: لمن يلاثه  ررل حاح الذ  يجب ال ممل رمل، 
م  منامم  حاممملا بكممى الفممرذ رممرلله  ف ممرة ضممفافر حامممر لتح يممق يظ ممإل 

 الع   مال.ل 

ا درة  ةلى للن الحرفظ اب  ال اح  قم في الت مرقي بمي    :الوجه الخامس
فكام يفتل  نفي الفذ ذ في ال حاح    ر   ذلل ي لل بتلجاح   ،لةاةل

 ة ايمممإل االةومممرل حتمممى لمممل لمممرن ة ا  االةومممرل ة ايمممإل اللصمممل ثاةممممر بكمممى
 محفظ م  م ثل.

م  من الحمممرفظ ابممم  ال ممماح ال اممملق ادمممتلا  نفمممي الفمممذ ذ مصممما فمممي 
  إنمر ن ل لاش المح  ي  في ذلل  ،ال حاح

: الحرفظ اب  ال اح ق  اختمرة فمي ت مرةم اللصمل  و رقش ذلل رأن  
  .هب الف ارر في ت  ي  اللصل ثاةمر االةورل يذ 

 ،حاحمير للن اب  ال اح ال الق ادتلا  نفي الفذ ذ مصما فمي ال م
) نفمي الفمذ ذ  في ف ل ذلمل ادمتلاطل  ، إنمر ن ل لاش المح  ي  في ذلل

  .في ح  ال حاح(

يلقممم  الحمممرفظ السممم ر   يممم   تسمممماإل يمممر يجممممم الفمممل   الثا مممإل  :السااااد 
م ضمممح منمممل يممم  رمممرا  ،صمممحاحر  ممم  ةن هامممل دمممذ ذ م  بكمممإل ةثال ففمممرذ 
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ررل ممحإل ق ممل  هممل اوممتل اح حيممل يحامم  بكممى الحمم ال  طكممب اللاحممإل:ل
ا ي رن في الفحص تتبم طلقل التي ي ك  بار الفذ ذ  ال كإل نفار  إ برتر 

 ة ممر  ،فعا ب  محرثامل البمرا لكمل التمي ة ممر احتما  ةليامر فمي ذلمل 
تطمملق ةلممى الت ممحاح يتمسممار بممذلل يمم  ال يحسمم  فر حسمم  ومم  هممذا 

 .البرا 

فال الق من في تملض ادمتلا  انتفمرر الفمذ ذ مصما وملف يفمتح البمرا 
فيتجرومل ن بكمى ذلمل  او ر ميرش عيل الممفهكي  لت محاح االحرثامل  ت كيكامر 

 ،رمجمملث ال ظممل الممى الفممل   الثا ممإل ث ن ا ي ممرن فممي الفحممص بتتبممم الطمملق 
  ابتبرة الفل   ال مسإل لك حاح ثةم لكمفس  .   ،فر فعل و  هذا البرا 

 *  *  *  *  *  * 

 المطلب الثاني

 هه مسمى الشاذ صحيحا؟
يمممم  الت لوفممممرب السممممرر إل لكفممممرذ نجمممم  من يمممم  ابت ممممل الفممممذ ذ رممممرلم  ى 

 ،الكهل   هل يطكق التفلث ولار لرن يم  الث مإل لممر همل همرهل ت لومم الحمر  
م  يطكق تفلث اللا     إل م  عيمل   مإل لممر همل همرهل ت لومم ال كيكمي مااملن 
اللصممم  ررلفمممذ ذ يمممم ال مممحإل ال ي رفمممر  بي اممممر  ن المممملاث الت  ممماص بكمممى 

ف م   ماطكمق قللمل لصمحاح دمرذ ل  همل يسمر   ل صمحاح علومبل الهلارمإل  لتفلث  ا
الث لفظ الفرذ في ن لص ر ي ا ةمإل، يثل ال كيكي،  الحر    ال يا ي فمي 

 همممل يجممملث الهلارمممإل، فكممممر ي مممرل همممذا حممم ال عيمممل يمممر ذلمممل ا يممم  الم  مممى، مال 
 علوب صحاح ي رل هذا درذ صحاح،  ي  ى الفرذ ه ر علوب ف ط .
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 ال كيكمي لماس  صمفًر ي رقعمًر لك محإل، بمل همل   ،لفذ ذ ب م  الحمر  فر
عبرة  ب   ص  الحم ال رمرلتفلث رأصمٍل ال يتمررم لمل مامل، رهمي ال ظمل بم  

 ق للل م  ةثال.

 يرش الس ر   : ب  حجل ةلى هذا مامر ن كل ب ل ا  ق  مدرة الحرفظ ا
ل الحرصمل لمممر قممرل الفمما  يمم  لايامم  ةن ال كيكممي يسممل  بممي  الفممرذ 
 الفمملث المطكممق فيكمم ش بكممى قللممل من يامملن فممي الفممرذ ال ممحاح  عيممل ال ممحاح 
فكايمل مبمم   مخممص ي ممل لماش الحممر    نممل ي مملج تفملث عيممل الث ممإل  وكمم ش بكممى 
قللممل من ياممملن فممي ال مممحاح الفممرذ  عيمممل الفمممرذ بممل ابتمممم  ذلممل فمممي صممم ا ل 

ذلل في ميثكإل الفرذ ح اثر مخلجل الب رة  في صحاحل ي  اللجل الذ    حيل 
 (1)حا  بكال ررلفذ ذ 

 مخص ي ل لماش الفمرف ي لت ييم ال ررلم رلفمإل يمم للنمل اكم ش بكامل يمر  
يلجمملح  إن الل ايممإل اللاجحممإل بكممى قمملل الحممر   لكمم  الفممرف ي صمملح رأنممل اكمم ش 
يحل تلق  مديل ةلال فمي   هل اك ش ي  ذلل ب ش الحا  بكال ررل حإل  ،م لى

 إنل ي  ح فمي االحتجمرج الفمي التسمماإل  وسمتأنس لمذلل   ،الكاش بكى ال حاح
 

 -قمرل: ل مرن ي  لمإل قماس بم  وم    -ةضي هللا ت مرلى ب مل  -ح ال منس ب  يرلل  (   1)
رم  لممممإل صممممرحب الفمممملطإل يمممم  ا ييمممملل قممممرل  -  -يمممم  ال  ممممي  -ةضممممي هللا ب ممممل 

ةضمي هللا  -الحر  : لهمذا الحم ال دمرذ، فمإن ة اتمل   مرب  لماس لمل مصمل بم  منمس 
رإوم رث لخمملل  - ا  ةضمي هللا ت مرلى بم - ال بم  عيملال يم  ال محررإل  -ت مرلى ب مل 

 -12 مخلجل الب رة  في صحاحل: لترا االحارش   186ي لفإل بكلش الح ال ص 
، 7155ررا الحر   يحا  ررل تل بكى ي   جب بكال ث ن ا يرش المذ  فملق حم ال 

 مخلجل ا يرش التليذ  في و  ل: لترا الم رقب : ررا في ي رقب قاس ب  و   بم  
  ر  ال: لهذا ح ال حس  علوب ال ن لفل ةال ي  ،  قرل التليذ3850عبرث  ح ال  

 ح ال ا ن رة ل.
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ررلمثرل الذ  م ةثال الحر   يم للنل في ال حاح فإنل يلافمق بكمى صمحتل ةال 
 لكمم  ةث ابمم  ال مماح يممر قممرال م   ،منممل يسمممال دممرذا  ال يفممرحإل فممي التسممماإل

لج فمممي لتمممب ال مممحاح المفمممتل  مامممل نفمممي الحمممر    ال كيكمممي رفممملث الث مممإل الم ممم
ل الم تمم  بمل ال محإل تجمريم الهلارمإل الفذ ذ لكلن ال م ث عيمل دمل  مامل بكمى 

(1). 

تسممميتل صممحاحر يممم  قمم   تمملض ا يممرش ابمم  حجممل نممرز  فممينجمم  من   
 ال مل رل

ال ةلفمممي: لبمممل قسممم  ر عممما  الفمممرذ ةلمممى  ا مممإل مقسمممرش:  ا يمممرش  قمممرل
 حسمم   ضممفامد  ن الم فمملث ةن لممرن   ممإل ف ممحاح  إن لممرن عيممل  ،صممحاح

 .(2)  إل فحس   إال فعفامل 

مير الفرذ ررلم  ى االصطاحي  هل تفلث ي  لل الل ايإل يمم الم رلفمإل 
فامممل بمممذلل يممم  مقسمممرش العمممفام المممملث ث فممما يسممممى  ،لمممم  همممل م لمممى ي مممل 

 صحاحر لكم رفر  بي  ال حإل  الع   .  

 *  *  *  *  *  * 

 

 

  

 

 .  1/247فتح المهيل  - 2/132ال كئ الب  حجل  (1)
 . 2/140نكئ ال ةلفي  (2)
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 المبحث الرابع

 الشاذ بغيره من األنواع الحديثية عالقة الحديث 

 المطلب األول 

 العالقة بين الحديث الشاذ و يادد الثقة

 :مفهوم  يادد الثقة
خ ممل ال مم ل ةذا انفمملث بل ايممإل زوممرث  ماممل لمم  ل قممرل ال طيممب البهمم اث :  

 .(1) عيلاللال هر 
ل ي لفممإل زوممرثاب ملفممرظ ف ااممإل فممي محرثاممل ا فمملث ررل وممرث  : قممرل الحممر  

 .(2)ةا   اح ل 
من اممل   جمربممإل حمم اثر  احمم ا رإومم رث  احمم   يممت  ل  قممرل ابمم  ةجممب:

 . (3)  اح  في و  ر ي الل ا  مال زورث  ل  اذللهر رذاإل الل ا ل
ةنممر المذ  ابحمل مامل مهمل الحم ال فمي همذال المسمألإل   :قرل اب  حجل  

ميمممر ال ومممرث  الحرصمممكإل يممم   ،التمممرر ي  فممم  ر ممم ه  المممل ا  يممم  زومممرث  ر مممي هممل 
ر مممي ال مممحررإل بكمممى صمممحربي لخمممل ةذا صمممح السممم   ةلامممل فممما ي تكفممملن فمممي 

ال حاحي  في ق مإل  الذ  في -ةضي هللا ب ل    -لح ال مبي هلول     ق للار
ر م  من اتم مى يمر اتم مى  -ال مرة،  إن هللا ت مرلى ي ملل لمل لخل ي  ي لج ي  

 -لل ذلل  يثكل ي مل،  قمرل مبمل وم ي  ال م ة : لمدما  لسمم ئ ةوملل هللا   -

 

 . 2/245الكفريإل  (1)
 .197ي لفإل بكلش الح ال ص  (2)
 . 2/635دلح بكل التليذ   (3)
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 إنممر ال ومرث  التمي  ،(1) ل ي لل: لل ذلل  بفمل  ميثرلمل -صكى هللا بكال  وك   
  اتلق  مهل الح ال فمي ق للامر يم  عيمل الحمرفظ حيمل ي مم فمي الحم ال المذ 

ةذا ة ق  -ةضمي هللا ب اممر  -اتح  ي لجل، لمرلل ب  نرفم ب  اب  بممل 
الح ال جمربإل ي  الحفرظ ا  برب ال رةفي  رح ال ذلل الفا   انفملث ث نام  
ر ممي ة اتممل ب وممرث ، فإناممر لممل لرنممئ يحفلهممإل لمممر عفممل الجمامملة يمم  ة اتممل 

ب ممل  جمممم بكممى ا خممذ  فتفمملث  احمم  ب ممل باممر ث نامم  يممم تمملفل ث ابمميا  ،ب اممر
 .(2) ل ح اثل ي تعي ةوبإل تلجب التلق  ب ل.

 يممم  ا قممملال السمممرر إل يماممم  صمممارعإل يفاممملش زومممرث  الث مممإل : يمممر ا فممملث 
 وممرث  فممي حمم ال لمم  بب ورثتاممر ر ممي الممل ا  الث ممرب يمم  التممرر ي  فممم  ر مم ه  

 ال ام خل  ، رنئ في الس   م  المت  م  فياممر ماذللهر عيله  ي  الل ا  ولار  
 فيار ير ذللال ال حررإل ي  زورثاب فإنار ي  للإل با خاف.

ومم     همي من ا وم  الث ممإل ةا  فمي :فمي السمم    ةلممى زومرث   سم  ال ومرث  ت 
  هذا اللا   لاس ي ل نر  إنمر ا فلث رطب إل. ،الح ال ل  ا ثال عيلال ي  الث رب 

هي من اتفلث الث إل ب ورث  لفظإل م  جمكإل في يت     : ال ورث  في المت  
   . ورث  الث رب ب هي الم  لث   ،الح ال ال ال وار عيلال

 

 1/160اآلذان : رمممرا فعمممل السمممجلث( مخلجمممل ا يمممرش الب مممرة  فمممي صمممحاحل: لتمممرا 1)
قمملل هللا ت ممرلى: ه جمملال اليئممذ نرضممل  ةلممى  لتممرا التلحيمم : رممرا  ، 806حمم ال ةقمم  

 ا يممممرش يسممممك  فممممي صممممحاحل : لتممممرا  ، 7438حمممم ال ةقمممم   128/ 9ة اممممر نممممرهل   
 .  182ح ال ةق   163/ 1ا يمرن: ررا: ي لفإل طلوق اللتوإل 

 .  169-168/ 2ال كئ الب  جحل  (2)
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من تكملن صمرثة  يم    مإل فما   -1   وفتل  في تح مق ي  مى ال ومرث : 
يمممرب حتمممى ي ممملف ال اةممم   يممم  اي رةنمممإل الل   -2 ،العمممفام يممم   ومممرث الت  مممل 

 .ال رق إل

 حكم  يادد الثقات:

ماان حيااث القبااول والاارد إلااى ثالثااة  الثقااات الحااافظ اباان الصااالح  ياااددقساام 
  :أقسام

: من ي ممم ي رلفممر ي رماممر لمممر ة اال وممرةل الث ممرب، فاممذا حامممل المملث لمممر أحاادهال
  و ق في نل  الفرذ.

ماممل ي رفممر   ي رلفممإل مصمما لمممر ة اال عيمملال لرلحمم ال الممذ   : من ال يامملن الثاااني
تفلث بل ايمإل جمكتمل   مإل،  ال ت ملم مامل لممر ة اال الهيمل رم رلفمإل مصما، 

ماممل اتفممرق ال كمممرر بكاممل  ومم ق يثرلممل  فاممذا ي  مملل،  قمم  اثبممى ال طيممب 
 (1)في نل  الفرذ.

لمم  اممذللهر : يممر ي ممم بممي  هممرتي  الممملت تي ، يثممل زوممرث  لفظممإل فممي حمم ال الثالااث
 .(2) لورةل ي  ة ق ذلل الح ال 

 ويتبين لنا من هذا التقسيم أن الحافظ ابن الصالح قسم الزيادد إلى :  

  هي ير وكمئ ي  الم رلفإل  الم رفر ، تفلث بار   إل . : يادد مقبولة

 

 ممحاحإل  لحمم ال مةاث الحممرفظ ابمم  ال مماح ا حرلممإل ةلممى يممر ذلمملال يمم  ميثكممإل ا فمملاث ال (1)
 .( 165ال اي ب  بام اللالر  ه تل ) انظل ي  يإل اب  ال اح ص 

 .178ي  يإل اب  ال اح ص  (2)
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لممر وم ق فمي  ، همي يمر فيامر ي رلفمإل  ي رفمر  لممر ة اال الث مرب  : يادد ماردوددو 
فمأطكق بكمى ال ومرث   . زاث الم رفمر  ه مر ي امر ،الفرذ فرلم رلفإل  ةثب في الفمرذ 

 التي   ئ ض فار لكم رلفإل  الم رفر   الفذ ذ.

 هي  ، هي زورث  لفظإل في الح ال ل  اذللهر ورةل الل ا   و يادد توقف فيها:
تفبل ا  ل الملث ث ي  حيمل ةن يمر ة اال الجمربمإل   ، تي يلتبإل بي  اال 

برش،  ير ة اال الم فلث الملث ث ررل ورث  ي  لص،  في ذلل يهرال  في 
يم   ال فإل،  نل  ي  الم رلفإل ي تك  رل الحا ،  تفبل الثرني الم  لل

حم ال: ))ج كمئ ل مر  ا ةم يسمج ا  يثرلمل .حيل ةنل ال ي رفر  بي اممر
 دمج ي . تل تار ل ر طالةا((. فاذال ال ورث  تفلث بار مبل يرلل ا ج كئ  

 (1) ) ج كئ ل ر ا ةم يسج ا  طالةا( ورةل الل ايرب لفظار: 

) بكمى يذهبمل فمي  (2)ال مل  ل  ال محاح ق ملل همذا ا خيملا يرش قرل  
 .ق لل ال ورث  يطك ر(

ال ةلفممي:ل ال ي  ممى لتلقفممل فممي حامم  هممذا ال سمم  الثرلممل  ا يممرش  قممرل
 لاممذا قممرل ال ممل    ، فياممر ال مماف المفممالة ،فإنممل يلضممم يسممألإل زوممرث   الث ممإل

   .(3) فيار ال حاح ق لللل
هممذا الت سمما  ل: ت سمما  ابمم  ال مماح لك وممرث  ر للممل ال ةلفممي قمم  ت  ممب 

زومممرث  الث مممإل رحسمممب لممماس بكمممى  جامممل فمممإن ا  ل  الثمممرني ال يممم خل لاممممر فمممي 
فمإن المسمألإل يتلجممإل رمأن امل   الحم ال جمربمإل  وتفملث ر عما   داالصمطاح

 

حم ال  371/ 1مخلجل ا يرش يسمك  فمي صمحاحل: لتمرا المسمرج   يلاضمم ال ما    (1)
  ب  مبي يرلل ا دج ي ب  ة  ي ب  حلاش ب  حذيفإل ب  الامرن . 522ةق  

 . 247/ 1ت ةوب اللا    (2)
 .195/ 2نكئ ال ةلفي  (3)
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 إنممر  ، ال سمرن ق  فلضمامر فمي مصمل الحم ال ال فمي ال ومرث  مامل  ،ب ورث  مال
 إثخرلمل يسمألإل  ،همر قسممر الفمرذ ر ي مل بكمى يمر ذلملال ه مرض فما ي  مى لتكملاةال

 .(1)ل هل فكاس الكاش مال فإن الحظ مصل التفلث ي  حيل  ،في مخلق 

 العالقة بين الشاذ و يادد الثقة:

 ت سمممامل ل وممرثاب الث مممرب   ،لكفممرذ ابمم  ال ممماح  ت سممما    ممرل ظل ةلممى
 ،ه رض باقإل   ا إل بمي  ال مل  ا  ل يم  الفمرذ  همل الفملث الم مرل    نج  من:

 ،ي ممل لممذا ت لوممم الحممرفظ ابمم  حجممل يممر ة اال الم  مملل ي رلفممر لممم  هممل م لممى 
 ال ورث  المملث ث   ،ي  حيل من لل ي  ةا   الفرذ   ،  ي  زورث  الث إل الملث ث 

لاهمممر   يمم  حيممل السمم ب: ، يمم  حيممل الحامم : لاهمممر يمملث ث  ، اهمممر   ممإل
 .ل خطأل  قم لكلا   الث إل ،ل ه ل

ةلممى من الفممرذ هممل االومم  الثممرني لك وممرث  الم رماممإل  ونخلااص ماان ذلااك:
 الملث ث .

 :  قال أما الحافظ ابن حجر في تناوله لزيادد الثقات
 زوممرث  ةا وامممر، م : ال ممحاح  الحسمم ، ي  للممإل، يممر لمم  ت ممم ي رماممإل  ل

 تكل ال ورث د  ن ال ورث :لل ايإل ي  هل م  ق يم  ل  اذلل 
ةير من تكلن ال ت رفي بي ار   ي  ة ايإل ي  ل  اذللهرد فاذال ت  ل يطك رد  -  1

 نامممر فمممي حاممم  الحممم ال المسمممت ل المممذ  ا فممملث رمممل الث مممإل  ال ال ومممل بممم  
 دا ل عيلال.

 

 . 2/189الم  ة السربق  (1)
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 إيممر من تكمملن ي رماممإل، رحيممل اكمم ش يمم  ق للاممر ةث الل ايممإل ا خمملقد فاممذال  - 2
، ضمارد ما  ممل المملاجح  ومملث الملجمملحبي اممر   ممي  ي رة  التمي ي ممم التمملجاح

 ادممتال بمم  جمممم يممم  ال كمممرر ال مملل ر  مملل ال ومممرث  يطك ممر، يمم  عيمممل 
تف ممميل،  ال اتمممأتى ذلمممل بكمممى طلومممق المحممم  ي  المممذا  يفمممتلطلن فمممي 
ال محاح من ال ياملن دمرذا،  م  يفسمل ن الفمذ ذ رم رلفمإل الث مإل يم  هممل 

يمم ا ، يممم ابتلافممل رردممتلا  انتفممرر  ال جممب يممم  معفممل ذلممل  ،لم  ممق ي مم
 الم  ممملل بمم  مةممممإل  ي حمم  الحممم ال ال ممحاح،  لمممذا الحسمم  الفممذ ذ فممم

ال طرن،  محم  ب   الح ال المت  يي : ل    اللحم  ب  يا  ،  وحيى
ح  ممل،  وحيممى بمم  ي ممي ،  بكممي بمم  الممم ا ي،  الب ممرة ،  مبممي زةبممإل، 

ة التلجاح مامر ات كمق  مبي حرت ،  ال سرةي،  ال اةقط ي،  عيله ، ابتبر
 مبجمب  ،ب  مح  ي ا  ةطاق ق لل ال ومرث ررل ورث   عيلهر،  ال ي لف  

يمم  ذلممل ةطمماق لثيممل يمم  الفممرففاإل ال مملل ر  مملل زوممرث  الث ممإل، يممم من 
في م  رر لايل بكمى يمر -نص الفرف ي ا ل بكى عيل ذلل، فإنل قرل 

ض محم ا يم  :  والن ةذا دل -رل حرل اللا   في العبط ير ن ل  ي ت ل
الحفممرظ لمم  ي رلفممل، فممإن خرلفممل فلجمم  ح اثممل من ممص لممرن فممي ذلممل ثليممل 
بكى صحإل ي لج ح اثل.  يتى خرل  ير  صفئ مضمل ذلمل رح اثمل، 
انتامممى لايمممل،  ي تعمممرال منمممل ةذا خمممرل  فلجممم  ح اثمممل مزوممم  مضمممل ذلمممل 
رح اثممل، فمم ل بكممى من زوممرث  ال مم ل ب مم ال ال اكمم ش ق للاممر يطك ممر،  إنمممر 

حفرظ، فإنل ابت ل من يالن ح ال همذا الم مرل  من مص يم  ت  ل ي  ال
حمم ال يمم  خرلفممل يمم  الحفممرظ،  ج ممل ن  ممرن هممذا المملا   يمم  الحمم ال 
ثلمميا بكممى صممحتلد  نممل امم ل بكممى تحلوممل،  ج ممل يممر بمم ا ذلممل يعمملا 
رح اثممملد فممم خكئ مامممل ال ومممرث د فكمممل لرنمممئ ب ممم ال ي  للمممإل يطك مممر لممم  تكممم  

جح ي ل: لم وم  ضمبط، م  لثمل  يعل  رح ال صرح ار. فإن خلل  رأة 
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ب ث، م  عيل ذلل ي   جلال التلجاحرب، فرللاجح ي رل لمل: لالمحفملظل. 
 .(1) ي ربكل،  هل الملجلح، ي رل لل: لالفرذل 

حاول  ياادد  وكالم الحاافظ ابان حجار ،ومن مقارنة كالم الحافظ ابن الصالح
 :في قبول الزيادد وردها من وران نجد أن هنا  الثقة  

 هممل يممر  ،يي  هممل طلو مإل الف اممرر  ا صمملل ،الم رلفممإل  الم رفممر ي ظملة  األول :
 همممل ل  ممملل ال ومممرث  ال بممم  يممم  بممم ش  ،يمممرل ةلامممل الحمممرفظ ابممم  ال ممماح

ا يمممل المممذ  مثق ةلمممى ةدمممارل  ،الم رلفمممإل  الم رفمممر  بي امممر   مممي  ا صمممل
ل  ادمممتال بممم  جمممم يممم  ال كممممرر ال ممملل ر للمممل الحممرفظ ابممم  حجمممل بكاممل

ر  ممملل ال ومممرث  يطك مممر، يممم  عيمممل تف ممميل،  ال اتمممأتى ذلمممل بكمممى طلومممق 
المح  ي  الذا  يفتلطلن فمي ال محاح من ال ياملن دمرذا،  م  يفسمل ن 

 الفذ ذ رم رلفإل الث إل ي  هل م  ق ي ل.

 ال جمب يمم  معفممل ذلمل يمم ا ، يمم ابتلافممل رردمتلا  انتفممرر الفمذ ذ فممي 
   (2) ال ال حاح،  لذا الحس  ل ح  الح

الب مممربي: ''ةن ابممم  ال ممماح خكمممط ه مممر طلو مممإل المحممم  ي   ا يمممرش و ممملل  
رطلو إل ا صلليي ، فإن لكحذاق ي  المح  ي  في هذال المسألإل نظلا لم  
يحال،  هل الذ  ال ا بهي من ي  ل ب مل،  ذلمل منام  ال يحامملن فيامر 

 (3)رحا  يطلث،  إنمر ا ال ن ذلل بكى ال لاة ''. 

 

 .35-34ن هإل ال ظل ص  (1)
 . 34ص  ن هإل ال ظل (2)
 . 1/426ال كئ اللماإل  (3)
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م  اك ش ي  ق لل ةحم اهمر  ،  الل ااتي  فسل ا الم رفر : بت ذة الجمم بي  
 لاذا هال قي  ت ذة الجمم بي  الل ااتي  في بارن الفذ ذ   ،ةث ا خلق 

قممرل السمم ر  : لفسممل ا الفممذ ذ المفممتل   ،المفممتل  نفاممل فممي ال ممحاح
نفاممل ه مممر رم رلفمممإل المملا   فمممي ة ااتمممل يمم  همممل مةجمممح ي ممل، ب ممم  ت سمممل 

  . (1)الجمم بي  الل ااتي ل 

المت م يي   همل يمر    همل طلو مإل ن مرث الحم ال   ،التملجاح رمرل لاة ي ظملة    الثاني
: ''  جمملال التمملجاح  (2)ي مملل الحممرفظ ال اةممي ،اختممرةال الحممرفظ ابمم  حجممل

 ثيل  ال ت ح مل  ال ضمررط لامر ررل سمبإل ةلمى جمامم ا حرثامل، بمل لمل 
المذ  ح ال ي لش رل تلجاح خرص.  إنمر ا اي بذلل الممرةس الفط  

م ثممل يمم  الطمملق  الل ايممرب.  لاممذا لمم  يحامم  المت مم يلن فممي هممذا الم ممرش 
رحا  لكي يفمل ال رب   بل ي تك  نظله  رحسب ير ي ملش ب م ه  فمي 

 (3)  ل ح ال رمفلثال. وهللا مبك ''

 :ونخلص مما سبق إلى
من زوممرثاب الث ممرب فياممر يممر ي مم ق بكاممل الفممرذ  الم كممل، هممذا بكممى  

يمملال، م  الفممرذ  حمم ال بكممى ةم  اآلخمملو  يمم  المتممأخلو . ةم  ابمم  ال مماح  ع
 لممذلل نمملق الحممرفظ ابمم  حجممل ي مملح بلجمملث باقممإل   ا ممإل بممي  الفممرذ  زوممرث  

 

 . 1/30فتح المهيل  (1)
قمرل  ،ا يرش البمرة  صماح الم ا  خكيمل بم  لااكم   بم  ب م  هللا ال يفم ي، مبمل وم ي    (2)

يمممم  مدمممال يفلفرتمممل جممممريم التح ممميل فمممي محاممممرش  ،ال لاقمممي :للممم  ي كمممم  ر ممم ال يثكممملل
 (. 2/90هم ) ال ةة الكري إل 761الملاويل تلفي و إل 

 . 2/188ل الحرفظ اب  حجل في ال كئ ن كل ب   (3)
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الث مممإل، حيمممل ي ممملل ت كا مممر بكمممى ابممم  ال ممماح فمممي يبحمممل ت مممرةم اللصمممل 
  ا ةورل:

'' ه ر دير ات ي  الت  ال بكال  هل: منا  دلطلا فمي ال محاح من ال 
دممرذا،  فسممل ا الفممرذ رأنممل يممر ة اال الث ممإل ف رلفممل يمم  هممل مضممبط ي ممل م  يامملن 

   مملا بكممى ذلممل من يمم   ،م ثممل بمم ثا،  مم  قممرللا : ت  ممل ال وممرث  يمم  الث ممإل يطك ممر
فكممل اتفممق من  ،في بهممي ت مم ي  خ مملال بكممى يمم  مةوممل يطك ممر ، صممل ي ممل زوممرث 

  كلنمل يالن ي  مةول م ثل ب ثا م  مضبط حفظر م  لتررر بكمى يم   صمل مي
ن رممممرلفلق م  االبتمممملاف مش ال؟ مش هممممل يسممممملنل دممممرذا مش ال؟ ال بمممم  يمممم  ا تاممممر

 يم  مطكمق ذلمل بم   ، الحق في هذا من زورث  الث مإل ال ت  مل ثاةممر  ،ررلت رقي 
ا فمي اللصم   لم     إنممر ي  كملن ذلمل ةذا اومتل  .الف ارر  ا صلليي  فك  ي ب 

 . (1) لات لم ر عا  ل فيار لفظر  ال ي  ى
 ه ر حر ل الحرفظ اب  حجل من يجيب ب  ذلمل الت مرقي رمأن المذا  
يفممممتلطلن فممممي ال ممممحاح من ال يامممملن دممممرذا همممم  المحمممم  لن،  الممممذا  ي  كمممملن 

 .(2)ال ورثاب التي ق  تكلن درذ  ب   المح  ي  ه  مهل الف ل  ا صلل

 *  *  *  *  *  *  

 

 ذلل بكمى يمذهب ابم  ال ماح فمي تملجاح اللصمل بكمى  ، 2/93ال كئ الب  حجل    (1)
 االةورل يطك ر يترر ر يذهب الف ارر  االصلليي .

 .  8زورث  الث إل في لتب الم طكح لك لتلة حم   ب  ب   هللا المكيبرة  ص   (2)
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 المطلب الثاني

 العالقة بين الحديث الشاذ والمنكر 

 منل  ،او  يف لل،  ف كل: منكلال رم  ى جح ال م  ل  ي لفل المنكر: لغةتعريف  
  (1)ي ربل الم ل ف 

 في االصطالح: 
هل الفلث الذ  ال ي لف يت ل بم  ل: لكم كل  (2)الحرفظ ال لثيجي  ت لوم -1

  . (3)لعيل ةا ول،  لذا مطك ل لثيل ن 

يممرش ابمم  ةجممب ت كا ممر بكممى لمماش ال لثيجممي:ل  هممذا لرلت مملوح ا قممرل 
رأن لل ير ا فلث رل   إل بم    مإل  ال ي ملف الممت  يم  عيمل ذلمل الطلومق فامل 

 ا  ثلو  في ل بكمى خماف  ) الب رة   يسك ( مير ت لف الفا ي   ي كل...
 هممذا،  إن يممر ة اال الث ممإل بمم  الث ممإل ةلممى ي تاممرال،  لمماس لممل بكممإل فكمماس رم كممل.
 ،فممممتك ص يمممم  هممممذا من ال كممممرة  ال تمممم  ل ب مممم  يحيممممى ال طممممرن.  ا يممممرش محممممم  

إل،  لمممذلل الفمممذ ذ لممممر حامممرال  عيمممله  يممم  المت ممم يي  ةال ررلمترر ممم ، ال لثيجمممي
 ميممر الفممرف ي  عيمملال فيممل ن من يممر تفمملث رممل   ممإل ي  مملل الل ايممإل،  لمم   ،الحممر  

 .(4)م  ىل ي رلفل عيلال فكاس رفرذ،  ت لف الفا ي  ا ل بكى يثل هذا ال

 

 .14/287 ترج ال ل س 5/234 ولاجم لسرن ال لا 1/487ال ريلس المحاط  (1)
نسم تل ةلمى بملثي  ي ا مإل رأذة اجمرن  ،ا يرش الث ئ مبمل رامل محمم  بم  همرة ن بم  ة ح   (2)

ي جممم   ، 746/ 2همممم) تمممذلل  الحفمممرظ 301قمممرل الممم اةقط ي :   مممإل ج مممل تممملفي  وممم إل 
 (. 378/ 1ال ك ان 

 . 1/238ت ةوب اللا    (3)
 ي ت لا . 659-2/653دلح بكل التليذ   (4)
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ث إل رمت    وت ي  ي  لاش ال لثيجي من الم كل لرن يطكق بكى تفلث ال
 لاس لل يتررم م  دره  فإن  ج  لل زال ب ل  ص   ،ال ي لف ةال ي  جاتل

 االنكرة.
 إطماق الحام  بكمى التفملث رمرللث م  قرل الحرفظ اب  ال ماحل  لاذا   

 . (1) الح ال ل ال كرة  م  الفذ ذ يلجلث في لاش لثيل ي  مهل

قكئ:  هذا ا بهي التا ظ لل، ف   مطكق   لاب  حجل:   ت  ب هذا ا يرش
ا يممرش محممم   ال سممرةي  عيممل  احمم  يمم  ال  ممرث لفممظ الم كممل بكممى يجمملث التفمملث، 

  لح اثمل ررل ممحإل رهيمل برضمم  لكم  حيمل ال يامملن المتفملث فممي  زن يم  يحامم
 .(2) لي ع ال

اطممماق لفمممظ ل المت ممم يي  قممم  تلوممم لا فمممي  وتعمممح ل مممر يممم  همممذا: من 
بكمممى يمممر تفممملث رمممل الممملا   وممملار لمممرن   مممإل مش ضمممفافر  خمممرل  مش لممم   الم كممملل

 مير تفلث الث إل   ،فلاضحم  ي رلفتل لم  هل م لى  ،ي رل . مير تفلث العفام
فامل بكمى االطماق الكهمل   م  يم الم رلفإل لألحفمظ م  ا ضمبط ،ث ن ي رلفإل

لكفممظ ي كممل) للنممل يجاممملال لامم  م  ال ي مملف(  هممذا يمممم بمم ش  جمملث يتمممررم م  
 ن  الحاممم  ررل كمممرة  التمممي  ،فمممإذا  جممم  المتمممررم ف ممم  زال ا نكمممرة ،دمممره  لكممممت 

  ل  ي ل رل مح  ي  ال كمرر. تلجب اللث م  الع   بكى يطكق التفلث 
المت  يي  بكى تسلوتا  بي  الفرذ  اب  ال اح لاذا ف   تررم ا يرش 

 نجممم  فمممي ت لوفمممل الم كمممل ف مممكل  ، ذلمممل مناممممر رم  مممى ) م   احممم (   الم كمممل
 بكى قسمي  لمر في الفرذ.

 

 .80ي  يإل اب  ال اح ص  (1)
 .2/152ال كئ  الب  حجل  (2)
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يممر  الم كممل ا  سمم  قسمممي   بكممى:ل لكم كممليممرش ابمم  ال مماح ا  ت لوممم -2
يثممرل ا  ل  هممل الم فمملث الم ممرل  لمممر  ،ذللنممرال فممي الفممرذ فإنممل رم  ممرال

 هممل الفمملث الممذ  لمماس فممي ةا وممل  يمم  الث ممإل   يثممرل الثممرني ،ة اال الث ممرب 
 . (1)ل  ا ت رن ير يحتمل ي ل تفلثال 

 بكاممل فاممذا  ال سمممي : يطكممق بكيامممر دممرذ  ي كممل ب مم  الحممرفظ ابمم  
 ال اح.

 فال بكى قسمي  ميعر: الحرفظ اب  حجلالم كل ب    ت لوم -3
: ل  ميمممممر ةذا انفممممملث المسمممممتلة م  الملصممممملف رسممممملر الحفمممممظ م   ا  ل

المعمم   فممي ر ممي يفممري ل ث ن ر ممي رفممير ال يتممررم لممل  ال دممره  فاممذا 
 قمرل  .(2)مح  قسمي الم كل المذ  الجم  فمي ةطماق لثيمل يم  مهمل الحم ال ل 

 ،ميعممر: ل  الثرلممل الم كممل بكممى ةم  يمم  ال يفممتل  فممي  الم كممل قيمم  الم رلفممإل
 لذا اللارم  ال ريس فم  فحش عكطل م  لثلب عفكتل م  هال فس ل فح اثمل 

   (3)ل ي كل
 هممل ال سمم  الثممرني  ،تفمملثال  و  ممي رممل تفمملث العممفام الممذ  ال يحتمممل

 يرش اب  ال اح.ب   ا 
الم رلفمإل يمم العمم   فمرللاجح ي مرل لمل الم مل ف  ي ربكممل : لةن  ق مئ الثمرني  

 . (5)ل :ل  هل الم تم  بكى ةم  ا  ثلو قرل  (4) ي رل لل الم كل.

 

 .  82-80ي  يإل اب  ال اح ص   (1)
 .153-2/152ال كئ الب  حجل    (2)
 . 45ن هإل ال ظل ص   (3)
 . 36-35ن هإل ال ظل ص  (4)
 . 153/ 2ال كئ الب  حجل   (5)
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 ،يممر ة اال العممفام ي رلفممر لممم  هممل م لممى ي ممل من الم كممل  و  ممي رممل
) إن  ق ممممئ قللممممل ل  بكاممممل . امممم ل هممممل بممممذلل يفممممرةق الفممممرذ الممممذ  ةا وممممل   ممممإل

)يممم العم  ( رممأن لمرن المملا   الم ممرل   ،ال محاح  الحسمم الم رلفمإل( لمملا   
  . (1) لضفافر لسلر حفظل م  جارلتل، م  نحلهمر

 بمملف باممذا مّن بممي  الفممرذ  الم كممل بمليممًر قممرل الحممرفظ ابمم  حجممل: ل
فمي من   افتلاقمر خ لصًر يم   جمل  ن بي اممر اجتمربمًر فمي ادمتلا  الم رلفمإل 

الفممممرذ ةا وممممل   ممممإل م  صمممم  ق  الم كممممل ةا وممممل ضممممفام  قمممم  عفممممل يمممم  ومممملق 
 .(2)بي امرل

 :ات ي  ل ر يمر و ق العالقة بين الشاذ والمنكر:

من المت  يي  ل  يفلقلا في االطماق بمي  الفمرذ  الم كمل فاممر رم  مى  
 بكمى  ،يمر ا  م ح مامل اللوبمإل فا  يطك لن لفظ الم كل بكى تفلث الث رب   ، اح  

 و مم ة اوممت مرلا  لفممظ  ، بمم ثا ، ضممبطر ،ي رلفممإل الث ممرب لأل لممى يمم ا  حفظممر
  ال مماحل  مدممرة ةلممى هممذا الحممرفظ ابمم ،لدممرذ  و للمملن لعيممل يحفمملظ م  خطممأ

 إطمماق الحامم  بكممى التفمملث رممرللث م  ال كممرة  م  الفممذ ذ يلجمملث فممي لمماش لثيممل 
 .ي  مهل الح الل

خرصممإل ب مم   ،لاممذا ا يممل نبممل الحممرفظ ابمم  حجممل ةلممى  جمملا التمما ظ 
 .ال  ل ب ا 

مير التفلوق بي  الفرذ  الم كل في االصطاح م ل يم  فملقا  الحمرفظ 
اصممطاح خمممرص رممل ا ممم ةج تحتممل مفممملاث  ج ممل لكمممل  احمم  ي اممممر  ،ابمم  حجمممل

 

 .337دلح ن بإل الفكل لك رة  ص  (1)
 . 35ن هإل ال ظل ص  (2)
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 ، افتلاقمممر: يجتم ممممرن فمممي ادمممتلا  الم رلفممممإل ،لكممم  بي امممممر اجتمربمممر  ، خرصمممإل
 هل المذ   الم كل ةا ول ضفام م  ص  ق  ، وفتلقرن في من الفرذ ةا ول   إل

 .اوت ل بكال هذا االصطاح ب   المتأخلو 
لمممذلل، بمممل لمممل لفمممرلم كل رم  مممى الفمممرذ، لممماس  :الب مممربي ا يمممرش قمممرل

ي امر او  لفير ي  لص، فرلفرذ: او  لمر خمرل  مامل الث مإل يم  همل م  مق 
ي ل، م  تفلث رل ال فام العبط.  الم كل: او  لمر خرل  مال العمفام، م  
الممممذ  ا ج ممممل ةذا تل ممممم، م  تفمممملث رممممل ا ضمممم  ، م : الممممذ  ال ا ج ممممل  هاممممل 

 .(1)رمترر إل يثكلل

 :بين المنكر والشاذ فائدد التفريق
 ،تظال فرة   التفلوق بي امر في ادتلا  نفي الفذ ذ فمي حم  ال محاح

: حيمممل اخت مممرص الفمممذ ذ بتفممملث الم  ممملل) الث مممإل م  ال ممم  ق( يمممم  الحسممم 
 ،همل مثق الت مرةوم  لمر بلفل الحرفظ ابم  حجمل   ،ي رلفتل لم  هل م لى ي ل

  والن ا يرش الفرف ي م ل ي  نبل بكى هذال ال لة د  ن :

 .هل الث إل ترش العبط ةا   ال حاح

  . ةا   الحس  هل ال  ل خفام العبط 
مير اللا   العفام بتفلثال ال ا خل في الح ال الم  ملل ةال ررنجبمرةال 

فمممإذا لمممرن يممم  حرلمممل االنجبمممرة ال اممم خل فمممي ال مممحاح  ،ررلمترر مممرب  الفممملاه  
 لاممذا فمملق  ،ا  لممى تفمملثال )م  العممفام( يممم الم رلفممإل  الحسمم  لذاتممل، فممم 

 ،ظ اب  حجل بي  الفمرذ  الم كمل،  خمص الفمرذ بتفملث الث مإل يمم الم رلفمإلالحرف
   الم كل بتفلث العفام يم الم رلفإل.  

 

 .1/467ال كئ اللماإل  (1)
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 المطلب الثالث 

 العالقة بين الحديث الشاذ والمعله

  :مفهوم العلةأوال: بيان 
خ ممل هممرهلال السممايإل اطكممم ماممل بكممى يممر لممرن هممل ل: الحمم ال الم ممل

 .(1)ل قرثح
 ال كمممإل عبمممرة  بممم  وممم ب عمممريي خفمممي قمممرثح فمممي الحممم ال يمممم من ل

فممل   ال ممحإل هممرهلا،، ل تتطملق ةلممى ا ومم رث الجمريم  الظمرهل السممايإل ي ممل.
 تمم ةض بتفمملث المملا  ،   م رلفممإل عيمملال لممل يممم قمملاة  ت عمم  ةلممى ذلممل،  الطلوممق 

ةلى ي لفتل جمم طلق الح ال  ال ظمل فمي اخمتاف ة اتمل  ضمبطا   إت مرنا   
الح ال ي كلل، ماهكب بكى ه ل    م في نفس ال رل  ال رةف باذا الفأن منما

 .ةذا تسر ب الطلق ب  ال ماحا  ر  ش صحتل، م  اتلثث فيتلق  مال  ،ذلل

 هممل يمم  معمممي منمملا  بكمملش الحمم ال  مثقاممر  مدمملفار  ال ي مملش رممل ةال 
الممل ا ،  يككممإل يمم  ةزقممل هللا فامممر  رقبممر،  حفظممر  اومم ر،  ي لفممإل تريممإل رملاتممب 

 لاممذا لمم  اممتكك  ماممل ةال ال كيممل يمم  مهممل  ،قلوممإل رر وممرني   المتمملن م  رم لفتاممر
 مبمي  ،محمم  بم  ح  مل  الب مرة ،  الم اةقط ي   ،ل كي ب  المم ا ي  ،هذا الفأن

 :قمرل الحمر    ميثمرلا .  ب م  الملحم  بم  مبمي حمرت  الملاز   ،حرت ،  مبمي زةبمإل
لكجممملح فيامممر يممم خل  الحجمممإل فمممي الت كيمممل  إنممممر ي كمممل الحممم ال يممم  م جمممل لممماس 
 .(2)لب  نر ررلحفظ  الفا   الم لفإل ال عيل

 
 

 . 1/501ال كئ اللماإل  (1)
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 العالقة بين الشاذ والمعله:ثانيا: 
يمممر ومم ق ل ممر بلضممل فممي ثةاومممإل الفممرذ نجمم  من ه ممرض اتجممرهي  فمممي 

 :ال الم لباقتل ررلح  

الفممملق من   همممل يمممر ذلممملال ا يمممرش الحمممر   رمممأن ،التفلومممق بي اممممر االتجااااه األول:
الفممرذ ال ي مم ة بكممى ةقريممإل المم ليل لفممذ ذال ،  ميممر الم كممل فإنممل قمم   قمم  

ل  وهرال الم كل رأن  بكى بكتل ال الإل بكى جاإل الله  مال. قرل الحر  
ذلل  ق  بكى بكتل ال الإل بكمى جامإل المله  مامل،  الفمرذ لم  القم  مامل 

 (1)لذلل.لبكى بكإل 
قممرل ابمم  حجممل:ل    ممي يمم  لمماش الحممر  :  و  مم ح فممي نفممس ال رقمم  منممل 
عكط،  ال ي  ة بكى ةقريإل ال ليل بكى ذلل، قرل:  هذا ال ي  ال ب  ي ل، 

مثق  ) م  الفممرذ(قممرل:  إنمممر يهممرال الم كممل يمم  هممذال الجاممإل، قممرل:  هممذا
عريممإل  يم  الم كممل راثيممل، فمما اممتما  يمم  الحامم  رممل ةال يمم  يممرةس الفمم 

 الممرةوإل،  لرن في الذة   ي  الفا  الثرقب  ةولخ ال  ش فمي ال م ربإل
  .الح اثاإل

م  الحممم ال  .قمممرل السممميلطي : ل  ل سممملال لممم  يفممملثال محممم  ررلت ممم ام ل
 الفرذ 

 نمل  يم  منملا  ال كمإل الفمرذ  ن   ،ال فلق بمي  الفمرذ  الم كمل  الثاني:االتجاه  و 
فكمممر من ال كممإل تمم ةض بتفمملث المملا  ،   م رلفممإل عيمملال لممل يممم قمملاة  ت عمم  ةلممى 

بلجمل يمم   لمم  همل م لمى ي مل ي رلفممر الم  ملل يمر ة اال  ذلمل، لمذلل الفمرذ همل
  . جلال التلجاح

 

 . 77ي  يإل اب  ال اح ص  ، 183ي لفإل بكلش الح ال لكحر   ص  (1)
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ف جممممم  من التفممممملث ، ل تحلومممممل الفممممملق بمممممي  الفمممممرذ  الم كممممملمدممممما  لامممممذا
 لك  ال يحام  ررل ملاا م   ،اللا    الم رلفإل  يظ إل للجلث ال طأ  الله  ي  

الم رةنممإل بممي     ، ات ممرنا  ،فممي اخممتاف الممل ا   ضممبطا  ال طممأ ةال ر مم  ال ظممل
ماهكمممب  ، التممملجاح بي امممر بلجممملال التلجاحمممرب الكثيمممل  ب ممم  المحممم  ي  ،الل ايمممرب 

   .م  اتلقفلن  ،بكى ه ا   جلث ال كإل ماحاملن ر  ش صحتل

يممم  ،فممإن تفمملث الث ممإل  يمم  خمم  ضممبطل يثممل هممذا ا يممل فممي الفممرذ 
 ،هممممل المحفمممملظ :فممممرللاجح (بلجممممل يمممم   جمممملال التلجاحممممرب )الم رلفممممإل لألةجممممح 

.  همل ر لو إل ي   جملال التملجاح خطأ اللا   مال ق  تلجح هل الفرذ    : الملجلح
 .معمي منلا  ال كإل  مثقار

ماامممملن ادممممتلا  نفممممي فممممإن قيممممل اذا لممممرن الفممممرذ ا مممم ةج تحممممئ الم كممممل 
 ؟ ال كإل في ال حاح نل  تكلاة  ،الفذ ذ 

: من ادمممتلا  نفمممي الفمممذ ذ يممملتبط م ثمممل رفمممل  العمممبط  الجممملاا ب مممل
ررل سممممبإل لجمكممممإل محرثاممممل  فممممي يلاف ممممإل الث ممممرب عرلبممممر العممممبط ن يككممممإل  ،ق كممممل

ر ال ومل، لمذلل صملحلا اللا  ، ةال منل ق  يحتمل من ي م ي ل َ ْه   في ر مي يم
الذ  يح ق  وفل  ضمبط الملا   لامذا الحم ال   )الم رلفإل ال رثة (    ب في الفذ ذ 

 .(1)ر ي ل

 

الم ا  بتمل  يارنمإل الحم ال ا حمرث  ال محاح فيامر نملة   ،االتجرهرب ال ريإل لاجتارث  (1)
 . 44ص
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هممل يه ممي  ليممرش ال ةلفممي ةلاممل وممرر ر فممي هممل يممر ذللنممرال يمم  ةدممرة  ا 
 يتمى خمرلفا  نمرثةا  لمل فمي قللل:ل .؟ل ادتلا  العبط ب  ادتلا  نفي الفذ ذ 

 (1)ل  ح ال  اح  لرنئ ي رلفتل دذ ذا

 .(2) مر من الح ال ي كل بلجلال مخلق عيل التفلث  الم رلفإل

 

 ي  البحل 37( ةاجم ص 1)
ذلل ال لتلة يرهل الفحل في تحذا ل لم  يإل اب  ال اح فمي نمل  الم كمل: يم  ميثكمإل   (2)

ررلاريش ةدمرة  ةلمى يمر  189ير  ق ئ ال كإل في ةو رثال ي  عيل ق ح في المت  ص 
يم  ق يمل هل يلجلث في ال س إل )جم( زورث  ن ار ) ب   همذا يظامل من الم كمل لماس 

نممل  الفممرذ الم مم ش ذلمملال، فممإن الفممرذ يحامم  بمملثال رمجمملث الفممذ ذ يمم  عيممل تلقمم  بكممى 
بارن  جل ال لاا،  ال كمإل التمي همي جامإل ال طمأ،  الم كمل ا مي  مامل ال كمإل التمي همي 

 جاإل ال طأ  ولضح مال  جل ال لاا في الح ال، لمر في المثرل الذ  م ةثنرالل .
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 الخاتمة
   مم  هممذال ال ةاوممإل التأصمميكاإل  ،الحممم  ا الممذ  ب  متممل تممت  ال ممرلحرب 

 :لكح ال الفرذ نست كص مه  ال ترة  

ةممممإل لكحممم ال الفمممرذ،  المممذ  اومممت ل بكامممل ت ممم ثب  ت لبمممئ ت لوفمممرب ا  (1
 ترر مممل  ،ب ممم  مهمممل الحممم ال يمممر بممملف رمممل ا يمممرش الفمممرف ي االصمممطاح

 الم رلفإل لأل لى.ي  قي   التفلث     ال ب  مال ،الحرفظ اب  حجل

 همل تفملث الث مإل رأصمل ال يتمررم لمل  ،الفرذ ب   الحر   ي  مقسرش المل ث  (2
 هل   ، و   ح في ال فس منل خطأ  ال ي  ة بكى ةقريإل الحجإل بكى ثبلاال 

 مثق ي  الم كل ب  ال.
الفرذ ب  ال كيكي تفلث الفيلخ يم  هم  ث ن ا ةممإل الحفمرظ  وثيمل ذلمل  (3

خرصممإل ةن لممرن  ،المتفمملث  حمملل ضممبط المملا    التفمملث فممي قكممب ال رقمم  ةوبممإل
 . عيل   إل

الفرذ ب   اب  ال اح قسمرن: الفملث الم مرل   همل بمذلل الافمق ا يمرش  (4
 الثرني: الفملث المذ   ،الفرف ي في الت يي  ررلتفلث  الم رلفإل لم  هل م لى

 الفمذ ُذ لاس في ةا ول ي  الث إل  العبط ير ي م جربًلا لمر الجبمل التفملث 
 يممم  ال كمممرة   العممم  . ) تفممملث العمممفام المممذ  ال يحتممممل تفممملثال(  همممل

 .بذلل يسر  لكم كل
 ال  ،لتمملجح خطمأ الث مإل   همممل ، ال يحمت  رمل ،الفمرذ يم  منملا  العممفام (5

رفمتح  -فما ي مكح من ياملن يترر مر ،ي ت ل رل في المترر رب  ال الفملاه  
ماممل جرنممب المملث لث ممملب د  نممل قممل   -راسممل البممرر - ال يترر ممر ،-البممرر

 خطأ ةا ول.
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 حامممممملا بكيامممممر رمممممرللث  بممممم ش  ،ال ممممملة التمممممي  صمممممفار ا ةممممممإل ررلفمممممذ ذ  (6
 :االحتجرج

i) هممل يممر  ،تفمملث الث ممإل يممم ي رلفتممل لأل لممى بلجممل يمم   جمملال التمملجاح 
  اب  حجل. ، قسمالفي مح    اب  ال اح ،ذهب ةلال الفرف ي

ii) و   ح في ال فس منل عكط  ال ي  ة  ،تفلث الث إل رأصل ال يتررم لل 
 ير ذهب ةلال الحر  . هل   ،بكى ةقريإل ال ليل بكال

iii)  تفلث الفيلخ ) ي  ث ن ا ةمإل الحفرظ( رمر ال مصل لل  وثيل ذلمل
  ير ذهب ةلال ال كيكي. هل  ،التفلث ةوبإل حلل ضبط اللا   المتفلث 

iv) يممم  الث ممإل العمممبط يمممر ي مممم جمممربلا لممممر  تفمملث الممملا   المممذ  لممماس مامممل
الجبل التفلث  الفذ ذ يم  ال كمرة   العم  )  همذال ال ملة  يسمر وإل 

 لكفرذ .مح  قسمال ير ذهب ةلال اب  ال اح في  هل  لكم كل(.
دمممرذ فمممي السممم      ،ممممت ،  دمممرذ فمممي السممم   ةلمممى دمممرذ فمممي الا  سممم  الفمممرذ  (7

 . المت 
الم رلفمإل ال مرثة  يم   ا  ل:  ا مإل عملم يفالش الفرذ الجم ةلى ميملة (8

 ،الث ممرب  التممي تحتممرج فممي لفممفار ةلممى الم لفممإل التريممإل رمتمملن ا حرثاممل 
ابتبرة هرهل   الثرني:. ي  خ رةص ا ةمإل الجاربذ  هي  طلقار التي

 تفملث الملا    ، ال كيكمي يم  تفملث الث مإل يطك مر ،عبمرةتي ا يريمرن الحمر  
 م  ياملن اللصم  ررلفمذ ذ المذ    ،ريطك ر لم خلل ا فملاث ال محرح تحتام

ل  يفلقملا فمي االطماق بمي   : من ا ةمإل المت  يي   الثرلل   ،يفي  الع  
فامم  يطك مملن لفممظ الم كممل بكممى تفمملث  ،الفممرذ  الم كممل فامممر رم  ممى  احمم  

 ، بكى ي رلفمإل الث مرب لأل لمى يم ا  حفظمر ،الث رب يمر ا   ح مال اللوبإل
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  و ممم ة اومممت مرلا  لفمممظ دمممرذ  و للممملن لعيمممل يحفممملظ  ، بممم ثا ، ضمممبطر
 م  خطأل.

ح مممق الفمممل   ال مسمممإل اللصممم  ررل مممحإل ب ممم  المحممم  ي  يطكمممق ب ممم  ت (9
يجتم ممإل يمم  ات ممرل السمم    ب الممإل الممل ا   تمممرش العممبط  السممايإل يمم  

  لل دل  ي ت ل ب فسل. ،الفذ ذ  السايإل ي  ال كإل ال رثحإل

الهمملم  الامم ف يمم  ادممتلا  نفممي الفممذ ذ فممي حمم  ال ممحاح هممل التأ يمم   (10
  صمم  الحمم ال ررل ممحإل  ،بكممى من الث ممإل قمم  ضممبط لممل حمم ال ر ي ممل

 .ال رثة  لكحفرظ المت  ي  الث إل ي رلفإللمر حتى ي  يفمل منل ور
الفممرذ رممرلم  ى االصممطاحي) التفمملث يممم الم رلفممإل( ال يسمممى صممحاحر  (11

 ميممر الفممرذ رممرلم  ى الكهممل  )االنفمملاث م  ،لكم رفممر  بممي  ال ممحإل  العمم  
لاس  ص  ي رقي لك حإل ماجلز ةطاق صحاح دمرذ   يطكق التفلث(

 هممل يممر  ةث فممي ن مملص ر ممي ا ةمممإل  ،ح علوممب  هممل يسممر   صممحا
فأةاث ا يجلث اللص  ررلهلارإل  هل ال   ، ال يا ي  ، ال كيكي  ،يثل الحر  

 ا رفي ال حإل. 
نممرز  الحممرفظ ابمم  حجممل فممي تمملض تسممماإل الفممرذ صممحاحر،   ابت مملال يمم   (12

ماممممل ةجحممممرن ة ايممممإل بكممممى مخمممملق،   عريممممإل يممممر ،رممممرا صممممحاح  مصممممح 
 الملجلحامممإل ال ت مممرفي ال مممحإل،  يمممرل ةلمممى تسمممميتل صمممحاح يمممم  قممم  

 هل يت  ب بكال رأن  جل الملجلحاإل في الفرذ   ملب خطمأ   ،ال مل رل
ةجمح رمرل لاة  ال المإل بكمى ذلمل،  همل يمر يمت مم   همل رم رلفتل لألالث إل  

 ي ل اللص  ررل حإل.



 

1958 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 ومملف يفممتح البممرا  اومم ر ميممرش عيممل تمملض ادممتلا  انتفممرر الفممذ ذ مصمما  (13
الممممفهكي  لت مممحاح االحرثامممل  ت كيكامممر فيتجرومممل ن بكمممى ذلمممل رمجممملث 

 ،ال ظمممل المممى الفمممل   الثا مممإل ث ن ا ي مممرن فمممي الفحمممص بتتبمممم الطممملق 
 ابتبمممممرة الفمممممل   ال مسمممممإل لك مممممحاح ثةم  ،فر فعمممممل وممممم  همممممذا البمممممرا 

  لكمفس  .

بي  الفرذ  زورث  الث إل باقإل نل  تحئ ج س لكلن الفرذ االوم  الثمرني  (14
 .لك ورث  الم رماإل الملث ث   

 هممل يمممر  ، هممل طلو ممإل الف اممرر  ا صمملليي  ،ي ظمملة الم رلفممإل  الم رفممر  (15
بت ممذة الجممممم بمممي    هممل الم  مممل ب مممل ،يممرل ةلامممل الحممرفظ ابممم  ال ممماح

 الل ااتي .

 همل طلو مإل ن مرث الحم ال المت م يي   همل يمر  ،ي ظلة التلجاح رمرل لاة   (16
 اب  حجل.اخترةال الحرفظ 

فمي الجم ر  اب  ال ماح بمي  الم كمل  الفمرذ تب مًر لكمت م يي  ا يرش  وّلق  (17
، ميممر الحممرفظ ابمم  حجممل ف مم  وممّلق بي امممر فممي الثممرني يمم  ت لوفممل لكفممرذ 

ةا وممل   ممإل،  الم كممل ةا وممل  ادممتلا  الم رلفممإل،  فممّلق بي امممر فممي من الفممرذ 
 . صرة بكال المح  لن   هذا ير اوت ل بكال االصطاح ،ضفام

،  وفمممتلض يمممم ي لفمممإل الفمممرذ يممم  معممممي منممملا  بكممملش الحممم ال  مثقامممر (18
الم كممل فممي من هرهلهمممر السممايإل يمم  ال كممإل، لكمم  اللاقممم خمماف ذلممل، 

 وممملق  ، فممي الفممرذ ت  ممل عبممرة  ال رقمم  بممم  ةقريممإل الحجممإل بكممى ثبمملاال 
المممب ي منمممل نمممل  يممم  منممملا  ال كمممإل فكممممر من ال كمممإل تممم ةض بتفممملث الممملا  ، 

   م رلفإل عيلال لل يم قلاة  ت ع  ةلى ذلل، لذلل الفرذ.



 

1959 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 وأما أهم التوصيات: 
حتمى ب م  المحم  ي    منملا  بكملش الحم ال ي مطكحرب  بي   بمل ي رةنرب   -1

 تظال لكبرحثي  م جل االتفرق  االفتلاق بي ار.

 يم تط ا رتار. ،ي  الجمم لمبرحل ي طكح الح ال   ل اذا الب ال  ريإل -2
 ،ثةاومممإل ر مممي منممملا  بكممملش الحممم ال ضمممم  اللحممم   الملضممملعاإل بي امممر  -3

 ،ليمت  جممار يفالياممر ،وملار لرنممئ يم  بكمملش السمم   م  يم  بكمملش المممت 
  الفل ق بي ار.

  لخل ثبلانر من الحم  ا ةا ال رلمي  

 

 

 *  *  *  *  *  * 

  



 

1960 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 مصادر البحث 

 المصدر أو المرجع م

اللاز    -1 حرت   مبي  الب   الفرف ي  ي رقبل  مصكل   ،لثاا  لل  ح ق  ق ش 
 بكق بكال: ب   اله ي ب   ال رلق نفل: ثاة الكتب ال كماإل، بيل ب 

 ش.   2003 -هم   1424ل  رن الطب إل: ا  لى،  –

لاجتارث   -2 ال ريإل  ا   ،االتجرهرب  ا حرث   الح ال  فيار يارنإل   ، ل حاح 
نلة  ال لتلة  لكطبربإل  لألوترذ  المات ي  ثاة  نفل:  بتل  يحم   ال ا  

 ش.  2000  -هم   1420الطب إل: ا  لى،  ، ال فل  التلزوم، ثيفق

ث.  ا   -3 تح يق:  ال كيكي،  ي كى  الح ال  بي  بكمرر  ي لفإل  في  ةدرث 
اللد    ياتبإل  نفل:  ةثةوس  بمل  و ي   الطب إل:    –يحم   اللورم 

 1409ا  لى، 

ال س اني  -4 حجل  الب   ال حررإل  تميي   في   برثل:  تح يق  ،ا صررإل 
  –  ال كماإل  الكتب   ثاة:  فلن  ،ي لم   يحم     بكى  الملجلث   ب     محم  

 هم  1415 -  ا  لى: الطب إل بيل ب 

 ش. 1980ا باش ل يل ال ا  ال ةلكي،   ثاة ال ك  لكمااي ، بيل ب   -5

نفل    ،هم(702الب  ثقيق ال ي  )المتلفى:  االقتلاح في بارن االصطاح    -6
 .بيل ب  –ثاة الكتب ال كماإل 

البربل الحثيل اخت رة بكلش الح ال  بي الف ار ةومربيل ب  بمل    -7



 

1961 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 المصدر أو المرجع م

تح يق محم     ،هم(774تلفى:  ب  لثيل ال لدي الب ل     ال يف ي )الم
 . الطب إل: الثرناإل ،ل  رن –يحم  در ل نفل ثاة الكتب ال كماإل، بيل ب 

يطب إل   -8 بمل    زورن  يحم   لك لتلة  ي رهجل  ت  ارتل  ال كمي  البحل 
 . خرل  حس  الطلابافي

ال  ة الم يل في ت لو  ا حرثال  ا  رة اللاق إل في الفلح الك يل الب     -9
ال ا  بمل ب  بكي ب  محم  الفرف ي الم ل  )المتلفى: المك   ولاج 

تح يق: ي طفى مبل الغاط  ب   هللا ب  وكامرن  ورول ب     ،هم(804
الطب إل: ،الس لثيإل  -اللورم   -نفل: ثاة الاجل  لك فل  التلزوم    ، مرل

  .ش2004-هم 1425اال لى، 

محم  -10 السترة  ب    تح يق  لك  ي    ال ريلس   جلاهل  ي   ال ل س     ترج 
 . فلاج  لخلو  طب إل  زاة  ا باش الكلوتاإل 

ال لاقي  التب ل   التذلل   -11 ملفاإل  ال لاقي  ،دلح  ب      ، لكحرفظ  تح يق: 
نفل: ثاة الكتب ال كماإل،   ،يرهل يروي  الفحل  -الكطام الاما   

 .ش  2002  -هم   1423الطب إل: ا  لى،  ،ل  رن –بيل ب 

ال لا     -12 ت لوب  في دلح  اللا    السيلطي  ،ت ةوب  ث    ،لكحرفظ  ا  تح يق 
الطب إل    ،نفل ثاة الكتب الح اثإل ي ل  ،ب   اللهرا ب   الكطام

 ش  1966الثرناإل 

 تذلل  الحفرظ لكذه ي ،   ثاة الكتب ال كماإل.  -13



 

1962 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 المصدر أو المرجع م

ال س اني  -14 حجل  الب   التاذاب  ال رثة   ،ت لوب  ب    ي طفى  تح يق: 
 .ثاة الكتب ال كماإل بيل ب  طب إل  ،بطر

الت لوب  التاسيل لم لفإل و   البفيل ال ذال في مصلل الح ال لك ل      -15
ال فئ 676)المتلفى:   بثمرن  يحم   تح يق  ت كيق:  نفل   ،هم( 

 1985  -هم    1405ثاة الكترا ال ل ي، بيل ب الطب إل: ا  لى،  
 .ش

الفعل زو  ال ا  ب   الت يي   االيعرح دلح ي  يإل اب  ال اح  بي    -16
هم( تح يق ب   اللحم  806اللحا  ب  الحسي  ال لاقي )المتلفى:  

بثمرن الماتبإل    ،يحم   الكت ي صرحب  المحس   ب    يحم   نفل 
 . ش1969هم/1389السكفاإل ررلم ا إل الم لة  الطب إل: ا  لى، 

الكمرل    -17 اللجرلتاذاب  مومرر  الم      يب    في  ال ا   جمرل  الحجرج، 
نفل: يفوسإل ،  ق: ث. رفرة بلاث ي ل فيح  ت  هم(742)المتلفى:  

   1980 -  1400الطب إل: ا  لى، ، بيل ب  –اللورلإل 

لمحم  ب  ةومربيل ب  صاح    ،تلضاح ا فكرة لم رني ت ذاح ا نظرة  -18
تح يق: مبل ب     ،هم(1182ا ييل ال   رني، ا ييل )المتلفى:  

 ، اح ب  يحم  ب  بلوعإل نفل: ثاة الكتب ال كماإلاللحم  ص
 . ش1997هم/1417ل  رن الطب إل: ا  لى  -بيل ب 

التلام   -19 ثاة  طب إل  الطحرن  يحملث  لك لتلة  الح ال  ي طكح  تاسيل 



 

1963 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 المصدر أو المرجع م

 .ش1981-هم 1404ال ل ي 

ه  310ال للن يحم  ب  جلول الط ل  ب    جريم ال ارن في تأ ول ل   -20
 ش. 2000ه 1420ال ردل: يفوسإل اللورلإل  : ا  لى 

حرت   -21 مبي  الب   ثاةل     ،اللاز    الجلح  الت  ال  يجكس  طب إل  نفل: 
ثاة ةحارر التلام ، الا    –رحي ة لررث ال ل   -الم رةف ال ثمرناإل  

 . ش 1952هم   1271الطب إل: ا  لى، ، بيل ب  –ال ل ي 

لكب رة    -22 ا يرش  خك   ال لار     فعل   ا وترذ :  بكال   بكق  ح  ل  ،ج ر 
 ،الفلحبرني  خكام  هللا  بطر  يحم    ا وترذ :  ةاج ل  الثلة ،  اللحم 

 ش   1980 -  هم 1400 ا  لى،: الطب إل ،السكفاإل الماتبإل: فلن

المكيبرة    -23 حم    ال لتلة  لألوترذ  قلاب   ضلارط  الم كلل    ، الح ال 
 . الطب إل : الثرناإل

هللا   خاصإل ا  ل في معارن ال لن الحرث  بفل لمحم  ميي  ب  فعل  -24
ال يف ي   ب  ا صل،  الحمل   المح ي  يحم   ب   ال ا   يحب 

 بيل ب  -فل: ثاة صرثة ن هم(1111)المتلفى: 

 

مصلل    -25 في  الطي ي، ال اصإل  يحم   ب   حس   ال ا   دلف  الح ال، 
ال لاقاإل،  ا  قرف  التلام،  ةحارر  ثاة  السريلاةي،  صبحي  ب: 



 

1964 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 المصدر أو المرجع م

 ش.. 1971 /

نفل : ثاة    ،تح يق : يفالة ب  حس  لل وكمرنال امارب لك يا ي    -26
 .ال ما ي الطب إل : ا  لى

ال س اني،   يجكس الب  حجل    ال ةة الكري إل في معارن المرةإل الثري إل  -27
 ش. 1972ثاةل  الم رةف ال ثمرناإل، الا   

ب   هللا يحم  ب  يحم    يب   كتربي الملصلل  ال كإلالتكمكإل لالذال     -28
  عبرس،   ةحسرن  ال لتلة:  بكال   بكق  ح  ل   اه  703  ب الملا في  

  ثاة:  فلن  ،ي ل ف  بلاث   رفرة  ال لتلة  دلوفإل،  ب   يحم    ال لتلة
 ش   2012 ا  لى،: الطب إل تلنس ا وايي، الهلا 

الم طكح  -29 لتب  في  الث إل  ن  يإل    -زورث   يلضلعاإل  لك لتلة    -ثةاوإل 
   .حم   ب  ب   هللا المكيبرة  

ه، تح يق:  275يحم  ب  ا و  مبل ب   هللا ال   و ي ب و   اب  يرجإل    -30
  .يحم  ففاث ب   البرقى،   ثاة الفكل، بيل ب 

السجسترني    -31 ثا ث  مبي  ب  و    ا د ل  ب   تح يق:  275وكامرن  ه، 
 يحيى ال ا  ب   الحمي ،   ثاة الفكل.  

الجريم ال حاح، لكحرفظ التليذ  يحم  ب  عاسى ب   و   التليذ     -32
ه، تح يق: محم  يحم  در ل،   ثاة ةحارر التلام 279ب ولة   



 

1965 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 المصدر أو المرجع م

 ال ل ي، بيل ب.

تح يق / ب   الهفرة وكامرن ال   اة ،  وي    –الس   الك لق  ال سرةي    -33
طب إل م لى    –بيل ب    –  ثاة الكتب ال كماإل    – سل   حس   

 ش .  1991

ال يا ي  -34 لإليرش  الك لق  نفل:   ،الس    بطر  ال رثة  ب    يحم   تح يق: 
  -هم   1424الطب إل: الثرلثإل،   ،ل  رن –اة الكتب ال كماإل، بيل ب ث 

 . ش 2003

لكحرفظ الذه ي، تح يق: د يب ا ةنرت   ويحم   ويل مباش ال  ار     -35
 ه. 1413نفا  ال لقسلوي،   يفوسإل اللورلإل، بيل ب 

ب   رر الم ل ف  في مخبرة ي  ذهب ل    الحي ب  محم   دذةاب الذهب   -36
 .ه،   ثاة الكتب ال كماإل1089 ال مرث الح  كي ب 

المتلفى    -37 الح  كي  ةجب  الب   التليذ   بكل  تح يق:    ،هم795دلح 
 –ال ةقرر    -ال لتلة همرش ب   اللحا  و ي  نفل : ياتبإل الم رة  

 . ش1987  -هم 1407ا ةثن الطب إل: ا  لى، 

 

اآل رة    -38 يفال  ب  دلح  الطحر    ج فل  /    -هم    327 بى  تح يق 
 هم .   1415  يفوسإل اللورلإل ب يل ب  –د يب ا ةنرت    



 

1966 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 المصدر أو المرجع م

ل كي ب  )وكطرن( يحم ،    ،ن بإل الفكل في ي طكحرب مهل ا  ل  دلح  -39
)المتلفى:   ال رة   الال    الما  ال ا   نلة  الحس   هم( 1014مبل 

بكال: يحم  ن اة  ق ش لل: الفا  ب   الفتح مبل ع  ، ح  ل  بكق  
 .ل  رن / بيل ب  -تما   هيث  ن اة تما  نفل: ثاة ا ةق  

حبرن    -40 اب   ب   صحاح  يحم   حرت   الت روا   ا نلا (  بي  )المسمى 
حبرن البستي، تلتيب بكى ب  بكبرن المسمى )رر حسرن( تح يق:  

ا ةنرت  ،     بيل ب،    رناإل  1د يب  اللورلإل،  يفوسإل   ،
 . ش1993-ه 1414

صحاح اب  خ ومإل  بي رال يحم  ب  ةوحرق ب  خ ومإل ب  المهيل     -41
)المتلفى:   مَحرثاثل    ،هم(311ال اسربلة   َ َخّلَج  َبَكال  َح  ُل  َبّكق 

الماتب  نفل:  ا بظمي  ي طفى  يحم   ال لتلة  لل:  ش  َ ق َّ
 . ش 2003  -هم  1424الطب إل: الثرلثإل،   ،ا وايي

  –    – ل ي  ميرش اللولل  الجريم ال حاح الم ت  صحاح الب رة    -42
ه،  256لإليرش الحرفظ مبى ب   هللا يحم  ب  ةومربيل الب رة  ب 

تح يق: ث. ي طفى ثاب البهر،   ثاة اب  لثيل، بيل ب، طب إل  
 ش.  1987-ه1407 رلثإل  

ال فيل    -43 الحجرج  ب   يسك   الحسي   مبي  لكحرفظ  يسك   صحاح 
 ال اسربلة ،   ثاة الجيل، بيل ب. 



 

1967 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 المصدر أو المرجع م

لك  يكي  -44 الك يل  السلور   يح ت  الع فرر  يرزن  ال لتلة  ثاة    ،ق:  نفل: 
 . ش  2008الطب إل: الثرناإل،  ،اب  عبرس ي ل

العلر الايم  هل ال لن التروم لفمس ال ا  يحم  ب  ب   اللحم     -45
 الس ر  ،   ثاة ياتبإل الحار ، بيل ب. 

 ه. 1403طب رب الحفرظ لكسيلطي،   ثاة الكتب ال كماإل، بيل ب   -46

االص ارني  -47 الفا   البي   ةثةوس   يحم    ب   هللا  ةضرر:  قي ح ت   ال ظمإل 
 ا  لى، :  الطب إل   اللورم   –  ال رصمإل  ثاة:  فلن  ،المبرةلفلة  

1408 

تح يق: فلوق ي  البرحثي  رإدلاف  ب ريإل    ،ال كل الب  مبي حرت  اللاز    -48
ث/ و   ب  ب   هللا الحمي    ث/ خرل  ب  ب   اللحم  الجلوسي 

 . ش 2006 -هم   1427نفل: يطررم الحماعي الطب إل: ا  لى، 

الل ايإل  -49 بك   في  الا ايإل  دلح  مبل    ،الس ر   لكحرفظ    ،الهريإل  تح يق: 
لكتلام   الفا   م الث  ياتبإل   : نفل  ةبلاها   الم     ب    برةش 

 ش 2001الطب إل: ا  لى، 

المهيل   -50 بكي    فتح  حسي   بكي  تح يق  لكس ر    الح ال  ملفاإل  رفلح 
 ش. 1995  -هم 1415ا  لى    ،طب إل ياتبإل الس إل

السكفي    -51 مبل طرهل  الكلفإل فلاة   السكفي ب  حر    هل  بي طر   ،ح ال 



 

1968 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 المصدر أو المرجع م

ِوَكَفل   ةبلاها   ب   يحم   ب   محم   ب   يحم   ب   محم   َكفي  السِّ
)المتلفى:   ابت رر  ت لو : يحم  زورث بمل    هم(576ا ص ارني 

نفل: ياتبإل    ،تككإل )يط ل  ضم  لترا جمال  ا ج ار الح اثاإل(
 .ش 2001 -هم   1421ال  اارن، اللورم الطب إل: ا  لى، 

اللاز    -52 تمرش   المجي   ب     حم  :  قيح ت  ،(هم414:  المتلفى)  فلاة  
 1412  ا  لى،: الطب إل اللورم  – اللد   ياتبإل: فلن ،السكفي

المحاط     -53 يطب إل  ال ريلس  لررث ،    الفيل ز  ي  لا  ب   لمحم  
 ش.1938المأيلن، ال رهل   

تح يممممق: بممممرثل محممممم  ب مممم   ،الكريممممل فممممي ضمممم فرر اللجممممرل البمممم  بمممم    -54
دمرةض فمي تحذا مل: ب م  الفتمرح مبمل ،  بكي يحم  ي ملم -الملجلث 

الطب مممإل: ا  لمممى، ، ل  مممرن-بيمممل ب  -نفمممل: الكتمممب ال كمامممإل ، وممم إل
 .م1997هم1418

تح يمممق: يمممرهل  ،فمممي ي لفمممإل مصممملل الل ايمممإل لك طيمممب البهممم اث الكفريمممإل   -55
المم يرش الطب ممإل: ا  لممى،  –نفممل: ثاة ابمم  الجمملز   ،يروممي  الفحممل

 .هم 1432

 ج  الممم ا  يحمممم  بممم  يحمممم  لممم  الكلا مممب السمممرةل  رأعامممرن المئمممإل ال ردمممل   -56
ثاة  نفمممل ،ق: خكيمممل الم  ممملةيمممح ت همممم(1061الهممم   )المتممملفى: 

 -همممم  1418الطب مممإل: ا  لمممى،  ل  مممرن –الكتمممب ال كمامممإل، بيمممل ب 
 .ش 1997



 

1969 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 المصدر أو المرجع م

 الب  ي ظلة ،   ثاة صرثة بيل ب. لسرن ال لا   -57

لسلاج ال ا  بمل ب  ةوان ب  ن يل ب  صرلح  يحرو  االصطاح    -58
ال ك ي ي )المتلفى:    الك رني،  برةفإل    ،هم(805الم ل   ث  تح يق 

ب   اللحم  )ب ئ الفرطئ( موترذ ال ةاورب ال كار، لكاإل الفلو إل 
 رفرس، جري إل ال ل وي . نفل ثاة الم رةف. 

المسمممممممت ةض بكمممممممى ال مممممممحاحي ،  بمممممممي ب ممممممم  هللا الحمممممممر   ال اسمممممممربلة    -59
ه، تح يممق: ي ممطفى ب مم  ال ممرثة بطممر،   ثاة الكتممب ال كماممإل، 405ب 

ه.  ي ل :التك اص بكمى المسمت ةض، لكحمرفظ 1411بيل ب طب إل م لى 
ه )بكممممممى 1411ه،   ثاة الكتممممممب ال كماممممممإل، بيممممممل ب 747الممممممذه ي ب 

 المست ةض بكى ال حاحي (.

ل  -60 الفيبرني ب المس    ب  ح  ل  محم   ه،   يفوسإل قلطبإل، 241إليرش 
 ال رهل .  

ل  -61 ب إليرش  الم     ال   رني  همرش  ب   اللزاق  تح يق:  211ب    ه، 
طب إل   بيل ب،  ا وايي،  الماتب  ا بظمي،    اللحم   ح يب 

 ه. 1403 رناإل  

نفل: ثاة صرثة،    ،هم(626ارقلب الحمل  )المتلفى:  لي ج  ال ك ان     -62
 . ش  1995 إل: الثرناإل،  بيل ب الطب



 

1970 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 المصدر أو المرجع م

تح يق: حم   ب  ب   المجي  السكفي   ،الم ج  الك يل لكحرفظ الط لاني  -63
 .الطب إل: الثرناإل،ال رهل   –ثاة ال فل: ياتبإل اب  تاماإل 

ب  ا يرش الفرف ي لكحرفظ ال يا ي،   ثاة الكتب    ي لفإل الس    ا  رة  -64
 ال كماإل، بيل ب، تح يق: وي  لسل   حس .

 ُو لف رم  يإل اب  ال اح بثمرن ب  ب    ،ي لفإل منلا  بكلش الح ال    -65
اللحم ، مبل بمل ، ت ي ال ا  الم ل ف ررب  ال اح )المتلفى: 

  -ثاة الفكلنفل   .هم( تح يق ا وترذ ال لتلة نلة ال ا  بتل643
 . ش1986  -هم 1406بيل ب  -ولةور، ثاة الفكل الم رصل 

الح ال   -66 ال اسربلة  ل  ي لفإل بكلش    ، ثةاوإل  تح يق: زهيل دفيق  ،كحر   
 .نفل: ثاة ةحارر ال كلش 

 بي الحسي  محم  ب  فرةس، تح يق: ب   الساش يحم   ي رااس الكهإل    -67
 ه. 1420هرة ن،   ثاة الجيل، بيل ب 

ال  -68 ياتبإل  الم طق  طب إل  قرو   يحملث  لك لتلة  البحل  ح ال  ي ره  
    .ش1953ا نجكل الم لوإل لكطبم  ال فل طب إل  رناإل  

لمحم  ب  ةبلاها  ب     ،الم ال الل   في ي ت ل بكلش الح ال ال  ل    -69
الك رني جمربإل  ب   هللا  )المتلفى:   ،و    ال ا   ب ة  الفرف ي، 

اللحم  ةيعرن نفل ثاة تح يق : ث. يحيي ال ا  ب      ،هم(733
  هم.1406ثيفق الطب إل: الثرناإل،  –الفكل 



 

1971 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 المصدر أو المرجع م

ابت ى رل: ب   الفترح مبل    ،الملقظإل في بك  ي طكح الح ال لكذه ي  -70
الطب إل: الثرناإل،    ،نفل: ياتبإل المط لبرب ا واياإل رحكب   ،ُعّ  

 ه  1412

االبت ال    م  -71 اللجرليي ان  ن    )المتلفى:  ل  ،في  تح يق:    هم(748كذه ي 
نفل: ثاة الم لفإل لكطبربإل  ال فل، بيل ب    ،   بكي يحم  البجر   

 . ش  1963 -هم   1382الطب إل: ا  لى،  ل  رن –

لكحرفظ اب  حجل   ،ن هإل ال ظل دلح ن بإل الفكل في ي طكح مهل ا  ل  -72
الم لة     ،ال س اني الم ا إل  في  ال كماإل  الماتبإل  الطب إل    –نفل 

     .الثرلثإل

 حرثال الا ايإل يم حرديتل رغاإل ا لم ي في ت لو  ال وك ي     اللايإلن ب    -73
هم(  762لجمرل ال ا  ب   هللا ب  الو  ب  يحم  ال وك ي )المتلفى:  

بيل ب   -نفل: يفوسإل اللورن لكطبربإل  ال فل    ،تح يق: يحم  بلايإل
ا واياإل - لكث رفإل  ال  كإل  ثاة  الطب إل:   –ج      -ل  رن/  الس لثيإل 

 . ش1997هم/1418ا  لى، 

ال س انيال كئ    -74 اب  حجل  لكحرفظ  ال اح  اب   لترا  تح يق   ،بكى 
الم خكي بميل  هرث   ب   ة ام  لك لتلة/  ياتبإل    ، ثةاوإل  نفل 

 ي ل    -الفلقرن

ا لفاإل  -75 دلح  في  رمر  اللماإل  بمل    ،ال كئ  ب   ةبلاها   ال ا   ل لهرن 



 

1972 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 المصدر أو المرجع م

دل ن  نفل: ياتبإل اللد  نر  ، الب ربي تح يق: يرهل يروي  الفحل
 . ش  2007هم /   1428الطب إل: ا  لى، 

تح يق: ث. زو  ال رب ا  ب     ال كئ بكى ي  يإل اب  ال اح لك ةلفي  -76
اللورم الطب إل: ا  لى،   –نفل مضلار السك     ،يحم  با فلو 

 ش. 1998  -هم 1419

الجمم ة   ،ال اريممإل فممي علوممب الحمم ال  ا  ممل لمجمم  المم ا  مبممل السمم رثاب   -77
 -   هممممم( تح يمممق: طممممرهل محمممم  المممم ا  606)المتممملفى: ابممم  ا  يممممل 

بيممممممل ب،  -نفممممممل: الماتبممممممإل ال كماممممممإل  ،ييحممممممملث يحممممممم  الط ممممممرح
 ش.1979 -هم 1399

: المتملفى) ال لة السرفل ب  اخبرة ال لن ال ردل ل  م  ال مرثة ال يم ة س  -78
 ا  لمممى،: الطب مممإل بيمممل ب  – ال كمامممإل الكتمممب  ثاة: فممملن (همممم1038
1405 

طب إل  ،ي طكح الح ال لألوترذ ال لتلة يحم  مبل دابإل اللواط  في    -79
  ياتبإل الس إل

لم و  الم ا  ب م  الملت ف بم   ،في دلح ن بإل اب  حجمل  اليلاقيئ  ال ةة  -80
تممممرج ال مممممرةفي  بممممم  بكمممممي بمممم  زوممممم  ال ربممممم ا  الم مممممر   )المتممممملفى: 

 –نفممل: ياتبممإل اللدمم   ،تح يممق: الملتعممي المم و  محمم   ،همم(1031
 .1999ى، اللورم الطب إل: ا  ل

 

  



 

1973 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 فهر  الموضوعات 

 الموضوع

 ي  يإل

  اصطاح المح  ي   ،المبحل ا  ل: يفالش الفرذ في الكهإل

 المطكب ا  ل: ت لوم الفرذ في الكهإل

 المطكب الثرني: ت لوفل في اصطاح المح  ي  

 م ال: ت لوم ا يرش الفرف ي 

  رنار: ت لوم ا يرش الحر   

 ت لوم الحرفظ ال كيكي  رلثر:  

 ت لوم ا يرش اب  ال اح  ةار ر:

 خريسر: ت لوم الحرفظ اب  حجل

ا يثكإل ذلل  يم  مقسريل  الثرني:  ي لفتل  ،التط اذاإل  المبحل   حامل    ، فرة   
 هل ي ت ل ررلفرذ في المترر رب   الفلاه ؟    ، صلةال

 ي لفتل  فرة    ،المطكب ا  ل : مقسريل يم ذلل ا يثكإل

  صلةال . ،المطكب الثرني: حا  الح ال الفرذ 



 

1974 

 احلديث الشاذ دراسة تأصيلية تطبيقية

 الموضوع

 المطكب الثرلل: هل ي ت ل ررلفرذ في المترر رب  الفلاه ؟ 

ال حاح ح   في  الفذ ذ  نفي  ادتلا   الثرلل:  جل  يسمى    ،المبحل   هل 
 صحاحر؟ 

 المطكب ا  ل:  جل ادتلا  نفي الفذ ذ في ح  ال حاح.

 الفرذ صحاحر؟ المطكب الثرني: هل يسمى 

 المبحل اللارم: باقإل الح ال الفرذ رهيلال ي  ا نلا  الح اثاإل.

 المطكب ا  ل: ال اقإل بي  الح ال الفرذ  زورث  الث إل 

 المطكب الثرني: ال اقإل بي  الح ال الفرذ  الم كل. 

 المطكب الثرلل: ال اقإل بي  الح ال الفرذ  الم كل.  

 ال رتمإل 

  البحل  ي رثة

 فالس الملضلبرب 

 


